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บทที่ 2 
สถานะความม่ันคงดานน้ําของไทย 

            
  ในการประชุม RIO+20 ที่บราซิล ไดมีการอภิปรายอยางมากเก่ียวกบัการพัฒนาเขียว
อยางยั่งยืน เพ่ือปกปองคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการเพ่ิมรายไดและลดความยากจนในโลก  
ประเทศที่จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืน จะขึ้นกับประสิทธภิาพการจัดการ
ทรัพยากรน้ําไดอยางบูรณการ และการจัดหานํ้าและดูแลสุขอนามัยอยางยั่งยืน  นอกจากนี้ ในการ
รับมือกับวิบตัภัิยทางน้ําซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นในระยะหลังน้ี ไดมีการเสนอแนวคิดการอยูกับ
นํ้าในการวางแผนลดวบิตัิภัย และรับมือกับการเปลี่ยน แปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกไป
พรอมๆกัน 

  แนวคิดดัชนีความม่ันคงทางดานทรัพยากรน้ํา เปนหัวขอหน่ึงที่มีการเสนอโดย
ธนาคารพัฒนาแหงเอเซียเพ่ือใชในการดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดัชน้ีที่
เสนอดังกลาวประกอบดวย ความม่ันคงของน้ําชนบท นํ้าในเขตเมือง นํ้าเพ่ือการพัฒนา คุณภาพ
นํ้าในลุมนํ้า และพิบตัิภัย  ซ่ึงจะเปนมาตรวัดภาพรวมของการพัฒนา และดําเนินการโครงการ
ตางๆ ซ่ึงสามารถไปใชควบคูกับการวางแผนเศรษฐกิจสังคมของประเทศได 

             การทบทวนตวัเลขพ้ืนฐานดานประชากร ผลิตภัณฑมวลรวม เทียบกับ การใชนํ้าของ
ประเทศมาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในโลกและในอาเซียน จะทาํใหเห็นจุดแข็ง จุดออนและ
โอกาสของสถานะการใชนํ้าของประเทศไทยในการอยูรวมในประชาคมอาเซียนไดดียิ่งขึ้น  และ
การพัฒนาโดยใชดัชนีความม่ันคงดานน้ํา ควรสรางเครื่องมือและกลไกความเชื่อมโยงกับปจจัย
และผลผลิตดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมใหชดัเจนเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการกําหนด
นโยบายตางๆได ทําใหเกิดสภาพแวดลอมของการพัฒนาอยางยั่งยืน  (millennium sustainable 
growth) 

  บทน้ีแนะนําแนวคิดของดัชนีความม่ันคงดานน้ํา การวิเคราะหสถานะความมั่นคงดาน
นํ้าของไทยเทยีบกับประเทศตางๆในโลก  ซ่ึงจะทําใหทราบจุดแข็ง จุดออนของไทย และนําไปสู
ขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรน้ําตอไป 
 
2.1  แนวคิดจาก RIO+20 และของโลกในสวนที่เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
          รายงานจากการประเมินการจัดการนํ้าในประเทศตางๆ ของสหประชาชาติ พบวา 
หลังป 1992 กวา 80 %  ของประเทศในโลกไดดําเนินการปฏิรูปปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
จัดการนํ้าโดยใชแนวคิดบูรณาการ (ตามแผนปฏิบัตกิารโจฮันเนสเบอก) ซ่ึงทาํใหประเทศทีป่รับ
โครงสรางดานองคกร กฎหมายและนโยบายสนับสนุน สงผลตอการจัดการดานนํ้าดีขึ้น และสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาในชวง 20 ปที่ผานมา  อยางไรก็ตาม การสํารวจยัง
พบวา ความเสี่ยงที่เก่ียวกบันํ้า และการแกงแยงดานทรัพยากรน้ําในชวงที่ผานมาในหลายประเทศ
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ก็มีเพ่ิมขึ้น  ความพยายามในการบูรณาการดานการจัดการมีความกาวหนาทางดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน แตยังตองพยายามยกระดับในดานการประสานงานใหมากขึ้น หลายประเทศมี
การพัฒนาในการหาแหลงทุนที่หลากหลายในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา แตการเก็บ
คาบริการยังไมคืบหนามากนัก 
            แนวทางการบูรณาการในการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรนํ้ายังเปนปจจัยสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  ความสําเร็จของเศรษฐกิจสีเขียวจะขึน้อยูกับ ประสิทธิภาพ ความ
ยั่งยืน การบรูณการการจัดการทรัพยากรน้ํา และการจัดหาบริการนํ้ากินนํ้าใช และบริการนํ้าทิ้ง
อยางเพียงพอและยั่งยืน  กลาวคือ  จัดหาใหมีโอกาสเขาถึงนํ้ากินนํ้าใชและน้ําทิง้  กําหนดใหมี
เปาหมายที่ชดัเจนในการพัฒนาระบบจัดการและกําจัดนํ้าเสีย จัดทําและดําเนินการมาตราการเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงการปรับตวัตอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ใหมีการ
ทบทวนและตดิตามความคบืหนาตามเปาหมายสําคัญที่กําหนดโดยมีกลไกการตดิตามและ
เคร่ืองมือในการรายงาน 

