มองวิธีบริหารจัดการน้าแบบ “สิงคโปร์”
น้ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง และต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงระมัดระวังเพื่อให้คนรุ่นหลังมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบริโภค หำกปรำศจำกน้ำก็จะไม่มีชีวิต ไม่มีกำรเติบโตและไม่มีควำมก้ำวหน้ำใดๆ เรำสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ได้
โดยไม่มีไฟฟ้ำ แต่หำกปรำศจำกน้ำ เรำอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเท่ำนัน ! และนีคือบทควำมอีกด้ำนที่เรำอยำกน้ำเสนอ
มุมมองในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ถ้ำจะยกตัวอย่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียนด้วยกันแล้วคงต้องกล่ำวถึงประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยำกร
อย่ำงสิงคโปร์ ควำมต้องกำรใช้น้ำของสิงคโปร์ต่อวันในปัจจุบัน เท่ำกับ 1.75 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือ 400 ล้ำนแกลลอน
หรือเท่ำกับ 700 สระว่ำยน้ำโอลิมปิก (สระโอลิมปิกมีปริมำตร 2,500 ลูกบำศก์เมตร หรือ 550,000 แกลลอน)
และคำดว่ำในปี พ.ศ. 2603 จะมีควำมต้องกำรใช้น้ำเพิ่มมำกขึนอีกเท่ำตัว เพิ่มเป็น 3.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
(800 ล้ำนแกลลอน) หรือเท่ำกับ 1,400 สระโอลิมปิก
ส้ำหรับ ยุทธศำสตร์น้ำของสิงคโปร์ เกิดขึนในสมัยของนำยกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ที่ต้องกำรเห็นสิงคโปร์
สำมำรถบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำให้ เพีย งพอต่อกำรบริโ ภคภำยในประเทศได้อย่ำงยั่งยืน จนได้รับยกย่องให้ เป็น
Architect of the Singapore Water Story ก่อนหน้ำนี สิงคโปร์ต้องพึ่งพำกำรน้ำเข้ำน้ำจืดจำกมำเลเซีย
แต่ ห ลั งจำกสิ งคโปร์ แยกประเทศออกจำกมำเลเซี ย ก็ไ ด้ มี ก ำรเซ็ นสั ญ ญำตกลงซื อขำยน้ำ จื ด กั น 2 ฉบั บ
คือ ฉบับปี พ.ศ. 2504 (1961) และฉบับ พ.ศ. 2505 (1962) ซึ่งฉบับที่สองจะหมดสัญญำในปี พ.ศ. 2604 (2061)
รัฐบำลสิงคโปร์เร่งด้ำเนินกำรพัฒนำอุตสำหกรรมน้ำ และให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรวิจัย
เพื่อหำน้ำจืด เพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ โดยมีเป้ำหมำยให้สิงคโปร์ สำมำรถพึ่งพำทรัพยำกรน้ำ
ของตนเองได้ ก่อนที่ข้อตกลงสั่งซือน้ำจำกมำเลเซียฉบับล่ำสุด จะหมดอำยุลงในปี พ.ศ. 2604
PUB (Public Utilities Board) Singapore’s National Water Agency คือ หน่วยงำนที่ถูกตังขึน
ในสมัยของ ลี กวน ยู เพื่อมำบริหำรจัดกำรเรื่องน้ำของสิงคโปร์ โดย ลี กวน ยู สั่งให้ PUB หำทำงในกำรเก็บกัก
น้ำฝนทุกหยดที่ตกลงมำบนเกำะให้ได้ ซึ่งแทบไม่น่ำเชื่อว่ำในอีก 10 ปีต่อมำจะท้ำได้จริง

ยุทธศำสตร์แหล่งน้ำ 4 แหล่งของสิงคโปร์ หรือ “Four National Taps” ประกอบด้วย
