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GLOBAL X ETFs RESEARCH 

จดุเริม่ตน้ของประเด็นเรือ่งน ้าสะอาด 

การเขา้ถงึน ้าสะอาดก าลังกลายเป็นความทา้ทายระดับโลกทีน่่าหว่ันวติก 

ซึง่อาจตอ้งมกีารทบทวนทกุแง่มมุของหว่งโซค่ณุคา่ของน ้า 

โดยมุง่เนน้ทีป่ระเด็นความย่ังยนืมากขึน้รวมถงึการลงทนุครัง้มโหฬารกับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้า 

ตลอดจนผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

น ้าคอืเชือ้เพลงิใหช้วีติบนโลกและเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าหรับการผลติทางเศรษฐกจิ 

ในขณะทีด่เูหมอืนวา่บนโลกนีจ้ะมนี ้าอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

แตก่ารแยง่ชงิการใชน้ ้าผนวกกับความทา้ทายเชงิโครงสรา้งทีเ่กดิจากการเตบิโตของประชากร มลภาวะ 

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศก าลังท าใหท้รัพยากรน ้าลดลงอยา่งไมน่่าเชือ่ น ้าสะอาด คอื น ้าทีเ่ราใชด้ืม่ 

ประกอบอาหารและใชเ้พือ่วัตถปุระสงคด์า้นสขุอนามัย 

ซึง่ขณะนีก้ าลังเผชญิกับแรงกดดันจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกจิทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ ผูค้นกวา่ 2.3 

พันลา้นคนอาศัยอยูใ่นประเทศทีม่ปัีญหาเรือ่งน ้า และในปี 2019 

น ้าดืม่ทีไ่มป่ลอดภัยสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติมากกวา่โรคเบาหวาน มาลาเรยี หรอืแมก้ระทั่ง HIV/AIDS1,2,3 

สถานการณ์ในปัจจุบันมสีาเหตหุลักจากแนวทางปฏบัิตดิา้นการจัดการน ้าอยา่งไมเ่หมาะสม 

ควบคูก่ับการละเลยไมใ่สใ่จพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้าทีเ่พยีงพอ 

แตก็่นับวา่ยังดทีีเ่ร ิม่มแีนวโนม้การเปลีย่นแปลงไปสูร่ปูแบบทีย่ั่งยนืมากขึน้ ซึง่น าโดยนโยบายของรัฐบาล 

นวัตกรรมทางเทคโนโลย ีและการใหค้วามสนับสนุนแกผู่บ้รโิภคและดา้นสาธารณสขุทีเ่พิม่มากขึน้ 

กญุแจส าคัญในการเปลีย่นแปลงนี้ ไดแ้ก:่ 

 การจัดหาน ้าส าหรับอนาคตจากทีมุ่ง่เนน้ความย่ังยนื

 นวัตกรรมในการบ าบัดและจ่ายน ้า

 การจัดการน ้าเสยีและการน าน ้ากลับมาใชใ้หม่

ในสว่นตอ่ไปนีเ้ราจะเจาะลกึถงึความทา้ทายเกีย่วกับห่วงโซค่ณุคา่ของน ้าในปัจจุบัน 

ส ารวจวา่การจัดการน ้าและโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ันสมัยจะมคีวามส าคัญตอ่การพลกิวกิฤตครัง้นีอ้ยา่งไร 

และหารอืเกีย่วกับวธิทีี ่AQWA ใหก้ารตอบสนองตอ่ประเด็นส าคัญนี ้

ความย ัง่ยนืเร ิม่ตน้ทีแ่หลง่ทีม่า 

มหาสมทุรทีก่วา้งไรเ้ขตแดนและธารน ้าแข็งทีส่งูตระหง่านคอืภาพลวงตาทีท่ าใหห้ลายคนเชือ่วา่ 

เรามแีหลง่น ้าทีไ่รข้ดีจ ากัดทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้แตใ่นความเป็นจรงิแลว้เพยีง 0.3% 

