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1. ความสาํคัญของวันนําโลก

สหประชาชาติ เมอืปี 2535 ได้ตระหนักในความสาํคัญของ

ทรัพยากรนําต่อการดาํรงชีวิตของสิงทมีีช ีวิตในโลกและเพอืทจีะ

ได้ร่วมกันอนุร ักษ์ทรัพยากรนํา 

จึงได้กาํหนดให้วันท ี22 มีนาคม ของทกุปีเป็น วันนําโลก วันนําโลก หรือ จึงได้กาํหนดให้วันท ี22 มีนาคม ของทกุปีเป็น วันนําโลก วันนําโลก หรือ 

World Day for Water และได้จัดงานวันนาํโลกครังแรกเมือปี 2536 

โดยกาํหนดวาระสําคัญแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี
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2. วาระของวันนาํโลกของปี พ.ศ. 2558-2559

• เมอืปี พ.ศ. 2558 ได้กาํหนด วาระ เป็น 

“นําและการพัฒนาทียังยืน” หรือ 

“Water and Sustainable Development” “Water and Sustainable Development” 

• เมอืปี พ.ศ. 2559 ได้กาํหนด วาระ เป็น 

“นําและงาน” หรือ 

“Water and Jobs” 
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3. วาระของวันนําโลกของปี พ.ศ. 2560

เนืองจาก WHO และ UNICEF ได้ประกาศร่วมกันว่า

“ ในโลกนียังมีประชากรประมาณ 2,400 ล้านคน ทยีังไม่

มีระบบสุขาภิบาล และ 946 ล้านคน ยังข ับถ่ายในทที ี
ไม่มีส้วม จงึควรให้ความสาํคัญในเรือง ระบบไม่มีส้วม จงึควรให้ความสาํคัญในเรือง ระบบ

สุขาภบิาลและการจัดการนาํเสีย ซงึสอดคล้องกับ 

SDG 6 ของ UN ”

ดังนัน ปี พ.ศ. 2560 UN จงึได้ก ําหนด 

วาระวันนําโลก เป็น นําเสีย (Wastewater)
6



44. . ความสําคัญของนาํเสีย ความสําคัญของนาํเสีย (UN Factsheet (UN Factsheet 20172017))

1. มากกว่า 80 % ของนําเสีย ไหลลงสู่แหล่งนําธรรมชาต ิเข้าสู่วัฏ

จักรนํา โดยไม่ผ่านการบาํบัด
2. คน 1,800 ล้านคน ดมืนําทมีีการปนเปือนของอ ุจจาระ ทาํให้

เสียชีวิตปีละ 842,000 คน

3. คน 663 ล้านคน ยังขาดแหล่งนําดมืทสีะอาด

4. ภายในปี 2050 คน 70 % จะอยู่ในเมือง (ปัจจุบัน 50 % ) ทไีม่มี4. ภายในปี 2050 คน 70 % จะอยู่ในเมือง (ปัจจุบัน 50 % ) ทไีม่มี

ระบบสุขาภบิาลทเีพ ียงพอ
5. นําเสียเป็นทรัพยากรโดยการบาํบัดนํามาใช้ใหม่ ผลิตพลังงาน 

สารอาหาร และสารอ ืนๆ
6. การบาํบัดนําเสียจะเกิดประโยชน์มากกว่าค่าลงทุนต่อสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และสร้าง

งานทเีป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 7



การนํานําเสียกลับมาใช้ทวัโลก
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นําเสียคือทรัพยากร

1. ใช้ส่งน ําชลประทาน
– รัฐคาลิฟอร์เนีย  ใช้น ําเสีย 67 % (2003)

– อิสราเอล ใช้นาํเสีย  75 % (2002)

– ลดการใช้ปุ๋ ย โดยนําเสียมี N และ P ได้ถงึ 36 กก / ปี และ 7 กก / ปี 
นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการเพมิรายได้จากการเพมิผลผลิตทาง

การเกษตร

นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการเพมิรายได้จากการเพมิผลผลิตทาง

การเกษตร

2. นําเสียทบีาํบดัแล้วใช้ผลักดันนําเค็มทรีุกเข้ามาในแม่นําในฤดูแล้ง

3. นําเสียทบีาํบดัแล้วเพ ือการหล่อเย็นโรงงาน

4. นําเสียทบีาํบดัแล้วเพ ือการผลิตพลังงาน

5. นําเสียทบีาํบดัแล้วอย่างสมบูรณ์ใช้เพอืทดแทนเป็นแหล่งนําดี
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นําเสียคือทรัพยากร

ดังนันนําเสีย ต้องการการบริหารจัดการทดี ีเพอื
– สุขภาพทดีี

– รักษาระบบนิเวศ

– เพอืเป็นทยีอมรับของสาธารณะชนเพอืเป็นทยีอมรับของสาธารณะชน
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บ้านเรือน

