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บทที่ 1
บทนำ
โครงกำรอุ ท กวิ ท ยำนำนำชำติ ข ององค์ ก ำรยู เ นสโก (International Hydrological
Programme (IHP) เป็นโครงการของของสหประชาชาติร่วมกับ รัฐบาลประเทศสมาชิก ที่มุ่งเน้นการวิจัย
ทางด้ า นอุ ท กวิ ท ยาและการจั ด การทรั พ ยากรน้ า ทั งด้ า นการศึ ก ษาและการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในด้ า น
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้า
นับตังแต่ก่อตังขึนในปี ค.ศ. 1975 โครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การยูเนสโก (IHP) ได้มี
การพัฒนาและขยายขอบเขตการท้างาน เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จากเดิมที่เน้นงานพัฒนาโครงการวิจัยทางอุทก
วิทยาระดับโลก เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลาการนักวิจัยในประเทศสมาชิก
และด้านการจัดการทรัพยากรน้า รวมถึงการก้ากับดูแลเชิงนโยบาย
โครงการอุทกวิทยานานาชาติ ขององค์การยูเนสโก(IHP) ท้าหน้ าที่ ส่ง เสริมความรู้ ทังด้านสห
วิทยาการ และบูรณาการความรู้อื่นๆหลายด้านเข้ากับการจัดการลุ่มน้าและน้าใต้ดินซึ่งรวมมิติทางด้านสังคม
ของแต่ละพืนที่ลุ่มน้า และคงไว้ซึ่ง กิจกรรมด้านส่ง เสริม พัฒนางานวิจัยระดับ สากลทางด้านอุทกวิทยาและ
วิทยาศาสตร์ด้านน้าอย่างต่อเนื่อง มีการก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินการเป็นรอบระยะเวลา หรือเป็นช่วงๆละ
6 ปี ปัจจุบันเข้าสู่ที่ระยะแปด (Phase VIII) ซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินการ ในปี ค.ศ. 2014-2021 (พ.ศ. 25572564)
ปัจจุบัน IHP ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ เน้นภารกิจ ด้านส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในด้านการวิจัยทางด้านอุทกวิทยา การจัดการทรัพยากรน้า การศึกษาและการ
เสริมสร้างขีดความสามารถการท้างานของ UNESCO ในส่วนที่เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับน้า ใน 3 ด้าน คือ




ด้านอุทกวิทยาและน้าเพื่อเป็นข้อแนะน้า แนวทางการด้าเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึนของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินและการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ทังนีโดยมีโครงสร้างองค์กร ที่มา วัตถุประสงค์การประชุมฯ และอ้านาจหน้าที่ ดังนี
1. โครงสร้ำงองค์กรและกำรขับเคลื่อนงำนในขององค์กำรยูเนสโก
องค์การยูเนสโก มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็นคณะท้างาน ในระดับต่างๆเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนงาน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสหประชาชาติ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีการแบ่ง
องค์ประกอบและหน้าที่ที่แตกต่างกัน หน่วยงานภายใต้ IHP แบ่งเป็นกรอบระดับการท้างาน 3 ระดับ ดังนี
1.1. กรอบระดับสภาคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการอุทกวิทยาในสหประชาชาติ
(IHP Council) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอุทกวิทยานานาชาติ ประกอบด้วย 2 องค์กรย่อยคือ
1.1.1 สภาคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติ (Inter
govern -mental Council of the International Hydrological Programme, (IHP Council)
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ท้าหน้าที่เป็นองค์กรบริหารและรับผิดชอบโครงการ IHP โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลใน
สภา(IHP Council) มีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลโครงการ และร่วมท้างาน ประชุมหารือกับคณะกรรมการใน
กลุ่มอื่นๆ รวมถึงคณะท้างานในส้านักงานโครงการIHP โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในสภาได้รับการ
คัดเลือกจากผู้แทนกลุ่มประเทศต่างๆ ในแต่ละกลุ่มๆละ 6 ประเทศ รวม 36 ประเทศ (ทังนีการจ้าแนกกลุ่ม
ประเทศ แบ่งตามกรอบภูมิภาค 5 ภูมิภาค เป็น 6 กลุ่มประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์อยู่
กลุ่ม 4- เอเชียและแปซิฟิก โดยกลุ่มนีมีประเทศผู้แทนคือประเทศ ออสเตรเลีย มองโกเลีย จีน อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น) สภาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยาจะมีการจัดการ
ประชุมร่วมกัน ทุกๆ 2 ปี ณ ส้านักงานใหญ่ยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่มาของการจัดตังสภาของสภาคณะมนตรีในคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการ
อุทกวิทยา(Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme – IHP
Council) เริ่มจัดตังตามค้าแนะน้าในที่ประชุมโครงการอุทกวิทยาขององค์การ UNESCO ในโอกาสครบรอบ
10 ปี ของการจัดตังโครงการ IHP (วาระ“ทศวรรษอุทกวิทยา”) โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติจัดตังโครงการอุทก
วิทยาสากล ในปี ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517)
วาระการด้ารงต้าแหน่งของสมาชิกสภาโดยรวมคือ 4 ปี แต่ทุก 2 ปี สมาชิกครึ่ง หนึ่งจะหมด
สภาพและถูกเลือกเข้ามาใหม่ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการท้างาน ดังนันจะมีการเลือกตังสมาชิกเพียงอีก
ครึ่ ง หนึ่ ง ในอี ก 2 ปี ข้า งหน้ า เพื่ อ ให้แ ต่ ละครึ่ ง กลุ่ ม เป็ น สมาชิ ก ผู้ ม าใหม่ แ ละอี กครึ่ ง หนึ่ ง เป็น สมาชิ ก ผู้ มี
ประสบการณ์แล้ว คณะกรรมการจะประชุมเป็นประจ้าทุกๆสองปี แต่การประชุมวิสามัญ อาจจัดให้มีขึนได้
หลายครังตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อบังคับ
1.1.2 ส้ า นั ก งานฝ่ า ยเลขาฯของ IHP Council - ภายหลั ง การเลื อ กตั งสมาชิ ก สภา
คณะกรรมการระหว่ างประเทศ(IHP Council) จะเลื อกประธานและรองประธาน 4 ท่ าน การเลื อกตั ง
กรรมการจะเริ่มในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นแรก และในเซสชั่นที่ 2 ของการประชุมสมัชชาแล้วก้าหนดให้ประธาน
ของสภาที่ท้าการคนก่อนหน้านีได้ท้าหน้าที่เป็นประธานโดยต้าแหน่งอย่างเป็นทางการของสภาในช่วงการออก
เสียง องค์ประกอบของสภาที่ท้ าการที่จัด ขึนนี เพื่ อสะท้อนถึง การกระจายอ้า นาจในการท้ างานแบ่ ง ตาม
ภูมิศาสตร์ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละแห่งนีเป็นตัวแทนภูมิภาคทัง 6 ภูมิภาคขององค์การยูเนสโก สมาชิกในสภา
ยังคงด้ารงต้าแหน่งอยู่จนกว่า จะมีการเลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่ ส้านักงานฝ่ายเลขาฯมี หน้าที่ตามภารกิจ
ดังต่อไปนี:
- ก้าหนดกฎเกณฑ์ แก้ไขในวาระการหารือกับส้านักเลขาธิการ ก้าหนดวันประชุมของคณะ
มนตรีและของคณะกรรมการสภา รวมถึงคณะท้างานประจ้าในแผนกทั่วไป
- เตรียมการประชุมของสภา โดยการปรึกษาหารือกับส้านักเลขาธิการ
- ก้ากับ ดูแลการด้าเนิน งานตามมติของสภาและสรุป รายงานสถานะการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการและคณะท้างานกลุ่มย่อยในแต่ละเซสชั่น ตามขันตอนที่ก้าหนดในแต่ละกิจกรรม
- จัดเตรียมรายงานทังหมดของสภาที่จ้าเป็นส้าหรับการประชุมใหญ่ขององค์การยูเนสโก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรี
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1.2 กรอบระดับ ภูมิภาค (IHP-RSC) โดยจัด ตังคณะกรรมการระดับ ก้ากับ ดูแลขององค์การ
ยู เ นสโกที่ จ้ า แนก ตามภู มิ ภ าคโลกเป็ น 5 ภู มิ ภ าค หรื อ 6 กลุ่ ม ประเทศ โดยประเทศไทยอยู่ ใ นกลุ่ ม
คณะกรรมการ ก้ากับดูแลงานด้านอุทกวิทยาส้าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNESCO
International Hydrological Program-Regional Steering Committee For South East Asia and the
Pacific: IHP-RSC for SEAP) และส้านักงานเลขานุการตังอยู่ ณ กรุง จากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี
ประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคนี รวม 22 ประเทศ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงออสเตรเลีย ปาปัว
นิวกีนี นิวซีแลนด์ ติมอร์เลสเต และอุซเบกิสถาน มีก้าหนดการจัดการประชุมร่วมกันทุกปี โดยหมุนเวียนกัน
เป็นประเทศเจ้าภาพ มีการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพของกลุ่มภูมิภาคและเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการประชุม
IHP Council ที่จะจัดการประชุมทุกๆ 2 ปี
1.3 กรอบระดับประเทศ (IHP -NC) ในปี ค.ศ.1963 (พ.ศ. 2506) มีการจัดตังคณะอนุกรรมการ
อุทกวิทยาแห่งชาติโดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีขึนเป็นครังแรก เพื่อด้าเนินงานด้านอุทกวิทยาพร้อมงาน
ด้า นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรน้ า โดยตั ว แทนจากคณะอนุก รรมการอุ ท กวิ ท ยาแห่ ง ชาติ จ ะท้ า หน้ า ที่
ประสานงานและด้าเนินงานร่วมกับองค์การยูเนสโก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
อุท กวิท ยา พร้อ มท้า หน้า ที่ เป็ น คณะกรรมการระดับ ชาติ ใ นคณะอนุ กรรมการด้ า นอุ ท กวิ ท ยา (Thailand
National Committee for International Hydrological Programme: TNC IHP)
คณะอนุกรรมการด้านอุทกวิทยาอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติซึ่งท้าหน้าที่
เป็น “คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติในโครงการอุทกวิทยานานาชาติ” ซึ่งมีการปรับโครงสร้างครังล่าสุด ใน
วันที่ 13 สิง หาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบคือ อธิบดีกรมทรัพยากรน้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติท้าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองอธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้าเป็นรองประธานคณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการคือผู้อ้านวยการส้านักวิจัย พัฒนาและอุทก