ของน ้าทัง้หมดบนโลกเทา่นัน้ทีส่ามารถใชไ้ด4้ และการทีจ่ะดงึเอาน ้าเหลา่นัน้เขา้มาใชใ้นบา้น ฟารม์ 

และธุรกจิของเรานัน้จะตอ้งมขีัน้มตีอนทีซ่บัซอ้นหลายแง่มมุซึง่เกีย่วขอ้งกับบรษัิทและบรกิารทีห่ลากหลาย 

เขยีนโดย: 

Global X Team 
 
วนัที:่ 12 เมษายน 2021 
หวัข ้อ: 
สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ  
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น ้าเกอืบทัง้หมดทีม่นุษยใ์ชม้าจากแหลง่น ้าจดืซึง่ถกูเตมิเต็มจากการตกของหยาดน ้าฟ้า (precipitation) อยา่งเชน่ ฝน 

หมิะ หรอืลกูเห็บ ซึง่โดยทั่วไปแลว้จะถกูจัดเป็นประเภทน ้าผวิดนิหรอืน ้าใตด้นิ น ้าผวิดนิมาจากทะเลสาบ อา่งเก็บน ้า 

สระน ้า แมน่ ้าล าธาร และแหลง่น ้าอืน่ ๆ ทีม่ปีรมิาณเกลอืต ่า และสกัด (แยกออก) โดยใชป๊ั้มแบบมเีครือ่งยนต ์

โครงสรา้งทางเบีย่งเตมิน ้า (infiltration galleries) (ทอ่ระบายน ้า) และ/หรอือาคารแบง่น ้า (diversion structures) 

ซึง่เป็นโครงสรา้งทีบั่งคับการไหลของน ้าใหไ้ปลงในสถานทีก่ักเก็บ ในทางกลับกันนัน้เอง น ้าใตด้นิมอียูใ่ตพ้ืน้ผวิโลก 

ในชัน้หนิอุม้น ้าซึง่เป็นหนิทีน่ ้าซมึผา่นเขา้ไปเก็บกักอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

และสามารถเจาะเขา้ไปและสบูน าน ้าออกมาใชไ้ด ้

 

เป็นเวลาหลายศตวรรษทีม่นุษยน์ าน ้าจดืจากแหลง่น ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิโดยไมค่ านงึถงึความย่ังยนื 

ในเวลานัน้ประชากรมจี านวนนอ้ยกวา่ปัจจุบันหลายเทา่ 

และขอ้จ ากัดทางเทคโนโลยที าใหไ้มเ่กดิการสกัดน ้าในระดับทีไ่มย่ั่งยนื 

การตกของหยาดน ้าฟ้าสามารถเตมิเต็มน ้าใหแ้หลง่น ้าเหลา่นี้ไดเ้ร็วกวา่ทีถ่กูใชไ้ป 

 

ในยคุปัจจุบันนี ้แหลง่น ้าจดืตามธรรมชาตกิ าลังลดนอ้ยถอยลงอย่างมาก ในปี 2018 ม ี16 ประเทศ (คดิเป็นประชากร 

552 ลา้นคน) ดงึน ้าจดืขึน้มาใชใ้นอัตราทีเ่กนิกวา่แหลง่น ้าหมนุเวยีนภายใน (IRWR) 

ซึง่หมายถงึการไหลของแมน่ ้าเฉลีย่ตอ่ปีในระยะยาว 

และการเตมิน ้าของชัน้หนิอุม้น ้าทีเ่กดิจากการตกของหยาดน ้าฟ้าจากภายใน นอกจากนียั้งม ี36 ประเทศ (ประชากร 2.3 

พันลา้นคน) ซึง่มอีัตราการดงึน ้ามาใชเ้กนิ 50% ของ IRWR และ 58 ประเทศ (ประชากร 4.9 พันลา้นคน) 

ทีม่อีัตราการดงึน ้ามาใชเ้กนิ 25% ของ IRWR5 อัตราใดก็ตามทีส่งูกวา่ 25% 

จะถอืเป็นภมูภิาคทีม่คีวามตรงึเครยีดเรือ่งน ้า ซึง่อาจท าใหป้ระชากรหลายลา้นคนตกอยูใ่นความเสีย่ง 

