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การพยากรณความตองการใชนํ้า 

ใน 20 ปขางหนา 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

  

 



ประเด็นนําเสนอ 

 การพยากรณความตองการใชนํ้าใน 20 ปขางหนา 

• วิธีการศึกษา 

• ผลการพยากรณความตองการใชน้ําใน 20 ปขางหนา 

• ผลกระทบของการปรับราคาน้ําตอปริมาณการใชน้ํา  
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การพยากรณความตองการใชนํ้าใน 20 ปขางหนา 

 ภาคเกษตร ใชการพยากรณ 2 วิธี 

• ใชขอมูลมหภาค สรางสมการอุปสงคสืบเนื่องตอน้ํา 

 จากฟงกชันการผลิต Y=f(K,L,W)  

• ใชขอมูลสภาพภูมิอากาศ และราคาสินคาเกษตร สราง
สมการอุปสงคน้ํารายพืช โดยคํานึงถึงสัดสวนพื้นท่ีปลูกพืช
ตอพื้นท่ีเพาะปลูกพืชรวม  

 ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 

• ใชขอมูลมหภาค สรางสมการอุปสงคสืบเนื่องตอน้ํา 
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การพยากรณความตองการใชนํ้าใน 20 ปขางหนา 

 น้ําประปาครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 

• ใชขอมูลจากขอมูลผูใชน้ําประปารายครัวเรือน และผูใชน้ําในภาค
ธุรกิจเปนรายมิเตอรจากการประปานครหลวงและการประปาภูมภิาค 

 W=f(การใชนํ้าเฉลี่ย, จํานวนครัวเรือน, ความยืดหยุนตอราคาและรายได) 

 น้ําที่นํามาใชประโยชนได สําหรับน้ําทั้งประเทศคิดที่รอยละ 27 
ของน้ําทา สําหรับน้ําชลประทานฤดูแลงคิดจากน้ําตนทุนวันที่ 1 
พ.ย. 

• ปปกติ ไดจากคาเฉลี่ยในอดีต ที่ไมรวมปแลง และปทวม 

• ปแลง ไดจากคาเฉลี่ยของปที่มีคาตํ่ากวาคาเฉลี่ย 15 ปลบดวยคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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โครงสรางการใชนํ้าในป 2579 

ปฐาน 
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ใน 20 ปขางหนาปริมาณนํ้าทั้งประเทศมีเพียงพอ 

ยกเวนปที่แลงจัด 
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ปฐาน 1: BAU (no technology

disruption)

2: BAU (with technology

disruption)

3: Thailand 4.0 + Shift in K/L 4: Best case

ปริมาณน้ํา เกินดุล/ขาดดุล (ลาน ลบ.ม.) 

ขอมูลมหภาค ขอมูลมหภาค ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพอากาศ 
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ปฐาน 1: BAU (no technology

disruption)

2: BAU (with technology

disruption)

3: Thailand 4.0 + Shift in K/L 4: Best case

ปริมาณน้ํา กรณีปแลงจัด 2 ครั้งในรอบ 20ป เกินดุล/ขาดดุล (ลาน ลบ.ม.) 



แตปริมาณนํ้าชลประทานจะขาดแคลนในเกือบทุกกรณี 
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ปริมาณน้ํา เกินดุล/ขาดดุล (ลาน ลบ.ม.) 

ขอมูลมหภาค ขอมูลมหภาค ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลสภาพอากาศ 



ผลกระทบของการปรับราคานํ้าตอปริมาณการใชนํ้า  

 การใชนํ้าในภาคเกษตรจะลดลงเล็กนอย เพราะความ
ยืดหยุนตอราคาต่ํา (-0.017) 

 การใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรมและบริการจะสามารถลด
การใชนํ้าประปาไดมาก เพราะความยืดหยุนตอราคาสูง 
(-0.93,-0.92) 

 นํ้าประปาจะทําใหการใชนํ้าในกรุงเทพฯลดลงไดมากกวา
ในเมืองอ่ืนๆ เพราะคาความยืดหยุนตอราคานํ้าในกทม. ( 
-1.215) สูงกวาในภูมิภาค (-0.348 ถึง -0.435)  
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แตมาตรการประหยัดนํ้าแกปญหาขาดแคลนไดไมหมด 
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ความตองการน้ําป 2579 น้ําตนทุนปแลง 

ความตองการน้ําในเขตชลประทานปแลง  

(ลานลบ.ม.) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 

ประปา นิเวศ น้ําตนทุน 

เกษตร, 

2,026 อุตสาหกรรม, 

242 

บริการ, 135 
ประปา, 337 

ขาดแคลน, 

4,053 

มาตรการประหยัดน้ําชวยไดไมท้ังหมด 
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 ในอีก 2 ปกักเก็บน้ําได 379 ลานลบ.ม.จาก

การลงทุน 6.9 หม่ืนลานบาท 

• นํ้าใชการ 190 ลานลบ.ม. 

 ตองทําอีกอยางนอย 21 ครั้ง ถึงจะมีน้ํา

เพียงพอ โดยไมขยายพ้ืนที่ชลประทาน 

 



• การพยากรณความตองการใชน้ําของทุกสาขาเศรษฐกิจใน 20 ป
ขางหนา พบวา 

 โอกาสที่ไทยจะขาดแคลนน้ําในฤดูฝนตํ่ามาก 

 แตในฤดูแลงโอกาสขาดแคลนน้ําสงูมาก 

 เหตุผลสําคญั มาจากความแปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
การขยายตัวของการใชน้ําในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และการ
เพิ่มขึ้นของการใชน้ําประปาทีเ่กิดจากการขยายตัวของเมือง 

 การปรับราคาน้ําชลประทาน และน้ําประปา จะลดปริมาณการใชน้าํลง
จนชวยบรรเทาภาวะวิกฤตขาดแคลนน้าํได 

 ผล คือ ความจําเปนในการลงทุนพัฒนาแหลงน้ําจะลดลง 
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นัยเชิงนโยบายจากผลวิจัย 
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