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ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 
 

 เป้ำหมำยควำมยั่งยืนด้ำนน ้ำของ
สิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์ก ำหนดนโยบำย 
Four National Taps เป็นวำระแห่งชำติ 
คือกำรสำมำรถพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำสะอำด
ส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคภำยในปี ค.ศ. 
2060 จำกกำรบริหำรจัดกำรน  ำจำกสี่แหล่ง
ให้สมดุล ได้แก่ น  ำที่กักเก็บในประเทศ  
น  ำรี ไซเคิล น  ำทะเล และน  ำน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ เพรำะแม้ประเทศตั งอยู่ในเขต
ภูมิอำกำศร้อนชื นฝนตกชุกแต่กลับมีพื นที่
กักเก็บน  ำน้อย จึงจ ำเป็นต้องน ำเข้ำน  ำ
สะอำดจำกแหล่งน  ำธรรมชำติทำงตอนเหนือ
ของประเทศ ในรัฐยะโฮร์ ประเทศมำเลเซีย  
อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำเข้ำน  ำจำกมำเลเซียมี
ปัญหำที่เกี่ยวพันกับควำมมั่นคง อำทิ ด้ำน
ควำมเป็นธรรมของรำคำ โดยมำเลเซียมี

ควำมพยำยำมเจรจำขึ นรำคำค่ำน  ำดิบ หรือ
ขอส่งน  ำสะอำดแทนน  ำดิบเพ่ือให้ได้ก ำไร
มำกขึ น  ซึ่ งประเด็นดังกล่ำวมีแนวโน้ม 
ตึงเครียดมำกขึ นโดยเฉพำะเมื่อใกล้ระยะเวลำ 
ที่สัญญำกำรน ำเข้ำน  ำดิบจะหมดลงในปี 
ค.ศ. 2061 ดังนั น เพ่ือลดกำรพ่ึงพำน  ำจำก
ประเทศเพ่ือนบ้ำน สิงคโปร์จึงเร่งเพ่ิมพื นที่
กักเก็บน  ำในประเทศ รวมถึงลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนรีไซเคิลน  ำและโรงงำนผลิตน  ำจืดจำก
น  ำทะเลด้วยเทคโนโลยีกำรกรองแร่ธำตุ 
(Desalination) ซึ่งกว่ำร้อยละ 55 ของน  ำ
สะอำดที่ผลิตในปัจจุบันมำจำกแหล่งน  ำ
ดังกล่ำวซึ่งถือเป็นกำรผลิตน  ำสะอำดที่มี
ต้นทุนสูง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 
85 ในปี ค.ศ. 2060 (ตำรำงที่ 1) เพ่ือก้ำว
เข้ำสู่กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำอย่ำงแท้จริง 



ตำรำงที่ 1 สัดส่วนกำรพึ่งพำตนเองด้ำนน  ำ
สะอำดตำมนโยบำย FOUR NATIONAL TAPS 
ของประเทศสิงคโปร์และพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต
น  ำสะอำด  (ที่มำ SINGAPORE WATER 
NATIONAL AGENCY WWW.PUB.GOV.SG 
และ NANTANG TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY) 

 น ้ำต้นทุนสูงจำกกำรพึ่งพำไฟฟ้ำ 
  กำรผลิตน  ำสะอำดของสิ งคโปร์
จ ำเป็นที่ต้องพ่ึงพำพลังงำนไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูง
จำกระบบกำรกรองย้อนกลับ (Reverse osmosis : 
RO) เมื่อพิจำรณำว่ำประเทศสิงคโปร์ ใช้
เชื อเพลิงฟอสซิลน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เกือบร้อยละ 100 จึงท ำให้ประเด็นด้ำน
ควำมต้องกำรพ่ึงตนเองด้ำนน  ำจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรควบคู่กับกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนพลังงำน ในปี พ.ศ. 2560 สิงคโปร์มี
อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้ไฟฟ้ำเทียบกับ 
ปีก่อนหน้ำอยู่ที่ร้อยละ 2 โดยผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติประมำณร้อยละ 95 มีปริมำณ 
กำรใช้ไฟฟ้ำทั งสิ น 47,513 ล้ำนหน่วย (GWh) 

