
 
 
 
 
 

 
 

 
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 เน้นการบริหารจัดการน้้าต้องครอบคลุมและสอดคล้อง
กันทั้งระบบ เพื่อความม่ันคงด้านน้้าร่วมกัน 
 
 
วันนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม Asia – Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 ทีศู่นย์การประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้น าและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ าจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความท้าทาย และความจ าเป็นที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบและร่วมมือกัน เพื่อความมั่นคงด้านน้ า ที่เป็นปัจจัยส าคัญของมวลมนุษยชาติในการด ารงอยู่และการพัฒนา ดังนี้  
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยความยินดียิ่ง ในนามของประชาชนชาวไทยทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 และรู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งเป็นพิเศษเพราะ
เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรี จึงต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจที่ให้เกียรติกับนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาว
เชียงใหม่ในครั้งนี้ จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความส าคัญของน้ าและการรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าว่า  

 “น้ า” นั้น คือ “ชีวิต” เพราะมนุษย์ทุกคนตระหนักเสมอว่าเมื่อ “ขาดน้ า” ย่อมหมายถึง “ขาดชีวิต” แต่ในทางตรงกันข้าม 
พลังของน้ าที่ไหลหลากหรือท่วมท้นเกินความจ าเป็นก็มีอ านาจการท าลายล้าง และสามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้ไม่แพ้ภาวะแห่งความ
แห้งแล้งขาดแคลน  

เมื่อ “น้ า” เป็นสิ่ง เชื่อมโยงความเป็นอยู่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยการผลิตทั้งในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงความอยู่ดีมีสุขของมวลมนุษยชาติ และเป็นพ้ืนฐานแห่งการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร (Food 
Security) ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) “น้ า” จึงเป็นทรัพยากรและสมบัติของมวลมนุษย์ทุกคน  
ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง หรือแม้แต่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติที่ได้เคย
กล่าวไว้ว่า “น้ า” เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเราทุกคนควรปกปักษ์รักษา 

การประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้จึงมีความส าคัญยิ่ง ทั้งยังสอดคล้องกับการที่ปีนี้เป็นปี
สากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้าน
น้ า (Water Security) และภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
ส าหรับนายกรัฐมนตรีแล้ว มีความเห็นว่า ธรรมชาติย่อมต้องมีความสมดุล ด้วยในระบบนิเวศน์ ความสมดุลของน้ าย่อมมีผลต่อความ
สมดุลในการใช้ชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคิดถึงประเด็นปัญหาเรื่องน้ า ความไม่สมดุลที่เกิดข้ึนก็มีมิ ติที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทุกท่านมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหากันในที่นี้  
 

มีข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณน้ าบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ าเค็ม และน้ าจืดมีปริมาณสัดส่วนที่ต่ ากว่ามาก ซึ่งนับวันมนุษย์ได้
ใช้น้ าจืดอย่างสิ้นเปลือง ซ้ ายังท าลายแหล่งก าเนิดน้ าไม่ว่าจะด้วยการตัดไม้ท าลายป่า หรือท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีมลภาวะ จน
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลในน้ าจืดที่เป็นน้ าสะอาดหดหาย เป็นบ่อเกิด
ของโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่น้ าทะเลเอ่อท่วมจากการที่น้ าแข็งขั้วโลกละลาย เกาะหลายเกาะ หรือแม้แต่ประเทศทั้งประเทศเสี่ยงต่อ
การจมหายไปในท้องสมุทร พร้อมๆ กับท่ีพายุนานาประเภทไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ริเคน ทอร์นาโด ไซโคลน หรือพายุฝนธรรมดาได้ทวี
ความรุนแรงจนเกิดภัยพิบัติในบริเวณกว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 

นักวิชาการด้านน้ าและระบบนิเวศน์เชื่อว่า วิกฤติของมนุษยชาติที่ก าลังจะมาถึงจะเก่ียวข้องกับความมั่นคงด้านน้ า บางคน
ถึงกับท านายว่าการแย่งชิงน้ า จะเป็นต้นเหตุของสงครามในอนาคต  
 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเช่นกัน ตาม
สถิติที่ปรากฏ ทวีปเอเชียมีประชากรคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของประชากรโลก แต่การเข้าถึงน้ าของผู้คน คิดเป็นเพียงร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณน้ าทั้งหมดในโลก และทุก ๑ ใน ๕ คนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขาดการเข้าถึงน้ าดื่มที่สะอาดปลอดภัย  

ในขณะเดียวกันเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมากที่สุดในโลก ที่หลายคนเชื่อว่าศตวรรษนี้จะ
เป็นยุคทองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในมิติของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความฝันนั้นจะเป็นจริงไม่ได้ หากพวกเราไม่แก้ปัญหา
การบริหารจัดการน้ าอย่างจริงจัง 

ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เล่าถึงประสบการณ์ของประเทศไทย ตั้งแต่วันแรกที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี    รัฐบาล และพ่ี
น้องประชาชนคนไทยต้องรวมพลังกันเพ่ือเผชิญ (ฝ่าฟัน)  กับมหาอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีผู้เสียชีวิต
จ านวนมากและผู้คนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย  รายได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงสามไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ สูญเสียไปสิ้น ส่งผลให้การเจริญเติบโตในปีดังกล่าวต้องติดลบ  

แม้กระนั้นก็ตาม ประเทศไทยก็สามารถฟันฝ่ามหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ ด้วยความมีเอกภาพของประชาชนชาวไทย และความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทุกภาคส่วนในสังคมไทย และที่ส าคัญเราได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยรัฐบาลได้ลงทุนเป็นจ านวน
เงินหนึ่งหมื่นสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ โดยได้ด าเนินการตามแนวทางพระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านน้ าของประชาชนชาว ไทย 
การด าเนินการดังกล่าวจึงท าให้ได้รับความเชื่อม่ันทั้งจากชุมชนและภาคธุรกิจระดับโลกคืนกลับมา และปัจจุบันเศรษฐกิจของเราได้
เติบโตขึ้นถึงร้อยละ ๖.๔ ในปีที่แล้ว 
 ในการด าเนินการบริหารจัดการน้ าเราควรจะให้ความส าคัญกับการด าเนินการที่ครอบคลุมและสอดประสานกันทั้งระบบ  
เนื่องจากภัยธรรมชาติไม่รู้จักค าว่าพรมแดน ไม่รู้จักความแตกต่างของผู้คน น้ าไหลจากที่สูงไปที่ต่ าตามภูมิประเทศพวกเราทุกคนจึง
ควรที่จะมาร่วมมือกันในการส่งเสริมความม่ันคงด้านน้ า (Water Security) โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง และลดกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ เพราะได้ประสบด้วยตนเองแล้วว่า ต้นทุนของการร่วมมือกันในการวางแผนและลงทุน
ในการป้องกัน (Prevention) นั้นจะต่ ากว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู (Recovery) หลังจากการ
เกิดเหตุภัยพิบัติและอุทกภัยนอกจากนี้ ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ าที่ดีและสร้างสรรค์จะสามารถท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ความมั่งค่ังของประชาชนและประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้สามารถจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้เพียงตามล าพัง ทางเลือกเดียวของเราคือ ต้อ งสร้างพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยประเทศไทยก็พร้อมที่จะมีบทบาทร่วมอย่างเต็มที่  

 เราต้องร่วมกันปลูกป่าและรักษาแหล่งน้ าที่เป็นต้นน้ า  
 เราต้องร่วมกันลดมลพิษและภาวะโลกร้อน  

 
 
 



 
 

 เราต้องยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งน้ าที่สะอาด  
 เราต้องร่วมกันวางระบบบริหารจัดการน้ า ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  
 เราต้องช่วยกันสร้างระบบพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยที่แม่นย ามีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
ท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่าในการหารือช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งในเรื่อง

ความสัมพันธ์ของความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ, อาหาร และน้ า, ความมั่นคงของการใช้น้ าในเขตเมือง, ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม, การสร้างความมั่นคงด้านน้ าส าหรับการใช้ครัวเรือน, การวางระบบป้องกันความเสี่ยง และการจัดการกับความท้าทาย
จากภัยพิบัติ ฯลฯ ซ่ึงพร้อมจะสนับสนุนความคิดที่ดี ๆ เหล่านี้ให้เป็นจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศในเอชีย-แปซิฟิกจะ
ร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืนๆ ในเวทีสหประชาชาติ และในเวทีอ่ืนๆ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมแนวทางอย่าง
มีองค์รวมในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า ในขณะที่เราพยายามจัดการกับ
ประเด็นเหล่านี้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายฃการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เราต้องแน่ใจว่าประเด็นเหล่านี้จะถูกบรรจุในวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และหวังว่าประชุมครั้งนี้จะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างพวกเราทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการ
เสริมสร้างเอเชีย-แปซิฟิกให้มีภูมิคุ้มกันต่อน้ าและต่อภัยพิบัติท่ีดียิ่งขึ้น “ 
 
 


