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1) แนวคิด 
              ปรกติเม่ือคนคิดถึงบัญช ี จะเปนเรี่องเก่ียวกับรายได รายจาย บัญชีงบดุลแสดง
สินทรัพยและหนี้สิน ระยะหลังมีการเพ่ิมเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเห็นภาพสถานะทาง
การเงินของกิจการไดชัดเจนและหลายมมุได  แนวคิดดังกลาวไดมีการนํามาพัฒนาเปนบัญชี
สิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร (Environmental-Economic Accounts (SEEA) และตอมาไดขยาย
ตอถึงดานน้ํา (Water Account) เพ่ือการดูแลดานทรัพยากร(นํ้า)  โดยหนวยงานของ
สหประชาชาติ และแนะนําใหประเทศสมาชิกนํ้ามาใชเพ่ือวิเคราะหสถานะดานน้ําของประเทศ
ตนเองตั้งแตตนน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา ตามวงจรน้ํา  ขอมูลดังกลาวยังไปสัมพันธกับตัวเลขใน
ตาราง input-output ในเชงิปริมาณสินคา และมูลคาทางเศรษฐกิจของแตละสินคาและบริการของ
ประเทศได  ซ่ึงสามารถนําตัวเลขมาเปรยีบเทียบ ปริมาณการใชนํ้า และประสทิธิภาพทั้งดานน้ํา 
และมูลคาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศได โดยสัมพันธเพ่ือการวางแผนการใช และพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดดียิ่งขึ้น 
                ภายในประเทศเอง ก็สามารถนําแนวคดิบัญชีนํ้าดังกลาวมาโยงกับการพัฒนาลุมนํ้า 
หรือ จังหวัด ทั้งในเชิงทรัพยากรและเศรษฐกิจสังคมได เพือเปรียบเทยีบการพัฒนา การใช 
ประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ไดตอการใชทรัพยากรไดในแตละลุมนํ้า และจังหวัด  หรือ งบประมาณ
การพัฒนาพ้ืนที่ที่ลงไป ทาํใหเกิดทรัพยากรมากนอยเพียงใด และ กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในแตละจังหวดัไดมากนอยเพียงใด 
               ในระดับพ้ืนที ่ (ตําบล) เอง ก็สามารถนําแนวคิดบัญชีนํ้าของตําบล กลาวคือ ดาน
จัดหา มีนํ้าเขา และน้ําออกจากพ้ืนที่เทาไร และมีการกระจายน้ําอยางไร ดานการใชนํ้า แยก
ตามแตละประเภทของการใชนํ้า เม่ือนําการจัดหาหักกับการใชนํ้า จะเปนปรมิาณน้ําเก็บกักใน
พ้ืนที่ (ถาลงขอมูลในแผนทีค่รอบคลุม นํ้าเขา นํ้าออก  การกระจายน้ํา แหลงใชนํ้า และแหลงเก็บ
กักนํ้าในพื้นที)่ จากตัวเลขในบัญชีนํ้าจะสามารถประเมินปริมาณขาดแคลนและแหลงที่ขาดแคลน
ในแตละชวงเวลาได (กรณีหนาแลงซ่ึงอาจไมมีนํ้าเขาจากนอกพ้ืนที่ ก็จะขึ้นเฉพาะปริมาณน้ําเก็บ
กักในพื้นที่ทีมี่ ลบจากปริมาณที่ตองการใชนํ้า) เพ่ือการวางแผนการชวยเหลือแกไขปญหานํ้าไดดี
ยิ่งขึ้น  (คลายๆกับการจัดทาํบัญชีครัวเรือนเพ่ือดูรายไดรายจายและเงินสะสมของแตละครัวเรือน)    
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2) การจัดทําบัญชีนํ้า 
         การจัดทําบัญชีนํ้าจึงเสมือนการหาน้ํา (รายได)  การใชนํ้า(รายจาย) และการเก็บกัก
นํ้า(ทรัพยสิน) ในแตละพ้ืนที่และเวลา เพ่ือจัดทําสมดุลยทั้งงบรายไดรายจายและงบดุลทางบัญช ี   
บัญชีดังกลาวอาจเปนของประเทศ (รวมจากแตละลุมนํ้า)  แตละลุมนํ้ายอย  หรือ จังหวัด ตําบล ก็
ได 
         ในระดับประเทศ จะดําเนินการในแตละลุมนํ้าหลัก และนํามารวมกันเปนขอมูล
ประเทศ การจัดทําบัญชีนํ้าตองประเมินปริมาณน้ําจากแหลงนํ้าตางๆ สูการใชของผูใชนํ้า
ปลายทาง  โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวม และประมาณขอมูลปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้า หรือลํา
นํ้า ขอมูลปริมาณน้ําจําหนาย สภาพการใชนํ้า (water use) เพ่ือกิจกรรมตางๆ  ไดแก อุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  เน่ืองจากการจัดหาในระบบใหญจะมีการปลอยน้ําจาก
เขื่อน จากโครงการ และจากการประปา กอนไปสูผูใชปลายทาง จึงตองแบงผูจัดหาในแตละระดับ
กอน  ในขั้นตนเปนการวิเคราะหปริมาณน้ําที่สมดุลระหวางผูจัดการนํ้าที่แหลงนํ้าตนทาง (อางเก็บ
นํ้า) (Water Supply 1)สงไปยังจุดจายนํ้าหรือหัวงาน  ขั้นที่สองเปนการวิเคราะหปริมาณน้ําที่
สมดุลระหวางผูใหบริการนํ้า( Water Supply 2) สงไปยังผูใชนํ้าหรือที่แปลงนา  ขัน้ที่สามเปนการ
วิเคราะหปริมาณนํ้าสมดุลระหวางผูใหบรกิาร (Water Supply 3) ที่สงใหผูใชนํ้าปลายทาง ณ จุด
ผูใชนํ้า  ทั้งน้ีเพ่ือใหการจัดทําบัญชีมีสภาพใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และหาปริมาณน้ํา
สูญเสียที่เกิดขึ้น (หรือปริมาณน้ําที่ไมปรากฏหรือยังไมลงตัว : unaccounted or unmet  volume) 
ระหวางผูจัดการนํ้า ผูจัดหานํ้า ผใหบริการนํ้า และผูใชนํ้าปลายทาง  และถามีขอมูลดานตนทุนก็
จะสามารถหาตนทุนการจัดหา ราคาที่ไดจากการใช มีประเมินประสิทธิภาพของการใชนํ้าเชิง
เศรษฐศาสตรได 

