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บทคัดยอ 
 ในการประชุม RIO+20 ไดมีการอภิปรายอยาง

มากเกี่ยวกับการพัฒนาเขียวอยางยั่งยืน เพื่อปกปอง

คุณภาพส่ิงแวดลอม โดยการเพิ่มรายไดและลดความ

ยากจนในโลก   ประเทศที่จะประสบความสําเร็จใน

การพัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืนจะข้ึนกับประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางบูรณการ และการ

จัดหาน้ําและดูแลสุขอนามยัอยางยัง่ยนื นอกจากนี ้ได

มีการเสนอแนวคิดในการอยูกับน้าํ เพื่อตอสูกับวิบัติ

ภัยทางน้าํ ซ่ึงมีแนวโนมจะมีความรุนแรงมากข้ึน

แนวคิดดัชนีความมั่นคงทางดานทรัพยากรน้ําเปน

หัวขอหนึ่งที่มีการเสนอเพื่อใชในการดูแลการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประกอบดวย 

ความมัน่คงของน้าํชนบท น้ําในเขตเมือง น้ําเพื่อการ

พัฒนา คุณภาพน้ําในลุมน้าํ และพิบัติภัย 

 บทความนี้ไดทบทวนผลการประชุม RIO+20 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา และ

สรุปประเด็นที่คาดวาจะมีผลตอการวางแผนพัฒนา

ทรัพยากรน้าํของโลกและของไทย  ทาํการวิเคราะหหา

สถานะของประเทศไทยในกรอบนิยามดัชนีความ

มั่นคงทางดานทรัพยากรน้าํของประเทศตางๆเพื่อให 

เห็นจุดออน และจุดแข็งของการจัดการทรัพยากรน้าํ

ของไทยในบริบทอาเซียน ซึ่งนาํไปสูขอเสนอแนะ

ประเ ด็นที่ ควรพิจารณาในการวางแผนจัดการ

ทรัพยากรน้าํของไทยตอไป ภายในกรอบการประชุม 

RIO+20 ที่มุงเนนอุตสาหกรรมสีเขียวอยางยั่งยืน และ

การอยูกับน้ําของโลก 

 

Abstract 
 During RIO+20, there were many 

discussion 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 live 

with water was also proposed to tackle with 

more severe 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, 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 status of Thailand 

compared with 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, ASEAN. 

 

1. คํานํา 
          ในการประชุม RIO+20 ไดมีการอภิปรายอยาง

มากเกี่ยวกับการพัฒนาเขียวอยางยั่งยืน เพื่อปกปอง

คุณภาพส่ิงแวดลอม โดยการเพิ่มรายไดและลดความ

ยากจนในโลก   ประเทศที่จะประสบความสําเร็จใน

การพัฒนาสีเขียวอยางยั่งยืนจะข้ึนกับประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางบูรณการ และการ

จัดหานํ้าและดูแลสุขอนามัยอยางยั่งยืน  นอกจากนี้
ในการรับมือกับวิบัติภัยทางน้ําซึ่งมีแนวโนมรุนแรง

มากข้ึนในระยะหลังนี ้ ไดมีการเสนอแนวคิดการอยูกับ

น้ํา  ในการวางแผนลดวิบั ติภัยและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกไปพรอมๆกัน  
           แนวคิดดัชนีความมัน่คงทางดานทรัพยากรน้าํ

เปนหัวขอหนึ่งที่มีการเสนอโดยธนาคารพัฒนาแหง

เอเซียเพื่อใชในการดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ดัชนี้ที่เสนอดังกลาวประกอบดวย 

