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บทที่ 1
บทนา

1.ที่มาและความสาคัญ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น เป้ า หมายและกระบวนการของสหประชาชาติ ที่ มี ค วามต้ อ งการให้ ม วล
มนุษยชาติในพื้นที่ต่างๆของโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการประชุมหารือของประชาคมโลกหรือ
Earth Summit ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี ค.ศ.1992 และมีแผนปฏิบัติที่ 21 (Agenda
21) ออกมาเป็นวาระของการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันของประเทศสมาชิก (มานพ เมฆประยูร,2539) ที่
ครอบคลุมมิติต่างๆทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร การส่งเสริมบทบาทของ
กลุ่มที่สาคัญต่างๆ และวิธีการในการดาเนินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประเด็นการจัดการทรัพยากรน้าได้แก่
การคุ้มครองและการจัดการมหาสมุทร การคุ้มครองและการจัดการแหล่งน้าจืด การจัดการของเสียที่เป็น
ของแข็งและน้าโสโครก เป็นต้น หลังจากที่มีการดาเนินงานได้ระยะหนึ่งต่อมาได้มี การประชุมสุดยอดว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมือง โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ.2002 เพื่อทบทวนและจัดระเบียบ
ใหม่ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านวาระโจฮันเนสเบิร์ก (The Johannesburg Agenda) ที่ให้ความสาคัญและ
ตระหนักถึงสิทธิในการดารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้า พลังงานและ
การดารงชีวิตในเมือง การสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมโดยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและ
ชุมชน รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลและความเป็นธรรม อาทิ สิทธิชุมชน สิทธิทางสิ่งแวดล้อม การให้คุณค่าแก่
ธรรมชาติ การสนับสนุนให้เกิดสถาบันที่ช่วยเหลือทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม,2546)
และการพัฒนาที่สหประชาชาติกาหนดไว้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) นับตั้งแต่มีการ
ประชุมผู้นาประเทศต่างๆกว่า 189 ประเทศในเดือนกันยายน พ.ศ.2543 ในนามการประชุมสุดยอดสหั สวรรษ
ของสหประชาชาติ (Millennium Summit) ได้มีการให้คารับรองปฏิญญาร่วมกันเพื่อจะใช้เป้าหมายการ
พัฒนาที่กาหนดกรอบและระยะเวลาตั้งแต่ ปี ค.ศ.2000-2015 ในการที่จะต่อสู้กับความยากจน ขจัดความหิว
โหย การไม่รู้หนังสือ โรคภัยต่างๆความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึ งได้นาเอานโยบายการพัฒนาของประชาคมโลกที่กาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์แนวทางการดาเนินงานให้กับประเทศภาคีสมาชิกไปดาเนินการภายใต้เป้าหมาย “การพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ” (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายหลักไว้ 8 ประการ 18
เป้าย่อย 63 ตัวชี้วัด และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.2015 และได้กาหนดวาระการพัฒนาภายหลัง ปี ค.ศ.2015 คือการ
จัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
หลัก ที่ต้องการให้บรรลุและดาเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573) โดยกาหนดกรอบเพื่อประเมินที่
มีการกาหนดกฎเกณฑ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดไว้ (United Nations, 2017)
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ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการดาเนินงานมา
ตั้งแต่ต้นโดยในระยะเวลาที่ผ่านมาของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่มีรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการ
ในประเด็นการพัฒนาตามกรอบ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ MDGs (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558) อย่างไรก็ตามประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยได้มีการบรรจุไว้ใน
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละแผนมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่ยังขาดการประเมินผลของความสาเร็จของแผนและเป้าหมายของการ
พัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงหน่วยและภาคส่วนต่างๆไม่ทราบว่าจะประเมินอะไร/อย่างไรและเพื่อ
อะไร ดังนั้ น ประเด็น สาคัญคือเราไม่สามารถตอบคาถามได้ว่าประเทศไทยเรามีการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ?
อย่างไร? ในแต่ละด้าน ความสับสนในการนิยามความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและตัวของประชาชนคนไทยเองก็เป็นปัญหาที่ให้คานิยามที่ไม่ตรงกัน เป้าหมาย ตัวชี้วัดก็แตกต่างกัน
การประเมินความสาเร็จจึงไม่สอดคล้องกัน ขาดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ประเด็นการ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทยเป็นประเด็นหนึ่งใน 17 ประเด็นของเป้าหมาย (targets) ในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเทศไทยเราเองก็ยัง
ไม่มีความชัดเจนของข้อมูลและการทางานว่าการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับ
ทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร สถิติและสถานการณ์เป็นอย่างไร ตัวชี้วัด
เป็นอย่างไร และบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรโครงการที่มีการดาเนินงานโดยองค์กรต่างๆมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึ งเป็นการทาความเข้าใจต่อสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทยเพื่อสร้างชุดความรู้ของข้อมูลพื้นฐานในการความเข้าใจที่ตรงกันและหามาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุดและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ตามเกณฑ์และเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกาหนดไว้
ในบริบทของประเทศไทย รวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางตามวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีและ
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
2.คาถามในการวิจัย
1.สถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับ
ทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร สถิติและสถานการณ์เป็นอย่างไร ตัวชี้วัด
เป็นอย่างไร และบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรโครงการที่มีการดาเนินงานโดยองค์กรต่างๆมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่อย่างไรสาหรับประเทศไทย
2.สถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกั นว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยเป็นอย่างไร
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3.วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อส ารวจสถานการณ์การพัฒ นาที่ยั่งยื นด้านการสร้ างหลั ก ประกั นว่าจะมีการจัดให้ มี น้าและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
2.เพื่อประเมินสถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุก
คนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
3.เพื่อนาผลการสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้า
และสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยมาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในการจั ดล าดั บ ความส าคั ญเพื่อ น าเสนอเป้ าหมายและตัว ชี้วั ดที่ เหมาะสมของประเทศไทยในการบรรลุ
เป้าหมายนั้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
4.ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1.แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development concept)
การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก นับตั้งแต่ประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ที่
ประเทศบราซิล เมื่อปี 2535 ซึ่งได้เป็นพันธกรณีที่แต่ละประเทศจาเป็นต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (World Commission on Environment and Development) ได้ให้คาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ดังนี้ “Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” มี
ความหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองความต้องการปัจจุบัน โดยไม่ทาให้ประชาชนรุ่นต่อไป
ในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการของเขาเองดังนั้นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ การพัฒนาที่สามารถดาเนินไปได้อย่างมั่นคง ราบรื่น โดย
ไม่เกิดสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีลักษณะเป็นการพัฒนา
ที่เป็นบูรณาการ คือ ทาให้เป็นองค์รวม (holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมา
ประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมีดุลยภาพ (balanced) การทบทวนแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนดังกล่าวเป็นแค่การทบทวนเบื้องต้นเพื่อทาให้เราทราบว่ากระบวนการพัฒนาในระดับต่างๆ
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกระแสโลก มาปรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา จึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั้นได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุก นอกจากนี้รัฐได้มีการกาหนดโยบายกาหนดให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
“วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะต้องมีบทบาทร่วมกัน รวมทั้งได้จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกระดับชาติในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักการสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของ
การพัฒนาอันได้แก่
1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจาย
รายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า
2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถ
ฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและทาลาย
มลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้
ทั้งนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็นสังคมธรรมรัฐ
มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการ
ผลิตเพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland Commission, 1987) ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึง
ได้นาเอากรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ต่อไป
4.2.แนวคิดการจัดการทรัพยากรนา (Water management concept)
แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้าที่สาคัญ ได้แก่ การแบ่งแนวทางศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดทีอ่ านันท์ กาญจนพันธ์ และคณะ (2543) เสนอแนะดังนี้
1) แนวทางการศึกษาการจั ดการทรัพยากรในเชิงอรรถประโยชน์เป็นการศึกษาในมุมมองที่ใช้
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก เน้นศึกษารูปธรรมและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ถือ
ว่ามนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด
โดยใช้กฎเกณฑ์และเทคโนโลยีในการป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางดังกล่าวนี้ถือ
ว่าชุมชนหรือสังคมมนุษย์ภายในระบบย่อยระบบหนึ่งไม่สามารถควบคุมความเสื่อมโทรมของธรรมชาติได้ จึง
ต้องใช้กลไกภายนอกโดยเฉพาะของรั ฐ และระบบตลาดเข้าควบคุม จึงไม่ใ ห้ ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่การออกฎหมายต่างๆ ในการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากร การกาหนดเขตหรือมาตรการอนุรักษ์ประเภทอุทยานแห่งชาติ การศึกษาในแนวทางนี้
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เช่น การศึกษาในด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้ อม และด้านเศรษฐกิจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงอาจกล่าว
ได้ว่าแนวทางในการจัดการทรัพยากรในลักษณะนี้เป็นพื้นฐานที่สาคัญในวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
2) แนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรในเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีพื้นฐานวิธีคิดแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม ศึกษาถึงการจัดการในเชิงจิตสานึก โดยให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันของระบบธรรมชาติและ
ระบบสังคมของมนุษย์ว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยมีกลไกควบคุมคือวัฒนธรรมและความมีเหตุมีผลของชุมชน
ท้อ งถิ่ น ก ากั บ โดยศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมและจิ ต ส านึ ก ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เช่ น การศึ ก ษาองค์ ก รทางสั ง คม
จิตสานึกวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน และศึกษาเชิงระบบตามรูปแบบสหวิทยาการ เช่น การศึกษาระบบ
นิเวศการเกษตร โดยใช้การวิจัยภาคสนามเป็นหลัก ดังนั้นการจัดการทรัพยากรในลักษณะนี้จึงให้ความเชื่อมั่น
ต่อการจัดการของชุมชนเป็นสาคัญ แนวทางการจัดการทรัพยากรในเชิงนิเวศวัฒนธรรมนี้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการลุ่มน้าของชุมชน และการจัดการทรัพยากรน้าในระบบเหมืองฝายในเขตภาคเหนือตอนบน เพราะให้
ความสาคัญกับการจัดการของชุมชนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและประเพณี วัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อของ
ชุมชน
3) แนวทางการศึกษาการจัดการทรั พยากรในเชิงสถาบัน เป็นการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการ
จัดการร่วม (Co-management) ระหว่างภาครัฐและชุมชนโดยการสร้างสถาบันทางสังคมขึ้นมาเป็นกลไกและ
กฎเกณฑ์ในการควบคุมการจัดการ เช่น ระบบสิทธิในรูปแบบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการในลักษณะนี้ก็
ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากภาครัฐเท่าที่ควร อาจจะเป็นผลจากความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ในสังคม
4) แนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรในเชิงความสัมพันธ์ของอานาจที่มีสมมติฐานว่าการกีดกัน
การเข้าถึงทรัพยากรนั้นเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร โดยเป็นการศึกษาเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่ซับซ้อนและแตกต่าง
หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง ความขัดแย้งในอานาจและสิทธิการ
เข้าถึงทรัพยากร และการเคลื่อนไหวต่ อรองด้วยกระบวนการทางสังคม โดยศึกษาทั้งรูปแบบของเศรษฐกิจ
การเมืองและนิเวศวิทยาการเมืองเป็นหลัก โดยมีข้อสรุปว่าควรเป็นการจัดการเชิงซ้อน ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอานาจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองที่เอื้อให้ทุกฝ่ายจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
การศึกษาการจัดการน้าตามแนวทางดังกล่าวนี้ ช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของการทรัพยากรน้าได้
เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการดาเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละลักษณะว่ากระทาต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ฐานคิดหรือแนวทางในลักษณะใดตามที่ก ล่าวมา แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ลักษณะนี้เป็นการแยกแยะให้เห็นถึงที่มาของรูปแบบการกระทา แต่ในการจัดการให้ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นอาจ
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานแนวคิ ด ใดแนวคิ ด หนึ่ ง โดยเฉพาะ อาจต้ อ งเป็ น การผสมผสานระหว่ า งแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ของการจัดการเชิงอรรถประโยชน์ แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมค่านิยมของชุมชนตาม
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แบบนิเวศวัฒนธรรม หรือต้องเป็นการจัดการร่วมกันในเชิงสถาบันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันอาจต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
อานาจระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสถาบันหรือองค์กรทางสังคมควบคู่กัน
ไป
4.3.แนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health concept)
อนามัย สิ่ งแวดล้ อมเป็ น ศาสตร์ ห นึ่งที่มีความสาคัญต่อสุ ขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงเป็นงานที่มุ่งจะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม เกื้อกูลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เป็นงานที่ป้องกันมิให้โรคหรือพิษภัยเข้ าสู่มนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษ ดังนั้นหากเราจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมเราต้องมี
ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะความไม่สมดุลของปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้แก่
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environment) ปัจจัยเชื้อโรคหรือสิ่งต่างๆที่ทาให้เกิดโรค (Agent) และปัจจัยตัวมนุษย์
(Host) เอง พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ให้ความหมายของคาว่าอนามัยว่า “ความไม่มีโรค ถูก
หลักสุขภาพหรือมีสุขภาพดี” และให้ความหมายของคาว่าสุขภาพว่า “ความสุขปราศจากโรค ความสบาย” ซึ่ง
ความหมายเหล่านี้ใกล้เคียงกับคาว่าสุขาภิบาล โดยสุขาภิบาล (Sanitation) มาจากคาว่า สุข + อภิบาล ซึ่ง
“สุข” นั้นมีความหมายว่า “สบาย” อภิบาลมี ความหมายว่า “บารุงรักษา” สุขาภิบาลหมายถึงการระวังรักษา
เพื่อความสุขปราศจากโรค และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environment Sanitation) หมายถึง การควบคุม
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษย์ที่กระทา หรืออาจกระทาให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพร่างกายและการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์ สภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการดารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ดังนั้นอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health) มีความหมาย
ใกล้เคียงกับคาว่าการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมากอาจใช้แทนกันได้ องค์การอนามัยโลก (WHO, 2014)1 ได้
นิยามความหมายของอนามัยสิ่ งแวดล้อมว่า “อนามัย” (Health) หมายถึง “สภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพล
ภาพ (Health is defined as a state complete physical, mental and social well-being and
merely the absence of disease infirmity) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แยกความหมายไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะแรก อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง “ความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อที่จะทาให้มวลมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่มีสุข ภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ยัง
ต้องมีความสัมพันธ์เชิงสังคมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทานองเดียวกันความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์แต่ละ
คนก็จะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวมเช่นกัน”

1

http://www.who.int/about/mission/en/
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ลักษณะที่สอง อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง “การควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกด้านทั้งด้านกายภาพ เคมี
และชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลหรืออาจมีผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม”
อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง “การจัดการและการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มี
ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม”
สาหรับขอบเขตอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดขอบเขตของงาน
อนามัย สิ่งแวดล้ อม ไว้เมื่อปี พ.ศ.2513 ว่างานอนามัยสิ่งแวดล้ อมเป็นงานที่มุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและเกื้อกูลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งการควบคุมป้องกันมิให้โรคหรือสารพิษเข้า
สู่ตัวมนุษย์ ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้กาหนดขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
1.การจัดหาน้าสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค เป็นการจัดหาน้าที่มีคุณภาพดี มีปริมาณที่เพียงพอ
และจ่ายให้ผู้บริโภคและอุปโภคใช้ได้อย่างสะดวกสบาย งานด้านนี้รวมถึงการวางแผน การศึกษาออกแบบ
ระบบผลิตน้าและจ่ายน้า การจัดการในการผลิตน้าและจ่ายน้า รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าที่ผลิ ตและจ่าย
ให้แก่ชุมชน
2.การควบคุมมลพิษทางน้า เป็นการป้องกันและควบคุมรักษาคุณภาพน้าของแหล่งน้าต่างๆ ทั้งน้าผิว
ดิน เช่น ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้าต่างๆ รวมทั้งน้าทะเล ตลอดจนน้าใต้ดิน ไม่ให้คุณภาพเสื่อมโทรมลงจน
เป็นภาวะมลพิษทางน้า และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เป็นงานที่เกี่ยวกับการรวบรวม การบาบัด
และการกาจัดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด ได้แก่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งเกษตรกรรม รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งและน้าในแหล่งน้าต่างๆ ตลอดจนการจัดการและควบคุมสารพิษในน้าและ
โรคติดต่อที่มีน้าเป็นสื่อ
3.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นการการจัดการและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระ
จ่ายของโรครวมทั้งเหตุราคาญและสภาพอุจาดไม่น่าดู ซึ่งเกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูก
หลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาดังกล่าว
4.การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ สัตว์เป็นอาร์โทรพอดหรือแมลงและสัตว์แทะเป็นพาหนะ
นาโรคติดต่อที่ร้ายแรงหลายอย่างมาสู่คน เช่น อหิวาตกโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก กาฬโรค โรคฉี่หนู เป็นต้น
นอกจากนี้ยังควบคุมแมลงและสัตว์แทะดังกล่าวโดยการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย
ของมันรวมทั้งทาลายตัวมันโดยตรง
5.การป้องกันและควบคุมมลพิษทางดิน มลพิษทางดินมักจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิ่งสกปรกต่างๆ ลงสู่
พื้นดิน เช่น ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย ของเสียอันตราย เป็นต้น ทาให้เกิดการปนเปื้อนบนพื้นดิน เมื่อการ
ปนเปื้อนมีมากขึ้นก็กลายเป็นมลพิษทางดิน ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและผลเสียต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ งาน
ด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางดินจึงเป็นการป้องกันและควบคุมสิ่งปนเปื้อนไม่ให้ลงสู่พื้นดิน
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6.การสุขาภิบาลอาหาร เชื้อโรคและสารพิษหลายชนิดสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยมีอาหาร
เป็นสื่อ งานด้านสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจาเป็น โดยการควบคุมดูแลอาหารให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
สาหรับการบริโภคด้วยการดูแลตั้งแต่วัตถุดับที่จะใช้ปรุงอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร
การขนส่งและการจาหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้บริโภค
7.การควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นการป้องกันและควบคุมรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศไม่ให้มี
สิ่งปนเปื้อนจนองค์ประกอบเปลี่ยนไปจากสภาพตามธรรมชาติจนเกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ
อนามัย ของมนุ ษย์ เป็ น งานที่เกี่ย วกับ การรวบรวม บาบัด และกาจัดมลพิษทางอากาศ จากแหล่ งกาเนิด
ประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่บรรยากาศในปริมาณมากจนก่อให้เกิดเป็น
พิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
8.การป้องกันอันตรายจากรังสี ปัจจุบันได้มีการใช้รังสีอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา เช่น
ในด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่ได้มีการใช้และการป้องกัน ควบคุมอย่าง
เหมาะสมก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ งานด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีจึงเป็นการใช้รังสี
อย่างถูกวิธีและมีการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของรังสีไปยังมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
9.อาชีวอนามัยเป็นงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางานทั้งทางด้านกายภาพ
เคมี ชีวภาพ รวมทั้งด้านการยศาสตร์ให้เหมาะสม โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการดูแลป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
10.การควบคุมมลพิษทางเสียง เสียงดังมากเกินไปหรือเสียงดังรบกวนจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ที่ได้ยินทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการพักผ่อนงานด้านนี้
เป็นการป้องกันและควบคุมเสียงดังโดยดาเนินการที่แหล่งกาเนิด ทางผ่านของเสียง และผู้ที่ได้ยินเสียง
11.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงเป็นการจัดที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ใกล้เคียงให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีสุนทรียภาพน่าอยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่ อาศัยมีสุขภาพอนามัยดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และดารงชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยนี้
อาจรวมไปถึงอาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการอื่นๆ ด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคาร ที่ทาการต่างๆ
เป็นต้น
12.การวางผังเมือง เป็นการจั ดให้ส่วนต่างๆ ของเมืองให้แยกจากกันอย่างถูกต้องเป็นสัดส่วน เช่น
ย่านธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความน่าอยู่ การจราจร
ไม่ติดขัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และมีความสะดวกสบาย
13.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เป็นการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของระบบ
คมนาคมขนส่ งทั้ง ทางบก ทางน้ า และทางอากาศให้ เหมาะสมถูกสุ ข ลั กษณะ โดยการดูแลครอบคลุ มทั้ ง
ยานพาหนะและสถานีขนส่ง เพื่อไม่ให้มีการติดต่อแพร่กระจายของโรคจากการขนส่ง
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14.การป้ องกัน อุบั ติ ภัย และเหตุฉุก เฉิ นเป็ นงานที่ ดาเนิน การในการป้อ งกั นการเกิดอุ บัติ เหตุ และ
อุบัติภัย เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย พิการและตายจากอุบัติเหตุด้านต่างๆ
15.การสุขาภิบาลของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการจัดการสถานที่พักผ่อนและสิ่งที่ใช้เพื่อการ
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจให้ มี ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่ จ ะส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย สะอาด ปลอดภั ย ไม่ เ ป็ น แหล่ ง
แพร่กระจายโรคหรือทาให้สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม
16.การดาเนิ นงานสุ ขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชากร โดยการทาการควบคุมดูและและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคระบาด หรือหากมีการระบาดเกิดขึ้นต้อง
ดาเนินการควบคุมให้สงบโดยเร็วที่สุด
17.มาตรการป้องกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยง หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์
และมีการเพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่กาลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือ มลพิษข้าม
แดน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหตุราคาญและสารเคมีและสาร
อันตราย ซึ่งกาลังมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าความสาคัญอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศ
สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) ได้ มี ก ารก าหนดประเด็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ไว้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาของประเทศสมาชิกให้มีการ
นาเอาแนวนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติในประเทศของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สิริวรรณ จันทนจุลกะ, 2560) ได้แก่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติร่วมกับประเทศภาคีสมาชิกจานวน 192 ประเทศกาหนดเป็นกรอบ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างปี พ.ศ.2559-2573 ไว้ 17 เป้าหมาย และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนใน
ทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่ าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกัน น้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้ า หมายที่ 11 ท าให้ เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี ค วามปลอดภั ย ทั่ ว ถึ ง พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ดังนั้นเราจะเห็นว่าแนวคิดและความสาคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาสาระของ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หลายเป้ า หมายที่ ก ล่ า วมาผู้ วิ จั ย จึ ง อาศั ย กรอบแนวคิ ด การจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
5.นิยามศัพท์
สารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทยจากเอกสารและแผนงาน โครงการ และพันธกิจที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนดาเนินงานในประเทศไทยเพื่อกาหนดนิยาม ความหมาย คาจากัดความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จในการจัดลาดับความสาคัญเพื่อนาเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประเทศไทยในการ
บรรลุเป้าหมายนั้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประเมินสถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายหมายถึง การประเมินสถานการณ์การ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายจากเอกสารและแผนงาน โครงการ และพันธ
กิจที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนดาเนินงานในประเทศไทยเพื่อกาหนดนิยาม
ความหมาย คาจากัดความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จในการจัดลาดับความสาคัญเพื่อนาเสนอ
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
การสร้ า งหลักประกัน ว่า จะมีการจัดให้มีน าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนหมายถึง การสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการจัดลาดับความสาคัญเพื่อนาเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ เหมาะสม
ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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6.กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
กรอบในการวิเคราะห์เรื่องการสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมี
การจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการวิจัย
ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารและแผนงาน โครงการ นโยบาย กฎหมาย และ
พัน ธกิจ ที่ห น่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ภาคชุม ชนและองค์ก รระหว่างประเทศที่
ดาเนินงานในประเทศไทยซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดกรอบคิดในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ผ่านแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน แนวคิด การจัดการทรัพยากรน้า และแนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ กฎเกณฑ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทย เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์รู้ และนาเสนอเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยมี
กรอบการวิเคราะห์ตามเป้าหมายดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุก 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ กระทรวงสาธารณสุข
คนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและ น้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายใน
กระทรวง
ปี 2573
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
6.2 บรรลุ เ ป้ า หมายการให้ ทุ ก
คนเข้ าถึงสุ ขอนามัย ที่พ อเพีย ง
และเป็ น ธรรม และยุ ติ ก าร
ขั บ ถ่ า ยในที่ โ ล่ ง โดยให้ ค วาม
ส น ใ จ เ ป็ น พิ เ ศ ษ ต่ อ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู้ ห ญิ ง เด็ ก หญิ ง
และกลุ่ ม ที่ อยู่ ใต้ ส ถานการณ์ ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573

6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ กระทรวงสาธารณสุข
สุ ข อ น า มั ย ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง กระทรวงมหาดไทย
ปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวก
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
ในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
แห่งชาติ

6.3 ยกระดับคุณภาพน้าโดยลด 6.3.1 ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้
มลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลด ส้วมถูกสุขลักษณะ

กระทรวงสาธารณสุข
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การปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่
ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง
และเพิ่มการน้ากลับมา ใช้ใหม่
ทั่วโลก ภายในปี 2573

6.3.2 ร้อยละของตัวของน้า

กระทรวงมหาดไทย

( เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ,
แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มี
คุณภาพน้าโดยรอบที่ดี

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า
ใ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น แ ล ะ ส ร้ า ง
หลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารใช้ น้ า
และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าและลด
จ านวนประชาชนที่ ป ระสบ
ความทุกข์จากการขาดแคลนน้า
ภายในปี 2573

6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการ กระทรวงสาธารณสุข
ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุก
กระทรวงมหาดไทย
ช่วงเวลา
กระทรวง
6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการ สิ่งแวดล้อม
น้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

6.5 ดาเนินการบริหารจัดการน้า
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ
รวมถึ ง ผ่ า นทางความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งเขตแดนตามความ
เหมาะสม ภายในปี 2573

6.5.1 ระดับการด่าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM
(0-100)
6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต
แดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความ
ร่วมมือด้านน้า

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงคมนาคม

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบ
นิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า
รวมถึงภูเขาป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และ

6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุก
ระยะเวลา

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
12

ทะเลสาบ ภายในปี 2563

สิ่งแวดล้อม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

6.a ขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาใน
กิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การ
ขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย
เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้
ใหม่

6.a.1 ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่
เกีย่ วข้อง กับเงินช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ (official
development assistance-ODA) ที่
เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้
จ่ายของรัฐบาล

6.b สนับสนุนและเพิ่มความ
เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
จัดการน้าและสุขอนามัย

ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่ว ยงาน
บริ ห ารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบาย
ปฏิ บั ติ ก าร และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง
การจัดการน้าและสุขอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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7.ระเบียบวิธีวิจัย
7.1.ขอบเขตการวิจัย
- ขอบเขตเนื้ อหา กาหนดเนื้อหาโดยสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
ประเมินสถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย และนาผลการสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้จากเอกสารและแผนงาน โครงการ และพันธกิจที่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนดาเนินงานในประเทศไทยเพื่อกาหนดนิยาม ความหมาย คา
จากัดความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ ในการจัดลาดับความสาคัญเพื่อนาเสนอเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ขอบเขตประชากรกาหนดประชากรในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในกลุ่มคนที่ทางานด้านการ
พัฒนาเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืนในประเทศไทยในองค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้า
กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค สาธารณสุขจังหวัด สมาคม มูลนิธิที่ทางานเกี่ ยวกับการจัดการน้าใน
ระดับพื้นที่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน/ตัวแทนผู้ใช้น้าในระดับพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จาก
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ จานวน 20 คน รวมถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 6 ในพื้นที่ลุ่มน้าขนาดเล็กของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 100 คนเป็นกรณีศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้าขนาดเล็กของลุ่มน้ากกโขงเหนือ และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินงานเกี่ยวกับ การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยและการศึกษาจากเอกสารวิชาการ
ต่างๆ
- ขอบเขตระยะเวลา ทาการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทยโดยกาหนดขอบเขตระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562
7.2.แหล่งข้อมูล
- ข้อมูลปฐมภูมิกลุ่มคนที่ทางานด้านการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัด
ให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทยในองค์กร หน่วยงาน และ
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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- ข้อมูลทุติยเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย และ
การศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ
7.3.การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
analysis)
แผนการดาเนินงาน (กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ)
วัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

กิจกรรม
1.ศึกษาข้อมูลเอกสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของโครงการ

จานวนวันที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

60

คณะนักวิจัย

60

คณะนักวิจัย

30

คณะนักวิจัย

2.จัดเก็บข้อมูลพื้นที่โดยการ
สารวจข้อมูล /สัมภาษณ์ /
สนทนากลุ่ม/การสังเกตใน
หัวข้อหรือประเด็นที่มีการ
ดาเนินงานขององค์กร/
หน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
2.วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

1.ศึกษาข้อมูลเอกสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของโครงการ
2.จัดเก็บข้อมูลพื้นที่โดยการ
สารวจข้อมูล /สัมภาษณ์ /
สนทนากลุ่ม/การสังเกตใน
หัวข้อหรือประเด็นที่มีการ
ดาเนินงานขององค์กร/
หน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

3.วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

1.จัดระบบข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ
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แนวทางดาเนินการเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
3.สรุปผลการศึกษาและเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย รวมถึงสถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ ยั่งยืนด้านการสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
2.ได้ข้อมูลพอสังเขปของสถานการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
จัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย มาทาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในการจัดลาดับความสาคัญและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
3.เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอเป้าประสงค์และตัวชี้วัดพอสังเขปในการบรรลุตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
4.ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy) ที่มุ่งเน้นในการนาไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป้าที่ 6 ของประเทศไทย
5.เกิดความตื่นตัวและการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและ
นามาตรการการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืนในประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติในเชิงรูปธรรม
7.เป็นฐานข้อมูลและชุดความรู้เกี่ยวกับ สถานะมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้า
และสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
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บทที่ 2
นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator)
ภายใต้เป้าหมายที่ 6 และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

การนิยามและความหมายของเปูาประสงค์ และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เปูาหมายที่ 6 และความ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทประเทศไทยในบทนี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ ากข้ อ มู ล อภิ พั น ธ์ (Metadata) มี
รายละเอียดดังนี้

เป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator)
สาหรับเปูาประสงค์และตัวชี้วัดจากการทบทวนวิเคราะห์เอกสารขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations, 2016)1 และเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเอกสารต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

1. Target 6.1: Drinking water
By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water
for all.
เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573
Indicator 6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services.
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
1

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf และจากเอกสาร
United Nations.2018. Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2018.
New York, UN-Water.
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1.1 ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
จากการให้คานิยามของ UN-Water, WHO and UNICEF เกี่ยวกับเปูาประสงค์ที่ 6.1 ว่าหมายถึง
ประชากรมีแหล่งน้าดื่ม พื้นฐานสาหรับชีวิตที่สะอาดปลอดภัย มีการพัฒนาแหล่งน้าดื่มที่ดีขึ้นนับจากหลังสิ้นสุด
ของเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ที่มีการติดตามกากับการดาเนินงาน เช่น มีการวางระบบท่อเพื่อ
นาน้ามาจากบ่อ มีพื้นที่หรือสถานที่อาทิ ก๊อกน้าสาธารณะหรือระบบท่อน้าเพื่อดื่ม มีบ่อน้าหรือท่อน้าสาหรับ
บริการน้าดื่ม มีการปกปูองรักษาบ่อน้าหรือแหล่งน้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆให้ปราศจากสิ่งเจือปนและการปนเปื้อน
ของอุจจาระ (faecal) โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมีที่สาคัญ
นอกจากนี้ยังให้วิธีการคานวณตามคานิยามเปูาประสงค์ที่ 6.1 ดังนี้คือ การทาสามะโนและสารวจ
ครัวเรือนในปัจจุบันเพื่อเตรียมข้อมูลข่าวสารประเภทของพื้นฐานแหล่งน้าดื่มและรวมถึงแหล่งของสถานที่
ต่างๆ ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งน้าที่มีคุณภาพระดับต่างๆของครัวเรือน โดยเฉพาะการทดสอบโดยตรงของการ
ปนเปื้ อนอุจ จาระและสารเคมี ซึ่ง ข้อมูล จะนามาเปรียบเที ยบกับข้อมู ล ที่มีอยู่และนาไปใช้เพื่อเป็นข้อมู ล
มาตรฐานของคุณภาพน้ าดื่มในการบริ ห ารจัดการและรายงานให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดย
WHO/UNCEF

ได้มีโ ครงการติดตามส าหรับการสนับสนุนน้าและการสุ ขาภิบาล (Joint

Monitoring

Programme for water Supply and Sanitation: JMP)2 เพื่อประเมินการเข้าถึงบริการพื้นฐานของแต่ละ
ประเทศ แบ่งเป็นเขตเมืองและเขตชนบท โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเส้นถดถอย (regression line) ของจุด
ข้อมูลจากการสารวจและสามะโนครัวเรือนเพื่อนามาใช้เป็นรายงานสาหรับพัฒนาปรับปรุงเรื่องน้าที่มาจาก
ฐานเดิมของการติ ดตามการพัฒ นาแห่ งสหั ส วรรษ (MDG) ส าหรับ การเตรี ยมข้ อมูล สถิติต่ างๆที่จะนามา
สนับสนุนในการอธิบายหากมีข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลสามารถนามาใช้ร่วมกันและบันทึกในฐานข้อมูลของ
JMP เพื่อใช้เป็นการประมวลสาหรับใช้เป็นตัวชี้วัด (indicator) ต่อไป ประเภทของข้อมูลเด่นที่ใช้ประเมินใน
ระดับชาติ (national estimates) สามารถนาปรับมาใช้เป็นข้อมูลของระดับโลกได้ (global estimates) การ
พยายามสื่ อสารเหตุผ ลหรื อ หลั ก การพัฒ นาเกี่ ย วกั บเรื่ องน้ าดื่ม ส าหรับประชากรโลกในพื้ นที่ต่ างๆตั้งแต่
สหัสวรรษการพัฒนาในเปูาหมาย 7C ที่ใช้คาว่า “sustainable access” to “safe drinking water”3 เป็น
จุดเริ่มต้นจากรายงานการสรุปผลของเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นพบว่ายังขาดข้อมูลในระดับชาติที่
2

WHO.(2015). The most recent JMP report: Progress on sanitation and drinking water 2015
update and MDG assessment. New York: UNICEF/WHO, 2015.
http://files.unicef.org/publications/files/Progress_on_Sanitation_and_Drinking_Water_2015_Update_.pdf
3
WHO.(2017).Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene2017: Update and SDG
Baselines. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-watersanitation-hygiene.pdf
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นาเสนอเกี่ยวกับ น้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยของประเทศที่กาลังพัฒนา เช่นข้อมูล ไม่ได้มีการสารวจและเก็บ
รวบรวมในระดับครัวเรือนหรือมีการทาสามะโน มีเพียงรายงานที่ JMP กล่าวถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับแหล่งน้าที่
ปลอดภัยและไม่มีการปนเปื้อนของอุจจาระเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเรื่องน้าสะอาดปลอดภัย มีความจาเป็นที่ต้องให้
ความสาคัญถึงสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้าสะอาดทั้งเรื่องโอกาสในการเข้าถึง (accessibility) ความเพียงพอ
(availability) และมีคุณภาพ (quality)
อย่างไรก็ตามสาหรับการนิยามความหมายเรื่องน้าสะอาดปลอดภัยมีการนิยามที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
โลก (global scale) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงานสหประชาชาติด้านน้า (UN-Water) และใน
ระดับชาติ (national scale) โดยภาควิชาการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานและการจัดหาน้าสะอาดปลอดภัยสาหรับอุปโภคบริโภคดังนี้
กลุ่มแรกกลุ่มภาควิชาการโดยมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการ
อธิบายให้คาจากัดความเกี่ยวกับน้าสะอาด เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528: 48-49) ที่ให้คาจากัด
ไว้ตั้งแต่เมื่อกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาและยังใช้เป็นคานิยามจนถึงปัจจุบันว่าน้าสะอาดหมายถึง น้าที่ใส ไม่มี
กลิ่น ไม่มีรส ไม่มีธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้อโรคปะปนอยู่หรือถ้าจะปะปนได้ก็ต้องไม่เกิ นค่า
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้สาหรับอุปโภคบริโภค โดยน้าสะอาดปลอดภัยตามการนิยามสาหรับ
อุปโภคบริโภคในที่นี้ประกอบด้วยประการแรกน้าตามธรรมชาติ (water from natural sources) ที่ไม่
จาเป็นต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าให้สะอาดแต่สามารถอุปโภคบริโภคได้เช่น น้าฝน น้าบาดาล น้าพุ ที่ไม่
มีสิ่ งเจือปนเป็น พิษเป็ น ภัย ต่อสุขภาพร่างกาย ประการที่ส องน้าที่ต้องผ่านกรรมวิธีทาให้ ปลอดภัย ส าหรับ
อุปโภคบริโภคก่อนจึงจะน ามาใช้ได้ เช่น น้าผิ วดิน หรือน้าบาดาล ซึ่งเจือปนสิ่ งสกปรกเป็นพิษเป็นภัยต่อ
สุขภาพอนามัย และประการที่สามน้าที่ต้องผ่านกรรมวิธีทาให้สะอาดปลอดภัยหรือต้องปรับปรุงคุณภาพเป็น
กรณีพิเศษ น้าที่ได้มาจากแหล่งที่สกปรก เช่น น้าเสียจากโรงงาน น้าทะเล เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีกรรมวิธี
เป็นกรณีพิเศษสาหรับทาน้าให้ สะอาดแล้ว การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือสารฆ่าเชื้อโรคในน้าชนิดอื่นให้
ปลอดภัยก่อนนามาใช้อุปโภคบริโภค หรือกลุ่มนักวิชาการที่นิยามน้าสะอาดไว้คล้ายคลึงกันว่าหมายถึงน้าที่ใส
ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีธาตุ สารพิษหรือกัมมันตรังสีตลอดจนเชื้อโรคปนอยู่หรือถ้าจะปะปนอยู่ได้ต้องไม่เกินค่า
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้สาหรับอุปโภค-บริโภค (โกมล ศิวะบวรและเลิศ ไชยณรงค์, 2539) ส่วน
Wagner and Lanoix (1959) นิยามน้าสะอาดและปลอดภัยจะมีลักษณะสาคัญคือปราศจากเชื้อที่อาจทาให้
เกิดโรคจากน้าเป็นสื่อ ไม่มีสารพิษเจือปนและหากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ต้องไม่เกินกว่าที่มาตรฐาน
กาหนดไว้
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กลุ่มที่สองกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนประปาบาดาลของหมู่บ้าน โดยมี
การนิยามของสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2551) ว่าน้าสะอาดหมายถึงน้าดื่ม
ที่ปราศจากเชื้อโรค มีความใส ไม่มีความเค็ม ปราศจากส่วนประกอบซึ่งทาให้เกิดกลิ่นและรส มีความเข้มข้น
ของสารประกอบต่างๆซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งในแง่ของพิษเฉียบพลันและแบบ
ระยะยาว ปราศจากสารเคมีซึ่งทาให้เกิดการกัดกร่อนต่อระบบประปาและสุขภัณฑ์ต่างๆหรือทาให้เกิดรอย
เปื้อนบนเสื้อผ้า หรือน้าสะอาดหมายถึงน้าที่ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่ นไม่มีรส ไม่มีสารพิษหรือกัมมันตรังสี ตลอดจน
เชื้อโรคปะปนอยู่ หรือถ้าปะปนอยู่ได้ต้องไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ โดยมาตรฐานน้้า (water
quality standard) หมายถึงข้อกาหนดของคุณภาพน้าที่ใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้
ต่างๆโดยกาหนดเป็นกฎข้อบังคับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากรัฐซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการ
กาหนดมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา โดยทั่วไปการกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าจะกาหนดไว้ดังนี้คือ มาตรฐาน
แหล่งน้า (stream standard) มาตรฐานน้าทิ้ง (effluent standard) มาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคหรือ
มาตรฐานน้าดื่ม (potable-water standard or drinking water standard) ซึ่งทั้ง 3 มาตรฐานจะมี
ความสัมพันธ์กันเช่นถ้าหากน้าในแหล่งน้ามีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย แต่ไม่มีการควบคุมการปล่อยน้าทิ้งหรือ
น้าเสียจากแหล่งต่างๆลงไปในแหล่งน้าดังกล่าวจะทาให้แหล่งน้านั้นสกปรก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าสะอาดปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคเป็นต้น
มาตรฐานน้ าดื่ ม ปลอดภั ย มี ตั ว อย่ า งที่ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าคและการประปานครหลวง
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการในการกาหนดมาตรฐานน้าดื่ม (ดูภาคผนวกตารางที่ 3) ขณะที่กระทรวง
สาธารณสุข ก็กาหนดค่ามาตรฐานน้าบริโ ภคไว้เช่นเดียวกันและได้มีการดาเนินงานโครงการเฝู าระวังและ
ควบคุมคุณภาพประปาดื่มได้ อาทิมาตรฐานน้าประปาดื่มได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข น้าดื่มใน
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคหมายถึงความเหมาะสมของคุณภาพน้าที่ประชาชนใช้เป็นน้าดื่ม
โดยดูจากคุณลักษณะของน้ากายภาพ เคมี และแบคทีเรีย น้าที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมที่จะเป็นน้าบริโภค
ต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจทาให้เกิดโรคได้คือไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิต่า งๆ ไม่มี
สารพิษเจือปน หากมีแร่ธาตุหรือสารเคมีปนเปื้อนในน้าต้องไม่เกินกว่าที่มาตรฐานของน้าบริโภคกาหนดไว้เกิน
เกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ.2553 เกณฑ์ความพอเพียงคือเด็กต้องได้ดื่มน้าสะอาดปลอดภัย
จานวน 2 ลิตรต่อคนต่อวัน (สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า, 2561) นอกจากนี้ยังมีการกาหนดความปลอดภัย
และเพียงพอสาหรับสถานบริการเช่นน้าดื่มในโรงพยาบาล น้าดื่มในโรงงาน รวมถึงน้าดื่มในครัวเรือนและ
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ชุมชน น้าดื่มในสถานประกอบการและมีการเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพของน้าดื่มสะอาด เป็นต้น ขณะที่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2549) ได้นิยามน้าบริโภคว่าหมายถึงน้าที่ใช้ดื่ม รวมทั้งน้าที่ใช้
ทาอาหารและเครื่องดื่มโดยน้าบริโภคแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท และ
ประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ ซึ่งมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภค (ดูภาคผนวกตารางที่ 1) มีการกาหนดไว้
ดังนี้ 1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค 2) มาตรฐานคุณภาพน้าดื่มในภานะบรรจุที่ปิดสนิท และ3)
มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภค
กลุ่มที่สามองค์การในระดับโลกได้แก่องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ (WHO and UNICEF)
สหประชาชาติด้านน้า (UN-Water) ได้นิยามคาว่าน้าดื่มปลอดภัยไว้ว่าหมายถึง น้าที่ปลอดภัยตามที่กาหนดไว้
ของแนวทางมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคโดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพตลอดชีวิตของการบริโภค (WHO,
2006) ซึ่งหมายถึงน้าที่นามาบริโภคจากแหล่งต่างๆต้องเป็นน้าที่ปลอดภัย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ทาการ
สารวจน้าดื่มบรรจุขวดปิดสนิทในพื้นที่ต่างๆของโลก (WHO) ทาการทดสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากพลาสติก
หลังจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า น้าดื่มบรรจุขวดชื่อดังหลายยี่ห้อกว่า 90% มีชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่
เรี ย กว่าไมโครพลาสติกปะปนอยู่ ในขวดโดยการวิเคราะห์ ครั้งนี้ ได้ทาการสุ่ มตรวจ น้าดื่มชื่อดัง 11 ยี่ห้ อ
จานวน 259 ขวด จาก 19 พื้นที่ ใน 9 ประเทศ ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย
เม็กซิโก เลบานอน เคนยา และไทย ผลการตรวจสอบพบว่าน้าดื่มโดยเฉลี่ยมีปริมาณไมโครพลาสติกปะปนอยู่
ที่ 325 เม็ดต่อปริมาณน้าหนึ่งลิตร ยี่ห้อที่มากที่สุดมีปริมาณไมโครพลาสติกปะปนอยู่ถึง 10,000 เม็ด โดย
หลังจากตรวจสอบน้าดื่มทั้ง 259 ขวดแล้ว พบว่ามีเพียง 17 ขวดเท่านั้นที่ไม่มีไมโครพลาสติกปะปนอยู่ ซึ่ง
อนุภาคพลาสติกที่พบในน้าดื่มบรรจุขวดเหล่านี้ มีปริมาณมากกว่าที่เคยตรวจพบในน้าประปาถึงประมาณสอง
เท่าสาหรับชนิดของพลาสติกที่ถูกตรวจพบนั้น ส่วนใหญ่เป็นโพลีโพรพิลีน (polypropylene) ซึ่งเป็นพลาสติก
ชนิดที่นามาใช้ทาฝาบรรจุขวดนั่นเอง นั่นหมายความว่าน้าดื่มบรรจุมีสิ่งปลอมปนที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคนั่นหมายความว่าน้าดื่มบรรจุขวดที่ปิดสนิทไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป
มาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคหรือมาตรฐานน้าดื่ม เป็นมาตรฐานน้าที่สาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ
สุขภาพอนามัย ดังนั้นในการกาหนดมาตรฐานจึงต้องพิจารณาความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยเป็นหลักดังที่
องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ (ดูภาคผนวกตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ถูกกาหนดออกมาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งค่าที่กาหนดส่วนใหญ่คล้ายคลึงและใกล้เคี ยงกันในที่นี้จะนา
มาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวอย่าง (ดูภาคผนวก
ตารางที่ 3) มีการแบ่งคุณภาพหรือคุณลักษณะของน้าไว้ทั้งสามด้านคือทางกายภาพ เคมีและทางแบคทีเรีย
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หรือทางชีวภาพ โดยในแต่ละดัชนีคุณภาพน้าหรือพารามิเตอร์ (parameter) ได้กาหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
หรือค่ามาตรฐานไว้โดยหน่วยที่กาหนดไว้ในดัชนีคุณภาพน้าทางเคมีในที่นี้คือ มิลลิกรัมต่อลิตร หนังสือบางเล่ม
อาจพบหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วนหรือพีพีเอ็ม (ppm; Parts Per Million) สาหรับดัชนีคุณภาพน้านั้นหน่วย
มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีค่าเท่ากับพีพีเอ็ม มาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคของประเทศไทย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ยั ง มี ม าตรฐานอื่ น ๆ เช่ น มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าบาดาลที่ ใ ช้ บ ริ โ ภคของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค (มอก. 257-2549) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
สาหรับเกณฑ์มาตรฐานน้าอุปโภคบริโภคหรือน้าใช้นั้น โดยทั่วไปแล้วระบบปรับปรุงคุณภาพสาหรับ
ชุมชน หรือระบบประปามีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตน้าที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและเป็นการนาน้าไปใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือผลิตน้าให้ได้มาตรฐานน้าดื่ม ดังนั้นจึ งมีการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพของน้าประปาขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญคือเกณฑ์คุณภาพน้าประปาของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขและการประปา (ดูภาคผนวกตารางที่ 2)
อย่างไรก็ตามสาหรับความหมายน้าสะอาดนั้นมีความหมายของน้าดื่มน้าใช้ (water supply) ว่า
หมายถึงน้าที่สามารถนามาบริโภค ได้แก่ เพื่อช่วยกลไกการย่อยสลาย และละลายเหลือแร่ต่างๆ การขับถ่าย
ของเสีย หรือการหล่อลื่นเนื้อหนังข้อต่อต่างๆ ให้ชุ่มชื้น เป็นต้น อีกทั้งสามารถอุปโภค ได้แก่ การประปา การ
กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม และพลังงาน เป็นต้น โดยไม่ก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ส่วนในความหมายของคาว่าน้าสะอาด (clean water) หมายถึงน้าที่มีความสะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปนหรือสารพิษต่างๆ โดยมีคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพได้ มาตรฐาน น้าที่สะอาดมีลักษณะ
สาคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) ปราศจากเชื้อที่อาจทาให้เกิดโรคโดยน้าเป็นสื่อ 2) ไม่มีสารพิษเจือปน 3) หากมีแร่
ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ น้าสะอาด จึงสามารถสรุปได้ว่าน้าสะอาด
หมายถึง น้ าที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็น
อันตรายต่อการบริโภคอุปโภค สุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของมนุษย์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556) ได้นิยามเกี่ยวกับน้าที่ใช้สาหรับบริโภคไว้ดังนี้
น้าบริโภค หมายถึง น้าสะอาดที่ประชาชนใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอสาหรับใช้ดื่ม
ประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน ไม่น้อยกว่า 5 ลิตรต่อคนต่อวัน
ประเภทน้าบริโภค หมายถึง น้าประปา น้าบ่อบาดาล น้าบ่อตื้น น้าฝน และน้าดื่มบรรจุขวด
น้าประปาหมายถึง เป็นน้าที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านขั้นตอนการตกตะกอน
การกรอง การฆ่าเชื้อโรค และการสูบจ่ายไปยังผู้บริโภคผ่านเส้นท่อ
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น้าบ่อบาดาล และน้าบ่อตื้น หมายถึง น้าที่ได้จากแหล่งน้าใต้ดิน
น้าฝน หมายถึง เป็นน้าที่ตกลงมาจากบรรยากาศและผู้บริโภครองรับไว้ในภาชนะที่สะอาด
น้าดื่มบรรจุ ขวด หมายถึง เป็นน้ าดื่มที่ผลิตขึ้นด้วยวิ ธีต่างๆ เช่น การกรอง การฆ่าเชื้อ และบรรจุ
จาหน่าย โดยได้การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพน้าบริโภค หมายถึง คุณลักษณะของน้าบริโภคทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ที่มีปริมาณไม่
เกินกว่าค่าที่กาหนดในมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคต่างๆ เช่น เกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคกรมอนามัย เกณฑ์
เสนอแนะคุณภาพน้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก
อย่างไรก็ตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ เพิ่มเติมคานิยามเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้า
บริโภคดังนี้4
น้าบริโภค หมายถึง น้าจากแหล่งน้าสาหรับใช้ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปากและแปรงฟัน
ได้แก่ น้าประปา น้าบ่อบาดาล น้าบ่อตื้น น้าฝน ที่ถูกสุขอนามัย ในปริมาณ 5 ลิตรต่อคนต่อวัน ทั้งนี้องค์การ
อนามัยโลกและยูนิเซฟ (WHO-UNICEF) ให้ คาจากัดความว่า หมายถึง “น้าซึ่งไม่มีสารเคมีห รือสารพิษใน
ปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนและปราศจากกลิ่น สีและรสที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ” น้าบริโภค แบ่งเป็น 6
ประเภท ได้แก่
1) น้ าประปาเป็ น น้ าที่น ามาจากแหล่ งน้าธรรมชาติ เช่น น้าผิ ว ดิน น้าใต้ดิน มาผ่ านขั้นตอนการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อผลิตให้เป็นน้าสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสมแล้วจ่ายน้าที่ผลิตได้ให้แก่
ประชาชน โดยการจ่ายไปตามท่อผ่านมาตรวัดตลอด 24 ชั่วโมง
2) น้าบ่อบาดาลเป็นน้าที่เกิดจากน้าฝนที่ตกลงมาไหลซึมลงดิน บางส่วนจะถูกดินดูดซับไว้ส่วนที่เหลือ
จะไหลซึมต่อไปจนกระทั่งถึงชั้นดินหรือหิน น้าในชั้นหินส่วนนี้เรียกน้าบาดาลการนาน้าบาดาลขึ้นมาบริโภค
ต้องใช้วิธีการเจาะสูบขึ้นมา ซึ่งมีท่อกรองช่วยกรองทรายมิให้ไหลเข้าสู่บ่อและสูบน้าขึ้นมาใช้
3) น้าบ่อตื้นเป็นน้าใต้ดินที่ขุดลึกจากพื้นดินลงไปตั้งแต่สามเมตรถึงสิบเมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้าใต้ดิน
ในพื้นที่ น้าในบ่อมาจากการไหลซึมเข้ามาตามรูพรุนของขอบบ่อหรือก้นบ่อ คุณภาพของน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ไม่ดีเท่าน้าบาดาล การสร้างบ่อน้าตื้นที่ถูกหลักสุขาภิบาล ที่ตั้งบ่อต้องห่างจากแหล่งโสโครก เช่น ส้วม น้าเสีย
ที่ทิ้งขยะ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร วางขอบบ่อคอนกรีตซ้อนกันขึ้นมาสูงจากพื้น 50-80 เซนติเมตร อัดกรวด
โดยรอบขอบนอกบ่อและก้นบ่อ ยารอยต่อของขอบคอนกรีตในระยะ 3 เมตรจากพื้นดิน เนื่องจากในระยะนี้
4

http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/D_EHA/2557/Instructors/Instructors%.docx
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เชื้อโรคในดินยังอาศัยอยู่ได้เทคอนกรีตบนพื้นดินรอบขอบนอกของบ่อ เพื่อไม่ให้น้าสกปรกไหลลงบ่อน้าและมิ
ให้เฉอะแฉะ
4) น้าฝนเป็นน้าธรรมชาติจากฟูา การเก็บกักน้าฝนต้องคานึงถึงความสะอาดของบรรยากาศดังนั้น
วิธีการเก็บกักควรเก็บหลังจากที่ให้ฝนตกไประยะหนึ่ง เพื่อให้มลพิษในอากาศถูกชะไปก่อน นอกจากนั้นหลังคา
รางน้า ที่รองรับน้าฝน รวมทั้งภาชนะเก็บกักต้องมีการทาความสะอาดเป็นประจา
5) น้าบริ โภคในภาชนะบรรจุปิ ดสนิท เป็นน้าที่ผ่านกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุล งใน
ภาชนะที่มีฝาหรือจุกปิดสนิท และน้าในภาชนะบรรจุนั้นจะต้องมีคุณ ภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยแหล่งน้าที่นามาใช้ในการผลิตอาจเป็นน้าประปา หรือแหล่งน้าตามธรรมชาติ
6) น้าจากตู้จาหน่ายน้าดื่มอัตโนมัติ หมายถึง น้าที่ผ่านกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพโดยผู้ใช้บริการนา
ภาชนะมาบรรจุและมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้า ณ สถานที่จ่ายน้า
2.2 น้าสะอาดหมายถึง น้าที่ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีธาตุสารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจน
เชื้อโรคปะปนอยู่ หรือ ถ้าจะอยู่ได้จะต้องไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้สาหรับอุปโภคบริโภค
2.3 น้าสะอาดปลอดภัย หมายถึง น้าบริโภคมีคุณภาพอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคตามประกาศ
กรมอนามัย พ.ศ.2553
จากการทบทวนการนิ ย ามความหมายของน้ าดื่ ม ที่ ป ลอดภั ย และมี ร าคาที่ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ต าม
เปูาประสงค์ในที่นสี้ ามารถสรุปความหมายของน้าที่ปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดไว้สาหรับน้า
ดื่มที่ปลอดภัยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ซึ่งได้แก่น้าดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท น้าบรรจุถัง น้า
ดื่มตู้หยอดเหรียญ และน้าประปาดื่มได้ ดังนั้นโดยสรุปนิยามของน้าดื่มที่ปลอดภัยหมายถึงน้าสะอาดปราศจาก
เชื้อโรคและสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหากเจือปนจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานน้าสะอาดโดย
ต้องเป็นน้าที่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กาหนดไว้
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานน้าดื่มปลอดภัย มีการเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแกนนาหลัก ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปา และภาควิชา
การคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนเพื่อจัดทาข้อกาหนดมาตรฐานน้าดื่ม ปลอดภัยฉบับปรับปรุง
ที่มีการเพิ่มค่ามาตรฐานต่างๆขึ้น มาเพิ่มเติม ส าหรับบริโ ภคที่ปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมและการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีมากขึ้นเพื่อจะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาในการประกาศใช้เป็นข้อกาหนดมาตรฐานน้าดื่ม ของประเทศไทยขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณาและมีการประชุมกันครั้งที่ 1 (25 มกราคม 2560) การประชุมครั้งที่ 2 (3 มีนาคม 2560) ครั้งที่
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3 (26 พฤษภาคม 2560) และครั้งที่ 4 (6-7 กรกฎาคม 2560) และมีข้อสรุป5เกี่ยวกับการปรับปรุง
ค่าพารามิเตอร์หรือค่ามาตรฐานน้าดื่มสะอาดที่ยกร่างและจะนาเสนอเพื่ อปรับเปลี่ยน เช่น ด้านกายภาพให้มี
การปรับค่าพารามิเตอร์ที่ควรเพิ่มคือรสและกลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ และการกาหนดค่าความขุ่นซึ่งกาหนด
ไม่เกิน 5 NTU ด้านเคมี ให้มีการปรับค่า pH ของน้าน้อยกว่า 6.5 เนื่องจากน้าตู้หยอดเหรียญและน้าฝนที่เฝูา
ระวังจะไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพค่า pH ค่า TDS ให้มีการแยกระหว่างน้าทิ้งน้าใช้จากภาคการเกษตรกับน้าทิ้งจาก
อาคารลางประเภท กาหนดที่ 500 mg/l เพิ่มจากน้าใช้ปกติ ค่า TDS การประปานครหลวงกาหนดไว้ที่ 1000
mg/l แต่การประปาภูมิภาคกาหนดไว้ที่ 600 mg/l ซึ่งอาจมีการทบทวนค่ามาตรฐาน TDS กันอีกครั้ง รวมถึง
การทบทวนค่าพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น Boron, Aluminium, Sodium, Selenium, Cyanide, Mercury เป็น
ต้น รวมถึงควรมีการกาหนดพารามิเตอร์กลุ่มสารกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่ม
สารไตรฮาโลมี เทนอยู่ ใ นมาตรฐานด้ ว ย ด้ า นชีว ภาพ ควรมี ก ารตรวจเชื้ อ เพิ่ ม เช่ น Hepatitis

A

,

Staphylococcus aureus /100 มิลลิลิตรไม่พบ, Samonella spp./ 100 มิลลิลิตรไม่พบ, Clostridium
perfringens/ 100 มิลลิลิตรไม่พบ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (น้าดื่มที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท)
นอกจากนี้ในสรุปผลการประชุมยังต้องการให้มีการกาหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบ การรายงานผลการกาหนด
หรื อระบุ ค่ ามาตรฐานน้ าดิ บ หรื อน้ าผิ ว ดิน ที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิ ตน้าประปาที่ค่ ามาตรฐานควร
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ประเภท 3 หรือดีกว่า การเพิ่มความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้าทั้งช่วงปกติและพื้นที่เสี่ยง
รวมถึงการนิยามของน้าบริโภคที่ควรแยกออกจากคาว่าน้าผิวดิน น้าบ่อตื้น น้าบาดาล น้าฝนซึ่งยังไม่มีข้อสรุป
แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเพื่อนาไปสู่การพิจารณาการปรับนิยามน้าบริโภคใหม่ที่เหมาะสมให้กับการกาหนด
คุณภาพน้าสะอาดปลอดภัยของประเทศไทยต่อไป
ดังนั้นนิยามความหมายของคาว่าน้าดื่มสะอาดปลอดภัย (safe drinking water) สาหรับประเทศไทย
โดยสรุปหมายถึงน้าจากแหล่งน้าสาหรับใช้ อุปโภคบริโภคเพื่อการใช้ดื่ม ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วน
ปากและแปรงฟัน ได้แก่ น้าประปา น้าบ่อบาดาล น้าบ่อตื้น น้าฝน ที่ถูกสุขอนามัย ในปริมาณ 5 ลิตรต่อคนต่อ
วัน ตามที่องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟให้คาจากัดความว่า หมายถึง “น้าซึ่งไม่มีสารเคมีหรือสารพิษใน
ปริมาณที่เป็นอัน ตรายต่อสุขภาพเจือปนและปราศจากกลิ่ น สีและรสที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามค่า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ขององค์การอนามัยโลกและค่ามาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ขของ
ประเทศไทยกาหนดไว้”ส่วนราคาที่สามารถหาซื้อได้ (safe drinking water access) หมายถึงความสามารถ
ของประชาชนที่สามารถเข้าถึงหรือซื้อหาน้าสะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้ในชีวิตประจาอย่างเพียงพอ
5

http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/article/article_20170724102551.pdf.
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สาหรับการเข้าถึงน้าและสุขอนามัยขององค์การสหประชาชาติ (Secretary general of the UN) จะ
พิจารณาจากประเด็นหลักทางสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยเป็นตัวชี้วัด และปัจจัยกาหนดทางด้านการ
อยู่ร อดของเด็ก อัตราการตาย สุขภาพของเด็ก และครอบครัว อยู่ดีมีสุข รวมถึงผลผลิตทางเศรษฐกิจ โดย
ประเด็นที่สนับสนุนเรื่องน้าดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่ดีของครัวเรือนทั้งหมดต้องกาหนดขึ้นมาจากการบูรณา
การการส ารวจครั ว เรื อ นและการวิเ คราะห์ ถึง ความไม่เท่ าเทีย มระหว่ างคนจนกั บคนรวย ในระดั บโลกมี
ฐานข้อมูลที่ JMP ทาการสารวจในปี ค.ศ.1990-2015 ไว้ประมาณ 1,600 จาก 140 ประเทศ พบว่าในประเทศ
ที่มีรายได้สูงมักจะไม่ค่อยมีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานการเข้าถึงน้าสะอาด ขณะที่ข้อมูลด้านความพอเพียงและ
คุณภาพการปนเปื้อนอุจาระ (Faecal) และสารเคมีของน้าดื่มได้รับการบันทึกโดยวิธีการที่เหมาะสมของ JMP
ที่ให้ คาปรึ กษาแก่รั ฐ บาลประเทศต่างๆที่ให้ การสนับ สนุนเรื่องการจัดการน้าสะอาด ซึ่งพบว่า การส ารวจ
ครัวเรือนทั้งในชนบทและในเมืองน้าสะอาดที่พอเพียงและมีคุณภาพจากการสารวจครัวเรือนประเทศต่างๆนั้น
มีเพียงประเทศที่มีรายได้สูงจานวน 70 ประเทศ ประเทศรายได้น้อยและปานกลางจานวน 30-40 ประเทศ
เท่านั้นที่มีฐานข้อมูลอยู่จากการสารวจใน 100 ประเทศ ที่ครอบคลุมจากประชากรทั้งโลก
การดาเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีน้าใช้ดื่มที่มีระบบการจัดการอย่างปลอดภัย
นั้นทางเครือข่ายการแก้ไขการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network, 2015) ได้
ให้ข้อแนะนาว่าประการแรกต้องพิจารณาจากค่าร้อยละของประชากรที่มีน้าใช้ ด่ืมที่มีระบบการจัดการอย่าง
ปลอดภัยทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยปรับปรุงมาจากตัวชี้วัดจากการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ MDG ที่ผ่าน
มา ประการที่สอง พิจารณาค่าร้อยละของน้าเสียที่ผ่านการบาบัดตามมาตรฐานระดับชาติจะต้องมีการพัฒนา
ปรั บปรุ ง ประการที่สาม พิจ ารณาค่า สัดส่ว นของแหล่งทรัพยากรน้าใช้ปรับใช้จากตัว ชี้วัดของการพัฒ นา
สหัสวรรษที่ผ่านมา ประการที่สี่ พิจารณาค่าร้อยละของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีน้าดื่ม
ที่เพียงพอและการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดี ประการสุดท้าย พิจารณาค่าร้อยละของสถานบริการอย่าง
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกมีน้าดื่มที่เพียงพอ มีการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดี
ข้อมูลการดาเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการตอบตัวชี้วัดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีรายงานจากการ
เฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนโดยกรมอนามัย พ.ศ. 2551-2560 ซึง่ ดาเนินการสุ่มเฝูาระวังคุณภาพน้า
บริโภคทั่วประเทศเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ.
2551-2560 น้าบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทยผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้เฉลี่ยร้อยละ 32.1 และ
มีแนวโน้มผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2560 น้าบริโภคในครัวเรือนผ่าน
เกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้มากถึงร้อยละ 51.5 ตามแผนภูมิที่ 2.1
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แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2551-2560
100

86.1 88.3

90
80

74.7

69.5 67.3

70

60.3

67.9

63.9 63.6
56.4

60
50

39.7

40
30

43.6
30.5 32.7

25.3

51.5
48.5

36.1 36.4

32.1

ไม่ผา่ นเกณฑ์

13.9 11.7

20

ผ่านเกณฑ์

10
0

หมายเหตุ : พ.ศ. 2551-2552 เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2543

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้าบริโภคในแต่ละแหล่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าน้าตู้หยอดเหรียญ
ผ่านเกณฑ์มากที่สุดถึงร้อยละ 53.4 รองลงมาเป็นน้าประปาร้อยละ 45.9 น้าดื่มบรรจุขวดขนาด 20 ลิตร ร้อย
ละ 32.9 น้าฝนร้อยละ 23 โดยมีน้าบ่อตื้นผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 12.8 ตามแผนภูมิที่ 2.2

แผนภูมิที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือน พ.ศ.2551-2560 จาแนกตามแหล่งน้า
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ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)
27

ส่วนสาเหตุที่ทาให้คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือ นของประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่ม
ได้นั้นมาจากสาเหตุการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรีย โดยเฉลี่ยสูงมากถึงร้อยละ 76.6 ส่วนด้านกายภาพ และ
เคมี มีเพียงร้อยละ 27.8 และ 16.3 ตามลาดับ ตามแผนภูมิที่ 2.3

แผนภูมิที่ 2.3 คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2560

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)

เมื่อพิจารณาภาพรวมของคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2560 โดยการจาแนก
ตามความเหมาะสมของน้าทีส่ ามารถนามาบริโภคได้นั้น พบว่า คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 32.1 มี
ความเหมาะสมสาหรับการบริโภค ร้อยละ 51.6 ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนจึงจะเหมาะสม สาหรับการบริโภค
ทั้งนี้เนื่องจากปนเปื้อนแบคทีเรีย ความขุ่นและสี เกินมาตรฐาน จึงต้องมีการกรอง ต้ม หรือเติมคลอรีน ฆ่าเชื้อ
โรคก่อนน้ามาบริโภค และส่วนที่เหลือร้อยละ 16.3 ไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค เพราะมีการปนเปื้อน
ทางด้านเคมีเกินค่าเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ความกระด้าง คลอไรด์ ซัลเฟต ฟลูออไรด์ เป็นต้น
ตามแผนภูมิที่ 2.4
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แผนภูมิที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือน พ.ศ.2551-2560 จาแนกตามความเหมาะสม
ในการนามาบริโภค

น้าที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ พ.ศ.2553
หมายถึง น้าที่ได้มาตรฐานทางด้านเคมี แต่ทางกายภาพ และแบคทีเรียไม่ได้มาตรฐาน สามารถทาการปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ
กรองด้วยเครื่องกรองประจาบ้าน ต้ม หรือเติมคลอรีน เป็นต้น เพื่อให้สามารถนามาบริโภคได้
หมายถึง น้าที่ได้มาตรฐานทางด้านเคมี ต้องทาการปรับปรุงด้วนวิธีพิเศษ หรือกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นจึงไม่เหมาะสม
ที่ประชาชนจะนามาบริโภค

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)

ขณะที่ข้อมูล การดาเนิน งานจั ดการคุณภาพน้าปลอดภัยและการเฝู าระวังคุณภาพน้าปลอดภัยใน
โรงเรียนจากการสารวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การสารวจคุณภาพน้าบริโภคโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 135 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม จานวน 28 แห่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ จานวน 61 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี 2561 พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 โดย
สาเหตุที่คุณภาพน้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกิดจากการโยกย้ายผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขาด
การบารุงรักษาเพราะบางแห่งเดินทางเข้าไปได้ยาก การปิดระบบไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะระบบทรายกรอง ขาด
การดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้าที่เหมาะสม และผู้ดูแลไม่ทั่วถึง เนื่องจากต้องดูแลหลายอย่าง บางคนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงโรคที่เกิดจากน้าเป็นสื่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง (gap
development) ของการดาเนิ นการพัฒ นาตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 นั่นคือความ
ครอบคลุมปริ มาณน้ าส าหรั บ การบริ โ ภคนั้ นมีเพียงพอแต่น้านั้นขาดคุณภาพที่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามค่า
มาตรฐานน้าบริโภคที่กาหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก
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สาหรับการดาเนินงานในเปูาหมายที่ 6 ตามเกณฑ์ชี้วัดของ SDG Goal 6 นั้นประเทศไทยที่ผ่านมามี
มาตรการสาหรับการวัดตัวชี้วัดนี้ โดยการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล
และประเมิน ความครอบคลุ ม การเข้ าถึ ง น้ าสะอาดและปลอดภั ย ดัง นี้คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส านั ก
สุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัยได้จัดเก็บและรายงานจากระบบ Health Data Center6 เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2562 พบว่าเขตสุขภาพที่ร้อยละครัวเรือนที่มีน้าบริโภคเพียงพอมากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร ชัยนาทและอุทัยธานีครอบคลุม ร้อยละ 60.7 จังหวัดที่ร้อยละครัวเรือนที่มีน้า
บริโภคเพียงพอมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามร้อยละ 87.8 ประเภทของน้าดื่มที่บริโภคในครัวเรือนมาก
ที่สุดคือน้าฝนร้อยละ 21.2 และครัวเรือนที่ไม่ทราบข้อมูลประเภทน้าดื่ม ร้อยละ 22.4 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมการเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและปลอดภัยของประเทศไทยจากการสารวจครัวเรือน
ทั้งหมด 3,679,116 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีน้าดื่มพอเพียงตลอดปีจานวน 1,624,387 ครัวเรือนมีเพียงร้อยละ
44.2 ดังแสดงในตารางที่ 2.4 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ที่อ้างอิงข้อมูลการรายงานการเฝูาระวังของกรมอนามัยที่ได้สุ่มตัวอย่างน้าดื่ม ในครัวเรือนระหว่างปีพ.ศ.25512557 พบว่าแหล่งน้าบริโภคครัวเรือนส่วนใหญ่ได้แก่ น้าประปา น้าบรรจุขวด บ่อน้าตื้น บ่อน้าบาดาล น้าฝน
และน้าตู้หยอดเหรียญโดยคุณภาพน้าดื่มสะอาดน้อยกว่าร้อยละ 40 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าบริโภค
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือการตรวจพบการ
ปนเปื้ อนของโคลิ ฟอร์มแบคทีเรี ยและฟิ คัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทาให้ เกิดโรคต่างๆของระบบ
ทางเดินอาหาร และในด้านการเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดพบว่ามีบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดได้ข าด
แคลนน้าในบางช่วงบางเวลา เช่น การเกิดภัยพิบัติ ภัยแล้ง น้าท่วม รวมถึงความห่างไกลในการเข้าถึงแหล่งน้า
สะอาดและพื้นที่เสี่ยงที่มีแร่เป็นต้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าประเทศ
ไทยเรามีการเข้าถึงปริมาณน้าที่เพียงพอแต่คุณภาพน้าดื่ มยังเป็นปัญหาซึ่งจากข้อมูลการสารวจของกระทรวง
สาธารณสุขยังขาดความครอบคลุมการเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและปลอดภัย ขาดการเข้าถึงแหล่งน้าที่ปลอดภัย
และยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่จะนามาใช้เป็นตัวชี้วัดทั้งด้านที่เกี่ยวข้องตามที่ เครือข่ายการแก้ไขการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network, 2015) ได้ให้ข้อแนะนาไว้ข้างต้น และขาดการ
บูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานจัดการ
หาน้าดื่มสะอาดและปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ

6

สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ากรมอนามัย.2562.Health Data Center ข้อมูลความเพียงพอ และประเภทของน้า
ดื่มในครัวเรือนจาแนกรายจังหวัดรายงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยนายวสันต์ นามบุญลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
30

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลความเพียงพอ และประเภทของน้าดื่มในครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน
ที่มีน้าดื่ม
เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
3,679,116 1,624,387
ร้อยละ
44.2

น้าฝน

น้า
ประปา

น้า
บาดาล

น้า
บ่อตื้น

น้า
สระ
แม่น้า

80,349
1.2

60,689
7.1

27,742
3.5

238,234
6.5

6,313
0.44

น้า
บรรจุ
เสร็จ
62,662
4.4

น้า
ตู้หยอด
เหรียญ
4,893
0.1

ไม่ทราบ
823,160
22.4

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2562)

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคุณภาพน้าบริโภคปลอดภัยแล้ว ยังเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพน้าที่ยังขาด
คุณภาพและไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยจากการเฝู าระวังคุณภาพน้าของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2562) ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างน้าบริโภคจากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้าบริโภคในครัวเรือน รวม
จานวนตัวอย่างทั้งหมด 1,530 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.73 ของเปูาหมายการดาเนินงานในปี 2561
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยรวมกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิที่ 2.5 ร้อยละตัวอย่างน้าบริโภคในครัวเรือน แยกตามพื้นที่

19.87%

9.67%
10.79%

กรุ งเทพมหานคร
ภาคใต้

31.96%

27.71

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2562)

ตัวอย่ างน้าบริโ ภคในครัว เรือนทั้งหมดแบ่งตามประเภทแหล่งน้าที่ครัวเรือนใช้สาหรับการบริโภค
ได้แก่ น้ าประปาการประปานครหลวง น้ าประปาการประปาส่ ว นภูมิภ าค น้าประปาองค์กรปกครองส่ ว น
31

ท้องถิ่น น้าตู้หยอดเหรียญ น้าบาดาล น้าฝน น้าบ่อตื้น และน้าประปาภูเขา โดยมีตัวอย่างน้าประปาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดถึงร้อยละ 55.16 รองลงมาคือน้าประปาการประปาส่วนภูมิภาคและน้าตู้หยอด
เหรียญ ร้อยละ 15.62 และร้อยละ 10.2 ตามลาดับ ตามแผนภูมิที่ 2.6

แผนภูมิที่ 2.6 ร้อยละตัวอย่างน้าบริโภคครัวเรือน แยกตามประเภทแหล่งน้า

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 นั้น กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มประเมินคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนจะมุ่งเน้นน้า
บริโภค ในครัวเรือนที่มาจากระบบประปาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งน้าบริโภคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการผลิตที่ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพน้าประปากับ
หน่วย ผลิตที่ได้ดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพไว้แล้วตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาน้า
บริโภคในครัวเรือนได้ว่ามาจากการผลิต การแจกจ่ายน้า หรือการจัดการเพื่อนาน้ามาบริโภคของครัวเรือน เพื่อ
สะท้อนปัญหาดังกล่ าวไปยั งหน่ วยผลิตหรื อหน่ว ยงานที่ดูแลคุณภาพน้าบริ โ ภคในครัวเรือนหรือสร้างองค์
ความรู้ ใ นด้ า นการจั ด การคุ ณ ภาพน้ าบริ โ ภคให้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่ม
ได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 พบว่า มีตัวอย่างน้าบริโภคในครัวเรือน จานวน 614 ตัวอย่างหรือ ร้อยละ 40.13
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ ส่วนที่เหลือจานวน 916 ตัวอย่างหรือร้อยละ 59.87 ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น้าประปาดื่มได้ ตามแผนภูมิที่ 2.7
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แผนภูมิที่ 2.7 ร้อยละคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2562)

เมื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ามาจ าแนกตามคุ ณ ภาพน้ าด้ า นกายภาพ ด้ า นเคมี และด้ า น
แบคทีเรีย พบว่าด้านกายภาพ คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 84.9 ผ่านเกณฑ์ ส่วนร้อยละ 15.1 ไม่
ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีความขุ่นและสีเกินค่าที่กาหนด ด้านเคมี คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 88.76
ผ่านเกณฑ์ ส่วนร้อยละ 11.21 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีเหล็ก แมงกานีส ความกระด้าง คลอไรด์ ซัลเฟต
ฟลูออไรด์ เกินค่าที่กาหนด และด้านแบคทีเรีย คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 51.24 ผ่านเกณฑ์ ส่วน
ร้อยละ 48.76 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตาม
แผนภูมิที่ 2.8

แผนภูมิที่ 2.8 ร้อยละคุณภาพน้าที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ จาแนกตามเกณฑ์แต่ละด้าน

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2562)
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พบว่า ตัวอย่างน้าบริโภคในครัวเรือนที่สุ่มเฝูาระวังฯ ร้อยละ 40.13 เหมาะสมสาหรับบริโภคใน
ครัวเรือน ร้อยละ 48.63 ต้องปรับปรุงก่อนที่จะนามาบริโภคในครัวเรือน และร้อยละ 11.24 ไม่เหมาะสมที่จะ
นามาบริโภคในครัวเรือน ตามแผนภูมิที่ 2.9

แผนภูมิที่ 2.9 คุณภาพน้าบริโภคครัวเรือน

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561)

ขณะที่คุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนตามประเภทแหล่งน้าเมื่อพิจารณาผลการสุ่มเฝูาระวังคุณภาพน้า
บริโภคในครัวเรือนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ น้าประปาการประปานครหลวง น้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค
น้าประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้าตู้หยอดเหรียญ น้าบรรจุถัง 20 ลิตร น้าบ่อตื้น น้าบาดาล น้าฝน และ
น้าประปาภูเขา พบว่า น้าบริโภคในครัวเรือนที่มาจากระบบประปาการประปานครหลวง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากที่สุด ร้อยละ 76.34 รองลงมา ได้แก่ น้าบริโภคจากตู้หยอดเหรียญ น้าบริโภคจากระบบประปาการประปา
ส่วนภูมิภาค น้าบรรจุถัง 20 ลิตร และน้าบาดาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 68.59 61.51 53.42 และ 47.37
ตามลาดับ ส่วนน้าบริโภคจากระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้าฝน และน้าประปาภูเขา ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 24.64 8.37 และ 8.33 ตามลาดับ ส่วนน้าบริโภคจากบ่อตื้นนั้นไม่มีตัวอย่างใดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายละเอียดตาม แผนภูมิที่ 2.10
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แผนภูมิที่ 2.10 ร้อยละคุณภาพน้าบริโภคที่ได้มาตรฐานจาแนกตามแหล่งน้า

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2562)

จากข้อมูลน้าบริโภคที่มาจากแหล่งทีมีระบบการปรับปรุงคุณภาพน้านั้น จะพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าที่ไม่มีระบบการปรับปรุง โดยเฉพาะน้าบริโภคจากระบบประปาของการประปา นครหลวงและการ
ประปาส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับคุณภาพน้าตู้หยอดเหรียญที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาก เช่นกัน เนื่องจากน้าตู้
หยอดเหรียญส่วนมากใช้น้าประปาจากทั้งสองแหล่งเป็นน้าดิบเข้าสู่ระบบ สาหรับน้าดื่ม บรรจุถัง 20 ลิตรนั้นมี
คุณภาพผ่ านเกณฑ์ม าตรฐานน้ อยกว่าตู้ น้ าหยอดเหรี ยญ เพราะแหล่ งน้ าดิบที่ ใช้ส าหรับการผลิ ต นั้นมีทั้ ง
น้าประปาและน้าบาดาล ส่วนน้าบริโภคจากประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อย
มากทั้งที่มีระบบการปรับปรุงคุณภาพน้า
สาหรับตัวชี้วัดของประเทศไทยโดยสรุปจะเห็นว่าการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาที่ 6 ที่
กาหนดตัวชี้วัดร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย นั้นพบว่าปริมาณน้ามี
เพียงพอแต่น้าขาดคุณภาพที่ปลอดภัยและยังไม่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลของประชากรในกลุ่มเปราะบางและคนด้อยโอกาส โดยขาดมิติและมุมมองทางด้านสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการน้าสะอาดสาหรับอุปโภคบริโภค เช่น มิติทางเพศสภาพ (gender) หรือโอกาสของหญิง
ชายในการเข้าถึงน้าสะอาดที่เท่าเทียมและเป็นธรรม มิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (socio-cultural
and economic) คนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงน้าสะอาดปลอดภัยอย่างเท่าเทียม (equality) เสมอภาค
(equity) ครอบคลุ ม (coverage) และเป็ น ธรรม (justice) เป็น ต้ น ซึ่ ง ประเทศไทยควรมี การพั ฒ นาและ
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ปรับปรุงเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกับกลุ่มประชากรเปราะบาง คนด้อยโอกาสและการเพิ่ม
มิติทางสังคม วัฒนธรรมเข้ามาช่วยในการกาหนดตัวชี้วัดจะทาให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูลและเจตนารมณ์การ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงน้าสะอาดปลอดภัยที่เพี ยงพอและเป็นธรรม ซึ่งตัวอย่างกลุ่ม
คนเปราะบาง คนด้อยโอกาสมีทั้งคนเร่ร่อน คนไร้บ้านในเขตเมือง ควรมีแหล่งน้าดื่ม สะอาดสาธารณะในแต่ละ
จุดที่สามารถบริการให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลอย่าง
พื้นที่ในเขตภูเขาพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งอาศัยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติทั้งแม่น้า ลาธารและการต่อทา
ระบบประปาภูเขาเข้ามาใช้ในหมู่บ้านซึ่งควรต้องมีการเพิ่มมิติของการปรับปรุงคุณภาพน้าและการตรวจเฝูา
ระวังคุณภาพน้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้าสะอาดปลอดภัยสาหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเป็น
การกาหนดตัว ชี้วัดที่ครอบคลุ มและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยอาจกาหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่ม
(+ plus) ของตัวชี้วัด ที่ 6.1.1 ขึ้นมาสาหรับประเทศไทย

2. Target 6.2: Sanitation and hygiene
By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and
open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in
vulnerable situations.
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้ สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
Indicator 6.2.1: Proportion of population using safely managed sanitation services,
including a hand washing facility with soap and water.
ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
2.1 ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
รวมถึงการอ้านวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้้า
การนิยามเปูาหมายที่ 6.2 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการยุติการขับถ่ายในที่โล่งนั้น องค์การอนามัย
โลก (WHO) ได้นิยามคาว่าคาว่าสุขาภิบาล (sanitation) หมายถึง ภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ของประชาชนเช่น การจัดหาน้าดื่มที่สะอาดและการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอ สุขาภิบาล ที่ไม่ดีจะมีผลทาให้
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การแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะที่คาว่า สุขภาพอนามัย (hygiene) ว่าหมายถึงการที่
ประชาชนในระดับครัวเรือนมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานด้านสุขาภิบาลที่ปรับปรุงมาจากการประเมิน
ติดตามการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ MDG ตัวอย่างเช่น มีระบบห้องส้วมขับถ่ายที่ดีหรือไม่ดี การมีระบบถัง
เกรอะ ส้วมหลุมหรือส้วมที่มีคนใช้จานวนมากและส้วมทีมีการย่อยสลาย โดยที่วิธีการนับหรือคานวณนั้นนับ
จากการสารวจและสามะโนครัวเรือน (household survey and censuses) สาหรับเป็นข้อมูลการสนับสนุน
พื้นฐานสุขาภิบาลข้างต้น จานวนร้อยละของประชาชนที่ใช้การจัดการบริการสุขาภิบาลคือการคานวณนับโดย
เปรียบเทียบข้อมูลสัดส่วนความแตกต่างของประชาชนที่ใช้ส้วมหรือสุขาภิบาลพื้นฐานแต่ละประเภทกับสัดส่วน
ของสิ่งปฏิกูล (faecal waste) ที่ถูกกาจัดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่สร้างขึ้น
โครงการติดตามสาหรับการสนับสนุนน้าและการสุขาภิบาล (Joint Monitoring Programme for
water Supply and Sanitation: JMP) ประเมินการเข้าถึงสิ่งสนับสนุนขั้นพื้นฐานทางสุขาภิบาลของแต่ละ
ประเทศโดยแบ่งเป็นเขตเมืองและชนบทโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ (fitting a regression line) ของอนุกรม
ข้อมูลการสารวจและสามะโนครัวเรือน ซึ่งวิธีการดังกล่าวใช้สาหรับรายงานการปรับปรุงสุขาภิบาลของการ
ติดตามประเมินของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ MDG ที่ผ่านมา ทางโครงการ JMP กาลังประเมินการใช้วิธีการ
ประมาณทางเลือกทางสถิติเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น การใช้สถิติเพื่ออธิบายให้เห็นรายละเอียดถึงปัจจัยที่ปลอดภัย
หรือสัดส่วนของน้าเสียครัวเรือนนั้นมีการกาจัดที่ปลอดภัยทั้งในพื้นที่และระบบขนส่งซึ่งเป็นกระบวนการที่
นามาใช้ประเมินในระดับชาติและการเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละประเภทของข้อมูลที่สนับสนุนและมีการ
บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลของ JMP โดยวิธีการคานวณปัจจัยที่ปลอดภัยสาหรับการบาบัดน้าเสียใช้รูปแบบ
เดียวกับส่วนของครัวเรือนในตัวชี้วัดที่ 6.3.1
ดังนั้นการนิยามคาว่าสุขอนามัยที่เพียงพอและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง ในที่นี้จึงหมายถึง
การที่ประชาชนมีการเข้าถึงระบบอานวยความสะดวกในการขับถ่ายที่เหมาะสมหรือการมีส้วม (toilet) ที่
เหมาะสมเพื่อการขับถ่ายที่ปลอดภัยนั่นเอง ซึ่งคาว่าส้วมมีการนิยามของพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.
2530 หมายถึง ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ สาหรับนิยามคาว่าส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึงส้วมที่มีระบบ
การขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซึ่งจะต้องปูองกันสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ และไม่ปนเปื้อน
แหล่งน้าธรรมชาติและน้าใต้ดินทุกขั้นตอน ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่สาคัญ คือ ตัว
เรือนส้วม หัวส้วม บ่อกักเก็บอุจจาระ ท่อระบายอากาศ บ่อซึม ต้องไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีน้าขังบริเวณส้วม พื้น
ส้วมสะอาดทาด้วยวัสดุทาความสะอาดง่ายภายในห้องส้วมมีการระบายอากาศดี มีน้าสาหรับทาความสะอาด
ส้วม มีสบู่ล้างมือ ตัวเรือนส้วมสูงอย่างน้อย 2 เมตร มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร ต่อหนึ่งที่
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นั่ง และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สามารถปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และอยู่
ห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ส่วนส้วมสาธารณะ หมายถึง ส้วมในที่หรือทางสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นหรือเอกชนที่
จัดไว้ให้ บุ คคลใช้บ ริ การได้เป็ น การทั่ว ไปหรือในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่อื่นใดที่จัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนทั่วไปใช้บริการ ขณะที่สิ่งปฏิกูลนั้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้กาหนดให้
อาคารที่บุคคลอาจเข้าสู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ ต้องมี ห้องน้าและห้องส้วมในจานวนที่เหมาะสมความหมายของ
สิ่งปฏิกูลนั้นมีความหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้นิยามความหมายของคาว่า “สิ่ง
ปฏิกูล” ไว้ในมาตรา 4 หมายถึงอุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น ซึ่งจะเน้นที่อุจจาระหรือปัสสาวะเป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังให้ความหมายรวมถึงสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็นด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติความหมายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงน้าโสโครก น้าเสียจากอาคารต่างๆ ด้วย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะใช้น้าในการชาระทาความสะอาด
หรือขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะทาให้น้าโสโครกหรือน้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนหนึ่งเป็นน้าเสียที่
ประกอบไปด้ว ยอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งความหมายดั งกล่าวสอดคล้ องกับสิ่ งปฏิกูล ตามแนวทางของการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมคือตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Human Waste” หรือ “Human Excreta” ซึ่ง
หมายถึง ของเสียที่ปล่อยหรือขับถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์ ที่สาคัญได้แก่ อุจจาระ (feces) และปัสสาวะ
(urine) ดังนั้น “สิ่งปฏิกลู ” จึงหมายถึงของเสียที่ปล่อยออกมาจากร่างกายโดยมีน้าหนักแห้ง 27 กรัมต่อคนต่อ
วัน น้าหนักเปียก 100-200 กรัมต่อคนต่อวัน มี E.coli ประมาณ 400 พันล้านต่อคนต่อวัน มีฟิคัลโคลิฟอร์ม
2000 พันล้านต่อคนต่อวัน มีฟิคัลสเตรปโตคอกไคประมาณ 450 พันล้านต่อคนต่อวัน และอีกความหมายหนึ่ง
สิ่งปฏิกูล หมายถึงอุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยนั้นมีหลายประเภท “ส้วม” (privy,latrine,toilet) รูปแบบ
ของต่างๆที่ใช้กันอยู่และจัดประเภทของส้วมเป็นกลุ่มโดยแบ่งตามระบบการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล การบาบัดและ
การกาจัด เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้น้า (Dry
system, Off-site Treatment and Disposal) 2) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้
น้า (Dry system, On-site Treatment and Disposal) 3) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด
แบบใช้น้า (Wet system, On-site Treatment and Disposal) และ 4) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้น้า (Wet system, Off-site Treatment and Disposal) ซึ่งไม่ว่าประชากรมี
ส้วมประเภทใดดังต่อไปนี้ก็ถือว่าได้เข้าถึงระบบสุขอนามัยที่บรรลุเปูาหมายการพัฒนาของเปูาประสงค์ที่ 6.2
ดังนี้คือ
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1.ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้น้า ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้จะไม่ใช้น้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บกักหรือไม่ใช้น้าในการชาระสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูล
จะต้องถูกนาไปบาบัดและกาจัดภายนอกแหล่งกาเนิดหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้ที่สาคัญ ได้แก่ ส้วมถังเท ส้วมหลุมตัน และส้วมเคมี
2. ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบไม่ใช้น้า ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้จะไม่ใช้น้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกับระบบแรก แต่แตกต่างจากระบบแรกคือระบบ
บาบัดและกาจัดอยู่ภายในที่เก็บกักจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย
แล้ว จึงนากากตะกอนที่ผ่านการบาบัดแล้วไปกาจัดให้เหมาะสม เช่น นาไปถมที่ ปรับสภาพดินหรือนาไปทาปุ๋ย
เป็นต้น ระบบบาบัดประเภทนี้ถือว่าเป็นระบบที่ถูกสุขลักษณะมากกว่าระบบแรก อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
ทางด้านกลิ่นและแมลงรบกวนอยู่ จึงมักนิยมใช้ในชุม ชนชนบทที่ขาดแคลนน้าและมีบ้านเรือนอยู่ไม่หนาแน่น
นัก ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลประเภทนี้ที่สาคัญ ได้แก่ ส้วมหลุด และส้วมหลุมแบบ VIP
3.ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งกาเนิด แบบใช้น้า ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลประเภท
นี้จะใช้น้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ไปสู่ที่เก็บกักซึ่งจะมีการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นภายในที่เก็บกัก
บริเวณที่ตั้งของส้วมหรือ ณ แหล่งกาเนิด เนื่องจากระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลประเภทนี้ใช้น้าในการ
ขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลจึงมีการผสมระหว่างสิ่งปฏิกูลและน้าที่ใช้ในการขับเคลื่อน ดังนั้นหลุมหรื อถังที่เก็บกักและ
บาบัดสิ่งปฏิกูลจึงเหมือนกับระบบบาบัดน้าเสียชนิดติดกับที่หรือระบบบาบัดน้าเสีย ณ แหล่งกาเนิด (On-site
Wastewater Treatment System) โดยทั่วไประบบประเภทนี้เป็นระบบที่บาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนเมืองและชนบทที่ไม่ขาดแคลนน้า
เช่น ส้วมซึม ส้วมถังเกรอะ-บ่อซึม ส้วมบาบัดสาเร็จรูป-บ่อซึม ส้วมถังเกรอะหรือส้วมถังบาบัดสาเร็จรูป เป็นต้น
4.ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด แบบใช้น้า ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้จะใช้น้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกับประเภทที่สาม แต่แตกต่างกันที่การบาบัดและกาจัด
สิ่งปฏิกูลประเภทนี้จะอยู่ภายนอกแหล่งกาเนิดหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งส้วม หรือส่งไปบาบัดและกาจัดที่ระบบ
ส่วนกลางหรือศูนย์กลาง ระบบนี้สามารถกระทาได้ 2 รูปแบบ คือ 1) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอก
แหล่งกาเนิดแบบใช้น้าโดยมีการบาบัดขั้นต้นก่อน 2) ระบบบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งกาเนิด
แบบใช้น้าโดยไม่มีการบาบัดขั้นต้นก่อน
เปูาประสงค์ 6.2 ยังคงมีการมุ่งเน้นให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และ
กลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญและความปลอดภัยกับเพศหญิงที่มีความเสี่ยงทั้ง
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ต่อสุขภาพและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรุนแรงทางเพศ สาหรับกลุ่มที่ อยู่ใต้สถานการณ์เปราะบาง
หมายถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีปัญหาในการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาทิ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์ เป็นต้น การดาเนินงานในส่วนนี้จึงมุ่งเปูาไปที่
การกาหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับส้ วมเฉพาะสาหรับกลุ่มเปราะบางที่ให้มีการแยกส้วมสาธารณะสาหรับ
ผู้หญิง ผู้ชาย คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มีห้องส้วมเฉพาะเป็นกรณีพิเศษตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สาธารณะ
และสถานที่บริการหน่วยงานภาครัฐ โดยส้วมสาธารณะเหล่านี้มีหลักพื้นฐาน 3 ประการคือ Healthiness
ความสะอาด Accessibility ความพอเพียง และ Safety ความปลอดภัย หรือหลักของ HAS ที่กระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศ
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ชี้วัดของเปูาประสงค์ที่ 6.2.1 ทางสานักงานเลขาองค์การ
สหประชาชาติได้กาหนดแนวทางการจัดทาข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดดังนี้ ประการแรกดูจากจานวนร้อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการระบบสุขาภิบาลที่มีการจัดการที่ถูกต้องทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยปรับปรุงมาจาก
ตัวชี้วัดของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประการที่สองวัดจากจานวนร้อยละของประชากรที่ยังมีการถ่าย
อุจจาระในที่โล่ง ประการที่สามจานวนร้อยละของประชากรที่มีการล้างมือด้วยสบู่และน้าที่บ้าน ประการที่สี่
วัดจากสัดส่วนของประชากรที่สัมผัสกับน้าเสียจากท่อระบายน้าหรือแหล่งน้าเสียในที่อยู่อาศัย ประการที่ห้าวัด
จากจานวนร้อยละของนักเรียนทั้งในระดับปฐมศึกษา (primary school) และทุติยภูมิศึกษา (secondary
school) ในการเข้าถึงบริการน้าดื่มที่ถูกสุขอนามัยที่เพียงพอ และประการสุดท้ายวัดจากจานวนร้อยละของ
โรงพยาบาล ศูนย์ บ ริการทางสุ ขภาพและคลิ นิกที่มีการเตรียมพื้นฐานน้าดื่มปลอดภัยที่ถูกสุ ขาภิบาลและ
สุขอนามัย แหล่งข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์และรวบรวมนั้นมาจากการเข้าถึงน้าสะอาดและสุขอนามัยที่
พิจารณาจากเกณฑ์ชี้วัดทางสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ และปัจจัยสาคัญการอยู่รอดของเด็ก มารดา และ
สุขภาพของเด็ก อนามัยครอบครัว และผลผลิตทางเศรษฐกิจ น้าดื่มสะอาดและการอานวยการเรื่องสุขาภิบาล
เป็นปั จจัยตัวชี้วัดหลักที่สาคัญที่สุ ดของการสารวจครัวเรือนที่นามาเป็นตัว เปรียบเทียบความไม่ เสมอภาค
ระหว่างคนจนกับคนรวย การเข้าถึงน้าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีจึงเป็นตัวชี้วัดหลักที่สาคัญของครัวเรือน
สาหรับประเทศไทยมีรายงานการดาเนินเกี่ยวกับตัวชี้วัด 6.2.1 ดังนี้ คือการดาเนินตามแนวทางของ
ขององค์การสหประชาชาติที่กาหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันล้างมือโลก World Hand Washing
Day” เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักและหันมาให้ความสาคัญกับ
การล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างถูกวิธี ทางสานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้า (2556) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดกิจ กรรมในวัน ดังกล่ าวเป็ นประจาทุกปี โ ดยรายงานผลการดาเนินปี พ.ศ.2556 พบว่า
ประชาชนร้อยละ 41 ล้างมือไม่ถูกวิธี มีเพียงร้อยละ 8 ล้างมือด้วยน้าและสบู่หลังเข้าส้วม การสารวจ
40

พฤติกรรมล้างมือของคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่าร้อยละ 61 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารแต่มีเพียงร้อยละ 8 ที่ล้างมือด้วยน้าและสบู่หลังเข้าส้วม โดยพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคใน
มือมีปริมาณสูงมากคือร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการล้างมือมากขึ้นร้อยละ
90 ซึ่งการไม่ล้างมือจะสัมพันธ์กับข้อมูลสถานการณ์การปุวยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งองค์การยูนิเซฟ
รายงานว่าแต่ละปีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึง 3.5 ล้านคนและโรคปอดบวมอีก 2 ล้าน
คนการล้างมือด้วยน้าและสบู่ให้ถูกวิธีสามารถลดการสูญเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงร้อยละ 50 และโรคปอด
บวมร้อยละ 25 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ที่มีการดาเนินงานของประเทศไทย ดังนั้นการ
กาหนดตัวชี้วัด ข้อ 6.2.1 จะต้องมีการดาเนินการปรับกิจกรรมและระบบการบริหารจัดการข้อมูล ตัวชี้วัดใน
ประเด็นเรื่องการล้างมือด้วยสบู่และน้าที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Goal ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations, 2018) ที่องค์การอนามัยโลกและ ยูนิเซฟ (WHO/UNICEF) กาหนดไว้
รวมถึงคานึงถึงบริบทและสถานการณ์ของประเทศไทยประกอบกันดังนี้
ประการแรกการกาหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติไว้เป็น 6.2.1a Proportion of
population using safety managed sanitation services (WHO/UNICEF) หมายถึงการกาหนดตัวชี้วัด
โดยการวัดจากสัดส่วนประชากรที่ใช้บริการสุขาภิบาลที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยมีการ
ดาเนินการที่บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Goal ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations, 2018) ที่องค์การอนามัยโลกและ ยูนิเซฟ (WHO/UNICEF) กาหนดไว้ใน
ประเด็น ร้อยละของประชากรที่ใช้บ ริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย นั้นประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานที่ผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและมีกระบวนการดาเนินงาน
ต่อเนื่องและประสบความสาเร็จที่มีการเข้าถึงและใช้ส้วมถึงร้อยละ 99.80
ประการที่สอง การกาหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติไว้เป็น 6.2.1b Proportion
of population using a hand washing facilities with soap and water available (WHO/UNICEF)
หมายถึงการกาหนดตัว ชี้วัดจากสัดส่ ว นประชากรที่มีการล้ างมือด้ว ยน้าและสบู่ ซึ่งประเทศไทยเรามีการ
ดาเนิน งานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้โ ดยสานั กสุ ขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมวันล้างมือโลกเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะพบว่ าการดาเนินงานยังขาด
ความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ องค์การ
ปกครองส่ว นท้องถิ่นและชุมชนในการกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัด
ดังกล่าว ดังนั้นควรมีการปรับกระบวนการและแนวทางการดาเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
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3. Target 6.3: Water quality and wastewater
By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and
minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of
untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally.
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่ม การน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน
ปี 2573
Indicator 6.3.1: Proportion of wastewater safely treated. (UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
Indicator 6.3.2: Proportion of bodies of water with good ambient water quality,
(UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือ
สระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
“มลพิษ” นั้นมีการนิยามของราชบัญฑิตสถานบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ.2525 ที่ใช้แทนคาศัพท์เดิมคือ
“มลภาวะ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Pollution” มาจากคาว่า “Pollute” หมายถึงทาให้สกปรกซึ่งได้แก่
ขบวนการต่ างๆที่ มนุ ษย์ ทาขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้ง ใจปล่ อยของเสี ย ซึ่งไม่ พึงประสงค์ เข้าไปปนเปื้อนใน
บรรยากาศ พื้ น ดิ น และในน้ ามีผ ลทาให้ สิ่ งแวดล้ อมเสื่ อ มโทรมลง ขณะที่ห น่ว ยงานทางด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
ต่างประเทศ อาทิ European Environmental Agency7 และหน่วยงานคณะกรรมการเกี่ยวกับมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักรได้ให้ความหมายของคาว่ามลพิษ “Pollution” หมายถึงการนาสสารหรือ
พลั ง งานเข้า ไปสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มทาให้ เ กิด การปนเปื้อ นมีผ ลกระทบที่เ ป็นอั นตรายต่อสุ ขภาพของมนุษย์ เป็ น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ทาลายโครงสร้างหรือการรบกวนทาให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ส าหรั บ ในประเทศไทยนั้ น ตามนิ ย ามในกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อมมีพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 นิยามมลพิษหมายถึงของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอื่นๆรวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่ง
ตกค้า งจากสิ่ ง เหล่ า นั้ น ที่ถู กปล่ อ ยทิ้ งจากแหล่ ง กาเนิด มลพิษ หรือ ที่มี อยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อมตามธรรมชาติ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
7

https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/wise-help-centre/glossarydefinitions/pollution
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ของประชาชนได้ และให้หมายรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุราคาญอื่นๆที่
เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
ส่วนการกาหนดไว้ว่ามีการขจัดการทิ้งขยะนั้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้
นิยามคาว่า มูลฝอยหมายถึงเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและหมายรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย ตามการนิยามของกรมควบคุมมลพิษ หมายถึง ธาตุ หรือ
สารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทาให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่นิยามวัตถุอันตรายหมายถึง วัตถุระเบิด
ได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอื่นไม่ว่า
จะเป็ น เคมี ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ทรั พ ย์ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี
ความหมายเช่นเดียวกันที่นิยามไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
ส่วนน้าเสียมีการนิยามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 หมายถึงของเสียที่
อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
3.1 ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจ้านวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
สาหรับเปูาประสงค์ที่ 6.3 จากคานิยามมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของน้าซึ่งจาเป็นต่อการ
ปกปูองความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 14 (SDGs Goal 14)
คือ การอนุ รั ก ษ์ และใช้ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท รและทรั พ ยากรทางทะเลเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น และ
เปูาหมายที่ 15 (SDGs Goal 15) คือปกปูอง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่าง
ยั่งยืน (UN-Water, 2017) ซึ่งเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ที่ 6.6 เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ ในเปูาประสงค์ที่ 6.1
คือการมีแหล่งน้าดื่มปลอดภัย โดยการขจัดและลดของเสียที่เป็นมลพิษออกจากตัวน้า ตัวหลักของแหล่งน้าเสีย
ที่มาจากครัวเรือน การค้าและอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมน้าที่ไหลมาจากในเมืองและภาคเกษตรกรรม น้าเสีย
โดยทั่วไปจากครัวเรือนสามารถที่จะแพร่กระจายพวกเชื้อโรคและสารอาหารในแหล่งน้าได้หากไม่มีการบาบัด
ก่อน
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การนิยามความหมายของคุณภาพน้ามีนักวิชาการนิยามว่าหมายถึงความเหมาะสมของน้าเพื่อใช้ใน
กิจกรรมเฉพาะของมนุษย์คุณภาพของน้าตามแหล่งน้าธรรมชาติ จะเปลี่ยนแปลงไป มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณ
ธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (เกษม จันทร์แก้ว,2526) ซึ่งคุณภาพของน้าจากแหล่ง
น้าธรรมชาติจะประกอบไปด้วยค่ามาตรฐานที่ใช้เป็นตัวกาหนดคุณภาพได้แก่8
1.คุณภาพน้าทางกายภาพ ได้แก่ น้ามีสารแขวนลอย สี กลิ่น รส ความขุ่น การนาไฟฟูา อุณหภูมิ
เป็นต้น
2.คุณภาพน้ าทางเคมีได้แก่ความเป็นกรดด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออกซิเจนละลายน้า
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไนเตรต (No3-) ไนเตรต (NO2-) แอมโมเนีย (NH4+1) ฟอสเฟต (PO4-) ปริมาณความ
ต้องการออกซิเจน (BOD) คลอไรด์ ความเค็ม ซัลเฟต ยาปราบศัตรูพืช โลหะหนัก ผงซักฟอก คลอโรฟิล เป็น
ต้น
8

ค่ามาตรฐานที่ใช้เป็นตัวกาหนดคุณภาพน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมรี ายละเอียดดังนี้

สีของน้้า (Color of water)
สีของน้าตามธรรมชาติ เป็นผลจากการที่น้าไหลผ่านสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น ใบไม้ ใบหญ้า ซากสัตว์ ซึ่งมีลิกนินเป็นองค์ประกอบ เมื่อสลายตัวจะให้สาร
พวกแทนนิน กรดฮิวมิค และฮิวเมต ซึ่งเป็นสารมีสีจากอีออนของ โลหะในน้า เช่น เหล็ก แมงกานีสจากแพลงค์-ตอน และจากการปะปนของน้าทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สีของ
น้าตามธรรมชาติมีค่าตั้งแต่ 1 หน่วยถึงมากกว่า 200 หน่วยมาตรฐาน
ความขุ่น (Turbidity)
น้าที่มีสารแขวนลอย ซึ่งขัดขวางทางเดินแสงที่ผ่านน้านั้น ความขุ่นข้นของน้าเกิดจากการที่น้ามีสิ่งแขวนลอยอยู่ เช่น ดินละเอียด หรือ อินท รียสาร แพลงค์ตอน
และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ สารพวกที่จะทาให้เกิดการกระจัดกระจาย (Scattered) และดูดซึม (Absorbed) ของแสง แทนที่จะปล่อยให้แสงผ่านเป็นเส้นตรง กาหนดมาตรฐานน้าดื่ม
ขององค์การ อนามัยโลก ความขุ่นระดับสูงสุดที่ควรมีได้ 5 เจ ที ยู ระดับสูงสุดที่ยอมให้มี 25
อุณหภูมิของน้้า (Temperature)
อุณหภูมิของน้าตามธรรมชาติในแหล่งน้าจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย
หรือความขุ่นของแหล่งน้า ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าจะมีอัตราผกผัน กับอุณหภูมิของน้า คือ อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณออกซิเจนละลายในน้าจะลดลง
การน้าไฟฟ้าของน้้า (electrical conductivity of water)
การนาไฟฟูา คือ ความสามารถของน้าที่จะให้กระแสไฟฟูาไหลผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ชนิดของอิออนที่มีอยู่ในน้า และอุณหภูมิน้า ที่มีอิออนของสารต่าง ๆ
ละลายอยู่สามารถนาไฟฟูาได้ ค่าการนาไฟฟูาของน้าธรรมชาติโดยทั่วไป มีค่าระหว่าง 0.1 - 5.0 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH มาจากคาว่า positive potential of the hydrogen ions เกิดจากประจุบวก Ca++, Mg ++ และ K+ จะเข้าไปสะเทินกับ H+ ใน
สารละลายดินทาให้ pH ของดินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทาให้ pH ของน้าที่ไหลผ่านพื้นที่นั้นแปรผัน ไปตามระดับ pH ของดินด้วย
ความกระด้าง (hardness)
3+
e+
ความกระด้างของน้า หมายถึง ความสามารถในการจะทาให้สบู่ตกตะกอนได้โดยอิออน Ca และ Mg ในน้าเป็น ส่วนใหญ่ แต่อาจจะตก ตะกอนโดยอิออนตัวอื่น
3+ 2+
2+ 2+
2+
2+
2+
2+
2+
เช่น Al ,Fe ,Mn , Sr , Zn ได้ด้วย เนื่องจากอิออน 2 ตัวแรกคือ Ca , Mg มีมากในน้าธรรมชาติจึงใช้ Ca และ Mg ที่อยู่ในรูป CaCO3 (มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นตัววัด
ความ กระด้างของน้า ระดับความกระด้างของน้า แบ่งเป็น 4 ระดับ 0-75, 75-150, 150-300 และมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 (ไมตรี
และ จารุวรรณ,2528) ส่วน Garland ได้แบ่งความกระด้างของน้าตาม ธรรมชาติ 3 ระดับ ปริมาณความกระด้างน้อย 0-60, 60-120 และมากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป
ของแคลเซี่ยมคาร์บอเนต เป็นน้ากระด้างชั่วคราว และน้ากระด้างถาวร
ของแข็งทั้งหมดในน้้า (Total Solids)
ของแข็งทั้งหมดในน้า หมายถึง ของแข็งที่เป็นสารแขวนลอย Suspended solids ตะกอนและสารที่ละลายน้าได้ส่วนใหญ่ เป็นเกลืออนินทรีย์ มีอินทรีย์ สารและ
ก๊าซน้อย สารที่เหลืออยู่เป็นตะกอนภายหลังจากที่ผ่านการระเหย แหล่งน้าตามธรรมชาติจะมีค่าของแข็งทั้งหมดในน้าระหว่าง 0-500 มิลลิกรัมต่อลิตร มาตรฐานน้าดื่มของ
องค์การอนามัยโลกว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้าระดับสูงสุดที่ควรมีได้ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรระดับสูงสุดที่ยอมมีได้ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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3. คุณภาพของน้าทางชีวภาพ ได้แก่ น้าที่มีสิ่งมีชีวิตเจือปน เช่น แพลงค์ตอนพืชและสัตว์ แบคทีเรีย
พืชน้า และเชื้อโรคอื่นๆ เป็นต้น
การกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าธรรมชาตินั้นกรมควบคุมมลพิษได้กาหนดขึ้นตามมาตรา 32
แห่ งพระราชบั ญญัติส่ งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติให้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเปูาหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม นี้จะต้องอาศัยหลัก วิชาการ และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานโดยจะต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าเป็นมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้าในแหล่งน้าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และมีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
กองจั ด การคุ ณ ภาพน้ า กรมควบคุ มมลพิ ษ ได้ น าเสนอมาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ า 2 ฉบั บ คื อ
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2537 หลักการสาคัญในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้า ได้แก่ การกาหนดค่ามาตรฐานเพื่อรักษา
คุณภาพน้าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์การจัดแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้า และการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้า
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดมาตรฐานคุณภาพน้า
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าที่ได้จัดทาขึ้นมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญดังนี้
1.ความเหมาะสมต่อการนามาใช้ประโยชน์ใ นกิจกรรมต่อละประเภทในกรณีที่แหล่งน้านั้นมีการใช้
ประโยชน์หลายด้าน (multi purposes) โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสาคัญ ทั้งนี้ระดับมาตรฐานจะ
ไม่ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน
2.สถานการณ์ คุณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้าหลั ก ของประเทศและแนวโน้ม ของคุณ ภาพน้ าที่ อาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต

45

3.คานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้าส่วนใหญ่
4.ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้าในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าหลัก
และของประชาชนส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงค่ามาตรฐานในอนาคต จาเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับ
การลงทุนและภาวะทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้าที่อยู่ในแผนการพัฒนาตลอดจนความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีใน
การบาบัดของเสีย และสารพิษจากแหล่งกาเนิดของเสีย ซึ่งได้แก่กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้วย
วัตถุประสงค์ในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้า
เพื่อเป็นแนวทางการรักษาคุณภาพน้าในแหล่ งน้าที่คงสภาพดีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
และฟื้นฟูคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่เสื่อมโทรม หรือมีแนวโน้มของการเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้น
เปูาหมายในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
1.เพื่อให้มีการจัดทาแบ่งประเภทแหล่งน้าโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ของแหล่งน้า
2.เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพน้าและวิธีการตรวจสอบที่เป็นหลักสาหรับการวางโครงการต่างๆ ที่ต้อง
คานึงถึงแหล่งน้าเป็นสาคัญ
3.เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นน้าลาธารให้ปราศจากการปนเปื้อนจากกิจกรรม
ใดๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการนิยามตัวชี้วัดนั้นจากการกาหนดตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ Indicator 6.3.1:
Proportion of wastewater safely treated แต่ของไทยกาหนดตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากร
ที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะเมื่อพิจารณาจากการกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในภาษาอังกฤษหมายถึงสัดส่วนการบาบัดน้า
เสีย ที่ปลอดภัย ซึ่งหากพิจารณาเกณฑ์ที่ประเทศไทยกาหนดเป็นร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้ว มถูก
สุขลักษณะอาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันซะทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากคาอธิบายของ WHO and
UN-Habitat through GEMI, on behalf of UN-Water พบว่าวิธีการคานวณสาหรับข้อมูลที่จะนามาใช้เป็น
เกณฑ์ตัวชี้วัดในเปูาประสงค์นี้นั้น ให้รวมเอาทั้งข้อมูลร้อยละน้าเสียจากครัวเรือน (sewage and faecal
sludge) และข้อมูลร้อยละของน้าเสียอันตรายที่ผ่านการบาบัดของอุตสาหกรรมด้วย อย่างไรก็ตามประเทศ
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ไทยเรานาเอาเพียงข้อมูลการบาบัดน้าเสียในครัวเรือนมาเป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดข้อที่ 6.3.1 นี้เท่านั้น
โดยกาหนดเป็นร้อยละของประชากรที่ใช้ที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ สาหรับตัวชี้วัด 6.3.1 ของประเทศไทยมีข้อมูล
ที่บ อกถึงสถานะของการดาเนิ น งานขับ เคลื่ อนเพื่อบรรลุ เปูาประสงค์ที่ 6.3.1