วิทยา และผู้อ้านวยการส่วนวิจัย และพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า โดยในปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ
ร่วมจากหน่วยงานอื่นๆอีก 13 หน่วยงาน
2. อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องสภำของคณะกรรมกำรระหว่ ำ งรั ฐ บำลในโครงกำรอุ ท กวิ ท ยำนำนำชำติ
(Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme - IHP)
ภารกิจหน้าที่ของสภาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในโครงการอุทกวิทยานานาชาติ (IHP
Council) คือ ช่วยอ้านวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าและน้าใต้ดินซึ่งรวมมิติทางสังคมของ
แหล่งน้า การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยระดับนานาชาติทางด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้าไว้ด้วย
อ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของ IHP Council มีดังนี
- ก้าหนดล้าดับความส้าคัญ และก้ากับ ดูแล การด้าเนินงานของโครงการต่างๆภายใต้ IHP
- ศึกษาข้อเสนอที่แต่ละโครงการเสนอเข้ามาในส่วนที่เป็นการพัฒนาการและ การแก้ไขปัญหา
ของโครงการ พร้อมเสนอ ออกแบบแผนการด้าเนินงาน เพื่อเติมเต็มให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
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- ให้ข้อเสนอแนะฯโครงการวิทยาศาสตร์และประเมินล้าดับความส้าคัญในแต่ละโครงการ
- ประสานงานในโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กรอบของ
แต่ละโครงการ
- ช่วยเหลือการพัฒนาโครงการระดับภูมิภาคและระดับชาติ
- ก้าหนดมาตรการทางวิชาการและศาสตร์ต่างๆ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่จ้าเป็น เพื่อเติมเต็มให้
งานโครงการต่างๆด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ International Hydrological Programme
ประกอบด้วย IHP COUNCIL และ the Intergovernmental Council
3. ยุทธศำสตร์และแผนดำเนินกำรในโครงกำรอุทกวิทยำนำนำชำติขององค์กำรยูเนสโก
ปัจจุบันโครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การยูเนสโก อยู่ในช่วงกลางของการด้าเนินการตาม
แผนระยะที่ 8 (IHP VIII) ค.ศ. 2014-2021 ชื่อ “แผนความมั่นคงด้านน้า: การตอบสนองต่อความท้าทายใน
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก Water Security: Response to Local Regional and Global
Challenge” เป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนด้าเนินการพัฒนาทรัพยากรน้าโดยค้านึงถึงการเชื่อมโยงของปัจจัยที่
ส้าคัญในเรื่องน้า พลังงานและอาหาร
IHP VIII ประกอบด้วยกรอบการท้างานในแผนย่อยที่ส้าคัญ 6 แผน คือ
- หัวข้อ1 น้า-ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทกวิทยา(Theme 1 – WaterRelated to Disaster and Hydrological Change)
- หัวข้อ 2 น้าใต้ดินในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป (Theme 2 –Ground Water
in a Changing Environment)
- หัวข้อ 3 การจัดการปัญหาการขาดแคลนน้าและคุณภาพน้าอย่างจริงจัง (Theme 3 –
Addressing Water Scarcity and Quality)
- หัวข้อ 4 น้าและการตังถิ่นฐานของมนุษย์ในอนาคต (Theme 4 –Water and Human
Settlement in the Future)
- หัวข้อ 5 ความสอดรับประสานกันของวิศวกรรมศาสตร์และระบบนิเวศของน้าเพื่อความ
ยั่งยืนของโลก (Theme 5 – Eco-hydrology, Engineering for a sustainable world)
- หัวข้อ 6 ความส้าคัญของการศึกษาเรื่องน้าเพื่อความมั่นคงด้านน้า (Theme 6 – Water
Education Key for a water security)
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บทที่ 2
ที่มำและวัตถุประสงค์ของกำรประชุม
The 23rd Session of the IHP Intergovernmental Council: IHP-IC-XXIII
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การยูเนสโก (International
Hydrological Programme: IHP) โดยมีการแต่งตังคณะอนุกรรมการด้านอุทกวิทยาภายใต้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ท้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การ
ยูเนสโก (Thailand National Committee for IHP) ตามโครงสร้างและรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1
2.1 ที่มำของกำรประชุม
ภายใต้กรอบโครงการต่างๆ ขององค์การยูเนสโกจะมีการประชุมคณะกรรมการสภาระหว่าง
รัฐบาลของโครงการต่างๆเป็นประจ้า ทังนีคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยา
นานาชาติขององค์การยูเนสโก (IHP Intergovernmental Council) จะจัดการประชุมขึนทุกๆสองปี ณ
ส้านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีประเทศสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล รวม 36 ประเทศ โดยการพิจารณาคณะกรรมการสภาฯจะมีการคัดเลือก
โดยกระจายตามภูมิภาคอย่างเป็นธรรม และหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก สมาชิกสภาฯ มีวาระการด้ารง
ต้าแหน่ง 4 ปีและสมาชิกจ้านวนครึ่งหนึ่งมีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกต่อทันทีในสมัยที่ 2 ส้าหรับการ
เลือกตังครังใหม่เพื่อรักษาความต่อเนื่อง จนครบก้าหนดในสมัยที่สองรวมระยะเวลา 4 ปี
2.2 วัตถุประสงค์ของกำรประชุม
คณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การยูเนสโก (IHP
Intergovernmental Council) จัดการประชุมในระดับสภาคณะกรรมการระหว่างประเทศในโครงการอุทก
วิทยาขึน เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามวาระการประชุม และมีประเทศสมาชิกโครงการอุทกวิทยานานาชาติ
ขององค์การยูเนสโกเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อน้าผลการประชุมตามวัตถุประสงค์หลัก จากที่
ประชุมใหญ่นี มาก้าหนดกรอบการด้าเนินงานด้านอุทกวิทยาในระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิก ซึ่งก้าหนด
จัดการประชุมทุกปี ทังนีประเทศไทยอยู่ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อน้าผลการ
ประชุมในระดับสภาคณะกรรมการระหว่างประเทศ(IHP Intergovernmental Council) ไปปรับใช้ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการก้ า กั บ การด้ า เนิ น งานด้ า นอุ ท กวิ ท ยาของภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก (UNESCO
International Hydrological Program-Regional Steering Committee For South East Asia and the
Pacific: IHP-RSC for SEAP) ที่ต้องประชุมประจ้าทุกปี
“The 23rd Session of the IHP Intergovernmental Council: IHP-IC-XXIII” จัดขึนระหว่าง
วันที่ 11 – 15 มิถุนายน ค .ศ. 2018 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียดตามวาระการประชุม
(Provisional Annotated Agenda) ในภาคผนวกแนบท้าย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ส้าคัญ ดังนี
(1) เพื่อเลือกตังประธานกรรมการและกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยา
นานาชาติขององค์การยูเนสโก (IHP Intergovernmental Council) ชุดใหม่ ในการท้าหน้าที่ใน 4 ปี ข้างหน้า;
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(2) เพื่อตรวจสอบ และติดตามรายงานผลการพัฒนาสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านอุทกวิทยา
และวิทยาศาสตร์ทางน้า ตามวาระประชุมทั่วไป รวมทังผลงานการก้ากับดูแลโครงการอุทกวิทยานานาชาติ IHP;
(3) เพื่อตรวจสอบและทบทวน รายงานความคืบหน้าในการด้าเนินการตามขันตอนในตามแผน
ด้าเนินงาน ระยะที่ VIII ของ IHP (IHP-VIII) รวมถึงการปรับมุมมองในภูมิภาคทีเ่ กี่ยวข้องกับ IHP และความร่วมมือ
กับโครงการอื่นขององค์การยูเนสโก;
(4) เพื่ ออภิ ปรายและหารื อเรื่ อ งการก้ าหนดยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมส้ าหรั บ การ
ด้าเนินการตามแผนด้าเนินงาน ระยะที่ IX ของ IHP (ค .ศ. 2022-2029);
(5) เพื่อตรวจสอบ สถานะของประเทศสมาชิกและโครงการด้านน้าขององค์การยูเนสโกซึ่งรวมถึง
โครงการประเภทที่ 2 ภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO และโครงการประเมินสถานการณ์น้าโลก
(6) เพื่อท้าการทบทวนความร่วมมื อ ระหว่างโครงการ IHP กับโครงการของหน่ วยงานอื่ นใน
สหประชาชาติและองค์กรระหว่างรัฐบาลต่างๆ รวมถึงองค์กรเอกชน
ในส่วนของประโยชน์โดยตรงกับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกคือ เป็นการสานต่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบโครงการอุทกวิทยานานาชาติ ภายใต้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กรอบทิศทางการด้าเนินงานสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทก
วิทยานานาชาติ และเกิดการแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการด้านอุทกวิทยา
ซึ่งมีความแตกต่างด้านสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศในพืนที่เขตร้อน แห้งแล้ง ตลอดจนแนวความคิด
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้า
2.3 บทบำทประเทศไทยกับกำรประชุมสภำระหว่ำงรัฐบำลโครงกำรอุทกวิทยำนำนำชำติ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1963 โครงการอุทกวิทยานานาชาติในประเทศไทยเริ่มก่อตัว จากแผนการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องฯต่างๆของ ผู้แทนประเทศไทยที่ได้ไ ปร่วมประชุมเตรียมงานเกี่ยวกับแผนการวิจัยทางอุทก
วิทยาขององค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 1963 (พ.ศ.
