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“น ้ำ” เป็นพื นฐำนแห่งกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 
(Food Security) ตลอดจนกำรพัฒนำ ท่ียั่ งยื น ( Sustainable    
Development) เป็นทรัพยำกรและสมบัติของมวลมนุษย์ทุกคน น ้ำ 
คือ “ชีวิต” เพรำะหำกขำดน ้ำ ย่อมหมำยถึงขำดชีวิต ปีนี เป็นปี
สำกลแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนน ้ำ จึงเกิดโครงกำร
ต่ำงๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือในประเด็นควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ 
(Water Security) และภัยพิบัติท่ีเกี่ยวกับน ้ำเป็นส้ำคัญ 

กำรประชุมระดับผู้น้ำด้ำนน ้ำแห่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครั ง  
ท่ี ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2nd APWS) ระหว่ำงวันท่ี 
๑๙ – ๒๐ พ.ค.๕๖ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ภำยใต้หวัข้อ “Water   Security: 
Leadership and Commitment” ภำวะผู้น้ำและพันธะผูกพัน เพื่อ
ควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ และกำรเผชิญภัยพิบัติด้ำนน ้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สรำ้งควำมมัน่คงด้ำนน ้ำในภมูภิำคเอเชีย – แปซฟิกิผำ่นควำมรว่มมอืของ
ประเทศในภมูภิำค กำรประชุมครั งนี มผีูเ้ข้ำรว่มประชุมทั งหมด ๓๐๐ คน 
โดยมีกำรประชุมวิชำกำรด้ำนน ้ำและกำรจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนน ้ำ
ควบคู่ไปด้วย นิทรรศกำรด้ำนน ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อน้ำเสนอแนวทำง
พระรำชด้ำริในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำให้เป็นท่ีประจักษ์แก่
ชำวต่ำงชำติและสร้ำงควำมตระหนักให้กบัประชำชนในประเทศในเรื่อง
น ้ำใหท่ั้วถึงในวงกวำ้ง ภำยใต้หวัข้อควำมมัน่คงด้ำนทรพัยำกรน ้ำ ๗ ด้ำน 
คือ (๑) ควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ อำหำร และเศรษฐกจิ (๒) ควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ
เพือ่ชุมชนเมอืง (๓) ควำมมั่นคงด้ำนน ้ำเพือ่สิง่แวดลอ้ม (๔) ควำมมั่นคง
ด้ำนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (๕) ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ
ด้ำนน ้ำและกำรรบัมอื (๖) กำรจดักำรน ้ำเชิงบรูณำกำรเพือ่โลกแหง่ควำม
มัน่คงด้ำนน ้ำ และ (๗) ควำมท้ำทำยจำกภยัพิบติัด้ำนน ้ำ โดยมผีูน้้ำและ
เจำ้หน้ำท่ีอำวโุสของประเทศในภมูภิำคเอเชีย-แปซฟิกิเข้ำรว่มประชุมมำก
ถึง ๕๐ ประเทศ และยงัมปีระมขุของรฐัจำก ๙ ประเทศ ได้แก ่บรไูน ฟจิ ิ
จอร์เจีย สำธำรณรัฐปำเลำ สำธำรณรฐัทำจกิิสถำน บังกลำเทศ เกำหล ี

สปป.ลำว และสำธำรณรฐัวำนูอำตู เข้ำรว่มประชุมด้วย ภำพรวมของกำร
ปำฐกถำพิเศษจำก ๙ ผู้น้ำท่ีเข้ำรว่มกำรประชุม ได้แก ่กำรกล่ำวช่ืนชม
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัท่ีมพีระมหำกรณุำธคุิณ พระปรชีำสำมำรถ 
และพระอจัฉรยิะภำพด้ำนกำรบริหำรจดักำรน ้ำของไทยและกำรพัฒนำ
ด้ำนน ้ำ โดยมุง่เน้นควำมเปน็อยูข่องประชำชนในประเทศ  