นอกจากนียั้งอาจสง่ผลใหเ้กดิการสกัดมากเกนิไป ซึง่อาจท าใหท้รัพยากรน ้าหมดไปอยา่งถาวร6 ตัวอย่างเชน่ 

การสกัดชัน้หนิอุม้น ้ามากเกนิไป อาจสง่ผลใหเ้กดิการแทรกซมึของน ้าเค็มทีซ่ ึง่อาจกอ่ความเสยีหายใหแ้หลง่น ้าจดื 

โดยสรปุก็คอื ในหลายภมูภิาคทั่วโลกเริม่มกีารใชน้ ้าแบบไมย่ั่งยนืเนือ่งจากความตอ้งการน ้าเพิม่สงูขึน้ 

 

สถานการณ์อาจยิง่เลวรา้ยลงไปอกี เมือ่ปรมิาณน ้าจดือาจไดร้ับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

อณุหภมูโิลกทีส่งูขึน้จะเรง่ใหเ้กดิเหตกุารณ์สภาพอากาศทีร่นุแรง เชน่ คลืน่ความรอ้นทีท่ าใหเ้กดิภัยแลง้ 

และพายทุีร่นุแรงซึง่สามารถท าลายโครงสรา้งพืน้ฐานของน ้า 

หรอืท าใหร้ะบบบ าบัดน ้าเสยีเออ่ลน้ท าใหเ้กดิการปนเป้ืนในน ้าประปา การศกึษาของ NASA 

คาดการณ์ว่าภัยแลง้ครัง้ใหญซ่ึง่ยาวนานกวา่สามทศวรรษมแีนวโนม้ทีจ่ะกระทบพืน้ทีท่างตะวันตกเฉียงใตแ้ละภาคกลาง

ของสหรัฐฯ มากขึน้เรือ่ย ๆ ในอัตราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในปัจจบัุน โอกาสทีจ่ะเกดิภัยแลง้ขนาดใหญเ่พิม่สงูถงึ 

80% ในชว่งครึง่หลังของศตวรรษนี7้ 

 

 

 

 

วงจรน า้สะอาด ภาพประกอบ 

ทีม่า 

การบ าบดัน า้ การบ าบดัน า้เสยี 

การกกัเก็บน า้เสยี 

การใช ้

การจา่ยน า้ 
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แลว้ทางออกคอือะไร กอ่นอืน่ การคน้หาแหลง่น ้าจดืแหง่ใหมเ่ป็นสิง่ส าคัญยิง่ 

กระบวนการแยกเกลอืออกจากน ้าทะเลซึง่มอียา่งเหลอืเฟือก็เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีอ่าจท าได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 

 

หลายปีทีผ่า่นมากระบวนการแยกเกลอืออกจากน ้าทะเลมรีาคาแพงเกนิกวา่ทีจ่ะท าได ้

และมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรับไดอ้ยา่งจ ากัด 

แตใ่นชว่งสามทศวรรษทีผ่่านมาตน้ทนุกระบวนการแยกเกลอืออกจากน ้าทะเลลดลงถงึ 50% 

ในขณะทีป่รมิาณน ้าจดืทีผ่ลติโดยกระบวนการนีเ้พิม่ขึน้ 320%8,9 

 

 

น ้าทะเลคดิเป็น 97.2% ของน ้าทัง้หมดบนโลก 

และการปรับปรงุตน้ทนุอยา่งตอ่เนือ่งส าหรับเทคโนโลยกีระบวนการแยกเกลอืออกจากน ้าทะเลระบบ Reverse 

Osmosis สามารถเปลีย่นเสน้ทางของการตอ่สูก้ับการขาดแคลนน ้าของโลกได1้0 แหลง่น ้าจดืทีม่ศัีกยภาพอืน่ ๆ 

ไดแ้ก ่การเก็บกักน ้าฝนและน ้าจากหมอก แตท่วา่ยังไมม่กีารน าไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 

