
งานวิจัย องค์กรนานาชาติเพื่อการ
บริหารจัดการนํ้า

ความต้องการอาหารและไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น

การลงทุนขนาดใหญ่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ทํากิน 

ระบบการชลประทานที่ขาดประสิทธิภาพ

ปริมาณนํ้าที่มีความผันแปร

การบริหารจัดการระบบนิเวศวิทยาที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก 



บทนํา
ประเทศต่างๆที่มีความหลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ 

แต่หากการกระจายนํ้าไปยังพื้นที่ต่างๆยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น ความมั่นคงด้านทรัพยากรนํ้าใน

ภูมิภาคนี้ยังอยู่ในระดับตํ่า ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และตัวแปรด้านฤดูกาล ประกอบกับ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้งความแตกต่างด้านระบบการเมือง ส่งผล 

กระทบต่อการเข้าถึงแหล่งนํ้าและพื้นที่ทํากินของประชาชน

แม้ว่าการพัฒนาของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นไปในระดับที่แตก

ต่างกัน แต่การพัฒนาการเกษตรกรรมไปสู่ความทันสมัยของทุกประเทศดําเนินไปอย่างรวดเร็ว 

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย 

เวียดนาม และมณฑลยูนนานของประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประมาณการว่าอาจสูง

ถึงเกือบ 320 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2050 รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้ตระหนักดีถึงความ

สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ทํากินเพื่อการพัฒนาในอนาคต

องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า จัดทําโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านนํ้า

เชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้และข้อมูลต่างๆผ่านหน่วยงานและองค์กรในภูมิภาค 

ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ความต้องการด้านอาหารและไฟฟ้าที่

เพิ่มสูงขึ้น
ความท้าทาย: ความต้องการด้านพลังงานจากระบบพลังงานนํ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่การเข้า

ถึงนํ้าเพื่ออาหาร โดยการปรับแต่งระบบการสูบนํ้าและการไหลเวียนของนํ้า อย่างไรก็ตาม เขื่อน

สามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งมีแนวโน้มในการทําลายวิถีชีวิตและความมั่นคง

ทางอาหาร 

ทางออก: การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่บริษัทด้านพลังงานนํ้าจะได้รับจากระบบนิเวศวิทยา

และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากอ่างเก็บนํ้า คือสิ่งที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายทํางานร่วมกัน

ได้ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ามีเป้าหมายในการส่งเสริมการเจรจาดังกล่าว 

โดยทํางานร่วมกับบริษัทพลังงานนํ้าและพยายามสร้างความมั่นใจได้ว่าชุมชนไม่มองข้าม

กระบวนการพัฒนาดังกล่าว แต่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านพลังงานนํ้าแทน

งานวิจัยขององค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าช่วยอธิบายว่า การใช้นํ้าเพื่อพลังงานมี

การเชื่อมโยงและความสมดุลกับความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยดังกล่าว

ได้สํารวจการบริหารจัดการนํ้า เทคโนโลยี และการกํากับดูแลเพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อการพัฒนาระบบพลังงานนํ้า

ประเด็นสําคัญคือ ความพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบพลังงานนํ้าในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติอาจไม่เพียงพอ การกํากับดูแลด้านนํ้าและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง จะสําเร็จลงได้ต้องได้

รับการเจรจาในระดับนานาชาติ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าสามารถจัดหาข้อมูล
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และคําแนะนําเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการในการแบ่งปันทรัพยากรนํ้า รวมทั้งการพัฒนา

ระบบการจัดการและการตัดสินใจด้านนํ้าในระดับนานาชาติ

การลงทุนขนาดใหญ่นําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทํากิน
ความท้าทาย: ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสําคัญต่อการเพาะปลูก

ข้าว เมื่อไม่นานมานี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถูกกดดันให้ต้องแข่งขันกับการขยายตัวด้านการเพาะ

เลี้ยงสัตว์นํ้า พื้นที่เพาะปลูกกําลังเปลี่ยนแปลงจากระบบเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยไปสู่ระบบ