 
รูปที่ 1   องคประกอบของบัญชีนํ้า 
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            ในกรณีนํ้าชุมชน ซ่ึงมักจะมีขนาดพ้ืนที่เล็ก  การจัดทําดานจัดหา จะเปนการทําบันทกึ
แหลงนํ้า ขนาดความจุ (รวมทั้งตําแหนงในพื้นที่) สายน้ํา (ความสามารถในการชกันํ้าในฤดูตางๆ) 
ซ่ึงถาสามารถระบุในแผนทีไ่ดก็จะรูสภาพศักยภาพแหลงนํ้าในพื้นที่  การจัดทําดานผูใชนํ้าจะเปน
การทําบัญชตีามสัมโนประชากร ซ่ึงจะระบุบาน จํานวนคน พ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืช สัตวเลีย้งที่มี 
เพ่ือประเมินความตองการใชนํ้าในชวงเวลา เปนขอมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาและจัดการ
นํ้า โดยเฉพาะในยามวิกฤติก็สามารถรูสถานะ และความขาดแคลนน้ํา ทั้งในเชิงพ้ืนที่และปริมาณ
ไดทันที  
   
3) การประยุกตใชในระดับประเทศ  
         โครงการศึกษาการจัดทําบัญชีประชาชาติดานทรัพยากรนํ้าของไทย ไดพยายาม
ประเมินปริมาณน้ําในลุมนํ้าทั้ง 25 ลุมนํ้าของไทย โดยการการหาศักยภาพปริมาณน้ําตนทุนที่มี  
การสงจายน้ําจากเขื่อนหรืออางเก็บนํ้า ผานโครงการ เขาสูผูใหบริการ (การประปาทั้งหลาย) สูผูใช
นํ้าปลายทาง ซ่ึงมีการประมาณการทั้งผานระบบที่มีการบันทึกและการประมาณจากการวิเคราะห 
การหักลบดวยสมดุลยนํ้า และการประมาณการจากหลักวิชาการ (ที่มีการวิจัยหรือยอมรับได) โดย
ใชฐานป 2548 (ปนํ้านอย)  2549 (ปนํ้ามาก)  และ ป 2550 (ปนํ้าปรกติ) เปนฐานในการคิดคร้ังน้ี  
ในการดําเนินงานไดมีการรวบรวมตวัเลขจากหนวยงานที่เก่ียวของ (ซ่ึงก็ไดรับความรวมมืออยาง
ดี)  การวิเคราะหตัวเลขประมาณการใชนํ้าในระดับอําเภอ จังหวัด ขึ้นมาหักลงกันที่ระดับลุมนํ้า 
และกระจายตวัเลขที่ปรับแลว ลงระดับจังหวัด เพ่ือเปนฐานในการคิดการใชทรัพยากรน้าํ ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแตละพ้ืนที่ไดตอไป    ผลการศึกษาตัวสมดุลนํ้าของ
ไทยในชวงปศึกษาไดขอสรุปดังน้ี 