                การประชุม RIO+20 (UN, 2012) ซ่ึงถือวามีความสําคญัตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ใน
ยุคปจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน ในการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน ปกปองสุขภาพของ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาความมั่งคั่ง โดยการเพ่ิมรายได สนับสนุนงานที่ถูกตอง
ทํานองคลองธรรม ลดความยากจน  และเสนอใหมีการกําหนดเปาหมายตอการจัดการทรัพยากร
นํ้า (เทียบความกาวหนาจากที่ประชุม UNCED ในป 1992) และจัดใหมีระบบการรายงานที่
ประจักษและชดัเจน  

            แนวคิดอีกดานหนึ่งของโลกในปจจุบันนี ้ สืบเนื่องจากแนวคิดในความพยายามที่จะ
แกปญหานํ้าโดยเฉพาะการตอสูตออุทกภัยที่ผานมา มีทั้งการใชมาตราการดานโครงสราง ไมใช
โครงสรางและการจัดการ แตความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีคาดวาจะ
มีมากขึ้น โดยเฉพาะเหตุการวิกฤติ (extreme case)  ทําใหแนวคิดการสูดังกลาวอาจมีขอจํากัดทั้ง
ในแงงบประมาณและการยอมรับ จึงเกิดแนวคิดในการอยูกับนํ้า (live with water) ขึ้น โดยเริ่มจาก
ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเปนประเทศท่ีอยูภายใตเง่ือนไขสูกับนํ้ามาตลอด  แนวคิดดังกลาวได
พยายามจัดระบบการปองกันน้ําทวมที่ยัง่ยืน (Hans de Jong (2011)) โดยใหสอดคลองกับสภาพ
ทางธรรมชาต ิ การใหบริการดานน้ําไปดวยกัน  ความพยายามที่จะแยกระบบนํ้าออกไปเปน
เอกเทศ ทําใหลดปฏิสัมพันธของสังคมกับนํ้า และลดภาวะความสามารถปรับตวั (resilience) ดาน
ความปลอดภัยและระบบนิเวศน  คําตอบที่ดีจึงควรเปนระบบเปด ที่มีคันและทอลอดขนาดใหญ ที่
ไมรบกวนพลวัตรของธรรมชาติที่มีอยูในแตละวัน  และตองยกความตระหนักใหกับประชาชนใน
การอยูกับนํ้าและรับความเสี่ยงจากน้ําทวม  ในระบบปองกันนํ้าทวมที่สรางสรรคและมีระบบ
คาดการณในอนาคต 
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2.2 แนวคิดการพัฒนาดัชนี  
              การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของโลก จากน้ีไปจะมีแนวความคิด
เก่ียวกับ เศรษฐกิจสีเขียว และการอยูกับนํ้าเขามาประกอบการวางแผน เพ่ือตอบสนองตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความแปรปรวนของธรรมชาติ และการแกไขปญหาความยากจน   ปจจัยดาน
ทรัพยากรน้ําเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาดังกลาว (จากที่ประชุม RIO+20) โดยที่
ประเทศที่มีทรัพยากรน้ําดีพอ และมีการจัดการไมใหแปรปรวนมากจะมีโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมไดดีกวา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยากรน้ําเพ่ือใชในการ
วัดและกํากับสถานะของน้ําในภูมิภาคตางๆ ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
2.3  การพัฒนาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยากรนํ้า               
              การพัฒนาทรัพยากรน้ําที่ผานมาเร่ิมจากการพัฒนาโครงการ การดําเนินการและ
ติดตามปรับปรุงแกไขระบบตางๆ โดยมุงหวังจะใหประชาชน และสังคมไดรับบริการพ้ืนฐานในการ
ยังชีพ และอีกสวนหนึ่งเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในระยะหลังไดมีการนําประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมมาประกอบในการวางแผนทรพัยากรน้ําเพ่ิมดวย  ตวัชี้วัดที่จะบอกถึงความเพียงพอ 
ความเสี่ยง และพัฒนาสูความม่ันคงทางดานน้ํา มีวิวัฒนาการเพื่อจะชวยใหเห็นสถานะของการ
พัฒนาจัดการทรัพยากรน้ําที่ชัดเจนยิ่งขึน้ และมีการมองจากหลายมิติมากขึ้น  เชน การกําหนด
ความพอเพียงของทรัพยากรน้ําทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต รักษา
ระบบนิเวศน และใชเปนปจจัยในการผลิต รวมทั้งเพียงพอที่จะใชสําหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิด
จากนํ้าที่กระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007)  หรือ การ
นิยามใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงนํ้าที่สะอาด ปลอดภัยในปริมาณเพียงพอ โดยมีคาใชจาย
ในระดับราคาที่สามารถจายได  เพ่ือทําใหชีวิตมีสขุอนามัย และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ ในขณะเดียวกัน
สิ่งแวดลอมก็ไดรับการปกปองรักษา (Global Water Partnership, 2010) 