หรือประมำณ 1 ใน 4 ของประเทศไทยแต่มี
ประชำกรเพียงร้อยละ 8 ของประเทศไทย  
ผู้บริโภคไฟฟ้ำรำยใหญ่ที่สุดคือภำคอุตสำหกรรม
กว่ำร้อยละ 42 รวมถึงโรงงำนผลิตน  ำสะอำด 
ดังนั น ในอนำคตคำดว่ำไฟฟ้ำที่ต้องกำรใช้
ในกำรบ ำบัดน  ำเสียให้น ำกลับมำใช้ใหม่และ
กำรผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเลจะมีสัดส่วน 
ที่สูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว ตำมเป้ำหมำยกำรลด
กำร พ่ึ งพำน  ำน ำ เ ข้ ำจำกต่ ำ งประ เทศ  
จำกข้อมูลของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีนันยำง 
(ตำรำงที่ 1) สะท้อนสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำใน
กำรผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเลและกำรบ ำบัดน  ำ
เสียมำใช้ใหม่สูงกว่ำน  ำธรรมชำติกว่ำ 8 เท่ำ 
และ 5 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่งหมำยควำมว่ำ 
หำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ประเทศสิงคโปร์ต้อง
เตรียมก ำลังไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกำรพ่ึงพำ
ตนเองด้ำนน  ำในปี ค.ศ. 2060 กว่ำร้อยละ 
107 ของสัดส่วนกำรผลิตน  ำในปัจจุบัน หรือ
กำรมีโรงไฟฟ้ำเพ่ิมขึ นอีกเท่ำตัว เพียงเพ่ือผลิต
น  ำสะอำด 

 



รูปที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน  ำสะอำด
ของสิงคโปร์ ณ ปี พ.ศ. 2560  

  

 ต้นทุนกำรผลิตน  ำที่สูงขึ นจำกกำร
ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน  ำจืดเพ่ิมอีก 3 แห่ง 
จำกปัจจุบันที่มีโรงงำนรีไซเคิลน  ำ 5 แห่ง 
และโรงงำนงำนผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล 3 แห่ง  
(รูปที่ 1) ส่งผลให้องค์กรด้ำนน  ำแห่งชำติสิงคโปร์ 
หรื อ  PUB (Public Utilities Board)  ไ ด้
ประกำศปรับอัตรำค่ำน  ำประปำในปี 2018 
ว่ำจะเพ่ิมขึ นอีกร้อยละ 15 จำก ปี 2017 
และ เพ่ิมร้อยละ 30 จำกปี 2016 อยู่ที่รำคำ 
3.69 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อลูกบำศก์เมตร 
(ประมำณ 88 บำท) ซึ่งค่อนข้ำงสูงหำก
เทียบกับอัตรำค่ำน  ำซึ่งผลิตจำกน  ำดิบใน
แหล่งธรรมชำติ อำทิ อัตรำน  ำประปำของ
กำรประปำนครหลวงไทยมี อัตรำสูงสุด 
ที่ 15.81 บำทต่อลูกบำศก์เมตร  