1. น้ำจำกธรรมชำติ คือ น้ำฝนที่ตกลงมำ โดยปริมำณน้ำฝนตลอดปีเฉลี่ย ทั่วประเทศสิงคโปร์ วัดได้เท่ำกับ
2,400 มิลลิเมตร สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโลกที่อยู่ที่ 1,050 มิลลิเมตรต่อปี (ประเทศไทยวัดได้ 1,572.5 มิลลิเมตร:
กรมอุตุนิยมวิทยำ) เมื่อฝนตกลงมำสิงคโปร์ได้มีกำรท้ำท่อระบำยน้ำใต้ดินทั่วประเทศเพื่อล้ำเลียง น้ำฝนไปสู่
อ่ำงเก็บน้ำ ท่อน้ำใต้ดินของสิงคโปร์ (รวมท่อน้ำทิงที่จะน้ำไปรีไซเคิล) มีควำมยำวรวม 8,000 กิโลเมตร
2. น้ำที่น้ำเข้ำจำกมำเลเซีย ปริมำณเท่ำกับ 30% ของควำมต้องกำรใช้น้ำทั่วประเทศ

3. น้ำรีไซเคิล ที่เรียกว่ำ NEWater เริ่มเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรตังแต่ ปี พ.ศ. 2546 (2003) สำมำรถผลิตได้
หนึ่งในสำมของควำมต้องกำรใช้น้ำทั่วประเทศ ปัจจุบันมี ทังหมด 4 โรงงำน ควำมสำมำรถในกำรผลิตอยู่ที่
430 ล้ ำ นลิ ต รต่ อ วั น ตั งเป้ ำ จะผลิ ต NEWater ให้ ไ ด้ เ ท่ ำ กั บ 40% ของควำมต้ อ งกำรใช้ น้ำ ทั่ ว ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2563 (2020) และเพิ่มเป็น 55% ของควำมต้องกำรใช้น้ำทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2603 (2060)
4. น้ำที่มำจำกกำรกลั่นน้ำทะเล ปัจจุบันมี 2 โรงงำน ที่มีก้ำลังผลิตได้ 25% ของควำมต้องกำรใช้น้ำ
ทั่วประเทศในแต่ละวัน
น้ำฝนที่ตกลงมำบนเกำะสิงคโปร์ทุกหยดจะถูกล้ำเลียงผ่ำนท่อน้ำใต้ดินเพื่อไปเก็บไว้ที่ มำรีน่ำ บำรัค
Marina Barrage ซึ่งมีพืนที่ 10,000 เฮกตำร์ (62,500 ไร่) หรือเท่ำกับขนำด 1 ใน 6 ของพืนที่ประเทศสิงคโปร์
นอกจำกนี องค์กำรจัดกำรน้ำ PUB ยังรณรงค์ให้ชำวสิงคโปร์ใช้น้ำอย่ำงประหยัด โดยมีมำตรกำรหลำยรูปแบบ
อำทิ กำรใช้ชักโครกระบบ 2 จังหวะ (dual-flushing) และก๊อกน้ำระบบเปิด -ปิด อัตโนมัติในสุขำสำธำรณะ
ทุกแห่ง กำรติดฉลำกประหยัดน้ำที่เครื่องใช้ในบ้ำน และ ยังมีกำรคิดค่ำบริกำรส่วนเพิ่มจำกกำรใช้น้ำ (Water Tariff)
และภำษีอนุรักษ์น้ำ (Water Conservation Tax) เมื่อใช้น้ำมำก ก็จะยิ่งมีค่ำใช้จ่ำยและภำษีมำกขึนตำมไปด้วย
รวมถึงมีกำรยกเว้นภำษี ให้กับภำคธุรกิจที่ใช้น้ำจำก NEWater เพื่อจูงใจให้หันมำใช้น้ำรีไซเคิลมำกขึน
กลั บ มำมองที่ประเทศไทยของเรำ จำกที่ผ่ ำนมำเรำมีทรั พยำกรน้ำให้ เรำใช้ได้อย่ำงสะดวกสบำย
แต่ปัจจุบัน เรำประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในหลำยพืนที่ ถึงเวลำแล้วที่เรำจะต้องกลับมำคิด
ร่วมมือร่วมใจกันในกำรรักษำและเห็นคุณค่ำของกำรใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือเริ่มจำกที่ตัวเรำเองก่อน แค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำและรู้คุณค่ำของกำรใช้
ทรัพยำกรน้ำ เพียงเท่ำนีประเทศไทยของเรำก็จะมีน้ำใช้ได้อย่ำงเพียงพอแน่นอน
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