          ที่ผานมา การประยุกตใชดัชนีทํานองนี้มีใหเห็น ในการดูปริมาณน้ําฝน ความ
แปรปรวนของปริมาณฝนรายเดือน กับ ผลิตภัณฑรวมของประเทศ (ดังรูปที่ 2-1) ซ่ึงก็จะเห็นวา 
ถาประเทศมีปริมาณน้ําในปริมาณหนึ่งและความแปรปรวนนอย จะมีแนวโนมทีมี่คาผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศสูงกวาประเทศท่ีมีความแปรปรวนสูง หรือปริมาณนํ้ามากได    ปริมาณน้ําจืดที่
ประเทศมียังสงผลตอความเสี่ยงของความมั่นคงของมนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพได 
(ดังรูปที่ 2-2) 

           แตละประเทศยังคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยู  แตพ้ืนฐานที่
สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น องคประกอบทางดานทรัพยากรน้ํายังเปนปจจัยหลักและ
สําคัญที่จะตองมีเพ่ือใหเกิดการพัฒนา และยั่งยืนได   แนวคิดความม่ันคงทางดานน้ําจึงไดมีการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือใหเห็นสถานะที่แทจริงของการพัฒนาพ้ืนฐานดังกลาว องคประกอบของความมัน่คง
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ตามที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย ไดสรุปปจจัยสําคัญของแนวคิดความม่ันคงทางดานนํ้าวา มี
องคประกอบสําคัญดังน้ี ความม่ันคงของน้ําใชในครัวเรือน ความม่ันคงของน้ําเพ่ือเศรษฐกิจ  
ความม่ันคงของน้ําสําหรับเมือง ความม่ันคงของน้ําตอสุขภาพของแมนํ้า  ความม่ันคงดาน
ทรัพยากรน้ําตอความสามารถปรับตัว (ในที่น้ีหมายความถึง ลดความสูญเสียและสามารถฟนคืน
จากวิบัติภัยไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว,  resilience to disaster) (ดังรูปที่ 2-3) 
 

 Water & Economic Development

Source: Brown and Lall (2008) and adapted by Briscoe (2009)

Rainfall Variability vs GDP

 
 
 

รูปที่ 2-1 ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนรายป (ซม.) ความแปรปรวนของปริมาณฝน  
   (Coefficient of variation) และ ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (โดยสีเทาของวงกลม
  แสดงถึงความแปรปรวนของปริมาณฝนรายป (Inter-annual coefficient of variation) 
  สีเทาออนหมายถึงแปรปรวนนอย และสีเทาเขมหมายถึงแปรปรวนมาก) 
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Example of Global Patterns of Incident Threat to Freshwater

Incident threat to human water security

Incident threat to biodiversity

Source: Vorosmarty, C. J. et al. (2010)

Highly correlated

 
 

รูปที่ 2-2  ระดับความเสีย่งของความมั่นคงทางน้ําและความหลากหลายทางชวีภาพตอปริมาณ 
  นํ้าจืด (โดยระดับความเสีย่งแสดงดวยคาระหวาง 0-1 โดยคาหน่ึงหมายถึงมีความ 
  เสี่ยงสูงมาก) 
 
 

Key Dimensions of Water Security and Linkage to 
Sustainable Development

Source: Asian Water Development 
Outlook, ADB (2007)

Source: Sustainable development, 
IUCN programme

Linkage
?