ความมัน่คงของน้าํชนบท น้ําในเขตเมือง น้าํเพื่อการ

พัฒนา คุณภาพน้ําในลุมน้าํ และพิบัติภัย  ซึ่งจะเปน

มาตรวัดภาพรวมของการพัฒนาและดําเนินการ

โครงการตางๆ ซ่ึงสามารถไปใชควบคูกับการวางแผน

เศรษฐกิจสังคมของประเทศได 
 การทบทวนตัวเลขพื้นฐานดานประชากร

ผ ลิต ภัณฑมวลรวม  การ ใช น้ํา ของประ เทศมา

เปรียบเทยีบกบัประเทศอ่ืนโดยเฉพาะในอาเซียน จะ

ทําใหเหน็จุดแข็ง จุดออนและโอกาสของประเทศไทย

ในการอยูรวมในประชาคมอาเซียนไดดียิ่งข้ึน  และการ

พัฒนาโดยใชดัชนีความมั่นคงดานน้ําควรสรางกลไก

ความเช่ือมโยงกับปจจัยและผลผลิตดานเศรษฐกิจ

สังคม ส่ิงแวดลอมใหชัดเจนเพื่อใหสามารถตอบสนอง

ต อ ก า ร กํา ห น ด น โ ย บ า ย ต า ง ๆ ไ ด  ทํา ใ ห เ กิ ด

สภาพแวดลอมของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

2. แนวคิดจาก RIO+20 และของโลกใน 
 สวนที่เก่ียวกับทรัพยากรนํ้า 
         รายงานจากการประเมินการจัดการน้าํใน

ประเทศตางๆของสหประชาชาติพบวา หลังป 1992 

กวา 80 %  ของประเทศในโลกไดดําเนนิการปฏิรูป

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการจัดการน้ําโดยใช

แนวคิดบูรณาการ (ตามแผนปฏิบัติการโจฮันเนส

เบอก) ซึ่งทําใหประเทศที่ปรับโครงสรางดานองคกร 

กม และนโยบายสนับสนนุ สงผลตอการจัดการดาน

น้าํดีข้ึน และสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคมตามมาในชวง ๒๐ ปที่ผานมา  อยางไรก็ตาม 

การสํารวจยังพบวา ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ํา และการ

แกงแยงดานทรัพยากรน้าํในชวงที่ผานมาในหลาย

ประเทศก็มีเพิม่ข้ึน  ความพยายามในการบูรณาการ



ดานการจัดการมีความกาวหนาทางดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน แตยงัตองพยายามยกระดับในดาน

การประสานงานใหมากข้ึน  หลายประเทศมีการ

พัฒนาในการหาแหลงทุนที่หลากหลายในการพัฒนา

และจัดการทรัพยากรน้าํ แตการเก็บคาบริการยังไม

คืบหนามากนกั 
 แนวทางการบูรณาการในการจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรน้ํายังเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจสีเขียว  ความสําเร็จของเศรษฐกิจสีเขียวจะ

ข้ึนอยูกับ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน การบรูณการการ

จัดการทรัพยากรน้ํา และการจัดหาบริการน้ํากนิน้าํใช 

และบริการน้าํทิ้งอยางเพยีงพอและย่ังยืน  กลาวคือ  

จัดหาใหมีโอกาสเขาถงึน้าํกนิน้าํใชและน้าํทิ้ง  กําหนด 

ใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบจัดการ และ

กําจัดน้าํเสีย จัดทําและดําเนินการมาตราการเพื่อปรับ 

ปรุงการจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงการปรับตัวตอ

สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง  ใหมีการทบทวนและ

ติดตามความคืบหนาตามเปาหมายสําคัญที่กาํหนด

โดยมีกลไกการติดตามและเคร่ืองมือในการรายงาน 
 การประชุม RIO+20 ซึ่งถือวามีความสําคัญตอ
การพัฒนาอยางยัง่ยนืในยุคปจจุบัน โดยมีวิสัยทัศนใน

การใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน ปกปอง

สุขภาพของสิ่งแวดลอม  สนับสนุนเปาหมายการ

พัฒนาความม่ังค่ัง โดยการเพิ่มรายได สนบัสนุนงานที่

ถูกตองทํานองคลองธรรม ลดความยากจน  และเสนอ

ใหมีการกําหนดเปาหมายตอการจัดการทรัพยากรน้าํ 

(เทียบความกาวหนาจากทีป่ระชุม UNCED ในป 

1992) และจัดใหมีระบบการรายงานทีป่ระจักษและ

ชัดเจน  

 แนวคิดอีกดานหนึ่ งของโลกในปจจุ บันนี้

สืบเนื่องจากแนวคิดในความพยายามทีจ่ะแกปญหาน

น้ําโดยเฉพาะการตอสูตออุทกภัยที่ผานมา มีทัง้การใช

มาตราการดานโครงสราง ไมใชโครงสรางและการ

จัดการ แตความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศที่คาดวาจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะ

เหตุการวิกฤติ (extreme case)  ทําใหแนวคิดการสู

ดังกลาวอาจมีขอจํากัดทั้งในแงงบประมาณและการ

ยอมรับ จึงเกิดแนวคิดในการอยูกับน้ํา (live with 

water)  ข้ึน โดยเร่ิมจากประเทศเนเธอรแลนดซึ่งเปน

ประเทศที่อยูภายใตเงื่อนไขสูกับน้าํมาตลอด  แนวคิด

ดังกลาวไดพยายามจัดระบบการปองกันน้าํทวมที่

ยั่งยืนโดยใหสอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ การ

ใหบริการดานน้ําไปดวยกัน  ความพยายามที่จะแยก

ระบบน้ําออกไปเปนเอกเทศ ทําใหลดปฏิสัมพันธของ

สังคมกับน้าํและลดภาวะความสามารถปรับตัว

(resilience)  ดานความปลอดภัยและระบบนิเวศน  

คําตอบที่ดีจึงควรเปนระบบเปด ทีม่ีคันและทอลอด

ขนาดใหญ ทีไ่มรบกวนพลวตัรของธรรมชาติที่มีอยูใน

แตละวัน  และตองยกความตระหนักใหกับประชาชน

ในการอยูกับน้ําและรับความเส่ียงจากน้ําทวม  ใน

ระบบปองกันน้ําท วมที่ ส ร า งสรรค และ มี ระบบ

คาดการณในอนาคต 

 ในการประ ชุม ผู เ ชื่ ย วชาญระ ดับ สู งของ

สหประชาชาติในป 2009 ไดมีการสรุปผลการดําเนิน 

การจากบางเมืองที่นาํแนวคิดนี้ ไปใช  เชน  มีการ

ต้ังเปาหมายในการใชน้ําในอนาคตลง 15 % ในอีกกี่ป  
และใชมาตราการตางๆในการอยูกับน้ําและลดภัย

พิบัติ เชน การติดระบบชลประทานแบบอัติโนมัติ

เลือกปลูกหญาทนแลง ใชน้าํซึม (จากน้ําลาง) ในงาน



กอสราง  กอสรางระบบเก็บกักน้ําในอาคารใหม 

ราชการ  จัดระบบเตรียมตัวกอนวิบัติภัย เรียงลําดับ

ความสําคัญของการทํานาย แจง เตือน และอพยพ  

บูรณาวางแผนงานลดภัยพิบัติไปพรอมกับมาตราการ

ปรับตัวจากการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปรับปรุงระบบตอบสนองภัยพิบัติ  จัดหาน้ําสะอาด

และหองน้ําระหวางภัยพิบัติ สงเสริมดําเนินการใน

มาตราการเดน (crosscuttings) ในการแกปญหา ฯลฯ  

แนวคิดและประสบการณ ดังกลาว  สามารถมา

ประยุกตใชในระดับทองถิน่ตางๆ ในการดําเนนิการอยู

กับน้าํได 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับดัชนีความมั่นคงดาน 
 ทรัพยากรนํ้า               
 การพัฒนาทรัพยากรน้าํที่ผานมาเร่ิมจากการ