การเพาะปลูกเพื่อการค้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนําไปสู่ความต้องการในการใช้นํ้าและการใช้

สารเคมีในการเพาะปลูกที่สูงขึ้น อันก่อให้เกิดความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางนํ้า

และพื้นที่ทํากิน การกระจายของทรัพยากรนํ้าที่ไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งการใช้พื้นที่ทํากินของ

ประชากรยากจนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น

ทางออก: การตระหนักถึงปัญหานํ้าและดินที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งความพยายามในการรักษา

ระบบนิเวศวิทยาที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่ออนาคตของระบบการเกษตรใน

ภูมิภาคแห่งนี้ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้จัดทําโครงการวิจัยเพื่อช่วยทําให้

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพังทลายของดินและผลกระทบของการใช้พื้นที่ที่มีต่อปริมาณและ

คุณภาพของนํ้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผลการวิจัยค้นพบว่า การเพิ่มขึ้นของการตกตะกอนอัน

เป็นผลมาจากการเพาะปลูกและอุตสาหกรรม นําไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อโครงสร้างในการกัก

เก็บนํ้าและปริมาณสัตว์นํ้าที่ได้จากการประมง

องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ายังได้ทํางานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผล 

กระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทํากิน เมื่อ

เกษตรกรเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพไปสู่ระบบการเพาะปลูกเพื่อการพาณิชย์ 

การกระจายผลกําไรและภาระต่างๆจึงมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าสามารถ 

ให้แนวทางและคําแนะนําแก่ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการนํ้าของประชาชน 

ที่ยากจน ขณะเดียวกันก็สามารถดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจต่อไป

ระบบการชลประทานที่ขาด

ประสิทธิภาพ
ความท้าทาย: แม้ว่าหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังลงทุนด้านการขยายระบบ

การชลประทาน แต่ระบบการชลประทานที่มีอยู่กลับขาดประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและระบบอุปทานของอาหารโลก การขาดความเข้าใจเกี่ยว

กับปริมาณและคุณภาพของนํ้าใต้ดินนําไปสู่การลงทุนด้านเทคโนโลยีระบบชลประทานที่ไม่มี

คุณภาพ

ทางออก: องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆกําลังสํารวจวิธีการ

ฟื้นฟูการบริหารจัดการระบบชลประทาน ขณะเดียวกันก็กําลังประเมินผลกระทบของนํ้าบน

ผิวดินและนํ้าใต้ดินเพื่อการดํารงชีวิต โดยการจัดทําโครงการนําร่องในการสํารวจศักยภาพเพื่อ

การชลประทานและการบริหารจัดการนํ้าใต้ดินของชุมชน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริการ           

จัดการนํ้าสามารถช่วยฟื้นฟูระบบการชลประทานนํ้าภาคพื้นดินและพัฒนาการการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านพลังงานนํ้า
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หลังการเปิดประเทศของพม่าภายหลังจากถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวมาเป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษ 

การพัฒนาทางเกษตรกรรมและการลดระดับความยากจนถือเป็นการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ 

พื้นที่ภาคกลางของพม่ามีปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้

ทํางานร่วมกับหน่วยงานระดับชาติเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงต่อการผลิต

ด้านการเกษตร และเพิ่มความมั่นคงแก่ครัวเรือนในการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดสรรและ  

การเข้าถึงทรัพยากรนํ้า

Matthew McCartney นักวิจัยด้านพลังงานนํ้า และหัวหน้าสํานักงานองค์กรนานาชาติเพื่อการ

บริหารจัดการนํ้า เวียงจันทร์ ประเทศลาว

!!

