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หวัข้อน าเสนอ 

• ความหมายและวิวฒันาการ 

• ภาพรวมของการผลิตทางเกษตร พลงังานและน ้า 

• เป้าหมายจากแผนแม่บทของยทุธศาสตรช์าติ 

• ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ 

• มาตราการ 

• ข้อสรปุและข้อเสนอแนะ 
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ค าจ ากดัความ 
• ความมัน่คงดา้นน ้าถูกก าหนดในเป้าหมายของ MDGs ในเรือ่งการเขา้ถงึน ้าดื่มและสุขอนามยัที่
ปลอดภยั ซึง่ไดก้ลายเป็นเรื่องหน่ึงของสทิธมินุษยช์นไปแลว้ นอกจากน้ีความมัน่คงดา้นน ้ายงั
ขยายไปสูค่วามพอเพยีงและการเขา้ถงึน ้าส าหรบัมนุษยแ์ละระบบนิเวศซึง่มคีวามส าคญัเชน่กนั 

• ความมัน่คงดา้นพลงังานถูกก าหนดในการเขา้ถงึบรกิารพลงังานทีส่ะอาด เชื่อถอืได ้และมกี าลงั
ซื้อส าหรับ การหุงต้ม ความร้อน แสงสว่าง การสื่อสาร และการผลิต และเข้าถึงทางการ
กายภาพในราคาทีซ่ีอ้ได ้และค านึงถงึสภาพแวดลอ้มดว้ย 

• ความมัน่คงด้านอาหารถูกก าหนดจากองค์การอาหารโลกหมายถึง ความพอเพยีงและการ
เขา้ถงึอาหารทีเ่พยีงพอ ปลอดภยั และมคีุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็น
ดา้นอาหารเพือ่ชวีติทีก่ระชบักระเฉงและมสีุขภาพ ความเพยีงพอดา้นอาหารไดก้ลายเป็นเรื่อง
หน่ึงของสทิธมินุษยช์นดว้ย 

• การเน้นย ้าถึงการเขา้ถึงมคีวามหมายว่า ความมัน่คงมไิด้หมายความถึงค่าเฉลี่ยของความ
เพยีงพอของทรพัยากร (เช่น รายปี) แต่ไดร้วมไปถงึ ความแปรปรวนและสถานการณ์รุนแรง 
เชน่ ภาวะแลง้ ชว่งราคาผดิปรกต ิและความยดีหยุน่ของผูม้รีายไดน้้อยดว้ย  
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วิวฒันาการ-1 
 ESCAP(2013) ไดจ้ดัท าเอกสารเกีย่วกบั Water, Food and Energy Nexus in 

