
ค่าเฉลี่ยปริมาณความต้องการน้ําของพืช     
ทั่วโลก ในช่วงปี 1996-2005 

 ความมั่นคงของทรัพยากรน้ํา มีความเก่ียวข้องกับความมั่งคงทางอาหาร
และโภชนาการของมนุษย์ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ประเทศ จนถึง
ระดับโลก ในปัจจุบันพื้นที่เกษตรชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ 275 ล้านเฮกแตร์ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และมากกว่าพ้ืนที่เพาะปลูกในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 ถึงห้าเท่า นอกจากนี้มีรายงานว่า การผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์
จะต้องใช้น้ําในปริมาณมากกว่าการผลิตอาหารจากธัญพืช 8-10 เท่า  
 ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่ใช้ทรัพยากรน้ํามากที่สุด คือร้อยละ 70 
ของการใช้น้ําทั่วโลก ด้ังนั้นจึงเป็นภาคส่วนที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําและแหล่ง
น้ํามากท่ีสุด คาดว่าในอีก 25 ปีข้างหน้าจะมีการนําน้ําจืดจากแหล่งน้ําต่างๆ มาใช้
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 14 ในภาคการเกษตร  

สาระน่ารู ้

การเกษตรกรรม-ทรัพยากรน้ํา-ความมั่นคงทางอาหาร 

ระบบการผลิตขาวแบบเขมขน (System of Rice Intensification-SRI) 

เป็นวิธีการเพื่อ เพิ่มผลผลิตข้าวและพืชอื่นๆ  โดยการ
เปล่ียนแปลงวิธีการจัดการพืช ดิน น้ําและธาตุอาหาร       
บนพื้นฐานของการสร้างความแข็งแรงให้พืช เพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตรวดเร็ว โดยการลดความหนาแน่นของต้นกล้าใน
แปลงปลูก ปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุ การลด
และควบคุมการใช้น้ําในแปลงปลูก  
 

“ภูฏาน” เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีการทดลองใช้วิธีข้างต้น 
พบว่า มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 9.6 ตัน/เฮกแตร์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตแบบเดิม ซึ่งได้ผลผลิต
ประมาณ 6.6 ตัน/เฮกแตร์  

 

                                                                    

   

 

ปัจจุบัน ประชากรโลกราว 884 ล้าน
คน (ร้อยละ 12.5 ของประชากรโลก
ทั้งหมด) กําลังประสบกับปัญหาขาด
แคลนน้ําด่ืมที่สะอาด และประชากร
โลก 2.5 พันล้านคน (ร้อยละ 40) ยัง
ขาดสุขอนามัยที่ดี และคาดการณ์กัน
ว่ า  ภายในปี  2025  ประชาชน
ประมาณ 1.8 พันลา้นคน จะอาศยัอยู่
ในประเทศ  หรือภูมิภาคท่ีขาดแคลน
ทรพัยากรน้ําอย่างสิน้เชงิ และ 2 ใน 3 
ของประชากรโลกอาจตอ้งเผชญิกับภัย
ธรรมชาติที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยากรน้ํา 
ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่ทวีความ
รนุแรงเพิม่มากขึน้   

 

“ในแต่ละปี ทวีปเอเชียมีตะกอน
ดินกว่า 7.5 พันล้านตัน ไหลลงสู่
ปากแม่น้ําและมหาสมุทร ซึ่งเป็น
ผลมาจากการ เกษตรที่ ข าด
ประสิทธิภาพในการจัดการ” 

“ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ดิน ทําให้กระบวนการทางอุทก
ศาสตร์ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
แ ล ะ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ
การเกษตรและป่าไม้ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและทรัพยากรน้ํา”  

กับ ความมั่นคงทางอาหาร น้ํา 

พืช ลิตร/กก. 