ผลกำรประชุมฯ ประกอบด้วย กำรลงนำมปฏญิญำเชียงใหมว่ำ่
ด้วย “ภำวะผูน้้ำและพนัธะผกูพนั เพือ่ควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ และกำรเผชิญภยั
พบิัติด้ำนน ้ำ” ๑๓ ข้อ สรุปสำระส้ำคัญได้ดังนี  เอเชียและแปซิฟิกเป็น
ภูมิภำคท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติสูงท่ีสุดในโลก    
ทุกประเทศจึงควรตระหนักถึงผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงกำรสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์ กำรก้ำหนดวำระ
กำรพฒันำระยะหลงัป ี๒๕๕๘ เพือ่รบัมือกบัภยัพบิติัท่ีอำจจะเกิดขึ นเป็น
สิง่ส้ำคัญ โดยยืนยันพันธกรณีที่ได้ใหไ้ว้ในกำรประชุมระดับผู้น้ำด้ำนน ้ำ
แห่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครั งท่ี ๑ (ณ เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น         
ปี พ.ศ.๒๕๕๐) ท่ีให้ล้ำดับควำมส้ำคัญอย่ำงสูงในประเด็นด้ำนน ้ำและ
สขุำภบิำลโดยถือเปน็วำระแหง่ชำติของแต่ละประเทศ และใหม้กีำรจดัสรร
ทรัพยำกรท่ีเหมำะสมในด้ำนน ้ำและสุขำภิบำล ส่งเสริมให้กำรลดควำม
เสีย่งจำกภัยพบิติัเปน็ส่วนหน่ึงของกำรพฒันำในระยะหลงัป ี๒๕๕๘ เพื่อ
ลดควำมสญูเสียชีวิตและทรพัยส์นิท่ีเกดิจำกภยัธรรมชำติ เรง่รดัแนวทำง
กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอย่ำงยั่งยืนในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและสนับสนุนแนวทำงปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด พร้อมยกระดับควำม
รว่มมอืระดับภูมภิำคในกำรแบง่ปัน แลกเปลีย่น และเผยแพร่ควำมรู้ทำง
วชิำกำรเพื่อกำรจัดกำรน ้ำอย่ำงบูรณำกำร โดยให้ควำมส้ำคัญต่อกำรใช้
ข้อมลูสำรสนเทศในกำรพฒันำระบบกำรจดักำรเพือ่ลดภยัพบิติัและเตือน
ภยั สรำ้งชุมชนท่ีมคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตัวต่อสภำพแวดลอ้มด้วยกำร
มสีว่นรว่มจำกทุกภำคสว่นและบรหิำรงำนอยำ่งสรำ้งสรรค์ สง่เสรมิกำรใช้น ้ำอยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ  

 ท่ีประชุมระดับผู้น้ำด้ำนน ้ำแหง่ภมูภิำคเอเชีย-แปซฟิกิ ครั งท่ี ๒ ได้ลงนำมปฏญิญำเชียงใหมว่ำ่ด้วย “ภำวะผู้น้ำและพนัธะผูกพนั เพือ่
ควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ และกำรเผชิญภยัพบิติัด้ำนน ้ำ” ๑๓ ขอ้ และก้ำหนดวำระกำรพฒันำระยะหลังป ี๒๕๕๘ เพือ่รบัมอืกบัภยัพบิติัท่ีอำจจะ
เกิดขึ นเป็นส่ิงส้ำคัญ โดยยืนยันพันธกรณีท่ีได้ให้ไว้ในกำรประชุมระดับผู้น้ำด้ำนน ้ำแห่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครั งท่ี ๑ (ณ เมืองเบปป ุ   
ประเทศญีปุ่น่ ป ีพ.ศ.๒๕๕๐) ท่ีใหล้้ำดับควำมส้ำคัญอยำ่งสูงในประเด็นด้ำนน ้ำและสุขำภบิำลโดยถอืเปน็วำระแหง่ชำติของแต่ละประเทศ......  

          บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยทุธศำสตรแ์ละควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๓๔/๕๖     ๓ - ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๖ 

กำรประชุมระดับผู้น ำด้ำนน  ำแห่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครั งที่ ๒ 
(The 2nd Asia–Pacific Water Summit: 2nd APWS) 
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ปรบัปรงุแกไ้ขระบบชลประทำนท่ีใช้น ้ำมำกเกนิไป และน้ำกลไกท่ีเหมำะสม
มำใช้ในกำรลดมลพษิด้ำนน ้ำ สง่เสรมิกำรสรำ้งเครอืข่ำยระหวำ่งรฐั เอกชน
และทุกภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม เรียกร้องให้องค์กรควำมร่วมมือด้ำนน ้ำ
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก ขับเคลื่อนแนวทำงสร้ำงสรรค์เพื่อสนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำนตำมมติ โดยเฉพำะกำรศึกษำประเมินควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ
จำกภยัพบิติัด้ำนน ้ำและกำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศและกำรจดัตั งระบบ
คลงัข้อมลูด้ำนน ้ำของภมูภิำคเอเชีย 

ปฏิญญำเชียงใหม่  (Chiang Mai Declaration) ไม่ ไ ด้ เป็น
หนังสือสัญญำท่ีเป็นข้อผูกพันทำงกฎหมำยต่อประเทศใดๆ แต่เป็นกำร
แสดงเจตนำรมณ์และแสดงออกร่วมกันว่ำผู้น้ำของประเทศในภูมิภำค
เอเชีย-แปซฟิกิเลง็เหน็ควำมส้ำคัญเร่ืองน ้ำและมีควำมพยำยำมร่วมกันใน
กำรบรหิำรจดักำรน ้ำทั งในภำวะปกติเพื่อให้กำรใช้น ้ำเกิดประโยชน์สูงสุด
และในภำวะเผชิญเหตุภยัพบิติัเพือ่ใหทุ้กประเทศอยูร่อดในภำวะท่ีคำดเดำ
ได้ยำก ปฏญิญำนี เปรยีบเสมอืนกญุแจน้ำไปสูค่วำมส้ำเรจ็ในกำรจดักำรน ้ำ
ในภมูภิำคและกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำในกำรเปิดปิดประตูน ้ำในช่วงน ้ำมำก
และน ้ำน้อย รวมถึงภยัพบิติัต่ำงๆ เพือ่ใหป้ระชำกรในประเทศในภูมิภำคมี
น ้ำเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรน ้ำจำก
ท่ีประชุม ได้แก่ ๑) กำรบริหำรจัดกำรและงบประมำณซึ่งท่ีประชุมเห็น
ว่ำควรน้ำเทคโนโลยีมำใช้จัดกำรกับปัญหำท่ีเกิดขึ นในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ๒) ประเทศต้องมีเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองเพื่อจะได้จัดสรร
งบประมำณให้เพียงพอและสรรหำเทคโนโลยีมำใช้แก้ปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสม ๓) ปัญหำน ้ำไม่ใช่เรื่องของหน่วยงำนหน่ึงหน่วยงำนใดแต่
เป็นเรื่องของทุกคน จึงควรเน้นกำรกระจำยอ้ำนำจให้ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรคิดและท้ำ ๔) น้ำภูมิปัญญำท้องถ่ินใน
กรณีศึกษำท่ีประสบควำมส้ำเร็จมำปรับผสมผสำนใช้กับเทคโนโลยี 
และ ๕) จัดตั งเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีน้ำไปสู่กำรอนุรักษ์น ้ำ
อย่ำงยั่งยืน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณในกำร
เป็นผู้น้ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำด้ำนน ้ำ ซึ่งสิ่งส้ำคัญในกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงน ้ำ คือ กำรจัดสรรและกำรจัดหำ เพรำะมีควำมต้องกำรด้ำน   
อุปสงค์จำกประชำชนท่ีเพิ่มสูงขึ นจนอำจน้ำไปสู่กำรเกิดข้อพิพำท
ระหว่ำงประเทศได้ กำรบริหำรจัดกำรน ้ำต้องให้ควำมส้ำคัญและ
ด้ำเนินกำรสอดคล้องกันทั งระบบ จึงไม่มีประเทศหน่ึงประเทศใดจัดกำร
ได้เพียงล้ำพังต้องสร้ำงพลังขับเคลื่อนให้เกิดควำมร่วมมือท่ีใกล้ชิดใน
ระดับภมูภิำคและระดับโลก โดยร่วมกันบริหำรจัดกำรตั งแต่ต้นน ้ำ กลำง
น ้ำ ปลำยน ้ำ และสร้ำงระบบเตือนภัยท่ีแม่นย้ำ วำงระบบป้องกันควำม
เสี่ยงต่ำงๆ และในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเป้ำหมำยในกำรพัฒนำแห่ง
สหัสวรรษต้องมั่นใจว่ำประเด็นเหล่ำนี จะถูกบรรจุไว้ในวำระกำรพัฒนำ
ภำยหลงัป ี๒๕๕๘ 

