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ความมัน่คงด้านน ้า  
ในแผนแม่บทน ้าในยทุธศาสตรช์าติ 

รศ.ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ ์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน ้า  คณะวิศวกรรมศาสต ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การประชมุโครงการ “วิเคราะหส์ถานะของความมัน่คงด้านน ้า ผลิตภาพจากน ้า และภยัพิบติั 
เพ่ือใช้ในการจดัท าแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน ้า” 

๑๙ สิงหาคม ๖๒ 
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ระดบัความมัน่คงด้านน ้า 
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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 
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ความเขม้ขน้ และ พลงังานทดแทนของโลก 
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GDP และความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานในอาเซียน 



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 10 
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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 ้ 



ประเด็นพิจารณา ๑ 

• การสร้างความมัน่คงด้านน า้ (๕ด้าน) 

     ไปพร้อมๆกบัการเพิ่มผลิตผลและการอนรัุกษ์ทรัพยากร (น า้ พลงังาน) 

• การสร้างความเป็น resilience โดยลดความเสี่ยง ความเสียหาย 
• การสร้างเมืองใหม ่นิคมเกษตรใหม ่โดยใช้แนวคดิใหม่ 
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ตวัอยา่งเกษตรสมยัใหม่ 
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เกษตรในเขตเมือง 
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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) 
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