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บทคัดยอ 

 ในการประชุม RIO+20 ไดมีการอภิปรายอยางมากเกี่ยวกับการพัฒนาเขียวอยางยั่งยืน เพื่อปกปอง

คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการเพิ่มรายไดและลดความยากจนในโลก ประเทศทีจ่ะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืนจะขึ้นกับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางบูรณาการ และการจัดหาน้ํา

และดูแลสุขอนามัยอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ไดมีการเสนอแนวคิดในการอยูกับน้ํา เพื่อตอสูกับวิบัติภัยทางน้ําซึ่ง

มีแนวโนมจะมีความรุนแรงมากข้ึน แนวคิดดัชนีความม่ันคงทางดานทรัพยากรน้ําเปนหัวขอหนึ่งท่ีมีการเสนอ

เพื่อใชในการดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประกอบดวย ความมั่นคงของน้ําชนบท น้ํา

ในเขตเมือง น้ําเพื่อการพัฒนา คุณภาพน้ําในลุมน้ํา และพิบัติภัย 

 บทความนี้ไดทบทวนผลการประชุม RIO+20 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา และสรุป

ประเด็นทีค่าดวาจะมีผลตอการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ ําของโลกและของไทย ทําการวิเคราะหหา

สถานะการใชน้ําของประเทศไทยในกรอบนิยามดัชนีความมั่นคงทางดานทรัพยากรน้ําของประเทศตางๆ ซ่ึง

รวมน้ําอุปโภคบริโภค น้ําในเมือง น้ําเพือ่เศรษฐกิจ (รวมน้าํชลประทาน) คุณภาพน้าํ และความยัง่ยืนตอพิบัติ

ภัย เพือ่ใหเห็นจุดออน และจุดแข็งของการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยในบริบทโลก เอเชีย และอาเซียน อัน

จะนําไปสูขอเสนอแนะประเด็นท่ีควรพิจารณาในการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ําของไทยตอไป ภายในกรอบ

การประชุม RIO+20 ท่ีมุงเนนอุตสาหกรรมสีเขียวอยางยั่งยืน และการอยูกับน้ําของโลก 

Abstract 

 During RIO+20, there were many discussions on sustainable green economy for protecting 

environmental health via income increasing and poor eradication. The successful countries for sustainable 

green economy depend on efficiency of integrated water management and provision of water supply and 

sanitary services. Besides the concept of “to live with water” was also proposed to tackle with more severe 

    แนวคิดดัชนคีวามมั่นคงดานทรัพยากรน้าํ    

                              -สภาพการใชน้ําของไทยในบริบทของโลกและอาเซียน-         

          Water Security Index Concept     

  -Thailand Water Use Situation in the context of World and ASEAN- 

   รศ.ดร. สจุริต คูณธนกุลวงศ (Sucharit Koontanakulvong)   

                ดร. เปยมจนัทร ดวงมณ ี(Piamchan Doungmanee)    

        ดร. ปยธิดา หอยสงัวาลย (Piyatida Hoisungwan)                                            

คณะวิศวกรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 



8   THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
 

5 
 

th 

water disaster trend in the future. Water security index was another issue that had been proposed to monitor 

the national socio-economical development which comprised of household, urban water, economic water 

(including irrigation water), river health and resilience. 

 The article reviewed output from the RIO+20 conference concerned with water resources 

development and identify issues affected to water resources planning of both world scale and Thailand. The 

concerned data were gathered under the concept of water security index to find the water use status of 

Thailand compared with the world and  ASEAN countries to see the strength and weakness of Thailand 

water management and to recommend issues to be considered in the framework of RIO+20 which 

emphasized on sustainable green economy and live with water concepts. 

Keywords :  RIO+20, live with water, security index, water resources, Thailand, world, ASEAN. 