การเกษตร

อุตสาหกรรม

นําจืด
สาร

อาหาร พลังงาน

การเกษตร

นําเสีย

นํา
ระบาย
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พลังงานทใีช้ในการบาํบัดนําพลังงานทใีช้ในการบาํบัดนํา 12



พลังงานทไีด้จากการบาํบัดนาํพลังงานทไีด้จากการบาํบัดนาํ 13



(Singapore)
การบริหารจัดการนําของประเทศสิงคโปร์การบริหารจัดการนําของประเทศสิงคโปร์

นําสะอาดผ่านการ

บาํบดันาํเสีย

ทะเล

ฝนการ
รวบรวม
นาํฝน

เก ็บนําในอ่าง

ปรับปรุงน ํา

ทาํน ําประปา

ทาํนําเค็ม

เป็นนําจืด

น ําสะอาดผ่านการ

บาํบดั นําบาํบัดเพ ือ
อุตสาหกรรม

รวบรวมนําเสีย
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5. Sustainable Development Goals

2015-2030
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Sustainable Development Goals

Goal SDG 6.3 

“…ลดนําเสียทไีม่ได้บาํบัด 50 % และเน้นการ 

reuse & recycle นํา ภายในปี 2030.”
Goal SDG 6.3 : 
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เป้าหมายและตวัชวีดัของ SDG 6
เพอืนําไปสู ่ “นําสะอาดและสขุาภบิาลทถีกูสขุลกัษณะ ภายในปี 2030”

เป้าหมาย ตวัชีวดั

1. ทกุคนมีนําสะอาดบรโิภค 1. % ของประชากรทีมีนําสะอาดบรโิภค

2. ทุกคนเขา้ถึงระบบสุขาภบิาลและสาธารณสุข และยุติการ

ขบัถา่ยทไีม่มีสว้ม

1. % ของประชากรทีสามารถใชร้ะบบสขุาภบิาลรวมถงึทีลา้ง

มือดว้ยสบู่

3. คุณภาพนําดีขึนจากการลดมลพษิและของเสยีอนัตราย 

นําเสยีไดร้บัการบาํบดัครงึหนึงและนํากลบัมาใชใ้หม่

1. % ของนําเสยีทไีดร้บัการบาํบดั

2. % ของลาํนําทมีีคณุภาพดี

4. การใชนํ้ามีประสทิธิภาพสูงขึนในทกุดา้น และลดจาํนวน

ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการขาดแคลนนํา

1. % ของการเปลยีนแปลงประสทิธภิาพการใชนํ้าตามเวลา

2. % ของการใชนํ้าตอ่ปรมิาณนําทมีีอยู่ (water stress)

5. มีการบรหิารจดัการทรพัยากรนําแบบบูรณาการในทุก

ระดบั รวมทงันําพรมแดน

1. ระดบัของการดาํเนินงานการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา

แบบบูรณาการ (0 – 100)

2. % ของพนืทลีุ่มนําพรมแดนทมีีความร่วมมือ
17



เป้าหมายและตวัชวีดัของ SDG 6
เพอืนําไปสู ่ “นําสะอาดและสขุาภบิาลทถีกูสขุลกัษณะ ภายในปี 2030”

เป้าหมาย ตวัชีวดั

6. ระบบนิเวศนําไดร้บัการป้องกนัและฟืนฟ ูรวมทงัภเูขา 

ป่าไม ้พนืทชีุ่มนํา แม่นํา แหล่งนําบาดาล และทะเลสาบ

1. % ของการเปลยีนแปลงระบบนิเวศนําตามเวลา

7. มีความรว่มมือและการสนับสนุนจากนานาชาต ิเพอื

เพมิศกัยภาพในดา้นนําและสขุาภบิาลแก่ประเทศกาํลงั

1. งบประมาณความช่วยเหลอืของรฐับาลในดา้นนําและ

สุขาภบิาลเพมิศกัยภาพในดา้นนําและสขุาภบิาลแก่ประเทศกาํลงั

พฒันาเพมิขึน

สุขาภบิาล

8. ชมุชนไดร้บัการสนับสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

ในการมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการนําและสุขาภบิาล

ชุมชน

1. % ขององคก์รชมุชนทมีีการกาํหนดนโยบายแนว

ทางการมีสว่นรว่มของชมุชนในการบริหารจดัการนําและ

สุขาภบิาลชมุชน

JMP    รบัผิดชอบตดิตามผลขอ้ 1 – 2 (WHO”UNICEF)

GEMI   รบัผิดชอบติดตามผลขอ้ 3 – 6  (UNEP HABITAT UNICEF FAO UNESCO WMO WHO)

