สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฏิญญาเชียงใหม วาดวยภาวะผูนำและพันธะผูกพัน เพื่อ
ความมั่นคงดานน้ำและการเผชิญภัยพิบัติดานน้ำ ในการ
ประชุมระดับผูน ำดานน้ำแหงภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก ครัง้ ที่ 2
ระหวางวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีประมุขแหงรัฐ
และหัวหนารัฐบาล ตลอดจนหัวหนาคณะผูแทนประเทศ
และประธานเจาหนาที่บริหารขององคการและบริษัทใน
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก ไดเขารวมการประชุมระดับผูน ำ
ดานน้ำแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่
19-20 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย
ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของน้ำตอการดำรงชีพมนุษย ตอ
ความมั่นคงของมนุษย ตอสภาวะแวดลอมและเศรษฐกิจ
จำนวน 13 ขอ ดังนี้
1. เรายืนยันพันธกรณีที่ไดใหไวในการประชุมระดับผูนำดานน้ำแหงภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 1 (ณ เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุน ป 2550) ที่จะให
ลำดับความสำคัญอยางสูงในประเด็นดานน้ำและสุขาภิบาลในวาระแหงชาติ
ของแตละประเทศ และใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรทีเ่ หมาะสมในภาคน้ำและ
สุขาภิบาล
2. เราสงเสริมใหบรรจุประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเปนสวนหนึ่ง
ของวาระการพัฒนาภายหลังป 2558 ของสหประชาชาติเพือ่ รับมือกับความ
ทาทายในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน อันเกิดจากน้ำทวม ภัยแลง
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ
3. เราจะเรงรัดกระบวนการนำแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามความเหมาะสม ในขณะที่
สนับสนุนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและการจัดการน้ำที่ดี
4. เราจะยกระดับความรวมมือระดับภูมิภาคและระหวางประเทศในการ
แบงปน แลกเปลี่ยน และเผยแพรองคความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี
ตลอดจน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ
5. เราจะสงเสริมการใชทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งรวมถึงในการใชน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลอดจนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6. เราจะปรับปรุงระบบชลประทานในภาคการเกษตรที่มีการใชน้ำปริมาณ
มากใหเปนสวนหนึ่งของแผนการสงเสริมการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ
7. เราจะเพิ่มการถายโอนเทคโนโลยี เสริมสรางขีดความสามารถ และแลก
เปลีย่ นความรูเ พือ่ การใชนำ้ อยางเหมาะสม และลดผลกระทบจากความเสีย่ ง
และภัยพิบตั ดิ า นน้ำตอการดำรงชีพของประชาชน เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม
8. เราจะใหลำดับความสำคัญตอการใชขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาระบบการลดภัยพิบัติและการบรรเทา
ทุกข ซึ่งรวมถึงการเตือนภัยลวงหนา และการสรางชุมชนที่มีความยืดหยุน
ตอสภาวะแวดลอม ดวยการพัฒนาขีดความสามารถ ธรรมาภิบาลที่ตอบ
สนองตอทุกภาคสวน และการบริหารการเงินเชิงสรางสรรค

9. เราจะสงเสริมการออกนโยบายและมาตรการเพื่อลดมลพิษดานน้ำ การ
ตอสู การแปรสภาพเปนทะเลทราย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการปกปอง
พื้นที่ชุมน้ำ แมน้ำ ตลอดจนแหลงธรรมชาติของน้ำจืดซึ่งเปนปจจัยพื้นฐาน
ของมนุษยและธรรมชาติ10. เราจะสงเสริมการสรางเครือขายและความเปน
หุน สวนทีด่ ขี น้ึ ตามความเหมาะสมระหวางภาครัฐและผูม สี ว นไดสว นเสียตางๆ
ในการจัดการการปองกัน และการใชประโยชนทรัพยากรน้ำที่สมเหตุสมผล
รวมถึงการเสริมสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
11. เราจะสงเสริมใหมีการพิจารณาประเด็นดานน้ำในการหารือเรื่องวาระ
การพัฒนาภายหลังป 2558 ของสหประชาชาติตามความเหมาะสม
12. เราจะขอใหองคกรหารือเรื่องน้ำแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกระดม
กำลังในการสนับสนุนการดำเนินงานตามขอเสนอแนะขางตน และจะสง
เสริมใหมีการพิจารณานโยบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอมตามความเหมาะสมในบริบทของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และการ
ขจัดความยากจน รวมทั้งการจัดตั้งระบบขอมูลดานน้ำของภูมิภาคเอเชีย
13. เราขอขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยดวยความจริงใจในการ
เปนเจาภาพจัดการประชุมระดับผูนำดานน้ำแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ครั้งที่ 2 และสงเสริมใหทุกประเทศเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตามขอ
เสนอแนะขางตนดวยความมุงมั่นและความตั้งใจเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของเรา
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Asia – Pacific Water Summit
ครั้งที่ 2

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม Asia –
Pacific Water Summit ครัง้ ที่ 2 ทีเ่ ชียงใหม เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
พรอมดวยผูนำและผูเชี่ยวชาญดานน้ำจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เขารวม
และแลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณดา นการบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบ
โดยนายกรัฐมนตรีไดกลาวใหเห็นถึงสภาพปญหา ความทาทาย และความ
จำเปนที่ทุกประเทศและทุกภาคสวนตองรวมกันรับผิดชอบและรวมมือกัน
เพือ่ ความมัน่ คงดานน้ำทีเ่ ปนปจจัยสำคัญของมวลมนุษยชาติในการดำรงอยู
และการพัฒนา ดังนี้
“น้ำ” นั้น คือ “ชีวิต” เพราะมนุษยทุกคนตระหนักเสมอวาเมื่อ ที่เปนน้ำสะอาดหดหาย เปนบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บ ในขณะที่น้ำทะเลเออ
“ขาดน้ำ” ยอมหมายถึง “ขาดชีวิต” แตในทางตรงกันขาม พลังของน้ำที่ ทวมจากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกาะหลายเกาะ หรือแมแตประเทศทั้ง
ไหลหลากหรือทวมทนเกินความจำเปนก็มอี ำนาจการทำลายลาง และสามารถ ประเทศเสี่ยงตอการจมหายไปในทองสมุทร พรอมๆ กับที่พายุนานาประเภท
คราชีวิตมนุษยไดไมแพภาวะแหงความแหงแลงขาดแคลน เมื่อ “น้ำ” เปน ไมวาจะเปนเฮอรริเคน ทอรนาโด ไซโคลน หรือพายุฝนธรรมดาไดทวีความ
สิง่ เชือ่ มโยงความเปนอยู เสริมสรางคุณภาพชีวติ เปนเสนทางคมนาคม เปน รุนแรงจนเกิดภัยพิบัติในบริเวณกวางอยางไมเคยปรากฏมากอน
ปจจัยการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่หลอเลี้ยงความอยูดีมีสุข
นักวิชาการดานน้ำและระบบนิเวศนเชื่อวา วิกฤติของมนุษยชาติ
ของมวลมนุษยชาติ และเปนพื้นฐานแหงการสรางความมั่นคงดานอาหาร ที่กำลังจะมาถึงจะเกี่ยวของกับความมั่นคงดานน้ำ บางคนถึงกับทำนายวา
(Food Security) ตลอดจนการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น
การแย ง ชิ ง น้ ำ จะเป น ต น เหตุ ข องสงครามใน
(Sustainable Development) “น้ำ” จึงเปนทรัพยากร
อนาคตในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก การเปลีย่ นแปลง
“น้ำ” นั้น คือ “ชีวิต”
และสมบัติของมวลมนุษยทุกคน ไมใชของคนใดคน
ของสภาพภู ม ิ อ ากาศมี ผ ลกระทบต อ ชี ว ิ ต ของ
หนึง่ หรือแมแตประเทศใดประเทศหนึง่ ดังนัน้ ดิฉนั
เพราะมนุษยทุกคนตระหนัก
ประชาชนในภูมิภาคเชนกัน ตามสถิติที่ปรากฏ
จึงเห็นดวยกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ
เสมอวาเมื่อ “ขาดน้ำ” ยอม
ทวีปเอเชียมีประชากรคิดเปนรอยละ 60 ของ
ทีไ่ ดเคยกลาวไววา “น้ำ” เปนเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ซึง่
หมายถึง “ขาดชีวิต” แตใน
ประชากรโลก แตการเขาถึงน้ำของผูคน คิดเปน
เราทุกคนควรปกปกษรักษา
เพียงรอยละ 30 ของปริมาณน้ำทั้งหมดในโลก
ทางตรงกันขาม พลังของน้ำ
ดังนั้น การประชุมที่ศูนยประชุมแหงนี้ ใน
และทุก 1 ใน 5 คนในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก ขาด
ที่ไหลหลากหรือทวมทนเกิน
ชวงสัปดาหที่ผานมาและในวันนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง
การเขาถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย
ความจำเปนก็มีอำนาจการ
ทั้งยังสอดคลองกับการที่ปนี้เปนปสากลแหงสหในขณะเดียวกันเอเชียยังคงเปนภูมิภาคที่มี
ทำลายลาง และสามารถครา
ประชาชาติวาดวยความรวมมือดานน้ำ ซึ่งมีวัตถุ
ชีวิตมนุษยไดไมแพภาวะแหง แนวโนมที่จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมากที่สุดในโลก
ประสงคเพื่อหารือประเด็นสำคัญตางๆ ที่เกี่ยวของ
ที่หลายคนเชื่อวาศตวรรษนี้จะเปนยุคทองของ
ความแหงแลงขาดแคลน
กับความมั่นคงดานน้ำ (Water Security) และภัย
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในมิติของการเจริญเติบโต
พิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ
ทางเศรษฐกิจ ความฝนนัน้ จะเปนจริงไมได หากพวก
สำหรับดิฉันแลว ดิฉันมีความเห็นวา ธรรม-ชาติยอมตองมีความ เราไมแกปญหาการบริหารจัดการน้ำอยางจริงจัง
สมดุล ดวยในระบบนิเวศน ความสมดุลของน้ำยอมมีผลตอความสมดุลใน
ดิฉันขอใชโอกาสนี้เลาถึงประสบการณของประเทศไทย ตั้งแตวัน
การใชชวี ติ ของมนุษยและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ แตในขณะเดียวกันเมือ่ คิดถึงประเด็น แรกที่ดิฉันดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี ดิฉัน รัฐบาล และพี่นองประชาชน
ปญหาเรื่องน้ำ ความไมสมดุลที่เกิดขึ้นก็มีมิติที่หลากหลาย ซึ่งเปนเหตุผล คนไทยตองรวมพลังกันเพื่อเผชิญ (ฝาฟน)
หลักทีท่ กุ ทานมารวมประชุมแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นเพือ่ แกไขปญหากันในทีน่ ้ี กับมหาอุทกภัยที่รายแรงที่สุดในประวัติ
มีขอเท็จจริงที่วาปริมาณน้ำบนโลกใบนี้สวนใหญแลวเปนน้ำเค็ม ศาสตร ข องชาติ ไ ทย มี ผ ู  เ สี ย ชี ว ิ ต จำนวน
และน้ำจืดมีปริมาณสัดสวนทีต่ ำ่ กวามาก ซึง่ นับวันมนุษยไดใชนำ้ จืดอยางสิน้ มากและผูคนหลายพันคนตองไรที่อยูอาศัย
เปลื อ ง ซ้ ำ ยั ง ทำลาย รายไดจากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
แหลงกำเนิดน้ำไมวา จะ ในชวงสามไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2554
ดวยการตัดไมทำลายปา สูญเสียไปสิ้น สงผลใหการเจริญเติบโตใน
หรือทำใหสิ่งแวดลอม ปดังกลาวตองติดลบ
แมกระนั้นก็ตาม ประเทศไทยก็
เปนพิษ มีมลภาวะ จน
สามารถฟ
นฝามหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได ดวย
ทำใหเกิดภาวะโลกรอน
และปรากฏการณเรือน ความมีเอกภาพของประชาชนชาวไทย และ
กระจก (Greenhouse ความรวมมืออยางใกลชดิ ระหวางทุกภาคสวน
Effect) สงผลในน้ำจืด ในสังคมไทย และทีส่ ำคัญเราไดเปลีย่ นวิกฤต
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ใหเปนโอกาส โดยรัฐบาลไดลงทุนเปนจำนวนเงิน
สิ่งแวดลอม, การสรางความมั่นคงดานน้ำสำหรับ
หนึ่งหมื่นสองพันลานดอลลารสหรัฐในการบริหาร
การใชครัวเรือน, การวางระบบปองกันความเสี่ยง
จัดการน้ำทั้งระบบ
และการจัดการกับความทาทายจากภัยพิบัติฯลฯ
ดิฉันหวังวาประชุมครั้งนี้
ซึ
่ง ดิฉันพรอมจะสนับสนุนความคิดที่ดี ๆ เหลานี้
โดยไดดำเนินการตามแนวทางพระราช
จะนำไปสู
ค

วามร
ว
มมื
อ
ใหเปนจริง!
ดำริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีไ่ ดทรง
ระหวางพวกเราทุกคน
อุทิศพระวรกายมาโดยตลอดพระชนมชีพ เพื่อจัด
ทายทีส่ ดุ นี้ ดิฉนั หวังเปนอยางยิง่ วา ประเทศ
การกับปญหาดานน้ำของประชาชนชาวไทย การ
ในเอเชี
ย-แปซิฟกจะรวมมือกับภูมิภาคอื่นๆ ในเวที
อยางตอเนื่อง ในการ
ดำเนินการดังกลาวจึงทำใหไดรับความเชื่อมั่นทั้ง
สหประชาชาติและในเวทีอื่นๆ เพื่อจัดการกับการ
เสริ
ม
สร
า
งเอเชี
ย
-แปซิ
ฟ
ก

จากชุมชนและภาคธุรกิจระดับโลกคืนกลับมา และ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สงเสริมแนวทางอยาง
ใหมีภูมิคุมกันตอน้ำ
ปจจุบนั เศรษฐกิจของเราไดเติบโตขึน้ ถึงรอยละ 6.4
มีองครวมในการจัดการทรัพยากรน้ำอยางยัง่ ยืนและ
ในปที่แลว
ลดความเสี
ย่ งจากภัยพิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับน้ำ ในขณะ
และตอภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น
ทีเ่ ราพยายามจัดการกับประเด็นเหลานีใ้ นฐานะทีเ่ ปน
ในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเรา
สวนหนึ่งของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
ควรจะใหความสำคัญกับการดำเนินการที่ครอบ
เราต
องแนใจวาประเด็นเหลานี้จะถูกบรรจุในวาระ
คลุมและสอดประสานกันทั้งระบบ เนื่องจากภัย
ธรรมชาติไมรูจักคำวาพรมแดน ไมรูจักความแตกตางของผูคน น้ำไหลจาก การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015
ดิฉันหวังวาประชุมครั้งนี้จะนำไปสูความรวมมือระหวางพวกเรา
ที่สูงไปที่ต่ำตามภูมิประเทศพวกเราทุกคนจึงควรที่จะมารวมมือกันในการ
ทุกคนอยางตอเนือ่ ง ในการเสริมสรางเอเชีย-แปซิฟก ใหมภี มู คิ มุ กันตอน้ำและ
สงเสริมความมั่นคงดานน้ำ (Water Security)
โดยเนนการแกปญหาที่ตนทาง และลดกิจกรรมของมนุษยที่ทำ ตอภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น”
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ เพราะดิฉันไดประสบดวยตนเองแลววา ขอสรุปในเวทีคูขนาน
ตนทุนของการรวมมือกันในการวางแผนและลงทุนในการปองกัน (Prevention) การประชุมวิชาการดานน้ำใน 7 หัวขอ ไดแก
นั้นจะต่ำกวาคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะตองมาแกปญหาและฟนฟู
1. ความสัมพันธของความมั่นคงดานเศรษฐกิจ
(Recovery) หลังจากการเกิดเหตุภยั
2. อาหารและน้ำ
3. ความมัน่ คงของการใชนำ้ ในเขตเมือง
พิบัติและอุทกภัย นอกจากนี้ ความ
4. ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็น
รวมมือในการบริหารจัดการน้ำที่ดี
ดานสิ่งแวดลอม
และสรางสรรคจะสามารถทำใหเกิด
5.
การสร
างความมัน่ คงดานน้ำสำหรับ
ประโยชนตอภาคการเกษตร และ
การใชในครัวเรือน
อุตสาหกรรม ซึง่ จะนำไปสูค วามมัง่ คัง่
6.