คือข้อมูล รายงานในแผน

ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (กรมอนามัย, 2560) พบว่าประชากรของประเทศ
ไทยทั้งในเมืองและชนบทจะมีและใช้ส้วมแล้วร้อยละ 98.9 ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ SDGs ขณะที่ส้วม
สาธารณะพบว่าประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 มีส้วมสาธารณะในโรงพยาบาลพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ
99.08 ของส้วมโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมิน รองลงมาคือส้วมห้างสรรพสินค้าและส้วมริมทาง ส่วนส้วม
ในศาสนสถานพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 44.03 ของส้วมที่ได้รับการประเมิน ดังนั้นใน
การตอบตัวชี้วัดโดยกาหนดร้อยละจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะประเทศไทยมีความพร้อมและ
สามารถในการดาเนิ นงานให้ บรรลุตัวชี้วัดได้เนื่องจากมีหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุ ขรับผิ ดชอบในการ
ดาเนินงาน แต่ยังขาดความครอบคลุมในส่วนของการบาบัดน้าเสียในภาคอื่นๆที่ยังไม่ได้นามากาหนดเป็น
ตัวชี้วัด เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และอื่นๆ
3.2 ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้้า,
คลอง, หรือสระน้้า) ที่มีคุณภาพน้้าโดยรอบที่ดี
สาหรับการนิยามเกณฑ์ชี้วัด 6.3.2 นั้น พิจารณาจากสัดส่วนของตัวน้าที่มีคุณภาพทั้งน้าผิวดินและน้า
บาดาล โดยพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ 5 ตัว (UN-Water, 2017) คือค่าการละลายออกซิเจน (dissolve
oxygen: DO) ค่านาไฟฟูา (electrical conductivity) ค่าไนโตรเจน ค่าฟอสเฟต และค่า pH ขณะที่ UNEP
(GEMS/Water) through GEMI, on behalf of UN-Water (2016) พิจารณาค่าพารามิเตอร์ของน้าจากค่า
ของความขุ่นแขวนลอย (total dissolved solid: TDS) ค่าร้อยละออกซิเจนในน้า (DO) ค่าละลายของสาร
ไนโตรเจน (dissolved inorganic nitrogen: DIN) ค่าละลายของสารฟอสฟอรัส (dissolved inorganic
phosphorus: DIP) และค่าการปนเปื้อนแบคทีเรีย Escherichia coli (E.coli)
เมื่อทบทวนสถานการณ์ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยปี พ.ศ.2561 จากรายงานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2562) พบว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก 59 แม่น้า และแหล่งน้านิ่ง 6
แหล่งของประเทศ โดยใช้ดัชนีคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) ใน พ.ศ.2560 พบว่า มี
คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 83 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2559 ที่เท่ากับ ร้อยละ 80 และมีคุณภาพน้าที่
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 ลดลงจาก พ.ศ.2559 ที่เท่ากับ ร้อยละ 20 โดยไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้าผิวดินรายภาค พบว่า แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าดี
ที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ แม่น้าสงคราม และลาชี แหล่งน้าที่ มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมที่สุดอยู่
47

ในภาคกลางเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง (ช่วงอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ถึงอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) แหล่งน้าที่มีคุณภาพดีที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แม่น้า
สงคราม ลาชี หนองหาร ตาปีตอนบน และสายบุรี และแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรม 5 อันดับแรก ได้แก่
แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง และแม่น้ากวง เมื่อพิจ ารณาในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2560) พบว่า คุณภาพน้าของแหล่งน้าผิวดินในประเทศไทย ส่วนใหญ่อ ยู่ในเกณฑ์
พอใช้ และตั้งแต่ พ.ศ.2551 ไม่มีแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้าค่อนข้างดีขึ้นและมีแหล่งน้าที่เริ่มมาอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2557
ตารางที่ 2.2 สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่สาคัญทั่วประเทศ
เกณฑ์คุณภาพน้้า/
ปี พ.ศ.
ดีมาก

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

2560

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

ดี

37

35

32

34

34

28

29

34

34

28

พอใช้

35

36

43

49

48

49

49

41

46

55

เสื่อมโทรม

28

29

25

15

18

23

22

25

20

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เสื่อมโทรมมาก

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2562)

สถานการณ์คุณภาพน้าผิวดินในปี 2561 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) จากการเก็บข้อมูลคุณภาพแม่น้า
สายหลักของประเทศ 59 แม่น้า และแหล่งน้านิ่ง 6 แหล่ง มีแหล่งน้าที่มีดัชนีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ
46 เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 45 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 9 ไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและ
เกณฑ์เสื่อมโทรมมากและเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 แหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83
เป็นร้อยละ 91 และแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 9
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แผนภูมิที่ 2.11 สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่สาคัญทั่วประเทศ พ.ศ.2551-2560

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2562)

สาหรับสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ (2561) รายงาน
ว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 61 เป็นร้อยละ 58 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 ซึ่งสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งในช่วง 10 ปี
แผนภูมิที่ 2.12 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2552-2561

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2562)
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ขณะที่น้าบาดาลในประเทศไทยนั้นจากรายงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล (2561) มีแอ่งน้าบาดาล
อยู่ 27 แอ่ง มีคุณภาพน้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภค แต่บางแห่งพบแร่ธาตุปริมาณสูง เกินเกณฑ์
มาตรฐาน และบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้าบาดาลและเฝูาระวังติดตามการปนเปื้อนประเภท
โลหะหนักเป็นพิษ และสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับกาจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื่องจากสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา สภาพแวดล้อมและการ
ประกอบกิจการภายในพื้นที่

แผนภูมิที่ 2.13 แสดงสถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาลของประเทศไทย

ที่มา: กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2561)
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อย่ างไรก็ตามการกาหนดตัว ชี้วัดของประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น ประการแรก
ตัวชี้วัด 6.3.1 ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะซึ่งอาจไม่ได้ครอบคลุมเกณฑ์ที่องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations, 2018) กาหนดไว้ ซึ่ง UN-Water ได้วางแนวทางการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัด
ของเปูาประสงค์นี้ไว้ในข้อที่ 6.3.1 Proportion of wastewater safety treated (WHO/United Nations
Human Settlements Programme (UN-Habitat/United Nations Statistics Division (UNSD))
หมายถึงการวัดตัว ชี้วัดจากสั ดส่ ว นของน้ าเสี ยที่ได้รับการบาบัดให้ ปลอดภัย ซึ่งในระดับครัว เรือนน้าเสี ย
นอกจากมาจากการขับถ่ายแล้ว ยังมีน้าเสียจากการอุปโภคบริโภค เช่น การซักล้าง การทาความสะอาด เป็น
ต้น ขณะที่ The Secretary General of the United Nations by the Leadership Council of the
Sustainable Development Solution Network (2015) ได้ใช้การวัดจากจานวนร้อยละของน้าเสียที่ผ่าน
การบาบัดตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งในระดับชาติ และสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการพัฒนา ดังนั้นหาก
มีการผนวกรวมเอาการบาบัดน้าเสียในครัวเรือนเพิ่มเติมโดยบรรจุไว้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งดาเนินการเป็นงานประจาอยู่แล้วเพียงแต่ขาดการจัดทาระบบรายงานที่จะนามาใช้
ประโยชน์เพื่อการตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้น ดังนั้นข้อเสนอแนะ ประการแรกควรมีการเพิ่มการ
จัดการน้าเสียในครัวเรือนที่ มาจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาด้วย ประการที่สองตัวชี้วัด ยังขาดการ
พิจ ารณาข้อมูล การบ าบั ดน้ าเสี ยของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้นามาเป็นตัว
คานวณในการใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ขาดการบูรณาการและจัดทาฐานข้ อมูล
เพื่อจัดทารายงานเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้อาจพิจารณาร่วมกับตัวชี้วัด 6.4.2 ของเปูาประสงค์ 6.4
ได้ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการใช้น้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประการที่สอง การกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อ 6.3.2 ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี กาหนดตัวชี้วัดจากการพัฒนา
คุณภาพน้าจากแหล่งน้าหรือมีการเฝูาระวังคุณภาพน้าจากแหล่งน้าต่างๆซึ่งในข้อนี้ประเทศไทยเราดาเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมดาเนินการตรวจ
เฝูาระวังคุณภาพน้าและจัดทารายงานเป็นประจาทุกปี (ดูรายละเอียดบทที่ 3 และ 4) หากพิจารณาจากการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาหรับประเทศไทยแล้วการดาเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดในข้อที่ 6.3.2 นี้
อยู่ในระดับดีเนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการจัดทารายงานข้อมูลผลการ
ดาเนินงานประจาปีทสี่ ามารถนาเอาข้อมูลมาใช้ตอบโจทย์เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัดในข้อนี้ได้
รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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4. Target 6.4: Water Use and Security
By 2030, substantially increasing water-use efficiency across all sectors and ensure
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity substantially
reduce the number of people suffering from water scarcity.
เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า
และจั ดหาน้ าที่ยั่ งยื น เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ป ระสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้าภายในปี 2573
Indicator 6.4.1: Change in water-use efficiency over time.
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
Indicator 6.4.2: Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of
available freshwater resources.
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย

4.1 ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
การนิยามความหมายของเปูาประสงค์ที่ 6.4.1 นั้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)9 ได้อธิบายว่าทุกช่วงเวลาที่กาหนดไว้เป็นประเด็นของภาคส่วนหลักที่สาคัญในการชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยภาคการเกษตร ปุาไม้ ประมง อุตสาหกรรม การก่อสร้าง เหมืองแร่
การระเบิดหิน อุตสาหกรรมไฟฟูา และภาคส่วนอื่นๆ เปูาหมายของการใช้น้านั้นครอบคลุมการใช้น้าทั่วไปใน
กิจกรรมต่างๆ น้าที่นามาใช้จากแหล่งน้าทั้งแม่น้า ทะเลสาบ อ่างเก็บน้าและชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน รวมถึงน้าที่ใช้
แล้วมีการปล่อยไหลลงสู่แม่น้า ทะเลสาบ อ่างเก็บน้าและชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิ นมีการคานวณบวกลบระหว่างน้าที่
นามาใช้กับน้าที่ใช้แล้วปล่อยไหลลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งการใช้น้าแต่ละภาคส่วนก็จะมีวิธีการคานวณที่
แตกต่างกันทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน และการใช้น้าในด้านอื่นๆ ขณะที่ UN-Water ได้
9

Sustainable Development Solutions Network.2015.Indicators and a Monitoring Framework for
the Sustainable Development Goals, Launching a data revolution for the SDGs. A Report to the Secretary
General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solution
Network.
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นิยามตัวชี้วัด 6.4.1 ว่าหมายถึงการวัดโดยคิดเป็นมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อจานวนการนาน้ามาใช้
ประโยชน์ต่อลูกบาศก์เมตรโดยเป็นการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (บนฐานของ ISIC categories)
ทุกช่วงเวลาที่ต้องแสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้น้าที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นไปที่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และภาคบริการอื่นๆ ซึ่งจากข้อมูลการรายงานของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.201910 สถานการณ์ใช้
น้าทั่วโลกในภาคต่างๆดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.14

แผนภูมิที่ 2.14 แสดงความต้องการใช้น้าในแต่ละภาคส่วนของโลกถึงปี ค.ศ.2040

ที่มา: WWAP (UNESCO), (2019)

ขณะที่ ความครอบคลุ มน้ าดื่ มปลอดภัยในแต่ล ะภูมิภ าคและของโลกนั้นในภาพรวมเฉลี่ ยมีน้าดื่ ม
ปลอดภัยร้อยละ 71 รองลงมาน้าทั่วไปร้อยละ 17 น้าดื่มที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพร้อยละ 6 และน้าดื่ม
จากผิวดินร้อยละ 2 ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.15 และการเข้าถึงน้าดื่มปลอดภัยดัง แสดงในแผนภูมิที่
2.16

10

WWAP (UNESCO World Water Assessment Programme). 2019. The United Nations World Water
Development report 2019: Living No One Behind. Paris, UNESCO.
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แผนภูมิที่ 2.15 แสดงความครอบคลุมน้าดืม่ ปลอดภัยในแต่ละภูมภิ าคและของโลก

ที่มา: WWAP (UNESCO), (2019)

แผนภูมิที่ 2.16 แสดงความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงพื้นฐานน้าดื่มปลอดภัยของสถานการณ์โลก

ที่มา: WWAP (UNESCO), (2019)
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การใช้ข้อมูลเพื่อนามาเป็นตัวชี้วัด 6.4.1 นั้น Sustainable Development Solutions Network11
ได้เสนอแนะว่า ประการแรกวัดจากการใช้น้าเพื่อผลิตจากภาคการเกษตรหรือการปลูกพืช (crop water
productivity [tons of harvested product per unit irrigation water]) โดยคานวณจากปริมาณน้าที่ใช้
ในชลประทานต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อตัน ประการที่สองวัดจากสัดส่วนทั้งหมดของน้าที่ใช้ไป (proportion
of total water resources used[MDG indicator]) ซึ่งนามาจากตัวชี้วัด MDGs goal ที่ผ่านมาปรับใช้

แผนภูมิที่ 2.17 ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยของลุ่มน้าในประเทศไทย

ที่มา: คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารทรัพยากรน้า (2558)

ประเทศไทยเรามีปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 3,496.22 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตามสาหรับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้านั้นประเทศไทยมีความต้องการใช้น้าทั้งประเทศประมาณปีละ 151,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่มีสัดส่วนความต้องการใช้น้าสูงถึงร้อยละ 75 ของความ
ต้องการใช้น้ าทั้งหมด ในขณะปั จจุ บันปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตร 149.2 ล้ านไร่ เป็น พื้นที่
ชลประทานรวม 32.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่การเกษตร ที่เหลืออีก 117 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ
11

Sustainable Development Solutions Network.2015.Indicators and a Monitoring Framework for
the Sustainable Development Goals, Launching a data revolution for the SDGs. A Report to the Secretary
General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solution
Network.
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78 เป็นพื้นที่ปลูกพืชโดยใช้น้าฝนเป็นหลัก อย่างไรก็ดีปริมาณการใช้น้าดังกล่าวข้างต้นเป็นปริมาณน้าที่ใช้
โดยตรงเท่านั้น หากพิจารณาการใช้น้าตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรพบว่า ประเทศไทยมีร่องรอยการใช้
น้าต่อหัว (Water Footprint) 2,223 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
ร่องรอยการใช้น้าทั่วโลกเท่ากับ 1,240 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซาก
เป็นประจา อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมประเมินไว้ว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้
น้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลิตภาพการใช้น้า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้าหนึ่งหน่วยสามารถสร้าง
มูลค่าให้กับประเทศเป็นจานวนเงินเท่าไรโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณ
การใช้น้าทั้งประเทศ (Water Total Use) มีรายงานการศึกษาของประเทศไทยพบว่าผลิตภาพของการใช้น้า
ปริมาณ 1 ลบ.ม. ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 3.59 ดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคเกษตรนั้นปริมาณน้า 1
ลบ.ม. ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 0.32 อยู่ในลาดับที่ 124 ของโลก และลาดับที่ 18 ของเอเชีย ใน
ภาคอุตสาหกรรมปริมาณน้า 1 ลบ.ม. ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 51.2 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ลาดับที่ 63
ของโลก ลาดับที่ 8 ของเอเชีย (สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ, 2556)
ดังนั้นการใช้ประโยชน์ตามตัวชี้วัด 6.4.1 สาหรับประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในด้านของการบริหาร
จัดการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐที่จัด ตั้งขึ้นมาใหม่ตามพระราชบัญญัติน้า พ.ศ.2561 ที่กาหนดให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับหน่วยงาน กระทรวง ภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้าในภาพรวมของประเทศ และหน่วยงานที่ดาเนินงานและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
เพื่อตอบเปู าประสงค์ที่ 6.4.1

อาทิ ส ถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้น้าทางภาคการเกษตรผ่าน
โครงการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้ว ยเทคโนโลยีการสารวจระยะไกลเพื่อการติดตามพื้นที่การปลูกข้าวแบบ
อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์คาดการณ์ และการบริหารจัดการน้าสาหรับสนับสนุนการวางแผนบริหาร
จัดการน้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพของประเทศไทย การดาเนินของกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในภาคการเกษตรผ่านแนวคิดและโครงการการ
บริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Irrigation Management: PIM) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้น้านั้นสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน (2560; 2561)
ได้จัดทารายงานแผนการจัดสรรน้าและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/2560 และปี 2561/2562 ทั้งประเทศโดย
มีปริมาณน้าต้นทุน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และ 1 พฤศจิกายน 2561) เปรียบเทียบในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้น้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/2560-2561/2562
รายการ

ปี 2559/2560
ปี 2560/2561
การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้า พื้นที่เพาะปลูกพืช ปริมาณน้า พื้นที่เพาะปลูกพืช
ปริมาณน้าทั้งหมด
31,245
39,569
เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้าที่จัดสรรทั้งหมด
17,661
23,100
เพิ่มขึน้
การอุปโภคบริโภค
2,339
2,403
เพิ่มขึน้
การเกษตร
9,579
8.13 ล้านไร่
13,953
14.53 ล้านไร่
เพิ่มขึน้
รักษาระบบนิเวศ
5,743
6,744
เพิ่มขึน้
อื่นๆ
16,469
ที่มา: สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน (2560; 2561)
หมายเหตุ: หน่วย ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้านกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยกรมทรัพยากรน้า มีการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้าของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าหน่วยงานส่งข้อมูลการใช้น้าของหน่วยงานมา
ให้กรมทรัพยากรน้า 113 หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยการใช้น้าใน ปี พ.ศ.2560 หน่วยงานสามารถลดการใช้น้าเฉลี่ย
ร้อยละ 9.94 ซึ่งใกล้เคียงเปูาหมายลดการใช้น้าอย่างน้อยร้อยละ 10 และในปี พ.ศ.2561 หน่วยงานภาครัฐ
สามารถลดการใช้น้าได้เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 14.06 และในส่วนกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีการดาเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าร่วมกับหน่วยงานต่าง อาทิ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ
สร้ า งต้ น แบบและขยายเครื อ ข่ า ยการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรน้ าบาดาลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
ภาคอุตสาหกรรมการดาเนินโครงการนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และแผนแม่บท
เพื่ อ การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ น้ าบาดาลในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าบาดาล การทดแทนการใช้น้าบาดาล และอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล
และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า และสามารถลดปริมาณการใช้น้าทั้งน้าผิวดินและน้าบาดาล
รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับเครือ ข่ายสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กรมทรั พยากรน้ าบาดาลร่ ว มกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความร่ว มมือด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้าบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการน้าบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าบาดาล รองรับภาวะวิกฤตและความต้องการใช้น้า
บาดาล ในกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น
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ในส่วนของหน่วยงานบริการน้าอุปโภคบริโภคอย่างการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยก็
ดาเนิน งานในการจัดการทรัพยากรน้ าที่ มีอยู่อย่างจากัดให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของผู้ใช้น้าใน
อนาคตโดยนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management: DSM) มาใช้
วางแผนพัฒนาการผลิตและส่งน้าประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้า สร้างความมั่นคง และลดภาระ
โดยรวมของการจัดหาทรัพยากรและระบบประปา โดยเน้นการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ราชการ และอุตสาหกรรม ผ่านหลัก 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้า)
Reused (นาน้ามาใช้ซ้า) Recycle (นาน้ามาใช้หมุนเวียน) มีการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวประหยัดน้า
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ปลูกฝังค่านิยมในการใช้น้าอย่างประหยัด โครงการประชารัฐรวมใจประหยัดน้า
ร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นาหลัก 3R มา
ปรับใช้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
4.2 ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยน้าความต้องการน้้า
ของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
สาหรับตัวชี้วัด 6.4.2 นั้น FAO และ UN-Water ได้นิยามว่าหมายถึงอัตราส่วนทั้งหมดระหว่างน้า
สะอาดที่ น ามาใช้ป ระโยชน์ ในกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ (บนฐานการแบ่งของ International

Standard

Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สหประชาชาติใช้แบ่ง
อุตสาหกรรม (United Nations Industry Classification) และจานวนน้าทั้งหมดที่นากลับมาปล่อยทิ้งใน
แหล่งน้าหลังจากที่ผ่านการบาบัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงน้าในกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม ไฟฟูา
พลังงาน และภาคบริการอื่นๆ ตัวชี้วัดดังกล่าวมีการสร้างขึ้นเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDG indicator 7.5) โดยวัดจากสัดส่ วนของแหล่งน้าใช้ทั้งหมดรวมถึงน้าในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการซึ่งมี
ความสาคัญในการปกปูองพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมบริการและระบบนิเวศน้าสะอาดซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 6.6.1 ขณะที่ Sustainable Development Solutions Network ได้เสนอแนะว่าควรวัดจากสัดส่วน
ของน้าที่ใช้และผ่านการบาบัดแล้วของเทศบาล
สาหรับแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดดังกล่าวมีนิยามและข้อเสนอแนะว่า
ในการเตรียมตัวชี้วัดประเมินจากข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศเกี่ยวกับการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ โดย
จานวนน้าทั้งหมด (Total renewable freshwater resources: TRWR) เป็นปริมาณน้าทั้งที่เป็น External
renewable freshwater resources และ Internal renewable freshwater resources คานวณจาก
สมการยอดรวมปริมาณน้าทั้งหมดของน้าใช้ทั้งหมด Total freshwater withdrawal (TWW) หารด้วยค่า
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ปริ ม าณจ านวนน้ าทั้งหมด (TRWR) ลบด้ว ยค่าน้ าในสิ่ ง แวดล้ อมที่กาหนดไว้ (Environmental

water

requirement: EWR) คูณด้วย 100 เป็นค่าร้อยละ ดังสมการ
Stress % = TWW x100
TRWR - Env.
ซึ่งนาค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3 ระดับดังนี้ ระดับต่า (low level) ระดับสูง
(high level) และระดับสูงมาก (very high) โดยข้อมูลทั้งหมดที่นามาวิเคราะห์มาจากแหล่งข้อมูลของ
กระทรวง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตร ทรัพยากรน้า และสิ่งแวดล้อม การข้อมูลการใช้น้าระดับชาติ
ของชลประทาน สานักงานสถิติแห่งชาติ หรือแผนงานโครงการต่างๆที่ดาเนินการและมีการสรุปเป็นรายงาน
สาหรับประเทศไทยมีการดาเนินการในการตอบตัวชี้วัดที่ 6.4.2 นั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
อาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ เป็นต้น ในการเก็บข้อมูลสามารถนามาตอบตัวชี้วัด 6.4.2 ได้ โดยสถานการณ์การใช้น้านั้น มีรายงาน
ข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการน้า (2558) มีดังนี้
1.การใช้น้าผิวดิน ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้าในระบบการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืช
ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้าโดยเฉพาะการทาการเกษตรในเขตชลประทานทาให้มีความต้องการน้าในปริมาณที่มาก
นอกจากนี้ปริมาณการใช้น้าเพิ่มขึ้นจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนเมือง การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เศรษฐกิจ การใช้น้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1) การใช้น้าเพื่อการเกษตร มีปริมาณการใช้น้ามากกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้น้า
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการใช้น้าผิว ดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน สาหรับพื้นที่เ ขตชลประทานมีจานวน
30.22 ล้านไร่ และจะมีการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งด้วย มีการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกจานวน 65,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ใช้น้าจากน้าฝนมีพื้นที่ประมาณ 120 ล้านไร่ มีความต้องการ
น้าใช้เพาะปลูกประมาณ 48,960 ลูกบาศก์เมตร (เฉพาะในฤดูฝน)
2) การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ซึ่งมีความต้องการปริมาณน้าที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลปี พ.ศ.2557 มีความต้องการน้าอุปโภคบริโภคจานวน 6,490 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ความต้องการใช้น้าในปี พ.ศ.2570 จะมีจานวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตร
เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคบริการที่เพิ่มขึ้นมากเป็นการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
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3) การใช้ น้ าเพื่ อ อุ ต สาหกรรม ภาคอุ ต สาหกรรมของไทยมี ค วามต้ อ งการใช้ ใ นน้ าใน
กระบวนการผลิตจานวนมาก โดยในปี พ.ศ.2557 มีความต้องการใช้น้า 4,206 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อประเมิน
ความต้องการใช้น้าในอนาคตในปี พ.ศ.2570 มีความต้องการจานวน 7,515 ล้านลูกบาศก์เมตร
4) การใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยการประเมินปริมาณความต้องการน้าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศทาการประเมินจากความต้องการปริมาณน้าต่าสุ ดเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้า มิได้รวมถึงความต้องการ
ของกิจกรรมต่างๆที่อยู่ด้านท้ายน้า เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และอื่นๆ เป็น
ต้น โดยพิจารณาจากปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนที่มีค่าต่าที่สุดของลุ่มน้าแล้วคานวณเป็นปริมาณน้าที่ต้องการ
ทั้งฤดูแล้ง โดยประเทศไทยปริมาณน้าต่าสุดที่ใช้รักษาระบบนิเวศทั้งประเทศประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์
เมตรในช่วงฤดูแล้ง หรือร้อยละ 57 ของปริมาณน้าท่าทั้งฤดูแล้ง
2.การใช้น้าบาดาล น้าบาดาลในประเทศไทยถูกนามาใช้ในด้านอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม มีจานวนบ่อน้าบาดาลและบ่อน้าตื้นรวมทั้งประเทศจานวน 2.17 ล้านบ่อ แยกเป็นบ่อน้าบาดาล
จานวน 0.24 ล้านบ่อ และบ่อน้าตื้น (บ่อตอกโดยประมาณ 0.44 ล้านบ่อและบ่อวงโดยประมาณ 1.49 ล้าน
บ่อ) จานวน 1.93 ล้านบ่อ ในปี พ.ศ.2557 พบว่ามีปริมาณการใช้น้าทั้งหมด 3,504 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมโดยสถาบันน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการ
นาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ ในการออกแบบและควบคุมระบบรีไซเคิลน้าเสียขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม ด้วย
หลักการและแนวคิดในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการรีไซเคิลน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการ
เรียนรู้ Key Success Factors จากกรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสาเร็จในการรีไซเคิลน้าเสีย โดยสรุป
สาหรับประเทศไทยสามารถดาเนินการให้บรรลุเกณฑ์ชี้วัดในเปูาประสงค์ 6.4 เกณฑ์ชี้วัด 6.4.2 ได้เนื่องจากมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและมีหน่วยงานที่เป็นกลไกกลางในการประสานงานเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
สาหรับการรายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดดังกล่าวได้
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5. Target 6.5: Water resources management
By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including
through transboundary cooperation as appropriate.
เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
Indicator 6.5.1: Degree of integrated water resources management implementation
(0-100)
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
Indicator 6.5.2: Proportion of transboundary basin area with an operational
arrangement for water cooperation.
ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า

สาหรับเปูาประสงค์ 6.5 นั้น เป็นการให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้านั้น สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า (สานักงานบริหารจัดการ, ม.ป.ป) นิยามการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าไว้ ว่ า หมายถึ ง ความพยายามที่ จ ะควบคุ ม น้้ า ที่ มี อ ยู่ ต ามวั ฎ จั ก ร ซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทั้งน้้าที่ไหลทั้งบนดิน และใต้ดิน โดยในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้้าน้อยก็ท้าการเก็บกักไว้
การผันน้้า/สูบน้้า การส่งไปในพื้นที่ก้าหนดให้มีปริมาณความต้องการเพื่อใช้งานต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส่วนในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้ามากก็ท้าการระบายส่วนเกินออกจากพื้นที่/ล้าน้้าไม่ให้เกิดความเสียหาย โดย
รักษาคุณภาพและปริมาณในล้าน้้าให้เหมาะสมกับระบบนิเวศลุ่มน้้าโดยอาศัยเครื่องมือและการจัดการ ขณะที่
องค์กรหุ้นส่วนน้าโลก (Global Water Partnership, 2010) นิยามการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการว่า
หมายถึง กระบวนการที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการร่วมกันระหว่างน้้า ผืนดิน และทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ด้วยความเท่าเทียมและค้านึงถึง
ความยั่งยืนอันส้าคัญของระบบนิเวศ
จากนิยามการบริหารจัดการทรัพยากรน้าสามารถสรุปได้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเกี่ยวพัน
กับการกักเก็บน้าเพื่อจ่ายน้าให้แก่ผู้ใช้น้ากลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสมในช่วงฤดูแล้งและการระบายส่วนเกินในช่วง
ฤดูฝน โดยทั้งสองช่วงเวลาต้องอาศัยการบริหารจัดการและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาหรือความเสียหายแก่ประชาชน สิ่งแวดล้อมตลอดจนประเทศ อย่างไรก็ตามหลักการบริหารจัดการน้า
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นั้นมีการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยน้าและสิ่งแวดล้อม (International Conference on Water and
the Environment) ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และมีการแถลงการณ์ดับลินว่าด้วยน้าและการพัฒนาที่
ยั่งยืน (The Dublin Statement on Water and Sustainable Development. n.d.) ได้มีการกาหนด
หลักการไว้ 4 ประการดังนี้12
1.น้าจืดเป็นทรัพยากรที่มีจากัดและอ่อนไหวเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดารงชีวิต การพัฒนา
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพต้องใช้แนวทางการบูรณาการภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับการปกปูองระบบนิเวศ
2.การพัฒนาและการบริหารจัดการน้าตั้งอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ใช้น้า ผู้วางแผน
และผู้จัดทานโยบายในทุกระดับ การมีส่วนร่วมของคนทุกคนทุกระดับจะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของน้า
3.สตรีเป็นศูนย์กลางในการจัดหา การบริหารจัดการและปกปูองน้า หลักการนี้เพื่อต้องการเน้นย้าให้
สตรีมีส่วนร่วมในการปกปูองดูแลทรัพยากรน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจและการนานโยบายมาใช้
4.น้ามีมูล ค่าทางเศรษฐกิจ ส าหรั บ การใช้น้าในทุกรูปแบบและควรตระหนักถึงน้าในแง่สิ นค้าทาง
เศรษฐกิ จ สิ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คื อ สิ ท ธิ พื้ น ฐานประการแรกของทุ ก คนในการเข้ า ถึ ง น้ าสะอาดด้ ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีตจากการไม่คานึงถึงมูลค่าของน้าทางเศรษฐกิจทาให้เกิดการทาลาย
สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อการใช้ทรัพยากร ดังนั้นการบริหารจัดการน้าในฐานะที่เป็นสินค้าชนิดหนึ่งจะ
เป็นแนวทางที่สาคัญในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และ
ปกปูองทรัพยากรน้า
ขณะที่องค์กรหุ้นส่วนน้าโลก (Global Water Partnership, 2010) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2539 ตั้งอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ทาหน้าที่ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างบูรณาการ
มีเครือข่ายที่เปิดกว้างแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด การทรัพยากรน้า รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว
และกาลังพัฒนาตลอดจนหน่วยงานของสหประชาชาติ ธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
สมาคมวิชาชีพ สถาบัน วิจัย องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และภาคเอกชน โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือให้แก่เครือข่าย โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าดังนี้
12

สานักงบประมาณรัฐสภา.2559.รายงานการวิเคราะห์สานักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 3/2559 แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการจัดสรรงบประมาณ.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
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1.การจัดสรรน้าคือการจัดสรรน้าให้แก่ผู้ใช้น้าหลักและกิจกรรมที่ต้องใช้น้าที่สาคัญโดยคงระดับขั้นต่า
ไว้สาหรับการใช้น้าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโยให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมและการพัฒนาความต้องการ
ของสังคม
2.การวางแผนลุ่มน้า การจัดเตรียมและจัดทาแผนลุ่มน้าโดยรวบรวมจากมุมมองของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละลุ่มน้าที่มีต่อการพัฒนาและการจัดการโดยเรียงตามลาดับความสาคัญทั้งนี้ควรปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
3.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การตัดสินใจในเรื่องที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและใช้ทรัพยากรน้าในลุ่มน้า
4.การควบคุมมลพิษ โดยนาหลักการในเรื่องผู้ก่อมลพิษทางน้าเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle:
PPP) ในการลดปัญหามลพิษ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
5.การเฝูาระวัง ใช้ ระบบระวังที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการจัดการสารสนเทศที่สาคัญ
และใช้ในการระบุข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกาหนดที่มีการละเมิด
6.การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการ
ลงทุน การคืนทุน และเปลี่ยนพฤติกรรมในการไปสู่เปูาหมายของการเข้าถึงทรัพยากรน้าอย่างเป็นธรรมและ
ผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม
7.การจัดการสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการให้ข้อมูลที่จาเป็นในการแจ้งเตือนและการตัดสินใจ
อย่างโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าอย่างยั่งยืน
นอกจากหลักในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้าแล้ วองค์กรหุ้นส่ วนน้าโลกยังมีแนวคิดในเรื่องทุน
สาหรับการบริหารจัดการน้าด้วย ความสาคัญของเงินทุนคือให้อิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้า
เนื่ อ งจากเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ นั้ น อาจไม่ แ น่ น อน หากรั ฐ บาลมี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งใช้
งบประมาณเพื่อสิ่งสาคัญกว่า งบประมาณสาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอาจลดลง โดยเห็นว่าเงินทุน
จะสนับสนุนหน้าที่สาคัญ 3 ประการได้แก่ การดูแลทรัพยากร การพัฒนาหรือดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
และการดาเนินงานขององค์กรด้านน้า ทั้งนี้ที่ มาของเงินทุนมาจาก 3 แหล่งคือ ภาษี ค่าธรรมเนียมและเงิน
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆซึ่งรวมถึงเงินที่ได้รับจากการกุศล
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นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับโลกอีกองค์กรหนึ่ง
คือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development) (OECD, 2012) โดยประเด็นที่ OECD ให้ความสาคัญคือมิติการเงินในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาหรับรัฐในการจัดการทรัพยากรน้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแนวคิด
ของ OECD ประกอบด้วย
1.หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: PPP) เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการควบคุม
มลพิษขององค์กรหุ้นส่วนน้าโลก
2.หลักผู้รับผลประโยชน์ออกค่าใช้จ่ายคือการให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
3.ความเป็นธรรมเมื่อมีการนาหลักการ 2 ประการข้างต้นมาใช้สิ่งที่ต้องคานึงถึงคือความสามารถใน
การจ่ายและความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บอาจอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้า
แต่ละกลุ่ม
4.ความเชื่อมโยง นโยบายที่ส่งผลต่อทรัพยากรน้าควรเชื่อมโยงกันและที่สาคัญแต่ละนโยบายต้อง
เกื้อหนุนกันไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบาย นโยบายด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน หรือด้านพลังงานก็
ตามอาจเพิ่มต้นทุนในการจัดการน้าได้ ดังนั้นการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่อนโยบายเหล่านี้อาจ
คุ้มค่ามากกว่าการจัดหาทุนเพิ่มเติมสาหรับทรัพยากรน้า
ดังนั้นจะเห็นว่าแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับโลกนั้นมีแนวทางในการสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรน้าในแต่ละประเทศและระหว่างประเทศที่สามารถนามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าระหว่างลุ่มน้าข้ามเขตแดนได้
5.1 ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการด้าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
เปูาหมายตัวชี้วัด 6.5.1 นี้ United Nations Environment Programme13 ได้นิยามการบริหาร
จัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับของเปูาประสงค์ 6.5 นั้นเป็นการที่ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้าในระดับต่างๆตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ระดับลุ่มน้าและระดับชาติ สาหรับการนิยามตัวชี้วัด 6.5.1 ระดับ
การดาเนินงานจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการนั้นใช้วิธีการแบบ IWRM (Integrated Water Resources
13

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf
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management) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างประสิทธิภาพ ยั่งยืน และลดความขัดแย้ง นอกจากนี้ IWRM เป็นการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้า ดินและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระดับของ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของระบบนิเวศ รวมถึงการจัดการน้าข้ามแดนที่เหมาะสม โดย
วิธีการคานวณมาจากการสารวจข้อมูลโครงสร้างระดับชาติ 4 องค์ประกอบคือ นโยบาย (policies) สถาบัน
(institutions) เครื่องมือการจัดการ (management tools) และการเงิน (financing) ที่จะนามาใช้ประกอบ
เป็นคาถามให้การให้คะแนนตั้งแต่ 1-100 ซึ่งคาถามจะมีจัดระดับและการให้คะแนนที่เท่ากันซึ่งเป็นเครื่องมือที่
สร้างขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN IWRM) ซึ่งนามาใช้ในการรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 และ 2012 ของ
แผนปฏิบัติการที่โจฮันเนสเบริ์ก จากการประชุมสหประชาชาติโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN World for
Sustainable Development 1992) ซึ่งองค์ประกอบคาถามนั้นปรับมาจากเดิมที่มี 4 องค์ประกอบเหมือนกัน
เมื่อ ปี ค.ศ.201714 คือสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งาน (enabling environment) สถาบันและการมีส่วนร่วม
(institutions and participation) เครื่องมือในการจัดการ (management instruments) และการเงิน
(financing) ซึ่งมีข้อแนะนาเพิ่มเติมจากสานักงานเลขานุการทั่วไปของสหประชาชาติโดยสภาผู้นาเครือข่ายการ
แก้ไขการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้มีการวัดตัวชี้วัดโดยวัดจากการจัดการทรัพยากรน้า และการวัดจากสัดส่วนของน้า
ทั้งหมดที่ใช้ไป
การจัดการทรัพยากรน้าหากเรามองถึงแนวคิดความมั่นคงทางน้า (water security) นั้นเป็นแนวคิด
หนึ่งที่มีการนามาพิจารณาประกอบในการนิยามความหมายของการจัดการทรัพยากรน้า เนื่องจากเป็นแนวคิด
ที่ใช้สาหรับตรวจสอบว่าการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในด้านต่างๆและในระดับชาตินั้นมี
ความมั่นคงและยั่งยืนมากน้อยเพียงใด การนิยามความมั่นคงด้านน้าหมายถึงความสามารถในการหาน้าใน
ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการสาหรับสุขภาพของคน สิ่งแวดล้อมรอบตั วคนและการผลิตโดยมีความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากน้าในเกณฑ์ที่ยอมรับได้15 สาหรับความมั่นทางด้านน้า ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB, 2013) ที่
มีการมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนาน้าในเอเชีย โดย Asian Water Development Outlook: AWDO ได้
เสนอว่าแนวทางในการตรวจวัดค่าความมั่นคงด้านน้านั้นควรประกอบไปด้วยหลักการ 5 มิติคือ
1) สามารถให้บริการด้านน้าใช้ในครัวเรือนและการสุขาภิบาลของทุกชุมชนอย่างเพียงพอ
2) สามารถสนับสนุนการผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน
14

UN-Water.2017. Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goals 6 on Water
and Sanitation Targets and global indicators.
15
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_security#cite_note-1
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3) สามารถพัฒนาเมืองที่สดใสและน่าอยู่
4) สามารถฟื้นฟูความสมบูรณ์ของแม่น้าและระบบนิเวศ
5) สามารถสร้ า งขี ด ความสามารถในการช่ ว ยตั ว เองของชุ ม ชนให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งทาง Asian Water Development Outlook ได้เสนอดัชนีความมั่นคงด้านน้า (water security
index) จานวน 5 ตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินความมั่นคงด้านน้าของชาติ (National Water
Security) ดังแสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 กรอบการประเมินความมั่นคงด้านน้าระดับชาติของ AWDO
มิติส้าคัญ
(Key dimensions)
ความมั่นคงด้านน้า
ระดับชาติ (National
water security)
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

ดัชนี
(Index)
ค ว า ม มั่ น ค ง ด้ า น น้ า
ร ะ ดั บ ช า ติ ( National
water security)
ความมั่ น คงทางน้ าของ
ครั ว เรื อ น (Household
water security)
ความมั่ น คงน้ าทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ( Economic
water security)
ความมั่นคงน้าเขตเมือง
(Urban water
security)
ความมั่นคงน้าด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environmental water
security)
ความมั่นคงน้าทางการ
ฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
(Resilience to waterrelate disasters )

วิธีการวัดดัชนี
(What the index measures)
ความคืบหน้าของประเทศที่มีต่อความมั่นคงทางน้า โดยวัดจาก
ดัชนีรวมจากมิติทั้ง 1 ถึง 5 มิติ
ประเทศที่มีการสร้างความพึงพอใจทางด้านน้าให้กับครัวเรือน
การปรั บ ปรุ ง สุ ข าภิ บ าลและสุ ข อนามั ย สาธารณะ ดั ช นี
ประกอบด้วย 3 ดัชนีย่อย (ตารางที่ 2.9)
การใช้ น้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ รั ก ษาอั ต ราการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ในการผลิ ต อาหารอุ ต สาหกรรมและพลั งงาน ดั ช นี
ประกอบด้วย 3 ดัชนีย่อย (ตารางที่ 2.9)
ความก้ า วหน้ า สู่ บ ริ ก ารน้ าในเมื อ งที่ ดี ขึ้ น และการจั ด การเพื่ อ
พัฒนาเมืองน่าอยู่และความเป็นเมือง ดัชนีประกอบด้วย 3 ดัชนี
ย่อย (ตารางที่ 2.9)
การพัฒนาลุ่มน้าและการจัดการระบบนิเวศบริการที่ยั่งยืน ดัชนีชี้
วัดกาหนดโดยการวิเคราะห์เ ชิงพื้นที่ของดั ชนีประกอบด้วย 4
ดัชนีย่อยของความสมบูรณ์ของแม่น้า (ตารางที่ 2.9)
ความสามารถในการรับมื อและฟื้ นฟูผลกระทบของภัยพิบัติ ที่
เกี่ยวข้องกับน้า ดัชนีประกอบด้วย 3 ดัชนีย่อย (ตารางที่ 2.9)

ที่มา: Asian Water Development Outlook (ADB, 2013)
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ซึ่งแต่ละตัวดัชนีหลักประกอบด้วยดัชนีย่อย 3-4 ดัชนี รวมเป็นดัชนีย่อยทั้งสิ้น 17 ดัชนี ดังแสดงใน
ตาราง 2.5

ตารางที่ 2.5 ดัชนีการประเมินความมั่นคงด้านน้าของชาติ
ดัชนีหลัก
1.มิติที่ 1: ดัชนีความมั่นคงด้านน้า
ของครัวเรือน (Household water
security)
2.มิติที่ 2: ดัชนีความมั่นคงน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic
water security)
3.มิติที่ 3: ดัชนีความมั่นคงน้าเขต
เมือง (Urban water security)
4.มิติที่ 4: ดัชนีความมั่นคงน้าด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
water security)
5.มิติที่ 5: ดัชนีความมั่นคงน้า
ทางการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
(Resilience to water-relate
disasters )

ดัชนีย่อย
1.1 การเข้าถึงระบบประปา (Piped Water Supply)
1.2 การเข้าถึงสุขาภิบาลที่ดี (Improved Sanitation)
1.3 การอนามัยที่ดี (Hygiene)
2.1 ความมั่นคงด้านน้าเพื่อการเกษตร (Agriculture)
2.2 ความมั่นคงด้านน้าเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial)
2.3 ความมั่นคงด้านน้าเพื่อพลังงาน (Energy)
3.1 ระบบจ่ายน้า (Water Supply)
3.2 ระบบบาบัดน้าเสีย (Wastewater Treatment)
3.3 ระบบระบายน้า (Drainage)
4.1 การรบกวนต้นน้า (Watershed Disturbance)
4.2 มลพิษ (Pollution)
4.3 การพัฒนาทรัพยากรน้า (Water Resources Management)
4.4 ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biotic Factors)
5.1 ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้า (Exposure)
5.2 ความเปราะบางต่อภัยพิบัติอนั เนื่องจากน้า (Vulnerability)
5.3 ความสามารถด้านโครงสร้างและเครื่องมือในการรับมือต่อภัยพิบัติอันเนื่องจาก
น้า (Hard Coping Capacities)
5.4 ความสามารถด้านการบริหารจัดการในการรับมือต่อภัยพิบัติอันเนื่องจากน้า
(Soft Coping Capacities)

ที่มา: Asian Water Development Outlook (ADB, 2013)

Asian Water Development Outlook (ADB, 2013) ยังได้เสนอแนวทางการประเมินดัชนีความ
มั่นคงด้านน้าโดยแบ่งความมั่นคงด้านออกเป็น 5 ระดับ (Stages) ตามค่าดัชนี 1-5 ดังตารางที่ 2.6 คือ
1 = ระดับอันตราย (Hazardous) ต่อความมั่นคงซึ่งถือเป็นระดับที่มีความมั่นคงต่าที่สุด
2 = ระดับเริ่มมีการดาเนินการด้านความมั่นคงบางส่วน (Engaged)
3 = ระดับมีความสามารถในการสร้างความมั่นคง (Capable)
4 = ระดับบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความมั่นคง (Effective)
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5 = ระดับเป็นต้นแบบที่มีความมั่นคงด้านน้าซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นต้นแบบหรือผู้นาในการบริหาร
จัดการอย่างมั่นคงและน้ายั่งยืน (Model)
โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้าทั้ง 5 ดัชนีหลัก มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งอธิบายความ
มั่นคงด้านน้าในแต่ละมิติ และต่อความมั่นคงด้านน้าของชาติ AWDO ด้วยรูปดัชนีความมั่นคงด้านน้าห้าเหลี่ยม
(Pentagram) ดังแผนภูมิที่ 2.18 ระดับความมั่นคงถูกแสดงด้วยสี 5 สี คือ สีเขียวแสดงว่ามีความมั่นระดับ 5
หรื อความมั่ น คงสู ง สุ ด (Model)

ขณะที่สี แดงแสดงว่ า มีค วามมั่น คงระดั บ 1 หรือ ความมั่ น คงต่ าที่ สุ ด

(Hazardous) ส่วนระดับกลางๆ จะแสดงด้วยสีเขียวอ่อน(ระดับ 4 = Effective) สีเหลือง (ระดับ 3 =
Capable) และสีส้ม (ระดับ 2 = Engaged) ตามลาดับ
ตารางที่ 2.6 รายละเอียดระดับความมั่นคงด้านน้าของชาติ
ดัชนีความมัน่ คง ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าของชาติ
ด้านน้้าของชาติ
(National Water (National Water
Security Index) Security Stage)
5
Model (ต้นแบบ)

4

3

2

1

รายละเอียดหรือค้าอธิบาย
(Description)

มีระบบบริการและหน่วยงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีแหล่งเงินทุนสาธารณะสาหรับการ
ปูองกันและบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีระดับการบริการน้าเพื่อการ
บริโภคที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการน้าของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่
ยั่งยืน มีการสนับสนุนเทคโนโลยีทกี่ ้าวหน้าทันสมัย มีงานวิจยั และการพัฒนาสนับสนุน
และมีการริเริ่มใหม่ๆหรือนาไปสู่การสร้างความร่วมมือภาคพันธมิตรนานาชาติ
Effective (บรรลุ
มีแผนแม่บทการพัฒนาริเริ่มสร้างความมั่นคงด้านน้าทีส่ าคัญของชาติ ในเขตเมือง ที่
ผลสัมฤทธิ์)
ราบลุม่ และชนบทที่ให้ความสาคัญระดับสูงเป็นวาระการพัฒนาประเทศ มีการลงทุน
ภาครัฐในระดับที่เหมาะสม มีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และมีจิตสานึกสาธารณะและ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่เป็นจุดสาคัญของรัฐ
Capable (มี
มีการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงอัตราการลงทุนสาธารณะ มี
ความสามารถ)
กฎหมายและการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีแผนแม่บทการพัฒนาที่ให้ความสาคัญเรื่องน้า
และสิ่งแวดล้อมระดับชาติ และมีการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนไปสู่การปรับปรุงด้าน
เทคนิคในท้องถิ่นและความสามารถทางการเงิน
Engaged (เริ่มมีการ มีโครงการสนับสนุนทางด้านกฎหมายและการเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐ มีการ
ดาเนินการ)
ปรับปรุงการจัดการเชิงสถาบันและระดับการลงทุนภาครัฐที่เพิม่ ขึ้น (แม้ว่าอัตราอาจ
ยังไม่เพียงพอ)
Hazardous
มีกฎหมายและนโยบายบางประการเกี่ยวกับน้าและสิ่งแวดล้อม และระดับอัตราการ
(อันตราย)
ลงทุนสาธารณะที่
ไม่เพียงพอ มีกฎระเบียบและการบังคับใช้

ที่มา: Asian Water Development Outlook (ADB, 2013)
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แผนภูมิที่ 2.18 Pentagram แสดงดัชนีความมั่นคงด้านน้า

โดยสรุปจะเห็นว่าตัวชี้วัด 6.5.1 นั้นมีแนวทางในการวัดและการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้เป็นคาตอบให้บรรลุเปูาหมายที่ 6.5 สาหรับประเทศไทยตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจาก
ประเทศไทยมีหน่ วยงานที่เกี่ยวในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศหลายหน่ว ยงานและมี
หน่ ว ยงานส านั กงานทรั พยากรน้ าแห่ งชาติขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินงานบูรณาการและเป็นกลไก
ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะพัฒนาและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่สามารถตอบตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่ 6.5 ได้
5.2 ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการด้าเนินงานเพื่อความ
ร่วมมือด้านน้้า
สาหรับตัวชี้วัด 6.5.2 การนิยามตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) /UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) และ UNEP (United Nations Environment Programme)16 นิยามว่าหมายถึงสัดส่วนของพื้นที่
ด้านหน้าของลุ่มน้าระหว่างประเทศหรือเขตแดนที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้า มี
การประชุมเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์กติกาของประเทศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าโดยใช้วิธีการของการบูรณาการจัดการน้า
หรื อ IWRM
16

เพื่อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ที่ต้ อ งการส าหรั บ นาไปสู่ ก ารบริห ารจั ดการหรื อปฏิ บัติ ก าร โดยที่

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf
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Transboundary basin หมายถึงพื้นที่ผิวน้า (surface water) หรือพื้นที่ลุ่มน้าใต้ดิน (groundwater basins
or aquifers) ซึ่งมีการเคลื่อนหรือไหลข้ามแดนระหว่างประเทศสองประเทศหรือมากกว่า
ขณะที่ UN-Water17 ได้นิยามตัวชี้วัด 6.5.2 ว่าหมายถึงเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้าข้ามเขต
แดนของแต่ละประเทศได้มีข้อตกลงและการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรน้าระหว่างรัฐ ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัด
รายงานระดับชาติโดยเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ลุ่มน้าข้ามเขตแดนที่ครอบคลุมการปฏิบัติของข้อตกลงร่วมกัน โดย
ข้อตกลงปฏิบัติการร่วมเรื่องน้า (arrangement for water cooperation) เป็นสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี อนุสัญญา ข้อตกลง หรือรูปแบบอื่นๆระหว่างประเทศที่มีการใช้น้าข้ามเขตแดนร่วมกันเป็นกรอบความ
ร่ว มมือในการจั ดการน้ าข้ามเขตแดน ดังนั้ นข้อมูล ที่จะนามาใช้เป็นตัวจัดทารายงานทาง UNECE

และ

UNESCO ได้จัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยกระทรวงที่ตอบแบบสอบถามถึงการจัดการน้าข้าม
เขตแดนจากทุกประเทศที่มีการแบ่งปันทรัพยากรน้าร่วมกันภายใต้อนุสัญญาการปกปูองและใช้น้าข้ามเขตแดน
และแหล่งน้านานาชาติ (Water Convention: Convention on the Protection and Use of
Transboundary Water courses and International Lakes)
สาหรับตัวชี้วัด 6.5.2 นั้นเป็นการกาหนดตัวชี้วัดสัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดน ดังนั้นจึงต้องทา
ความเข้าใจกับการนิยามของคาว่า “ลุ่มน้า” (Watershed, Basin, Catchment)18 หมายถึงพื้นที่รับน้าตาม
ธรรมชาติ จากฝนที่ตกลงในพื้นที่นั้นแล้วไหลลงสู่ที่ต่าไปรวมตัวกันเป็นลาน้าสายเล็กและไหลรวมตัวกันลงสู่ลา
น้าสายใหญ่ขึ้นไปจนในที่สุดไหลออกจากพื้นที่ลุ่มน้าที่จุดหนึ่งของลาน้า โดยขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ากาหนดได้ด้วย
แนวเส้นสันปันน้าที่เริ่มตรงจุดไหลออกของลุ่มน้าแล้วแผ่ครอบคลุมทั้งสองด้านของลาน้าไปจนถึงต้นน้าลาธาร
ขนาดของพื้นที่ลุ่มน้าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเลื่อนจุดไหลออกไปทางท้ายน้า จนในที่สุดพื้นที่ลุ่มน้าจะใหญ่ที่สุดที่
จุดไหลออกสู่ทะเล ซึง่ ขนาดของลาน้าและลุ่มน้าสามารถจัดลาดับจากเล็กไปหาใหญ่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ลักษณะการไหลของน้าในลาน้าดังต่อไปนี้

17

UN-Water.2017. Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goals 6 on Water
and Sanitation Targets and global indicators.
18
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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ตารางที่ 2.7 การเกิดและลักษณะการไหลในลาน้า
ล้าดับล้า
น้้า
1
2
3
4

การเกิด
เป็นลาน้าเริ่มต้น
ลาน้าลาดับที่ 1 ไหลมาบรรจบกัน
ลาน้าลาดับที่ 2 ไหลมาบรรจบกัน
ลาน้าลาดับที่ 3 ไหลมาบรรจบกัน

5
6
7
8

ลาน้าลาดับที่ 4 ไหลมาบรรจบกัน
ลาน้าลาดับที่ 5 ไหลมาบรรจบกัน
ลาน้าลาดับที่ 6 ไหลมาบรรจบกัน
ลาน้าลาดับที่ 7 ไหลมาบรรจบกัน

ลักษณะการไหลในล้าน้้า
มีน้าไหลหลังฝนตกประมาณครึ่งวัน
มีน้าไหลหลังฝนตกประมาณ 1 - 2 วัน
มีน้าไหลหลังฝนตกประมาณ 3 - 5 วัน
มีน้าไหลหลังฝนตกประมาณ 6 - 9 วัน
ส่วนใหญ่จะมีน้าไหลช่วงฤดูฝน 5 - 6 เดือน
มีน้าไหลนานประมาณ 7 - 8 เดือน
มีน้าไหลนานประมาณ 9 -12 เดือน
เป็นลาน้าขนาดใหญ่มีน้าไหลตลอดปี
เป็นลาน้าขนาดใหญ่มีน้าไหลตลอดปี

การจัดแบ่งลุ่มน้าในประเทศไทยนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติได้จัดแบ่งลุ่มน้าออกเป็น 3
ขนาด คือ
1.ลุ่มน้าขนาดใหญ่เป็นหน่วยพื้นฐานของทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนระดับประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้าลาดับที่ 7 ขึ้นไป หรือบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าชายฝั่งพื้นที่ประเทศไทยสามารถแบ่งเป็นลุ่มน้า
ขนาดใหญ่ได้ 25 ลุ่มน้า
2. ลุ่มน้าขนาดกลางมีพื้นที่ประมาณ 1,000 - 5,000 ตารางกิโลเมตร เหมาะสาหรับการวางแผนระดับ
จังหวัด โดยทั่วไปมีลาน้าหลักเป็นลาน้าลาดับที่ 5 และ 6 เกิดจากลุ่มน้าขนาดเล็กหลายลุ่มน้ามารวมกัน ดังนั้น
การพัฒนาลุ่มน้าของจังหวัดจึงเป็นการพัฒนาลุ่มน้าขนาดกลาง
3. ลุ่มน้าขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 200 - 400 ตารางกิโลเมตร หรือมีหมู่บ้านประมาณ 40 - 50 หมู่บ้าน
จะมีลาน้าสายหลักเป็นลาน้าลาดับที่ 4 ลุ่มน้าขนาดเล็กเหมาะกับการวางแผนพัฒนาแหล่งน้าระดับอาเภอ
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แผนภูมิที่ 2.19 แผนที่แสดงลุ่มน้า 25 ลุ่มน้าหลักของประเทศไทย

ที่มา: กรมทรัพยากรน้า (2552)
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จากการนิยามและกาหนดเขตพื้นที่ลุ่มน้าของประเทศไทยเราจะพบว่ามีลุ่มน้าที่เข้าหลักเกณฑ์ของ
เปูาประสงค์ 6.5 และตัวชี้วัด 6.5.2 อยู่ 2 พื้นที่ลุ่มน้าคือลุ่มน้าแม่น้าสาละวินและลุ่มน้าแม่น้าโขง ซึ่งประเทศ
ไทยได้มีการดาเนินการและเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC)
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงเกิดขึ้นในปี 2500 (ค.ศ.1957) 19 โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสาหรับ
เอเชียและตะวันออกไกล (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East:
ECAFE)20 ซึ่ ง มี เ ปู า หมายหลั ก ในการฟื้ น ฟู ส ภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศในภู มิ ภ าคที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 และปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากน้าท่วมในประเทศลุ่มน้าต่างๆ ต่อมา แม่น้าโขงได้รับ
เลือกจาก ECAFE ให้เป็นหัวข้อการศึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากน้าท่วม ซึ่งทา
ความเสียหายให้กับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้า ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย แต่เนื่องจาก
จี น และเมีย นมาร์ ซึ่งเป็ น 2 ประเทศลุ่ มน้ าตอนบนมีปัญหาการเมื องภายในและไม่ได้เข้าร่ว มกับ ECAFE
ในขณะที่ 4 ประเทศลุ่มน้าตอนล่าง ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ให้ความสนับสนุนการศึกษาปัญหา
น้าท่วมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง และได้ลงนามในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแม่น้าโขงทั้งหมด 4 ฉบับ มีความสาคัญ
ต่อวิวัฒนาการของ MRC ตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการแม่น้าโขง (Mekong Committee) ในปี ค.ศ.1975
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่
1) Statute on the Committee for Co-ordination of Investigations of the Lower Mekong
Basin (1957)
2) Joint Declaration of Principles for Utilization of the Waters of the Lower Mekong
Basin (1975)
3) Declaration on the Interim Committee for Co-ordination of Investigations of the
Lower Mekong Basin (1978)
4) Agreement on the Co-operation for the Sustainable Development of the Mekong
River Basin (1995)

19

กรมองค์การระหว่างประเทศ.2557.คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC).
ดาวน์โหลดจาก http://www.mfa.go.th/main/th/issues
20
ในปี 2517 ECAFE ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP)
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การจัดตั้ง MRC มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การใช้น้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม (2) การจัดการน้าที่
เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลเสียที่เป็นอันตรายน้อยที่สุด และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ (3) การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้าโขง ทั้งนี้ จีนและเมียนมาร์ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ตอนบน
ของลุ่มน้าโขงได้เข้าร่วมเป็นประเทศคู่เ จรจา (Dialogue Partner) กับ MRC ตั้งแต่ปี 2539 (ค.ศ.1996) โดย
MRC มีโครงสร้างประกอบด้วยองค์กรบริหารถาวร 3 องค์กร ได้แก่
1) คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกประเทศละ
1 คน มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ประธานคณะมนตรีมีวาระ 1 ปี หมุนเวียนตามลาดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของ
ชื่อประเทศสมาชิก ซึ่งในส่วนของไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
สมาชิกคณะมนตรี
2) คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ประกอบด้วยผู้แทนระดับไม่ต่ากว่าอธิ บดีของประเทศ
สมาชิก ประเทศละ 1 คน มีก ารประชุม ปี ล ะ 2 ครั้ง ประธานคณะกรรมการร่ ว มมีว าระ 1 ปี หมุ นเวี ย น
ตามล าดั บ ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษของชื่ อ ประเทศสมาชิ ก ซึ่ ง ในส่ ว นของไทยมี ป ลั ด กระทรวงทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิกคณะกรรมการร่วม
3) สานักงานเลขาธิการ (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ขณะนี้มีสานัก
เลขาธิการร่ วมตั้งอยู่ที่เวีย งจั นทน์ และกรุงพนมเปญ โดยผู้ประสานงานหลั กฝุ ายไทยคือกรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงมียุทธศาสตร์หลักในปี ค.ศ.2011-2015 ที่ผ่านมามีพัฒนาการดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยครอบคลุม 13 แผนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การเกษตรและการ
ชลประทาน 2) การพัฒนาลุ่มน้า 3) การจัดการความแห้งแล้ง 4) สิ่งแวดล้อม 5) การประมง 6) การจัดการ
อุทกภัย 7) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ 8) การเสริมสร้างขีดความสามารถ 9) การเดินเรือ 10) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11) การใช้พลังงานน้าอย่างยั่งยืน 12) โครงการจัดการทรัพยากรแม่น้าโขงอย่าง
ยั่งยืน และ 13) โครงการจัดการลุ่มน้าต่างๆ นอกจากนี้ยังการจัดทา/ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน อาทิ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการรั ก ษาปริ ม าณการไหลของน้ าในแม่ น้ าโขงสายประธาน ( Procedures

for

Maintenance of Flow on the Mainstream: PMFM) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการคุณภาพน้าในแม่น้า
โขงสายประธาน (Procedures for Water Quality: PWQ) การจัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ -สังคมลุ่มน้า
โขงตอนล่าง การปรับปรุงสภาพจาลองในอนาคตของลุ่มน้าโขงตอนล่างและปรับปรุงยุทธศาสตร์ลุ่มน้า การ
จัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางของ MRC เป็นต้น
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โดยสรุปการนิยามตัวชี้วัด 6.5.2 ของเปูาประสงค์ 6.5 สาหรับประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในการ
ประเมินตัวชี้วัดเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูลและนิยามที่กล่าวมาข้างต้นประเทศไทยสามารถตอบตัวชี้วัด
ดังกล่าวได้ และตัวชี้วัดมีความเหมาะสมที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามใน
แง่ของการปฏิบัติจริงในการจัดการทรัพยากรน้าข้ ามเขตแดนกรณีแม่น้าโขงนั้นยังเป็นปัญหาในแนวปฏิบัติ
เนื่องจากแม่น้าโขงมีต้นกาเนิดจากประเทศจีนและไหลผ่านภายในหลายประเทศการบริหารจัดการน้ายังเป็น
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศต้นน้า กลางน้าและปลายน้า โดยเฉพาะการพัฒนาในลาน้าโขง เช่นการ
สร้างเขื่อนในจีนและลาว การระเบิดแก่งเพื่อเดินเรือพาณิชย์ของจีน เป็นต้น

6. Target 6.6: Water-related ecosystems
By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers and lakes.
เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
Indicator 6.6.1: Change in the extent of water-related ecosystems over time.
ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
6.1

ตั วชี้วัด 6.6.1: ร้ อยละการเปลี่ยนแปลงในบริ บทของระบบนิเ วศที่เกี่ยวข้องกับน้้า ทุก

ระยะเวลา
เปูาประสงค์ที่ 6.6 ทาง UN-Water มีการอธิบายการปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างน้ากับ
ระบบนิเวศซึ่งเป็ นแหล่ งบริ การน้ าสาหรั บบริการให้ กับสังคม ระบบนิเวศจึงมีความส าคัญ ในการปรับปรุง
คุณภาพปริมาณน้าเพราะสามารถกักเก็บน้าและสารองน้าไว้และคุณภาพน้าที่ระบบนิเวศสามารถย่อยสลาย
และหรือดูดซับมลพิษต่างๆ ระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยพวกปลาและเป็นแหล่งน้าสาหรับการก่อสร้าง เป็น
ต้น เปูาประสงค์ 6.6 ยังเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศในเปูาหมาย 14 (SDGs Goal 14)
คืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปูาหมาย 15
(SDGs Goal 15) คือปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงกับเปูาหมายแผนยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
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สาหรับการนิยามตัวชี้วัด 6.6.1 นั้น UNEP ที่สนับสนุนข้อมูลโดย CBD หรือ The Conventional on
Biological Diversity และ Ramsar convention ได้นิยามว่าหมายถึงค่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศที่สัมพันธ์กับน้าทุกช่วงเวลา โดยวัดเป็นร้ อยละการเปลี่ยนแปลงหารด้วยจานวนปี (% change/ year)
โดย UN-Water อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาจะพิจารณาจาก ประการแรกการขยายพื้นที่ของระบบ
นิเวศที่สัมพันธ์กับน้า เช่น พื้นที่ชุ่มน้า ปุาพรุ ปุาชายเลน รวมถึงทุ่งนาปลูกข้าว และพื้นที่น้าในแผ่นดินเช่น
แม่น้า พื้นที่น้าท่วมขัง ปากแม่น้า ทะเลสาบและอ่างเก็บน้า เป็นต้น ประการที่สอง คุณภาพของน้าในระบบ
นิเวศทั้งแม่น้า ทะเลสาบ น้าผิวดิ น เป็นต้น และประการที่สาม คุณภาพของน้าในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัด 6.3.2 โดยประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาที่ใช้เป็นองค์ประกอบย่อยในการพิจารณา อย่างไร
ก็ตามทางส านักงานเลขานุการทั่ว ไปสหประชาชาติโดยสภาผู้นาเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เสนอแนะ
เพิม่ เติมว่าควรพิจารณาการวัดดังนี้ประการแรก วัดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ประการที่สอง วัดจาก
สัดส่วนการใช้น้าทั้งหมดที่ปรับมาจากตัวชี้วัดของ MDG indicator ประการที่สามวัดจากร้อยละของการบาบัด
น้าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าที่ผ่านค่ามาตรฐานของชาติ ประการที่สี่ มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการปกปูอง
พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ประการที่ห้า วัดจากร้อยละพื้นที่ปุาไม้ภายใต้แนวคิดการจัดการปุาอย่างยั่งยืน และ
ประการสุดท้าย วัดจากร้อยละของพื้นที่ปุาชายเลนที่ถูกทาลายลงไป (hectares and as % of total
mangrove area)
เมื่อพิจ ารณาประเภทของระบบนิ เวศที่ต้องนามาเป็นตัว ชี้ วัดนั้นจาเป็นต้องทาความเข้าใจนิยาม
ความหมายของระบบนิเวศต่างๆดังนี้
ระบบนิ เ วศ (Ecosystem)21 ประกอบด้ว ยสิ่ งมี ชีวิต (biota) (พืช สั ตว์ จุลิ นทรี ย์) ภายในพื้ นที่ ที่
กาหนด สภาพแวดล้อมที่ดารงไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประชากรสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดเรียกว่าสังคมสิ่งมีชีวิต (biotic community) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical or abiotic
environment) ที่เอื้อให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้ รวมถึงทรัพยากรดินหรือพื้นที่ผ่านตัวกลางหรือทางอากาศ
วัฏจักรน้า สภาพอากาศและภูมิอากาศ ความสูงและความชันทางภูมิศาสตร์ รูปแบบสารอาหารและความเค็ม
เป็นต้น ถิ่นที่อยู่ (habitat) หมายถึงที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือสังคมสิ่ งมีชีวิตหนึ่งๆที่มีสภาพเอื้อต่อการเกิด
กระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิต

21

Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group.2004. The SER
International Primer on Ecological Restoration.www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration
International.
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ภูเขา และป่าไม้ (Mountain and Forest) นั้นมีการให้นิยามไว้ดังนี้ ภูเขา22 ทิวเขา หรือเทือกเขา
หมายถึงลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับเนิน
เขา แต่ว่าเนินเขานั้นจะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบๆ ประมาณ 150 แต่ไม่เกิน 600 เมตร ภูเขาสามารถแบ่ง
เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) ภูเขาโก่งตัว เกิดจากการบีบอัดตัวของหินหนืด ในแนวขนาน 2) ภูเขาเลื่อนตัวหรือ
หักตัว เกิดจากการเลื่อนของหินทาให้มีการยกตัวและการทรุดตัวเกิดเป็นภูเขา 3) ภูเขาโดม เกิดจากการที่หิน
หนืดดันตัว แต่ว่ายังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลก ก็เย็นตัวก่อน และ 4)ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตัวและ
ทับถมกัน ส่วน “ปุาไม้” หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดรวมทังจุลชีพต่ าง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้อันขึ้นอยู่บนพื้นดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ปุาไม้
เป็นสิ่งที่ปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้และสามารถเอื้ออานวยประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ (กรมปุาไม้, 2552) ขณะที่
การนิยามตามกฎหมายนั้นพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 ตามมาตรา ๔ ให้นิยามว่า “ปุา” (๑) หมายถึง
ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน และ “ไม้” (๒) หมายถึงไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ
เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุุม ตอ เศษ
ปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะถูกตัดทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทาด้วยประการอื่นใด
สาหรับข้อมูลสถานการณ์ปุาไม้ของประเทศไทยนั้น ใน พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปุาอยู่ประมาณ
99,157,875 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 30.92 ของเนื้ อ ที่ ป ระเทศ โดยประเมิ น จากการแปลภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
LANDSAT-5TM และไม่รวมเนื้อที่สวนผลไม้และสวนยางพารา ปุาในประเทศไทยสามารถจาแนกได้เป็น 2
ชนิดใหญ่ๆ คือปุาไม่ผลัดใบ (evergreen forest) และปุาผลัดใบ (deciduous forest) ดังนี้
1.ปุาไม่ผลัดใบ เป็นปุาที่มีเรือนยอดเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภท
ไม่ผลัดใบ จาแนกออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 4 ชนิด ดังนี้
1) ปุาดิบเขตร้อน (tropical evergreen forest) ประกอบด้วย
1.1 ปุาดิบชื้น (tropical rain forest)
1.2 ปุาดิบแล้ง (dry evergreen forest)
1.3 ปุาดิบเขา (hill evergreen forest)
2) ปุาสน (coniferous forest)
3) ปุาพรุหรือปุาบึง (swamp forest) ประกอบด้วย
3.1 ปุาพรุ (fresh-water swamp forest)
3.2. ปุาชายเลน (mangrove forest)
22

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
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4) ปุาชายหาด (beach forest)
แผนภูมิที่ 2.20 แสดงพื้นที่ปุาไม้ของประเทศไทย

ที่มา: กรมปุาไม้ (2552)
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2.ปุาผลัดใบเป็นปุาที่มีองค์ประกอบพืชพรรณเป็นพรรณไม้ผลัดใบ พบทั่วไปในทุกภาคที่มีช่วงฤดูแล้ง
ยาวนาน ยกเว้นภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ (จันทบุรี-ตราด) ปุาผลัดใบสามารถจาแนกเป็น 3 ชนิดตาม
องค์ประกอบพืชพรรณดังนี้
1) ปุาเบญจพรรณหรือปุาผลัดใบผสม (mixed deciduous forest)
2) ปุาเต็งรัง ปุาแพะ ปุาแดง หรือปุาโคก (deciduous dipterocarp forest หรือ dry
dipterocarp forest)
3) ปุาหญ้า (savanna forest)
พื้นที่ชุ่มน้้า (wetland)23 มีนิยามของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar
Convention) หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่
ฉ่าน้า มีน้าท่วม มีน้าขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้าขัง
หรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้านิ่งและน้าทั้งที่เป็นน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม รวมไป
ถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้าลดลงต่าสุดมีความลึกของระดับน้าไม่เกิน 6 เมตร
พื้น ที่ชุ่มน้ามีความส าคัญในแง่ของระบบนิเวศที่ เป็นพื้นที่รองรับน้า โดยคุณค่าพื้นที่ชุ่มน้าต่ อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้านั้นมีดังนี้
1) เป็นแหล่งกักเก็บน้าทั้งน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม ที่คน พืช และสัตว์เข้าไปใช้ประโยชน์โดยตรง
หรือนามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า นอกจากนั้นพื้นที่ชุ่มน้ายังช่วยรักษาสมดุลของระดับน้าใต้ดินโดยน้าภายในพื้นที่ชุ่ มน้าซึ่งเป็นน้าผิวดิน
จะค่อยๆไหลถ่ายเทลงสู่ชั้นใต้ดินกลายเป็นน้าใต้ดินที่ใสสะอาด หากจัดการควบคุมอันตรายการนาน้าขึ้นมาใช้
ให้เหมาะสมและดูแลรักษาคุณภาพน้าให้ดีจะสามารถนากลับมาใช้ได้ อย่างยั่งยืน ในทางกลับกันน้าในชั้นใต้ดิน
ก็อาจไหลกลับขึ้นมาเป็นน้าผิวดินได้อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้า เป็นแหล่งน้าใช้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูแล้ง
2) เป็นแหล่งเก็บกักน้าฝนและน้าท่าที่ไหลบ่าลงมากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้าช่วยลดและปูองกันปัญหา
น้าท่วมฉับพลันที่จะเกิดกับพื้นที่โดยรอบ

23

Ramsar Convention, https://www.ramsar.org/
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แผนภูมิที่ 2.21 แผนที่แสดงพื้นที่ชุ่มน้าและหนองน้าธรรมชาติ

ที่มา: กรมทรัพยากรน้า (2552)
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3) ปูองกันมิให้น้าเค็มรุกเข้ามาในแผ่นดิน น้าจืดที่ไหลมาตามทางน้าต่างๆจะไหลผ่านพื้นที่ชุ่มน้าแล้ว
ไหลลงสู่ชั้นน้าใต้ดินในพื้นที่ชุ่มน้า การถมทาลายพื้นที่ชุ่มน้า บริเวณชายฝั่งทะเล การสูบน้าใต้ดินขึ้นมาใช้มาก
เกินขนาด การผันน้าจากทางน้ามาใช้มากเกินไป การขุดขยายทางน้าและถางพืชพรรณชายคลองชายฝั่งล้วนมี
ผลทาให้น้าเค็มรุกเข้ามาในแผ่นดินได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงน้าขึ้นสูงสุด
4) รักษาชายฝั่งทะเลและลดการพังทลายของชายคลองชายฝั่ง
5) ชะลอการไหลของน้าจากภายในก่อนไหลออกสู่ทะเล และดักจับตะกอนที่พัดพามาจากพื้นที่
ตอนบนจึงช่วยลดการตื้นเขินของอ่าวและลดการพังทลายของชายคลองชายฝั่ง
แม่น้า (river) หมายถึง เป็นทางน้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็นคาศัพท์ทั่วไปที่ในทางวิทยาศาสตร์
หมายถึงกระแสน้าตามธรรมชาติทั้งหลาย รวมทั้งกระแสน้าขนาดเล็ก เช่น ลาธาร คลอง เป็นต้น 24 ขณะที่อีก
ด้านหนึ่งมีการนิยามแม่น้า (riverine) หมายถึง น้าผิวดิน (surface water) ที่ไหลอยู่ในร่องน้า มีต้นกาเนิดมา
จากน้าที่ไหลบนแผ่นดิน ในขณะที่ไหลกระแสน้าหรือการไหลของลาน้าบางส่วนอาจถูกกักอยู่บนผิวดินเป็น
แหล่งน้าบางส่วน และบางส่วนจะมีการกัดเซาะพื้นดินเป็นร่องเล็กๆ กลายเป็นแม่น้าและลาน้า (stream and
river) โดยมากมักจะก่อตัวในที่ที่มีความลาดชันและมีปริมาณน้าที่มากพอสมควร เพราะน้าที่ไหลแรงจะมีการ
กัดเซาะสูง ทาให้มีระดับความลึกต่างกัน จานวนของร่องน้าที่ไหลมารวมกันเป็นจานวนมากจนกลายเป็นร่อง
น้าขนาดใหญ่หรือแม่น้า (river) แม่น้าสายหนึ่งๆ มักจะมีลาน้า (stream) สายย่อยเป็นสาขามากมาย สาหรับ
การกระทาของลาน้าเป็นกระบวนการในการเกลี่ยผิวดินให้ปรากฏบนพื้นโลก เราเรียกว่ากระบวนการกษัยการ
(erosion) การพัดพา (transportation) และการทับถม (deposition) กระบวนการกระทาของลาน้าหรือน้า
ไหลเป็นตัวการสาคัญในการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก แต่จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้า ตลอดจน
สภาพของดินว่าจะมีโอกาสถูกกระทามากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากธารน้าจะกัดเซาะหรือทับถมตะกอน
ขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการปรับเพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณตะกอนที่ต้องพัดพาไปกับพลังที่ธารน้ามีอยู่ใน
การพัดพา
ส่วนประกอบของลาน้านั้นมีดังนี้ ต้นน้า (source) เป็นจุดเริ่มต้นของลาน้า อาจเกิดจากตาน้าหรือน้า
ที่ไหลซับออก มาจากแหล่งน้า หรือสันปันน้าบนภูเขาก็ได้ ต้นน้าเป็นบริเวณจุดเริ่มต้นของร่องน้าหรือลาน้า ต้น
น้ามักอยู่ในเขตภูเขาหรือที่สูง ส่วนประกอบของลาน้าได้แก่ สันปันน้า (divide) เป็นส่วนแบ่งของลุ่มน้า โดยสัน
ปันน้าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของสันเขา เป็นแนวแบ่งการไหลของลาน้ามาตามความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ
ลุ่มน้า (river valley) คือพื้นที่บริเวณที่รองรับน้าฝนที่ตกลงมาและน้าฝนดังกล่าว จะไหลมารวมกันที่ลาน้า
เช่น ลุ่มน้าเจ้าพระยา หรือส่วนหนึ่งของลุ่มน้าภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้าปิง วัง ยม น่าน เป็นต้น
24

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9
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แผนภูมิที่ 2.22 แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้าและพื้นที่ลุ่มน้าหลักของประเทศไทย

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2545)
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ร่องน้า (channel) คือส่วนที่ลึกที่สุดของลาน้าและเป็นที่รวมของตะกอนขนาดต่างๆ ที่ถูกพัดพามา
และเป็นช่องทางการระบายน้าลงสู่บริเวณที่ต่ากว่า แคว (tributary) คือลาน้าสายย่อยที่เป็นสาขาของแม่น้าที่
ไหลลงมาจากต้นน้าและ ไหลลงมารวมกันที่ลาน้าสายหลัก ลาน้าสาขา (distributary) เป็นลาน้าสายย่อยที่ไหล
แตกแยกออกจากลาน้าสายหลักออกไป และไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ปากน้า (mouth) คือบริเวณที่ร่อง
น้ามาบรรจบกับแหล่งน้า เช่น ทะเล หรือบริเวณที่ต่าที่สุดหรือจุดสิ้นสุดของแม่น้า โดยทั่วไประดับของท้องน้า
จะอยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเล น้าทะเลสามารถไหลเข้ามาในร่องน้าได้จึงเกิดการผสมกันระหว่างน้าจืดและน้าเค็ม
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทาให้ตะกอนจับตัวกันเป็นก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดการตกทับถมกันบริเวณปากแม่น้า
ที่เราเรียกว่า “ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า” จากส่วนประกอบของสาน้าดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น
เราเรียกว่า ระบบลาน้า (river system) ซึ่งระบบลาน้าบนพื้นโลกจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบลาน้า
ถาวร (permanent stream) ซึ่งมีน้าแช่ขังอยู่ตลอดปี และระบบลาน้าชั่วคราว (intermittent stream) จะมี
น้าแช่ขังอยู่เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น น้าจะแห้งในฤดูแล้ง ระบบนิเวศแม่น้ามีความสาคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่
และแหล่งน้าที่สาคัญบนโลกที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หลัก
ชั้นหินอุ้มน้้า (Aquifer) หมายถึง ชั้นหินหรือกลุ่มของชั้นหินที่อิ่มตัวด้วยน้าและสามารถปล่อยน้า
บาดาลให้ได้เป็นปริมาณมากและเพียงพอต่อการสูบน้าขึ้นมาใช้สอย ซึ่งคาว่า Aqua มาจากภาษาละตินแปลว่า
“น้า” Ferre ที่แปลว่า “ให้” ตัวอย่างชั้นหินอุ้มน้าที่สาคัญได้แก่ พวกกรวด ทราย หินทราย หินปูน หินโดโล
ไมต์ หินบะซอลต์ หินอัคนี และหินแปรเป็นต้น โดยชั้นหินอุ้มน้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอุทกธรณี
และแรงดันที่มีอยู่ในน้าบาดาลและชั้นหินอุ้มน้า (ทวีศักดิ์ ระมิงวงศ์, 2546) ดังนี้
1) ชั้นหินอุ้มน้าไม่มีแรงดัน (unconfined aquifer, water table aquifer, phreatic aquifer หรือ
non-artesian aquifer) หมายถึงชั้นหินอุ้มน้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดันคือไม่มีชั้นหินกันน้า (confining layer)
ปิดทับอยู่ เป็นชั้นหินอุ้มน้าที่อยู่ถัดจากผิวดินลงไป มีระดับน้าบาดาลอยู่ตอนบนสุดของชั้นหินอุ้มน้า ความหนา
ของเขตอิ่มน้าก็คือความหนาของชั้นหินอุ้มน้าชนิดนี้ ระดับน้าบาดาลจะมีระดับและความลาดชันที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ชั้นหินอุ้มน้าไม่มีแรงดันนี้จะได้รับน้าลงไปเพิ่มเติม (recharge) จากน้าฝนที่ซึมผ่าน
เขตอิ่มอากาศลงไปโดยตรง ถ้าเจาะบ่อบาดาลลงไปในชั้นหินอุ้มน้าไม่มีแรงดันนี้ระดับน้าในบ่อจะแสดงระดับ
น้าบาดาลรอบๆบ่อซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน
2) ชั้นหินอุ้มน้ามีแรงดัน (confined aquifer or artesian aquifer) หมายถึงชั้นหินอุ้มน้าที่มีชั้นหิน
กันน้าปิดทับอยู่อาจจะเฉพาะด้านบนหรือรวมทั้งปิดด้านบนและรองรับด้านล่าง ทาให้น้าบาดาลและชั้นหินอุ้ม
น้านี้อยู่ภายใต้แรงดันที่มากกว่าแรงดันบรรยากาศ ชั้นหินอุ้มน้ามีแรงดันอาจจะได้รับน้าลงไปไปเพิ่มเติมจาก
น้าฝนที่ซึมผ่านส่วนของชั้นหินอุ้มน้าที่โผล่ที่ผิวดินหรือจากที่น้าฝนซึมผ่านชั้นหินกันน้าลงไป ถ้าเจาะบ่อบาดาล
ผ่านชั้นหินกันน้าเข้าไปในตัวชั้นหินอุ้มน้ามีแรงดันนี้ระดับน้าในบ่ออาจจะขึ้นไปสูงกว่าระดับของชั้นหินอุ้มน้าซึ่ง
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แสดงว่าน้าบาดาลนี้จะอยู่ภายใต้แรงดัน ระดับน้าในบ่อดังกล่าวจะแสดงระดับแรงดันของน้าบาดาลในชั้นหิน
อุ้มน้านี้ ระดับแรงดันน้า (potentiometric surface or piezometric surface) ในกรณีที่เจาะบ่อบาดาลใน
ตาแหน่งที่มีระดับแรงดันน้าอยู่เหนือระดับผิวดินน้าในบ่อก็จะพุหรือพุ่งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีการสูบเรียกบ่อ
บาดาลนี้ว่า “บ่อน้าพุ (flowing well)” โดยระดับที่น้าพุขึ้นมาจะขึ้นไปจนถึงระดับแรงดันที่มีอยู่ในชั้นหินอุ้ม
น้าในกรณีที่เจาะบ่อบาดาลในตาแหน่งที่ระดับแรงดันน้าอยู่ตาแหน่งที่ต่ากว่าระดับผิวดินจะได้ “บ่อบาดาลที
แรงดัน (artesian well)” ซึ่งระดับน้าในบ่อจะอยู่สูงกว่าระดับของชั้นหินอุ้มน้าแต่ไม่มีน้าพุออกมา
3) ชั้นหินอุ้มน้าปลอม (perched aquifer) ในบางกรณีในเขตอิ่มอากาศอาจจะมีชั้นของหินที่น้าซึม
ผ่านได้ยากวางตัวอยู่ในลักษณะโค้งงอคล้ายแอ่ง (lens shape) เกิดร่วมอยู่ด้วยเมื่อน้าฝนซึมผ่านลงมาจากผิว
ดิน น้าส่วนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว้เหนือชั้นหินเนื้อแน่น ในขณะที่น้าฝนอีกส่วนหนึ่งจะไหลซึมผ่านลงไปสู่เขตอิ่ม
น้าที่อยู่ด้านล่าง ในลักษณะเช่นนี้จะทาให้มีส่วนที่อิ่มตัวด้วยน้าวางตัวอยู่บนชั้นหินเนื้อแน่นและอยู่ในระดับที่
เหนือกว่าเขตอิ่มน้าเรียกว่า “ชั้นหินอุ้มน้าปลอม (perched aquifer)” ระดับของน้าบาดาลเรียกว่า “ระดับน้า
บาดาลปลอม (perched water table)” น้าบาดาลนี้จะมีการไหลเคลื่อนที่ในแนวระนาบและไหลซึมลงสู่เขต
อิ่มน้าหรือชั้นหินอุ้มน้าไม่มีแรงดันที่วางตัวอยู่ด้านล่างหรืออาจจะไหลออกที่ผิวดินในรูปของน้าพุ (spring) ชั้น
หินอุ้มน้าปลอมส่วนใหญ่พบในพื้นที่ตะกอนธารน้าแข็งซึ่งมักจะมีเลนซ์ของดินเหนียวหรือในบริเวณที่มีหินภูเขา
ไฟ ซึ่งมักจะมีชั้นของเถ้าภูเขาไฟที่น้าซึมผ่านได้ยากแทรกรองรับอยู่ในชั้นของหิน บะซอล์ต ปกติชั้นหินอุ้มน้า
ปลอมมักจะเป็นขนาดเล็กเพียงพอสาหรับการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
ทะเลสาบ (Lake) หมายถึงแหล่งน้าขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบด้วยผืนดิน โดยทั่วไปทะเลสาบจะไม่มีทาง
ไหลออกสู่ทะเล และมีน้าจืด เรียกกันว่า "ทะเลสาบน้าจืด" แต่ทะเลสาบบางแห่งอาจไหลออกสู่ทะเลได้ และมี
น้าเค็ม จึงเรียกกันว่า "ทะเลสาบน้าเค็ม" และ "ทะเลสาบ" ยังครอบคลุมถึงแหล่งน้าที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ของมนุษย์ เช่น ทะเลสาบขนาดเล็กในสนามกอล์ฟ หรือ แอ่งเก็บน้าเหนือเขื่อน นับเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ 25
ขณะที่สานักงานราชบัณฑิตยสภา 26 นิยามทะเลสาบว่าหมายถึง แอ่งน้าใหญ่มากมีแผ่นดินล้อมรอบหรือเกือบ
รอบทะเลสาบส่วนมากมีน้าจืดและมักจะไม่มีทางให้น้าไหลออกทะเลโดยตรง เช่น ทะเลสาบเขมร ทะเลสาบ
เจนีวา ทะเลสาบใหญ่ทั้งห้าทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ทะเลสาบมีขนาดและความลึกต่างๆกัน คาว่า
ทะเลสาบประกอบด้วยคาว่า ทะเลกับสาบ สาบเป็นคาที่รับมาจากภาษาเขมรแปลว่าจืด ทะเลสาบจึงเป็นทะเล
น้าจืดเป็นคาบัญญัติให้ตรงกับคาว่า lake ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงแอ่งน้าใหญ่ที่อยู่ในแผ่นดิน หรือแอ่งน้า
ที่ล้อมรอบด้วยผืนดินนั่นเอง ทะเลสาบอาจมีทางเชื่อมติดต่อกับทะเล ส่วนทะเลสาบที่มีน้าเค็มเป็นทะเลสาบที่
มีทางติดต่อกับทะเล เช่น ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีทั้งน้ากร่อยและน้าเค็ม ทะเลสาบน้าเค็มซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ
25
26

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E.....
สานักงานราชบัณฑิตยสภา.ทะเลสาบ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖). http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0...
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ทะเลเดดซี (Dead Sea) อยู่ตรงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอิสราเอลกับประเทศจอร์แดนเป็นทะเลสาบที่มี
น้าเค็มจัดมาก
จากทบทวนและนิยามของเปูาประสงค์ 6.6: ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า
รวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ และตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลานั้น จะพบว่าประเทศไทยมีการดาเนินการเฝูาระวังและ
ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้าทั้งแหล่งน้าผิวดิน อาทิ แม่น้า ทะเล และคุณภาพน้าทิ้งหรือน้าเสียรวมจากชุมชนที่
ผ่านการบาบัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเปูาประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นนี้ประเทศไทยสามารถดาเนินการให้ผ่านการประเมินได้
7. Target 6.a International cooperation and capacity-building.
By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to
developing countries in water and sanitation related activities and programmes, including
water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse
technologies.
เป้ า ประสงค์ 6.a:

ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งขี ด

ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมา
ใช้ใหม่
Indicator 6.a.1: Amount of water and sanitation related official development
assistance that is part of government coordinated spending plan.
ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
(official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล
7.1 ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง กับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการ (official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่าย
ของรัฐบาล
การนิยามเปูาประสงค์ 6.a.1 นั้น UN-Water อธิบายว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการสนับสนุนขีดความสามารถให้ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและ
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สุ ข อนามั ย ซึ่ ง รวมถึ ง ด้ า นการเก็ บ น้ า การขจั ด เกลื อ การใช้ น้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การน้ าเสี ย
เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาสนับสนุน เช่น Official Development
Assistance (ODA), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นต้น
เป็นการร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆให้มีการวางแผนการเงินงบประมาณสาหรับด้านน้าและสุขอนามัย
มีการประเมินการเข้าถึงแหล่งทุนและยุทธศาสตร์การเงินสาหรับอนาคต ตัวชี้วัดที่นามาคานวณคือสัดส่วน
ระหว่างจานวนปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (official
development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งเปูาประสงค์
6.a จะเป็นเปูาประสงค์ที่ช่วยสนับสนุนเปูาประสงค์ 6.1 – 6.6 และ 6.b โดยสนับสนุนด้านการเงินงบประมาณ
และการพัฒนาศักยภาพให้ กับ ประเทศกาลั งพัฒ นา ซึ่งเป็นความหมายของการนาไปสู่การปฏิบัติการของ
เปูาประสงค์ 6.a และ 6.b และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเปูาประสงค์ 6.5 ในส่วนของการบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการ (IWRM) รวมถึงยังเป็นการเชื่อมไปยังการสนับสนุนการพัฒนาในเปูาประสงค์ 19 ของเปูาหมาย
17 (SDG 17) ซึ่งให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเงิน เทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถ การค้าและประเด็น
ระบบโดยสรุป UN-Water นิยามตัวชี้วัด 6.a.1 มุ่งเน้นที่จานวนร้อยละของ ODA ที่นาไปสู่การวางแผนการใช้
จ่ายเงินภาครัฐใน 2 ด้านคือ การคลังและการงบประมาณ
โดย ODA27 มีการนิยามว่าหมายถึง การสนับสนุนทางการเงินของแหล่งความช่วยเหลือ (donors)
หรือองค์การระหว่างประเทศ (international organizations) เพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ โดย ODA จะต้องประกอบด้วย
มูลค่าความช่วยเหลือแบบให้เปล่าไม่น้อยกว่า 25% ของความช่วยเหลือทั้งหมดและแหล่งผู้ให้ (donors) ต้องมี
มูลค่า ODA ไม่น้อยกว่า 0.7% ของรายได้ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) โดยการสนับสนุน
ODA ของแหล่งความช่วยเหลือต่างๆมีทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี
ดังนั้นจะเห็นว่า ODA มีความสาคัญต่อการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนานับว่าเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่สุดที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจะต้องทาความเข้าใจ ซึ่ง ODA กาหนดขึ้นโดย
Development Assistant Committee (DAC) แห่ง Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) เมื่อปี ค.ศ.1969 เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการไหลเวียนของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ เงินช่วยเหลือให้เปล่า และเงินกู้ เงื่อนไขผ่อนปรน ที่แหล่งความช่วยเหลือ
สนับสนุนให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา สาหรับแหล่งความช่วยเหลือหรือความร่วมมือต่างๆดาเนินงานสนับสนุน
27

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).Definition on ODA
[online].1969. Available from: http://www.oecd.org/dac/stats/
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ODA ให้ประเทศกาลังพัฒนามีเปูาหมายตามนโยบายแนวทางของตนโดยมีเปูาหมายเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
กาลังพัฒนาให้มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยแหล่งความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
สาหรับความร่วมมือนั้นมีข้อมูลของ OECD ที่รายงานให้เห็นถึงสถานการณ์ความช่วยเหลือดังแสดงในแผนภูมิที่
2.23
แผนภูมิที่ 2.23 แสดงข้อมูลแนวโน้มความช่วยเหลือหรือความร่วมมือระหว่างประเทศของ ODA

ทีมา: OECD.(2019)
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ( สพพ. หรือ
NEDA) ซึ่งเป็น องค์กรมหาชนกิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของสางานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประกอบด้วยโครงการเพื่อการพัฒนา การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทย การให้วัสดุอุปกรณ์ การ
จัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีในประเทศคู่ร่วมมือ และการส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.โครงการความร่ว มมือ แบบทวิภาคี (Bilateral Programme) เป็นการให้ความร่วมมือเพื่อ
ดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับประเทศคู่ร่วมมือ
2.โครงการความร่ว มมือทางวิชาการระหว่างประเทศกาลังพัฒนา (Technical Cooperation
among Developing Countries Programme-TCDC) เป็นการให้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยการร่ วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเท่าเทียมกันในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศกาลังพัฒนาด้วยกัน
๓. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme-TCTP)
โดยร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP WHO ILO เป็นต้น ในการจัดการ
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ฝึกอบรมให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศต่างๆ เพื่อมาฝึกอบรม และดูงานในประเทศไทย โดยแหล่งผู้ให้ (Donors)
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจาปี (Annual International Training Courses
Programme-AITC) เป็นความร่วมมือระหว่ างกับหน่วยงานสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และสถาบั น การศึกษาของไทยในการจัดหลั กสู ตรฝึ กอบรมนานาชาติ ประจาปีในสาขาต่างๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศกาลังพัฒนาต่างๆโดยจะแจ้งเวียนหลักสูตร ไปยังประเทศกาลังพัฒนา
ต่างๆ ประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก ผ่านทางสถานเอกอัครราชฑูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น และ
รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.การจัดหลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme-TIPP) เป็น
การให้ ทุ น แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากประเทศก าลั ง พั ฒ นาเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต รนานาชาติ ใ น
สถาบันการศึกษาของไทย โดยรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6.ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ให้หรือ
องค์การระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนา โดยประเทศผู้ให้หรือ
องค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
7.การดาเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) โดยจัดส่งอาสาสมัครไทยไป
ปฏิบัติงานในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ
นอกจากนี้สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศยังสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะได้รับประโยชน์
จากการสร้างเครือข่า ยร่วมกันกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ ได้ แก่
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิแม่ฟูาหลวงฯ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD) และ สถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ
สาหรับประเทศไทยกับการนิยามตัวชี้วัด 6.a.1 นั้นมีการดาเนินงานมาตั้งแต่การเข้าการพัฒนา
เปูาหมายแห่งสหัสวรรษ (MDG) จากแผนพัฒนางบประมาณบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบของประเทศไทย
ดังกรณีที่คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี
พ.ศ.2549 – 2559 ดังนี้
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ตารางที่ 2.8 แสดงแผนงบประมาณบริหารจัดการน้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2557
ปีงบประ
มาณ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

แผนงาน

แผนงบประมาณบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
แผนงบประมาณบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
แผนงบประมาณจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
แผนงานจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
แผนงานจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
รวม

งบประมาณ
แผนงาน

ร้อยละ

5,798.9592
28,641.3083
31,318.2415
4,544.8369
6,117.9546
7,907.0013
53,903.1369

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจา ปี
1,360,000
1,566,200
1,660,000
1,835,000
1,700,000
2,070,000
2,380,000

เพิ่ม/ลด
จานวน
ร้อยละ

0.43
1.83
1.89
0.25
0.36
0.38
2.26

0
22,842.3491
2,676.9332
-26,773.4046
1,573.1177
1,789.0467
45,996.1356

54,073.0912

2,400,000

2.25

169.9543

0.32

58,806.8144
251,111.3443

2,525,000
17,496,200

2.33
1.44

4,733.7232

8.75

0
393.90
9.35
-85.49
34.61
29.24
581.71

ที่มา: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559)

จะเห็นว่ารัฐไทยได้มีการดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเงิน การงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าโดยมีการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและแผนงบประมาณสนับสนุนจาก
ตารางที่ 2.8 แผนงบประมาณด้านน้าของประเทศไทยมีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันประเทศ
ไทยก็มีการให้ความสาคัญเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า 20 ปี และ
การออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าออกมาบังคับใช้พร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมารองรองเพื่อขับเคลื่อน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาพรวมของประเทศ จากแผนภูมิที่ 2.28 จะเห็นว่าสัดส่วนของงบประมาณ
ที่นามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้านั้นจะแบ่งเป็นงบประมาณปกติที่จัดสรรให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้าตามแผนยุทธศาสตร์จานวน 53.1 % และงบกลางที่ใช้สาหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินจานวน 14.2 %
และเงินกู้ที่นามาใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้าจานวน 32.7 %
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แผนภูมิที่ 2.24 แสดงสัดส่วนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี พ.ศ.2558

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการบริหารจัดการภัยแล้ง อ้างในสานักงบประมาณ
ของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559)

ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือนั้นมีการดาเนินงานของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก มีการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาหรือ ODA ในด้านวิชาการและความช่วยเหลือให้เปล่า โดยประเทศไทยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2506 โดยกรมวิเทศสหการ สังกัดสานักนายกรัฐ มนตรี เป็นหน่วยงานหลักและเป็นตัว แทนรัฐ บาลไทย
ดาเนินงานรับความช่วยเหลือทางวิชาการและความช่วยเหลือให้เปล่าจากแหล่งความช่วยเหลือต่างประเทศ
เพื่อนาทรัพยากรจากต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
อาทิ รู ปแบบโครงการพัฒ นา โครงการก่อสร้างและอุปกรณ์ ทุนการศึ กษาและฝึ กอบรม และผู้ เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ อาสาสมัคร เป็นต้น ต่อมาประเทศไทยเองได้เริ่มงานให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศที่เรียกว่า
“Thai Aid” มีการจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือทางวิชาการมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา โดย
ข้อมูลความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศในประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนั้นเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2536 ที่มีบทบาทเป็นคู่ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมีงบประมาณในการให้ความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้นมูลค่า
ประมาณ 400 ล้านบาท โดยที่ ODA ใช้เป็นกลไกในการบริหารและดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศมีเปูาหมายที่สาคัญคือเพื่อการบรรลุ เปูาหมายการพัฒนานับตั้งแต่การประกาศสหัสวรรษแห่ง
การพัฒนา (MDGs) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 และสิ้นสุดปี ค.ศ.2015 และวาระการพัฒนาภายหลัง MDGs หรือ
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Post 20015 Development Agenda คือเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) นับตั้งแต่การได้รับการ
รับรองอย่ างเป็นทางการเดือนกันยายน ค.ศ.2015 โดยสรุปแล้ว ODA เป็นบทบาทในการบริหารความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทยที่มีบทบาทหน้าที่คือ 1) ความร่วมมือทางวิชาการและความ
ช่วยเหลือให้เปล่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 2) เงินกู้เพื่อการพัฒนา
(ODA loans) หรือเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) สังกัดกระทรวงการคลัง ดังนั้นในตัวชี้วัด 6.a.1 ตามเปูาประสงค์ 6.a นั้น ประเทศ
ไทยสามารถดาเนินการให้บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนดได้และตัวชี้วัดมีความเหมาะสมกับประเทศ
ไทยตามเกณฑ์ชี้วัดสากลที่กาหนดไว้

8. Target 6.b: Stakeholder participation
Support and strengthen the participation of local communities in improving water
and sanitation management.
เป้า ประสงค์ 6.b:

สนั บ สนุ นและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่ ว นร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
Indicator 6.b.1: Proportion of local administrative units with established and
operational policies and procedures for participation of local communities in water and
sanitation management.
ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย

8.1 ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และ
วิธีการด้าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้้าและสุขอนามัย
การนิยามเปูาประสงค์ 6.b นั้น WHO โดย UN-Water GLAAS ได้นิยามว่าหมายถึงการกาหนด
ตัวชี้วัดบนฐานข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย ที่ปรากฏในระดับชาติ โดย
ตัวชี้วัดนั้นอาจจะนามาจากการเก็บข้อมูลสถานะของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ (IWRM)
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ที่รายงานในเปูาประสงค์ 6.5 บางส่วนที่นาเสนอเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ ที่มี
การสร้างการกักเก็บน้าในระดับย่อย (sub-catchment level) และข้อมูลบางส่วนที่นามาจากเปูาประสงค์
6.1 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนน้าดื่มปลอดภัยที่ได้จากการสารวจในระดับ
ครัวเรือน ขณะที่ตัวชี้วัด 6.b.1 นั้น UN-Water นิยามว่าหมายถึงร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศและการวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย โดยหน่วยงานท้องถิ่น (local administrative units) หมายถึงหน่วยงานที่
อยู่ในระดับตาบล เทศบาล ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในระดับชุมชนทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและพื้นที่ชนบทที่เป็น
หน่วยงานรัฐ ขณะที่การวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย หมายถึง กลไกซึ่งเป็นทั้งปัจเจก (individuals) และชุมชน (communities)
ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจและกาหนดทิศทางการจัดการน้าและสุขอนามัย
ส าหรั บ ประเทศไทยมี ก ารบริ ห ารจั ด การราชการแผ่ น ดิ น ตามกฎหมายการที่ ก าหนดไว้ คื อ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254228 ทา
ให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการกระจายอานาจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น29 คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง
โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทา
หน้ าที่เป็ น ผู้ บริ ห ารท้องถิ่น หรือเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลื อกผู้ บริหารท้องถิ่นอีกทีห นึ่ง (เรีย กว่าการ
เลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลาดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจอิสระ (autonomy) ในการ
บริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น30 กระทรวงมหาดไทยมีรายงานข้อมูลจานวนหน่วยงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นของประเทศดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 179
แห่ง และเทศบาลตาบล 2,233 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนตาบล 5,332 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ง รวมทั้งสิ้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,852
แห่ง ซึ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่โดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการดาเนินงาน
เกี่ย วกับการจั ดการน้ าและสุขอนามัยของชุมชนซึ่งมีการจัดทาข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
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แผนการดาเนินงานของหน่วยงานซึ่งสามารถเป็นข้อมูลที่ประเทศไทยสามารถนามาเป็นฐานข้อมูลในการตอบ
การประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 6.b.1 ในเปูาประสงค์ 6.b ได้
อย่างไรก็ตามสาหรับตัวชี้วัด 6.b กาหนดขอบเขตว่า Stakeholders participation ซึ่งหมายถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เ กี่ยวข้อง การกาหนดตัวชี้วัดที่นามาใช้เป็นเกณฑ์ในประเมินคือร้อยละของ
หน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในประเทศและการวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการดาเนินงานเพื่อการมี
ส่ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่น ในเรื่องการจั ดการน้าและสุ ขอนามัย ซึ่งประเทศไทยมีห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนามา
ตอบเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวได้ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่
ของประเทศที่มีการดาเนินงานโดยตรงในการจัดการน้าและสุขอนามัยของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มี
อยู่ในปัจจุบันนั้นกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของตนเองยังขาดการประสานงาน
และจัดเก็บเชิงระบบในภาพรวมของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานอย่างสานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยตรงอย่างสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติควรทาหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลของประเทศ
นอกจากนี้จะเห็นว่าการกาหนดตัวชี้วัดทั้งในระดับสากลและประเทศไทยนั้นยังขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือชุมชนและภาคเอกชน ซึ่งการจะให้บรรลุ
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ตามตัวชี้วัด 6.b.1 นั้นประเทศไทยสามารถดาเนินการประเมินบรรลุได้เนื่องจากมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าและสุขอนามัยตามหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราสามารถเพิ่ม ข้อมูลหรือสถานการณ์การจัดการทรัพยากรน้าและ
สุขอนามัยโดยมีภาคประชาชนที่ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ดาเนินการอยู่ผ่านโครงการต่างๆที่ชุมชน
จัดทาขึ้นและจากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และขณะเดียวกันจาเป็นต้องผนวกรวมเอาส่วนของ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากเป็นภาคส่วนที่สาคัญทั้งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรน้าและการปล่อยทิ้งน้าเสียจาก
กระบวนการผลิตและการประกอบการ ดังนั้นโดยสรุปในเปูาประสงค์ 6.b ประเทศไทยควรกาหนดตัวชี้วัด
เพิ่มเติมในส่วนของภาคประชาชนและเอกชนที่มีการดาเนินงานอยู่เพียงแต่ขาดการบูรณาการและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่จะนามาใช้เป็นตัวตอบเกณฑ์ชี้วัดเท่านั้น
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บทที่ 3

สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 6 ในบริบทประเทศไทย

สาหรับเนื้อหาในบทนี้เป็นการสารวจสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมถึงช่องว่างระหว่าง
สถานะปัจจุบันกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สัดส่วนผู้คน/พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ นาเอาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามคานิยาม
ขององค์การสหประชาชาติที่ได้เขียนไว้ในบทที่ 2 มาเป็นแกนหลักและค้นคว้าเอกสาร โครงการ กิจกรรมและ
ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะในปัจจุบันว่ามีการดาเนินการเป็นอย่างไรซึ่งวิเคราะห์/สังเคราะห์
และนาเสนอโดยการทบทวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีประเทศไทยนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การ
เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิลและมีการนาเอาแผนปฏิบัติการ
21 มาเป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการดาเนินการพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สาหรับ เป้าประสงค์ที่ 6
นั้นมีการดาเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) จนมาถึงการเข้าร่วมในเป้าหมายการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งการพัฒ นาทั้งสองช่วงเวลามีความเชื่อ มโยงกัน โดยผู้ วิจัยได้ทบทวนรายงาน
สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 6 ในบริบทประเทศไทยดังนี้
ประเทศไทยมี การดาเนิ น งานตามที่ไ ด้เข้า ร่ว มกับสหประชาชาติตั้ งแต่ การพัฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
(MDGs) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายหลักที่ 7 (MDGs 7) ที่กาหนดไว้ว่ารักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่ายั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547)1 โดยมีเป้าหมายย่อยดังนี้
เป้าหมายย่อยที่ 9: กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัด (indicators) ดังนี้ 1) สัดส่วนพื้นที่
ป่าต่อพื้นที่ประเทศ 2) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศ 3) อัตรา
การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1,000 บาท 4) อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ประชากรและอัตราการใช้สารทาลายโอโซนประเภท CFCs 5) สัดส่วนประชากรที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟืน ถ่าน
นอกจากนี้ยั งมีการเพิ่มเติมเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัส วรรษ (MDG+) และตัว ชี้วัดดังนี้ เพิ่ม
เป้าหมายโดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นภายในปี 2554
และเพิ่มสัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2549 และกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ดังนี้ 1) พื้นที่ป่าชายเลน 2) สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 3) สัดส่วนแม่น้าสายหลัก
ที่มี DO, BOD, และ TCB ต่ากว่ามาตรฐาน และ 4) สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นามาใช้ประโยชน์
1

https://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/Thai%20MDG%20Report%202004_Thai.pdf
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เป้าหมายย่อยที่ 10: ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและส้วมถูกสุขลักษณะลง
ครึ่งหนึ่ง โดยประเทศไทยกาหนดเป้าหมายย่อยไว้ว่าจะลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาด
และส้วมถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533-2558 โดยมีตัวชี้วัด (indicators) ดังนี้ 1) สัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงแหล่งน้าสะอาด (เมืองและชนบท) 2) สัดส่วนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ (เมืองและชนบท)
เป้าหมายย่อยที่ 11: ยกระดับคุณคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด 100 ล้านคนทั่วโลกภายในปี
2563 โดยมีตัวชี้วัด (indicators) คือสัดส่วนครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (เป็นเจ้าของ,เช่าซื้อหรือเช่า)
1. เป้าประสงค์ที่ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 6.1.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
จากที่เกริ่นนาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเป้าหมายหลักที่ 7 (MDGs Goal 7) และใน
เป้าหมายย่อยที่ 10: ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและส้วมถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่ง
โดยประเทศไทยกาหนดเป้าหมายย่อยไว้ว่าจะลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและส้วมถูก
สุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533-2558 โดยมีตัวชี้วัด (indicators) ที่เกี่ยวกับน้าดื่มสะอาดคือ สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้าสะอาด (เมืองและชนบท) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าประเทศไทยได้ เข้าร่วมและมีการ
ปฏิบัติตามเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยประเทศไทยได้เข้า
ร่วมสนธิสัญญาหลายฉบับและได้ยกร่างและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและกาหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโดยคานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดาเนิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วน
ประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาดจากรายงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2547) พบว่าการเข้าถึงน้าสะอาดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 สัดส่วนประชากรที่มีน้าดื่ม
สะอาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็น 93 แนวโน้มดีขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท ในชนบทดีขึ้นมากจากเดิมร้อย
ละ 76 เพิ่มเป็นร้อยละ 91 ซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศด้วย อย่างไรก็ตามข้อสังเกตคือ
ประชากรที่ใช้น้าประปาเป็นน้าดื่มที่มีสัดส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทซึ่งประชากรส่วนใหญ่ใช้
น้าฝนและต้องปรับปรุงคุณภาพน้าดื่มเอง และสัดส่วนครัวเรือนที่มีการดื่มน้าบรรจุขวดระหว่างปี 2533-2543
เพิ่มมากขึ้นเป็นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 19 เนื่องจากประชาชนมีร้อยได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพน้าดื่ม
น้าประปามีรายงานพบว่าคุณภาพน้าประปาในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส่วนต่างจังหวัด
มีคุณภาพทางกายภาพ (รส สี ฯลฯ) ตามเกณฑ์ร้อยละ 68 และมีคุณภาพตามเกณฑ์ปริมาณการปนเปื้อน
แบคทีเรียร้อยละ 87
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แผนภูมิที่ 3.1 สัดส่วนการใช้น้าบริโภค สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553

ที่มา: กรมอนามัย (2559)
แนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นการเข้าถึงน้าดื่มน้าสะอาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงปลายของ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยจากรายงานการสามะโนประชากรและเคหะของสานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ.2553 (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) พบว่าพื้นที่ในเขตเมือง
มีน้าบริโภคครอบคลุมร้อยละ 98.2 ในเขตชนบทมีน้าบริโภคครอบคลุมร้อยละ 99.0 ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมด แต่ในภาพรวมของประเทศยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับบริโภคโดยความ
รุนแรงของการขาดน้าสะอาดในชนบทสูงกว่าในเมืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งซ้าซาก
เป็นประจา อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเข้าถึงน้าดื่มสะอาดของประชาชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับจาก
การพัฒนาของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่สิ้นสุดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
สิ้นสุดลงและมีการประกาศวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทยได้ลงนามและดาเนินงานพัฒนาใน
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประเด็นเรื่องการเข้าถึงน้าดื่มสะอาดปลอดภัยถูกกาหนดไว้ในเป้าหมายที่ 6 : Clean
Water and Sanitation เป้าประสงค์ที่ 6.1 จึงเป็นประเด็นหลักของการพัฒนาต่อยอดมาจากการพัฒนา
เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ สาหรับประเทศไทยมีรายงานการดาเนินงานดังนี้
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2559) รายงานผลการสารวจและ
สุ่มเก็บตัวอย่างน้าบริโภคครัวเรือนทั่วประเทศ สถานการณ์คุณภาพน้าประปาของประเทศไทยปี ตั้งแต่ 25512559 พบว่าคุณภาพน้าประปาผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 46.67 ร้อยละ 21.74 ร้อยละ 13.33 ร้อยละ 53.33
ร้อยละ 56.23 ร้อยละ 67.65 ร้อยละ 67.74 ร้อยละ 40.4 และร้อยละ 40.6 ตามลาดับ และไม่ผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ 53.33 ร้อยละ 78.26 ร้อยละ 86.67 ร้อยละ 46.67 ร้อยละ43.77 ร้อยละ 32.35 ร้อยละ 32.26
ร้อยละ 59.6 และ ร้อยละ 59.4 ตามลาดับ โดยตั้งแต่ปี 2551-2553 ร้อยละของคุณภาพน้าประปาผ่านเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี 2554-2557 ร้อยละของคุณภาพน้าประปามีแนวโน้มผ่านเกณฑ์มากขึ้น แต่ในช่วงปี
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2558-2559 ร้อยละของคุณภาพน้าประปามีแนวโน้มผ่านเกณฑ์ลดลง ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ สี ความขุ่น
ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ความกระด้าง เหล็ก แมงกานีส
ซัลเฟต ไนเตรท คลอไรด์ และแบคทีเรีย
แผนภูมิที่ 3.2 ร้อยละของคุณภาพน้าประปา ปี 2551-2559

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2559)
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2561) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 6.1 โดยน้าบริโภคนั้นรัฐบาลให้ความสาคัญเรื่องการจัดการน้า
โดยกาหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้าทุกภาคส่วนโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี โดยเป้าหมาย
แผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 เป้าหมายคือ
1) ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
2) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และ
3) บริหารทรัพยากรน้าอย่างสมดุล ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ โดยมีกรมอนามัย ทาหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารจัดการน้าดังกล่าว
ดังนั้นจึงกาหนดแผนระยะ 5 ปี ด้วยการดาเนินงานใน 2 มาตรการ ประกอบด้วย
1) การสร้ างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพน้าประปา โดยส่งเสริมพัฒ นาคุณภาพน้าประปาร่ว มกับ
เครือข่ายการทางานด้านการผลิตน้าประปาในทุกภาคส่วน ทาการตรวจสอบคุณภาพน้าประปา และพัฒนา
คุณภาพของน้าประปาทั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ และมีน้าอุปโภคบริโภคใช้ที่สะอาด ลดภาวะเสี่ยงสุขภาพ
จากจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก เชื้อโรคหรือสารเคมี
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2) การสร้างความตระหนักในการจัดการน้าบริโภคอย่ างปลอดภัย โดยการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าบริโภคทุกประเภท ทั้งในครัวเรือน และแหล่งต่างๆ ในชุมชน พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และ
เครือข่ายเพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดการคุณภาพน้าเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมยกระดับคุณภาพน้าบริโภคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยในปี พ.ศ.
2559 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนในประเทศไทย พบข้อมูลที่สาคัญคือคุณภาพน้าบริโภค
ประเภทต่างๆ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนค่อนข้างสูง อาทิ น้าประปา (ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 59.4) น้า
บรรจุขวด (ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 58) น้าบ่อตื้น (ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97.1) น้าบ่อบาดาล (ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 72.8) น้าฝน (ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 49.2) และน้าตู้หยอดเหรียญ (ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 39.7) โดยส่วน
ใหญ่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพนาด้านแบคทีเรีย เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
และฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทาให้เกิดโรคต่างๆ อันเนื่องจากน้าเป็นสื่อ เช่น ไทฟอยด์ อุจจาระร่วง
อหิวาตกโรค ในด้านการเข้าถึงแหล่งน้าสะอาด พบว่ายังมีภาวะขาดแคลนน้าในบางพื้นที่ หรือบางช่วงเวลา
เนื่องจากภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ รวมทั้งปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่
เสี่ยง เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ประกอบการเหมืองแร่ และพื้นที่บ่อขยะ
การดาเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพน้าบริโภคของประเทศไทยปี 2560 (กรมอนามัย, 2561) สานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้าร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สุ่มเก็บตัวอย่างน้าบริโภคครัวเรือน ได้แก่น้าประปาน้าตู้หยอดเหรียญ น้าบรรจุถัง 20 ลิตรที่จาหน่าย
ในพื้นที่ น้าฝน น้าบ่อบาดาล และน้าบ่อตื้น และน้าผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภค
กรมอนามัย ปี 2553 จานวนตัวอย่าง 1,462 ตัวอย่าง พบว่าน้าบริโภคทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 51.5 เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบน้าบริโภคในแต่ละแหล่งพบว่าน้าตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 71.9 น้าดื่ม
บรรจุขวดขนาด 20 ลิตร ร้อยละ 55.6 น้าประปา ร้อยละ 51.3 และน้าฝน ร้อยละ 49.2 เมื่อพิจารณารายเขต
ที่คุณภาพน้าบริโภคผ่านเกณฑ์มากที่สุดได้แก่สถาบันสุขภาวะเขตเมือง ร้อยละ 88.9 ศูนย์อนามัยที่ 12 ร้อยละ
64.1 ศูนย์อนามัยที่ 10 ร้อยละ 60.7 และศูนย์อนามัยที่ 11 ร้อยละ 55.1 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 3.3 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคจาแนกตามประเภทน้า ปี 2560