2506) ให้ประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการวิจัยว่าด้วยทศวรรษแห่งการพัฒนาอุทกวิทยานานาชาติ
(INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE: IHD) ระหว่างค.ศ. 1964-1974 และใน ค.ศ. 1975 โครงการ
IHD ได้พัฒนาเป็น “โครงการอุทกวิทยานานาชาติ ” (International Hydrological Programme: IHP) ถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลาด้าเนินการนานกว่า 50ปี
บทบาทของประเทศไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติ
(Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme – IHP Council ) ปี
1985 (พ.ศ. 2528) ตัวแทนของประเทศไทยเคยได้รับการเลือกตังเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
โครงการอุท กวิท ยานานาชาติ (Intergovernmental Council of the International Hydrological
Programme - IHP) จ้านวน 2 ครัง โดยครังแรกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการ
อุทกวิทยานานาชาติ ครังที่ 7 ค.ศ.1986 (พ.ศ. 2529) ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ ได้รับการเลือกตังเป็นประธาน
คณะกรรมการฯระหว่างปี พ.ศ. 1986-1987(พ.ศ.2529-2530) และเป็นกรรมการกลาง (Bureau) ต่อเนื่องอีก
2 ปี ในระหว่างปี ค.ศ.1988-1989 (พ.ศ. 2531-2532 )และ ต่อมาปี 1997(พ.ศ. 2540) ประเทศไทยได้รับ
เลือกตังเป็นกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติเป็นครังที่ 2 ในระหว่างการประชุม
สมัยสามัญของยูเนสโกครังที่ 29
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กรมทรัพยากรน้า ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านอุทกวิทยา เข้าร่วมการประชุมสภาระหว่าง
รัฐบาลโครงการอุทกวิทยานานาชาติ (IHP Council) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observer) รวม 3 ครัง ดังนี
- การประชุมสภาฯ ครังที่ 21 เมื่อปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
- การประชุมสภาฯ ครังที่ 22 วันที่ 13-17 มิถุนายน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)
- การประชุมสภาฯ ครังนี, ครังที่ 23 วันที่ 11-15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
2.4 กำรเข้ำร่วมประชุมสภำระหว่ำงรัฐบำลโครงกำรอุทกวิทยำนำนำชำติ ครั้งที่ 23
การประชุมสภาระหว่างรัฐบาลโครงการอุทกวิทยานานาชาติ ครังที่ 23 (23nd Session of IHP
Intergovernmental Council: IHP-IC-XXIII) ระหว่าง วันที่ 11-15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ณ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภาฯ รวม 7 คน ได้แก่
1) กรมทรัพยากรน้า จ้านวน 4 คน ประกอบด้วย
 นายสมนึก
สุขช่วย
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า
 นางวาสนา
ร้อยอ้าแพง
นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ
 นายสุประภาพ
พัฒน์สิงหเสนีย์
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
 นางสาวกนกวรรณ
อยู่วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
2) กรมชลประทาน จ้านวน 2 คน ประกอบด้วย
 นางสาวทัตธนภรณ์ ค้าศรี
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
 นายไวรุจน์
เอี่ยมโอภาส
นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ
3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 1 คน ประกอบด้วย
 นางวันเพ็ญ
แก้วเกมทอง
วิศวกรระดับ 10
นายสมนึ ก สุ ข ช่ ว ย รองอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ า เป็ น หั ว หน้ า คณะ น้ า ข้ า ราชการจากกรม
ทรัพยากรน้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐ บาลว่าด้วยโครงการอุ ทกวิทยานานาชาติของยูเนสโก ครังที่ 23 (23rd Session of the
International Hydrological Programme – Intergovernmental Council) พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ด้วง
อิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจ้ายูเนสโก ตามวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน/ทบทวนกิจกรรมในภาพรวมของการ
ด้าเนินงานด้านอุทกวิทยาของสมาชิกประเทศโครงการ IHP ตามกรอบแผนงาน IHP ระยะที่ 8 (ค.ศ.20142021) และเพื่อรับรอง roadmap ในการเตรียมการเข้าสู่การด้าเนินงานตามแผนงาน IHP ระยะที่ 9 (ค.ศ.
2022-2029) รวมทังการติดตามผลการด้าเนินงานตามเป้าหมาย SDG6 และการประชุม the 1st Water
Science-Policy Interface Colloquium (SPIC Water) ทีไ่ ด้จัดขึนโดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี
จากประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงผลการด้าเนินการด้านน้าของประเทศ เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย SDG6
รวมทังสรุปข้อตกลงร่วมกันจากเวทีส้าคัญด้านน้าต่างๆ เช่น World Water Forum ครังล่าสุดเมื่อเดือน
มีนาคม 2018 นี


สรุปการประชุม IHP COUNCIL*WASNA

หน้า ๗

บทที่ 3
สำระสำคัญของกำรประชุม
rd
23 Session of IHP Intergovernmental Council: IHP-IC-XXIII
การประชุม คณะกรรมการสภาระหว่า งรัฐ บาลโครงการอุ ทกวิ ทยานานาชาติ ค รังที่ 23 (IHP
Council ครังที่ 23) จัดขึนระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ณ ห้องประชุมหมายเลข X อาคารที่ท้า
การองค์การ UNESCO ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเป็น หญิง 95 คนและ
ชาย 153 คน จาก 74 ประเทศทั่วโลก รวมทังกรรมการสภาอีก 36 คน สะท้อนให้เห็นถึง การเชื่อมโยงและ
เพิ่มพูนความร่วมมือในโครงการอุทกวิทยานานาชาติ IHP กับกิจกรรมในโครงการอื่นๆของยูเนสโกที่เพิ่มขึน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท้างานของหลายภาคส่วนเพื่อบรรลุตามก้าหนดในวาระ ปี ค.ศ. 2020 โดยการมีส่วนร่วม
อย่ า งแข็ ง ขั น ของผู้ ช่ ว ยผู้ อ้ า นวยการทั่ ว ไปของภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ ข ององค์ ก ารยู เ นสโก
คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์นานาชาติ (the Intergovernmental Oceanographic Commission -IOC)
และภาคการศึ ก ษาต่ า งๆ รวมถึ ง ส้ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรม ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ท าง
วิทยาศาสตร์โลก (the World Commission for the Ethics of the Scientific Knowledge and
Technology -COMEST) พร้อมด้วยโครงการมนุษย์และชีวปฐพี (Man and Biosphere Program -MAB)
การประชุมฯเริ่มต้นตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุม ในวันที่ 11 มิถุนายน
ค.ศ. 2018 โดยมี Mr. AndrásSzöllösi-Nagy ประธานคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลโครงการอุทกวิทยา
นานาชาติที่ครบวาระด้ารงต้าแหน่ง เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการที่ส้าคัญภายในกรอบการท้างานของ
IHP นับระยะเวลาจากการสินสุดการด้าเนินการใน IHP Council รอบที่ 22 (ตังแต่มิถุนายน ค.ศ. 2016 เป็น
ต้นมา) จากนันผู้ช่วยผู้อ้านวยการใหญ่ของโครงการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ Doctor Flavia Schlegel,
Assistant Director-General for Natural Sciences ได้กล่าวต้อนรับบรรดาสมาชิก และมีพิธีกล่าวค้า
แถลงการณ์ในการประชุมโดย ประธานกรรมการบริหาร UNESCO คือ Mr.Lee Byong-hyun จากนันที่
ประชุมได้ด้าเนินไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับ การรับรองจากที่ประชุม โดยสรุปผลประเด็นส้าคัญ
ดังต่อไปนี
3.1 กำรกล่ำวเปิดงำนและสรุปผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ของโครงการอุทกวิทยาระหว่างประเทศครังที่ 22 โดย Mr. AndrásSöllösi-Nagy เปิดการประชุมและกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและแสดงความตังใจที่จะเห็นการประชุมวันนีสัมฤทธิ์ผล ที่จะมีการหารืออย่างมี
ผล เขาเน้นถึงความส้าคัญที่เพิ่มขึนของน้าในวาระการประชุมระหว่า งประเทศและบทบาทในการด้าเนิ น
โครงการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย SDGs ทังหมดพร้อมกล่าวรายงานเกี่ยวกับความส้าเร็จและการพัฒนา
สถาบันของส้านัก IHP ที่ก้าลังจะมาถึงโดยเน้นการสร้างแผนปฏิบัติการหลัก (a new Main Line Action MLA) ใหม่ๆในโครงการและงบประมาณขององค์การยูเนสโกและงบประมาณปี ค.ศ. 2018-2021 การทบทวน
บทบัญญัติและระเบียบวิธีปฏิบัติในโครงการ IHP; และการจัดตังเป้าประสงค์ใหม่ๆในการเผยแพร่ความรู้และ
สิ่ง พิม พ์ ในโครงการของ IHP เช่น เรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศและน้ า เขายัง คงเน้น ผลการ
