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เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เอสซีจี รวมกับมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย จัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016”  ประสานความรวมมือภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคม เพื่อกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ํา สูหนทางปองกันน้ําทวม น้ําแลง อยาง
ยั่งยืน โดยแลกเปลี่ยนประสบการบริหารจัดการน้ําจาก 3 ประเทศตนแบบ ไดแก อิสราเอล สิงคโปร และเนเธอรแลนด

อิสราเอลในวันทีชุ่มน้ํา กับสโลแกน “Always been a drop ahead”

อะไรที่ทําใหประเทศอิสราเอล ที่ตั้งอยูทางตะวันออกกลาง พื้นที่สวนใหญของประเทศคอนขางแหงแลงหอมลอมดวย
ทะเลทราย มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปเพียง 20-50 น้ิว หรือนอยกวา 33 มิลลิเมตร/ป และมีอัตราการระเหยของน้ําสูง เคย
ประสบภาวะวิกฤติขาดแคลนน้ําถึงขั้นตองสั่งซื้อน้ําจากประเทศเพื่อนบานอยางตุรกีในป 2547 สามารถอยูไดโดยมีน้ําใช
อยางเพียงพอ และไมประสบปญหาขาดแคลนน้ําอีกในปจจุบัน

Dr.Weinberger Gavriel, Director of the Hydrological Service, The Governmental Authority for Water and Sewage

Dr.Weinberger Gavriel ผูอํานวยการสถาบันอุทกวิทยา อิสราเอล กลาววา “น้ํา” ถือเปนทรัพยากรที่มีคามีความสําคัญ
มากเพราะน้ําเปนสมบัติสาธารณะ จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะจัดสรรสิ่งน้ีใหเพียงพอตอความตองการของคนทั้งประเทศ
ตลอด 50 ปที่ผานมานโยบายการจัดการน้ําของอิสราเอลมีคียเวิรดอยูที่ “จะบริหารจัดการน้ําทีมี่อยูอยางจํากัด
อยางไรใหสามารถอยูรอดได และเกิดความยัง่ยืน”

“น้ําในความหมายของเราคือ น้ําทัง้หมด ไมวาจะเปนน้ําฝน น้ําทะเล น้ําในชัน้หิน น้ําบาดาล น้ําทีใ่ชแลว น้ํา
เสียทีต่องบําบัด การวางนโยบายจึงตองทําความเขาใจวัฏจักรน้ําทัง้ระบบ และจัดการใหสัมพันธกัน เพราะ
น้ําในชัน้หิน น้ําทีซ่ึมซับสูพื้นดิน ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน การใชน้ําบาดาลตองมีการวิเคราะหแรธาตุและสาร
เคมีในดินดวย หากนําน้ําใตดินมาใชมากๆ ก็อาจสงผลใหความเค็มซึมเขามาจนเกิดผลกระทบตามมา ซึง่
หากเขาใจวัฏจักรของน้ําทัง้ระบบก็จะทําใหสามารถใชน้ําไดอยางถูกวิธีแลยัง่ยืน”
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จากวิกฤติการขาดแคลนน้ําในป 2547 อิสราเอลไดรวมหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งองคกรที่จัดการน้ําโดยเฉพาะขึ้น มีกฎ
ระเบียบชัดเจน การจัดการน้ําทุกประเภทในประเทศตองผานองคกรน้ี ในภาพรวมอิสราเอลพึ่งพิงน้ําใตดินเปนสวนใหญ
ไดพัฒนานําเทคโนโลยีวิศวกรรมดานการจัดการน้ําเขามาชวย ทําใหปจจุบันปริมาณน้ํา 50% ที่ใชในประเทศมาจากน้ําที่
เขาผลิตใชเองโดยอาศัยภูมิประเทศที่ติดทะเล มีชายฝงยาว 230 กิโลเมตร ผันน้ําจากทะเลมาแปลงเปนน้ําจืดใชภายใน
ประเทศ

Dr.Weinberger กลาววา มีการบริหารจัดการเชื่อมโครงขายน้ําจืดดวยระบบทอใตดิน เพื่อนําน้ําจืดจากทางเหนือลงมาทาง
ใตของประเทศ รวมระยะทางประมาณ 6,500 กิโลเมตร ปริมาณน้ําทั้งระบบประมาณ 2,000 ลานลูกบาศกเมตร สําหรับ
การอุปโภคบริโภคและผลิตกระแสไฟฟา และเชื่อมกับแหลงผลิตน้ําตามชายฝงตางๆ โยงเปนผังใยแมงมุมเพื่อสงน้ําให
ทั่วถึงทุกพื้นที่