เมล็ดกาแฟดิบ 1590 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1422 

ชาเขียวและชาดํา 886 

ถั่วเหลือง 214 

ข้าวเจ้า 167 

ข้าวโพด 122 

แอปเปิ้ล 82 

กล้วย 79 

ส้ม 56 

มันฝรั่ง 29 

กะหล่ําปลี 28 

มะเขือเทศ 21 



     นับต้ังแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา เกิดภัยธรรมชาติคร้ังใหญ่ขึ้นทั่วโลก
มากกว่า 7,000 คร้ัง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่าสองล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และประชาชนกว่า 2.5 ล้านคนเสียชีวิต โดยภัยที่เกิดจากน้ํา เช่นอุทกภัย 
มีจํานวนมากคิดเป็นร้อยละ 90 ของภัยธรรมชาติทั้งหมด และนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากโครงสร้างพื้นฐานใน
ธรรมชาติที่เสื่อมสภาพหรือถูกทําลาย  

      

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

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

   ในการจัดการน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ  ความทาทาย 

     เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของสภาวะการขาดแคลนน้ําทั่วโลก การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกนั้น เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่า ความเส่ือมโทรมของป่า การเปล่ียน
พ้ืนที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรและทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและไฟป่า เป็นส่วนใหญ่มากกว่ากิจกรรมจากภาคคมนาคม
ขนส่ง  

 

 “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้มี
ประชาชนเสียชีวิตเกือบปีละ 400,000 คน และต้นทุนค่าใช้จ่ายจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าปีละ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก”  

     “การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

change mitigation) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “คาร์บอน” ส่วนการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) จะเกี่ยวข้องกับ 
“น้ํา” เป็นหลัก วัฎจักรของคาร์บอนและวัฎจักรของน้ํานั้นจะมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงต่อกันทั่วโลก” 
 

       WWF-ประเทศไทย ระบุว่า “คนไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 3.5 
ตันคาร์บอน/คน/ปี ในขณะที่ ป่าเบญจพรรณ มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
คาร์บอนในรูปของเนื้อไม้ได้ 0.73 ตันคาร์บอน/ไร่ ดังนั้นเราหนึ่งคนควรมีพ้ืนที่
ป่าประจําตัวอย่างน้อย 5 ไร่ จึงจะเกิดความสมดุล” 

     แม้ในทางทฤษฎีจะระบุว่า ทรัพยากรน้ํามีอยู่
อย่างเพียงพอสําหรับทุกคน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
การบริหารจัดการน้ําที่ขาดประสิทธิภาพ ความไม่
สมดุลในการกระจายและใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ทําให้เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้นได้ ใน
ศตวรรษที่ผ่านมา มีการใช้น้ําเพิ่มขึ้นมากกว่าสอง
เท่าของอัตราการเพิ่มจํานวนประชากร ส่งผลต่อ
ภาวะการขาดแคลนน้ําในหลายภูมิภาค  
     การจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนจึงเป็น
ประเด็นหลักท่ีเราต้องให้ความสําคัญ เพื่อความ
มั่นคงของทรัพยากรน้ําในอนาคต สําหรับคนในรุ่น
ต่อไป 

หมายเหตุ   
เนื้อหาดัดแปลงจากเอกสารวันสากลแห่งความหลากหลายทางชวีภาพ  
เรื่อง “Natural Solutions for Water Security” ของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
     การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของโครงสร้างพื้นฐานใน
ธรรมชาติ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ํามิสซิสซิปปี้ หากมีความสมบูรณ์จะมี
มูลค่าประมาณ 330 พันล้านถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (มูลค่าในปี 2007) 
ในแง่ของการเป็นแหล่งน้ําจืด ป้องกันน้ําท่วม ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เป็นแหล่งทํา
การประมงและสันทนาการ ฯลฯ และมีข้อสรุปว่า การฟื้นฟูและคืนสภาพ
โครงสร้างพื้นฐานในธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว เมื่อดําเนินการสําเร็จจะให้
ผลประโยชน์ถึง 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  


