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การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทํ าขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิช ย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบับนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับ เนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
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ปรับกลยุทธ์อุตสาหกรรม EEC รับความเสีย่ งน้าระยะยาว

Highlight

การขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมใน EEC มีแ นวโน้ ม ที่จ ะท าให้ค วามต้อ งการใช้น้ า เพิ่ม ขึ้น
อย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน้ ตามการขยายตัวของกาลังการผลิต ทาให้ภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่ วข้องต้องพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเพิม่ ความจุน้ าในพื้นทีอ่ กี กว่า 350 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในระยะ 10 ปี
ถึงแม้จะมีแผนรองรับความต้องการใช้น้าในพืน้ ทีท่ จ่ี ะขยายตัว แต่อุตสาหกรรมยังอาจต้องเผชิญ
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนน้ า เนื่องจากปริมาณน้ า ฝนทีไ่ ม่แน่ นอนในแต่ละปี ตามวัฏจักรของ
สภาพอากาศ สภาวะ water stress หรือการทีไ่ ม่สามารถดึงน้ าทีไ่ ด้คุณภาพและปริมาณตาม
ทีต่ ้องการมาใช้ได้ รวมถึงการขัดแย้งกับชุมชนจากการใช้ทรัพยากรน้ าร่วมกัน ซึ่งความเสีย่ ง
เหล่านี้มแี นวโน้มทีจ่ ะรุนแรงขึน้ ในอนาคต
อีไ อซีแ นะอุ ต สาหกรรมควรประเมิ น การใช้ น้ า ของหน่ ว ยงาน ตั ง้ เป้ าหมายในการปรับ
ประสิทธิภาพการใช้น้ า สร้างเสริมความสัมพันธ์กบั ชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ าร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าและเท่าเทียม นอกจากนี้ อาจลงทุนในเทคโนโลยีน้ าเพื่อสารองน้ าใช้ในสภาวะฉุ กเฉิน
โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของสภาวะขาดน้าอย่างรุนแรง เพื่อลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทงั ้
ด้านต้นทุน ความต่อเนื่องของการผลิต และความสัมพันธ์กบั ชุมชน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จะทาให้ความต้องการใช้น้าในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาอันสั้นตามการขยายตัวของกาลังการผลิต เป็ นผลให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
ต้องเร่งลงทุนเพื่อเพิม่ ความจุน้ าให้ได้อกี กว่า 350 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในระยะ 10 ปี ผ่านโครงการบริหารจัดการน้ าต่างๆ
เช่น การเพิม่ ความจุอ่างเก็บน้า การสร้างอ่างเก็บน้าใหม่ ปรับปรุงระบบสูบน้ ากลับท้ายอ่าง การสร้างอ่างพวง และการหาแหล่ง
น้าสารอง เป็ นต้น