“น้ําเสียและน้ําทิ้งทีผ่านการบําบัดทัง้จากโรงบําบัดขนาดใหญและโรงบําบัดระดับชุมชน จะถูกเติมน้ําลงสูใต
ดินบริเวณพื้นทีท่ะเลทรายชวงฤดูหนาว ชวยปองกันการระเหย คืนน้ําสูชัน้ดินและนํากลับมาใชเปนน้ํา
ชลประทาน เรียกวาไมเสียน้ําสักหยด และเราจะลดสัดสวนการใชน้ําดีในภาคเกษตรลงเรื่อยๆ โดยปจจุบัน
สัดสวนน้ําเสียทีเ่อามาใชในภาคเกษตรมีถึง 86%”

นอกจากน้ี อิสราเอลไดปรับวิถีเกษตรเปนแบบใชน้ํานอย โดยพื้นที่เพาะปลูกกวา 70% ของประเทศ เปนระบบชลประทาน
แบบน้ําหยด (Drip Irrigation) และอีกรอยละ 30 เปนการปลูกพืชดวยระบบสปริงเกอร ซึ่งระบบชลประทานน้ําหยดสามารถ
จายน้ําใหกับพืชไรไดมากกวา 90% เมื่อเทียบกับการสูบน้ําเขาไรนา ชวยลดปญหาการแยงน้ําในภาคเกษตรกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

จัดการน้ําอยางสิงคโปร ทุกหยดตองไมเหลือทิ้ง
สิงคโปร เปนอีกหน่ึงประเทศที่ขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําไมดี ตองนําเขาจากตางประเทศสําหรับอุปโภคและบริโภค ขณะที่
ลักษณะภูมิประเทศ 2 ใน 3 เปนที่ลุม มีทางระบายน้ําเพียง 50% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ทําใหเมื่อถึงฤดูฝนตองประสบปญหา
น้ําทวมเสมอ

Mr.Ridzuan Bib Ismail ผูอํานวยการดานแหลงน้ําและลุมน้ําของหนวยงาน PUB สิงคโปร กลาววา จากปญหาที่ประเทศ
ประสบ ภาครัฐจึงตั้งนโยบายที่จะเก็บน้ําฝนใหไดทุกหยด รวมถึงน้ําที่ใชไปแลวก็ตองสามารถนํากลับมาใชใหมไดมากกวา
1 ครั้ง โดยหนวยงาน PUB จะทําหนาที่จัดการน้ําทั้งวัฏจักรไมใหเหลือทิ้ง (คลิกภาพเพื่อขยาย)
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คลองที่ถูกขุดขึ้นใหมสําหรับเปนทางระบายน้ําในสิงคโปร รวมทั้งมีการปรับทัศนียภาพเพื่อใหประชาชนใชเปนที่พักผอน

เมื่อรัฐบาลเล็งเห็นวาน้ําคือความมั่นคงของประเทศ จึงไดประกาศลดการซื้อน้ําจากตางประเทศ และหันมาดําเนิน
นโยบายการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนดวยมาตรการการอนุรักษน้ํา 3 กลยุทธ คือ 1) กําหนดกลไกสรางราคาและเพิ่ม
มูลคาน้ํา เชน คาบริการสวนเพิ่มของการใชน้ํา (Water Tariff) และภาษีอนุรักษน้ํา (Water Conservation Tax) เพื่อบวกรวม
เขากับคาน้ํา เมื่อใชน้ํามากยิ่งมีคาใชจายในสวนของคาบริการและภาษีที่สูงขึ้น 2) กําหนดขอบังคับ อาทิ ตองมีฉลาก
ประหยัดน้ํา (Water Efficiency Labeling Scheme: WELS) ติดกํากับเครื่องใชและอุปกรณภายในครัวเรือนทุกชนิด และ 3)
ใชความสมัครใจ โดยใหประชาชนคิดหาวิธีประหยัดน้ําในชุมชน ใชการจูงใจโดยใหรางวัลชุมชนที่สามารถประหยัดน้ําได
มากที่สุด รวมทั้งสนับสนุนทุนใหนําไปสรางโครงการในแตละพื้นที่ที่สนใจ

“น้ําที่น่ียังคงตองมีราคาสูง มีการเก็บภาษี เพื่อคนจะไดเห็นคุณคาของน้ํา และใชอยางประหยัด เพราะหากเขารูสึกวาไดน้ํา
มางายๆ ทุกคนก็จะไมใหความสําคัญกับน้ํา”

