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คืออะไร ???
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คอืการประชมุดานน้าํทีใ่หญทีส่ดุในโลก



หนึ่งในการประชุมระดบัโลก

21 มถินุายน 2555 กรมชลประทาน 3

World Economic Forum 

World Social Forum 

World Urban Forum                                                   

World Business Forum

World Water Summit  

World Water Forum  2012   ซึ่งจะนาํไปสู  

Earth Summit 2012 (ซึ่งรูจกักนัในชื่อ Rio+20 หรอื Rio 

Earth Summit 2012)



จดัโดย

องคกรอสิระ ระหวางประทศ
หนึง่ในสมาคมไมแสวงหากาํไรของประเทศฝรัง่เศส

มีฐานะเปนที่ปรกึษาพิเศษให และ

World Water Forum
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หนึ่งในองคกรดานน้ําของโลก
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องคกร
ดานน้ํา

โลก

ICID

GWP

IAHS

IWAPSI

Ramsar

WWC

คณะกรรมาธกิารดานการระบายน้ํา
และชลประทานระหวางประเทศ 
(International Commission on
Irrigation and Drainage)

หุนสวนน้ําโลก 
(Global Water Partnership) 

สมาคมอทุกวทิยานานาชาต ิ
(International Association of 
Hydrological Sciences)

สมาคมน้าํนานาชาติ 
(International Water 
Association)

กิจการสาธารณูปโภคระหวางประเทศ 
(Public Service International)

อนสุญัญาแรมซารวาดวยพืน้ที่
ชุมน้ํา (Ramsar 
Convention of Wetlands)

สภาน้าํแหงโลก 
(World Water Council)



การประชมุดานน้าํในป 2012
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WWC World Water Forum 2012 “Time for Solutions”
12-17 March  2012  Marseille  France

IWA World Congress on Water, Climate and Energy 2012  
“building a sustainable future in view of potential shortages of 
water and energy” on 13-18 May 2012 in Dublin, Ireland

11th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the 
Ramsar Convention on Wetlands (COP11)  “Wetlands: home and 
destination”, 6-13 July 2012 , Bucharest Romania 

GWP Consulting Partners Meeting 2012 “Water as a catalyst for 
climate-resilient development”  26-31  August 2012, 
Stockholm Sweden

PSI 29th WORLD CONGRESS 

“the problems with the current predominant economic model” 
27 - 30 November 2012 , Durban, South Africa



การประชุมระหวางประเทศดานน้ํา
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 การประชมุทีผ่านมา 5 ครัง้ นบัจากป ค.ศ.1997
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WWF ใหญทีส่ดุ....เพราะ
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มสีวนรวมภาค
ประชาชนมากทีส่ดุ

ในป 2012 นี้ มกีารจดัตั้ง
คณะกรรมาธกิารใหมคอื
คณะกรรมาธกิาร “the 

Grassroots and citizenship 
Commission”

พรอมเครอืขาย 

Grassroots & Citizenship 
ประกอบดวย



WWF ใหญทีส่ดุ....เพราะ
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จาํนวนผูเขารวม
ประชมุมากทีส่ดุ

มากกวา 35,000 คน



WWF ใหญทีส่ดุ....เพราะ
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ขนาดของกจิกรรม

• ผูแทนระดบัรัฐมนตรเีขารวม 40 ทาน
• ผูแทนจากมากกวา 180 ประเทศ
• ผูพดูกวา 800 ทาน
• ผูเขารวมประชมุกวา 35 000 คน
• การหารือและการโตวาทกีวา 400 ชัว่โมง