 

ถัดไป จะตอ้งปรับปรงุวธิกีารและการสกัดน ้าทีม่อียู่ โซลชูนัทีใ่ชเ้ทคโนโลยซี ึง่กอ่ใหเ้กดิการหยดุชะงัก อยา่งเชน่ 

เซ็นเซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่และปัญญาประดษิฐส์ามารถเฝ้าตดิตามชัน้หนิอุม้น ้าและแหลง่น ้าพืน้ดนิไดแ้บบเรยีลไทม ์

ระบบการก ากับดแูล การควบคมุ และการเก็บรวบรวมขอ้มลู (SCADA) เชน่ วัดระดับน ้า 

ส ารวจตดิตามบอ่น ้าเพือ่คน้หาการแทรกซมึ และการสบูน ้าโดยอัตโนมัต1ิ1 

การใชเ้ทคโนโลยปีระเภทนีส้ามารถชว่ยบรรเทาความเสยีหายทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดท้ีจ่ะเกดิขึน้กับแหลง่น ้าทั่วโลก 

 

โครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยใีนอนาคตมสีว่นชว่ยปรบัปรงุคณุภาพน า้ได ้
 

กวา่สบิปีทีผ่า่นมา 

สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตใิหก้ารรับรองวา่การเขา้ถงึน ้าสะอาดและการสขุาภบิาลเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนุษย

ชน แมจ้ะมกีารประกาศนี ้แตโ่รคทีเ่กีย่วกับน ้ายังคงเป็นสาเหตสุ าคัญของการเจ็บป่วยและในปี 2019 

มแีนวโนม้ทีจ่ะมผีูเ้สยีชวีติ 2.7% จากทั่วโลกซึง่เป็นตัวเลขทีน่่าตกใจ12 

 

สาเหตหุลักคอื การเขา้ถงึน ้าดืม่ทีม่กีารจัดการอยา่งปลอดภัยไมเ่พยีงพอ: ประชากร 2.2 

พันลา้นคนขาดการเขา้ถงึน ้าดืม่ทีม่กีารจัดการอยา่งปลอดภัยโดยประมาณ 580 

ลา้นคนดืม่น ้าจากแหลง่พืน้ผวิซึง่ไมม่กีารป้องกัน เชน่ ทะเลสาบ สระน ้า และบอ่น ้า13 

องคก์ารอนามัยโลกก าหนดใหน้ ้าดืม่ทีม่กีารจัดการอยา่งปลอดภัยเป็น 

"แหลง่น ้าดืม่ทีไ่ดรั้บการปรับปรงุซึง่ตัง้อยูใ่นสถานที ่

มใีหใ้ชเ้มือ่จ าเป็นและไมม่กีารปนเป้ือนของอจุจาระและสารเคมทีีส่ าคัญ”14 

การบ าบัดและการจ่ายน ้าเป็นปัจจัยส าคัญของสิง่นีภ้ายในวัฏจักรของน ้าสะอาด 

 

ปรมิาณกระบวนการแยกเกลอืออกจากน า้ทะเลรอบโลกเพิม่ข ึน้ 
อนัเกดิจากปจัจยัคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง 

น า้ทีไ่ดจ้ากกระบวนการแยกเกลอืออกจากน า้ทะเล (km3) 

ทีม่า: UNFAO, Global X ETFs, 2021 
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การบ าบัดน ้าเป็นกระบวนการในการน าน ้าจดืดบิขึน้สูม่าตรฐานทีป่ลอดภัยส าหรับการใชง้านขัน้สดุทา้ย 

ซึง่ในกรณีสว่นใหญค่อืน ้าดืม่ การบ าบัดน ้าดืม่ทั่วไปมดีังนี:้ 

 