 
 

รูปที่ 2-3  แนวคิดดัชนีความม่ังคงทางน้ํากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
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2.4 สถานะความมั่นคงดานนํ้าของไทยในบริบทโลก เอเซีย และอาเซียน 
        การประเมินสถานะความมัน่คงดานน้ํา ยึดแนวคิดดัชนีความม่ันคงดานน้ํา เพ่ือแสดง
สถานะการใชนํ้าของประเทศ โดยอธิบายจาก 5 ดาน คือ ดานน้ําพ้ืนฐาน นํ้ายังชพี นํ้าเพ่ือพัฒนา 
วิบตัิภัย และน้ําเพ่ืออนาคต (ใชแนวคิดของ ADB แตปรับตวัแปรอิงตามขอมูลที่มีเผยแพรจาก
แหลงตางๆทีห่าได) ผลวิเคราะหขอมูลของสถานะการใชนํ้าของประเทศไทยทั้ง 5 ประเด็น รวมกับ
ผลิตภาพของการใชนํ้ารวมเปน 6 ประเด็น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับสถานะการใชนํ้า และคา
ความม่ันคงดานน้ําของประเทศอ่ืนๆในระดับสากล (ดังตารางที่ 2-1 และรูปที ่ 2-4) และการ
จัดลําดับของประเทศไทยเทียบกับโลก เอเซีย และอาเซียน (ดังตารางที่ 2-2) แลว พบวาประเทศ
ไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดออนในดานน้ําในหลายๆประเด็น ทั้งน้ีจะมีผลตอศักยภาพในการแขงขัน
ของไทยกับประเทศอ่ืนๆจากการเปดเสรีอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึน้ในป 2558   จุดแข็งและ
จุดออนในดานนํ้าของไทย (สุจริต และคณะ 2554, 2556; Sucharit K., et.al., 2008, 2012, 2014) 
มีรายละเอียดดังน้ี 

• จุดแข็ง 
- อัตราการเขาถึงแหลงนํ้าด่ืมที่สะอาดที่สูงมาก (รอยละ 98) มากกวาอัตราการเขาถึง

แหลงนํ้าด่ืมที่สะอาดของโลก เอเซีย และอาเซียน 
- อัตราประชากรที่มีการเขาถงึแหลงนํ้าที่ถกูสุขอนามัย (Improved sanitation facility) 

(รอยละ 96) สูงกวาอัตราเฉลี่ยโลก เอเชยี และอาเซียน  
- พ้ืนที่ชลประทานของไทย มีประมาณ 25% ของพื้นที่ถือครองการเกษตร (มากเปน

อันดับที่ 8 ของโลก) เปอรเซนตสูงกวาพ้ืนที่ชลประทานทั่วโลก (19%) และอาเซียน 
(18%)  

- นํ้าเพ่ือทําประมงน้ําจืด เทากับ 1,385,801 ลบ.ม. ตอคน สูงกวาคาเฉลี่ยของระดับ
โลก และคาเฉลี่ยของกลุมประเทศอาเซียน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของไทยที่มี
พ้ืนที่เปนแหลงทําประมงน้ําจืด ประมาณ 3,750 ตารางกิโลเมตร ทาํใหไทยมีผลผลิต
สัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าในปริมาณที่สูง 

• จุดออน 
- ประเทศไทยมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยเทากับ 6,382 ลบ.ม.ตอคนตอป ต่าํกวาคาเฉลี่ยของ

โลก เอเชีย และกลุมอาเซียน 
- สัดสวนการใชนํ้าในภาคการเกษตร ที่สูงกวาคาเฉลี่ยในระดับโลกมาก  
- นํ้าฟรุตปรินส (water footprint) ในภาคเกษตรของประเทศไทยสูงเปนอันดับ 3  ของ

โลก ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชนํ้าทีต่่ําของประเทศ สงผลตอขดีความสามารถใน
การแขงขันทีต่่ําของประเทศ 
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•   ศักยภาพในการพัฒนา 
- สัดสวนการใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรมยังต่ํากวาคาเฉลีย่ในระดับโลกอยูมาก การใชนํ้า

ตอคนของไทย เทากับ 34 ลบ.ม. ตอป  ต่ํากวาคาเฉลีย่โลก (97 ลบ.ม.)  เอเซีย (60 
ลบ.ม.)  และกลุมประเทศอาเซียน (49 ลบ.ม.) 