จากทางออกระดับท้องถิ่น สู่ความท้าทายระดับภูมิภาค
สํานักงานของ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า

ปัญหาแหล่งนํ้าใต้ดินที่นักชลประทานในประเทศไทยกําลังดําเนินการแก้ไขอยู่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา

นํ้าท่วมที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงเช่นกรุงเทพมหานครกําลังประสบอยู่ นักวิจัยขององค์กร

นานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรในประเทศไทย และพบว่าการ

จัดเก็บนํ้าส่วนเกินที่เหลือและการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดส่งนํ้าสํารองเหล่านั้นเป็นสิ่งที่

คุ้มค่าแก่การลงทุน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม 

การปฏิบัติจริงในระดับกว้างมีความเป็นไปได้ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์จากภาครัฐของ

ประเทศ

Paul Pavelic นักวิจัยด้านพลังงานนํ้า องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า เวียงจันทร์        

ประเทศลาว

ประเทศเวียดนามมีปริมาณนํ้าบนผิวดินและใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ ความท้าทายหลักคือ จะทําอย่างไร

เพื่อใช้นํ้าดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้ช่วย

เหลือประเทศเวียดนามในการวิเคราะห์การใช้นํ้าเพื่อการผลิตอาหาร การผลิตพลังงานจากนํ้า และระบบ

นิเวศวิทยา นอกจากนั้นแล้ว ประเทศเวียดนามมีชายฝั่งทะเลที่ยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร และที่ราบลุ่ม

แม่นํ้า 2 แห่ง เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นํ้าเค็มถือเป็นทรัพยากรมากกว่าเป็นอุปสรรค องค์กร

นานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเกษตรกรรมนํ้าจืดและการ

ประมงนํ้ากร่อย ด้วยการบริหารจัดการนํ้าและปรับตัวกับภาวะระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น 

Chu Thai Hoanh นักวิจัยด้านทรัพยากรนํ้า องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า เวียงจันทร์ 

ประเทศลาว

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสนใจเกี่ยวกับระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ระดับนํ้าใน

เขื่อนกับการลดปัญหาความยากจน รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้าที่ยั่งยืน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหาร

จัดการนํ้าได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย โดยกําลังทําการ

สํารวจกรอบแนวทางด้านเศรษฐกิจในการดําเนินงาน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าร่วมกับ

องค์การด้านพลังงานนํ้าร่วมกันทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิจัยจะนํามาซึ่งแนวทางใน

การปฏิบัติสําหรับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ผู้บริจาค หน่วยงานเอกชน ในการพัฒนาระบบ

กลไกเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

Florence Milan โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านเศรษฐกิจ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหาร      

จัดการนํ้า เวียงจันทร์ ประเทศลาว



!!

องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้ทํางานร่วมกันในโครงการ “โตนเลสาป” เพื่อจัดทําคู่มือใน

การปฏิบัติและการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาของชุมชน เพื่อช่วยกระบวนการตัดสินใจในระดับชุมชน 

คู่มือดังกล่าวได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการนํามาปฏิบัติ เครื่องมือและวิธีการต่างๆได้รับการนํามา

ใช้ในหลายโครงการของประเทศกัมพูชา และได้รับการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งได้นําไปใช้ในหลักสูตรการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านการเกษตรในหลายประเทศ

Sonali Senaratna Sellamuttu นักวิจัยอาวุโสด้านระบบวิถีชีวิต องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหาร        

จัดการนํ้า เวียงจันทร์ ประเทศลาว

ในประเทศลาว ปริมาณแหล่งนํ้าใต้ดินที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย และมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อย

มาก โครงการขององค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้ดําเนินการวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่ ข้อมูลการ

วิเคราะห์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การศึกษาด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ

การพัฒนานํ้าใต้ดินในอนาคต

Somphasith Douangsavanh เจ้าหน้าที่วิจัย องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า เวียงจันทร์ 

ประเทศลาว

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแห่งอนาคตลุ่มแม่นํ้าโขง องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าได้

ประเมินแหล่งนํ้าในแม่นํ้าเงิมของประเทศลาว ซึ่งเป็นแม่นํ้าที่มีการพัฒนาด้านเขื่อนทั้งต้นนํ้าและปลายนํ้า