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ด้าเนินการที่ ชัดเจนขึนของ IHP ในเรื่องต่างๆเช่น การประชุม ภาคี อนุสัญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครังที่ 22 และ 23 (UNFCCC COP 22 and 23), การจัดงานสัปดาห์น้า ครังที่
6 ในแอฟริกา(the 6th African Water Week); การจัดงานสัปดาห์น้าแห่งชาติด้านอาหารนานาชาติแห่ง
ประเทศเกาหลีสัปดาห์น้าแห่งชาติ (the first Asia International Water Week, Korea International
Water Week)และการประชุม World Water Forum ครังที่ 8 ( the 8th World Water Forum)
Mr. AndrásSöllösi-Nagy กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเงินของ IHP ยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้าง
คงที่แม้ว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนต่้า แต่จ้าเป็นต้องมีการขอเร่งระดมเงินทุนและงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อการ
ท้างานของบุคลากรและโครงการ รวมถึงการระดมทุนจากงบประมาณพิเศษ เขาเน้นย้าถึงความส้าเร็จที่ส้าคัญ
ของ IHP ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้แก่ : การเปิดตัว IHP-WINS; การสนับสนุนของ IHP ต่อ SDGs 6 และ 11
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของร่วม Co-Custodian Agency of Indicator 6.5.2 กับ
UNECE; การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของ G-WADI; การเปิดตัวพอร์ทัลคุณภาพน้าขององค์การยูเนสโกและงาน
IHP เกี่ยวกับสารมลพิษที่เกิดขึนใหม่เช่น ยาและพลาสติกในน้า ซึ่ง ในระยะหลังมีโครงการใหม่ ๆ เช่นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้าในแอฟริกาและเอเชียที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณรัฐ
เกาหลี การจัดตังสถานที่สาธิตระบบนิเวศอุทกวิทยาใหม่ 2 แห่งคือ ในประเทศฝรั่ง เศสและในเขตอนุรักษ์
ชีวมณฑล Bosque de Paz Biosphere Reserve (ในเอกวาดอร์ / เปรู); และโครงการที่ได้งบประมาณพิเศษ
ส้าหรับด้าเนินการในส่วนของน้าที่แอฟริกาโดยมีความร่วมมือกับโครงการ New Partnership for Africa's
Development (NEPAD ใน สหภาพแอฟริกา, African Union-AU)
3.2. กำรสรุปคำแถลงกำรณ์เปิดงำนของผู้ช่วยผู้อำนวยกำรใหญ่ของโครงกำรวิทยำศำสตร์
ธรรมชำติ UNESCO โดย Ms. Flavia Schlegel ผู้ช่วยผู้อ้านวยการโครงการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติยินดี
ต้อนรับผู้แทนสมาชิกสภาระหว่างรัฐบาลของโครงการอุทกวิทยาระหว่างประเทศ ในนามของผู้อ้านวยการ
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ UNESCO โดยกล่าวว่า ผู้อ้านวยการโครงการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คือ Ms.Audrey Azoulay ได้ให้ความส้าคัญกับบทบาท การเชื่อมโยงและประสานความสัมพันธ์กันของนานา
ประเทศผ่านประเด็นด้านน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัย ในเรื่องน้าส้าหรับคนรุ่นอนาคต เธอ
เน้นถึง การมีส่วนร่วมขององค์การยูเนสโกใน UN-Water โดยอ้างถึงรายงานการจัดตังโครงการ SDG 6 ซึ่ง
ได้รับการประสานงานจาก(World Water Assessment Programme- WWP) ในระบบขององค์การ
สหประชาชาติ นอกจากนีเธอยังได้แจ้งอีกว่า IHP เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ได้รับการยอมรับ
ในปฏิญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโลกครังที่ 8 (Ministerial Declaration of the 8th World
Water Forum (Brazil, 2018)
3.3. กำรกล่ำวคำแถลงกำรณ์ในกำรประชุม ของประธำนกรรมกำรบริหำร UNESCO (H.E.
Mr.Lee Byong-hyun) ประธานคณะกรรมการบริหารยูเนสโกกล่าวต้อนรับคณะผู้ บริหารในนามของคณะ
กรรมการบริหาร(Chairperson of the Executive Board of UNESCO ) โดยยืนยัน ว่า ได้รับการสนับสนุน
อย่างแข็งขันจากบรรดาประเทศสมาชิกของ IHP โดยต่างก็เน้นถึงและเข้าใจถึงบทบาทที่ส้าคัญของ IHP ในการ
จัดการน้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการความร่วมมือในการด้าเนินการร่วมกันโดยอาศัยหลักวิชาการและการวิจัย
อย่างถูกต้อง เขากล่าวว่าคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกได้อนุมัติให้มีการจัดท้าบัญชีรายได้
สรุปการประชุม IHP COUNCIL*WASNA

หน้า ๙

พิเศษส้าหรับ IHP เพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนสนับสนุนของตนจะยั่งยืน เขาสรุปด้วยการต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ
ครังแรกของโครงการของ IHP- Water Science-Policy Interface Colloquium(SPIC)
3.4. ประเด็นกำรเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำรสภำระหว่ำงรัฐบำลในโครงกำรอุทกวิทยำ
นำนำชำติ (IHP Intergovernmental Council) ชุ ด ใหม่ จากการลงมติ ข องสมาชิ ก 36 ประเทศ ได้
คณะกรรมการชุดใหม่ที่มี ประธานและคณะกรรมการ รวม 6 ท่าน โดยผู้ไ ด้รั บคัดเลือกเป็นประธานและ
ประธานที่ปรึกษาฯ ดังนี
ประธานคณะกรรมการสภาฯ ได้แก่ Mr Thierno Hamet Baba Ly จากประเทศ Senegal
ประธานที่ปรึกษาทัง 5 ท่าน ได้แก่
Mr. András Szöllösi-Nagy จากประเทศฮังการี, ประธานคณะชุดเดิมที่หมดวาระลง
Ms. Yosmary Gil Leal (สาธารณรัฐคิวบา)
Ms. Farhad Yazdandoost (สาธารณรัฐอิสลาม)
Mr. Alan Jenkins (สหราชอาณาจักร)
Mr. Mahmoud Abu Zeid (สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์)
ภายหลังการเลือกตังประธานคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลในโครงการอุทกวิทยานานาชาติ
เรียบร้อยแล้วได้มีการพิจารณาและลงมติในระเบียบวาระการประชุม ตามวาระการประชุม (Provisional
Annotated Agenda) ในภาคผนวก 1 แนบท้าย และเริ่มมีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆที่ส้าคัญคือ
3.5. ผลกำรพิจ ำรณำตำมมติ วำระกำรประชุมทั่ วไป เรื่อ ง การพั ฒนาสถาบั นวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ทางน้าและการก้ากับดูแลโครงการอุทกวิทยานานาชาติ IHP; มีดังนี
3.5.1 การพัฒนาสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านอุทกวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางน้าตาม
วาระการประชุมที่ 200-204 ของคณะกรรมการบริหารและตามวาระที่ 39 ของการประชุมใหญ่สามัญ รวมถึง
รายละเอียดโครงการและงบประมาณปี ค.ศ. 2018-2021 โดยเลขานุการของ IHP รายงานให้ทราบเรื่อง การ
ก้าหนดวาระที่จะบรรจุในการประชุม ตามที่มีการหารือที่จัดขึนในเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ
การด้าเนินการสร้างหน่วยงาน/กลไกระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับน้า(UN-Water) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุน
การด้าเนินงานของ SDG6 และฝ่ายเลขานุการ IHP น้าเสนอเรื่องที่ต้องแก้ไขในรายงานเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ของ UN-Water ตลอดจนโครงสร้างปัจจุบัน เธอได้แจ้งต่อคณะมนตรีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงมติในวันที่ 5-6
มิถุนายน 2018 ซึ่งรวมถึงเรื่องสมาชิกและหุ้นส่วนที่มีสถานะพิเศษ เพื่อจัดตังคณะท้างานเตรียมข้อเสนอโดย
ระบุวัตถุประสงค์ ความถี่ งบประมาณและรูปแบบของการประชุมสหประชาชาติในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2018
ตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการน้าระดับสูง HLPW (High Level Panel on Water) พวกเขามุ่งมั่นที่จะ
ร่วมกันสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าวผ่าน UN-Water รวมถึงการให้การสนับสนุนฝ่ายเลขาในการจัดประชุม
ก้าหนดวาระการประชุมและให้ข้อมูลทางเทคนิคที่รวมอยู่ในรายงานการติดตามและการรายงานของ SDG6
การจัดแสดงและการวางโครงการ ร่างแผนงาน และสนับสนุนกระบวนการเตรียมการในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณพิเศษ ตามขันตอนการรับมอบอ้านาจผ่านระบบสหประชาชาติ
ในการประชุมระดับสูงสุด
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3.5.2 เรื่องทั่วไป - เลขานุการของ IHP ยังคงพูดถึงการสร้างขีดความสามารถและงานวิจัย
วิทยาศาสตร์ที่ด้าเนินการมากว่า 40 ปี และรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ WWAP ในการประสานงาน
เพื่อการผลิตรายงานเผยแพร่ของ The United Nations World Water Development Report (WWDR)
และคณะท้างานซึ่งก้าลังจัดท้า "รายงานการรวมตัวของ SDG6" ส้าหรับ UN-Water ในการเข้าร่วมการประชุม
ระดับสูงทางการเมือง เรื่องการพัฒนาที่ยั่ง ยืน (the High-Level Political Forum on Sustainable