Asia and the Pacific ซึง่ไดร้ะบุถงึเรื่องทีม่นุษยไ์ดใ้ชท้รพัยากรในโลกเกนิขอบเขต
จนมีโอกาสเกินขอบเขตความปลอดภยัได้ สญัญาณบอกเหตุที่เห็นคือ ขาดการ
วางแผนส ารอง การมุง่หาแหล่งทรพัยากรใหม ่มคีวามตอ้งการใหมเ่พิม่ขึน้ ความไม่
แน่นอนของราคา และการขยายวงของผู้ปฏิบตัิงานในการดูแลทรพัยากร ซึ่งใน
บรรดาทรพัยากรทัง้หลาย น ้า อาหาร และพลงังานเป็นทรพัยากรส าคญัในการ
ด ารงชวีติ และทรพัยากรทัง้สามก็มปีฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัซึ่งน าไปสู่การจดัการ
และนโยบายแบบ nexus ได้ ความไม่มัน่คงของทรพัยากรทัง้สามจะขดัขวาง
เสถียรภาพทางสงัคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การดูแลทรพัยากรทัง้สามจงึ
จ าเป็นตอ้งสรา้งความสามารถเชงิองคก์รเพื่อตอบสนองต่อปฏสิมัพนัธท์ียุ่ง่ยากน้ี ทัง้
ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และก าลงัพฒันาโดยมุ่งสูก่ารพฒันาความเป็นอยู่ของมนุษย์
และการเตบิโตสเีขยีว และใหค้วามส าคญัต่อการใหบ้รกิารต่อระบบนิเวศ 
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 ADB (2013)  ไดเ้สนอในแนวคดิเรื่อง Nexus  ในรายงานเรื่อง “Thinking about 
Water  Differently  -Managing the Water–Food–Energy Nexus-“  ซึง่ไดร้ะบุ
ว่า ขอ้เทจ็จรงิในประเดน็ nexusทรพัยากรน ้า-อาหาร-พลงังาน ชีไ้ปที่ความไม่มี
ประสทิธผิลของระบบการบรหิารจดัการน ้าในปัจจุบนัทีม่จี ากดั และไมส่ามารถรบั
เอาทรพัยากรน ้ าเป็นสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ และสงัคมได้   เหตุผลส าหรบั
พฤตกิรรมทีไ่ม่มเีหตุผลต่อการใชแ้ละจดัสรรน ้ามาจากการขาดกลไกการตลาดที่
แทจ้รงิ สารสนเทศทีม่ไีม่สามารถน าไปสูก่ารตดัสนิใจยงัยนืต่อการเปลีย่นคุณค่า
ที่ให้กบัทรพัยกรน ้า สทิธปิระโยชน์ในปัจจุบนัไม่น าไปสู่การปฏบิตัทิี่จ าเป็นเพื่อ
การจัดหาอาหารที่เท่าเทียมและมัน่คงและการเติบโตที่เท่าเทียมและยัง่ยืน  
ประเด็นจึงกลายเป็น ท าอย่างไรที่ท าให้สารสนเทศที่มีและสทิธิประโยชน์ให้
เป็นไปตามสารสนเทศดงักลา่ว 

วิวฒันาการ-2 
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วิวฒันาการ-3 

 FAO (2014)  ไดเ้สนอออกรายงานแนวคดิ FAO NEXUSไว ้และระบุสภาพ

ปัญหาของการตดัสนิใจการเพิม่บทบาทของพลงังานชวีภาพของประเทศ และ

ผลกระทบต่อราคาพลงังาน การใช้น ้าบาดาล ฯลฯ ซึ่งเป็นการวางนโยบายจาก

ภาคสว่นเดยีว การหาค าตอบในเชงิ NEXUS โดยท าความเขา้ใจของปฏสิมัพนัธ์

ของระบบทรพัยากรของโลกจะท าให้เราสามารถเขา้ใจ และวเิคราะห์เชงิระบบ 

และจดัการไดด้ขีึน้จากเป้าหมายทีแ่ขง่กนัเอง ขัน้ตอนที ่FAOเสนอไวค้อื ท าความ

เขา้ใจและจดัการภายใตบ้รบิท NEXUS  หามลูค่าเพิม่จากแนวทาง nexus  หา

พืน้ทีพ่จิารณา พดูคุยกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเมนิแนวทาง NEXUS  
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 Rabia Ferroukhi et.al  (2015)  ไดจ้ดัท ารายงานเรื่อง RENEWABLE 
ENERGY IN THE WATER, ENERGY & FOOD NEXUS และสรุปไดว้า่ การ
ก าหนดนโยบายในเรื่อง พลงังาน น ้า และอาหารในปัจจุบนัน้ี แยกกนัอยู่ ทัง้
ระดบักระทรวง และระดบั ขาดการประสานงานกนั ซึง่กเ็หน็ความจ าเป็นในการ
บูรณการการวางแผนของทรพัยกรทัง้สามร่วมกนัเพื่อการตดัสินใจนโยบาย 
NEXUS แบบ friendly   ปัญหาทีป่ระสบกจ็ะเป็นเรื่อง ขอ้มลูและการเขา้ถงึ 
(รวมการก าหนดมาตรฐานในการเกบ็และสง่) เครื่องมอืที่ใช ้(มใีหใ้ชพ้อสมควร
โดยอาจตอ้งปรบั)  