อย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผลการประเมินพบว่า การพัฒนาระบบพลังงานนํ้าในช่วงฤดูแล้ง

จะช่วยทําให้เกษตรกรมีนํ้าใช้สอยได้ถึง 5 เท่า กรมชลประทานและคณะกรรมการลุ่มนํ้ามีความตระหนัก

ถึงศักยภาพและประโยชน์ในการพัฒนาระบบพลังงานนํ้า ผู้ให้ทุนสนับสนุนกําลังวางแผนที่จะพัฒนาระบบ

ชลประทานในพื้นที่ราบลุ่มของเวียงจันทร์

Guillaume Lacombe นักวิจัยด้านพลังงานนํ้า องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า เวียงจันทร์ 

ประเทศลาว

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซับซ้อนและต้องการวิธีการ

แบบองค์รวม ภายใต้ความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัด

การนํ้าเชื่อมโยงนโยบายกับภาคปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์เชิงนโยบายใน

หลายระดับ และวิเคราะห์ให้เห็นว่าหน่วยงานใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายในลุ่มนํ้าโขง เช่น ประเทศ

ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ไทย และจีน

Diana Suhardiman นักวิจัยด้านการวิเคราะห์องค์กรและนโยบาย องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหาร        

จัดการนํ้า เวียงจันทร์ ประเทศลาว



วิธีที่เป็นรูปธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงนํ้าสามารถพัฒนาได้ คือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน

การรักษาระบบคลองส่งนํ้า ซึ่งสามารถทําได้โดยการสนับสนุนการใช้และการบริหารจัดการ

แหล่งนํ้าบนผิวดินและใต้ดินในพื้นที่ระบบคลองชลประทาน การผลิตอาหารและนํ้า รวมทั้งการ

เข้าถึงแหล่งนํ้าอย่างเท่าเทียมกันสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้ โดยการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

การปฏิบัติและการบํารุงรักษาระบบคลองส่งนํ้า และโดยการพัฒนากลไกขององค์กรเพื่อดําเนิน

งานและรักษาแผนงานขนาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนด้านเงินลงทุน องค์กรนานาชาติเพื่อการ

บริหารจัดการนํ้าสามารถทํางานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการเข้าถึง

แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมของภูมิภาค

ความผันแปรของแหล่งนํ้าที่มีอยู่
 

ความท้าทาย: ชุมชนบางชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกถาโถมด้วยปัญหาการ

ขาดแคลนนํ้าตามฤดูกาล ขณะที่บางส่วนต้องรับมือกับปัญหานํ้าท่วม ปัญหาด้านสภาวะอากาศ

สามารถนําไปสู่ความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และการสูญ

เสียชีวิต ความผันแปรด้านแหล่งนํ้ายังส่งผลกระทบต่ออุปทานที่มีต่อหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาค

เกษตรกรรม โดยส่งผลกระทบในด้านลบต่อการพัฒนา

ทางออก: ความแปรปรวนในการเข้าถึงแหล่งนํ้าต้องได้รับการแก้ไขแบบองค์รวม และต้องอาศัย

การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละแห่ง โดยการจัดทําการวิจัยด้านชีวภาพ สังคม 

เศรษฐกิจและองค์กร องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าสามารถจัดหาข้อมูลที่มีค่าต่อ

การบริหารจัดการนํ้าและแนวทางจัดการกับปัจจัยด้านลบ เช่น ภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่ง

แวดล้อม และการแจกจ่ายทรัพยากรนํ้าที่ไม่เป็นธรรม

ภา
พ
ถ่า
ย 

Ji
m

 H
ol

m
es

/IW
M

I

ภา
พ
ถ่า
ย 

Ia
n 

Ta
yl

or

การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้าทํางาน

โดยเน้นที่การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า ขณะเดียวกันก็ลดความสูญเสียจาก

ปัญหาภัยแล้งและนํ้าท่วม ทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้ประโยชน์จากนํ้าตามฤดูกาล ขณะเดียวกัน