 พลังงำนที่ มีประสิทธิภำพเพื่อน ้ำ
สะอำด 
 กำรบริ หำรจั ดกำรพลั งงำนให้ มี
ประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรผลิตน  ำสะอำด
ถือเป็นควำมท้ำทำยที่ส ำคัญของรัฐบำล
สิงคโปร์  เนื่องจำกคำดว่ำในปี ค.ศ. 2060 
ควำมต้องกำรกำรใช้น  ำจะเพ่ิมขึ นเป็นเท่ำตัว
จำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำร
เพ่ิมขึ นของประชำกร อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำล
สิงคโปร์มีเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนใน
กระบวนกำรผลิตและจัดกำรน  ำลงร้อยละ 
20 จำกกรณีปกติ (Business as usual) 
ภำยในปี 2030 ด้วยแนวทำงกำรบริหำรจัด
กำรพลังงำน ดังนี   
 มุ่ ง วิ จั ยและพัฒนำ เทค โน โ ลยี
ประสิทธิภำพพลังงำนสูง 
 PUB สนับสนุนกำรลงทุนด้ำนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยี (R&D) ของกระบวนกำรผลิต
น  ำทั งห่วงโซ่คุณค่ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง
ที่รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญ โดย PUB 
จะท ำงำนใกล้ชิดกับสถำบันวิจัยทั งภำครัฐ
และเอกชนทั งในและต่ำงประเทศ ในกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
สูงมำใช้งำนจริงเพ่ือผลักดันให้เป้ำหมำย 
กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนน  ำส ำเร็จลุล่วง ได้แก่ 
 แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ประสิทธิภำพพลังงำน เช่น กำรจัดกิจกรรม
ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยี Singapore 



Challenges 2007 เพ่ือแสวงหำเทคโนโลยีที่จะ
ลดอุปสรรคกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงของกำร
ผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล โดยเทคโนโลยี 
กำรกรองน  ำด้วยระบบ reverse-osmosis 
ที่ได้รับกำรคัดเลือกคือเทคโนโลยีผสมผสำน 
Electrodialysis (ED) แ ล ะ  Continuous 
Electrodeionisation (CEDI) เข้ำด้วยกัน 
ซึ่งต่อมำในปี 2010 เทคโนโลยี ED-CEDI 
ไดร้ับกำรติดตั งในโรงงำนผลิตน  ำจืดจริงและ
พบว่ำสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรผลิตน  ำจืดเหลือเพียง 1.8 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อน  ำหนึ่งลูกบำศก์มำตร เนื่องจำกไม่
ต้องกำรพลังงำนในกำรอัดควำมดันสูงและ
ไม่จ ำเป็นต้องบ ำบัดน  ำเบื องต้นก่อนผ่ำน
ระบบ  
 แนวทำงด้ำนกำรใช้พลังงำนทดแทน 
เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพที่ได้จำก
ของเสียจำกกำรบ ำบัดน  ำ โดย PUB ร่วมกับ
บริษัทเอกชน ในกำรออกแบบโรงไฟฟ้ำ Co-
digestion ที่ใช้เชื อเพลิงร่วมจำกกำรหมัก
เศษอำหำรเหลือทิ งจำกโรงเรียนกว่ำสำมล้ำน 
ตันต่อวัน และของเสียจำกกระบวนกำร
บ ำบัดน  ำ เกิดเป็นก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำร
ผลิตไฟฟ้ำในโรงงำนรีไซเคิลน  ำได้นอกจำกนี  
PUB วำงแผนติดตั งแผงโซลำร์เซลล์ลอยน  ำ
บนแหล่งกักเก็บน  ำซึ่งจะมีเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ
เพ่ือลดกำรพึ่งพำพลังงำนฟอสซิล 

 ทั งนี  กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีถือ
เป็นหัวใจหลักที่รัฐบำลสิงคโปร์ใช้เพ่ือก้ำว
ข้ ำม อุปสรรคด้ ำนกำรบริ หำรจั ดกำร
ทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  
ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น  ำ 
พลังงำน หรือ ทรัพยำกรมนุษย์ จึงถือเป็น
บทเรียนที่ควรศึกษำของต่อไป  
 กำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์ด้วยค่ำน ้ำ
ที่สะท้อนต้นทุน 
 ค่ำน  ำที่ค่อนข้ำงสูงของสิงคโปร์ถือ
เป็นกลไกหลักในกำรบริหำรอุปสงค์กำรใช้
น  ำของประชำชน โดยรำคำที่ก ำหนดนั นจะ
สะท้อนต้นทุนทั งกระบวนกำรผลิตตำมห่วง
โซ่คุณค่ำของน  ำทั งสี่แหล่ง อีกทั งมีกำรเก็บ
ค่ำน  ำตำมปริมำณที่ใช้เพ่ิมขึ นเป็นขั นบันได
ประมำณร้อยละ 30-45 ต่อขั น เรียกว่ำ 
ค่ำภำษีกำรอนุรักษ์น  ำ (water conservation tax) 
โดยรำคำที่เพ่ิมขึ นนี จะบ่งบอกถึงต้นทุนใน
กำรลงทุนในโรงงำนผลิตน  ำจืดเพ่ิมเติม
รวมถึงกำรลงทุนด้ำน R&D หำกปริมำณ 
กำรใช้น  ำยังเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งอัตรำค่ำน  ำนี จะ
จัดเก็บเท่ำกันทั่วทั งประเทศโดยไม่มีกำร
อุดหนุน ให้ ผู้ มี ร ำย ได้ น้ อยแต่ อย่ ำ ง ใด  
ทั ง ปรำกฏว่ำภำษีกำรอนุรักษ์น  ำยังกระตุ้น
ให้เกิดกำรประหยัดน  ำมำกขึ นด้วย รวมถึง
สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักแก่ทุกภำพส่วน
ว่ำน  ำเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 