พัฒนาโครงการ การดําเนินการและติดตามปรับปรุง

แกไขระบบตางๆ โดยมุงหวงัจะใหประชาชนและสังคม

ไดรับบริการพื้นฐานในการยังชีพ และอีกสวนหนึ่งเพื่อ

ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในระยะหลังไดมีการนาํ

ประเด็นดานส่ิงแวดลอมมาประกอบในการวางแผน

ทรัพยากรน้าํเพิ่มดวย  ตัวช้ีวัดที่จะบอกถึงความ

เพียงพอ ความเส่ียง และพฒันาสูความมัน่คงทางดาน

น้ํามีวิวัฒนาการเพื่อจะชวยใหเห็นสถานะของการ

พัฒนาจัดการทรัพยากรน้าํที่ชัดเจนยิ่งข้ึน และมีการ

มองจากหลายมิติมากข้ึน เชน การกําหนดความ

พอเพียงของทรัพยากรน้าํทั้งในดานปริมาณและ

คุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต รักษาระบบ

นิเวศน และใชเปนปจจยัในการผลิต รวมทัง้เพียง

พอที่จะใชสําหรับบรรเทาความเส่ียงอันเกิดจากน้ําที่

กระทบตอประชาชน ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ

(Grey and Sadoff, 2007)  หรือ การนยิามให

ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงน้าํที่สะอาด ปลอดภัย

ในปริมาณเพยีงพอ โดยมีคาใชจายในระดับราคาที่

สามารถจายได  เพื่อทําใหชีวิตมีสุขอนามัย และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอมก็ไดรับ

การปกปองรักษา (Global Water Partnership,

2010) 
         ที่ผานมา การประยกุตใชดัชนีทาํนองนี้จะมีให

เห็น ในการดูปริมาณน้ําฝน ความแปรปรวนของ

ปริมาณฝนรายเดือน กับ ผลิตภัณฑรวมของประเทศ 

(ดังรูปที่ 1) ซึ่งก็จะเหน็วา ถาประเทศมีปริมาณน้ําใน

ปริมาณหนึ่งและความแปรปรวนนอย จะมีแนวโนมที่มี

คาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศสูงกวาประเทศที่มี

ความแปรปรวนสูง หรือปริมาณน้ํามากได    ปริมาณ

น้ําจืดที่ประเทศมียังสงผลตอความเส่ียงของความ

มั่นคงของมนุษยและความหลากหลายทางชีวภาพได

(ดังรูปที่ 2) 
 แตละประเทศยังคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและส่ิงแวดลอมอยู  แตพื้นฐานที่สําคัญของการ

พัฒนาอยางยัง่ยนืนัน้ องคประกอบทางดานทรัพยากร

น้ํายังเปนปจจัยหลักและสําคัญที่จะตองมีเพื่อใหเกิด

การพัฒนาและยั่งยืนได   แนวคิดความมัน่คงทางดาน

น้ําจึงไดมีการพัฒนาข้ึนเพื่อใหเหน็สถานะที่แทจริงของ

การพัฒนาพ้ืนฐานดังกลาว ซึ่งจะตองมีการสรางกลไก

หรือแบบจําลองที่เหมาะสมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศนั้นๆตอไป 
 องคประกอบของความมั่นคงตามที่ธนาคาร

พัฒนาแหงเอเซียไดสรุปปจจัยสําคัญของแนวคิด

ความมั่นคงทางดานน้ําวามีองคประกอบสําคัญดังนี 

ความมัน่คงของน้าํใชในครัวเรือน ความมั่นคงของน้าํ



เพื่อเศรษฐกิจ  ความมัน่คงของน้ําสําหรับเมือง ความ

มั่นคงของน้าํตอสุขภาพของแมน้าํ  ความมัน่คงดาน

ทรัพยากรน้าํตอความสามารถปรับตัว (วิบัติภัย, 
resilience) (ตามรูปที่ 3) 

 
4. สถานะของไทยในบริบทอาเซียนและ 
 กลไกเช่ือมโยง 
         การประเมินปริมาณทรัพยากรน้ําที่แตละ

ประเทศม ี อาจใชปริมาณน้าํทาทีม่หีารดวยจํานวน

ประชากรในประเทศนัน้ ซึง่เรียกวา ปริมาณน้ําใชใหม

ได (renewable water resources)  ดังรูปที่ 4  และมี
การเสนอวา ถาปริมาณน้ําใชใหมไดตอปของประเทศ

ใดมีตัวเลขที่ตํ่ากวา 1700 แสดงวา เขาสูภาวะขาด

แคลนน้ํา  จากรูปที่ 4 จะเห็นวาประเทศไทยยงัอยูใน

สภาพน้าํไมขาดแคลน ใกลๆ กับประเทศฟลิปปนส แต

ยังมนีอยกวาหลายประเทศในอาเซียน  ถาพิจารณา

จํานวนประชากรแลว ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 รอง

จากประเทศอินโดนิเซีย ฟลิปปนสและเวยีตนาม (รูปที่ 

5  ขอมูลป 2007 )  ถาพิจารณาจากปริมาณน้าํใช

รวมทัง้ป ประเทศไทยอยูในลําดับ 2  รองจากประเทศ
อินโดนิเซยี (รูปที่ 6 )  แตถาพจิารณาปริมาณการใช