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
98

ตารางที่ 3.1 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภค จาแนกตามประเภทแหล่งน้า ปี 2560
ประเภทแหล่งน้้า
จ้านวน
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ
จ้านวน
ร้อยละ
723
371
51.3
352
48.7
น้าประปา
234
130
55.6
104
44.4
น้าดื่มบรรจุขวด 20 ลิตร
221
159
71.9
62
28.1
น้าดื่มตู้หยอดเหรียญ
118
58
49.2
60
50.8
น้าฝน
115
25
21.7
90
78.3
น้าบาดาล
51
10
19.6
41
80.4
น้าบ่อตืน้
1,462
753
51.5
709
48.5
รวมทุกประเภท
ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
แผนภูมิที่ 3.4 ร้อยละของน้าบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จาแนกตามคุณภาพน้าแต่ละด้านปี 2560

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
จากข้อมูลสรุปผลของการวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณภาพน้าบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจานวน
709 ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน้าบริโภคทางแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดร้อยละ 67.0 ด้านกายภาพ ร้อยละ
35.3 และด้านเคมี ร้อยละ 16.9 ตามลาดับ ส่วนพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ด้านแบคทีเรีย ได้แก่ โคลิ ฟอร์ม
แบคทีเรียและฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งพบปนเปื้อนในแหล่งน้าบริโภคทุกประเภท ด้านกายภาพ ได้แก่ สี
ความขุ่น และความเป็นกรด-ด่าง ด้านเคมี ได้แก่ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจาการระเหย (TDS) ความ
กระด้าง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ซัลเฟต ไนเตรท คลอไรด์ ฟลูออไรด์ แคดเมี่ยม และสารหนู รายละเอียดดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 3.2 ส่วนคุณภาพน้าบริโภคตามประเภทแหล่งน้านั้นพบน้าใต้ดิน หรือน้าผิวดิน ได้แก่ น้าบ่อ
บาดาล บ่อตื้น คุณภาพน้าด้านเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานได้แก่ ฟลูออไรด์ แมงกานิส ไนเตรท ส่วนซัลเฟต
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และไนเตรท จะพบได้ทั่วไปทุกแหล่งน้าที่เป็นที่ตั้งของชุมชนและการเกษตรกรรม ที่มีการปล่อยน้าเสียชุมชน
และการท้าการเกษตร ส่วนเหล็ก และแมงกานีส พบได้ทั่วประเทศเนื่องเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติตาม
ลักษณะธรณีวิทยาของของประเทศไทย เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค ภาคเหนือ และฝั่งตะวันตกพบฟลูออไรด์
ตามแหล่งน้าบาดาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ความ
กระด้างและคลอไรด์ ยั งพบได้ทั่ว ไปเนื่ องจากลั กษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เคยเป็นแหล่งทะเลมาก่อน
ภาคใต้ส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่องความกระด้าง และคลอไรด์ TDS เหล็ก ไนเตรท คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ภาคกลาง
ของประเทศแหล่ ง น้ าหลั กที่ใ ช้ผ ลิ ต น้ าประปาทั้ง น้าผิ ว ดิน และน้ าใต้ ดิน มี ปริมาณเพีย งพอและคุณ ภาพดี
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบดินเป็นดินตะกอนแม่น้า อย่างไรก็ตามการปล่อยน้าเสียชุมชนและ
การท้าการเกษตร ท้าให้ปริมาณของซัลเฟตและไนเตรท แมงกานิส สังกะสี แคดเมี่ยม สารหนูปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้าได้
ข้อมูล สถานการณ์ คุณภาพน้ าสะอาดปลอดภัย ส าหรั บประเทศไทยยั งคงเป็นปั ญหาประเด็ นของ
คุณภาพน้าที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้าสะอาดปลอดภัยที่กาหนดไว้ แม้ว่า ประเด็นการเข้าถึงปริมาณ
น้าบริโภคจะครอบคลุมเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นเกณฑ์ชี้วัดและมีอย่างเพียงพอก็ตาม ซึ่งรายงานล่าสุดของ
ความครอบคลุม เพียงพอและคุณภาพน้าบริโภคนั้นสานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2562) ได้ทาการสารวจเป้าหมายของการดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือน
ประจาปี 2561 เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างน้าบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ น้าประปา ทั้งการประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประปาหมู่บ้านด้วย น้าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติก 20 ลิตร น้าตู้หยอดเหรียญ น้าฝน น้าบาดาล น้าบ่อ ตื่น และน้าประปาภูเขา เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ และด้านบุ คลากรในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า และการลงพื้นที่สุ่ มเก็บ
ตัวอย่างน้า กระจายลงสู่พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้า
บริโภคพบว่า เป็นตัวอย่างน้าบริโ ภคที่เก็บได้ในเขตพื้นที่ภาคกลางมากที่สุดร้อยละ 31.96 รองลงมาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 27.71 และภาคเหนือร้อยละ 19.87 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 3.5) ตัวอย่างน้า
บริโภคในครัวเรือนแบ่งตามประเภทแหล่งน้าที่ครัวเรือนใช้สาหรับบริโภคได้แก่น้าประปานครหลวง น้าประปา
การประปาส่วนภูมิภาค น้าประปาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น น้าตู้หยอดเหรียญ น้าบาดาล น้าฝน น้าบ่อตื้น
และน้าประปาภูเขา คุณภาพน้าบริโภคผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40.13 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 59.87
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แผนภูมิที่ 3.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บสุ่มตรวจบริโภคของครัวเรือน

แผนภูมิที่ 3.6 ร้อยละตัวอย่างน้าบริโภคครัวเรือนแยกตามประเภทแหล่งน้า

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
1.น้้าประปา
1) น้าบริโภคในครัวเรือนที่มาจากน้าประปานครหลวงจากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคใน
ครัวเรือนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ทาการเก็บน้าตัวอย่างจากครัวเรือนและ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้น้าประปานครหลวงเป็นน้าบริโภคในลักษณะต่างๆทั้งที่ผ่านเครื่องกรอง
และไม่ผ่านเครื่องกรอง บรรจุในภาชนะเก็บกักสาหรับบริโภค เช่น ขวดน้าดื่ม ถังน้า ตู้น้า เป็นต้น ครอบคลุม
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พื้นที่ 18 เขต ผลการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ.2553
พบว่าน้าตัวอย่างผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.34 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้านพบว่าด้านกายภาพไม่ผ่า นเกณฑ์
ร้อยละ 4.58 เนื่องจากมีความขุ่นเกินเกณฑ์ ไม่ผ่านด้านแบคทีเรียร้อยละ 19.08 เนื่องจากมีการปนเปื้อนโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ส่วนด้านเคมีทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์ ซึง่ น้าบริโภคในครัวเรือนที่นามาจากน้าประปานครหลวงมี
คุณภาพเหมาะสมสาหรับการนามาบริโภคในครัวเรือนมีเพียงร้ อยละ 76.34 ส่วนอีกร้อยละ 23.66 สามารถ
นามาบริโภคได้หากมีการปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การกรอง การต้ม หรือเติมคลอรีน

แผนภูมิที่ 3.7 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่นามาจาก กปน. จาแนกตามความเหมาะสม

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)

2) น้าบริโภคในครัวเรือนที่มาจากน้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้า
บริโภคในครัวเรือนโดยศูนย์อนามัยที่ 1-12 เก็บตัวอย่างน้าจากครัวเรือนที่ใช้น้าประปาการประปาส่วนภูมิภาค
เป็นน้าบริโภคในลักษณะต่างๆทั้งที่ผ่านเครื่องกรองและไม่ ผ่านเครื่องกรอง บรรจุในภาชนะเก็บกักสาหรับ
บริโภค เช่น ขวดน้าดื่ม ถังน้า ตู้น้า เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ 37 จังหวัด ผลการวิเคราะห์พบว่าผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 61.51 เมื่อพิจารณาผลทั้ง 3 ด้านพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพร้อยละ 2.51 เนื่องจากความขุ่นและสี
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่านด้านเคมีร้อยละ 3.77 เนื่องจากมีคลอไรด์ ซัลเฟต และแมงกานิสเกินเกณฑ์
มาตรฐาน และด้านแบคทีเรียร้อยละ 23.43 เนื่องจากมีการปนเปื้อนโคลีฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย
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แผนภูมิที่ 3.8 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่นามาจาก กปภ. จาแนกตามความเหมาะสม

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)

3) น้าบริโภคในครัวเรือนที่มาจากน้าประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพ
น้าบริโภคในครัวเรือน โดยศูนย์อนามัยที่ 1-12 ซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่างน้าจากครัวเรือนที่ใช้น้าประปาของเทศบาล
และองค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) ทั้งจากระบบการผลิตและบ้านผู้ ใช้น้า ครอบคลุ มพื้นที่ 64 จังหวัด
พบว่าน้าบริโภคในครัวเรือนที่มาจากน้าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
24.64 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้าน พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านกายภาพ ร้อยละ
15.76 เนื่องจากมีความขุ่นและสีเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมี ร้อยละ 16.71 เนื่องจาก
มีค่าปริมาณสารเคมีบางตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน เช่น เหล็กแมงกานีส ความกระด้าง คลอไรด์ ซัลเฟต และ
ฟลูออไรด์ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านแบคทีเรียสูงมากร้อยละ 63.74 เนื่องจากมีการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
น้าบริ โภคในครั ว เรื อนที่มาจากน้าประปาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนั้นมีคุณภาพเหมาะสม
สาหรับการน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนค่อนข้างน้อย เพราะมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียค่อนข้างสูง
โดยพบทั้งในน้าประปาจากระบบการผลิตและน้าประปาที่บ้านผู้ใช้น้า ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพบว่ามีความเหมาะสมเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนเพียงร้อยละ 24.64 ส่วนมากร้อยละ
58.65 สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้หากมีการปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ ในครัวเรือนก่อน เช่น การ
กรอง ต้ม หรื อเติมคลอรี น เป็ น ต้ น และร้ อยละ 16.71 ไม่เหมาะสมในการน้ามาบริโ ภค เพราะปนเปื้อ น
ทางด้านเคมีเกินมาตรฐาน ซึ่งมีหลายตัวที่มีปัญหาทั้งนี้ขึ้นกับแหล่งน้าดิบด้วย เช่น เหล็ก แมงกานีส ความ
กระด้าง คลอไรด์ ซัลเฟต ฟลูออไรด์ เป็นต้น ตามแผนภูมิที่ 3.9
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แผนภูมิที่ 3.9 ร้อยละของคุณภาพน้าบริโภคจากน้าประปา อปท. จาแนกตามความเหมาะสม
ในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
จากแผนภูมิที่ 3.9 น้าประปาจากประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความเหมาะสมที่จะน้ามา
เป็นน้าบริโภคในครัวเรือนน้อยมาก เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้าประปาจากระบบการผลิตให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้โดยเฉพาะขาดระบบการฆ่าเชื้อโรคทาให้ น้าประปาปนเปื้ อน
ทางด้านแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามน้าประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพดีได้
เพราะคุณภาพน้าประปาส่วนมากร้อยละ 83.29 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านเคมีแต่มีปัญหาทางด้านกายภาพ
และด้านแบคทีเรีย ซึ่งสามารถพัฒนาโดยการปรับปรุง ดูแล รักษาระบบการกรอง ระบบการฆ่าเชื้อโรคให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นได้ ส่วนอีกร้อยละ 16.71 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านเคมีนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
ในการลงทุนระบบที่สูงขึ้น เพื่อทาการปรับปรุงคุณภาพทางด้านเคมี
2.น้้าตู้หยอดเหรียญ
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าจากตู้น้าหยอดเหรียญ โดยศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันสุขภาวะ
เขตเมือง ซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่างน้าจากตู้น้าหยอดเหรียญในพื้นที่เขตเมือง ได้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญและเป็นพื้นที่ให้บริการ
น้าประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุม 23 จังหวัด พบว่าน้าตู้หยอดเหรียญ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 107 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.59 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3
ด้าน พบว่าด้านกายภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 13.46 ซึ่งทั้งหมดเกิดจากค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 1 ตัว อย่างหรือร้อยละ 0.64
เนื่องจากมีปริมาณไนเตรทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้านแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 22.44 เนื่องจาก
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ปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคที เรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้น้าตู้หยอดเหรียญไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แผนภูมิที่ 3.10 ร้อยละของคุณภาพน้าตู้หยอดเหรียญ จาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
น้าตู้ห ยอดเหรี ย ญนั้ น มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการน้ามาเป็นน้าบริโ ภคในครัว เรือนมากเพราะ
คุณภาพน้าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าประปาดื่มได้ มีเพียงด้านกายภาพที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ากว่า 6.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบการกรองแบบ Reverse
Osmosis (RO) ในตู้น้าหยอดเหรียญ และด้านแบคทีเรียที่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย เพราะการดูแลรักษาตู้น้าหยอดเหรียญไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่ล้างภายในตู้ไม่เปลี่ยนไส้กรอง
ตามกาหนดเวลา เป็นต้น ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพบว่า มีความ
เหมาะสมเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 68.59 อีกร้อยละ 30.77 สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือน
ได้หากมีการปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ ในครัวเรือนก่อน เช่น ต้ม หรือเติมคลอรีน เป็นต้น และมีเพียงร้อยละ 0.64
ไม่เหมาะสมในการน้ามาบริโภค เพราะปนเปื้อนไนเตรทเกินมาตรฐาน
น้าตู้หยอดเหรียญนั้นมีความเหมาะสมมากที่จะน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือน ด้วยปัจจัยของแหล่ง
น้าที่นามาผ่านตู้น้าหยอดเหรียญนั้นเป็นน้าประปาทั้งจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง
จากการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาจากแหล่งผลิตของทั้ง กปน. และ กปภ โดยกรมอนามัย พบว่าคุณภาพ
น้าประปาจากทั้งสองแหล่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 ประกอบกับตู้น้าหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออก
ข้อบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการตู้น้าหยอดเหรียญได้โดยเฉพาะด้านสุขลักษณะ และจากกระแสสังคมที่
คาดหวังให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการน้าตู้หยอดเหรียญอย่างจริงจังส่งผลให้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเข้ามาจัดการ ควบคุมตู้น้าหยอดเหรียญ นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ แก่
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556 เรื่องน้าบริโภคจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ กาหนดให้
น้าบริโภคจากตู้น้าดื่มอัตโนมัติ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามพระราชบัญญัติอาหาร และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้จากผลการสุ่มเฝ้าระวังน้าบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่พ.ศ.2554 เป็นต้นมา พบว่าน้าจากตู้
น้าหยอดเหรียญมีแนวโน้มผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ตามแผนภูมิที่ 3.16
ด้วยปัจจัยดังกล่าวทาให้เชื่อมั่นคุณภาพน้าจากตู้น้าหยอดเหรียญมีความเหมาะสมที่จะน้ามาเป็นน้าบริโภคใน
ครัวเรือนได้ นอกจากนี้ราคาต่อหน่วยของน้าตู้หยอดเหรียญก็ยังถูกกว่าน้าดื่ม ในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิด
ขนาดถัง 20 ลิตรที่ประชาชนนิยมซื้อมาบริโภคด้วย
3.น้้าบรรจุถัง 20 ลิตร
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่ใช้น้าบรรจุถัง 20 ลิตร โดยศูนย์อนามัยที่ 1-12
และสถาบั น สุ ขภาวะเขตเมือง ซึ่งสุ่ มเก็บตัว อย่างน้าจากครัวเรือนที่ใช้น้าบรรจุถัง 20 ลิ ตรครอบคลุ ม 22
จังหวัด พบว่า น้าบรรจุถัง 20 ลิตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 53.42 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง
3 ด้าน พบว่าด้านกายภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 17.81 ส่วนมากมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกับน้าตู้หยอดเหรียญ ด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.48 พบว่ามี
ความกระด้าง สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) และฟลูออไรด์ เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้าน
แบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 43.84 เนื่องจากปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่ง
เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้น้าบรรจุถัง 20 ลิตร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของน้าบรรจุถัง 20 ลิตรนั้น ส่วนมากจะผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ แต่จะพบปัญหา
ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพและด้านแบคทีเรียเช่นเดียวกับน้าจากแหล่งอื่นๆ โดยด้านกายภาพนั้นพบว่า
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ากว่า 6.5 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผลมาจากการใช้ระบบการกรองแบบ
Reverse Osmosis (RO) ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเช่นเดียวกับตู้น้าหยอดเหรียญ และด้าน
แบคทีเรียที่พบการปนเปื้ อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย ส่ วนด้านเคมีพบฟลู ออไรด์
ความกระด้าง และสารละลายทั้งหมด (TDS) เนื่องจากน้าบรรจุถัง 20 ลิตร มีแหล่งน้าดิบหลากหลายทั้ง
น้าประปาจากการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาเทศบาล ประปาหมู่บ้านและน้าบาดาล
ทาให้คุณภาพน้าบรรจุถัง 20 ลิตรเป็นไปตามแหล่งน้าดิบและสุขลักษณะของสถานที่ผลิตโดยเฉพาะสถานที่
ผลิตที่ตั้งอยู่นอกเขตบริการน้าประปาทาให้ต้องใช้น้าบาดาลและติดตั้งระบบการปรับปรุงคุณภาพน้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน รวมทั้ งการบ ารุ ง รั ก ษาระบบการปรับ ปรุง คุ ณภาพน้ าไม่ดี พ อ ซึ่ง เมื่อ น้ามาเปรี ย บเทีย บความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด พบว่า มีความเหมาะสมเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 53.42 อีกร้อยละ
41.10 สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้หากมีการปรับปรุงด้วยวิธีง่ายๆ ในครัวเรือนก่อน เช่น ต้ม
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หรือเติมคลอรีน เป็นต้น และมีเพียงร้อยละ 5.48 ไม่เหมาะสมในการน้ามาบริโภคเพราะมีการปนเปื้อนด้าน
เคมีเกินมาตรฐาน ตามแผนภูมิที่ 3.11
แผนภูมิที่ 3.11 ร้อยละของคุณภาพน้าบรรจุถัง 20 ลิตร จาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
จากแผนภูมิน้าบรรจุถัง 20 ลิตรนั้นมีความเหมาะสมมากที่จะน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้อยู่
เพราะยังมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าประปาดื่มได้ค่อนข้างมากอยู่ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นั้นเป็นเพราะค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากในกระบวนการผลิตจะใช้ระบบการ
กรองแบบ Reverse Osmosis (RO) เหมือนน้าตู้หยอดเหรียญ และมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียเพราะ
มาตรฐานการผลิ ตที่ แตกต่ างกัน ตามขนาดของแหล่ ง ผลิ ต แต่ ด้ว ยความหลากหลายของแหล่ ง น้าที่ใ ช้ใ น
กระบวนการผลิตทาให้ยังพบการปนเปื้อนด้านเคมีในบางตัวอย่าง ทั้งนี้จากผลการสุ่มเฝ้าระวังน้าบริโภคใน
ครัวเรือน ตั้งแต่พ.ศ.2554-2560 เป็นต้นมา พบว่าน้าบรรจุถัง 20 ลิตรมีแนวโน้มผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ทุกปี นอกจากนั้นยังมีกฎหมายควบคุมแหล่งผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุเปิดสนิท จึงเป็นหลักประกันสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพน้าบรรจุถัง 20 ลิตรได้
4.น้้าบ่อตื้น
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่ใช้น้าจากบ่อตื้น ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 6 หรือ
ภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบ่อตื้นที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากพัฒนาอุตสาหกรรม และพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 11-12 หรือภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ยังมีการใช้น้า
บ่อตื้นในชีวิตประจาวันอยู่ สุ่มเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อตื้นพบว่าไม่มีตัวอย่างใดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้าน
กายภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40 โดยคุณภาพน้ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานและมีความขุ่นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 20 โดยพบว่ามีความ
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กระด้าง สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) เหล็ก และแมงกานิส เกินเกณฑ์มาตรฐานส่วนด้าน
แบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 เนื่องจากปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้น้าบ่อตื้น ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามแผนภูมิที่ 3.12 คุณภาพของน้าจากบ่อตื้นนั้นไม่มี
ตัวอย่างใดผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ และยังพบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและ
แบคทีเรีย ในอัตราส่วนที่สูง ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพบว่าหากจะน้า
มาบริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงขั้นต้นก่อน ทั้งการกรอง การต้มหรือการเติมคลอรีนสูงถึงร้อยละ
80 นอกจากนั้นอีกร้อยละ 20 พบว่ามีการปนเปื้อนทางด้านเคมีทั้งเหล็ก แมงกานีส ความกระด้างและ
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ไม่สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้
แผนภูมิที่ 3.12 ร้อยละของคุณภาพบ่อน้าตื้น จาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
น้าบ่อตื้นไม่มีความเหมาะสมที่จะน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือน เพราะไม่มีตัวอย่างใดมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าประปาดื่มได้โดยพบทั้งความขุ่น ค่า pH และแบคทีเรียปนเปื้อน แม้จะสามารถ
ปรับปรุงในครัวเรือนก่อนน้ามาบริโภคก็ตามแต่การตรวจพบการปนเปื้อนเหล็ก แมงกานีส ความกระด้าง และ
สารละลายทั้งหมด (TDS) มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้นั้นบ่งบอกว่าไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสในรูป
รส กลิ่น สี บ่งบอกความสะอาดของน้าบ่อตื้นได้ จากการเฝ้าระวั งคุณภาพน้าบ่อตื้นโดยกรมอนามัย ตั้งแต่
พ.ศ.2556-2560 พบว่าคุณภาพน้าบ่อตื้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีค่อนข้างน้อยและมีแนวโน้มลดน้อยลง จาก
ข้อมูล ดังกล่าวประกอบกับบ่ อน้าตื้นนั้ นเป็ นแหล่งน้าที่มีเฉพาะสาหรับครัว เรือน เป็นความรับผิ ดชอบของ
ครัวเรือนนั้นๆ ที่จะต้องจัดการเพื่อให้คุณภาพน้ามีความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล
หรือตรวจสอบคุณภาพน้าเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะน้ามาบริโภคโดยไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ทางห้องปฏิบัติการก่อน
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5.น้้าบาดาล
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่ใช้น้าบาดาล ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 2 6 และ
12 สุ่มเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อบาดาล พบว่า คุณภาพน้าจากบ่อบาดาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
น้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 ร้อยละ 47.37 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้าน พบว่า
ด้านกายภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 36.84 โดยคุณภาพน้ามีสีและความขุ่นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 47.37 โดยพบว่ามีเหล็ก แมงกานิส และฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ส่ ว นด้ า นแบคทีเ รี ย ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 31.58 คุ ณ ภาพของน้ าจากบ่ อบาดาลนั้ น ผ่ านเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
น้าประปาดื่มได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง และพบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรียในร้อยละที่
สูงใกล้เคีย งกัน โดยเฉพาะด้านเคมีนั้ นสูงกว่าน้าประเภทอื่น ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด พบว่าร้อยละ 47.37 สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคได้ ร้อยละ 5.26 หากจะน้ามาบริโภค
นั้นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงขั้นต้นก่อนทั้งการกรอง การต้มหรือการเติมคลอรีนสูงถึง ที่สาคัญร้อยละ
47.37 พบว่ามีการปนเปื้อนทางด้านเคมีทั้งเหล็ก แมงกานีส และฟลูออไรด์ไม่สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคใน
ครัวเรือนได้ ตามแผนภูมิที่ 3.13
แผนภูมิที่ 3.13 ร้อยละของคุณภาพน้าบาดาล จาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
คุณภาพน้าบ่อบาดาล แม้จะมีร้อยละที่สามารถน้ามาบริโภคได้มากแต่ก็ไม่แตกต่างจากที่ไม่สามารถน้า
มาบริโ ภคได้และจากข้อมูลการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบ่อบาดาลโดยกรมอนามัย ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2561
พบว่าคุณภาพน้าบ่อบาดาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีค่อนข้างน้อยและพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามแผนภูมิ
ที่ 28 การที่น้าบ่อบาดาลไม่มีระบบการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนที่จะน้ามาบริโภคนั้นการจึงมีความเสี่ยงที่จะ
บริโภคน้าที่ปนเปื้อนทางด้านเคมีสูง เช่น เหล็ก แมงกานีสและฟลูออไรด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจะน้าน้า
จากบ่อบาดาลมาบริโภคโดยไม่ผ่านระบบการปรังปรุงนั้นควรจะต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทาง
ห้องปฏิบัติการก่อน ทั้งนี้ปัจจุบันการเจาะบ่อน้าบาดาลนั้นต้องขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้าบาดาลจาก
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กรมทรัพยากรน้าบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาลพ.ศ.2535 และต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
จากบ่อบาดาลนั้นด้วย
6.น้้าฝน
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่ใช้น้าฝน ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 6 7 9 และ 11
ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้าฝนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ยังมีการใช้น้าฝน
ในชีวิตประจาวันอยู่ สุ่มเก็บตัวอย่างน้าฝนจากตุ่ม โอ่ง เก็บน้าฝนทาในครัวเรือน พบว่า มีตัวอย่างน้าฝนเพียง
ร้อยละ 8.33 ที่คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 เมื่อ
พิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้านพบว่าด้านกายภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.56 โดย
คุณภาพน้ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีความขุ่น สี มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.56 โดยพบว่ามีปริมาณเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้านแบคทีเรีย
ไม่ผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 83.33 เนื่องจากปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้น้าฝนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของน้าฝนนั้น แม้จะผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้น้อยก็ตามแต่ส่วนมากปัญหาเกิดจาก
การปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรีย ที่เกิดจากการจัดการด้านสุขาภิบาลน้าบริโภคไม่ถูกต้อง ส่วนปัญหาไม่ผ่าน
เกณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีนั้นมีน้อยมาก ซึ่งอาจเกิดจากพื้นหลังคารองรับน้าฝนเป็นสนิมทาให้น้าฝนมี
การปนเปื้อนปริมาณเหล็กเกินมาตรฐาน เมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพบว่า
น้าฝนสามารถน้ามาบริโภคได้มีเพียงร้อยละ 8.33 ส่วนมากร้อยละ 86.11 หากจะน้ามาบริโภคนั้นต้องผ่าน
กระบวนการปรับปรุงขั้นต้นโดยการต้มหรือการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน และมีเพียงร้อยละ 5.56 เท่านั้น
ที่ไม่สามารถน้ามาบริโภคได้เพราะมีการปนเปื้อนเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามแผนภูมิที่ 3.14
แผนภูมิที่ 3.14 ร้อยละของคุณภาพน้าฝนจาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค

ที่มา: สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย (2561)
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น้ าฝนยั ง สามารถน้ ามาเป็ น น้ าบริ โ ภคในครั ว เรื อ นได้ เพราะความเสี่ ย งทางด้ า นเคมี มี น้ อ ยมาก
ประกอบกับปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการปนเปื้อนแบคทีเรีย ที่เกิดจากการจัดการด้านสุขาภิบาลไม่ถูกต้อง
เช่น การล้างภาชนะเก็บกัก การทาความสะอาดพื้นผิวรองรับน้าฝนหรือหลังคาภาชนะเก็บกักไม่มาปิด เป็นต้น
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้คุณภาพน้าฝนเปลี่ยนแปลงไป จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบ่ อตื้นโดยกรมอนามัย
ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2560 พบว่าคุณภาพน้าฝนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีค่อนข้างน้อย ส่วนมากมีปั ญหาการ
ปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียทั้งๆที่น้าฝนนั้นเป็นแหล่งน้าที่มีต้นทุนในด้านความสะอาดสูงกว่าแหล่งน้าธรรมชาติ
ชนิดอื่น แต่ขาดการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ถูกต้องในการจัดเก็บ การดูแลภาชนะ การดูแลพื้นหลังคารองรับ
น้าฝน ตลอดจนการเลือกภาชนะเก็บกักน้าฝนฉะนั้นหากสามารถสร้างเสริมความรอบรู้ในการจัดการน้าฝน
ให้กับประชาชนได้ก็จะสามารถน้าน้าฝนมาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้ จึงถือได้ว่าน้าฝนนั้นเป็นแหล่งน้าที่มี
ความสาคัญต่อครัวเรือนอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบน้าประปาเข้าไม่ถึง หรือในช่วงเวลาที่ขาด
แคลนน้าบริโภค
7.น้้าประปาภูเขา
จากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนที่ใช้น้าประปาภูเขา ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1, 5
และ 11 ซึ่งเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกัน ดารน้าประปาเข้าไม่ถึง โดยสุ่มเก็บตัว อย่างน้าประปาภูเขาจานวน 12
ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้าประปาภูเขาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย
พ.ศ.2553 คิดเป็นร้อยละ 8.33 เมื่อพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้าทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านกายภาพ ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 58.33 โดยคุณภาพน้ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่นและสีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านเคมีไม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 16.67 โดยพบว่ามีเหล็ก และแมงกานิส เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนด้านแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 91.67 เนื่องจากปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้น้าประปาภูเขาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แผนภูมิที่ 3.15 ร้อยละของคุณภาพน้าประปาภูเขา จาแนกตามความเหมาะสมในการนามาบริโภค
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คุณภาพของน้าประปาภูเขานั้นผ่านเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้น้อยมาก และยังพบปัญหาไม่ผ่าน
เกณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพและด้านแบคทีเรียในอัตราส่ วนที่สูง ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด พบว่า หากจะน้ามาบริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงขั้นต้นก่อน ทั้งการกรองการ
ต้มหรือการเติมคลอรีนสูงถึงร้อยละ 75 นอกจากนั้นอีกร้อยละ 16.67 พบว่ามีการปนเปื้อนทางด้านเคมีจาก
เหล็ก และแมงกานีส ไม่สามารถน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือนได้ ซึ่งคุณภาพน้าประปาภูเขาส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้านกายภาพและแบคทีเรียถึงแม้จะสามารถปรับปรุงก่อนน้ามาบริโภคได้ก็ตาม แต่เนื่องจากชุมชนที่ใช้
น้าประปาภูเขานั้นเป็นชุมชนห่างไกล รายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ การที่จะให้ครัวเรือนจั ดหาเครื่องกรองหรือ
ทาการปรับปรุงคุณภาพน้าภายในครัวเรือนเองนั้นอาจจะไม่เหมาะสม ประกอบกับคุณภาพทางเคมีบางแหล่งก็
ยังเป็นปัญหา ดังนั้นน้าประปาภูเขาจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะน้ามาเป็นน้าบริโภคในครัวเรือน ควรที่จะได้รับ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าด้านเคมีจากห้องปฏิบั ติการก่อน หากพบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานควรทาการ
ปรั บ ปรุ งคุณภาพน้ าทางกายภาพ เช่น การใช้ระบบกรองทราย เพื่อลดความขุ่นและสี ล งให้ ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน จากนั้นจึงเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค จะทาให้น้าประปาภูเขามีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งน้า
บริโภคของชุมชนได้หากพบว่าทางด้านเคมีเกินเกณฑ์มาตรฐานควรหาเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้า
ได้โดยไม่เป็นภาระของชุมชนมากนักทั้งด้านค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษา
โดยสรุป จากการทบทวนสถานะเป้าประสงค์ที่ 6.1 และการนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบตัวชี้วัด 6.1.1
นั้นเป็นประเทศอยู่ในสถานะที่สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องน้าดื่มปลอดภัยได้
แต่ทั้งนี้ต้องมีมาตรการในการดาเนินงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องคุณภาพน้าบริโภคที่ปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากในเชิงปริมาณการเข้าถึงนั้นมี รายงานการทบทวนการดาเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.
2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พ.ศ.2560 (กรมการต่างประเทศ, 2560) พบว่าประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เกี่ยวกับการเข้าถึงน้าสะอาดของครัวเรือนที่
มีถึงร้อยละ 99.80 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ของครัวเรือนทั่วประเทศและข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ที่ปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงแหล่งน้าบริโภคสะอาดร้อยละ 99.46 ของครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างไร
ก็ตามในภาพรวมของประเทศยังปรากฏความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงน้าสะอาดสาหรับการบริโภค โดยความ
รุนแรงของการขาดแคลนน้าในชนบทสูงกว่าในเมืองและยังมีปัญหาคุณภาพน้าบริโภคไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้าประปาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังคงมีระดับต่า (ร้อยละ 20-40)
เนื่องจากการประปามีระบบโครงสร้างไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่องด้านการบารุงรักษาคุณภาพน้า
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2.เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่
อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
การทบทวนสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6.2 การให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง
เด็ ก หญิ ง และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใต้ ส ถานการณ์ ที่ เปราะบาง ภายในปี 2573 โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ดเป็ น ร้ อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือ
ด้ว ยสบู่ แ ละน้ านั้ น ส าหรั บ ประเทศไทยมี ก ารด าเนิน งานพั ฒ นาตามเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
เป้าหมายหลักที่ 7 (MDGs Goal 7) และในเป้าหมายย่อยที่ 10: ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่ม
สะอาดและส้วมถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่ง โดยประเทศไทยกาหนดเป้าหมายย่อยไว้ว่าจะลดสัดส่วนประชากรที่
ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง น้ าดื่ม สะอาดและส้ ว มถูก สุ ข ลั ก ษณะลงครึ่ งหนึ่ง ในช่ว งปี 2533-2558

โดยมีตั ว ชี้ วั ด

(indicators) ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงส้วมถูกสุขลักษณะ จากรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ของประเทศไทย พ.ศ.2547 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547) พบว่า
สัดส่วนครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 เป็น 98 ในเขตชนบทเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 83 เป็น 97 ซึ่งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆ นอกจากบางจังหวัดภาคใต้ ในเขต
เมืองสัดส่วนการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99 เป็น 99.5 ประชากรในเขตชุมชนแออัดก็สามารถ
เข้าถึงส้วมถูกสุขลักษณะได้ร้อยละ 99 นอกจากในจังหวัดภาคใต้บางแห่งที่มีอัตราการเข้าถึงส้วมถูกสุขลักษณะ
ประมาณร้อยละ 94
การดาเนินงานพัฒนาของประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข (2557) รายงานผลตามเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษด้านสุขภาพ (Millennium Development Goals: MDGs) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 นั้นมี
การขับเคลื่อนเรื่องส้วมสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทยเนื่องจากมีการเดินทาง
และใช้ชีวิตนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการสารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะพบว่ามี
ปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและมีส้วมสาธารณะเพียงร้อยละ 9.08
ที่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานส้ วมสาธารณะ กรมอนามัยได้ดาเนินโครงการพัฒ นาส้ว มสาธารณะไทยโดยเน้นให้
สถานที่สาธารณะต่างๆพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ประกอบด้วยความสะอาด (Health)
ความเพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) และต่อมาในปี พ.ศ.2550-2555 จากการสารวจส้วม
สาธารณะมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.16 ร้อยละ 30.85 ร้อยละ 40.37 ร้อยละ 49.50 ร้อย
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ละ 55.47 และร้อยละ 62.45 ตามลาดับ โดยพบว่าส้วมสาธารณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ด้านความ
สะอาดคือสภาพของการทาความสะอาด ถังขยะไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกระดาษชาระหรือสายฉีดน้า และไม่มี
สบู่ล้างมือ ด้านความเพียงพอคือ การไม่มีส้วมสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ และมีปัญหาส้วมไม่
เปิดให้บริการ และด้ านความปลอดภัยคือ พื้นไม่แห้ง และส้วมตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบการปนเปื้อนพบเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่จุดที่มีการสัมผัสมากและพื้นห้องส้วม
การดาเนินงานพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นรัฐบาลโดยคณะรัฐมาตรี มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.
2556-2559) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ 1) ครัวเรือนไทยใช้
ส้วมนั่งราบร้อยละ 90 2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะมีบริการส้วมนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 3) ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ร้อยละ 90 4)
คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการในปี พ.ศ.2559 5) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิงปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ 50 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีการ
นาเอานโยบายของแผนแม่บทไปดาเนินการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมกับนาแผนแม่บทดังกล่าวมาบูรณาการกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
สาระสาคัญของแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนไทยให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) เพื่อให้ประเทศมี
ส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรม
การใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ 4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการ
สิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) ครัวเรือน 2) ส้วมสาธารณะในสถาน
บริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ร้านจาหน่ายอาหาร ตลาดสด
สถานี ขนทางบกและทางอากาศ สถานีบ ริ การน้ามันเชื้อเพลิง สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ
สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร์
การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อ
ความพึงพอใจของประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศ
ไทยให้บรรลุ 3 เรื่องคือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานหรือ Health, Accessibility, Safety
(HAS)
1) สะอาด (Health) หมายถึงส้วมจะต้องได้รับการดาเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล(sanitation
conditions) เช่น ห้องส้วมและ สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการ เช่น
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น้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชาระเพียงพอและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจของผู้ใช้ส้วม เป็นต้น
2) เพียงพอ หรือ สะดวก (Accessibility) หมายถึงต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้
รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุและหญิงมีครรภ์ โดยกาหนดให้ทุกสถานที่ต้องมีส้วมเสมอภาคอย่างน้อย 1 ห้อง
3) ปลอดภัย (Safety) หมายถึงผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น มีแสงสว่างพอเพียง พื้น
แห้ง แยกเพศชาย หญิง สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว เป็นต้น
กรมอนามัย (2559) ได้รายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ
ส้วมสาธารณะ และการบาบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้
1) ส้วมสาธารณะ โดยมีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่องคือ
สะอาด เพียงพอและปลอดภัย (HAS) ในสถานที่เป้าหมาย 12 ประเภทได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง ร้านจาหน่ายอาหาร ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ดูแลส้วมสาธารณะ ดูแลให้ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้รับบริการ จากการสารวจประเด็นการ
พัฒนาส้วมสาธารณะสถานที่เป้าหมายทั้ง 12 ประเภทในพื้นที่ 25 จังหวัด พ.ศ.2557 พบว่าส้วมสาธารณะแต่
ละประเภทได้รับการตรวจประเมิน 108-39,876 แห่ง สถานที่ที่ได้รับการสารวจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
ร้านจาหน่ายอาหาร ศาสนสถาน และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีส้วม
สาธารณะที่ได้รับการตรวจประเมิน 39,876 แห่ง 36,202 แห่ง และ 29,886 แห่ง ตามลาดับ ผลการประเมิน
ส้วมสาธารณะพบว่ามีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน HAS ร้อยละ 43.58-98.83 ของส้วม
สาธารณะที่ได้รับการประเมินแต่ละประเภท สถานที่ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS มากที่สุด 3
อันดับแรกคือ โรงพยาบาลร้อยละ 98.83 ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 95.44 และส้วมสาธารณะริมทางร้อยละ
75.00 ตามลาดับ ของส้วมสาธารณะที่ได้รับการประเมินแต่ละประเภท ในขณะที่สถานที่ส้วมสาธารณะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดคือศาสนสถานร้อยละ 43.58 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 61.16 และสถานที่
ราชการร้อยละ 63.87 ตามลาดับของส้วมสาธารณะที่ได้รับการตรวจประเมินแต่ละประเภท
2) การจัดการสิ่งปฏิกูล จากการสารวจ 45 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 1,956 แห่ง
แบ่งเป็นข้อมูลระดับเทศบาลทุกประเภทจานวน 771 แห่ง และข้อมูลองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 1,185
แห่ง พบว่าการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลจากข้อมูลของเทศบาลจานวน 736 แห่ง และข้อมูลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน 1,164 แห่ง พบว่าลักษณะการให้บริการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือส่วนใหญ่ไม่มีบริการสูบสิ่งปฏิกูล รองลงมาคืออนุญาตหรือให้สัมปทานหรือจ้างเหมา
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เอกชนให้บริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเองโดยเป็นเทศบาลบริการร้อยละ 43.38 และ
องค์การบริหารส่วนตาบลบริการร้อยละ 42.44
แผนภูมิที่ 3.16 มาตรการการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557

ที่มา: กรมอนามัย (2559)
การให้บริการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล จากข้อมูลเทศบาลจานวน 723 แห่ง และข้อมูลองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 1,092 แห่ง พบว่าลักษณะการให้บริการส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือส่วนใหญ่
ไม่มีบริการ รองลงมาคืออนุญาตหรือให้สัมปทานหรือจ้างเหมาให้เอกชนให้บริการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริการเอง เมื่อพิจารณาการให้บริการพบว่าเทศบาลให้บริการร้อยละ 36.79 ขณะที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้บริการร้อยละ 26.92
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แผนภูมิที่ 3.17 มาตรการการให้บริการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557

ที่มา: กรมอนามัย (2559)
ส าหรั บ การด าเนิ น ภายหลั ง มี ก ารเข้ า ร่ ว มตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
development Goals: SDGs) ประเทศไทยมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 6.2
ตามตัวชี้วัด 6.2.1 อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้นา
แนวนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไปดาเนินการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นการลดการเกิดโรค
ระบาด รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย
HAS

คือสะอาด เพีย งพอและปลอดภัย ทั้งนี้การพัฒ นาส้ ว มให้ ถูกหลั กสุ ขาภิบาลจะต้องดาเนินการ 3

องค์ประกอบหลักคือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน เป้าหมายการ
พัฒนาส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ 12 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ร้านจาหน่ายอาหาร ตลาดสดน่าซื้อ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ
ศาสนสถาน ส้ ว มสาธารณะริ มทาง และห้ างสรรพสิ นค้า/ศูนย์การค้า จากผลการส ารวจสถานการณ์ส้ ว ม
สาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศปี พ.ศ.2549-2558 พบว่าในภาพรวมการพัฒนา
ส้วมสาธารณะมีแนวโน้มผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ในปี 2552-2557 (ดูแผนภูมิที่ 3.33) ส่วนในปี พ.ศ.
2558 พบว่ามีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 71.00
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แผนภูมิที่ 3.18 ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ปี 2560

ที่มา: กรมอนามัย (2561)
จากการสารวจสถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะปี 2560 เมื่อจาแนกตามสถานที่ทั้ง 12 แห่ง
เป้าหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะพบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดร้อยละ 99.34 รองลง
ห้างสรรพสิ นค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้ อยละ 94.54 และส้ว มริมทางผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75.73
ตามลาดับ นอกจากนี้การสารวจสถานะของประเทศไทยในเป้าประสงค์ 6.2 ยังมีงานวิจัยที่มีการสารวจ
สถานการณ์ส้ ว มถูกสุ ขลั กษณะในพื้น ที่ต่างต่าง เช่น การศึกษาสภาพปัญหาของส้ ว ม และพฤติ กรรมของ
ผู้ใช้บริการส้วมที่ตั้งในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (กิจจา จิตรภิรมย์ และปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์,
2560) พบว่าสภาพปัญหาที่สาคัญที่สุดคือเรื่องการระบายอากาศร้อยละ 70.0 การใช้ส้วมในครัวเรือนมีปัญหา
เรื่องความสะอาดมากที่สุดร้อยละ 34.0 ส่วนส้วมสาธารณะภายในชุมชนมีสภาพปัญหาความลาดเอียงของพื้น
การระบายน้าร้อยละ 80.0 และยังพบผู้ใช้บริหารห้องส้วมยังมีสุขนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งลิลิตา สมสัตย์ (2560) ประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะของวัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพบว่ามีเพียง 1 วัดเท่านั้นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะทั้ง 16 ข้อของเกณฑ์ส้วมสาธารณะ ส่วนเกณฑ์การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
มีการผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดร้อยละซึ่งพบถึงร้อยละ 70.0 เช่นเดียวกันกับการศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะใน
สถานี บ ริการน้ ามัน เชื้อเพลิ งถนนเชีย งใหม่ -ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (สุ วิชญาน์ ใจหนิม, 2562) พบว่าส้ ว ม
สาธารณะในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงโดยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 19.23 และพบมีการ
ปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้วมชายร้อยละ 28.21 ส้วมหญิงร้อยละ 24.62 เป็นต้น
สาหรับสถานะการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการล้างมือด้วยน้าและสบู่ของประเทศไทยนั้น มี
รายงานของสานั กสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า (2556) มีการรณรงค์กิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก (Global
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Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกาหนดให้ปี 2008 เป็นสากล
แห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสาคัญของการล้างมือด้ วยสบู่ว่าจะช่ว ย
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกวันล้างมือ
โลกจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสาคัญของการล้างมือสามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้เกือบ 50%
โดยองค์การยูนิเซฟระบุว่าในแต่ละปีนั้นมีเด็กๆ อายุต่ากว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน
และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ากับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรค
ท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25% ดังนั้นหัวใจหลักของวันล้างมือโลกจึงต้องการมุ่งไป
ยังกลุ่มเด็กนักเรียนเพื่อหวังจะเพิ่มจานวนเด็กๆที่มีนิสัยล้างมือด้วยสบู่ได้มากกว่า 70 ประเทศ โดยประเทศไทย
มีส านั กสุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินงานขับเคลื่ อนเพื่อสร้างเสริ ม
พฤติกรรมการล้างมือที่ถูกต้อง มีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จากรายงานผลการดาเนินงานพบว่า
ประชาชนร้อยละ 41 ล้างมือไม่ถูกวิธี มีเพียงร้อยละ 8 ล้างมือด้วยน้าและสบู่หลังเข้าส้วม นอกจากนี้ผลการ
สารวจจากประชากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จากผลการดาเนินการสารวจ
พฤติกรรมการล้างมือด้วยน้าและสบู่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้ นไปกระจายทั้ง 4 ภาครวมทั้งในเขตกทม.และ
ปริมณฑล ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน มีพฤติกรรมมือสะอาดคือล้างมือ
ฟอกสบู่ติดเป็นนิสัย กระทาทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้าห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 25 หรือ
1 ใน 4 คน ผู้หญิงล้างมากกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 10 กลุ่มที่ล้างมากอันดับ 1 ได้แก่พนักงานบริษัท ร้อยละ
34 รองลงมาคือนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 26 และกลุ่มว่างงานร้อยละ 24 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติ
มากที่สุดร้อยละ 44 รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ 41 และกทม./ปริมณฑล ร้อยละ 19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 72 ล้างบ้างไม่ล้างบ้าง และไม่เคยล้างเลยร้อยละ 3 ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อ
โรคต่างๆที่ติดมากับมือ ไปสู่คนอื่นได้เช่นเชื้อโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่ง เป็นโรคที่พบได้ตลอดปีๆละ 1 ล้าน
กว่าราย สาเหตุของโรคนี้เ กิดได้จากทั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีอยู่ในอุจจาระเช่น อี.โคไล ซึ่งติดมากับมือ
และปนเปื้อนในอาหารและน้าที่รับประทานเข้าไป ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการล้างมือและฟอกสบู่ อย่างไรก็
ตามในประเด็นการส่งเสริมการล้างมือด้วยน้าและสบู่ยังขาดความต่อเนื่องและมีเพียงหน่ วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินดังกล่าวควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาชนเพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ได้
โดยสรุป เป้าประสงค์ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
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สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 และตัวชี้วัด 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้ รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้าสาหรับกรณีของประเทศ
นั้นสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยมีหน่วยรัฐที่ทาหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใน
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว ซึ่งจากรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยปี 2561 นั้นรัฐมีการประกาศนโยบายส้วมสาธารณะไทยและหน่วยงานนาไป
ปฏิบัติ มีกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดาเนินการตามแผนแม่บทส้วมสาธารณะไทย ภายใต้
4 กลยุทธ์หลัก โดยได้บูรณาการแผนงาน โครงการ กิ จกรรม และงานต่างๆ ร่วมกับการพัฒนาไปสู่การได้
มาตรฐานส้วม HAS (Health, Accessibility, Safety) ซึ่งสัดส่วนส้วมสาธารณะไทยที่ได้รับมาตรฐาน
ระดับประเทศ ในแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 1, 2 และ 3 ตั้งแต่ พ.ศ.2548–2560 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS และสุดยอดส้วมแห่งปีข องประเทศ ตลอดจนนโยบาย
ดังกล่าวนี้ยังเกิดผลลัพธ์ ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีก ด้วย ขณะที่การ
ดาเนินงานเกี่ยวการรณรงค์การล้างมือสะอาดด้วยน้าและสบู่การมีการดาเนินการจัดกิจกรรมร่ว มกั บภาคี
เครือข่ายต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีในเดือนตุลาคม ดังนั้นสถานะของประเทศไทยในการตอบเกณฑ์ตัวชี้วัดและ
เป้าประสงค์ที่ 6.2 จึงมีความพร้อมและสามารถดาเนินการได้
3.เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่ว
โลกภายใน ปี 2573
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือ
สระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
สาหรับเป้าประสงค์ 6.3 และตัวชี้วัด 6.3.1 ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะนั้นได้
อธิบายสถานะของประเทศไทยในเป้าประสงค์ที่ 6.2 เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการลดสัดส่วนน้าเสียทีไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล (ดู
แผนภูมิที่ 3.16 และ 3.17) ในหัวข้อนี้จึงเป็นการนาเสนอเป้าประสงค์ 6.3 และการสารวจสถานะของประเทศ
ไทยกับตัวชี้วัด 6.3.2 เป็นหลัก โดยสถานะของประเทศไทยในเป้าประสงค์นี้มีการดาเนินงานดังนี้
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1.สถานการณ์คุณภาพน้้าเพื่อยกระดับคุณภาพน้้าโดยลดมลพิษ
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษตามเป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายหลักที่ 7 (MDGs 7) ที่กาหนดไว้ว่า
รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2547) โดยมีเป้าหมายย่อยที่ 9: กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกาหนดเพิ่มเติม (MDG Plus) โดยมีตัวชี้วัด
(indicators) คือสัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มี DO, BOD, และ TCB ต่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
น้าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีการนาเอาปัญหาดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 ซึง่ คุณภาพน้าในช่วง 3 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่าคุณภาพน้าของแหล่งน้าโดยรวมมีแนวโน้มดี
ขึ้น พิจารณาจากคุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อม โทรมลดลง ซึ่งปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพน้า คือ ปริมาณ
น้าฝนซึ่งมีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังพบว่าบางบริเวณยังคงมีปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรม
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ คุณภาพน้ าเสื่ อ มโทรมส่ ว นใหญ่มาจากน้าทิ้ งชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ได้แ ก่
กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่ระบายลงสู่แหล่งน้าโดยไม่มีการบาบัดน้าเสียก่อนจากสาเหตุ
ดังกล่าว จึงควรมีการรณรงค์ให้มีการจั ดการน้าเสี ยตั้งแต่ต้นทางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
จัดสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน และดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียรวมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสีย เพื่อมีรายได้ในการดูแลและบารุงรักษาระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เพื่อลดการใช้ทรัพยากร พลังงานและลดการเกิดของเสีย และน้าเสียพร้อมทั้ง
กากับดูแลและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ให้แหล่งกาเนิดมลพิษต้องมีระบบบาบัดน้าเสียและระบายน้า
ทิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งที่กาหนด ด้านการเกษตรกรรม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริม
การนาของเสียมาทาปุ๋ยอินทรีย์ หรือก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้การนาน้าที่บาบัดแล้วจากระบบบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชนมาใช้ในการเกษตรเป็นการลดปริมาณน้าทิ้งที่จะระบายลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ในส่วนของสถานการณ์
การ ปนเปื้อน โลหะหนักในแหล่งน้าผิวดิน ที่สาคัญและควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ปัญหาแคดเมียม (Cd) ที่มี
ค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณ ภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินที่กาหนด (กาหนดไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการประเมินคุณภาพน้าแหล่งน้าสาคัญทั่วประเทศปี 2555 โดยประเมินจากดัชนีคุณภาพน้า
แหล่งน้าผิวดินคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 35 พอใช้ร้อยละ 45 และเสื่อมโทรม 20 ตามลาดับ
การดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้าของประเทศไทย โดยมีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดินและประเภทของแหล่งน้าผิวดินเป็น 5 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ซึ่งสานักจัดการ คุณภาพน้า กรม
ควบคุมมลพิษได้กาหนดประเภทแหล่งน้าสาหรับแม่น้าสายหลัก 48 แม่น้าเพื่อเป็นเป้าหมายในการบริหาร
จัดการคุณภาพน้า ในแต่ละสายให้เป็นไปตามประเภทแหล่งน้าที่กาหนดโดยดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้า
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ประเมินภาพรวมของคุณภาพน้าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้า แหล่งแหล่งน้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI)
จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินปี 2557 พบว่ามีแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ
29 พอใช้ร้อยละ 49 และเสื่อมโทรมร้อยละ 22 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ที่กาหนดไว้ว่าคุณภาพน้าในแหล่งน้าหลักและแม่น้าสายสาคัญให้
อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคุณภาพน้าในภาพรวมของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากการวิเคราะห์สาเหตุสาคัญของปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาจากการ
ระบายน้าเสียจากชุมชน การชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์
ประเทศไทยมีการดาเนินตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาจนกระทั่งสิ้นสุดในปี พ.ศ.2558
และได้เข้าร่วมตามวาระการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี พ.ศ.2559 และมีการดาเนินงานต่อยอด
มาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมีผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 6.3 และตัวชี้วัด
6.3.2 ดังนี้
1) การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าผิวดิน
การดาเนินการพัฒนาเพื่อจัดการคุณภาพน้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2559) ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยตั้งแต่ปี 2550 ไม่มีแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากและ
มีแหล่งน้าที่เริ่มมาอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 เช่น ท่าจีนตอนบน พังราดตอนล่าง สายบุรี แหล่งน้า
ที่มีคุณภาพดีมาตลอด ได้แก่ ตาปีตอนบน ตรัง เวฬุ แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงต่อเนื่องและยังต้อง
เฝ้าระวังและดาเนินการแก้ไข ปัญหา ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลพบุรี ระยองตอนล่าง
และลาตะคองตอนล่าง เนื่องจากเป็นช่วงที่แม่น้าไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ทาการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์ซึ่ง ไม่มีระบบบาบัดน้าเสียหรือไม่มีการ
ดูแลจัดการน้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
สถานการณ์คุณภาพน้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานสถานการณ์คุณภาพน้าของแหล่งน้า
สาคัญทั่วประเทศในปี 2559 ใน 65 แหล่งน้าโดยรวมมีแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 เกณฑ์
พอใช้ร้อยละ 46 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 20 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จะเห็นว่าคุณภาพโดยรวม
ในปี 2559 ดีขึ้นโดยมีแหล่งน้าที่จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 46 และมีแหล่งน้าที่
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 20 คุณภาพน้าของแหล่งน้าผิวดินในแต่ละภาค
พิจารณาจากร้อยละของแหล่งนาที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปของแต่ละภาค พบว่าภาคใต้มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพ
ดีกว่าภาคอื่นๆรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกตามลาดับแต่หาก
พิจารณาจากค่า WQI ของแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมของทุกภาคพบว่าแหล่งนาในภาคกลางมีคุณภาพ
นาเสื่อมโทรม และมีค่า WQI ต่ากว่าภาคอื่นๆ และพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 คือ
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แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างท่าจีนตอนกลางท่าจีนตอนล่างลพบุรี และสะแกกรัง สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญหามา
จากการปล่อยทิ้งนาเสียจากชุมชนกิจกรรมในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
การดาเนินเฝ้าระวังคุณภาพน้าผิวดินในปี พ.ศ.2560 กรมควบคุมมลพิษ (2561) รายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าสาคัญทั่วประเทศโดยทาการเก็บตัวอย่างน้า 366 จุดตรวจวัด 59 แม่น้าสายหลัก
และ 6 แหล่งน้านิ่งโดยทาการเก็บตัวอย่างน้าจานวน 4 ครั้งปีจากการประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พบว่าแหล่งน้ามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 28 (18 แหล่งน้า)
เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 55 (36 แหล่งน้า) และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 17 (11 แหล่งน้า) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2559 จะเห็นว่ามีแหล่งน้าที่จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 17 สาหรับภาพรวม
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของคุณภาพน้าในแหล่งน้าต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้งนี้แหล่งน้าที่มีคุณภาพ
น้าดีมาโดยตลอด ได้แก่ แม่น้าตาปีตอนบน แควน้อย ลาชี แหล่งน้าที่มีแนวโน้มคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลง ได้แก่
แม่น้าระยองตอนล่าง ระยองตอนบน พังราดตอนบน เวฬุ ปิง บึงบอระเพ็ด พอง หลังสวนตอนบน และแหล่ง
น้าที่มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง
ท่ า จี น ตอนล่ า งลพบุ รี ระยองตอนล่ า ง และล าตะคองตอนล่ า ง คุ ณ ภาพน้ าในแต่ ล ะภู มิ ภ าคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้าที่มีคุณภาพดีมากกว่าภาคอื่น และภาคกลางมีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมมากกว่า
ภาคอื่นเช่นเดียวกับปีทผี่ ่านมาปี 2560 พบว่า 5 อันดับแรกของแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าดี ได้แก่ แม่น้าสงคราม
ลาชี หนองหาร ตาปีตอนบน สายบุรี และ 5 อันดับแรกของแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเสื่อมโทรม ได้แก่ แม่น้า
เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง และกวง
การดาเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้าในปี 2561 นั้นได้ทบทวนส่วนหนึ่งที่ยกเป็นตัวอย่าง
ในบทที่ 2 ตามตัวชี้วัด 6.3.2 (ดูหน้า 59-62) สาหรับในประเด็นนี้ได้ทบทวนประเด็นที่ กรมมลพิษ (2562) ได้
รายงานสถานการณ์คุณภาพของแหล่งน้าเปรียบเทียบกับประเภทของแหล่งน้าสาคัญเปรี ยบเทียบกับแหล่งน้า
ผิวดินที่กาหนดของแหล่งน้า 59 แห่งในช่วง 5 ปี2ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2561 พบว่ามีแหล่งน้าที่ยังคงมี
คุณภาพน้าเป็นไปตามประเภทของแหล่งน้าที่ได้กาหนดเพียง 7 แห่ง หรือร้อยละ 12 ของแหล่งน้าทั้งหมด โดย
เป็นไปตามแหล่งน้าประเภทที่ 33 ได้แก่แม่น้าสงคราม เลย ตราด ตรัง พุมดวง สายบุรี และปิง ทั้งนี้พบว่า
2

การประเมินคุณภาพน้ากับประเภทแหล่งน้าที่กาหนดตามมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน ได้กาหนดค่าทาง
สถิติเป็นเปอร์เซนไทล์ที่ 20 สาหรับค่าออกซิเจนละลาย (DO) และค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 80 สาหรับค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์
สาร (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยค่าเปอร์เซนไทล์ดังกล่าว
ทางสถิติควรใช้ข้อมูลตั้งแต่ 30 ข้อมูลขึ้นไป
3
มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ แหล่งน้าประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการ
ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต แหล่งน้าประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า การประมง การว่ายน้า และกีฬาทางน้า
แหล่งน้าประเภทที่ 3 เพื่อการเกษตร แหล่งน้าประเภทที่ 4 เพื่อการอุตสาหกรรม และแหล่งน้าประเภทที่ 5 เพื่อการคมนาคม
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แหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าดีที่สุดโดยประเมินจากค่าดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน (WQI) เฉลี่ยปี 2557-2561
คือแม่น้าตาปีตอนบน ลาชี และแควน้อย แหล่งน้าประเภทที่ 2 จานวน 20 แหล่งน้า ทุกแหล่งน้าไม่เป็นไปตาม
ประเภทที่กาหนดโดยพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้าได้แก่ค่าออกซิเจละลายน้า (DO) ร้อยละ 30 ค่า
ความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BDO) ร้อยละ 26 ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ร้อยละ 20 ค่า
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ร้อยละ 20 และค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (HN4-N) ร้อยละ 4 ทั้งนี้มีอยู่
3 แหล่งน้าคือ แม่น้าเพชรบุรีตอนบน แควใหญ่ และแควน้อย มีค่า DO ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดเพราะจุด
ตรวจวัดอยู่บริเวณท้ายเขื่อนซึ่งมักพบค่า DO ต่า
แหล่งประเภทที่ 3 จานวน 35 แหล่งน้ามีแหล่งน้าที่มีคุณภาพน้าเป็นไปตามประเภทที่กาหนด จานวน
7 แหล่งได้แก่แม่น้าสงคราม เลย ตราด ตรัง พุมดวง สายบุรีและปิง ไม่เป็นไปตามประเภทที่กาหนด 28 แหล่ง
น้า โดยพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพได้แก่ ความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) ร้อยละ 32 ค่า
ออกซิเจนละลาย (DO) ร้อยละ 23 ค่าแบคทีเรีย แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ร้อยละ 20 ค่า
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ร้อยละ 16 และค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (HN4-N) ร้อยละ 9 แหล่งน้า
ประเภทที่ 4 จานวน 4 แหล่งน้าทุกแหล่งน้าไม่เป็นไปตามประเภทที่กาหนดไว้ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง
ท่าจีนตอนล่าง ระยองตอนล่างและลาตะคองตอนล่าง โดยพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพได้แก่ ความ
สกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) ร้อยละ 33 ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ร้อยละ 33 และค่าแอมโมเนีย ไนโตรเจน (HN4-N) ร้อยละ 33 ทั้งนี้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) ไม่ได้กาหนดค่าไว้ แต่จากการตรวจพบว่าไม่ได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าประเภทที่ 3
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แผนภูมิที่ 3.19 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินปี 2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)
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แผนภูมิที่ 3.20 ร้อยละของพารามิเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามประเภทแหล่งน้าที่กาหนดปี 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)
จากแผนภูมิที่ 3.20 ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินรายพารามิเตอร์พบว่าการปนเปื้อนของโลหะ
หนักที่ไม่ได้มาตรฐานประเภทแหล่งน้าที่กาหนดคือเป็นร้อยละ 0.2-1.5 ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ค่าความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่าออกซิเจนละลายน้า (DO) ที่ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งน้ามีมากถึง
ร้อยละ 19-36 และร้อยละ 21-31 ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มลดลง ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ค่าแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH4-N) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แผนภูมิที่ 3.21 จานวนแหล่งน้าที่เป็นและไม่เป็นตามมาตรฐานตามประเภทที่กาหนด

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)
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จากข้อมูลการทบทวนสถานการณ์คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินจะพบว่าหน่วยงานรัฐได้ดาเนินการในการ
เฝ้ าระวังคุณภาพน้ ามีการตรวจสอบเป็ น ประจาทุกปีมาตั้งแต่มีการเข้าร่ว มตามเป้าหมายการพัฒ นาแห่ ง
สหัสวรรษเรื่อยมาจนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของประเทศไทยใน
ปัจจุบันว่ามีความพร้อมในการประเมินให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่ 6.3 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสถานะความพร้อม
ในเรื่ องการดาเนิ น งานแต่ก็จ าเป็น ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้าผิ วดินให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้า
ผิวให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไป
2) การด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าใต้ดิน
การดาเนินงานเฝ้าระวังเมื่อทบทวนย้อนหลังไป 3 ปี พบว่าในปี พ.ศ.2559 กรมควบคุมมลพิษ (2560)
รายงานผลการดาเนินงานแอ่งน้าบาดาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 27 แอ่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล มีสถานี
สังเกตการณ์น้าบาดาลจานวน 864 สถานี 1, 524 บ่อ เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้าบาดาล และคุณภาพน้าบาดาลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพน้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้บริโภคได้ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.2520 ซึ่งในธรรมชาติแ หล่งน้าบาดาลกักเก็บอยู่ใน
ชั้นตะกอน และหินแข็งจึงมีปริมาณแร่ธาตุบางตัวละลายอยู่ในน้าบาดาลที่มีผลต่อคุณภาพน้าบาดาลทาให้เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการบริโภคได้แก่ปริมาณเหล็กพบได้ทั่วไป ปริมาณฟลูออไรด์พบในพื้นที่แนวรอยเลื่อน
และบริเวณใกล้น้าพุร้อน และปริมาณคลอไรด์ ทาให้คุณภาพน้าบาดาลกร่อย-เค็มพบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ
พื้นที่แหล่งหินเกลือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น ในปี 2559 มีการดาเนินการในพื้นที่เฝ้าระวัง
คุณภาพน้าบาดาลดังนี้
1) พื้นที่รีไซเคิลและกาจัดขยะบริษัทแวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์ จากัด ประกอบกิจการรับบาบัดรี
ไซเคิล และกาจัดของเสียสารโซลเว้นท์โดยมีบางระบบที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และมีการปล่อยน้าเสียไหลซึมลงสู่
แหล่งน้าสาธารณะ (ห้วยน้าพุ) เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและน้าบาดาล ทาให้ประชาชนได้รับความ
เดื อ ดร้ อ นเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถใช้ น้ าได้ ก รมทรั พ ยากรน้ าบาดาลร่ ว มกั บ กรมควบคุ ม มลพิ ษ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพุตรวจสอบสถานการณ์
คุณภาพน้าบาดาลตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันพบปริมาณความเข้มข้นของสารนิกเกิลสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
น้าใต้ดิน (มาตรฐานนิกเกิลไม่ เกิน0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยในปี 2559 มีปริมาณความเข้มข้นสูงขึ้นกว่าปี
2558 และพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้แก่ ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) และเบนซีน (Benzene)
มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดินในบ่อน้าตื้นของชาวบ้านโดยพบปริมาณความเข้มข้นของไวนิ ลคลอ
ไรด์ (Vinyl Chloride) สูงขึ้นแต่ปริมาณความเข้มข้นของเบนซีน (Benzene) ที่ทาการตรวจสอบในเดือน
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มิถุ น ายน 2559 ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ผลการตรวจสอบในปี เดี ย วกั น จาก 5.3 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต รเป็ น 3.4
ไมโครกรัมต่อลิตร
2) พื้นที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ชาวบ้านตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ยื่นหนังสือ
ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีการลักลอบทิ้งกากพิษ และของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและไม่สามารถใช้น้า
ผิวดินและน้าบ่อตื่นได้ กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของมูลพิษที่จะมีผลกระทบต่อแหล่ง
น้าตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันตรวจพบปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนัก ได้แก่ สารหนูปรอทและนิกเกิล
สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดินโดยปรอท และนิกเกิลมีแนวโน้มของปริมาณความเข้มข้นของสารสูงขึ้น แต่สาร
หนูมีแนวโน้มของปริมาณความเข้มข้นของสารลดลง ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2555-2557 ตรวจพบสารประกอบฟีนอล
(Phenol) เกินมาตรฐานน้าดื่มระหว่างประเทศ (WHO, 1958) ซึ่งกาหนดให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลที่
ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 0. 001 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ปัจจุบันพบปริมาณสารกลุ่มฟี นอลอยู่ในช่วง 0. 00014-0.
00025 มิลลิกรัมต่อลิตรไม่เกินมาตรฐานน้าดื่มระหว่างประเทศ
3) พื้นที่เหมืองแร่ทองคา บริษัท ทุ่งคาจากัดอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลย บริษัท ทุ่งคา จากัด ได้เ ข้า
ดาเนินการทาเหมืองแร่ทองคาเมื่อปี 2549 ในพื้นที่ตาบลเขาหลวงอาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยข้อมูลกรมควบคุม
มลพิษปี 2553 พบการปนเปื้ อนของสารไซยาไนด์ในแหล่งน้าธรรมชาติ (ห้ วยน้าฮวย) มีค่าเกินมาตรฐาน
มากกว่า 10 เท่าส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมีอาการผื่นคั นขึ้นตามตัวไม่สามารถใช้น้าเพื่อ
การบริโภคได้นอกจากนี้ยังมีการปนเปื้อนของสารหนูและแคดเมียมโดยเหมืองแร่ทองคาได้หยุดดาเนินกิจการ
มาตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่และกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบสถานการณ์คุ ณภาพน้าบาดาลตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่เหมือง
พบสารหนูนิกเกิลปรอทตะกั่วและไซยาไนด์มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดินโดยความเข้มข้นของ
ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงทั้งนี้น่าจะได้รับอิทธิพลของปริมาณน้าฝน
ที่ตกในพื้นที่ส่วนภายนอกเหมืองในรัศมี 3 กิโลเมตรตรวจพบสารตะกั่วมีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้
ดินเมื่อเดือนมกราคม 2557 แต่ปัจจุบันมีปริมาณความเข้มข้นของสารลดลงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดิน
4) พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคาบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) อาเภอทับคล้อ
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์จาก
การร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้าบาดาลของชุมชนบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคาจากการปนเปื้อนของสารเคมีเช่น
สารไซยาไนด์สารหนูแมงกานีสแคดเมียมเป็นต้นซึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีผลมาจากกระบวนการแยกโลหะทองคา
และเงิน ออกจากสิ น แร่ ทาให้ ส ารไซยาไนด์จากกระบวนการดังกล่ าวรัวซึมลงสู่ใต้ดินทาให้ น้าบาดาลได้รับ
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ผลกระทบจนไม่สามารถนามาใช้ได้ ปี 2559 กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนของน้าบาดาลในพื้นที่บริ เวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคาจานวน 2 ครั้งในจุดเก็บตัวอย่างเดิม ได้แก่
เดือนธันวาคม 2558 จานวน 56 บ่อและเดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 52 บ่อจากผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้าบาดาลเมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดินพบการปนเปื้อนโลหะหนักแมงกานีสสารหนูสารตะกั่ว
ในน้าบาดาล จากการติดตามคุณภาพน้าบาดาลบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคาในปี 2553 และปี 25572559 ตรวจพบสารหนูมีปริมาณความเข้มข้นสูงสุด 0.016 มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อปี 2557 ในบ่อสังเกตการณ์ห่าง
จากเหมืองแร่ทองคาด้านทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตรสารตะกั่ วมีปริมาณความเข้มข้นสูง สุด 0.0976 มิลลิกรัม
ต่อลิตรเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงและมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าใต้ดิน สาหรับสาร
ไซยาไนด์ทาการตรวจวิเคราะห์ 1 ครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2558 พบปริมาณน้อยมากและมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานน้าใต้ดินปัจจุบันกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้าบาดาลบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคาปีละ 2 ครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้าบาดาลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง
การดาเนินงานเฝ้าระวังพื้นที่น้าใต้ดินในปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ (2561) รายงานว่าแอ่งน้า
บาดาลในประเทศ 27 แอ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ตามพระราชบัญญัติน้า
บาดาล พ.ศ.2520 แต่จ ะพบบางพื้น ที่มีปริมาณแร่ธ าตุสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแตกต่างกันไปตามสภาพ
ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปจะพบว่ามีค่าเหล็ก และแมงกานีสในปริมาณสูงจึงต้อง
มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่ที่มีปัญหา สาหรับคุณภาพบาดแยกเป็นรายภาคพบว่า ภาคเหนือ
พบฟลูออไรด์สูงในบ่อบาดาลจากชั้นตะกอน ชั้นหินแกรนิตในรอยเลื่อนบางแห่ง และพบน้าบาดาลเค็มในพื้นที่
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเนื่องจากเป็นขั้นเกลือหิน ภาคกลาง พบปัญหาน้าบาดาลกร่อยเค็ม นอกจากนี้พบ
ไนเตรต สารหนู ซิลิเนียม ฟลูออไรด์และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท ในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบปัญหาน้ากร่อยเค็มจากชั้นหินเกลือที่รองรับอยู่ข้างล่างและพบปริมาณไนเตรตสูงบริเวณดังกล่าวกระจาย
อยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออก พบการปนเปื้อนของตะกั่วและสารหนูที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ภาคตะวันตก พบ
ฟลูออไรด์และตะกั่วที่จังหวัดตาก และพบแมงกานิสที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคใต้มีปัญหาน้ากร่อยเค็มจากการ
รุกล้าของน้าทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามันและทะเลสาบสงขลา
นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ได้มีก ารเฝ้ าระวังคุณภาพน้าบาดาลในพื้น ที่เสี่ ยงบางพื้นที่พบปัญหาการ
ปนเปื้อนโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียซึ่งพบปัญหาการ
ปนเปื้อนโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย รวมถึงตรวจติดตามพื้นที่ศักยภาพแร่และพื้นที่อุตสาหกรรมรวม
12 พื้นที่ ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร สระบุรี เลย ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตาก ราชบุรี
และกาญจนบุรี ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
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แผนภูมิที่ 3.22 สถานการณ์และพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้าบาดาลของประเทศไทยปี 2560

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)
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ในปี พ.ศ.2561 จากการดาเนินการที่ต่อเนื่องผลการดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้าใต้ดินของประเทศ
ไทยมีรายงานกรมควบคุมมลพิษ (2562) แอ่งน้าบาดาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 27 แอ่ง กรมทรัพยากรน้า
บาดาลมีสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลจานวน 901 สถานีในจานวนบ่อสังเกตการณ์จานวน 1,587 บ่อ คุณภาพ
น้าบาดาลโดยทั่วปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภค บางแห่งแร่ธาตุปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับ
สภาพธรณี วิทยา อุท กธรณีวิ ทยา สภาพแวดล้ อมที่แ ตกต่างกั น ในแต่ ล ะพื้ นที่ โดยทั่ ว ไปจะพบเหล็ ก และ
แมงกานิสในปริมาณสูง และบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้าบาดาลและเฝ้าระวังติดตามการ
ปนเปื้อนประเภทโลหะหนักเป็นพิเศษและสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับ
กาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
คุณภาพน้าบาดาลทั่วประเทศใน ภาคเหนือ พบปริมาณเหล็กและฟลู ออไรด์สูงจากชั้นหินในน้าที่
สัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนและแหล่งน้าพุร้อนในบางแห่งและพบน้าบาดาลเค็มในพื้นที่อาเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวัง
ผา จังหวัดน่านในชั้นเกลือหิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหาน้ากร่อยเค็มจากชั้นเกลือหินที่รองรับอยู่
ข้างล่างและพบปริมาณไนเตรตสูงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออก พบการปนเปื้อนของตะกั่วและสารหนู
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และพบปริมาณคลอไรด์สูงเกินเกณฑ์อนุโลมในพื้นที่ติดทะเลของจังหวัดชลบุรี
ระยอง รวมถึงฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก พบฟลูออไรด์และตะกั่ว ในพื้นที่จังหวัดตาก พบเหล็กและแมงกานิส
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ภาคใต้ มีปัญหาน้ากร่อยเค็มจากการรุกล้าของน้าทะเลบริเวณแนวชายฝั่งทั้ง
ทางด้านอ่าวไทย ทะเลอันดามันและทะเลสาบสงขลา โดยพบสารหนูในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและพบ
ไนเตรตในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สาหรับการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนนั้นมีการดาเนินการ เช่น พื้นที่บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รี
ไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด ตาบลน้าพุ อาเภอเมือง และตาบลรางบัว อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประกอบ
กิจการคัดแยกขยะ รีไซเคิล และฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม จากการตรวจสอบคุณภาพน้าพบว่าจากการ
ตรวจคุณภาพน้าในห้วยน้าพุและน้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึงปัจจุบันพบโลหะ
หนักประเภทนิกเกิล แมงกานีส ตะกั่วและปรอท ผลการตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปี 2556-2559 พบสาร
ประเภทไตรคลอโรเอทธิลีนและซีส-1,2 ไดคลอโรเอทธิลีนในบ่อสังเกตการณ์ภายในบริษัท และบ่อน้าบาดาล
พื้นที่ใกล้เคียงมีค่าเกินมาตรฐานน้าใต้ดินแต่มีแนวโน้มลดลง ส่วนสารเบนซีนและไวนิลคลอไรด์ในปี 25592561 พบมีค่าเกินมาตรฐานน้าใต้ดินและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่แหล่งอื่นก็ มีแนวโน้มที่พบการ
ปนเปื้อนที่เกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกัน เช่น พื้นที่บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัดใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่บ่อขยะเอกชนตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
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3) การด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าทะเลและชายฝั่ง
การดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งสาหรับประเทศมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งจากรายงานในปี พ.ศ.2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) พบว่าสถานการณ์คุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่งระยะยาว 2,800 กิโลเมตร ครอบคลุมอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก อ่าวไทยตอน
ใน และชายฝั่งอันดามัน พบว่าคุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 1 เกณฑ์ดีร้อยละ 60 เกณฑ์พอใช้
ร้อยละ 30 เกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 7 และเกณฑ์เสื่อมโทรมมากร้อยละ 24
สาหรับแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2560 คุณภาพน้า
ทะเลชายฝั่งของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 6 ขณะเดียวกันบริเวณที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมและเสื่อโทรมมากลดลงเหลือร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ตามลาดับ พื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องคือบริเวณปากแม่น้าสายหลักได้แก่ ปากแม่น้าบางปะกง ปากแม่น้า
เจ้าพระยา ปากแม่น้าท่าจีน และปากแม่น้าแม่กลอง เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้าเสียสุดท้ายที่มาจากแหล่ง
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าก่อนลงสู่ทะเล
ในปี 2561 พบพื้นที่ที่มีคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือ เกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และทะเลแหวก จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึง
เสื่อมโทรมมากอย่างต่อเนื่องคืออ่ าวไทยตอนในซึ่งเชื่อมต่อกับปากแม่น้าสายหลักได้แก่ ปากแม่น้าเจ้าพระยา
ปากแม่น้าท่าจีน และปากแม่น้าแม่กลอง ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คุณ ภาพน้าทะเลชายฝั่ง ในช่วง 10 ปี
(2552-2561) พบสัดส่วนของคุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้าทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีถึงพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2552-2561 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไร
ก็ตามคุณภาพน้าตั้งแต่ปี 2557 –ปัจจุบันคุณภาพน้าดีขึ้นโดยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปถึงร้อยละ 94
4

ดัชนีคุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) เป็นเครื่องมือที่กรมควบคุม มลพิษพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลโดยรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดยคานวณจากข้อมูล 8 พารามิเตอร์คือค่าออกซิเจน
ละลายน้า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ฟอสเฟส ฟอสฟอรัส ไนเตรต-ไนโตรเจน อุณหภูมิ สารแขวนลอย ความเป็นกรดด่าง แอมโมเนีย -ไนโตรเจน และหากคุณ ภาพน้าทะเลมี ปริมาณสารกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ และสารเป็นพิ ษ เช่น ปรอท
แคดเมียม โครเมียมรวม โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ตะกั่ว ทองแดง ไซยาไนด์ และพีซีบี เกินมาตรฐานคุณภาพน้าทะเลดัชนี
คุณภาพน้าทะเลจะมีค่าเป็น 0 โดยทันที ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้
ช่วงคะแนน 0-25 = เสื่อมโทรมมาก
ช่วงคะแนน < 25-50 =เสื่อมโทรม
ช่วงคะแนน <50-80 = พอใช้
ช่วงคะแนน <80-90 = ดี
ช่วงคะแนน <90-100 = ดีมาก
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2.ลดสัดส่วนน้้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้้ากลับมาใช้ใหม่
สาหรับสถานะการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทยเมื่อทบทวนการดาเนินพบว่าในปี
2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) มีรายงานการดาเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกาเนิด โดยมีน้าเสี ยที่
ต้องดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1) น้าเสียจากภาคชุมชน มีการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดน้าเสียให้เข้มงวดและมีการแนะนาใน
การบาบัดน้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดก่อนระบายน้าทิ้ง และมีการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น มี ก ารจั ดเก็ บ ค่า บริ ก ารบ าบั ดน้ าเสี ย เพื่ อ น าไปใช้ ในการบ ารุง รั กษาและเดิน ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ที่
ให้บริการอยู่ ในปี 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่งที่มีการดาเนินการ นอกจากนี้ยังมีการ
ดาเนินการในแนวทางต่างๆ เช่น การให้คาแนะนาในการฟื้นฟูระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่เดิมที่ชารุด การจัดทา
แนวนโยบายผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายในส่วนการจัดการน้าเสีย เป็นต้น
2) น้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีการดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มีการพิจารณาการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับมลพิษที่เกิดขึ้น มีการแก้ไขปัญหาความซ้าซ้อนของกฎหมายควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้า มีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทาหลักเกณฑ์การนาน้าทิ้งอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ มีการดาเนินการตามกฎกระทรวงการควบคุมการ
ปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เป็นต้น
3) น้าเสียจากภาคเกษตรกรรมมีการจัดทาหลักเกณฑ์การนาน้าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบาบัด
แล้วมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสาหรับพืชที่ไม่ใช่อาหาร เช่น หญ้าเนเปียร์ ยางพารา เป็น
ต้น มีพัฒนาการเกษตรกรรมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และพัฒนาสินค้า
เกษตรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหามลพิษแบบ Zero
Waste มีการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและนาระบบ Zero waste มาใช้ในฟาร์ม ส่งเสริม
การสร้ างระบบบาบัดน้าเสี ยชนิดได้ก๊าซชีว ภาพในฟาร์มสุ กรขนาดเล็ กและขนาดกลาง โดยรัฐบาลให้ การ
สนับสนุนการลงทุนให้กับเกษตรกรมีเป้าหมาย 15 จังหวัดใน 25 ลุ่มน้าจานวน 30 ฟาร์ม และดาเนินโครงการ
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและกระตุ้นจิตสานึกให้มีระบบปศุสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น
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แผนภูมิที่ 3.24 แผนที่แสดงร้อยละระบบบาบัดน้าเสียชุมชนในประเทศไทย

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560)
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กรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานคุณภาพน้าเสื่อมโทรมพบในบริเวณปลายน้าของแหล่งน้าสายหลัก
ซึ่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการทางการเกษตรและการปศุสัตว์
สาเหตุที่ทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้าเสียที่ไม่ผ่านการบาบัดและการระบายน้าทิ้ง ซึ่งบาบัด
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดลงสู่แหล่งน้า ปัจจุบันน้าเสียจากชุมชน 21 ล้านครัวเรือนหรือจากประชากร 66
ล้านคนทาให้เกิดน้าเสียมากถึง 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันได้รับการบาบัดเพียง 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ
ร้อยละ 33 ของปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น จากระบบที่จัดสร้างขึ้นและเดินระบบได้ 97 แห่ง ขณะที่การบาบัดน้า
เสียของสถานประกอบการต่างๆ จากการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายเฉลี่ยร้อยละ 48
คุ ณ ภาพน้ าของแหล่ ง น้ านั้ น ได้ รั บ ผลกระทบจากแหล่ ง ก าเนิ ด น้ าเสี ย หลั ก มาจากน้ าเสี ย จาก
อุตสาหกรรม 17.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่ อวัน น้าเสียจากชุมชน 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าเสียจาก
เกษตรกรรม 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้าเกิดจากการระบายน้าที่ไม่ได้รับ
การบาบัดก่อนลงสู่แหล่งน้า โดยนาเสียจากชุมชนมากกว่า 24 ล้านครัวเรือนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพียงร้อย
ละ 14.5 ของปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นและได้รับการบาบัด 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากระบบบาบัดน้าเสีย
รวมที่มีอยู่ 101 แห่งทั่วประเทศ (ใช้งานได้ 88 แห่ง) โดยเป็นระบบบาบัดน้าเสียขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น 68 แห่งกรุงเทพมหานคร 8 แห่งและองค์การจัดการน้าเสีย 25 แห่งมีรูปแบบของระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนใหญ่เป็นระบบปอปรับเสถียรระบบสระเต็มอากาศ และระบบแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ซึ่งปัจจุบันระบบ
บาบัดน้าเสียทั่วประเทศมีศักยภาพรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นเพียง 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคิดเป็นร้อยละ
28 ของน้าเสี ยที่เกิดขึ้น เนื่ องจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการลงทุนระบบ และค่า
บารุงรักษาระบบส่วนแหล่งกาเนิดน้าเสียอื่น เช่น สถานประกอบการทั้งในชุมชนอุตสาหกรรมเกษตรกรรม
หลายแห่งไม่บาบัดน้าเสียของตนเอง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ริมคลอง
แสนแสบฟาร์มสุกรซึ่งมีทั้งหมด 151,799 ฟาร์มทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง
การดาเนินงานในการจัดการน้าเสียของประเทศไทยนั้น กรมควบคุมมลพิษ (2562) ได้รายงานการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกาเนิดปี 2561 ดังนี้
1) ก้าหนดแผนจัดการคุณภาพน้้าของประเทศ มีการจัดทาแผนการจัดการคุณภาพน้าของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีกรอบแนวคิดโดยใช้หลักการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) และควบคุมระบายน้า
เสียตามขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ งน้า (Carrying Capacity) รวมถึงการประยุกต์ใช้ ระบบ
อนุญาตการระบายมลพิษ (Permit System) และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle)
มุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้น้าและความสกปรกของน้าเสียด้วยกระบวนการผลิตและการใช้ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ที่มี
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ปัญหาคุณภาพน้าและเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ กาหนดมาตรฐานอัตราการระบายมลพิษทางน้า (loading)
ตามขีดความสามารถในการรองรับมลพิษในแต่ละพื้ นที่และกาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ
(Permit system) จัดทาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าอนุรักษ์คุฯภาพน้า (ค่าจัดการน้าเสีย)
เพื่อนารายได้ไปจัดสร้างระบบบาบัดน้าเสียและการบริหารจัดการคุณภาพน้า รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพน้า (Corporate Social
Responsibility: CSR)
2) ควบคุมการระบายน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด ดังนี้
2.1) การจัดการน้าเสียจากภาคชุมชน โดยมีน้าเสียจาก 21 ล้านครัวเรือนหรือประชากร
ประมาณ 66 ล้านคน เกิดขึ้น 9.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกจัดจัดการโดยระบบบาบัดน้าเสีย รวมชุมชน
105 แห่ง ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การจัดการน้าเสีย ปัจจุบันเดินระบบ 95 แห่ง
ความสามารถบาบัดน้าเสีย 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือร้อยละ 27 ของปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการ
ให้ คาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการจัดสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมเพิ่มเติมและเดินระบบ
ตลอดจนเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย มีการกาหนดให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้ง ระบบบาบัดน้าเสียที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณความสกปรกของน้าเสียที่
เกิดขึ้นก่อนระบายน้าทิ้งลงแหล่งน้า มีการกากับดูแลอาคารขนาดใหญ่เช่นโรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา หอพักและอาคารที่ทาการ ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียและบาบัด
น้าเสี ย ให้ ไ ด้มาตรฐานที่กาหนด มีการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่ งกาเนิดมลพิษเพื่อ
ควบคุมการบาบัดน้าเสียโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤต คลองสายหลัก และพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่พบว่าปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ 62
2.2) การจัดการน้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม มีการออกมาตรฐานทั่วไปเพื่อควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการทาน้าจืดจากน้าทะเล กิจการเกี่ยวกับการ
ฟอก ขัด หรื อ เคลื อบสี ห นั ง สั ต ว์ โรงงานผลิ ต เนื้ อเยื่ อและโรงงานผลิ ต กระดาษ มี การส่ ง เสริม ให้ โ รงงาน
อุตสาหกรรมมีการจัดการน้าเสียในกระบวนการผลิตและการระบายน้าทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด โดย
ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณของเสีย ลดการใช้น้าประปาและวัตถุดิบ ลดการใช้
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้คาแนะนาเชิงลึกกับ
สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มีโรงงานที่ได้รับการรับรอง Green
Industry ตั้งแต่ปี 2554-2561 ประมาณ 34,000 ราย นอกจากนี้มีการกากับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้าเสีย
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ปริมาณมากติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆและบาบัดน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
รวมทั้งมีการรายงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.3) การจั ดการน้ าเสียเกษตรกรรม มีการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
ฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและมีการตรวจติดตามการบาบัดน้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
สนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีการจัดการน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพและมีการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่
ดี (GAP) จานวน 18,118 ฟาร์ม มีการดาเนินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและกระตุ้นจิตสานึก
ของเกษตรกรให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร การจัดการของเสียและนาของเสียไปใช้ประโยชน์เพื่อลด
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นและน้าเน่าเสีย และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการนา
แนวทางและเกณฑ์การปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
3) การจัดการน้้าเสียเชิงพื้นที่ มีการดาเนินการในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้าเสียเสื่อมโทรมต่อเนื่อง
เช่น การจัดการน้าเสียคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ชายหาดท่องเที่ยวเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี จิตอาสาพระราชทานฟื้นฟูคลองเปรมประชากร เป็นต้น
3.สถานการณ์ของเสียและสารอันตราย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษตามเป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายหลักที่ 7 (MDGs 7) ที่กาหนดไว้ว่ารักษา
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547)
โดยมีเป้าหมายย่อยที่ 9: กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกาหนดเพิ่ มเติม (MDG Plus) โดยมีตัวชี้วัด
(indicators) คือสัดส่วนขยะมูลฝอยที่นามาใช้ประโยชน์ มีการดาเนินงานสารวจสถานะเป้าหมายการจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล และขยะอุตสาหกรรม ในระหว่างปี 2533-2544 ประเทศไทยมีอัตราการนาเอาขยะมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 5 เป็น 16 แต่ก็ยังต่ากว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และเพื่อแสดงให้เห็นความสาคัญของปัญหาขยะจึงมีการกาหนด
เป้าหมาย MDG+ ไว้ที่ร้อยละ 30 เช่นเดิม
1) การจัดการขยะมูลฝอย
การพัฒนาในช่ว งเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) มีรายงานสถานการณ์การจัดการขยะในปี
2559 โดยสถานการณ์ขยะมูลฝอยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2559) ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี เช่นเดียวกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อวัน ตั้งแต่ปี 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการกาจัดไม่
ถูกต้องลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการถูกต้องเพิ่มมากขึ้นปี 2559 มีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น
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ประมาณ 27.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (26.85 ล้านตัน) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก
1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
กรมควบคุมมลพิษ (2561) รายงานในปี 2560 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.15 เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไป
เป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว อย่างไรก็
ตามแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นโดยมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางและนากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตันหรือ
ร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลร้อยละ 84 การใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ร้อยละ 15 ที่เหลือถูกเก็บรวบรวมไปกาจัดอย่างถูกต้องร้อยละ 43 หรือประมาณ 11.69 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 โดยยังมีขยะมูลฝอยที่ยังถูกกาจัดไม่ถูกต้องอีก 7.17 ล้านตันหรือร้อยละ 26
แนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐประกาศนโยบายให้การจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นเป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี 2557 และรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนหันมาร่วมจัดการลด
และคัดแยกขยะที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดของปี 2560 จะพบว่าการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่หลายพื้นที่ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยเพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลรายงานพบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุง เทพมหานคร 4.86 ล้าน
ตันหรือร้อยละ 18 มีการคัดแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์ 0.99 ล้านตัน ที่เหลือ 3.87 ล้านตันนาไปกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สาหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศมีปริมาณขยะมูลฝอย 22.51 ล้านตันหรือร้อย
ละ 82 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,169 แห่ง หรือร้อยละ 66 มีระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ส่วนที่เหลือ 2,607 แห่งหรือร้อยละ 44 ยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปกาจัด ประชาชนต้องกาจัดขยะเองในพื้นที่ของตน นอกจากนี้การดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนยังต้ องเร่งปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างถูกต้อง นโยบายการส่งเสริมขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้าและให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยปี 2561 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) รายงานปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนมีประมาณ 27.93 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
นาไปกาจัดอย่างถูกต้องในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการกาจัดอย่างถูกต้องและปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แนวโน้มการจัดการขยะมูล
ฝอยในปี 2561 มรแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและนากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76
ล้านตัน หรือร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15 โดยการคัดแยกเพื่อขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า การ
ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจานวน 10.85 ล้านตันหรือร้อยละ 39 ถูกาจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูก
กาจัดไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตันหรือร้อยละ 26 ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมี 4.85 ล้านตันหรือ
ร้อยละ 17 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีการคัดแยกนากลับมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตันหรือร้อยละ 19
ของขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุงเทพมหานคร ที่เหลือ 3.93 ล้านตันถูกนาไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ สาหรับ
ขยะในพื้นที่ 76 จังหวัดมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 23.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 83 ของขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดยัง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจานวน 4,920 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 2,875 แห่ง ยังไม่มีการ
เก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดโดยประชาชนต้องกาจัดขยะในพื้นที่ตน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศในปี 2561 มีจานวน 3,206
แห่ง เปิดดาเนินการ 2,789 แห่ง และปิดดาเนินการ 417 แห่ง เนื่องจากมีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่และดาเนินการ
ปิดตามนโยบายจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ ซึ่งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่หยุดดาเนินการ
พบว่าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐปิดดาเนินการมากที่สุดจานวน 376 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การนาขยะมูลฝอยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจานวน 35 แห่ง

แผนภูมิที่ 3.25 อัตราการเกิดขยะ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนากลับไปใช้ประโยชน์ การกาจัดถูกต้อง
และไม่ถูกต้องปี 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)
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2) สถานการณ์การจัดการสารเคมีและวัสดุอันตราย
สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมและมูลฝอยติดเชื้อในปี 2561 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) ของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศมีจานวน 1.893 ล้านตัน ลดลง 0.733 ล้านตัน จากปี 2560
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน เป็นของเสียอันตราย
จากชุมชน 0.638 ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ประมาณ 414,600 ตัน และ
มูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ 0.055 ล้านตัน แนวโน้มของเสียอันตรายที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาล
สาหรับการจัดการขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ โดยการพัฒนาระบบกากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง และใช้มาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ตารางที่ 3.2 ปริมาณของเสียอันตรายจาแนกตามแหล่งกาเนิดระหว่างปี 2560-2561
แหล่งก้าเนิด

ปี 2560 ล้านตัน

ปี 2561 ล้านตัน

ปริมาณ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น-ลดลง
เพิ่มขึ้น-ลดลง
ชุมชน
0.618
0.638*
+0.02
+3.2
อุตสาหกรรม
1.95
1.2**
- 0.75
-38.46
มูลฝอยติดเชื้อ
0.058
0.055***
-0.003
-5.17
รวม
2.626
1.893
-0.733
+3.1
ที่มา: * ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ, **ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ***ข้อมูลจากกรมอนามัย
2.1) ของเสียอันตรายจากชุมชน
ของเสียอันตรายจากชุมชนในปี 2561 มีประมาณ 638,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.2
(ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 414,600 ตัน และร้อยละ 35 เป็นของเสีย
อันตรายจากชุมชนปะเภทอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ จานวน
223,400 ตัน) มีการวางระบบการจัดการของเสียจากชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และส่งมายังศูนย์รวบรวมของเสีย
อันตรายอันตรายในระดับจังหวัด ทาให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่ องจากยังไม่มีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนามากากับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซาก
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ปัจจุบันการใช้ผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบซึ่งเป็น
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สารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งยังไม่มี
แนวทางการจั ด เก็ บ รวบรวม และก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ประกอบกั บ มี ก ารร้ อ งเรี ย นจาก
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการจัดการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และจากการ
ตรวจสอบพบว่าโรงงานและสถานประกอบกิจการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จานวนมากไม่มีระบบการจัดการที่
สามารถควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสาแดงเท็จของสินค้าในตู้คอน
เทนเนอร์ที่นาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยจานวนมาก
ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดการลักลอบฝังกลบขยะอันตรายตามพื้นที่ต่างๆและพบปนเปื้อนในพื้นที่ที่มีการคัด
แยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งแวดล้อม
2.2) กากของเสียอุตสาหกรรม
สาหรับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการในปี 2560 จานวน 32.95 ล้านตัน เมื่อ
พิจารณาปี 2561 มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด 22.02 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณลดลงจากปี 2560
ร้อยละ 33 โดยแยกเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 20.82 ล้านตัน มีการนากลับมาใช้
ประโยชน์ด้วยการเผาผลิตดเป็นพลังงานไฟฟ้าปริมาณ 7.2 ล้านตัน สาหรับกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายมี
ปริมาณ 1.2 ล้านตัน โดยในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีการกระจายตัวของโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ยภาพบ าบั ด ก าจั ด มากที่ สุ ด อยู่ ที่ ภ าคตะวั น ออก รองลงมาภาคกลาง ภาคตะวั น ตกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือตามลาดับ
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและไม่มีบุ คลากรหรื อเจ้ าหน้ า ที่ดู แลเกี่ย วกับ การจัด การกากอุ ตสาหกรรม ประกอบกับ มีภ าระ
ค่าใช้จ่ ายในการส่ งของเสี ย ออกไปบ าบั ดและก าจัด โดยเฉพาะของเสี ยอันตรายซึ่ งมีการดาเนินโครงการ
ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเป็น ศูนย์ช่วยเหลือ
สาหรับให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกากับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.3) มูลฝอยติดเชื้อ
สาหรับสถานะมูลฝอยติดเชื้อในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 57,954 ตัน เป็น 55,497.22 ตัน
หรื อลดลงร้ อยละ 4.2

เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลิ นิก เอกชน สถานพยาบาลสั ต ว์

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมกว่า 38,235 แห่ง มูลฝอยติเชื้อประมาณร้อยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัด
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กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 24 มาจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน มูลฝอยติดเชื้อได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องมีจานวน 49,897.86 ตันหรือร้อยละ 89.91 ส่วนใหญ่กาจัดโดยใช้เตาเผาและการนึ่งฆ่าเชื้อ
ด้วยไอน้าที่สถานพยาบาล สาหรับสถานพยาบาลขนาดเล็กเป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงพยาบาลแม่
ข่ายเป็นศูนย์กลางในการนาไปจัดการต่อไป ปัจจุบันคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ยังไม่มี
ระบบการรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นระบบ
แผนภูมิที่ 3.26 สัดส่วนการกระจายตัวของโรงงานบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรม ศักยภาพการรองรับ
และการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561)
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แผนภูมิที่ 3.27 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและได้รับการกาจัดในปี 2558-2561

ที่มา: กรมอนามัย (2561)
2.4) สารอันตราย
แนวโน้มการใช้สารอันตรายมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ส่งผลให้มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและสาธารณสุขซึ่ง
สารอันตรายเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การควบคุมและจัดการสารอันตรายของ
ประเทศไทยที่สาคัญได้แก่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่ควบคุมการผลิต นาเข้า ส่งออก และการมี
ไว้ในครอบครองของสารอันตรายภายในประเทศ เมื่อแบ่งสารเคมีที่ใช้ในประเทศจากรายงานกรมควบคุม
มลพิษ (2562) มีดังนี้
2.4.1) สารอันตรายภาคเกษตรกรรม ในประเทศไทยนั้นมีสถานะที่ภาคเกษตรกรรมใช้สารอันตราย
10 ลาดับแรกของปี 2561 มีการนาเข้ารวม 158,089.819 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดย
ประเภทของวัตถุอันตรายที่นาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ สารกาจัดวัชพืชร้อยละ 73 สารป้องกันกาจัดโรค
พืชร้อยละ 12 และสารกาจัดแมลงร้อยละ 11 จากข้อมูลปริมาณการนาเข้าสารอันตรายทางการเกษตรในปี
2557-2561 พบว่าสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่ 3.28 ปริมาณนาเข้าสารอันตรายทางการเกษตรปี 2557-2561

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2561)
สถานะปัจจุบันการตื่นตัวของภาคประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึง
กระแสการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการทาการเกษตรกรรมทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษเนื่องด้ว ยผลิ ตผ ลทาง
การเกษตรเป็นพื้นฐานแรกของการผลิตเป็นวัตถุดิบที่จะต่อยอดไปเป็นอาหารในครัวเรือนจนไปถึงอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคบางชนิดจึงต้องมีความปลอดภัยสูงต่อการบริโภคและสุขภาพของประชาน
กระแสดังกล่าวมีการเรียกร้องจากเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน ประชาคมวิ ชาการ มีข้อเสนอให้
หน่วยงานภาครัฐยกเลิกและจากัดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและสารกาจัดแมลง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต
คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายองค์กรภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนในการ
ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในประเทศไทย
2.4.2) สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทยสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรกปี
2561 มีการนาเข้าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จาก 2.77 ล้านตัน เป็น 2.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ประเภทสาร
อันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่นาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ กรดซัลฟูริก
และเอทีลีนไดคลอไรด์ หรือ 1-2 ไดคลอโรอีเทน ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการนาเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี
2557-2561 พบว่าสถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่ 3.29 ปริมาณการนาเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี 2557-2561

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561)
โดยสรุป สถานะเป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้
ใหม่ทั่วโลกภายใน ปี 2573 และตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ และ
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่
มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดีของประเทศไทยนั้นมีการดาเนินของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีข้อมูลที่สามารถ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทารายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทยได้ จากข้อมูลสถานการณ์ที่ได้ทบทวนมาจะเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดเตรียม
ข้อมูลในการประเมินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 6 ในเป้าประสงค์ 6.3 ได้ และเชื่อมโยงกับข้อมูลในเป้าประสงค์ที่
6.2 เป้าประสงค์ที่ 6.4 เป้าประสงค์ที่ 6.5 และ 6.6 ในเป้าหมายที่ 6 รวมถึงเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 14 การใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทาง
ทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกปกป้อง ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืนด้วย
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4.เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและ
จัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ประสบความ
ทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
จากการทบทวนสถานะเป้าประสงค์ที่ 6.4 สาหรับประเทศไทย พบว่ามีการดาเนินการจัดการน้ามา
ตั้งแต่การร่วมการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในเป้าหมายที่ 7 เป้าหมายย่อยที่ 9 กาหนดนโยบายและพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการจัดการน้าคือ
สัดส่วนพื้นที่น้าต่อพื้นที่ประเทศ (%) ซึ่งมีรายงานข้อมูลของปี 2543 ว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 33 % ซึ่งโดยความจริง
แล้วประเทศไทยมีการบรรจุ แนวทางการดาเนินงานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 ก็มีการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
โดยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติโดยมีการดาเนินงานมาตั้งแต่การเริ่มในการจัดทา
แนวทางของแผนที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามกาหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์ตลอดจนแผน
แม่บทและแผนการปฏิบัติงานต่างๆโดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการน้า
ระดับประเทศ พบว่าในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่หลากหลายโครงสร้างการดาเนินการมีความซับซ้อนและทับซ้อนทาให้
ขาดความเป็ น เอกภาพในการปฏิ บั ติ งานและเป็น การวางนโยบายในลั ก ษณะรวมศู นย์ (centralization)
ภายหลั ง การปฏิ รู ป ระบบราชการ พ.ศ.2545 มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(decentralization) หากแต่ยังไม่มีการดาเนินการในลักษณะองค์รวมโดยแต่ละหน่วยงานราชการยังคงแยกกัน
บริหารตามภารกิจของตนเพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับ ประชาชนอย่างแท้จริงคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึง
ได้มีคาสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าขึ้นเพื่อกาหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้าการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง และคุ ณ ภาพน้ าของประเทศให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี เ อกภาพและบู ร ณาการซึ่ ง
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คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 5 คณะ
ประกอบด้วย
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้
3) คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการออกกฎ
5) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
โดยในแต่ละอนุกรรมการประกอบด้ วยผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันต่างๆร่วม
พิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์นี้ ในที่นี้ได้ทาการรวบรวมแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานด้านน้าที่มีการ
ดาเนินงานในลักษณะบูรณาการหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (Integration) และมีมติ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดาเนินการดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แผนและนโยบายกวารบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ผ่านมา (ที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)
พ.ศ.
2543

2550

2550

นโยบาย/แผน
สาระส้าคัญ
นโยบายน้าแห่งชาติ(มติคณะรัฐ เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์เรื่องน้าของชาติ
ตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
ว่าภายในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะมี
2543)
น้าใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพโดยมี
ระบบการบริหารจัดการองค์กร ระบบ
กฎหมายในการใช้ทรัพยากรน้าที่เป็น
ธรรมยั่งยืนโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและ
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ
แผนดารบรรเทาอุทกภัยระยะ เป็นแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย
กลางและระยะยาว (มติ
แล้งในมติของการบูรณาการร่วมกันของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 27
หน่วยงานราชการทีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
มีนาคม พ.ศ.2550)
ได้ส่วนเสียมีกรอบแผน/กรอบงบประมาณ
ในแต่ละลุ่มน้าพร้อมหน่วยงานราชการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน
แผนพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 แผนพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็ม
ล้านไร่(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
ศักยภาพ 60 ล้านไร่ โดยคานึงถึงปัจจัย
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550) ต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมการยอมรับและ
การตอบสนองต่อความต้องการชุมชนและ

ข้อจ้ากัด/อุปสรรค
เป็นนโยบายในภาพรวมทั้งประเทศ
ไม่ได้ลงรายละเอียดระดับ

ดาเนินได้เพียงร้อยละ 25 ใน
ภาพรวมตามเป้าหมายของแผน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ทาให้ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อเนื่อง
การบริหารจัดการและแยกส่วน
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2554

กรอบน้า 60 ล้านไร่ (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ.2554)

2550- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2554 ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25551510)

2555- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2559 แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)

ประชาชน
การพัฒนาลุ่มน้าอย่างเป็นระบบโดยมี
กรอบแผนงานที่ชัดเจนและมอบหมาย
หน่วยงานหลัก (กรมชลประทาน) บูรณา
การร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
แผนงาน
เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของการเก็บ
กักน้า การปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ
การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าใหม่ การ
พัฒนาระบบกระจายน้าผิวดินและใต้ดิน
และการวางระบบสารสนเทศการจัดการ
น้า

ขาดการจัดลาดับความสาคัญและ
การเตรียมความพร้อมของโครงการ
เฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและควร
ต้องมีการศึกษารายโครงการเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้รายระเอียดระดับโครงการ
เน้นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้น้าเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ไม่ชัดเจน
ในเรื่องความเชื่อมโยงของการบริหาร
จัดการพื้นที่ซึ่งต้องเน้นความ
เกี่ยวข้องกันทั้งระบบตั้งแต่ ต้นน้า
กลางน้าและปลายน้า
ไม่มีการกากับแผนหลักและ
แผนปฏิบัติ

เน้นการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
ครอบคลุมการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งน้าทั้งผิวดินและบาดาลแหล่งน้า
ชุมชนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและประ
สิทธิภาการกระจายน้า การผันน้าระหว่าง
ลุ่มน้าและระหว่างประเทศ รวมทัง้
ให้บริการน้าอุปโภคทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
แผนแม่บทการบริหารจัดการ
บรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยในกลุม่ ลุ่มน้า ขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ทรัพยากรน้า (มติคณะรัฐมนตรี เจ้าพะยาในปี พ.ศ.2555 ประกอบด้วย
จัดแผน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.
แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะ
2555
เร่งด่วนในปี พ.ศ.2555 และแผนบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน

การดาเนิ นการของประเทศไทยได้จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.
2561-2580) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศอย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงรัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ในการพัฒนาประเทศดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัด การ
ทรัพยากรน้าสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจึงได้
จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (ปีพ.ศ.2561-2580) โดยปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า 12 ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถ่ายทอดลงสู่การดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (แผนระดับ 2 :
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19) โดยการจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20
ปี มีความเชื่อมโยงและดาเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งระบบดังนี้ 1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ 2) เพิ่มผลิต
ภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากลและ 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศโดยจะวัดความสาเร็จจากการ
ใช้ดรรชนีตามกรอบของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ทั้งนี้แผนแม่บทด้านน้าจะกาหนดแผนงานที่จะดาเนินการ
ให้มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อดรรชนีการวัดในระดับชาติได้มีประเด็นความเชื่อมโยง ดังนี้
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี
แผนแม่บทประเด็น
แผนแม่บทประเด็นที่ 19
การบริหารจัดการน้าทั้ง
ระบบ

แผนย่อความครอบคลุม/
1. พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ
• จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท
• จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
• จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤต
• จัดการบริหารน้าเชิงลุม่ น้าอย่างมีธรร
มาภิบาล

แผนแม่บทฯน้้าที่สอดรับ
ด้านที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
• พัฒนาระบบประปาชนบท
• พัฒนาน้าดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม
ด้านที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
• เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
• ป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองการจัดทาผังน้าและปรับปรุงผัง
เมือง
• การจัดการพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่ชะลอน้า
• การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับ
ลุ่มน้าและพื้นที่วิกฤต
ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
• การลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน
• การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม
• การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้น
น้า
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แผนแม่บทประเด็น

แผนย่อความครอบคลุม/

2. เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการ
ใช้น้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล
• จัดการน้าในเขตเมือง
• จัดการน้าเพื่อการพัฒนา
• เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า

แผนแม่บทฯน้้าที่สอดรับ
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
• ปรับปรุงองค์กรด้านการบริหารจัดการน้า
• การจัดทาแผนบริหารจัดการน้า
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
• การพัฒนาระบบประปาเมืองเศรษฐกิจ/
• การประหยัดน้าทุกภาคส่วน
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงน้าภาคการผลติ
• พัฒนาแหล่งน้าต้นทุนใหม่
• บริหารจัดการความต้องการ
• จัดหาน้าพื้นที่เกษตรน้าฝน

เมื่อพิจารณาการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 6.4.1 จะเห็นว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ปริมาณน้าของ
ประเทศและปริมาณการใช้น้าในภาคส่วนต่างๆ (คณะกรรมการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
, 2558) ดังนี้
1.ศักยภาพทรัพยากรน้้าในประเทศ
1.1 ปริมาณน้้าฝน
พื้นที่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 25 ลุ่มน้าหลัก มีพื้นที่ประมาณ 514,008 ตารางกิโลเมตร
หรือ 321 ล้านไร่ สภาพพื้นที่ตั้งของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่ง ทาให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายตามสภาพภูมิอากาศมากบ้างน้อยมาก
ตามลักษณะกายภาพและที่ตั้งของแต่ละลุ่ม น้าโดยประเทศไทยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย ทั่วประเทศประมาณ
1,375 ถึง 1,455 มิลลิเมตร มีความผันแปรตามลักษณะภูมิประเทศและตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ ปริมาณ
ระหว่าง 900-4,000 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยปกติจะมีความแห้งแล้งและมีฝนน้อยใน
ฤดูหนาวและมีปริมาณฝนตกมากขึ้นพร้อมมีพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและฤดูฝนโดยส่วนใหญ่มีฝนตก
ชุกในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนภาคใต้มีปริมาณน้าฝนมากที่สุดเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้ชิดทะเลภาคตะวันออกมี
ปริมาณน้าฝนมากรองลงมาโดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะมีปริมาณน้าฝนมากแต่คุณสมบัติของดินเป็น
ดินปนทรายไม่อุ้มน้าและมีการตัดไม้ ทาลายป่าสูงทาให้ดินขาดการซึมซับ น้าอย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ใน
ระดับลุ่มน้าพบว่า ลุ่มน้าท่าจีน เจ้าพระยา และชายฝั่งทะเลตะวันตกมีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเฉลี่ยปีละ 1,000
มิลลิเมตร ดังแสดงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นรายลุ่มน้าในตารางที่ 3.5 และแสดงความเข้มและการกระจาย
ของฝน
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ตารางที่ 3.5 ข้อมูลพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
รหัส/ลุ่มน้้า
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
03 โขง (อีสาน)
04 กก
05 ชี
06 มูล
07 ปิง
08 วัง
09 ยม
10 น่าน
11 เจ้าพระยา
12 สะแกกรัง
13 ป่าสัก
14 ท่าจีน
15 แม่กลอง
16 ปราจีนบุรี
17 บางปะกง
18 โตนเลสาป
19 ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก
20 เพชรบุรี
21 ชายฝั่งทะเล
ตะวันตก
22 ภาคใต้ฝั่งตะ
ออก
23 ตาปี
24 ทะเลสาบ
สงขลา
25 ปัตตานี
26 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก
รวม/เฉลี่ย
1

อุตินิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ปริมาณน้้าท่าธรรมชาติ 2
ปริมาณน้้าท่า
(ล้าน ลบ.ม.)
ไหลออก2
เกณฑ์เฉลี่ย เกณฑ์น้าน้อย เกณฑ์น้ามาก (ล้าน ลบ.ม.)
11,419
10,106
13,130
10,205
6,522
6,443
7,616
6,728
30,642
30,434
35,973
28,303
4,264
4,250
5,409
3,669
16,405
14,910
19,165
11,949
29,172
26,039
31,150
8,973
11,187
9,775
12,406
8,041
1,874
1,644
2,054
1,802
5,261
4,934
6,389
4,454
17,454
15,487
20,039
11,042
4,225
4,083
5,161
3,981
1,479
1,120
1,581
1,428
5,96
4,210
5,354
2,510
3,247
2,875
3,592
1,344
22,139
18,251
23,636
19,169
8,544
6,968
8,531
5,22
3,441
3,097
3,639
3,359
2,442
2,975
3,982
1,794
18,242
15,702
18,693
15,706

