เกร็ดความรู

วันน้ําโลก (World Water Day)
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

วันน้ําของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไมเปนทางการคือ World Water Day) ตรง
กับวันที่ 22 มีนาคมของทุกป เนื่องจากองคการสหประชาชาติ ไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ําที่ทวีความ
รุ น แรงมากขึ้ น และอาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาการแย ง ชิ ง น้ํ า ขึ้ น ได ใ นอนาคต ดั ง นั้ น ในป ค.ศ.1992 สมั ช ชา
สหประชาชาติ ไดประกาศใหวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปเปน “วันน้ําของโลก” หรือ “World Day for Water”
เพื่อระลึกถึงความสําคัญของน้ํา ซึ่งเปนความตองการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก
อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหเกิดการตื่นตัวใน หมูมวล มนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษน้ํา และการ
พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติป 1992 วาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา หรือที่เรียกกันวา Agenda 21 จัดโดยองคการน้ําแหงสหประชาชาติ (UN Water) ซึ่งในแตละปจะมี
หนวยงาน ในสังกัดองคการสหประชาชาติรับผิดชอบในการรวมจัดงาน
การจัดกิจกรรมการประชุมระหวางประเทศ
มีการจัดกิจกรรมการประชุมระหวางประเทศ วาดวยเรื่องน้ําของโลกขึ้นที่ประเทศ ตางๆ ดังนี้
ครั้งที่ 1: ป 2540 ณ ประเทศโมร็อกโก ครั้งที่ 2 : ป 2543 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ครั้ง
ที่ 3 : ป 2546 ณ ประเทศญี่ปุน
ในการประชุมหนแรกนั้น ผูเขาประชุมไดรวมกําหนด “หลักจริยธรรมในการใชน้ําครั้งใหม”เพื่อตอสู
กับปญหาการขาดแคลนน้ําโลก ดังนั้น การประชุมน้ําโลกในครั้งที่สองจึงเปนการสานตองานที่ทําคางไว โดยจะมี
การผลักดัน “แผนปฏิบัติการ” สําหรับน้ําในอีก 25 ปขางหนา เพื่อทําใหชาวโลกมีน้ําสะอาดไวดื่มกิน ชําระรางกาย
และทําการเกษตรอยางทั่วถึงในป 2568 ผูรับหนาที่ทํางาน คือ “คณะกรรมาธิการโลกวาดวยน้ําสําหรับศตวรรษที่
21″ ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงปารีส ฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการชุดนี้ตั้งเปาหมายวา จะเพิ่มการลงทุนในการ
จัดหาน้ําทั่วโลกขึ้นเปนปละ 180,000 ลานดอลลาร โดยมีภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย นายโคฟ อันนาน
เลขาธิการสหประชาชาติไดมีสารเนื่องในวันน้ําโลก
/โดยย้ําวา…

-๒โดยย้ําวา “น้ําสะอาดเปนสิ่งพิเศษ ในศตวรรษใหมนี้ยังไมมีเทคโนโลยีใดที่สามารถผลิตน้ําได น้ําจึง
ไมมีสิ่งใดมาแทนที่ หรือทดแทนได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเห็นคุณคาของน้ําและรักษาทรัพยากรนี้
ไว” เลขาธิ การยู เอ็ น ยังได เรี ย กร องให ป ระชาคมโลกใชน้ําอยางรับ ผิดชอบ เพื่อใหคนจนและคนรวยไดรั บ น้ํ า
อยางเทาเทียมกัน ในราคาที่หาซื้อได และวาสิ่งทาทายของมนุษยชาติก็คือ การจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษน้ํา
คุณภาพของน้ํา และปริมาณน้ํา ซึ่ง “สตรีเพศ” ในฐานะผูจัดการครอบครัวจะตองมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้
นอกจากนี้จะตองมีการสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นทั่วโลกวา น้ําเปนสิ่งสําคัญ และมีบทบาทในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนั้นชาวโลกตองยกระดับความรูในเรื่องการหมุนเวียนนําน้ํามาใชใหม และการเพิ่มสมรรถวิสัยตอการจัดการ