WWF ใหญทีส่ดุ....เพราะ
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• การประชมุสัมมนา และการอภปิรายหมูกวา 250 ครัง้ และ
งานเกีย่วกบั Grassroots & Citizenship  กวา 100 
รายการ
• การเจรจาสามฝายระดับภูมภิาค ระหวาง รฐัมนตรี รัฐสภา 
และองคกรระดบัภมูิภาคและทองถิน่อืน่ ๆ
• การสนทนาโตะกลมระดบัสงู การประชมุหารอื และการ
โตวาทอียางเผด็รอน เปนเวลาหนึง่สปัดาห   เพือ่หาทางแกไข
และวธิีปฏิบตัิทีด่ทีีส่ดุ รวมกัน เพือ่ใหเกิดการแกไขและขอผกู
ผันอยางเปนรูปธรรม ในเรือ่งน้าํ

ยิง่ใหญเพราะ
กจิกรรม



ความยิง่ใหญของ 6th WWF
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The Thematic Process : From Priorities to Targets



คาํหลกั ๆ ในการประชมุ
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“งาน 6th World Water Forum ดําเนินในแนวทางเดยีวกบัระบบของ UN 
เพือ่นาํเรือ่งน้ําเขาสูการประชมุ Conference on Sustainable 

Development Rio+20” ซึง่ในการประชมุดังกลาว 
น้ําจะเปนธมีการประชมุหลกั หนึง่ใน 9 ของการประชมุ

คาํกลาวเปดประชมุโดย  Mr. BRAGA ประธานคณะกรรมการระหวางประเทศของการประชมุครัง้นี้

ความยิง่ใหญของ 6th WWF

21 มถินุายน 2555 กรมชลประทาน 16



สถานที่จดัประชมุ 6th WWF
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THE PARC CHANOT ครอบคลมุพืน้ที ่ 170,000 ตร.ม.
ประกอบดวยศนูยประชมุและศนูยนทิรรศการ



พืน้ทีก่ารประชมุ
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พืน้ทีก่ารประชมุ
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ผูแทนไทย ในการประชมุระดบัรฐัมนตรี
1. นายปรชีา เรงสมบรูณสขุ รฐัมนตรวีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
2. นาย ศกัดา นพสทิธิ ์เลขานกุารรฐัมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม    
3. นายโชต ิตราช ูปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม                 
4. นายจตพุร บรุษุพฒัน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
5. นายชยัพร ศริพิรไพบลูย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
6. พล.ต.ต.ยทุธนา ปาละนติเิสนา ผูเชีย่วชาญพิเศษดาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

รายชือ่ผูแทนไทยทีเ่ขารวมการประชมุ 
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ผูแทนไทยในการประชุม 
1.  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
        2.1 นายพิชยั  รตันานคร ผูเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรรมโยธา (ดานวางแผน)
        2.2 นายพงศธกรณ  สุวรรณพิมล
ผูเชี่ยวชาญดานท่ีปรึกษาอุทกวิทยา

2.3 นายสมเกยีรต ิ ประจาํวงษ   
ผูอํานวยการสํานกับริหารโครงการ

ผูแทนภาคเอกชนไทยในการประชมุ 
บริษัท East Water
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โครงสรางการประชมุ

จดัทกุ 3 ปนบัจากป ค.ศ. 1997   

เพือ่ระดมความคดิสรางสรรค
นวตักรรม และโนวฮาวในดานน้าํ

เพือ่ระดมผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด
เขาสูกรอบการทาํงานเดยีวกนั และ
มุงสูเปาหมายทีเ่ปนรปูธรรม

ลกัษณะของการประชมุ

การประชมุ 6th World Water Forum



องคประกอบหลกัของการประชมุ 4 ประการ
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• เพื่อใหได
มุมมองดานนํ้า
จากทั่วทุกมุม
โลก

• พ้ืนท่ีสําหรับผูมีสวน
ไดสวนเสียท้ังหมด 
เพ่ือแสดงถงึการมี
สวนรวมในดานน้ํา

•การหารือระหวาง
นกัการเมืองทุกระดบั 
(ทองถิ่น, รฐัสภา
รัฐมนตรี) เพ่ือใหเกิด
ขอผูกพันในลักษณะ
ตางๆ 