Development -HLPF) ในเดือนกรกฎาคม 2018 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ร่างการประชุมนีจะเสนอ
ในวันประชุมระดับรัฐมนตรีในระหว่างการจัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ด้านน้า Science Colloquium (SPIC
Water)
3.5.3 ที่ประชุมสภาได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ IHP และบทบาทของตนในวาระการ
ประชุมเรื่องน้าโลก (global water agenda) สมาชิกหลายคนของสภาตระหนักถึงความจ้าเป็นในการเจรจา
และการประสานงานที่ดีขึนใน SDG 6 เน้นบทบาทส้าคัญ ของ IHP ในระดับโลก ผู้แทนของตุรกีคิวบาและ
โมร็อกโก ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลไกการท้างานในระดับนานาประเทศใหม่และเน้นถึงความ
จ้าเป็นในการใช้กลไกที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึน รวมทังกลไกของ IHP ทีไ่ ด้รับมอบอ้านาจและมีประสบการณ์อันยาวนาน
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก ผู้แทนคิวบาและโมร็อกโกได้ให้ความส้าคัญกับความ
จ้าเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง IHP และคณะมนตรีเพื่อด้าเนินการตามวาระด้านน้าทั่วโลก (global
water agenda) ในช่วงท้าย ผู้แทนจากตุรกีให้กล่าวให้การต้อนรับ Science-Policy Interface Colloquium
3.5.4 เอกอัครราชทูตเยอรมนีกล่าวว่า การปฏิรูประบบการพัฒนาของสหประชาชาติเป็น
สิทธิพิเศษของรัฐสมาชิก ดังนันจึงไม่มีหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติโปรแกรมหรือหน่วยงานใดที่ควร
วางบทบาทตั ว เองเกิ น กว่า ต้ า แหน่ ง และอ้ า นาจจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างน้าของสหประชาชาติจ้าเป็นต้องด้าเนินการโดยรัฐสมาชิก ตัวอย่างเช่น ในการอภิปรายของเวที
การเมืองระดับสูงเกี่ยวกับ SDG6 โดยคณะกรรมการในโครงการIHP ไม่สามารถรับค้าสั่งจากคณะมนตรีเพื่อท้า
หน้าที่เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับ SDG6 ในระดับทางการเมืองสูงสุด และไม่
สามารถให้ค้าแนะน้าทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้ SDG6 ได้ เพราะการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิในการด้าเนินการ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่ครอบคลุมไปถึง โดยคณะมนตรีระหว่างรัฐบาล IHP มีบทบาทส้าคัญมากในการสร้าง
ขบวนการช่วย ท้าให้เกิดการประสานงานที่ดีขึนในขอบเขตของบทบัญญัติ
3.5.5 ผู้แทนจากประเทศออสเตรียเสนอว่า ยูเ นสโกสามารถใช้ประสบการณ์ในการเชิ ญ
ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในสาขาน้ามาร่วมประชุมสร้างเวทีผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย เพื่อให้ สัมฤทธิ์ผลในการติดตาม
ผลใน SDG6 และให้ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ ต่อเวทีการประชุมเรื่องการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติ (The
UN High Level Political Forum -HLPF) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส้านักเลขาธิการควรช่วยแนะน้าว่า จะ
ท้าได้อย่างไร
3.5.6 การเพิ่มศักยภาพของ IHP ในการส่งผ่านนโยบาย SDG 6 โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้าที่ซับซ้อนและส้าคัญ ได้รับการเห็นด้วยและยกย่องจากผู้แทน
โปแลนด์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ IHP ร่วมมือกับสหภาพวิทยาศาสตร์มากขึน ข้อเสนอแนะนีได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้แทนสหพันธรัฐรัสเซีย รองประธานกลุ่ม II (ฮังการี) เพื่อย้าถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีกลไกการก้ากับดูแลด้านน้า
ที่เป็นสากลระดับโลก อันเป็นข้อเสนอแนะที่ ส้าคัญของการประชุมสุดยอดด้านน้า ที่ต่อเนื่องจากการประชุ ม
บูดาเปสต์(Budapest Water Summits) และยังระบุด้วยว่ายูเนสโกไม่ควรจ้ากัดบทบาทเฉพาะในด้านนีเท่านัน
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3.5.7 รองประธานกลุ่ม I (United Kingdom) ได้เตือนเกี่ยวกับค้าศัพท์ที่ใช้และเน้นการเสริม
กิจกรรมในโครงการ IHP ร่วมกับคณะกรรมาธิการอุทกวิทยาของ WMO ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ด้านการพัฒนาศาสตร์และวิชาการด้านน้า เขาตังข้อสังเกตว่ามีอะไรมากมายที่จะได้รับจากการควบรวม เพิ่มงาน
ครังนี โดย IHP จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในวาระการประชุมด้านน้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา หากมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมในประเด็นหลักๆของระเบียบ
ด้าเนินการในโครงการนี
3.5.8 ผู้สังเกตการณ์จากคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความยินดีกับประธาน
คณะกรรมการ IHP council ที่ได้รับเลือกตังครังนี เขาเน้นย้าว่าภายใน SDG6 ควรมีการก้าหนดเป้าหมาย/
เป้าหมาย/ตัวชีวัด เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านน้า เพื่อเสริมสร้างการเจรจาระหว่างรัฐบาล
เกี่ยวกับการจัดการน้า นอกจากนียังแจ้งให้ทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส้าคัญ 2 ครัง ที่ประเทศจีนเป็น
เจ้าภาพ ในปี 2018: การประชุมกลุ่มเพื่อนน้าระดับโลก ครังที่ 8 (8th Global FRIEND-Water Conference)
ระหว่าง วันที่ 6-9 พฤศจิกายนที่กรุงปักกิ่ง และการประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลงานด้านอุทกวิทยา ประจ้า
ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค ครังที่ 26 (26th IHP Regional Steering Committee meeting for Asia and the
Pacific) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2018 ที่ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.5.9 จากข้อมูลอ้างอิงของเลขานุการ IHP ก่อนหน้านี เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของ IHP
ประธานคณะกรรมการได้เสนอว่า ควรพิจารณาว่า โครงการ IHP จะยังคงความเป็นโครงการวิทยาศาสตร์และการ
วิจัยด้านน้าเช่นเดิม หรือควรขยายขอบเขตเพิ่มการด้าเนินการในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เพื่อผลักดันทัง 2
โครงการให้บรรลุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรู้และนวัตกรรมโดยเลขาธิการองค์กร
UNESCO เรียกร้องให้มีการลงมติที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงศักยภาพเชิงนโยบายและความชัดเจน
ในอนาคตของ IHP และควรเชื่อมโยงขอบเขตการท้างานเข้ากับการประชุมนโยบายวิทยาศาสตร์ (Science Policy
Interface Colloquium) ที่จะเกิดขึน โดยเรื่องนีสภามีให้เลื่อนการตัดสินใจในยกร่างมตินีไปลงมติในวันสุดท้าย
ของการประชุม
3.5.10. เมื่อวันศุ กร์ที่ 15 มิถุ นายน 2018 สภาได้มี มติ ที่ XXIII-9 เรื่องความชัดเจนในการ
ขอบเขตการด้าเนินงานโครงการ IHP โดยขอให้ส้านักเลขาธิการจัดท้ารายละเอียดเสนอส้านักงานใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก โดยเพิ่มการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์การยูเนสโก
ให้แก่คณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก และรับการสนับสนุนข้อมูลจากตัวแทนถาวรและสมาชิกกลุ่ม 2 ของ
ยูเนสโก นอกจากนียังได้มอบหมายให้ส้านักเลขาธิการด้าเนินการออกร่างระเบียบ ในโครงการ Science Policy
Interface Colloquium ภายใต้กรอบของการประชุมสภาให้สมบูรณ์
3.5.11 รายงานเกี่ยวกับการให้ค้าปรึกษาส้าหรับการปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล IHPโดยมีประเด็นส้าคัญๆดังนี
- วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2018, เลขานุการของ IHP ได้เสนอวาระการประชุมเกี่ ยวกับการ
ปรับปรุงเกณฑ์ก้าหนดเรื่องสถานะในการท้างานของงานเลขา IHP และเรื่องกฎระเบียบของคณะมนตรีระหว่าง
รัฐบาลของ IHP ทังนีในช่วงการเตรียมงานประชุมครังนี ได้มี การด้าเนินการร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการของ
คณะท้ างานฯทั งสองกลุ่ ม เกี่ ยวกั บการแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆในเรื่ องกฎระเบี ยบฯลฯ โดยได้ รั บค้ าแนะน้ า จาก
คณะท้างานด้านการก้ากับดูแลขององค์การยูเนสโก ที่เสนอทางออกที่เปิดกว้างและแนะน้าวิธีการท้างานอย่าง
ใกล้ชิด ทังยังมีโอกาสพบปะหารือกันมากขึน ในบางช่วงที่ผ่านมา บางครังหารือกันบ่อยมากถึง 5 ครังต่อวัน และ
ใช้เวลาอย่างน้ อย 12 ชั่วโมงเพื่อเตรี ยมร่างเนือหาที่จะน้าเสนอกับกรรมการในสภามนตรี และสมาชิกที่เป็ น
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บุคคลภายนอก โดยร่ างการปรั บปรุ งล่ าสุ ด ได้ ถูกน้าเสนอต่ อประเทศ รั ฐสมาชิ กในการประชุมเมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2018เรียบร้อยแล้ว โดยตัวแทนของส้านักยุทธศาสตร์การวางแผนขององค์การยูเนสโกได้กล่าวถึง