 UNECE seminar on nexus (2016)  Assessments of the water-food-
energy-ecosystems nexus and response measures in transboundary 
basins: a global stock-taking workshop 

วิวฒันาการ-4 
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ประโยชน์ 

• กรณีตวัอย่างจากอาเซอรไบจนั (ระหว่างประเทศ) 

• กรณีตวัอย่าง nexus city ในเยอรมนั 

• กรณีตวัอย่าง  โครงการบ าบดัน ้าเสีย สหรฐั 

• กรณีโรงน ้าประปา (การศึกษาส ารวจของ GIZ) 
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ภาพรวมของความมัน่คงด้านน ้า พลงังงาน อาหาร 

• GDP, การใช้, ผลิตผล, ความสมัพนัธ ์?,   
  ข้อจ ากดั/ ความสามารถรองรบั/ 

• ภาพอาหารของไทย กบัโลก และ อาเซียน  
 (GDP รวม และ GDP ด้านเกษตร) 

• ภาพพลงังานของไทยกบัโลกและอาเซียน  
 (ความเข้มข้น, พลงังานทดแทน) 

• ภาพน ้าของไทยกบัโลกและอาเซียน  
 (ดชันีความมัน่คง, ผลผลิต) 
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GDP และ GDP ดา้นเกษตร ของโลก 
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GDP และ GDP ดา้นเกษตร ของอาเซียน 



12 

ความเขม้ขน้ และ พลงังานทดแทนของโลก 



13 

GDP และความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานในอาเซียน 
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ระดบัความมัน่คงด้านน ้า 
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Future Thailand under risks 

ฐานเดิมของการพัฒนา Mega projects Flood  Super cluster Drought  

Loss  

GDP  

Time  

Future Thailand 
GDP gr 5 - 8 %  
หลุดกับดักรายได้ปานกลาง 

น ้าท่วม แล้งและพลงังานเป็นตัวฉุด  
ถ้าไม่ท้าอะไร ประเทศไทยจะไม่โต 

GDP gr 3% 

Pongsak @EngCU 16 
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500 
2,500 
6,000 

15,000 

30,000 
1980-1996 1996-2017 2017-2037 

GDP per capita (USD) from past to future 
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2037 
BKK     12,427 THB./cu.m. 
Rayong 5,584 THB./cu.m. 

Water productivity ภาคอตุสาหกรรม Scenario: NESDB 

2018 
BKK     5,180 THB./cu.m. 
Rayong 2,461 THB./cu.m. 
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เป้าหมายจากยทุธศาสตรช์าติ 

• แผนแมบ่ทดา้นเกษตร/อาหาร 

    (เพิม่ผลติภณัฑม์วลรวมดา้นเกษตร  เพิม่ผลติภาพการผลติ)  

• แผนแมบ่ทดา้นพลงังาน 

 (ลดการใชก๊้าซธรรมชาต ิเพิม่การใชพ้ลงังานทดแทน เพิม่
ประสทิธภิาพ การใชพ้ลงังาน เพิม่ประสทิธภิาพของระบบ) 

• แผนแมบ่ทดา้นน ้า 

 (เพิม่ระดบัความมัน่คง  เพิม่ผลติผลการใชน้ ้า อนุรกัษท์างน ้า) 

 โดยใหค้ านึงถงึ Nexus ดา้นน ้า พลงังาน และ เกษตร(อาหาร) ดว้ย 
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ภาพจ าลองผลิตภาพน ้าจากผลของมาตรการต่าง 