• การบรรยาย 
สัมมนา และการ
อภิปราย

แผนงาน
หลกั

การ
ดาํเนนิการ

ทาง
การเมอืง

      การ
ดาํเนนิงาน
ในระดบั
ภมูภิาค

นทิรรศการ
และงาน
แสดง
สนิคา:

การจัดตั้งศนูยการเรียนรู   
การประชุมของเด็ก  
การประชมุของยวุชน        
หมูบานเด็ก 
การเรียนรูเร่ืองนํ้าผาน
ภาพยนตร
และสื่อบันเทิงทาง
วัฒนธรรมอื่น ๆ

รปูแบบ
พเิศษ
อืน่ๆ 

1 2

3 4



เปาหมายของ 6th World Water Forum

เพือ่แกไขปญหาความ
ทาทายทีโ่ลกกาํลงั
ประสบ เพื่อดงึน้ําขึ้นสูหวัขอ

การประชมุทาง
การเมอืงระดบัสงู

ผานเปาหมายหลกั 12 ประการ 
ทีต่องดาํเนนิการ ภายใต
เงือ่นไข 3 ประการสูความสาํเรจ็

โดยจาํกดัขอบเขตของ
ประเดน็หลกัและเปาหมาย
สาํหรบัอฟัรกิา อเมรกิา 
เอเชยีแปซฟิค ยโุรป และ
พื้นที่ขามทวปี 2 แหง
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TIME  FOR SOLUTIONS
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1 การประกันการมีน้ําใชและสิทธิในการใชน้ํา
2 การปรับปรงุใหทุกคนสามารถมสีขุอนามัย
3 การใชน้ําและสขุอนามัย เพื่อสรางเสรมิความสะอาดและสุขภาพ
4  การปองกันและรับมอืกับความเสี่ยงและวิกฤติน้ํา
5  การใชน้ําเพือ่ใหเกิดความรวมมอืและสันติภาพ

6 การใชน้ําใหสมดุลโดยวิธีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
7 การใชน้ําเพือ่ความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร
8 การใชน้ําเพือ่เปนพลังงาน
9 น้ําตอการสงเสรมิดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ

10 การปรับปรุงน้ําใหมีคุณภาพและเปนมิตรกับระบบนิเวศ
11 ปรับพฤติกรรมและกิจกรรมการใชน้าํของมนุษยท่ีมีผลกระทบตอน้ํา
12 การปรับและเตรียมพรอมของชุมชนในเมอืงใหญตอสภาพอากาศ
และโลกท่ีกําลังเปลีย่นท่ีมีผลกระทบตอน้าํ

เงือ่นไข 3 ประการสู
ความสาํเรจ็

1. การบรหิารจดัการทีด่ี
2. การจัดสรรงบประมาณในการบรหิารจดัการน้าํเพือ่ใหเกิด
ประสทิธภิาพและประโยชนสงูสดุ
3. การรักษาสิง่แวดลอม         

เพือ่สรางความ
มัน่ใจและสทิธิ
ในน้ําแกทกุคน

ผลตอการ
พฒันาทาง
เศรษฐกจิ

รกัษาโลก
ใหเปนสฟีา

3 STRATEGIC
DIRECTIONS

12 KEY PRIORITIES FOR
WATER ACTION

The Thematic Process of 6th WWF



ผลการประชุม
รฐัมนตรทีั่วโลกจดัทาํขอตกลงรวมกนัเพื่อกระตุนการเขาถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยัและการสขุาภบิาล

มผีูลงนามขอตกลงอสิตนับลูเพิ่มกวา 1000 ราย

ฝรัง่เศสผลักดนัใหน้าํเปนปจจยัหลกัในการเตบิโตทีย่ัง่ยนื

มกีารหารอืเรือ่งความไมชดัเจนของการบรหิารจดัการน้าํภาครฐัและเอกชน

9 ประเทศในลุมน้าํไนเจอรทําขอตกลงรวมกนั

1

2

3

4

5

6

7

สรปุผลเปนรายงานประจาํปสหประชาชาต ิพ.ศ.2555

การดูแลโลกเรือ่งน้าํแบบใหม

นาํผลการประชมุสูการประชมุสดุยอดสิง่แวดลอมโลก Rio+208

สรปุความมัน่คงดานน้าํและอาหาร หลอเลีย้งประชาการ 9 พนัลานคน9
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ผลการประชมุ

จาํนวนปรมิาณน้าํเสมอืนจรงิใชทดแทนความไมสม่าํเสมอของน้าํตามธรรมชาติ

Blue gold – ขมุทรพัยสฟีาสูยทุธศาสตรสเีขยีว

การปรบัแผนการเงนิไปสูการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

วธิแีกปญหาการแยกเกลอืออกจากน้าํ

การเปดโอกาสใหกบัผูหญงิ !

10

11

12

13

14

15

16

ประชาสงัคมใน “แนวคดิผเีสื้อขยบัปก” (Butterfly Effect) 

จติวิญญาณและน้าํ

การปรบัปรชัญาการควบคมุน้าํทวมเปนแบบจดัการความเสีย่งอยางบรูณาการ17
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ภาพบรรยากาศใน 6th World Water Forum



การจดันทิรรศการ และ Village of Solutions
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. 

การนาํเสนอผลการประชมุในแตละวัน

21 มถินุายน 2555 กรมชลประทาน 31

สามารถเผยแพรผลการประชมุในแตละวนัไดอยางรวดเรว็
ทาง Newsletter และเวบ็ไซต 



การใชระบบ E-Forum
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การลดการใชกระดาษ (Green Forum Initiatives)  
โดยใช Web-based Tools 

- ใชพืน้ทีเ่วบ็ไซต ในการประชมุ (Virtual meeting space)
- การใช USB stick ใสขอมลูการประชมุ 
- การเผยแพรขาวสารผาน E-Newsletter 
- ลงทะเบยีนออนไลน
- ใหบรกิารดาวนโหลด Application ของ 6th WWF 
โปรแกรม/ แผนที่ สาํหรบัมอืถอื



21 มถินุายน 2555 กรมชลประทาน 33



สาระสาํคญัในการบรรยาย
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ไดมาจากเวทสีมัมนาดานสขุภาพและความ
ปลอดภยั ทีก่าํหนดลกัษณะของความเสีย่งตอ
ชวีติ ทีส่ามารถทาํใหเกดิกบัผูอืน่ได

มเีนือ้หาคอืขีดจาํกดัดานความเสีย่ง
ที่สามารถรบัได กบัขอพจิารณาในเรือ่ง
ความสมเหตสุมผล

   แนวทางดานความเสีย่งทีส่ามารถรบัได (Tolerable Risk Guidelines หรอื TRG)

ใชโดยบรษิทัทีท่ําหนาที่ชวยจดัการ
ความสวนดานเขือ่นวบิตัิ

ในทาํนองเดยีวกนั สามารถใชเพือ่คนักนัน้าํ 
เพือ่ชวยจดัการความเสีย่งดานน้าํนองทีเ่กดิจาก
คนักนัน้ําวบิตัิ



มาตรการรับมอืน้าํทวมทีผ่านมา
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การปรบัปรงุกฎหมายดานการตอสูน้าํทวม (พฤษภาคม 2548)

ปรชัญาการควบคมุน้าํทวม ไดกาวไปสู 
“การบริหารจดัการความเสีย่งน้าํทวมแบบผสมผสาน”

1. การขยายแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งน้าํทวม ไปสูพืน้ทีลุ่มน้าํขนาดกลาง