ถึงแม้ว่าภาครัฐและเอกชนจะมีแผนรองรับการเติบโตของความต้องการใช้น้าใน EEC แล้ว แต่ความเสี่ยง
ด้านการขาดแคลนน้ าอาจเกิ ดขึ้น ได้ เนื่องจากปริม าณน้าฝนที่ ไม่แน่นอนในแต่ละปี ตามสภาวะภูมิอ ากาศ
โดยเฉพาะวัฏจักรเอลนิโญ่ (El Niño) ทีท่ าให้เกิดสภาวะแล้งอย่างเช่นช่วงปลายปี 2014 จนถึงต้นปี 2016 ทีผ่ ่านมา (รูปที่ 1)
และจะเกิดขึน้ อีกทุกประมาณ 6 ปี รวมถึงความเสีย่ งด้านการขาดแคลนน้าทีย่ งั ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยอื่นร่วมด้วย จากข้อมูลของ World
Resource Institute (WRI) พบว่า ในปี 2030 ลุ่มน้ าบางประกง อันเป็ นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการ EEC จะอยู่ในสภาวะ
ความเครียดน้ า หรือ water stress มากขึน้ เพราะมีความต้องการใช้น้ าเพิม่ ขึน้ ขณะที่ปริมาณน้ าที่มคี ุณภาพซึง่ สามารถ
นามาใช้ได้นนั ้ มีอยู่อย่างจากัด สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนจากความเสีย่ งของภัยธรรมชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจในระยะยาวทัง้ ด้านต้นทุน ความต่อเนื่องของการผลิต และความสัมพันธ์กบั ชุมชน
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แม้ในระยะสั้นความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้าจะอยู่ ในระดับต่า แต่ผู้ประกอบการควรพิจารณาลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้า เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากผลสารวจในปี 2017 ของ Carbon
Disclosure Project (CDP) ซึง่ เป็ นองค์กรทีส่ นับสนุนให้บริษทั รายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและการบริหารความเสีย่ งทาง
ธุรกิจเพื่อความยังยื
่ น ระบุว่าผูป้ ระกอบการทัวโลกเริ
่
ม่ เห็นว่า การขาดแคลนน้า (water scarcity) ภัยแล้ง และน้ าท่วม คือสาเหตุ
หลักที่ทาให้ความเสีย่ งด้านต้นทุนการใช้น้ าสูงขึน้ รวมถึงทาให้เกิดการหยุดชะงัก ของห่วงโซ่อุปทาน และเป็ นการสร้างความ
ขัดแย้งกับชุมชนใกล้เคียงจนอาจนาไปสู่การฟ้องร้อง ทัง้ นี้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทชัน้ นากว่า 2,000
รายทัวโลกจึ
่
งเริม่ หันมากาหนดเป้าหมายการใช้น้าขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ นมากขึน้ เช่น บริษทั Dow Chemical
ได้ออกมาประกาศว่าทางบริษทั จะลดการใช้น้ าในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ เ่ี กิดสภาวะ water stress ให้ได้อย่าง
น้อย 20% ภายในปี 2025 ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาบัดน้ าเสียเพื่อนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายคู่คา้ เพื่อปรับปรุง
การเข้าถึงและคุณภาพน้าทัวโลก
่
ทัง้ นี้ บริษทั ทีต่ อบแบบสารวจของ CDP ทัวโลกในปี
่
2017 ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วราว 7.4 แสน
ล้านบาทในโครงการเกีย่ วกับน้าทัง้ ในและนอกรัว้ โรงงานเพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งด้านน้า

สาหรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้น้ าปริ ม าณมากเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ควรวางแผนการใช้ น้ าอย่ างยั่ ง ยื น

ยกตัว อย่ า ง
อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้น้าในกระบวนการผลิตอย่างมาก ซึง่ อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
กับชุมชนที่ใช้แหล่งน้ าเดียวกันได้ จึงควรลงทุนในโครงการทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าภายในโรงงานและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนใกล้เคียงเพื่อใช้ทรัพยากรน้าร่วมกันอย่างคุม้ ค่าและเท่าเทียม
ตัวอย่างเช่น โรงงานของบริษทั Coca-Cola ในอินเดียเคยขัดแย้งกับชุมชนรอบข้างในปี 2007 เนื่องจากมีการสูบน้ าขึน้ มาใช้ใน
กระบวนการผลิตน้าอัดลมบรรจุขวดจนชุมชนรอบข้างได้รบั ผลกระทบ นาไปสู่การประท้วงและหยุดการผลิต ทาให้ Coca-Cola
ต้องวางกลยุทธ์การใช้น้ าขององค์กรใหม่ โดยมีเป้าหมายว่าจะนาน้ าที่ดงึ ไปใช้ในกระบวนการผลิตกลับสู่แหล่งน้ า ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้น้ าขององค์กร บริหารน้ าเสียที่เกิดขึน้ ในบริเวณโรงงาน และนาแนวคิดเรื่อง water stewardship ซึง่ เป็ น
แนวคิดด้านการใช้น้ าอย่างยังยื
่ นทัง้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมมาเป็ นมาตรฐานการดาเนินการขององค์กร (standard operating
procedures) ทีใ่ ช้กบั โรงงาน Coca-Cola ทัวโลก
่
จนสามารถคืนน้ าได้เท่ากับปริมาณน้ าตามยอดขายของบริษทั ได้สาเร็จ หรือ
ราว 221 ล้านลูกบาศก์เมตร ผ่านโครงการคืนน้ าสะอาดสู่ธรรมชาติ และส่งเสริมการเข้าถึงน้ าสะอาดและสุขาภิบาลอย่าง
เท่าเทียมแก่ชุมชน