และดังที่กลาวไปขางตน สิงคโปรประสบปญหาน้ําทวมเพราะที่ลุมอยูตํ่ ากวาระดับน้ําทะเล Mr.Ridzuan กลาววา ประเทศ
ของเขาแกปญหาดังกลาวโดยพัฒนาพื้นที่อางเก็บน้ําจากเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติเพียง 3-4 แหง ปจจุบันมีถึง 17 แหง พื้นที่
ใหญที่สุดบริเวณปากแมน้ําครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 6 ของประเทศ (Marina Reservoir) และกําหนดใหการกอสรางแหลงที่อยู
อาศัยทุกแหงตองกอสรางตามมาตรฐานปองกันน้ําทวม รวมทั้งทําเสนทางระบายน้ําไวโดยเฉพาะ

“เราทําทั้งการปรับปรุง บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา สรางเพิ่ม และทําแกมลิง เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม ทุกวันน้ียังมี
ปญหาอยูบาง แตภายใน 1 ชั่วโมงก็สามารถระบายน้ําออกไดทั้งหมด เราทุมทุนไปในเรื่องบริหารจัดการน้ํากวา 470 ลาน
ดอลลารสิงคโปร รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและทําวิจัยเรื่องน้ําผานบริษทัเอกชนจํานวน 180 แหง และสถาบันวิจัยอีก 26
แหง”

นอกจากน้ี สิงคโปรไดนําเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ําเสียมาใช ภายใตชื่อ NEWater โดยนําน้ําเสียจากภาคครัวเรือนและภาค
อุตสาหกรรมมาผานกรรมวิธีการกรองแบบ Microfiltration, Reverse Osmosis และฆาเชื้อดวยอัลตราไวโอเลต จนไดน้ํา
ดิบคุณภาพดี และนํากลับเขาไปใชในกระบวนการผลิตและการหลอเย็นของภาคอุตสาหกรรม สวนที่เหลือถูกนําไปรวมกับ
แหลงน้ําดิบเพื่อใชผลิตน้ําประปาสูประชาชนอีกครั้ง รวมทั้งทําระบบแปลงน้ําทะเลเปนน้ําจืด (Desalination) ซึ่งมีโรงผลิต
ขนาดใหญอยูบริเวณเขื่อนปากแมน้ําโดยสรางคูกับโรงงานเผาขยะ เพื่อนําพลังงานที่ไดจากการเผาขยะไปใชในโรงงาน
แปลงน้ําทะเลดังกลาว ซึ่งยุทธศาสตรการจัดหาแหลงน้ําน้ีชวยลดปญหาความขัดแยงเรื่องการแยงชิงทรัพยากรน้ําของ
ภาคอุตสาหกรรมกับประชาชนไดเปนอยางดี

เนเธอรแลนดกับระบบรับมือน้ําทวมแบบครบวงจร
เนเธอรแลนด ประตูสูยุโรป ประเทศในฝนที่หลายคนอยากไปเยือน แตกวาจะสรางตัวไดดังในทุกวันน้ี ประเทศน้ีตองทุม
ทุนมหาศาลเพื่อรับมือ “น้ํา” เน่ืองจากภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมและพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศตํ่ากวา
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Mr.Tjitte A.Nauta, Strategic Advisor Integrated Water Management, Deltares

ระดับน้ําทะเล ทําใหเนเธอรแลนดประสบอุทกภัยบอยครั้ง สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายพันลานยูโร

Mr.Tjitte A Nauta ตัวแทนจากองคกร Deltares องคกร
ไมแสวงกําไรที่ดูแลเรื่องน้ําใน เนเธอรแลนด กลาววา
ตั้งแตป 1917 เนเธอรแลนดเริ่มแกปญหาโดยการสราง
เขื่อนและทําทะเลสาบกลางประเทศ แตในป 1953 ก็
ประสบปญหาเขื่อนแตก จึงเริ่มทําระบบริหารจัดการน้ํา
แบบเปดปดซึ่งชวยแกปญหาได แตในป 1995 แม
ปองกันภัยจากมวลน้ําที่มาจากมหาสมุทรได แตแมน้ํา
ไรนก็เกิดเออทวมสรางความเสียหายใหญอีกครั้ง

“เราเรียนรูวาไมควรสรางหรือจัดการน้ําในแบบที่ตาน
ธรรมชาติ เราเริ่มศึกษาคลื่น และใหธรรมชาติคุมครอง
ประเทศ ดังน้ัน นอกจากการบริหารจัดการดวยการสูบ
น้ําออกจากทะเลสาบ สรางเขื่อน ทางระบายน้ํา และ
สถานีสูบน้ําจํานวนมาก เพื่อปองกันไมใหพื้นที่ประมาณ
ครึ่งหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภัย ตองสราง
สมดุลระหวางน้ําเค็มและน้ําจืด และน้ําใตดินดวย”