2. การสงเสรมิการเผยแพรขอมลูน้าํทวมในแมน้าํขนาดกลาง

3. การสงเสรมิการพยากรณน้าํทวมในแมน้าํสายหลกั (รวมทัง้การพยากรณน้าํนอง)

4. การสงเสรมิการรวมกลุมตอสูน้ําทวม

5. แผนอพยพสาํหรบัสิง่อาํนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน

6. การสงเสรมิการเผยแพรขอมลูดานน้าํทวม เพือ่สิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ 
สาํหรบัผูสงูอาย ุผูพกิาร และเดก็ (บานพกัคนชรา โรงพยาบาล โรงเรยีนอนบุาล)



การประเมนิโครงการใหมๆ  ทีมุ่งเนน เทคนคิ
 “แบบไมใชสิ่งกอสราง” 
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แบบดัง้เดมิ แบบรวมสมยั
• ใชเศรษฐกจิของชาต ิ(การปองกนัความ
เสยีหายจากน้าํทวม) เปนเกณฑแรก

• ใชเศรษฐกจิของชาต ิความปลอดภยัตอชวีติ และ
สิง่แวดลอมเปนเกณฑแรก

• ผลกระทบดานสิง่แวดลอม เศรษฐกจิระดบั
ภมูภิาค และผลกระทบดานสงัคมอืน่ (รวมทัง้
การเสยีชวีติ) เปนเกณฑรอง

• เศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและผลกระทบดานสงัคม
อืน่ ๆ และความยตุธิรรมตอผลกระทบดานสิง่แวดลอม /
ความเทาเทยีมกนัทางสงัคมเปนเกณฑรอง

• พจิารณาจากความถี่ • พจิารณาจากสถานการณการเกดิน้ํานอง

• จดัตัง้โครงการ เพือ่การดาํเนนิงานโดยบรษิทั
 เปนพืน้ฐาน

• จดัตัง้ระบบ เพือ่การดาํเนนิงานบรหิารจดัการความ
เสีย่งแบบแบงปนกัน

• ประเมนิตามประสทิธภิาพ และวเิคราะห
 คาใชจาย-ผลประโยชน

• การวเิคราะหตามหลกัเกณฑหลากหลายเพือ่ใหตะหนกั
ถงึความเสีย่งทีอ่าจเหลอืคางอยู

• ใหเกดิผลประโยชน NED สทุธสิงูสดุ • ความเสีย่งทีย่อมรบัได รวมทัง้ความปลอดภยัตอชวีติ

• มกีารตรวจสอบการดาํเนนิงานและการ
บาํรงุรกัษา (ตามสภาพ)

• สามารถทบทวนระดบัของความเสีย่งระหวางการ
ตรวจสอบ



มาตรการใชสิง่กอสราง มาตรการที่ไมใชสิ่งกอสราง

กฎหมายแมน้าํ (มาตรการกอนน้าํทวม)
• มาตรการควบคมุน้าํทวม รวมทัง้ชองทางน้าํ และ
เขือ่น

• การเกบ็กกัน้ําจากพายแุละสิง่อาํนวย
             ความสะดวกเพือ่การแทรกซมึในลุมน้ํา  
            (ผูบรหิารจดัการแมน้าํ)

กฎหมายแมน้าํ (มาตรการกอนน้าํทวม)
• การออกแบบพื้นทีเ่สีย่งรบัน้าํนอง (ทีป่ระสงคใช
เพือ่รับน้าํทวมจากแมน้ํา ทีอ่อกแบบเพือ่การ
พยากรณน้าํทวม)

• จาํเปนจะตองมขีอกาํหนดเกีย่วกบัสิง่อาํนวย  
             ความสะดวกเพือ่การระบายน้าํ ซึง่ทําหนาที่
             กกัเกบ็และแทรกซมึ