1. คํานํา 

 ในการประชุม RIO+20 ไดมีการอภิปรายอยางมากเกี่ยวกับการพัฒนาเขียวอยางยั่งยืน เพื่อปกปอง

คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการเพิ่มรายไดและลดความยากจนในโลก ประเทศทีจ่ะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืนจะขึ้นกับประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางบูรณาการ และการจัดหาน้ํา

และดูแลสุขอนามัยอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ในการรับมือกับวิบัติภัยทางน้ําซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนในระยะ

หลังนี้ ไดมีการเสนอแนวคิดการอยูกับน้ําในการวางแผนลดวิบัติภัย และรับมือกับการเปล่ียน แปลงของสภาพ

ภูมิอากาศของโลกไปพรอมๆกัน 

 แนวคิดดัชนีความมั่นคงทางดานทรัพยากรน้าํเปนหัวขอหนึ่งทีมี่การเสนอโดยธนาคารพัฒนาแหง

เอเซีย เพือ่ใชในการดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดัชนี้ที่เสนอดังกลาวประกอบดวย ความ

มัน่คงของน้าํชนบท น้าํในเขตเมือง น้ําเพื่อการพัฒนา คุณภาพน้ําในลุมน้าํ และพิบัติภัย  ซึ่งจะเปนมาตรวัด

ภาพรวมของการพัฒนา และดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งสามารถไปใชควบคูกับการวางแผนเศรษฐกิจสังคม

ของประเทศได 

 การทบทวนตัวเลขพื้นฐานดานประชากร ผลิตภัณฑมวลรวม เทียบกับ การใชน้ําของประเทศมา

เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ในโลกและในอาเซียน จะทําใหเห็นจุดแข็ง จุดออนและโอกาสของสถานะการใช

น้ําของประเทศไทยในการอยูรวมในประชาคมอาเซียนไดดียิ่งขึ้น และการพัฒนาโดยใชดัชนีความมั่นคงดาน

น้ํา ควรสรางเครื่องมือและกลไกความเชื่อมโยงกับปจจัยและผลผลิตดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมให

ชัดเจนเพื่อใหสามารถตอบสนองตอการกําหนดนโยบายตางๆได ทําใหเกิดสภาพแวดลอมของการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
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2. แนวคิดจาก RIO+20 และของโลกในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

 รายงานจากการประเมินการจัดการน้ําในประเทศตางๆของสหประชาชาติพบวา หลังป 1992 กวา 80 

% ของประเทศในโลกไดดําเนินการปฏิรูปปรับปรุงสภาพแวดลอมในการจัดการน้าํโดยใชแนวคิดบูรณาการ 

(ตามแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรก) ซึ่งทําใหประเทศที่ปรับโครงสรางดานองคกร กฎหมายและนโยบาย

สนับสนุน สงผลตอการจัดการดานน้ําดีข้ึน และสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาในชวง 20 ป

ท่ีผานมา อยางไรก็ตาม การสํารวจยังพบวา ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับน้ํา และการแกงแยงดานทรัพยากรน้ําในชวงท่ี

ผานมาในหลายประเทศก็มีเพิ่มข้ึน ความพยายามในการบูรณาการดานการจัดการมีความกาวหนาทางดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แตยังตองพยายามยกระดับในดานการประสานงานใหมากขึ้น หลายประเทศมีการ

พัฒนาในการหาแหลงทุนที่หลากหลายในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้าํ แตการเก็บคาบริการยังไม

คืบหนามากนัก 

 แนวทางการบูรณาการในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าํยังเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจสีเขียว ความสําเร็จของเศรษฐกิจสีเขียวจะขึ้นอยูกับ ประสิทธิภาพ ความยัง่ยืน การบูรณการ  การ

จัดการทรัพยากรน้ํา และการจัดหาบริการน้ํากินน้ําใช และบริการน้ําทิ้งอยางเพียงพอและยัง่ยืน  กลาวคือ 

จัดหาใหมีโอกาสเขาถึงน้ํากินน้ําใชและน้ําทิง้ กําหนดใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบจัดการและ

กําจัดน้ําเสีย จัดทําและดําเนินการมาตราการเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงการปรับตัวตอสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ใหมีการทบทวนและติดตามความคืบหนาตามเปาหมายสําคัญที่กําหนดโดยมีกลไก

การติดตามและเคร่ืองมือในการรายงาน 

 การประชุม RIO+20 ซึ่งถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในยุคปจจุบัน โดยมีวิสัยทัศนใน

การใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน ปกปองสุขภาพของส่ิงแวดลอม สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาความ

มัง่คัง่ โดยการเพิม่รายได สนับสนุนงานทีถู่กตองทํานองคลองธรรม ลดความยากจน และเสนอใหมีการ

กําหนดเปาหมายตอการจัดการทรัพยากรน้ํา (เทียบความกาวหนาจากท่ีประชุม UNCED ในป 1992) และจัดให

มีระบบการรายงานท่ีประจักษและชัดเจน  

 แนวคิดอีกดานหนึง่ของโลกในปจจุบันนี ้สืบเนื่องจากแนวคิดในความพยายามที่จะแกปญหาน้ํา

โดยเฉพาะการตอสูตออุทกภัยที่ผานมา มีทั้งการใชมาตราการดานโครงสราง ไมใชโครงสรางและการจัดการ 

แตความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คาดวาจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะเหตุการวิกฤติ 

(extreme case) ทําใหแนวคิดการสูดังกลาวอาจมีขอจํากัดทั้งในแงงบประมาณและการยอมรับ จึงเกิดแนวคิด

ในการอยูกับน้ํา (live with water) ขึ้น โดยเริ่มจากประเทศเนเธอรแลนดซึ่งเปนประเทศที่อยูภายใตเงื่อนไขสู

กับน้ํามาตลอด แนวคิดดังกลาวไดพยายามจัดระบบการปองกันน้ําทวมที่ยั่งยืนโดยใหสอดคลองกับสภาพทาง

ธรรมชาติ การใหบริการดานน้ําไปดวยกัน ความพยายามที่จะแยกระบบน้ําออกไปเปนเอกเทศ ทําใหลด

ปฏิสัมพันธของสังคมกับน้ําและลดภาวะความสามารถปรับตัว (resilience) ดานความปลอดภัยและระบบ
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นิเวศน คําตอบทีด่ีจึงควรเปนระบบเปด ทีมี่คันและทอลอดขนาดใหญ ทีไ่มรบกวนพลวัตรของธรรมชาติท่ีมี

อยูในแตละวัน และตองยกความตระหนักใหกับประชาชนในการอยูกับน้ําและรับความเสี่ยงจากน้าํทวม ใน

ระบบปองกันน้ําทวมท่ีสรางสรรคและมีระบบคาดการณในอนาคต 

3. แนวคิดเก่ียวกับดัชนีความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา 

 การพัฒนาทรัพยากรน้ําท่ีผานมาเร่ิมจากการพัฒนาโครงการ การดําเนินการและติดตามปรับปรุงแกไข

ระบบตางๆ โดยมุงหวังจะใหประชาชนและสังคมไดรับบริการพื้นฐานในการยังชีพ และอีกสวนหนึ่งเพื่อใช

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะหลังไดมีการนําประเด็นดานส่ิงแวดลอมมาประกอบในการวางแผนทรัพยากร

น้ําเพิ่มดวย ตัวช้ีวัดท่ีจะบอกถึงความเพียงพอ ความเส่ียง และพัฒนาสูความม่ันคงทางดานน้ํา มีวิวัฒนาการเพื่อ

จะชวยใหเห็นสถานะของการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ําที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการมองจากหลายมิติมากขึ้น 

เชน การกําหนดความพอเพียงของทรัพยากรน้ําทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต 

รักษาระบบนิเวศน และใชเปนปจจัยในการผลิต รวมทัง้เพียงพอทีจ่ะใชสําหรับบรรเทาความเสีย่งอันเกิดจาก

น้ําที่กระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007) หรือ การนิยามใหประชาชน

ทุกคนสามารถเขาถึงน้ําที่สะอาด ปลอดภัยในปริมาณเพียงพอ โดยมีคาใชจายในระดับราคาที่สามารถจายได 

เพื ่อทําใหชีวิตมีสุขอนามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งแวดลอมก็ไดรับการปกปองรักษา 

(Global Water Partnership, 2010) 

 ที่ผานมา การประยุกตใชดัชนีทํานองนี้จะมีใหเห็น ในการดูปริมาณน้ําฝน ความแปรปรวนของ

ปริมาณฝนรายเดือน กับ ผลิตภัณฑรวมของประเทศ (ดังรูปที่ 1) ซึ่งก็จะเห็นวา ถาประเทศมีปริมาณน้ําใน

