
น้ํา และ งาน 
วันน้ําโลก 2559 



1. ความสําคัญของวันน้ําโลก 

สหประชาชาติ เมื่อป 2535 ไดตระหนกัในความสาํคัญของ

ทรัพยากรน้ําตอการดํารงชีวิตของสิ่งทีม่ีชีวิตในโลกและเพือ่ที่จะ

ไดรวมกันอนุรักษทรพัยากรน้ํา  

จึงไดกําหนดใหวันที่ 22 มนีาคม ของทกุปเปน วันน้ําโลก หรือ 

World Day for Water และไดจัดงานวันน้ําโลกครัง้แรก

เมื่อป 2536 โดยกําหนดวาระสําคัญแตกตางกันออกไปในแตละป 
 



2. วาระของวันนํ้าโลกของป พ.ศ. 2558 

• เมื่อป พ.ศ. 2558 ไดกําหนด วาระ เปน  
  “น้ําและการพัฒนาที่ยั่งยนื” หรือ  
  “Water and Sustainable Development”  
• สําหรับประเทศไทยในป 2558 ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญหลาย

เรื่องที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก 
 



สําหรับประเทศไทยในป 2558 ไดมีการดําเนินงานที่

สําคัญหลายเรื่องที่นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดแก 

(1). การกําหนดแผนยุทธศาสตรน้ําของประเทศ (2558-2569) โดย ครม. 

เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 ประกอบดวย 
 (1.1). การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค 
 (1.2). การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (กษ และ อต) 
 (1.3). การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
 (1.4). การจัดการคุณภาพน้ํา 
 (1.5). การอนุรกัษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เส่ือมโทรมและการปองกันการ 

   พังทลายของดิน 
 (1.6). การบริหารจัดการโดย 
   * ตั้ง กนช 
   * ราง พรบ ทรพัยากรน้ํา 



5 



(2). การจัดทาํรางยุทธศาสตรชาติ  20 ป (2558-2577) และการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ซึ่ง
สอดรับกับยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตร  

  (2.1) การพัฒนาคน 
  (2.2) ความสามารถในการแขงขัน 
  (2.3) ความมัน่คงในทุกมิต ิ
  (2.4) ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ํา 
  (2.5) การบริหารจัดการและการอนรุักษสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

  บริหารจดัการน้ําภายใตยุทธศาสตรน้าํ 
  (2.6) การบริหารจัดการภาครัฐ 

สําหรับประเทศไทยในป 2558 ไดมีการดําเนินงานที่

สําคัญหลายเรื่องที่นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดแก 



12-17 April 2015 ,Korea 

3. การมีสวนรวมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ํา 



3. การมีสวนรวมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา 

1). น้ําเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน และใหผนวกเรื่องน้ําเปนเปาหมาย

สําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Post 2015 Sustainable Development)  

2). พันธสัญญาเรื่องสิทธิมนุษยชนในการเขาถึงน้ําดื่มที่ถูกสุขอนามัย 
3). น้ําเปนประเด็นสําคัญในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4). บทบาทของประเทศในความรวมมือดานน้ําขามพรมแดนตอการพัฒนาที่ย่ังยืน  
5). ใหความสําคัญกับการเปนหุนสวนระหวางประเทศ ภาครัฐ เอกชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 
6). ใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู

การปฏิบัติ 

3.1. ผลการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 7  
(12-17 เมษายน 2558 ณ เมืองแทจู เกาหลใีต) ไดมีปฏิญญารัฐมนตรี ยืนยันวา  

 



3.2 การประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ครั้งที ่70  

(25 กันยายน 2558 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมรกิา)  
  ผูนําประเทศไดรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030  

ไว 3 หมวดใหญคือ 

  1. การลดความยากจน 

 2. การคุมครองรักษาโลก 

 3. การสรางความมั่งค่ัง 
 

3. การมีสวนรวมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ํา 



เปาหมายรายประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030) 17 ขอ: 



1). ลดความยากจน 
2). สรางความมั่นคงดานอาหาร 
3). สุขภาพและความเปนอยูที่ด ี
4). มีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5). มคีวามเทาเทียม 
6). เขาถึงน้าํสะอาดและระบบ

สุขาภิบาล 
7). เขาถึงพลังงาน 
8). มีงานดี และเศรษฐกิจ

เจริญเตบิโต 
9). มีการพัฒนาอตุสาหกรรม 

นวัตกรรม และโครงสราง

พื้นฐาน 
 

10). ลดความเหลื่อมล้ํา 
11). เมอืงและชุมชนนาอยูและ

ปลอดภัย 
12).มคีวามรับผิดชอบในการผลิต

และการบริโภค 
13). สามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
14). อนรุักษสิ่งมีชีวิตในทะเล

มหาสมุทร 
15). อนรุักษสิ่งมีชีวิตบนบก 
16). ธํารงความยุติธรรมในสังคม

และองคกร 
17). การเปนหุนสวนของการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 



4.วันนํ้าโลก พ.ศ. 2559 

จากเหตุการณในระดับโลกที่มีการประชุม WWF 7 และการ
ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบกับการ

เกิดสภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทาํให

มีอัตราวางงานสูงในหลายประเทศ สหประชาชาติจงึไดกําหนด

วาระของวันน้ําโลก ประจําป 2559 วา “นํ้า และ งาน” 
หรือ “Water and Jobs” โดยเหน็วาทั้งน้ําและงาน เปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ

มอบใหองคกรแรงงานสากล (ILO) เปนผูประสานงานหลัก  
 





5. บทบาทของประเทศไทย ตอวาระ  “น้ํา และ งาน”  

ในชวงป พ.ศ. 2558-2559 ที่ประเทศไทยประสบภัยแลง 

รัฐบาลไดเตรียมรับมือต้ังแตปลายฤดูฝน 2558 โดยมี

มาตรการตางๆ สงเสริมใหเกษตรกรมีงานทําเพื่อชดเชย

รายไดและเสนอแนวทางการจัดการน้ําที่มีนอยใหมีรายได

ไมนอยกวาเดิม อาทิ 
 



• การสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย ระยะส้ัน ผลตอบแทนสูง 
• การสงเสริมการปศุสัตว 
• การปลูกขาวใชน้ํานอย ผลผลิตสูง 
• การใหการอบรมอาชีพแกเกษตรกร 
• การจางแรงงานพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอก กําจัดวัชพืช ซอมแซมอาคาร

ชลประทาน ระบบสงน้ํา/ระบายน้ํา การพัฒนาและซอมแซมบอบาดาล 
• การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การอนุรักษดินและน้ํา 
• การปลูกปา ทําแนวกันไฟ 
• การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร การทองเที่ยวเชิงนเิวศและวัฒนธรรมฯ 
• การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
• การบรรเทาอัตราดอกเบ้ียสําหรับสินเช่ือการเกษตร 
• การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
• ฯลฯ 

 

5. บทบาทของประเทศไทย ตอวาระ  “น้ํา และ งาน”  



ในสวนของภาคอุตสาหกรรม ไดมีมาตรการ 
• สงเสริมมาตรการ 3 R 
• นําแนวทาง Water foot-print มาลดการใชน้ําในการผลิต 
• การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตนเอง 
• ฯลฯ 

 

5. บทบาทของประเทศไทย ตอวาระ “น้ํา และ งาน”  



ประโยชนจากการสรางงานทําใหสามารถเตรยีมรับการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศในอนาคตไดดีขึ้น สรางความเปนเจาของใหเกิดขึ้นใน

ชุมชนและเกษตรกร ชุมชนใหความรวมมือกับรัฐ และลดการ

อพยพหางานทําในเมือง เปนผลใหชมุชนไดรับน้ําที่ดี 

และเมื่อ มีนาคม 2559 Bloomberg  ไดจัดอันดับให ประเทศ

ไทยเปนอันดับที่ 1 ในดานความสุขทางเศรษฐกิจ    
( Happiness economy) โดยประเทศไทยมีอัตราการ

วางงานในวัยแรงงานตํ่าทีสุ่ด ที่ 1 % และอัตราเงินเฟอตํ่า 
 

5. บทบาทของประเทศไทย ตอวาระ  “น้ํา และ งาน”  









สําหรับในระดับนโยบาย รัฐบาลไทยไดกําหนด วิสยัทัศนใน

ยุทธศาสตรชาติไววา 

ประเทศไทยจะตองบรรล ุ“มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
ซ่ึงทรัพยากรน้ําและงาน จะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุ

เปาหมายดังกลาวไดโดยใหความสําคัญตอสิทธขิองคนที่จะเขาถึง

น้ํา การสรางงาน และการคุมครองแรงงาน การอนรุักษทรพัยากร

น้ํา และทรพัยากรอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 

5. บทบาทของประเทศไทย ตอวาระ  “น้ํา และ งาน”  



นํ้า และ งาน 

น้ํา    งาน 

• สิทธิมนุษยชนในการ

เขาถึงน้ําที่สะอาดถูก

สุขอนามัย 

• การคุมครอง

แรงงาน &ความ
ปลอดภัย 

• การพัฒนาไปสูความมั่นคง มัง่ค่ังและยั่งยืน 

• สันติภาพและเสถียรภาพของประเทศ 

• การขับเคลื่อน 



เปาหมาย ของการบริหารจัดการทรพัยากรน้ําที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ & แผนพฒันา 12 

ยั่งยืน 

มั่นคง มั่งค่ัง 

• ชุมชนอยูภายใตส่ิงแวดลอมที่ดีและมีทรัพยากร

น้ําและทรัพยากรทีเ่กี่ยวของอยางอุดมสมบูรณ 

• ชุมชนที่มีความมั่นคง ดานน้ํา 

อาหาร พลังงานและไดรับการ

คุมครองสิทธ์ิในน้ําและความ

ปลอดภัย 

• ประชาชนมีงานทํา มีรายได

ที่พอเพียงตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 



แนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ & แผนพัฒนา 12 

ยั่งยืน 

มั่นคง มั่งค่ัง 

• การอนุรักษทรพัยากรน้ําและทรัพยากรที่

เกี่ยวของและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม 

• การพัฒนาองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และ สรางความเขมแข็งของชุมชน ในสวน

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา การ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศฯ 

• การสราง งาน จากงานการ

พัฒนาและบริหารจัดการน้ํา 

รวมถึงการนําองคความรู

ไปสูการปฏิบัติ 



สําหรับในสวนของ สกว.  

ไดสนับสนุนงานวิจยัในการพัฒนากลไกและ

เครื่องมอืในการทําแผนปฏิบัติการระดับ

จังหวัด เพือ่ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ

ปฏิบัติโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ

ไดมีการทดสอบใชในหลายพื้นที ่
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