1) การวิเคราะหสถานะการณนํ้าควรพิจารณาจากปริมานฝน และปริมาณเก็บกักนํ้าใน
เขื่อนหลัก เพราะการจัดการนํ้ามักจะแปรผันกับปริมาณฝน และน้ําที่มีในแตละป ผล
การวิเคราะหแหลงนํ้าตนทนุของป 2548(ปนํ้าแลง) 2549(ปนํ้าทวม) และ 2550 (ปนํ้า
ปรกติ) พบวา ปริมาณน้ําตนทุนรวมจะเทากับ 53,790, 73,532, 64,272 ลาน ลบ.ม 
ตอป โดยมาจากอางเก็บนํ้าเปนหลัก (ดูตารางที่ 1) 

2) ผลการประเมินปริมาณการใชนํ้าหลังการวิเคราะหสมดุลนํ้าแลว (กระทบยอดการใช
และการจัดหาที่ระดับตางๆแลว) พบวา การใชนํ้าในป 2548 2549 และ 2550 รวม
ประมาณ 53,889, 83,541, 74,273 ลาน ลบ.ม. ตอป  โดยมีภาคเกษตรเปนผูใชนํ้า
หลัก   โดยมีปริมาณน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ เปนตวัแปร ตามภาวะน้ําในแตละป (ดู
ตารางที่ 1) 

3) ในการประเมินปริมาณน้ําสํารอง (stock : ปริมาณน้ําเก็บกัก หารดวย ปริมาณน้ําใช
งาน) โดยพิจารณาปริมาณนํ้าเก็บกักที่อางเก็บนํ้าขนาดใหญ (ซ่ึงเปนแหลงนํ้าหลักใน
หนาแลง) ในเดือนพฤษภาคม (ตนฤดูฝน) เดือน ตุลาคม (ปลายฤดูฝน) เดือน 
มกราคม (ตนฤดูแลง) และเดือน เมษายน (ปลายฤดูแลง) เพ่ือดูวา เม่ือตนฤดู มี
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ปริมาณน้ําสํารองใชกอนเขาฤดูมากเทาไร และปลายฤดู มีปริมาณน้ําสํารองเหลือเพ่ือ
ใชในฤดูตอไปมากเทาไร  ซ่ึงจะเห็นวา ปริมาณน้ําสํารองสะทอนตอสภาพ 

4) ปนํ้าแลง (2548) ปรกติ(2550) และปนํ้าทวม (2549) ไดดี ซ่ึงถายึดปนํ้าปรกตเิปน
เกณฑ ปริมาณน้ําสํารองตนฤดูแสดงสภาพขาดแคลนน้ําในปน้ันๆได ขณะที่ปริมาณ
นํ้าปลายฤดูแสดงสภาพนํ้าในฤดูน้ันไดดีเชนกัน  

5) ปริมาณน้ําใชเทียบกับปริมาณน้ําที่ไหลเขา หรือมีอยู เปนการแสดงความสามารถใน
การใชนํ้าเทียบกับปริมาณน้ําไหลเขาทั้งป  โดยจะเห็นวา ในป 2548 มีการปลอยน้ํา
จากอางเก็บกักนํ้าขนาดใหญเทียบกับปรมิาณน้ําไหลเขาเทากับ 64 %  ขณะที่
ปริมาณการใชนํ้าเทียบกับปริมาณน้ําไหลเขาเทากับ 44 % และการใชนํ้าใตดินเทียบ
กับปริมาณน้ําศักยภาพเทากับ 13 %   ในป 2549 มีการปลอยน้ําเทยีบกับปริมาณนํ้า
ไหลเขาเทากับ 70 % และมีการใชนํ้าเทยีบกับปริมาณนํ้าไหลเขาเทากับ 41 % และ
การใชนํ้าใตดินเทียบกับศักยภาพเทากับ 14 %  ในป 2550 มีการปลอยน้ําเทียบกับ
ปริมาณน้ําไหลเขาเทากับ 86 % และมีการใชนํ้าเทียบกับปริมาณน้ําไหลเขาเทากับ 
52 % และการใชนํ้าใตดินเทียบกับศักยภาพเทากับ 14 % (ดูรูปที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหบัญชีนํ้าของไทย 
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 รูปที่  2    สัดสวนของปริมาณน้ํา ที่ปลอยจากเขื่อนหลัก นํ้าใชผวิดินเทียบกับนํ้าไหลเขา
   เขื่อนและการใชนํ้าบาดาล ของประเทศในปนํ้า (นอย มาก ปรกติ) 
 