ก็ต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบเชิงลบด้วย ตัวอย่างเช่น การประมงและการเกษตรตามพื้นที่

ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงขึ้นอยู่กับระดับนํ้า ขณะที่ช่วงภัยแล้งต้องได้รับการดูแลเรื่องแมลงศัตรูพืช 

แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือการพัฒนาการจัดเก็บนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูนํ้าหลากเอาไว้ใช้งานในช่วง

ฤดูแล้ง การสํารวจด้านเงินลงทุนพบว่ามีประโยชน์และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบกักเก็บ

นํ้าอันจะช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งนํ้าได้

การบริหารจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืน
ความท้าทาย: ความมั่นคงทางนํ้าในระดับตํ่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อม

โยงกับการขาดการบริหารจัดการด้านแหล่งนํ้าที่ดี โครงการที่เกี่ยวกับนํ้าในอนาคตควรได้รับ

การพิจารณาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเงินการลงทุน และมุมมองด้าน

สังคมเท่านั้น แต่ต้องมีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ประเด็นสําคัญคือต้องมีการป้องกัน

การทํางานด้านระบบนิเวศวิทยาที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิง ควรมีการพิจารณาที่รอบคอบถึงผล

ได้ผลเสียที่จะเกิดกับระบบนิเวศวิทยา

ทางออก: ระบบนิเวศวิทยาควรได้รับการพิจารณาถึงในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้า

ทางธรรมชาติที่ช่วยให้ประโยชน์ ซึ่งมีความสําคัญเท่าเทียมกับเขื่อนและคลองที่มนุษย์สร้าง
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และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสํารวจว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะส่งผล 

กระทบต่อทรัพยากรนํ้าและที่ทํากินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร ข้อมูลเหล่านี้สามารถ

เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้ผู้วางนโยบาย ด้านการเกษตรได้

ปรับตัวและเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ายังทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้ง

ภาคเอกชน สาธารณะ และองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร เพื่อสร้างเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆให้

แก่เกษตรกร รวมทั้งผู้ใช้นํ้าในระบบอุตสาหกรรมและครัวเรือน แนวทางหนึ่งคือการวางแผน     

การนํานํ้ากลับมาใช้งานในภาคธุรกิจ ในการนี้ องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้า

สามารถเชิญชวนหน่วยงานต่างๆมาทํางานร่วมกันเพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหารและ          

แหล่งนํ้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขึ้น การวางแผนด้านทรัพยากรนํ้าต้องได้รับการพิจารณาในลักษณะของปัญหาที่มีความหลาก

หลายตามระดับพื้นที่ และควรมีแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงด้าน

ระบบพื้นฐานและผลกระทบที่สะสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการพิจารณาแยกผลกระทบจาก

แต่ละปัจจัย ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของอุปสงค์ด้านทรัพยากรนํ้าเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเรื่อง

ของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย การทํางานขององค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ามุ่งเน้น

ไปที่การออกแบบเพื่อระบบนิเวศวิทยาในการสร้างความร่วมมืออันดีต่อกระบวนการตัดสินใจ 

องค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ากําลังทํางานร่วมกับพันธมิตรในประเทศเวียดนามเพื่อ

สํารวจประสิทธิผลของแผนการสร้างสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาพื้นที่ป่าเอาไว้

ภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ
ความท้าทาย: ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าสภาพอากาศจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและ

ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง ผลการประชุม

ร่วมกันระหว่างรัฐบาลของนานาประเทศเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพบ

ว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนํ้าและแหล่งนํ้าสํารอง 

รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบชลประทาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่โหดร้ายต่อวิถีการดํารงชีวิตของคนยากจนที่ไม่สามารถปรับ

ตัวได้มากนัก การวางแผนที่ดีและการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับ

การนํามาปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กําลัง

จะเกิดขึ้น

ทางออก: นักวิจัยขององค์กรนานาชาติเพื่อการบริหารจัดการนํ้ากําลังวางแผนงานออกแบบ
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