น้ําตอประชากร ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชน้ํามาก

เปนอันดับหนึง่  และมีประเทศเวียตนามรองลงมา (รูป

ที่  7)  ซึ่งการใชน้ําสวนใหญจะอยู ในภาคเกษตร 
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมตอปริมาณการใชนำ

(รูปที่ 8) ประเทศไทยอยูในลําดับ 2  รองจากประเทศ
อินโดนิเซยี    
 จากขอมูล ดังกลาว  ทาํให เห็นชัดว า  เมื่ อ

เปรียบเทยีบกบัประเทศอ่ืนในอาเซียน ประเทศไทยเรา

เ ร่ิมมีขอจํากัดทางทรัพยากรน้ํา   มีการใชน้ําตอ

ประชากรมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตร  ขณะที่

ผลิตภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพตํ่าเมื่อดูจาก

ปริมาณการใชน้ํา  ประเทศที่มีปจจัยดีกวาในอนาคต

โดยสัมพทัธจะเปนประเทศอินโดนีเซยี  มาเลเซีย และ 

เวียตนาม  ถาจะเพิ่มศักยภาพในการพฒันาโดยมอง

จากปจจัยดานทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยตองเพิ่ม

ปริมาณน้าํเกบ็กัก เพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ํา เลือก

ผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตร และ/หรือ

ตองหนัไปลงทนุในประเทศทีม่ีศักยภาพดานทรัพยากร

น้ําที่ดีกวา 
 การกําหนดนโยบายในการพัฒนาโดยใชดัชนี

กํากับ จะตองมีการเช่ือมโยงปจจัยที่ใชกบัผลผลิตที่ได

ใหชัดเจน เพื่อใหเห็นวา การลงทุนในเร่ืองตางๆจะ

สรางผลลัพธตอปจจัยใด และเช่ือมโยงตอการพัฒนา

ทางดานใด และเพิ่มคาใชดัชนี้ที่ใชในการกาํกับได

อยางไร  แค ไหน   ตัวอยางของแบบจําลองเมื่อ

พิจารณาผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซึ่ งจะทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ ปริมาณฝน ซึ่งจะสงผลตอภาคเกษตร 

อาหาร และพลังงาน (ในสวนของพลังงานทดแทน) 

ทั้งหมดนี ้ จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในภูมิภาคตางๆและประเทศโดยรวม (ดังรูปที่ 9)  ซึ่ง

ถานโยบายประเทศจะกําหนดมาตรการใดๆ ก็จะ

สงผล ตอการลงทนุ ปจจัยตางๆและผลผลิตมวลรวม 

และสามารถเทียบกับการไมกาํหนดมาตราการใดๆ

(business as usual) ได  ในการใชงานดัชนีความ

มั่นคงทางน้าํจะชวยใหเห็นสถานะทางดานตางๆ ของ

ประเทศ  (และภูมิภาค )  ไดชัดเจนข้ึน  แตในการ

ดําเนนิการ จะตองมกีารพัฒนากลไกการเชื่อมโยง 

(อาจเปนแบบจําลองหรือสมการความสัมพันธ) เพื่อให



เห็นผลกระทบจากมาตราการสูปจจัยตางๆ และดัชนี

ความมัน่คงดานทรัพยากรน้ําที่จะใช 
          การนําแนวคิดหรือนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสี

เขียว หรืออยูกับน้าํ มาใชในการบรหิารจดัการน้ํา การ

รับมือ หรือปรับตัวตอวิบัติภัย  การเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในไทย ฯลฯ โดยใชคาดัชนีความมั่นคงทาง

น้ํามีเปนตัวกาํกับ จึงมีความจําเปนตองสรางความ

สัมพันธของมาตรการใหเขากับผลผลิตที่จะไดจาก

แนวคิดหรือนโยบายดังกลาวใหชัดเจน ซึง่จะทาํใหการ

ดําเนนิการตามนโยบายมีความชัดเจนและเชื่อมั่นมาก

ข้ึน  และสามารถสรางสภาพแวดลอมของการพัฒนา

อยางยั่งยืนได 
 

5. ขอสรุปและเสนอแนะ 
          การพฒันาเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดลอมของ

โลกจากนี้ไปจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับ เศรษฐกิจสี

เขียว และการอยูกับน้ําเขามาประกอบการวางแผน 

เพื่อตอบสนองตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ

แปรปรวนของธรรมชาติ และการแกไขปญหาความ

ยากจน   ปจจัยดานทรัพยากรน้าํเปนปจจัยพื้นฐาน

สํา คัญของการพัฒนาดังกล าว  (จากที่ ประ ชุม

RIO+20) โดยที่ประเทศทีม่ีทรัพยากรน้าํดีพอ และมี

การจัดการไมใหแปรปรวนมากจะมีโอกาสในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไดดีกวา จงึมีแนวคิดในการ

พัฒนาดัชนีความมัน่คงดานทรัพยากรน้าํเพื่อใชในการ

วัดและกํากับสถานะของน้ําในภูมิภาคตางๆ 

ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
          เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน

ประเทศไทยเราเร่ิมมีขอจํากดัทางทรัพยากรน้ํา  มีการ

ใชน้ําตอประชากรมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตร

ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมยังมีประสิทธิภาพตํ่าเมื่อด ู

จากปริมาณการใชน้าํ  ประเทศที่มีปจจัยดีกวาใน

อนาคตโดยสัมพัทธจะเปนประเทศอินโดนี เ ซีย

มาเลเซีย และเวียตนาม  ถาจะเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนาโดยมองจากปจจัยดานทรัพยากรน้าํ ประเทศ

ไทยตองเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกัก เพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชน้าํ เลือกผลิตภัณฑในการผลิตโดยเฉพาะภาค

เกษตร และ/ หรือตองหันไปลงทุนในประเทศที่มี

ศักยภาพดานทรัพยากรน้าํที่ดีกวา 
          การนําแนวคิดหรือนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสี

เขียว หรืออยูกับน้าํ มาใชในการบริหารจดัการน้ํา การ

รับมือ หรือปรับตัวตอวิบัติภัย  การเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในไทย ฯลฯ โดยใชคาดัชนีความมั่นคงดาน

ทรัพยกรน้ําเปนตัวกาํกับ จึงมีความจาํเปนตองสราง

ความสัมพันธของมาตรการใหเขากับผลผลิตที่จะได 

จากแนวคิดหรือนโยบายดังกลาวใหชัดเจน ซึง่จะทํา

ใหการดําเนินการตามนโยบายมีความชัดเจนและ

เชื่อมั่นมากข้ึน  และยังสามารถใชสรางสภาพแวดลอม
ของการพฒันาอยางยัง่ยนืได ในผูที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 



Water & Economic Development

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

Rainfall Variability vs GDP

 
 

รูปที่ 1  ความสัมพนัธระหวางปริมาณน้าํฝน ความ      

             แปรปรวนและ ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ 

 

Key Dimensions of Water Security and Linkage to 
Sustainable Development

Source: Asian Water Development 
Outlook, ADB (2007)

Source: Sustainable development, 
IUCN programme

Linkage
?

  
 รูปที่ 3   แนวคิดดัชนีความมั่งคงทางน้ํากับการพัฒนา

               เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

  

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

 
รูปที ่2   ระดับความเส่ียงของความมั่นคงทางน้ํา 
             และความหลากหลายทางชีวภาพตอปริมาณ 
            น้ําจืด 

 

Annual renewable water resources

รูปที่ 4   การกระจายของปริมาณน้ําใชใหมไดของ 
             ประเทศในโลก 

 

 
 

 
 



0 50 100 150 200 250

Indonesia

Philippines

Vietnam

Thailand

Burma

Malaysia

Cambodia

Laos

Singapore

Brunei

Population(2007)

 

รูปที่ 5  จํานวนประชากรของประเทศในอาเซียน 
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รูปที่ 8  ผลิตภัณฑมวลรวมตอปริมาณการใชน้ําของ 
             ประเทศในอาเซียน 
               (หนวย : ลานเหรียณสหรัฐตอลบม  ป 2010) 
 