การวางระบบปองกันความเสี่ยง
ของประชาชนและประเทศอีกดวย
7. การจัดการกับความทาทายจาก
ทั ้ ง นี ้ ไม ม ี ป ระเทศใดใน
ภัยพิบัติ
ภูมภิ าคนีส้ ามารถจัดการกับสิง่ ทาทาย
ซึ่งทั้งหมดเปนหัวขอที่ประเทศไทย
เหลานี้ไดเพียงตามลำพัง ทางเลือก
เป น ผู  เ สนอ โดยใช ก รณี ศ ึ ก ษาจาก
เดียวของเราคือ ตองสรางพลังขับ
สถานการณน้ำในประเทศไทย
เคลื่อนใหเกิดความรวมมือที่ใกลชิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย
มีขอสรุปเบื้องตนในการทำใหประชาชนสามารถเขาถึงน้ำสะอาด
ประเทศไทยก็พรอมที่จะมีบทบาทรวมอยางเต็มที่
ปจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ที่เปนความมั่นคงทางน้ำ และรับมือกับ
• เราตองรวมกันปลูกปาและรักษาแหลงน้ำที่เปนตนน้ำ
ความทาทายทางน้ำในรูปแบบใหม รวมทั้งพัฒนาองคความรู และจัดตั้ง
• เราตองรวมกันลดมลพิษและภาวะโลกรอน
เครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน และถึงแมที่ประชุมจะยอม
• เราตองยืนยันในเจตนารมณที่จะใหประชาชนทุกคนเขาถึงแหลงน้ำ รับวา หลายๆ ปญหายังยากตอการจัดการและแกไขปญหาได แตก็พรอมที่
ที่สะอาด
จะรวมผลักดันวาระเรื่องน้ำเปนนโยบายเรงดวนสำหรับทุกประเทศ และใน
• เราตองรวมกันวางระบบบริหารจัดการน้ำ ตัง้ แตตน น้ำ-กลางน้ำ-ปลาย ระดับภูมิภาค โดยกำหนดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
น้ำ ในระดับประเทศ ภูมิภาค Development Goal) ซึง่ จะเปนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในอนาคต
และระดับโลก
และถือเปนประเด็นที่ประเทศไทยมีสวนรวมและมีบทบาทนำในเวทีโลก
• เราตองชวยกันสรางระบบพยากรณ
การประชุมของกลุมเยาวชนจาก 14 ประเทศ (Youth Water
อากาศและการเตือนภัยทีแ่ มนยำ Forum 2013) เปนที่นายินดีวาเยาวชนที่เขารวมการประชุมไดมีการแลก
มีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี เปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ชี้ใหเห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนคน
ที่เหมาะสม
รุนใหมตอวาระน้ำ ที่จะมีผลกระทบในรูปแบบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดิฉันดีใจที่ไดทราบวาในการ โดยกลุมเยาวชนไดรวมกันแสดงเจตนารมณสรุปไวใน 3 หัวขอคือ
หารือชวง 2-3 วันที่ผานมา ไดมี 1. ปลูกจิตสำนึกการรักษาและพัฒนาน้ำอยางยั่งยืน
การแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นทัง้ ในเรือ่ ง 2. กระทรวงศึกษาธิการของแตละประเทศ จะตองมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพใหกับเด็ก ตั้งแตอนุบาลความสัมพันธของความมั่นคงดาน
อุดมศึกษา
เศรษฐกิจ, อาหาร และน้ำ, ความ
3.
ผลั
กดันใหประชาชนไดมตี ระหนักถึงคุณคาน้ำและใชทรัพยากรทุกประเภท
มั ่ น คงของการใช น ้ ำ ในเขตเมื อ ง,
โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำอยางมีจิตสำนึกและรูคุณคา
ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นดาน
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คำกลาวของ
ผูนำประเทศตางๆ
ในการประชุมครั้งนี้

ชีก โมฮัมหมัด บิน ราชิด อัล มักทูม นายกฯยูเออี กลาววา การบริหาร
จัดการน้ำ ภาวะโลกรอน การพัฒนาอยางยั่งยืนลวนแตมีความสัมพันธเกี่ยว
ของกัน ขอชื่นชมไทยหลังปญหาอุทกภัยครั้งรายแรงไดดำเนินการอยางแข็ง
ขันในการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ พรอมจะขอเรียน
รูประสบการณจากไทย
นายโมอานา การกัส คาโลซิล นายกฯสาธารณรัฐ
วานูอาตู กลาววา วานูอาตู ประเทศในหมูเกาะ
แปซิฟก ตองเผชิญกับความทาทายจากภัยพิบตั ติ า งๆ
พายุ น้ำทวม และภูเขาไฟระเบิดที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำอยูเสมอ จึงเชื่อวาทุกภาค
สวนทัง้ ภาครัฐ ประชาชนและภาคเอกชนตองรวมมือ
กันและเรียนรูแ ลกเปลีย่ นประสบการณจากประเทศ
ตางๆ เพื่อบรรลุแนวทางการจัดการน้ำอยางยั่งยืน
รวมกัน

น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกฯ ระบุวา
"ไมมปี ระเทศใดในภูมภิ าคนีส้ ามารถจัดการ
กับสิ่งทาทายเหลานี้ไดเพียงตามลำพังทาง