 ในขณะเดียวกัน PUB ให้ควำมส ำคัญ
กับกลยุทธ์กำรสื่อสำรกับภำคประชำชน 
ภำคเอกชน และภำครั ฐ ซึ่ งล้ วนเป็ นผู้ มี 
ส่วนได้เสียด้ำนกำรอนุรักษ์น  ำโดยมีกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์กำรใช้น  ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพกับกลุ่มนักเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำง 
ของกิจกรรม เช่น กิจกรรม “ท้ำให้ใช้น  ำวันละ  
10 ลิตร” โดยให้ประชำชนปรับพฤติกรรมให้
ใช้น  ำไม่เกินคนละ 10 ลิตรต่อวัน ซึ่งรวมถึง
กำรใช้ อุปกรณ์อนุรักษ์น  ำ  อำสำสมัคร
อนุรักษ์น  ำ กำรติดฉลำกแสดงปริมำณกำรใช้น  ำ 
เป็นต้น ทั งนี  กำรชะลอกำรเพ่ิมของอุปสงค์
ด้ำนน  ำดังกล่ำว ท ำให้รัฐบำลสำมำรถวำง
แผนกำรผลิตน  ำสะอำดที่มีต้นทุนที่ถูกลงใน
ระยะยำวด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
น  ำที่มีประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนมำกขึ น 
 ส รุ ป บ ท เ รี ย น สู่ ข้ อ เ ส น อ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง 
 ประเทศสิงคโปร์ประสบควำมท้ำทำย
ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรพลังงำนเพ่ือผลิตน  ำ
สะอำด โดยมีเป้ำหมำยกำรลดกำรน ำเข้ำน  ำ
จำกมำเลเซียและมุ่งผลิตน  ำเองในประเทศ
ด้วยระบบรีไซเคิลและกำรผลิตน  ำจืดจำก 
น  ำทะเล ซึ่งอุปสรรคส ำคัญคือกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำสูงกว่ำกรณีใช้น  ำจำกแหล่งธรรมชำติ 
5-8 เท่ำ ในขณะที่ไฟฟ้ำของสิงคโปร์ผลิต
จำกเชื อเพลิงฟอสซิลน ำเข้ำเกือบร้อยละ 