1. กระบวนการสรา้ง/การรวมตะกอน: สารเคมทีีม่ปีระจุบวก อยา่งเชน่ 

อลมูเินยีมซลัเฟตและเฟอรกิซลัเฟตจะถกูเตมิลงในน ้า 

บังคับใหอ้นุภาคแขวนลอยและละลายน ้าขนาดเล็กจับตัวกัน 

หรอืจับตัวเป็นอนุภาคขนาดใหญท่ีเ่รยีกวา่ฟลอคส ์

2. การตกตะกอน: น ้าจะอยูใ่นถังทิง้ใหต้กตะกอนจนกระทั่งฟลอคสน์อนรวมทีด่า้นลา่งเป็นตะกอน 

เวลาในการตกตะกอนของอนุภาคแตกตา่งกันไป โดยตอ้งมขีัน้ตอนเพิม่เตมิเพือ่ก าจัดอนุภาคทีเ่บากวา่ เชน่ 

ไวรัสและแรธ่าตุบางชนดิ (ไอออน) 

3. การกรอง: หลังจากก าจัดตะกอนแลว้น ้าจะถกูกรองผา่นชัง้กรองทีม่รีพูรนุเพือ่ก าจัดฝุ่ น 

นีอ่าจเป็นกระบวนการหลายขัน้ตอนทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการกรองขนาดใหญ่ผา่นทราย กรวด และเสน้ใยทีม่รีพูรนุ 

และปิดทา้ยดว้ยเทคนคิการกรองทีเ่ป็นนวัตกรรมใหม่ อย่างเชน่ การกรองแบบนาโน และการกรองแบบ 

Reverse Osmosis 

4. การฆา่เชือ้โรค: กอ่นทีจ่ะแจกจ่าย น ้าจะถกูน าไปฆา่เชือ้เพือ่ฆา่เชือ้จุลนิทรยีท์ีเ่หลอือยู ่

โดยทั่วไปจะใชค้ลอรนี คลอรามนี และคารบ์อนไดออกไซดเ์นือ่งจากราคาถกูและคุม้ทนุ 

เมือ่ผา่นการบ าบัดแลว้จ าเป็นตอ้งมกีารแจกจ่ายน ้าใหก้ับผูใ้ชป้ลายทางอยา่งปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ 

ในพืน้ทีซ่ ึง่เป็นแหลง่ทีตั่ง้ของเศรษฐกจิขัน้สงู 

น ้าทีผ่า่นการบ าบัดแลว้มักจะถกูสบูเขา้ไปในถังยกระดับซึง่จะจ่ายน ้าแรงดันผา่นเครอืขา่ยทอ่ใตด้นิ แต่ในหลาย ๆ 

กรณีโครงสรา้งพืน้ฐานลักษณะนีอ้าจถกูละเลยสง่ผลใหเ้กดิการปฏบัิตทิีส่ ิน้เปลอืงและเป็นอันตราย 

ในสหรัฐอเมรกิามกีารสญูเสยีน ้าดืม่ทีผ่า่นการบ าบัดไปแลว้ประมาณ 7.6 พันลา้นดอลลารใ์นปี 2019 เนื่องจากเกดิทอ่รั่ว 

ซึง่เป็นตัวเลขทีอ่าจเพิม่ขึน้สองเทา่คดิเป็น 16.7 พันลา้นดอลลารใ์นปี 2039 โดยไมม่กีารลงทนุอยา่งทีจ่ าเป็น15 

และทีแ่ยก่วา่นัน้คอืประชากร 6 - 10 ลา้นคนในสหรัฐฯ 

ยังคงไดรั้บน ้าดืม่ของพวกเขาผา่นทอ่ประปาและสายบรกิารน ้าซึง่อาจเป็นพษิและอาจท าใหเ้กดิปัญหาพัฒนาการในเด็ก 

และลดประสทิธภิาพการท างานของหัวใจและหลอดเลอืดรวมถงึไตในผูใ้หญ่ ขอ้บกพรอ่งเหลา่นีน้ีเ่อง American 

Society of Civil Engineers จงึใหค้ะแนนส าหรับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้าดืม่ของสหรัฐอเมรกิาเพยีงแคเ่กรด C 