เลือกเดียวของเราคือ ตองสรางพลังขับเคลือ่ น
ใหเกิดความรวมมือที่ใกลชิดขึ้นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก โดยไทยพรอมจะมี
บทบาทรวมอยางเต็มที่"

นายวุก เจเรมี ประธานสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 67 ชื่นชม
พระอัจฉริยภาพและพระอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการ
พัฒนาระบบชลประทาน และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพใหแกประชาชน
ชาวไทยและเนนย้ำใหทุกประเทศผลักดันนโยบายของตนสูเปาหมายของ
สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห ประมุข
สหประชาชาติ ในการบรรลุ ก ารพั ฒ นาสหั ส วรรษ หรื อ Millennium
แหงบรูไน ชี้วาจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นแตขาด
Development Goal ทั้งนี้ ยังไดชื่นชมการจัดการน้ำของรัฐบาลไทย เมื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ใหเกิด
เหตุการณอุทกภัยใหญป 2554 ที่ผานมาดวย
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับปริมาณการอุปโภค
และบริโภค ทำใหเกิดปญหา ดังนั้น ทุกภาคสวนตอง
นายทองสิง ทำมะวง นายกฯสปป.ลาว เห็นวา
ใหความสำคัญและรวมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและ
ประสบการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการตระหนัก
ระดับโลก รวมถึงการสรางหลักประกันในการเขาถึง
วา ตองรวมมืออยางใกลชิดและสนับสนุนกันเพื่อแก
ทรัพยากรน้ำอยางทั่วถึงและเทาเทียม และโลกตองบูรณาการใหเกิดแนว
ปญหาและรับมือกับภัยพิบตั ติ า งๆ ทัง้ น้ำทวม น้ำแลง
ทางรวมกัน จัดลำดับความสำคัญและเรงรัดการดำเนินการใหเปนรูปธรรม
หรือพายุตางๆ
รวมทั้งสรางความตระหนักรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงผลรายตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และความรับผิดชอบรวมกัน
นายราตู เอเพลี ไนลาติเกา ประธานาธิบดีฟจิ กลาววา
ประเทศที่เปนเกาะประสบปญหาน้ำแลงทุกป รัฐบาลได
ออก พ.ร.บ.บริหารจัดการน้ำ เพื่อคุมครองการใชน้ำ เพื่อ
ใหประชากรเขาถึงน้ำที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นางชีก ฮาสินา นายกฯบังกลาเทศ กลาววา ปญหา
การบริหารจัดการน้ำมีประเด็นสำคัญ เชน ตองมีการ
วางแผนในระดับชาติ ใหความสำคัญกับสิทธิบัตร เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับน้ำ การบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรมเพื่อการใชน้ำอยางเหมาะสม การสรางความ
ตระหนักถึงคุณคาของน้ำเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ
และปญหาของประชากรที่อาศัยอยูตามลุมน้ำ ตองมี
การติดตามและวางแผนดูแล การบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพตอง
มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และมีเครือขายการทำงานรวมกัน
ในระดับตางๆ จนถึงในมิติของสหประชาชาติ เพราะน้ำคือชีวิตและมีคา
สำหรับมนุษยทุกหมูเหลา
นายชอง ฮง-วอน นายกฯสาธารณรัฐเกาหลี ระบุวา
การเปลี่ยน แปลงตางๆ อยูในมือและความรับผิดชอบ
ของทุกประเทศและทุกภาคสวน จึงตองมาบูรณาการ
ดวยความมุง มัน่ ระดมสรรพกำลังการแลกเปลีย่ นความรู
เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

“การบริหารจัดการน้ำเราควรจะให
ความสำคัญกับการดำเนินการที่ครอบคลุม
และสอดประสานกันทั้งระบบ เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติไมรูจักคำวาพรมแดน ไมรูจัก
ความแตกตางของผูคน น้ำไหลจากที่สูง
ไปที่ต่ำตามภูมิประเทศพวกเราทุกคน
จึงควรที่จะมารวมมือกันในการสงเสริม
ความมั่นคงดานน้ำ”
“ดิฉันไดประสบดวยตนเองแลววา ตนทุน
ของการรวมมือกันในการวางแผนและ
ลงทุนในการปองกัน นั้นจะต่ำกวา
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะตอง
มาแกปญหาและฟนฟู หลังจาก
การเกิดเหตุภัยพิบัติและอุทกภัย"
จากคำปาฐกถาของ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
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