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สรางหลักประกันใหมีน้ําใช 

และมีการบริหารจัดการนํ้าและการ

สุขาภบิาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน

ปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดย

การลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการ

ปลอยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย 

ลดสัดสวนนํ้าเสียที่ไมผานกระบวนการลง

ครึ่งหน่ึง และเพ่ิมการนํากลับมาใชใหมและ

การใชซํ้าท่ีปลอดภัยอยางย่ังยืนท่ัวโลก 

ภายในป 2573



ลุม่นํา



ความจแุหล่งเก็บกกั
79,890 ลา้น ม.3  (โครงการพฒันาแหลง่นํา)



การบริหารจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริ

ที่มา : เว็บไซต กปร. http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/Download/associate_120355_1.pdf
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ขับเคลื่อนโดย

- ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป

- แผนปฏิบัติการ 60-64

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และพระราชดําริที่เก่ียวของ

ความเชือมโยงยุทธศาสตร์และแผนต่างๆความเชือมโยงยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)

- แผนปฏิบัติการ 60-64

- แผนงานบูรณาการการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

การบูรณาการ

เชงิพื้นที่

การสนบัสนนุ

ยทุธศาสตรอื่นๆ



ขาดแคลนนํา นําทว่ม คณุภาพนํา

เสยีหายปี48 : 7,565 ลา้นบาท
กระทบ 11 ลา้นคน

ไมม่รีะบบประปา 7,490 หมูบ่า้น

พนืทเีกษตรนอกเขต 120 ลา้นไร่
เสยีงปานกลาง-สงู 26.55 ลา้นไร ่ 

เสยีหายปี54: 1.44 ลา้นลา้นบาท
กระทบ 12.8 ลา้นคน/เสยีชวีติ 
813 คน

พนืทเีสยีงนําทว่ม 26.8 ลา้นไร่
เสยีงปานกลาง-สงู 9.8 ลา้นไร่

คณุภาพนําเสอืม
โทรมปานกลาง-มาก 
9 ลุม่

ลุม่นําเฝ้าระวงั
นําเค็มรกุ 8 ลุม่



LOGO

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ป พ.ศ. 2558-2569

ต้นนํากลางนํา ปลายนํา
และคุณภาพนํากลางนํากลางนํา

การจดัการนํ้า

อุปโภคบริโภค

การสรางความ

มั่นคงของนํ้า

ภาคการผลิต 
(เกษตร/อุตสาหกรรม)

การจดัการ

น้ําทวมและ

อุทกภัย

การจดัการ

คณุภาพนํ้า

การอนรุกัษฟนฟู

สภาพปาตนน้ําที่

เสื่อมโทรมและ

ปองกันการพังทลาย

ของดนิ

การบรหิารจัดการ

ต้นนํากลางนํา และคุณภาพนํากลางนํากลางนํา



ยุทธศาสตรการจัดการคณุภาพนํ้า

คพ. กรอ. กทม. ชป.

ควบคุมปริมาณน้ําเสยีที่ไหลลงสูงลําน้ําธรรมชาติ
ไมใหเกินกวาคาขีดความสามารถรับไดของแหลงน้ํา

เนนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิดเพ่ือประหยัดตนทุน
ในการบําบัดนํ้าเสีย

หลักการ

เปาประสงค

แหลงนํ้าทั่วประเทศมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับพอใชขึ้นไป

การควบคุมความเค็มปากแมน้ํา ณ จุดควบคุม ไมใหเกิน
มาตรฐานของการเกษตรและการประปา

ในการบําบัดนํ้าเสีย



ยุทธศาสตรการจัดการคณุภาพนํ้า

เปาประสงค

แหลงนํ้าทั่วประเทศมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับพอใชขึ้นไป

การควบคุมความเค็มปากแมน้ํา ณ จุดควบคุม ไมใหเกิน
มาตรฐานของการเกษตรและการประปา

พ้ืนที่วิกฤต/เฝาระวัง

คพ. กรอ. กทม. ชป.