และเป็นเหตผุลส าคัญทีท่ าใหป้ระธานาธบิด ีBiden ไดร้วมงบ 111 พันลา้นดอลลารฯ์ 

ทีถ่กูเสนอเป็นตน้ทนุปรับปรงุระบบน ้าในแผน American Jobs Plan ของเขา16 

นอกเหนอืจากพรมแดนของสหรัฐอเมรกิา ประเทศทีพ่ัฒนาแลว้อืน่ ๆ 

หลายประเทศตา่งก็ก าลังเผชญิกับปัญหาบ าบัดและการจ่ายน ้าทีค่ลา้ยคลงึกันนี ้

ซ ึง่หลายครัง้ทีส่ถานการณ์มักจะเลวรา้ยยิง่กวา่ดว้ยซ ้าในตลาดทีก่ าลังพัฒนาซึง่การจ่ายน ้าอาจมคีวามปลอดภัยหรอืมปี

ระสทิธภิาพนอ้ยกวา่มาก หรอืแมก้ระทั่งไมม่กีารวางระบบไวเ้ลยก็ตาม 

 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นการบ าบัดน ้ามักจะมุง่เนน้ไปทีว่ธิกีารปรับปรงุทีมุ่ง่ก าจัดสิง่ปนเป้ือน 

ไมว่า่จะท าเชน่นัน้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้หรอืพึง่พาสารเคมปีรงุแตง่นอ้ยลง 

เทคโนโลยดีังกลา่วรวมถงึการกรองแบบเมมเบรน การฉายรังสอีัลตราไวโอเลต 

และการท าใหน้ ้าบรสิทุธิด์ว้ยอนุภาคนาโน17 

ในขณะเดยีวกันเทคโนโลยกีารจ่ายน ้าลา่สดุก็ชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบคณุภาพและอัตราการใชง้านแบบเรยีลไทมไ์ด ้

รวมถงึการคาดการณ์แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตโดยใช ้AI 

และการปรับเปลีย่นเครอืขา่ยการจ่ายน ้าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการเหลา่นัน้ 

ทา้ยทีส่ดุแลว้การปรับปรงุระบบการบ าบัดน ้าและระบบการจ่ายน ้าดว้ยเทคโนโลยลีา่สดุ 

อาจสง่ผลใหร้ะบบน ้ามปีระสทิธภิาพปลอดภัยและยดืหยุน่ไดม้ากขึน้ 

 

การใชน้ า้ - การปิด SPIGOT 
 

ตัง้แตปี่ 2002 ถงึ 2017 ประชากรทั่วโลกเพิม่ขึน้ 21% คดิเป็น 7.6 พันลา้นคน 

และการดงึน ้ามาใชโ้ดยชมุชนเมอืงและภาคการเกษตรเพิม่ขึน้ 12%18 

ความตอ้งการน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในอัตราทีช่า้กวา่การเตบิโตของประชากรถอืเป็นสัญญาณของประสทิธภิาพการใชน้ ้าทีม่ากขึ้

นอยา่งเห็นไดช้ดั แตก่ารเตบิโตของจ านวนประชากรโดยรวมก็ยังคงกดดันระบบตา่ง ๆ ทั่วโลก 
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BRICs = บราซลิ รัสเซยี อนิเดยี และจนี 

 
ทั่วโลกใชน้ ้าจดื 71% เพือ่วัตถปุระสงคท์างการเกษตรในขณะทีป่ระมาณ 17% ใชใ้นอตุสาหกรรมและ 12% 

ส าหรับครัวเรอืน19 การเตบิโตของประชากรควบคู่ไปกับชนชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วในตลาดเกดิใหม ่

สง่ผลใหค้วามตอ้งการสนิคา้เกษตรทีใ่ชน้ ้ายิง่มากขึน้ อยา่งเชน่ พชื เนือ้สัตว ์และผลติภัณฑจ์ากนม คาดวา่ภายในปี 

2050 การใชน้ ้าทัง้หมดจะเพิม่ขึน้ 15% สงูกวา่ระดับในปัจจุบันเพือ่รองรับผูค้นราว 9 พันลา้นคนทั่วโลก20 