หมายเหตุ: มาตรการทีใ่ชเ้พิม่ผลติภาพน ้าใน 20 ปี 
S0_กรณ ีBAU 
S1_ดา้นเกษตร: ลดการใชน้ ้าในภาคเษตรลง รอ้ยละ 20(28,000MCM) ใน 20ปี 
S2_ดา้นเกษตร: GDP ดา้นเกษตรโตขึน้ปีละ 3% ตามยทุธศาสตรเ์กษตรฯ 20ปี 
S3_ดา้นอุตสาหกรรม: ลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติ(รอ้ยละ20, 480MCM) 
S4_ ดา้นอุตสาหกรรม: เพิม่GDPดา้นอุตสาหกรรม(5 เท่า)  
S5_ดา้นบรกิาร:เพิม่ GDP ดา้นบรกิาร(5 เท่า) 
S6_ดา้นเกษตร:รวมมาตรการS1+S2  
S7_ดา้นอุตสาหกรรม: รวมมาตรการ S3+S4  
S8_รวมทุกมาตรการและเพิม่พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและลดการใชน้ ้าภาคเกษตรเช่นงดท า
นาปรงั 
*บนพืน้ฐานของโครงสรา้งและกระบวนการผลติแบบปัจจบุนั 
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ผลิตภาพและนวตักรรม 
ดร. วริไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ได้กล่าวในงานสมัมนาวชิาการธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประจ าปี 2560 เรือ่ง “เศรษฐกจิ คดิใหม”่ โดยสามารถสรปุประเดน็ไดด้งันี้ 

        “ระบบเศรษฐกจิการเงนิไทยไดม้วีวิฒันาการกา้วหน้าในหลายมติ ิโดยพฒันาการทัง้หมดนี้
สะทอ้นอยูใ่นระดบัรายไดต้่อหวัทีแ่ทจ้รงิของคนไทยทีเ่พิม่ขึน้เกอืบ 15 เท่า จากเมือ่ 75 ปีก่อน ค าถาม
ทีส่ าคญัคอืการขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างกา้วกระโดดนี้เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ผลติ
ภาพ เพราะผลติภาพสะทอ้นถงึความสามารถในการจดัการและพฒันาระบบเศรษฐกจิใหส้ามารถกา้ว
ขา้มขอ้จ ากดัทางทรพัยากรในดา้นต่างๆได ้(เชน่ กรณศีกึษาของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นผูส้ง่ออก
มะเขอืเทศรายใหญ่ทีสุ่ดของยุโรป มะเขอืเทศตอ้งการแสงแดดมาก เนเธอรแ์ลนด์มสีภาพอากาศทีไ่ม่
เอื้ออ านวยต่อการปลูกเพราะหนาวและไม่ค่อยมแีดด แต่เนเธอรแ์ลนดก์ลบัสามารถปลูกมะเขอืเทศได้
ถงึปีละ 70 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยกีารปลูกพชืในหอ้งควบคุมอุณหภูมแิบบ
เรอืนกระจก) ในขณะทีก่รซีซึง่มอีากาศอบอุ่นและแดดดสีามารถผลติไดเ้พยีงปีละ 7 กโิลกรมัต่อตาราง
เมตรด้วยวธิกีารเกษตรแบบดัง้เดมิ  ยิง่ไปกว่านัน้ในช่วงฤดูรอ้น กรซีกลบัต้องน าเขา้มะเขอืเทศจาก
เนเธอรแ์ลนด ์เนื่องจากไมส่ามารถสรา้งผลผลติไดเ้พยีงพอในช่วงทีอุ่ณหภูมสิงูมาก  พฒันาการนี้เป็น
ตวัอยา่งของความแตกต่างทีเ่กดิขึน้จากการเพิม่ผลติภาพ และแสดงใหเ้หน็วา่ธุรกจิหรอืระบบเศรษฐกจิ
ใดทีไ่มส่ามารถพฒันาผลติภาพไดเ้ท่าทนักบัคนอื่นจะไมส่ามารถอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืในระยะยาว”  ส าคญั
ของผลติภาพ คอื นวตักรรม เพราะนวตักรรมคอืการขยายขอบเขตของสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ 



เกษตรอินทรียใ์นเนเธอร์แลนด ์
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ความสมัพนัธ ์และผลกระทบ 