ปริมาณหนึ่งและความแปรปรวนนอย จะมีแนวโนมที่มีคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศสูงกวาประเทศที่มี

ความแปรปรวนสูง หรือปริมาณน้ํามากได ปริมาณน้ําจืดท่ีประเทศมียังสงผลตอความเส่ียงของความม่ันคงของ

มนุษยและความหลากหลายทางชีวภาพได (ดังรูปท่ี 2) 

 แตละประเทศยังคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยู แตพื้นฐานที่สําคัญของการ

พัฒนาอยางยั่งยืนนั้น องคประกอบทางดานทรัพยากรน้ํายังเปนปจจัยหลักและสําคัญที่จะตองมีเพือ่ใหเกิดการ

พัฒนา และยั่งยืนได แนวคิดความมัน่คงทางดานน้าํจึงไดมีการพัฒนาขึ้นเพือ่ใหเห็นสถานะทีแ่ทจริงของการ

พัฒนาพื้นฐานดังกลาว องคประกอบของความมั่นคงตามที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเซียไดสรุปปจจัยสําคัญของ

แนวคิดความม่ันคงทางดานน้ําวามีองคประกอบสําคัญดังนี้ ความม่ันคงของน้ําใชในครัวเรือน ความม่ันคงของ

น้าํเพือ่เศรษฐกิจ  ความมัน่คงของน้ําสําหรับเมือง ความมัน่คงของน้าํตอสุขภาพของแมน้ํา ความมั่นคงดาน

ทรัพยากรน้ําตอความสามารถปรับตัว (ในที่นี ้หมายความถึง สามารถฟนคืนจากวิบัติภัยไดในระยะเวลา

อันรวดเร็ว, resilience to disaster) (ตามรูปท่ี 3) 
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รูปท่ี 1  ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนรายป (ซม.) ความแปรปรวนของปริมาณฝน (Coefficient        

of variation) และ ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (โดยสีเทาของวงกลมแสดงถึงความแปรปรวน     

ของปริมาณฝนรายป (Inter-annual coefficient of variation) สีเทาออนหมายถึงแปรปรวนนอย        

และสีเทาเขมหมายถึงแปรปรวนมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ระดับความเส่ียงของความม่ันคงทางน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพตอปริมาณน้ําจดื 

(โดยระดับความเส่ียงแสดงดวยคาระหวาง 0-1 โดยคาหนึ่งหมายถึงมีความเส่ียงสูงมาก) 
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รูปท่ี 3 แนวคิดดัชนีความม่ังคงทางน้ํากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

4. สถานะการใชน้ําของไทยในบริบทโลก เอเซีย และอาเซียน 

 การวิจัยนี้ไดยึดแนวคิดดัชนีความมั่นคงดานน้ําเพื่อแสดงสถานะการใชน้ําของประเทศ โดยอธิบาย

จาก 5 ประเด็นคือ ดานน้ําพื้นฐาน น้ํายังชีพ น้ําเพื่อพัฒนา วิบัติภัย และน้ําเพื่ออนาคต (ใชแนวคิดของ ADB แต

ปรับตัวแปร (ตามตารางที่ 1) อิงตามขอมูลที่มีเผยแพรจากแหลงตางๆที่หาได) ผลวิเคราะหขอมูลของ

สถานะการใชน้ําของประเทศไทยทั้ง 5 ประเด็น รวมกับผลิตภาพของการใชน้ํารวมเปน 6 ประเด็น เมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับสถานะการใชน้ําของประเทศอ่ืนๆในระดับสากล (ดังตารางท่ี 1) และการจัดลําดับของประเทศ

ไทยเทียบกับโลก เอเซีย และอาเซียน (ดังตารางท่ี 2) แลว พบวาประเทศไทยมีท้ังจุดแข็งและจุดออนในดานน้าํ

ในหลายๆประเด็น ทั้งนีจ้ะมีผลตอศักยภาพในการแขงขันของไทยกับประเทศอื่นๆจากการเปดเสรีอาเซียน 

(AEC) ท่ีจะเกิดข้ึนในป 2558 จุดแข็งและจุดออนในดานน้ําของไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