• cost allocation by other cities

• การระบายน้ําและกาํจดัน้าํเสยี
กฎหมายดานน้ําเสยี

• การอนญุาตใหพฒันา
กฎหมายวางผงัเมอืง

เนือ่งจากขอจาํกดัในดานการบงัคบัใชของกฎหมายแตละฉบบักฎหมายฉบบนี้
สงเสรมิมาตรการรบัมอื และสรางความมัน่ใจในดานการบรหิารจดัการน้าํทวม
ของแมน้ําในเขตเมอืง

กฎหมายปองกนัน้ํานองจากแมน้าํในพืน้ที่เมอืงทีก่ําหนด (2546)

R
iver flood control 

m
easures

Inundation control 
m

easures
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ขอสรปุและหนทางสูความกาวหนา

•  การปองกนัโดยสิง่กอสราง เปนพืน้ฐานของสงัคมทีย่ัง่ยนื

•  ความตอเนือ่งทางธรุกจิตองการความปลอดภยัจากมาตรการสิง่กอสราง

•  การดาํเนนิงานแบบผสมผสานเปนกญุแจสูการลดความเสีย่งภยัพบิตัิ

•  การจดัเขตการใชทีด่นิ  การลงทนุดานโครงสรางพืน้ฐาน การดาํเนนิการเพือ่ปองกนัไวกอน

•  ภมูหิลงัดานการเมอืง/โครงสรางองคกร เปนสิง่จาํเปนสาํหรบัมาตรการแบบผสมผสาน

•  ทาํใหเกดิการรวมมือระหวางหลายจดุประสงคไปในทศิทาง DRR

มาตรฐานระดบันานาชาตทิีใ่ชรวมกนัเพือ่การเตรยีมพรอมดานภยัพบิตัิ
• ประเมนิระดบัความปลอดภยัดวยสเกลเปนทีย่อมรบัเพือ่สงเสรมิการลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพและอทิธพิลดาน

การเมอืง
• ชีน้าํชมุชนสูความรวมใจในสภาพบวก
• ตรวจสอบความออนไหวและความเสีย่งเปนระยะ ๆ

เสรมิสรางความรวมมอืระดบัภมูภิาค
• เทคโนโลยแีบบไรพรมแดน ทีห่าได เชน จากดาวเทยีม จากเวบ็ไซต
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วิธีการดาํเนนิงานทีด่ใีนการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งน้ําทวมแบบผสมผสาน

ผลของการประเมนิ

• การปรบัปรงุคันและพืน้ที่ชะลอน้าํ ในแมน้ําสายหลักและสาขา มี
ประสิทธิภาพเปนอยางยิ่งตอการลดน้ํานอง

• การทบทวนกราฟการจดัการน้าํในเขือ่น มีผลตอการลดระดับน้ําทวม
• รปูแบบของการเผยแพรขอมลูเรือ่งแมน้าํ เชน ปรับปรงุการใหขาว 

การใหภาพ แกสื่อ
• การสงถายขอมลูหลายชัน้ และขอมลูในเวลาจรงิ แกผูตอสูน้ําทวม มี

ผลดีตอการยืนยันคําสั่งที่ออกไป
• การซอมอพยพและการอบรม การจัดทาํพื้นทีเ่สีย่ง และฮอตไลนถงึ

เทศมนตร ีมีประโยชนตอการอพยพที่มีประสิทธิภาพ
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ภยัพบิตั ิ R  การรบั

ความเสีย่ง = HxE

ความเสี่ยงที่เหลอืที่มไิดมี
การเตรยีมการ

การเตรยีมการสําหรบัชวีติ

การเตรยีมการสําหรบัชวีติ 
ทรพัยสนิ และสภาพความ
เปนอยู

มาตรการทีม่ใิช
สิง่กอสราง

มาตรการสิง่กอสราง

สภาพบวก ระดบัการเตรยีมการใน
ปจจบุนั

*การติดตามความออนไหว

* วงจร PDCA

* การรบัมอืภาวะฉกุเฉนิ
* การศกึษา
* การลงทนุทางสงัคม
* การปกครอง
* การเงนิ
* OMR
* โครงสรางพืน้ฐานทีเ่ปน
สิง่กอสราง