โครงร่างการวางแผนและตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติ ขององค์การยูเนสโก พร้ อมกรอบเวลาในการจัดท้ า
โครงการ Medium- (C / 4) ส้าหรับช่วงปี 2022-2029 และ 2022-2025
- การพิ จ ารณาข้ อ เสนอเพื่ อ เปลี่ ย นชื่ อ โครงการอุ ท กวิ ท ยานานาชาติ - International
Hydrological Programme (IHP) - โดยเลขานุการของ IHP น้าเสนอทางเลือกในการเปลี่ยนชื่อหรือรักษาชื่อ
เดิมที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยและเป็น ประวัติศาสตร์องค์กรที่มีมาช้านาน และระบุ
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆของการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น โดยสมาชิกของสภาทุกประเทศได้เห็นพ้องที่จะ
รักษาตัวย่อ IHP ย่อ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยคงไว้ซึ่งค้าว่า "อุทกวิทยา-Hydrology " และ " โครงการPrograme" โดยมีผู้แทนจากประเทศที่เสนอให้เปลี่ยนค้าว่า "นานาชาติ (international) เป็น "ระหว่างรัฐบาล
(intergovernmental)" ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนจากอาร์ เ จนติ นา คิ วบา ชิ ลี กานา ฮั ง การี เคนยา โมร็ อกโก ไนจี เรี ย
ปากีสถาน ปารากวัยโปแลนด์และตุรกี พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากเวเนซุเอลาและเม็กซิโกสนับสนุนการ แต่ก็มี
หลายประเทศที่เสนอให้คงชื่อเดิมไว้ ได้แก่ ผู้แทนจากเยอรมัน, อิหร่าน, คาซัคสถาน เนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สโลเวเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร ขอสงวนรักษาชื่อ IHP เป็น"นานาชาติ(international) "
เหมือนเดิม ทังนีผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความส้าคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากการเปลี่ยนชื่อ
รวมถึ งค่ าใช้ จ่ายที่ เป็ นไปได้ เช่ น ตั วอย่ างจากกรณี ที่เพิ่ ง มีการเปลี่ ยนแปลงชื่ อส้ าหรั บกระทรวงภาครั ฐใน
เนเธอร์แลนด์เมื่อเร็ว ๆ นี โดยมีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลกระทบในหลายๆเรื่อง และผู้แทนประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ขอเวลาพิจารณาในเบืองต้น เพราะมติอาจไม่เป็นเอกฉันท์ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงคะแนน ผู้แทนประเทศปารากวัย
ขอให้ส้านักเลขาธิการชีแจงเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ ซึ่ง เลขานุการ IHP ให้
ค้าตอบว่า “หากที่ประชุมฯตกลงจะเปลี่ยนชื่อจริงๆ ต้องด้าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์บัตรธุรกิจและวัสดุอื่น ๆ ที่ ยังมีโลโก้ปัจจุบันเท่านัน”
ประธานคณะมนตรีได้เสนอว่า ให้มกี ารอภิปรายลงมติในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018
ผลสรุป การลงมติในเรื่องเปลี่ยนชื่อ โครงการ IHP ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 สมาชิก
ส่วนใหญ่ออกเสียงให้ ท้าการปรับปรุงชื่อโครงการและพร้อมปรับปรุงขอบเขต ลักษณะงาน ตลอดจนการก้ากับ
ดูแลงานในโครงการ โดยที่ประชุมสภามีมติเอกฉันท์ ให้ยื่นข้อเสนอไปยังการประชุมใหญ่ขององค์การยูเนสโก
เพื่ อ เปลี่ ย นชื่ อ โครงการจาก "โครงการอุ ท กวิ ท ยานานาชาติ – The International Hydrological
Programme” เป็ น "โครงการอุ ท กวิ ทยาระหว่า งรัฐ บาล -The Intergovernmental Hydrological
Programme" พร้อมนีคณะกรรมการสภาลงมติให้อนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก้ากับ
ดูแลของ IHP เพื่อให้สอดคล้องกัน ตามค้าแนะน้าของที่ประชุมสมัชชาทั่วไป และปรับปรุงกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบต่างๆภายในองค์การ ทังนีข้อเสนอฯในรายละเอียด ของชื่อที่เสนอและกฎ ระเบียบที่ปรับปรุงใหม่นี
จะถูกส่งไปยังที่ประชุมสมัชชาทั่วไป ในการประชุมใหญ่สามัญของ UNESCO เพื่อขอการรับรองในปี 2019
3.6. ผลการพิจารณาตามมติวาระการเงินของ IHP
3.6.1 รายงานเกี่ยวกับเงิน รายได้สมทบพิเศษของ IHP- โดยส้านักเลขาธิการ กล่าวรายงาน
รายได้สมทบพิเศษของ IHP และแจ้งว่าจะได้รับเงินสมทบจากสเปนและสาธารณรัฐเกาหลี ตัวแทนจากตุรกีและ
คิวบา ที่ประกาศเจตนารมณ์ของประเทศในการให้การสนับสนุนบัญชีเงินสมทบพิเศษ IHP ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจาก
สมาชิกในสภาอย่างดี
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3.6.2 กิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมสนับสนุน การเงินต่อ IHP- โดยส้านักเลขาธิการได้น้าเสนอ
กิจกรรมพิเศษนอกงบประมาณที่ด้าเนินการระหว่างช่วงมิถุนายน ค.ศ.2016 ถึงพฤษภาคม 2018 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับการด้าเนินการ IHP ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมของส้านักงานในพืนที่
และโครงการสนับสนุนที่ส้านักเลขาธิการIHP จัดให้แก่ประเทศสมาชิก
ผู้แทนส้านักเลขาธิการแสดงความซาบซึงใจต่อผู้สนับสนุนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ ทังงบประมาณ
และความร่วมมือต่างๆในหลายกิจกรรม ซึ่งช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานตามโครงการปกติใน
ประเทศสมาชิก และกล่าวถึงรัฐบาลอิตาลีว่า ได้ให้การสนับสนุนโครงการการประเมินน้าโลก(The World
Water Assessment Programme -WWAP) อย่างเป็นทางการ ตังแต่ปี ค.ศ.2007และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจ้านวน 4 คน เข้าร่วมกองงานวิทยาศาสตร์ทางน้าของยูเนสโก
และยังได้สนับสนุนจัดหาเงินทุน เพื่อการวิจัยด้านความมั่นคงของน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีก
ด้วย พร้อมนีผู้แทนส้านักเลขาธิการได้กล่าวถึงความส้าคัญ เรื่องความร่วมมือที่ประสบความส้าเร็จในระยะยาว
กับ เขตปกครองแฟลนเดอร์ ส (Government of Flanders)และความร่ ว มมื อ กั บ โครงการ Global
Environmental Facility (GEF) ซึ่งทังหมดได้สนับสนุนการด้าเนินงานในท้องถิ่นในประเทศสมาชิก หลายแห่ง
และการสนับสนุนของอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สเปนและสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อการด้าเนินงานในโครงการ
IHP ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นก้าลังหลักของส้านักเลขาธิการ
ผู้แทนส้านักเลขาธิการกล่าวถึง รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ที่เป็นก้าลังหลักให้การสนับสนุนเป็น
พิเศษส้าหรับกิจกรรมขององค์การยูเนสโก เรื่อง การจัดการน้าใต้ดินข้ามพรมแดน ซึ่ง ด้าเนินการในหลาย
ภูมิภาค ซึ่งในโครงการนีมี 8 โครงการย่อย หนึ่งในนันคือ โครงการย่อย ด้านการริเริ่มการตรวจสอบแบบบูรณา
การด้านน้าของสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (SDG 6) (GEMI Initiative) ของ IHP
คณะผู้แทนสวิสเซอร์แลนด์แสดงความพึง พอใจและแสดงการสนับสนุน ในเรื่องจุดแข็ง ข้อ
ได้เปรียบในเรื่องน้าใต้ดินขององค์การยูเนสโกและเน้นถึงผลในเชิงบวกที่เกิดขึนในการก้ากับดูแลทรัพยากรน้า
บาดาลใน โครงการการจัดการน้าใต้ดิน ข้ามพรมแดน (the Governance of Groundwater Resources in
Transboundary Aquifers -GGRETA) และผู้แทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยัง ได้ประกาศความตังใจที่จะ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมในโครงการ "การปกป้ อ งการจั ด การทรั พ ยากรน้ า (“Safeguarding Applied
Management of Water Resources -SAMoWaR)" อย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลี ใต้กล่าวว่า รัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี มีส่วนร่วมในจัดตัง
กิจกรรมพิเศษของ IHP และมีความพยายามในการวิจัยร่วมกันขององค์การยูเนสโก ตามจุดมุ่ง หมายเพื่อ
เสริมสร้า งความมั่ นคงด้านน้ าในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุ ดในแอฟริกาและเอเชีย (Least Developed
Countries- LDCs) เขากล่ า วว่ า นอกเหนื อ จากโครงการวิ จั ย ร่ ว มกั น แล้ ว รั ฐ บาลเกาหลี ยั ง ยิ น ดี ที่ จ ะใช้
งบประมาณการสนับสนุน โครงทุนทรัพย์ในโครงการการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development
Assistance-ODA) ส้าหรับกิจกรรม IHP รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันต่ออีกว่า ยังมีท่าทีที่จะเพิ่มเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ขยายความร่วมมือกับยูเนสโกในโครงการอื่นๆด้วย
ตัวแทนของเยอรมนีแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการพัฒนาเชิง บวกเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกงบประมาณ ตัวแทนจากประเทศสเปนกล่าวขอบคุณส้านักเลขาธิการในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดกิจกรรมเสริมงบประมาณให้กับประเทศสมาชิก ซึ่งเน้นงานที่ด้าเนินการโดยประเทศสเปนในแถบละติน
อเมริกา ภายใต้การประชุม Iberoamerican Conference of Water Directors (CODIA) ผู้แทนยังระบุด้วย
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ว่าโครงการประเภทกิ จกรรมพิเศษที่ ได้รับงบประมาณเพิ่มนี ช่วยท้ าให้ผู้จั ดการด้ านน้า ผู้ปฏิบัติ ง านและ
ประเทศสมาชิกท้างานร่วมกัน พัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึน และเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบการ
ท้างานด้านวิทยาศาสตร์ นโยบายและการวิจัย
3.6.3 รายงานทางการเงินของคณะกรรมการการเงิน IHP- ผู้แทนจากประเทศนามิเบียและ
ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน IHP, Ms. Pauline Mufeti กล่าวเสนอรายงานของคณะกรรมการ IHP
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และได้ให้ความส้าคัญ กับผลกระทบจากแผนฉุกเฉิน ที่ไ ด้ด้าเนินการในโครงการ IHP
รวมถึงเรื่อง ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนีเธอยังได้อ้างอิงถึงการจัดตังบัญชี เงินนอก
งบประมาณพิเศษและน้าเสนองบประมาณทังหมดส้าหรับกิจกรรมที่ จะต้องใช้ในช่วงปี ค.ศ. 2018-2019 เธอ
ได้ขอร้องให้ ประเทศและรัฐสมาชิกร่วมกั นท้างานอย่างแข็ง ขันเพื่อพัฒนาการเงินของ IHP และได้รับการ
ต้อนรับจาก Mr. Mitja Brilly (สโลวีเนีย) และรองประธานคนใหม่ Mr. Joo-Heon Lee (สาธารณรัฐเกาหลีใต้)
และMs. Mufeti ที่ได้ชีให้เห็นว่า IHP และกิจกรรมต่างๆต้องได้รับการวางแผนการใช้เงิน อย่างระมัดระวังเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกได้ดียิ่งขึน
ผู้แทนจากประเทศคิวบาระบุว่า ความท้าทายด้านการเงินก้าลังเกิดขึนทั่วยูเนสโกและส่งผล
กระทบต่อทุกโครงการและกิจกรรมขององค์การ เธอสัง เกตเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินมีผลกระทบต่อ
โครงการกิจกรรมและทรัพยากรบุคคล และยังตังข้อสังเกตอีกว่าผู้สนับสนุนก้าลังตัดสินใจว่า พวกเขาจะจัดสรร
ทรัพยากรตามความต้องการของประเทศตนแทนที่จะเป็นความต้องการของประเทศสมาชิกต่อไปอย่างไร
3.7 การด้าเนินการตามมติที่ประชุมจากการประชุมIHP Council ครังที่ 22 ที่ผ่านมา ของ
คณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติขององค์การยูเนสโก (The 22nd IHP
Intergovernmental Council) โดยส้านักเลขาธิการมีการอ้างอิงถึงเอกสาร IHP / IC-XXIII / Inf.2 รายงานการ
ด้าเนินการตามมติที่ประชุม ครังที่ 22 ที่ผ่านมาและเชิญประเทศสมาชิกให้ความเห็น
- ผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เสนอร่างมติ ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการร่างมติเพื่อพิจารณา
ก้าหนดไว้ในวาระการประชุม ผู้แทนได้ตังข้อสังเกตว่าในเอกสาร IHP ปัจจุบันมีทังค้าว่า "มติ -resolutions” และ
"การตัดสินใจ -decisions" " ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและเพื่อให้การประชุมสอดคล้องกับเอกสาร จึงเสนอคณะ
คณะกรรมการบริหารโปรดพิจารณา ให้ใช้ค้าเดียวว่า "ร่างมติ- Draft Resolutions " นอกจากนีเขายังเสนอว่า
ควรแทรก “ร่างมติ” ในตอนท้ายของเอกสารที่จะใช้งานแต่ละฉบับซึ่งมีเนือหาเรื่องนันอยู่ นอกจากนีผู้แทนได้ร้อง
ขอให้มีการแจกเอกสารเตรียมการประชุม ก่อนเริ่มประชุมIHP เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์
- ทังนีผู้แทนหลายประเทศ ได้แก่ ผู้แทนประเทศออสเตรีย นอร์เวย์ โมร็อกโก (ผู้เสนอมติร่วมกับ
เนเธอร์แลนด์ ) เยอรมนีสวิสเซอร์แลนด์ สโลเวเนีย เซเนกัลและตุรกี ร่วมสนับสนุนข้อเสนอของเนเธอร์แลนด์
คิวบา อาร์เจนตินา ไนจีเรียและลิเบีย มีข้อเสนอเพิ่ม ขอให้มีข้อความฉบับสมบูรณ์ของร่างข้อเสนอฯนันเพื่อ
วิเคราะห์ก่อน ประธานกล่าวว่าข้อเสนอจากเนเธอร์แลนด์จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
- ผู้แทนจากแซมเบียได้กล่าวถึงมติ XXII-5 "การจั ดตังคณะท้างานเพื่อจัดตั งกลุ่ม Megacities
Alliance" และได้แสดงความปรารถนาที่จะได้เป็นศูนย์รวมของกลุ่ม
3.8 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนในตำมแผนดำเนินงำนระยะที่ VIII
ของ IHP (IHP-VIII “แผนความมั่นคงด้านน้า: การตอบสนองต่อความท้าทายในท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับ
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โลก Water Security: Response to Local Regional and Global Challenge”) รวมถึงการปรับมุมมองใน
ยุทธศาสตร์และกิจกรรมในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ IHP ตามประเด็นที่หลากหลายดังนี
3.8.1 มุมมองในยุทธศาสตร์และกิจกรรมในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับแผนด้าเนินงานระยะที่ VIII
- ผู้แทนส้านักเลขาธิการ IHP และส้านักงานเขตพืนที่ของมอนเตวิเดโอ จาการ์ต้า อาบูจา
และกรุงไคโรได้น้าเสนอกิจกรรมของพวกเขาโดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ความเห็นและค้าถามจากอดีตรองผู้ว่าการ
จาก 6 ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนแสดงความชื่นชมอย่างมากต่อรายงาน กิจกรรมที่ผ่านมาและยกย่อง
ส้านักเลขาธิการว่าจัดท้ารายงานได้ดีเยี่ยมและครบถ้วน รวมถึงผลงานอันน่าประทับใจที่เกิดขึนในขณะที่มีข้อ
จ้ากัด ด้านงบประมาณที่รุนแรง ประเด็นนีได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนตุรกีและอินโดนีเซีย (ผู้สังเกตการณ์) โดย
ผู้แทนตุรกีได้เสนอส้านักเลขาธิการรวบรวมประเด็นเพิ่มเติมไว้ในรายงาน เช่น เรื่องความท้าทาย ข้อกังวลและ
ข้อจ้ากัดในการด้าเนินงานของ IHP ซึ่งค้าขอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประธาน UNESCO ด้านการจัดการ
น้าและสิ่งแวดล้อมส้าหรับเมืองที่ยั่งยืน ของประเทศอิหร่าน
- รองประธานกลุ่ม II น้าเสนอแนวทางการท้างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม I และกลุ่ม II โดย
สรุปว่าหลายปีที่ได้พบว่า IHP เป็นเวทีที่เหมาะส้าหรับการรวมตัวของกิจกรรม IHP Danube Cooperation ใน
โอกาสการประชุมครังที่ 27 ของประเทศ Danube ที่จัดขึนที่บัลแกเรีย เมื่อปี 2017 เขาได้เสนอให้มีการปรับปรุง
งานวิจัยเกี่ยวกับ Danube Monography ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ (รวมถึงการท้างานร่วมกับข้อมูล GIS
บนเว็บพยากรณ์อากาศ ฯลฯ) ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการให้ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม I และ II ของ IHP รวมทัง
โครงการริเริ่มต่างๆเช่น โครงการริเริ่ม น้าร่องในแม่น้าใหญ่ (The World’s Large Rivers Initiative -WLRI)
ข้อเสนอนีได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจากประเทศออสเตรีย (รองประธานภาคที่ 1)
- ผู้แทนจากแอฟริกา (แซมเบีย, เคนยา) แสดงความเสียใจว่า ในรายงานน้าเสนอในประเด็น
มุมมองความท้าทายที่ต้องเผชิญในภูมิภาคแอฟริกาเท่านัน แต่ไม่มีรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเท่าที่ควรเลย
- ผู้แทนประเทศรัสเซียให้เกียรติน้าเสนอว่า รัฐบาลรัสเซียจะจัดการกับปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึน
เช่น การใช้น้าแบบประหยัดเชิงเศรษฐกิจ การใช้น้าอย่างมีเหตุผลและการริเริ่มโครงการที่ส้าคัญในแม่น้าโวลก้า
เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้แทนยังได้กล่าวด้วยว่าพวกเขายินดีที่จะแบ่งปัน ข้อมูล ประสบการณ์
และบทเรียนที่เกิดขึนจากการริเริ่มโครงการนีกับมวลประเทศสมาชิก IHP โดยในช่วงท้ายผู้แทนสหพันธรัฐรัสเซีย
ได้เชิญคณะผู้แทนและสมาชิกเข้าร่วมงานครบรอบ 100 ปีของสถาบันอุทกวิทยาของรัสเซียในปี 2019 ด้วย
- เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแจ้งให้สภาทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประเทศญี่ปุ่นในการขยาย
เครือข่าย IHP ในภูมิภาคที่ 4 (เอเชียและแปซิฟิก) และแผนการอัปโหลดข้อมูลที่จ้าเป็นไปยัง IHP- WINS
- ผู้แทนจากสหราชอาณาจักรแสดงความยินดีกับส้านักเลขาธิการในเรื่องปริมาณงานที่ เพิ่ม
จนน่าพอใจและชีให้เห็นว่า การสรุปรายงานควรมีมากกว่าการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเท่านันและควร
สามารถแสดงผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการได้ในระดับนโยบายด้วย ผู้แทนจากสหราชอาณาจักรได้เสนอตัว