• อัตราการเขาถึงแหลงน้ําดื่มท่ีสะอาดท่ีสูงมาก (รอยละ 98) มากกวาอัตราการเขาถึง 

  แหลงน้ําดื่มท่ีสะอาดของโลก เอเซีย และอาเซียน 

• อัตราประชากรท่ีมีการเขาถึงแหลงน้ําท่ีถูกสุขอนามัย (Improved sanitation facility)  

    (รอยละ 96) สูงกวาอัตราเฉล่ียโลก เอเชีย และอาเซียน 

• พื้นท่ีชลประทานของไทย มีประมาณ 25% ของพื้นท่ีถือครองการเกษตร (มากเปน 

  อันดับท่ี 8 ของโลก) เปอรเซนตสูงกวาพื้นท่ีชลประทานท่ัวโลก (19%) และอาเซียน  

  (18%)  
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• น้ําเพื่อทําประมงน้ําจืด เทากับ 1,385,801 ลบ .ม  .ตอคน สูงกวาคาเฉลีย่ของระดับโลก

  และคาเฉล่ียของกลุมประเทศอาเซียน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยท่ีมีพื้นท่ี 

  เปนแหลงทําประมงน้ําจืด ประมาณ 3,750 ตารางกิโลเมตร ทําใหไทยมีผลผลิตสัตว 

  น้ําจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในปริมาณท่ีสูง 

จุดออน 

• ประเทศไทยมีปริมาณน้ําทาเฉลีย่เทากับ 6,382 ลบ .ม .ตอคนตอป ต่าํกวาคาเฉลีย่ของโลก

เอเชีย และกลุมอาเซียน 

• สัดสวนการใชน้ําในภาคการเกษตร ท่ีสูงกวาคาเฉล่ียในระดับโลกมาก 

• น้ําฟรุตปรินส (water footprint) ในภาคเกษตรของประเทศไทยสูงเปนอันดับ 3   ของโลก

ชีใ้หเห็นถึงประสิทธิภาพการใชน้ ําทีต่่ ําของประเทศ สงผลตอขีดความสามารถในการ

แขงขันท่ีต่ําของประเทศ 

 ศักยภาพในการพัฒนา 

• สัดสวนการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมยังต่ํากวาคาเฉลี่ยในระดับโลกอยูมาก การใชน้ําตอ

  คนของไทย เทากับ 34 ลบ.ม. ตอป  ต่ํากวาคาเฉลี่ยโลก (97 ลบ.ม.) เอเซีย (60 ลบ.ม .) และ

  กลุมประเทศอาเซียน (49 ลบ.ม.) 

• น้าํเพื่อผลิตพลังงานของไทย (4%) อยูในระดับท่ีต่ํากวาคาเฉล่ียการใชไฟฟาพลังน้ําของ

  โลก (รอยละ 31) เอเซีย (รอยละ 20) และอาเซียน (รอยละ 14) 

 สรุปภาพรวมจุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทยเมื่อเทียบกับโลก เอเซีย และ

อาเซียน แสดงดังตารางท่ี 3 และ แสดงคะแนนและลําดับในแตละดานในรูปท่ี 4 

 ในภูมิภาคอาเซียนเอง การประเมินปริมาณทรัพยากรน้ําทีแ่ตละประเทศมี อาจใชปริมาณน้าํทาที่หาร

ดวยจํานวนประชากรในประเทศนั้น ซึ่งเรียกวา ปริมาณน้ําใชใหมได (renewable water resources) ดังรูปที่ 5 

และมีการเสนอวา ถาปริมาณน้ําใชใหมไดตอปของประเทศใดมีตัวเลขท่ีต่ํากวา 1700 แสดงวา เขาสูภาวะขาด

แคลนน้ํา จากรูปที ่5 จะเห็นวาประเทศไทยยังอยูในสภาพน้าํไมขาดแคลน เทียบกับประเทศในอาเซียนแลว 

ใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนส แตยังมีนอยกวาหลายประเทศในอาเซียน ถาพิจารณาจํานวนประชากรแลว 

ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 รองจากประเทศอินโดนิเซีย ฟลิปปนสและเวียตนาม ถาพิจารณาจากปริมาณน้ํา