การเตรยีมความพรอม ระดบัความเสีย่งปจจบุนั

มาตรฐานการเตรยีมการรบัภยัพบิตัริะดบัประเทศ
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แผนและการดาํเนนิงานลดความเสีย่ง
กอนเกดิเหตกุารณ

การประเมนิและ
รายงานความ
เสีย่งปจจบุนั การ
ไดรบัและความ
ออนไหว

แผนอพยพ
การจดัทํากลยุทธ

การซือ้ประกนัน้าํทวม

การบรหิารอางแบบใหม

การยกระดบัอาคาร

การยกระดบัคนักนัน้าํ

การตอสูน้ําทวม

การดาํเนนิงานของ
ผูบรหิาร
แผน

ความชวยเหลอืภยัพบิตัิ

การประกนัภยั

การจายคาประกนั

การจดัการ
ความเสีย่งที่
ยงัคงคาง

แผนและการดาํเนนิงานลดความเสีย่ง
กอนเกดิเหตกุารณระ

ดบั
คว

าม
เส

ีย่ง
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ขอคดิเห็นจากการประชุม

การเขารวมประชมุหรอืสงัเกตการณใน
ระดบันานาชาต ิเชน World Water 
Forum มปีระโยชนอยางยิง่   กรมควร
ใหการสนบัสนนุใหผูบรหิารและ
นกัวชิาการเขารวม เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิด วธิกีาร และประสบการณ นาํไป
ประยกุตใชในการบรหิารจดัการน้าํ

1
ผูทีเ่ปนวทิยากรมหีลายระดบั ตัง้แตระดบั
นโยบาย ระดบัผูเชีย่วชาญ และผูปฏบิตั ิ
กรมควรมนีโยบายในการสนบัสนนุ  จงู
ใจใหนกัวชิาการ นกัวจิยั และผูเชี่ยวชาญ
สงบทความเสนอกบัองคกรนานาชาต ิ
ทัง้นี ้เพือ่เปนการเผยแพร และแนะนาํ
ผลงานของกรมในเวทนีานาชาติ

2

แนวทางการแกไขหรอืบรรเทาอทุกภยัที่
มนีกัวชิาการเสนอในทีป่ระชมุ จะ
สามารถชวยให  การบรหิารจดัการน้าํ
ทวมของประเทศไทยมคีวามรอบคอบ
และสมบรูณมากขึน้

3
นอกจากความรูทางวชิาการทีไ่ดจากการ
เขารวมการสมัมนาแลว ยงัไดเรยีนรูถงึใน
วธิกีาร จดัประชมุทีร่องรบัคนจาํนวนมาก 
เปนตวัอยางในการจดัการประชมุของกรม 
ประเทศไทยและ THAICID จะเปน
เจาภาพการประชมุ 67th IEC 
Meeting, 2016, Chiang Mai, 
Thailand

4
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24-30 June 2012 Adelaide, 
Australia

63rd IEC Meeting, 24-30 June 2012, 
Adelaide, Australia

29 September – 5 
October 2013

Mardin, Turkey 64th IEC Meeting, 29 September – 5 
October 2013, Mardin, Turkey. 

14-20 September 
2014

Gwangju, 
Republic of 
Korea

65th IEC Meeting, 14-20 September 
2014, Gwangju Metropolitan City, Republic 
of Korea. 

October 2015 Montpellier, 
France

66th IEC Meeting, October 2015, 
Montpellier, France. 

2016 Chiang Mai, 
Thailand

67th IEC Meeting, 2016, Chiang Mai, 
Thailand. 

ICID COUNCIL MEETINGS
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THANK YOU!