100 ท ำให้ต้องค ำนึงถึงควำมมั่นคงด้ำน
พลั ง ง ำนควบคู่ กั น ไป กั บ กำ รผลั ก ดั น 
เป้ำหมำยควำมยั่งยืนทำงน  ำ องค์กรด้ำนน  ำ
แห่งชำติสิ งคโปร์  หรือ PUB ได้ด ำ เนิน
มำตรกำรควบคู่ทั งด้ ำนอุปทำน ได้แก่  
กำรเร่งลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 
(R&D) และน ำเทคโนโลยีที่ได้รับคัดเลือกมำ
ใช้เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนในกำรผลิต
น  ำ รวมถึงพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทนโดย
น ำของเสียจำกระบบรีไซเคิลน  ำกลับมำใช้
ผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบก๊ำซชีวภำพ ส่วนด้ำน
อุปสงค์นั น PUB ใช้กลไกรำคำที่สะท้อน
ต้นทุนกำรผลิตน  ำสร้ำงควำมตระหนักเรื่อง
คุณค่ำของน  ำแก่ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม
สื่อสำรให้ทุกภำพส่วนเข้ำใจกลไกและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนสู่ เป้ำหมำยต่อเนื่อง   
ทั งนี  สิงคโปร์สำมำรถเปลี่ยนจุดอ่อนด้ำนน  ำ
ต้นทุนสู ง เป็นโอกำสในกำร ใช้ รำคำที่
สะท้อนต้นทุนดังกล่ำวสื่อสำรให้ประชำชน
เข้ำใจและตระหนักในคุณค่ำของน  ำ รวมทั ง
กำรเร่งลงทุนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรผลิตน  ำท ำให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยี
เ ชิ งพำณิ ชย์ จน เป็ นประ เทศผู้ ส่ งออก
เทคโนโลยีกำรบ ำบัดน  ำเสียเพ่ือน ำกลับมำใช้
ใหม่ ไปทั่ ว โลก จนสร้ ำงควำมมั่น ใจ ให้
ประชำชนได้ว่ำเป้ำหมำยกำรพ่ึงพำตนเอง
ด้ ำนน  ำอย่ ำงยั่ งยืน ในปี  ค .ศ .2060 จะ
สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ 



 เมื่อพิจำรณำบริบทของประเทศไทย
ซึ่งคล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์ด้ำนน  ำของ
สิงคโปร์ ได้แก่ กำรน ำเข้ำน  ำมันเพ่ือใช้เป็น
เชื อเพลิงกว่ำร้อยละ 80 ของควำมต้องกำร
ทั งหมด และมีเป้ำหมำยกำรเพ่ิมสัดส่วนกำร
ใช้น  ำมันเชื อเพลิงชีวภำพ ได้แก่ ไบโอดีเซล
และแก๊สโซฮอล์ เพ่ือลดกำรน ำเข้ำน  ำมัน
จำกต่ำงประเทศ ตำมแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-
2579 นั น แต่ประเทศไทยกลับยังประสบ
ปัญหำปริมำณกำรใช้ เชื อเพลิ งชีวภำพ 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย จึงมีข้อเสนอเพ่ือ
กำรเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี  
 1. เร่ งลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยี (R&D) และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำนด้ำนอุปทำนกำร
ผลิตน  ำมันปำล์มส ำหรับไบโอดีเซล และกำร
ผลิตเอทำนอลส ำหรับแก๊สโซฮอล์ ทั งห่วงโซ่
อุปทำน เพ่ือลดปัญหำกำรขำดเสถียรภำพ
ของกำรผลิตให้ได้ปริมำณสม่ ำเสมอและ
คุณภำพน  ำมันปำล์มและเอทำนอล 
 2. ปรับกลยุทธ์กำรสื่อสำรกับภำค
ประชำชนเน้นควำมจ ำเป็นที่ประเทศต้อง
บริโภคเชื อเพลิงชีวภำพเพ่ือควำมมั่นคงทำง
พลังงำนและลดกำรน ำเข้ำน  ำมัน โดยหำก
สำมำรถเพ่ิมอุปทำนเชื อเพลิงชีวภำพให้
สูงขึ นตำมข้อเสนอดังข้อแรก แนวทำงกำร
ยกเลิกกำรอุดหนุนรำคำเชื อแพลิงชีวภำพ

และเก็บค่ำน  ำมันที่สะท้อนต้นทุน จะช่วย
สร้ำงควำมตระหนักว่ำน  ำมันเป็นทรัพยำกร
ที่มีคุณค่ำของประเทศ นอกจำกนี  ปัจจัย
แนวโน้มรำคำน  ำมันในตลำดโลกก ำลั ง
ปรับตั วสู งขึ น ในปั จจุบันก็จะช่ วย เป็ น
แรงผลักดันให้กำรใช้เชื อเพลิงชีวภำพมีมำก
ขึ นด้วย 
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