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น้ําเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งกวาน้ํามัน หากปราศจากน้ํา
มนุษย ก็อยู ไม ได  เพราะน้ํ า เปน ท้ัง วัตถุ ดิบสําหรับ

การเกษตร อุตสาหกรรม และการใชสวนตัว อยางไรก็ดี 

นับวันน้ําจะเปนทรัพยากรท่ีมีปญหามากข้ึนทุกที 

ในโลกของเรารอยละ 97.5 เปนน้ําเค็ม ท่ีเหลือรอยละ 
2.5 เปนน้ําจืด และสองในสามของปริมาณนี้อยูในสภาพ

ของน้ําแข็ง สวนท่ีไมใชน้ําแข็งสวนใหญก็อยูใตดิน น้ําบน

ดินในแมน้ํา คูคลอง หวย ลําธาร ท่ีเราเห็นกันนั้นเปน

สวนนอยอยางยิ่งของน้ําในโลก 

พูดถึงสวนของน้ําจืดท่ีใชกันทุกวันนี้ รอยละ 15 ใชเพื่อ

การบริโภคของมนุษย  ( กิน อาบ ทําความสะอาด 

ทําอาหาร) รอยละ 15 เพื่ออุตสาหกรรม และรอยละ 

69 ถูกกักเก็บไวในเข่ือนเพื่อใชในการเกษตรเปนสวน

ใหญ 

ดวยความจํากัดของน้ําดังกลาว การตอสูเพื่อแยงชิงน้ํา
ของหมูมวลมนุษยจึงมีมาแตโบราณกาล คําวา river 

(แมน้ํา) มาจากคําในภาษาละตินวา ribalis ซ่ึงหมายถึง 

rival (คูแขงหรือคูตอสู) 

พัฒนาการของมนุษยเกิดข้ึนใน 4 บริเวณเม่ือ 4-5 พัน

ปกอน (1) บริเวณระหวางแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส 

(บริเวณประเทศอิรักในปจจุบัน) (2) บริเวณลุมแมน้ําไนล 

(3) บริเวณหุบเขา Indus หรืออินเดีย และ (4) บริเวณ

ลุมน้ําฮวงโห 

ซิ วิไลเซซ่ันท่ี (1) หายไปเนื่ องจากท่ีดินขาดน้ําจน

กลายเปนทะเลทราย เนื่องจากตัดไมมากเกินไปในขณะท่ี
อีก 3 บริเวณอยูรอดไดเนื่องจากไมเกิดความผิดพลาดใน

การจัดการทรัพยากรเหมือนกับ (1) 

 

 

 

 

 

มนุษยชาติใชทรัพยากรน้ํามากข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะ

ในการเกษตรเม่ือประชากรโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และ

มีความจําเปนในการใชน้ําเพื่อการเกษตร ประเทศท่ีมิได
ปลูกสินคาเกษตรแตใชการนําเขา ดูเผินๆเหมือนไมไดใช

น้ําเพื่อการเกษตร แตแทท่ีจริงแลว เสมือนเปนผูใชน้ํา

ดังท่ีเรียกวา virtual water-user 

ญี่ปุนนําเขาธัญพืชและเนื้อสัตวเปนปริมาณมากเพื่อเปน

อาหารในแตละป ดังนั้น จึงเทากับวาเปนผู import 

virtual water (นําเขาน้ําเสมือน) มหาศาลดวย 

เนื่องจากสินคาเกษตรเหลานี้ตองใชน้ําเปนปริมาณมาก

ในการผลิต การนําเขาหรือการ “จางผลิต” สินคา
เกษตรจากประเทศอ่ืน จึงเหมือนกับเปนผูใชน้ําทางออม 

มี ผู คํ านวณวาปหนึ่ งๆญี่ ปุ น ใชน้ํ า เส มือนประมาณ 

64,000 ลานตันตอป ถาญี่ปุนตองผลิตสินคาเกษตร

เหลานี้เองเช่ือวาจะเกิดการขาดแคลนน้ําข้ึนเปนแน 

ไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญของโลก ซ่ึงในการ

ผลิตจําเปนตองใชน้ําเปนปริมาณมหาศาลในแตละป 

ดังนั้น ผูซ้ืออาหารจากเราจึงเทากับวาเปนผูใชน้ําของ

บานเราทางออม การเปนครัวโลกของไทยภายใต
สภาวการณขาดแคลนน้ําท่ัวโลกจึงตองมีตนทุนสูงไมนอย 

เพราะหากเราไมผลิตมากเชนนี้ เราอาจมีน้ําเหลือในบาน

เพื่อสรางความชุมฉํ่าใหแกพื้นดิน และเหลือน้ําสําหรับ

การบริโภคของประชาชนไดมากกวา 

ในเร่ืองน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค ตัวเลข UN ระบุวามี

พลเมือง 1.3 พันลานคนหรือหนึ่งในหาของประชากร

โลกไมมีน้ําสะอาดด่ืม สภาวการณเชนนี้ทําใหมีคนเปน

โรคตายจากปญหาน้ําด่ืมปละ 27 ลานคน หรือ 1 คน

ทุก 8 วินาที 

สถิติอีกตัวหนึ่งก็คือมากกวาคร่ึงหนึ่งของแมน้ําสายใหญ
ในโลกมีน้ํานอยลงมากจนแลงหรือไมก็เนาเสียหรือมี