4) การประยุกตใชระดับพ้ืนที่  
       ในระดับพ้ืนที ่ การจัดทําบัญชีนํ้า ตองการใหทราบสถานะของน้ําที่มีอยู และการขาด
แคลนน้ําที่มีหรือคาดวาจะมี ไดนําเนินการโดยจนท อบต ซ่ึงทําการสํารวจแหลงนํ้าที่มีอยูในตําบล 
ทั้งผิวดินและใตดิน (ดูรูปที่ 3) ในโครงการ   จากนั้น ก็ทําบัญชีครัวเรือน ทั้งตําบล มีคนก่ีคน สัตว
เลี้ยง พืช เปนตาราง ซ่ึงก็สามารถประเมินไดวาจะใชนํ้าวันละเทาไร  เม่ือนํามาโยงกับแหลงนํ้าที่มี
ตามพื้นที่ ก็จะประมาณไดวา จะมีนํ้าพอ  หรีอขาดเทาไร  ก็จะวางแผนในการชวยขนน้ําไดดียิ่งขึ้น  
หรีอสามารถขนน้ําจากแหลงนํ้าที่ใกลขึ้นกวา ลดการขนน้ําขามพ้ืนที่ ซ่ึงก็จะประหยัดคาใชจาย 
และใหบริการไดทั่วถึงมากขึ้น 
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รูปที่ 3  แผนที่แสดงแหลงนํ้าที่มีอยูในพ้ืนที่ 
 
 
ตารางที่ 2  ตวัอยางบัญชีนํ้าระดับตําบล (ตัวอยาง) 
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5) ประโยชนที่ได 
         แนวคิดบัญชนํ้ีาน้ีเปนเคร่ืองมือที่บอกสถานะของปริมาณน้ําที่นําการจัดหาและการใช
มากระทบยอด หรือเทียบกัน สวนตางก็จะเปนปริมาณเกิน หรือขาด ซ่ึงก็จะไปเชื่อมโยงกับ
ปริมาณน้ําเก็บกัก (เหมือนการฝากหรือถอนน้ําออกจากบัญชื)   เน่ืองจากนํ้ามีการแปรผันตาม
พ้ืนที่และเวลา แผนที่จะชวยในดานของพื้นที่เพ่ือดูการกระจาย แตเรื่องเวลา ก็จะเปนชวงฤดูกาล 
เชน แลง หรือ ฝน  เม่ือจัดทําแลว ก็จะดูเฉพาะคาที่เปลี่ยนแปลง ก็จะทราบสถานะของน้ําในพื้นที ่
และชวงเวลาตางๆได 
          ตัวอยางที่แสดงจะเปนของประเทศในป 2548 ถึง 2550 ซ่ึงเปนปที่สถานะน้าํของ
ประเทศเปนแบบนอย มาก ปรกติ พอดี  นอกน้ันจะเปนตวัอยางของตําบล ที่นําแนวคิดน้ีไปทํา
บัญชีทั้งดานจัดหา และการใชประกอบการแจกจายน้ําโดยเฉพาะในชวงแลง เพ่ือการจัดการที่ดีขึ้น 
         บัญชี้นํ้าจะสามารถเปนเคร่ืองมือเปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่ และประเทศได ทั้งในแง 
ปริมาณน้ําที่มี ปริมาณที่ใช ประสิทธิภาพการใชนํ้า และถานํามาโยงกับผลผลิตที่ไดจากการใชนํ้าก็
จะประเมินผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนพัฒนาแหลงนํ้า การใชนํ้าโดยเปรียบเทียบไดอีกเชนกัน 
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