ทรัพยากรน้ําที่หายากนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะบรรลุผลไดดวยการดึงสติปญญาของมนุษยออกมมาใช และสงเสริม
วัฒนธรรมการอนุรักษน้ํา ตลอดจนการ “ปฏิวัติสีน้ําเงิน”
หนวยงานของสหประชาชาติมี 2 แหง ซึ่งมีหนาที่ดูแลเรื่องน้ําโดยตรง คือ 1. องคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (เอสเคป)
ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับน้ําทั่วโลก ซึ่งนาสนใจและมีหลายเรื่องที่คนทั่วยังไมรูและนึกไมถึง กลาวคือ
ยูเนสโกและ เอสเคประบุวา พื้นผิวโลก 2 ใน 3 ปกคลุมดวยน้ําแตเปน “น้ําเค็ม” จากทะเลและมหาสมุทรทั้งหมด
สวน “น้ําจืด” ซึ่งจําเปนตอการยังชีพของมนุษยนั้น ครอบคลุมเพียงรอยละ 1 ของผิวโลกเทานั้น แต “แหลงน้ํา
จืด” สวนใหญจะอยูบริเวณขั้วโลกเหนือ,ใตและธารน้ําแข็ง หรือซึมอยูใตผิวดินลึก จนมนุษยไมสามารถนํามาใชได
สวนแหลงน้ําจืดที่ใชไดจริงๆมีเพียงรอยละ 0.25 เทานั้น ซึ่งสวนใหญหาไดจากแมน้ํา ทะเลสาบ และแหลงน้ําใตดิน
แหลงน้ําจืดเพียงนอยนิดนี้เองที่เปนตัวหลอเลี้ยงชีวิต พลโลกกวา 6,000 ลานคน ซึ่งแนนนอนวายอม
ไมเพียงพอ ในขณะที่ความตองการใชน้ําของมนุษยกลับมีมากขึ้นทุกวัน และมีการใชทรัพยากรน้ําอยางไม
บันยะบันยัง ทําใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศของน้ําจืด จนตกอยูในสถานการณที่อันตรายอยางยิ่ง ยูเอ็นได
ยกตัวอยางพฤติกรรมการใชน้ําของมนุษยวา ในแตละวันมนุษยตอง
 ดื่มน้ําอยางนอย 2-5 ลิตร
 ใชชักโครกโถสวม 5-15 ลิตร
 ใชอาบน้ํา 50-200 ลิตร
 ใชน้ําเพื่อการชลประทานและการเกษตร ราวรอยละ 70 ของน้ําทั้งหมด แตครึ่งหนึ่งตองสูญเปลา
เพราะซึมลงไปในดินหรือไมก็ระเหยขึ้นสูอากาศหมด
กรุงเทพมหานครของไทย ไดชื่อวาเปนพื้นที่เมืองที่ผลาญทรัพยากรน้ํามากที่สุดในโลก เฉลี่ยแลว
ใชน้ําราว 265 ลิตรตอคนตอวัน ขณะที่ชาวฮองกงใชน้ําเปลืองนอยที่สุดในโลก เพียง 112 ลิตร ตอคนตอวัน
การใชทรัพยากรน้ําอยางไมรับผิดชอบทําใหการ ไหลเวียนของ แมน้ําหยุดชะงักลง ระดับน้ําในแมน้ํา
และน้ําใตดินลดลงอยางตอเนื่อง พื้นที่ลุมดินเปยกหายไป สภาพปนเปอนพิษจากมลพิษตางๆทําใหคุณภาพน้ําลดลง
จํานวนน้ําสะอาดก็ลดลงเชนกัน นอกจากนี้การขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากรโลกก็มีสวนทําใหจํานวน
น้ําจืดสําหรับใชในรายบุคคลลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน ที่นาเปนหวงคือ น้ําที่ปนเปอนมลพิษและขาดสุขลักษณะ
เปนสาเหตุทําใหเด็กทารกในเอเชียและแปซิฟกเสียชีวิตกวาปละ 5 แสนคน นอกจากนี้สถิติของสหประชาชาติเมื่อ
สิ้นป2542 พบวามีประชากรโลกราว 2,400 ลานคน ไมไดรับความสะดวกสบายจากระบบสุขอนามัยเกี่ยวกับน้ํา
ที่ทันสมัย หนวยงานของสหประชาชาติไดเสนอแนะทางออกในปญหานี้หลายขอ อาทิ การอนุรักษน้ํา, การบําบัดน้ําเสีย
, การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนําน้ํากลับมาใชใหม, การจัดการเรื่องน้ําและดินใหเหมาะสม , การทําวิจัยแหลงทรัพยากร
ที่มีอยู, ออกกฎหมายการใชน้ําที่ทันสมัย, การจัดสรรน้ําอยางเสมอภาค และการปลุกจิตสํานึกในหมูประชาชนให
ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของน้ํา ยิ่งกวานั้น การแกปญหาเรื่องน้ํายังตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายไมวา
/จะเปนตัวบุคคล...

