
  

 องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชวีภาพ (International Day of  Biodiversity) 
เพ่ือรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และเนื่องจากสมัชชาองค์การสหประชาชาติ  ไ ด้ประกาศให้ปี 
ค .ศ .2013 หรือ พ .ศ . 2556 เป็นปีสากลแห่งความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ํา 
(International Year of Water Cooperation) ดังนั้นในปีนี้ สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจึงกําหนดหัวข้อสําหรับวันสากลแห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “น้ํากับความหลากหลายทางชีวภาพ” (Water 
and Biodiversity)  
 แม้ว่า “น้ํา” จะเป็นองค์ประกอบที่มีมากท่ีสุดในโลก แต่ทรัพยากรน้ําจืด 
ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ที่สามารถใช้ในการ
อุปโภคบริโภคกลับมีเพียงร้อยละ 0.03 ของน้ําที่มีอยู่ทั้งหมด ในปัจจุบันโลก
กําลังเผชิญอยู่กับปัญหาการขาดแคลนน้ําทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาที่มี อุปสงค์ อุปทานการใช้น้ําที่แตกต่างกันไปตามจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ “น้ํา” โดยตรง คือ ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง 

สาระน่ารู ้

วันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม ๒๕๕๖  
“น้ํา กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

“ทรัพยากรน้ํา” ในเวทีระหวางประเทศ 

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2553 สมัชชา
ภาคีอนุ สัญญาฯ  ตระหนักถึ ง  ความเชื่อมโยงระหว่าง
ทรัพยากรน้ํากับความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และมีมติให้ผนวกประเด็นของทรัพยากรน้ํา ไว้ใน
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2011-2020 
และเป้าหมายไอจิว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi 
Biodiversity Targets) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
ดังกล่าวด้วย  
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และในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 11 เมื่อป ี
2555 ทีผ่่านมา สมชัชาภาคอีนสัุญญาฯ เลง็เหน็ถงึความสําคญั
ของวฏัจักรน้ําและอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ทีส่่งผลกระทบต่อวฏัจักรน้ํา และผลกระทบต่องานในประเด็น
หัวขอ้ตา่งๆ ของอนสัุญญาฯ รวมถงึการบรรลเุปา้หมายไอจ ิและ
ได้มขีอ้เรยีกร้องใหส้ร้างพนัธมติรความร่วมมอืเพือ่สง่เสรมิความ
ตระหนกัและเสรมิสร้างสมรรถนะในการจดัการทรัพยากรน้ําโดย
ยดึแนวทางเชงิระบบนเิวศ และการมส่ีวนรว่ม เพือ่ชว่ยสนบัสนนุ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และตระหนักถึงความสําคัญของการฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ-สังคมทีช่ดัเจน และสรา้งแรงจงูใจไดม้ากทีสุ่ด  

รายงานโลกทรรศนค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฉบับที่ 3 (3rd Global 
Biodiversity Outlook report) ระบวุา่ 
“พ้ืนทีชุ่ม่น้ํา แหลง่น้ําต้ืน เชน่ หนอง 
บงึ ทะเลสาบทัว่โลก กําลังลดลงอยา่ง 
มนียัสําคญั” (www.cbd.int) 

“1 ใน 3 ของความหลากหลายทาง
ชวีภาพในระบบนเิวศน้ําจืดของโลก
ได้สูญเสียไปแล้ว และจะยังคง
เกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จนถงึป ี2050 
โดยเฉพาะในแถบเอเชยี ยโุรปและ
แอฟริกา” (รายงาน OECD Envi-
ronmental Outlook to 2050) 

กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ น้ํา 



 

ในแตละวันเรา ใชน้ํา มากนอยแคไหน 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทร./โทรสาร 0 2265 6640 
 http://chm-thai.onep.go.th 

ภายในป 2050 ประชากรโลก
จํานวน  1 .8 พันลานคน จะตอง
เผชิญกับวิกฤติการขาดแคลนน้ํา  

กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Water and Biodiversity) น้ํา 

ในชีวิตประจําวันสําหรับมนุษย์ทุกคนบนโลก ต้องการใช้น้ําสะอาดที่ปราศจาก
สารเคมีและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ประมาณ 20-50 ลิตร/วัน ในการอุปโภค 
บริโภค เช่น น้ําด่ืม การประกอบอาหารและสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม ในช่วง 50 ปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 1950-2000 การเติบโตของประชากรมนุษย์ ได้ส่งผลต่อการ
ลดลงของปริมาณน้ําจืดต่อคน ร้อยละ 60 ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืน จึงเป็นประเด็นที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตและความอยู่รอดของมนุษย์   
 
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําอย่างมหาศาลในระบบการผลิต ทั้งอาหาร 
กระดาษ เสื้อผ้า หรือแม้แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ ต่างมีความต้องการใช้น้ําใน
กระบวนการผลิต มีการประมาณการณ์ว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้ํา   
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 65-70 ของปรมิาณการใชน้้ําทัว่โลกและซึง่มกัจะขาดประสทิธภิาพ        
ในการใชง้านและใชเ้งนิลงทนุสงู ในบางพืน้ทีก่ารเกษตรแบบชลประทานใชน้้ําประมาณ   
ร้อยละ 70-90 ในขณะที่การผลิตเนื้อสัตว์มีความต้องการใช้น้ํามากกว่าพืชอาหาร     
ถงึ 10 เทา่  
(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf) 

   ตัวอย่างของความต้องการใช้น้ํา (water requirements) 
 

 การผลิตน้ําขวด 1 ลิตร  ใช้น้ํา 3 ลิตร 
 กระดาษ A4   ใช้น้ํา 2-13 ลิตร 
 กาแฟ 1 แก้ว  ใช้น้ํา 140 ลิตร 
 เบียร์ 1 ไพน์ (0.568 ลิตร) ใช้น้ํา 170 ลิตร 
 ข้าวสาลี 1 กิโลกรัม  ใช้น้ํา 800-1,400 ลิตร 
 พลังงานชีวภาพ/ลิตร  ใช้น้ํา 1,000-4,000 ลิตร 
 เบอร์เกอร์ 1 ชิ้น  ใช้น้ํา 2,393 ลิตร 
 ฝ้าย 1 กิโลกรัม  ใช้น้ํา 2,000-8,700 ลิตร 
 เนื้อวัว 1 กิโลกรัม  ใช้น้ํา 2,000-16,000 ลิตร 
  

     “ผลการสํารวจความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2012 ได้จัดอันดับ “วิกฤตเรื่องน้ํา” เป็น
ลําดับท่ีสอง ในเชิงผลกระทบต่อจากระบบการเงิน
ที่ล้มเหลว ตามด้วยความเสี่ยงเร่ืองอื่นๆ ได้แก่ 
วิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร วิกฤติการคลัง และ
ความผันผวนของการใช้พลังงานและราคาสินค้า
เกษตร การจัดอันดับวิกฤตน้ํา พิจารณาจาก 
ปัจจัยหลักในเรื่องของความเหลื่อมล้ํารายได้ ความ
ไม่สมดุลของงบประมาณ การปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกและการโจมตีในโลกไซเบอร์” 

หมายเหตุ   
เนื้อหาดัดแปลงจาก IDB-Booklet2013 เรื่อง “Natural Solutions for Water Security” 