ปริมาณการ
ระเหยจาก
ถาด1 (มม.)
1,468
1,479
1,533
1,505
1,771
1,793
1,618
1,522
1,675
1,596
1,873
1,660
1,751
1,879
1,555
1,695
1,730
1,637
1,673

ปริมาณฝน
เฉลี่ยรายปี1
(มม.)
1,356
1,598
1,598
1,347
1,228
1,312
1,146
1,113
1,179
1,237
1,099
1,250
1,185
1,023
1,429
1,527
1,320
1,425
2,161

1,649
1,613

1,126
1,076

2,946
4,046

2,044
3,155

3,033
4,536

2,713
2,032

46.70
455.75

1,542

2,441

28,204

23,975

33,225

23,184

52.31

1,508
1,605

1,840
1,870

14,239
4,448

12,069
3,901

16,825
5,301

9,929
4,289

63.10
28.00

1,560
1,531

1,893
2,441

3,462
24,827

3,145
21,673

4,324
27,573

3,213
18,990

47.42
49.68

1,455

285,227

253,277

322,026

224,029

1,632

ค่าสัมประสิทธิ์
น้้าท่า2
(ร้อยละ)
47.00
40.50
40.50
40.10
27.00
31.90
28.80
15.60
18.90
41.10
19.10
22.80
26.40
23.20
50.24
44.18
31.90
51.80
55.75

2

ที่มา: : กรมทรัพยากรน้า (2557), กรมชลประทาน (2557)
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1.2 ปริมาณน้้าผิวดิน
ปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ(Natural Flow) เป็นปริมาณน้าบนผิวดินที่เกิดจากฝนหลังจาก
การซึมลงใต้ดินและการระเหยแล้วมีทั้งสิ้น 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าดังกล่าวบางส่วนถูกเก็บกัก
ในแหล่ ง น้ าบางส่ ว นถู ก น าไปใช้ ใ นรู ป แบบต่ า งๆและท้ ายสุ ด ไหลเป็ น ปริม าณน้ าท่ าที่ ไ หลออกนอกลุ่ ม น้ า
(Runoff) ทั้งประเทศมีทั้งสิ้น 224,024 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของน้าท่าธรรมชาติ
ลุ่มน้าที่มีปริมาณน้าท่าต่าที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าสะแกกรัง วัง โตนเลสาป ท่าจีน บางปะกง และ
ปั ต ตานี ต ามล าดั บ ทั้ง นี้ เ มื่ อวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บสั ดส่ ว นของน้ าท่ ากั บ ปริม าณน้ าฝนที่ ตกในลุ่ มน้ าหรื อ
สัมประสิทธิ์ของน้าท่าพบว่า ลุ่มน้าที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าวัง เจ้าพระยา ยม สะแกกรัง ท่าจีน บาง
ปะกง ชี ป่าสัก ปิงและทะเลสาบสงขลาตามลาดับดังแสดงปริมาณน้าผิวดินเป็นรายลุ่มน้า เมื่อพิจารณา
ปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้า(Specific Yield) จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ลุ่มน้าที่อยู่ทางภาคใต้ ริม
ทะเลหรือลุ่มน้าที่มีปริมาณฝนตกมากและมีกิจกรรมการใช้ น้าพื้นที่ลุ่มน้าน้อยจะเป็นลุ่มน้าที่มีปริมาณน้าท่า
รายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รับน้าอยู่ในเกณฑ์สูงโดยลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออกมีปริมาณน้าท่าต่อหน่วยพื้นที่
มากที่สุดเท่ากับ 41.8 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร
นอกจากนี้ยังมีน้าผิวดินที่เป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่เป็นห้วย หนอง คลอง บึง ทั้งประเทศมี
จานวนทั้งสิ้น 50,677 แห่ง ความจุ 17,247 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปัญหาเสื่อมโทรมต้องมีการปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้าสาหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าและบรรเทาอุทกภัย
แหล่งน้าธรรมชาติที่มีจานวนมากที่สามารถนามาปรับปรุงฟื้นฟูมาใช้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าชีและ
ลุ่มน้าโขง ตามลาดับ
1.3 ปริมาณน้้าบาดาล
แอ่งน้าบาดาลของประเทศไทยได้จาแนกตามลักษณะของชั้นหินให้ น้าชนิดและลักษณะของ
ช่องว่างในหินส่วนประกอบของชั้นหินให้ น้าคุณสมบัติในการกักเก็บและการจ่ายน้าของชั้นหินให้น้าบริเวณที่
เป็นพื้นที่รับน้าและพื้นที่จ่ายน้าของระบบน้าบาดาลแบ่งแอ่งน้าบาดาลได้ 27 แอ่งน้าบาดาลและแบ่งเป็นแอ่ง
น้าบาดาลย่อยได้หมด 36 แอ่งน้าบาดาลย่อยส่วนการจาแนกประเภทของชั้นหินให้น้าหลักแบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท คือ หินให้น้าหินแข็ง(Consolidated Aquifer) และชั้นหินให้น้าตะกอนหินร่วน(Unconsolidated
Aquifer) ครอบคลุมพื้นที่ 388,464 และ 125,543 ตารางกิโลเมตรตามลาดับโดยพบว่าพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองรับด้วยชั้นหินให้น้าทีเ่ ป็นหินแข็งมากที่สุดและพื้นที่ของภาคเหนือรองรับด้วยชั้นหินให้
น้าตะกอนหินร่วนมากที่สุด
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (พ.ศ.2557) ประเมินว่า ปริมาณการกักเก็บในชั้น น้าบาดาลทั้ง
ประเทศมีประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้าไหลลงชั้นน้าบาดาลเพิ่มเติมรายปี 102,809
ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อพิจารณาศักยภาพในด้านของคุณภาพน้าบาดาลแล้ว พบว่ามีปริมาณน้าไหลลงชั้นน้า
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บาดาลที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ได้เพิ่มเติมรายปี 95,613 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากปริมาณน้าไหล
เพิ่มเติมบางส่วนจะไหลเข้าสู่ แหล่ ง น้ าผิว ดินทะเลและพื้นที่ชุ่ม น้าเพื่อรั กษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ดังนั้น
ปริมาณน้าบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศน์เท่ากับ 71,700 ล้านลูกบาศก์
เมตร(ร้อยละ 75 ของปริมาณน้าทีเ่ พิ่มเติมรายปี) แต่ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ น้าบาดาลไปแล้วทั้งสิ้น 3,500 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาศักยภาพการนามาใช้เพื่อไม่ให้กระทบปริมาณน้าที่เก็บกักในชั้นน้าบาดาลเดิมและ
ปริมาณน้าที่ใช้ ในปัจจุบันพบว่าปริมาณน้าที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้เพิ่มเติมทั้งประเทศมีทั้งสิ้นปีละ 68.200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งลุ่มน้าที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาบริหารจัดการน้าบาดาลได้มากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าสะแกกรัง ท่า
จีน แม่กลอง เจ้าพระยา น่าน และปิงตามลาดับ รายละเอียดแต่ละลุ่มน้า อย่างไรก็ตามในการพัฒนาน้าบาดาล
ขึ้นมาใช้นั้นมีข้อจากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในการสูบ น้าอีกทั้งก่อนทาการ
เจาะบ่อน้าบาดาลต้องมีการสารวจเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพน้าบาดาลที่ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหินแข็ง
และพื้นทีน่ ้าเค็มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสารวจค่อนข้างสูง
ข้อจ้ากัดในการที่ไม่สามารถพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่
• พื้นที่ศักยภาพบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงพืน้ ที่ป่าซึ่งไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้
• พื้นที่ศักยภาพในหลายพื้นที่ที่ประชาชนมีน้าผิวดินใช้เพียงพอแล้วจึงไม่มีความ จาเป็นในการ
พัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้
• พื้นที่ที่น้าบาดาลศักยภาพสูงในหลายพื้นที่พัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น
เนื่องจากเพียงพอต่อความต้องการแล้ว
• การพัฒ นาน้าบาดาลในปัจจุบันส่ ว นใหญ่จะมีการพัฒ นาเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่
ประชาชนขาดแคลนน้าแต่ในความเป็นจริงในหลายๆพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนไม่ ประสบปั ญ หาการขาดแคลน
น้าพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรือในพื้นที่ห่างไกลชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลอีกจานวนมาก
ตารางที่ 3.6 ศักยภาพในการพัฒนาน้าบาดาลมาใช้เพิ่มเติม
รหัส/ลุ่มน้้า
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
03 โขง (อีสาน)
04 กก
05 ชี
06 มูล

ปริมาณน้้า
ที่กักเก็บ
(ล้านลบ.ม.)
15,802.76
6,726.30
209,015.28
16,572.24
198,629.00
280,976.32

ปริมาณน้้าเพิ่มเติม
รายปี
(ล้าน ลบ.ม./ปี)
1,089.16
554.45
5,198.79
2,061.71
4,240.55
5,619.43

ปริมาณการใช้น้า ปริมาณที่จะพัฒนาขึ้น
บาดาลในปัจจุบนั
มาใช้ได้เพิ่มเติม
(ล้าน ลบ.ม./ปี)
(ล้าน ลบ.ม./ปี)
2.45
722.51
27.16
367.80
325.05
3,448.69
59.70
1,367.66
413.90
2,813.03
364.13
3,727.72
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07 ปิง
08 วัง
09 ยม
10 น่าน
11 เจ้าพระยา
12 สะแกกรัง
13 ป่าสัก
14 ท่าจีน
15 แม่กลอง
16 ปราจีนบุรี
17 บางปะกง
18 โตนเลสาป
19 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
20 เพชรบุรี
21 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
22 ภาคใต้ฝั่งตะออก
23 ตาปี
24 ทะเลสาบสงขลา
25 ปัตตานี
26 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม/เฉลี่ย

71,659.08
13,790.97
12,586.73
44,652.60
18,948.78
31,832.04
33,960.27
4,400.34
35,488.54
11,077.57
6,690.52
8,780.14
12,164.43
6,277.89
6,362.68
21,859.11
13,394.68
10,005.08
1,762.18
38,544.30
1,131,959.84

8,241.73
977.77
3,173.52
8,269.85
10,892.30
12,440.96
1,571.32
12,368.26
12,166.49
1,018.85
2,047.77
1,694.59
2,178.14
389.03
423.09
1,727.91
1,516.31
911.12
340.99
1,695.35
102,809.45

289.66
43.39
187.40
110.09
325.05
25.06
145.35
317.01
219.27
34.64
47.20
19.49
114.82
15.66
28.41
108.20
45.96
95.92
28.09
107.61
3,500.67

5,467.26
648.61
2,105.20
5,485.91
7,225.55
8,252.87
1,042.36
8,204.65
8,070.80
675.87
1,358.42
1,124.13
1,444.90
258.07
280.66
1,146.23
1,005.87
604.40
226.20
1,124.64
68,200.00

หมายเหตุ : ปริมาณน้าที่จะพัฒนาขึ้นใช้ได้เพิ่มเติมยังไม่ได้พิจารณาจากข้อจากัดอื่นๆ เช่น ความลึกของบ่อที่จะสูบ ความคุ้ม
ทุน เป็นต้น
ที่มา: กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2557)

2.ปริมาณการใช้น้าของประเทศไทย
สาหรับ ปริมารการใช้น้าในภาคส่ว นต่างๆของประเทศไทยจากข้อมูล แผนยุทธศาสตร์การบริห าร
จัดการทรัพยากรน้า (คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า, 2558) พบว่ามีการ
ใช้น้าในปัจจุบันดังนี้
2.1 การใช้น้าผิวดิน
ระบบการเกษตรของประเทศไทยจะมีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ใกล้แหล่งน้าโดยเฉพาะพื้นที่
เกษตรชลประทานทาให้มีการใช้น้าเพื่อการเกษตรเป็นปริมาณมาก การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของ
พื้นที่ชุมชนเมืองและการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจทาให้ความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้นโดยมีการ
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ใช้น้าในพื้นที่การเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน การใช้น้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมสรุปได้
ดังนี้
1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรภาคการเกษตรมีปริมาณการใช้น้ามากกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณการใช้น้าทั้งหมดโดยแบ่งเป็นการใช้น้าผิวดินทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานดังแสดง
การใช้น้าเพื่อการเกษตรรายลุ่มน้าในตารางที่ 3.7 ดังนี้
1.1) พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานเป็นการใช้น้าจากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง
และขนาดเล็กผ่านระบบชลประทานหรือสถานีสู บน้าโดยพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานจะมีการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งที่มีการใช้น้าเป็นปริมาณมากโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งพบว่า ในเขตชลประทานทั่ว
ประเทศทั้งสิ้น 30.22 ล้านไร่ ได้จัดสรรน้าให้ได้ถึงแปลงนา จานวน 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยลุ่มน้าที่ มี
การจัดสรรน้าในเขตชลประทานมากที่สุดได้แก่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ท่าจีน น่าน ชี มูลและปิง
ข้อมูลปี 2557 ในพื้นที่โครงการเจ้าพระยามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง มากกว่าร้อย
ละ 50 ของพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเดิมในการศึกษาวางแผนพัฒนากาหนดการปลูกพืชฤดูแล้ง ประมาณร้อยละ 30
ทาให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเฉพาะในช่วงปี น้าน้อย
และเป็น ผลต่อการใช้น้าในกิจ กรรมต่างๆ เช่น การอุปโภคบริโ ภค การประปา การรักษาระบบนิเวศ การ
คมนาคมทางน้าและการผลักดันน้าเค็ม เป็นต้น
1.2) พื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นการใช้ น้าฝนโดยตรงเป็นส่วนใหญ่และ บางส่วน
จากการสูบน้าบาดาลและน้าท่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรขึ้นกับปริมาณน้าฝนและ
การกระจายของฝนในแต่ละปีรวมทั้งสภาพภูมิประเทศชนิ ดพืชและช่วงเวลาที่ปลูก พืชเหล่านี้โดยเฉพาะพื้นที่
ปลูกข้าว ผัก และผลไม้ จะมีความเสี่ยงที่จะขาดน้าสูงกว่าพืชที่ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้นโดยพื้นที่การเกษตรนอก
เขตชลประทานมีทั้งสิ้น 120 ล้านไร่ ใช้น้าฝนเป็นหลักแต่ยังต้องการปริมาณน้าเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย
ในช่วงฝนทิ้งช่วงอีกประมาณ 48,960 ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเฉพาะการปลูกฤดูฝนเท่านั้น) โดยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการใช้น้ารายลุ่มน้า พบว่าลุ่มน้าที่มีความต้องการน้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานมากที่สุดได้แก่ลุ่มน้ ามูล โขง (อีสาน) ซี ชายฝั่งทะเลตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามลาดับ
ตาราที่ 3.7 การใช้น้าเพื่อการเกษตรรายลุ่มน้า (หน่วย:ล้านลูกบาศก์เมตร)
รหัส/ลุ่มน้้า
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
03 โขง (อีสาน)
04 กก
05 ชี

น้้าท่า
ธรรมชาติ
11,419
6,522
30,642
4,264
16,405

น้้าท่าธรรมชาติ
น้้าที่จัดสรรเพื่อ1 ความต้องการเกษตร2
การชลประทาน นอกเขตชลประทาน
ฝน
แล้ง
8,108
3,312
227
343
5,707
815
683
945
26,812
3,830
1,969
4 ,913
3,168
1,096
999
504
12,697
3,707
4,989
4 ,168
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06 มูล
29,172
22,929
6,243
4,444
07 ปิง
11,187
6,880
4,307
4,396
08 วัง
1,874
1,580
294
670
09 ยม
5,261
4,130
1,131
3,089
10 น่าน
17,454
11,991
5,463
6,017
11 เจ้าพระยา
4,225
2,746
1,479
10,933
12 สะแกกรัง
1,479
1,329
151
600
13 ป่าสัก
5,096
4,215
882
2,001
14 ท่าจีน
3,247
2,013
1,234
7,019
15 แม่กลอง
22,139
13,837
8,302
4,057
16 ปราจีนบุรี
8,544
6,237
2,307
1,207
17 บางปะกง
3,441
3,177
264
3,456
18 โตนเลสาป
2,442
2,019
422
174
19 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
18,242
14,119
4,123
726
20 เพชรบุรี
2,946
2,136
810
1,246
21 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
4,046
2,545
1,501
1,067
22 ภาคใต้ฝั่งตะออก
28,204
11,874
16,330
3,152
23 ตาปี
14,239
8,216
6,023
207
24 ทะเลสาบสงขลา
4,448
1,414
3,034
1,307
25 ปัตตานี
3,462
1,402
2,060
79
26 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
24,827
17,032
7,796
284
รวม
285,227
198,312
8 6,915
64,999
1
หมายเหตุ : เป็นน้าที่จัดสรรได้จากโครงการพัฒนาแหล่งน้า ในเขตชลประทานตามที่มีการเพาะปลูกจริง
2
เป็นความต้องการน้าเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ้งช่วงคิดเฉพาะการปลูกในฤดูฝนเท่านัน้
ที่มา: กรมชลประทาน (2557) และกรมทรัพยากรน้า (2557)

8 ,392
1 ,748
224
1 ,850
2 ,206
964
665
1 ,631
958
2 ,044
266
806
639
3 ,910
346
1 ,517
3 ,528
1 ,981
1 ,060
490
2 ,864

2) การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ข้อมูลปี 2557 พบว่าความต้องน้าอุปโภค
บริโภคมีความต้องการ 6,490 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ความต้องการน้าในปี พ.ศ.2570
จานวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 เนื่องจากการขยายตัวภาคบริการของประเทศ
มีการขยายตัวค่อนข้างมากเป็นการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและภาคการค้าในระดับท้องถิ่นและในระดับ
ภูมิภาค ทาให้เมืองหลักในภูมิภาค เช่น จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธานี จ.สงขลา เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มี
ชื่อเสียงติดระดับโลก เช่น กรุงเทพมหานครชายฝั่งทะเลอันดามันและเกาะสมุย เป็นต้น มีความต้องการใช้น้า
เพิ่มขึ้นจากข้อมูล ในปี พ.ศ.2553 นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ 14 ล้านคน และนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศประมาณ 80 ล้านคน โดยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขยายการ
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และหวัดชุมพร
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สาหรับภาคการค้าภาคการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและการค้าชายแดนทาให้เมืองหลักและ
เมือ งค้ าชายแดนมี การขยายตัว เช่น ภาคเหนือ ในจัง หวั ด เชีย งใหม่ เชีย งราย พิษ ณุโ ลก และตาก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมาและมุกดาหาร ภาคกลางในกรุงเทพมหานคร นครสวรรค์
ชลบุ รี ระยอง และภาคใต้ในจั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี สงขลาและภูเก็ต ซึ่งในพื้นที่ห รื อเมืองหลั กที่มีภ าคการ
ท่องเที่ยวภาคการค้าและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจะมีประชากรแฝงและกิจกรรมการใช้น้าเพิ่มมากขึ้นจาก
การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคตามปกติซึ่งจะต้องวางแผนรองรับการขยายตัวในอนาคต
3) การใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม : การใช้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีมูลค่าการผลิตในภาค
กลางคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 7 ของมูลค่ารวมทั้งประเทศโดยโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมมีพื้นที่หลักคือ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
สาหรับในภาคอื่นๆ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่
โดยเริ่มมีอุตสาหกรรมประเภทรวมกลุ่มในภูมิภาค เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่จั งหวัดลาพูน นครราชสีมา และ
สงขลา เป็นต้น สรุปสถานการณ์ด้วยความต้องการใช้น้าดังนี้
3.1) กลุ่มอุตสาหกรรมบริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบมีทั้งการ รวมกลุ่ม
เป็นนิคมอุตสาหกรรมและที่ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่จากการประเมิน การใช้น้าของโรงงานประเภทต่างๆมีความ
ต้องการใช้น้ารวมประมาณปีละ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการใช้น้าส่วนใหญ่ ภาคเอกชนจะเป็นผู้จัดหาน้า
เองโดยใช้น้าบาดาลเป็นส่วนใหญ่และเปลี่ยนมาใช้น้าประปาในพื้นที่บริการของการประปาครอบคลุมสาหรับ
นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในภาคกลางส่วนใหญ่จะใช้น้าจากน้าบาดาลแต่ในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ได้เปลี่ยนเป็นใช้น้าจากลาน้าธรรมชาติทาให้ต้องมีแหล่งเก็บน้าที่จะระบาย
น้ามาให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
ตารางที่ 3.8 ความต้องการใช้น้าอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวปัจจุบันและอนาคต (หน่วย:ล้านลูกบาศก์เมตร)
รหัส/ลุ่มน้้า
01 สาละวิน
02 โขง (เหนือ)
03 โขง (อีสาน)
04 กก
05 ชี
06 มูล
07 ปิง
08 วัง
09 ยม
10 น่าน

ปัจจุบัน
พ.ศ.2557
28.71
74.38
338.84
74.33
518.47
625.79
57.96
71.65
143.99
2,317,99

พ.ศ.2560
29.78
76.39
348.01
75.95
529.80
637.33
255.58
58.87
75.83
174.66

อนาคต
พ.ศ.2565
34.95
83.35
379.70
81.45
566.38
679.92
280.90
61.79
79.72
159.20

พ.ศ.2570
37.83
91.84
418.37
87.57
605.27
728.72
329.97
65.11
65.11
151.30
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11 เจ้าพระยา
12 สะแกกรัง
13 ป่าสัก
14 ท่าจีน
15 แม่กลอง
16 ปราจีนบุรี
17 บางปะกง
18 โตนเลสาป
19 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
20 เพชรบุรี
21 ชายฝั่งทะเลตะวันตก
22 ภาคใต้ฝั่งตะออก
23 ตาปี
24 ทะเลสาบสงขลา
25 ปัตตานี
26 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
รวม

2,317.76
18.23
106.71
336.05
133.86
50.10
143.41
23.50
408.60
39.12
43.75
232.03
80.81
139.41
31.37
204.55
6,489.15

2,415.53
18.89
112.03
343.28
138.36
70.10
151.35
24.13
430.05
40.05
45.39
235.37
83.69
140.94
31.14
214.94
6,757.43

2,574.81
19.54
118.69
355.23
155.17
61.74
180.55
26.97
500.06
43.12
50.98
261.98
94.18
213.07
33.52
251.14
7,348.11

274.44
33.63
177.85
387.21
172.58
85.59
206.72
30.08
576.09
46.35
57.74
290.52
104.86
177.67
36.23
296.32
8,260.02

หมายเหตุ : 1. ความต้องการใช้น้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิด 120 ลิตร/คน/วัน
2. ความต้องการใช้น้าประเมินครอบคลุมการท่องเที่ยว
3. การประเมินความต้องการใช้น้าในอนาคตของการประปาส่วนภูมิภาคใช้สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
4. ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการในเขตเทศบาลต่างๆรวมทั้งบางส่วนได้ขยายเขตการบริการไปในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล
5. ความต้องการใช้น้าในปี พ.ศ. 2557 ของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีสัดส่วนบริการประมาณร้อยละ 16 ของครัวเรือนทั้งหมด
6. กาลังการผลิตของการประปานครหลวงในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ประมาณ 1,804 ล้านลูกบาศก์เมตร
ที่มา: กรมชลประทาน,2557 กรมทรัพยากรน้า,2557 และการประปาส่วนภูมิภาค,2557

3.2) กลุ่ มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกมีพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ทั้งใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง มีการพัฒนาแหล่งน้าทั้งอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและการสูบและผันน้าจาก
แม่น้าสาหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและมีระบบท่อส่งน้าดิบ ซึ่งส่งเพื่อการอุปโภค บริโภค ท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม จากการประเมินการใช้น้าผ่านระบบท่อของบริษัท East water มีความต้องการใช้ น้ารวม
ประมาณปีละ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร (พ.ศ.2557) โดยจัดสรรน้าให้กับนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัด
ชลบุรีและระยอง 178 ล้านลูกบาศก์เมตรและจัดสรรให้กับการประปาส่วนภูมิภาครวมกับการอุปโภค-บริโภค
ด้านอื่นๆอีก 87 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งน้าอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ ยวจะใช้น้าจากอ่างเก็บน้าและ
ระบบท่อส่งน้าโดยระบบทั้งหมดในปีฝนปกติสามารถรองรับความต้องการใช้น้าเพียงพอแต่มีโอกาสขาดแคลน
น้าในปีแล้งได้ เนื่องจากค่าเฉลี่ยของน้าต้นทุนที่ในแต่ละปีใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการน้าแนวโน้มการ
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ขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวยั งคงเพิ่มขึ้นทาให้ถ้าไม่สามารถจัดหาน้าต้นทุนเพิ่มขึ้นได้จะเกิด
การขาดแคลนน้ารุนแรงในอนาคตสาหรับในพื้นที่อื่นๆพื้นที่อุตสาหกรรมจะจัดหาน้าเองโดยใช้น้าจากลาน้า
ธรรมชาติและการสารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในปีพ.ศ.2557 ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ 4,206 ล้านลูกบาศก์
เมตร เมื่อประเมินความต้องการใช้น้าในอนาคตครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า
ความต้องการน้าในปี พ.ศ.2570 จานวน 7,515 ล้านลูกบาศก์เมตร
4) การใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
การประเมินปริมาณความต้องการน้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศได้ทาการประเมิน จากความ
ต้องการปริมาณน้าต่าสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ามิได้รวมถึงความต้องการของกิจกรรมต่างๆที่อยู่ด้าน
ท้ายน้า เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมและอื่นๆ เป็นต้น โดยพิจารณาจากปริมาณ
น้าท่าเฉลี่ยรายเดือนที่มีค่าต่าที่สุดของลุ่มน้าแล้วคานวณเป็นปริมาณน้าที่ต้องการทั้งฤดูแล้งโดยพบว่าปริมาณ
น้าต่าสุดที่ใช้รักษาระบบนิเวศทั้งประเทศประมาณ 27,090 ล้านลูกบาศก์เมตร (ในช่วงฤดูแล้ง) หรือร้อยละ 57
ของปริมาณน้าท่าทั้งฤดูแล้ง ซึ่งลุ่มน้าที่มีความต้องการเพื่อรักษาระบบนิเวศสูงที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าแม่กลอง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก น่าน และปิง ตามลาดับ
โดยสรุปจากการวิเคราะห์สมดุลของน้าต้นทุนกับการใช้น้าในภาพรวมความต้องการน้ารวมทั้งประเทศ
ปีละประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร (รวมน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ) สามารถเข้าถึงแหล่งน้าในรูปแบบ
ต่างๆอาทิ แหล่งเก็บกักน้าอาคารพัฒนาแหล่งน้า แหล่งน้า/ลาน้าธรรมชาติและน้าบาดาลเป็นต้น จานวนปีละ
102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังไม่สามารถจัดสรรน้าให้กับพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานและน้าอุปโภค
บางส่วนอีกประมาณปีละ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นในการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้าใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและการบรรเทาอุทกภัยควรพิจารณา
จากศักยภาพและข้อจากัดทางอุทกศาสตร์และทางภูมิสังคมของพื้นที่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ตามปริมาณการขาดแคลนน้าหรือปริมาณน้าส่วนเกินที่ทาให้เกิดน้าท่วมดังนี้
1) ศักยภาพทางอุทกศาสตร์: พิจารณาจากปริมาณน้าท่าในฤดูฝนที่เหลือจากความต้องการ
พื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ รักษาระบบนิเวศ
พบว่าทั้งประเทศมีศักยภาพน้าที่เหลือในฤดูฝนที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 140,220 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใน
ภาพรวมเสมือนว่าปริมาณน้ามีความเพียงพอต่อความต้องการทั้งหมดแต่เมื่อวิเคราะห์เป็นรายลุ่มน้าแล้วพบว่า
บางพื้นที่หรือบางเวลามีปริมาณน้าท่าไม่เพียงพอที่จะนามาพัฒนาให้สนองตอบความต้องการในกลุ่มลุ่มน้าได้
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2) พิ จ ารณาจากความเหมาะสมทางภู มิ ป ระเทศและข้ อ จ ากั ด ของการตั้ ง ถิ่ น ฐานของ
ประชาชน
จากการพิจารณาศักยภาพข้อจากัดและตามสภาพปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่าเป้าหมายในการ
พัฒนาแหล่งเก็บกักได้เพิ่มขึ้น 18,900 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ ตามยังมีเงื่อนไขอื่นที่อาจทาให้ ศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าลดลงไปตามข้อจากัด ได้แก่ ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ วิถีชีวิตชุมชนของ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา เป็นต้น
2.2 การใช้น้าบาดาล
การใช้น้าบาดาลในประเทศไทยมีกิจกรรมการช้าในด้านอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
โดยมีจานวนบ่อน้าบาดาลและบ่อน้าตื้นรวมทั้งประเทศจานวน 2.17 ล้านบ่อแยกเป็นบ่อน้าบาดาลจานวน
0.24 ล้านบ่อและบ่อน้าตื้น (บ่อตอกโดยประมาณ 0.44 ล้านบ่อและบ่อวงโดยประมาณ 1.49 ล้านบ่อ) จานวน
1.93 ล้ า นบ่ อในปี พ.ศ.2557 พบว่ า มี ป ริ มาณการใช้ น้ าทั้ งหมด 3,504 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร เมื่ อพิ จ ารณา
ประเภทกิ จ กรรมการใช้น้ าบาดาลพบว่า การใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมมากที่สุ ดปี ล ะ 1,504 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 42.93) รองลงมา ได้แก่ เพื่อการอุปโภคบริโภคปีละ 1,223 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ
34.89) และมีการใช้น้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมน้อยที่สุด ปีละ 777 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 22.18)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาคกลางและตะวันออกมีการใช้น้าบาดาลมากที่สุดปีละ 1,395 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรรองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้น้าบาดาลปีละ 1,051 ล้านลูกบาศก์เมตรและ
ภาคใต้มีการใช้น้าบาดาลน้อยที่สุดปีละ 371 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส้าหรับสถานะของประเทศไทยในการตอบประเด็นตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วยนั้นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรน้า (คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากรน้า, 2558) ในยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการคุณภาพน้า ที่มีเป้าประสงค์คือ 1) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งกาเนิดและ
แหล่งน้ าเสื่ อมโทรมได้รับ การแก้ไขฟื้น ฟูยกระดับให้ ดีขึ้น และ 2) การควบคุมความเค็มปากแม่น้า ณ จุด
ควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา โดยมีสาระสาคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้นาเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติมาดาเนินจัดทารายละเอียดในส่วนที่หน่วยงาน
ตนเองรับผิดชอบและมีการจัดทาแผนวิสาหกิจองค์การการจัดการน้าเสีย พ.ศ.2560-2564 โดยองค์การจัดการ
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น้าเสีย (2560) มีการกาหนดกรอบและสาระสาคัญในการดาเนินการตามแผนดังกล่าวโดยกาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้้าเสียอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1) สามารถดาเนินการบริหารจัดการน้าเสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื้นที่จัดการน้าเสีย
2) พัฒนากลไกการบริหารน้าเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน้าเสียต่อภาษีเครือข่ายการพัฒนา
ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้าเสีย
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
4) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่น้าเสียได้รับการบาบัด
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1) ฟื้นฟู และพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดทาแผนการนาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุมทั้งในด้าน
เกษตรกรรมและด้านสาธารณูปโภค
3) บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบาบัดน้าเสีย
5) การบริหารต้นทุนการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด:
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการฟื้นฟูและพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 จาก
ปริมาณน้าใช้ทั้งหมด
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบาบัดน้าเสีย
5) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อปริมาณน้าเสียเข้าระบบมีความเหมาะสม
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3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน้้าเสีย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1) การจั ดตั้งศูน ย์ ติดตามและรายงานสถานการณ์น้าเสี ยประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการน้าเสีย
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้าเสีย
3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย
ตัวชี้วัด:
1) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้าเสียประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ที่องค์การ
จัดการน้าเสียดาเนินการ
2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน้าเสียเพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
1) ส่งเสริมการดาเนินงานธรรมาภิบาลในองค์กร (CG)
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
ตัวชี้วัด:
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้าเสีย
2) ระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น
3) ประชาชนในพื้นที่องค์การจัดการน้าเสียดาเนินงานได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานด้าน CSR
ขององค์การจัดการน้าเสีย
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แผนภูมิที่ 3.30 แผนที่แสดงผลการดาเนินงานขององค์การจัดการน้าเสีย

ที่มา: องค์การจัดการน้าเสีย (2560)
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โดยสรุป สถานะของประเทศไทยในเป้าประสงค์ที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและ
สร้ างหลั ก ประกัน ว่ าจะมีการใช้น้ าและจั ดหาน้ าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ป ระสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573

โดยมีตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความ

เปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา และตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่
สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วยนั้น ประเทศไทยมี
ความพร้อมในการพิจารณาที่จะนาผลการดาเนินงานและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการจัดทา
รายงานเพื่อประเมิ น ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 6.4 ได้ เพียงแต่ห น่ว ยงานกลางที่จะเป็นกลไก
ประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลจะต้องมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกัน

5.เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
สาหรับเป้าประสงค์ที่ 6.5 และตัวชี้วัด 6.5.1 และ 6.5.2 จากการทบทวนสถานะของประเทศไทย
พบว่าประเทศไทยมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ามาตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฉบับที่ 1 จน
มาถึงปัจ จุ บั นที่มีแผนยุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารจัดการทรัพยากรน้าระดับชาติขึ้นมาและมีการตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ที่กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานและการ
บริหารจัดการที่มีหน่วยงานขึ้นมารองรับในการจัดการเชิงบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเชิงระบบของ
ประเทศทั้งหมดซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาพรวมระดับชาติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับกระทรวงต่างๆนาไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป โดย
การทบทวนสถานะที่ผ่านมาของประเทศตามการพัฒนาของประเทศในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ที่สามารถ
นาเสนอได้ (คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า, 2558) ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) มีนโยบายเพิ่มปริมาณการผลิต
ด้ า นการเกษตรโดยการขยายการชลประทาน ความส าคั ญ อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ การด าเนิ น การโครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่และเขื่อนภูมิพลให้แล้วเสร็จโครงการที่สาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่ อนเก็บกักน้าขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกประสงค์
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เช่นเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) มีนโยบายเพื่อเพิ่มรายได้และ
ยกระดับ มาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ สู ง ขึ้นโดยการระดมทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุ ด แนวทางดาเนิน การเป็ นการพัฒ นาแหล่ งน้าต่อเนื่องจากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับแรก โดยเน้นหนักเรื่องการจัดระบบส่งน้าให้ถึงมือประชาชน เพื่อเร่ง รัดเพิ่มผลผลิตการเกษตร
โครงการที่ส าคัญตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้แก่ เขื่อนกิ่ว ลม จั งหวัด ลาปาง
โครงการชลประทานกิ่วลมโครงการชลประทานน้าอูน จังหวัดสกลนคร โครงการชลประทานปราณบุรี จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โครงการชลประทานห้วยหลวง จั งหวัดอุดรธานี และโครงการโดมน้อย จั งหวัดอุบลราชธานี
เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) มีนโยบายเพื่อเร่งรัดการผลิต
และการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกให้มากยิ่งขึ้น โดยกาหนดมาตรการสาคัญ คือเน้นหนัก
ในการใช้พื้นที่ชลประทานของโครงการที่สร้างเสร็จแล้วให้ได้ประโยชน์เต็มที่เสียก่อน โดยจัดให้มีแผนพัฒนา
เกษตรในลุ่มน้า และเร่งก่อสร้างโครงการชลประทานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ และลดความสาคัญการก่อสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ได้แก่
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชลประทานแม่กวง จั งหวัดเชียงใหม่ โครงการบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส และโครงการพัฒนาน้าบาดาล จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) มีนโยบายเน้นหนักในเรื่องการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยเริ่มดาเนินการโครงการชลประทานขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในพื้นที่นอกเขตชลประทานการลดความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อมและจากการพัฒนา พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจหลัก
ของชาติ จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยการเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักตลอดทั้ง
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดาเนินการพัฒนาและบริหารจัดสรรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้าและแหล่งแร่ ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจสูงสุด การป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมโทรมจนเป็นอันตรายต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ประเทศในอนาคต และการเร่งรัดพัฒนาโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โครงการขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 4 ได้แ ก่ เขื่อนบางลาง
จังหวัดยะลา เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชลประทานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงการ
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ชลประทานแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานลานางรอง จั งหวัดบุรีรัมย์ และโครงการมูล
บน จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้น้า
ให้มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการโดยมีมาตรการและแนว
ทางการ พัฒนา ดังนี้ 1) เร่งปรับปรุงและขยายพื้นที่ในเขตชลประทานที่มีอยู่เดิมให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2) เร่ง
พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายออกไปในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน 3) ดาเนินการสารวจเพื่อวาง
แผนการผันน้าจากแม่น้าโขงเข้ามาเพิ่มเติม 4) ดาเนินการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้น้าอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ 5) วางแผนจัดสรรน้าอย่างเป็นระบบสาหรับ ลุ่มน้าที่สาคัญ ๆ เช่น ลุ่มน้าเจ้าพระยา และแม่
กลอง โดยให้มีปริมาณน้าเพียงพอที่จะใช้สาหรับการผลักดันน้าเสียและน้าเค็ม 6) อนุรักษ์และรักษาคุณภาพ
ของแหล่งน้ามิให้เกิดมลพิษ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) มี น โยบายดั ง ต่ อ ไปนี้
1) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาแหล่งน้าอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 3) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อการ
ยังชีพขั้นพื้นฐานให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในบริเวณที่มีศักยภาพ 4) ให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของกลุ่มผู้ใช้น้าและสนับสนุนให้องค์กรราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม 5) สนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรแหล่งน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เนื่องจากมีข้อขัดแย้งในการใช้
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุ ปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วทาให้มีความต้องการใช้น้านอกภาคเกษตรมากขึ้น ประกอบกับการบริหารและจัดการน้ายังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงกาหนดแนวทางและมาตรการดังนี้ 1) จัดทาแผนงานจัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาแหล่งน้าทุกประเภทในรูปของกลุ่มโครงการอย่างเป็นระบบลุ่มน้า 2) กาหนดให้โครงการพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลางมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านอุทกวิทยาสภาพภูมิศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ในขั้นตอนของการวางแผน 3) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กที่กระจายออกไป
อย่างทั่วถึง 4) จัดรูปแบบการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรและโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ก่อสร้างไปแล้วโดยให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 5) เร่งรัดให้มี
การจัดตั้งองค์กรระดับชาติโดยมีกฎหมายรองรับโดยเน้นการจัดการระบบลุ่มน้า 6) กาหนดแผนงานเพื่อการ
จัดหาแหล่งน้าดิบ สาหรับ การประปาเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 7) สนับสนุนให้มีการศึกษาในขั้น
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รายละเอียดเรื่องศักยภาพของแหล่งน้าบาดาลทั่วประเทศและจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้าบาดาล
8) สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลแหล่งน้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดนโยบายจัดสรรน้าป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย 9) ปรับปรุงอัตราค่าใช้น้าชลประทานที่เก็บจากภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรให้
เหมาะสม โครงการขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ได้แก่ โครงการ
พัฒนาลุ่ มน้าบางปะกง จั งหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒ นาลุ่มน้าป่าสัก อันเนื่องจากพระราชดาริ จั งหวัด
สระบุรี และ จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และโครงการคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรม ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการแย่ง
ใช้ทรัพยากร และเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงตามมาในขณะเดียวกันการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมืองได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงกาหนดนโยบาย
เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางและมาตรการในการดาเนิ นงาน ดังต่อไปนี้ 1) พัฒนาให้มีแหล่งน้าดิบขนาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของลุ่มน้าและระบบนิเวศ 2) บริหารจัดการและดูแลบารุงรักษาแหล่งน้าที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ 3) สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนขยายการผลิตและการบริการน้าประปาในเขตเมือง
และในภูมิภาค 4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณน้าสูญเสียของน้าประปา 5) รณรงค์
จัดการด้านการใช้น้าโดยใช้มาตรการจูงใจและมาตรการด้านราคารวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหาการขาดแคลนน้า 6) จัดให้มีองค์กรกลางเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้า 7) บริ หารจัดการทรัพยากรน้า
ในระดับลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ
ความสมดุล มีการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดม
สมบูรณ์รักษาคุณภาพน้าในแม่น้าหลักทุกสาย ปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มสมรรถนะ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ประเทศไทยคงความเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของโลกโดย
เพิ่มส่ว นแบ่ งการตลาดสิน ค้าส่งออกด้านเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่ งแปรรูปสิ นค้าการเกษตรที่มีคุณภาพสู ง
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โครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้แก่ โครงการเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน) จังหวัดนครนายก โครงการเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) การพัฒนาประเทศภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนารายได้ “ ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้าในอดีตจะเห็นได้ว่า นโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ช่วงแรกๆจะเน้นการก่อสร้าง ต่อมาเมื่อมีข้อจากัดเพิ่มขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการพัฒนาการก่อสร้าง
มาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าก็มี
ปรากฏอยู่ในทุกๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้กาหนดแผนพัฒนาแหล่ง
น้าและประสิทธิภาพการใช้น้าไว้เป็นแผนหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และปรับปรุงบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง แหล่ งน้ าธรรมชาติ และเพื่ อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารใช้ น้าอย่ า งประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม บรรเทาอุทกภัย
และรักษาระบบนิเวศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 ในยุทธศาสตร์ด้านการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ เ น้ น เรื่ อ งการปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กาหนดแนวทางบริห าร
จัดการน้าไว้ในยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการทั้งการจัดการป่าต้นน้า
การจัดหาน้า การป้องกันและเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม การจัดการน้าเสียครอบคลุมการพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่ งน้ า ทั้ง ผิ ว ดิ น และบาดาล แหล่ งน้ าชุ มชน แหล่ งน้ าในไร่ นา แก้ม ลิ งและฝายชะลอน้าการเพิ่ม พื้น ที่
ชลประทานและประสิทธิภาพการกระจายน้า การผันน้าระหว่างลุ่มน้าภายในและระหว่างประเทศการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการน้าอุปโภคบริโภคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลการส่ง เสริมการใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้าน
น้าและการพยากรณ์น้า
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปัจจุบันกาหนดเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ กาหนดบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ และเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
ส้าหรับการตอบตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM
(0-100) ของประเทศไทยนั้นมีข้อมูลสถานะที่ประเทศไทยดาเนินการในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนและขับเคลื่อนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับชาติและระดับปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการน้ามีแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ (IWRM) ได้แก่
1) บริหารจัดการน้าในภาพรวมทั้งระบบ พิจารณาการเกิดและการใช้น้าให้ครบวงจร โดยวางแนวทาง
บริหารจัดการน้าเพื่อเก็บกักน้าในฤดูฝนโดยทาหน้าที่ป้องกัน/บรรเทาน้าท่วมไปพร้อมๆกับการวางแผนการ
จัดสรรน้าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าและน้าเสียที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งด้วยอีกทั้งบริหารจัดการน้าใน
ภาพรวมอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้าเนื่องจากการบริหารจัดการ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่
อื่ น ๆด้ ว ยเช่ น ในการบริ ห ารจั ด การน้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาอุ ท กภั ย เมื่ อ มี ฝ นตกในลุ่ ม น้ าตอนบนก็
จาเป็นต้องเร่งระบายน้าในพื้นที่ตอนล่างเพื่อเตรีย มรองรับน้าในพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาแต่หากมีฝนตกใน
พื้นที่ตอนล่างก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น อ่างเก็บน้าโดยชะลอน้าด้านบนไม่ให้ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่าง
เป็นต้น
2) บริ ห ารจั ด การน้ าโดยวางแผนการจั ด สรรน้ าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น ตามล าดั บ
ความสาคัญของกิจกรรมการใช้น้าดังนี้
ล าดั บ 1 ส ารองน้ าไว้ ส าหรั บ การใช้ น้ าในช่ ว งต้ น ฤดู ฝ นเพื่ อ สนั บ สนุ น การเพาะปลู ก ข้ า วนาปี
ลาดับ 2 จัดสรรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ลาดับ 3 จัดสรรน้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง
ลาดับ 4 จัดสรรน้าเพื่อการเกษตรกรรม
ลาดับ 5 จัดสรรน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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3) บริหารจัดการทั้งดินและน้าไปด้วยกัน : การวางแผนการใช้ที่ดินในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าจึงได้วางแผนปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมโดยพื้นที่โตที่เป็นที่ลุ่มต่ามี
ความเสี่ยงที่จะถูกน้าท่วมในฤดูฝนได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้นเพื่อให้เก็บเกี่ยวเสร็จก่อน
ฤดูน้าหลากซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรนอกจากนั้นพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จ
แล้วนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงที่จะช่วยชะลอน้าหลากไม่ให้ไหลไปท่วมในพื้นที่ท้ายน้าของพื้นที่ดังกล่าว
4) บริหารจัดการโดยคานึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ : ปัจจุบันเป็นที่ทราบ
กันดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกทาให้สภาพฝนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจึงมีการร่วมกันของ
หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกต่อน้าฝน น้าท่า
และการใช้น้าในประเทศเพื่อนามาวางแผนบริหารจัดการน้าในอนาคตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
5) นาแนวทางการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการน้าที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมาใช้ทั้งมาตรการที่ใช้
สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกันเนื่องจากการใช้สิ่งก่อสร้างมีข้อจากัดของการป้องกันและบรรเทาภัยจาก
น้าได้ในระดับหนึ่ง เช่น อ่างเก็บน้าสามารถรองรับน้าได้ในปริมาณหนึ่งตามที่ออกแบบไว้ หากมีฝนตกมากและ
มีน้าท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้าเป็นปริมาณมากจนเกินความจุของอ่างเก็บน้าจะทาให้อ่างเก็บน้าสูญเสียคุณ สมบัติใน
การชะลอน้าหลาก ดังนั้นจะต้องนามาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การคาดการณ์สภาพน้าฝนและน้าท่าโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบโทรมาตร แบบจาลองน้าฝนน้าท่ามาใช้ในการวางแผนการเก็บ หรือระบาย
น้าในอ่างเก็บน้าอย่างเหมาะสมสาหรับสิ่งก่อสร้างนั้นก็มีด้วยกั นหลายรูปแบบ ได้แก่ เพื่อเก็บกักน้าฝายทดน้า
พนังกั้นน้า สถานีสูบน้า เป็นต้น
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้า : การบริหารจัดการน้าให้ได้ผลดีและ
มีประสิทธิภาพนั้นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเข้าใจมีความตระหนักและยอมรับแนวทางในการบริหาร
จัดการน้าจึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า เช่น ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ใช้น้า
ในการวางแผนการส่งน้าเกษตรกรแจ้งความต้องการปลูกพืชด้วยตนเองโดยกรมชลประทานเป็นผู้ให้คาแนะนา
ว่า พื้นที่ตามความต้องการนั้นเหมาะสมหรือไม่หากความต้องการมากเกินกว่าปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่เกษตรกร
จะได้รับแจ้งให้ลดพื้นที่เพาะปลูกลงซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้าจะตกลงกันเองว่าจะลดพื้นที่ใดแล้วจึงนามาทาแผนและ
ข้อตกลงการส่งน้าและรอบเวรการส่งน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานเมื่อถึงฤดูส่งน้ากลุ่มผู้ใช้น้าจะบริหารปิด
เปิดประตูระบายน้าในคลองส่งน้าเองในส่วนของการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยมีการจัดทาสัญลักษณ์สีแสดง
สถานการณ์น้าและมีบอร์ดเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและประเมินสถานการณ์น้าได้ด้วยตนเอง
เป็นต้น
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การจัดการทรัพยากรน้้าระหว่างประเทศส้าหรับตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต
แดนมีก ารจั ด การดาเนิ น งานเพื่ อความร่ ว มมื อด้ า นน้าของประเทศไทยนั้ นมี ข้ อ มูล สถานะที่ ป ระเทศไทย
ดาเนินการในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนและขับเคลื่อนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับชาติและระดับ
ปฏิบัติการโดยมีการสร้างกลไกความร่วมมือในประเทศลุ่มน้าโขง (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2557) ที่
มีคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC) เป็นองค์กรทางานและประสานงานกับ
ประเทศสมาชิกซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ โดยมียุทธศาสตร์ MRC ปี ค.ศ.2011-2015 MRC จะพัฒนาการ
ด าเนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยครอบคลุ ม 13 แผนงานในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1)
การเกษตรและการชลประทาน 2) การพัฒนาลุ่มน้า 3) การจัดการความแห้งแล้ง 4) สิ่งแวดล้อม 5) การ
ประมง 6) การจัดการอุทกภัย 7) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ 8) การเสริมสร้างขีดความสามารถ 9) การ
เดิน เรื อ 10) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ 11) การใช้ พลั งงานน้าอย่า งยั่งยืน 12) โครงการจัดการ
ทรัพยากรแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน และ 13) โครงการจัดการลุ่มน้าต่างๆ
กิจกรรมและแผนงานสาคัญใน MRC ได้แก่
1.การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของแม่ น้ าโขง รวมทั้ ง การศึ ก ษา
ผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้าบนแม่น้าโขงสายประธาน (The Study on Sustainable Management
and Development of the Mekong River including Impacts by Mainstream Hydropower
Project) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Council Study การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ 18 มี
มติให้จัดทา Council Study เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศสมาชิกทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้มีความชัดเจนก่อนการพัฒนาโครงการใด ๆ
บนแม่น้าโขงสายประธาน โดยครอบคลุ ม 6 สาขาหลัก ที่มี นัยสาคัญต่อการพัฒ นาโครงการได้แก่ 1) การ
ชลประทาน 2) การเกษตรและการใช้ที่ดิน 3) การใช้น้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 4) การป้องกันอุทกภัย
5) ไฟฟ้าพลังน้า และ 6) การคมนาคม ทั้งนี้ การศึกษา Council Study นี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาข้อ
กังวลของประเทศสมาชิกท้ายน้าของแม่น้าโขงคือ กัมพูชา และเวียดนาม ต่อประเด็นการสร้างเขื่อนไซยบุรี ซึ่ง
กั้นแม่น้าโขงสายประธานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.การจัดประชุมสุดยอดผู้นาลุ่มน้าโขงตอนล่าง โดยครั้งที่ 2 (2nd MRC Summit) ที่ผ่านมา
เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ นครโฮจิมินห์
นอกจากนี้ MRC ยังอยู่ระหว่างการจัดทา/ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน อาทิ ระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน้าในแม่น้าโขงสายประธาน (Procedures for Maintenance of
Flow on the Mainstream: PMFM) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการคุณภาพน้าในแม่น้าโขงสายประธาน
(Procedures for Water Quality: PWQ) การจัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ -สังคมลุ่มน้าโขงตอนล่าง การ
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ปรับปรุงสภาพจาลองในอนาคตของลุ่มน้าโขงตอนล่างและปรับปรุงยุทธศาสตร์ลุ่มน้า การจัดทาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศกลางของ MRC เป็นต้น
โดยสรุป เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 ตาม ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100) และตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมี
การจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้านั้น ประเทศไทยได้มีการดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์
รวมในทุกระดับโดยมีแผนพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและมีการจัดการองค์กร โครงสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในเกิดประสิทธิภาพที่สามารถนามาเป็นข้อมูลจัดทารายงานในการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ จะมีเพียงตัวชี้วัดที่ 6.5.2 ที่การขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรมยังขาดความชัดเจนในแง่ของการ
ปฏิบัติเนื่องจากเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์กรคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน สาหรับประเทศไทยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะบริหารจัดการร่วมในกรณีของแม่น้าโขงซึ่ง
เป็นลุ่มน้าข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ ตัวอย่างกรณีการใช้ประโยชน์จากแม่น้าโขงบนพรมแดนไทย-ลาว ซึ่ง
ในฝั่งประเทศลาวสามารถสูบน้าขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัยพบว่าบริเวณริมน้าโขงของ
ประเทศลาวในแขวงบ่อแก้ว มีการทาการเกษตรแปลงใหญ่ของทุนจีนที่มาเช่าที่ดินปลูกกล้วยหอมเขียวมีการ
สูบน้าจากแม่น้าโขงขึ้นไปใช้เป็นเรื่องปกติแต่ขณะที่ฝั่งไทยหน่วยงานรัฐไม่กล้านาน้ามาใช้และอ้างว่าเป็นการผิด
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นต้น หรือกรณีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลาน้าโขงในจีน และลาวที่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและปริมาณน้าที่ขึ้นลงผิดปกติทาให้เกิดภาวะภัยแล้งและน้าท่วมในแต่ละช่วงเวลาของ
คนลุ่มน้าที่ยังไม่มีแนวทางการจัดการร่วมกันที่ชัดเจน ซึ่งจาเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องการ
จัดการน้าข้ามเขตแดนที่ชัดเจนต่อไป
6.เป้าประสงค์ 6.6: ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า
ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
สาหรับสถานะเป้าประสงค์ที่ 6.6 และตัวชี้วัด 6.6.1 ของประเทศไทยนั้น จากการทบทวนพบว่า
ประเทศไทยมีการดาเนินงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึง
ภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ มาตลอดตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2547) เป้าหมายที่ 7: รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
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อย่างยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 9: กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ 1) สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่
ประเทศ (%) 2) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศ (%) และ
เป้าหมายเพิ่มเติม (MDG+) คือเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
และเพิ่มสัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2549 มีตัวชี้วัดคือพื้นที่ป่าชายเลน
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีค่า DO, BOD และ TCB
กว่ามาตรฐาน และสัดส่วนขยะมูลฝอยที่นามาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งมีการดาเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวบางตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีการดาเนินงานต่อเนื่องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) และมีการกาหนดแนวทางในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับชาติและ
ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายที่ 6 โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จะเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกสาคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะ
ยาวในที่สุดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเป้าหมายที่ 6 ของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 (แผนภูมิที่ 3.60) ซึ่งเป็นกรอบให้กับหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองที่รับผิดชอบ
2) แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้าระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สาระสาคัญของ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะ 20 ปี นั้นเป็นแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าที่ครอบคลุมทุกมิติ (คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า, 2558) (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการน้าอุปโภคบริโภค มีเป้าประสงค์คือการจัดการหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภค
บริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) มีเป้าประสงค์
คือบริหารจัดการความต้องการใช้น้าในด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้
สมดุลกับน้าต้นทุน ลดความสูญเสียน้าและเพิ่มมูลค่าน้าชลประทาน จัดหาน้าต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศ
จัดหาแหล่งน้าต้นทุน ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพและจัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่อ
อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย มีเป้าประสงค์คือต้องการลดความเสียหายของชุมชน
เมืองและพื้นที่ทางเศรษฐกิจสาคัญจากเหตุอุทกภัย ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมและสนับสนุนการ
ปรั บ ตัว ในพื้น ที่เสี่ ยงอุทกภัย ซ้าซาก และลดความเสียหายจากน้าหลาก ดินโคลนถล่ ม น้าท่ว มฉับพลั นใน
หมู่บ้านเสี่ยงภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การจัดการคุณภาพน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า มีเป้าประสงค์คือพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนการ นาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลด
การเกิดน้าเสียต้นทางการควบคุมปริมาณการไหลของน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศพร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติที่มีความสาคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูละใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การอนุรั กษ์ฟื้น ฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มี
เป้าประสงค์คืออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมการป้องกันและลดการชะล้าง

พั ง ทลายของดิ น ใน

พื้นที่ต้นน้าและพื้นที่ลาดชัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการ มีเป้าประสงค์คือจัดตั้งองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติคณะกรรมการลุ่มน้าฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยส่งเสริมความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเชื่ อ มโยงประเด็ น การพั ฒ นาและการหาแหล่ ง เงิ น ทุ น พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ (คลังน้าชาติ) สนับสนุนองค์กรลุ่มน้า สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและ
เอกชน การบริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการมี
ส่ว นร่ วมของประชาชนและภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าพัฒ นางานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบ
เพื่อยกระดับการจัดการน้าในพื้นที่และลุ่มน้า (เชื่อมโยงการตลาดพลังงานการผลิต และของเสีย)
3) แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ (พ.ศ.2560-2564) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พรรณพืช (2560) สาระสาคัญของแผนแม่บทดังกล่าวคือการพัฒนาอุทยานแห่งชาติที่มีจานวนทั้งสิ้น 150 แห่ง
(ประกาศจัดตั้งตามกฎหมายแล้ว 128 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดตั้งอีก 22 แห่ง) ในจานวนนี้เป็น
อุทยานแห่งชาติทางบก 124 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 แห่ง เนื้อที่อุทยานแห่งชาติรวมทั้งสิ้น
43.86 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.68 ของเนื้อที่ประเทศ โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค และครอบคลุมเขตนิเวศหรือ
เขตชีวภาพทั้ง 6 เขต รวมทั้งระบบนิเวศธรรมชาติทั้งหมดที่ปรากฏในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักของ
การจั ด ตั้ ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ มี อ ยู่ 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ คุ้ ม ครองและบ ารุ ง รั ก ษาระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและการศึกษาหาความรู้ และ 3)
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เพื่อจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและนันทนาการสาหรับประชาชนทั่วไป โดยมีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่สาคัญ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การดาเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการในการบริหารจัดการ
4) แผนยุทศาสตร์กรมป่าไม้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กรมป่าไม้ (2560) ได้ดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 20 ปี ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน ซึ่งรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย
พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 323.53 ล้านไร่ (กรมการปกครอง, 2556) โดยเหลือพื้นที่ที่คงสภาพเป็นป่า
ไม้อยู่ในปี พ.ศ.2558 ประมาณ 102.24 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 31.60 ของเนื้อที่ประเทศ (กรมป่าไม้ ,
2558) จากข้ อมู ล ภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงพื้ นที่ ป่า ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2516 ถึง ปี พ.ศ.2558 พบว่า ในช่ ว ง
ระยะเวลา 43 ปี พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงจานวนทั้งสิ้น 36,325,893.12 ไร่ โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ย
ต่อปีเท่ากับ 844,788.21 ไร่ ในขณะที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 กาหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าที่ควรมี เท่ากับร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ ประมาณ 128.3 ล้าน
ไร่ โดยจาแนกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจ ดังนั้น ขนาดพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยัง
น้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่ประมาณ 26.06 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นเนื้อที่ ร้อยละ 8.05 ของพื้นที่ประเทศ แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีสาระสาคัญดังนี้
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คือทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มี
พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศภายใน 20 ปี ในส่วนของกรมป่าไม้ แบ่งเป็น
1) รักษาพื้นที่ป่าให้ได้ 53.80 ล้านไร่*
2) บริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่า**
3) ฟื้นฟูป่าไม้ ปลูกป่า อื่นๆ 14.02 ล้านไร่
4) ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 8.68 ล้านไร่
* ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ 39.78 ล้านไร่ ในอีก 20 ปี จะมีพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาให้ได้ 53.80 ล้านไร่
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** พื้นที่ผลการรังวัดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 (2445-2558) รวม 6.25 แสนราย 5.79 ล้านไร่ แยก
เป็น 1) ลุ่มน้าชั้นที่ 1,2 จานวน 1.84 แสนราย 1.87 ล้านไร่ และ 2) ลุ่มน้าชั้นที่ 3,4,5 จานวน 3.71 แสนราย
3.58 ล้านไร่
สาหรับยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานนั้นมีการกาหนดไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน
เป้าประสงค์:
1.สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของราษฎรให้ช่วย ป้องกันรักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
2.พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา
3.พัฒนาระบบงานบริหารราชการ ขีดความสามารถบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล
4.บู ร ณาการความร่ว มมือในการป้องกันรักษาป่าทุกภาคส่ วน รวมถึงประชาคมในระดับ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด :
1.อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศมีจานวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
2.มีระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ
3.ร้อยละ 80 ของหน่วยงานเป้าหมายได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์ อย่างน้อย จานวน 14.02 ล้านไร่
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/
ชุมชนชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว
เป้าประสงค์ :
1.เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวและป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่า
2.เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบท
ตัวชี้วัด :
1.มีพื้นที่ป่าสีเขียวและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ จานวน 8.68 ล้านไร่
2.แจกจ่ายกล้าไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว จานวน 3,860.8 ล้านกล้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ :
1.ลดความเหลื่อมล้าด้านการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้
2.ราษฎรได้รับการจัดการที่ดินป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3.ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ตัวชี้วัด :
1.จานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ราษฎรได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง สิทธิทากิน จานวน 3.4 ล้านไร่
2.จ านวนพื้น ที่ป่ าไม้ที่ได้รั บอนุญาตเข้า ทาประโยชน์ จานวน 10 พื้นที่ 6 จั งหวัด เนื้อ ที่
จานวน 43,769 ไร่
ยุทธศาสตร์ที่ 5: สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้
เป้าประสงค์ : จัดการงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านป่าไม้
ตัวชี้วัด :
1.ผลงานวิจัยที่กรมป่าไม้และประชาชนนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ผลงานทั้งหมด
2.สัดส่วนของผลงานวิจัยเด่นและใช้ประโยชน์ได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6: บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ :
1.ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
3.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด :
1.พื้นที่ป่าไม้ที่มีรูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมมีมากขึ้น
2.พื้นที่ต้นแบบการจัดการป่าและความหลากหลายทาง ชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ :
1.มีระเบียบกฎหมายที่ทันสมัย
2.ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรมีสมรรถนะสูง
4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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5.บูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน
การป่าไม้อาเซียน
6.ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัย
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของประกาศ คาสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่มีการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไข
2.ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้
3.ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่สาคัญ
4.ร้อยละเฉลี่ ย ถ่ว งน้าหนักของการดาเนินการตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ
5.ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์การที่คาดหวัง
6.ระดับความสาเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7.ร้อยละของโครงการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศดาเนินการแล้วเสร็จ
8.มีศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
5) แผนการจัดการมลพิษ (พ.ศ.2560-2564) สาระสาคัญโดยมีการกาหนดตามยุทธศาสตร์การ
จัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษดังกล่าวมีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ คือ
- เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการกากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
- สนับสนุนอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเดิมและส่งเสริมอุตสาหกรรม
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิด
ลดการรั่วซึมของสารอินทรี ย์ระเหยง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ขยะ น้าเสีย
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
- แก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้าและแปรรูป นากลับมาใช้ใหม่”
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- จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน
- สาหรับการจัดการน้าเสีย กาหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก
6) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2560-2564) สาระสาคัญ
ของแผนที่สอดคล้องกับการดาเนินงานของเป้าหมายที่ 6 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2560) คือ การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหารจัดการน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
7) แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กรม
ทรัพยากรน้าบาดาล (2560) ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล 20 ปี
โดยสรุปมีสาระสาคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ประเมินศักยภาพและพัฒนาน้าบาดาลอย่างทั่วถึงและสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: อนุรักษ์ ฟื้นฟู กากับดูแลทรัพยากรน้าบาดาลอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาความร่วมมือและกลไกรองรับภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในประเทศและอาเซียน
สาหรับตัวอย่างการดาเนิน โดยในปี 2558 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการดาเนินโครงการ 5 โครงการ
ที่รองรับยุทธศาสตร์ได้แก่
1) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคใน 77 จังหวัด ด้วย
เงินงบประมาณจากรัฐ 162.92 ล้านบาท จานวน 683 แห่ง และด้วยงบเงินกู้ 713.6 ล้านบาท จานวน 892
แห่ง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
2) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1
ใน 77 จังหวัด ด้วยเงินงบประมาณจากรัฐ 277 ล้านบาท จานวน 200 แห่ง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ครบ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
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3) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุน ดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 ใน
77 จังหวัด ด้วยเงินงบประมาณจากรัฐ 465.06 ล้านบาท จานวน 488 แห่ง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ครบ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
4) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 1 ใน 76 จังหวัด
ด้วยเงินงบประมาณจากรัฐ 100.30 ล้านบาท จานวน 40 แห่ง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ครบตามที่ได้
ตั้ง เป้ า หมายไว้ อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ องจากได้ เ กิ ด ภาวะภั ย แล้ ง วิ ก ฤตในเขตหลายจั ง หวั ด ของประเทศจึ ง ได้
ดาเนินการเพิ่มเติมอีก 280 แห่ง ด้วยงบประมาณ 95.20 ล้านบาท จานวน 212 แห่ง
8) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) กรมควบคุมมลพิษ
(2559) ได้จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศมีสาระสาคัญคือมีการกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ (ตารางที่ 3.9)
ตารางที่ 3.9 เป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
เป้าหมาย

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
2559

2560

2561

2562

2563

2564

1.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่
น้อยกว่า

50

55

60

65

70

75

2.ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งได้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ

75

85

95

100

100

100

3.ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้อง
ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า

5

10

15

20

25

30

4.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

80

85

90

95

100

100

5.กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

60

70

80

90

100

100

6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง

5

10

20

30

40

50

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2559)
9) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้้าเสีย (พ.ศ.2560-2564)
องค์การจัดการน้าเสีย (2560) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานขึ้นมาร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
เรียกว่าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางและกลไกในการ
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ขับเคลื่อนการทางานที่สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีสาระสาคัญ
คือการกาหนดเป้าประสงค์รวมไว้
1) น้าเสียได้รับการบาบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม 280 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปี พ.ศ.2560 = 54 ล้านลูกบาศก์เมตร, ปี พ.ศ.2561 = 55.50 ล้านลูกบาศก์
เมตร, ปี พ.ศ.2562 = 57 ล้านลูกบาศก์เมตร, ปี พ.ศ.2563 = 58 ล้านลูกบาศก์เมตร และปี พ.ศ.2564 = 60
ล้านลูกบาศก์เมตร)
2) ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา
3) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบบาบัดน้าเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างบูรณาการ
โดยแผนดังกล่าวมีการกาหนดยุทศาสตร์ไว้ 4 ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการน้าเสียอย่าง
บูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบบาบัดน้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน้าเสีย และยุทธศาสตร์ที่ 4: ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี
9) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (2558) ได้รายงานการจัดทาแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
ของประเทศไทย โดยมีการกาหนดแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564) ขึ้นเพื่อเป็นแผนหลัก
รองรับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
โดยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพและสภาวะแวดล้อมที่เอต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
ทะเลทุกภาคส่ ว นอย่ างยั่ งยื น ซึ่งการดาเนิ นงานดังกล่ าวจะสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาสั งคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 11 และ 12 ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาว
ชายฝั่งทะเลรวม 3,010 กิโลเมตร ซึ่งแผนนี้จะสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่กาหนดไว้
กับกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง เป็นต้น
แผนความมั่นแห่งชาติทางทะเลได้ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลจึงมีการกาหนดยุทธศาสตร์
การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีสาระสาคัญ ของวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีเป้าหมายการดาเนินงานคือ 1) มีมาตรการใน
การสร้างความสมดุลและความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทะเลโดยคานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม 2) มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
4) มีมาตรการและกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ 5) มี
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การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยในแผนดังกล่าวกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการ
สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อปกป้อง
รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1) ผลักดันเรื่องการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการทางนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความสมดุลและความยั่งยืน
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายและการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆของภาครัฐตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
3) สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทาลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4) หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีอานาจหน้าที่จะต้องดาเนินการในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและมีความเป็นธรรมเพื่อหยุดยั้งการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์จากทะเลอย่าง
เข้มงวด ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเลต้องมี
การจั ด ระเบี ย บและสร้ า งจิ ต ส านึ ก รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น การในลั ก ษณะที่ ส มดุ ล ต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม
6) หน่ ว ยงานหรื องค์กรที่มีห น้ าที่ดูแลสิ่ งแวดล้ อมทางทะเลต้อ งเร่งรัด ดาเนินการให้ มีก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาดและเป็น
ธรรม
7) สร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน เอเปค และความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาต่างๆซึ่งไทยเป็นภาคีเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โดยสรุป สถานะประเทศไทยตามเป้าประสงค์ 6.6: ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
น้ารวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563 และตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อย
ละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลานั้น ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ที่ UN-Water กาหนดไว้ในการนามาเป็นตัว
ประเมินตามตัวชี้วัด (อ้างในบทที่ 2 หน้า 87) โดยวัดเป็นค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงหารด้วยจานวนปี (%
change/ year) ซึ่ง UN-Water อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาจะพิจารณาจาก ประการแรกการ
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ขยายพื้นที่ของระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับน้า เช่น พื้นที่ชุ่มน้า ป่าพรุ ป่าชายเลน รวมถึงทุ่งนาปลูกข้าว และพื้นที่
น้าในแผ่นดินเช่น แม่น้า พื้นที่น้าท่วมขัง ปากแม่น้า ทะเลสาบและอ่างเก็บน้า เป็นต้น ประการที่สอง คุณภาพ
ของน้าในระบบนิเวศทั้งแม่น้า ทะเลสาบ น้าผิวดิน เป็นต้น และประการที่สาม คุณภาพของน้าในระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 6.3.2 โดยประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาที่ใช้เป็นองค์ประกอบย่อยในการ
พิจารณา อย่างไรก็ตามทางสานักงานเลขานุการทั่วไปสหประชาชาติโดยสภาผู้นาเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาการวัดดังนี้ ประการแรก วัดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ประการ
ที่สอง วัดจากสัดส่วนการใช้น้าทั้งหมดที่ปรับมาจากตัวชี้วัดของ MDG indicator ประการที่สามวัดจากร้อยละ
ของการบาบัดน้าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าที่ผ่านค่ามาตรฐานของชาติ ประการที่สี่ มี การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
การปกป้องพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ประการที่ห้า วัดจากร้อยละพื้นที่ป่าไม้ภายใต้แนวคิดการจัดการป่าอย่าง
ยั่งยืน และประการสุดท้าย วัดจากร้อยละของพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทาลายลงไป (hectares and as % of
total mangrove area) ซึ่งจะเห็นว่าหลักเกณฑ์การวัดของเป้าหมายที่ 6.6 นั้นยังเชื่อมโยงกับประสงค์อื่นที่
กล่าวมาข้างต้นและเชื่อมโยงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน นั่นหมายความว่าประเทศไทยสามารถนาเอาข้อมูลการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการบริหารจัดการและสามารถจัดทารายงานเพื่อประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ
เป้าประสงค์ที่ 6.6 ได้
7.เป้าประสงค์ 6.a: ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี
การนาน้ากลับมาใช้ใหม่
ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
(official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล
การดาเนินงานของเป้าประสงค์ที่ 6.a นั้นเป็นไปตามที่ UN-Water Convention กาหนดไว้คือความ
ร่วมมือ (cooperation) ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในการใช้ประโยชน์ (equitable and reasonable
utilization) การลดภาวะเสี่ยงที่คุกคาม (avoidance of harm) และการปกป้องระบบนิเวศ (protection of
ecosystem) สาหรับประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้านานาชาติข้ามเขตแดนคือแม่น้าโขง ซึ่งเป็นแม่น้าที่มีการไหล
ข้ามพรมแดนและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม การดาเนินกิจกรรม
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ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาลุ่มน้าโขงนั้นมีคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission:
MRC) เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นกลไกประสานงานกลางและมีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความร่วมมือในการ
ด าเนิ น งานในแม่ น้ าโขงไว้ เ ป็ น คู่ มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ของประเทศสมาชิ ก ที่ เ รี ย กว่ า “PNPCA”
(Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement) โดยมีหลักการที่สาคัญคือ หลัก
ความเท่าเทียมของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน หลักการใช้ที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม หลักการเคารพ
สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรม หลักสุจริตใจ และหลักความโปร่งใส (MRC, 2016)5 เช่นการสร้างเขื่อนบน
แม่น้าโขงที่จะต้องใช้หลักการดังกล่าวมาพิจารณาในการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่จะตามมา เป็นต้น
แผนภูมิที่ 3.31 แผนที่แสดงลุ่มน้าโขง

ที่มา: Mekong River Commission (2016)
สาหรับการจัดการน้าระหว่างประเทศ ดังเช่น การจัดการแม่น้าโขง โดยมีลักษณะการจัดการคือการ
จัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน ค.ศ.1995 แม่น้าโขงมีแหล่งกาเนิด
5

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/PNPCA-brochure-11th-design-final.pdf
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จากที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนที่
จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ความยาวกว่า 4,900 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นลุ่มแม่น้าโขงตอนบนที่นับตั้งแต่ประเทศจีน
จนถึงสามเหลี่ยมทองคา และลุ่มแม่น้าโขงตอนล่างที่นับตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองคาจนถึงปากแม่น้าโขงใน
ประเทศเวียดนาม มีประชากรอาศัยอยู่ในลุ่มน้าโขงตอนล่างประมาณ 52 ล้านคน ศักยภาพของแม่น้าโขงที่
นามาใช้ประโยชน์ เช่น การนามาผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีกาลังผลิตมากถึง 37,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้หากมี
การจั ด การน้ าที่ ดี ส ามารถน าน้ ามาใช้ ใ นพื้ น ที่ ช ลประทานมากกว่ า 37 ล้ า นไร่ (ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติ, 2561)6
การจัดการสู่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวร่วมกันในส่วนของลุ่มน้าตอนล่างมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
แม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ด้วยวาง
หลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ การจัดการ การอนุรักษ์น้า และทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่มน้าโขง
รวมทั้งชลประทาน การผลิ ตไฟฟ้าพลังน้า การควบคุมน้าท่วม การเดินเรือ การขนส่ งไม้ การประมง การ
นันทนาการและการท่องเที่ยว ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งประเทศที่อยู่ริมฝั่งทั้งหมด และ
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมจากมนุษย์ให้น้อยที่สุด
หลักการใช้น้าตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน ค.ศ.1995
(อริศรา เหล็กคา, 2560)7 มีดังนี้
1.หลักการใช้น้าอย่างสมเหตุสมผล ด้วยหากมีการใช้น้าในลาน้าสาขาแม่น้าโขงรวมทั้งทะเลสาบโตนเล
ประเทศกัมพูชา การใช้น้าภายในลุ่มน้า และการผันน้าระหว่างลุ่มน้า จะต้องมีการแจ้งให้คณะกรรมการร่วม
ทราบก่อน
2.หลักการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอื่น ให้ระมัดระวังในการใช้น้า หลีกเลี่ยง ลด และบรรเทา
ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้า คุณภาพน้า และระบบนิเวศ หากการใช้
น้าก่อให้เกิดความเสียหายให้หยุดทันที
หน้าที่ของประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน
ค.ศ.1995 มีดังนี้
1.หน้าที่ในการรักษาปริมาณการไหลของน้าในแม่น้าโขง โดยประเทศสมาชิกต้องรักษาระดับน้าให้ไหล
เป็นปกติจากการผันน้า การปล่อยน้า การกักเก็บน้า หรือการกระทาอื่นๆ
6

สานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติ ค้นจาก
htpp://division.dwr.go.th/TNMC/index.php/mrc. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562; อริศรา เหล็กคา, 2560: 9)
7
อริศรา เหล็กค้า.(2560). กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้าในแม่น้าระหว่างประเทศ: ศึกษาการ
สร้างเขื่อนในลุม่ แม่น้าโขงสายหลักตอนล่าง.วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 10(1), 7-38.
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2.หน้าที่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางนิเวศวิทยา การใช้น้าอาจเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยไม่จากัดเฉพาะการเกิดมลพิษเท่านั้น ประเทศสมาชิกต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ
3.หน้าที่ในการเคารพความเสมอภาคแห่งอานาจอธิปไตย การใช้น้าของประเทศสมาชิกจะต้องไม่
กระทบต่อสิทธิการใช้น้าของประเทศสมาชิกอื่น นอกจากนี้ประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองทรัพยากรน้าในเขต
อานาจอธิปไตยของตนด้วย
4.กระบวนการก่อการใช้น้าของประเทศสมาชิกในกรณีการสร้างเขื่อนบนแม่น้าโขงสายหลักโดยมี
หลักการใช้น้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมมีการกระทาดังนี้
4.1 หน้าที่ในการแจ้ง เช่น การมีโครงการใช้น้าหรือผันน้าข้ามลุ่มน้าในแม่น้าสาขาของแม่น้า
โขง อยู่ทะเลสาบโตนเล
4.2 หน้าที่ในการปรึกษาล่วงหน้า เช่น การผันน้าข้ามลุ่มน้าโขง
4.3 หน้าที่ในการจัดทาข้อตกลงเฉพาะ เช่น ในกรณีที่ประเทศสมาชิกมีโครงการผันน้าข้ามลุ่ม
น้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมก่อน โดยจัดทาเป็นข้อตกลงเฉพาะรายโครงการ
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ MRC โดยมีหน่วยงานของไทยที่จัดตั้งขึ้นมาเรียกว่า สานักบริหาร
จั ดการลุ่ ม น้ าโขง กรมทรั พยากรน้ า (2559) ที่มีบทบาทในการประสานงานของคณะกรรมการแม่น้าโขง
แห่งชาติไทย โดยมีอานาจหน้าที่ 1) กาหนดนโยบาย ท่าทีและบทบาทของประเทศไทยต่อพันธกรณีตามความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2538 และกรอบความร่วมมือกับองค์กร
ลุ่มน้านานาชาติ 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาลุ่มน้า แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง 3) เสนอแนะแนวทางวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในลุ่มแม่น้าโขงของไทยให้สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประเทศภาคีสมาชิกในลุ่มแม่น้า
โขง 4) การดาเนิน งานประเมิน ผลและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่มมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2538 และ 5) มีอานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทยมอบหมาย
การดาเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้านั้นธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB, 2010) ได้เสนอแนวคิด
การพัฒนาในที่ประชุมรัฐมนตรีที่ดูแลการวางแผนและการลงทุนให้พิจารณาความมั่นคงด้านน้าใน 5 มิติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและเชื่อมโยงงานระดับโครงการ ความรู้และความเป็นผู้นาเข้าด้วยกันในกรณี
ของเอเชียใต้ได้มีข้อเสนอให้ความสาคัญในการจัดการด้านอุปสงค์ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์การใช้
น้า การลงทุนในการบารุงรักษาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้า นอกจากการเจรจาเกี่ยวกับการใช้น้าข้ามแดนที่
จะต้องดาเนินการไปคู่ขนาน ซึ่งคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงก็มีการนาเอาหลักการจัดการทรัพยากรน้าแบบ
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บูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สาหรับ
สถานะของประเทศไทยในการดาเนินงานเป้าประสงค์ที่ 6.a มีการดาเนินงานที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (2560) หรือ TICA ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือตามแนวพระราชดาริโครงการจัดศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคาช้างเป็น
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
นอกจากนี้หน่วยงานอย่างกรมชลประทาน (2560) ก็มีการดาเนินงานเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระบบชลประทานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศกรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 ที่กาหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นโดยมียุทธศาสตร์คือส่งเสริมความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒ นากลไกการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
ชลประทานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการชลประทานระดับสากล เป็นต้น
การดาเนินงานของประเทศไทยในเป้าประสงค์ที่ 6.a ยังปรากฏในการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ได้ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เช่น การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสภาน้าแห่งเอเชีย หรือ Asia Water Council (AWC) เป็นองค์กรด้านน้าระดับภูมิภาคเอเชีย
ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมด้านน้า และผลักดันให้วาระเรื่องน้าของภูมิภาค
เอเชี ย เป็ น ที่ ต ระหนั ก ของเวที ร ะดั บ โลก เป็ น องค์ ก รหลั ก ที่ จั ด ประชุ ม สั ป ดาห์ น้ าสากลแห่ ง เอเชี ย ( Asia
International Water Week) เป็นเวทีวิชาการด้านน้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียซึ่งเป็นช่องทางในการผลักดั นและ
สนับสนุนให้ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายด้านน้าได้พบปะ เจรจา เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN โครงสร้างการบริหาร AWC ประกอบด้วยคณะกรรมการสภา (Board
of Council) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภา (Advisory Board) คณะกรรมการพิเศษ (Special
Committee) และสานักงานเลขาธิการ (Secretariat Office) ปัจจุบันมีสมาชิก 130 องค์กร จากเอเชียและ
ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก
บทบาทของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติในสภาน้าแห่งเอเชียนั้นผู้บริหารสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ (สทนช.) ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสภาน้าเอเชีย ดังนี้
1.เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ (นายสมเกียรติ ประจาวงษ์) ดารงตาแหน่งรองประธาน
กรรมการบริ ห าร AWC

ตั้ งแต่ปี 2559 - พฤษภาคม 2561 ปั จจุ บัน ดารงตาแหน่ ง สมาชิ กกิ ตติ มศั ก ดิ์
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(Honorary member) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการให้คาแนะนา ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเพื่อเป็น ศูนย์กลางให้ประเทศในภูมิภ าคเอเชียได้ร่วมกันบริหารจัดการน้า
ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายด้านน้าได้พบปะ เจรจา เพื่อสร้างความร่วมมืออย่าง
บูรณาการ
2.สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ด้วยเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่ งชาติ (นายสมเกียรติ
ประจาวงษ์) ได้รับเลือกให้เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมสัปดาห์น้าสากลแห่งเอเชียครั้งที่ 2 (The
Governing Board for the 2nd Asia International Water Week) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคณะ
กรรมการฯจะมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารการจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามแผนที่ ว างไว้ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อเป็น ช่องทางให้ประเทศต่างๆในเอเชียได้พบ แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากทุกกลุ่มรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสานต่อให้การดาเนินการด้านน้าบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติมีความร่วมมือกับสะพานน้าเอเชีย AWC
1.สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ร่วมกับสภาน้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council-AWC) และกรม
ชลประทาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้สะพานน้าแห่งเอเชีย ได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภานักแห่งเอเชียครั้งที่ 6 (The 6th Board of Council Meeting) คู่ขนานการประชุมนัดพิเศษด้านน้า
(Special Session on Asia Water Issues) ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพฯ
2.เข้าร่วมกิจกรรมและเสวนา การประกาศอย่างเป็นทางการในการจัดประชุมสัปดาห์น้าสากลแห่ง
เอเชียครั้งที่ 2 หรือ The 2nd Asia International Water Week Kick-off Meeting และร่วมเสวนาในหัวข้อ
“Water Business Forum” ระหว่างการประชุม Singapore International Water Week 2018 ระหว่าง
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการร่วมมือกับสภาน้าแห่งเอเชีย (AWC) นั้นเนื่องจาก AWC เป็น
องค์กรที่เป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านน้าในภูมิภาคเอเชียกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกโดยมี
สภาน้า World Water Council เป็นพี่เลี้ยง ดังนั้นประเทศหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกของ AWC สามารถใช้
เครือข่ายและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก AWC ในด้านต่างๆดังนี้
1.AWC กาลังดาเนินการโครงการด้านน้า 5 โครงการ ในประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม
เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกในเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านน้า และผู้มีอานาจตัดสินใจจากรัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เสนอแนะแนว
ทางการทางานร่วมกัน และเสนอโครงการที่จะเป็นประโยชน์แก่ภูมิภาคเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก AWC
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2.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสารัตถะด้านน้า นวัตกรรมที่ต่างชาติใช้งานทั้งรูปซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์เพื่อการติดตามสถานการณ์น้าในภาวะวิกฤตต่างๆ
3.การขยายภาคีเครือข่ายด้านน้ากับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งน้าแล้งและ
น้าท่วม เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
4.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมของภูมิภาคและประชาคมโลกเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องในนโยบายของ
รัฐบาลต่อการแก้ปัญหาเรื่องน้า ทาให้เข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการน้าของประเทศไทยที่ผ่านมาและ
ปัจจุบัน
โดยสรุป ประเทศไทยได้มีการดาเนินการตามเป้าประสงค์ที่ 6.a ในขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ตามตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ
เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาลได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการดาเนินการจัดระบบองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารจัดการข้อมูลที่จะนามาใช้ตอบเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศดาเนินการแต่อย่างไรก็ตามยังขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีทั้งหมดของประเทศ ดังนั้น
ข้อเสนอแนะในเป้าประสงค์ที่ 6.a นั้นจาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูล การดาเนินงานทั้งอย่างบูรณา
การเพื่อจะสามารถตอบตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ดังกล่าว

8.เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
จัดการน้าและสุขอนามัย
ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย
สาหรับสถานะเป้าประสงค์ 6.b และตัวชี้วัด 6.b.1 ของประเทศไทยนั้น โดยหลักการแล้วถูกกาหนดไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560) ในหมวด 4
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในมาตรา 50 และหมวด 5 ในมาตรา 57 และ 58 เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐระดับต่างๆในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้านั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นได้ถูกกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติระยะ 20 ปี โดยมีแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานทุกภาคส่วนได้จัดทาและนามา
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บูรณาการร่วมกันในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะ 20 ปี ที่มีสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นผู้
ประสานงานและเป็นกลไกกลางในการบริหารจัดการแผนและข้อมูลของประเทศ
ตารางที่ 3.10 แสดงหน่วยงานที่มีภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ภารกิจ

สนับสนุน

ปลายน้้า

กลางน้้า

ต้นน้้า

อนุรักษ์พื้นที่ตน้ น้า
พัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งเก็บกักน้า
/ จัดหาน้า
ควบคุมการใช้
ประโยชน์พนื้ ที่ลาน้า
บูรณะฟื้นฟูแหล่งน้า
ควบคุมการใช้
ประโยชน์พนื้ ที่ลาน้า
ก่อสร้างระบบป้องกัน
พื้นที่ชมุ ชน / เศรษฐกิจ
พัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งเก็บกักน้า
/ จัดหาน้า
ขุดลอกระบายน้า

เกษตรและ
สหกรณ์
พด.
ชป.
พด.
ฝล
ชป.
ชป.
พด.
ชป.
ชป.

มหาดไทย
ยพ.

ยพ.
ทด.
ปค.

ปภ.

ก่อสร้างระบบป้องกัน
พื้นที่ชมุ ชน / เศรษฐกิจ
จัดการ/ควบคุมน้าเสีย

ชป.

ยพ.

พัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งเก็บกักน้า
/ จัดหาน้า
จัดการภัย
จัดทาระบบฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
จัดทาระบบเตือนภัย

ชป./พด.
ฝล

พิจารณาและจัดทา
แผนงาน/ปรับปรุง
กฎระเบียบ/
ประสานงาน

ชป.
พด.

คมนาคม พลังงาน

ฯ

ทน.

หน่วย
งาน
อื่น

อปท.

จท.

อปท.

จท.

อปท.

จท.

อปท.
กนอ.

ทน.
ทบ.

กฟผ.

ทน.

จท.

คพ.
อจน.
ทน.
ทบ.

จท.

ปภ.
ทด.
ปภ.

อุตสาห
กรรม

กฟผ.

ยพ.
ทด.
ยพ.

ชป.
พด.
ฝล
ชป.

พด.

ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ
อช.
ปม.
ทน.
ทบ.

กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ กลาโหม

ทน.
กก.วล.

GISTDA
สสนก.
สสนก.
สวทช.

อต.

กรมแผน
ที่ทหาร
อศ.

อปท.

รง.
กนอ.

กทม./อปท.
อื่นๆ
กทม./อปท.
อื่นๆ
กทม./อปท.
อื่นๆ
กทม./อปท.
อื่นๆ
จังหวัด/อปท.
กทม.
กทม.
สศช./สงป.
สบอช./สคก.
วช.
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สาหรับชุมชนท้องถิ่นมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเอก
ตั้งในพื้นที่ชุมชนเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงบทบาท
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกาหนดขอบเขตอานาจไว้ให้ ซึ่งการ
บริหารจัดการน้าและอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นนับว่าเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
น้า เช่น การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ท่ากระสาว-ท่ามะเฟือง จังหวัดระยอง (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560) โดยชี้ให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรน้าระดับชาติจะประสบผลสาเร็จได้
จาเป็นต้องมองภาพรวมแหล่งน้าทั้งประเทศและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในท้องถิ่นของ
ตนเอง และขยายผลไปสู่ระดับจังหวัดแล้วเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ จากสี่เป็น
แปด จนครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นต้น เช่นเดียวในระดับการบริหารจัดการลุ่มน้าขนาดใหญ่ทาง
กรมทรัพยากรน้าก็ได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้าทั้ง 25 ลุ่มน้าหลักของประเทศขึ้นโดยมีตัวแทน
จากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมลุ่มน้าในแต่ละพื้นที่ กรณีของลุ่มน้า
กกโขงเหนือ ก็จะเห็นว่ามีการคัดเลือกตัวแทนภาคส่วนต่างๆเข้ามาเป็นคณะกรรมการลุ่มน้าทั้งจากพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม่บริเวณต้นน้ากก ตัวแทนจากพื้นที่ลุ่มน้าอิงในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่ลุ่มน้ากก โขงใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
โดยสรุป เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย และตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวาง
นโยบายปฏิบั ติการ และวิธีการดาเนิน งานเพื่อการมีส่ วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและ
สุขอนามัยสาหรับประเทศไทยแล้วมีความพร้อมในระดับหนึ่งของการมีส่วนร่วมของชุ มชนท้องถิ่นทั้งในระดับ
ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยังไม่สามารถดาเนิ นการ
ประเมินตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 6.b ได้เนื่องจากการการบูรณาการร่วมกัน การดาเนินงานยังกระจัดกระจาย
ดังนั้นควรมีหน่วยงานกลางเข้ามาเป็นกลไกเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆและจัดทาระบบการบริหารจัดการข้อมูล
และผลการดาเนินงานเพื่อที่จะสามารถนามาใช้เป็นคาตอบในการประเมินตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าว
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บทที่ 4

การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในปัจจุบนั เกี่ยวกับเปูาหมายที่ 6
ในบริบทประเทศไทย

การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆในปัจจุบันเกี่ยวกับเปูาหมายที่ 6 ในบริบทประเทศไทยมีการ
ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและสุขอนามัยในรูปแบบแผนงานและโครงการต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ย วข้ องที่ส ามารถน ามาเป็ น ข้อมู ล ประกอบในการดาเนินการให้ บรรลุ เปูา หมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืนตาม
เปู าประสงค์และตัว ชี้ วัดที่ องค์ก ารสหประชาชาติกาหนดขึ้ นได้ และยังท าให้ ท ราบถึงข้อ มูล ที่ ยังขาดการ
ดาเนินงานที่ควรมีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนดังกล่าว ดังนั้นในบทนี้จึงนาเสนอ
การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับเปูาหมายที่ 6 ในบริบทประเทศไทยดังนี้

1. Target 6.1: Drinking water
By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water
for all.
เปูาประสงค์ที่ 6.1: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573
Indicator 6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services.
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
1.กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมคุณภาพน้าสะอาดปลอดภัย
ซึ่งมีประกาศคุณภาพหรือมาตรฐานน้าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาล
เพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้าบาดาล และมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2539
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เป็นต้น ในการควบคุมคุณภาพน้าดื่มปลอดภัยเป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ มาตรฐานน้าเพื่อการบริโภคของ
กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่หลายฉบับดังนี้
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) มาตรฐานน้านี้เป็น
มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้เป็นมาตรฐานในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร โดยน้าดื่มใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิทที่จะขอฉลาก อย. ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของประกาศนี้
- ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ.2553 เกณฑ์นี้ปรับปรุงจากเกณฑ์คุณภาพน้าประปา กรมอนามัย พ.ศ.2543 มาตรฐานน้านี้เป็น
มาตรฐานที่กรมอนามัยใช้เป็นเกณฑ์เพื่อให้ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการผลิต
น้าประปาสาหรับชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ
- ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์แสนอแนะคุณภาพน้าบริโภคเพื่อการเฝูาระวัง กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 มาตรฐานน้านี้เป็นมาตรฐานที่กรมอนามัยใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเฝูาระวัง
คุณภาพน้าบริโภคของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้าบริโภคที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภค
น้าบริโภคสะอาดปลอดภัยเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญเรื่องการจัดการน้าโดยกาหนดให้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้าทุกภาคส่วน (กรมอนามัย, 2561) โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อบรรลุเปูาหมายในระยะ 20 ปี โดยเปูาหมาย
แผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 เปูาหมายคือ 1) ทุกหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 2) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และ 3)
บริห ารทรัพยากรน้าอย่างสมดุล ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการโดยมีกรมอนามัยทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าดังกล่าว ดังนั้นจึงกาหนดแผนระยะ 5 ปี ด้วยการ
ดาเนินงานใน 2 มาตรการประกอบด้วย 1) การสร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพน้าประปา โดยส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพน้าประปาร่วมกับเครือข่ายการทางานด้านการผลิตน้าประปาในทุกภาคส่วน ทาการตรวจสอบคุณภาพ
น้าประปา และพัฒนาคุณภาพน้าประปาทั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ประปาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและมีน้าอุปโภคบริโภคที่สะอาด ลดภาวะเสี่ยง
สุขภาพจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก เชื้อโรคหรือสารเคมี 2) การสร้างความตระหนักในการจัดการน้า
บริโภคอย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาระบบเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคทุกประเภท ทั้งในครัวเรือนและแหล่ง
ต่างๆในชุมชน พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดการคุณภาพน้าเพื่อ
การบริโภคที่ปลอดภัยเกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมนกระดับคุณภาพน้า
บริโภคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยในปี 2559 ผลการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนใน
ประเทศไทยพบข้อมูลที่สาคัญคือคุณภาพน้าบริโภคประเภทต่างๆไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนค่อนข้างสูง
195

อาทิ น้าประปาไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 59.4 น้าบรรจุขวดไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 58 น้าบ่อตื้นไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
97.1 น้าบ่อบาดาลไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.8 น้าฝนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 49.2 และน้าตู้หยอดเหรียญไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 39.8 โดยส่วนใหญ่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านแบคทีเรียเนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนของ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทาให้เกิดโรคต่างๆอันเนื่องมาจากน้าเป็นสื่อ เช่น
ไทฟอยด์ อุจจาระร่วง หิวตกโรค ในด้านการเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดพบว่ายังมีภาวะขาดแคลนน้าในบางพื้น ที่
หรือบางช่วงเวลาเนื่องจากภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ รวมทั้งปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดในพื้นที่
ห่างไกลและพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ประกอบการเหมืองแร่และพื้นที่บ่อขยะ
อย่ า งไรก็ ตามกระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารดาเนิ น งานโครงการหรื อ แผนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งมาตั้ ง แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แรกๆจนมาถึงปัจจุบันที่สามารถยกเป็นกรณีตัวอย่างและนามา
เป็นข้อมูลในการตอบเกณฑ์ตัวชี้วัดของเปูาหมายที่ 6.1 ได้ดังกรณีตัวอย่างดังนี้
1.1.โครงการประปาหมู่บ้านกรมอนามัย
โครงการประปาหมู่บ้ าน กรมอนามัย เป็น โครงการจัดหาน้าสะอาดด้ว ยระบบประปาหมู่บ้าน
ดาเนินการมาตั้งแต่ระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514) โดย
กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข รับผิ ดชอบในการดาเนินการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่และเมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ทาการมอบให้สุขาภิบาล
หรือหมู่บ้ านบริหารจัดการ ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ 9 พฤษภาคม 2521 มีการปรับรูปแบบการ
บริหารกิจการประปาในส่วนภูมิภาคเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ และจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคขึ้นเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2522 โดยรวมกิจการประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการจานวน 185 แห่ง กับกิจการประปาชนบท
ของกรมอนามัยจานวน 550 แห่ง เข้ามาดาเนินงานในรูปรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจการประปาอื่นๆที่
ได้รับสัมปทานกิจการประปาจากกรมโยธาธิการด้วย เช่นการประปาเทศบาล ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของ
การประปาส่วนภูมิภาค แต่จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ต่อมาช่ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติ
กาหนดให้ เป็น ช่ว งของทศวรรษการจั ดหาน้าสะอาดและการสุขาภิบาลในประเทศไทยขึ้นมีการรณรงค์ให้
ประชาชนในประเทศไทย จานวนร้อยละ 95 มีน้ากินน้าใช้สะอาด โดยให้มีน้าสะอาดเพียงพอสาหรับดื่มอย่าง
น้อย 5 ลิตรต่อคนต่อวัน และน้าใช้เพียงพอ 45 ลิตรต่อคนต่อวัน ภายในปี พ.ศ.2534 กรมอนามัยรับผิดชอบ
และได้ปรับปรุงงานด้านการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านอีกครั้ง โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ที่
อยู่นอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนในชนบทห่างไกลได้มีน้าสะอาดจากระบบประปาใช้
สาหรับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เมื่อกรมอนามัยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จจะยกมอบอานาจ
การบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นทาหน้าที่บริหารกิจการ
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยกรมอนามัยได้กาหนดให้มีการเตรียมชุมชนให้แก่ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้ประชาชน ได้มี
โอกาสมาประชุมปรึกษาหารือและรับทราบ แนวทางการบริหารกิจการระบบประปา และมีส่วนร่วมในการดูแล
ในการก่อสร้างระบบประปา ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างระบบประปา และระหว่างการก่อสร้างระบบประปา เพื่อ
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กาหนดทิศทางของการบริหาร การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปา การร่างกฎระเบียบข้อบังคับ
ของกิจการประปา การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายก่อสร้า งระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ประชาชนที่มีความขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้
โดยถือ ว่า ระบบประปาชนบทเป็ น บริ การขั้ นพื้ นฐานไปสู่ ประชาชนอย่า งทั่ ว ถึ งและเป็ นรู ปธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้ใช้แผนเร่งรัดจัดให้มีน้าสะอาดในชนบท ตามที่สานักงาน
คณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอนามัย กรมโยธาธิ
การ กรมทรัพยากรธรณี สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และการประปาส่วนภูมิภาค ใช้ประกอบการจัดทา
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค
โดยระบบประปาอย่างทั่วถึง โดยได้กาหนดเปูาหมายให้ก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้น 41,152 หมู่บ้าน ภายใน
ปี 2544 หรือครอบคลุมร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้นาแนวทางการบริหารกิจการ
ประปาของกรมอนามั ย มาก าหนดเป็ น ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การและการ
บารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 ซึ่งระเบียบนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้เพื่อให้การบริหารกิจการและการ
บารุงรักษาระบบประปาชนบทที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้างนั้นเป็นไปในเชิงธุรกิจ สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งมอบสิทธิ์ในการบริหารกิจการและการบารุงรักษาให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งมอบต่อ
คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและการบ ารุ ง รั ก ษาระบบประปาชนบทที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ต่อมา ในปี 2537 ได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบล และในปี พ.ศ.2542 มีพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในภารกิจดังกล่าว คือการให้มีน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนด้วย
ดังนั้น ส่วนราชการจึงได้ถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งน้าและระบบประปาชนบท) ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการต่อไป การบริหารกิจการประปาจึงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ทราบถึงแนวทางการจัดทาข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้านและประปาชนบท ซึ่งระบุให้กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาดาเนินการบริหารจัดการ ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดหาน้า
สะอาดสาหรับประชาชนผ่านโครงการประปาหมู่บ้านเป็นนโยบายของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและ
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่สามารถนามาเป็นข้อมูลในการตอบเกณฑ์ตัวชี้วัดในเปูาประสงค์ที่ 6.1 ได้
1.2 โครงการน้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
กรมอนามัย (2562) รายงานผลการดาเนิ นโครงการน้ าบริ โ ภคปลอดภัย และสุ ข อนามั ยของ
ประชาชนโดยการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าประจาปี 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) เปูาหมายที่ 6 เป็นการสร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมี
สภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน อีกทั้งในแผนบูรณาการทรัพยากรน้า กรมอนามัยได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
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ตามเปูาหมายแผนยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) เปูาหมายที่ 2 เรื่องการสร้างความมั่นคงด้านน้าและ
บริหารทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ ดิน โดยสนับสนุนส่งเสริมในด้านการจัดการคุณภาพน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการได้แก่ 1) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้าประปา 2) สร้างความ
ตระหนักในการจัดการน้าบริโภคอย่างปลอดภัย และมีเปูาหมายการดาเนินงานดังนี้ 1) เฝูาระวังคุณภาพน้า
บริโภคทั่วประเทศ (โดยเฉพาะน้าประปา) 2) การตรวจสอบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน จานวน 300 แห่ง และ
3) การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้าประปาในระบบประปาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 100
แห่ง ผลการดาเนินงานปี 2561 มีดังนี้
1.การสร้ างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพน้าประปามีผ ลการดาเนิ นงานดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การ
ตรวจสอบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านเปูาหมายการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านปี 2561 ตั้งไว้
300 แห่ง ดาเนินการได้ 445 แห่ง พบว่ามีน้าประปาผ่านเกณฑ์ 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.1 ไม่ผ่านเกณฑ์
360 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.9 จากการสุ่มประเมินคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านพบว่าน้าประปาที่สามารถนามา
บริโภคได้มีเพียงร้อยละ 19.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 80.9 ไม่เหมาะสมสาหรับการนามาบริโภคแต่เมื่อนาส่วนนี้มา
จาแนกความสามารถในการนาไปใช้เป็นน้าบริโภคพบว่าร้อยละ 57.3 สามารถปรับปรุงง่ายๆในครัวเรือน
เพื่อให้สามารถบริโภคได้ด้วยการกรอง การต้ม การเติมคลอรีน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 23.6 เป็นน้าประปา
หมู่บ้านที่ไม่เหมาะสมในการนามาบริโภคในครัวเรือนจึงต้องมีการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้าประปา
หมู่บ้านให้มีความสามารถในการกาจัดสารปนเปื้อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพน้าประปาผ่านมาตรฐานทั้ง 2 ระบบจานวน 129 แห่ง โดยแบ่งเป็น EHA 2001 การจัดการคุณภาพ
น้าประปา (การผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จานวน 87 แห่ง แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 63 แห่ง ระดับ
เกียรติบัตร 24 แห่ง และ EHA 2002 การจัดการคุณภาพน้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) จานวน 42 แห่ง
แบ่งเป็นระดับพื้นฐาน 28 แห่ง ระดับเกียรติบัตร 14 แห่ง กิจกรรมที่ 3 การสุ่มประเมินคุณภาพน้าบริโภคจาก
น้าประปาในเขตเมือง กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสุ่มประเมินคุณภาพน้าบริโภคในครัวเรือนพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ที่
ใช้น้ าประปาของการประปานครหลวง ดาเนินการสุ่ มเก็บตัวอย่างน้าจากครัวเรือนและโรงเรียนในสั งกัด
กรุงเทพฯ ผลการตรวจพบว่าตัวอย่างน้าประปาในครัวเรือนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.15 ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การสุ่มประเมินคุณภาพน้าประปา การประปาส่วน
ภูมิภาคเปูาหมายร้อยละ 10 จากจานวนที่ได้รับการรับรองฯทั้งหมด 284 แห่งหรือประมาณ 29 แห่ง พบว่าทุก
พื้นที่สามารถรักษาคุณภาพน้าประปาตามเกณฑ์และมีผลการดาเนินการรักษามาตรฐานตามกระบวนการ
รับรองคุณภาพน้าประปาดื่มได้ โดยคุณภาพน้าประปาผ่านเกณฑ์ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่ามีความสะอาดและปลอดภัย
ส่วนน้าประปาที่บ้านผู้ใช้น้าและที่จุดบริการน้าประปาดื่มได้ในที่สาธารณะพบว่าร้อยละ 96.30 ผ่านเกณฑ์ มี
ตัวอย่างน้าประปา 3 ตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีการปนเปื้อนแบคที เรียซึ่งอาจมาจากสภาพท่อที่เก่า มี
การแตกและซ่อมแซม กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การรับรองมาตรฐานสถานีผลิตน้าสะอาด (Water is Life) การ
ประเมินตามโครงการ Water is Life เพื่อรับรองสถานีผลิตน้าที่เข้าร่วมโครงการจานวน 80 แห่ง ผลการ
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ประเมินพบว่าผ่านการรับรอง 77 สาขา คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของเปูาหมาย ไม่ผ่านการรับรอง 3 สาขา
เนื่องจากการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆของสาขาขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.สร้างความตระหนักในการจัดการน้าบริโภคอย่างปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 การเฝูาระวังคุณภาพน้า
บริโภคของประเทศไทยประจาปี 2561 กรมอนามัยได้ดาเนินการเก็บตัว อย่างน้าบริโภคส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าคิดเป็นร้อยละ 92.73 จากเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีตัวอย่างน้าได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าประปาดื่มได้ร้อยละ 40.13 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 59.87 เมื่อแยกตามประเภทแหล่งน้า
ของน้าบริโภคในครัวเรือนพบว่าน้าประปาจากการประปานครหลวงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประปาดื่ม
ได้มากที่สุดร้อยละ 76.34 รองลงมาคือตู้น้าหยอดเหรียญร้อยละ 68.59 และน้าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาคร้อยละ 61.51 ตามลาดับ จะเห็นว่าน้าบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทยมีคุณภาพเพียงพอที่จะนามา
บริโภคได้แต่ปัญหาส่วนมากคือมีการปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งบ่งบอกว่าการจัดการทางด้านสุขาภิบาลน้าบริโภค
ไม่ถูกต้อง ดังนั้นต้องเน้นหนักในการสร้างความรอบรู้ในการจัดการน้าบริโภคให้แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 2
การพัฒนาต้นแบบการจัดการคุณภาพน้าบริโภค กิจกรรมที่ 2.1 รูปแบบการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุง
คุณภาพน้าประกอบด้วย 3 รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคระบบทรายกรองช้าใน
ประปาภูเขา ตาบลบ้านสาม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดสร้างนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพ
น้าบริโภคจาการสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้าของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจระดับดีมาก ทั้งนี้ได้ส่งมอบนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคในชุมชนต้นแบบให้กับ อบต.ห้วย
ห้อมเพื่อให้บริหารจัดการดูแลระบบกรองน้าชุมชนต่อไป รูปแบบที่ 2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคของ
ชุมชนเพื่อลดปริมาณเหล็ก ตาบลลานข่อย อาเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยประยุกต์นวัตกรรมเครื่องกรอง
น้าของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีการกาจัดสนิมเหล็กในน้าบาดาล เป็นสารกรองที่มีราคาไม่แพงติดตั้งใน
ชุมชนจานวน 4 จุด แล้วทดสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้าพบว่าสามารถลดปริมาณเหล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคุณภาพน้าทั้ง 4 จุดมีเหล็กไม่เกิน 0.3 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้าประปาดื่มได้
กรมอนามัย พ.ศ.2553 รูปแบบที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของชาว
ไทยภูเขาในพื้นที่บ้านพอนอคี ตาบลห้วยโปุงอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้า
บริโภคเป็นระบบทรายกรองช้าจากการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่พบการปนเปื้อนในน้าได้ เนื่องจากเป็น
ระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ไม่ต้องใช้ไฟฟูาแต่เหมาะกับคุณภาพน้าดิบที่มีความขุ่นไม่เกิน
50 NTUกิจกรรมที่ 2.2 รูปแบบดารจัดกระบวนการพัฒ นาระบบการเฝูาระวังคุณภาพน้า รูปแบบที่ 1 การ
จัดการและเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้
กาหนดแนวทางการจัดการน้าบริโภคของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2)
ด้านภาชนะและอุปกรณ์ 3) ด้านคุณภาพน้าบริโภค 4) การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับหลักศาสนาและหลักสูตร
การเรียน ความสาเร็จของการพัฒนาส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรค
ที่ส่งผลต่อความเจ็บปุวยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้าเป็นสื่อลดลง รูปแบบที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานเฝู าระวังคุณภาพน้ าบริ โภคในระดับตาบล กรณีศึกษาพื้นที่ตาบลรอบสถานที่ทิ้งขยะ อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการประยุกต์แนวคิดวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4 ขั้นตอนคือ 1) เรียนรู้ 2) ดูเขาทา 3)
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นาไปปฏิบัติ 4) พัฒนาต่อยอด ผลการดาเนินงานทาให้ทีมงานมีศักยภาพดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคได้ดาเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพในการเฝูาระวังด้วยชุดทดสอบ อ.31 และ
อ.11 ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข ครู นักเรียนและ
แกนนาชุมนในพื้นที่ต่างๆเพื่อดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายด้วยตนเอง ผลการ
ดาเนินงานโครงการนี้สรุปปัจจัยความสาเร็จเกิดจาก 1) การตระหนักถึงความสาคัญและการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 2) มีระบบข้อมูลกลางสาหรับการแลกเปลี่ยนและคืนข้อมูลเฝูาระวังให้พื้นที่ 3)
ศูนย์อนามัยมีบทบาทสาคัญในการให้ความร่มมือและสนับสนุนพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เป็นตัวชี้วัด
เฝูาระวังของกรมอนามัยทาให้เกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่ศูนย์อนามัย ส่วนปัญหาและอุปสรรค์ของ
โครงการมีดังนี้ 1) ด้านระบบงานไม่มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 2) ด้าน
นโยบายไม่เป็ นนโยบายระดับกระทรวงทาให้ การขับเคลื่ อนไม่ครอบคลุ มทุกพื้นที่ 3) ด้านเทคโนโลยีไม่มี
นวัตกรรม เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ยุ่งยาก รอนาน มีราคาสูง และ 4) การสร้างเครือข่ายไม่ค้นหาผู้เล่น
รายใหม่และเครือข่ายไม่ครอบคลุมระดับชุมชน/ประชาชน
1.3 โครงการตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพน้าดื่มปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อม ให้ ป ระชาชนมีสุ ข ภาพที่ดี และได้ ด าเนิ นงานพั ฒ นาคุ ณภาพน้ าบริ โ ภคเพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บ
เปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเปูาหมายที่ 6 “น้าและ
สุขอนามัย” โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงและ มีน้าสะอาดสาหรับบริโภคอย่างเพียงพอและปลอดภัย
อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งการมีสุขาภิบาลที่ดี การดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคเพื่อทราบสถานการณ์
คุณภาพน้าบริโภค ติดตามแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าบริโภค โดยสุ่มเก็บน้าบริโภคได้แก่ น้าประปา
น้าตู้หยอดเหรียญ น้าบรรจุถัง 20 ลิตร ที่ จาหน่ายในพื้นที่ น้าฝน น้าบ่อบาดาล และน้าบ่อตื้น ส่งตรวจศู นย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และนาผลวิเคราะห์มา เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคกรมอนามัย ปี
2553 รวม 20 พารามิเตอร์ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ ด้านแบคทีเรีย กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ใน
การเลือกน้าบริโภค การจัดอบรมแกนนาในการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคชุมชน การเฝูาระวังคุณภาพน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการดูแลบริหารจัดการระบบประปารวม และน้าบริโภค ทุกประเภท กิจกรรมดังกล่าวล้วนมี
ความสาคัญและจะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงน้าบริโภคที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้ง ลดผลกระทบต่อสุขภาพหรือ
การเจ็บปุวยจากโรคระบบทางเดินอาหารได้ ข้อมูลสถานการณ์คุ ณภาพน้าบริโภค มีความสาคัญในการนามา
กาหนดมาตรการแก้ไข และการวางแผนพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดหาน้าบริโภคที่สะอาดปลอดภัย และตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างเหมาะสม ได้ดาเนินการ
โครงการตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยในสถานที่ต่างๆที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดหาน้าสะอาดปลอดภัยทั้งในครัวเรือน โรงเรียน สถานประกอบการต่างๆ และการวิเคราะห์สถานการณ์
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การเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคโดยมีการสรุปผลการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคจากแหล่งต่างๆของประเทศ
ไทยปี 2559-2561 (ดูรายละเอียดในบทที่ 2 และ 3 เปูาประสงค์ที่ 6.1)
อย่างไรก็ตามศูนย์อนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ ดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค ประจาปี
2561 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า มีความก้าวหน้าร้อยละ 62.24 โดยมีศูนย์อนามัย จานวน 6 แห่ง
ที่สามารถดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย สานักสุขาภิบาลอาหารและน้าจัดประชุมถอดบทเรียนการเฝูาระวัง
คุณภาพน้าบริโภคประจาปี 2561 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ ดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้า
บริโภคของศูนย์อนามัย ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานทั้งด้านบวกและลบ และรับฟังข้อเสนอแนะใน
การจัดระบบหรือรูปแบบการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคเพื่อความยั่งยืนต่อไป ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยถึงกระบวนการดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค ประจาปี 2561 ได้ผลดังนี้
1. รูปแบบการดาเนินงานเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคของศูนย์อนามัย มีการดาเนินการเฝูาระวัง
คุณภาพน้าบริโภคแยกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1) ศูนย์อนามัยดาเนินการเอง โดยหลังจากได้รับการจัดสรรจานวนตัวอย่างน้าบริโภคที่ต้อง
ดาเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคแล้ว ศูนย์อนามัยจะดาเนินการจัดทาโครงการ หรือ
บูรณาการร่วมกับโครงการที่ศูนย์อนามัยได้จัดทาไว้แล้วเพื่อดาเนินการ เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ
เป็นต้น อาจจะประสานงานพื้นที่ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการด้วย เพื่อร่วมตรวจแนะนาให้คาปรึกษา
และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้าบริโภคหรือให้ความรู้แก่ประชาชนรวมไปถึง การนาผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้าบริโภคไปใช้ในการดาเนินงานพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA 2000) ซึ่งเป็นการเอื้อให้พื้นทีไ่ ด้ผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่เห็นคุณค่าของ
การทางานเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่ของตนเอง
2) ศูนย์อนามัยส่งต่อให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการพร้อมสนับสนุนงบประมาณ
ภายหลังจากที่ศูนย์อนามัยได้รับการจัดสรรจานวนตัวอย่างน้าบริโภคแล้ว ได้ดาเนินการจัดสรรให้ แต่ละจังหวัด
ไปดาเนินการโดยมีงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้แก่สานักงานสาธารณสุข จังหวัดด้วย
ได้แก่ ค่าน้ามัน รถ ค่าขนส่งตัว อย่ าง ค่าเบี้ยเลี้ ยงเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มี การควบคุมกากับและจัดระบบการ
รายงานผล มาที่ ศู น ย์ อ นามั ย เช่ น ต้ อ งระบุ ศู น ย์ อ นามั ย เป็ น ผู้ น าส่ ง ในใบน าส่ ง ตั ว อย่ า งน้ าถึ ง ศู น ย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ไม่ใช่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ศูนย์ ห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ไปที่ศูนย์ อนามัย ซึ่งหากระบุเป็ น สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแล้ ว ศูนย์อนามัยอาจจะไม่ได้ รับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว
3) ศูนย์อนามัยส่งต่อให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ 2 แต่ ไม่มี
งบประมาณให้แก่ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด กรณีนี้ภายหลังจากที่ศูนย์อนามัยได้รับการจัดสรรจานวน
ตัวอย่างน้าบริโภคแล้ว ได้ดาเนินการจัดสรรให้แต่ละจังหวัดไปดาเนินการโดยมีการชี้แจง กาหนดเปูาหมายหรือ
พื้นที่ดาเนินการ โดยกาหนดขอบเขตตามหลักการที่ได้รับนโยบายมาจากส่วนกลาง
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1.4 โครงการพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กรมอนามัย (2561) ได้ร ายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ว่า รัฐ ให้ ความส าคัญและ
กาหนดให้มีการบริหารงานเพื่อดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น มีความเข้มแข็งสามารถดูแลและ
พัฒนาตนเองได้และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยในปี 2560 เป็น
ต้นมาเปูาหมายของการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกาหนดไว้ที่ 51 จังหวัด รวมทั้งสิ้น
850 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนตระเวนชายแดนจานวน 213 แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทุรกันดาร จานวน
206 แห่ง กศน. จานวน 282 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจานวน 70 แห่ง โรงเรียนเอกชนอิสลามจานวน 15
แห่ ง โรงเรี ยน อบต./อบจ. จานวน 9 แห่ ง ศูนย์พัฒ นาเด็กเตาะแตะจานวน 30 แห่ ง และโรงเรียน
กรุงเทพมหานครจ านวน 25 แห่ ง การขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจะเน้นการ
ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านเด็กและเยาวชนโดยใช้โรงเรียนประเภทต่างๆเป็นฐานในการ
พัฒนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนและขยาย
ออกไปยั งชุ มชนได้อย่ างมีบู ร ณาการและยั่ งยืน ส าหรับประเด็ นส าคัญในการพัฒ นางานเด็กและเยาวชน
ประกอบด้ว ยความรู้ ด้านการเกษตรกรรม การสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆพบว่าในช่วง ที่
ผ่านมาประเด็นปัญหาสาคัญที่ทุกพื้นที่พบในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารคือปัญหาด้านความสะอาดของน้า
บริโภค อาหารปลอดภัยและห้องน้า ซึ่งเป็นงานตามภารกิจหลักของกรมอนามัยโดยเฉพาะงานด้านการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและน้าถือเป็นภารกิจสาคัญเนื่องจากเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับอาหารและน้าที่สะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยไม่มีโรคที่เกิดจากอาหารและน้าเป็นสื่อ ทาให้เกิดสมรรถภาพในการศึกษา
เล่าเรียนและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปผลการดาเนินงาน ในช่วงที่ผ่านมากรม
อนามัยได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดาริ ดังนี้สารวจข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับคุณภาพน้าบริโภคและประเภทแหล่งน้าบริโภคในโรงเรียนตระเวนชายแดนจานวน 117 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะจานวน 25 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจานวน 71 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาจานวน 11 แห่ง ติดตามการจัดการน้าบริโภคและให้คาแนะนาในการสร้างโรงผลิตน้าดื่มและโรงผลิตชา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยดารง
2.กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีห น่ ว ยงานที่ทาหน้าที่จัดการเกี่ยวกับน้าสะอาดปลอดภัย นอกจากองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับภารกิจถ่ายโอนประปาหมู่บ้านมาบริหารจัดการแล้วยังมีหน่วยงานหลักที่จัดหาน้า
สะอาดสาหรับบริการประชาชนคือการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงที่ให้บริการน้าสะอาดแก่
ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเปูาประสงค์ที่ 6.1 ดังนี้
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2.1 โครงการพั ฒนาระบบการจั ดบริ การน้าบริ โ ภคระดับพื้ น ฐานส าหรั บองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการจัดบริการน้าสะอาดใน
ชุมชน เป็ น บทบาทและหน้ าที่ ต าม “พระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ.2537
มาตรา 68 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทากิจการให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร”
และ “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51 มาตรา 53 และมาตรา 56 กาหนดให้เทศบาลตาบล
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครจัดทากิจการให้มีน้าสะอาด หรือ การประปาเพื่อประชาชน” โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนการปฏิรูประบบราชการมีส่วนราชการในสัง กัดกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านการจัดหาและพัฒนาน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในชนบท อาทิ ระบบประปาหมู่บ้าน บ่อน้าบาดาล บ่อน้าตื้นและภาชนะ
เก็บน้าฝน เป็นต้น สาหรับในเขตเมือง มีการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน้าประปา
ทาให้ ประชาชนมีน้าอุป โภคบริโภคในปริมาณที่เพียงพอเพิ่มขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตามจากการเฝูาระวัง
คุณภาพน้าประปาและน้าบริโภคในครั วเรือนในระยะเวลาที่ผ่านมาของกรมอนามัย พบว่าคุณภาพน้าประปา
และน้าบริโภคส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคกรมอนามัย ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อ
ปกปูองผู้ใช้น้าจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนในน้าที่อาจทาให้เกิดการเจ็บปุวยได้ การดาเนินงานพัฒนาระบบการ
จัดบริการน้าบริโภคแก่ชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ เป็นการดาเนินงานที่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ มุ่งการประสานเพื่อพัฒนาและบริหารร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
การประเมินระบบการจัดบริการน้าบริโภค หมายถึง การประเมินระบบการจัดบริการน้าบริโภคทุก
ประเภทให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็น 2 มาตรฐานงาน ดังนี้
1. ระบบประปามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนดการรับรองน้าประปาดื่มได้
2. ระบบพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ น้าฝน น้าบ่อบาดาล น้าประปา น้าบ่อตื้น และ
น้าบรรจุขวด น้าตู้หยอดเหรียญ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภค กรมอนามัย
การประเมิน ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องผ่านการประเมินความสาเร็จของการพัฒนาเป็นระดับต่างๆ
ได้แก่ ในระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับก้าวหน้าตามลาดับรายละเอียดตัวชี้วัด ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การประเมินการพัฒนาระบบการจัดบริการน้าบริโภค
ระดับ
พื้นฐาน

กลาง

ก้าวหน้า

มาตรฐานงาน
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้
2.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคประเภทต่างๆได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคกรมอนามัย
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้
2.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคประเภทต่างๆได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคกรมอนามัย
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้
2.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้าบริโภคประเภทต่างๆได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคกรมอนามัย
3.ระบบการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภคในพื้นที่เสี่ยง
(เช่น ฟลูออไรด์ สารหนู ฯลฯ)

ตัวชี้วัด
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ
กาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้ร้อยละ 30
2.สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้าบริโภคที่คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในเขตเมือง ร้อยละ 50 ในเขตชนบท ร้อยละ 20
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ
กาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้ ร้อยละ 50
2.สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้าบริโภคทีค่ ุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในเขตเมือง ร้อยละ 65 ในเขตชนบท ร้อยละ 35
1.ระบบประปามีคณ
ุ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ
กาหนดการรับรองน้าประปาดืม่ ได้ ร้อยละ 100
2.สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้าบริโภคที่คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ในเขตเมือง ร้อยละ 80
ในเขตชนบท ร้อยละ 50

ที่มา: กรมอนามัย (2559)

2.2 การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดาเนินกิจการให้บริการน้า
อุปโภคบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานน้าประปาดื่มได้ ซึ่งมีการดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ในปี 2562 มีรายงานจานวนครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับบริการจานวน 4,157,916 ราย ส่วนการประปา
นครหลวงให้บริการน้าประปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจานวน 2,357,000 ราย
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ตารางที่ 4.2 การให้บริการน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงปี 2562
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท

จานวน

การประปานครหลวง*
หน่วย

จานวน

หน่วย

จานวนผู้ใช้น้าทั้งหมด

4,157,916

ราย

2,357,000

ราย

กาลังผลิตที่ใช้งาน

5,295,123

ลบ.ม./วัน

-

ลบ.ม./วัน

-

ลบ.ม.