‐ 10,000  20,000  30,000  40,000  50,000  60,000  70,000  80,000  90,000 

Indonesia 

Thailand 

Vietnam 

Philippines 

Malaysia 

Cambodia 

Lao PDR 

Singapore 

Brunei Darussalam 

Annual Water Use(Mcm)

 
รูปที่ 6  การกระจายของการใชน้ํารายปของประเทศ 
            ในอาเซียน 
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  รูปที่ 9  ตัวอยางแบบจาํลองเช่ือมโยงของปจจัย 
               ทรัพยากรน้าํตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
               และส่ิงแวดลอมภายใตสภาวะปรกติและการ
               เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

Water use per capita 

 
รูปที่ 7   ปริมาณน้ําใชตอประชากรของประเทศ 
              ในอาเซียน 
 

 



6. เอกสารอางอิง 
ภาษาไทย 

1. สุจริต คูณธนกุลวงศ  การเกิดน้ําทวมและน้ํา

แลงซ้ําซาก เอกสารประกอบการสัมมนาทาง

วิชาการเร่ืองสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงกับ

การเกิดภัยแลงและน้าํทวม จัดโดยสมาคมนัก

อุทกวทิยาไทย  กรมชลประทาน  24 กุมภาพันธ 

54 

2. สุจริต คูณธนกุลวงศและคณะ ปุจฉา วิเคราะห

วิกฤติอุทกภัยป 2554 การประชมุวิชาการ  

พระราชดําริ  : แสงสองสูทางออกจากวิกฤติน้าํ

ทวม จัดโดย สกว  2 ธันวาคม 54 

3. สุจริต คูณธนกุลวงศและคณะ การวางแผนน้าํ

ระดับจังหวัด – การเชือ่มโยงแผนน้าํกับการ

จัดทําแผนพฒันาจังหวัด เวทีสาธารณะในการ

จัดการน้าํ จัดโดย สกว ที่โรงแรมตวันนา กทม 

22  มีค 55  

4. สุจริต คูณธนกุลวงศ ความมั่นคงดานทรัพยากร

น้ํา –บทเรียนจากมหาอุทกภัย- เวทีสาธารณะ

คร้ังที ่2 มูลนิธธิรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม  27 ธันวาคม 2554 

5. สุ จ ริ ต  คูณธน กุ ล ว ง ศ   ก า รป รั บ ตั ว กั บ

สถานการณน้าํปนี ้  มหกรรมงานวิชาการ อิม

แพคเมืองทองธาน ี 21 มิถนุายน 55 

6. สุจริต คูณธนกุลวงศ  ประเทศไทยคิดอยางไร

กับการบริหารจัดการน้าํ-ถอดบทเรียนในการ

บริหารจัดการใน 3 มิติ-    งานเสวนาหัวขอ

ประเทศไทยคิดอยางไรตอการบริหารจัดการนำ

และถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ําของ

ประเทศไทย  จัดโดยสถาบันน้าํเพื่อความยั่งยนื  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยประชุม

สิริกิตต  19 กรกฏาคม 55 

7. สภาพัฒนฯ  การศึกษาแผนหลักการรบัมือตอ

สภาวะการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศและการผัน

ผวนของพลังงานและอาหาร รายงานสมบูรณ 

2553 

8. อัทธ  พิศาลวานิช การเช่ือมโยงการใชปจจัย

การผลิตและผลผลิตของกิจกรรม การผลิต

ระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด

ชัยภูมิ รายงานความกาวหนา สกว สิงหาคม 

2551  
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่

ได รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.) และไดความเห็น ขอเสนอแนะขอมูลจาก

ผูทรงคุณวุฒหิลายทาน ในระหวางการอภิปรายและ

สัมมนาที่ผานมา  และจากรายงานบางสวนของ

ดร. ปยะธิดา หอยสังวาล คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการศึกษาดานแหลง

น้ําเพื่อการจัดการน้าํเชิงกลยุทธในลุมน้ํานานระยะที่ 2 

ผูเขียนตองขอแสดงความขอบคุณมาณ.ทีน่ี้ดวย 