GLAAS  รบัผิดชอบติดตามผลขอ้ 7 – 8  
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สนับสนุนเป้าหมายสนับสนุนเป้าหมาย SDG SDG 33,,77,,1111,,14 14 ,,15 15 

2015-2030
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หลักการ/แนวคดิ

ควบคุมปริมาณน้ําเสยีที่ไหลลงสูงลําน้ําธรรมชาติ
ไมใหเกินกวาคาขีดความสามารถรับไดของแหลงน้ํา

ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า

เนนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิดเพ่ือประหยดัตนทุน
ในการบําบัดนํ้าเสีย

ขอจํากัด

การควบคุมนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจาย
ตัวทําไดไมทั่วถึง

การขยายตัวของชุมชนทําใหไมสามารถบําบัดนํ้าเสยี
จากชุมชนไดทั้งหมด

นํ้าตนทุนท่ีนํามาใชในการผลักดันนํ้าเค็มมีจาํกัด



เปาประสงคเปาประสงค

แหลงนํ้าทั่วประเทศมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับพอใช
ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80

การควบคุมความเค็มปากแมนํ้า ณ จุดควบคุม 
ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา

ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า

ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา



19%

ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า

พ้ืนที่ที่มีคณุภาพน้ําที่ต่ํากวาเกณฑพอใชในลุมนํ้าวิกฤต (9 ลุมนํ้า)

- กําหนดสัดสวนการระบายมลพิษ และการสนบัสนนุทางวิชาการ 

สนบัสนนุการลดนํ้าเสยีจากแหลงกําเนิด

- สนบัสนุนหรือจดัหาแหลงเงนิกูเพ่ือใหมีการจดัการนํ้าเสียจากการเกษตร

- สงเสริมการลดการใชสารเคมแีละปุยเคมีในการเกษตร

การลดนํ้าเสียจากชุมชนและเกษตร

กอสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

เกณฑการพิจารณาพ้ืนท่ีและ

แนวทางการดําเนินงาน

16%

65%

23

พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหนาแนนทายนํ้า

(นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางและภาคตะวันออก)

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวังและบังคับใชกฏหมาย

พ้ืนที่ทายนํ้า (8 ลุมนํ้า)

การผลักดันนํ้าเค็ม โดยการจัดสรรน้ํา และการใชอาคาร

ควบคุมลํานํ้าสําหรับลุมน้ําขนาดเล็ก

กอสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน



6. การบริหารจัดการนําแบบบูรณาการ

•การบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ

•เครืองมือทใีช้ในการข ับเคลือนแผน
24



ความมันคง 3%
ความสามารถในการความสามารถในการ

แข่งข ัน แข่งข ัน 2020%%

การพัฒนา

คน 2 %

การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

38 %

 สัดส่วนงบประมาณบูรณาการปี 2560 จาํแนก ตามยุทธศาสตร์

 702,243 ล้านบาท (25.7 % ของงบทงัประเทศ)

การแก้ไขความยากจน 29 %การจัดการนํา การจัดการนํา 

8 8 %%  
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งบประมาณแบบงบประมาณแบบบูรณาบูรณาการ การ 2559 2559 และ และ 25602560
ยุทธศาสตร์การจัดการนาํและเติบโตบนคุณภาพชีวิตยุทธศาสตร์การจัดการนาํและเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ทเีป็นมิตรกับสิงแวดล้อมทเีป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

แผนงาน งบประมาณ (ล้านบาท) เพมิขนึ(%)

2559 2560
การบริหารจดัการขยะและ

สิงแวดล้อม

425 549 29

สิงแวดล้อม
การพัฒนาพลังงานทเีป็นมิตร

กับสิงแวดล้อม

338 463 36

การบริหารจดัการทรัพยากรนํา 52,630 57,386 9

รวมรวม 5353,,394394 5858,,399399 99
หน่วยงานทีเกียวข้อง 5 กระทรวง 14 หน่วยงาน (กษ,กค, ทส, ICT, มท)

2 รัฐวสิาหกิจ (อจน, กปภ)
1 กองทุนจัดรูปทดีนิ
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การบรูณาการการปฏบิตังิานระดบักระทรวงและระดบัจงัหวดั

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท ี12 (2560-2564)

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (2560-2579)

แผนปฏิบัต ิการระดับ
จังหวัดและกลุ่มจงัหวัด

แผนปฏิบตักิาร
ระดับกระทรวง

แผนชุมชน แผนระดับกรม

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

 ตัวชีวัด

 การกระจายตัวชีวัดสู่บ ุคคล

 ยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย

 ตัวชีวัด

 การกระจายตัวชีวัดสู่บ ุคคล

ประเดน็ :   การกําหนดตัวชีวัดร่วมและการบูรณาการตามตัวชวีัด
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เครอืงมอืสาํหรบัการขบัเคลอืนงานแบบบรูณาการ