ปริมาณน้าผลิต

166,821,512

ลบ.ม.

ปริมาณน้าผลิตจ่าย

158,566,450

ลบ.ม.

1,997,1000

ลบ.ม.

ปริมาณน้าจาหน่าย

99,717,584

ลบ.ม.

1,401,400

ลบ.ม.

ที่มา: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (2562)
*การประปานครหลวง (2562) ข้อมูล 2561
แผนภูมิที่ 4.1 แผนที่แสดงเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

ที่มา: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (2562)
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การดาเนินของการพัฒนาคุณภาพน้าปลอดภัยเพื่ออุปโภคบริโภคนั้นการประปาส่วนภูมิภาคและการ
ประปานครหลวงใช้หลักการแผนจัดการน้าสะอาด หรือ Water Safety Plans (WSPs) เป็นการนาเอาหลัก
บริหารจัดการความเสี่ยงมา ใช้ในการจัดการความสะอาดปลอดภัยของน้าประปา เพื่อสุขอนามัยของประชาชน
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้กาหนดแนวทางนี้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และ
สนับสนุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกนาหลักนี้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับกิจการประปา สาหรับประเทศไทยการ
ประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคได้นา WSP มาประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าน้าประปาที่ส่งให้แก่
ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่าง ปลอดภัย WSP ยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน
อันที่จะบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) เปูาหมายที่ 6 ด้านน้าสะอาด ซึ่ง WHO ต้องการให้ใช้ WSP ถึงแม้ว่ากิจการประปาทั่วโลกมีมาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าตลอดกระบวนการผลิตแต่ก็ยังพบเหตุน้าดื่มปนเปื้อนเชื้อโรคจนท้าให้มีโรคท้องร่ว ง
ระบาด นั่นแสดงว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ายังไม่ใช่วิธีการปู องกันที่เพียงพอที่จะบ่งบอกว่าน้านั้นมีความ
ปลอดภัย WHO จึงให้นาหลัก WSP มาใช้ประกอบไปด้วยการประเมินอันตรายจากสิ่งปนเปื้อน เช่น เชื้อโรค
สารเคมี ที่จะเข้าสู่ระบบประปา การกาหนดมาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงล่วงหน้าในทุกขั้นตอนของ
การผลิตและส่งน้าประปา ตั้งแต่แหล่งน้าดิบที่นามาใช้ โรงงานผลิตน้าประปา ระบบเส้นท่อ จนถึงก๊อกน้า
วัตถุประสงค์ของ WSP เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้าประปา และมั่นใจได้ว่า มี
กระบวนการผลิตน้าประปาที่ดี มีแผนการควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกขั้ นตอนตั้งแต่การจัดการ
แหล่งน้าดิบให้มีสิ่งปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้องสามารถลดหรือกาจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
มีการปูองกันการ ปนเปื้อนใช้ในระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้าให้กับประชาชน เพื่อให้ได้น้าประปาที่สะอาดส่งถึง
ผู้บริโภค ตลอดจนการให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดของระบบประปาภายในบ้าน เพื่อ
คงคุณภาพของน้าประปา เนื่องจากน้าประปามีการผลิตและส่งให้ผู้ บริโภคต่อเนื่องตลอดเวลาไม่สามารถสูบ
กลั บ มาได้ ต่างจากสิ น ค้าทั่ว ไปที่ส ามารถจัดเก็บเพื่อรอการตรวจสอบยืนยันคุณภาพก่อน แล้ ว จึงส่ งออก
จาหน่าย หากพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องในภายหลังสามารถเรียกเก็บคืนจากร้านค้าหรือรับคืนจากลูกค้าได้ การ
ผลิตน้าประปาถึงแม้มีมาตรการตรวจสอบ คุณภาพที่เข้มงวด แต่ผลการตรวจสอบโดยเฉพาะด้านเชื้อโรคไม่
สามารถทราบได้ทันที ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะทราบผลการตรวจ ซึ่งน้าประปาถูกส่งออกจากโรงงานไป
แล้ว เส้นเวลา (timeline) การตรวจสอบคุณภาพน้าอธิบายได้ดังแผนภาพด้านล่าง ดังนั้นการปูองกันสิ่ง
ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบตั้งแต่แรก จึงเป็นการประกันความปลอดภัยได้ดีกว่า การติดตามตรวจสอบเพียงอย่างเดียว
ซึ่ง Water Safety Plans (WSPs) หมายถึงแผนการจัดการคุณภาพน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาหลักการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้กับทุกขั้นตอนของงานประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งน้าดิบ การผลิตน้า การสูบส่งและ
จ่ายน้า จนถึงบ้านผู้ใช้น้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า “น้าประปาที่ส่งถึงบ้าน ผู้ใช้น้าสามารถนาไปใช้อุปโภคบริโภคได้
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อย่างปลอดภัย” และสร้างการยอมรับในคุณภาพน้า กระบวนการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง WSP จะต้องมีความ
ต่อเนื่อง คือ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอน
การจัดทา WSP มี 11 ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดตั้งทีมงาน (Assemble WSP team) ผู้บริหารต้องมีการแต่งตั้งทีมงาน WSP ประกอบด้วย
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับงาน ประปา และสามารถระบุอันตรายที่อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของน้าดื่ม ณ ขั้นตอนใดๆของงานประปา โดยผู้บริหารต้องสนับสนุนทรัพยากร กาลังคน งบประมาณ
อย่างเพียงพอ และผลักดันให้ WSP เป็นเปูาหมายหนึ่งขององค์กร เพราะสิ่ง เหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อ
ความสาเร็จของ WSP
2) การอธิบายระบบผลิตน้าประปา (Describe water supply system) เป็นภารกิจแรกของทีมงาน
ที่ต้องจัดท้าแผนภูมิงานประปา ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งน้าดิบจนถึงผู้ใช้น้า พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด
เช่น ลักษณะการใช้ที่ดินเหนือแหล่งน้า คุณภาพน้าดิบ ขั้นตอนการผลิตน้าและสารเคมีที่ใช้ โครงข่ายท่อส่งน้า
ถังเก็บน้า รวมถึงชนิดของวัสดุท่อต่างๆ ในระบบที่สัมผัสกับน้าประปา ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์และ จาเป็นต่อ
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการกาหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
3) การระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง (Identify hazards and assess risks) ขั้นตอนนี้แยก
ย่อยออกได้ 3 ขั้นตอน คือ
3.1) ระบุอันตรายที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของน้าประปา ทั้งด้านกายภาพ ชีว ภาพ เคมี
และกั ม มั น ตภาพรั ง สี และระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ส่ ง ผลให้ น้ าประปาไม่ ส ะอาดปลอดภั ย เช่ น
เหตุการณ์น้าท่วมปี 2554 ท้าให้น้าเน่าเสียเข้าคลองประปา เป็นต้น
3.2) ประเมินความเสี่ยงจากอันตรายในข้อ 3.1 โดยพิจารณาโอกาสเกิดและความรุนแรงของ
ผลกระทบที่จะได้รับ
3.3) จัดระดับความเสี่ยง เป็น ต่อ ปานกลาง สูง และสูงมาก
4) กาหนดมาตรการควบคุม (Determine and validate control measures) เมื่อสามารถระบุ
อันตรายหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความสะอาดปลอดภัยของน้าประปา รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แล้ว ทีมงาน WSP จะต้องพิจารณามาตรการควบคุมที่เป็นไปได้หรือที่มีอยู่เดิมว่าจะสามารถแก้ไข หรือช่วยลด
ความเสี่ยงลงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องหามาตรการควบคุมเพิ่มเติมหรือเข้มข้นกว่าเดิมจนแน่ใจว่า ทาให้น้าประปา
มีความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามาตรการควบคุมนั้นถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มาตรการควบคุมเพิ่มเติมต้องนาไปจัดทาเป็นแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
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5) แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Develop, implement and maintain an improvement plan)
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ คือ การนามาตรการควบคุมเพิ่มเติมมาจัดทารายละเอียด ได้แก่ วิธีการ เปูาหมาย
ก าหนดเวลาแล้ ว เสร็ จ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณ ทั้ ง นี้ แ ผนการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพอาจเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ขึ้นกับความจ้าเป็นเร่งด่วน ความยากง่ายและ
ความพร้อมในการปฏิบัติ
6) กาหนดการติดตามตรวจสอบมาตรการควบคุม (Define monitoring of control measures)
ทีมงาน WSP จะเป็นผู้กาหนดระบบการติดตามตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่ายังสามารถดาเนินการได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ร ะบบติ ด ตามตรวจสอบท้ า งานได้ อ ย่ า งสั ม ฤทธิ์ ผ ล ควรก าหนด
รายละเอียดชัดเจน เช่น สิ่งที่จะตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ตาแหน่งที่จะตรวจสอบ
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบ รวมถึงผู้ที่จะท้าการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
7) การทวนสอบประสิทธิภาพของ WSP (Verify the effectiveness of WSP) การทวนสอบ
ประสิทธิภาพ WSP เป็นการสร้างความมั่นใจว่า WSP ยังทางานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
น้าประปาสะอาดปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตลอดเวลา กิจกรรมที่สาคัญที่จะยืนยัน ประสิทธิภาพ
ของ WSP ประกอบด้วย การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนดในเรื่องคุณภาพน้า การตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน (Auditing) และผลสารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
8) การจัดทาขั้นตอนการบริหารจัดการ (Prepare management procedures) ขั้นตอนนี้จะเป็น
การกาหนดวิธีมาตรฐานในการบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedures หรือ SOPs) ทั้งในสภาวะปกติ และ การแก้ไขในภาวะไม่ปกติ ควรจัดทา
โดยทีมงานที่มีความรู้ ความช านาญ รวมถึงการจัดท้าระบบควบคุมเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ปฏิบัติงานมี
เอกสาร ที่จาเป็นไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน และเอกสารต้องทบทวนให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอย่าง
สม่าเสมอ
9) จัดให้มีโครงการสนับสนุน (Develop supporting programs) โครงการหรือโปรแกรมสนับสนุน
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนกิจกรรม WSP เกิดผลสาเร็จ โครงการเหล่านี้
ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้การตรวจวัดค่าต่างๆ ในการควบคุมการผลิตและส่งน้าประปามีความ
ถูกต้องแม่ น ย่ า การบ ารุ งรั กษาอุป กรณ์เพื่อปู องกันการช ารุ ด หรือหยุดชะงั ก การรักษาความสะอาดและ
สุขลักษณะการปฏิบัติงานเพื่อให้น้าประปาปราศจากสิ่งปนเปื้อน ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้า การ
ฝึกอบรม พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่ด้าน
คุณภาพน้าควบคู่ไปกับด้านปริมาณ การสร้างความตระหนักด้านการให้บริการน้าประปาปลอดภัยและในด้าน
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การอนุรักษ์แหล่งน้า เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นโครงการที่คิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นจริงจัง
มากขึ้น
10) การทบทวนแผนน้าประปาปลอดภัย (Plan and carry out periodic review of WSP) ทีมงาน
WSP ควรประชุมทบทวน WSP เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า WSP ยังคงถูกต้อง เหมาะสมและใช้
งานได้ดี คานึงถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบงานประปา เช่น
การใช้ แหล่งน้าดิบใหม่ การเปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ตกตะกอน การปรับปรุงระบบการผลิตน้าใหม่ เป็นต้น
11) การปรับปรุงแผนน้าระปาปลอดภัยหลังเกิดอุบัติการณ์ (Revise WSP following an incident)
นอกจากการทบทวน WSP เป็นระยะอย่างสม่าเสมอแล้ว ถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติการณ์ใดๆที่ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อความสะอาดปลอดภัยของน้าประปา หลังจากการแก้ไขเหตุนั้นๆ แล้วต้องมี
การปรับปรุงหรือแก้ไข WSP ในบางจุดให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น กรณีภัยแล้งส่งผลให้เกิดภาวะน้ากร่อยกระทบ
คุณภาพน้าประปา อาจต้องทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบจากภัยแล้ง และปรับปรุงวิธีการรับมือ
หากเกิดเหตุซ้าอีกในอนาคต
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลการจัดการน้าดื่มปลอดภัยทาหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของน้าดื่มปลอดภัย โดยมี การดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องคือการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตน้าดื่มปลอดภัย มาตรฐานน้าเพื่อการ
บริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรมคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.2572549 ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค เล่ม 1
ข้อกาหนดเกณฑ์คุณภาพและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค มาตรฐานน้านี้เป็นมาตรฐาน
ที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กาหนดให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
แบบทั่วไปหรือมาตรฐานแนะนา (ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ)
4.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็นหน่ว ยงานที่ดูแลและจัดการน้าที่เกี่ยวข้องใน
เปูาประสงค์ที่ 6.1 คือการดูแหล่งน้าธรรมชาติให้ปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีการจัดการน้าอุปโภค
บริโภคให้กับกับประชาชนในชนบทซึ่งมีแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่ดูแล เช่น โครงการประปาหมู่บ้าน
กรมทรัพยากรน้า โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้าแหล่งน้าการดาเนินเฝูาระวังคุณภาพน้านั้นมีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งเป็นการเฝูาระวังคุณภาพน้าผิวดินและน้าบาดาลที่เป็นแหล่งน้าดิบที่จะ
นามาใช้อุปโภคบริโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
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4.1 โครงการกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดดาลได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาน้าสะอาดโดยมีแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี สาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายของ
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ากินน้าใช้ทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศ กรมทรัพยากรน้าบาดาลถือเป็นภารกิจสาคัญ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์บริ หารจัดการทรัพยากรน้า
บาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการจัดหาแหล่งน้าบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุปโภค
และบริ โ ภคในด้ านต่า งๆ พร้ อ มกับ การสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้าในปี 2561 กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีแผนดาเนินการขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค และน้าบาดาลโรงเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,156 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคหรือประปาหมู่บ้าน
จานวน 1,437 หมู่บ้าน ดาเนินการไปแล้ว 99 แห่ง
2) โครงการพั ฒ นาน้ าบาดาลเพื่ อสนั บ สนุ น น้ าสะอาดให้ กับ โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ 633 โรงเรี ย น
ดาเนินการแล้ว จานวน 400 โรงเรียน
3) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 969 หมู่บ้าน ขณะนี้
ดาเนินการแล้ว 243 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ห ากดาเนิ นโครงทั้งหมดแล้ว เสร็จจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้ น 368,940 ครัว เรือน
สามารถเพิ่มน้าต้น ทุนได้ 148 ล้ านลู กบาศก์เมตร/ปี มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ถึง 89,300 ไร่ ส่ ว นผลการ
ดาเนินงานในปี 2560 กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และน้า
สะอาดในโรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 3,938 แห่ง ในจานวนนี้เป็นการขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน
จานวน 1,750 หมู่บ้าน น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือประปาหมู่บ้าน 1,218 หมู่บ้าน และน้าดื่มสะอาด
ให้กับ โรงเรียน 688 โรงเรี ยน และสามารถเพิ่มต้นทุนน้าได้ถึง 148 ล้ านลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 389,940 ครัวเรือน
นอกจากนี้ยังมีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในขณะนั้นเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่เติมน้าบาดาลทั่วประเทศ และจัดทาโครงการเติมน้าลงสู่แหล่ง
น้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บเกี่ยวน้าฝนที่ไหลหลากและท่วมขังในฤดูฝนไปเก็บไว้ในชั้นน้าใต้ดินที่มี
ความเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวและบรรเทาอุทกภัย กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้
ศึกษาและทดลองเติมน้าใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่รับผิดชอบของสานักทรัพยากรน้าบาดาลทั้ง 12 เขต เป็นการ
เติมน้าลงสู่ใต้ดินใน 3 รูปแบบ คือ การเติมน้าฝนผ่านหลังคาลงใต้ดิน การเติมน้าผ่านบ่อวงเติมน้า และการเติม
น้าผ่านสระเติมน้า ผลจากการทดลองดาเนินการทั้ง 37 แห่ง ประสบผลสาเร็จ สามารถช่วยเติมน้าลงสู่ชั้นน้าใต้
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ดินได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่ดาเนินการทั้งหมด 420 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 210 ครัวเรือน ซึ่งผลสาเร็จจาก
การทดลองดังกล่าวกรมทรัพยากรน้าบาดาลจะได้นาไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป
4.2 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนานี้อยู่ ภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี
2561–2565 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี 2558-2569 มีการดาเนินงานของตัวอย่างในพื้นที่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการในจังหวัดน่าน เป็นต้น โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
ลาปาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม เฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบวางแผนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้คุณภาพน้าประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด 2) เพื่อ
สร้ า งระบบการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าประปาหมู่ บ้ า นสาหรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภคให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล 3) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด 4) เพื่อให้การรับรองระบบประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการคุณภาพ
น้าประปาได้ตามมาตรฐานและ 5) เพื่อสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค มีพื้นที่
เปูาหมายระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน จานวน 50 แห่ง ผลการ
ดาเนิ นงานทาให้ คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโ ภคของประชาชนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กาหนด มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงน้าประปาหมู่บ้านที่มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสาหรับการอุปโภค
บริโภค

2. Target 6.2: Sanitation and hygiene
By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and
open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in
vulnerable situations.
เปูาประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
Indicator 6.2.1: Proportion of population using safely managed sanitation services,
including a hand washing facility with soap and water.
ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
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1.กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
สุ ข อนามั ย ที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ก ารขั บ ถ่ า ยในที่ โ ล่ ง โยกระทรวงสาธารณสุ ข มี บ ทบาทหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานตามเปูาประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย ที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้ หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 และตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้าและตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อย
ละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะดังนี้
1.1 แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย
แผนแม่บ ทการพั ฒ นาส้ ว มสาธารณะของไทยมีห น่ว ยงานสาธารณสุ ข เป็ นเจ้ าภาพหลั กและมี
หน่ ว ยงานเกี่ ย วข้อ งร่ ว มดาเนิ น งานได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิ สมาคม ชมรม สมพันธ์ ผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งประเทศ
ไทยมีการดาเนินการเกี่ยวกับแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยมาได้ 3 ระยะ คือ แผนแม่บทพัฒนาส้วม
สาธารณะของไทยระยะที่ 1 (พ.ศ.2549-2551) แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยระยะที่ 2 (พ.ศ.25522555) แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยก
ร่างแผนแม่บ ทพัฒนาส้ว มสาธารณะของไทยระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินรณรงค์วันส้วมโลก “ส้วมดี ชีวีมีสุข” เพื่อเป็นการย้า
เตือนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด
มาตรฐาน HAS องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้ วมโลก โดย
มุ่งเน้นให้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อลดการเจ็บปุวย การ
เกิดโรคติดต่ออันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะวัยทางาน ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ กรมอนามัย จึงเร่งจัดทาแผนแม่บทพัฒ นาส้วม
สาธารณะไทยระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นและ
พัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน โดยนาสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลักดันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีการดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องส้วมอย่างต่อเนื่อง
สอดรับกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม ลด
อัตราประชากรที่ไม่มีส้ วมใช้ และยังคงขับถ่ายในสถานที่ เปิดโล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็น
กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากไม่มีห้องส้วมใช้เฉพาะและมิดชิดเพียงพอ อาจเสี่ยงต่ออันตรายและถูก
ทารุณกรรมทางเพศได้การส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีส้วมใช้ช่วยลดอัตราปุวยและตายจากโรคระบบ
ทางเดินอาหารได้ระดับหนึ่ง แต่การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS คือ
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สะอาด (Health: H) เพียงพอ (Accessibility: A) และปลอดภัย (Safety: S) ช่วยยกระดับประเทศให้เป็นที่
ยอมรั บ กับ นานาชาติมากขึ้น เพราะเป็ น การส่ งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีของประเทศ
ปัจจุบัน มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวม ร้อยละ 71 อีกทั้ง สิ่งที่ควรให้ความสาคัญมากที่สุด
คือความร่วมมือของทุกภาคส่วน ควรพัฒนาและปรับปรุงส้วมของตนเองอย่างสม่าเสมอ ทาความสะอาดในจุด
ที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ 1) ที่จับสายฉีดน้าชาระ 2) พื้นห้องส้วม 3) ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ 4) ที่กดน้าของโถ
ส้วม 5) ที่กดน้าโถปัสสาวะ 6) ก๊อกน้าที่อ่างล้างมือ 7) กลอนประตูหรือลูกบิด และ 8) ราวจับ ขณะที่การ
ส่งเสริมประชาชนควรมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่
ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชาระลงโถส้วม ราดน้าหรือกดน้าทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลัง
การใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยดี และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
1.2 โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะปลอดภัย (HAS)
หลังจากดาเนินการให้มีและใช้ส้วมแล้ว ในปีพ.ศ.2547 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของส้วม กรมอนามัย
(2558) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทาการศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะในประเทศไทย พบปัญหาในเรื่อง
ความสกปรกและกลิ่นเหม็นมาก และการชารุดของถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ให้เกิดผล โดยได้จัดทาแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2549–2551) และแผนแม่บท
พัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2552–2555) และ ระยะที่ 3 (2556-2559) ภายใต้วัตถุประสงค์ (1)
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (2) เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน และ (3)
เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลการดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในระยะ
ที่ 1-2 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการติดตามสถานการณ์การพัฒนาส้ วมสาธารณะใน 12 กลุ่ มเปูาหมาย
พบว่าในปี พ.ศ.2549–2555 มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมร้อยละ 9.08 ร้อยละ 20.16 ร้อย
ละ 30.85 ร้อยละ 40.37 ร้อยละ 49.50 ร้อยละ 55.47 และร้อยละ 62.45 ตามลาดับ
นอกจากนี้แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบันประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยโครงสร้างอายุของประชากร
ของไทยผู้ สู งอายุ ห มายถึงผู้ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป องค์การสหประชาชาติให้นิยามว่า ประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ของประเทศถือว่าประเทศนั้ น ได้ก้าวสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และจะเป็นผู้ สู งอายุโ ดยสมบูรณ์เมื่ออัตราส่ ว นของ
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือ อายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 ปัจจุบันโครงสร้างอายุ
ของประเทศไทยกาลังเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยที่ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ
10.7 (7 ล้านคน) ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 11.7 (7.5 ล้านคน) ในปี พ.ศ.2553 แสดงว่าขณะนี้ประเทศไทย
ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และคาดว่าประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20.0 (14.5 ล้านคน) ในปี
พ.ศ.2568 นั่นแสดงว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568 และคาดว่าในปี พ.ศ.
2573 จะมีจานวนผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรไทย ดังนั้น สุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้อง
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ให้ความสาคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกั บปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นปัญหาจากความเสื่อมของ
ร่างกายโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบมากที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ หรือในวัยกลางคน ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่มี
อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปโดยพบว่าในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงในกลุ่มอายุมากกว่า 45
ปีผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายและในกลุ่มที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิงจะมีข้อเสื่อมมากกว่าร้อย
ละ 80-90 จากสถิติผู้ปุวยโรคกระดูกและข้อในไทยของมูลนิธิโรคข้อ พบว่าปี พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีผู้ปุวย
โรคข้อเสื่อมกว่า 6 ล้านคนและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นนั้นมา
จากอายุที่มากขึ้น น้าหนักตัวที่มากเกินไป การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าซึ่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะ
กระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีกจะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้และการใช้ข้อเข่า สาหรับผู้ สูงอายุที่นั่งยองๆ นั่งขัดสมาธิ
หรือนั่งพับเพียบนานๆ จะพบข้อเข่าเสื่อมเร็ว การใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หลายปี เป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ข้อเข่าเสื่อม จากข้อมูลในปี พ.ศ.2553 พบว่าพฤติกรรมการขับถ่ายของคนไทยส่วนใหญ่
นิยมใช้ส้วมนั่งยองในครัวเรือนร้อยละ 86.0 ใช้ส้วมนั่งราบร้อยละ 10.1 และมีบ้านที่ใช้ทั้งส้วมนั่งยองและส้วม
นั่งราบร้อยละ 3.1 ของครัวเรือนทั้งหมด
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศ
ไทยให้ ได้ มาตรฐาน เพื่ อไม่ ให้ เป็ นแหล่ งแพร่ โ รคติ ดต่ อ และเพื่ อความพึ งพอใจของประชาชนคนไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จะเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ
ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Health, Accessibility, Safety (HAS) การที่จะพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทยให้ถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องดาเนินการในองค์ประกอบหลั ก 3 องค์ประกอบ คือ โครงสร้าง การบริหาร
จัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน และจะต้องดาเนินการในเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบ
หลักดังกล่าวด้วยนั้นเมื่อพิจารณาให้ครบวงจรแล้วจะเห็นว่าเมื่อส้วมเต็มจะต้องมี การสูบ การขนถ่ายไปบาบัด
ตามหลักการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึง กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การรองรับ การ
ขน การกาจัดและบาบัดสิ่งปฏิกูลที่มีการควบคุม ปูองกัน และดาเนินการมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบบ
ทางเดินอาหารและไข่พยาธิได้รวมทั้งไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
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ตารางที่ 4.3 กลุ่มเปูาหมาย ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ดังนี้
กลุ่มเปูาหมาย
1.แหล่งท่องเที่ยว*

ความหมาย
แหล่งท่องเที่ยว 100 อันดับแรกของ ททท. ที่มีประชาชนไปเที่ยวมากที่สุด
และอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปาุ และพันธุ์พืช

2.ร้านจาหน่ายอาหาร

ร้านอาหารทีผ่ ่าน Clean Food Good Taste

3.ตลาดสด*

ตลาดกลุ่มเปูาหมายของโครงการตลาดสดน่าซื้อ

4.สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ*
-สถานีขนส่งทางบก
-สถานีขนส่งทางอากาศ

สถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่ง (บขส.) และสถานีรถไฟ
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศและการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย

5.สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดของ
-บริษัทบางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
-บริษัทปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจากัด (Jet Jiffy)
-บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
-บริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
-บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
-บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
-บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด (คาลเท็กซ์)
-บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

6.สถานศึกษา*

โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณ 31,021 แห่ง

7.โรงพยาบาล
-โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน ประมาณ 884 แห่ง

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/สอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและสถานีอนามัย ประมาณ 9,795 แห่ง

8.สถานที่ราชการ*

ศาลากลาง ที่ว่าการอาเภอ เทศบาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ สานักงานเขตกรุงเทพมหานครฯลฯ

9.สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะที่มีส้วมสาธารณะบริการ

10.ศาสนสถาน

วัดในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 39,282 แห่ง

11.ส้วมสาธารณะริมทาง*

ส้วมในพื้นที่สาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จดั ไว้
บริการประชาชน
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กลุ่มเปูาหมาย

ความหมาย

12.ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/

หมายถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้าปลีกไม่ต่า

ดิสเคานต์สโตร์

กว่า10,000 ตารางเมตรและมีร้านค้าย่อยเช่าประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า50

-ศูนย์การค้า

ราย
หมายถึงสถานประกอบการทีด่ าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่

-ห้างสรรพสินค้าหรือการขายปลีก

หลายประเภท ซึ่งสินค้าหลักไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ

สินค้าทั่วไปอื่น ๆ

แต่เป็นการขายสินค้าทั่วไป ประเภทสิ่งถัก สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครือ่ งใช้
หรือภาชนะประจาบ้าน เช่น โต๊ะ เครื่องครัว จาน และภาชนะต่างๆ เครื่อง
ทาความสะอาด เครื่องโลหะ เครื่องสาอาง หนังสือ และเครื่องเขียน
เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ อุปกรณ์กีฬา โดยจัดแยก
ออกเป็นแผนก ตามประเภทของสินค้า แต่อยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกัน
หมายถึง ร้านค้าที่ดาเนินการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไป เน้นการ

- ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store)

ขายสินค้าจานวนมากในราคาถูก รวมถึงซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไฮเปอร์มาร์ท
ซึ่งเป็นร้านค้าที่วางจาหน่ายสินค้าอุปโภคที่จาเป็นร้อยละ 80 และสินค้า
ทั่วไป ร้อยละ 20 และยังมีบริการอื่นๆ เช่น ซ่อมรองเท้า ขายยา และศูนย์
อาหาร

* กลุ่มเปูาหมาย ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดาเนินงานโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญถึงความจาเป็นของสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงจัดทาแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะ
ที่ 3 พ.ศ. 2556–2559 ในการเตรีย มการณ์เพื่อรับมือกับสั งคมผู้สู งอายุ เพื่อให้ผู้ สู งอายุดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพในบั้นปลายชีวิตผลการดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในปี 2556-2557 พบว่า มีส้วม
สาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมร้อยละ 66.83 และร้อยละ 70.33 และเมื่อจาแนกส้วมสาธารณะที่
ผ่านมาตรฐานในแต่ล ะกลุ่มเปูาหมายพบว่า ส้ วมสาธารณะในโรงพยาบาลผ่ านมาตรฐานมากที่สุดร้อยละ
98.83 รองลงมาเป็นส้วมในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าร้อยละ 95.44 และส้วมริมทางร้อยละ 75.00 แต่ยังมี
ส้วมที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด ได้แก่ ส้วมในศาสนสถานร้อยละ 43.58
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แผนภูมิที่ 4.2 สถานการณ์ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS ปี 2549-2557

ที่มา: กรมอนามัย (2558)
แผนภูมิที่ 4.3 ส้วมสาธารณะที่ผ่าน HAS จาแนกตามสถานที่ ปี 2557

ที่มา: กรมอนามัย (2558)
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ตัวอย่างพื้นที่การดาเนินการตามเปูาประสงค์ที่ 6.1 และ 6.2 ของพื้นที่มีกรณีศึกษาการพัฒนาส้วม
สาธารณะของเขตสุขภาพที่ 9 (สมรัฐ รัยรัมย์, 2559) พบว่าจากรายงานเปรียบเทียบเปรียบเทียบการพัฒนา
ส้วมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วยจังหวั ดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ตั้งแต่ปี 2553-2558
ภาพรวมเขตพบว่ามีส้วมผ่านมาตรฐานร้อยละ 44.88 พิจารณารายจังหวัดพบว่าในแต่ละจังหวัดการพัฒนา
ส้วมให้ได้มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทั้ง 4 จังหวัดโดยในปี 2553 จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และ
สุรินทร์มีส้วมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 33.92 41, 42 16.35 และ 37.01 ตามลาดับในปี 2558 ส้วมสาธารณะ
ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 44.29 71.84 32.42 และ 42.16 ตามลาดับซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของเขตมี
ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.05 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 44. 88 ในปี 2558 แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อเทียบกับเปูาหมายความสาเร็จตามแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559)
และผลงานในระดับประเทศ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 และรายจังหวัดมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมายและ
ผลงานในระดั บ ประเทศทุ ก ปี ยกเว้ น จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานในปี 2558 สู ง กว่ า ผลงานใน
ระดับประเทศและระดับเขต
วิเคราะห์รายประเภทสถานบริการสาธารณะในภาพรวมพบว่าสถานบริการสาธารณะที่มีส้วมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างน้อย (ไม่ถึงร้อยละ 50) คือร้านอาหารวัดส่งเสริมสุขภาพสถานที่ราชการปั้มน้ามันและ
ตลาดสดซึ่งมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 19.98 35.90 40.64 46.27 และ 46.43 ตามลาดับส่วน
ประเภทสถานบริการสาธารณะที่มีการพัฒนาส้วมสาธารณะได้ตามเปูาหมายการพัฒนาส้วมปี 2558 คือ
โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะโดยมีส้วมผ่าน
มาตรฐานร้อยละ 100.00 97.38 96.30 91.67 และ 90. 48 ตามลาดับดังแผนภูมิที่ 4.4
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แผนภูมิที่ 4.4 ร้อยละการดาเนินงานเกี่ยวกับส้วมสาธารณะตาม HAS ในเขตสุขภาพเขต 9 ปี 2553-2558

ที่มา: สมรัฐ รัยรัมย์ (2559)

แผนภูมิที่ 4.5 ร้อยละของส้วมที่ผ่านมาตรฐาน HAS แยกรายประเภทสถานบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558

ที่มา: สมรัฐ รัยรัมย์ (2559)

219

1.3 โครงการรณรงค์วันส้วมโลก ประจาปี 2561 (World Toilet Day 2018) “ส้วมครบวงจร...
เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ” (When Nature Calls)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมที่
ถูกสุขลักษณะตามที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”
เพื่อให้ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสาคัญและความจาเป็นของส้วมและการจัดการสิ่ง
ปฏิ กู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ โดยในปี 2561
สหประชาชาติกาหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์วันส้วมโลกคือ “When Nature Calls” คือการให้ความสาคัญ
ต่อการเข้าถึงส้วมและการสุขาภิบาลที่ดีของทุกคนและจัดการสุขาภิบาลอย่างปลอดภัยไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่
ธรรมชาติ ซึ่งอาจแพร่กระจายเชื้อโรคกลับมาสู่คน อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่
6.2 คือการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่เพียงพอ เป็นธรรมและยุติการถ่ายในที่โล่ง
การจัดงานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน หน่วยงานและสถานที่สาธารณะเห็นความสาคัญต่อการ
ดูแลส้วมของตนเองให้ สะอาดและจัดการสิ่ งปฏิกูล อย่างถูกหลั กสุขาภิบาล ปลอดภัย ไม่ให้ส้ วมเป็นแหล่ ง
แพร่กระจายเชื้อโรค และขยายขับเคลื่อนสู่ภาคีเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงส้วมสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน HAS ส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง สอดรับกับวิถีชีวิตคนไทยที่ใช้ชีวิต
นอกบ้านมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสุขาภิบาลของประเทศ อีกทั้งให้
ความสาคัญต่อการเข้าถึงส้วมและการสุขาภิบาลที่ดีของทุกคนอย่างเท่าเทียม เนื่องจากยังมีอีกหลายครัวเรือน
ที่ยังไม่มีส้วมใช้และพึ่งพิงธรรมชาติให้เป็นแหล่ งรองรับสิ่งขับถ่าย รวมทั้งหลายพื้นที่ยังไม่มีระบบบาบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่ง
จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมาสู่คนได้ ดังนั้นการขับเคลื่อนเรื่องส้วมและสิ่งปฏิกูลจึงเป็นหน้า ที่ของทุกคน
และทุกหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทด้านการจัดการส้วมและสิ่ง
ปฏิกูลของประเทศ พ.ศ.2562-2573 คือคนไทยทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลอย่างครอบคลุมและปลอดภัย
(Safety Managed Sanitation for All) ดังนั้นจะเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุ ขได้เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องส้วมและการสุขาภิบาลที่ดีในการที่จะตอบโจทย์ของเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเปูาประสงค์ที่ 6.1 และ 6.2 ตามแผนแม่บทที่กาหนดไว้ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆตาม
แผนงาน โครงการที่หน่วยงานต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบ ทาให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเปูาหมายและเปูาประสงค์ดังกล่าว
1.4 โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและรณรงค์
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถกู สุขลักษณะ โดยเฉพาะการล้างมือด้วยน้าและสบู่ ซึ่งสหประชาชาติได้กาหนดให้มี
วันล้างมือโลก “วันล้างมือโลก 2018 (Global Hand Washing Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
ภายใต้แนวคิด “มือสะอาด สร้างฝัน” เพื่อกระตุ้นเตือนพ่อแม่และเยาวชนไทยให้เห็นความสาคัญของการล้าง
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มือถูกวิธีเป็นประจา ช่วยลดการแพร่เชื้อโรคได้กว่า 50% ช่วยให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการเรียนที่ดี สามารถ
สร้างฝันและทาตามจินตนาการของตนเองได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทาการรณรงค์จัดงานวันล้างมือโลกมาอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 2556 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด สนับสนุนสบู่เหลวสาหรับล้างมือและสบู่เหลวสาหรับอาบน้าชนิดซองจานวน
145,000 ชุด และบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด สนับสนุนกิ๊ฟเซทสบู่ก้อนและสบู่เหลวสาหรับล้างมือและ
อาบน้าพร้อมสื่อให้ความรู้เกี่ย วกับการล้างมือ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ที่มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
และศูนย์อนามัยที่ 1-12 ดาเนินการตลอดช่วงเดือนตุลาคม ร่วมดาเนินการพร้อมหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา
ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงเรียน ศูนย์
เด็กเล็ก ตลาดและห้างสรรพสินค้า และปีที่ผ่านมา 2561 ก็มีการดาเนินการโครงการต่อเนื่องโดยมี โพรเทคส์
ร่วมกับ กรมอนามัย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟููด รีเทล จากัด และการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินกิจกรรมรณรงค์เดือนแห่ง
การล้างมือให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันล้างมือโลก 2018 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มือสะอาด สร้างฝัน”
เพราะว่าเด็กทุกคนมีความฝัน อยากมีอาชีพที่ดีในอนาคต เช่น หมอ พยาบาล ตารวจ ทหาร หน่วยซีล ซึ่งการมี
สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จ โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างถูกวิธีให้ติดเป็นนิสัย ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีและเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เด็ก เมื่อเด็ก มีสุขภาพดีไม่ปุวย
บ่อย ก็ไม่จาเป็นต้องขาดเรียน จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย สามารถพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคต มุ่งสู่อาชีพ
ในฝันของตนเองได้มีนิทรรศการให้ความรู้ สาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบการล้างมือ
และสาธิ ต การตรวจสอบเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ม องด้ ว ยตาเปล่ า ไม่ เ ห็ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริงและปลูกฝังการสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่ให้ติดเป็นนิสัยหลังทา
กิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดประกวดโครงการศิลปะสร้างสรรค์จากมือในหัวข้อ “มือสะอาด สร้างฝัน ”
ชิงทุนการศึกษาจากโพรเทคส์กว่า 100,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ
และเห็นความสาคัญของการล้างมือ
กิจกรรมวันล้างมือโลกในปี 2561 เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ขอให้ทุกคนมีมือที่สะอาด : Let's
give everyone a clean hand” ซึ่งไม่ใช่เพียงเป็นการเตือนให้เราทราบว่าการล้างมือเป็นการปูองกันสุขภาพ
แต่ยังรวมถึงเป็นการเสริมสร้างอนาคต สุขภาพด้วยมือเราอีกด้วย มีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริการะบุ
ว่าการล้างมือด้วยน้าและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที สามารถปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดีโดยการ
ล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้าและสบู่มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฝุามือถูกัน 2) ฝุามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝุามือถู
ฝุามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝุามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝุามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝุามือ
และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทา 5 ครั้ง สลั บกันทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าแก่ผู้ปกครอง
เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติเป็นประจาเพื่อให้เกิดนิสัยรักสุขภาพในทุกกลุ่ม
วัย โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งท่ าอากาศ
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ยาน ตลาดสด ศูนย์อาหาร โดยให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลังคือ 2 ก่อน (ทาอาหาร และรับประทานอาหาร) 5
หลัง (เข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ปุวย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน)
2.กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินตามเปูาประสงค์ที่ 6.2 คือ การให้ความร่วมมือใน
การนาแผนพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยไปปฏิบัติโดยให้หน่วยงานในความดูแลดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในแผนและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปเป็นนโยบายในการดาเนินงาน นอกจากนี้ใน
กระบวนการขั้นตอนการอนุญาตออกเลขที่ บ้านเพื่อนาไปขอใช้ไฟฟูาของครัวเรือนก็มีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่และการไฟฟูาในพื้นที่ที่กาหนดให้การขอ
เลขที่บ้านและการใช้ไฟฟูาต้องมีการดาเนินการสร้างส้วมที่ ถูกสุขลักษณะเสียก่อน สาหรับหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยในระยะ
ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ก็ยังทาหน้าที่ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนดไว้เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติทั้ง
ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้ อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation: EHA) กรมอนามัย ให้การรับรองประกอบด้วย 9 ประเด็น (20
รหัสการรับรอง) ได้แก่ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้าบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การ
จัดการมูลฝอย การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุราคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างการดาเนินงาน
การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health
Accreditation: EHA) กรมอนามัย ให้การรับรองระกอบด้วย 9 ประเด็น (20 รหัสการรับรอง) ของจังหวัด
เชียงใหม่ตามแบบรายงานการตรวจราชการระดับจั งหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้นมีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
การประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ MO 1.12 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบรูณาการทีม่ ีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีสถานการณ์คือ
1.ประเด็นมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อ มผ่านทางสานักงานสาธารณสุขอาเภอและ
โรงพยาบาล ให้มีการเตรียมพื้นที่ในการลงประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้ อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่สมัครเข้ามารับการประเมิน
2.ประเด็นมีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการโดยขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ด้วยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
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2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแผนการประชุมไว้ จานวน 2 ครั้ง
ประเด็นที่จะนาเข้าขับเคลื่อน (คสจ.) จะเป็นเรื่องที่เคยขับเคลื่อนเดิมในคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ตามการแต่งตั้งเดิมโดยมีการจัดการประชุมมาแล้ว จานวน 9 ครั้ง ประเด็นขับเคลื่อนประกอบด้วย
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยทั่วไป การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของท้องถิ่น
การดาเนินการพัฒนาระบบของ พชอ. ให้เป็นคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอาเภอ (อสธอ.) คัดเลือกอาเภอสัน
ปุาตองเพื่อให้สอดรับกับ คสจ. พร้อมกับการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องท้องมีการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accreditation : EHA) ทั้ง 9 ระบบ
3.ประเด็นมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้ องตามกฎหมาย ร้อย
ละ 100 และมีการพัฒนาเพิ่มเติมปี พ.ศ.2561 โดยให้มีการบริหารจัดการเพิ่มในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในรูปแบบของ GREEN & CLEAN รพ.สต.ติดดาวและจะเพิ่มการจัดการในสถานบริการสาธารณสุข
ภาคเอกชนและสถานบริการคลินิกสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เพิ่มเติม
4.ประเด็น มีการส่ ง เสริ มให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นมีการจัดระบบบริการคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน (EHA) จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 4.4 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
อาเภอ
1. จอมทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เทศบาลตาบลสบเตี๊ยะ
2. เทศบาลตาบลดอยแก้ว
3. เทศบาลตาบลบ้านหลวง

2.

เชียงดาว

3.

ดอยเต่า

4.

ดอยสะเก็ด

4. เทศบาลตาบลเมืองนะ
5. เทศบาลตาบลเมืองงาย
6. เทศบาลตาบลพระธาตุปูุก่า
7. เทศบาลตาบลท่าเดื่อ–มืดกา
8. เทศบาลตาบลดอยสะเก็ด
9. เทศบาลตาบลปุาปูอง
10. เทศบาลตาบลแม่โปุง

คะแนน LPA ปี 2560 ด้านที่สมัคร
ผลการประเมิน
92.03
4001
ระดับเกียรติบัตร
81.26
4001
ไม่ผา่ น
7000
ระดับพื้นฐาน
85.51
1001
ไม่ผา่ น
4001
ระดับพื้นฐาน
89.83
1001
ระดับพื้นฐาน
90.11
4003
ระดับพื้นฐาน
9002
ไม่ผา่ น
77.55
4001
ไม่พร้อมรับการประเมิน
75.76
1001
ไม่ผา่ น
4001
ระดับพื้นฐาน
81.21
1001
ระดับพื้นฐาน
83.00
4001
ระดับเกียรติบัตร
84.75
3001
ไม่ผา่ น
4001
ระดับเกียรติบัตร
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11. เทศบาลตาบลสันปูเลย

88.42

12. เทศบาลตาบลสง่าบ้าน

83.44

13. เทศบาลตาบลปุาเมีย่ ง

83.93

14. เทศบาลตาบลลวงเหนือ

86.00

5.

ฝาง

15. เทศบาลตาบลแม่ข่า

71.39

6.

พร้าว

16. เทศบาลตาบลเวียงพร้าว

80.20

7.

เมือง
เชียงใหม่

17. เทศบาลตาบลหนองปุาครั่ง

84.65

8.
9.

แม่แจ่ม
แม่แตง

18. เทศบาลตาบลท่าผา
19. เทศบาลตาบลแม่แตง

86.88
80.41

20. เทศบาลตาบลสันมหาพน

81.68

21. เทศบาลตาบลแม่หอพระ
22. เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา
23. เทศบาลตาบลสันโปุง

81.51
77.51

24. เทศบาลตาบลเหมืองแก้ว

87.33

25. เทศบาลตาบลสะเมิงใต้
26. เทศบาลตาบลสันกาแพง

86.65
79.07

10.

11.
12.

แม่ริม

สะเมิง
สันกาแพง

82.14

6000
7000
1001
2003
3002
4001
1001
4001
1001
4001
4001
7000

ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ไม่ผา่ น
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ระดับพื้นฐาน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน

1001
4001
4002
4003
1001
7000
9002
9003
4001
4001
7000
1001
4001
6000
4003
2002
4001
4001
7000
4001
7000
4001
4001
4003
9002

ระดับเกียรติบัตร
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ระดับพื้นฐาน
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
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13.

สันทราย

14.

สันปุาตอง

15.

สารภี

16.

หางดง

27. เทศบาลตาบลสันกลาง

76.41

28. เทศบาลตาบลเมืองเล็น

86.41

29. เทศบาลตาบลสันปุาเปา

91.26

30. เทศบาลตาบลแม่แฝก

90.17

31. เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

84.19

32. เทศบาลตาบลหนองหาร

85.57

33. เทศบาลเมืองแม่โจ้

82.07

34. เทศบาลตาบลหนองจ๊อม

90.67

35. เทศบาลตาบลสันพระเนตร
36. เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
37. เทศบาลตาบลยุหว่า

86.75
85.19
88.74

38. เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
39. เทศบาลตาบลวังตาล
40. เทศบาลตาบลดอนแก้ว

92.12
86.27
76.78

41. เทศบาลตาบลปุาบง
42. เทศบาลตาบลไชยสถาน
43. เทศบาลตาบลหนองแฝก
44. เทศบาลตาบลสันทราย
มหาวงศ์
45. เทศบาลตาบลชมภู

84.46
90.51
87.07
88.50

46. เทศบาลตาบลบ้านแหวน

80.79

86.17

9003
1002
2003
2001
4001
9003
1001
4001
9001
1001
4001
2001
4001
4002
4003
4001
4003
1001
4001
1001
4001
4001
4001
2001
9003
4003
6000
6000
7000
4001
1001
4001
4001

ระดับพื้นฐาน.
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ระดับพื้นฐาน
ระดับเกียรติบัตร
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่ผา่ น
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ไม่พร้อมรับการประเมิน
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ไม่ผา่ น
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน

2001
4001
2001

ระดับเกียรติบัตร
ระดับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐาน
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17.

อมก๋อย

47. เทศบาลตาบลสันผักหวาน
48. เทศบาลตาบลน้าแพร่
พัฒนา
49. เทศบาลตาบลอมก๋อย

89.28
82.27

1001
2003

ระดับพื้นฐาน
ไม่ผา่ น

89.06

2001

ระดับพื้นฐาน

หมายเหตุ : LPA (Local Performance Assessment) หมายถึง คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ประเมิน
ที่มา: กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (2561)

3. Target 6.3: Water quality and wastewater
By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and
minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of
untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally.
เปูาประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน
ปี 2573
Indicator 6.3.1: Proportion of wastewater safely treated. (UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
Indicator 6.3.2: Proportion of bodies of water with good ambient water quality,
(UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือ
สระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
ประเทศไทยมีการดาเนินงานเกี่ยวกับ ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้
ใหม่ตามเปูาประสงค์ 6.3 และส่วนที่สัมพันธ์กับเปูาประสงค์อื่นทั้ง 6.1, 6.2 และ 6.4 ที่ยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้
1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและ
ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสีย และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด 6.3.2:
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ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้า
โดยรอบที่ดี โดยมีแผนงาน โครงการต่างๆที่ดาเนินการเพื่อตอบเปูาประสงค์ดังกล่าวและยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้
1.1 การจัดการน้าเสีย
สถานการณ์ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนนั้นน้าเสียจากชุมชนเป็นปัญหามลพิษทางน้าที่สาคัญ
ปัญหาหนึ่งที่ผ่านมารัฐได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการก่อ สร้างระบบ
บาบัดน้าเสียไปแล้วประมาณ 83,028 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าเสียของชุมชนให้มีคุณภาพดีจนอยู่ใน
ระดับที่สามารถระบายออกสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งในปี 2561 ประเทศไทยมี
ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนทั้งสิ้น 105 แห่ง สามารถรองรับน้าเสียได้ 3.27 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการ
ดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบและบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมาพบว่าประสบปัญหาการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งด้านเทคนิควิชาการ
ในการเดินและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการเดินระบบบาบัดน้า
เสียจึงทาให้การดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
ระบบบาบัดน้าเสียรวมของซุนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond: SP) จานวน 47 แห่งคิดเป็นร้อยละ 45 ระบบสระเติมอากาศ (Aerated
Lagoon: AL) จานวน 17 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16 ระบบแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS) จานวน 39
แห่งคิดเป็นร้อยละ 37 ระบบวิ่งประดิษฐ์ (Constructed Wetland: CW) จานวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 1
และระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) จานวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 1 ทั้งนี้
ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนบางแห่งใช้รูปแบบในการบาบัดน้าเสียมากกว่า 1 รูปแบบได้แก่การใช้ระบบ
บ่อปรับเสถียรร่วมกับระบบวิ่งประดิษฐ์หรือระบบบ่อปรับเสถียรร่วมกับระบบแบบตะกอนเร่ ง เช่น ระบบ
บาบัดน้าเสียของเทศบาลนครนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา
เป็นต้น
กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพของระบบบาบัดน้า
เสียรวมของชุมชนทั่วประเทศพบว่ามีระบบบาบัดน้าเสียที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นระบบจานวน 95 แห่ง
ชารุดจานวน 7 แห่งและยกเลิกโครงการจานวน 3 แห่งได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระบบ
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชนจ านวน 46 แห่งพร้อมทั้งให้ คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบซึ่งข้อมูลผลการสารวจที่ ได้จากการดาเนินงานนี้จะนาไปใช้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานของระบบบาบัดน้าเสียโดยปัญหาหลักที่พบคือปริมาณน้าเสียเข้าระบบฯน้อยกว่า
ความสามารถในการรองรับน้าเสียของระบบฯและมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ค่อนข้างต่าผิดปกติระบบ
รวบรวมน้าเสียอุปกรณ์เครื่องจักรของสถานีสูบน้าเสียและระบบบาบัดฯชารุดเสียหายหรือขาดการบารุงรักษา
ทาให้ไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย
รวมของชุมชนที่สามารถเก็บตัวอย่างน้าทิ้งได้จานวน 41 แห่งพบว่ามีระบบบาบัดน้าเสียจานวน 26 แห่งมีน้า
ทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานฯและมีระบบบาบัดน้าเสียจานวน 15 แห่งมีน้าทิ้งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานฯทั้งนี้
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กองจัดการคุณภาพน้าได้ทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งและคาแนะนาการดาเนินงานระบบ
บาบัดน้าเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ รับงบประมาณก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียใหม่จานวน
7 โครงการ (6 แห่ง) และได้รับงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพจานวน 7 โครงการประกอบด้วย
1) ก่อสร้างระบบบ าบัดน้าเสียใหม่จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตาบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตาบลบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลตาบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
นอกจากนี้เทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างเฉพาะท่อรวบรวมน้าเสียส่งเข้าเทศบาลนคร
อุดรธานี
2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบ าบั ด น้ าเสี ย จ านวน 7 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต และเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียชุมชนสรุปได้ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสีย
1.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในการจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง / ขยายระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
1.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดงบประมาณจัดทาการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย (Feasibility Study / Detail Design) และไม่มีพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสีย
1.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้ความสาคัญการจัดการน้าเสียเป็นลาดับรองเนื่องจาก
ปัญหาน้าเสียไม่ส่งผลกระทบทันทีต่อประชาชนในพื้นที่
2) ด้านการเดินและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
2.1) ปริมาณน้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้เนื่องจากระบบรวบรวมน้าเสียยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนทั้งหมดของเขตการปกครองระบบรวบรวมน้าเสียชารุดการวางระบบรวบรวมน้าเสียไม่สอดคล้อง
กับการขยายตัวของชุมชนรวมทั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ต่อเชื่อมท่อระบายน้าเสียเข้าสู่ระบบรวบรวมน้า
เสียหลัก
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2.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียและสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการจัดเก็บค่าบริการแล้วแต่จัดเก็บไม่ได้ตามเปูาหมายจึงทาให้งบประมาณไม่
เพียงพอในการดาเนินงานระบบฯ
2.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เดินระบบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานให้เพียงพอจานวนบุคลากรไม่เพียงพอและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมระบบ
บาบัดน้าเสีย
2.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจานวนที่ตั้งและรายละเอียดของ
แหล่งกาเนิดน้าเสียเพื่อการวางแผนดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียที่ชัดเจนเช่นแผนการรวบรวมน้าเสียจาก
บ้านเรือนที่จะเข้าระบบในแต่ละปีแผนการซ่อมบารุงเครื่องจั กรอุปกรณ์แผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการ
เดินระบบและข้อมูลการเชื่อมต่อท่อจากบ้านเรือนและแผนการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียเป็นต้น
กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษได้ดาเนินงานสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดการน้าเสียชุมชนโดยลงพื้นที่ให้คาแนะนาให้มีการก่อสร้างระบบบาบัดน้า
เสียรวมและติดตามการเดินระบบบาบัดน้าเสียรวมที่มีอยู่เดิมพร้อมสนับสนุนทางด้านวิชาการและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เปูาหมายให้มีความสามารถและความพร้อมในการ
ดาเนินการจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่ของตนเองดังนี้
1.1.1 การขับเคลื่อนการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
1) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนพื้นที่เปูาหมายและแผนการดาเนินงานสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เปูาหมายดาเนินการจัดการน้าเสี ยชุมชนเมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560 ร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การ
จัดการน้าเสีย (อจน.) ดังแสดงในรูปที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้กองจัดการคุณภาพน้าลงพื้นที่ให้การสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดั บ จั งหวั ดให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาค (สสภ.) และส านัก งานทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เปูาหมายระยะเร่งด่วน
โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณพ. ศ.2563 หน้าที่และบทบาทของบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนปฏิบัติการฯในส่วนการดาเนินงานขององค์การจัดการน้าเสียมีแผนการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
และรับบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสาม
พราน จั งหวัดนครปฐมเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่ วนตาบลกมลา จั งหวัดภูเก็ต
เทศบาลตาบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
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2) ประชุมคณะทางานด้านเทคนิควิชาการครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ซึ่งมีโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯรวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมือง
มหาสารคาม เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลนครภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง และเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสโดยในครั้งนี้ไม่มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะทางานด้านเทคนิควิชาการซึ่ง
กองจัดการคุณภาพน้าจะติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการที่ได้รั บการจัดสรรงบประมาณและ
ผลักดันโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อยื่นขอรับงบประมาณต่อไป
การลงพื้นที่ให้คาแนะนาการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนกองจัดการ
คุณภาพน้าได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เปู าหมายการจัดการน้าเสีย
ชุมชนรวมทั้งสิ้น 57 แห่งสรุปได้ดังนี้
1) การให้คาแนะน าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้ มีการจัดการน้าเสียและ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวม 11 ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่เทศบาลเมืองหนองบัวลาภูเทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลตาบลบึงกาฬจังหวัดบึ งกาฬเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เทศบาลเมืองหนองสาโรงจังหวัดอุดรธานีเทศบาล
เมืองคลองแหเทศบาลเมืองคอหงส์เทศบาลเมืองควนลังจังหวัดสงขลาเทศบาลตาบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและ
เทศบาลตาบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต จากการลงพื้นที่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการจัดการน้า
เสียชุมชนในพื้นที่ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการน้าเสียและก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
ลาดับ รายชื่อ
ที่
1
เทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่
2
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
3
เทศบาลเมืองหนองคายจังหวัด
หนองคาย
4
เทศบาลตาบลบึงกาฬจังหวัดบึง
กาฬ

การดาเนินงานทีผ่ ่านมาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนที่จะศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเสียรวมเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
ให้คาแนะนาและมอบคู่มือการ
จัดทาเพื่อเสนอขอรับเอกสาร
โครงการเพื่อขอรับการอุดหนุน
งบประมาณ การศึกษาความ
เหมาะสม (FS) และการสารวจและ
ออกแบบรายละเอียด (DD) รวมทั้ง
คู่มือมาตรการและแนวทางการ
จัดการน้าเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดทาข้อเสนอโครงการและ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการ
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6

7
8
9
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สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผน
จังหวัดฯ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จังหวัด
ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบบาบัด ให้คาแนะนาในเรื่องการเตรียม
อุตรดิตถ์
น้าเสียขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสีย ความพร้อมในการบริหารจัดการ
เฉพาะจุดความสามารถในการรองรับน้า ระบบรวบรวมน้าเสีย การจัดทา
เสีย 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อแหล่งกาเนิด
น้าเสียในพื้นที่เพื่อวางแผนการ
จัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสีย
เทศบาลเมืองหนองสาโรงจังหวัด ได้รับงบประมาณภายใต้ แผนปฏิบัติการ ให้คาแนะนาในเรื่องการเตรียม
อุดรธานี
เพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ความพร้อมในการบริหารจัดการ
ระดับ จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ. ศ. ภายหลังก่อสร้างระบบรวบรวม น้า
2559 เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม น้าเสีย เสียแล้วเสร็จการจัดทา ฐานข้อมูล |
ของเทศบาลและส่งไป บาบัดยังระบบ
บัญชีรายชื่อ แหล่งกาเนิดน้าเสียใน
บาบัดฯของ เทศบาลนครอุดรธานี
พื้นที่เพื่อวางแผนการจัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสีย
เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัด
อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาสารวจข้อมูล ให้คาแนะนาในเรื่องการเตรียม
สงขลา
เพื่อการจัดการน้าเสียชุมชนในภาพรวม
ความพร้อมในการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองคอหงส์จังหวัด
ของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษอาเภอเมือง
ภายหลังก่อสร้างระบบรวบรวม น้า
สงขลา
สงขลาและอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เสียแล้วเสร็จการจัดทา ฐานข้อมูล |
เทศบาลเมืองควนลังจังหวัด
โดยองค์การจัดการน้าเสียเป็นหน่วยงาน บัญชีรายชื่อ แหล่งกาเนิดน้าเสียใน
สงขลา
หลักศึกษาภาพรวม
พื้นที่เพื่อวางแผนการจัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสีย
เทศบาลตาบลท่ายางจังหวัด
ดาเนินงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
เสนอแนะให้เร่งรัดการดาเนินการ
เพชรบุรี
ระบบบาบัดน้าเสียแบบบ่อฝั่ง
ดังกล่าวและให้ผู้รบั จ้างจัดทา
ความสามารถในการบาบัดน้าเสีย 2,500 เอกสารที่จาเป็นเช่นคู่มือเดินระบบ
ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อปูองกันน้าเสีย
ประวัติเครื่องจักรพร้อมคู่มือ
ไหลลงสู่แม่นาเพชรบุ
้
รีจากการสารวจ
เครื่องจักรแบบก่อสร้างจริง (Asพบว่าการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่า
Build drawing) แผนการ
แผนการก่อสร้างประมาณร้อยละ 36
บารุงรักษาและคู่มือการเก็บ
เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดและ
ตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า
วิธีการวางท่อรวมทั้งต้องขออนุญาตกรม เป็นต้นนอกจากนี้ยังให้คาแนะนา
ทางหลวงในการเข้าทางานในพื้นที่ไหล่
แก่เทศบาลฯเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ทางของทางหลวง
ดาเนินการเพื่อจัดเก็บค่าบริการ
บาบัดน้าเสียโดยรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาวิธีการคานวณอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพื่อนารายได้จากการ
จัดเก็บมาเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
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เทศบาลตาบลรัษฎาจังหวัดภูเก็ต ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด (FS / DD) ก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสียชุมชนแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการและบารุงรักษาระบบ
บาบัดน้าเสีย
เสนอแนะให้เทศบาลฯสารวจและ
จัดทาบัญชีหรือฐานข้อมูลการ
เชื่อมต่อท่อน้าเสียของแหล่งกาเนิด
น้าเสียในพื้นที่เพื่อให้สามารถ
รวบรวมน้าเสียเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้า
เสียที่จะก่อสร้างได้ทั้งหมดและ
จัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียได้
ตามแผนงานที่วางไว้และควรเตรียม
ข้อมูลชี้แจงต่อคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมในประเด็นของ
กรรมสิทธิ์ทดี่ ินที่ใช้ในการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียรวมทั้งควร
เตรียมการประชาสัมพันธ์ทาความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเรื่องการจัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสียเพื่อให้
สามารถดาเนินการจัดเก็บได้ทันที
เมื่อเริม่ เดินระบบฯ

2) การให้คาแนะนาและติดตามการดาเนินงานระบบบาบัด น้าเสียรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 46 แห่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเก็บตัวอย่างน้าทิ้งดังแสดงในรูปที่ 3 โดยปัญหาหลักที่พบคือปริมาณน้าเสียเข้าระบบฯ
น้ อยกว่ าความสามารถในการรองรั บ น้ าเสี ยของระบบฯปริม าณน้าเสี ย เข้ าระบบมี ค่า ความสกปรกในรู ป
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ค่อนข้างต่าผิดปกติระบบรวบรวมน้าเสียอุปกรณ์
เครื่องจักรของสถานีสูบน้าเสียและระบบบาบัดฯชารุดเสียหายหรือขาดการบารุงรักษาทาให้ไม่สามารถเดิน
ระบบได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพจากผลการวิเคราะห์ ตัว อย่างน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสี ยรวมของชุมชนที่
สามารถเก็บตัวอย่างน้าทิ้งได้จานวน 41 แห่งพบว่ามีระบบบาบัดน้าเสียจานวน 269 แห่งมีน้าทิ้งเป็นไปตามค่า
มาตรฐานฯและมีระบบบาบัดน้าเสียจานวน 15 แห่งมีน้าทิ้งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานฯดังแสดงในภาคผนวก
ก ทั้งนี้กองจัดการคุณภาพน้าได้ทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งและคาแนะนาการดาเนินงาน
ระบบบาบัดน้าเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองจัดการคุณภาพน้าได้ดาเนินการการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการจัดการ
232

คุณภาพน้าของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในส่วนของการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการบริหารจัดการและการดาเนินงานระบบบาบัดน้าเสียและ
การดูแลบารุงรักษาเพื่อให้สามารถบริหารงานระบบบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.1.2 การให้คาแนะนาแหล่งกาเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสนแสบ
คลองแสนแสบมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตและ
ปัจจุบันยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้าที่มีศักยภาพสูง และยังทาหน้าที่ร ะบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาคลองแสนแสบมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้าที่เสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากถูกใช้เป็น
ที่รับน้าจากท่อระบายน้าและคลองสาขาจานวนมากทั้งยังรองรับน้าทิ้งจากย่านชุมชนเขตพาณิชยกรรม เขต
อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียและยังไม่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียจึงทาให้ปัจจุบัน
คุณภาพน้าในคลองแสนแสบเสื่อมโทรมลง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับ
แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปีโดยให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษกรมชลประทานกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯฟื้นฟู
คลองแสนแสบให้สามารถกลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้าที่สะอาดและปลอดภัยของกรุงเทพมหานครอีก
ครัง้ กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานดาเนินการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับ
แหล่งกาเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และอบรมให้
ความรู้ปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชนริมน้าทั้งในเรื่ องของขยะและน้าเสีย
ในปี 2558-2561 จึงได้ดาเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ ได้แก่ อาคารและ
ที่ดินจัดสรรในพื้นที่คลองแสนแสบ 21 เขตของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 631 แห่ง
โดยปี 2561 กองจัดการคุณภาพน้าได้รับมอบหมายให้ดาเนินการลงพื้นที่ให้คาแนะนาเชิงลึก
ในการดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษที่คุณภาพน้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
จานวน 72 แห่งดังแสดงในรูปที่ 1 โดยปัญหาที่พบจากแหล่งกาเนิดมลพิษที่ระบายน้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่
เป็นไปตามมาตรฐานส่วนใหญ่ ได้แก่ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศมีปริมาณไม่เพียงพอในการบาบัด
น้าเสียความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ของน้าเสียก่อนเข้าระบบ
บาบัดน้าเสียค่อนข้างต่าทาให้มีปัญหาในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์มีบ่อตกตะกอนขนาดเล็กเกินไปและบางแห่งไม่
มีบ่อตกตะกอนทาให้ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids: SS) เกินค่ามาตรฐานที่กาหนดและบางแห่งมี
การกักเก็บตะกอนในบ่อตกตะกอนนานเกินไปก่อนจะสูบตะกอนกลับมาในบ่อเติมอากาศทาให้หัวเชื้อจุลินทรีย์
บางส่วนตายขาดการดูแลบ่อดักไขมันทาให้มีไขมันปริมาณมากสะสมภายในบ่อดักไขมันรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษา
ที่รับจ้างปรับปรุงแก้ไขระบบบาบัดน้าเสียไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหา
แหล่งกาเนิดมลพิษที่ระบายน้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนา ได้แก่
เพิ่มความถี่ในการตะกอนในบ่อเกรอะและบ่อดักไขมันแนะนาแนวทางการคัดเลือกและเงื่อนไขการว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาให้แหล่งกาเนิดมลพิษโดยให้เลือกบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการแนะนาให้
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แหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่มีความพร้อมในการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียและอยู่ในพื้นที่ให้บริการบาบัดน้าเสีย
รวม ชุมชนขอเชื่อมต่อท่อระบายน้าทิ้งเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนโดยต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
สานักการระบายน้ากรุงเทพมหานครและแนะนาให้แหล่งกาเนิดมลพิษที่มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเติม
อากาศไม่เพียงพอโดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้าของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงหรือจากระบบที่มีลักษณะเดียวกัน
จากผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามคาสั่งของแหล่งกาเนิดมลพิษที่ได้ลงพื้นที่ให้คาแนะนา
แล้วจานวนทั้งสิ้น 51 แห่งประกอบด้วยโรงแรม 6 แห่งอาคารชุด 41 แห่งโรงพยาบาล 1 แห่งและ
ห้างสรรพสินค้า 3 แห่งปรากฏว่ามีแหล่งกาเนิดมลพิษปฏิบัติตามคาสั่งจานวน 11 แห่งคิดเป็นร้อยละ 22
แหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่ตรวจติดตามคาสั่งอีก 21 แห่งเนื่องจากเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่อยู่ในขั้นตอนบังคับ
ทางปกครอง กรมควบคุมมลพิษได้หารือร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สภาวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่มีบริการด้านวิชาการมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในการเดินระบบบาบัดน้าเสีย
ให้กับแหล่งกาเนิดในคลองแสนแสบและความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนบุคคลและนิติบุคคลที่ปรึกษาเพื่อ
เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้ใช้บริการรวมทั้งจัดทารายชื่อบริษัทที่ปรึกษาและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
เป็นที่น่าเชื่อถือรวมทั้งหารือกับกรุงเทพมหานครในการเชื่อมต่อท่อระบายน้าทิ้งของแหล่งกาเนิดมลพิษเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
1.1.3 การสารวจการปนเปื้อนสารปรอทในคลองชลองแวงจังหวัดปราจีนบุรี
กรมควบคุมมลพิษได้รับการประสานจากเครือข่ายรักษ์แม่น้าปราจีนบุรีตอนกลางเมื่อวันที่ 9
มกราคม 2556 กรณีผลการศึกษาของมูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกาจัด
สารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม (International POPs Elimination Network: IPEN) ซึ่งเป็นเครือข่าย
ที่มีนักวิชาการและองค์กรสิ่งแวดล้อมจากร้อยกว่าประเทศเป็นสมาชิกและมีสานักงานอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
และสถาบันเพื่อการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research Institute: BI) ซึ่งเป็นสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและการศึกษามลพิษในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในมลรัฐเมนของสหรัฐอเมริกา
บริเวณคลองชลองแวงเมื่อปลายปี 2555 ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั สวนอุตสาหกรรม 304 ตาบลท่าตูมอาเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้มีการเก็บตัวอย่างปลายผมของประชาชนจานวน 20 ตัวอย่างและเก็บตัวอย่างปลาใน
คลองชลองแวงตาบลท่าตูมอาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่ามีการสะสมของสารปรอท (Hg) ใน
ตัวอย่างปลาและในเส้นผมของประชาชนในบริเวณดังกล่าวพบว่ามีสารปรอทสะสมในระดับที่สูงเกินค่า
มาตรฐาน (ตัวอย่างเส้นผมเกินค่ามาตรฐานของสานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (USEPA) และ
ตัวอย่างปลามีการสะสมของสารปรอทสูงเกินค่ามาตรฐานอาหารของไทย)
จากกรณีดังกล่าวกองจัดการคุณภาพน้าได้สารวจและเก็บตัวอย่างน้าผิวดินน้าบ่อตื่นตะกอน
ดินในแหล่งน้าผิวดินและสัตว์น้าบริเวณคลองชลองแวงคลองรั้งคลองหนองคล้าคลองหนองกงคลองท่าเผือก
และแม่น้าปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่องดังแสดงในรูปที่ 1 โดยในปี 2561 สารวจและเก็บตัวอย่างจานวน 2 ครั้ง
คือเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2561 โดยสรุปผลการตรวจวัดดังนี้
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1) คุณภาพน้าผิวดินจากการประเมินโดยมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) พบว่าแม่น้าปราจีนบุรี (2 จุดตรวจวัด) และคลอง
หนองคล้า (2 จุดตรวจวัด) แหล่งน้าโดยรวมไม่มีปัญหาคุณภาพน้าคลองชลองแวง (3 จุดตรวจวัด) คลองรั้ง (4
จุดตรวจวัด) คลองหนองกง (1 จุดตรวจวัด) และคลองท่าเฝือก (2 จุดตรวจวัด) ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจาก
ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ต่าการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูงความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) สูงและแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูง (NH,-N) สาเหตุมา
จากอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่เป็นแหล่งรองรับน้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน
2) คุณภาพน้าบ่อตื้นบริเวณรอบๆสวนอุตสาหกรรม 304 และหมู่บ้านที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบจานวน 5 จุดซึ่งพารามิเตอร์โลหะหนักทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าใต้ดินเทียบ
กับมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543)
3) คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดินจากผลการวิเคราะห์โลหะหนักชนิดปรอท (Mercury
heavy metal) โดยเทียบกับเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.
2561 กาหนดเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน (ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) และเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พบว่าทุกการตรวจวัดไม่เกินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดินเพื่อ
คุ้มครองสัตว์หน้าดินโดยมีค่าอยู่ในช่วง <0.10-0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
4) คุณภาพเนื้อเยื่อสัตว์น้า (ปลา) บริเวณคลองชลองแวงและคลองสาขาในพื้นที่จานวน 20
ตัวอย่างมีปรอททั้งหมดอยู่ในช่วง 0.008-1.61 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่าเฉลี่ย 0.28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นปลา
ล่าเหยื่อ (เช่นปลาช่อนปลาชะโดปลาข้าวเม่าปลาแขยงปลาแดงปลาบู่และปลากดจานวน 11 ตัวอย่างมีปรอท
ทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.11-1.61 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex
Alimentarius Commission) สาหรับปลาล่าเหยื่อกาหนดไว้ที่ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจานวน 1 ตัวอย่าง
(ปลาข้าวเม่า) จากทั้งหมด 11 ตัวอย่างส่วนปลากินพืช ได้แก่ ปลาสร้อยปลาตะเพียนจานวน 9 ตัวอย่างมี
ปรอททั้งหมดอยู่ในช่วง 0.008-0.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่
กาหนดค่าปรอทสาหรับปลากินพืชไว้ที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
กรมควบคุมมลพิษได้เข้าร่วมเป็นคณะทางานไตรภาคีเพื่อเฝูาระวังและแก้ไขปัญหามลพิษ
และสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าคลองชลองแวงและสาขาและได้นาเสนอยกร่างแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสารปรอทในพื้นที่คลองชลองแวงและสาขาประกอบด้วยปัญหามาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สารปรอทปนเปื้อนในลุ่มน้าคลองขลองแวง และสาขาโดยเสนอต่อคณะทางานไตรภาคีฯที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับร่างแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวมีข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการดาเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทาการสารวจและเก็บ
ตัวอย่างน้าผิวดินน้าใต้ดินตะกอนดินสัตว์น้า (ปลา) ตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดดินถ่านหินเถ้าเบาและเถ้า
หนักบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงไฟฟูาถ่านหินในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 และคลองชลองแวงและลาน้า
สาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การปนเปื้อนของสารปรอทหลังจากที่ได้มีการดาเนินการตาม
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“แผนปฏิบัติการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารปรอทในพื้นที่คลองชลองแวงและสาขา” และเพื่อที่จะ
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนว่าสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารปรอทได้หรือไม่
อย่างไร
2) ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานและปรับปรุงทบทวน “แผนปฏิบัติการฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนสารปรอทในพื้นที่คลองชลองแวงและสาขา” ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
3) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ “สถานการณ์คุณภาพน้าและการปนเปื้อน
สารปรอทในพื้นที่คลองชลองแวงและสาขา” และผลการดาเนินการตาม “แผนปฏิบัติการฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนสารปรอทในพื้นที่คลองชลองแวงและสาขา” ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
1.2 การจัดการคุณภาพน้าแหล่งน้า
สาหรับการจัดการคุณภาพน้าแหล่งน้านั้นเชื่อมโยงกับหัวข้อ 1.1 ที่กล่าวมาโดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้มีการดาเนินงานโครงการเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้าโดยกองจัดการคุณภาพน้า ซึ่งมีรายงานสถานการณ์
ตัวอย่างการดาเนินของปี 2561 ดังรายละเอียดที่นาเสนอในบทที่ 2 และ 3 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ
หรือแนวทางกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
1.2.1 การการดาเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกาเนิด
1.2.1.1 น้าเสียจากภาคชุมชน
1) บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดน้าเสียให้เข้มงวดมากขึ้นและให้คาแนะนาในการบาบัดน้าเสียให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดก่อนระบายน้าทิ้งโดยเฉพาะในพื้นที่คลองแสนแสบลุ่มน้าท่าจีนและเจ้าพระยา
เป็นต้น
2) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียเพื่อนาไปใช้ในการ
บารุงรักษาและเดินระบบบาบัดน้าเสียที่ให้บริการอยู่ขณะนี้มีการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสียเพียง 16 แห่ง
3) ให้คาแนะนาในการฟื้นฟูระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บาบัดน้าทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดเช่นเทศบาลนครระยองเมืองพัทยาเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาล
นครอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) เป็นต้นและจะสนับสนุนการสร้างระบบบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชนเพิ่มเติมในพื้นที่เปูาหมายและเพิ่มศักยภาพของระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียที่มี
อยู่ให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4) จัดทาแนวนโยบายผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายในส่วนของการจัดการน้าเสียการเพิ่มค่าจัดการน้าเสียใน
ค่าน้าประปาและนารายได้ส่วนต่างมาจัดการบาบัดน้าเสีย
5) ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคาร (อาคารชุดโรงแรมหอพักสถาน
บริการประเภทสถานอาบน้านวดหรืออบตัวโรงพยาบาลของราชการหรือสถานพยาบาลอาคารโรงเรียนรัฐ
เอกชนและอุดมศึกษาห้างสรรพสินค้าตลาดภัตตาคาร) และที่ดินจัดสรรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
6) จัดทาแนวทางการนาน้าทิ้งที่ปรับสภาพแล้วจากระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนไปใช้ประโยชน์โดยไม่
ต้องปรับปรุงคุณภาพน้าเพิ่มเติมเช่นใช้ในสนามกอล์ฟล้างพื้นถนนรดน้าต้นไม้เป็นต้นและต้องปรับปรุงคุณภาพ
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น้าทิ้งอย่างง่ายก่อนนาไปใช้ประโยชน์เช่นรดน้าต้นไม้ประเภทไม้ผลและไม้ประดับระงับอัคคีภัยล้างห้องน้าและ
โถส้วมเป็นต้นและส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณน้าเสียและของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม
7) ดาเนินการจัดการแก้ไขปัญหาน้าเสียและขยะมูลฝอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 11 แห่งโดย
รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการมีการจัดการน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเลจัดให้มีระบบ
บาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและเพียงพอและควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
1.2.1.2 น้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
1) ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เพื่อให้
มีความเหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) พิจารณาการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ สถานประกอบการผลิตน้าจืดจากน้าทะเลอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์
อุตสาหกรรมแปูงอุตสาหกรรมผลิตเยือและกระดาษอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมฟอกย้อม
3) แก้ไขปัญหาความซ้าซ้อนของกฎหมายการควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้า ได้แก่
(1) มาตรฐานน้าทิ้งที่มีความซ้าซ้อน
(2) การรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
(3) การขออนุญาตระบายน้าทิ้งของโรงงานออกสู่สิ่งแวดล้อมและ
(4) การควบคุมดูแลการประกอบกิจการเพื่อให้การกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิด
มลพิษมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) แก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ จังหวัด
กาญจนบุรีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้าใต้ดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองปัญหา
เหมืองแร่ทองคาในจังหวัดเลยและจังหวัดพิจิตร
5) จัดทาหลักเกณฑ์การนาน้าทิ้งอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมโดยมีอุตสาหกรรม
เปูาหมายได้แก่อุตสาหกรรมผลิตอาหารน้ามันพืชหรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์แปูงนากากส่าเอทานอลและ
ยางพารา
6) ดาเนินการตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงานพ.ศ.
2559ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 เพื่อควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดินและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในและนอกโรงงาน
1.2.1.3 น้าเสียจากภาคเกษตรกรรม
1) จัดทาหลักเกณฑ์การนาน้าทิ้งจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบาบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรสาหรับพืชที่ไม่ใช่อาหารเช่นยางพาราหญ้าเนเปียร์เป็นต้น
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2) พัฒนาการเกษตรกรรมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practice: GAP) และพัฒนาสินค้าเกษตรเช่นข้าวผักไก่สุกรและกุ้งเป็นต้นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานตามระบบการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหามลพิษแบบ Zero Waste
3) ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีนลดการระบายน้าเสียลงสู่แหล่ง
น้าและสนับสนุนให้เป็นฟาร์ม Zero Waste ทั้งการบาบัดน้าเสียการนาของเสียและนาเสียไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
4) ส่งเสริมการสร้างระบบบาบัดน้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง
เนื่องจากฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลางไม่มีระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพและ
ขาดการจัดการของเสียและน้าเสียซึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ทดแทนปุ๋ยสาหรับพืชได้หลากหลายโดย
รัฐบาลร่วมสนับสนุนการลงทุนให้แก่เกษตรกรมีจังหวัดเปูาหมาย 15 จังหวัดใน 25 ลุ่มน้าจานวน 30 ฟาร์ม
5) ดาเนินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาและกระตุ้นจิตสานึกให้มีระบบปศุสัตว์ที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะและกาหนดมาตรการทางด้านสุขอนามัยของระบบการเลี้ยงสุกรพัฒนาศักยภาพให้กับ
เกษตรกรในการนาแนวทางและเกณฑ์ในการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มซึ่งมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 100 ฟาร์ม
1.2.2 การจัดการการปนเปื้อนสารกาจัดวัชพืชในระบบนิเวศแหล่งน้าจืด
สารกาจัดวัชพืช (Herbicide) เป็นกลุ่มของสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ที่มีการ
นาเข้าสูงที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นร้อยละ 79.23 หรือคิดเป็นปริมาณการนาเข้าโดยสารสาคัญ
เฉลี่ยที่ 62,693.85 ตันต่อปีจากประมาณการนาเข้าสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ทั้งหมดซึ่งมีค่าเฉลี่ยถึง
79,126.35 ตันต่อปีจากสถิติของสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรในช่วงปี 2551-2560
ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 4.10 และตารางที่ 4.7 และมีปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นมาโดยตลอดโดย 10 อันดับแรกของ
ปริมาณการนาเข้าสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์เป็นสารกาจัดวัชพืชถึง 8 ชนิด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทบทวนถึง
สถานการณ์การปนเปื้อนของสารกาจัดวัชพืชในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตในน้าได้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ในปี 2561 กองจัดการคุณภาพน้ากรมควบคุมมลพิษได้ดาเนินการสารวจการปนเปื้อนของ
สารกาจัดวัชพืชจานวน 2 ชนิด ได้แก่ ไกลโฟเสต (Glyphosate) และพาราควอต (Paraquat) ซึ่งเป็นสารฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ที่มีการนาเข้าสูงที่สุดเป็น 2 อันดับแรกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยพาราควอต เป็นที่
รู้จักในชื่อการค้าว่า “กรัมม็อกโซน (Grammoxone)” ส่วนไกลโฟเสตมีชื่อการค้าว่า “ราวด์อัพ (Roundup)”
ในการเก็บตัวอย่างน้าผิวดินตะกอนดินท้องน้าและปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของ
พาราควอต และไกลโฟเสตได้กาหนดจุดเก็บตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 35 จุดในแหล่งน้าพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนภูมิที่ 4.6 แผนที่แสดงจุดการเก็บตัวอย่างน้า ตะกอนดินท้องน้า และปลา เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของ
สารกาจัดวัชพืช

ที่มา: กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ (2561)
ในสภาพแวดล้อมพบว่ามีความสอดคล้องกันกล่าวคือพาราควอต มีความคงทนในดิ นสูงโดยมี
ครึ่งชีวิตสูงถึง 1,000 วันจึงส่งผลให้ตรวจพบได้ทุกตัวอย่างตะกอนดินท้องน้า และในทุกพื้นที่ในขณะที่มีความ
คงทนในน้าที่ต่ากว่าคือ 30 วันส่วนไกลโฟเสตมีครึ่งชีวิตในดินปานกลางคือ 47 วันและในน้า 2-3 วันการตรวจ
พบการปนเปื้อนสารทั้ง 2 ชนิดในตะกอนดินท้องน้าจึงบ่งชี้ถึงการสะสมในห่วงโซ่อาหาร (Bioaccumulations)
จากการใช้สารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสารที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้าจะไปสะสมอยู่ในตะกอนดินท้องน้าสอดคล้อง
กับสถิติการนาเข้าไกลโฟเสตและพาราควอต เป็นปริมาณที่สูง 2 อันดับแรกตามลาดับ ทั้งนี้กองจัดการคุณภาพ
น้าจะดาเนินการสารวจการปนเปื้อนของสารกาจัดวัชพืชชนิดอื่นๆต่อไปเพื่อให้การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
น้าในแหล่งน้าผิวดินครอบคลุ มสารที่มีปริมาณการใช้สูงและอาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุษย์
รวมถึงสิ่งมีชีวิตในน้าได้
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1.3 การจัดการขยะและของเสียอันตราย
การจัดการขยะและของเสี ยอันตรายเป็นความร่มมือกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น สาหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2560-2564
โดยมีการกาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมและกาหนด
เปูาหมายว่าสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดคือ
1) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ สัดส่วนของเสีย
อันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดและสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง โดย
กาหนดไว้ว่า
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องร้อยละ 100 ภายในปี 2569 (ช่วงที่ 1 ขยะมูล
ฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องร้อยละ 75 ช่วงที่ 2 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องร้อยละ 100)
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องร้อยละ 100 ภายในปี 2574 (ช่วงที่ 1 ของ
เสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 30 ช่วงที่ 2 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการ
ถูกต้องร้อยละ 60 และช่วงที่ 3 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องร้อยละ 100)
2) คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพแหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 95 และน้า
เสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 93
- ช่วงที่ 1 คุณภาพแหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 80 ช่วงที่ 2 คุณภาพน้าแหล่ง น้าอยู่ใน
เกณฑ์ดีร้อยละ 85 ช่วงที่ 3 คุณภาพน้าแหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 90
- น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องช่วงที่ 1 ร้อยละ 50 ช่วงที่ 2 น้าเสียชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 60 ช่วงที่ 3 น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 76
โดยมีแผนงานในระยะปี 2560-2579 สองแผนงานคือ 1) แผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย งบประมาณ 2,567.20 ล้านบาท มีโครงการดาเนินการอยู่ 4 โครงการคือ โครงการประสานความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชาติ โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชน และโครงการบริหารจัดการขยะทะเลตาม
หลักวิชาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการมลพิษ สิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและใน
ระบบนิเวศสาคัญ 2) แผนงานจัดการคุณภาพน้าและแก้ไขปัญหาน้าเสีย งบประมาณ 17,998 ล้านบาท มี
โครงการดาเนินงานอยู่ 5 โครงการคือโครงการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเสีย โครงการ
ประชารัฐร่วมบูรณาการจัดการน้าเสียอย่างยั่งยืน โครงการจัดการคุณภาพน้า โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และโครงการบริหารจัดการน้าเสีย
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1.3.2 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
ส านั ก จั ด การกากของเสี ย และสารอั น ตราย กรมควบคุ ม มลพิ ษ (2559) กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564
ขึ้น โดยมีสาระสาคัญในการบริหารจัดการขยะของประเทศที่จะช่วยในการตอบเปูาหมายที่ 6 ดังนี้
1.3.2.1 มาตรการการจัดการขยะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผล จึง
มีการกาหนดแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางประกอบมาตรการดังนี้
1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
สนั บ สนุ น และขยายผลให้ มีการจัดการขยะมูล ฝอยตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆทั้งในชุมชนและสถานที่ท่ องเที่ยวเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะและนาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด ส่งเสริม การ
ผลิ ตที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมโดยการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่เลื อกใช้วั ส ดุที่ไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถน ากลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ใหม่ ลดของเสี ย ในขั้ นตอนการผลิ ต เป็น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี อายุใช้ งานนานขึ้ น
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้หลายครั้งเพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable consumption
and production)
2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดดาเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) โดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่
กาจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุน
หรือร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการจั ดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้ มี
ประสิทธิภาพ
3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดยการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายตั้ ง แต่ ก ารลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยจากบ้ า นเรื อ น สถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย รวมทั้งวัสดุทดแทน วัสดุที่ใช้
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เป็นบรรจุภัณฑ์และกาจัดยาก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางสังคม รวมทั้งสร้าง
ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
1.3.2.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมาตรการที่กาหนดไว้มีดังนี้
1.3.2.2.1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่หรือขยะมูลฝอยใหม่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็ นประจา
ทุกวันซึ่งจะมีปริมาณมากน้อยตามอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นเมืองใหญ่จะมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะมูลฝอยที่เมืองขนาด
เล็ก เช่น เทศบาลตาบลปะทิวจังหวัดชุมพร มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.73 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาล
ตาบลเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้
เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจึงต้องดาเนินการ
1) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนสถานศึ ก ษาสถานประกอบการและสถานบริ ก าร
ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายน้ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ
ชุมชน
2) สนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ซ้าหรือนากลับมาใช้ใหม่ได้
3) กาหนดให้สถานที่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เป็น
ต้น แบบในการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายในหน่ ว ยงาน รวมถึ ง การให้ ภ าคเอกชน สถาน
ประกอบการที่จาหน่ายสินค้า สด สะ และเลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์กาจัดยาก
4) สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ท่องเที่ยว การนาขยะคืนถิ่น
รวมถึงการกาหนดให้มีการมัดจา-คืนเงินขวดและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว
5) กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการสดคัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ เช่นการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น
6) สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคบริการ (Green Procurement) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
7) ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นและสามารถนากลับมาใช้ซ้าได้หลายครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่
8) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดหรือปูองกันการเกิด
ของเสียจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการนาของเสียหรือวัสดุผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
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9) การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนของเสีย (Waste Exchange System) โดยการคัด
แยกและนาของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอื่นนาไปใช้ซ้าหรือแปรรูปใช้ใหม่
1.3.2.2.2 มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1.3.2.2.2.1 เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอั นตรายมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และปรับปรุง/จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่เก็บรวบรวมและยานพาหนะขนส่ง
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้น
ทาง เก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท หรืออาจกาหนดเวลาการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) พัฒนาระบบการคัดแยก และเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทสาหรับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
4) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเกินกว่า
30 กิโลเมตร หากจาเป็นต้องส่งขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม และไม่มีรถขนส่งขยะมูล
ฝอยเพียงพอที่จะขนส่งไปศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมขยะมูล
ฝอยรอการขนส่งไปยังศูนย์กาจัดขยะมู ลฝอยรวม และสิตค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามความเหมาะสมของพื้นที่
โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
4.1) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม 30-50 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมด้วย
4.2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐาน หรือข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
4.3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นและความพร้อมของบุคลากรใน
การดาเนินการ
4.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในการขนส่งขยะมูลฝอยมารวบรวมยังสถานีขนถ่ายก่อนส่งไปยังศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยรวมและต้องมีการการทาความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
5) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดการตรวจสอบและควบคุม
ระบบเอกสารกากับการขนส่ง (Manifest System) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั่วประเทศ และกากับ
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ดูแลการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั่วประเทศด้วยระบบการติดตามตาแหน่ง (GPS) รวมทั้งกาหนด
ข้อบังคับทางกฎหมายให้รถของเสียอันตรายติดปูายหรือสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าเป็นรถขนส่งของเสียอันตราย
6) กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสาร
กากับการขนส่ง (Manifest System) มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข และกาหนดให้มีระบบ
เอกสารกากับการขนส่ง (Manifest System) สาหรับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก
(โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพประจ าตาบล คลินิก คน/สั ตว์ ห้ องปฏิบัติการเชื้ออันตราย) ตลอดจนมีแบบ
ติดตามและควบคุมที่เข้มงวด
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
ฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม
8) สนับสนุนให้มีการจัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและ
เครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชนและตลาดนัดรีไซเคิล เพื่อเพิ่มทางเลือกและช่องทางในการคัดแยกขยะมูลฝอย
9) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
ระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิลและ
การบ าบั ดกาจัดอย่างปลอดภัย ต่อสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิ ดชอบของผู้ ผลิ ต (Extended
Producer Responsibility: EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพื้นที่สาธารณะหรือชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชน
10) พัฒนาระบบรวบรวมของเสียอันตรายหรือขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของรัฐหรือเอกชนที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันเช่นห้างสรรพสินค้าและส่งเสริมระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund)
1.3.2.2.2.2 เพิ่มศักยภาพการกาจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1) กาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)
ขยะมูลฝอยตกค้างจานวน 30.49 ล้านตัน จะต้องได้รับการกาจัดให้หมดไปโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1.1) สารวจ ประเมิน สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทาแผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย
1.2) ปิด/หรือฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยเก่าโดยรื้อร่อนและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิต เป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และส่งเป็น
วัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา (รูปแบบการดาเนิน
โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF แสดงในภาคผนวก ข)
1.3) ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยปรับปรุง พื้นที่ที่มีการเทกองขยะมูลฝอย (Open
Dump) และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นแบบควบคุม (Controlled Dump)
หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills)
1.4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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1.5) การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สามารถจัดการขยะตกค้างได้อย่างเหมาะสม
2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นรายวันควรได้รับการจัดการและกาจัดให้หมดเป็นประจาทุกวันเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นอีกและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อกาจัดขยะมูลฝอยหรือแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานจะต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด
ส่วนที่เหลือจึงนาไปกาจัดยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมซึ่งจะทาให้ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยลดลง
และยังลดต้นทุนการกาจัดอีกด้วยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
2.1) จัดให้มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
การรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) เป็นการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อสร้างระบบ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ
แปรรูป ผลิตพลังงาน เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมจะต้องมีความ
พร้อม และศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม และควรต้องมีข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมในระยะยาว ทั้งการกาจัดโดยตรง หรือส่งไป
รวบรวมยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น สามารถขยายพื้นที่รับบริการได้กว้างขวางลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การจัดการขยะมูลฝอยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการรวมกลุ่มพื้นที่เป็นการดาเนินการร่วมกัน
โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์ร่วมกันลดปัญหาข้อจากัดเรื่องการจัดการหาพื้นที่บุคลากรทาให้ประหยัดวงเงิน
งบประมาณการรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
(Cluster) จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(1) ปริ ม าณและองค์ประกอบขยะมูล ฝอย จะเป็น ปัจจัยหลั กในการกาหนดรูปแบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการกาจัดและแหล่งที่มาของเงินทุน
(2) ขนาดของกลุ่มพื้นที่ จะเป็นปัจจัยหลักในการกาหนดการรวมกลุ่ม เนื่องจากการ
รวมกลุ่มจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะบางครั้ง
อยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาขนาดและความสามารถของพื้นที่สาหรับ
จัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและค่ากาจัดขยะมูลฝอย ที่คิดจากค่าเดินระบบ/ดูแลรักษาระบบ
รายได้จากการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในรูปต่างๆ และเทคโนโลยีที่เลือกใช้
(3) ระยะทางขนส่ง เป็นระยะความสามารถของท้องถิ่นที่จะรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ไปกาจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เที่ยวในระยะเวลา 8-10 ชั่วโมงซึ่งหากระยะทางขนส่งไกลและไม่สามารถมีรถ
ขนส่งขยะเพียงพอควรจะต้องมีการสร้างสถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะทางขนส่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
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กลุ่มที่ 1 รัศมีไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตรประมาณการจากการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูล
ฝอยไปกาจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เที่ยวของท้องถิ่นที่ใช้รถแบบอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 4-5
ตัน)
กลุ่มที่ 2 รัศมีไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตรประมาณการจากการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูล
ฝอยไปกาจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เที่ยวของท้องถิ่นที่ใช้รถแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 6-8 ลูกบาศก์เมตร
(ประมาณ 1. 5-2 ตัน)
สาหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเกิน 30 กิโลเมตรหากจาเป็นต้องส่ง
ขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมควรจัดตั้งสถานีขนถ่ายหรือโรงแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในกลุ่มที่มีระยะทางในช่วง 30-50 กิโลเมตรได้เช่นกัน
โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาทิจานวนรถเก็บขนจานวนเที่ยวที่ต้อง
เก็บขนต่อวันพื้นที่การให้บริการ
(4) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นสามารถแบ่งตามขนาดของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลเนื่องจากท้องถิ่นแต่ละขนาดมีบุคลากรและความพร้อมต่างกัน
(5) ความร่วมมือระดับท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อตกลงร่วมกันภายใต้
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
การรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม (Cluster) โดยประเมินจากการศึกษา “For wide-area planning of waste treatment” ข้อมูล
โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย และข้อมูลการลงทุนของภาคเอกชนของ
กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มพื้นที่ออกได้เป็น 3
ขนาด ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี
เทศบาลนครเทศบาลเมืองหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนสถานที่กาจัดมี
ลักษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่เดินระบบ 24 ชั่วโมงในส่วนของเตาเผาและส่วนของการผลิตพลังงานมีการ
ทางานต่อเนื่องและหยุดตามวงรอบการดูแลรักษาระบบรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันมากกว่า 300 ตัน/
วัน /กลุ่มพื้นที่และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตรโดยดาเนินการจัดทาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสานนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและ/หรือแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็น
พลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา และขยะมูลฝอยที่เหลือส่วนน้อย (ใช้ประโยชน์ไม่ได้) นาไปกาจัดโดยการฝังกลบ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุน
(2) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนขนาดกลางซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะมีเทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนสถานที่กาจัดมีลักษณะเป็นโรงงานขนาดกลาง
อาจมีการเดินระบบ 24 ชั่วโมงหรือเดินระบบ 1 กะเวลาการทางาน (8-10 ชั่วโมง) หรือระบบแยกขยะมูลฝอย
ผลิตเชื้อเพลิง (RDF) หากมีในส่วนของเตาเผาและส่วนของการผลิตพลังงานปกติจะทางานไม่ต่อเนื่องตลอด 24
ชั่วโมงและหยุดตามวงรอบการดูแลรักษาระบบรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันอยู่ระหว่าง 50-300 ตัน/วัน
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/กลุ่มพื้นที่และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตรโดยดาเนินการจัดทาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสานอาทิทาปุ๋ยอินทรีย์หรือแปรรูปเช่นก๊าซชีวภาพการผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และขยะมูลฝอย
ที่เหลือส่ว นน้ อย (ใช้ประโยชน์ ไม่ได้) นาไปกาจัดโดยการฝั งกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่ งเสริม
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม
(3) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะมีเทศบาล
ตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนรองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันน้อย
กว่า 50 ตัน/วัน /กลุ่มพื้นที่และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 30 กิโลเมตรโดยสนับสนุนให้มีการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางนาขยะอินทรีย์ไปหมักปุ๋ยอย่างง่ายในระดับครัวเรือน/ ชุมชน/เทศบาลหรือระบบแยก
ขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ตามความเหมาะสมส่วนขยะรีไซเคิลประชาชนเก็บรวบรวมและขายให้กับ
ศูนย์วัสดุรีไซเคิล ในชุมชนหรื อผู้ประกอบการรีไซเคิลและขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือประชาชนแยกทิ้งเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เก็บรวบรวมและขนส่งไปกาจัด ณ บ่อฝังกลบขนาดเล็กของท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) เป็นพื้นที่ห่างไกลอาทิ
พื้นที่เกาะ พื้นที่สูง พื้นที่หุบเขา ไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม จาเป็นต้อง
จัดการและกาจัดขยะมูลฝอยแยกเฉพาะในพื้นที่ตนเอง
สาหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สามารถขนส่งขยะมูลฝอยมายังสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอยรอการขนส่งไปยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดกลุ่มพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมได้ตามความเหมาะสม
และความพร้อม และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการให้ ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง กั บ ประชาชนรั บฟั ง ความคิด เห็ นของประชาชนตามระเบี ย บ ส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เพื่อลดความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพิจารณารูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยรวมและประชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยอาจจะพิจารณากฎระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขนส่งขยะมูลฝอย
ไปกาจัดข้ามเขตหรือข้ามจังหวัดได้
2.2) การจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน
การจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน ได้มุ่งเน้นพื้ นที่ที่มีศักยภาพใน
การเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพิจารณาจากมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟูา
จากการแปรรูปขยะมูลฝอยต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ห้ามก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง
พื้นที่อนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 หรือ 2 เป็นต้น เป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่
ระบบเพียงพอไม่ควรน้อยกว่า 300 ตัน/วัน มีสายส่งไฟฟูารองรับและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่โดย
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับประชาชนรับฟัง ความ
คิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
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หรือระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อลดความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงพิจารณารูปแบบ
การตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ ตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมและ
ประชาชนในพื้นที่
สาหรับโรงไฟฟูาพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกาลังการผลิต
กระแสไฟฟูาตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องดาเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
สาหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟูาพลังความร้อนที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงที่มีกาลังการผลิตกระแสไฟฟูาตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ง ส่วนโรงไฟฟูาพลังความร้อนที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงที่มีกาลังการผลิตกระแสไฟฟูาต่ากว่า 10 เมกะ
วัตต์กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทาประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน เป็น
พื้นที่ที่มคี วามเหมาะสมจากการประเมินเบื้องต้น โดยมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างหรือเป็นสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยเดิมเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 300 ตัน/วันอยู่ในพื้นที่สายส่งไฟฟูาเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพจานวน 44 จังหวัดดังรายละเอียดในตารางที่ ก-3 ภาคผนวก ก ทั้งนี้จังหวัด/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินการในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ ศักยภาพที่ได้มีการประเมินเบื้องต้นหากเห็นว่า
มีความเหมาะสมเอกชน/รัฐวิสาหกิจมีความพร้อมเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนมีความพร้อมด้านพื้นที่มีสายส่ง
ไฟฟูารองรับและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
ปี 2559 มีเตาเผาขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานเปิด
ดาเนินการ จานวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
กรุงเทพมหานคร สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 20 เมกกะวัตต์อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวน 3 แห่ง คือ
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตาบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคายคาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 10 เมกกะวัตต์พื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการเจรจากับภาคเอกชน ทั้งนี้
พื้นที่ศักยภาพบางแห่งหากยังไม่สามารถผลิตไฟฟูาจากขยะมูลฝอยได้โดยตรง ก็สามารถคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และส่งไปขายเพื่อผลิตไฟฟูาได้ ทั้งนี้ เตาเผาขยะมูลฝอยจะต้องมีระบบบาบัดและ
ควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะการควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
2. 3) การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรื้อร่อน และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ออกก่อนจะมีการนาขยะมูลฝอยไปบด หรือนั่นและผสมด้วยตัวผสานก่อนจะทาให้แห้ง
และผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ส่งไปจาหน่ายที่โรงไฟฟูาได้ ซึ่งจะทาให้ลดพื้ นที่การฝังกลบให้น้อยลงแต่เพิ่ม
อัตราการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากขึ้น นอกเหนือจากการนาวัตถุต่างๆ กลับมารีไซเคิลและตลอดจน
สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงในเบื้องต้น จานวน 102 แห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปัจจัยประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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2. 4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยสาหรับพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ พื้นที่ท่องเที่ยว
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวกาหนดแนวทางการกาจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อาทิการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลออกเป็นประเภทต่างๆเช่นแก้ว
กระดาษพลาสติกโลหะก่อนที่จะนาไปจัดเก็บเพื่อรอการจาหน่ายหรือการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
3) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
โดยจังหวัดจัดหาพื้นที่เหมาะสมเป็นสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
และส่งเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งไปกาจัดในสถานที่กาจัดอย่างถูกต้องต่อไปอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่งหรือมากกว่า 1 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัด
เช่น จังหวัดนนทบุรีมี 3 แห่ง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดลาปาง มี 2 แห่งตลอดจน
ส่งเสริม/รณรงค์ให้มีการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
คณะกรรมการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอาจกาหนดแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด และอาจร่วมกันให้องค์การ
บริหารส่ว นจังหวัดหรือเทศบาลเป็ นหน่ว ยงานหลักในการรวบรวมและจัดส่ งไปกาจัด รวมทั้งกาหนดแนว
ทางการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในการสร้างความเข้าใจและ
รับทราบถึงสาคัญของการจัดการของเสียอันตราย และให้ความร่วมมือในการคัดแยกและรวบรวมของเสีย
อันตรายส่งสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดรายละเอียดแบบก่อสร้างสถานที่รวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนดังตัวอย่างแสดงในภาคผนวกจกระทรวงอุตสาหกรรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
การจัดตั้งสถานที่กาจัด
กากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและสนับสนุนการเพิ่มโรงงานคัดแยก และ
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรื อ เทศบาลที่
เป็นเจ้าภาพในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้มีทางเลือกในการส่งของเสียอันตราย ชุมชนไปกาจัด
อย่างถูกหลักวิชาการสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งและกาจัดได้อีกทางหนึ่ง
4) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยจัดหาพื้นที่เหมาะสมเป็นศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และส่งเสริมการคัดแยก
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการติดเชื้อ เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และส่งไปกาจัดอย่างถูกต้องต่อไป จากเกณฑ์การคัดเลื อกพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมเพื่อจั ดตั้งศูน ย์ร วมในการบริ ห ารจัดการมูล ฝอยติ ดเชื้อของกลุ่ มพื้นที่ตามผลจากการศึกษาตาม
โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เมื่อปี พ.ศ.2552
ตลอดจนรูปแบบการรวมกลุ่มพื้นที่ปริมาณรูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งและความสามารถของเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่สามารถกาหนดพื้นที่ศักยภาพเป็นศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ
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และควรส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากมีความพร้อมและสามารถจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.6.2.3 พัฒนากฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ
เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1) พัฒนากฎหมายใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
2) ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การคัดแยก เก็บขนและกาจัด อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
กาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และการ
ตรวจสอบระบบเอกสารกากับการขนส่ง (Manifest System) มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข เป็น
ต้น
3) เพิ่มบทลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และปรับปรุง/ออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการไม่ออกใบอนุญาตฯโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม ระบบติดตามการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (GPS) กาหนดการวางหลักประกันทางการเงินตามประเภทและขนาดของโรงงาน
โดยครอบคลุมกรณีที่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารอันตรายในพื้นที่เมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว เป็นต้น
4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบศูนย์รวม รวมถึงระเบียบเรื่องระบบการตรวจสอบ ควบคุมการจัดตั้งและดาเนินงานสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยและส่งเสริมเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน
5) ประกาศกาหนดพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย และกรอบระยะเวลาหรือระเบียบห้ามเท
กองขยะมูลฝอย โดยจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกาหนดเป็นแผน กรอบเวลาและพื้นที่ ห้าม
เทกองโดยอาจจะประกาศพื้นที่ห้ามเทกองในบางพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามความเหมาะสมเช่น 5-10
ปีเป็นต้น
6) ออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อาทิการ
ทบทวนกฎหมายผังเมือง (พื้นที่สีเขียว) หลักเกณฑ์การให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
โรงกาจัดขยะมูลฝอย
7) จัดทาหลักเกณฑ์วิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอาทิหลักเกณฑ์
ในการคัดเลื อกพื้น ที่ การออกแบบก่อสร้ างและจัดการสถานที่กาจัดมูล ฝอยโดยการฝั งกลบอย่างถูกหลั ก
สุขาภิบาลการหมักปุ๋ย เตาเผา หลักเกณฑ์การจัดการของเสี ยอันตรายจากชุมชนหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อหลักเกณฑ์การดาเนินงานของเอกชนผู้รับจ้างเก็บขนบาบัด/กาจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย
8) กาหนดให้ มีการชดเชยให้ กับผู้ ได้รั บผลกระทบ หรือผู้ ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ใกล้ เคียงกั บ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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9) ออกข้อ กาหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ
กาหนดเขตพื้นที่ปลอดขยะ ห้ามนาเข้ากล่องโฟม ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยากเข้าในแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นระบบปิด
10) ปรับปรุงกฎ หรือระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดการขยะมู ล
ฝอยและของเสียอันตราย
11) กากับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการฯและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงงานกาจัด/บาบัดของเสียอันตรายโรงงานรีไซเคิลขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐาน
12) บั งคับ ใช้ กฎหมายกั บเอกชนผู้ รับ จ้างเก็ บขนบาบัด /กาจัด ขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อันตราย
13) ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกาจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย
14) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานที่บาบัด/กาจัดขยะมูลฝอย
สถานที่กาจัดมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่กาจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์วิชาการ
ที่กาหนด
1.3.2.2.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยดาเนินการ ดังนี้
1) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเชิงกว้างและเชิงลึก สร้างจิตสานึกสร้างความ
ตระหนักให้เยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดขยะมูลฝอย คัด
แยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ก่อนทิ้งแยกขยะรีไซเคิลจนถึงการกาจัดขั้นสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเช่นร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการที่พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้
ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว และคานึงถึงศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะสมและให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มี ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
3) ส่ ง เสริ มให้ ส ถานศึกษาให้ ความรู้เกี่ ยวกับการจัด การขยะมูล ฝอย โดยพัฒ นา
หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยในการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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4) ศึกษาวิจัย/พัฒนาระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life
Cycle Assessment) การใช้วัสดุทดแทนผลิตภัณฑ์กาจัดยากเช่นโฟมพลาสติกเป็นต้นรวมถึงเทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์เช่นการผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นต้น
5) ศึกษาวิจัย/พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อัน ตราย เช่น เทคโนโลยี การก าจั ดขยะมูล ฝอยเพื่ อผลิ ต พลั งงานที่เ หมาะสมกั บสภาพพื้ นที่ ปริ มาณและ
องค์ประกอบขยะมูลฝอยแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืน การพัฒนาระบบ
หรือรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น
6) ศึกษา วิจั ยเพื่อกาหนดรูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมและประชาชนในพื้นที่เพื่อลดการต่อต้าน เช่น การ
ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น และวางระบบปูองกันสุขภาพให้กับผู้ ปฏิบัติงาน
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
7) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตามและรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และเผยแพร่ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายผ่านช่องทางต่างๆให้มีความ
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
8) จัดทาระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste fingerprint)
เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกลักษณ์ และคุณลักษณะของกากอุตสาหกรรมจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่พบการลักลอบทิ้ง
บ่อยครั้ง
9) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
10) สร้างเครือข่าย/ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสาเร็จ (Success
Story) แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
11) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถเข้าร่วมรับรู้ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อลดความ
ขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
12) สร้างกลไก และเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝูา ระวังการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
13) สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโรงกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ภาคเอกชน เช่น ลดภาษีเครื่องจักร เงินกู้ดอกเบี้ยต่า การเพิ่มอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in tariff)
จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น
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14) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี
2.กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่หลัก
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการจัดการสิ่ งแวดล้ อมโดยเฉพาะการบริห ารจัดการ
สิ่ งแวดล้ อ มเกี่ย วกั บ การกาจั ด ขยะและสิ่ ง ปฏิ กูล โดยมี การร่ างแผนปฏิบั ติก ารจัด การขยะมูล ฝอยชุ มชน
“จังหวัดสะอาด”ประจาปี 2562 ขึ้นมาของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดการขยะ
มูล ฝอยของ อปท.และจั งหวัด ดังนั้ น ตัว อย่างการดาเนินงานที่นามาสะท้อนสถานการณ์ความพร้อมของ
ประเทศในเปูาหมายที่ 6.3 นี้ จึงมีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและกรณีตัวอย่างการดาเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้าเสียดังนี้
2.1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจาปี 2562
การแก้ไขปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาสาคัญและสะสมมายาวนาน รัฐบาลถือ
ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไข จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่จะต้องขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในภาพรวมทั้งประเทศ เช่น เรื่องของการ
ประกวดจังหวัดสะอาด การจัดกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้า งเพื่อรอการกาจัดอยู่ในประเทศ
เรากว่า 5 แสนตัน และขยะครัวเรือนตกค้างกว่า 20 ล้านตัน แนวทางการจัดการขยะ ให้ใช้หลัก 3ช. คือ ใช้
น้อย (Reduce) ใช้ซ้า (Reuse) และนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 3Rs สาหรับขยะจากครัวเรือนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาปูายกาหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุงจานวน 4 ประเภท 1. สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล 2. สี
แดง เป็นขยะอันตราย 3. สีเขียว เป็นขยะเปียก และ 4. สีน้าเงิน เป็นขยะทั่วไป สาหรับขยะในพื้นที่สาธารณะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี คือ 1.ขยะรีไซเคิล สีเหลือง 2.ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โ ดย
แนวทางในการจัดเก็บขยะและการกาจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการโดยใช้วิธีให้
เหมาะสม และให้กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ กากับดูแลตามกฎหมาย
สาหรับบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย (พ.ศ.2559–2564) ทีไ่ ด้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายของประเทศ มีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และภาคประชาชน และที่ ส าคัญ ได้ก าหนดบทบาทหน้ าที่ ข อง
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน
ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จาเป็นในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
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สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564) ได้กาหนดบทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้
1.เร่งรั ดการดาเนินการกาจัดขยะมูล ฝอยตกค้างทั่ว ประเทศให้หมดไป โดยกากับดูแลจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
2.เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.กากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
4.สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอย (Clusters) สนับ สนุ น การกาจัด ขยะมู ล ฝอย
โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย
5.สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอย
6.จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
7.สร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อลดการต่อต้านในการดาเนินมาตรการเกี่ยวกับมาตรการ
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในเรื่ อ ง การถ่ า ยทอดนโยบายหลั ก การก ากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด
การดาเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที่
1.จัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
2. เร่ งรัดการดาเนิ น การกาจั ดขยะมูล ฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้ห มดไป โดยกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3.สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การกาจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย
4.สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.สร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับการลด คัดแยก ขยะมูล ฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้ กับ
ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลด คั ดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์
6.ติดตามและกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อั น ตรายภายในจั ง หวั ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ รวมถึ ง ให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินการ
7.สนับสนุนการจัดหาพื้นที่ในการจัดการหรือกาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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8.สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
9.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่
1.ร่วมกับจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนิน งานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด
2.ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุง
ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3.ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่ งขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพื่อส่งกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.การรวมกลุ่ ม พื้น ที่และจั ด ตั้งศูน ย์กาจั ดขยะมูล ฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่ งเสริ ม
ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
5.จัดหาพื้นที่ทเี่ หมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการกาจัดขยะมูลฝอย
6.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคัดแยก
เก็บรวบรวม การเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยให้
เหมาะสม เป็นต้น
7.จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น
8.ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนดาเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
9.สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
10.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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ตารางที่ 4.6 เปูาหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564)
เปูาหมาย
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไป
กาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสูร่ ะบบการจัดการที่
ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
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85
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100