ใชรวมทั้งป ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รองจากประเทศอินโดนิเซีย (รูปท่ี 6 ) แตถาพิจารณาปริมาณการใชน้ํา

ตอประชากร ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชน้ํามากเปนอันดับหนึ่ง และมีประเทศเวียตนามรองลงมา (รูปท่ี 7) 

ซึง่การใชน้ ําสวนใหญจะอยูในภาคเกษตร เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมตอปริมาณการใชน้ ํา (รูปที่ 8) 

ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รองจากประเทศอินโดนิเซีย  
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 จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นชัดวา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน ประเทศไทยเราเริ่มมี

ขอจํากัดทางทรัพยากรน้ํา มีการใชน้ําตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตร ขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวมยังมี

ประสิทธิภาพต่ําเมื่อดูจากปริมาณการใชน้ํา ประเทศที่มีปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียตนาม ถาจะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรน้ํา 

ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาค

เกษตร และ/หรือตองหันไปลงทุนในประเทศท่ีมีศักยภาพดานทรัพยากรน้ําท่ีดีกวา 

5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของโลกจากนี้ไปจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับ เศรษฐกิจสี

เขียว และการอยูกับน้ําเขามาประกอบการวางแผน เพื่อตอบสนองตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความแปรปรวน

ของธรรมชาติ และการแกไขปญหาความยากจน ปจจัยดานทรัพยากรน้าํเปนปจจัยพืน้ฐานสําคัญของการ

พัฒนาดังกลาว (จากท่ีประชุม RIO+20) โดยที่ประเทศที่มีทรัพยากรน้ําดีพอ และมีการจัดการไมใหแปรปรวน

มากจะมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไดดีกวา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาดัชนีความมั่นคงดาน

ทรัพยากรน้าํเพือ่ใชในการวัดและกํากับสถานะของน้าํในภูมิภาคตางๆ ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
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   ตารางที ่1 คาเฉลี่ยสถานะการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน ประเทศไทย และลําดับที่ของสถานะการใชน้ํา   

 ของประเทศไทย  

หัวขอ องคประกอบ ระดับโลก ระดับเอเชีย ระดับอาเซียน ไทย 

คาเฉลีย่ ลําดับ คาเฉลีย่ ลําดับ คาเฉลีย่ ลําดับ 

น้ําพื้นฐาน 
1.ปริมาณน้ําจืดที่หมุนเวียนกลับมาใชใหม(ลบ.

 

22,167 79 10,854 15 19,205 8 6,382 

2.น้ําบริโภค (ลบ.ม/.คน) 84 46 84 9 85 3 98 

3.น้ําเพื่อสุขาภิบาล  (ลบ.ม/.คน) 67 15 70 6 71 2 96 

น้ํายังชีพ 
1.ปริมาณการใชน้ํา  (ลบ.ม/.คน) 511 12 842 9 531 7 1,391 

2.น้ําบริโภค  (ลบ.ม/.คน) 84 46 84 9 85 3 98 

3.น้ําเพื่ออาหาร น้ําเกษตร (ลบ.ม/.คน) 354 159 712 7 424 1 1,322 

น้ําเพื่อพัฒนา 

1.พื้นที่ชลประทาน (%) 19 49 41 30 18 3 25 

2. น้ําอุตสาหกรรม (ลบ.ม/.คน) 97 68 60 18 49 4 34 

3. น้ําพลังงาน (%) 31 89 20 23 14 6 4 

4. น้ําเพื่อประมงน้ําจืด (ลบ.ม/.คน) 346,734 4 1,241,323 4 582,458 2 1,385,801 

วิบัติภัย 1. น้ําทวม  (US$) 3,543,108 3 8,670,092 2 6,002,888 1 41,051,592 

2. น้ําแลง    (US$) 1,261,531 22 1,896,770 5 239,512 2 424,300 

น้ําอนาคต 
1. การเพิ่มของประชากร  (%) 1.3 137 1.43 38 1.31 10 0.43 

 2. การเพิ่มของประชากรเมือง  (%)  63 147 59 30 59 7 42 

3. ฟรุตพรินต  (ลบ.ม/.คน) 1,338 7 1,304 2 1,697 2 2,223 

ผลิตภาพของ

การใชน้ํา 

1.GDP   (ลาน US$) 343,530 29 445,799 7 151,224 2 318,907 

2. ผลิตภาพ  (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 81 132 41.3 132 117.3 6 3.6 