- นํ้าเพ่ือผลิตพลังงานของไทย (4%)  อยูในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยการใชไฟฟาพลงันํ้า
ของโลก (รอยละ 31) เอเซีย (รอยละ 20)  และอาเซียน (รอยละ 14) 

  สรุปภาพรวมจุดแข็งจุดออนและศักยภาพในดานน้ําของประเทศไทยเม่ือเทียบกับโลก 
เอเซีย และอาเซียน แสดงดังตารางที่ 2-3  และ แสดงคะแนนและลําดับในแตละดานในรูปที่ 2-4 

 
ตารางที่  2-1  คาเฉลี่ยการใชนํ้าของโลก เอเซีย อาเซียน ประเทศไทย และลําดับทีข่องการใชนํ้า 
   ของประเทศไทย 

ระดับโลก ระดับเอเซีย ระดับอาเซียน 
หัวขอ องคประกอบ 

คาเฉล่ีย ลําดับ คาเฉล่ีย ลําดับ คาเฉล่ีย ลําดับ 
ไทย 

1.ปริมาณน้ําจืดท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหม(ลบ.ม/.คน) 22,167 79 10,854 15 19,205 8 6,382 

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

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

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 
น้ํายัง
ชีพ 

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

1.พื้นท่ีชลประทาน (%) 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 

น้ําเพื่อ
พัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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 

ผลิต
ภาพ

ของการ
ใชน้ํา 4. ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม  (US$ /น้ํา 1 ลบ.ม) 169.1 63 69.5 8 121.6 4 51.2 
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ตารางที่ 2-2   คะแนนสถานะการใชนํ้าของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

 
ตารางที่ 2-3   สรุปภาพรวมจุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานนํ้าของประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออนและศักยภาพในดานนํ้าของประเทศไทย 

จุดแข็ง จุดออน ศักยภาพ 

• อัตราการเขาถึงแหลงน้ําด่ืมท่ีสะอาด • ปริมาณน้ําทาเฉล่ีย • น้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 

• อัตราการเขาถึงแหลงน้ําท่ีถูกสุขอนามัย • น้ําเกษตร • น้ําเพ่ือพลังงาน 

• พ้ืนท่ีชลประทาน • water footprint  

• น้ําเพ่ือประมงน้ําจืด   

 
  

0
1
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3
4
5
นํ้าพืน้ฐาน

นํ้ายังชีพ

นํ้าเพือ่พัฒนา

วบัิตภัิย

นํ้าอนาคต

ผลติภาพของ
การใช นํ้า โลก

เอเซยี

อาเซยีน

ไทย

 
  

รูปที่ 2-4 เปรียบเทียบคะแนนสถานะการใชนํ้าของโลก เอเซีย อาเซียน และประเทศไทย 

 

 