100

100
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25
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100
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100

100
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กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติการจัดการขยะมูล ฝอย “จังหวัดสะอาด” และ
สรุปผลการดาเนินปี 2561 ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561
เปูาประสงค์

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ทั่วประเทศได้รบั การ
ปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
4. ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย
5. หมู่บ้านชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

การดาเนินการ พ.ศ. 2561
เปูาหมาย
ผลการดาเนินการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
40
78.38
20

28

30
50

36.42
23.92

100
100

100
70
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ตารางที่ 4.8 ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
ค่าเปูาหมาย

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสูร่ ะบบการจัดการที่ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ที่ต้นทาง

การดาเนินการ พ.ศ. 2561
เปูาหมาย
ผลการดาเนินการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
60
78.38
95
92.04
15
10
90
89.91
80
20
100

2.2 การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งตัวอย่างการดาเนินการ เช่น กรณีการจัดการน้าเสียของเทศบาลนครขอนแก่นมี
รายละเอียดดังนี้
เทศบาลนครขอนแก่นเป็นชุมชนเมือ งขนาดใหญ่ ที่กาลังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าเสียดังกล่าว
เช่นเดียวกันเทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม
ของเมืองขึ้นครั้งแรกในปี 2532 เป็นระบบบ่อผึ้ง (Oxidation Pond) ตั้งอยู่บริเวณท้ายบึงทุ่งสร้างเพื่อรองรับ
ปริมาณน้าเสียที่มีอยู่ในขณะนั้นประมาณ 25,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมโยธาธิการ 15.3 ล้านบาท ทาการดูแลและบารุงรักษาระบบบาบัดโดยใช้เงินงบประมาณจากเทศบาลนคร
ขอนแก่น อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่องทาให้ร ะบบเดิมไม่สามารถ
รองรับได้ต่อมาในปี 2541 เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ทาการก่อสร้างระบบระบายน้าระบบรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียระยะที1่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใน
วงเงิน 533 ล้านบาทดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปลายปี พ.ศ.2545 โดยมีระบบท่อระบาย
น้าและรวบรวมน้าเสียครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประชาชนประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่เขตเทศบาลใช้พื้นที่
ประมาณ 120 ไร่เป็นระบบบาบัดน้าเสียแบบระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ตั้งอยู่บริเวณเดิมซึ่ง
ได้รับการออกแบบสาหรับรองรับปริมาณน้าเสีย ในอีก 20 ปีข้างหน้า (2560) ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เพื่อรองรับปริมาณน้าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปัจจุบันมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบประมาณ 35,000-40,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในขณะนี้เทศบาลกาลังขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางสาหรับดาเนินการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียในระยะที่ 2 ในปี 2548-2550 เพื่อให้ระบบครอบคลุมพื้นที่รองรับน้า
เสียมากขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นได้ทาการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสียโดยใช้ท่อระบายน้าเดิมที่มีอยู่ในเขต
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เมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะทางมากกว่า 80,000 กิโลเมตรเพื่อรวบรวมน้าเสียไปยังท่อดักน้าเสียตาม
แนวคลองร่องเหมืองรวบรวมน้าเสียเข้าสู่สถานีสูบน้าเสียบึงแก่นนครแห่งที่ 1 (Pumping Station 1) และ
รวบรวมน้าเสียเข้าสู่สถานีสูบน้าเสียบึงทุ่งสร้างเป็นแห่งที่ 2 (Pumping Station 2) ก่อนที่จะสูบส่งน้าเสียไป
ยังบ่อบาบัดน้าเสีย (Plant) ต่อไป น้าทิ้งที่ผ่านระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลแล้วก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ เป็นน้าทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งชุมชนไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในการบริ หารและการพัฒ นาประเทศภายใต้การมีส่ว นร่วมของประชาชน รัฐ ธรรมนูญได้กาหนด
บทบาทสิทธิหน้าที่และช่องทางให้ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการ
จัดการปูองกันดูแลอนุรักษ์บาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรดังกล่าว โดยประชาชนและกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเมืองร่วมกัน
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะปัญหาน้าเสียโดยในมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กาหนดให้เทศบาลต่างๆที่จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมมีอานาจหน้าที่จัดเก็บ
ค่าบริการบาบัดน้าเสียรวมทั้งค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากการให้บริการบาบัดน้าเสียด้วย โดยรัฐบาลได้
ให้ท้องถิ่นต่างๆที่จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมดังกล่าวจะต้องมีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าเสีย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการน้าเสียในระยะต่อไปด้วยซึ่งในปัจจุบันได้มีราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศได้ทาการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวแล้วเช่นเมืองพัทยาจัดเก็บตั้งแต่ปี 2530 โดย
ใช้จานวนห้องพักและขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์เทศบาลตาบลแสนสุขใช้จานวนห้องพักขนาดพื้นที่ใช้
ประโยชน์และปริมาณความสกปรกเป็นเกณฑ์เทศบาลตาบลปุาตองใช้ปริมาณความสกปรกเป็นเกณฑ์เทศบาล
นครหาดใหญ่ใช้ค่าความสกปรกและปริมาณการใช้น้าเป็นเกณฑ์และที่กาลังจะจัดเก็บ ได้แก่ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เทศบาลเมืองภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่เปูาหมายหลัก
ของประเทศให้เป็นเมืองตัวอย่าง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารการเงินแบบธรรมาภิบาลระดับ
ภูมิภาคที่เกิดจากการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pay
Principle: PPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้าและน้าเสียของท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและบทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยให้
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเมืองมีอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจกาหนดความรับผิดชอบและบทบาทของตนเองใน
การแก้ไขปัญหาน้าเสียในท้องถิ่นด้วยตัวเอง โดยมีเทศบาลเป็นเพียงสื่อกลางและนาไปปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ซึ่งจะนาไปสู่
การเป็น “เมืองหมอแคนดินแดนน่าอยู่และเอื้ออาทรต่อกัน” ต่อไป
3.กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเปูาประสงค์ 6.3 โดยเฉพาะ
การลดมลพิ ษ ขจั ด การทิ้ ง ขยะและลดการปล่ อ ยสารเคมี แ ละวั ส ดุ อั น ตราย ลดสั ด ส่ ว นน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยการส่งเสริมประชาชนให้มีการขั บถ่ายในส้วมที่ถูก
สุ ขลั กษณะที่มี การด าเนิ น การตามแผนแม่บทพัฒ นาส้ ว มสาธารณะของไทย กรมอนามัย (2561) ได้ส รุ ป
รายงานประจาปี 2560 เกี่ยวกับการดาเนินงานการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลพบว่าประเทศไทยนั้นประชากรทั้ง
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ในชนบทและเมืองมีและใช้ส้วมแล้วร้อยละ 98.9 แต่ยังพบว่ามีการถ่ายที่โล่งในชนบทในบางพื้นที่และมีกลุ่ม
ประชาชนที่ไม่มีส้วมใช้อยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยากหรือในประชาชนที่ด้อยโอกาสต่างๆอีกทั้งพบว่า
การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลในระดับ
เทศบาลยังไม่มีการกากับ ควบคุมอย่างเข้มงวด จึงยังคงพบปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ทางสาธารณะ
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในแหล่งน้าและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ปัญหาการขับถ่ายในที่โล่งและการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้าเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคต่างๆ
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้นทาให้วิถีชีวิตของคนไทยต้องทางานและใช้ชีวิตนอก
บ้านมากขึ้น และจาเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆที่ยังพบความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคติดต่อและ
พบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขอนามัย การรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การมีสุขภาพดีและอีกด้านหนึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญและอารยธรรมของคนไทย จากการสารวจข้อมูล
ส้วมสาธารณะในกลุ่ มเปู าหมายที่ผ่านมาตรฐาน HAS ทั่ว ประเทศในปี พ.ศ.2558 พบว่าส้วมสาธารณะใน
โรงพยาบาลพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 99.08 ของส้วมโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมิน รองลงมาคือ
ส้วมห้างสรรพสินค้าและส้วมริมทาง ขณะที่ส้วมในศาสนสถานพัฒนาผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 44.03
ของส้วมที่ได้รับการประเมิน จะเห็นว่าสถานการณ์การขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยยังเป็นประเด็นที่ท้าทายต่ อการ
พัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลพื้นฐานของไทย สาหรับตัวอย่างการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขใน
เปูาประสงค์ที่ 6.3 อาทิโครงการที่กรมอนามัย (2562) ได้รายงานประจาปี มีตัวอย่างของโครงการคือ
3.1 โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้า
จากการที่กรมอนามัย ได้ดาเนินการให้ครัวเรือนไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาลจนครอบคลุมครัวเรือน
ร้อยละ 98.04 ส่วนประชาชนที่ไม่มีส้วมหรือมีแต่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ 1.06 (อยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ
0.11 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 0.95) ประชาชนกลุ่มนี้มีการใช้ส้วมหลุม มีการขับถ่ายลงแม่น้า ลาคลอง
หรือส้วมลักษณะอื่นๆที่ไม่มีห้องส้วม เนื่องจากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนน้า เช่นบริเวณ
ชายแดน อยู่ บ นพื้น ที่สู ง และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้าหรือบนแพ นอกจากนี้กรมอนามัยได้พัฒ นาส้ ว ม
สาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอและปลอดภัยแล้วร้อยละ 71 ในปี 2558 แต่การ
จัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมยังคงเป็นปัญหาที่ต้องจัดการเพื่อปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ และไข่พยาธิ
จากการศึ กษาสถานการณ์ การจั ดการสิ่ ง ปฏิกูล ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นทั้ง ในระดับเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้แก่
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีการให้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลร้อยละ 83.3 และ 100 ตามลาดับ โดยภาพรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของตนทั้งหมดร้อ ยละ 95 การบาบัดสิ่ง
ปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการบาบัดสิ่งปฏิกูลร้อยละ 41.9 แต่มีการใช้งานจริงเพียงร้อยละ
20.5 เท่านั้น เมื่อรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบบาบัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ
บาบัดแต่ไม่ดาเนินการบาบัดสิ่งปฏิกูลมีสู งถึงร้อยละ 79.5 รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบส้วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหล่านี้นาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหล่งน้า และพื้นที่การเกษตรร้อยละ 46.2 ที่เหลือร้อยละ 41.9
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นาไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น ขุดเป็นบ่อ ประมาณการณ์สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ถูกนาไปบาบัดให้ปลอดเชื้อโรคและ
ไข่พยาธิก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีมากถึงปีละ 17,262,460 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่
กาหนดการควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลไว้เป็นการเฉพาะซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอน
การดาเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กาจัด การจั ดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและเพื่อให้การควบคุมกากับและดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการพัฒนา
สุขลักษณะส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ผลการดาเนินงานปี 2561
1.สื่อสารสร้างกระแสการดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและกิจกรรมวันส้วมโลกพร้อมทั้งมอบ
รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
2.ประชุมสรรหาสุกยอดส้วมแห่งปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการส้วมสาธารณะและเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของสถานที่ตระหนักในการพัฒนา บารุงรักษาส้วมให้สะอาด
เพี ย ง ปลอดภั ย รวมทั้ งผลั ก ดัน ให้ เกิ ด ความร่ มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่า ยองค์ ก รและชุ มชนระหว่ า งวั น ที่ 2-3
กรกฎาคม 2561 ร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
3.ลงพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทารูปแบบการจัดการส้ วมและสิ่งปฏิกูลสาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแพ
บริเวณแม่น้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการพัฒนาหรือจัดทาแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน
เรือนแพที่จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเน่าเสียและยังช่วยยกระดับคุณภาพน้าผิวดิน
4.จัดทาแผนที่ข้อมูลสถานการณ์การมีและใช้ส้วมในครัวเรือนและโรคที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตาบลท่าสอง
ยางและแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
5.ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศ พ.ศ.2562-2573 เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดทิศทาง
และงบประมาณให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการดาเนินการจัดการส้วมและแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่ งปฏิกูล
ของประเทศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
6.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกากับดูแลการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จานวน 17 ครั้ง ที่ประชุมได้ร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 โดยมีร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 ฉบับ และร่างประกาศกรมอนามัยจานวน 1 ฉบับ ได้แก่
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แบบเอกสารกากับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ..........
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่
หรือส้วมชั่วคราว กรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.............................
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- ร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง กาหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia
Coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่ห นอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ในน้า
ทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ...............................
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ขนาด ระนะเวลาในการสูบกากตะกอน
และวีการระบายน้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ...........................
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจาปี
และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.........................
และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
ความในกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 ดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป ซึ่งปัจจัย
ความสาเร็จดังกล่าวมาจากการบูรณาการความร่ม มือของหน่วยงานภาครัย ภาคเอกชนและประชาชนในการ
ร่ ว มด าเนิ น การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล เพื่ อ ลดการปนเปื้ อ นสู่ แ หล่ ง น้ า สถานะปั จ จุ บั น ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าวได้ประกาศออกมาใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว
3.2 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุขสู่ GREEN & CLEAN Hospital
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายสาคัญเพื่อสนับสนุนเปูาหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยการ
ผลักดันให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพที่มีความใกล้ชิด
ประชาชนและชุมชนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีภายใต้โครงการ“ GREEN & CLEAN Hospital” ซึ่งเป็นการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and
Ecological Sanitation) ด้วยการใช้กลยุทธ์ CLEAN และการดาเนินกิจกรรม GREEN เพื่อให้โรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเปูาหมายตัวชี้วัดคือโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ระดับดีมากร้อยละ 20 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากอย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง ผลการดาเนินงานปี 2561
1. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
1.1 กรมอนามัยบูรณาการการดาเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลร่วมกับกรม
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับพื้นที่ และมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดล้ อมในโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นคณะทางานร่ว มระหว่างกรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพจัดทาแบบแปลนที่พักมูลฝอยติดเชื้อและแบบแปลนส้วม รวมทั้งประสานกองบริหารการสาธารณสุขใน
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เช่น ปรับปรุงระบบ
บาบัดน้าเสีย เป็นต้น
1.2 ถอดบทเรี ย นความส าเร็ จ จากโรงพยาบาลที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานในระดั บ ดี ม ากเป็ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมเยี่ยมถอดบทเรียนโรงพยาบาลในพื้นที่ ศูนย์อนามัย และภาคีที่เกี่ยวข้อง
จานวน 16 โรงพยาบาล
1.3 จัดทากระบวนการส่งเสริมให้ มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ไปสู่ระดับดีมาก รวมทั้งสร้างเวทีแห่งโอกาสในการนาเสนอและ
แลกเปลี่ ย นผลงานนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในเวที ร ะดั บ เขตสุ ข ภาพและ
ระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศมีผลงานส่งเข้าประกวด
ทั้งสิ้น 209 นวัตกรรม
1.4 จัดทาชุดข้อมูลสถานการณ์ การดาเนินงาน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ จาแนกราย
เขตสุขภาพทุกเดือน เสนอให้ผู้ตรวจราชการพิจารณาและให้เป็นข้อมูลการกากับติดตาม และสนับสนุนการ
ดาเนินงานในพื้นที่
1.5 จัดทีมวิชาการเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลในพื้ น ที่ เ กาะและโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ติ ด แหล่ ง น้ า เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ว างแผนพั ฒ นาและ
ข้อเสนอแนะด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลในปีถัดไป
การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital กาหนดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานระดับดี และระดับดีมาก ซึ่งผลการ
ดาเนินงานสรุปได้ดังแผนภูมิ 4.7
แผนภูมิที่ 4.7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital รายศูนย์อนามัย

ที่มา: กรมอนามัย (2561)
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ตาราง 4.9 ผลการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital พ.ศ.2559-2561
เกณฑ์การประเมิน
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปี
2559
2560
2561
ไม่ได้รับการประเมิน
ร้อยละ
0.63
0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
7.30
0.00
ระดับพื้นฐาน
ร้อยละ
51.62
20.25
ระดับดี
ร้อยละ
29.93
40.50
ระดับดีมาก
ร้อยละ
10.53
39.25
ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ
92.08
100.00
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก
3.3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
การพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมกากับของกรมอนามัยมีบทบาทที่สาคัญเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัย สิ่งแวดล้อมโดยมีจุดยืนที่สาคัญของกรมอนามัยคือการยกระดับให้เป็น National Health
Authority ด้านส่ งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม และหลั กการที่ส าคัญของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขคือการคุ้มครองสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในปี 2557-2559 กรมอนามัยใช้
กลไกของ “คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ” (อสธจ.) โดยร่วมกับ Custer อนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์
อนามัยขับเคลื่อนสนับสนุนการดาเนินงานของ อสธจ. ต่อมาในปี 2560 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้กาหนดให้มี
“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร” (คสจ. และ คสก.)” มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
คสจ. ถือเป็น กลไกในการดาเนิน งานตามกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น งานตามนโยบายแผนงานเชื่ อ มโยงเสนอแนะประสานงาน
ดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนสอดส่องกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในระดับพื้นที่ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สาคัญกลไก คสจ. เป็นการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนด้วยโดยในปีงบประมาณพ.ศ.2561 มีจังหวัดที่จัดประชุม
ทั้งหมด 54 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยมีจังหวัดที่ส่งรายงานการประชุมทั้งหมด 32 จังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 59.26 จากจังหวัดที่จัดประชุมทั้งหมด ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1.การพัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมอนามัยได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการ
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ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง
1 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมื อ ง แอร์ พ อร์ ต กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม เปู า หมายได้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิติกรของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
จานวน 90 คน การอบรมเป็นการบรรยายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งไปข้างหน้าสู่จุดหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น และการอภิป รายต่ อ บทบาทเลขานุ ก ารของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั งหวั ด และคณะกรรมการ
สาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวม
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.การประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาศักยภาพบุคลากรของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในการ
ด าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในระหว่ า งวั น ที่ 6 -8
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มเปูาหมายได้แก่ฝุายเลขานุการฯ จังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 210 คนการประชุมเป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และฝุ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด คณะกรรมการสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครและ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทากระบวนการดาเนินงานของฝุายเลขานุการ
รวมถึงการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานสาคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
3.การกากับติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในปีงบประมาณ 2561 มี
จังหวัดที่จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 54 จังหวัด และมีจังหวัดที่ ส่งรายงานการประชุม
มาที่กรมอนามัยทั้งหมด 32 จังหวัด
4. การสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ
4.1 สนับสนุนคู่มือแนวทางการปฏิบัติ สื่อความรู้ กระบวนการประชุม สาหรับฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
4.2 พัฒนาระบบการตอบข้อหารือทางเว็บไซต์ การให้คาปรึกษา คาแนะนาด้านกฎหมาย
สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดทาโปรแกรมการกากับติดตามตามดาเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
3.4. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทาให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ในอนาคตการพัฒนานี้มีเปูาหมายหลักเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางการค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ก็นามาซึ่งปัญหาและผลกระทบใน
หลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น มีแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับมาก
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ขึ้น มีสินค้าเกษตรไหลทะลักเข้าประเทศมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการขยายเมืองและการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลให้เปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นต้น หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก
การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและศูนย์อนามัย
ได้ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่กาหนดเปูาหมายให้ทุกอาเภอที่มีพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและดาเนินการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ปี 2559 ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาคัญของ
พื้นที่โดยนาร่องในพื้นที่ SEZ ทั้งหมด 7 พื้นที่นาร่องการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรีจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทา Baseline Data และร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่พัฒนาระบบและกลไกการเฝูาระวังโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปี 2560 มีการดาเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องโดยขยายพื้นที่เป็น 9 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัด เฝูาระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
หลายหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเฝูา
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับการดาเนินงานในพื้นที่ EEC ได้พัฒนาฐานข้อมูลและการเฝูาระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและจัดทาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสนับสนุนให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ปี 2561 มีการดาเนินงานดังนี้
1.อาเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจานวนทั้งสิ้น
22 อาเภอคิดเป็นร้อยละ 95.65 และ 3 จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีฐานข้อมูลและ
การเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.น าร่ อ งการพั ฒ นาระบบเฝู า ระวั ง ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มน าร่ อ งในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
จังหวัดกาญจนบุรีและมีข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
3.การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการใช้กฎหมายว่ าด้วยการสาธารณสุขให้แก่ผู้รับผิดชอบ
งานของศูนย์อนามัยและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 พื้นที่
4.สนับสนุนสื่อและข้อมูลทางวิชาการ
4.1 พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการ
เผาถ่านกิจการคอนกรีตผสมเสร็จกิจการผลิตอาหารสัตว์กิจการเคลือบชุบโลหะและตู้คอนเทนเนอร์
4.2 พัฒนาระบบเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)
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4.กระทรวงอุตสาหกรรม
สาหรับกระทรวงอุตสาหกรรมมีการดาเนินงานจัดทาแผนการกาจัดกากอุตสาหกรรม 5 ปี คือ พ.ศ.
2558-2562 ที่ดาเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บังคับใช้กฎหมายอย่า งจริงจังกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลงโทษผู้กระทาความผิด
อย่างเป็นขั้นตอนและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มีความตระหนักความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด การกากอุตสาหกรรมและมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
ปริมาณงาน และใช้งานได้โดยสะดวกรวมทั้งการเพิ่มรางวัลสินบนนาจับสาหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างเครื อ ข่า ยกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้ งภายในและต่ างประเทศเพื่ อ
สนับสนุนด้านวิชาการเทคโนโลยีการจัดหาพื้นที่รองรับการจัดการกากอุตสาหกรรมในอนาคต และตรวจสอบ
การขนส่งกากอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพิ่มบทลงโทษอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย และออกระเบียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะเวลา 6 เดือน (ธันวาคม 2557-สิงหาคม 2558) โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมรับทราบผลการดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทางานเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยและของ
เสี ย อั น ตรายร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กร ะทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมในการ
ทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกต้อง และกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งต้นทางกลางทางและ
ปลายทางโดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดขยะมูลฝอยมาตรการจัดการขยะมูลฝอยและมาตรการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามอานาจหน้าที่ต่อไป
กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการจัดทาแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ภายใต้
แนวคิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการกากับดูแลกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝุายซึ่งได้แก่ผู้ก่อกาเนิดของเสีย (Waste Generator: MG) ผู้ขนส่งของ
เสีย (Waste Transporter: WT) ผู้บาบัด/กาจัด/รีไซเคิลของเสีย (Waste Processor: WP) รวมทั้งผู้กากับ
ดูแลของเสีย (Waste Regulator: WR) เพื่อให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 โดยบางส่วนของแผนนี้สามารถตอบสนองแผนงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
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ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.2558-2562 ที่
จัดทาขึ้นจะถูกใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งจะมีผลต่อแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปีตลอดจนจะมีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศต่อไปในอนาคต สถานการณ์ ณ สิ้นปี พ.ศ.2557 มีโรงงานจาพวกที่ 3 (หมายถึงโรงงานที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ทั่วประเทศจานวน 29,555 โรงงานจากจานวน 107ประเภทโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยแยกเป็นโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม 68,261 โรงงานและ
โรงงานผู้บาบัด/กาจัดรีไซเคิล ได้แก่ ลาดับที่ 101 ลาดับที่ 305 และลาดับที่ 106 จานวน 1,694 โรงงาน
ตารางที่ 4.10 ข้อมูลจานวนโรงงานแจ้งประกอบ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
โรงงานจาพวกที่ 1 (เฉพาะทีแจ้งประกอบ)
จานวน (โรงงาน)
-ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
67,676
-ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
2,279
รวม
69,955
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจานวนโรงงานผู้รับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมต่อจานวนโรงงานผู้ก่อกาเนิดกาก
อุตสาหกรรมแล้วทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 ต่อ 40 แต่เมื่อพิจารณาแต่ละภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกมี
การกระจุกตัวของโรงงานผู้รับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมสูงสุดโดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ต่อ 12 ภาคกลาง
1 ต่อ 44 ภาคตะวันตก 1 ต่อ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ต่อ 103 และภาคเหนือ 1 ต่อ 102 ส่วนภาคใต้
มีโรงงานผู้รับบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรมหนาแน่นน้อยที่สุดโดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ต่อ 120 ดังแสดงใน
แผนภูมทิ ี่ 4.8
สาหรับปริมาณกากอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทาการประเมิน
ปริมาณกากอุตสาหกรรมโดยใช้ “ ปริมาณกากอันตรายและกากไม่อันตรายที่โรงงานแต่ละประเภทมีการแจ้ง
ขนส่งออกไปกาจัดทั้งหมดในปี พ.ศ.2537 เทียบกับจานวนแรงม้ารวมของโรงงานแต่ล ะประเภทจากการ
คานวณพบว่าประเทศไทยควรมีกากอันตรายปีละ 3.35 ล้านตัน และมีกากไม่อันตรายปีละ 50.30 ล้านตัน
และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่โรงงานได้ขออนุญาตออกไป
บาบัด/กาจัด/รีไซเคิล และแจ้งขนส่งแล้วจริงในปี พ.ศ.2557 สาหรับกากอันตรายจานวน 1.03 ล้าน
ตัน (หรือร้อยละ 31) และกากไม่อันตราย จานวน 12.24 ล้านตัน (หรือร้อยละ 24) จากตัวเลขที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประเมินในครั้งนี้
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แผนภูมิที่ 4.8 สัดส่วน WG : WP กระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศ

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (มปป.)
ส าหรั บ การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรมนั้ น พบว่ า โรงงานผู้ ก่ อ ก าเนิ ด กาก
อุตสาหกรรมได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้ขออนุญาตจัดการกากอุตสาหกรรมของตนเองทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตในระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วรวม
17,384 โรงงานหรือประมาณร้อยละ 25 ของโรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดในจานวนโรงงาน
เหล่านี้มีการขออนุญาตเก็บกักภายในโรงงาน (เกิน 90 วัน) จานวน 7,283 โรงงานและเป็นการขออนุญาตนา
ออกนอกโรงงานไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล (รวมส่งออกต่างประเทศ) และแจ้งการขนส่งแล้วจานวน 5,297
โรงงานซึ่งเมื่อคิดเป็ นสั ดส่ว นแล้ ว มีโ รงงานที่ได้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเพียงร้อยละ 7
เท่านั้น
ที่ผ่ านมาจะเห็น ได้ว่ามีผู้ ประกอบกิจการโรงงานที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการกากอุตสาหกรรมอีก
จานวนมาก ทั้งยังมีปัญหาร้องเรียนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมตามที่สาธารณะต่างๆรวมทั้งที่ดินส่วน
บุคคลและปะปนอยู่ ในหลุ มฝังกลบขยะชุมชนจานวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน และอาจจะ
ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทั้งดินแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน สร้างปัญหาต่อเนื่องลุกลามต่อไปดังนั้นจึงเป็นความ
จาเป็นเร่งด่วนสาหรับกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากอันตราย จะต้องได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทาแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.
2558-2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้โรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator: WG) ได้แก่ โรงงานจาพวกที่ 3 ที่
ได้รั บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง ๔) ตามพระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการแจ้งการ
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ประกอบกิจการแล้วเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องโดยดาเนินการแจ้งการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมออกไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิลยังโรงงานผู้รับดาเนินการที่ได้รับอนุญาต (โรงงานลาดับที่ 101 105
และ 106 (Waste Processor: WP) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและ
ติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (5 ภูมิภาค)
2.เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมพร้อมทั้งควบคุมกากับดูแลผู้ขนส่ง
กากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานพาหนะขนส่งกากอันตรายทุกคันซึ่งอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
เครือข่ายและระบบการติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning
System: GPS)
3.เพื่อให้งานที่ได้รับอนุญาตให้บาบัด/กาจัด/รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานลาดับที่ 105
และ 106 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน (Third
Party) ทั้งทางตรงโดยวิธี Post Audit/Inspection และทางอ้อมโดยวิธีสุ่มตรวจเอกสารกากับของเสีย (Waste
Manifest) เพื่อให้เกิดการประกอบกิจการโรงงานที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
4.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้กากับดูแลและผู้อนุญาตมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานโดยพัฒนาคู่มือการ
พิจ ารณาอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั นรวมทั้ ง มีก ารถ่ า ยโอนอ านาจให้ แ ก่ห น่ ว ยงานระดั บ จัง หวั ด
(ปัจจุบันมีการนาร่องที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก) รวมทั้งมีเอกชน (Third Party) ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อลดภาระและทดแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
เปูาหมายของแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ. ศ.2558-2562
1.โรงงานผู้ ก่ อ ก าเนิ ด กากอุ ต สาหกรรมในประเทศเข้ า สู่ ร ะบบการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมโดย
ดาเนิ นการแจ้ งการขนส่ งกากอุตสาหกรรมออกไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิลยังโรงงานผู้ รับดาเนินการที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย 12,0000 โรงงานเป็นระยะเวลา 5 ปี
2.กากอุตสาหกรรมอัน ตรายและกากอุตสาหกรรมไม่ อันตรายได้รับการจัดการอย่างถูก ต้องตาม
กฎหมายและตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีเป็นปริมาณปีละ 0.473 และ 4.01 ล้าน
ตันตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ตัวชี้วัดของแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.2558-2562
โรงงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นต่อปี
12,000 โรงงาน
ปริมาณกากเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นต่อปี* (* ใช้ตัวเลขจากข้อมูลการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรม)
- กากอันตราย
- กากไม่อันตราย

0.473 ล้านตัน
8.01 ล้านตัน

ยุทธศาสตร์/โครงการและกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.2558-2562
ยุทธศาสตร์ของแผนฯมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุม/กากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ฝุาฝืนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุ ม /ก ากั บ ดู แ ลและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ างจริ ง จั งกั บ ผู้ ฝุ าฝื น ไม่ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายมีเปูาหมายคือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
ลงโทษผู้กระทาความผิดอย่างเป็นขั้นตอน (เริ่ม จากสั่งการปรับปรุงแก้ไขสั่งหยุดโรงงานชั่วคราวและไปจนถึง
การสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) เพื่อให้มีจานวนโรงงานที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญโดยมีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่
ตารางที่ 4.12 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรการ
1.เร่งรัดและติดตามการต่ออายุ
โรงงานที่ขาดการจัดการกาก
อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (6
ภูมิภาค)
เพื่อเป็นศูนย์กลางสาหรับให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการให้มีศกั ยภาพในการจัดการ
กากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจให้
สามารถปฏิบัตติ ามกฎหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและเป็นศูนย์บังคับใช้
กฎหมายกับโรงงานที่ยังไม่เข้าระบบกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยกิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีผ่ ู้เชี่ยวชาญด้านกากอุตสาหกรรมที่จะ
ให้คาปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและการดาเนินการทางกฎหมายและ
ช่วยเหลือโรงงานทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
2.พัฒนาระบบสารสนเทกาก
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากอุตสาหกรรม (E-license)
อุตสาหกรรม
โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับงานบริการด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่มจี านวนมากขึ้นและอานวยความสะดวกในการตรวจติดตามและกากับดูแล
ด้านกากอุตสาหกรรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่าย
3) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS)
โดยจัดสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
สาหรับติดตามเส้นทางการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากต้นทางไปยังปลายทางเกิดการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับผู้ให้บริการขนส่ง
3. ตรวจโรงงานหลังการออก
1) สุ่มตรวจโรงงาน/ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานรับบาบัด/กาจัดกาก
ใบอนุญาต
อุตสาหกรรม (Post Audit/Inspection)
4. นากากอันตรายจาก
1) ยุติปัญหากากอันตรายจากอุตสาหกรรมเหล็ก (ฝุุนแดง) โดยนากากอันตรายเข้าระบบปี
อุตสาหกรรมเปูาหมายเข้าระบบ ละ 0.07-0.09ล้านตัน
2) เข้มงวดกากอันตรายจากอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ตะกรัน/ฝุุน) โดยนากาก
อันตรายเข้าระบบปีละ 0.09 ล้านตัน
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2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชนการ
สร้างความร่วมมือและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนมีเปูาหมายคือให้มีความ
ตระหนั ก ความรู้ และความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรม และมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิ ทธิภ าพตลอดจนการอนุ ญาตทางอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ส ามารถรองรับปริมาณงาน และผู้ ประกอบการ
สามารถใช้งานได้โดยสะดวกรวมทั้งการเพิ่มรางวัลสินบนนาจับจากค่าปรับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
สาหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแสโดยมีมาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2
ตารางที่ 4.13 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2
มาตรการ
1.ส่งเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1) ยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบาบัด/กาจัดกาก
อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กับโรงงานผู้ก่อกาเนิด
กากอุตสาหกรรม
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากในโรงงานผู้ก่อกาเนิดกาก
อุตสาหกรรมและลดปริมาณกากอุตสาหกรรมทีต่ ้องฝังกลบ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจของ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก
3Rs และส่งเสริมการใช้ประโยชน์และลดปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่ต้องกาจัด
3) ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนากากอุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์ในรูปพลังงาน 10 พื้นที่เพื่อนาร่องการพัฒนาพื้นที่
และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการในรูปแบบ
พลังงานไฟฟูาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาโรงงานต้นแบบ
และการบริหารจัดการเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม
4) จัดสัมมนาสร้างความตระหนักและพัฒนาสื่อ Animation
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ความรูด้ ้านการ
จัดการกากอุตสาหกรรม
5) จัดทาแผนแม่บทในการจัดการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar
Cells) เพื่อเตรียมรองรับแผงโซล่าเซลล์ที่จะหมดอายุไม่น้อย
กว่า 2 แสนตัน
จากการส่งเสริมให้มีการผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงาน
ทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในอีก 20-25 ปีจะ
กลายเป็นกากของเสียที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
6) จัดทาบัญชีรายการกากอุตสาหกรรมจาแนกตามประเภท
โรงงาน (Wastes Profile)
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2.สร้างความร่วมมือ

3.สร้างแรงจูงใจ

7) จัดทาคาขออนุญาตกากอุตสาหกรรมสาหรับระบบ Elicense (Smart form)
1) ปรับปรุงตาราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
สาหรับผู้ควบคุมมลพิษกากอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐ
และเอกชน (Third Party) เป็นการปรับปรุงตาราฯให้มีความ
ทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันเพือ่ ให้สามารถนาไปใช้
ประกอบการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้โรงงานมีการจัดการ
กากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตนากากอุตสาหกรรม
ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2) สาหรับเจ้าหน้าที่
1) เพิ่มสัดส่วนเงินรางวัลจากค่าปรับผูล้ ักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมสาหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส (เกี่ยวเนื่องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการ 4.4 กิจกรรมที่ 4)
2) ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี/เงินสนับสนุนการแปรรูปกาก
อุตสาหกรรมเป็นพลังงานไฟฟูา (Waste to Energy) สาหรับ
โรงงานรับบาบัด/กาจัดกากในนิคมอุตสาหกรรม

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และต่างประเทศการ
สร้ างเครื อ ข่ ายกับ หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องทั้ง ภายในและต่ า งประเทศมี
เปูาหมายคือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีจัดหาพื้นที่
รองรั บการจัดการกากอุตสาหกรรมในอนาคตและร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบการขนส่ งกาก
อุตสาหกรรมโดยมีมาตรการและโครงการ / กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.14 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3
มาตรการ
1. เครือข่ายต่างประเทศ เช่น Ministry of Economy,
Trade and Industry และ Ministry of Environment
ประเทศญี่ปุน

2.เครือข่ายในประเทศ (ภาครัฐ/เอกชน)

โครงการ/กิจกรรม
1) ความร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมในการจัดทาคู่มือการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมและคู่มือการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม
2) ต้นแบบเตาเผาขยะร่วมเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา (อุปกรณ์
ประมาณ 1,800 ล้านบาท) (โครงการมูลค่า 2,500 ล้านบาท)
3) จัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 5 แห่งทั่วประเทศเพื่อ
รองรับกากอุตสาหกรรม 20-30 ปีข้างหน้า
1) มอบอานาจการอนุญาตนาออกนอกโรงงานให้แก่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
2) จัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 5 แห่งทั่วประเทศเพื่อ
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รองรับกาก 20-30 ปีข้างหน้า
3) เชื่อมโยงระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตราย
(GPS) กับศูนย์ควบคุมการจราจรขนส่งกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม
4) ร่วมมือกับสานักงานตารวจแห่งชาติตรวจจับรถขนส่งกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทีไ่ ม่ขึ้นทะเบียน (ไม่มีใบอนุญาต/ไม่มี
GPS)
5) จัดตั้งสมาพันธ์/สมาคมผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตราย
เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานกับภาครัฐ (สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย)
6) ส่งเสริมนาเตาอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช้งานแล้วมาใช้ประโยชน์
เป็นเตาเผากากอุตสาหกรรม
7) พัฒนาหน่วยงานเอกชน (Third Party) สาหรับตรวจต่อ
อายุโรงงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่โดยร่วมมือกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเครือข่าย

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อติดตามผู้กระทาผิดและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
การแก้ไข/ปรั บปรุงกฎหมายมีเปูาหมายคือเพิ่มบทลงโทษให้ส ามารถติดตามผู้กระทาผิ ด
เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม (เพิ่มโทษจาคุก) แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ปฏิบัติตามกฎหมายและออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่รัฐมีวิธีปฏิบัติงานควบคุมที่ชัดเจนลดการใช้ดุลพินิจโดยมี
มาตรการและโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.15 มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
1.เข้มงวดกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 1) เพิ่มบทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงงานพ. ศ. 2535 ทั้งจาทั้ง
กากอุตสาหกรรม
ปรับเพื่อให้มีเวลาดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดได้ทันก่อนหมดอายุ
ความ
2) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกีย่ วกับการไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตฯโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม
2.แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ
1)ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของ
เสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) เพื่อขจัดปัญหาการนาเข้า
ส่งออก/ครอบครองของเสีย
2) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกเว้นการขออนุญาต
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3.ลดภาระ/ทดแทนการใช้กาลังคนภาครัฐ
4.กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่

กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 9 ชนิด (53 รายการจากกาก
อุตสาหกรรมทั้งหมด 808 รายการ
3) แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกลู
หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว พ.ศ.2554 (คานิยามวิธีกาจัดและรหัสของ
เสีย)
4) แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประกันภัยความ
เสียหายการขนส่งกากอันตราย (ปรับลดจาก 30 ล้านบาทเป็น 5
ล้านบาท)
เพื่อปรับลดจานวนเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความ
เสียหายจากการขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายให้มคี วาม
เหมาะสมโดยปรับลดจาก 30 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท
1) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้หน่วยงานเอกชน (Third
Party) เป็นผู้ตรวจสอบโรงงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่
1) ออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องการเชื่อมโยง
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้
เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (GPS)
2) ออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องการระงับการ
ให้บริการของโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่พร้อมให้บริการ
3) ออกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสุ่มตรวจ Balance
Sheet/Manifest (สุ่มตรวจเอกสารควบคุม)
4) แก้ไขระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงิน
รางวัลสาหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแส (ตามยุทธศาสตร์ 2
มาตรการ 2. 3 กิจกรรมที่ 1)
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4. Target 6.4: Water Use and Security
By 2030, substantially increasing water-use efficiency across all sectors and ensure
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity substantially
reduce the number of people suffering from water scarcity.
เปูาประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า
และจั ดหาน้ าที่ยั่ งยื น เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ป ระสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้าภายในปี 2573
Indicator 6.4.1: Change in water-use efficiency over time.
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
Indicator 6.4.2: Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of
available freshwater resources.
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
สาหรับการดาเนินงานในเปูาประสงค์ที่ 6.4 นั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมแผนงาน/
โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตามในประเด็นเปูาประสงค์นี้ก็จ ะคาบเกี่ยวกับการดาเนินงานในเปูาอื่นๆที่กล่าวมา
ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในเปูาประสงค์ที่ 6.4 นี้ได้นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยยกตัวอย่างของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2560-2579 ระยะเวลา 20 ปีในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้าที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการตอบตัวชี้วัดตามแผนงานและโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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ตารางที่ 4.18 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี พ.ศ.2560-2579 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลา
ดับ
1

เปูาหมาย/ผลที่จะได้รบั

แผนงาน
(ปี 2560-2579)

งบประมาณ
ระยะ 20 ปี
(ลบ.)

เปูาหมาย 1) แหล่งน้าและพื้นที่ชมุ่ น้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง
2) ปริมาณน้าสะอาดเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค
ตัวชี้วดั ที่ 1 : แหล่งน้าและพื้นที่ชุ่มน้าได้รับ 1 แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟู
445,534.7045
การอนุรักษ์ 19,653 แห่ง/ฟื้นฟูแหล่งน้า
และพัฒนาแหล่งน้าผิวดิน
ต้นทุนสนับสนุนระบบประปา 881 หมู่บ้าน และแหล่งน้าบาดาล
ช่วงที่ 1 แหล่งน้าและพื้นที่ชุ่มน้าได้รับการ
อนุรักษ์ 4,953 แห่ง/ฟื้นฟูแหล่งน้าต้นทุน
สนับสนุนระบบประปา 221 หมู่บ้าน
ช่วงที่ 2 แหล่งน้าและพื้นที่ชุ่มน้าได้รับการ
อนุรักษ์ 4,900 แห่ง/ฟื้นฟูแหล่งน้าต้นทุน
สนับสนุนระบบประปา 220 หมู่บ้าน
ช่วงที่ 3 แหล่งน้าและพื้นที่ชุ่มน้าได้รับการ
อนุรักษ์ 4,900 แห่ง/ฟื้นฟูแหล่งน้าต้นทุน
สนับสนุนระบบประปา 220 หมู่บ้าน
ช่วงที่ 4 แหล่งน้าและพื้นที่ชุ่มน้าได้รับการ
อนุรักษ์ 4,900 แห่ง/ฟื้นฟูแหล่งน้าต้นทุน
สนับสนุนระบบประปา 220หมู่บ้าน

โครงการ (ปี 2560-2579)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ (ลบ.)
ปี 2559-2560

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปี 2561-2579

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
น้าและบริหารจัดการ

11,008.4605

209,160.7495 กรมทรัพยากรน้า

2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้า
เพื่อจัดหาน้าต้นทุนสนับสนุนระบบ
ประปา 811 หมู่บ้าน
3. โครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทาง
น้า เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
4. โครงการกากับ ดูแล ประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บา้ น
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค
6. โครงการจัดหาแหล่งน้าบาดาลที่มี
คุณภาพ เพื่อใช้ในการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้าของ
ประชาชนในพื้นที่แล้ง หรือมีปัญหา
คุณภาพน้าเค็ม

126.6000

2,304.4000 กรมทรัพยากรน้า

99.1580

1,884.0020 กรมทรัพยากรน้า

7.5000

142.5000 กรมทรัพยากรน้า

91.7880

1,743.9720 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

480.0000

9,120.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

276

ลา
ดับ

เปูาหมาย/ผลที่จะได้รบั

แผนงาน
(ปี 2560-2579)

งบประมาณ
ระยะ 20 ปี
(ลบ.)

โครงการ (ปี 2560-2579)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ (ลบ.)
ปี 2559-2560

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปี 2561-2579

7. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ
8. โครงการธนาคารน้าบาดาลอาเภอ

257.3684

4,889.996 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

56.1920

1,067.6480 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

9. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
10. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
ระดับลึก
11. โครงการสารวจตรวจสอบ
คุณภาพน้าบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค
ทั่วประเทศ
12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาลรายแอ่ง
13. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพื่อรักษาระบบนิเวศ
14. โครงการ River Bank filtration
15. โครงการ Clean up บ่อน้าท่วม
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
อย่างยั่งยืน (Empowerment of
Groundwater manage ring

3,104.190665

58,979.622635 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

7,000.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

334.0630 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

242.5000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

--

2,334.7800 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

357.8403

360.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
580.8000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
6,798.9657 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ลา
ดับ

เปูาหมาย/ผลที่จะได้รบั

แผนงาน
(ปี 2560-2579)

งบประมาณ
ระยะ 20 ปี
(ลบ.)

โครงการ (ปี 2560-2579)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ (ลบ.)
ปี 2559-2560

system in sustainable way)
17. โครงการเพิ่มศักยภาพกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
18. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบ
พยากรณ์น้าและเตือนภัยด้านน้า
19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การกากับดูแลการประกอบกิจการน้า
บาดาลตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ.
2520
20. โครงการบรรเทาและแก้ปัญหา
การลดลงของระดับน้าบาดาล ปัญหา
น้าท่วม และปัญหาภัยแล้ง โดยการ
เติมน้าลงสู่ชั้นน้าบาดาล
21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่
จังหวัด
22. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านการกากับดูแลน้าบาดาล
23. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ไอโซโทปของผู้ประกอบกิจการน้า
บาดาล เพื่อการกากับ ควบคุม ดูแล
การประกอบกิจการน้าบาดาล ตาม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปี 2561-2579

715.2595

13,589.9305 กรมทรัพยากรน้า

235.3905

4,472.4195 กรมทรัพยากรน้า

-

1,100.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

749.0000

14,231.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

107.5000

2,042.50000 สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม

-

15.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
1,506.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ลา
ดับ

เปูาหมาย/ผลที่จะได้รบั

แผนงาน
(ปี 2560-2579)

งบประมาณ
ระยะ 20 ปี
(ลบ.)

โครงการ (ปี 2560-2579)
ชื่อโครงการ

งบประมาณ (ลบ.)
ปี 2559-2560

พ.ร.บ. น้าบาดาล
24. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจ
25. โครงการศึกษาสารวจและจัดทา
แผนที่น้าบาดาลชั้นรายละเอียด
มาตรฐานส่วน 1:50,000
26. โครงการสารวจศึกษาและ
ประเมินศักยภาพน้าบาดาล เพือ่ การ
บริหารจัดการทัว่ ประเทศ
27. โครงการสารวจและศึกษาขั้น
พื้นฐานโลหะหนักในน้าบาดาล
28. โครงการสารวจ และพัฒนาแหล่ง
น้าพุร้อน เพื่อส่งเสริมการผลิต
พลังงานความร้อนใต้พิภพและ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น
29. โครงการสารวจ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบกักเก็บน้าใต้ดิน
30. โครงการสารวจรังวัดความสูง
ของภูมิประเทศโดยวิธีการรังวัด และ
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมด้วย
เทคโนโลยี Interferomenter

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปี 2561-2579

136.8978

2,601.0582 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

992.8198 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

675.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

56.22922

1,068.35518 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

428.0000

8,132.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

60,000.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

200.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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ลา
ดับ

เปูาหมาย/ผลที่จะได้รบั

แผนงาน
(ปี 2560-2579)

2 แผนการจัดการคุณภาพ
น้าและแก้ไขปัญหาน้าเสีย

งบประมาณ
ระยะ 20 ปี
(ลบ.)

โครงการ (ปี 2560-2579)
ชื่อโครงการ

Synthetic Aperture Rader
(InSAB)
31. โครงการสารวจตรวจสอบ
คุณภาพน้าบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค
ทั่วประเทศ
32. โครงการศึกษา สารวจ และจัดทา
แผนที่ศักยภาพ Air borne 3D
33. โครงการสารวจสถานภาพบ่อน้า
บาดาลและประเมินการใช้น้าบาดาล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
บาดาลของประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร)
34. โครงการสารวจ ออกแบบ และ
ประเมินศักยภาพเฉพาะแห่งของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล เพื่อ
สนับสนุนโครงการอันยิ่งมาจาก
พระราชดาริ
35. โครงสร้างจัดทาเครือข่ายบ่อ
สังเกตการณ์เพื่อติดตามเฝูาระวัง
สถานการณ์น้าบาดาลทั่วประเทศ
1,000.0000 1. โครงการลดของเสียในแหล่งน้าที่
กิจและการจัดการคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าหลัก

งบประมาณ (ลบ.)
ปี 2559-2560

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปี 2561-2579

-

334.0630 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

2,160.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

200.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

300.0000 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

292.60905

5,559.57195 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

-

1,000.0000 สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม
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5. Target 6.5: Water resources management
By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including
through transboundary cooperation as appropriate.
เปูาประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
Indicator 6.5.1: Degree of integrated water resources management implementation
(0-100)
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
Indicator 6.5.2: Proportion of transboundary basin area with an operational
arrangement for water cooperation.
ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
สาหรับการดาเนินงานตามเปูาประสงค์ที่ 6.5 นั้นประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยยึดตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศเป็นหลัก และยึดแนวทางการจัดการทรัพยากรน้าแบบ
บรูณาการ IWRM ซึง่ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ.2563-2565 โดยมีการดาเนิน การตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 94 โครงการ งบประมาณ
2,254,355,100 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทาและผลักดันกฎหมายการบริหารทรัพยากรน้าสู่การปฏิบัติการ มี 2 กลยุทธ์
คือ กลยุทธ์ที่ 1.1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย อนุบัญญัติ ประกาศ และระเบียบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ มี
2 โครงการ งบประมาณ 45 ล้านบาท กลยุทธ์ที่ 1.2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มี 1 โครงการ งบประมาณ 24 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
ระดับประเทศและระดับลุ่มน้า มี 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 2.1) จัดทาและขับเคลื่อนนโยบายแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับประเทศและระดับลุ่มน้า มี 44 โครงการ งบประมาณ 1,180,070,000บาท
กลยุทธ์ที่ 2.2) จั ดทาแผน ปฏิบั ติการและแผนงบ ประมาณด้านทรัพยากรแบบบูรณาการ มี 5 โครงการ
งบประมาณ 274,500,000 บาท กลยุทธ์ที่ 2.3) จัดทาแผนบริหารน้าแผนปูองกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม-น้า
แล้งครอบคลุมทุกลุ่มน้า มี 9 โครงการ งบประมาณ 282,912,600 บาท กลยุทธ์ที่ 2.4) ติดตาม ประเมิน ผล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามนโยบายและแผน มี 10 โครงการ งบประมาณ 5,235,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ มี 3
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 3.1) จัดทาและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านทรัพยากรน้า
ร่ว มกับหน่ ว ย งานที่เกี่ย วข้อง มี 6 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3.2) จัดทาและพัฒ นาและระบบฐานข้อมูล ด้าน
ทรัพยากรน้าในระบบลุ่มน้า มี 15 โครงการ งบประมาณ 465,000,000 บาท กลยุทธ์ที่ 3.3) พัฒ นาและ
เชื่อมโยงระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากรไกลความร่วมมือในการบริหารตัดการทรัพยากรน้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 4.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและเครือข่ายด้าน
บริหารทรัพยากรน้า ทั้งในประเทศและระดับลุ่มน้า มี 1 โครงการ งบประมาณ 98,042,500 บาท กลยุทธ์ที่
4.2) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้า มี 1 โครงการ งบประมาณ 900,000 บาท
กลยุ ท ธ์ที่ 4.3) สร้ างความตระหนั กรู้ เผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ข้ อมูล ข่ าวสารด้า นทรั พยากรน้า มี 2
โครงการ งบประมาณ 36,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม พัฒนาองค์กร และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มี 5
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 5.1) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจ มี 5
โครงการ งบประมาณ 44,205,000 บาท กลยุทธ์ที่ 5.2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มี 1
โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท กลยุทธ์ที่ 5.3) ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งการจัดการความรู้ร่ วมกับหน่วย งานระหว่างประเทศ มี 1 กิจกรรม งบประมาณ 6,000,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 5.4) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มี 3
โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท กลยุทธ์ที่ 5.5) พัฒนาระบบสนับสนุนการนาองค์กรและบริหาร
สานักงาน มี 14 กิจกรรม งบประมาณ 5,490,000 บาท
สาหรับการดาเนินการความร่ วมมือการจัดการน้าข้ามเขตแดนนั้น และการนาเอาหลักการ IWRM มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานคือกรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ผ่านมามีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องอาทิ
โครงการ Strengthening Integrated Water Resource Planning and management at
River basin Level
1.ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้เคยให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 ในโครงการ
Strengthen Integrated Water and Flood Management Implementation เพื่อช่วยสนับสนุนรัฐบาล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัด สินใจและการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบ
บูรณาการเน้นที่การบริหารจัดการอุทกภัย โดยให้มีการดาเนินงานโครงการนาร่องในลุ่มน้ายมประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ 1) การพัฒนาการวางแผนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน (Assessment) กากับดูแล
และการประเมินผล (Evaluation) โครงการบริหารจัดการน้า 2) การพิจารณาทบทวนแนวทางเลือกในการ
บริหารจัดการน้าและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้า
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2.สานักบริหารหนี้สาธารณะได้มีหนังสือ ด่วน ที่ กค 0905/ ว 206 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 แจ้ง
ว่า ADB เสนอให้พิจารณาการดาเนินโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ใน
นามประเทศไทยโครงการ Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at
River Basin Level (TA 9204/THA) วงเงิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่ า
(Grant Basis) โดยมีกรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยบริหารโครงการ
ซึ่งกรมทรัพยากรน้าได้ตอบไม่ขัดข้องในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
3.ในเอกสาร Technical Assistance Report โครงการ Strengthening Integrated Water
Resource Planning and Management at River Basin Level ของ ADB ได้ระบุเหตุผลความจาเป็นของ
โครงการไว้ดังนี้
- อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2554 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
(IWRM) จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็งขึ้น หากขาดการบูรณาการและวิธีการที่ส มดุลในด้านการ
จัดการอุปสงค์และอุปทานของน้าแล้วประเทศไทยจะไม่มีความพร้อมในการรับมือปัญหาอุทกภัยในอนาคต
- หลักการ IWRM ได้รับความสาคัญตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (25402544) หลักการ IWRM ให้ความสาคัญกับลุ่มน้าในการเป็นหน่วยหนึ่งที่สาคัญสาหรับการวางแผนลุ่มน้าและ
การบริหารจัดการ แต่ในประเทศไทยคณะกรรมการลุ่มน้ายังไม่ใช่องค์กรทางกฎหมายและอานาจหน้าที่ยังไม่
ชัดเจน ดังนั้นองค์กรลุ่มน้าจึงยังขาดศักยภาพในการวางแผนและการดาเนินงาน การวางแผนและการบริหาร
จัดการน้าจึงอาศัยหน่วยงานส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศปี 2558-2569 ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของ IWRM ในระดับลุ่มน้า ซึ่งได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้าไว้อย่างชัดเจนและได้
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในระดับลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยผู้ แทนจาก
กระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้าในภูมิภาค
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการลุ่ ม น้ า โดยคณะกรรมการลุ่ ม น้ าจะเป็ น ผู้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการในลุ่มน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการลุ่มน้ายังขาดศักยภาพและกลไกการมีส่วนร่วมในด้านการ
วางแผนในระดั บ ลุ่ มน้ า ดั งนั้ น หากมี การใช้โ ปรแกรมแบบจ าลองในการประเมิน ผลกระทบต่ างๆจะเป็ น
เครื่องมือเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจได้
- ADB เคยมีโครงการความร่วมมือ Strengthening Integrated Water and Flood Management
Implementation กับกรมทรัพยากรน้ามาก่อนในลุ่มน้ายม ซึ่งใช้แบบจาลองในโครงการนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในลุ่มน้ายมมีความเข้าใจภาวะน้าท่วม น้าแล้ง และประเด็นการจัดสรรน้าได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสมารถทาความตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการลุ่มน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากน้าท่วมในอนาคต
- กรมทรั พ ยากรน้ าได้ แ สดงความประสงค์ ต้ อ งการความร่ ม มื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ
แบบจาลอง IWRM โดยอ้างอิงจากวิธีการที่เคยใช้ในลุ่มน้ายม ซึ่งเครื่องมือนี้จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ
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พัฒนาภาพจาลองของแผนในแบบต่างๆ ซึ่งจะสามารถนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ การลุ่มน้าได้ต่อไปใน 25 ลุ่ม
น้าหลัก การใช้เครื่องมือแบบจาลอง IWRM เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกรม
ทรั พ ยากรน้ าและคณะกรรมการลุ่ ม น้ าจั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การลุ่ มน้ าแบบบู ร ณาการที่ มี คุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและพัฒนายุทธศาสตร์ในการรับมือกับ
ปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง และเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของชุมชน
ในลุ่มน้าดีขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว
ขอบเขตความร่วมมือของโครงการ
1.ผลลัพธ์ของโครงการจะเกิดการปรับปรุงประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบการบริหารจัดการน้าโดย
ผลลัพธ์คือจะเกิดการบริหารจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพขึ้นใน 25 ลุ่มน้า
2.โครงการกาหนดขอบเขตการดาเนินโครงการดังนี้
2.1 การติดตั้งและทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและลุ่มน้าของประเทศอย่างบูรณา
การเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือแบบจาลองนี้จะทาให้ผู้ใช้งาน
สามารถทดสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาจากการทดลองใช้การบริหารจัดการน้าในรูปแบบต่างๆในลุ่มน้า
เครื่องมือแบบจาลองเดิมที่เคยใช้ในโครงการความร่วมมือกับ ADB ในลุ่มน้ายมจะถูกนามาพัฒนาให้เป็น
เครื่องมือแบบจ าลองพื้นฐานในระดับลุ่ มน้าในโครงการนี้ ในส่ วนของการเพิ่มเติมการตีความผลที่ง่ายต่อ
ผู้ใช้งานจะทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจมากขึ้นต่อผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกในการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งระบบการไหลของน้าซึ่งจะช่วยทาให้เกิดการเจรจาและความ
ตกลงร่วมกันในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ ในส่วนของการ
ประเมินผลกระทบสะสมจะช่วยเอื้ออานวยให้กระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
ระดับประเทศง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีการจัดทาคู่มือการใช้งานเครื่องมือแบบจาลองที่เข้าใจง่ายอีกด้วย
2.2 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาและวาง
แผนการบริ หารจั ดการน้า และลุ่มน้าของประเทสอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภ าพ เจ้าหน้าที่ของกรม
ทรัพยากรน้าในระดับจังหวัดทั้ง 25 ลุ่มน้าจะได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรวบรวมและประเมินผลข้อมูลด้าน
อุทกวิทยาเพื่อปฏิบัติงานด้านแบบจาลองเพื่อให้ได้ผลมาวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกในการบริหาร
จัดการน้า การฝึกอบรมจะรวมถึงการสาธิตและการสื่อสารผลของการใช้แบบจาลองแก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียโดย
กรมทรั พยากรน้ าจะด าเนิ น การโครงการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในลุ่ ม น้ า และจะมี การชี้ แ นะ
กระบวนการหารือในเรื่องการเลือกยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการลุ่มน้า นอกจากนั้นจะมีการ
จัดทาแนวทางกระบวนการตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อใช้ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาด้าน
การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าและข้ามลุ่มน้า
การใช้แบบจาลองในลุ่มน้า ข้อมูล GIS ต้องมีความละเอียด (resolution) ที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุง
ข้อมูล GIS ให้มีความละเอียดต้องใช้เวลาโดยโครงการฯคาดว่ากรมทรัพยากรน้าจะสามารถปฏิบัติ งานด้าน
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แบบจาลองต่อไปได้จนเสร็จสิ้นหลังจากโครงการความช่วยเหลือยุติลง หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมตาม
มาตรฐานคู่มือที่ได้จัดทาขึ้น แผนปฏิบัติงานในระดับลุ่มน้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้กว่าจะสัมฤทธิ์ผลหาก
รัฐบาลไม่จัดเตรียมทรัพยากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้า

6. Target 6.6: Water-related ecosystems
By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers and lakes.
เปูาประสงค์ 6.6: ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
Indicator 6.6.1: Change in the extent of water-related ecosystems over time.
ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
สาหรับเปูาประสงค์ที่ 6.6 นั้นมีการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับเปูาประสงค์อื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นสาหรับ
เปูาประสงค์นปี้ ระเทศไทยมีการดาเนินโดยมีเจ้าภาพหลักคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการปกปูองและฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกกาหนดไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าคนไทย
และรัฐจะต้องมีมาตรการดาเนินการ สาหรับในกรณี เปูาประสงค์ที่ 6.6 นี้ได้ยกตัวอย่างการดาเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนาเสนอให้เห็นภาพดังนี้
1. การบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทย
1.1 การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.)
การไม่มีที่ดินทากินการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรม
การไม่กระจายสิทธิหรือการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เนื่องจากที่ดินมีจากัดใน
ขณะที่ป ระชากรมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น แต่ที่ดินทากินอยู่ในการครอบครองของคนเพียงส่ ว นน้อยและราษฎร
บางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่พอเพียง หรือมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิก่อให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพรวมถึงการบุกรุกที่ดินของรัฐและพื้นที่
ปุาเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การบุกรุกจับจองของนายทุนการออกโฉนดที่ดิน
หรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้องที่จะมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไปเรื่อยๆ จนเป็นบริเวณกว้าง
แนวทางการดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือ
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ชุมชน ตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกาหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยการดาเนิน งานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของประเภทที่ดินกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอลักษณะที่ดิน
ของรัฐที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน จาแนกเป็น 2 ลักษณะคือที่ดินของรัฐที่
มีราษฎรครอบครอง และที่ดินของรัฐว่างเปล่าไม่มีผู้ครองครอง และมีศักยภาพในการนามาจัดที่ดิน
ตารางที่ 4.15 ผลการดาเนินงานจนถึงปัจจุบัน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทที่ดิน
ปุาสงวนแห่งชาติ
ปุาชายเลน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ที่ราชพัสดุ
ที่สงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่
248
477
89
29
7
34
884

พื้นที่เปูาหมาย
จังหวัด
เนื้อที่(ไร่)
61
1,145,412-2-81.59
21
27,435-0-35
29
110,010-0-33
12
10,878,1-06.07
6
6,864-0-48
28
9,078-3-88.95
70
1,309,679-0-93.24

1. พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จานวน 140 พื้นที่ 57 จังหวัด เนื้อที่ 473,050-1-78.06 ไร่และได้มอบ
หนังสืออนุญาตแล้วจานวน 105 พื้นที่ 48 จังหวัด เนื้อที่ 389,626-0-75.64 ไร่
2. จัดคนลงในพื้นที่และรับรองรายชื่อแล้ว จานวน 40,380 ราย 50,281 แปลงและส่งสมุดประจาตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วจานวน 11,338 เล่มใน 21 จังหวัด
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 118 พื้นที่ 56 จังหวัดภายใต้กรอบการดาเนินงาน 5 ด้านด้านการ
พัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทาเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ด้านการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนและด้านการส่งเสริมและจัดทาบัญชีครัวเรือน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทากินได้รับการจัดที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวมโดยรัฐรับรองสิทธิร่วม
ในการจัดการที่ดินของชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการดารงชีวิตเป็นชุมชนเข้มแข็งมีศักยภาพทาให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ
1.2 ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งปุาชุมชน
ปัจจุบันมีการประกาศพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.2562 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายในการเร่งรัดจัดตั้งปุาชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลข้อ 9 การรักษา
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ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ข้อ 9.3)
ให้เร่งปกปูองฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้ความสาคัญในการขยายปุาชุมชนส่วนใน
ระยะต่อไป (ข้อ 9.3) ให้กาหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน
นโยบายเร่งรัดขยายการจัดตั้งปุาชุมชนให้ครบตามเปูาหมาย ภายใน 3 ปี (2561-2563) มีเปูาหมาย
การจัดตั้งปุาชุมชนทั่วประเทศ จานวน 21,850 หมู่บ้านพื้นที่ประมาณ 19.1 ล้านไร่โดยในปี พ.ศ.2561 กรมปุา
ไม้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งปุาชุมชน จานวน 4,700 หมู่บ้าน
ผลการจัดตั้งปุาชุมชนปี พ.ศ.2543-2556 จานวน 4,805 หมู่บ้านพื้นที่ 3.94 ล้านไร่ ซึ่งเป็นยุคก่อน
คสช. และมีค่าเฉลี่ยการจัดตั้ง 629 หมู่บ้านต่อปี
ช่วงรัฐบาลปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2557-2562) มีผลการจัดตั้งปุาชุมชนจานวน 5,457 หมู่บ้านพื้นที่ 3.04
ล้านไร่และมีค่าเฉลี่ยการจัดตั้ง 1,092 หมู่บ้านต่อปี
ปัจจุบันมีผลการจัดตั้งปุาชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จานวน 14,262 หมู่บ้าน พื้นที่ 6.97 ล้านไร่ (24
มกราคม 2562) แสดงให้ เห็ น ว่ารั ฐ บาลให้ ความส าคัญต่อการบริห ารจัดการปุาชุมชนเป็นอย่างยิ่งและส่ ง
ผลประโยชน์ทาให้เกิดปุายั่งยืนประชาชนได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. พื้นที่ปุาไม้จะมีสภาพดีขึ้นและเป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์
2. เกิดเครือข่ายปุาชุมชนช่วยภาครัฐในการเฝูาระวังรักษาปุา
3. ลดความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาให้การสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการปุา
5. ชุมชนมีการพึ่งพิงใช้ประโยชน์จากปุาในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
7. สร้างความรักความสามัคคีมีการใช้ประโยชน์จากปุาตามกฎกติกาของชุมชนอย่างเท่าเทียม
8. การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีรักษาและตารงไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามความเชื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆ
1.3 การจัดตั้งปุาในเมืองตามโครงการปุาในเมือง “สวนปุาประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย”
111 แห่ง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยใช้พื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรื อใกล้เมืองสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น ในการรั กษา ฟื้ น ฟู พั ฒ นาพื้น ที่ สี เ ขีย วในเขตเมื อ ง ให้ มี ความสมบูร ณ์ และอ านวย
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า งสู ง สุ ด และยั่ ง ยื น มี เ ปู า หมายจ านวน 31 แห่ ง เนื้ อ ที่ 39,749 ไร่ ใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาเนินการเปิดโครงการจานวน 13 แห่งเนื้อที่ 16,768 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
นครราชสีมา ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุรินทร์ สงขลา เพชรบุรี นครสวรรค์ สมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ ตาก และ
แม่ฮ่องสอน และจะดาเนินการจนครบในปีงบประมาณพ.ศ.2562
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1.4 การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล
การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล คือการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้คงความโดด
เด่นดาเนินการปกปูองและฟื้นฟูทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเล
1.ด้ า นความความปลอดภั ย ยกระดั บ ความปลอดภั ย ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ โดยจั ด สร้ า งสนาม
เฮลิคอปเตอร์จานวน 150 แห่ง จัดซื้อรถกู้ภัยจานวน 52 คันและเรือกู้ภัยจานวน 6 ลาจัดหาอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลจานวน 128 ชุดจัดตั้งชุดกู้ภัยประจาอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกปี ทาการ
การฝึกซ้อมกู้ภัยประจาปีโดยดาเนินการตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2.การบริการและอานวยความสะดวก จัดให้มี สิ่งอานวยความสะดวก เช่น บ้านพัก เต็นท์ห้องน้าห้อง
สุขา ท่าเทีย บเรื อ ทุ่น จอดเรื อ และอื่น ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสะอาดปลอดภัยจัดให้ มีการอบรม
บุคลากรด้านบริการให้มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ รวมทั้งประชาสั มพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบและข้อห้ามต่างๆในอุทยานแห่งชาติ
3.การเลิกใช้พลาสติกและโฟม และการดูแลรักษาความสะอาดในโครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม
3.1 ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเปูาหมายลดลง
ให้ได้อย่างน้อย 3 ล้านใบ/ชิ้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10 ล้านคน โดยการเปิดตัวโครงการฯ
เมื่อ 12 สิงหาคม 2561 รณรงค์ใช้ภาชนะหมุนเวียน (ถุงผ้าปิ่นโตกล่องข้าว) ผลการดาเนินงาน ณ ธันวาคม
2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2,851,966 คน ลดพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวจานวน 1,072,655 ใบ/ชิ้น
3.2 การทาความสะอาดกาหนดให้ ห้องส้วมในอุทยานแห่งชาติพัฒนาสู่มาตรฐาน HAS ของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
4.การจัดเก็บรายได้ได้ดาเนินการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๒๓
และอาศัยอานาจตามความในมาตราดังกล่าวออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืชว่าด้วยการ
เก็บการรักษาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2557
จัดเก็บรายได้จานวน 696.32 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดเก็บรายได้จานวน 896.83 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดเก็บรายได้จานวน 1,982.17 ล้านบาทปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดเก็บรายได้
จานวน 2,413.63 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดเก็บเงินรายได้จานวน 2,708.48 ล้านบาทโดยจัดเก็บ
เงินรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากใต้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงินรายได้มีการควบคุมระบบการจัดเก็บ
เพิ่มบุคลากรและยานพาหนะในการจัดเก็บรวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบ
1.5 การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล เช่น
การทาการประมงอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชน และอื่นๆทาให้มีการใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมากจนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ และมีการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ปุาชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลง
สภาพเพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง ปริ ม าณสั ต ว์ น้ าที่ จั บ ได้ ล ดลงเป็ น จ านวนมาก ประกอบกั บ
สภาพแวดล้ อมของแหล่ ง น้ าเสื่ อ มโทรม ซึ่ งเอื้ ออ านวยต่อ การด ารงชีวิ ต และขยายพั น ธุ์ข องสั ต ว์น้ า กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ขอสรุปผลการดาเนินงานปี 2561 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1.ปุาชายเลนพื้นที่ปุาชายเลนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ทช. ประมาณ 2,869,489 ไร่โดยกรม
ทช. มีการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชายเลน ดังนี้ การทวงคืนผืนปุาจานวน 8,813.08 ไร่ 219 คดี การฟื้นฟูและ
ปลูกปุาในพื้นที่ปุาชายเลน จานวน 5,416 ไร่ การจัดการปัญหาที่ดินทากิน/ที่อยู่อาศัยโครงการจัดที่ดินทากิน
จานวน 1,972 ไร่ จานวน 252 ชุมชน การกาหนดและประกาศเขตพื้นที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา ๑๘
และกาหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา ๒๓ โดยดาเนินการจัดทาร่างกฎกระทรวงกาหนดพื้นที่ปุาชายเลน
อนุรักษ์จานวน 6 พื้นที่และโครงการปุาในเมือง “สวนปุาประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ทั้งหมด 20
โครงการ ครอบคลุม 16 จังหวัดชายฝั่งทะเล ปัจจุบันได้เปิดโครงการปุาในเมืองไปแล้ว 18 โครงการใน 14
จังหวัด
2.การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง 704.44 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 22.35 ของชายฝั่งทะเลไทย ดาเนินการแก้ไขแล้ว 558.71 กิโลเมตร
3.พื้นที่คุ้มครองทางทะเลกรม ทช. ได้มีแผนการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จานวน 13 พื้นที่ 10 จั งหวัด ได้แก่ จั งหวัดตรัง ระยอง ตราด พังงา ภูเก็ต ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
ปัตตานี และนครศรีธรรมราช
4.การบริหารจัดการขยะทะเลกรม ทช. ได้ดาเนิน “โครงการบริหารจัดการขยะทะเล” เพื่อสอดรับกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564) ดังนี้ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
นาร่อง 24 แห่ งในพื้น ที่ 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล สามารถเก็บจานวนก้นบุหรี่ที่เก็บจากจุดสูบบุห รี่จานวน
2,958,829 (ข้ อมู ล ระหว่ างวัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2560-15 ธั นวาคม 2561) การด าเนินมาตรการคุ้ มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุย จั งหวัดสุราษฎร์ธานีระงับการกระทาหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการเก็บขยะชายหาดสากล
ในพื้นที่รับผิดชอบ 24 จังหวัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10,076 คนสามารถเก็บรวบรวมขยะได้ทั้งสิ้น
253,889 ชิ้น น้าหนักรวม 16,082 กิโลกรัม และการจัดทามาตรการลดปริม าณขยะทะเล โดยดาเนินการกับ
กลุ่มที่คาดว่าเป็นแหล่งกาเนิดขยะทะเล ได้แก่ กลุ่มเรือประมงพาณิชย์เรือประมงพื้นบ้าน ชุมชนชายฝั่ง และ
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว/นักท่องเที่ยว
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แผนภูมิที่ 4.9 แผนที่แสดงเขตพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรดังนี้ 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการออกกฎหมายลาดับรองตามพ.ร.บ. ทช. จานวน 15
ฉบับ และอยู่ระหว่างการจัดทาเพิ่มเติม อีกจานวน 10 ฉบับ 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (อาสาสมัครพิทักษ์
290

ทะเล/เครือข่ายชุมชน) มีการจัดตั้งเครือข่าย จานวน 11,412 คนและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทส.) จานวน
11,782 คน และ 3)การจัดตั้งศาลาพิทักษ์ทะเลเพื่อคุ้มครองเฝูาระวังทรัพยากรทางทะเลจานวน 26 แห่งใน 24
จังหวัด
6. สั ตว์ทะเลหายาก โดย ส ารวจประเมินสถานภาพสั ตว์ทะเลหายากพบการวางไข่ของเต่าทะเล
จานวน โลมา วาฬ พะยูน และปลาฉลามวาฬ การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นของประเทศไทย อัตราการ
รอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากหลังการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื่นมีชีวิตทั้งหมด สัตว์ทะเลหายากเกยตื้ นที่
ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล ผลการอนุบาลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้อนุบาล
เต่าทะเลเพื่อฟื้นฟูโดยการปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติ
1.6 การสร้างระบบกระจายน้า จากแหล่งน้าผิวดิน และแหล่งน้าใต้ดิน
ตั้งแต่ปี 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาระบบกระจายน้าเพื่อ สนับสนุน
น้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร จานวน 10,204 แห่งประชาชนได้รับประโยชน์จากน้า ที่จัดส่งให้
จ านวน 337.3571 ล้ านลู ก บาศก์ เมตรต่ อปี จ านวนครั ว เรือ นที่ ได้ รั บ ประโยชน์ 937,042 ครั ว เรือ นพื้ น ที่
การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จานวน 381,124 ไร่
นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้าได้ดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า เพื่อใช้เป็นน้าต้นทุน ใน
การอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรไปแล้วจานวน 17,541 แห่ง มีน้าเก็บกักรวม 2,268 ล้านลูกบาศก์
เมตร ดาเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้า นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจานวน
105 โครงการ มีปริมาณความจุกักเก็บน้า 16.7474 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 11,198 ไร่
ประชาชนได้รับประโยชน์จานวน 55,991 ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้าบาดาลดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จานวน 2,366 แห่ง มีปริมาณน้า 74,4205 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 382,875 ครัวเรือน

7. Target 6.a: International cooperation and capacity-building.
By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to
developing countries in water and sanitation related activities and programmes, including
water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse
technologies.
เปู า ประสงค์ 6.a:

ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งขี ด

ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมา
ใช้ใหม่
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Indicator 6.a.1: Amount of water and sanitation related official development
assistance that is part of government coordinated spending plan.
ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
(official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล
สาหรับการดาเนินงานของเปูาประสงค์ที่ 6.a นั้นมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศทาหน้าที่ในการประสานงานซึ่งมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยกมาเป็นกรณีตัวอย่าง
ดังนี้
1.โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้าโขง รุ่นที่ 9
(Junior Riparian Professional Project: JRP) (ประเทศไทยได้รับจัดสรร 3 ทุน)
ระยะเวลา
สถานที่
วัตถุประสงค์

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร

สาระหลักสูตร

ประมาณ 10 เดือน (เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม 2556)
สานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ขึ้นอยู่กับแผนงานที่เลือกเข้าร่วม)
เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources
Management: IWRM) รวมทั้งทักษะการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของภาคส่วน การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ มิติความเป็นหญิงชาย (Gender) การสื่อสาร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
1. เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือภายใต้กรอบ MRCS
(ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยสามารถสมัครได้)
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับตามปีเกิด – ปี 2555)
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฐพีวิทยา พัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หรือมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง เช่น การคลัง การจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
GIS การสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการโลจิกติกส์ ฯลฯ
4. มีประสบการณ์การทางานด้าน IWRM หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลการทดสอบ IETLS ระดับ 5.0 ขึ้นไป
(หากมีทักษะในระดับพอสื่อสารได้ อาจได้รับการผ่อนผัน โดยจะมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ)
6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
7. มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การปฏิบัติงานแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมทั้งมีความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
8. ตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเกี่ยวกับการสมัครรับทุนต่างประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและและการฝึกอบรมเกี่ยวกับ IWRM ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) จังหวัดปทุมธานี – ระยะเวลา 2 เดือน
2. การฝึกอบรมในห้องเรียน ณ MRCS กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ระยะเวลา 2
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เดือน ซึ่งมีหัวข้อวิชา ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับ MRC - การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและนัยยะต่อลุ่มน้าโขง
- ความรู้เกี่ยวกับ IWRM - ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ (facilitation) และการสื่อสาร
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ - มิติความเป็นหญิงชายในการพัฒนาทรัพยากรน้า
- การจัดการวงจรโครงการ (project cycle) และการจัดทาโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework)
- ประเด็นอุบัติใหม่อื่นๆ
3. การฝึกปฏิบัติงาน (On the Job Training) ณ MRCS กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หรือ MRCS กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา – ระยะเวลา 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับแผนกงานที่ฝึกงาน)
3.1 กรณีฝึกปฏิบัติ ๔ เดือน ต้องเป็นประเด็นเฉพาะด้านหรือเชิงเทคนิคภายใต้แผนงานของ MRCS
เพื่อพัฒนาแบบจาลอง (model) เช่น การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินในลุ่มน้าโขงจากภาพถ่ายดาวเทียม การสร้างแบบจาลองระบบการปลูกพืชทนแล้ง ฯลฯ
3.2 กรณีฝึกปฏิบัติ 6 เดือนภายใต้แผนงานของ MRCS ดังนี้ (เลือกได้ 2 แผนงาน)
1) เกษตรและชลประทาน (Agriculture and Irrigation Programme: AIP) มุ่งปรับปรุง
การชลประทานและการใช้น้า รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในลุ่มน้าโขง
2) ประมง (Fisheries Programme: FP) มุ่งเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาคีสมาชิก MRCS เพื่อเพิ่ม/ขยายการผลิตประมงเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3) สิ่งแวดล้อม (Environment Programme: EP) มุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มน้าโขง
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (Climate Change and Adaptation
Initiative: CCAI) มุ่งประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึง
การวางแผนการปรับตัวและการดาเนินการ
5) การจัดการอุทกภัยและการบรรเทาผลกระทบ (Flood Management and Mitigation
Programme: FMMP) มุ่งให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคเพื่อเสริมสร้างการเตรียมพร้อมสาหรับ
การรับมือภัยพิบัติและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
6) พลังงานน้าอย่างยั่งยืน (Initiative Sustainable Hydropower: ISH) มุ่งพัฒนาการประเมิน
ผลกระทบแบบบูรณาการ รวมถึงการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาพลังงานและ
มาตรการที่เป็นธรรม
7) การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ (Integrated Capacity Building Programme: ICBP)
มุ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในลุ่มน้าโขงในรูปการฝึกอบรม
8) สารสนเทศและการจัดการความรู้ (Information and Knowledge Management
Programme: IKMP) มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศ และเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจที่จาเป็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรน้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) การจัดการลุ่มน้า (Watershed Management: WM)
10) การจัดการภัยแล้ง (Drought Management: DM)
11) การวางแผนการจัดการลุ่มน้า (Basin Management Plan: BDP) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและ
การจัดการน้าในลุ่มน้าโขงและทรัพยากรอื่นในเชิงบูรณาการ ยั่งยืน และเท่าเทียม
12) การเดินเรือ (Navigation Programme: NP) มุ่งวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางน้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
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13) การพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการในลุ่มน้าโขง (Mekong-Integrated Water Resource
Management Programme: M-IWRMP) มุ่งเน้นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากน้า
ที่ดิน และทรัพยากรอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมภายใต้
ความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา
ทั้งนี้ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/
4. Online Integrated River Basin Management โดย UNESCO (ช่วงระหว่างการอบรม)
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 1. ช่วงการคัดเลือก – เบี้ยเลี้ยง ที่พัก (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด) และยานพาหนะ
2. ช่วงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ณ สถาบัน AIT – เบี้ยเลี้ยง ที่พัก อุปกรณ์การเรียน ยานพาหนะ
ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล (ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องพักค้างที่สถาบัน AIT)
3. ช่วงฝึกอบรมในห้องเรียนและช่วงฝึกปฏิบัติงาน – ค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าใช้จ่ายรายเดือน
(800 เหรียญสหรัฐ) ค่าที่พัก (300 เหรียญสหรัฐ/เดือน) ค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม
(1,000 เหรียญสหรัฐ/คน) ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทางและ VISA เอง
ขั้นตอนการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร
คัดเลือกผู้รับทุน - ทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) (ช่วงเช้า) ณ สถาบัน AIT จังหวัดปทุมธานี
- ทดสอบภาษาอังกฤษ (สัมภาษณ์) (ช่วงบ่าย) ณ กรมทรัพยากรน้า กรุงเทพฯ
- ประกาศผลการคัดเลือก (จานวน 3 คน)
เอกสารการสมัคร 1. หนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด (กอง/สานัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์)
2. ใบรับรองการเสนอชื่อสมัครรับทุน จานวน 1 ชุด
3. ใบสมัคร (JRP Application Form) จานวน 1 ชุด
4. แบบประวัติส่วนบุคคล (Detailed C.V.) จานวน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) (ผู้สมัครจัดทาขึ้นเองตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ MRCS ไม่กาหนดแบบฟอร์ม)
5. ข้อเสนอการฝึกปฏิบัติงานในแผนงานของ MRCS (OJT proposal) จานวน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) (ผู้สมัคร
จัดทาขึ้นเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ MRCS ไม่กาหนดแบบฟอร์ม)
6. สาเนาหนังสือเดินทาง และสาเนาผลการทดสอบ IELTS (หากมี) จานวนอย่างละ 1 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
กาหนดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 หากสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก
หน่วยงานเสนอชื่อผูส้ มัคร ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร (ไม่จากัดจานวนผู้สมัคร)
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน (ชมัยภรณ์/วิชาณี) โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๒, ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๔๒
(เบอร์ภายใน ๒๙๒, ๑๗๔) e-mail: plan06@doae.go.th; frsdoae@gmail.com

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลกระทบที่คาดหวัง: ระบบการบริหารจัดการน้าโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11)
ผลสัมฤทธิ์ (Results chain)
ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล/การรายงานผล

มีความตกลงร่วมกันในแต่ละ ทน. รายงานต่อ กนช.
ลุ่มน้าโยมีกระบวนการ

ความเสี่ยง
รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆให้ความสาคัญน้อย
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การบริหารจัดการลุม่ น้าแบบ
บูรณาการมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นใน 25 ลุ่มน้า

ปรึกษาหารือระหว่างผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในปี 2561

ในเรื่องนี้

ผลผลิต (Output)

การประเมินผลกระทบสะสม รายงานประจาปีของ ทน.
และการแปลผลแบบจาลองมี
การบูรณาการเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของเครื่องมือ
แบบจาลองสาหรับการ
บริหารจัดการลุ่มน้าแบบ
บูรณาการ

ไม่มีข้อมูล GIS และข้อมูล
อุท กวิ ท ยาในความละเอี ย ด
(resolution) ตามที่ต้องการ

1.มีการพัฒนาเครื่องมือ
แบบจาลองในการบริหาร
จัดการน้าแบบบูรณาการ

แพตเกจเครื่องมือ
แบบจาลองสาหรับการ
บริหารจัดการลุ่มน้าแบบ
บูรณาการได้รับการรับรอง
โดย ทน.ภายในปี 2560
2.ศักยภาพของบุคลากรในลุ่ม
น้าเพิ่มขึ้นในด้านการวางแผน
บริหารจัดการลุ่มน้าแบบบูรณา
การ

เจ้าหน้าที่ ทน. 40 คน ได้รับ ทน. รายงานต่อ กนช.
การฝึ ก อบรมให้ ส ามารถใช้
เครื่องมือแบบจาลองได้
นาผลจากการใช้แบบจาลอง
ไปเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใน 25 ลุ่มน้า ภายในปี
2561

2.การดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกับเปูาประสงค์ที่ 6.a
2.1 การประเมินศักยภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) (สมส่วน ฮาว, 2558) โดยที่ MDG5 มีกาหนดสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.2015 เพือ่ ที่จะให้มีการดาเนินงานตาม
เปูาหมาย MDGs ให้แล้วเสร็จอย่างยั่งยืนจึงมีการจัดทาเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และประกาศใน
เดือนกันยายน ค.ศ.2015 ซึ่งศักยภาพของไทยด้านการพัฒนาที่สามารถนาไปดาเนินการในวาระการพัฒนา
Post-2015 Development Agenda หรือ SDG5 หลังจากที่ MDGs สิ้นสุดแล้ว ในมุมมองของหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบมีดังนี้
1) กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ เสนอว่า ประเด็นที่ไทยมีบทบาทสาคัญ
และสามารถผลักดันว่า เป็นศักยภาพของไทยที่จะดาเนินงานในวาระการพัฒนา Post 2015 Development
Agenda และ SDG5 ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจัดความยากจน การส่งเสริมหลักประกัน
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สุขภาพถ้วนหน้า การส่งเสริมการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้า และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
เวทีต่างประเทศ โดยยึดหลักการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีการขจัดความ
ยากจนคลอบคลุมประชาชนจากทุกภาคส่วนให้ความสาคัญแก่บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
การตอบสนองต่อสิ่งท้าทายใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพโรคภัยใหม่รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2558)
2) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มียุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา (พ.ศ.2558-2561) ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งกาหนดว่าให้มีการผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและประเด็นสาคัญระดับโลกและนาไปสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกาหนด
เปูาหมายกลยุทธ์ว่า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตาม SDGs และเพื่อร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขจัดโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อคลี่คลายปัญหาการ
พัฒนาที่อุบัติใหม่ (Emerging Global Issues) และสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กาหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่
1) การกาหนดกรอบทิศทางนโยบายเพื่อขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อ SDGs
2) การจัดทากรอบความร่วมมือความร่วมมือหุ้นส่วนไทยกับสหประชาชาติที่ครอบคลุมและตอบสนอง
งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามเปูาหมาย SDG5
3) ความร่วมมือกับแหล่งคู่ร่วมมือและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่
4) การจัดทากรอบความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อประเด็นวาระโลกที่เกิดขึ้น (Emerging Global
Issus)
5) การจัดทากรอบและแผนงานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ, 2558)
อย่ างไรก็ ตาม ประเด็น ข้า งต้น ตามที่กรมองค์การระหว่างประเทศเสนอเป็นประเด็นที่ ไทยมีการ
ดาเนินงานที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา โดยกรมองค์การระหว่างประเทศเห็นว่าควรได้รับการผลักดั นนาไป
ถ่ายทอดให้ประเทศผู้รับ ซึ่งจะสามารถนาไปชูบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการ
ประเมินศักยภาพความเชี่ยวชาญของไทยในการที่จะดาเนินงานความร่วมมือพัฒนาภายใต้เปูาหมายการพัฒนา
ทั้ง MDGs และ SDGs ยังเป็นเพียงการกล่าวในภาพรวม โดยมองที่ประเด็นที่ มีความสาคัญในสาขาการพัฒนา
ของไทย และเห็นว่าไทยควรดาเนินงานความร่วมมือเพื่อชูบทบาทไทยซึ่งอย่างไรก็ตาม ยังขาดการวิเคราะห์
และกาหนดเป็ น ยุ ทธศาสตร์ และแผนดาเนินงานที่ชัดเจน และยั งไม่ได้มี การกาหนดว่าศั กยภาพของไทย
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา MDGs และ SDGs อย่างไรในการนาประเด็นการพัฒนาไปผลักดันในเวที
การประชุมระดับสหประชาชาติและนานาชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศเห็นว่าควรประสานหารือหาข้อมูล
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จากหน่ ว ยงานหลั ก ของไทยในแต่ ล ะประเด็น อย่ างใกล้ ชิ ดเพื่อ นาประเด็น ไปชูบ ทบาทเท่ านั้ นยั งไม่มี การ
วิเคราะห์ศักยภาพของไทยว่ามีเพียงใด
สาหรับยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้วางไว้
โดยฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558-2561 เป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่สาม อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทั้งที่ผ่าน
มาและฉบั บ ปั จ จุ บั น ยั ง มิ ไ ด้ มี การก าหนดวางแผนความร่ ว มมื อ ฯ โดยวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของไทยที่ จ ะใช้
ดาเนินงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาอย่างใดบ้างดังนั้น การชูประเด็น
ว่าศักยภาพของไทยที่นามาชูบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเวทีสหประชาชาติอาจจะยังไม่มีน้าหนัก
พอที่จะสร้างชื่อเสียงของไทย ว่าเป็นแหล่งความร่วมมือหรือคู่ร่ วมมือที่มีศักยภาพเข้มแข็งได้และข้อจากัดอีก
ประการหนึ่ง คือ ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ความเชี่ยวชาญของไทยที่มีอยู่ไปถ่ายทอดสู่การดาเนินงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหารือกับคู่ร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Traditional donors
ที่ไทยจะเชิญชวนมาเป็นหุ้นส่วนเพื่อดาเนินงานไตรภาคีอาทิ UNDP ที่จะจัดทากรอบความร่วมมือหุ้นส่วนกับ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งหากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศทาการวิเคราะห์ศักยภาพของไทย
และนาเสนอการดาเนินงานภายใต้ความสอดคล้องเปูาหมายการพัฒนา SDGs อย่างชัดเจนอาจจะทาให้โน้ม
น้าวคู่ร่วมมือที่จะทาความร่วมมือด้วยได้ง่ายขึ้น
2.1 กลุ่มประเทศเปูาหมายภายใต้ SDGs และความต้องการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจากไทย
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดในการประชุม Rio + 20 มีข้อเสนอว่า การที่จะบรรลุ SDGs มี
ประเด็นท้าทายสาคัญที่ทุกฝุายควรดาเนินการ คือ การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ประเทศ 5 กลุ่ม
ที่สาคัญเป็นลาดับต้น ได้แก่ 1) ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries-LDCs 2) ประเทศ
กาลังพัฒนาที่ไร้ทางออกสู่ทะเล (Landlocked developing Countries-LLDICs) 3) รัฐหมู่เกาะขนาดเล็ก
(Small islands developing states-SIDs) 4) ประเทศในแอฟริกา 5) ประเทศที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง
นอกจากนี้ยังมีประเด็นท้าทายที่สาคัญที่ภาคส่วนต่างๆควรดาเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ได้แก่ ประเทศที่มี
รายได้ระดับกลางควรต้องเร่งพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ระดับกลาง (UNDP, 2015)
ในปี 2557-2558 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นดาเนินการ SDGs องค์การสหประชาชาติได้จัดการ
ประชุมที่สาคัญเพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม SDGs ดังนี้
1) การประชุมระดับสูงว่าด้วยการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการอิสตันบูลสาหรับประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2558
2) การประชุมว่าด้วยประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557
3) การประชุมว่าด้วยประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ณ กรุงอาปิอารัฐเอกราชซามัว
ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557
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กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทั้งสามกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สรุป
ความต้องการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศผู้รับทั้งสามกลุ่มต่อสาขาความร่วมมือไทยมีศักยภาพ
ดังนี้
1) ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries-LDCs) มีความต้องการในสาขาหลัก
เกษตร ศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทางเลือกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้าของว่างทางการพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนาทุนศึกษา และฝึกอบรมและการส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
2) ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked Developing Countries-LDCs) มีความต้องการใน
สาขาหลักเกษตร ศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทางเลือกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการน้าสะอาดสาหรับดื่มและ ใช้รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่
โครงการพัฒนาทุนศึกษา และฝึกอบรม และการส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
3) รัฐที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small Island States-SIDs) มีความต้องการในสาขาการจัดการภัย
พิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทางเลือกเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และสาธารณสุขรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก
2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้ SDGs
2.3.1 กลุ่มประเทศเปูาหมายเดิม ที่ผ่านมากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ/สพร. กาหนด
ประเทศเปูาหมายสาหรับการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 ประเทศในเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ป ระกอบด้ ว ย
1) ประเทศเพื่อนบ้าน 2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ และเอเชี ยตะวันออก 3) เอเชียใต้และหมู่เกาะ 4)
เอเชียกลาง 5) ความร่วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเอเชีย
กลุ่มที่ 2 ประเทศในแอฟริกา
กลุ่ มที่ 3 ประเทศในลาติ นอเมริก าและแคริ บเบีย นทั้ ง ประเทศที่มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี
สาหรับดาเนินงานร่วมมือเป็นหุ้นส่วนในการให้ความร่วมมือ South-South Cooperation และประเทศที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า แต่มีศักยภาพในการร่วมเป็นหุ้นส่วนและเป็นเครือข่ายประเทศผู้รับ
กลุ่ ม ที่ 4 ประเทศในตะวั น ออกกลาง (ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า ง
ประเทศของไทย 2550-2554: 43-53)
การจัดลาดับความสาคัญของประเทศเปูาหมายที่สพร./กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยึด
ใช้ในการดาเนินงานแท้จริงแล้วครอบคลุมประเทศในทุกภูมิภาค โดยให้ความสาคัญแก่ประเทศเพื่อนบ้านและ
ในเอเชี ย ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น กั บ ไทยเป็ น หลั ก อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า หากไทยสามารถจั ด
กลุ่มเปูาหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสหประชาชาติที่จะผลักดันภายใต้เปูาหมาย SDGs ก็จะทาให้มีข้อดี
หลายประการดังกล่าวไว้ข้างต้น
298

2.3.2 ประเทศคู่ร่ วมมือที่ไทยดาเนินงานความร่ว มมือทางวิช าการภายใต้ South-South
Cooperation ประเทศที่ไทยสนับสนุนดาเนินความร่วมมือทางวิชาการด้วยมีดังนี้
กลุม่ ที่ 1
1) ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม
2) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและเอเชียตะวันออก ได้แก่ สิงคโปร์มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต มองโกเลีย
3) ประเทศในเอเชียใต้ ได้แก่ ภูฏาน เนปาล บังกลาเทศ มัลดีฟส์
4) หมู่เกาะแปซิฟิก ได้แก่ หมู่เกาะคุก ตองกา ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู ฟิจิหมู่
เกาะมาแชลล์ ปาปัวนิวกินี ซามัว อานูวาตู
5) เอเชียกลาง ได้แก่ อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน ทาจิกีสถาน อาเซอร์ไบจัน อัฟกานิสถาน
6) ความร่ ว มมื อ ภู มิ ภ าคและอนุ ภู มิ ภ าคในเอเชี ย ในกรอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), Greater Mekong
Sub-region (GMS), Initiative for ASEAN Integration (ASEAN-IAN), Indonesia Malaysia-Thailand
Growth Triangle (IMT-GT), Thailand-Malaysia Joint Development Strategy (USD)
กลุ่มที่ 2 ประเทศในแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ เซเนกัล มาดากัสการ์ เคนยา ในจีเรีย ซูดาน
บุรุนดี เลโซโท สวาซิแลนด์ โมซัมบิก ตูนีเซีย เอธิโอเปีย แซมเบีย แกมเบีย กานามาลาวี
กลุ่ มที่ 3 ประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี เปรู
โคลัมเบีย เม็กซิโก คิวบา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปารากวัย บาร์บาดอส โดมินิกา เอกวาดอร์
กลุ่มที่ 4 ตะวันออกกลาง ได้แก่ จอร์แดน อิหร่าน อิสราเอล รัฐปาเลสไตน์ โอมาน

8. Target 6.b: Stakeholder participation
Support and strengthen the participation of local communities in improving water
and sanitation management.
เปูา ประสงค์ 6.b:

สนั บ สนุ นและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่ ว นร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
Indicator 6.b.1: Proportion of local administrative units with established and
operational policies and procedures for participation of local communities in water and
sanitation management.
ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย
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สาหรับการดาเนินการตามเปูาประสงค์ 6.b ของประเทศนั้นมีการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้คือ พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร คือให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทผ่านการ
เลือกตั้งตัวแทนเข้ามาทาหน้าที่บริหารจัดการ ซึ่ง ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น จานวน
7,852 แห่ง กระจายอยูท่ ุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลจานวน 2,442
แห่ง เป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 179 แห่งและเทศบาลตาบล 2,233 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตาบล 5,332 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่งคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562)
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้
ถูกกาหนดไว้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และมีคาสั่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือที่ มท 0810.4/ว
2059 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า โดยมีสาระสาคัญดังนี้
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ ว เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการการ
บริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ าขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ย และเป็ นไปต าม
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ากระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.ประจ า
กระทรวงมหาดไทย) จึงขอให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน เพื่อ
บูรณาการข้อมูลปัญหาความต้องการน้าเพื่อการเกษตรและน้าอุปโภค บริโภค สาหรับจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้การเสนอของบประมาณเกิดความเชื่อมโยงทั้งโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมทั้งเป็นกลไกการ
บริหารจัดการน้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดทาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ที่แสดงถึงข้อมูล
สภาพแหล่งน้าในปัจจุบัน (Real - Time) หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
การบริหารจัดการในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.กากับดูแลและให้คาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นที่
แบบแปลน และเร่งดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
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4.กากับดูแลและให้คาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
บริหารจัดการน้าในแต่ละหมู่บ้านอย่างครบถ้วน แม่นยา ถูกต้อง ทั้งก่อน ระหว่างและหลังดาเนินการ ทั้งที่ ใช้
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และบูรณาการแผนการ
ดาเนินงานของท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดาเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุด เกิดความคุ้มค่า และความยั่งยืนของโครงการ
5.กากับ ดูแลและให้คาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแล บารุงรักษา สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
การสูญเสียงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยคาสั่ ง ดัง กล่ าวขอให้ จั งหวัด เป็ นหน่ว ยงานหลั ก ในการกากับ ดูแ ลและให้ คาแนะนาแก่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการเตรี ย มการเสนอของบประมาณ โดยให้มีการเตรียมความพร้อมในการส ารวจ
ออกแบบ จัดทาโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทาเอกสารอุทิศ/สละที่ดิน หรือหนังสืออนุญาต
การใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการไว้ล่วงหน้า และรวบรวมข้อมูล จั ดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนใน
การวางแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบอย่างยั่งยืน
ซึ่งในที่นี้ได้ยกกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
น้าเพื่ออุปโภคบริโภค เช่น การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านหลักสูตรการสอน
สาธิตการผลิตบารุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2.หลักการและเหตุผล
ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นสาธารณูปโภคที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนโดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านที่มีการจัดการโดยชุมชนนั้นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ เป็น
ผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้น้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทาหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตและบารุงรักษา ระบบประปา และ
คณะผู้บริหารกิจการประปาในขณะเดียวกันกิจการประปาหมู่บ้านประกอบด้วย โครงสร้างของประปา ที่มีการ
จัดสร้าง และมีการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายสาขาวิชาการ และเพื่อให้ผู้ควบคุมการผลิตน้า สามารถ
ใช้งานและบารุงรักษาระบบประปา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน คณะผู้บริหารกิจการประปา สามารถ
จัดการให้มีการจ่ายน้าที่สะอาด เพียงพอ แก่ผู้ใช้น้า กิจการประปามีความมั่นคงทางการเงิน แล้วผู้ควบคุมการ
ผลิตน้ าประปา และคณะผู้บ ริหารกิจ การประปา จาเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะให้ เพียงพอ ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในระบบประปาหมู่บ้าน และกิจกรรมประปาหมู่บ้าน
301

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ ในฐานะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในด้านการจัดหา จัดสร้าง และ
ดาเนินการให้ชุมชน มีน้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาดและเพียงพอ จึงมีหน้าที่สาคัญในการ สนับสนุนส่งเสริม ให้มี
การดาเนินกิจการประปาหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง มั่น คงโดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งการใช้งาน การดูแล
บารุงรักษา แหล่งน้า ระบบผลิตน้า และระบบจ่ายน้า ซึ่งกิจการประปาที่ดี ประกอบด้วยการจัดการการเงินที่
มันคง พึ่งตนเองได้ และสามารถผลิตน้าสะอาดให้บริการผู้ใช้น้าอย่าง ทั่วถึง ตลอดเวลา โดยจะเป็นการลด
ภาวการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ในด้านการจัดการน้าอุปโภค ในระยะยาว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตน้า และผู้บริหาร
กิจการประปา ของหมู่บ้านในเขตตาบลแม่สาบ รวมจานวน 5 หมู่บ้าน โดยขอรับการสนับสนุน คณะวิทยากร
จากสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๑ กรมทรัพยากร
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฝึกทักษะในทางปฏิบัติ แก่ผู้ควบคุมการผลิตน้าประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านใน
พื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ในการผลิตน้าและบารุงรักษาระบบประปา มีการบันทึกข้อมูลที่จาเป็นในการ
วิเคราะห์ปัญหากิจการประปา
3.2 เพื่อทาให้ ประชาชนในพื้น ที่ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี จากการมีน้าอุปโภคบริโ ภคที่มีคุณภาพ และ
ปริมาณที่เพียงพอ
4.เป้าหมาย
กลุ่มผู้บริหารกิจการประปา และผู้ควบคุมการผลิตน้าประปา ของกิจการประปาหมู่บ้าน ในเขตตาบล
แม่สาบ จานวน 5 แห่ง จานวน 50 คน แบ่งเป็น
- ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน จานวน 10 คน
- ผู้ควบคุมการผลิตน้าประปา จานวน 40 คน
5.ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564)
6.วิธีดาเนินการ
- จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการตามโครงการจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
- ดาเนินการประสานงานกับ กรมทรัพยากรน้า เพื่อจัดหาวิทยากรสาหรับการฝึกอบรมพร้อมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม
- จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
- ดาเนินการจัดการฝึกอบรมตามหมายกาหนดการ
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7.งบประมาณ
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลแม่สาบ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
10.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการปฏิบัติการในระบบประปา และกิจการประปามี
การจัดทาระบบบัญชี ระบบบันทึกข้อมูลสาคัญเพื่อการวิเคราะห์ปัญหากิจการประปา
10.2 ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการอุปโภคบริโภค น้าประปาที่มีคุณภาพ และอยู่ในปริมาณที่
เพียงพอ

การดาเนินงานของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมายที่ 6
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเปูาหมายที่ 6 สาหรับประเทศไทยที่ผ่านมานอกจากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งหลั ก และรั บ ผิ ดชอบโดยตรงแล้ ว มีโ ครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชด าริ ที่เ ป็น โครงการที่ มีก าร
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าดีและน้าเสียซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สามารถนาเอา
ข้อมูลมาดาเนินการประมวลร่วมกับข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบตัวชี้วัดของเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 จึงรวบรวมตัวอย่างมานาเสนอให้เห็นภาพการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าขึ้นมาใหม่ตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติน้า พ.ศ.2561 คือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ และมีคณะกรรมการกาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติขึ้นมา มีการจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในช่วงระยะเวลา 20 ปี สาหรับประเทศไทยซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการพระราชดาริกับการตอบเกณฑ์ชี้วัดเปูาหมายที่ 6
1.การจัดการทรัพยากรน้าโดยการดาเนินการตามโครงการพระราชดาริ โครงการพระราชดาริกับการ
พัฒนาด้านแหล่งน้า เพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน เนื่องจากความต้องการใช้น้าที่ทีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี เพราะการขยายตัวทางการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการขาดจิตสานึกการใช้น้าอย่างประหยัด
ของผู้ใช้น้า ได้แก่การใช้น้าเพื่อกาอุปโภคบริโภค การใช้น้าเพื่อการเกษตร และการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรม
และกิจกรรมอื่นๆ ประกอบกับปัญหาไม่สามารถเก็บกักน้าและรวมน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
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มากที่สุด ขาดการพัฒนาแหล่งน้า เก็บกักน้าผิวดิน เนื่องจากภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออานวย ต่อการจั ดเก็บน้า ทา
ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้า เพื่อใช้ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ 6.4 เพื่อ
ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าและลดจานวนประชากรที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573 รวมถึง ตัวชี้วัดที
6.4.1 ร้อยละของความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา และตัวชี้วัดที่ 6.4.2
ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไปโดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วม
ด้วย รวมถึงตัวชี้วัดที่ 6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า รวมถึงภูเขาปุาไม้ พื้นที่ชุมน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 และ เปูาประสงค์ที 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพดังนี้
1. ฝนหลวง
2. อ่างเก็บน้า เป็นการเก็บน้า โดยการสร้างเขื่อนปิดกั้นระหว่างเนินสูงเพื่อกั้นน้าที่ไหลมาตามร่อ งน้า
หรือลาน้าธรรมชาติซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่แห้งแล้งลาธารและลาห้วย มีน้าไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสาเร็จตามแนวพระราชดารินี้ปรากฏเป็นโครงการ
อ่างเก็บน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามภูมิภาคต่างๆ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ายางชุมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดพะเยา
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยขี้หินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ฝายทดน้ า ในพื้น ที่ทากิน มที่อยู่ในระดับสู งกว่าล าห้ ว ย ทรงเลื อกใช้วีการก่อนสร้างอาคารปิด
ขวางทางน้าไหล เพื่อทดน้าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้าให้แก่ พื้นที่
เพาะปลูกส่วนน้าที่เหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะต้องกาหนดให้มีขนาดความสูง ความยาว
มากพอที่จะทดน้าให้ไหลเข้าคลองส่งน้าและสามารถระบายน้า ในฤดูน้าหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด
เพียงแค่นี้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้าล้นตลิ่ง ปัญหาขาดน้าในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างดี
4. ขุดลอกหนอง บึง เป็นวิธีการขุดลอกดินในหนองบึง ธรรมชาติที่ตื้นเขิน หรือถูกมนุษย์บุกรุกทาลาย
เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้าฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น เมื่อมีฝนตกมาก น้าก็จะไหลลงไปในหนองน้า บางส่วนจะไหล
ล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้ในหนองและบึง ซึ่งสามารถจะนามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมได้ในฤดู
แล้ง
5. ประตูระบายน้า เป็นวิธีการปิดกั้นลาน้า ลาคลองที่มีขนาดใหญ่และมีน้าไหลในฤดูน้าหลากเป็น
จานวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เก็บกักน้าในฤดูน้าหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะเดียวกันก็มีบานระบาย เปิด - ปิด
ให้สามารถระบายส่วนเกินออกไป เช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้าก่า จังหวัดสกลนครและนครพนม หรือในพื้นที่ติด
ทะเลประตูระบายน้าช่วยปูองกันน้าเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักน้าจืดไว้ใช้เพาะปลูกในฤดู
แล้ง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
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6. สระเก็บน้าตามแนวคิดทฤษฎี ใหม่ เป็นแหล่งเก็บน้าฝน ส่ว นใหญ่มีการสร้างในท้องที่ที่ไม่มีลาน้า
ธรรมชาติห รือสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออานวยให้ทาการก่อสร้างแหล่ งน้าประเภทอื่น ทฤษฎีใหม่ คือแนว
พระราชดาริเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าแล้งซ้าซากของเกษตรกรโดยเฉพาะเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงมีพระราชดาริในเรื่องนี้ว่า “...วิธีการแก้ไขก็คือต้องเก็บน้าฝนที่ตกลงมาก็เกิด
ความคิดว่าอยากทดลองดูสั ก 10 ไร่ ในที่อย่างนั้น 3 ไร่ จะเป็นบ่อน้าคือเก็บน้าฝนแล้ ว ถ้าจะต้องบุด้ว ย
พลาสติกทกลองดูแล้วอีก 6 ไร่ ทาเป็นที่นา ส่วนที่ไร่ที่เหลือก็เป็นบริการหมายถึงทางเดินหรือกระต๊อบหรือ
อะไรก็แล้วแต่ หมายความว่า น้า 30 % ที่ทานา 60% ก็เชื่อว่าถ้าเก็บน้าไว้ได้จากเดิมที่เก็บเกี่ยวข้าว ได้ไร่ละ
ประมาณ 1-2 ถัง ถ้ามีเล็กน้อยอย่างนั้นก็ควรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ไร่ละประมาณ 10 -20 ถังหรือมากกว่า...”
ตารางที่ 4.16 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2495-2560 (มีจานวน
4,741 โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)
ภาค
จานวนโครงการ / กิจกรรม
กลาง
798 โครงการ / กิจกรรม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1,206 โครงการ / กิจกรรม
เหนือ
1,838 โครงการ / กิจกรรม
ใต้
940 โครงการ / กิจกรรม
ไม่ระบุภาค
28 โครงการ / กิจกรรม
รวม
4,810 โครงการ / กิจกรรม