 

ยังดทีีก่ารใชน้ ้ายังคงมปีระสทิธภิาพมากขึน้ตอ่หัว 

ซึง่ชว่ยบรรเทาความกดดันของประชากรและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ในระดับทอ้งถิน่การใชน้โยบายทีเ่นน้การอนุรักษ์น ้า เชน่ 

การหา้มรดน ้าในสนามหญา้ในชว่งกลางวันทีม่อีัตราการระเหยถงึจุดสงูสดุ การก าหนดรหัสอาคารทีต่อ้งใชห้อ้งน ้า 

กอ๊กน ้า และฝักบัวทีม่กีารไหลต ่า และการก าหนดราคาแบบไดนามกิ และแบบเป็นระดับชัน้ 

ซึง่หากท าไดท้ัง้หมดจะชว่ยลดรปูแบบการบรโิภคน ้าลงไปไดม้าก นอกจากนี ้

การน าเทคโนโลยลี ้าสมัยมาใชใ้นการเกษตร เชน่ การใหน้ ้าแบบแม่นย า 

การท าฟารม์ในรม่และการปรับเปลีย่นพชืสามารถลดการใชน้ ้าไดม้ากขึน้ในขณะเดยีวกันก็รักษาระดับการผลติอาหารที่

ใกลเ้คยีงระดับเดมิได ้

 

การจดัการน า้เสยีและน ากลบัมาใชใ้หม ่
 

เนือ่งจากโลกเป็นระบบปิด น ้าทกุหยดทีใ่ชอ้าบน ้าในตอนเชา้ ปลกูตน้ขา้วโพด 

หรอืทีใ่ชเ้ป็นน ้าหลอ่เย็นส าหรับศนูยข์อ้มลูในทีส่ดุก็ยอ่มจะหาหนทางกลับสูร่ะบบนเิวศ 

จ านวนมากจะระเหยไปในชัน้บรรยากาศ และกลับคนืสูพ่ืน้โลกในรปูแบบการตกของหยาดน ้าฟ้า แตน่ ้าฝน 

สิง่ปฏกิลูในประเทศ และน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมถกูสะสมอยูใ่นปรมิาณมหาศาล 

ซึง่ตอ้งใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและกระบวนการบ าบัดเพือ่จัดการอยา่งปลอดภัย 

 

โดยทั่วไปน ้าเสยีของเทศบาลจะถูกรวบรวมผ่านระบบทอ่ระบายน ้ารวม 

ซึง่รวมน ้าเสยีจากน ้าฝนและสิง่ปฏกิลูภายในบา้นผ่านทอ่ใตด้นิ 

จากนัน้น ้านีจ้ะถกูน าไปยังโรงบ าบัดซึง่ด าเนนิการบ าบัดสองขัน้ตอน: 

 

1. การบ าบดัข ัน้ตน้: วัสดทุีเ่ป็นของแข็งจะถกูก าจัดออกโดยการคัดกรองและการกรองวัตถขุนาดใหญ่ 

หรอืบดวัสดใุหเ้ป็นเศษเล็กเศษนอ้ย 

จากนัน้น ้าทียั่งคงอยูใ่นถังทีม่วัีสดแุข็งสว่นทีค่งเหลอืจะลอยขึน้ไปดา้นบน 

หรอืตกลงไปดา้นล่างเป็นตะกอนซึง่จะถกูก าจัดออกไป 

2. การบ าบดัรองสอง: การบ าบัดรอบสอง 

จะพยายามท าใหน้ ้าบรสิทุธิย์ ิง่ขึน้โดยการก าจัดสารอนิทรยีท์ีล่ะลายน ้าได ้

ขัน้ตอนการบ าบัดนีใ้ชแ้บคทเีรยีในการยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์กอ่นทีจ่ะบ าบัดดว้ยคลอรนีเพือ่ฆา่เชือ้ในน ้า 

จากนัน้น ้าจะถกูขจัดคลอรนีเพือ่ก าจัดสารเคม ีกอ่นทีจ่ะถกูสบูขึน้ไปยังแหลง่น ้าผวิดนิ21 