พ้ืนที่วิกฤต/เฝาระวัง

นํ้าเสีย ทาจนี เจาพระยา ปาสัก มูล ชี

นํ้าเค็ม ทาจีน เจาพระยา บางปะกง ปราจีนบุรี แมกลอง



ยุทธศาสตรการจัดการคณุภาพนํ้า

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
กลยุทธ

ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

การกําจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหลงนํ้า 

เขื่อนภูมพิล

เขื่อนสริกิติิ์

การผลักดันน้ําเค็ม 

การกําจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหลงนํ้า 

ใชนํ้าจดืผลักดัน

อาคารบังคบัน้ํา/ประตูระบายนํ้า

เขื่อนปาสกั

เขื่อนวชิราลงกรณ/

ศรนีครนิทร



ยุทธศาสตรการจัดการคณุภาพนํ้า

เปาหมายตามศักยภาพ ผลสัมฤทธ์ิระยะเรงดวน/สั้น

ลดของเสียที่ระบายลงสูแหลงน้าํ เพ่ือให

คณุภาพนํ้าเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้า 

ผวิดินที่กาํหนด

พัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพระบบรวบรวม

และระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน
21 แหง

ปองกันและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพนํ้าในลุมน้ํา

เจาพระยา ปาสกั ทาจีน สะแกกรงั โขง (อสีาน) ชี 

แมกลอง บางปะกง มูล (ลําตะคอง) ปง วงั ยม 

นาน ทะเลสาบสงขลา เพชรบรุี

และระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

กําหนดสดัสวนการระบายมลพิษ ลุมนํ้าเจาพระยา 

ทาจนี ปาสกั มลู ชี
การผลักดนัน้ําเคม็

ไมใหเกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา

การกําจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหลงนํ้า เจาพระยา ทาจีน 

ช ี(พอง) บางปะกง



ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกนัการพังทลายของดนิ

เปาประสงค

ฟนฟูพ้ืนที่ปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรม เพ่ือใหไดพ้ืนท่ีปาไม

อยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ

ปองกันการสูญเสียหนาดิน ในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน เพ่ือ

การชะลอนํ้าในลุมนํ้า

ปม. อส. พด.

พ้ืนที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด

พ้ืนที่อื่นๆ

พ้ืนที่วิกฤต

จ.เพชรบูรณ จ.พิษณุโลก จ.สโุขทยั จ.นาน จ.ลําปาง จ.อุบลราชธาน ีจ.นครราชสมีา 

จ.เลย จ.กระบี่ จ.เชยีงใหม จ.ตาก และ จ.แมฮองสอน

พ้ืนที่วิกฤต 33 จังหวัด
เชน จ.กาญจนบรุ ีจ.กําแพงเพชร จ.จันทบรุ ีจ.ฉะเชิงเทรา จ.ชยัภูม ิจ.ชุมพร 

จ.เชยีงราย จ.ตรัง จ.ตราด จ.บรุรีมัย จ.ประจวบคีรีขนัธ จ.พะเยา จ.พังงา



กลยุทธ การอนรุกัษฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม

การปลกูปาในพ้ืนที่ตนน้ําที่เสื่อมโทรม

การกอสรางฝายชะลอนํ้าประเภทตาง ๆ ในพ้ืนที่ตนนํ้า

การกําหนดมาตรการแนวทางการใชประโยชนและพัฒนา

ที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ

ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกนัการพังทลายของดนิ

การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน 

การปลูกพืชคลุมดิน

การปลูกไมยืนตนพรอมจัดระบบอนรุักษดินและน้ํา 



”

• คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าอยูใน

เกณฑดี รอยละ 95

• คุณภาพนํ้าแหลงนํ้า

อยูในเกณฑดี รอยละ 76เกณฑดี รอยละ 95

• นํ้าเสียชุมชนไดรับการจัดการ

อยางถูกตอง รอยละ 93

อยูในเกณฑดี รอยละ 76

• นํ้าเสียชุมชนไดรับการจัดการ

อยางถูกตอง รอยละ 46.5



การตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ
(ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อใหคลองแสนแสบสะอาด)
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กรุงเทพมหานคร จํานวน 21 เขต 