หัวขอ นํ้าหนัก โลก เอเซีย อาเซียน ไทย 

น้ําพ้ืนฐาน 5 4.0 4.0 4.0 4.7 

น้ํายังชีพ 5 2.7 2.3 2.3 1.3 

น้ําเพ่ือพัฒนา 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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  การประเมินปริมาณทรัพยากรน้ําที่แตละประเทศมีในโลก ใชปริมาณนํ้าทาที่หารดวย
จํานวนประชากรในประเทศนั้น ซ่ึงเรียกวา ปริมาณน้ําใชใหมได (renewable water resources)  
ดังรูปที่ 2-5 และถาปริมาณนํ้าใชใหมไดตอปของประเทศใดมีตัวเลขทีต่่ํากวา 1700 แสดงวา เขาสู
ภาวะขาดแคลนน้ํา   จากรูปที่ 2-5 จะเห็นวาประเทศไทยยังอยูในสภาพน้ําไมขาดแคลน เทียบกับ
ประเทศในอาเซียนแลว ใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนส แตยังมีนอยกวาหลายประเทศในอาเซียน  
ถาพิจารณาจํานวนประชากรแลว ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 รองจากประเทศอินโดนเิซีย 
ฟลิปปนสและเวียตนาม   ถาพิจารณาจากปริมาณน้ําใชรวมทั้งป ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รอง
จากประเทศอินโดนิเซีย (รูปที่ 2-7 )  แตถาพิจารณาปริมาณการใชนํ้าตอประชากร ประเทศไทย
เปนประเทศท่ีใชนํ้ามากเปนอันดับหนึ่ง  และมีประเทศเวียตนามรองลงมา (รูปที่ 2-8)  ซ่ึงการใช
นํ้าสวนใหญอยูในภาคเกษตร เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมตอปริมาณการใชนํ้า (รูปที ่ 2-9) 
ประเทศไทยอยูในลําดับ 2 รองจากประเทศอินโดนิเซีย    

  จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นชัดวา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 
ประเทศไทยเราเริ่มมีขอจํากัดทางทรัพยากรน้ํา  มีการใชนํ้าตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาค
เกษตร  ขณะที่ผลติภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือดูจากปริมาณการใชนํ้า  ประเทศที่มี
ปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวยีตนาม  ถาจะเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บ
กัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้า เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร  และ/หรือตอง
หันไปลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพดานทรัพยากรน้ําที่ดีกวา 
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Annual renewable water resources

 
   รูปที่ 2-5    การกระจายของปริมาณน้ําใชใหมไดของประเทศในโลก  
     (Maggie Black and Jannet  King, 2009) 
 

 
  รูปที่ 2-6   การกระจายของดัชนีความม่ันคงดานน้ําของประเทศตางๆในโลก  
   (Sucharit K., et. al., 2014) 
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รูปที่ 2-7  การกระจายของการใชนํ้ารายปของประเทศในอาเซียน 

 

Water use per capita

 
รูปที่ 2-8  ปริมาณน้ําใชตอประชากรของประเทศในอาเซียน 
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(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐตอ ลบ.ม ป 2010) 

รูปที่ 2-9  ผลิตภัณฑมวลรวมตอนํ้าหน่ึงหนวยของประเทศในอาเซยีน 
  
2. 5 ขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรน้ําของไทย 
  จากภาพรวมสถานะการใชนํ้าและความม่ันคงดานน้ําของประเทศไทยดังที่กลาวมา 
นํามาสูขอเสนอแนะตอการจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะเม่ือมองโอกาสในการพัฒนาภาคสวน
ตางๆ จากน้ีไปในอนาคต โดยการปรับการใชนํ้าในภาคตางๆ ดังน้ี 

• ภาคเกษตรกรรม  
- เน่ืองจากเปนภาคสวนทีใ่ชนํ้ามากที่สุดของประเทศ ถาความตองการใชนํ้าในภาค

สวนอ่ืนมีมากขึ้น จําตองมีมาตรการปรับตวั เพ่ือใหใชนํ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพ่ือควบคุม หรือ ลดการใชนํ้าลง และปรับโครงสรางการใชนํ้าใหสอดคลองกับ
การเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และลดความขัดแยงในการแยงชิง
ทรัพยากรน้ําในอนาคต 

- ควรปรบัแหลงเพาะปลูกและชนิดของพืช ใหเหมาะสมกับศักยภาพนํ้าดิบในแตละ
พ้ืนที่ 

- ควรพิจารณาหาแหลงปลูกอ่ืน) กรณีที่ตองการผลผลติที่เพ่ิมมากขึน้ แตขาดศักยภาพ
ดานน้ําดิบ 

• ภาคอุตสาหกรรม 
- รณรงค การนํานํ้ากลับมาใชใหม ในภาคอุตสาหกรรม 
- กําหนดแหลงผลิตใหเหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที ่
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- เขารวมในกระบวนการจัดสรรนํ้าใหเปนธรรมทางสังคม และเพิ่มศกัยภาพการหาและ
จัดสรรนํ้าเพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตทั้งภาคการผลิต และบริการ 

• ภาคครัวเรือน อุปโภค บริโภค  
- ใชกลไกการบริหารเชิงเอกชน (demand sided, corporatization etc.) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการนํ้าในภาคนี้ใหมากขึ้น 
- การลดความสญูเสียนํ้าในระบบประปา ทั้งในระบบการสงนํ้า และระบบการจายนํ้า