• ภาพความสมัพนัธ ์ 

 (การจดัหา การส่ง กระบวนการผลิต ผลผลิต ผลลพัธ)์ 

• ผลกระทบ 

     ท่ีผา่นมา  (ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ แบบแยกส่วน) 

     อนาคต (เม่ือมุ่งสู่เป้าหมาย พิจารณาองคร์วมมากขึน้) 

     ประเดน็ การจดัสมดลุ สดัส่วน พืน้ท่ี ปรบัแนวคิดของคน               

                   เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กบัภาวะตลาด 
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ความสมัพนัธ ์น ้า พลงังาน อาหาร 
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ตวัอย่างการพฒันาผลิตภาพ 
• ผลิตภาพ  =  ผลผลิต / การใช้น ้า ( = การจดัหาน ้า – การส่งน ้า) 

• ด้านผลผลิต 

 จากขา้ว สู ่แป้ง อาหาร อาหารเสรมิ ยา 

• ด้านการส่ง 

 สง่น ้า (ดนิ คลอง ทอ่น ้า) 

• ด้านการใช้ 

     ใชน้ ้าตามจรงิ (แหง้สลบัเปียก) ควบคุมอตัโนมตั/ิอจัฉรยิะ พนัธุใ์หม ่
• ด้านเทคโนโลยี 

 ตดิตาม แจง้ผล  จดัการตามเหตุการณ์  เตอืนล่วงหน้า  จดัการแบบ
ท านาย  ชว่ยวางแผนล่วงหน้า 
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ตวัอย่างของกิจกรรม 

• เกษตรผสม (ข้าว บวก ผกั บวก ดอกไม้)  

• นิคมเกษตร (วตัถดิุบ แปรรปู โรงงาน ผลิตภณัฑชี์ว) 

• การส่งน ้า 

    คลอง (ดิน คอนกรีต)  ท่อน ้า  น ้าหยด  

• เมืองสมยัใหม่ (น ้าดิบ น ้าใช้  น ้าใหม่ ทรพัยากรในน ้า) 

• ระบบ ติดตาม แจ้งเตือน ควบคมุอตัโนมติั อจัฉริยะ) 

• เทคโนโลยี (ดาวเทียม ปัญญาประดิษฐ ์Block chain) 



ตวัอยา่งเกษตรสมยัใหม่ 
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เกษตรในเขตเมือง 
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มาตราการ 

• เพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ ์คณุภาพ  (เพ่ือเพ่ิม GDP)    

• การจดัการการใช้ทรพัยากรให้เป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานสากล 

• การลดการใช้ทรพัยากรและพลงังาน  

     (ลดท่ีไหน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ เท่าไร การลงทุน/ความคุ้มทุน) 

 (Compact, same area, co-use, co-generation , need new concept 

reduce logistic and process,  find best mix) 
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มาตราการ 

• การจดัการทัง้ด้านSupply/Demand/Logistic/Human 

    ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 

• การก าหนดแผนท่ีน าทาง (Roadmap (มุ่งสู่เป้า) and 

Pathway (ด้วยมาตรการรวม) ทัง้ระยะสัน้ กลาง ยาว 

• จดัพืน้ท่ีให้สามารถ ผลิต ใช้ ร่วมกนั เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

• จดัระบบให้มีสดัส่วนผสมท่ีดี (ใหม่ กลาง เดิม) 
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ข้อสรปุและข้อเสนอแนะ 

• แนวคิดและวิวฒันาการของ nexus 

• สถานะภาพของไทยกบัโลก 

• เป้าหมายของแผนแม่บท ยทุธศาสตรช์าติ 

• การจดัความสมัพนัธ ์และผลกระทบ 

• มาตราการรว่มเพ่ือเพ่ิมความมัน่คง ผลิตภาพด้านน ้า 

• ข้อเสนอแนะ  (รวมการประยกุตใ์ช้ต่อกบั SDGs) 
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ขอ้มูลความมัน่คงและผลิตภาพของน ้าของไทย กบัโลก 
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