ที่ติดริมคลองแสนแสบและคลองสาขาพ้ืนที่ดําเนินการ

เรื่องเดิม
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จํานวนจํานวนแหลงกําเนิดมลพิษ

21 21 เขตเขต

เรื่องเดิม
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ที่

ลักษณะ

การประกอบ

กิจการ

จํานวน

แหลงกําเนิด

มลพิษ

ที่เขาตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบนํ้าทิ้ง
ไมปฏิบตัิ

ตาม   

ม. 80 

หมายเหตุ
เปนไปตามคา

มาตรฐาน

ไมเปนไปตาม

มาตรฐาน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1 โรงแรม 41 7 17.07 34 82.93 1

2 อาคารชุด 28 6 21.43 22 78.57 2

ผลการตรวจสอบแหลงกําเนดิมลพิษ ริมคลองแสนแสบ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2 อาคารชุด 28 6 21.43 22 78.57 2

3 โรงพยาบาล 37 19 51.35 18 48.65 -

4 หางสรรพสินคา 18 4 23.53 13 76.47 1 ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําได 1 แหง

5 ตลาด 2 0 0 0 0 1 ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําได 2 แหง

6 หอพัก 1 1 100 0 0 -

7 รานอาหาร 1 0 0 1 100 -

รวม 128 37 29.6 88 70.4 6

หมายเหต ุ: แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถงึ กรณใีดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

               1. แหลงกําเนิดมลพษิท่ีไดรับการตรวจสอบ มีการระบายมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หรือไมมีการระบายมลพิษออกสูส่ิงแวดลอม

               2. แหลงกําเนิดมลพษิท่ีไดรับการตรวจสอบและยังปฏิบัติไมถกูตองตามกฎหมาย ซ่ึงแหลงกาํเนดิมลพิษน้ันๆ มกีารปรับปรุงแกไขระบบบาํบัดน้าํเสีย หรือกําจัดของเสีย  

                   ตามคําสั่งของเจาพนักงานครบคุมมลพษิ
19



แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย   มากที่สุด 3 อันดับแรก

โรงแรม 

จํานวน 34 แหง (38.64 %)

อาคารชุด 

Designed by : http://www.freepik.com

อาคารชุด 
22 แหง (25 %)

โรงพยาบาล
18 แหง (20.45 %)
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เรื่องเดิม

1. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ไมสามารถ

หาเอกสารการอนุญาตใหได

2. แหลงกําเนิดมลพิษที่กอสรางมานานแลว เชน อาคารชุด

บางแหง ไมมีนิติบุคคลหรือผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสียบาง

แหงมีพ้ืนท่ีจํากัดไมสามารถปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียได

ปญหา

อุปสรรค

ปญหา
อุปสรรค

21



1.  ใหความชวยเหลือดาน วิชาการ ให คํ าปรึกษา แนะนําแก เจ าของหรือ

ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษเกี่ยวกับการดําเนินการปรับปรุง แกไข และ

บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจดาน

การปฏิบัติตามกฎหมายในการระบายน้ําทิ้งและกฎหมายที่เกี่ยวของ

2. สงเสริมใหแหลงกําเนิดมลพิษ มีการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

การดําเนินการ

เรื่องเดิม

2. สงเสริมใหแหลงกําเนิดมลพิษ มีการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

ใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง

3. มีการเชื่อมโยงฐานขอมลูแหลงกําเนิดมลพิษระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
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เป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการนําเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการนํา

เสียชุมชนเสียชุมชน
นําเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อย

ละ 93

   คําอธิบายเปาหมาย
1. การจัดการอยางถูกตอง หมายถึง การบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
2. การนํากลับไปใชประโยชน หมายถึง การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดไดตามมาตรฐานที่กําหนด (น้ําทิ้ง) 

ไปใชประโยชน เชน การเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน
3. แหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชน หมายถึง แหลงกําเนิดมลพิษประเภทอาคาร หมูบานจัดสรร ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

นําเสียชุมชนนํากลบัไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 

แหล่งกําเนิดนําเสียชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย 
(เพมิขนึ)
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