สารพิษ จีนประสบปญหาหนักมาก ในแตละปจีนมีน้ําเสีย

จากโรงงานและบานเรือนมากกวา 30,000 ลานตัน 

โดยรอยละ 97 ของปริมาณนี้ถูกปลอยท้ิงลงแมน้ําและ

ทะเลสาบ โดยปราศจากการบําบัดใหเปนน้ําท่ีมีคุณภาพ

ดีข้ึน 



จีนมีมากกวา 600 เมืองท่ีมีประชากรมากกวา 1 ลาน

คน และมากกวาคร่ึงหนึ่งของเมืองเหลานี้ซ่ึงรวมกันเปน

ประชากรประมาณ 370 ลานคน ไมมีน้ําสะอาดสําหรับ

ด่ืมอยางเพียงพอ 

การตัดปาทําใหความสามารถในการกักเก็บน้ําของจีนลด

นอยลง และชวยเรงการเปนทะเลทรายใหเร็วข้ึน ขณะนี้

จีนมีพื้นท่ีเปนทะเลทรายสูงข้ึนเปนรอยละ 28 ของ
แผนดินท้ังหมด ทะเลทรายแหงหนึ่งใกลกรุงปกก่ิง

ขยายตัวมาจนหางไมก่ีสิบกิโลเมตรจากตัวเมืองแลว 

หลายบริเวณท่ีเคยทําการเกษตรบนฝงแมน้ําฮวงโหก็ตอง

หยุดชะงักเพราะขาดน้ํา เช่ือกันวาประมาณป 2015 จีน

ตองนําเขาธัญพืชประมาณ 200 ลานตัน อันเปนผลมา

จากการขาดแคลนน้ําในภาคเกษตร จนตองนําเขา 

virtual water ผานการนําพืชผลเกษตร 

3 บริษัทยักษผลิตน้ํ า ด่ืมขวดของโลก คือ Vivendi 

(ฝร่ังเศส) Suez (ฝร่ังเศส) และ Thames (อังกฤษ) 

รวมกันครอบงํารอยละ 80 ของธุรกิจน้ําด่ืมของท้ังโลก 
(มีธุรกิจเองและถือหุนบริษัทน้ําด่ืมในประเทศตางๆ และ

ครอบครองแหลงน้ําด่ืมท่ัวโลก) บริษัทแรกซัพพลายน้ํา

ด่ืมใหกวา 100 ประเทศในโลก Suez 130 ประเทศ 

และ Thames Water 44 ประเทศ ท้ังสามบริษัทรูดีวา

มูลคาน้ําด่ืมขวดท่ีปจจุบันรวมกันมีมูลคา 35,000 ลาน

เหรียญสหรัฐจะเติบโตมากข้ึนกวานี้เม่ือแหลงน้ํามีนอยลง 
ในขณะท่ีประชากรเพิ่มมากข้ึน พรอมกับมีอํานาจซ้ือ

เฉล่ียเพิ่มข้ึน 

น้ําสําคัญกวาน้ํามันเพราะมนุษยยังสามารถใชพลังงาน

อ่ืนทดแทนน้ํามันได แตสําหรับน้ํานั้นไมมีส่ิงใดท่ีสามารถ

ทดแทนไดเลย น้ําจึงเปนทรัพยากรท่ีพึงหวงแหนอยางยิ่ง 

เพราะ no water ก็ no future  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ขอเอาเร่ืองแปลกๆเลาสูกันฟง 

- คนญี่ปุนชอบเลข 7 และ 8 แตเกลียดเลข 4 กับ 9 ; 
คนไทยชอบเลข 9 ซ่ึงตรงขามกับคนญี่ปุน ; คนจีนชอบ

เลข 8 

- คนญี่ปุนมีเทพเจา 7 องค คือ เทพเจาแหงความม่ังมี 

นักรบ ทํามาหากิน ความงาม ปญญา อายุยืน และ

ความเพียงพอ (เปนรูปคนถือพัดและถุง) ท่ีนายินดีก็คือ

ความเพียงพอมีคุณคาพอท่ีจะเปนเทพเจาใหคนเคารพ 
- นักทองเท่ียวญี่ปุนนิยมซ้ือตุกตาไมแกะเปนรูปคางคก

และนกฮูก เพราะถือวาเปนส่ิงนําโชค เนื่องจากคําวา 

“กบ” ในภาษาญี่ปุนออกเสียงวา “ไค-หรุ” ซ่ึงคลายกับคํา

ท่ีมีความหมายวา “กลับมา” สวน “นกฮูก” ออกเสียงวา 

“ฟ-ูกุ-โหระ” คลายกับคําท่ีมีความหมายวา “มีความสุข

แยะๆ” ตุกตาไมแกะบางตัวเปนรูปเงินวางอยูบนตัวกบ 

ซ่ึงหมายความถึงเงินกลับมาแยะ หรือม่ังมีตลอดนั่นเอง 
ถาเปนคนไทยก็เอาปายเขียนตรงๆเลย ไมออมคอมวา 

“อยูบานนี้แลวรวย” “บานนี้เงินทวมบาน” 

- ในธรรมเนียมญี่ปุน เตาและนกกระเรียน หมายถึง 

ความมีอายุยืน 

- แมว หรือ มา-เน-กิ-เน-โนะ เปนสัตวนําโชคตาม

ตํานานญี่ปุนท่ีคร้ังหนึ่งแมวทําใหมนุษยรอดชีวิต เราเห็น
ตุกตาแมวมีกลไกกวักมือไมหยุด ถากวักมือซายคือเรียก

คนเขาราน ถากวักมือขวาคือเรียกความสุข ถากวักท้ัง

สองขางคือเรียกท้ังสองอยาง 

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

He that would live in peace and at ease, must 

not speak all he knows, not judge all he sees. 

(Benjamin Franklin) 

ผูซ่ึงตองการมีชีวิตอยูอยางสงบและสบาย ตองไมพูด
เร่ืองท้ังหมดท่ีรู และไมตัดสินส่ิงท้ังหมดท่ีเห็น 