7. อุโมงค์ผันน้า เป็นการบริหารจัดการจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ามากไปยังพื้นที่ที่ไม่มีน้าโดยการผันน้า
ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เปูาหมาย ผันไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้าสารองสาหรับการเพาะปลูก โดย
ใช้หลักการแบ่งปันการใช้น้าให้เกิดประโยชน์ตัวอย่างเช่น โครงการอุโมงค์ผันน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ อาเภอ
หางดง จังหวัดมุกดาหาร ไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ่างเก็บน้าห้วยไผ่มี
ความจุ 10.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้น้า ประมาณ 3.2 ล้านลูกบาศก์
เมตร คงเหลือน้าส่วนเกินที่สามารถผันไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอาเภอเขาวงได้
ตารางที่ 4.17 ประเภทของการโครงการ 8 ประเภท
ประเภทโครงการ
1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้า
2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

จานวนโครงการ / กิจกรรม
3,336 โครงการ / กิจกรรม
139 โครงการ / กิจกรรม
188 โครงการ / กิจกรรม
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4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร
7. สวัสดิการสังคม/การศึกษา
8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

346 โครงการ / กิจกรรม
58 โครงการ / กิจกรรม
84 โครงการ / กิจกรรม
402 โครงการ / กิจกรรม
257 โครงการ / กิจกรรม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว
บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดาเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ /
กิจกรรม ทั้งนี้จึงได้ยกตัวอย่างโครงการพระราชดาริที่ได้ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ ตามสภาพ
ปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยผู้วิจัยได้เสนอตัวอย่างและผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้าในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย 1
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
กรมชลประทาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลดอนขุนห้วย อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมือกันดาเนินงานโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้าในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วย 1 อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตาบลดอนขุนห้วยให้สามารถมีน้า
สาหรับการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปัจจุบันแบ่งพื้นที่ดาเนินการเป็น 2 พื้นที่ คือ โครงการตามพระ
ราชประสงค์ ด อนขุ น ห้ ว ย 1 อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ที่ 5 ต าบลดอนขุ น ห้ ว ย อ าเภอชะอ า (พื้ น ที่ ที่ ผู้ ถ วายฎี ก าขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ) และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 อยู่บริเวณหมู่ที่ 10 และหมู่ที่
11 ตาบลท่าคอย อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ ดอนขุนห้วย 1 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน้าฝน น้าในลาห้วยและน้าจากอ่างเก็บน้าโปุงทะลุ ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างไว้
เมื่อปี 2520 มีความจุที่ระดับเก็บกัก 810,000 ลูกบาศก์เมตร และใช้น้าจากคลองส่งน้าสายหัวหิน (คลองส่งน้า
สาย 1 ขวา - สายใหญ่ 1) โดยส่งน้าจากแหล่งน้าชลประทานทั้งสองแห่ง (ทั้งโดยระบบท่อส่งน้าและสถานีสูบ
น้า) มายังสระเก็บน้าในพื้นที่โครงการ ฯ แล้วจึงกระจายน้าสู่แปลงไร่นาของเกษตรกรด้วยระบบกระจายน้า
แบบรางน้าเปิด
1.2.โครงการฝายห้วยยางอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการ
ฝายห้วยยางไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามที่ นายอุดม เด่นดวง ราษฎรบ้านนาเมือง ตาบล
กุดปลาดุก อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ ขอพระราชทานโครงการฝายห้วยยาง บริเวณพื้นที่
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บ้านนาเมือง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและ
ทาการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/11637 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
สาระสาคัญของโครงการกรมชลประทาน ดาเนินการก่อสร้างฝายน้าล้นลาห้วยยาง กว้าง 13.20 เมตร ยาว 55
เมตร สูง 2.50 เมตร เพื่อเป็นอาคารบังคับน้าในลาน้าให้มีระดับสูงขึ้น และขุดลอกลาห้วยยางด้านเหนือ ความ
ยาว 1,600 เมตร ลึก 1.50 เมตร พร้อมกับดาเนินการรื้อฝาย มข. (เดิม) ที่ชารุดเสียหาย ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ประโยชน์ที่ได้รับทาให้ราษฎรบ้านนาเมือง ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมื องอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 183 ครัวเรือน มีน้าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และส่งน้าช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 1,750 ไร่ และในฤดูแล้ง 60 ไร่ การมีส่วนร่วมของประชาชนราษฎรในพื้นที่มีความคิด
ริเริ่มในการแบ่งเบาภาระของภาครัฐด้วยการมีส่วนร่วมในการสูบน้าเข้าพื้นที่รับประโยชน์เอง โดยมิได้ร้อง
ขอให้ก่อสร้างสถานีสูบน้า เพราะเห็นว่าเกษตรกรทุกคนสามารถทาได้ และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าร่วมกันบริหาร
จัดการน้าอย่างเพียงพอ ตลอดจนการมีความคิดริเริ่มในการวางแผนห้วงเวลาในการปลูก แผนการตลาดในการ
จาหน่ายพืชผลทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง
2.แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อตอบเปูาหมายที่ 6
แผนภูมิที่ 4.10 เปูาประสงค์แผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี

ที่มา: คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (2558)
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การดาเนินการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า (2558) มีคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ที่มาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆและมี
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สนทช.) เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมาตามโครงสร้าง อานาจและหน้าที่ได้บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 เป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่ บริหารจัดการในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้กาหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โดยสามารถสรุปเป็นผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
หลักการ: น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนซึ่งต้องจัดหาให้ประชาชนสามารถมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั้งในชนบทและเมืองภาพรวม
ความต้องการใช้น้าปัจจุบัน (พ.ศ.2557) เพื่อการอุปโภคบริโภคมีความต้องการ 6,490 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งใน
อนาคตคาดการณ์ความต้องการน้าในปี พ.ศ.2570 จานวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
การเข้ าถึงปั จ จั ย พื้น ฐานในการดารงชีพของประชาชนจากข้อมู ล พื้นฐานระดับ หมู่บ้าน (กชช. 2ค.) ในปี
พ.ศ.2556 พบว่าจานวนหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาจานวน 7,490 หมู่บ้านและมีหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่
ภัยแล้งที่ต้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นประจาทุกปีราษฎรในหลายพื้นที่ยังอาศัยน้าจากบ่อน้าตื้นสาหรับ
การอุปโภคและหลายพื้นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน้าเพื่อการบริโภคเนื่องจากมีข้ อจากัดในการจัดหาแหล่ง
น้าต้นทุนทั้งน้าผิวดินและน้าบาดาลเช่นในพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้าพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้าบาดาลและ
ในบางปีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งรุนแรง
สาหรั บ ในเขตเมืองความต้องการใช้น้าส่ วนใหญ่เพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากร
เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ้นการขยายตัวเมืองหลักและการท่องเที่ยวรวมถึงการค้าการบริการทั้งในประเทศ
และเมืองการค้าชายแดนซึ่งต้องวางแผนทั้งการจัดหาน้าต้นทุนและระบบประปาควบคู่กันไป
เป้าประสงค์: จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
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กลยุทธ์:
1) จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา โดยการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าสาหรับหมู่บ้าน
และชุมชนชนบท และก่อสร้ างระบบประปาให้ เพีย งพอต่อความจาเป็นพื้นฐานครอบคลุ ม ทุกหมู่บ้านทั่ ว
ประเทศ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
2) พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการพัฒนาขยายเขตระบบประปาสาหรับเมือง
หลักเมืองท่องเที่ยว พื้นที่ร องรับ การพัฒ นาในอนาคต ให้สามารถรองรับการขยายตัว ของเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นใหม่
3) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบประปาชนบทและจั ด หาแหล่ ง เก็ บ น้ าฝน โดยการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบประปาเดิมปรับปรุงเพิ่มแหล่งน้าต้นทุนและสนับสนุนการเก็บกักน้าฝนสาหรับครัวเรือนที่
อยู่ห่างไกลจากระบบประปา
4) จัดหาน้าดื่มให้โรงเรียนและชุมชน โดยการพัฒนาน้าบาดาลสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้โรงเรียน /
ชุมชน (แหล่งน้าและระบบผลิต)
5) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1) การรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสาคัญของน้าและมีจิตสานึก
การใช้น้าอย่างประหยั ดการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมการใช้น้ารวมถึงการนาอุปกรณ์และ / หรือเทคโนโลยี
ประหยัดน้ามาใช้ประโยชน์
5.2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้าและลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้าประปาในพื้นที่
ขาดแคลนน้าต้นทุน
5.3) การควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
เหมาะสมกับศักยภาพน้าต้นทุนของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกาะและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
5.4) การบริหารจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอาศัยหลัก 3R คือ Reduce, Reuse
และ Recycle ซึ่งขึ้นอยู่กับความการต้องการใช้น้าคุณภาพน้าและความคุ้มค่าในการลงทุน
เป้าหมายตามศักยภาพ :
1) จัดหาแหล่งน้าผิวดิน / น้าบาดาลและพัฒนาประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้านจานวน
7,490 หมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ.2560
2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบทจานวน 9,093 หมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภค
บริโภคภายในปี พ.ศ.2554
3) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้าดื่มสะอาด 6,132 โรงเรียน / ชุมชนภายในปี พ.ศ.2560
4) ชุมชนเมืองพื้นที่เศรษฐกิจมีระบบประปาเพิ่มขึ้ น 255 เมืองและขยายเขตประปาเมือง 688 แห่งภายในปี
พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
หลักการ: การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมี บทบาทเพิ่มมากขึ้น ในภาคเศรษฐกิจของประเทศ
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แต่ภาคการเกษตรก็ยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคโดยมูลค่าการผลิตการเกษตรส่วนใหญ่ มา
จากผลผลิตพืช ซึ่งประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ข้าว ยางพารา ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ อ้อย ปาล์มน้ามัน และ
มันสาปะหลัง เป็นต้น นับว่ าเป็นแหล่งรายได้หลัก และรองรับแรงงาน ของประชาชน ในชนบทการพัฒนา
แหล่งน้า เพื่อการผลิตภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน และสนับสนุน
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศรวมทั้งการลดความเสี่ยง ที่จะเกิดการขาดแคลนน้าปัจจุบันมี
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเช่นเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าปีละ 1,000 มิลลิเมตรสภาพดินไม่อุ้มน้า และขาดแหล่งเก็บ
กักน้ารวมทั้ง พื้นที่ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลทาให้เกิดภัยแล้งซ้าซาก และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยข้อมูล
จากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2556 มีพื้นที่ เกษตรน้าฝนเสี่ยงภัยแล้งซ้าซาก ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง
จานวนประมาณ 26.8 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานทั้งประเทศ
เนื่องจากปริมาณน้าที่จัดสรรภายใต้โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ไม่สามารถรองรับความ
ต้องการน้าในทุกประเภทและทุกพื้นที่ในอนาคต (พ.ศ.2569) จึงมีความจาเป็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าตามศักยภาพภายในประเทศโดยประเมินความต้องการน้าขั้นต่า ได้แก่ อุปโภคบริโภค
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศของลุ่มน้าจากหลักการของสมดุลน้าปริมาณน้าที่เหลือ
จึงนาไปสู่การกาหนดพื้นที่เกษตรชลประทานและการพัฒนาด้านอื่นๆ
เนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้าสูงถึงร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้าทั้งหมดการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ จาแนก
ได้ดังนี้
1) พื้นที่เกษตรชลประทานปัจจุบัน 30.22 ล้านไร่ประมาณร้อยละ 60 อยู่ในภาคกลางและภาคเหนือ
2) พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานใหม่ตามศักยภาพน้าและการพัฒนาแหล่ง
เก็บน้าต้นทุนภายในประเทศจานวน 18.8 ล้านไร่ประมาณร้อยละ 40 อยู่ในภาคเหนือและร้อยละ 30 อยู่ใน
ภาคใต้
3) พื้ น ที่ เ กษตรที่ เ หลื อ อี ก ประมาณ 100 ล้ า นไร่ ส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 57 อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกาหนดเป็นพื้นที่เกษตรน้าฝนและเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้กลยุทธ์พิเศษที่อาจมีค่าลงทุนสูงเช่น
การใช้น้าบาดาลการผันน้าจากลุ่มน้าข้างเคียงโดยกาหนดเป็นพื้นที่เกษตรเพื่อความอยู่รอดเกษตรพอเพียงและ
เกษตรยั่งยืนตามความเหมาะสมของลักษณะกายภาพสอดคล้องกับศักยภาพของดินและน้า
สาหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวในพื้นที่เดิม คือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ซึ่งภาคตะวันออกแนวโน้มยังขยายตัวสูง เนื่องจากภาคกลางประสบปัญหาน้าท่วมรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะปี พ.ศ.2554 ทาให้มีการลดขนาดการลงทุนและย้ายการผลิตออกไป จึงต้องเร่งรัดการ
พัฒนาแหล่งน้าแหล่งเก็บน้าทุกประเภทและการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งเก็บน้าเดิม รวมถึง
การสร้างโครงข่ายน้าสาหรับอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานในภาคตะวันออก เพื่อให้
สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าและการเตรียมความพร้อมสาหรับพื้นที่พัฒนาใหม่ เพื่อกระจาย
แหล่งผลิตไปสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพ
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ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหาย
จากภัยแล้ง เช่น การเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้กับแหล่งเก็บกักเดิมปรับปรุงเกณฑ์การจัดการน้าในอ่างเก็บน้า
และการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรรวมถึงปรับปฏิทินการปลูกพืช
เป้าประสงค์:
1) บริหารจัดการความต้องการใช้น้าในด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ย ว
ให้สมดุลกับน้าต้นทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ลดความสูญเสียน้า และเพิ่มมูลค่าน้าชลประทาน ในพื้นที่เกษตรชลประทาน 30.22 ล้านไร่
3) จัดหาน้าต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศรวมทั้งควบคุมและจัดสรรน้าให้สมดุลและเพียงพอทั้งเพื่อการ
ใช้น้าขั้นพื้นฐานของลุ่มน้าและระบบนิเวศ
4) จัดหาแหล่งน้าต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ
5) จั ดหาแหล่ งน้ าต้ น ทุ น เพื่อ อุต สาหกรรมเพื่ อรองรับ การขยายตัว ของอุ ตสาหกรรมส่ ง ออกและ
อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
กลยุทธ์:
1) การจัดการด้านความต้องการ เพื่อลดความต้องการในการจัดหาน้าทางการเกษตรและลดความ
ต้องการใช้น้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการพัฒนามีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1.1) การกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมและควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรม
1.2) การกาหนดกติกาการจัดสรรน้าต้นทุนร่วมกันหลายพื้นที่หรือกิจกรรมเป็นลุ่มน้าที่ใช้น้า
ต่อเนื่องกันและการใช้น้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและทรัพยากรดินน้าพืชโดยใช้พื้นที่เกษตรชลประทานเป็นฐานการผลิตเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนและในพื้นที่เกษตรน้าฝนเพื่ อผลผลิตตรงกับความต้องการของ
ตลาดและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมมีแนวทางการดาเนินการ คือ
2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรเชิงพื้นที่โดยจัดทาข้อมูล
ด้านการเกษตรรายแปลง
2.2) ประกาศเขตความเหมาะสมสาหรับการผลิตให้เป็นปัจจุบันโดยสารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากรดินในเขตการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตรรายพืช
2.3) ประกาศเขตเศรษฐกิจโดยดาเนินงานจากการประกาศเขตความเหมาะสมพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่จาเป็น
2.4) สร้างมาตรการจูงใจการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา
2.5) ติดตามการดาเนินการและประเมินผลการปลูกพืชเศรษฐกิจตามนโยบายการจัดโซนนิ่ง
3) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าและระบบชลประทาน มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
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3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าให้เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในลุ่มน้า
ที่มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ าสู ง ส าหรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภคเมื อ งหลั ก เมื อ งท่ อ งเที่ ย วพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษพื้ น ที่
อุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ชลประทาน
3. 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าของโครงการ
เดิมพัฒนาระบบกระจายน้าและจัดรูปที่ดิน
3.3) จัดระบบการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ชลประทานให้เหมาะสมโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาซึ่ง
การลดจานวนครั้งของการเพาะปลูกข้าวลงรวมทั้งปรับปฏิทินการปลูกพืชและปรับชนิดพืชจะทาให้การบริหาร
จัดการน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านน้าท่วมและขาดแคลนน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าในแหล่งน้าขนาดเล็กหรือในระดับไร่นาเพื่อเพิ่ม
พื้นที่รับประโยชน์ในลุ่มที่มีศักยภาพการพัฒนาเพิ่มได้น้อย
3.5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้าและระบบชลประทาน
รวมทั้งศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าของอ่างเก็บน้าขึ้นมาใหม่โดยคานึงถึงทั้งการปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัยและการเก็บกักน้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้าของทุกภาคการใช้น้า
4) พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ าในพื้ น ที่ เ กษตรน้ าฝน เพื่ อ ให้ มี แ หล่ ง น้ าส าหรั บ ชุ ม ชนในการท า
การเกษตร เป็นน้าต้นทุนสาหรับการขยายเขตระบบประปา และความจาเป็นพื้นฐานมีแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
4.1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ หนองบึงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมทั้ง
การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาติและนานาชาติที่ไม่กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถเก็บกักน้าใน
หนองบึงมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
4.2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูลาน้าที่ตื้นเขินเพื่อให้สามารถเก็บกักน้าได้สูงสุดในฤดูแล้งและสามารถ
ระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดูน้าหลากดาเนินการโดยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้าที่เสื่อมโทรม
ได้แก่ ฝายน้าล้นระบบส่งกระจายน้าอ่างเก็บน้าต่าง ๆ รวมทั้งการเก็บกักในแหล่งน้าธรรมชาติในลุ่มน้าที่เกิดภัย
แล้งและน้าท่วม
4.3) การใช้น้าบาดาลเสริ มการใช้น้าผิวดินในพื้นที่ขาดแคลนน้าและศักยภาพการพัฒนา
แหล่งน้าผิวดินต่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้าบาดาลสูงในภาคเหนือและภาคกลาง
4.4) การสนับสนุนการขุดสระน้าในไร่นาของเกษตรกรโดยการขุดสระน้ารวมถึงการพัฒนา
แหล่งน้าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน
5) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใหม่และระบบกระจายน้า เพื่อการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
5.1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าโดยเน้นพัฒนาแหล่งน้าในลุ่มน้าที่มีการเก็บกักต่าให้มีปริมาณเก็บ
กักอย่างน้อยเพียงพอสาหรับความต้องการใช้น้าขั้นต่าเพื่อการอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจของพื้นที่และระบบ
นิเวศอีกทั้งยังลดปริมาณน้าหลากได้ส่วนหนึ่งด้วย
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5.2) จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและนาน้าจากแหล่งน้าใกล้ เคียงมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมกับ ภูมิ กายภาพภู มิสั งคม ได้แก่ ฝายทดน้ าประตูระบายน้าอาคารควบคุมและสถานีสู บน้าทั้ง นี้
โครงการแหล่งน้าใหม่เหล่านี้ส่วนหนึ่งสามารถใช้สาหรับการพัฒนาเมืองภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ด้วย
5.3) การจัดทาระบบส่งน้าเพื่อการพัฒนาการชลประทานอย่างเป็นระบบ
6) การพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าภายในและระหว่างลุ่มน้า / ต่างประเทศ
เพื่อหาน้าต้นทุนให้กับลุ่มน้าที่ขาดแคลนน้ารุนแรงหรือพื้นที่เศรษฐกิจ ลุ่มน้าภายในหรือภายนอกที่มีศักยภาพ
และระหว่างแหล่งกักเก็บน้าและลาน้าที่มีปริมาณน้ามากกับที่มีปริมาณน้าไม่พอเพียง โดยมุ่งระบายน้าส่ วนเกิน
จากแหล่งน้าภายในประเทศหรือจากภายนอกประเทศเติมน้าให้ลุ่มน้าที่ขาดแคลนน้ารุนแรง หรือพื้นที่พัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาระบบโครงข่ายน้าในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ร่วมกับการกาหนดเกณฑ์
การจัดสรรน้าร่วมกับองค์กรอื่น
7) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ เพื่อ
การส่งออก อุตสาหกรรมต้นน้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป้าหมายตามศักยภาพ:
1) การจัดการด้านความต้องการ
1.1) อุตสาหกรรมภาคตะวันออกสามารถลดการใช้ใช้ให้คุ้มค่าและการนากลับมาใช้
ใหม่ลดการใช้น้าได้ร้อยละ 10
1.2) มีกลไกควบคุมการใช้น้าและการจัดสรรน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและ
ภาคตะวันตก
2) การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้น้าต่อหน่วยให้สูงขึ้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้าของแหล่งน้าเดิมให้เต็มศักยภาพ และลดการใช้น้าในพื้นที่
ชลประทานเดิมร้อยละ 10 และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าแหล่งน้าขนาดเล็กในลุ่มน้าที่มีศักยภาพการ
พัฒนาต่า รวมทั้งการดาเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึง โดยการวางผังจัดรูปที่ดิน
การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือทางลาเลียง ในไร่นา การปรับระดับพื้ นที่ดิน การบารุงดิน
การวางแผนการผลิตและการจาหน่ายผลิตผลการเกษตร
4) จัดหาแหล่งน้าให้กับพื้นที่เกษตรน้าฝนให้เพียงพอต่อการทาการเกษตรเพื่อยังชีพได้อย่าง
น้อย 1 ฤดูกาลโดยการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติให้มีปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,700 ล้านลูกบาศก์
เมตรขุดสระน้าในไร่นา 270,000 บ่อพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร 1.04 ล้านไร่ สนับสนุนแหล่งน้าชุมชน
1,715 แห่ง
5) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าโดยเน้นลุ่มน้าที่มีแหล่งเก็บกักน้าต่า และมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า
ให้ เพีย งพอกับ ความต้องการขั้น พื้น ฐานในการอุปโภคบริโ ภค รักษาระบบนิเวศการพัฒนาพื้นที่ เกษตร
ชลประทาน อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่และพัฒนาโครงการแหล่งน้าในรูปแบบต่างๆ
เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าให้
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มากขึ้นให้มีปริมาณน้าที่สามารถจัดการได้ไม่น้อยกว่า 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถดาเนินการเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 8. 7 ล้านไร่
6) การจัดหาน้าต้นทุนในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ ระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าตาม
ศักยภาพและข้อจากัดเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศรวมทั้งพื้นที่ขาดแคลนน้า
ด้านต่างๆในระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
หลักการ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้า เปลี่ ย นเป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และท า
การเกษตรทาให้การเกิดน้าหลากดินถล่มน้าท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรง โดยเฉพาะในภาคเหนือและ
ภาคใต้และมีผลต่อพื้นที่ลาดเชิงเขาทาให้น้าหลากรุนแรงขึ้นกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชน
สาหรับการเกิดน้าหลากล้นตลิ่งในพื้นที่การเกษตรในบางแห่งสาเหตุหลักเกิดจากสภาพภูมิประเทศ
หรือเป็นการท่วมตามธรรมชาติเช่นลุ่มน้ายมและน่านตอนล่างจุดบรรจบแม่น้าซีและมูลเป็นต้นแต่ในหลาย
พื้น ที่มีค วามถี่แ ละรุ น แรงโดยมีส าเหตุห ลั ก จากการใช้ที่ ดินไม่เ หมาะสมการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน้าเช่นการลดลงของพื้นที่ชุ่มน้าทางระบายน้าลดประสิทธิภาพลง เป็นต้น
สถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยรุนแรงและขยายพื้นที่มากขึ้นโดยมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้าหลากดิน
ถล่ม ทั้งสิ้น 6,042 หมู่บ้าน (กรมทรัพยากรน้า, 2548-2558) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือพื้นที่ชุมชนและ
เศรษฐกิจหลัก จานวน 31 แห่งเขตเศรษฐกิจรอง 154 แห่งและพื้นที่การเกษตร เสี่ยงภัยน้าท่วมซ้าซาก
ระดับกลางถึงระดับสูงจานวน 9.88 ล้านไร่ (สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน), 2548-2556) มีความรุนแรงในลุ่มน้ากก กลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลาง และตอนล่างลุ่มน้าซีและมูล
ตอนล่าง และลุ่มน้าในภาคใต้ โดยมีแนวโน้มการเกิดอุทกภัย มีความรุนแรงมากกว่า ในอดีตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น ลุ่มน้ามูลตอนบน และลุ่มน้า ทะเลสาบสงขลาสาขาคลอง อู่ตะเภา อ. หาดใหญ่ใน ปี
พ.ศ.2553 และการเกิดมหาอุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพระยาในปี พ.ศ.2554 มูลค่าความเสียหายภาคราชการ และ
เอกชนรวม 1.44 ล้านล้านบาท
เนื่องจากการเกิดอุทกภัยมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ ในการแก้ไขปัญหาจึง
กาหนดแนวทางจากสาเหตุ ขนาด ผลกระทบและความสามารถในการลดผลกระทบรวมทั้งการใช้มาตรการ
เชิงรุกลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ดังนี้
1) พื้นที่ลาดชันสูงเสี่ยงภัยน้าหลากดินโคลนถล่มและที่ต่อเนื่องเชิงเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขด้วย
การใช้สิ่งก่อสร้างเน้นให้มีระบบเตือนภัยที่แม่นยาและการปรับปรุงการตั้งถิ่นฐานโดยใช้มาตรการสิ่งก่อสร้าง
เฉพาะเพื่อการปรับปรุงกลับสู่สภาพเดิม
2) พื้นที่ลาดชันปานกลางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรการเกิดอุทกภัยจะเกิดขึ้ นและลดลงอย่าง
รวดเร็วจะใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่ลาดชัน โดยการใช้สิ่งก่อสร้างเท่าที่จาเป็นเช่นการปรับปรุงการระบาย
น้าเฉพาะจุดที่ประสิทธิภาพการระบายต่าและการปูองกันในชุมชนหนาแน่นมีความเสียหายสูง
3) พื้นที่ราบน้าล้นตลิ่งลาน้าสายหลักและที่ราบท้ายน้า การใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างควรดาเนินการ
เฉพาะ การปรั บปรุงสภาพล าน้ า เพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมกับสภาพอุทกวิทยา ส าหรับลุ่ มน้าที่เกิด
314

อุทกภัยวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยผลกระทบรุนแรงและมีความเสียหายสูงให้มีการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าการผันน้าหรือการใช้พื้นที่รับน้านองร่วมกับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้าในพื้ นที่ต้น
น้า
4) พื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจสาคัญให้มีการปูองกันที่เหมาะสมและลดผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบและ
เพื่อลดผลกระทบในอนาคตให้มีการใช้มาตรการเชิงรุกเช่นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการผัง
เมือง
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับ มือและลดความเสียหายจาก
อุทกภัยเช่นฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าให้สมบูรณ์ระบบปูองกันชุมชนผังเมืองและการใช้ที่ดินแหล่งชะลอน้าแก้มลิง
ปรับปรุงสภาพลาน้าสนับสนุนการปรับตัวให้อยู่กับสภาวะน้าท่วมเป็นต้น
เป้าประสงค์:
1) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและ
ความเสียหายสูง
2) ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตรและสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้าซาก
3) ลดความเสียหายจากน้าหลากดินโคลนถล่มน้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย
กลยุทธ์:
1) การปรับปรุงทางน้าสายหลัก ที่ตื้นเขินและกีดขวางทางไหลของน้าอย่างรุนแรง ให้การระบายน้า
เพียงพอในฤดูฝนและมีการเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งให้เหมาะสมกับสภาพทางอุทกวิทยา (รอบปีการ
เกิด) ความรุนแรง และเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งพิจารณาการเก็บกักในจุดที่มีความต้องการใช้น้า
2) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ผันน้า และพื้นที่รับน้านองในลุ่มน้าท่วมวิกฤตมี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่ม
น้าวิกฤต / ผันน้าเลี้ยงพื้นที่ชุมชนเมืองและเศรษฐกิจหนาแน่นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สาคัญ
2.2) การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมกับมาตรการสนับสนุนทางระเบียบหรือกฎหมายเพื่อ
หน่วงน้าในพื้นที่รับน้านองและการกาหนดเกณฑ์การชดเชยกรณีการรอนสิทธิการใช้ที่ดินและกรณีการผันน้า
เข้าพื้นที่แก้มลิงเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยขนาดใหญ่
3) การปูองกันน้าท่วมชุมชนเมือง โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
3.1) การวางระบบปูองกันน้าท่วมชุมชนเมืองที่เสี่ยงภัยจากน้าหลากล้นตลิ่งโดยการก่อสร้าง
คันกั้นน้าหรือทานบและสถานีสูบน้า
3.2) การปรับปรุงระบบระบายน้าภายในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมขังในกรณี
ฝนตกหนักในพื้นที่เร่งการระบายน้าออกจากพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้าที่ท่วมขังโดยการพัฒนาระบบทางระบาย
น้าและผันน้าควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
4) การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้าจังหวัดและปรับปรุง / จัดทาผังเมือง มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
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4.1) การใช้มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้า / จังหวัดเพื่อบรรเทาอุทกภัยเช่นจัด
ระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในการก าหนดเขตการพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารเกษตรพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และพื้ น ที่
อุตสาหกรรม
4.2) การใช้ผังเมืองควบคุมในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นโดยการกาหนดแนวทาง / ผังการระบาย
น้าของพื้นทีเ่ พื่อกาหนดทางระบายน้าธรรมชาติระบบขนส่งทางน้า (ถ้าจาเป็น) พื้นที่ชะลอน้าพื้นที่ชุมชนที่ต้อง
ปกปูองปรับตัวและหลีกเลี่ยงการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง
5) การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้าให้เต็มศักยภาพเพื่อลดปริมาณน้าหลากให้กับ
พื้นที่ตอนล่าง โดยเน้นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าของลาน้าสาขาในลุ่มน้ามีปริมาณเก็บกักน้าต่าเมื่อเทียบกับ
ปริมาณน้าท่าเป็นพื้นที่น้าท่วมซ้าซากและมีความเสียหายสูงโดยพิจารณาร่วมกับกลยุทธ์อื่น ๆ ที่มีเปูาหมายใน
พื้นที่เดียวกันให้มีการบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6) การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย โดยการจัดการให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขกับสภาพธรรมชาติและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทาง ดังนี้
6.1) การจัดรูปและปรับพื้นที่ทานาที่น้าท่วมเสียหายซ้าซากทุกปีโดยจัดทาคันร่วมกับการขุด
ดินเป็นสระให้มีขนาดใหญ่เก็บน้าไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งโดยไม่สู้กับน้าท่วม
6.2) หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านในบริเวณน้าท่วมถึงและพื้นที่เสี่ยงน้าปุาไหลหลากดินโคลนถล่ม
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรปลูกบ้านใต้ถุนสูงมีพื้นบ้านพ้นระดับน้าเคยน้าท่วมสูงสุดในอดีตหรือขอบเขตน้าหลาก
ดินโคลนถล่ม
6.3) พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมเสียหายซ้าซากทุกปีควรปรับระบบการทาเกษตร
หรือเลือกชนิดพืชและระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เปลี่ยนระบบการเกษตรจากการปลูก
ข้าวมาเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้า
เป้าหมายตามศักยภาพ:
1) ลาน้าสายหลักและสาขาได้รับการปรับปรุง เพิ่มอัตราการไหลมากกว่าร้อยละ 10 รวม
ระยะ 870 กิโลเมตรปูองกันน้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง / พื้นที่เศรษฐกิจจานวน 185 แห่ง
2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าลดความเสียหายจากน้าหลากล้นตลิ่งลุ่มน้าเสี่ยงภัยน้าล้น
ตลิ่งและความเสียหายสูงในลุ่มน้าวิกฤต 10 ลุ่มน้า
3) พัฒนาพื้นที่รับน้านองในลุ่มน้าเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้าหลากขนาดใหญ่
4) ปูองกันน้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง / พื้นที่เศรษฐกิจจานวน 185 แห่ง
5) จัดทา / ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน / ลุ่มน้า 15 แห่ง
6) สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยโดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้าเจ้าพระยาใหญ่และกลุ่มลุ่มน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า
หลักการ: ปัจจุบันแม่น้าหลายสายของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาด้านคุณภาพน้า โดยจากการ
ตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้ามูล และลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา มีคุณภาพน้าทั้งลา
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น้า อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก และจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการโดยการระบายน้าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้าโดยไม่ผ่านการบาบัดได้ก่อ ให้
เกิดมลพิษทั้งแหล่งน้าส่งผลให้คุณภาพน้าในแหล่งน้าเสื่อมโทรมลงเริ่มจากคูคลองแม่น้าและน้าทะเลชายฝั่ง
คุณภาพของน้าลดลงและสร้างผลกระทบต่อเนื่อง ไปยังระบบนิเวศในน้าจากการประเมินของกรมควบคุม
มลพิษ (ปี พ.ศ.2557) มีการระบายมลพิษของประเทศมีปริมาณน้าทิ้ง 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้าธรรมชาติน้อย
การรุกตัวของน้าเค็มเป็นปัญหาในแหล่งน้าสาคัญและมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความต้องการน้า
ที่มีมากขึ้นในแหล่งน้าสายหลัก จึงไม่สามารถจัดสรรน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศได้เพียงพอทาให้เกิดปัญหา
คุณภาพน้าจากการรุกตัวของน้าเค็ม ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและการใช้น้าเพื่อการเกษตร
เป้าประสงค์:
1) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มี
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งกาเนิดและแหล่งน้าเสื่อมโทรม
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึ้น
2) การควบคุมความเค็มปากแม่น้า ณ จุ ดควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการ
ประปา
กลยุทธ์:
1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน โดยมีแนว
ทางการดาเนินงาน ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนที่มีอยู่เดิมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบัดน้าเสียรวมของชุมชนใหม่ใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชุมชนหนาแน่นโดยใช้ระบบบาบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์หรือระบบบาบัดน้า
เสียแบบรวมกลุ่มอาคารตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาหรับการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสียควรมีการออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียแยกออกจากระบบระบายน้า
2) ลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด ประกอบด้วยแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1) กาหนดสัดส่วนการระบายมลพิษโดยประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้าใน
พื้นที่วิกฤตพร้อมทั้งดาเนินมาตรการทางผังเมืองโดยกาหนดพื้นที่ห้ามระบายน้าเสีย
2.2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤต / พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนโลหะ
หนักหรือสารเคมี ดังนี้
(1) น้าเสียจากชุมชนสนับสนุนการบาบัดน้าเสีย ณ แหล่งกาเนิดสาหรับบ้านเรือน
หรืออาคารที่ตั้งอยู่ริมแหล่งน้าการส่งเสริมการนาน้าที่บาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(2) น้าเสียจากอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
และบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแหล่ ง เงิ น และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการบาบัดน้าเสียสาหรับอุตสาหกรรมมาตรการปูองกันแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ ลุ่มน้าวิกฤตหรือ
พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนโลหะหนักหรือสารเคมีและมาตรการเฝูาระวังโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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(3) น้าเสียจากเกษตรกรรมสนับสนุนหรือจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้มีการจัดการน้าเสีย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้าเสีย / ของเสียจากการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดการรณรงค์ให้
ประชาชนดูแลปูองกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งเก็บกักน้าการรักษาคุณภาพน้าโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งน้าต้นทุน
สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการเกษตร
3) การควบคุมระดับความเค็ม โดยการจัดสรรน้าในฤดูแล้งเพิ่มเติม ได้แก่ ลุ่มน้าเจ้าพระยาท่าจีนแม่
กลองบางปะกงปราจีนบุรีเพชรบุรีตาปีและปัตตานีและการปูองกันโดยใช้อาคารควบคุมลาน้าสาหรับลุ่มน้า
ขนาดเล็กที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้าภาคใต้ ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้า
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
4) การกาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้า โดยดาเนินการขุดลอกและกาจัดวัชพืชต่างๆ ใน
แหล่งน้าเช่นผักตบชวาขยะมูลฝอย เป็นต้น เพื่อลดการกีดขวางการระบายน้าและความเน่าเสียของแหล่งน้า
เป้าหมายตามศักยภาพ:
1) ลดของเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้า เพื่อให้คุณภาพน้า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
น้าผิวดินที่กาหนด
2) ปูองกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้า ในลุ่มน้าเจ้าพระยา ปุาสัก ท่าจีน สะแกกรัง โขง
(อีสาน) ซีแม่กลองบางปะกงมูล (ลาตะคอง) ปิง วัง ยม น่าน ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
หลักการ: พื้นที่ปุาต้นน้าเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้น การดูดซับน้า การ
ชะลอการไหลของน้า และเป็นแหล่งระบบนิเวศ ที่สาคัญของพื้นที่ต้นน้าสถานการณ์การบุกรุกเปลี่ยนแปลง
สภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ปุา ได้กลายมาเป็นปัญหาสาคัญโดยการบุกรุกดังกล่าวได้เปลี่ยน
สภาพการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนโดยภาคเหนือมีระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดโดยเฉพาะในลุ่มน้าน่านปุาสักสาละวินเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1 และเป็นแหล่งต้น
น้าลาธารที่ส าคัญของประเทศในส่ว นการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อขยายที่ทากินและพื้นที่อยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้าชั้น 2 และ 3 ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุาไม้พื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ร าบรองลงมาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้ามูลโขงและชีตามลาดับทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกลุ่ม
น้าตาปีและลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2557) พื้นที่ปุาไม้ของประเทศ (ตามกฎหมาย) มีประมาณ 132 ล้านไร่โดยจากการ
สารวจพบว่าพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์อื่น ๆ มีจานวน 20 ล้านไร่ซึ่งจากการ
บุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์และการเสื่อมโทรมของพื้นที่ปุาต้นน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าท่ามีผลกระทบต่อ
ทั้งการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้า
นอกจากนี้ยังรวมถึงเกิดการชะล้ างและการพังทลายของดินในพื้นที่ทาการเกษตรในพื้นที่สูงชันหรือ
พื้นที่ภูเขาซึ่งมีข้อจากัดการนาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินตามธรรมชาติและการชะ
ล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือมนุษย์นั่นเองที่ทาการเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของ
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พื้นที่การบกรกทาลายปุาโดยมีปริมาณฝนที่ตกมากและรุนแรงผิดปกติเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ผลเสียหายที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงโครงสร้างของดินถูกทาลายดินเก็บกักน้าไว้ให้พืชใช้ได้
น้อยผลผลิตลดลงอีกทั้งการชะล้างพังทลายของดินจะมีผลกับตะกอนในลาน้าและอ่างเก็บน้าสภาพลาน้าตื้น
เขินจนสัญจรไปมาไม่ได้
เป้าประสงค์:
1) ฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมเพื่อให้ได้พื้นที่ปุาไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2) ปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นที่ดินถล่มในพื้นที่เกษตรลาดชันเพื่อการชะลอน้าในลุ่มน้าสาขาที่
เสี่ยงภัยน้าท่วม
กลยุทธ์:
1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้าชะลอการ
ไหลหลากของน้า ในช่วงฤดูฝน ปูองกันหน้าดินถูกชะล้าง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปุาเพิ่มน้า ในลา
น้าในฤดูแล้งโดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1) การปลูกปุาในพื้นที่ต้นน้าที่เสื่อมโทรมทั้งพื้นที่ปุาอนุรักษ์และปุาสงวนแห่งชาติด้วยพันธุ์
ไม้ท้องถิ่น
1.2) การก่อสร้างฝายชะลอน้าประเภทต่างๆ ในพื้นที่ต้นน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ต้นน้า
1.3) การกาหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดรับ
กับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติโดยเฉพาะกาหนดมาตรการสาหรับผู้อาศัยทากินในพื้นที่เช่นพื้นที่
ชุ่มน้าชั้น 1A ห้ามทาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
2) การปูองกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยให้ความสาคัญกับการอนุรั กษ์ดินและน้าใน
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และพื้นที่เกษตรที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1) การปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความเร็วการไหลบ่าของน้าและการชะล้างพังลายของหน้า
ดิน โดยการปลู กหญ้ าแฝกการปลู ก พื ช หมุน เวี ยนการปลู กพื ช ตามแนวระดับ การปลู ก พื ช สลั บ แถวจะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการซึมผ่านของน้าในดินทาให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นเพื่อยึดเกาะเม็ดดินไม่ให้
พังทลายง่ายทนทานต่อสภาพแวดล้อม
2.2) การปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เกษตรทิ้งร้าง
2.3) จัดทาโครงการนาร่องในลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสูงเช่นลุ่ม
น้าน่านลุ่มน้าปุาสักลุ่มน้าตาปีเป็นต้นเพื่อกาหนดแนวทางการใช้พืชปกคลุมดินและวิธีกล
เป้าหมายตามศักยภาพ:
1) พื้นที่ปุาต้นน้าได้รับการฟื้นฟูจานวน 4.770 ล้านไร่และลดความเร็วน้าหลากในพื้นที่ต้นน้า
2) พื้นทีไ่ ด้รับการปูองกันการสูญเสียหน้าดินจานวน 9,475 ล้านไร่ลดการกัดเซาะในพื้นที่ต้นน้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
หลักการ: ปัญหาทรัพยากรน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสาเหตุหนึ่งคือการบริหารจัดการไม่มีเอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติไม่มีข้อมูลที่สามารถนามาประกอบการวางแผนสั่งการและการตัดสินใจไม่มี
กฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบและการบังคับใช้ไม่มีแผนแม่บทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ารวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้งด้านการบริหารจัดการเช่นพัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผน
ที่ความเสี่ยง การขาดแคลนน้า และอุทกภัย เป็นต้น
เป้าประสงค์:
1) มีองค์กรกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่กาหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็น
เอกภาพ
2) มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับชาติและ
ลุ่มน้าการวางแผนการบริหารน้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
3) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้แก่
ประชาชนตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
4) มีระบบติดตามประเมินผลและการบารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้วคงอยู่ในสภาพเดิมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์:
1) จัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าพ. ศ.... แนวทางการดาเนินงานได้แก่
1. 1) การจัดทาและเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ... .
1. 2) การปรับปรุงข้อกาหนด / กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในปัจจุบัน
2) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความซ้าซ้อนของภารกิจของหน่วยงาน
ปฏิบัติแนวทางการดาเนินงานได้แก่การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มี
ธรรมมาภิบาล
3) การสนับสนุนองค์กรชุมชนองค์กรลุ่มน้าและเครือข่ายระหว่างลุ่มน้าทั้งในและระหว่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการน้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่องแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
การให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้
สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้า
4) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ / แผนแม่บท / แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการน้าในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตทั้ง ในระดับประเทศ และระดับลุ่มน้า เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ในลุ่มน้า โดยการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานตามภารกิจและความต้องการในการ
พัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้าแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่ การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้า
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5) การศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรน้า / ลุ่มน้าสาขา เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
การสร้างความสมดุลในการพัฒนาการใช้ประโยชน์และข้อจากัดต่าง ๆ และการปรับปรุงด้านอื่น ๆ เพื่อความ
มั่นคงและยั่งยืน
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.1) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเช่นการปรับปรุง
เกณฑ์การจัดสรรน้าในอ่างเก็บน้าการบริหารจัดการน้าหลากอย่างเป็นระบบระบบเตือนภัยน้าหลากดินโคลน
ถล่ม เป็นต้น
6.2) เพิ่มข้อมูลนาเข้าและเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ
6.3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่สาคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าโดยจัดเป็นกลุ่มงานและใช้รายงานร่วมกันเช่นระบบโทรมาตรแผนที่และแบบจาลอง
6.4) พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา / อนุรักษ์ / การใช้ประโยชน์
7) การจัดการน้าบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน
7.1) การบริหารจัดการน้าและอาคารชลประทานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ
7.2) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม
8) การควบคุมการบุกรุกทางน้า โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
8.1) การจัดทาฐานข้อมูลการบุกรุกทางน้าและแหล่งน้าสาธารณะและการจัดทาแผนปฏิบัติ
การแก้ไขการบุกรุกทางน้า
8.2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางน้าลารางสาธารณะสารวจกาหนดเขตและปักใน
เขตทางน้าและแหล่งน้าสาธารณะ
8.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางน้าอย่างเคร่งครัดเพื่อคืนพื้นที่ทางน้าที่ถูกบุกรุก
8.4) การรณรงค์การสร้างจิตสานึกไม่ให้รุกล้าทางน้า
9) การติดตามและประเมินผล แนวทางการดาเนินงานได้แก่การติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าที่สามารถวัดความสาเร็จการพัฒนาภายใต้การลงทุน
10) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสร้างจิตสานึก
เป้าหมาย:
1) มีองค์กร / กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในระดับชาติและระดับลุ่มน้า
2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4) บริหารจัดการน้า และดูแลบารุงรักษาอาคารให้ สภาพอาคารสามารถใช้งานได้อย่าง
ยาวนานและมีประสิทธิภาพ
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จะเห็นว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าจะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาเป็นที่
จะต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าไปสู่การปฏิบัติดังนี้
1.กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) ระดับประเทศ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการองค์ประกอบของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของทุกลุ่มน้าทั่วประเทศและให้ความเห็นชอบพร้อมทั้ง
อานวยการให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
2) ระดั บ ลุ่ ม น้ า ได้ แ ก่ คณะกรรมการลุ่ ม น้ าคณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการและ
คณะอนุกรรมการลุ่มน้าสาขา จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้า ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพข้อจากัดและการยอมรับในพื้นที่ตามความจาเป็นเร่งด่วนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรน้าที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้าโดยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าและแปลงไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการในลุ่มน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกาหนดเวลาของแผน
พร้อมทั้งพิจารณานาเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดและประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการ
ดาเนินการที่เป็นภารกิจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3) ระดั บท้ อ งถิ่ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นก าหนดประเด็ น และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
2.การสร้างความความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1) ระดับประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ระทรวงคมนาคมกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหมรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น
2) ระดับภูมิภาค / จังหวัด หน่วยงานราชการที่มีภารกิจในภูมิภาคและจังหวัด
3) ระดับลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าคณะอนุกรรมการลุ่มน้าสาขาคณะอนุกรรมการวิชาการ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์คณะทางานอื่น ๆ
4) ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กลุ่มเครือข่ายประชาชน
3. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่มน้าและแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ได้กาหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของทุกลุ่มน้าทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อเป็นกรอบให้คณะกรรมการ
ลุ่มน้าดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่มน้าและแผนปฏิบัติการพร้อมทั้ง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนแม่บทของหน่วยงานราชการตามภารกิจและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
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ของหน่วยงานราชการที่สอดคล้องเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ารวมทั้งจังหวัดจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด /
กลุ่มจังหวัดโดยแผนยุทธศาสตร์ของลุ่มน้าและของหน่วยงานราชการจะเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเพื่อเป็นการบูรณาการแผนฯทั้งในระดับพื้นที่ลุ่มน้าภูมิภาคและในส่วนกลาง
4.จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแผนยุท ธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติโดยการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
กาหนดไว้ในแผนฯโดย
1) คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) จัดทากรอบนโยบายการจัดทาแผนงบประมาณ
แบบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ากาหนดเปูาหมายลาดับความสาคัญของกิจกรรมแผนงาน /
โครงการและพื้นที่เปูาหมายสาคัญรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนและกรรมการลุ่ม
น้าเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดระดับลุ่มน้าและของหน่วยงานราชการ
2) สานักงบประมาณหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเจ้าภาพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการบู ร ณาการสาระส าคัญของแผนยุ ทธศาสตร์และการจัดสรรงบประมาณที่ส อดคล้ องกันรวมทั้งแนว
ทางการจัดทาแผนงาน /โครงการทั้งในระดับภาพรวมระดับพื้นที่และแผนงาน /โครงการที่สาคัญเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป
3) สานักงบประมาณและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดแนวทางสนับสนุน
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยสร้าง
กระบวนการให้ทุกกระทรวงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงของแผนรวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวงและมิติพื้นที่
5.การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้การดาเนินการจะต้อง
พิจารณาดังนี้
1) ความพร้อมด้านมิติทางสังคม / จารีต / ประเพณีว่ามีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนจารีตประเพณีที่มีอยู่ดั้งเดิมโดยทาให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการดาเนินการ
พร้อมทั้งเห็นชอบให้สามารถดาเนินการได้
2) ความพร้อมด้านความเหมาะสมมีความเหมาะสมกับพื้นที่และมีความเป็นไปได้ทางอุทก
ศาสตร์และวิศวกรรม
3) ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้และเป็นไปตามกฎ /
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) ความพร้อมด้านเศรษฐกิจเหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
และประชาชน
5) ความพร้อมด้านที่ดินสามารถจัดหาที่ดินการขออนุญาตตามกฎ / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6.การติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าให้ทาการติดตามประเมินผลโดยมีการดาเนินงานในด้านต่างๆดังนี้
1) ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทารายงานเสนอรัฐบาลทราบการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย
ผลผลิต / ผลสัมฤทธิ์ต่อไป
2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามประเด็นยุทธศาสตร์โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องและองค์กรเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3.การดาเนินงานของภาคส่วนอื่นๆกับการตอบเกณฑ์ชี้วัดเปูาหมายที่ 6
3.1 ภาคเอกชน
โครงการนาน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดกลับมาใช้
ตั ว อย่ า งการด าเนิ น งานของภาคเอกชน เช่ น บริ ษั ท ซี พี แ รม จ ากั ด ท าการผลิ ต อาหารพร้ อ ม
รับประทาน มีการใช้น้าในกระบวนการผลิตมาก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลรักษาทรัพยากรน้าที่ใช้ใน
โรงงานและพัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย มีการใช้น้าจากใต้ดินเพื่อปูองกันปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้าจาก
ระบบการใช้น้าประปาของชุมชนโดยรอบ ซึ่งในปี 2561 สามารถทดแทนการใช้น้าจากระบบประปาลงได้
626,965 ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งน้าบาดาลที่สูบจากความลึกประมาณ500 เมตร เป็นน้าที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ
50 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถน้าไปใช้ทดแทนน้าร้อนสาหรับการล้างมือและล้างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตซึ่ง
จากเดิมใช้พลังงานไฟฟูาในการอุ่นน้าดังกล่าว ทาให้ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟูาเพื่อการอุ่นน้าลงได้
10,664 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และน้าทั้งหมดจะผ่านเข้าสู่กระบวนการบาบัดเพื่อให้น้ามีคุณภาพดีกว่าน้าทิ้งตาม
กฎหมายกาหนด นอกจากนี้น้าทิ้งที่ผ่านระบบการบาบั ดแล้วจะมีการนาไปรีไซเคิลใช้สาหรับ รดน้าต้นไม้ น้า
สาหรับชาระล้างพื้นที่รอบนอก โดยสามารถนาน้ากลับมาใช้ได้ทั้งหมด (Water Zero Discharge) ซึ่งโครงการ
นี้มีการเริ่มดาเนินการตั้งแต่ในปี 2554
นอกจากนี้ ในปี 2561 บริ ษั ท สยามแม็ ค โคร จ ากั ด (มหาชน) ยั ง มีโ ครงการน าน้ าที่ ได้ จ ากการ
ดาเนิ นงานที่ผ่ านการบาบัดแล้ ว ไปใช้ในการรดน้าต้นไม้กับร้านค้าส่ งสยามแม็คโคร จานวน 30 สาขาทั่ว
ประเทศ โดยคัดเลือกจากร้านที่มีพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวที่ต้องการใช้น้าในการ
บารุงรักษาพื้นที่ ผลจากโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดการใช้น้าได้ถึง 162,000 ลูกบาศก์เมตร การประเมิน
ความเสี่ยงเรื่องน้าของคู่ค้าบริษัทมีการดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสภาวะขาดแคลนน้าของพื้นที่ที่คู่ค้า
ของบริษัท สาหรับคู่ค้าสาคัญลาดับที่ 1 (Critical Tier 1 Supplier) จานวน 263 ราย ด้วยเครื่องมือการ
ประเมินของ World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD Global Water
Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง จากผลการประเมินความเสี่ยงที่อ้างอิงถึงฐานข้อมูลในปี
2538 บริษัทพบว่าคู่ค้าจานวน 221 ราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะมีความตึงเครียดจากน้าในพื้นที่คู่
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ค้าจานวน 16 รายอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าในปี 2568 และอีก 5 รายที่ไม่มีข้อมูลของพื้นที่
จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทมีการจัดทาขั้นตอนการดาเนินการเพื่อร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดการความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับน้าและจัดการทรัพยากรน้าซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน โดยเปูาหมาย:บริษัทฯ กาหนด
เปูาหมายในการลดการปริมาณการใช้น้าต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 10 จากการดาเนินธุรกิจตามปกติในปี
2566 โดยเทียบจากปีฐาน 2556
3.2 ภาคประชาชน
กรณีการมีส่วนร่วมของชุมชนในบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนกรณีลุ่มน้าคา จังหวัดเชียงราย
(เสถียร ฉันทะ, 2561) พบว่าลุ่มน้าคา เป็นสาขาลุ่มน้าโขง (ภาคเหนือ) ที่ปรากฏชื่อในนามน้าแม่จัน (น้าแม่คา)
ครอบคลุมพื้นที่ในบางส่วนของ 4 อาเภอคืออาเภอแม่ฟูาหลวง อาเภอแม่จัน อาเภอแม่สายและอาเภอเชียง
แสน มีพื้นที่ลุ่มน้าสาขา ประมาณ 1,196.62 ตารางกิโลเมตร ตามมาตรฐานการแบ่งลุ่มน้าหลักและลุ่มน้าสาขา
แห่งประเทศไทย ของสานักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมชลประทาน, 2558) หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลุ่มน้า 747,887 ไร่ (ร้อยละ 11.90 ของพื้ นที่ลุ่ม
น้าโขง) มีประชากรในพื้นที่ลุ่มน้าใช้ประโยชน์เพื่อทาการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่กว่า 544,728.26 ไร่ แยกเป็น
พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานจานวน 17,630 ไร่ และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจานวน 527,098.26 ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 111,136.34 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ จานวน 426,958.32 ไร่ พื้นที่ทาสวนจานวน 2,040.32
ไร่ อื่นๆจานวน 4,593.27 ไร่ มีประชากรอาศัยอยู่และใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าคาในฐานะสมาชิกกลุ่มเหมืองฝาย
ทั้ง 6 แห่ง (ฝายผาม้า, ฝายกล้วยคา, ฝายอุดม,ฝายใบไผ่, ฝายร่องธาตุและฝายปุาถ่อน) จานวน 46 หมู่บ้าน
รวม 3,556 ครัวเรือน
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมาลุ่มน้าคามีการเข้ามาจองโครงการพัฒนาลุ่มน้าคา
ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง กรมปุาไม้ กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานทางปกครอง เป็นต้น ได้เข้ามาดาเนินการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้า โดยที่ประชาชนซึ่ง
อาศัยอยู่ในลุ่มน้าไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล บารุงรักษาหรือจัดการทรัพยากรในลุ่มน้าที่ชุมชนของตัวเอง
อยู่ทาให้การจัดการลุ่มน้าไม่ประสบความสาเร็จและนาไปสู่ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้าของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างชุ มชนต้น น้าและปลายน้าด้วยกันเองและเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาจวบจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่มีการปฏิรูประบบราชการในช่วงปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา มีการผนวกรวมหน่วยงานที่เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นและหน่วยงานภาครัฐได้นาเอาแนวคิดการบริหารจัดการเพื่ อใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยืน บนพื้น ฐานของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนตามหลักการของ “Area-Function-Participation: AFP” มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเปลี่ยนแปลงหน่วยพื้ นที่ของการบริหาร
จัดการแบบเดิมที่ยึดเอาขอบเขตทางการปกครองมาเป็นหน่วยการจัดการแบบ “ระบบพื้นที่ลุ่มน้า” เป็นหน่วย
พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในการบูรณาการแทนและเรียกว่า “Integrated Watershed Approach” (กรม
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ทรัพยากรน้า, 2552) โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าอย่าง
จริงจังเพื่อให้เกิดการยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้าคาในปัจจุบันของครัวเรือนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากลุ่ม
น้าคาที่เป็นสมาชิกกลุ่มเหมืองฝายจากการสอบถามพบว่าประการแรกการมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหาและ
หาสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่การเข้าประชุมหมู่บ้าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา เช่น การ
จัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าคา การประสานงานกับผู้นาชุมชน ในการหาสาเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทางการ
แก้ไข และการเข้าร่ว มประชุมแสดงความคิดเห็ นกับประธานเหมื องฝายในการจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าคา
ประการที่สอง การมีส่วนร่วมในการวางแผน หาแนวทางการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการกาหนดมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ทรัพยากรน้าของกลุ่มผู้ใช้น้า การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่มน้าคา การร่วมฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้า เช่น
การสร้ า งฝาย (ฝายเสริ ม ระบบนิ เ วศ) การปลู ก หญ้ า แฝก การสร้ า งคั น ดิ น กั้ น น้ า การมี ส่ ว นร่ ว มประชุ ม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดินในหมู่บ้าน เพื่อจัดพื้นที่ในการเพาะปลูก อย่างเช่น พื้นที่ทานา
พื้นที่ทาสวน และการมีส่วนร่วมกับผู้นาท้องถิ่นในการปูองกันรักษาแม่น้า ลาคลอง ประการที่สาม การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลาในแหล่งน้า เช่น ไม่จับปลาในช่วงฤดู
วางไข่ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ในพื้นที่เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ในช่วงฤดูน้าหลาก การมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาน้าแล้งขาดแคลนน้าในการเพาะปลูก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเหมืองฝาย เช่น การ
ขุดลอกคลอง กาจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ เศษขยะ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ใน
การทาการเกษตร เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี การมีส่วนร่วมในการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในด้านการเกษตร เช่น การทาไร่นาสวนผสม การเข้าร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงผีเหมืองผีฝาย การเข้าร่วมพิธีสืบ
ชะตาแม่น้าคา ประการที่สี่ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีน้าใช้ในการทา
การเกษตร อย่างเพียงพอ กลุ่มผู้ใช้น้ามีความสามัคคีร่วมมือกันในการจัดสรรน้า เพื่อทาการเกษตรอย่างเป็น
ธรรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทาให้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เช่น หอม กระเทียม แตงโม ฟักทอง
ฯลฯ บริเวณแม่น้าคามีความหลากหลายของพันธุ์พื ชและสัตว์น้า เช่น ผักกูด บอน ใบบัวบก ปลากั้ง ปลาจอน
กบ เป็ น ต้ น ประการสุ ด ท้ า ย การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผลอยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขปัญหา เช่น เรื่องน้าท่วมขัง น้าแล้ง การขัดแย้งในการใช้น้า ได้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้า และได้สังเกต ตรวจสอบ ปริมาณน้า
ตามเหมืองฝายก่อนถึงฤดูทานา
ดังนั้นจะเห็นว่ากรณีตัวอย่างของชุมชนกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้า การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรจะนาไปสู่การแสวงหาความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์กติกา
ชุมชนเพื่อน าไปใช้ป ฏิ บั ติข องสมาชิก ผู้ ใช้น้ าในแม่น้าสายเดียวกันเพื่ อแบ่ งปันจั ดสรรน้าให้ เกิ ดความเป็ น
ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรนาลุ่มน้าคามีการบริหารจัดการผ่านองค์กรเหมืองฝายที่เป็นกลไกที่สาคัญ
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของชุมชนลุ่มน้า
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บทที่ 5

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6

บทนี้ผู้วิจัยได้วางกรอบการนาเสนอด้านความพร้อมของภาครัฐเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายที่ 6 เพื่อ
ประเมินความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความพร้อมคือความพร้อมด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ด้านประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ด้าน
ทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากร ทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ด้านการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ) ในการบรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
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1.เป้าประสงค์ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
เป้าประสงค์ 6.1
บรรลุเป้าหมายการให้
ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่
ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายใน
ปี 2573

ตัวชี้วัด

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ ด้ า น ท รั พ ย า ก ร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลั ง
ประสิทธิภาพ
คน แล ะ ศั ก ย ภ าพ
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ใ น
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ น อ ก
ภาครัฐ
6.1.1 ร้อยละของ
1.กระทรวง
1.กรมอนามัย
1.พ.ร.บ.การจัดการ
1.แผนยุทธศาสตร์
1.มีความพร้อมด้าน
ประชากรที่ใช้บริการ ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวง
ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร /
น้าดื่มที่ได้รับการ
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขมีการ
2.ประกาศมาตรฐาน
ทรัพยากรน้า 12 ปี งบประมาณ /
จัดการอย่าง
ดาเนินการสร้าง
ดาเนินงานตรวจ
คุณภาพน้าบริโภค กรม (พ.ศ.2558-2569)
กาลังคนและ
ปลอดภัย
ความรู้ความเข้าใจ
วิเคราะห์คุณภาพน้า อนามัย กระทรวง
2.แผนยุทธศาสตร์
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
เกี่ยวกับการจัดการ
ดื่มอย่างต่อเนื่อง
สาธารณสุข
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐและนอก
แหล่งน้าสะอาดให้กับ และบริหารจัดการ 3.ประกาศการกาหนด ทรัพยากรน้าปี
ภาครัฐ
หน่วยงานต่างๆที่
ข้อมูลเพื่อนาไปสู่
มาตรฐานอุตสาหกรรม 2560-2579
เกี่ยวข้องและภาค
การตัดสินใจเชิง
เกี่ยวกับการผลิตน้าดื่ม กระทรวง
ประชาชนเพื่อช่วยลด นโยบายและเชิง
ปลอดภัย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
การปนเปื้อนในแหล่ง ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม
น้าธรรมชาติ
2.สานักงานสถิต
4.พ.ร.บ.คุ้มครอง
3.แผนแม่บทการ
2.กระทรวง
แห่งชาติดาเนินการ ผู้บริโภค พ.ศ.2562
บริหารจัดการ
สาธารณสุขดาเนินการ จัดเก็บข้อมูลการ
5.พ.ร.บ.การสาธารณสุข ทรัพยากรน้า 20 ปี

ด้ า นการมี ส่ ว น
ร่ ว มและบู ร ณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
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สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของน้าดื่ม
สะอาดปลอดภัยทั้งใน
ผู้ผลิต/ผู้บริโภคและ
หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

เข้าถึงน้าดื่มสะอาด พ.ศ.2535
ปลอดภัยของ
ครัวเรือน
3.ข้อมูลยังขาดความ
ครอบคลุมการเข้าถึง
น้าสะอาดปลอดภัย
ของคนบางกลุ่ม เช่น
กลุ่มคนเปราะบาง /
พื้นที่สูง /ทุรกันดาร/
ชุมชนแออัดในเมือง
/คนเร่ร่อน ฯลฯ

4.แผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.25602564
5.โครงการ
พระราชดาริ
6.แผนพัฒนาระบบ
การจัดบริการน้า
บริโภคการประปา
ตามหลัก WSPs
กระทรวงมหาดไทย

จากเป้าประสงค์ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573 และตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่
ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยสาหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดาเนินงานในการพัฒนาโดยในด้านการจัดการแหล่งน้าที่มีคุณภาพเพื่อ
เป็นแหล่งน้าดิบในการนาไปปรับปรุงคุณภาพน้าเพื่อใช้สาหรับอุปโภคบริ โภคคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสารวจตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้า
ธรรมชาติเป็นประจาตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ทุกปี ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพน้าบริโภคมีการออกประกาศกฎกระทรวงเพื่ อใช้
ควบคุมให้น้าดื่มมีคุณภาพเป็นไปตามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ จึงมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้าดื่มจากแหล่งธรรมชาติและแหล่งผลิตน้าดื่มตามแผนปฏิบัติการ
ประจาทุกปี จึงทาให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้าดื่มที่สามารถนามาเป็นข้อมูลในการจัดทารายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 6.1 ได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทย
มีข้อมูลสถิติของการเข้าถึงน้าดื่มมากกว่าร้อยละ 99.80 (กรมการต่างประเทศ, 2560) และบรรลุเป้าหมายมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้แต่ก็มีปัญหาคุณภาพน้าบางพื้นที่ น้า
ดืม่ ยังไม่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขด้วยเช่นเดียวกัน
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สาหรับการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องนั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจของตนเองเป็นหน่วยงานดาเนินการซึ่งข้อมูลยังไม่มีหน่วยงานกลาง ที่จะทาการเก็บ
รวบรวมในลักษณะเป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยมีสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการดาเนินงานแต่ก็พบว่ายังขาด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ที่ 6.1 มีเพียงบางส่วนที่ดาเนินการจัดเก็บไว้เท่านั้นดังนั้นควรมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้และขณะเดียวกันในการดาเนิน งานการบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภคบริโภคนั้นยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
การบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะพบว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างคนต่างทาตามภารกิจของตนเองขาดการประสานงานทั้งในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ ปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ าที่หลักตามที่กฎหมายกาหนดไว้แต่มักจะพบว่ามีข้อขัดแย้งในการดาเนินงานในทางปฏิบัติกับหน่วยงานเจ้ าของงบประมาณที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบเดิมและการมีปัญหาในเรื่องพื้นที่ดาเนินการที่ยึดถือกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดาเนินงานเชิง
บูรณาการร่วมกันใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป ขณะที่ในด้านของกฎหมายนั้นประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าหลายฉบับ
ตามภารกิจของหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ที่ประกาศใช้ทาให้มีหน่วยงานกลางคือ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติขึ้นมาทาหน้าที่ประสานงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศในภาพรวม มีการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า 20 ปี โดยในเป้าประสงค์ที่ 6.1 นั้นถูกกาหนดไว้ในแผนแม่บทด้านที่ 1 คือ การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ที่หน่วยงานต่างๆจะต้องนาไปปรับใช้ตาม
ภารกิจของหน่วยงานตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน ดังนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการประเมินตาม เป้าประสงค์ที่ 6.1 อยู่ในระดับสูงที่
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เนื่องจากมีองค์ความรู้เพียงพอ มีหน่วยงานบริหารจัดการชัดเจนและมีการจัดทาข้อมูลและรายงานประจาปี มีแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติและหน่วยงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสาหรับการจัดการทรัพยากรที่สนับสนุน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.เป้าประสงค์ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
เป้าประสงค์ 6.2
บรรลุเป้าหมายการให้
ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย
ที่พอเพียงและเป็น
ธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษ
ต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และ
กลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี
2573

ตัวชี้วัด

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ ด้ า น ท รั พ ย า ก ร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลั ง
ประสิทธิภาพ
คน แล ะ ศั ก ยภ าพ
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ใ น
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ น อ ก
ภาครัฐ
6.2.1 ร้อยละของ
1.กรมอนามัย
1.กรมอนามัย
1.มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง 1.แผนแม่บทการ
1.มีความพร้อมด้าน
ประชากรที่ใช้บริการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แต่ยังขาดมาตรการ
พัฒนาส้วมสาธารณะ ทรัพยากร /
สุขอนามัยได้รับการ ดาเนินการสร้างองค์ สาธารณสุขควร
บังคับใช้ที่มี
ของไทย ระยะที่ 1-4 งบประมาณ /
จัดการอย่าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ดาเนินการบริหาร
ประสิทธิภาพ เช่น
2.แผนยุทธศาสตร์
กาลังคนและ
ปลอดภัย รวมถึงการ สุขอนามัยและการ
จัดการเชิงระบบที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม ศักยภาพบุคลากรทั้ง
อานวยความสะดวก สุขาภิบาลที่ดีเพื่อให้ เชื่อมโยงกับ
พ.ศ.2535
แห่งชาติ พ.ศ.2560- ในภาครัฐและนอก
ในการล้างมือด้วยสบู่ เข้าถึงสุขอนามัยและ หน่วยงานอื่นที่
พ.ร.บ.รักษาความ
2564
ภาครัฐ
และน้า
เกิดความปลอดภัยต่อ เกี่ยวข้อง เช่น
สะอาดและความเป็น
3.การดาเนิน
สุขภาพอนามัย
กระทรวงมหาดไทย ระเบียบเรียบร้อยของ โครงการประเมิน
2.ดาเนินการสร้าง
สานักงานสถิติ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
มาตรฐานการ
ความรู้ความเข้าใจใน แห่งชาติ
โดยเฉพาะในพื้นที่
จัดบริการอนามัย
กลุ่มเป้าหมายที่ยัง
2.สานักงานสถิติ
สาธารณะ พื้นที่เอกชน สิ่งแวดล้อมองค์กร
เป็นปัญหาทั้งองค์กร แห่งชาติขาดการ
และยานพาหนะบริการ ปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้ า นการมี ส่ ว น
ร่ ว มและบู ร ณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีหน้าที่โดยตรงใน
พื้นที่และประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางและคนด้อย
โอกาส เช่น คน
ยากจน/เร่ร่อน/ไร้
บ้าน/พื้นที่สูง
ทุรกันดาร/

จัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและยังไม่
สามารถเป็น
แหล่งข้อมูลให้กับ
หน่วยงานและภาค
ส่วนต่างๆเอาไปใช้
ในการบริหารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ยังขาดการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูล
ของประเทศ

สาธารณะ
(EHA)
2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยยังมี
มาตรการบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มงวด
โดยเฉพาะการ
ดาเนินการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล

จากการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 และตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้าสาหรับประเทศไทยนั้นข้อมูลจากการทบทวนพบว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการพัฒนาเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทารายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานทั้งในด้านการรณรงค์ให้ความรู้และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและมีข้อมูลสถิติที่ประชากรในประเทศไทยมีการเข้าถึงสุขอนามัย การขับถ่ายที่บรรลุ
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เป้าหมายที่กาหนดไว้ และจากการเข้าร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะของประเทศไทยเพื่อให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมของประชากรในปัจจุบันที่ มีการออกไปทากิจกรรมต่างๆและออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการดาเนินงาน
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวและได้มีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี อย่างไรก็ตามยังมีประชากร
บางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสุขอนามัยที่ดี เช่น กลุ่มคนเร่ร่อน คนเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบและทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนน้าใ นบางช่วงของฤดูกาล ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดาเนินการให้ครอบคลุมต่อไป สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลทางสถิตินั้นสานักงานสถิติแห่งชาติควรจะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลใน
ภาพรวมทุกด้านของเป้าประสงค์ที่ 6.2 แต่ก็พบว่าข้อมูลทางสถิติส่วนใหญ่อยู่กับหน่วยงานกระทรวงที่ดาเนินงานเท่านั้น ทาให้การใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมีปัญ หา
เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของกระทรวงหรือหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 6.2 เนื่องจากหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุขได้ดาเนินงานที่มีผลการดาเนินงานกว่าร้อยละ 99.80 (กรมการต่างประเทศ, 2560) โดยมีการกาหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะของประเทศและ
กาหนดนโยบายให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับ สนุนได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันผ่านโครงการต่างๆ เช่น การประกวดส้วมสาธารณะดีเด่นของปร ะเทศ เป็นต้น นอกจากนี้
การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกฎหมายกากับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบาบัดน้าเสียและกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล ทาให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ จะเห็นว่าการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 6.2
จะมีการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินงาน และการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนผ่านการพัฒนาสถานบริการ เช่น ปั๊มน้ามันขนาดใหญ่ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการส้วมสะอาด ห้าง ร้านขนาดใหญ่ เป็นต้น ขณะที่ความพร้อม
ด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ นั้นมีความพร้อมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามใน
ด้านการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆนั้นในระดับประเทศกระทรวง กรม และภาคเอกชนต่างมี กลไกในการทางานร่วมกัน ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบว่าใน
ระดับพื้นที่ปฏิบัติการโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเท่าที่ ควร
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลรายงานสถานการณ์และสรุปผลการดาเนินเกี่ยวกับการจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าและยังไม่มีการ
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ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ส่วนกลางกาหนดไว้ จึงควรมีการเร่งดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามาร่วมการขับเคลื่อนให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในเป้าประสงค์ที่
6.2 สาหรับประเทศไทยมีความพร้อมในระดับสูง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ย วข้องที่ขับเคลื่อนตามแผนงาน
โครงการ และยุทธศาสตร์ระดับชาติและหน่วยงาน มีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
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3.เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละของตัวของน้า(เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
เป้าประสงค์ 6.3
ยกระดับคุณภาพน้า
โดยลดมลพิษ ขจัดการ
ทิ้งขยะและลดการ
ปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้า
เสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลง
ครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มการนากลับมาใช้
ใหม่ทั่วโลก ภายในปี
2573

ตัวชี้วัด

6.3.1 ร้อยละของ
จานวนประชากรที่
ใช้ส้วมถูก
สุขลักษณะ

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
1.กรมอนามัย
1.กรมอนามัย
1.มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง 1.แผนแม่บทการ
1.มีความพร้อมด้าน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แต่ยังขาดมาตรการ
พัฒนาส้วมสาธารณะ ทรัพยากร /
ดาเนินการสร้างองค์ ควรดาเนินการบริหาร บังคับใช้ที่มี
ของไทย ระยะที่ 1-4 งบประมาณ /
ความรู้เกี่ยวกับ
จัดการเชิงระบบที่
ประสิทธิภาพ เช่น
2.แผนยุทธศาสตร์
กาลังคนและ
สุขอนามัยและการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน พ.ร.บ.การสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
สุขาภิบาลที่ดีเพื่อให้ อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
พ.ศ.2535
แห่งชาติ พ.ศ.2560- ในภาครัฐและนอก
เข้าถึงสุขอนามัยและ กระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ.รักษาความ
2564
ภาครัฐ
เกิดความปลอดภัยต่อ สานักงานสถิติ
สะอาดและความเป็น 3.การดาเนินโครงการ
สุขภาพอนามัย
แห่งชาติ
ระเบียบเรียบร้อยของ ประเมินมาตรฐานการ
2.ดาเนินการสร้าง
2.สานักงานสถิติ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
จัดบริการอนามัย
ความรู้ความเข้าใจใน แห่งชาติขาดการ
โดยเฉพาะในพื้นที่
สิ่งแวดล้อมองค์กร
กลุ่มเป้าหมายที่ยัง
จัดเก็บข้อมูลที่เป็น
สาธารณะ พื้นที่เอกชน ปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ขาดระบบ
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เป็นปัญหาทั้งองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีหน้าที่โดยตรงใน
พื้นที่และประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางและคน
ด้อยโอกาส เช่น คน
ยากจน/เร่ร่อน/ไร้
บ้าน/พื้นที่สูง
ทุรกันดาร/

ปัจจุบันและยังไม่
สามารถเป็น
แหล่งข้อมูลให้กับ
หน่วยงานและภาค
ส่วนต่างๆเอาไปใช้ใน
การบริหารจัดการเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ยังขาดการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูล
ของประเทศ
6.3.2 ร้อยละของตัว 1.มีองค์ความรู้
1.กรมควบคุมมลพิษ
ของน้า (เช่น
เกี่ยวกับคุณภาพน้า กระทรวง
มหาสมุทร, ทะเล,
ของหน่วยงานที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทะเลสาบ, แม่น้า,
เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อมมีการ
ธารน้า, คลอง, หรือ 2.ภาคประชาชนยัง จัดเก็บข้อมูลการตรวจ
สระน้า) ที่มีคณ
ุ ภาพ ขาดความความรู้
วิเคราะห์การเฝ้าระวัง
น้าโดยรอบที่ดี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุณน้าตามแหล่งน้า
และฟื้นฟูแหล่งน้า
ธรรมชาติ
ธรรมชาติซึ่งยังคงมี
2.ขาดข้อมูลทั้งเชิง
การปล่อยมลพิษที่
ปริมาณและคุณภาพ
ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า ของหน่วยงานองค์กร

และยานพาหนะบริการ (EHA)
สาธารณะ
2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยยังมี
มาตรการบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มงวด
โดยเฉพาะการ
ดาเนินการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล
3.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ.2561
1.มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
คือ พ.ร.บ.การกาหนด
แผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
ยังไม่มีความชัดเจนของ
แนวปฏิบัติและการ
บังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการจัดการ
น้าเสียและสิ่งปฏิกูล

1.แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ.2563-2565
2. แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี
(พ.ศ.2558-2569)
2.แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 20 ปี

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเชิง
พื้นที่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1.มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากร /
งบประมาณ /
กาลังคนและ
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
ในภาครัฐและนอก
ภาครัฐ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
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ธรรมชาติ
3.การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายที่ถูกต้องเพื่อ
ลดมลพิษต่อแหล่งน้า
ทั้งผิวดินและใต้ดิน

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีหน้าที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการบาบัด
น้าเสียในชุมชนพื้นที่
ทั่วประเทศ รวมถึง
การจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย

และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
3.พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
4.ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2560
5.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535

2560-2579 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้าเสีย
พ.ศ.2560-2564
4.แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ.
2559-2564
5.แผนการกาจัดกาก
อุตสาหกรรม 5 ปี
พ.ศ.2558-2562

3.ขาดระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเชิง
พื้นที่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง
และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายในปี 2573 โดยมีตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ สาหรับความพร้อมของประเทศไทยนั้นจาก
การทบทวนเอกสารพบว่าด้านองค์ความรู้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและการสุขาภิบาลที่ดีเพื่อให้เข้าถึง
สุขอนามัยและเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เป็นปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่โดยตรง
อย่างไรก็ตามยังมีความจาเป็นในการดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายที่ยัง ในพื้นที่ห่างไกลและยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางและคนด้อยโอกาส เช่น คนยากจน เร่ร่อน ไร้บ้าน พื้นที่สูงทุรกันดาร เป็นต้น สาหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่ามีกฎหมายที่รองรับในการดาเนินงานได้แก่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ที่เป็นเครื่องมือของภาครัฐใน
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การดาเนินงาน โดยมีการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆเช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ที่มีการจัดสรรด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและ
ศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆนั้นในส่วนของภาครัฐมีการประสานความร่วมมือในการ
ดาเนินงานแต่ยังขาดการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการดาเนินงานโดยภาครัฐเป็นหลัก และในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
บางพื้นที่ที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองทาให้ละเลยประเด็นปัญหาที่จะนาไปสู่การแก้ไขในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าประสงค์ที่ 6.3
ขณะทีต่ ัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดีสาหรับความพร้อม
ของประเทศไทยนั้นพบว่าด้านองค์ความรู้ ข้อมูลสถิติ การบริหารจัดการ และด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ของ
ประเทศไทยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษจัดทาสรุปรายงานประจาปีทุกปีทั้งด้านองค์ความรู้และผลการดาเนินงาน
ประจาปีในพื้นที่แหล่งน้าทั่วประเทศ และมีความพร้อมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เป็นต้น อย่างไรก็
ตามยังขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับพื้นที่ปฏิบัติการอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ข้อมูลที่มีจึงเป็นเพียงหน่วยงานส่วนกลางที่ดาเนินการ
และหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ได้นาไปปรับใช้ประโยชน์หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังนั้นการบูรณาการและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆจึงมี
ความสาคัญ รวมถึงการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์ที่ 6.3 ในตัวชี้วัดที่ 6.3.2 เนื่องจากภาคเอกชนเป็นผู้ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้
น้าและมีการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติเช่นเดียวกันกับน้าเสียที่ปล่อยมาจากชุมชน หากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมย่อมจะช่วยทาให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเป้าประสงค์ดังกล่าวประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น สาหรับความพร้อมของประเทศไทยในเป้าประสงค์ที่ 6.3 นั้นมีความพร้อมในระดับสูงเนื่องจากประเทศไทยมี
การจัดการองค์รเู้ กี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ 6.3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบและบริหารจัดการ มีแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทในการดาเนินงาน สนับสนุนทรัพยากร
และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการทางาน
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4.เป้าประสงค์ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้า ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
เป้าประสงค์ 6.4
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น้าในทุกภาคส่วน
และสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการใช้น้าและ
จัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ประสบ
ความทุกข์จากการขาด
แคลนน้า ภายในปี
2573

ตัวชี้วัด
ด้านองค์ความรู้

6.4.1 ร้อยละความ
เปลี่ยนแปลงของการ
ใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอด
ทุกช่วงเวลา

1.ประชาชนยังขาด
ความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับใช้
น้าที่ยั่งยืนจาเป็นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2.ประชาชนและ
หน่วยงาน/ภาคส่วน
ต่างๆยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการน้าเสียที่

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
1.การจัดเก็บข้อมูล 1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า 1.แผนยุทธศาสตร์
1.มีความพร้อมด้าน
และการบริหาร
พ.ศ.2561
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร /
จัดการข้อมูล
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
ทรัพยากรน้า
งบประมาณ /
ข่าวสารยังไม่เป็น
รักษาคุณภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2563- กาลังคนและ
เอกภาพขาดการ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 2565
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
บูรณาการของ
3.ยังขาดการปรับปรุง 2. แผนยุทธศาสตร์ ในภาครัฐและนอก
หน่วยงานที่
แก้ไขกฎหมาย
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เกี่ยวข้อง ข้อมูลยัง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า 12 ปี
กระจัดกระจายไป มาตรการ ที่มีความ
(พ.ศ.2558-2569)
ตามหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับการบริหาร 2.แผนยุทธศาสตร์
ที่รับผิดชอบ
จัดการน้าใต้ดิน ที่มี
การบริหารจัดการ
เฉพาะงานของ
ความเหมาะสมต่อการ ทรัพยากรน้า 20 ปี

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ขาดระบบ
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6.4.2 ร้อยละของ
ปริมาณน้าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป
โดยนาความต้องการ
น้าของสิ่งแวดล้อมมา

ถูกต้อง

ตนเอง
2.สานักงานสถิติ
แห่งชาติยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่
สามารถนาไปใช้ใน
การวางแผนการ
บริหารจัดการได้

นามาใช้งานในปัจจุบัน
4.มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยว
ทรัพยากรน้ามีความ
คาบเกี่ยวกับหลาย
หน่วยงานทาให้เกิด
ช่องว่างในการทางาน
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.พระราชบัญญัติน้า
บาดาล พ ศ. 2520

1.ประชาชนยังขาด
ความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับใช้
น้าที่ยั่งยืนจาเป็นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.การจัดเก็บข้อมูล
และการบริหาร
จัดการข้อมูล
ข่าวสารยังไม่เป็น
เอกภาพขาดการ

1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ.2561
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

2560-2579
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้า
เสีย พ.ศ.2560-2564
4.แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ.
2559-2564
5.แผนการกาจัดกาก
อุตสาหกรรม 5 ปี
พ.ศ.2558-2562
6.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล
20 ปี พ.ศ.25602579
1.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ.25632565

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเชิง
พื้นทีบ่ นพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1.มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากร /
งบประมาณ /
กาลังคนและ
ศักยภาพบุคลากรทั้ง

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
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พิจารณาร่วมด้วย

ต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2.ประชาชนและ
หน่วยงาน/ภาคส่วน
ต่างๆยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการน้าเสียที่
ถูกต้อง

บูรณาการของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลยัง
กระจัดกระจายไป
ตามหน่วยงานต่างๆ
ทีร่ ับผิดชอบ
เฉพาะงานของ
ตนเอง
2.สานักงานสถิติ
แห่งชาติยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่
สามารถนาไปใช้ใน
การวางแผนการ
บริหารจัดการได้

3.ยังขาดการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
มาตรการ ทีม่ ีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้าใต้ดิน ที่มี
ความเหมาะสมต่อการ
นามาใช้งานในปัจจุบัน
4.มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยว
ทรัพยากรน้ามีความ
คาบเกี่ยวกับหลาย
หน่วยงานทาให้เกิด
ช่องว่างในการทางาน
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.พระราชบัญญัติน้า
บาดาล พ ศ. 2520

2. แผนยุทธศาสตร์ ในภาครัฐและนอก
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ทรัพยากรน้า 12 ปี
(พ.ศ.2558-2569)
2.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 20 ปี
2560-2579
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้า
เสีย พ.ศ.2560-2564
4.แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ.
2559-2564
5.แผนการกาจัดกาก
อุตสาหกรรม 5 ปี
พ.ศ.2558-2562
6.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาล

และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้าเชิงพื้นที่บน
พื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน
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20 ปี พ.ศ.25602579

เป้าประสงค์ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุ กภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลด
จานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
และตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย สาหรับความพร้อมของประเทศไทย
นั้นพบว่าในด้านองค์ความรู้ประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับใช้น้าที่ยั่งยืนซึ่งมีความจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวมถึงประชาชนและหน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้าเสียที่ถูกต้องจะเห็นได้จากการทบทวนข้อมูลที่มีการปล่อยน้าเสียของชุมชน
และภาคเอกชน ธุรกิจบริการต่างๆโดยยังมิได้มีการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมโดยในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ที่มีกรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ นอกจากนี้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้า แหล่งน้า การปล่อยน้าทิ้งจากภาคบริการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปล่อยน้าเสียจากชุมชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ที่ควบคุมเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งมีการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ เช่น สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยรัฐมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากร
ทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานซึ่งทาให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
เป้าประสงค์ที่ 6.4 อย่างไรก็ตามสิ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคือประเด็นการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆซึ่งจากการทบทวนเอกสารยังพบว่ายังขาดการบูร
ณาการของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ซึ่งหากมีกลไกที่เป็นตัวช่วยใน
การเชื่อมต่อของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆจะช่วยทาให้การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในเป้าประสงค์ 6.4 สถานะความพร้อมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางที่ต้องมีการปรับปรุง
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5.เป้าประสงค์ 6.5 ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
เป้าประสงค์ 6.5
ตัวชี้วัด
ดาเนินการบริหาร
จัดการน้าแบบองค์รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผ่าน
ทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตาม
ความเหมาะสม ภายใน
ปี 2573
6.5.1 ระดับการ
ดาเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้า
แบบบรูณาการ
IWRM (0-100)

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
1.หน่วยงานที่
1.ยังขาดการ
1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า 1.แผนยุทธศาสตร์
1.มีความพร้อมด้าน
เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วน รวบรวมข้อมูลทาง พ.ศ.2561
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร /
ได้ส่วนเสีย
สถิตและขาดการ
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
ทรัพยากรน้า
งบประมาณ /
(stakeholders) ยัง บริหารจัดการข้อมูล รักษาคุณภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2563- กาลังคนแต่ขาด
ขาดความรูค้ วาม
ข่าวสารเกีย่ วกับการ สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 2565
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
เข้าใจในการ
จัดการน้าแบบ
3.พ.ร.บ.การ
2. แผนยุทธศาสตร์ ในภาครัฐและนอก
ดาเนินงานการจัด
IWRM ของประเทศ ชลประทานหลวง พ.ศ. การบริหารจัดการ
ภาครัฐเกีย่ วกับ
จัดการทรัพยากรน้า
2485
ทรัพยากรน้า 12 ปี จัดการปัญหาน้าข้าม
แบบบรูณาการ IWRM
(พ.ศ.2558-2569)
เขตแดน
(0-100)
2.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 20 ปี
2560-2579

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.5.2 สัดส่วนของ
พื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต
แดนมีการจัดการ
ดาเนินงานเพื่อความ
ร่วมมือด้านน้า

1.ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบนิเวศ
พื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต
แดนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมถึงภาค
ประชาชน
2.ขาดความรู้
มาตรการทาง
กฎหมายระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการน้าข้าม
แดน

1.ยังขาดการ
รวบรวมข้อมูลทาง
สถิตและขาดการ
บริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการ
จัดการน้าข้ามเขต
แดนที่เป็นระบบ

1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ.2561
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
3.ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
การจัดการน้าระหว่าง
ประเทศ แต่ที่มีการนา
หลักการสากลมาใช้ที่
ปรากฏในกฎกรุง
เฮลซิงกิ ค.ศ.1966
1966 (Helsinki Rules
on the Uses of the
Waters of
International Rivers)
และร่างข้อบทว่าด้วย
กฎหมายลาน้าระหว่าง
ประเทศของ
สหประชาชาติ ค.ศ.

1.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ.25632565
2. แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี
(พ.ศ.2558-2569)
3.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 20 ปี
2560-2579
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

น้าเชิงพื้นที่บน
พื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน
1.มีความพร้อมด้าน 1.ยังขาดการ
ทรัพยากร /
บูรณาการการมี
งบประมาณ /
ส่วนร่วมของผู้ที่
กาลังคนแต่ขาด
เกี่ยวข้องทั้ง
ศักยภาพบุคลากรทั้ง ภาครัฐ/เอกชน
ในภาครัฐและนอก และภาค
ภาครัฐเกีย่ วกับ
ประชาชน
จัดการปัญหาน้าข้าม 2.หน่วยงานที่
เขตแดน
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ขาดระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเชิง
พื้นที่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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1991 (Draft Articles
on the Law of NonNavigational Uses of
International Water
courses) และนามา
กาหนดของสมาชิก
ประเทศลุ่มน้าโขงว่า
ด้วยข้อตกลงแม่น้าโขง
ซึ่งกฎกติกาที่กาหนดว่า
ฝ่ายใดจะได้ประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ก็คือ
กฎกติกาเกี่ยวกับการ
จัดสรรน้า (water
allocation rules) ร่าง
ข้อบทเสนอบรรทัดฐาน
ในเรื่องนี้ภายใต้แนวคิด
การใช้ประโยชน์อย่าง
สมเหตุสมผลและเป็น
ธรรม (reasonable
and equitable
utilization) โดยยึด
หลักการความเสมอภาค
ของอานาจอธิปไตย
(doctrine of
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sovereign equality)
ความตกลงแม่นาโขง
้
ค.ศ.1995
(Agreement on the
cooperation for the
sustainable
development of the
Mekong river basin
1995) ไม่ได้นาเอา
ปัจจัยเหล่านั้นมาใช้เป็น
เกณฑ์พิจารณาความ
สมเหตุสมผลและเป็น
ธรรมในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้าของแม่น้า
โขง หากแต่ระบุพันธะ
ของประเทศที่เสนอขอ
ใช้น้าต่อคณะกรรมการ
ร่วมในคณะกรรมาธิการ
ความตกลงแม่นาแม่
้ น้า
โขงมีการดาเนินการโดย
จาแนกเป็น 3 แบบ คือ
การแจ้ง (notification)
การหารือล่วงหน้าซึ่งมุ่ง
ที่จะให้บรรลุข้อตกลง
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(prior consultation
which aim at arriving
at an agreement)
และการทาข้อตกลง
เฉพาะเป็นรายโครงการ
(specific agreement)

เป้าประสงค์ 6.5 ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่ว มมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 โดยมี
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100) และตัวชี้วัดที่ 6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการ
ดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า จากการทบทวนเอกสารการดาเนินงานของประเทศไทยพบว่าในด้ านองค์ความรู้ .หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานการจัดจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100) และการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้าม
เขตแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนและยังขาดความรู้มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าข้ามแดน ซึ่งกรณีของ
ประเทศไทยการบริหารจัดการน้าบนความร่วมมือระหว่างเขตแดนนั้นมีพื้นที่ลุ่มน้าโขงที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของความร่วมมือผ่านการเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการลุ่มน้า
โขง แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ของมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นเพียงมาตรการที่แต่ละประเทศนาไปใช้ในการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าโขงในเขตแดนของประเท ศ
ตนเองเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่ายังขาดมาตรการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมาเป็นกลไกสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าระหว่าง
ประเทศ สาหรับในส่วนของการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆนั้น ประเทศไทยมีกระทรวงการต่างประเทศที่มีการจัดทารายงาน และมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทาหน้าที่บริหารจัดการโดยมีหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆในลุ่มน้าโขงกับภาคีประเทศในลุ่มน้าโขง ปัจจุบันมีการจัดตั้งสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ทาหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบาย ทางด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนแม่บ ทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี มีการจัดการด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและ
ศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆยังขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/
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เอกชนและภาคประชาชน หน่วยงานที่ดาเนินงานในระดับพื้นที่ขาดการประสานงาน ขาดระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นกลไกในการประสานงานในการขับเคลื่อน
เป้าประสงค์ที่ 6.5 ซึ่งโดยสรุปเป้าประสงค์ที่ 6.5 ประเทศไทยยังมีการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอยู่ในระดับต่าและยังขาดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆที่
จะนามาเป็นข้อมูลในการตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีมาตรการในการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปีที่กาหนดขึ้นและขณะเดียวกันต้องหามาตรการที่เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นความร่วมมือการจัดการน้าข้ามเขตแดนที่เป็นรูปธรรมตามข้อกาหนดขององค์กรสหประชาชาติที่ระบุไว้เป็ นตัวชี้วัดซึ่งสถานะความ
พร้อมของประเทศไทยในเป้าประสงค์นี้อยู่ในระดับต่าที่จาเป็นต้องเร่งการปรับปรุงและสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์ที่ 6.5 ดังกล่าว
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6.เป้าประสงค์ 6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขาป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
เป้าประสงค์ 6.6
ตัวชี้วัด
ปกป้องและฟื้นฟูระบบ
นิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้ารวมถึงภูเขาป่า
ไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า
ชั้นหินอุ้มน้า และ
ทะเลสาบ ภายในปี
2563
6.6.1 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงใน
บริบทของระบบ
นิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
น้าทุกระยะเวลา

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
1.กระทรวง
1.กระทรวง
1.พระราชบัญญัติน้า
1.แผนยุทธศาสตร์
1.มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ บาดาล พ ศ. 2520
กระทรวงทรัพยากร ทรัพยากร /
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมมี
2.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า ธรรมชาติและ
งบประมาณ /
ดาเนินการสร้าง
การดาเนินงาน
พ.ศ.2561
สิ่งแวดล้อมพ.ศ.
กาลังคนและ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร 3.พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
2560-2564
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
ปกป้องและฟื้นฟู
จัดการข้อมูล
รักษาคุณภาพ
2.แผนยุทธศาสตร์
ในภาครัฐและนอก
ระบบนิเวศ ที่
ข่าวสาร
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า 2.สานักงานสถิติ
4.พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ทรัพยากรน้า 12 ปี
รวมถึงภูเขาป่าไม้
แห่งชาติยังขาดการ 2562
(พ.ศ.2558-2569)
พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้น รวบรวมข้อมูลที่เป็น 5.พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
3.แผนยุทธศาสตร์
หินอุ้มน้า และ
ปัจจุบัน
2484
การบริหารจัดการ
ทะเลสาบให้กับ
ทรัพยากรน้า 20 ปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2560-2579
รวมถึงประชาชน
กระทรวง

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการ
บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
และภาค
ประชาชน
2.หน่วยงานที่
ดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ขาด
การประสานงาน
3.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้าเชิงพื้นที่บน
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและลดมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
5.แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
6.แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี
7.ยุทธศาสตร์กรมป่า
ไม้ 20 ปี พ.ศ.25602579
8.แผนวิสาหกิจการ
จัดการน้าเสีย พ.ศ.
2560-2564
9.แผนจัดการมลพิษ
พ.ศ.2555-2559
10.แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ.
2559-2564

พื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน
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เป้าประสงค์ 6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขาป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 โดยมี
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา จากการทบทวนเอกสารความพร้อมของประเทศไทยพบว่าในด้านองค์
ความรู้นั้นมีความพร้อมในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนิยามความหมายดังกล่าว ในด้านการ
บริหารจัดการมีความพร้อมเนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานทรั พยากรน้าแห่งชาติที่
จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ล่าสุดที่กาหนดเรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศและมีการสนับสนุนด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าด้านการมีส่วนร่วมและบูรณา
การระหว่างภาคส่วนต่างๆนั้นอยู่ในระดับต่า ขาดการส่งเสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทาให้ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าประสงค์ที่ 6.6 อยู่ในระดับปานกลาง ขาดหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่จะนามาใช้ในการประเมินตามตัวชี้วัด
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7.เป้าประสงค์ที่ 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาใน กิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่
ตัวชี้วัดที่ 6.a.1 ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง กับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วน
หนึ่งของแผนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล
เป้าประสงค์ 6.a
ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่
ประเทศกาลังพัฒนาใน
กิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้อง
กับน้าและสุขอนามัย
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บ
น้า การขจัดเกลือ การ
ใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การ
จัดการน้าเสีย
เทคโนโลยี การนาน้า
กลับมาใช้ใหม่

ตัวชี้วัด

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
6.a.1 ปริมาณน้าและ 1.หน่วยงานที่
1.ขาดการบริหาร
1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า 1.หน่วยงานหลักของ 1..มีความพร้อมด้าน
สุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องยังขาด
จัดการข้อมูลเชิง
พ.ศ.2561
รัฐบาลที่ดาเนินการ ทรัพยากร /
กับเงินช่วยเหลือเพื่อ ความรู้ความเข้าใจ
บูรณาการของ
2.กรอบแนวทางความ ด้านความช่วยเหลือ งบประมาณแต่
การพัฒนาอย่างเป็น เกี่ยวกับเป้าหมายและ หน่วยงานที่
ช่วยเหลือเพื่อการ
เพื่อการพัฒนา คือ กาลังคนและ
ทางการ (official
เกณฑ์ตัวชี้วัด ต้องมี เกี่ยวข้องทาให้ขาด พัฒนาอย่างเป็นทางการ สานักงานความ
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
development
การสร้างความรู้ความ ข้อมูลภาพรวมของ (Official
ร่วมมือเพื่อการ
ในภาครัฐและนอก
assistance-ODA) ที่ เข้าใจถึงนิยาม
ประเทศที่จะ
Development
พัฒนาระหว่าง
ภาครัฐขาดความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าประสงค์และ
นามาใช้ตอบตัวชี้วัด Assistance - ODA )
ประเทศ (สพร.)
ความเข้าใจในการ
แผนบรูณาการการใช้ ตัวชี้วัดให้กับ
ซึ่งหมายถึงความ
สังกัดกระทรวงการ ทางานเชิงบูรณาการ
จ่ายของรัฐบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือที่ให้แก่
ต่างประเทศและ
ทราบและเข้าใจ
ประเทศต่างๆ ที่ปรากฏ สานักงานความ
ตรงกัน
ในรายชื่อประเทศกาลัง ร่วมมือพัฒนา

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1ขาดการ
บริหารงานเชิง
บูรณาการจัดการ
ทรัพยากรน้าเชิง
พื้นที่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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พัฒนาผู้รับความ
ช่วยเหลือของ DAC
( Development
Assistance
Committee) และ
องค์กรพหุภาคีที่
ดาเนินงานด้านการ
พัฒนาให้แก่ประทศ
ผู้รับ โดยต้องเป็นความ
ช่วยเหลือที่ให้โดย
หน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่น หรือ
โดยหน่วยงานบริหาร
ของรัฐ และมีการ
ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์ในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สวัสดิการของประเทศ
กาลังพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ( สพพ.
หรือ NEDA) ซึ่งเป็น
องค์กรมหาชน
2.แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
3.แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 20 ปี
2560-2579

353

เป้าประสงค์ที่ 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาใน กิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีตัวชี้วัดที่
6.a.1 ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง กับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วน สาหรับความพร้อม
ของประเทศไทยจากการทบทวนเอกสารพบว่า ในด้านองค์ความรู้นั้นยังอยู่ในแวดวงของหน่วยงานที่จากัด โดยเฉพาะการดาเนินการตาม ODA ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินต่อประเทศอื่นที่ด้อยพัฒนาและการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว ขณะที่หน่วยงานอื่นยังมีความเข้าใจในประเด็นดังกล่ าวน้อย ทา
ให้มีเพียงหน่วยกระทรวงการต่ างประเทศกระทรวงเดียวที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูล แต่ยังขาดการประสานงานกับหน่วยงานหรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ที่มีการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในการดาเนิน กิจ กรรมต่ างๆเกี่ยวกับ การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าการดาเนินงานที่ผ่ านมายังไม่ค่อยเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และตัว ชี้วัดองค์การ
สหประชาชาติกาหนดไว้เกี่ยวกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมา
ใช้ใหม่ เป็นต้น ขณะเดี่ยวกันในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่ายังขาดความชัดเจน และไม่มีพระราชบัญญัติโดยตรง ส่วนการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆนั้นรัฐเองมี
การสนับสนุนด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐที่ดีแต่ขาดการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทาให้
เป้าประสงค์ที่ 6.a.1 มีการดาเนินงานในระดับต่า ซึ่งจาเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องมีมาตรการในการดาเนินงานให้เกิดความชัดเจนเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าประสงค์ดังกล่าว

354

8.เป้าประสงค์ที่ 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการ
จัดการน้าและสุขอนามัย
เป้าประสงค์ 6.b
สนับสนุนและเพิม่ ความ
เข้มแข็งในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการ
จัดการน้าและ
สุขอนามัย

ตัวชี้วัด

6.b.1 ร้อยละของ
หน่วยงานบริหาร
ท้องถิ่นที่จัดตั้งและ
วางนโยบาย
ปฏิบัติการ และ
วิธีการดาเนินงาน
เพื่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องการ
จัดการน้าและ
สุขอนามัย

ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6
ด้านองค์ความรู้
ด้านข้อมูลสถิติ
ด้านกฎหมายและการ การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากร
บังคับใช้ด้าน
ของภาคส่วนต่างๆ งบประมาณ กาลัง
ประสิทธิภาพ
คนและศักยภาพ
บุคลากร ทั้งใน
ภาครัฐและนอก
ภาครัฐ
1.ยังขาดความเข้าใจ 1.ยังไม่มีการจัดการ 1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า 1.แผนพัฒนา
1.มีความพร้อมด้าน
เกี่ยวกับกระบวนการ ข้อมูลที่เป็นระบบ
พ.ศ.2562
เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากร /
มีส่วนของภาคส่วน
โดยเฉพาะ
2.พ.ร.บ.การกาหนด
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 งบประมาณแต่
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการมีส่วน แผนและขั้นตอนการ
2.แผนยุทธศาสตร์
กาลังคนและ
โดยเฉพาะภาครัฐที่ยัง ร่วมของชุมชนและ กระจายอานาจให้แก่
ชาติ ระยะ 20 ปี
ศักยภาพบุคลากรทั้ง
ไม่เข้าใจกระบวนการ ภาคีต่างๆในการ
องค์การปกครองส่วน
3.แผนยุทธศาสตร์
ในภาครัฐและนอก
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
การบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดความรู้
จัดการทรัพยากรของ ทรัพยากรน้า รวมถึง 3.ข้อบังคับการบริหาร ทรัพยากรน้า 20 ปี ความเข้าใจในการ
ภาคส่วนต่างๆอย่าง ในหน่วยงานองค์กร งบประมาณขององค์กร 2560-2579
ทางานเชิงบูรณาการ
บูรณาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่นต่ 4.แผนพัฒนาตาบล/ และกระบวนการมี
2.องค์กรปกครองส่วน เองยังไม่มีระบบ
ละแห่ง
อาเภอ/จังหวัด
ส่วนร่วม
ท้องถิ่นและภาค
จัดเก็บรวบรวม
ประชาชนยังขาด
ข้อมูลการทางาน

ด้านการมีส่วน
ร่วมและบูรณา
การระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ

1.ยังขาดการมี
ส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐด้วยกันเอง
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และ
ภาคชุมชน
2.ยังไม่มีการ
บูรณาการของ
ภาคชุมชนกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทางานแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรน้าในพื้นที่

ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าใน
ภาพรวมของ
กระทรวงและ
ประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพั ฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย โดยมีตัวชี้วัดที่ 6.b.1 ร้อยละของ
หน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการ จัดการน้าและสุขอนามัย สาหรับความ
พร้อมของประเทศไทยจากการทบทวนเอกสารพบว่ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆอย่างบูรณาการ เช่นเดียวกับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ การดาเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จึ งขึ้น อยู่ กั บ หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิ ภ าคเป็นหลั ก เช่น กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ทาให้ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมองในมุมบวกก็จะเห็นว่ากฎหมายช่วยสนับสนุน
ในการทางานในฐานะเป็นเครื่องมือและกลไกการทางาน แต่ขณะเดียวกันกฎหมายก็สะท้อนมุมลบที่เป็นอุปสรรคกีดขวางกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมร่วมของภาค
ประชาชน ภาคเอกชนและบ่อยครั้งที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับเจ้าของหน่วยงานส่วนกลางที่ทา
หน้าที่รับผิดชอบและถือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาแหล่งน้าทางการเกษตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามในด้านการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆนั้นมีแผนงาน
โครงการที่ปฏิบัติตามแผนแม่บทและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากรทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ
ดังนั้นโดยสรุปเป้าประสงค์ที่ 6.b.1 สถานะความพร้อมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง เพียงแต่ถ้าหากหน่วยงานมีการปรับแก้ไขให้มีกระบวนส่งเสริมและสร้าง
การมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างจริงจังตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แล้ว เป้าประสงค์ที่ 6.b.1 ก็มีแนวโน้มที่สามารถจะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
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บทที่ 6

การจัดลาดับความสาคัญ

บทนี้ผู้วิจัยได้วางกรอบรายงานเพื่อนาเสนอการจัดลาดับความสาคัญใน 2 ลักษณะคือ 1) จัดลาดับ
ตามความ “เร่งด่วน” (Urgency) ของเปูาประสงค์โดยเปูาประสงค์ใดที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา
ก่อนเพื่อปูองกันมิให้มีผลเสียเกิดขึ้นมาก หากปล่อยไว้เนิ่นช้าจะก่อนให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมมาก และ 2) จัดลาดับตาม “ผลกระทบ” (Impact) ของเปูาประสงค์โดยเปูาประสงค์ใดที่หาก
บรรลุแล้ว จะเป็นพื้นฐานให้การบรรลุเปูาประสงค์อื่นๆ ภายในเปูาหมายที่พิจารณาหรือเปูาหมายอื่นๆ เป็นไป
ได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยังเปูาประสงค์/เปูาหมายอื่นๆ ดังนี้

1. Target 6.1: Drinking water
By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water
for all.
เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573
Indicator 6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services.
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและ
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573 ตามเปูาประสงค์ที่ 6.1และตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย นั้นสาหรับประเทศไทยมีการพัฒนาที่สามารถ
รายงานการผ่านหลักเกณฑ์การเข้าถึงน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยมาตั้งแต่ช่วงท้ายของการพัฒนา
แห่ งสหั ส วรรษ (MDGs) ที่มีการลดสั ดส่ ว นประชากรที่ไม่ส ามารถเข้าถึงน้าดื่มสะอาดได้ จากรายงานของ
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) พบว่าการเข้าถึงน้าสะอาดนับตั้งแต่
ช่วงทศวรรษ 1990 สัดส่วนประชากรที่มีน้าดื่มสะอาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็น 93 แนวโน้มดีขึ้นทั้งในเขต
เมืองและชนบท ในชนบทดีขึ้นมากจากเดิมร้อยละ 76 เพิ่มเป็นร้อยละ 91 ขณะที่รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน
พบว่าประชาชนเข้าถึงบริการน้าดื่มสะอาดตามรายงานการทบทวนการดาเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พ.ศ.2560 (กรมการต่างประเทศ, 2560) พบว่าประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานและบรรลุเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เกี่ยวกับการเข้าถึงน้าสะอาดของครัวเรือนที่
มีถึงร้อยละ 99.80 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ของครัวเรือนทั่วประเทศและข้อมูลเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ที่ปัจจุบันครัวเรือนมีการเข้าถึงแหล่งน้าบริโภคสะอาดร้อยละ 99.46 ของครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างไร
ก็ตามในภาพรวมของประเทศยังปรากฏความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงน้าสะอาดสาหรับการบริโภค โดยความ
รุนแรงของการขาดแคลนน้าในชนบทสูงกว่าในเมืองและยังมีปัญหาคุณภาพน้าบริโภคไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้าประปาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังคงมีระดับต่ากว่าร้อยละ 20-40
เนื่องจากการประปามีระบบโครงสร้างไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่องด้านการบารุงรักษาคุณภาพน้า ดังนั้น
สิ่งที่ประเทศไทยต้องดาเนินการเร่งด่วนคือการพัฒนาคุณภาพน้าดื่มสะอาดให้ได้มาตรฐานตามประกาศกรม
อนามัยและมาตรฐานตามเกณฑ์ของ WHO และต้องเร่งรัดดาเนินการในกลุ่มประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงน้าสะอาด
ที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้เกิดความครอบคลุม เท่าเทียมและเป็นธรรม

358

การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและ
หน่วยงาน
สนทช./ทส./
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ รับผิดชอบหลัก: สธ./มท.
ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 6.1 : บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด :
UN

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่
ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับ
การจัดการอย่าง
ปลอดภัย

ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมาย
ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

2562

99.46

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

อก./วช./มท./สกสว./สสช./ศธ./กษ./โครงการ
พระราชดาริ/อว./สนทช.
ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย


oมีข้อมูล

oบรรลุแล้ว
oยังไม่มีข้อมูล
oบรรลุภายในปี...2573.......
ความเห็น ขอเพิ่มตัวชี้วัด (Additional indicators) ดังนี้
1. การซื้อหาได้และคุณภาพน้า (กรมทรัพยากรน้า)
2. ร้อยละของคุณภาพน้าประปาที่ได้มาตรฐานตามข้อแนะนา WHO
3.ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าถึงน้าประปา
การดาเนินงาน: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580): ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ ความเห็น 1.การเพิ่มและปรับตัวชี้วัดมาจากที่ประชุมรายงานผลการ
จัดการน้าอุปโภคบริโภค
ปฏิ บั ติ การการจั ด ทาตั ว ชี้ วัด เปู าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ในบริ บ ท
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
,2562)
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
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4.แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

2.ที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ
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2. Target 6.2: Sanitation and hygiene
By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and
open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in
vulnerable situations.
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้ สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
Indicator 6.2.1: Proportion of population using safely managed sanitation services,
including a hand washing facility with soap and water.
ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียง
และเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง
และกลุ่มที่อยู่ใต้ สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 และตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้านั้น
ประเทศไทยมีการดาเนินงานมาตั้งแต่การเข้าร่วมการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) รายงานผลตามเปูาหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2547 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2547) พบว่าสัดส่วนครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 เป็น 98 ใน
เขตชนบทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83 เป็น 97 ซึ่งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆ นอกจากบาง
จังหวัดภาคใต้ ในเขตเมืองสัดส่วนการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99 เป็น 99.5 ประชากรในเขต
ชุมชนแออัดก็สามารถเข้าถึงส้วมถูกสุขลักษณะได้ร้อยละ 99 นอกจากในจังหวัดภาคใต้บางแห่งที่มีอัตราการ
เข้าถึงส้วมถูกสุขลักษณะประมาณร้อยละ 94 สาหรับสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าครัวเรือนในประเทศไทยมีส้วม
ถูกสุขลักษณะร้อยละ 99.80 (กรมการต่างประเทศ, 2560) ขณะที่สถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะปี
2560 เมื่อจาแนกตามสถานที่ทั้ง 12 แห่งเปูาหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะพบว่าโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมากที่สุ ดร้อยละ 99.34 รองลงห้างสรรพสินค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อ ยละ 94.54 และส้ว มริม
ทางผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75.73 ตามลาดับ (กรมอนามัย, 2561)
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและ
หน่วยงาน
สธ./มท./
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ รับผิดชอบหลัก:
ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
:
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง
และกลุ่มที่อยู่ใต้ สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด :
ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
UN

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด
99.80

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

2562
6..2.1 ร้อยละของประชากรที่
100 %
ใช้บริการสุขอนามัย
ได้รับการจัดการอย่าง
ปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกใน
การล้างมือด้วยสบู่และ
น้า
การดาเนินงาน: 1.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย (HAS) ระยะที่ 4 (พ.ศ.25602564)
2.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564

หน่วยงาน
ร่วม :

ทส./อก./วช./สกสว./สสช./ศธ./โครงการ
พระราชดาริ/สนทช.
ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

oยังไม่มีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุภายในปี....2573..........