Mr. Tjitte กลาวตอไปวา เพื่อใหการจัดการน้ําเปนไป
อยางครอบคลุม ตรงจุด และทันตอสถานการณ จึงได
สรางแบบจําลองการเกิดอุทกภัยขึ้น รวมทั้งวางทาง
เลือกทั้งหมดที่เปนไปไดในการแกไขปญหา เพื่อที่จะ
เลือกทางออกที่ประหยัดงบประมาณ เกิดความคุมคา
และเหมาะสมที่สุดมาใช

“ภาพจําลองชวยใหเราเตรียมพรอม ระบบสามารถ
คํานวณไดวาเมื่อเขื่อนแตกเราจะมีเวลารับมือเทาไร
ถนนเสนใดยังใชได นอกจากน้ี ยังนํามากําหนดผังเมือง
ใหสามารถกักน้ําไดเมื่อฝนตกหนัก รวมทั้งนําสิ่งกอส
ราวที่ปรับตัวได อาทิ บานลอยน้ํามาใช”

Climate Change กับความทาทายในอนาคต
อยางไรก็ตาม แมประเทศตนแบบทั้ง 3 จะสามารถปรับตัวและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําในประเทศของ
ตนเองแลว แตปญหาภาวะโลกรอนที่สงผลใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเปนสิ่งที่ทั้งหมดตางเปนกังวล

โดย Dr.Weinberger กลาววาทุกวันน้ีแมอิสราเอลจะไมขาดแคลนน้ําเลย แตการนําน้ําเค็มไปทําน้ําจืดก็ตองดูผลกระทบใน
อนาคต เพราะภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยน

ดังน้ัน หนวยงานอุทกวิทยาไดจัดทําระบบพยากรณน้ําทวมและน้ําแลงลวงหนา โดยคํานวณจากอัตราการตกของฝนใน
แตละพื้นที่ตามแผนที่อากาศที่ประกอบกับ Flood Animation แลวจะทําการแจงเตือนประชาชนผานสมารทโฟน ซึ่งตอง
พัฒนาระบบอยูเรื่อยๆ สิ่งเหลาน้ีตองคิดลวงหนาและคิดอยางตอเน่ือง เพราะเราตองการความยั่งยืนมากกวาแคมีน้ําใช

ดาน Mr.Ridzuan กลาววา สําหรับสิงคโปรเพื่อเตรียมตัวรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การหาทางออกจึงตองทําอยาง
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตองวิเคราะหตั้งแตตนทางและหาทางรับมือโดยการออกแบบและปรับปรุงการระบายน้ํา
อยางสมํ่าเสมอ เพราะประเทศสิงคโปรเองมีพื้นที่จํากัดที่จะเพิ่มการระบายน้ํา

“เราใช Strom Surge รวมกับการเกิดเอนโซ (ENSO: El Niño–Southern Oscillation) และระดับน้ําทะเล เพื่อคํานวณหาวิธี
รับมือ ซึ่งภาครัฐเองก็พยายามสรางความรับรูใหประชาชนทําแอปพลิเคชันเตือนภัย ทําระบบ SMS Alert รวมทั้งสามารถ
เฝาดูพื้นที่เปราะบางจากภาพบันทึกโดย CCTV ผานแอปพลิเคชันได คือใหประชาชนมีขอมูลมากที่สุดเพื่อใหเขาดูแล
ตัวเองและรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได” Mr.Ridzuan กลาว
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Mr.Tjitte กลาวปดทายวา สิ่งสําคัญที่เนเธอรแลนดทําในตอนน้ีคือการวางแผนสําหรับอนาคต ไมใชแค 10 ป แตเปนเพื่ออีก
100 ปขางหนา ซึ่งจากที่ตนเคยไดเขามาชวยเหลือประเทศไทยเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยป 2554 ก็เห็นวาไทยเองก็ควรวางแผน
ในระยะยาว ซึ่งแนวทางที่ประเทศเขาใชไทยก็สามารถทําได ดวยอาศัยการรวมมืออยางบูรณาการจากทุกฝาย ทําอยาง
ยืดหยุน ไมฝนธรรมชาติ นําเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนเพื่อใหไดทางเลือกที่เหมาะสมและคุมคาที่สุด

ไทยพับลิกา
62 รามอินทรา 5 แยก 3 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-9706998 อีเมล info@thaipublica.org
ระบบจัดการขอมูลโดย WordPress, ออกแบบและพัฒนาโดย Vai Vai Soft
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