การใชง้านน า้จดืท ัง้หมด – ลา้น3 

ทีม่า: Global X ETFs, Our world in Data 

BRICs = บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และจนี 

BRICs ส่วนอืน่ ๆ ของโลก ประเทศ OECD 

ล
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กระบวนการบ าบัดน ้าเสยีทางการเกษตรและอตุสาหกรรมแตกตา่งไปจากนี ้และมักจะมคีวามทา้ทายมากกวา่ 

เนือ่งจากตอ้งก าจัดสารเคมแีละสารมลพษิอนนิทรยีอ์ืน่ ๆ ใหป้ลอดภัยกอ่น 

 

 

ซึง่แน่นอนวา่กระบวนการกักเก็บและบ าบัดน ้าเสยีนีม้คีา่ใชจ้่ายสงู 

อยา่งนอ้ยในสภาพแวดลอ้มทีว่า่การไมก่อ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่สขุภาพของประชาชนและสิง่แวดลอ้มไมใ่ชปั่จจัยทีถ่กู

น ามาคดิค านงึ ดังนัน้จงึมักใชไ้มไ่ดใ้นภมูภิาคทีย่ากจนกวา่ มกีารคาดการณ์วา่น ้าเสยี 80% 

ทั่วโลกกลับคนืสูร่ะบบนเิวศโดยไม่ไดรั้บการบ าบัดใด ๆ ซึง่เป็นอันตรายตอ่ผูค้นประมาณ 1.8 พันลา้นคน 

ซึง่เสีย่งตอ่การตดิอหวิาตกโรค โรคบดิ ไทฟอยด ์และโปลโิอ 

อันเกดิจากการน าน ้าจากระบบทีป่นเป้ือนเหลา่นีม้าใช2้2 

 

ส าหรับหลายพืน้ทีค่ าตอบส าหรับความทา้ทายเหลา่นีค้อื 

การระดมทนุเพือ่สรา้งระบบสาธารณูปโภคเพือ่การบ าบัดน ้าเสยี และการบ าบัดน ้าเสยีอย่างเพยีงพอ 

อยา่งไรก็ตามส าหรับโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียูยั่งคงมกีารปรับปรงุหลายอยา่งทีค่วรน ามาใช ้

รวมถงึการเพิม่ขดีความสามารถ และความยดืหยุน่ในการรับมอืกับพายทุีร่นุแรง 

ซึง่มักจะกอ่ใหเ้กดิการไหลบา่เขา้ทว่มระบบสาธารณูปโภค การตดิตัง้เพิม่เตมิเพือ่ประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้าทีด่ขี ึน้  

(ซึง่สามารถลดตน้ทนุการด าเนนิงานและกักเก็บพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ) การเปลีย่นระบบการบ าบัดดว้ยคลอรนี 

การบ าบัดดว้ยเทคนคิการฆา่เชือ้โรคดว้ยรังสอีัลตราไวโอเลต 

และการผสานรวมระบบอัตโนมัตแิละซอฟตแ์วรท์ีด่ยี ิง่ขึน้ในการปฏบัิตงิานประจ าวัน 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป 

หรอืจากความไมแ่น่นอนทางสงัคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
 

ตลาดเกดิใหมเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกับปัจจัยเดยีวกนัตลอดจนความผันผวนทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง 

โดยทั่วไป บรษัิทจัดหาน ้าสะอาดตอ้งเผชญิกับการแขง่ขนัทีรุ่นแรง วงจรชวีติผลติภัณฑส์ัน้ และผลติภัณฑอ์าจลา้สมัยอย่างรวดเร็ว 
บรษัิทจัดหาน ้าสะอาดมขีอ้บงัคับทีส่ าคัญเกีย่วกับการใช ้การบ าบดั และการจ่ายน ้า 

บรษัิทจัดหาน ้าสะอาดอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกตอ่ปรมิาณส ารองน ้าสะอาดทีม่อียู่ 
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