ความเห็น 1.ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัด
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National
Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ใช้
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3.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564
4.โครงการรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) และวันล้างมือโลก (World
Hand Washing Day)
5.การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดาริ

หลักเกณฑ์เดิมของ SDGs ระดับสากล (Global Indicator)
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3. Target 6.3: Water quality and wastewater
By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and
minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of
untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally.
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน
ปี 2573
Indicator 6.3.1: Proportion of wastewater safely treated. (UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
Indicator 6.3.2: Proportion of bodies of water with good ambient water quality,
(UNSD)
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือ
สระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัด
การทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มการน้ ากลั บ มาใช้ใ หม่ทั่ว โลกภายในปี 2573

และตั ว ชี้วัด ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้ ว มถู ก

สุขลักษณะและตัวชี้วัดร้อยละของตัวของน้า เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง,หรือสระ
น้า ที่มีคุณภาพน้ าโดยรอบที่ดี สาหรับประเทศไทยมีการดาเนินงานมาตั้งแต่การพัฒนาแห่ งสหัสวรรษตาม
เปูาหมายการพัฒนาเปูาหมาย MDGs (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2547) และมีการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกาหนดเพิ่มเติม (MDG Plus) ซึ่งคุณภาพน้าในช่วง 3 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2554 พบว่าคุณภาพน้าของแหล่งน้าโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากคุณภาพน้าที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อม โทรมลดลง ซึ่งปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพน้า คือ ปริมาณน้าฝนซึ่งมีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยัง
พบว่าบางบริเวณยังคงมีปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการรายงานการตรวจการเฝูา
ระวังคุณภาพน้าประจาปีโดยคุณภาพน้าในปี 2561 นั้นจากการประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิว
ดิน (Water Quality Index: WQI) พบว่าแหล่งน้ามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 28 (18 แหล่งน้า) เกณฑ์
พอใช้ร้อยละ 55 (36 แหล่งน้า) และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 17 (11 แหล่งน้า) และเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2559 จะเห็นว่ามีแหล่งน้าที่จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 17 สาหรับภาพรวมใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมาของคุณภาพน้าในแหล่งน้าต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
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สาหรับคุณภาพน้าใต้ดินหรือน้าบาดาลในปี พ.ศ.2561 จากการดาเนินการที่ต่อเนื่องผลการดาเนินการ
เฝูาระวังคุณภาพน้าใต้ดินของประเทศไทยมีรายงานกรมควบคุมมลพิษ (2562) แอ่ งน้าบาดาลในประเทศไทยมี
ทั้งหมด 27 แอ่ง กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลจานวน 901 สถานีในจานวนบ่อ
สังเกตการณ์จานวน 1,587 บ่อ คุณภาพน้าบาดาลโดยทั่วปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภค บางแห่งแร่ธาตุ
ปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ โดยทั่วไปจะพบเหล็กและแมงกานิสในปริมาณสูง และบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้า
บาดาลและเฝูาระวังติดตามการปนเปื้อนประเภทโลหะหนักเป็นพิเศษและสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นพิเศษ เช่น
พื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลและชายฝั่งมีการดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้าพบว่า จากรายงานในปี
พ.ศ.2562 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) พบว่าสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งระยะยาว 2,800 กิโลเมตร
ครอบคลุมอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก อ่าวไทยตอนใน และชายฝั่งอันดามัน พบว่าแนวโน้ม
สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งในช่วง 10 ปี (2552-2561) พบสัดส่วนของคุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึ งพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2552-2561 มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตามคุณภาพน้าตั้งแต่ปี 2557 –ปัจจุบันคุณภาพน้าดีขึ้นโดย
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปถึงร้อยละ 94
สถานการณ์การลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลดลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนาน้ากลับ มาใช้ใหม่
โดยกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานคุณภาพน้าเสื่อมโทรมพบในบริเวณปลายน้าของแหล่งน้าสายหลักซึ่ง
เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการทางการเกษตรและการปศุสัตว์
สาเหตุที่ทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้าเสียที่ไม่ผ่านการบาบัดและการระบายน้าทิ้ง ซึ่งบาบัด
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดลงสู่แหล่งน้า ปัจจุบันน้าเสียจากชุมชน 21 ล้านครัวเรือนหรือจากประชากร 66
ล้านคนทาให้เกิดน้าเสียมากถึง 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันได้รับการบาบัดเพียง 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ
ร้อยละ 33 ของปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น จากระบบที่จัดสร้างขึ้นและเดินระบบได้ 97 แห่ง ขณะที่การบาบัดน้า
เสียของสถานประกอบการต่างๆ จากการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายเฉลี่ยร้อยละ 48
คุณภาพน้าของแหล่งน้านั้นได้รับผลกระทบจากแหล่งกาเนิดน้าเสียหลักมาจากน้าเสียจากอุตสาหกรรม 17.8
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าเสียจากชุมชน 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าเสียจากเกษตรกรรม 3.9 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้าเกิดจากการระบายน้าที่ไม่ได้รับการบาบัดก่อนลงสู่
แหล่งน้า โดยนาเสียจากชุมชนมากกว่า 24 ล้านครัวเรือนเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสี ยเพียงร้อยละ 14.5 ของ
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นและได้รับการบาบัด 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากระบบบาบัดน้าเสียรวมที่มีอยู่
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101 แห่งทั่วประเทศ (ใช้งานได้ 88 แห่ง) โดยเป็นระบบบาบัดน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 แห่ง
กรุ งเทพมหานคร 8 แห่ งและองค์การจั ดการน้าเสี ย 25 แห่ ง ซึ่งปัจจุบันระบบบาบัดน้าเสี ยทั่ว ประเทศมี
ศักยภาพรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นเพียง 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคิดเป็นร้อยละ 28 ของน้าเสียที่เกิดขึ้น
เนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ไม่ มี งบประมาณในการลงทุน ระบบ และค่ าบ ารุง รั ก ษาระบบส่ ว น
แหล่งกาเนิดน้าเสียอื่น เช่น สถานประกอบการทั้งในชุมชนอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหลายแห่งไม่บาบัดน้าเสีย
ของตนเอง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบฟาร์มสุกรซึ่งมี
ทั้งหมด 151,799 ฟาร์มทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนั้นประเทศไทยมีการดาเนินงานมาตั้งแต่การ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษและการดาเนินการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเปูาหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ปัจจุบันการพัฒนาตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศ
ไทยมีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ที่ดาเนินการครอบคลุมการจัดการทั้ง
ขยะมูลฝอย การจัดการสารเคมีและวัสดุอันตราย ของเสียอันตรายขากชุมชน กากของเสียอุตสาหกรรม มูล
ฝอยติดเชื้อ สารอันตรายทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทาให้สถานการณ์ในเปูาประสงค์ที่ 6.3 นั้นดี
ขึ้นซึ่งข้อมูลในเปูาประสงค์นี้นั้นยังเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเปูาประสงค์อื่น เช่น เปูาประสงค์ 6.2, 6.4, 6.5,
6.6 และเปูาหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอนุรักษ์และใช้ป ระโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเปูาหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบกปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืนด้วย
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช./ทส.
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก:
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
6.3.1 :
อันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมา
ใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน ปี 2573
ตัวชี้วัด :
ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
UN

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

6.3.1: ร้อยละของจานวน
ประชากรที่ใช้ส้วมถูก
สุขลักษณะ
การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย (HAS) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)
2.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
3.โครงการรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)
4.การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดาริ

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

อก./วช./มท./สกสว./สสช./ศธ./

ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุภายใน.......2573....... ปี

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้มีการปรับใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
2.ทีป่ ระชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดสาหรับ
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6.3.2 ร้อยละของตัวของน้า
(เช่น มหาสมุทร, ทะเล
, ทะเลสาบ, แม่น้า,
ธารน้า, คลอง, หรือ
สระน้า) ที่มีคุณภาพน้า
โดยรอบที่ดี
การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย (HAS) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)
2.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
3.โครงการรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)
4.การจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดาริ
5.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580): ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการคุณภาพน้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
6.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564

ประเทศไทย (Additional Indicator) คือร้อยละของปริมาณน้าเสียที่
รับการบาบัดตามมาตรฐาน
oมีข้อมูล
oบรรลุแล้ว


oยังไม่มีข้อมูล
oบรรลุ
ภายในปี....2573.........

ความเห็น
1.ทีป่ ระชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้มเี พิ่มตัวชี้วัดสาหรับประเทศ
ไทย (Additional Indicator) คือร้อยละคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
และคุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี (กรมควบคุมมลพิษ)
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4. Target 6.4: Water Use and Security
By 2030, substantially increasing water-use efficiency across all sectors and ensure
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity substantially
reduce the number of people suffering from water scarcity.
เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า
และจั ดหาน้ าที่ยั่ งยื น เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ป ระสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้าภายในปี 2573
Indicator 6.4.1: Change in water-use efficiency over time.
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
Indicator 6.4.2: Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of
available freshwater resources.
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วน
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ป ระสบความทุกข์ จ ากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573

และตัว ชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความ

เปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลานั้น และตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้า
ที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วยนั้นประเทศไทยมี
การดาเนิ น งานมาตั้ งแต่ก ารพัฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ และตามเปูา หมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนในปัจจุบั นมีการ
ดาเนินงานโดยบรรจุแนวทางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ 12 และได้จัดทา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าของประเทศที่กาหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าไว้ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
(เกษตรและอุตสาหกรรม) ยุ ทธศาสตร์การจัดการน้าท่ว มและอุทกภัย ยุ ทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช./ทส.
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก:
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและ
6.4 :
จัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ประสบ
ความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
ตัวชี้วัด :
ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
UN

6.4.1 ร้อยละความ
เปลี่ยนแปลงของการ
ใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดทุก
ช่วงเวลา

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

มท./สธ./อก./วช./สกสว./สสช./ศธ.

ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุภายในปี.....2573.........

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ยึดการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของสหประชาชาติ (Global Indicator)
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6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้า
ที่สามารถใช้ประโยชน์
ถูกใช้ไป โดยนาความ
ต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมา
พิจารณาร่วมด้วย
การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

oมี
 ข้อมูล
oยังไม่มีข้อมูล

oบรรลุ
แล้ว

oบรรลุภายในปี.2573...........

ความเห็น
1.ให้ยึดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (Global
Indicator)
2.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอเพิ่มตัวชี้วัดทดแทน 6.4.2 คือ
ระดับความตึงเครียดด้านน้า: สัดส่วนการใช้น้าจืดต่อปริมาณน้าจืด
ทั้งหมด
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5. Target 6.5: Water resources management
By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including
through transboundary cooperation as appropriate.
เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
Indicator 6.5.1: Degree of integrated water resources management implementation
(0-100)
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
Indicator 6.5.2: Proportion of transboundary basin area with an operational
arrangement for water cooperation.
ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 และตัวชี้วัด
6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100) และตัวชี้วัด 6.5.2:
สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้าของประเทศไทยนั้นมีการ
ดาเนินงานประเทศไทยที่มีการกาหนดแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ามาตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ฉบั บ ที่ 1 จนมาถึ ง ปั จ จุ บั น ฉบั บ ปั จ จุ บั น และมี ก ารก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรน้ าระดับ ชาติขึ้น มาและมีก ารตรากฎหมายพระราชบัญญั ติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย แนวทางการดาเนินงานและการบริหารจัดการที่มีหน่วยงานขึ้นมารองรับในการจัดการ
เชิงบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเชิงระบบของประเทศทั้งหมดซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในภาพรวมระดับชาติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงต่างๆนาไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
ตนเองเพื่อขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติในระดับพื้นที่ และการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ
IWRM (0-100) ของประเทศไทยนั้นมีข้อมูลสถานะที่ประเทศไทยดาเนินการในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนและ
ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับชาติและระดับปฏิบัติการ
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช./ทส./
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก: กษ.
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
6.5 :
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
ตัวชี้วัด :
UN

6.5.1

ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมาย

ระดับการดาเนินงาน
การจัดการทรัพยากร
น้าแบบบรูณาการ
IWRM (0-100)

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

สธ./อก./วช./มท./สกสว./สสช./ศธ./กต.

ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุ
ภายในปี..2573...........

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ใช้เกณฑ์ชี้วัดสากล (Global
Indicator)
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6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้า
ที่ข้ามเขตแดนมีการ
จัดการดาเนินงานเพื่อ
ความร่วมมือด้านน้า
การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

oมี
 ข้อมูล
oยังไม่มีข้อมูล

oบรรลุแล้ว
oบรรลุภายในปี...2573...........

ความเห็น
1.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ใช้เกณฑ์ชี้วัดสากล (Global
Indicator)
2.ข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์และการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด 6.5.2

374

6. Target 6.6: Water-related ecosystems
By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers and lakes.
เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
Indicator 6.6.1: Change in the extent of water-related ecosystems over time.
ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
6.1

ตั วชี้วัด 6.6.1: ร้ อยละการเปลี่ยนแปลงในบริ บทของระบบนิเ วศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุก

ระยะเวลา
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมี
การดาเนินงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับการปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้
พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ มาตลอดตั้งแต่เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (สานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547) เปูาหมายที่ 7: รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เปูาหมายย่อยที่ 9: กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ 1) สัดส่วนพื้นที่ปุาต่อพื้นที่ประเทศ (%) 2)
สัดส่ วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศ (%) และเปู าหมายเพิ่มเติม
(MDG+) คือเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น และเพิ่มสัดส่วน
การนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2549 มีตัวชี้วัดคือพื้นที่ปุาชายเลน สัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนในพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น สัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีค่า DO, BOD และ TCB กว่ามาตรฐาน และ
สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นามาใช้ประโยชน์ใหม่
ปัจจุบันสถานการณ์ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่ม
น้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบนั้นประเทศไทยสามารถบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และเมื่อ
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ UN-Water กาหนดไว้ในการนามาเป็นตัวประเมินตามตัวชี้วัด โดยวัดเป็นค่าร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงหารด้วยจานวนปี (% change/ year) ซึ่ง UN-Water อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาจะ
พิจารณาจาก ประการแรกการขยายพื้นที่ของระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับน้า เช่น พื้นที่ชุ่มน้า ปุาพรุ ปุาชายเลน
รวมถึงทุ่งนาปลูกข้าว และพื้นที่น้าในแผ่นดินเช่น แม่น้า พื้นที่น้าท่วมขัง ปากแม่น้า ทะเลสาบและอ่างเก็บน้า
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เป็นต้น ประการที่สอง คุณภาพของน้าในระบบนิเวศทั้งแม่น้า ทะเลสาบ น้าผิวดิ น เป็นต้น และประการที่สาม
คุณภาพของน้าในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 6.3.2 โดยประเมินจากการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาที่ใช้
เป็นองค์ประกอบย่อยในการพิจารณา อย่างไรก็ตามทางสานักงานเลขานุการทั่วไปสหประชาชาติโดยสภาผู้นา
เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เสนอแนะเพิ่ มเติมว่าควรพิจารณาการวัดดังนี้ ประการแรก วัดจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ประการที่สอง วัดจากสัดส่วนการใช้น้าทั้งหมดที่ปรับมาจากตัวชี้วัดของ MDG indicator
ประการที่สามวัดจากร้อยละของการบาบัดน้าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าที่ผ่านค่ามาตรฐานของชาติ ประการที่สี่
มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการปกปูองพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ประการที่ห้า วัดจากร้อยละพื้นที่ปุาไม้ภายใต้
แนวคิดการจัดการปุาอย่างยั่งยืน และประการสุดท้าย วัดจากร้อยละของพื้นที่ปุาชายเลนที่ถูกทาลายลงไป
(hectares and as % of total mangrove area) ซึ่งจะเห็นว่าหลักเกณฑ์การวัดของเปูาหมายที่ 6.6 นั้นยัง
เชื่อมโยงกับประสงค์อื่นที่กล่าวมาข้างต้นและเชื่อมโยงกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 14: การใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทาง
ทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปูาหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ปกปูอง ฟื้นฟู
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน นั่นหมายความว่าประเทศไทยสามารถนาเอา
ข้อมูลการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการบริหารจัดการและสามารถจัดทารายงานเพื่อ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์ได้
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช/ทส./กษ. หน่วยงาน
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก:
ร่วม :
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
6.6 :
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
ตัวชี้วัด :

ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมาย
UN

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

6.6.1 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงในบริบท
ของระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับน้าทุก
ระยะเวลา
การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4.แผนยุทศาสตร์กรมปุาไม้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
5.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

อก./วช./มท./สกสว./สสช./ศธ./คม./กษ.

ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุภายในปี...2573...........

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ใช้เกณฑ์ชี้วัดสากล (Global
Indicator)
2.ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3
(สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ปรับเพิ่มตัวชี้วัด (Additional
Indicators)
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6.แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ (พ.ศ.2560-2564)
7.แผนการจัดการมลพิษ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9.แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
10.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย (พ.ศ.2560-2564)
11.แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564)

- สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
- สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
- สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู
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7. Target 6.a International cooperation and capacity-building.
By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to
developing countries in water and sanitation related activities and programmes, including
water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse
technologies.
เป้ า ประสงค์ 6.a:

ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งขี ด

ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมา
ใช้ใหม่
Indicator 6.a.1: Amount of water and sanitation related official development
assistance that is part of government coordinated spending plan.
ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
(official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนนบรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
น้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย
เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่โดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ( สพพ. หรือ NEDA) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนกิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของสางานความ
ร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้ว ยโครงการเพื่อการพัฒนา การให้ ทุนศึกษา/ฝึ กอบรม/ดูงานใน
ประเทศไทย การให้วัสดุอุปกรณ์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีในประเทศคู่ร่วมมือและ
การส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือต่ างๆ
อาทิโครงการความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Programme) เป็นการให้ความร่วมมือเพื่อดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับประเทศคู่ร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศกาลังพัฒนา (Technical Cooperation among Developing Countries Programme-TCDC)
เป็นการให้ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training
Programme-TCTP) โดยร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP WHO ILO
เป็นต้น โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจาปี (Annual International Training Courses
Programme-AITC) การจัดหลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme379

TIPP) ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ให้หรือองค์การ
ระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนา การดาเนินงานอาสาสมัครเพื่อน
ไทย (Friends from Thailand) โดยจัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ เป็นต้น
อย่ างไรก็ต ามจะเห็ น ว่ าประเทศไทยยัง ขาดความร่ ว มมือ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดการทรั พยากรน้ า
โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนั บสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลัง
พัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้
น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนส าหรั บ ประเทศไทยที่จ ะหาผลการดาเนินงานมาตอบตัว ชี้วัดและยังไม่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ากับกระทรวงการต่างประเทศที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว ดังนั้นสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานใหม่และรับผิดชอบการกาหนดนโยบายและ
รวบรวมแผนบริ ห ารจัดการทรั พยากรน้ าของประเทศต้ องประสานงานกันเพื่อจัดทาโครงการและตัวชี้วัด
ดังกล่าว
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช./ทส./
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก: กต.
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 6. ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
a:
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้า
และสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่
ตัวชี้วัด :
ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
UN

6.a.1 ปริมาณน้าและ
สุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง
กับเงินช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (ODA) ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของแผน
บรูณาการการใช้จ่าย
ของรัฐบาล

ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

อก./วช./มท./สกสว./สสช./ศธ./โครงการ
พระราชดาริ/สธ.
ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว
oบรรลุภายในปี..2573............

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ยังไม่มีการดาเนินการเกี่ยวกับการตอบตัวชี้วัด 6.a.1 ที่ชัดเจน
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมและประสานงานกัน
เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงแผนงาน/โครงการ
หรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเป็นเปูาประสงค์ดังกล่าว
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การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4.แผนการดาเนินงานของกรมความร่มมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการ
ต่างประเทศ
5.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย (พ.ศ.2560-2564)
6.แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558-2564)
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8. Target 6.b: Stakeholder participation
Support and strengthen the participation of local communities in improving water
and sanitation management.
เป้า ประสงค์ 6.b:

สนั บ สนุ นและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่ ว นร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
Indicator 6.b.1: Proportion of local administrative units with established and
operational policies and procedures for participation of local communities in water and
sanitation management.
ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย
การจัดลาดับความสาคัญเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย นั้นประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยใน
ภาครัฐมีพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
2542 ที่กาหนดเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการน้าและสุขอนามัย ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีรายงาน
ข้อมูลจานวนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
เทศบาล 2,442 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 179 แห่ง และเทศบาลตาบล 2,233 แห่ง
มีองค์การบริหารส่วนตาบล 5,332 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา) 2 แห่ง รวมทั้งสิ้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ซึ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่โดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้าและสุขอนามัย
ของชุมชนซึ่งมีการจัดทาข้อบังคับ งบประมาณรายจ่ายประจาปีและแผนการดาเนินงานของหน่วยงานซึ่ง
สามารถเป็นข้อมูลที่ประเทศไทยสามารถนามาเป็นฐานข้อมูลในการตอบการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
6.b.1 ในเปูาประสงค์ 6.b ได้ อย่างไรก็ตามในเปูาประสงค์ดังกล่าวยังขาดการพิจารณาการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนอื่นๆ เช่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นต้ น ซึ่งควรมีการนามาพิจารณาเพื่อ
นาไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย ดังนั้นใน
เปูาประสงค์นี้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการนามาพิจารณาร่วมกันซึ่ง ควรมีหน่วยงานกลางเข้ามาเป็นกลไก
เชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆและจัดทาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผลการดาเนินงานเพื่อที่จะสามารถ
นามาใช้เป็นคาตอบในการประเมินตามเปูาประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าว
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การประเมินสถานะด้านข้อมูล/ สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น)
เป้าหมาย 6 : เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี หน่วยงาน
สนทช./มท./
น้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหาร รับผิดชอบหลัก: ทส./สธ.
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
:
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
ตัวชี้วัด :
UN

6.b.1 ร้อยละของหน่วยงาน
บริหารท้องถิ่นที่จัดตั้ง
และวางนโยบาย
ปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในเรื่องการ
จัดการน้าและ
สุขอนามัย

ข้อมูล/ตัวชี้วัดในภาพรวม
(3 รอบ อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ค่าเป้าหมาย
ประเทศไทย (ระยะ
สั้น ปัจจุบัน -2562)

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

ปี

ข้อมูล/
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ร่วม :

อก./วช./กษ./สกสว./สสช./กห./โครงการ
พระราชดาริ/
ค่าเป้าหมาย (เป้าประสงค์) :

สถานะตัวชี้วัด
(มี/ไม่มีข้อมูล/ความเห็น
เกี่ยวกับตัวชี้วัด ฯลฯ)

oมีข้อมูล

คาดการณ์การบรรลุเป้าหมาย
SDGs/ ประเทศไทย
oบรรลุแล้ว

oบรรลุภายในปี..2573...........

oยังไม่มีข้อมูล
ความเห็น
1.ยังไม่มีการดาเนินการเกี่ยวกับการตอบตัวชี้วัด 6.b.1 ที่ชัดเจน
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมและประสานงานกัน
เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงแผนงาน/โครงการ
หรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเป็นเปูาประสงค์ดังกล่าว
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การดาเนินการ: 1.แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
3.แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4.แผนการจัดการมลพิษ (พ.ศ.2560-2564)
5.แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
6.แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
7.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย (พ.ศ.2560-2564)
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การจัดลาดับความสาคัญเป้าหมายที่ 6 สาหรับประเทศไทย
สาหรับการจัดลาดับความสาคัญของเปูาหมายที่ 6 ของประเทศไทยนั้นพิจารณาจากการดาเนินงาน
และการขับเคลื่อนของประเทศไทยจากการทบทวนข้อมูลทั้งหมดและนามาจัดลาดับความสาคัญตามการ
วิเคราะห์และเรียงลาดับของเปูาหมายที่ 6 ในบริบทของประเทศไทยตามความเร่งด่วน “Urgency” และตาม
ผลกระทบ “Impacts”
1.การจัดลาดับความสาคัญตามความเร่งด่วน “Urgency”
สาหรับการจัดลาดับความสาคัญตามความเร่งด่วนใช้หลักเกณฑ์ประมาณการโดยพิจารณาจากความ
พร้อมของประเทศไทยด้านองค์ความรู้ ด้านข้อมูลสถิติ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ด้านประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆ ด้านทรัพยากร งบประมาณ กาลังคนและศักยภาพบุคลากร ทั้งในภาครัฐและ
นอกภาครัฐ และด้านการมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นระดับคะแนนดังนี้
1 = เร่งด่วนลาดับที่ 1 หมายถึง มีความสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนมากที่สุด พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดข้อมูลการบริหารจัดการหรือขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก ขาดแผนยุทธศาสตร์ ขาดการบูร ณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนจาเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วนมากที่สุด
2 = เร่งด่วนลาดับที่ 2 หมายถึง มีความสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนมาก พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการจัดเก็บ ข้อมูลการบริหารจัดการ มีแผนยุทธศาสตร์ แต่ยัง
ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วนมาก
3 = เร่งด่วนลาดับที่ 3 หมายถึง มีความสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนปานกลาง พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีหน่วยงานรับผิดชอบมีการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดทารายงาน มีแผนยุทธศาสตร์ แต่ยัง
ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
4 = เร่งด่วนลาดับที่ 4 หมายถึง มีความสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนน้อย พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจัดทารายงานประจาปี
มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีแผนยุทธศาสตร์ แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการ
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2.การจัดลาดับความสาคัญตามผลกระทบ “Impacts”
สาหรับการจัดลาดับความสาคัญตามผลกระทบใช้หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนโดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ความจาเป็นในการดาเนินงาน ผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลกระทบต่อตัวชี้วัด ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ประชากร ซึ่งหากไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผลเสียของ
ประเทศในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้
1 = ผลกระทบมากลาดับที่ 1 หมายถึง มีความสาคัญเนื่องจากมีผลกระทบมากที่สุดพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความจาเป็นในการดาเนินงานและมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ผลกระทบต่อตัวชี้วัด และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ประชากร ซึ่งหากไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผล
เสียของประเทศในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุด
2 = ลาผลกระทบมากดับที่ 2 หมายถึง มีความสาคัญเนื่องจากมีผลกระทบมาก พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความจาเป็นในการดาเนินงานและมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ผลกระทบต่อตัวชี้วัด และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ประชากร หากไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผล
เสียของประเทศในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาก
3 = ผลกระทบมากลาดับที่ 3 หมายถึง มีความสาคัญ มีผลกระทบปานกลางพิจารณาจากหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความจาเป็นในการดาเนินงานและมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลกระทบ
ต่อตัวชี้วัด และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ประชากร หากไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผลเสียของ
ประเทศในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปานกลาง
4 = ผลกระทบมากลาดับที่ 4 หมายถึง มีความสาคัญแต่มีผลกระทบน้อย พิจารณาจากหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความจาเป็นในการดาเนินงานและมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลกระทบ
ต่อตัวชี้วัดและ/หรือมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ประชากร หากไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผลเสียของ
ประเทศในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนน้อย
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ตารางที่ 6.1 ลาดับความสาคัญเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 6
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้า
ดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573

เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
สุขอนามัยที่พอเพียงและเป็น
ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง

ตัวชี้วัด

สถานภาพ

ความสาคัญ
ข้อคิดเห็น
ความสาคัญตาม
ข้อคิดเห็นลาดับที่
เร่งด่วน” ผลกระทบ
(Urgency) (Impacts)
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของ
1.มีหน่วยงานรับผิดชอบ
3
1
เนื่องประเทศไทยมีการ
2
ประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับ ชัดเจน
ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการอย่างปลอดภัย
2.มีแผนแม่บท/แผน
และมีหน่วยงานที่
ยุทธศาสตร์ชาติในการ
เกี่ยวข้องรับผิดชอบที่
ขับเคลื่อน
ชัดเจน มีความ
3.มีการจัดเก็บข้อมูลและ
ครอบคลุมการเข้าถึง
จัดทารายงานประจาปี
มากกว่าร้อยละ 99 มี
เพียงแต่การที่ต้อง
ปรับปรุงคุณภาพน้าให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดในส่วนที่ยังเป็น
ปัญหาเท่านั้น
ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของ
1.มีหน่วยงานรับผิดชอบ
2
1
ประเทศไทยมีการ
2
ประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัย ชัดเจน
ดาเนินงานด้านการ
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 2.มีแผนแม่บท/แผน
ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
รวมถึงการอานวยความสะดวก ยุทธศาสตร์ชาติในการ
แผนยุทธศาสตร์นโยบาย
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โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ ในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
ความต้องการของผู้หญิง
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบางภายในปี
2573

เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับ
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของ
คุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัด
จานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูก
การทิ้งขยะและลดการปล่อย
สุขลักษณะ
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่ม
การน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก
ภายในปี 2573

ขับเคลื่อน
3.มีการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานประจาปี
4.ยังมีความไม่ครอบคลุม
เกีย่ วกับการดาเนินงานใน
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการล้าง
มือด้วยสบู่และน้า
1.มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน
2.มีแผนแม่บท/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติในการ
ขับเคลื่อน
3.มีการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานประจาปี
4.หน่วยงานอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
การดาเนินงานตาม
นโยบายเกี่ยวกับการขจัด
น้าเสียและสิ่งปฏิกูลใน
พื้นที่ตนเองยังไม่
ครอบคลุมและบางแห่ง

3

1

และหน่วยงานที่เกี่ยว
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนทา
ให้มีข้อมูลสถิติผลการ
ดาเนินงานที่มากกว่า
ร้อยละ 99 ในการเข้าถึง
การสุขอนามัย
1.ประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
แผนยุทธศาสตร์นโยบาย
และหน่วยงานที่เกี่ยว
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนทา
ให้มีข้อมูลสถิติผลการ
ดาเนินงานที่มากกว่า
ร้อยละ 99 ในการเข้าถึง
การสุขอนามัย
2.ควรมีมาตรการที่เข้มข้น
ในการผลักดันและ
สนับสนุนให้องค์กร

1
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ยังขาดประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของตัว
ของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง,
หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้า
โดยรอบที่ดี

1.มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน
2.มีแผนแม่บท/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติในการ
ขับเคลื่อน
3.มีการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานประจาปี

3

1

เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่ม
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความ
ประสิทธิภาพการใช้น้า ในทุก
เปลีย่ นแปลงของการใช้น้าอย่างมี
ภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่า ประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
จะ มีการใช้น้าและจัดหาน้าที่
ยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาด

1..มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน
2.มีแผนแม่บท/แผน
ยุทธศาสตร์ชาติในการ
ขับเคลื่อนในปัจจุบันมี

1

2

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดการน้าเสีย
และสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของจนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจนมี
การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างแหล่งน้า
ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีแผนแม่บทในการ
ขับเคลื่อนระดับชาติทา
ให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้
มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจนแต่ยังขาดการ
บริหารจัดการเชิงบูรณา
การ อย่างไรก็ตามมีการ
ดาเนินงานจัดทาแผน

3

2
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แคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์
จากการขาดแคลนน้าภายในปี
2573

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ 20 ปี
3.ขาดการบริหารจัดการ
ข้อมูลและการจัดทา
รายงานประจาปี
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของ
ยังขาดการบริหารจัดการ
ปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้า และไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ของสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วม และการจัดทารายงาน
ด้วย
ประจาปี

เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการ ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการ
บริหารจัดการน้าแบบองค์รวมใน ดาเนินงานการจัดการทรัพยากร

มีหน่วยงานที่ดาเนินงาน
แต่ยังไม่ได้มีการบูรณา

1

3

1

3

แม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆจึงมีแนวโน้มที่
สามารถบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ยังไม่มีการวางแนว
ทางการดาเนินงานที่
ชัดเจนรวมถึงการ
บริหารจัดการข้อมูลที่จะ
นามาใช้เพื่อตอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของตัวชี้วัด 6.4.2
ดังนั้นควรกาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีการมอบหมาย
ภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินงานให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 6.4.2
มีการนาเอาหลักการ
IWRM มาดาเนินการ

3

3
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ทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนตาม
ความเหมาะสมภายในปี 2573

เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับ

น้าแบบบรูณาการ IWRM (0100)

การเชิงระบบร่วมกัน

ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่
ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการ
ดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้าน
น้า

ยังไม่มีการดาเนินงานที่
ชัดเจน ปัจจุบันมี
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการใน
ลุ่มน้าโขง และมี
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่
เริ่มดาเนินการในส่วยที่
เกี่ยวข้อง

1

3

ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบ

ประเทศไทยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน มี

2

2

เช่น การประปา กรม
ชลประทาน แต่ยังไม่มี
การนามาใช้เชิงบูรณา
การร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มี
หน่วยงานภายใน
ดาเนินงานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ
คณะกรรมาธิการลุ่มน้า
โขงแต่ยังไม่มีแผนหรือ
ข้อปฏิบัติการจัดการลุ่ม
น้าข้ามเขตแดนที่ชัดเจน
มีเพียงข้อตกลงเบื้องต้น
ซึ่งจาเป็นจะต้องมี
มาตรการดาเนินการที่
ชัดเจน
มีการดาเนินงานตาม
แผนแม่บทและแผน

4

2
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แหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ นิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุก
ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และ ระยะเวลา
ทะเลสาบภายในปี 2563

ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบ
นิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุก
ระยะเวลา

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์
ชาติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติที่รองรับการ
ดาเนินงาน
ประเทศไทยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน มี
แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์
ชาติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติที่รองรับการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่
ยังขาดการบริหาร
จัดการข้อมูลเชิงบูรณา
การร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

2

มีความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจาก
มีหน่วยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้าแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่งชาติที่
รองรับการดาเนินงาน

2
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เป้าประสงค์ 6.a: ขยายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและการ
สนับสนุนการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนาในกิจกรรมและ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและ
สุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บ
น้า การขจัดเกลือ การใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
น้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้า
กลับมาใช้ใหม่
เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุนและ
เพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้าและ
สุขอนามัย

ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้าและ
สุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการ (official
development assistanceODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผน
บรูณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล

ประเทศไทยมีหน่วยงาน
กระทรวงการ
ต่างประเทศที่ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับ ODA
แต่ยังไม่มีการดาเนินงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้า

1

4

ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของ
หน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้ง
และวางนโยบายปฏิบัติการ และ
วิธีการดาเนินงานเพื่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการ
จัดการน้าและสุขอนามัย

ประเทศไทยมีหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทยที่
ดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานบริหารจัดการ
ในระดับพื้นที่ที่มีตัวแทน
ของประชาชนเข้ามาทา
หน้าที่บริหารจัดการ ซึ่งมี
การดาเนินงานกิจกรรม
ตามเปูาหมายที่ 6 แต่ยัง

1

2

มีความจาเป็นเร่งด่วนใน
แง่ของการจัดการเชิง
ระบบในการบูรณาการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางานร่วมกัน เช่นการ
จัดทาแผน/โครงการ/
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการจัดการ
ทารายงานที่สามารถ
ตอบตัวชี้วัดเปูาประสงค์
6.a ได้
มีความจาเป็นเร่งด่วนที่
ภาครัฐจะต้องเร่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการน้าและ
สุขอนามัยซึ่งจะเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

3

2
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ขาดการส่งเสริม สร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ทาให้ขาดการ
บูรณาการงานที่
ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม
อปท.มีแผนงาน/โครงการ
ในระดับพื้นที่ และใน
ระดับชาติก็มีแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ที่สามารถ
จะช่วยให้การดาเนินงาน
บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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โดยสรุปการจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายที่ 6 สาหรับประเทศไทยมีดังนี้
จากตารางที่ 6.1 เรีย งล าดับของเปูาหมายที่ 6 ในบริบทของประเทศไทยตามความเร่งด่ว น
“Urgency” และตามผลกระทบ “Impacts” ได้ดังนี้
1.ลาดับที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่ว
โลกภายในปี 2573
2.ลาดับที่ 2
เป้า ประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม
และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบางภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า ในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะ มี
การใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน ประชาชนที่ประสบความทุกข์
จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้
พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และ ทะเลสาบภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
3.ลาดับที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.a: ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริ มสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้
ใหม่
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บทที่ 7

การสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 6

บทนี้ผู้วิจัยวางกรอบรายงานเกี่ยวกับการสารวจมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย
(หรือเชิงสถาบัน) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นมาตรการที่น่าจะเป็นคานงัด (Tipping Point)
หรือวิธีการที่ดี (Best practices) ที่จะทาให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์นั้นๆ ได้ โดยในที่นี้ได้นิยามมาตรการ
ต่างๆดังนี้
มาตรการทางเศรษฐกิจ หมายถึง มาตรการที่เกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และ
กระบวนการต่างๆที่เกีย่ วข้องทางเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเปูาหมายที่
6 เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทศาสตร์ของหน่วยงาน
กระทรวง และกรมต่างๆ รวมถึงแผนงาน โครงการ และวิธีการที่ดีทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาที่
ยั่งยืนของเปูาหมายที่ 6
มาตรการทางสังคม หมายถึง กระบวนการ/วิธีการที่ดี/แนวปฏิบัติ กลไกความร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดกระบวนการต่างๆที่ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น มาตรการทางสังคมต่างๆ แผนกลยุทธ์ โครงการ ของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้ไปสู่ความสาเร็จของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6
มาตรการทางกฎหมาย หมายถึง กฎหมายและระเบียบ กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน
และสนับสนุนการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 มีกฎหมายและมาตรการที่เป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและปุาไม้ กฎหมายเกี่ ยวกับทรัพยากร
น้า และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมาตรการทั้งสามจะเป็นมาตรการคานงัด (Tipping point) ที่จะช่วยพัฒนากระบวนการให้ประเทศ
ไทยบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 โดยมีรายละเอียดที่หน่วยงานต่างๆดาเนินการดังต่อไปนี้
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1.มาตรการทางเศรษฐกิจสาหรับสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
สาหรับมาตรการทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการวางแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และ
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นเครื่องมือในการนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเปูาหมาย
ต่างๆ ซึ่งเปูาหมายที่ 6 นั้นมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นแนวทางหรือการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาด้านต่า งๆของประเทศโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่รัฐ ได้ใ ห้ ความส าคัญ เป็นล าดั บแรก
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านอื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy
Philosophy: SEP) ในนาม "SEP for SDGs" กับ "Thailand 4.0" หากเรามองตามวิสัยทัศน์แล้วจะพบว่า
ความมั่นคงนั้นรัฐมุ่งไปที่การสร้างความปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงในทุกมิติ ความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคง รวมถึงความมั่นคงทางทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะทาให้พื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.2 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 36 ในปี 2564 การบริหารจัดการน้ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และเน้นการจัดหา
น้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอเป็นลาดับแรก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 จากกรณีปกติ (Business-As-Usual : BAU) เพื่อนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่า ความสามารถ
ในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล พื้นที่ ฐานเศรษฐกิจหลักมี
การปรับระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ของวิสัยทัศน์ดังกล่าวต่อการสร้างความมั่นคงของคนในประเทศ ขณะที่ความมั่งคั่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง และมีความสมบูรณ์ของทุนที่
จะสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนความยั่งยืนคือการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงเป็นการ
พั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ที่ ส ามารถจะช่ ว ยผลั ก ดั น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และท าให้ เ ปู า หมาย 6: สร้ า ง
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยื น สามารถบรรลุ
ความสาเร็จได้ หากทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆเข้าด้ว ยกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จะเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญที่สุดที่ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ 1)

การรั ก ษาฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 3) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติและได้จัดทาทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการกาหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพภูมิสังคมของแต่ละภาคทั้ง 6
ภาค ซึ่งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้กาหนดทิศทางการพัฒนาด้านน้าในแต่ละภาคไว้ให้สอดคล้อง
และสนับสนุนกันของการพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้า
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ปี 2560 หมด 16 การปฏิรูป
ประเทศกาหนดให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศใน 11 ด้าน และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศจานวน 11 คณะเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อดาเนินการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ประเด็นการปฏิรูปที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า คือ ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปูาหมาย
คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศอย่ างสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม มี การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็ นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและสังคมเกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกาหนด
เปู า หมายและตั ว ชี้ วัดในด้ านต่า งๆของแผนพั ฒ นาฯ ได้ยึ ดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่ เป็ น
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศ
กาหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ
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กาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการ
ปฏิรู ป ประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0 การจัดทาแผนขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศเป็นกลไก
ประชารั ฐ ที่ร วมพลั ง ให้ ส ามารถกาหนดเปู าหมาย แนวทางการพัฒ นา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปี สาหรับประเด็นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่ 6 คือ กาหนดการ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม เร่งเตรีย มความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นการมุ่งเปูาเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่
จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมและการผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลก

4.แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรน้า
เนื่องสถานการณ์ฝนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถกักเก็บน้าฝนในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
ได้เพียงร้อยละ 5.6 ของปริมาณฝนที่ตกทั้งปี (เก็บน้าฝนได้เพียงปีละ 42,620 ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณ
ฝนที่ตกทั้งปี 754,720 ล้ านลู ก บาศก์เมตร) ซึ่งหมายความว่า “ประเทศไทยมีปริม าณฝนมากแต่นามาใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่” ในขณะที่แหล่งกักเก็บที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่มีความจุรวม 70,757 ล้านลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่สามารถใช้ความจุได้ทั้งหมด เหลือความจุที่สามารถใช้การได้เพียง 47,325 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนของ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้าทั้งประเทศประมาณปีละ 151,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่มีสัดส่วนความต้องการใช้น้าสูงถึงร้อยละ 75ของความ
ต้องการใช้น้าทั้งหมด ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้น ที่การเกษตรเพียง 30 ล้านไร่เท่านั้นที่อยู่ในเขตชลประทาน
หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 155 ล้านไร่ อย่างไรก็ดีปริมาณการใช้น้าดังกล่าวข้างต้น
เป็นปริมาณน้าที่ใช้โดยตรงเท่านั้น หากพิจารณาการใช้น้าตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรพบว่า ประเทศ
ไทยมีร่องรอยการใช้น้าต่อหัว (Water Footprint) 2,223 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ถือว่าสูงเป็นอันดับ 5
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ของโลก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยร่องรอยการใช้น้าทั่วโลกเท่ากับ 1,240 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งทาให้ประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซากเป็นประจา อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมประเมินไว้ว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้น้าต้นทุนที่กักเก็บได้ในแต่ละปีมีความผันผวนสูงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหมายถึง ฝนตกไม่สม่าเสมอ ผิดที่ ผิดเวลา ทาให้ปริมาณน้าไหลลงเขื่อน
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของประเทศมีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น อ่างเก็บน้าเขื่อนภูมิ
พลมีน้าไหลเข้าอ่างในปีมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 คิดเป็น 6.6 เท่าของปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
ดังนั้น “เขื่อนขนาดใหญ่ที่เป็นโครงสร้างน้าหลักเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างน้าต้นทุนและ
ความต้องการใช้น้าได้” แม้ประเทศไทยจะมีน้าบาดาลเป็นแหล่งน้าสารองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้าบาดาลโดยรวม 45,385 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้
มีข้อจากัดเรื่องความคุ้มทุน และต้องคานึงถึงการใช้ยั่งยืนด้วย
ที่ผ่านมานโยบายการบริหารจัดการน้าของประเทศ ให้น้าหนักด้านการจัดหาน้าต้นทุน มากกว่าการ
บริหารจัดการอุปสงค์น้า และยังขาดความเชื่อมโยงกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ในช่วง
ปี พ.ศ.2551– 2558 ผลการใช้น้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง จะสูงกว่าแผนจัดสรรน้ามาโดยตลอด ไม่
สามารถควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดปั ญ หาขาดแคลนน้ า เกิ ด การแย่ ง ชิ ง น้ าระหว่ า งภาค
การเกษตรและภาคส่ว นอื่นๆ และมีการลั กลอบสู บน้าโดยไม่ยอมรับกติกา ในขณะที่รัฐ บาลยังไม่สามารถ
ควบคุมการใช้น้าข้ามรอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยั งมีช่องว่างของกฎหมาย ฯลฯ ขณะที่ปัญหาน้า
เสีย โดยเฉพาะน้าเสียที่มีแหล่งกาเนิดแบบไม่ชัดเจน (Non-point source) เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับความสาคัญ
และงบประมาณแก้ไขเท่าที่ควร ในปี พ.ศ.2550-2557 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานด้านจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมเพียงร้อยละ 0.28-0.48 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ทาให้คุณภาพน้าผิวดินโดยรวม
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ แต่ละวันมีน้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 9.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถบาบัดได้
เพียง 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 1 ใน 3 และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและรักษาคุณภาพน้าด้วย
การนาน้ากลับมาใช้ซ้า หรือนาน้าทิ้งที่บาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ซ้า ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
กลไกการสร้างความมั่นคงทางด้านน้าต้องคานึงถึงความสมดุลด้านอาหารและพลังงานด้วยทั้งในระดับ
ภาพรวม ได้แก่ พื้น ที่ในเขตชลประทาน เขตชุมชนเมือง-เทศบาล ภาคอุตสาหกรรม และในระดับชุมชน
โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรน้าฝน 128 ล้านไร่ รวมถึงการคืนสมดุลของปุา ดิน สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ต้นน้า
พื้นที่ชุ่มน้า และพื้นที่น้าท่วมถึง ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยทาหน้าที่เป็นโครงสร้างน้าตามธรรมชาติ
(Natural Infrastructure) อันเป็นหัวใจของการรับมือวิกฤตน้าและสภาพอากาศรุนแรงในอนาคต นอกจากนี้
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและกลไกประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งในแนวดิ่งและ
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แนวราบ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันเชิงพื้นที่ที่มีเอกภาพของ
ภาครั ฐ และสร้ า งให้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติห ลั ก คื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และชุ ม ชน โดยเฉพาะพื้ น ที่
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน มีความเข้มแข็ง สามารถวางแผนการใช้น้าและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้า เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง น้าเสีย และอนุรัก ษ์บารุงรักษา
ทรัพยากรน้า แหล่งน้า และที่ดิน บนพื้นฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อย่างเป็นธรรม สร้างความพร้อม
ในการรับมือกับความแปรปรวนของภูมิอากาศ ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน คณะทางานฯ จึงได้กาหนดกรอบการปฏิรูป 5 ประเด็น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรน้า
ของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งประกอบด้วย
1) การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งเมื่อปฏิรูป
แล้ วจะทาให้ การพัฒนาโครงการส าคัญระดับชาติมีประสิทธิภ าพมากขึ้น ทั้งในเรื่องผู้รับผิ ดชอบโครงการ
กระบวนการพัฒนาโครงการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการด้านงบประมาณ รวมทั้ง
การปฏิรูปวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพื่อสร้างความยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2) การบริหารเชิงพื้นที่ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทาให้เกิดความชัดเจนการแบ่งเขตบริหารจัดการและ
กาหนดผู้รับผิดชอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของ
หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เกิ ด ความชั ด เจนด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการจั ด รู ป ที่ ดิ น ที่ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้า
3) ระบบเส้นทางน้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทาให้เกิดการจัดการระบบเส้นทางน้าที่มีความสอดคล้องกับ
ระบบผังเมือง ประกาศขอบเขตเส้นทางน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันจาก
เส้นทางน้าเพื่อการคมนาคม การเกษตรกรรม การประปา การระบายน้า หรือรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
และรักษาเส้นทางน้าไว้ไม่ให้เกิดการุกล้าหรือถูกทาลายเพิ่มเติมในอนาคต
4) ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทาให้เกิดเครื่องมือและกลไกในการขยาย
ผลความสาเร็จซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เกิดการขยายผลจาก
ต้นแบบความสาเร็จสู่การบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
5) ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้า ซึ่งเมื่อปฏิรูปแล้วจะทาให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการน้าในทุกส่วน ให้ มีความรู้ เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ
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และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ยกระดั บ การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละทั น ต่ อ
สถานการณ์น้าในอนาคต
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าฉบับนี้ดาเนินการโดยคณะกรรมการกาหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่กาหนดไว้บนวิสัยทัศน์ “ ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภคน้าเพื่อ
การผลิตมั่นคงความเสียหายจากอุทกภัยลดลงคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
ภายใต้ก ารพัฒ นาอย่ างสมดุล โดยการมีส่ ว นร่ว มทุ กภาคส่ ว น” มีร ะยะเวลาของการด าเนิน แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) โดยแบ่งเปูาหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน/สั้น (พ.ศ.
2558 - พ.ศ.2559) ระยะกลาง (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) เพื่อกาหนด
กรอบนโยบายสาหรับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้าของประเทศในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า ปั ญหาน้ าท่ว ม และปั ญหาคุณภาพน้าอย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ

โดยแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ามีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเร่งดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง (ปี พ.ศ.2558-2569)
2) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและให้โอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากรน้าของทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม
3) เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรน้าตาม ศักยภาพ
ลุ่มน้าเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศฉบับนี้จะเป็นกรอบในการ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้าต่อไป
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าในด้านต่างๆ ระดับประเทศจึงได้
กาหนดเปูาหมายในภาพรวมของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อเป็นกรอบใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าในระยะ 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ให้บรรลุเป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังนี้
1) จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุ ปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมาณคุณภาพ ให้แก่ ชุ มชนชนบท (ครบทุก
หมู่บ้านในปี พ.ศ.2560) และชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
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2) จัดหาน้าเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ เพื่อจัดหาแหล่งน้าสาหรับชุมชนเพื่อ
การประกอบอาชีพพื้ นฐาน การทาเกษตรน้าฝนการผลิตต่างๆ ของชุมชนให้เพียงพอจัดหาแหล่งน้าเพื่อการ
พัฒนาตามเปูาหมายของประเทศ การพัฒนาเกษตรชลประทาน และพัฒนาด้านเศรษฐกิจรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม โดยต้องพิจารณาศักยภาพ ข้อจากัดของพื้นที่ และมิติทางสังคม / วิถีชุมชนรวมทั้งควบคุม
และจัดสรรน้าให้สมดุล และเพียงพอเพื่อรักษาระบบนิเวศ และบริหารจัดการความต้องการใช้น้าให้สมดุลกับ
น้าต้นทุน
3) พัฒนาแหล่งน้าในแต่ละลุ่มน้า เพื่อให้สามารถสร้างความสมดุล ในมิติสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอย่างน้อยต้องเพียงพอต่อความต้องการ ใช้น้าขั้นต่าของลุ่ม น้ามีน้า เพื่อระบบ
นิเวศอุปโภคบริโภค และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื้นที่
4) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจหลัก โดยการปูองกันในเขตชุมชนและ
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญที่มีผลกระทบรุนแรง และเสียหายสูง ให้มีการใช้มาตรการเชิงรุกในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการผังเมืองเพื่อลดผลกระทบในอนาคตการลดความเสียหายจากน้าหลากดินโคลน
ถล่มน้าท่วมฉับพลันโดยการชะลอน้าในพื้นที่ต้นน้าและกลางน้าจัดการข้อมูลและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
และลดความเสียหายในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤติ (รุนแรงหรือมีความเสี ยหายสูง) รวมทั้งการปรับปรุงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าการสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
5) การจัดการคุณภาพน้าเพื่อให้คุณภาพน้าในแม่น้าสายหลักและในลุ่มน้าที่มีคุณภาพน้าวิกฤตให้มี
คุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปโดยให้ความสาคัญกับการลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิดการบังคับใช้กฎหมาย
การให้ความรู้ความตระหนักและมาตรการตรวจวัดเฝูาระวังคุณภาพน้า
6) ฟื้นฟูปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศและการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ต้นน้าเพื่อให้สามารถสร้างความสมดุลของน้าท่าลดผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนน้าและน้าท่วม
7) การบริหารจัดการมีองค์กรกลไกกฎหมาย (รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ) ระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่เป็นเอกภาพและมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาบริหารจัดการได้รวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายในภาพรวมที่วางไว้และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ข้างต้นจึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของดิน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โดยสามารถสรุปเป็นผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
(เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรม
และปูองกันการพังทลายของดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ

1. บริหารจัดการความต้องการใช้น้าทุกกิจกรรมให้สมดุลกับ
น้าต้นทุนและความต้องการใช้น้า 2. ลดความสูญเสียน้าและ
เพิ่มมูลค่าน้าชลประทาน
3. จั ดหาน้าต้นทุ นเพื่อ การใช้น้าขั้นพื้นฐานและรักษาระบบ
นิเวศ 4. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการเกษตรตามศักยภาพ
5. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม

1.ลดความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย ของชุ ม ชนเมื อ งและพื้ น ที่
เศรษฐกิจสาคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง
2.ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตรและสนับสนุนการปรับตัวใน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้าซาก
3.ลดความเสียหายจากน้าหลากดินโคลนถล่มน้าท่วมฉับพลัน
ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย

1. แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบาบัดน้าเสียและลดมลพิ ษจากแหล่งกาเนิดและแหล่ง
น้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึ้น
2. ควบคุมความเค็มปากแม่น้า ณ จุดควบคุม

1. ฟื้นฟูพื้นที่ปุา ต้นน้าเสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้น ที่
ประเทศ
2. ปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นที่ดินถล่มในพื้นที่เกษตร
ลาดชัน

1. จัดหาแหล่งน้าผิวดินน้าบาดาลและพัฒนาประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้านจานวน 7, 490 หมู่บ้านมีน้าสะอาด
อุปโภคบริโภคภายในปี พ. ศ. 2560
2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบทจานวน 9, 093 หมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ. ศ.
2554 3. โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้าดื่มสะอาด 6, 132 โรงเรียน / ชุมชนภายในปี พ. ศ. 2554
4. ชุมชนเมือง / พื้นที่เศรษฐกิจมีระบบประปาเพิ่มขึ้น 255 เมืองและขยายเขตประปาเมือง 688 แห่งภายในปี พ.
ศ. 2569

1. การจัดการด้านความต้องการ
1.1 อุตสาหกรรมภาคตะวันออกลดการใช้และการนากลับมา
ใช้ใหม่ได้ร้อยละ 10
1.2 มีกลไกควบคุมการใช้น้าและการจัดสรรน้า
2. การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเก็ บ กั ก น้ าของแหล่ ง น้ าเดิ ม ให้ เ ต็ ม
ศักยภาพและลดการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเดิมร้อยละ 10
4. จั ด หาแหล่ งน้ าให้ กับ พื้ น ที่เ กษตรน้ าฝนได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1
ฤดูกาลฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติให้มีปริมาณน้าเพิ่มขึ้น 2, 700
ล้านลูกบาศก์เมตรขุดสระน้าในไร่นา 270, 000 บ่อน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร 1. 04 ล้านไร่แหล่งน้าชุมชน 1, 715 แห่ง
5. พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทานใหม่โดยเน้น
ลุ่มน้าที่มีแหล่งเก็บกักน้าต่าและมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า
6. จั ดหาน้ าต้นทุ นในรู ปแบบพิเศษ ได้แก่ ระบบผัน น้าและ
ระบบเ ชื่ อ มโย งแหล่ ง น้ ารอง รั บ พื้ น ที่ เศรษฐ กิ จ แล ะ
อุตสาหกรรม
1. การจัดการด้านความต้องการ
1.1 กาหนดพื้นที่ควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรม
1.2 กาหนดกติกาการจัดสรรน้าต้นทุนร่วมกันหลายพื้นที่หรือ
กิจกรรม
2.บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
3. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการแหล่ ง น้ าและระบบ
ชลประทาน
3.1 เพิ่มการกักเก็บน้าของแหล่งน้าให้เต็มประสิทธิภาพ
3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม
3.3 จัดระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าในแหล่งน้าขนาดเล็ก
3.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
4.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้าที่เสื่อมโทรม
4.3 ใช้น้าบาดาลเสริมการใช้น้าผิวดิน
4.4 ขุดสระน้าในไร่นาและสนับสนุนแหล่งน้าชุมชน
5. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใหม่และระบบกระจายน้า
5.1 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าในลุ่มน้าที่มีการกักเก็บต่า
5.2จัดหาแหล่งน้าต้นทุน
5.3 จัดทาระบบส่งน้า
6. พัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้าทั้งภายใน
และระหว่างลุ่มน้าต่างประเทศ
7. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่

1. ลดของเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้า
2. ปูองกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้า

1. พื้นที่ปุาต้นน้าได้รับการฟื้นฟูจานวน 4, 770 ล้านไร่และลด
ความเร็วน้าหลากในพื้นที่ต้นน้า
2. พื้นที่ได้รับการปูองกันการสูญเสียหน้าดินจานวน
9,475 ล้านไร่ลดการกัดเซาะในพื้นที่ต้นน้า

1. มี อ งค์ ก รกฎหมายในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าที่
กาหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ
2. มีระบบข้ อมูลใช้ในการสนับสนุน การตัดสินใจทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต
3. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ติดตาม
4. ระบบติดตามประเมินผลและบารุงรักษาอาคารชลประทาน
1. มีองค์กร / กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
ระดับชาติและระดับลุ่มน้า
2. การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้ าของประเทศทั้ง ในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
4. บริ หารจัด การน้าและดูแลรั กษาอาคารชลประทานให้ใ ช้
งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ

1. พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบรวบรวมและระบบ
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
2. ลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
2.1 กาหนดสัดส่วนการระบายมลพิษ
2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในลุ่มน้าวิกฤต
-น้าเสียจากชุมชน
-น้าเสียจากอุตสาหกรรม
-น้าเสียจากเกษตรกรรม
3. การควบคุมระดับความเค็ม
4. การกาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้า

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรมเพื่อปรับสมดุล
ของระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้าชะลอการไหลหลากในช่วงฤดูฝ น
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ปุา
1.1 ปลูกปุาในพื้นที่ต้นน้าที่เสื่อมโทรม
1.2 ก่อสร้างฝายชะลอน้า
1.3 การก าหนดมาตรการแนวทางการใช้ ป ระโยชน์ และ
พัฒนาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดรับกับระบบนิเวศและความ
สมดุลทางธรรมชาติ
2. ปูองกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน
2.1 ปลูกพืชคลุมดิน
2.2 ปลูกไม้ยืนต้น
2.3 โครงการน าร่ อ งในลุ่ ม น้ าสาขาในลุ่ ม น้ าที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสูง

เป้าหมายคามศักยภาพ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
วิสัยทัศน์ : ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาดอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพั ฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลยุทธ์/มาตรการ/แนวทาง

1. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา
2. พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็บน้าฝน
4. จัดหาน้าดื่มให้โรงเรียนและชุมชน
5. การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้า
5.3 ควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองให้เหมาะสมกับศักยภาพน้าต้นทุน
5.4 บริหารจัดการน้าตามหลัก 3R

1.ล าน้ าสายหลัก และสาขาได้ รับ การปรั บปรุง เพิ่ม อัต ราการ
ไหลมากกว่าร้อยละ 10 รวมระยะ 870 กิโลเมตร
2.เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการระบายน้ าลดความเสี ย หายจากน้ า
หลากล้นตลิ่งลุ่มน้าเสี่ยงภัยน้าล้นตลิ่งและความเสียหายสูงใน
ลุ่มน้าวิกฤติ 10 ลุ่มน้า
3.พัฒนาพื้นที่รับน้านองในลุ่มน้าเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้าหลาก
ขนาดใหญ่
4.ปู องกัน น้าท่ว มในพื้น ที่ชุ มชนเมือ งพื้ นที่เ ศรษฐกิจ จานวน
185 แห่ง
5.จัดทา / ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน / ลุ่มน้า 15 แห่ง
6.สนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว และหนี ภั ย โดยเฉพาะกลุ่ ม ลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยาใหญ่ / กลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. การปรับปรุงทางน้าสายหลัก
2. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าผันน้าและพื้นที่
รับน้านอง
2.1 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
2.2 การจัดหาพื้นที่รับน้านองพื้นที่แก้มลิง
3. การปูองกันน้าท่วมชุมชนเมือง
3.1 วางระบบปูองกันน้าท่วมชุมชนเมือง
3.2 ปรับปรุงระบบระบายน้าในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่อการ
เกิดน้าท่วมขัง
4. การก าหนดเขตการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นลุ่ มน้ า/จั งหวัด และ
ปรับปรุง / จัดทาผังเมือง
4.1 การใช้ ม าตรการควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ลุ่ ม น้ า
จังหวัด
4.2 การใช้ผังเมืองควบคุมในพื้นที่พัฒนาหนาแน่น
5. การพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อลดน้าหลากพื้นที่ตอนล่าง
6. การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
6.1 การจัดรูปและปรับพื้นที่ทานาที่น้าท่วมซ้าซาก
6.2 หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านในบริเวณน้าท่วมถึง / ปลูกบ้านใต้
ถุนสูง
6.3 ปรับระบบการทาเกษตรหรือเลือกชนิดพืชและระยะเวลา
ปลูกพืชให้เหมาะสม

1. จัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าพ. ศ....
2. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ
3. การสนั บ สนุ น องค์ ก รชุ ม ชนองค์ ก รลุ่ ม น้ าและเครื อ ข่ า ย
ระหว่างลุ่มน้าทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง
4. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บท / แผนปฏิบัติการใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตทั้งในระดับประเทศ /
ลุ่มน้า
5. การศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการลุ่มน้าสาขา
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6. 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้าภาวะปกติ / วิกฤติ
6. 2 เพิ่มข้อมูลนาเข้าประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ 6. 3
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสนับสนุน
6. 4 พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาอนุรักษ์ /
การใช้ประโยชน์
7. การจัดการน้าบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบชลประทาน
7. 1 บริหารจัดการตามหลักวิชาการ
7. 2 ซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม
8. การควบคุมการบุกรุกทางน้า
8. 1 การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การบุ ก รุ ก ทางน้ าและแหล่ ง น้ า
สาธารณะ
8. 2 การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ เขตทางน้ าล าราง
สาธารณะ
8. 3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
8. 4 การรณรงค์การสร้างจิตสานึกไม่ให้รุกล้าทางน้า
9. การติดตามและประเมินผล
10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
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6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการปุาไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการน้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการ
ผลิ ตและการบริโ ภคที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง

ภูมิอากาศและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้านั้นมีการกาหนดแผนงาน/โครงการสาหรับการดาเนินงานไว้ (ดู
รายละเอียดตารางที่ 4.18 หน้า 345-349)
7.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เป็นแผนแม่บทในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 ซึ่งมีสองแผนงานคือ
1) แผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย งบประมาณ 2,567.20 ล้านบาท มีโครงการ
ดาเนินการอยู่ 4 โครงการคือ โครงการประสานความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตรายชุมชน และโครงการบริหารจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการ
มลพิษ สิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่แหล่งท่อ งเที่ยวและในระบบนิเวศสาคัญ 2) แผนงานจัดการคุณภาพน้า
และแก้ไขปัญหาน้าเสีย งบประมาณ 17,998 ล้านบาท มีโครงการดาเนินงานอยู่ 5 โครงการคือโครงการ
ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าเสีย โครงการประชารัฐร่วมบูรณาการจัดการน้าเสียอย่างยั่งยืน
โครงการจัดการคุณภาพน้า โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง และโครงการบริหารจัดการน้าเสีย
8.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัย ได้จัดทาแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2551) ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2552-2555) และ ระยะที่ 3 (2556-2559) ภายใต้วัตถุประสงค์ (1) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วน
หน้า (2) เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน (3) เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เป็นเกณฑ์วัดสาคัญ 3 เรื่อง
คือ (1) สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดสะอาด
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชาระเพียงพอการเก็บกักหรือบาบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะมีผลดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ (2) เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง
ต้องมีจานวนส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อม
ใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และ (3) ปลอดภัยได้มาตรฐาน (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้อง
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ปลอดภัยขณะใช้ส้ ว ม เช่น สถานที่ตั้งส้ วมไม่เปลี่ ยว ห้องส้ว มแยก ชายหญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น
สาหรับในระยะถัดไปคือการร่างแผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยในระยะที่ 4 (2560-2564) เพื่อ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
9.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560–2564 มุ่งเน้นการปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
ในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจาก
หน่ ว ยงานภาคการผลิ ต ที่อ าจเป็ น แหล่ ง กาเนิ ดมลพิ ษ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งด้ า นการจัด การความสะอาด
ปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย และบุคลากรจากหน่วยงานด้าน
การดูแลและรักษาสุขภาพ อันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือพหุภาคี และส่งเสริม
ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนั บสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคง
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่
6 เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่ดี รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การลดน้าเสียในภาค
ส่วนต่างๆทั้งชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ
10.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นาให้ภาคีการพัฒนานาไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า และเป็นการ
ดาเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 การ
จัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการเพื่อให้
การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศและเป็น
เชิงรุก รวมถึงให้ความสาคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัด การความ
เสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม และส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 4
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ยุทธศาสตร์สาคัญคือยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการปูองกัน บาบัด และฟื้นฟู ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
11.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.2560-2564 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหาร
จัดการองค์การจัดการน้าเสียในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยดาเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจภาพรวม ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินผลของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แนวนโยบายภาพรวม
สาขาสาธารณูปการ (Umbrella Statement) นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน้าเสียต่อบทบาทภารกิจ
ขององค์การจัดการน้าเสียที่ดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน้าเสียขององค์การจัดการน้า
เสียประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทบทวนองค์กร นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้าเสียและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์กร ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์แผน
วิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.2560 -2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ รวมทั้งการ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เงื่อนไขสู่ความสาเร็จและการติดตามประเมินผล
12.ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 ยุทธศาสตร์กรมปุาไม้ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยนามาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์กรมปุาไม้ โดยให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการกาหนดยุทศาสตร์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปูองกันรักษาพื้นที่ปุาที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2
แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ปุ าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและบูรณาการด้าน
การพัฒนาองค์กรและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรมและปุาที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มพื้นที่ปุา
นอกเขตพื้นที่ปุาไม้ตามกฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม้
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ตารางที่ 7.1 ตารางเปรียบเทียบเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
น้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา
ที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี
2573

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่
ได้รับการจัดการอย่าง
ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
สุขอนามัยที่พอเพียงและเป็น
ธรรม และยุติการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่
อยู่ใต้ สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการ
ล้างมือด้วยสบู่และน้า

มาตรการทางเศรษฐกิจ
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.25602579)
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.25602579)
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
6.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
9.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.
2560-2564
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับ ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละของ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560คุณภาพน้าโดยลดมลพิษ
จานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูก 2579)
ขจัดการทิ้งขยะและลดการ สุขลักษณะ
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ปล่อยสารเคมีและวัสดุ
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
อันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไม่ผ่านกระบวนการลง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้า
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ปี 2573
ทรัพยากรน้า
5.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
6.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
9.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.
2560-2564
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละของ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560ตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, 2579)
ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า,
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
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เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุก
ภาคส่วนและสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้า
และจัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และลดจานวนประชาชนที่
ประสบความทุกข์จากการ
ขาดแคลนน้าภายในปี 2573

5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
9.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
10.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
11.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย
พ.ศ.2560-2564
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละความ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลงของการใช้น้า 2579)
อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ทุกช่วงเวลา
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
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ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของ
ปริมาณน้าที่สามารถใช้
ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนา
ความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วม
ด้วย

เป้าประสงค์ที่ 6.5:
ดาเนินการบริหารจัดการน้า
แบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความ
เหมาะสมภายในปี 2573

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.25602579)
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
9.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
10.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
11.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย
พ.ศ.2560-2564
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการ
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560ดาเนินงานการจัดการ
2579)
ทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ 2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
IWRM (0-100)
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
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เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูอง
และฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึง
ภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และ
ทะเลสาบภายในปี 2563

5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
9.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.
2560-2564
ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วนของ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560พื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมี 2579)
การจัดการดาเนินงานเพื่อ
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ความร่วมมือด้านน้า
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละการ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560เปลี่ยนแปลงในบริบทของ
2579)
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า 2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ทุกระยะเวลา
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
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ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
9.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
10.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
11.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย
พ.ศ.2560-2564
12.แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564
13.แผนแม่บทอุทยาแห่งชาติแบบบูรณา
การ พ.ศ.2560-2564
14.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้าบาดาล 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เป้าประสงค์ 6.a: ขยาย
ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้า 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560ความร่วมมือระหว่างประเทศ และสุขอนามัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ 2579)
และการสนับสนุนการ
เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา 2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
เสริมสร้างขีดความสามารถ อย่างเป็นทางการ (official โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาใน development
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กิจกรรมและแผนงานที่
assistance-ODA) ที่เป็น
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เกี่ยวข้องกับน้าและ
ส่วนหนึ่งของแผน บรูณาการ 4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการ การใช้จ่ายของรัฐบาล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
เก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้
ทรัพยากรน้า
น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การ
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
จัดการน้าเสีย เทคโนโลยี
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
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การนาน้ากลับมาใช้ใหม่

6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ
ประเทศไทย (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ)
เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุน ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละของ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560และเพิ่มความเข้มแข็งในการ หน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่ 2579)
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จัดตั้งและวางนโยบาย
2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ในการพัฒนาการจัดการน้า ปฏิบัติการ และวิธีการ
โดยเฉพาะด้านน้าของประเทศ
และสุขอนามัย
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วม 3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จัดการน้าและสุขอนามัย
4.แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ทรัพยากรน้า
5.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569)
6.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
7.แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
8.แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
9.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของ
ไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564
10.แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2560-2564
11.แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย
พ.ศ.2560-2564
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2.มาตรการทางสังคมสาหรับสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
มาตรการทางสังคมสาหรับสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนของประเทศไทยนั้นมีการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง ถูกกาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาของชาติในระดับต่างๆได้แก่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง หน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น าเอากรอบการพั ฒ นาจาก
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติไปขยายแนวทางการพัฒนาในส่วนงานหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองไปปฏิบัติและจัดทาเป็นแผนพัฒนาแห่งชาติในแต่ละด้านของตนเองขึ้นมา อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุล ของตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1)
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6
ประเด็น ได้แก่
1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล่าคลองและแหล่ งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่า งยั่งยืน (5) พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการปูองกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5.พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (1) พัฒนาการจัดการน้า
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
6.ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเอายุทธศาสตร์ มาปรับใช้กาหนดเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนาที่หน่วยงานตนเองมีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาด้านน้าทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปูาหมายที่ 6 ซึ่งในกรอบการดาเนินงานขององค์กร หน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้กาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องและนามาจากตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ.2558 ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จั ดการทรั พยากรน้ าระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) แต่เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผน
ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบกับการกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า 12
ปี บางส่ว นยังไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ครบทุกประเด็น ดังนั้นคณะกรรมการทรั พยากรน้า
แห่งชาติ (กนช.) จึงมีคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อดาเนินการปรับปรุงเป็น
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงแผนพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยรูปแบบการปรับปรุงยังคงยึด
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้ านไว้ แต่ เพิ่ มเติม แผนงานหลั ก และแผนงานรอง เช่น การพัฒ นาน้าดื่ม ให้ ไ ด้
มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม การเพิ่มผลิตภาพการใช้น้า (Productivity) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้า การบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่มน้า การฟื้น ฟูแม่น้าลาคลอง การปูองกันและลดการชะล้างพังทลายของดินใน
พื้นที่ปุาต้นน้าและการทาผังการใช้ประโยชน์ลุ่มน้า เป็นต้น โดยสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาดังกล่าวในมิติ
มาตรการทางสังคมประเทศไทยกาหนดแนวทางการจัดการจากการวิเคราะห์ส ถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการ
ดาเนินการที่สอดรับดังนี้

ตารางที่ 7.2 ตารางเปรียบเทียบเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการทางสังคม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคน
เข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละของ
ประชากรที่ใช้บริการน้าดื่ม
ที่ได้รับการจัดการอย่าง
ปลอดภัย

มาตรการทางสังคม
1.โครงการประปาหมู่บ้านกรมอนามัยโดยให้ชุมชนและ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหาร
จัดการ
2.โครงการน้าบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ประชาชนโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้าประปาเพื่อให้มี
คุณภาพเป็นไปตามาตรฐานน้าประปาดื่มได้
3.โครงการตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพน้าดื่มปลอดภัย
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โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตรวจ
เฝูาระวังคุณภาพน้าจากแหล่งน้าดื่มต่างๆ เช่น ประปา
น้าดื่มบรรจุขวด น้าถัง น้าตู้หยอดเหรียญ เป็นต้น
4.โครงการพัฒนาการจัดการน้าบริโภคในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง โรงเรียน ตชด.
5.โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้าบริโภค
ระดับพื้นฐานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การดาเนินงาน Water Safety Plans (WSPs) “แผน
น้าประปาปลอดภัย” ของการประปานครหลวงและการ
ประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
7.โครงการกรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้า
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ
น้าประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 สานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุ ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละ
1.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย
เปูาหมายการให้ทุกคน
ของประชากรที่ใช้บริการ 2.โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะปลอดภัย (HAS)
เข้าถึงสุขอนามัยที่
สุขอนามัยได้รับการจัดการ 3.โครงการรณรงค์วันส้วมโลก ประจาปี 2561 (World
พอเพียงและเป็นธรรม
อย่างปลอดภัย รวมถึงการ Toilet Day 2018) “ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อนจาก
และยุติการขับถ่ายในที่
อานวยความสะดวกในการ ธรรมชาติ” (When Nature Calls)
โล่ง โดยให้ความสนใจ
ล้างมือด้วยสบู่และน้า
4.โครงการรณรงค์วันล้างมือโลก
เป็นพิเศษต่อความ
5.การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัย
ต้องการของผู้หญิง
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
(Environmental Health Accreditation: EHA)
สถานการณ์ที่เปราะบาง
ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 6.3:
ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละ
1.แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย
ยกระดับคุณภาพน้าโดย ของจานวนประชากรที่ใช้ 2.โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะปลอดภัย (HAS)
ลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ ส้วมถูกสุขลักษณะ
3.โครงการรณรงค์วันส้วมโลก ประจาปี 2561 (World
และลดการปล่อยสารเคมี
Toilet Day 2018) “ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อนจาก
และวัสดุอันตราย ลด
ธรรมชาติ” (When Nature Calls)
420

สัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง
และเพิ่มการน้ากลับมาใช้
ใหม่ทั่วโลกภายในปี
2573

ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละ
ของตัวของน้า (เช่น
มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า,
คลอง, หรือสระน้า) ที่มี
คุณภาพน้าโดยรอบที่ดี

1.การขับเคลื่อนการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บาบัดน้าเสียรวมชุมชน
2.การให้คาแนะนาแหล่งกาเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสน
แสบ
3.การสารวจการปนเปื้อนสารปรอทในคลองชลองแวง
จังหวัดปราจีนบุรี
4.การจัดการคุณภาพน้าแหล่งน้า โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินงาน 1)
แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกาเนิดน้าเสียจากภาคชุมชน
ภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
2) การจัดการการปนเปื้อนสารกาจัดวัชพืชในระบบนิเวศ
แหล่งน้าจืด
5.การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพ.ศ.2560-2564/แผนแม่บทการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
6.แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
ประจาปี 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
7.การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและน้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย
8.โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการ
ปนเปื้อนสู่แหล่งน้าของกระทรวงสาธารณสุข
9.โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
สู่ GREEN & CLEAN Hospital ของกระทรวง
สาธารณสุข
10.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ของกระทรวง
สาธารณสุข
11.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ
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พิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ของ
กระทรวงสาธารณสุข
12.ยุทธศาสตร์/โครงการและกิจกรรมภายใต้แผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ.2558-2562 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
13.โครงการนาน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดกลับมาใช้
ของภาคเอกชน
เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่ม
ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละ
1.แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้น้าใน ความเปลี่ยนแปลงของการ ทรัพยากรน้าปี พ.ศ.2560-2579 กระทรวง
ทุกภาคส่วนและสร้าง
ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักประกันว่าจะมีการใช้ ตลอดทุกช่วงเวลา
น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าและลดจานวน
ประชาชนที่ประสบความ ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละของ 1.แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทุกข์จากการขาดแคลนน้า ปริมาณน้าที่สามารถใช้
ทรัพยากรน้าปี พ.ศ.2560-2579 กระทรวง
ภายในปี 2573
ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
ร่วมด้วย
เป้าประสงค์ที่ 6.5:
ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการ 1.โครงการ Strengthening Integrated Water
ดาเนินการบริหารจัดการ ดาเนินงานการจัดการ
Resource Planning and management at River
น้าแบบองค์รวมในทุก
ทรัพยากรน้าแบบบรูณา basin Level
ระดับ รวมถึงผ่านทาง
การ IWRM (0-100)
ความร่วมมือระหว่างเขต ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วน
1.ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกคณะกรรมาธิการ
แดนตามความเหมาะสม ของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต แม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ซึ่งมี
ภายในปี 2573
แดนมีการจัดการ
การกาหนดข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากแม่น้า
ดาเนินงานเพื่อความ
โขง
ร่วมมือด้านน้า
2.ประเทศไทยโดย สนทช. ได้เข้าร่ว มเป็นภาคีส มาชิก
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สภาน้าแห่งเอเชีย หรือ Asia Water Council (AWC)
เป็ น องค์ ก รด้ า นน้ าระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ มุ่ ง เน้ น การ
422

ถ่ายทอดปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมด้าน
น้า และผลักดันให้วาระเรื่องน้าของภูมิภาคเอเชียเป็นที่
ตระหนักของเวทีระดับโลก
เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูอง ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละ
1.การบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคน
และฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่ การเปลี่ยนแปลงในบริบท ไทย ของกระทรวงทรัพยากรฯ
เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า
ของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง 2.การจัดตั้งปุาในเมืองตามโครงการปุาในเมือง “สวนปุา
รวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ กับน้าทุกระยะเวลา
ประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” 111 แห่ง
ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า
3.ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งปุาชุมชน
และทะเลสาบภายในปี
4.การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล
2563
5.การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน
6.การสร้างระบบกระจายน้า จากแหล่งน้าผิวดิน และ
แหล่งน้าใต้ดิน
7.โครงการนาน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดกลับมาใช้
ของภาคเอกชน
เป้าประสงค์ 6.a: ขยาย ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณน้า 1.โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคี
ความร่วมมือระหว่าง
และสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง สมาชิกลุ่มแม่น้าโขง รุ่นที่ 9
ประเทศและการ
กับเงินช่วยเหลือเพื่อการ 2.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (พ.ศ.2558สนับสนุนการเสริมสร้าง พัฒนาอย่างเป็นทางการ 2561) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ขีดความสามารถให้แก่
(official development ต่างประเทศแต่ยังไม่มีข้อมูลด้านกิจกรรมและแผนงานที่
ประเทศกาลังพัฒนาใน assistance-ODA) ที่เป็น เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า
กิจกรรมและแผนงานที่ ส่วนหนึ่งของแผนบรูณา การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
เกี่ยวข้องกับน้าและ
การการใช้จ่ายของรัฐบาล น้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมาใช้ใหม่
สุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้าน
การเก็บน้า การขจัดเกลือ
การใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการ
น้าเสีย เทคโนโลยี การนา
น้ากลับมาใช้ใหม่
เป้าประสงค์ 6.b:
ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละ
1.โครงการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารกิ จ การ
สนับสนุนและเพิ่มความ ของหน่วยงานบริหาร
ประปาหมู่ บ้ า นหลั ก สู ต รการสอนสาธิ ต การผลิ ต
เข้มแข็งในการมีส่วนร่วม ท้องถิ่นที่จัดตั้งและวาง
บ ารุ ง รั ก ษาและการบริ ห ารกิ จ การประปาหมู่ บ้ า น
ของชุมชนท้องถิ่นในการ นโยบายปฏิบัติการ และ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัด
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พัฒนาการจัดการน้าและ วิธีการดาเนินงานเพื่อการ
สุขอนามัย
มีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในเรื่องการจัดการ
น้าและสุขอนามัย

เชียงใหม่
2.โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้าในพื้นที่โ ครงการ
ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้ ว ย 1 อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
3.โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.การมีส่วนร่วมของชุมชนในบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

3. มาตรการทางกฎหมายสาหรับสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
สาหรับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันและสนับสนุนการสร้างหลักประกันว่าจะมี
การจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุ กคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 6 มีกฎหมายและ
มาตรการที่ เป็ น กฎระเบี ย บที่เกี่ ย วข้องได้ แก่ก ฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อาทิกฎหมายเกี่ย วกับ ที่ดิน และปุาไม้ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้า และกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 6 ของประเทศมีจานวน 44 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ 42 ฉบับ และพระราชกาหนด 2
ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
12. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.๒๕๖๑
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
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นอกจากนี้ยังมีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าอีก 3 ฉบับ ดังนี้
1) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
2) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
3) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารง
ตาแหน่ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่องการจัดตั้งสานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ให้เป็นหน่วยงานกลางและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบั งคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ โดยมี
คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ” (กนช.) ให้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ กนช. มีหน้าที่
และอานาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การ
พัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์รวมทัง้ ให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1) จัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้าแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนแม่บทตาม (1) และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในการจัดท้างบประมาณประจาปี
3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการการบารุงรักษา
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าต่างๆ ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้าเสนอตามมาตรา ๓๕ (๑)
4) กากับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการด าเนิ น การตามนโยบาย และแผนแม่ บ ทตาม (1) รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผน
งบประมาณตาม (2) และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้าที่สานักงานเสนอ และประกาศกาหนดผังน้าในราชกิจจา
นุเบกษา
6) เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าให้มีคุณภาพและการจัดการมลพิษทางน้าที่อยู่ในหน้าที่และ
อานาจของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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7) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิด
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
8) กาหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีห น้าที่ต้องให้ ความร่ว มมือ ต่อ
สานักงานในการรวบรวมข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล และบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้า
9) กาหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่ มน้า และล าดับ
ความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้านาไปพิจารณาในการจัดสรร
น้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
10) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปูองกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และแผนปูองกันและแก้ไข
ภาวะน้าท่วมของคณะกรรมการลุ่มน้าต่างๆ เพื่อบูรณาการการปูองกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมระหว่างลุ่มน้า
11) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สามตามมาตรา ๔๔ และการเพิก
ถอนใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สามตามมาตรา ๕๔
12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการผันน้าระหว่างลุ่มน้าและการผันน้าจากแหล่งน้าระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งน้าต่างประเทศ
13) ไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า
14) เสนอแนะเกี่ยวกับการตรา การออกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
15) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้มีการ
ตรากฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เ กี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรน้า
16) ออกระเบียบกาหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และ
การดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายการจัดทานโยบายและแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าตาม (1) ให้ครอบคลุมถึงการรักษาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าด้วยการเสนอ
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ข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้ กนช. ไกล่เกลี่ยและชี้ขาดตาม (13) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กนช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จะเห็ น ว่า ประเทศไทยได้ ด าเนิ น การมาตรการทางกฎหมายที่ ส าคั ญ เกี่ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยมีสานักงานบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นกลไกกลางใน
การเชื่อมประสานกับ หน่ วยงานต่างๆที่ดาเนิ นการกิจกรรมเกี่ยวกับน้าทั้งประเทศ และมีพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 เป็นกลไกทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาพรวม
ของประเทศ โดยมาตรา ๓ การจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู การ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า และสิทธิในน้า ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใด
กาหนดเกี่ย วกับ การจั ดสรร การใช้ การพัฒ นา การบริห ารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า และสิทธิในน้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ดาเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้ นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ตารางที่ 7.3 ตารางเปรียบเทียบเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และมาตรการทางกฎหมาย
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
น้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายในปี
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 6.1.1 ร้อยละ
ของประชากรที่ใช้บริการ
น้าดื่มที่ได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย

มาตรการทางกฎหมาย
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ใน
มาตรา 57 และ 58
2.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
3.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
4.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
5.พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
6.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
7. พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
8.ประกาศมาตรฐานคุณภาพน้าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาคตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ปี 2011หรือ WHO Guideline for drinkingwater Quality ขององค์การอนามัยโลก
9.ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค
มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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อุตสาหกรรมพ.ศ.2511เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค เล่ม 1 ข้อกาหนด
เกณฑ์คุณภาพและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมน้าบริโภค มาตรฐานน้านี้เป็นมาตรฐานที่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กาหนดให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
(มอก.) แบบทั่วไปหรือมาตรฐานแนะนา (ไม่ใช่
มาตรฐานบังคับ)
10.ประกาศมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลเพื่อการ
บริโภค กรมทรัพยากรน้าบาดาล
11.ประกาศคุณภาพหรือมาตรฐานน้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ ปิด สนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท (ฉบั บ ที่ 4) มาตรฐานน้ านี้ เ ป็ น
มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้
เป็นมาตรฐานในการขอขึ้ นทะเบียนอาหาร โดยน้าดื่ม
ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่จะขอฉลาก อย. ต้องผ่ าน
การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของประกาศนี้
12.ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้าประปา
ดื่มได้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ.2553 เกณฑ์นี้ปรับปรุงจากเกณฑ์คุณภาพ
น้าประปา กรมอนามัย พ.ศ.2543 มาตรฐานน้านี้เป็น
มาตรฐานที่ ก รมอนามั ย ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ร ะบบ
ประปาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการ
ดาเนินการผลิตน้าประปาสาหรับชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ
ให้มีคุณภาพ
13.ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์แสนอแนะคุณภาพ
น้ าบริ โ ภคเพื่ อ การเฝู า ระวั ง กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 มาตรฐานน้า
นี้เป็นมาตรฐานที่กรมอนามัยใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเฝูาระวัง
คุณภาพน้าบริโภคของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีน้าบริโภคที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภค
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เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุ
เปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึง
สุขอนามัยที่พอเพียงและเป็น
ธรรม และยุติการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อความต้องการของ
ผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่
ใต้ สถานการณ์ที่เปราะบาง
ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับ
คุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัด
การทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่าน
กระบวนการลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่ว
โลกภายในปี 2573

ตัวชี้วัด 6.2.1: ร้อยละ
ของประชากรที่ใช้บริการ
สุขอนามัยได้รับการ
จัดการอย่างปลอดภัย
รวมถึงการอานวยความ
สะดวกในการล้างมือด้วย
สบู่และน้า

1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
3.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
4.พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ตัวชี้วัด 6.3.1: ร้อยละ 1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ของจานวนประชากรที่ใช้ 2.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส้วมถูกสุขลักษณะ
พ.ศ.2535
3.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
4.พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
ตัวชี้วัด 6.3.2: ร้อยละ 1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ของตัวของน้า (เช่น
2.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มหาสมุทร, ทะเล,
พ.ศ.2535
ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, 3.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
คลอง, หรือสระน้า) ที่มี 4.พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
คุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
5.พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
6.พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
7.พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
8.พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
9.พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
10.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2604
11.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
12.พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
13.พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
14.พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
15.พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
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เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าในทุก
ภาคส่วนและสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้า
ที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าและลดจานวน

ตัวชี้วัด 6.4.1: ร้อยละ
ความเปลี่ยนแปลงของ
การใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดทุก
ช่วงเวลา

พ.ศ.2537
16.พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
17.พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
18.พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526
19.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
21.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
22.พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522
23.พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
24.พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
25.พ.ร.บ.การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2511
26.พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
27.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
28.พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ.2509
29.พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
30.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
31.พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485
32.พ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ.2484
33.พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
34.พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ.2456
35.พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
36.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ชายทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
37.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
38.พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558
1.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
2.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
3..พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
4.พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526
5.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
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ประชาชนที่ประสบความทุกข์
จากการขาดแคลนน้าภายในปี
2573
ตัวชี้วัด 6.4.2 ร้อยละ
ของปริมาณน้าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดย
นาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
ร่วมด้วย

เป้าประสงค์ที่ 6.5:
ดาเนินการบริหารจัดการน้า
แบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความ
เหมาะสมภายในปี 2573

ตัวชี้วัด 6.5.1: ระดับการ
ดาเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้าแบบบรูณา
การ IWRM (0-100)

ตัวชี้วัด 6.5.2: สัดส่วน
ของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขต
แดนมีการจัดการ
ดาเนินงานเพื่อความ
ร่วมมือด้านน้า

6.พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
7. พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
8.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.2558
1.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
2.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
3.พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
4.พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526
5.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
6.พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
7. พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
8.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.2558
1.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
2.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
3.พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
4.พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526
5.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
6.พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
7. พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
8.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.2558
1.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
2.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
3.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.2558
4.ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้าระหว่างประเทศ แต่ที่มีการนาหลักการสากล
มาใช้ที่ปรากฏในกฎกรุงเฮลซิงกิ ค.ศ.1966 (Helsinki
Rules on the Uses of the Waters of
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International Rivers) และร่างข้อบทว่าด้วยกฎหมาย
ลาน้าระหว่าง ประเทศของสหประชาชาติ ค.ศ.1991
(Draft Articles on the Law of Non-Navigational
Uses of International Water courses) และนามา
กาหนดของสมาชิกประเทศลุ่มน้าโขงว่าด้วยข้อตกลง
แม่น้าโขง ซึ่งกฎกติกาที่กาหนดว่า ฝุายใดจะได้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ก็คือ กฎกติกาเกี่ยวกับการ
จัดสรรน้า (water allocation rules) ร่างข้อบทเสนอ
บรรทัดฐานในเรื่องนี้ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม (reasonable and
equitable utilization) โดยยึดหลักการความเสมอ
ภาคของอานาจอธิปไตย (doctrine of sovereign
equality) ความตกลงแม่น้าโขง ค.ศ.1995
(Agreement on the cooperation for the
sustainable development of the Mekong river
basin 1995) ไม่ได้นาเอาปัจจัยเหล่านั้นมาใช้เป็น
เกณฑ์พิจารณาความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าของแม่น้าโขง หากแต่ระบุ
พันธะของประเทศที่เสนอขอใช้น้าต่อคณะกรรมการ
ร่วมในคณะกรรมาธิการความตกลงแม่น้าแม่น้าโขงมี
การดาเนินการโดยจาแนกเป็น 3 แบบ คือ การแจ้ง
(notification) การหารือล่วงหน้าซึ่งมุ่งที่จะให้บรรลุ
ข้อตกลง (prior consultation which aim at
arriving at an agreement) และการทาข้อตกลง
เฉพาะเป็นรายโครงการ (specific agreement)
เป้าประสงค์ 6.6: ปกปูองและ ตัวชี้วัด 6.6.1: ร้อยละ 1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในบริบท 2.พ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ปุาไม้ ของระบบนิเวศที่
พ.ศ.2535
พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้ม เกี่ยวข้องกับน้าทุก
3.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
น้า และทะเลสาบภายในปี
ระยะเวลา
4.พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
2563
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
5.พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
6.พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
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7.พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
8.พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
9.พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
10.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2604
11.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
12.พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
13.พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
14.พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
15.พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537
16.พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
17.พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
18.พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526
19.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
21.พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
22.พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522
23.พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ.2520
24.พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
25.พ.ร.บ.การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2511
26.พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510
27.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
28.พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ.2509
29.พ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
30.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
31.พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485
32.พ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ.2484
33.พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
34.พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ.2456
35.พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑
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เป้าประสงค์ 6.a: ขยายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่
ประเทศกาลังพัฒนาใน
กิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การ
ขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้า
เสีย เทคโนโลยี การนาน้า
กลับมาใช้ใหม่
เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุน
และเพิ่มความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาการจัดการน้าและ
สุขอนามัย

ตัวชี้วัด 6.a.1: ปริมาณ
น้าและสุขอนามัยที่
เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (official
development
assistance-ODA) ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของแผน บรูณา
การการใช้จ่ายของรัฐบาล

ตัวชี้วัด 6.b.1: ร้อยละ
ของหน่วยงานบริหาร
ท้องถิ่นที่จัดตั้งและวาง
นโยบายปฏิบัติการ และ
วิธีการดาเนินงานเพื่อการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในเรื่องการจัดการ
น้าและสุขอนามัย

36.พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ชายทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
37.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
38.พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558
1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
2.ยังไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ODA

1.พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535
3.พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

สรุป
มาตรการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายของประเทศไทยที่เป็นคานงัด (Tipping) และตัวอย่างที่
ดี (Best practice) นั้นประเทศไทยมีความพร้อมทั้ง 3 ด้านในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เปูาหมายที่ 6 โดยมาตรการทั้งสามด้านนั้นมีการผสมผสานในกระบวนการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เพียงแต่มี
รายละเอียดในแต่ละมาตรการที่จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเท่านั้น ซึ่งหากมองความพร้อมของประเทศไทย
แล้ว มาตรการทางเศรษฐกิจและมาตรการทางสังคมมีการตรียมความพร้อมโดยใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
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20 ปี เป็นกรอบใหญ่ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นกรอบการขับเคลื่อนงานโดย
หน่วยงานส่วนกระทรวง และกรมต่างๆนาเอาแผนพัฒนาฯดังกล่าวไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของตนเองในการขับเคลื่อนงานที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบ และที่สาคัญมีการกาหนดแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี (2561-2580) ขึ้นมาเป็นแนวทางการดาเนินงานที่ทุกหน่วยงาน
จะต้อ งเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการบู ร ณาการทางานร่ว มกันโดยมีห น่ว ยงานส านักงานทรัพ ยากรน้าแห่ งชาติ
(สทนช.) เป็นกลไกกลางในการประสานงาน ทาให้เปูาประสงค์ทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าดังกล่าวในช่ว ง 20 ปีและเป็นเครื่องมือที่สาคัญของมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมใน
การขับ เคลื่อนประเทศไทยให้บ รรลุ เปู าเหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนของเปูาหมายที่ 6 ส าหรับมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับเปูาหมายที่ 6 นั้น ประเทศไทยมีการผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561
ขึ้นมาใช้เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าควบคู่ กับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ทาให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่สามารถจะบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปูาหมายที่ 6 ได้ในอนาคตตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้
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บทที่ 8
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุป
รายงานการสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุก
คนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1.การนิยามความหมายเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้นพบว่าประเทศไทยมีการนิยามเป้าประสงค์ได้ชัดเจน
บางเป้าประสงค์เท่านั้น บางเป้าประสงค์ยังไม่มีการนิยามที่ชัดเจนและเข้ากับบริบทของประเทศไทย เช่น
เป้าประสงค์ 6.a ที่มีเพียงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดาเนินการในประเด็นการให้ความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าหรือภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่มีความเข้าใจในการนิยามความหมายดังกล่าว ซึ่งจะนามาซึ่ง ผลการ
ตอบการประเมินตัวชี้วัดที่ต้องมีการดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้ตอบเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเป้าประสงค์ดังกล่าวยังเป็นปัญหา อย่างไรก็ตามการดาเนินการพัฒนาที่ ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 6 จาก
การนิ ย ามความหมายนั้ น ประเทศไทยโดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารท าความเข้ า ใจนิ ย าม
ความหมายของเป้าประสงค์ทั้ง 8 เป้าประสงค์และ 11 ตัวชี้วัดให้ชัดเจนและมีความเข้าใจที่ตรงกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจะช่วยในการดาเนินการขับเคลื่อนการทางานไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 สาหรับประเทศไทยต่อไป
2.การสารวจสถานการณ์ การพั ฒนาที่ ยั่งยืน ในบริ บทประเทศไทยและทางเลื อกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุก
คนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้น พบว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดี เป้าประสงค์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้าและสุขอนามัยที่ดี โดยพบว่าเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแต่ละตัวสามารถประเมินสถานะเบื้องต้นได้ดังนี้
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เป้าประสงค์ที่ 6.1: บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ภายในปี 2573 ซึ่งเป้าประสงค์นี้ประเทศไทยสามารถพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามตัวชี้วัดได้
เนื่องจากมีผลการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานเป็น
ประจาทุกปี อย่างไรก็ตามประเด็นที่สาคัญคือถึงแม้ว่าร้อยละของประชากรใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการ
อย่ างปลอดภัย นั้ น มีเพีย งจ านวนเชิงปริ มาณที่เข้าถึงสู งตามเกณฑ์แต่คุณภาพน้าดื่มยังมีปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะคุณภาพน้าดื่มที่ยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัย
โลกกาหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
สาหรับตัวชี้วัดที่เป็น Global Indicator กาหนดไว้นั้นมีความเหมาะสมกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอเพิ่มตัวชี้วัด (Additional indicators)
ดังนี้ 1) การซื้อหาได้และคุณภาพน้า (กรมทรัพยากรน้า) 2) ร้อยละของคุณภาพน้าประปาที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อแนะนา WHO และ 3) ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าถึงน้าประปา
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้ สถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1: ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึง
การอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
จากการทบทวนพบว่าประเทศไทยมีการดาเนินงานในเป้าประสงค์ที่ 6.2 ที่อยู่ในสถานะที่ดี มีการ
รายงานผลการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระบบโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทารายงานเป็น
ประจาทุกปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานตามตัวชี้วัดของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 6.2 ประกอบกับ
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทยตามมาตรฐาน HAS ขึ้น
มาถึงระยะที่ 4 ทาให้อัตราการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ แต่ประเด็นที่ยังเป็น
ปัญหาในกาดาเนินงานคือการอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้าที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ อย่างไรก็ตามจากการประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2562) เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์
เดิมของ SDGs ระดับสากล (Global Indicator)
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เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจั ดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและ
วัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายใน
ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.3.1: ร้อยละของจานวนประชากรที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
เป้าประสงค์ที่ 6.3 สาหรับประเทศไทยนั้นมีการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน
สาหรับประเด็นการยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและ
เพิ่ ม การน าน้ ากลั บ มาใช้ ใ หม่ และมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด โดยใช้ ร้ อ ยละของจ านวนประชากรที่ ใ ช้ ส้ ว มถู ก
สุขลั กษณะนั้ น ที่ป ระชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัว ชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้มีการปรับใช้เกณฑ์
ตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และเสนอให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดสาหรับ ประเทศไทย (Additional
Indicator) คือร้อยละของปริมาณน้าเสียที่รับการบาบัดตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 6.3.2: ร้อยละของตัวของน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้า, ธารน้า, คลอง,
หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
สาหรับตัวชี้วัด 6.3.2 นั้นประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการเสนอจากที่ประชุมรายงานผล
การปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้ง
ที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2562) เสนอให้มีเพิ่มตัวชี้วัดสาหรับประเทศไทย (Additional Indicator) คือ
ร้อยละคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินและคุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี
เป้าประสงค์ที่ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า
และจั ดหาน้ าที่ยั่ งยื น เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวนประชาชนที่ป ระสบความทุกข์จาก
การขาดแคลนน้าภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1: ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
สาหรับเป้าประสงค์ที่ 6.4 ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ของประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีการจัดทาระบบข้อมูลและรายงานผลการดาเนินที่ดีสามารถตอบตัวชี้วัดที่ เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลได้ที่
ประชุ ม รายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2562) เสนอให้ยึดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
สหประชาชาติ (Global Indicator)
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ตัวชี้วัดที่ 6.4.2: ร้อยละของปริมาณน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป โดยนาความต้องการน้าของ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาร่วมด้วย
สาหรับตัวชี้วัด 6.4.2 นั้นประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการจัดทารายงานประจาปีทุกปีที่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ที่ประชุม รายงานผลการปฏิบัติการการ
จัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ,2562) ให้ยึดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (Global Indicator) และเสนอให้มี
การเพิ่มตัวชี้วัด 6.4.2 คือระดับความตึงเครียดด้านน้า: สัดส่วนการใช้น้าจืดต่อปริมาณน้าจืดทั้งหมด
เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1: ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบรูณาการ IWRM (0-100)
สาหรับประเทศไทยมีการดาเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการนาเอาหลักการ IWRM (1-100) มาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2562) เสนอให้ใช้
เกณฑ์ชี้วัดสากล (Global Indicator) ตามเดิม
ตัวชี้วัดที่ 6.5.2: สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
สาหรับการดาเนินงานของประเทศไทยตามตัวชี้วัด 6.5.2 นั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
จัดการลุ่มน้ าโขง ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2562) เสนอให้ใช้เกณฑ์ชี้วัดสากล
(Global Indicator) แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์และการบริหารจัดการตามตัว ชี้วัด 6.5.2
สาหรับประเทศไทย
เป้าประสงค์ที่ 6.6: ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่ม
น้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1: ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
การดาเนินการตามเป้าประสงค์ที่ 6.6 ของประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ดาเนินการและอยู่ในสถานการณ์ที่ดีซึ่ง ที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2562) เสนอให้
ใช้เกณฑ์ชี้วัดสากล (Global Indicator) และให้มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด (Additional Indicators) สาหรับ
ประเทศไทยคือ 1) สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู 2) สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
และ 3) สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู
เป้า ประสงค์ ที่ 6.a:

ขยายความร่ ว มมื อระหว่า งประเทศและการสนับสนุนการเสริม สร้า งขี ด

ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยี การนาน้ากลับมา
ใช้ใหม่
ตัวชี้วัดที่ 6.a.1: ปริมาณน้าและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (official development assistance-ODA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนนบรูณาการการใช้จ่ายของ
รัฐบาล
สาหรับเป้าประสงค์ 6.a ประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีการ
จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามยังไม่ค่อยปรากฏ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ 6.a และตัวชี้วัด 6.a.1 ซึ่งสถานการณ์ในเป้าประสงค์นี้ ยังไม่มีการ
ดาเนิ นการเกี่ย วกับ การตอบตัวชี้วัด 6.a.1 ที่ชัดเจน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมและ
ประสานงานกันเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับ เกณฑ์และตัว ชี้วัด รวมถึงแผนงาน/โครงการหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อเป็นเป้าประสงค์ดังกล่าว
เป้าประสงค์ที่ 6.b: สนับสนุ นและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่ว นร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 6.b.1: ร้อยละของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และวิธีการ
ดาเนินงานเพือ่ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและสุขอนามัย
การดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 6.b และตัวชี้วัด 6.b.1 สาหรับประเทศไทยนั้นมีการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 7,852 แห่ง มีการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาการจั ด การน้ าและสุ ข อนามั ย แต่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ มี ก าร
ดาเนินการเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในการตอบตัวชี้วัด 6.b.1 ที่
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ชัดเจน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมและประสานงานกันเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์และ
ตัวชี้วัด รวมถึงแผนงาน/โครงการหรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเป็นเป้าประสงค์ดังกล่าว
3.การประเมินสถานะ มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยื นเป้าหมายที่ 6 ด้านการสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้า
และสุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้น ประเทศไทยพบว่าได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับ
มาตรการทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางสังคมคือมีการดาเนินการในนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
และการพัฒนาต่างๆได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นแนวทางหรือการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ทางานพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านตามที่รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ปี
2560 หมด 16 กาหนดไว้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรน้า แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12 ปี (พ.ศ.2558-2569) ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปดาเนิ นการจั ดทาเป็ นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่ น แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะของไทย ระยะที่ 4 พ.ศ.2560-2564 แผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.2560-2564
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้าเสีย พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564 เป็นต้น และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ส่วนมาตรการทางกฎหมายพบว่า
มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทรั พ ยากรน้ าและสุ ข อนามั ย ที่ ดี โดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และมีการดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา
รองรับเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานสาหรับบริห ารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบของประเทศคือ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
4.การจัดลาดับความสาคัญเพื่อนาเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 นั้น เป้าประสงค์และตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์
มีความสาคัญและสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัยเห็นว่าการเรียงลาดับความสาคัญตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดมา
มีความเหมาะสมตามความ “เร่งด่วน” (Urgency) และ “ผลกระทบ” (Impact) ของเป้าประสงค์ตามลาดับ
ดังนี้
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1.ลาดับที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 6.3: ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่ว
โลกภายในปี 2573
2.ลาดับที่ 2
เป้า ประสงค์ที่ 6.1: บรรลุ เป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่
สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 6.2: บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม
และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบางภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.4: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า ในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะ มี
การใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน ประชาชนที่ประสบความทุกข์
จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.6: ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขา ป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และ ทะเลสาบภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 6.b: สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
3.ลาดับที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 6.5: ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6.a: ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริ มสร้างขีด
ความสามารถให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึง
ด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้
ใหม่
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อภิปรายผล
สาหรับการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 สาหรับประเทศไทย จากข้อมูลตั้งแต่
การนิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ความสอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทย สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 6 ในบริบทประเทศไทย การดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ใน
ปัจจุบันในบริบทประเทศไทย ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 6 การจัดลาดับความสาคัญ
และการสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายนั้น ประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และ
สามารถด าเนิ น งานที่ ผ่ า นตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆตามเป้ า ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ข ององค์ การสหประชาชาติ มี เ พี ย ง
รายละเอียดบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาดและต้องเร่งดาเนินการซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทย อาทิ
ประการแรก การสร้างความตระหนักรู้ ของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กาหนดไว้ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดต่างๆ
ประการที่ส อง การเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายการพัฒ นาในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่จาเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย
ไปจนถึงระดับปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้และเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีความสาคัญในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทางานตามเป้าประสงค์
ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆปัจจุบันยังมีการทางานในลักษณะต่างคนต่างทาตามพันธกิจของตนเองยังขาดการ
ประสานงานเชื่อมโยงบูรณการซึ่งกันและกัน ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการทางานและไม่สามารถตอบโจทย์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ประการที่สาม ข้อมูลสถิติ เป็นโจทย์ใหญ่สาหรับประเทศไทยจากการทบทวนเอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องจะพบว่าประเทศไทยยังมีปัญหาช่องว่างของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่จะนามาใช้ในการตอบ
รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันสืบเนื่องมาจากต่างหน่วยงานต่างคนต่างทาขาดศูนย์กลางในการเป็นจุด
รวมระบบข้อมูลข่าวสารของประเทศแม้ว่าจะมีหน่วยงานสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นกลไกกลางของประเทศแต่
กลับพบว่าขาดความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะนามาใช้เพื่อตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
ดังนั้นประเด็นที่สาคัญคือทาอย่างไรจะมีกลไกกลางในการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย
(Management Information System: MIS) และการบูรณการฐานข้อมูล (Database integration) ที่
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สามารถจะน าเอาข้ อมูล ข่า วสารทั้งหมดที่เ กี่ยวกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ งยื นมาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประการที่สี่ การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ในกระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น นั้ น การขั บ เคลื่ อ นในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น
กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบโดยตรง ดังนั้นกระบวนการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ
ทั้งความรู้ ความตระหนัก ความร่วมมือในกระบวนการดาเนินงานต่างๆจะเป็นกลไกที่สาคัญในการช่วยพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประการที่ ห้ า การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น พั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ ของ
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในเป้าประสงค์ที่ 6.b เป็นเป้าประสงค์ที่ประเทศไทยยังมีการดาเนิ นงานที่ขาด
ประสิทธิภาพเนื่องจากกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของท้องถิ่นยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
จาเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติก็มีการดาเนินงาน
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีคณะกรรมการลุ่มน้าต่างๆ ทั้ง 25 ลุ่มน้า
ของประเทศไทย และมีส่วนในการเสนอแนะแผนงาน/โครงการพัฒนาในลุ่มน้าต่างๆในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งหาก
มีการบูรณาการและจัดระบบกลไกแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่ชัดเจนและมีการจัด
กลไกที่สามารถรายงานข้อมูลข่าวสารที่สามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้
ในส่วนของกระบวนและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 6 ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ต่างๆนั้ น ประเทศไทยมีการดาเนิ น งานอย่ างต่อเนื่ อง โดยหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้ องแต่ก็ยังพบปัญหา
อุปสรรคและมีแนวทางมาตรการดาเนินการแก้ไขตามเป้าประสงค์ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 6.1 พบว่ามีความพอเพียงด้านปริมาณน้าที่นามาใช้อุปโภคบริโภคแต่ยังมีปัญหาบาง
พื้นที่ที่คุณภาพน้ายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บางพื้นที่ยังไม่สามารถจัดหาแหล่งน้าต้นทุนให้เพียงพอสาหรับการ
อุปโภคบริ โภค ได้มีแนวทางมาตรการดาเนินงานผ่ านแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์นี้ โดยมี
ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้ง
ระบบประปาผิวดินและใต้ดิน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาทั้งเขตเมืองและชนบทและพื้นที่เศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ประปาในโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพน้าโดยจัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
และการปรับปรุงคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน รวมถึงแนวทางการการกระจายน้าดื่มที่ปลอดภัย
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และมีราคาที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งเป้าประสงค์นี้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาและดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ได้
เป้าประสงค์ที่ 6.2 สาหรับประเทศไทยครัวเรือนมีการเข้าถึงและใช้ส้วมครัวเรือนถึงร้อยละ 99.80 ซึ่ง
สามารถดาเนิน การให้ บรรลุเป้ าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยดาเนินการขับเคลื่อน โดยมีมาตรการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้าและผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการพัฒนา
ส้วมสาธารณะไทยตามแผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) เป็นต้น
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทยสามารถพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์ที่ 6.2 ได้ เพียงแต่มีการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการดาเนินการแก้ไขจุดที่ยกพร่องหรือกลุ่มเป้าหมายที่ยังขาดแคลนการเข้าถึง
การใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เช่น กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงห่างไกล ชุมชนแออัด กลุ่มคนไร้บ้าน
เร่ร่อน เป็นต้น
เป้าประสงค์ที่ 6.3 ประเทศไทยมีการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 6.3 ไว้ในแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้าทั่วประเทศให้
มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระดับพอใช้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 มีแนวทางมาตรการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสีย และลดมลพิษจากแหล่งกาเนิด และแหล่งน้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
ยกระดับให้ดีขึ้นและควบคุมความเค็มปากแม่น้า ณ จุดควบคุม ซึ่งมีหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้มีแนวทางเชิงนโยบายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเกี่ยวกับการบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง
มีมาตรการ แผนงานโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงฟื้นฟุระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ชุม ชนและก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสีย และเพิ่มศักยภาพการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้า เป็นต้น ซึ่งผลการขับเคลื่อน
ดาเนินงานนี้ประเทศไทยสามารถที่จะบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดได้ในอนาคต โดยต้องเน้นความครอบคลุม
และประสิทธิภาพในการดาเนินงานในการบาบัดน้าเสี ยในภาคต่างๆเพิ่มเติม อาทิ น้าเสียภาคชุมชน ภาค
การเกษตร ภาคการอุตสาหกรรมและพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้า เป็นต้น
เป้าประสงค์ที่ 6.4 ประเทศไทยมีมาตรการพัฒนาโดยกาหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเครื่องมือกลไกในการดาเนินงานให้มีการใช้น้าทุกกิจกรรมให้สมดุล
ลดการสูญเสียน้า เพิ่มมูลค่าน้าของประชาชน มีการจัดการน้าต้นทุนเพื่อการใช้น้าพื้นฐานและการรักษาระบบ
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นิเวศ การจัดการน้าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการลดความตึงเครียดด้านน้า ซึ่งประเทศ
ไทยมีแผนงานโครงการรองรับ เช่น การพัฒนาแหล่งน้าต้นทุน ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
และเชื่อมโยงเครือข่ายลุ่มน้า อ่างเก็บน้า เขื่อน รวมถึงการปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มีมาตรการการจัดการความต้องการลดการใช้น้าภาคเกษตรและอุ ตสาหกรรม เป็นต้น ในเป้าประสงค์นี้
ประเทศไทยสามารถดาเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเกณฑ์ชี้วัดได้ โดยต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้ความตระหนัก การบริหารจัดการ ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ 6.5 ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานโดยมีการตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ขึ้นมาเป็นกฎหมายแม่บทและกาหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี ขึ้นมาเป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อ นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
มาตรการแผนงานโครงการต่างๆขึ้นมารองรับ มีการสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน้าและเครือข่ายระหว่าง
ลุ่มน้าทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทาให้ประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์
และเกณฑ์ชี้ วัดดังกล่าวได้ในอนาคต โดยมีสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อม
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เป้า ประสงค์ที่ 6.6 ประเทศไทยมี การดาเนิ นงานโดยกาหนดไว้ ในแผนแม่ บทการบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าเสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ และป้องกัน การสู ญเสีย หน้าดินและพื้นที่ดินถล่มในพื้นที่เกษตรลาดชัน มีหน่ว ยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีแผนงานโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการ เช่น การฟื้นฟูพื้นที่
ป่าต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า การบริหารจัดการแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะ
พัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดนี้ได้ในอนาคตตามแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนดไว้ได้
เป้าประสงค์ที่ 6.a ประเทศไทยมีการดาเนินการเกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ 6.a โดยมีโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้าแก่ประเทศภูฏาน ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ โดยกรม
ชลประทานดาเนินการ แต่ยั งไม่มีการเชื่อมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงการ
ต่างประเทศทาหน้าที่ในการจัดทารายงาน ดังนั้นประเด็นสาคัญของการที่จะบรรลุเป้าประสงค์นี้จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการความร่วมมือในการดาเนินการร่วมกั นทั้งในด้านการจัดทาแผนงาน
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โครงการ การบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อที่สามารถจะนามาใช้ตอบเป้าประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าว
ซึ่งประเทศไทยสามารถพัฒนาให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้ในอนาคต
เป้าประสงค์ที่ 6.b ประเทศไทยยังมีการดาเนินในเป้าประสงค์นี้น้อย แม้ว่าจะมีหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ขาดการบริหารจักดารเชิงระบบทาให้ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จะ
นามาตอบเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาการดาเนินการในเป้าประสงค์นี้มีกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกับ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่ ว มด าเนิ นการ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่ งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จั ดการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่ อการบริห ารจัดการน้าในระดั บพื้ นที่ เป็ นต้น ดังนั้ นประเด็น นี้
ประเทศไทยต้องเร่งกระบวนการเชิงบูรณการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันความร่ วมมือทั้งในท้องถิ่น
และชุมชน ซึ่งจะทาให้สามารถทาให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนหรือประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ความสาเร็จ
2.ควรมีการจัดตั้งหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานกลางเป็นกลไกการประสานงานและขับเคลื่อนการ
พัฒ นาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เชิงบู รณาการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังขาดองค์กร
กลางในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทาให้ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จะนามาใช้ตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
3.ควรมี น โยบายและมาตรการการส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการ
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 6 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความ
เข้มแข็งและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จที่ ยั่งยืน
ต่อไป
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