3. ผลิตภาพภาคเกษตร (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 392 124 33.8 18 162.5 7 0.32 

4. ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม  (US$ /น้ํา 1 

ลบ.ม) 

169.1 63 69.5 8 121.6 4 51.2 

 

       

      ตารางท่ี 2 คะแนนสถานะการใชน้ําของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

หัวขอ น้ําหนกั โลก เอเซีย อาเซียน ไทย 

น้ําพื้นฐาน 5 4.0 4.0 4.0 4.7 

น้ํายังชีพ 5 2.7 2.3 2.3 1.3 

น้ําเพื่อพัฒนา 5 2.3 3.0 2.5 2.8 

วิบัติภัย 5 2.5 2.0 3.0 2.5 

น้ําอนาคต 5 3.7 3.7 3.3 2.0 

ผลิตภาพการใชน้ํา 5 3.5 2.5 3.5 1.8 
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     ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมจุดแข็ง จดุออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทย 

จุดแข็ง จดุออน ศักยภาพ 

•อัตราการเขาถึงแหลงน้ําดื่มท่ีสะอาด •ปริมาณน้ําทาเฉล่ีย •น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

•อั ต ร า ก า ร เ ข า ถึ ง แ ห ล ง น้ ํา ที ่ถู ก

 

•น้ําเกษตร •น้ําเพื่อพลังงาน 

•พื้นท่ีชลประทาน •water footprint  

•น้ําเพื่อประมงน้ําจืด   

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนสถานะการใชน้าํของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

5.1 บทสรุป 

 ผลวิจัยครังนี้ทําใหเห็นสถานะการใชน้ําของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศตางๆใน

โลกไดชัดเจนยิง่ขึน้ ประเทศไทยมีจุดเดนมากในเรือ่งของการเขาถึงแหลงน้าํดืม่ทีส่ะอาด และแหลงน้ําท่ีถูก

สุขอนามัยที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสากลมาก เพราะไดลงทุนดานนี้ไปมากในชวงเวลาที่ผานมา แต

ประเทศไทยก็มีสถานะการใชน้ําในอีกหลายดานที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศอื่นในโลก  ตัวอยางเชน  ปริมาณ

น้ําใชภายในประเทศของไทยที่มีคาเฉลี่ยที่ต่ํา  เมือ่เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ในโลก  หรือหากจะมองแคบลง

มาเฉพาะในกลุมประเทศแถบเอเชีย  และกลุมอาเซียน  นอกจากนี้ประเทศไทยมีศักยภาพน้ําดิบเหลือไมมาก 

สัดสวนการใชน้ําในภาคการเกษตรของประเทศไทยยังสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกมาก  ในทางกลับกัน  สัดสวน

การใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นต่ํากวาคาเฉลี่ยในระดับโลก  รองรอยการใชน้ํา (water footprint) ใน
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ภาคเกษตรของไทยอยูในอันดับตนๆ ของโลก  แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคการเกษตรที่ต่ํา 

ซึง่จะสงผลตอการผลิตสินคาเกษตร  นอกจากนี้  ผลิตผลจากการใชน้ ําตอรายไดที่เกิดขึ้น  ต่ําเมื่อเทียบกับ

ประเทศตางๆ  แมแตในอาเซียน  ซึ่งจะกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต  เพราะ

ศักยภาพน้ําดิบจํากัด  การใชน้ําภาคเกษตรมีผลิตภาพต่ํา  ตองการน้ําดิบสําหรับการเติบโตในอนาคต  จึงมี

ประเด็นทางดานการปรับโครงสรางการใชน้ําใหเหมาะสมท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจสําหรับอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การกระจายของปริมาณน้ําใชใหมไดของประเทศในโลก 
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รูปท่ี 6  การกระจายของปริมาณการใชน้ํารายปของประเทศในอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 รูปท่ี 7 ปริมาณน้ําใชตอประชากรของประเทศในอาเซียน 
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    รูปท่ี 8 ผลิตภัณฑมวลรวมตอหนึ่งหนวยน้ําของประเทศในอาเซียน            