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ใช้น้าในปริมาณมากและมีความเสี่ยงที่กระบวนการผลิตจะเสียหายอย่างรุนแรง
จากการขาดน้า ควรพิจารณาลงทุนในเทคโนโลยีน้าเพื่อรองรับสภาวะฉุกเฉิน เช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
ปิ โตรเคมีและโรงกลัน่ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้น้ า เพื่อการหล่อเย็นในกระบวนการผลิตและยังต้องใช้น้ าทีไ่ ด้คุณภาพ เช่น น้ าบริสุทธิ ์
(demineralized water) อีกด้วย (รูปที่ 2)
อีไอซีมองว่า การลงทุนในเทคโนโลยีท่ชี ่วยลดการระเหยของน้ าและช่วยผลิตน้ าจืดจะสามารถตอบโจทย์การสารองน้ าใช้ใน
สภาวะฉุ กเฉิน เช่น โซลาร์ฟาร์มลอยน้ า (floating solar farm) จะช่วยลดการระเหยของน้ า ในอ่างเก็บน้ า อีกทัง้ สามารถผลิต
ไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วนและทาให้การลงทุนมีจุดคุม้ ทุนเร็วขึน้ นอกจากนี้ มีผเู้ ล่นบางรายทีไ่ ด้นาเทคโนโลยีผลิตน้ าจืดมา
ใช้แ ล้ว เช่ น การน าน้ า เสีย ไปบ าบัด ให้ไ ด้น้ า จืด และเทคโนโลยีน าน้ า ทะเลมาผลิต เป็ น น้ า จืด (desalination) อย่ า งไรก็ดี
เทคโนโลยีแต่ละชนิดมีขอ้ จากัดและต้นทุนในการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น น้ าเสียจากกระบวนการผลิตบางชนิดอาจไม่
คุม้ ทีจ่ ะนามาบาบัดเพื่อนากลับไปใช้ใหม่ เพราะต้องใช้เทคโนโลยีบาบัดขัน้ สูงจึงจะได้น้ าทีม่ คี ุณภาพดีพอทีจ่ ะใช้ได้ หรือต้นทุน
การผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเลต่อหน่ วยแพงกว่าราคาน้ าประปาเฉลี่ยราว 3-3.5 เท่าแม้ว่าต้นทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาถึงระดับความเป็ นไปได้ ของสภาวะฉุ กเฉินในระยะยาว คุณภาพน้ าที่
ต้องการ และต้นทุนของเทคโนโลยีในการประเมินความคุม้ ค่าการลงทุน
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Implication

อี ไ อซี แ นะผู้ ป ระกอบการประเมิ น การใช้ น้ า และวางเป้ า หมายด้ า นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการใช้น้า ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจ เพื่อลด
ผลกระทบจากความเสีย่ งด้านการขาดแคลนน้ า ภัยแล้ง และสภาวะ water stress ซึง่ อาจกระทบกับ
การผลิตและภาพลักษณ์องค์กรได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรประเมินการใช้น้ าทัง้ ของตนเอง
และซัพพลายเออร์เพื่อกาหนดเป้าหมายและมาตรการลดความเสีย่ งร่วมกัน

ผู้ประกอบการกลุ่มที่ใช้น้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตควรปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
น้าและมีแผนบริหารจัดการน้าร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้าร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เช่น แผนน้ าฉุ กเฉิน และแผนผันน้ าหรือปนั น้ าในฤดูน้ าแล้งหรือ
น้าท่วมกับชุมชนรอบข้าง เป็ นต้น

อุตสาหกรรมที่ใช้น้ามากและมีความเสี่ยงที่กระบวนการผลิตจะเสียหายอย่างรุนแรง
จากการขาดน้า ควรพิจารณาลงทุ นในเทคโนโลยี น้าเพื่อ ส ารองน้าใช้รั บสภาวะ
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่มทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณลุ่มน้ าบางประกง ทัง้ นี้ ควรเลือกลงทุนในเทคโนโลยีน้ า
ทีส่ อดคล้องกับความเป็ นไปได้ของสภาวะขาดน้าอย่างรุนแรงในระยะยาว ต้นทุนของเทคโนโลยี และ
คุณภาพน้าทีต่ อ้ งการ
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รูปที่ 1: วัฏจักรเอลนิโญ่ (El Niño) ช่วงปลายปี 2014 จนถึงต้นปี 2016 ทีท่ าให้ประเทศไทยแล้ง
หน่วย: องศาเซลเซียสของดัชนี Oceanic Nino Index (ONI)

หมายเหตุ: ONI >0.5 = El Nino
ONI<-0.5 = La Nina
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) และกรมอุตุนยิ มวิทยา

รูปที่ 2: อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ปิ โตรเคมีและโรงกลัน่ เป็ นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้น้ามากและมีความเสีย่ งทีก่ ระบวนการผลิตจะเสียหาย
จากการขาดน้า รวมถึงต้องการใช้น้าทีไ่ ด้คุณภาพอีกด้วย
หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อรายได้ลา้ นบาท

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลในรายงานความยังยื
่ นของบริษทั ต่างๆ ในไทยปี 2017
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