กอนไปถึงผูใชประโยชน 
- การรณรงคใหเกิดการประหยัดนํ้า โดยการสรางจิตสํานึกประชาสัมพันธ และการนาํ

เทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใช (เชน smart city) 

• ภาพรวม   

  เน้ือหาบทน้ีเปนการเร่ิมนําแนวความคิด ดานความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํามาใชใน
การวิเคราะห ประเมิน จุดแข็ง จุดออนเพ่ือใชในการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต  ถา
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ยังมีแนวโนมการเติบโต (โดยเฉพาะแบบกาวกระโดด) 
จะตองพิจารณาปรับโครงสรางการใชนํ้ารองรับอนาคต  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 
ประเทศไทยเราเริ่มมีขอจํากัดทางทรัพยากรน้ํา  มีการใชนํ้าตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาค
เกษตร  ขณะที่ผลติภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือดูจากปริมาณการใชนํ้า  ประเทศที่มี
ปจจัยดีกวาในอนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวยีตนาม  ถาจะเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บ
กัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้า เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร และ/ หรือตอง
หันไปลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพดานทรัพยากรน้ําทีดีกวา 

           การนําแนวคดิหรือนโยบายเกี่ยวกบัเศรษฐกิจสีเขียว หรืออยูกับนํ้า มาใชในการ
บริหารจัดการนํ้า การรับมือ หรือปรับตัวตอวบิัติภัย  การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย 
ฯลฯ โดยใชคาดัชนีความม่ันคงดานทรัพยกรน้ําเปนตวักํากับ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเคร่ืองมือ 
(ทั้งดานกายภาพ รวมกับเศรฐกิจและสังคม) ที่มีความสัมพันธของมาตรการใหเขากับผลผลติที่จะ
ไดจากแนวคิดหรือนโยบายดังกลาวใหชดัเจน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการตามนโยบายมีความ
ชัดเจนและเชือ่ม่ันมากขึ้น และยังสามารถใชสรางสภาพแวดลอมของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดในผู
ที่เก่ียวของ 

2.6 สรุปเน้ือหา  

  เน้ือหาบทน้ี ทําใหเห็นสถานะการใชนํ้าและความม่ันคงดานน้ําของประเทศไทยเม่ือ
เปรียบเทียบกับบรรดาประเทศตางๆในโลกประเทศไทยมีจุดเดนมากในเร่ืองของการเขาถึงแหลง
นํ้าด่ืมที่สะอาด และแหลงนํ้าที่ถูกสุขอนามัยที่มีคาเฉลีย่สูงกวาคาเฉลี่ยในระดับสากลมาก เพราะได
ลงทุนดานนี้ไปมากในชวงเวลาที่ผานมา แตประเทศไทยก็มีสถานะการใชนํ้าในอีกหลายดานที่ต่ํา
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กวาคาเฉลี่ยของประเทศอ่ืนในโลก ตัวอยางเชน ปริมาณน้ําใชภายในประเทศของไทยที่มีคาเฉลี่ย
ที่ต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในโลก หรือหากจะมองแคบลงมาเฉพาะในกลุมประเทศแถบ
เอเชีย และกลุมอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยมีศักยภาพนํ้าดิบเหลือไมมาก สัดสวนการใชนํ้าใน
ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกมาก ในทางกลับกัน สัดสวนการใชนํ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นต่ํากวาคาเฉลี่ยในระดับโลก  รองรอยการใชนํ้า (water footprint) ใน
ภาคเกษตรของไทยอยูในอันดับตนๆ ของโลก แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชนํ้าในภาค
การเกษตรทีต่่ําซ่ึงจะสงผลตอการผลิตสนิคาเกษตร นอกจากนี้ ผลิตผลจากการใชนํ้าตอรายไดที่
เกิดขึ้น ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศตางๆ แมแตในอาเซียน ซ่ึงจะกระทบตอความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในอนาคต เพราะศกัยภาพน้ําดิบจํากัด การใชนํ้าภาคเกษตรมีผลติภาพต่ํา 
ตองการนํ้าดิบสําหรับการเติบโตในอนาคต จึงมีประเด็นที่ควรปรบัโครงสรางการใชนํ้าใหเหมาะสม
ทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจสําหรับอนาคต 