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐตอ ลบ.ม ป 2010) 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  จากภาพรวมสถานะการใชน้ําของประเทศไทยดังที่กลาวมา นํามาสูขอเสนอแนะในการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะเมื่อมองโอกาสในการพัฒนาภาคสวนตางๆ จากนีไ้ปในอนาคต โดยการปรับการใช

น้ําในภาคตางๆ ดังนี้              

• ภาคเกษตรกรรม        

- เนือ่งจากเปนภาคสวนทีใ่ชน้ํามากที่สุดของประเทศ ถาความตองการใชน้าํในภาค

 สวนอื่นมีมากขึ้น จําตองมีมาตรการปรับตัว เพื่อใหใชน้าํที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 และเพื่อควบคุมหรือลดการใชน้ําลง และปรับโครงสรางการใชน้ําใหสอดคลองกับ

 การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และลดความขัดแยงในการแยงชิง

 ทรัพยากรน้ําในอนาคต        

- ควรปรับแหลงเพาะปลูกและชนิดของพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพน้ําดิบในแตละพืน้ท่ี
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- ควรพิจารณาหาแหลงปลูกอื่น  (กรณีท่ีตองการผลผลิตที่เพิ่มแตขาดศักยภาพดานน้ํา

 ดิบ) 

• ภาคอุตสาหกรรม 

- รณรงคการนําน้ํากลับมาใชใหม ในภาคอุตสาหกรรม 

- กําหนดแหลงผลิตใหเหมาะสมกับศักยภาพในพื้นท่ี 

- เขารวมในกระบวนการจัดสรรน้าํใหเปนธรรมทางสังคมและเพิม่ศักยภาพการหาและ

และจัดสรรน้ําเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตท้ังภาคการผลิตและบริการ 

• ภาคครัวเรือน อุปโภค บริโภค 

- ใชกลไกการบริหารเชิงเอกชน (demand sided, corporatization etc.) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการน้ําในภาคนี้ใหมากข้ึน 

- การลดความสูญเสียน้าํในระบบประปา ทั้งในระบบการสงน้ํา และระบบการจายน้ํา

กอนไปถึงผูใชประโยชน 

- การรณรงคใหเกิดการประหยัดน้ํา โดยการสรางจิตสํานึกประชาสัมพันธ และการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช (เชน smart city) 

• ภาพรวม 

  การวิจัยครัง้นี้ เปนการเริ่มนําแนวความคิด ดานความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํามาใชในการวิเคราะห 

ประเมิน จุดแข็ง จุดออนเพือ่ใชในการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต  ถาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ของประเทศ ยังมีแนวโนมการเติบโต (โดยเฉพาะแบบกาวกระโดด)  จะตองพิจารณาปรับโครงสรางการใชน้ํา

รองรับอนาคต  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน ประเทศไทยเราเริ่มมีขอจํากัดทางทรัพยากรน้ํา       

มีการใชน้ําตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตร  ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อดู

จากปริมาณการใชน้ํา ประเทศที่มีปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และ

เวียตนาม ถาจะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ํา

เก็บกัก เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร และ/ หรือตองหันไป

ลงทุนในประเทศท่ีมีศักยภาพดานทรัพยากรน้ําทีดีกวา 

 การนําแนวคิดหรือนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว หรืออยูกับน้ํา มาใชในการบริหารจัดการน้ํา การ

รับมือ หรือปรับตัวตอวิบัติภัย  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย ฯลฯ โดยใชคาดัชนีความมั่นคงดาน

ทรัพยากรน้ําเปนตัวกํากับ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเคร่ืองมือ (ทั้งดานกายภาพ รวมกับเศรษฐกิจและสังคม) 

ทีมี่ความสัมพันธของมาตรการใหเขากับผลผลิตที่จะไดจากแนวคิดหรือนโยบายดังกลาวใหชัดเจน ซึง่จะทํา
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ใหการดําเนินการตามนโยบายมีความชัดเจนและเชือ่มัน่มากขึน้ และยังสามารถใชสรางสภาพแวดลอมของ

การพัฒนาอยางยั่งยืนไดในผูท่ีเกี่ยวของ 
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