Theme ของ 6th WWF
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Theme 1 :  เพื่อสรางความมัน่ใจและสทิธใินน้ําแกทกุคน

• 1.1 การประกันการมีน้าํใชและสทิธใินการใชน้าํ
• 1.2 การปรบัปรงุใหทกุคนสามารถมสีขุอนามยั
• 1.3 การใชน้าํและสขุอนามยั เพือ่สรางเสรมิความสะอาดและสขุภาพ
• 1.4  การปองกนัและรบัมอืกบัความเสีย่งและวกิฤตนิ้าํ
• 1.5  การใชน้าํเพือ่ใหเกดิความรวมมอืและสนัตภิาพ

Theme 2 :  ผลตอการพฒันาทางเศรษฐกจิ

• 2.1 การใชน้าํใหสมดุลโดยวธิกีารบรหิารจัดการแบบบรูณาการ
• 2.2 การใชน้าํเพือ่ความปลอดภยัและความมั่นคงดานอาหาร
• 2.3 การใชน้าํเพือ่เปนพลังงาน
• 2.4 น้าํตอการสงเสรมิดานสิง่แวดลอมและระบบนเิวศ

Theme 3 :  รกัษาโลกใหเปนสฟีา

• 3.1  การปรบัปรงุน้าํใหมคีณุภาพและเปนมติรกบัระบบนเิวศ
• 3.2 ปรบัพฤตกิรรมและกจิกรรมการใชน้าํของมนษุยทีม่ผีลกระทบตอน้าํ
• 3.3  การปรบัและเตรยีมพรอมของชมุชนในเมอืงใหญตอสภาพอากาศและโลกทีก่าํลังเปลีย่นทีม่ี

ผลกระทบตอน้าํ



เงื่อนไข 3 ประการสูความสําเรจ็
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การบริหาร
จดัการทีด่ี

การจดัสรร
งบประมาณ

ในการบรหิารจดัการน้าํ
เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพ

และประโยชนสงูสดุ

การรกัษา
สิง่แวดลอม            



Week design
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Monday 12 March: Time for Solutions! Opening ceremony and plenary sessions inspiring 
strategic directions.
The Forum will bring together at the same table the stakeholders from different worlds and 
activities, with different interests and goals, to discuss and work on common objectives. 
Priorities and conditions for success will set the stage for the week. 
Tuesday 13 March to Thursday 15 March: Over 250 sessions dedicated to Solutions!
Results of the thematic, political and regional commissions, these 3 days of intense 
discussions and debates will highlight promising solutions - technical, legal, financial, 
educational, etc. - the whole planet can benefit from. 
Friday 16 March: D-Day for Commitments to face global water challenges.
From experts to decision-makers, all the stakeholders will commit to actions to be financed 
and implemented, in a short to medium time frame. 
Saturday 17 March: Final synthesis and closing ceremony. Time for Solutions!
Declarations for the future of water on our planet and for a sustainable development with 

fair room given to solving water issues



Thematic highlights:
• Accelerating the sustainable implementation of the Right to 

Water on the ground

• Making integrated sanitation a priority for public health and 

sustainable development at national and local level

• Preventing and responding to water-related risks and crises

• Using our resources smartly

• Ensuring food security through the optimal use of water 

• Contributing to cooperation and peace through water (peace in 

transboundary water management)

• Harmonising water and energy

• No nature, no water, no growth

• Adapting to climate and global change in an urbanizing world

• Addressing the water governance crisis

• Financing water for all 



ภาพรวม 6th WWF
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ผูเขารวมมากกวา 35,000 คน

15 heads of State, of governments and European 
Commissioners 

173 represented countries 

103 Ministers, Vice-Ministers and Secretaries of 
State 

170 national delegations and international organisations
taking part in the Ministerial Declaration 

More than 750 elected officials among which 250 
mayors and 250 parliamentarians 

More than 500 sponsorised persons 

3,500 NGOs and civil society representatives 

More than 2,600 children and youth

Highlight



. 

โปรแกรมการประชมุ 
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