แผนแผน 1. แผนปฏิบัตกิารจากการมีส่วนร่วมและแผนชุมชนทีสอดรับ

ฐานขอ้มูล

กลาง

ฐานขอ้มูล

กลาง
2.แผนทดีินรายแปลง โครงสร้างพ ืนฐาน ขอบเขต

   ป่าไม้ ฯลฯ

3. ฐานข้อมูลประชากรเชือมโยงกับแผนทดีิน3. ฐานข้อมูลประชากรเชือมโยงกับแผนทดีิน

คน 4. องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ

5. ศูนย์เรียนรู้ ช ุมชนทีมีเกษตรกรต้นแบบเป็น

    วิทยากร

6. ผู้ประสานงาน รับผิดชอบอยู่ในพ ืนท ีผู้ เช ียวชาญ

7. ผู้น ําองค์กรทีรับผิดชอบและทุ่มเท
28



เครอืงมอืสาํหรบัการขบัเคลอืนงานแบบบรูณาการ

ระบบงาน 8. ระบบการตดิตามงานอย่างต่อเนือง ถึงตัวช ีวัด 

    รายบุคคล

9. บรรยากาศทสีร้างแรงจูงใจในการร่วมงานแบบ 

win – win

10. กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ทเีออืกับการทาํงาน10. กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ทเีออืกับการทาํงาน

11. การร่วมปฏิบัต ิงานเป็นทีม

29



30



31



รางรับนําฝนในโรงเรือนปลูกองุ่นรางรับนําฝนในโรงเรือนปลูกองุ่น
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ปลูกผักด้านล่างในโรงเรือนปลูกองุ่นปลูกผักด้านล่างในโรงเรือนปลูกองุ่น
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77. . สรุปสรุป
1.1. ยุทธศาสตร์ชาต ิและแผน ยุทธศาสตร์ชาต ิและแผน 1212

• มุ่งเน้นสร้างความมนัคงด้านอาหาร พลังงานและนํา

• มีเป้าหมายการบริหารจัดการนํามีความสมดุล มีน ํา

สะอาดเพ ือการอุปโภคบริโภคเพยีงพอสะอาดเพ ือการอุปโภคบริโภคเพยีงพอ

22.   SDG .   SDG 66
• ให้เพมิการใช้น ําซาํ และเพมิการบาํบัดนําเสียซงึจะ

สนับสนุนสมดุลนํา

• ควรศกึษาวิจัยการนํานําเสียมาใช้ประโยชน์เพอืสร้าง

แรงจูงใจ เช่น การผลิตพลังงาน การผลิตปุ๋ ย 34



77..สรุป สรุป ((ต่อต่อ))
33. . เกษตรไทย เกษตรไทย 44..00

• มุ่งเน้นการผลิตพ ืชทใีห้ผลตอบแทนสูง ใช้พ ืนทน้ีอย ใช้น ํา

น้อย

• ศึกษาวจิัยร่วมกับเกษตรกรในการใช้น ําในระดับแปลงมากศึกษาวจิัยร่วมกับเกษตรกรในการใช้น ําในระดับแปลงมาก

ขึน เพอืเพมิประสิทธ ิภาพการใช้น ําภาคเกษตร และพ ัฒนา

เทคโนโลยีไปสู่  Precision Agriculture

44.  .  แผน แผน 12 12 การเตบิโตเป็นมิตรกับสงิแวดล้อมการเตบิโตเป็นมิตรกับสงิแวดล้อม

• ควรศกึษาวิจัยการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการ

นํา เช่นเพอืการสูบนํา เพอืลดรายจ่ายและเพมิรายได้
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77..สรุป สรุป ((ต่อต่อ))

55.  .  การบริหารจัดการนําแบบการบริหารจัดการนําแบบบูรณาบูรณาการการ

• การจัดทาํแผนควรสอดคล้องสนับสนุนกันระหว่างแผน

จังหวัด/ชุมชน กระทรวง/กรม และแผนคณะกรรมการลุ่มน ํา

• เครืองมือและกลไกในการข ับเคลือนแผนบูรณาการ ได้แก่ • เครืองมือและกลไกในการข ับเคลือนแผนบูรณาการ ได้แก่ 

แผนปฏิบัตกิาร ฐานข้อมูล คน และระบบงาน ซงึเน้นต่างกัน

ตามภูมิสังคม และได้ผลเร็ว ถ้าข้อมูลชัดเจนถึงระดับหมู่ บ้าน

และแปลง

• เพมิการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน
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ช่วยกันสร้างความมันคงด้านนํา ช่วยกันสร้างความมันคงด้านนํา 

ส่งผลดีต่อ เศรษฐกจิ สุขภาพ ส่งผลดีต่อ เศรษฐกจิ สุขภาพ 

สิงแวดล้อมสิงแวดล้อม

ขอบคุณขอบคุณ
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