-๓จะเปนตัวบุคคล, องคกร, อาสาสมัคร, ภาคอุตสาหกรรม, รัฐบาลทองถิ่น, รัฐบาลกลาง ตลอดจน องคกรระหวางประเทศ
และในการประชุมครั้งที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุน ประเทศไทยไดเปนสวนหนึ่งที่จะเขารวมการประชุมดังกลาวรวมกับ
ประเทศอื่นๆ อีกประมาณ 200 ประเทศ การประชุมครั้งนี้ รัฐบาลไทยจะมีสวนรวมที่สําคัญในการประชุม 3 ประการ
1. การเสนอรายงานโครงการประเมินสถานการณน้ําของโลกในสวนของประเทศไทยกรณี ศึกษาการ
พัฒนาและบริหารลุมน้ําเจาพระยา
2. การเสนอแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ํา ของประเทศไทย
3. การประชุมและจัดทําแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรี
การประชุมระดับโลกทุกครั้งที่ผานมา สถาบันการจัดการน้ําระหวางประเทศหรือสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศที่มีบทบาท เปนผูสนับสนุนการประชุมดังกลาว อาทิเชน World Water Council (WWC),
Clobal Water Partnership (GWP) และธนาคารโลก ตางใชโอกาสนี้ในการนําเสนอทิศทางหรือการจัดทรัพยากร
น้ําและการแบงปนผลประโยชน (Water Resources Management and Benefit Sharing) โดยมีประเด็นใจ
กลาง 4 ประเด็น ไดแก
1. หุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชน (Public Private Partnership)
2. เขื่อนกับการ Development Partnership)
3. คาคืนทุน (Cost Recovery)
4. การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management)
ซึ่ ง สรุ ป ในแต ล ะประเด็ น ได ดั ง นี้ การแปรรู ป กิ จ การประปาหรื อ ระบบชลประทานของรั ฐ
(Privatization) ภายใตแนวทาง ที่เรียกวา Public Private Partnership (PPP) ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกผลักดันจาก
การประชุมระดับนานาชาติมากอนหนานี้แลว เชน การประชุมเรื่องน้ําจืดโลกที่กรุงบอนน เยอรมนี เดือนธันวาคม
2544 หรือ การประชุมที่โจฮันเนสเบิรก อังกฤษ แนวทางเชนนี้ถูกใชเพื่อรองรับความชอบธรรมใหบริษัทขามชาติ
ดานกิจการน้ํา ประปาเขามา ลงทุนหรือรับสัมปทานในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในหลาย
ประเทศไดเกิดปญหาความขัดแยงในสังคมสูงมาก เชน ประเทศโบลิเวีย
แนวความคิดในเรื่องการคิดคาคืนทุนระบบชลประทานหรือระบบ การลงทุนดานการจัดหาน้ําเพื่อเปน
หลักประกันใหกับบริษัทที่มาลงทุนในแตละประเทศ และการสงเสริมระบบการคาเสรีของโลก การสงเสริมโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําในรูปแบบของเขื่อนขนาดใหญ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และเพื่อการบรรเทาน้ําทวม ซึ่งผลักดัน
โดย UNDP ไดจัดทําโครงการ Damand Development Partnership และ World Commission on Dam (WCD)
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ หรือ Integrated Water Resources Management (IWMI) โดยมีแนวทาง
ใหเกิดองคกรระดับลุมน้ํา เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด (โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ)
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