ส้ำหรับโครงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของไทย เริ่มจำกปี ๒๕๕๔ 
รัฐบำลได้ลงทุนเป็นจ้ำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในกำร

บริหำรจัดกำรน ้ำทั งระบบ โดยด้ำเนินกำรตำมแนวทำงพระรำชด้ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวท่ีทรงอทิุศพระวรกำยเพือ่จดักำรกบัปญัหำ
ด้ำนน ้ำของประชำชนชำวไทย กำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวท้ำให้ได้รับควำม
เช่ือมัน่ทั งจำกชุมชนและภำคธุรกิจระดับโลก และรฐับำลได้ริเริม่โครงกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ ซึ่งมีบริษัทต่ำงๆ เข้ำร่วมยื่นซองประมูล แต่พบว่ำบำง
โครงกำรเกดิปญัหำในสว่นกระบวนกำรกำรมสีว่นรว่มของประชำชนในกำร
จดัท้ำแผนแมบ่ทฯ และทีโออำรต่์ำงๆ โดยมรีำยละเอียดท่ีเป็นปญัหำ ดังนี  
กำรใหเ้อกชนเปน็ผูเ้จรจำขอเวนคืนท่ีดินท่ีจะใช้กอ่สรำ้งเองทั งท่ีไมม่อี้ำนำจ
ตำมกฎหมำยท้ำใหไ้มส่ำมำรถเข้ำพื นท่ีส้ำรวจเพือ่ออกแบบและกอ่สรำ้งได้ 
และประเด็นรำคำท่ีตั งไว้แบบจีเอ็มพี (Design-Build with Guaranteed 
Maximum Price (GMP)) หรือกำรตั งเพดำนรำคำค่ำก่อสร้ำงสูงสุดท้ำให ้ 
ทีโออำร์ท่ีออกมำมข้ีอจ้ำกัดค่อนข้ำงมำกในเรือ่งของคุณสมบัติ บริษทัควร
ตั งทีมกฎหมำยเข้ำมำช่วยดูแลในเง่ือนไขต่ำงๆ และสิง่ท่ีบรษิทัต้องแบกรับ
หลงัจำกท่ีได้ยืน่โครงกำรไปแลว้ รวมถึงประเด็น พ.ร.ก.กูเ้งนิ ๓.๕ แสนลำ้น
บำทเพือ่บรหิำรจดักำรน ้ำท่ีอำจเปน็ช่องโหวใ่หเ้กดิกำรทุจรติคอรร์ปัช่ันและ
อำจไมช่อบด้วยอนุสญัญำสหประชำชำติวำ่ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ พ.ศ. 
๒๕๔๖ (UNCAC ๒๐๐๓) 

ทั งนี  ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่ีดีและสร้ำงสรรค์
จะสำมำรถท้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรมซึ่ง
น้ำไปสู่ควำมมั่งค่ังของประชำชนและประเทศ โดยเน้นกำรแก้ปัญหำท่ี
ต้นทำงและลดกิจกรรมของมนุษย์ท่ีท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
อำกำศ เพรำะต้นทุนของกำรร่วมมือกันในกำรวำงแผนและลงทุนใน
กำรป้องกัน (Prevention) จะต้่ำกว่ำค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ นจำกกำร
แก้ปัญหำและฟื้นฟู (Recover) ภำยหลังจำกเกิดเหตุภัยพิบัติและ
อุทกภัย กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน ้ำตั งแต่ต้นน ้ำ กลำงน ้ำ และ
ปลำยน ้ำในระดับประเทศ ภูมิภำค และระดับโลก รวมถึงกำรสร้ำง
ระบบพยำกรณ์อำกำศและกำรเตือนภัยท่ีแม่นย้ำและมีประสิทธิภำพ
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมเป็นสิ่งจ้ำเป็น... 
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