ให้การสนับสนุนในการท้างานร่วมกับส้านักงาน IHP และส้านักเลขาธิการเพื่อปรับปรุงการรายงานในเรื่องนี
ประเด็นนีได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนของตูนิเซียและฮังการี
- ผู้แทนฮังการีเสนอว่า ให้เพิ่มคณะท้างานระดับชาติขนเพื
ึ ่อตรวจสอบ ติดตามการมอบงาน
และการท้างานของคณะกรรมการแห่งชาติ IHP ในช่วงระยะเวลาสองปีข้างหน้า ข้อเสนอนีได้รับการสนับสนุนจาก
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ผู้แทนประเทศเซเนกัลและรองประธานจากกลุ่ม V (a) ผู้ซึ่งเน้นย้าถึงความส้าคัญของการพึ่งพาอาศัย คณะ
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อปรับปรุงผลการด้าเนินงานของ IHP ในระดับประเทศ โดยมีผู้แทนประเทศกานาได้
กล่าวสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการสื่อสาร พูดคุยให้มากขึนระหว่างส้านักงานภูมิภาคขององค์การยูเนสโกกับ
คณะกรรมการแห่งชาติของ IHP โดยผู้แทนจากประเทศเยอรมนีและตุรกีได้กล่าวถึงความส้าคัญและผลงานที่ได้รับ
จากส้านักงานและศูนย์ฯ
- ผู้แทนโปแลนด์กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างยุโรปกับเอธิโอเปียในเรื่องนิเวศน์น้าซึ่งได้รับ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลโปแลนด์เป็นระยะเวลา 10 ปีและได้น้าไปสู่ การจัดตังทวิภาคี (C2C) ในเมือง Addis
Ababa
- ผู้แทนประเทศเซเนกัลได้กล่าวถึงความร่วมมือของพวกเขากับมอริเตเนียเกี่ยวกับแหล่งน้า
ใต้ดินในลุ่มน้าที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องความสัมพันธ์และการจัดการน้า ตลอดจนเรื่องการทูต
- ผู้แทนประเทศสโลวีเนียกล่าวว่า รายงานผลการด้าเนืนโครงการในที่ประชุมควรมีเนือหา
รวมถึงโครงการทดลองทางอุทกวิทยาในเครือข่ายลุ่มน้า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเครือข่ายที่จัดตังโดย IHP
เมื่อ 20 ปีก่อนและทดลองปฏิบัติเป็นครังสุดท้ายที่ฮังการี ในปี 2017 รวมทังตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในแถบเอลซัลวาดอร์ ทะเลบอลติก, แคสเปียน และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากบทเรียนที่สามารถน้ามาใช้
งานจริงและเพื่อเพิ่มความร่วมมือข้ามภูมิภาค
- ผู้แทนของประเทศโมร็อกโกเน้นย้า ถึงความส้าคัญของการบูรณาการ เรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้าและควรน้าเสนอในเรื่อง การเท่าเทียมทางเพศนี มากกว่าการรวบรวมและวิเคราะห์
สถิติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสตรีในเหตุการณ์ต่างๆ ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
กล่าวว่า สมาชิกรัฐสภาและผู้ก้าหนดนโยบายไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ IHP อย่างเพียงพอ ผู้แทนจาก
ประเทศกานาได้ขอความช่วยเหลือจาก IHP เพื่อจัดตังคณะกรรมการ IHP แห่งชาติซึ่งจะช่วยพวกเขาในความ
ร่วมมือและการเชื่อมโยงการท้างานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตาม SDGs
- ผู้แทนไนจีเรียสนับสนุนให้ IHP มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในขณะที่ผู้แทนตูนิเซียสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาหรับมากขึนและ
ขอให้ IHP สนับสนุนความพยายามนี คณะผู้แทนปารากวัยได้สอบถามเกี่ยวกับการด้าเนินการ และกลไก รูปแบบ
ที่มีอยู่ในการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อปรับปรุงผลงานและการตอบสนองของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของ IHP ใน
ภูมิภาคที่ 3 ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน
- ผู้ แทนส้านั กเลขาธิ การ IHP กล่าวขอบคุณผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กคนที่มี ส่ วนร่ วมในการ
อภิปรายและให้ความมั่นใจแก่ผู้ร่วมประชุมทุกคนว่า ค้าแนะน้าและข้อสังเกตของพวกเขา ที่กล่าวในที่ประชุมจะ
ได้รับการบันทึกและใส่ ใจเป็นอย่างดี โดยจะน้ามาพิจารณาด้าเนินการ ส้านักเลขาธิการยินดีรับข้อเสนอของ
สหราชอาณาจักรที่แสดงความประสงค์ช่วยจัดท้ารายงานและรับทราบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคที่ก้าลังด้าเนิน
อยู่ภายในกรอบของเครือข่ายและการริเริ่ม โครงการต่าง ๆ เลขานุการกล่าวว่ารายงานของ C2Cs และสิ่งที่
ประธานเสนอฯได้รับการจัดวางแยกจากกันบนหน้าเว็บของ IHP และเป็นประเด็นในการอภิปรายเป็นวาระการ
ประชุมแยกต่างหาก ตกลงกันว่าควรให้ความส้าคัญกับความส้าเร็จของ C2Cs และประธานฯมากขึน โดยตระหนัก
ว่า แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการระดับภูมิภาคที่ผลิตเมื่อเร็วๆ นีมีพืนที่จ้ากัด และเน้นตัวอย่างได้จ้ากัด ส้านัก
เลขาธิ การ IHP ยั ง ให้ ก ารสนั บสนุ นการจั ด ตั งคณะท้ า งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ก้ าหนดบทบาทและหน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการแห่งชาติ IHPให้กว้างขวางขึน
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- ส้านักเลขาธิการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขันตอนการรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์การยูเนสโกว่า
ด้วยการจัดการน้าประปาและคุณภาพน้า ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดตังคณะท้างานพิจารณา ทังนีคณะ
ผู้แทนของเยอรมนีและตุรกีขอให้ชีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่น วัตถุประสงค์ ข้อตกลง การจัดหางาน
และกิจกรรมต่างๆ โดยคณะผู้แทนตุรกีได้ตังค้าถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการจัดการน้าประปาและคุณภาพ
น้าในโครงการอื่นของสหประชาชาติ คณะผู้แทนจากประเทศไนจีเรีย รัสเซีย อียิปต์และแซมเบียได้แสดงความ
สนับสนุ นในการจัดตังคณะท้างานเรื่ องนี และผู้แทนทังสองประเทศกล่าวว่าต้องการเข้าร่ วมโครงการ ทังนี
ประธานฯรับทราบถึงความต้องการของประเทศสมาชิกและจะสนับสนุนการจัดตังคณะท้างานต่อไป
3.8.2 ผลและแนวทางการประเมินโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับแผนด้าเนินงานIHP ระยะที่ VIII
- ผู้แทนส้านักเลขาธิการ IHP แจ้งให้ที่ประชุมและสภาทราบว่ามีวิธีประเมินในโครงการ
IHP-VIII ได้มากกว่าในมิติการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการ โดยเน้นการประเมินประสิทธิผลด้วย ทังนี
สามารถใช้โปรแกรมแบบประเมินใหม่นีกับโครงการ IHP-IX ได้ด้วย โดยขอให้หน่วยงานก้ากับดูแลภายในของ
องค์การยูเนสโก (Internal Oversight Service -IOS) น้าเสนอวิธีการประเมินผลดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา
- ผู้แทน IOS น้าเสนอวัตถุประสงค์หลักของแบบประเมิน พร้อมวิธีประเมินโดยรวม ข้อมูล
ที่ต้องระบุ (ขอบเขต); และระยะเวลาส้าหรับการประเมินผลที่น้าเสนอ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ ตามกรอบเวลาที่
ต้องการส้าหรับโครงการ IHP-IX โดยเบืองต้นได้พัฒนาขอบเขตของการประเมินเพื่อใช้กับ IHP-VIII โดยร่วมมือ
กับส้านักวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การยูเนสโก (Bureau for Strategic Planning - BSP), ส้านัก
วิทยาศาสตร์ด้านน้า (The Division of Water Sciences - HYD) และส้านักบริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ (the Executive Office of the Sector for Natural Sciences -SC / EO); และด้าเนินการอยู่ใน
ขันตอนสอบถามความคิดเห็นใน ToRs เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในขันตอนของผู้บริหาร โดยขึนอยู่กับการ
อนุมัติจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอในเรื่องนี โดยใช้งบประมาณ ของ SC / EO ประมาณ 45,000 US$ จาก
งบด้าเนินงานใน ปี 2020 ทังนีงบประมาณที่จ้าเป็นต้องใช้ทังหมดอยู่ที่ 75,000 US$ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
การประเมินนีจะใช้ได้ โดยสมบูรณ์ และให้ข้อมูลเชิง ลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนที่ขาดฯจากประเทศสมาชิกเพิ่ม ในเรื่องนีผู้แทนประเทศตุรกีและ
สหพันธรัฐรัสเซีย ส้านักเลขาธิการชีแจงว่า ในช่วงใกล้ๆนี การประเมินแบบใหม่จะยังไม่ท้าตามขอบเขตที่ระบุ
ในการน้าเสนอของผู้แทน IOS, เนื่องจากเป็นขันตอนที่ยังไม่ผ่านการน้าเสนอต่อส้านักงานใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติในนิวยอร์ก แต่จะวางยุทธศาสตร์ตามเดิม ปรับขบวนงานตามโครงการ IHP-VIII เดิมไปก่อน
- สภาผ่านมติ XXIII-7 ทีข่ อให้ส้านักเลขาธิการ IHP ด้าเนินการประเมินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรภายนอกกับIHP-VIII โดยน้าผลการอภิปรายในการประชุมครังที่ 23 ของสภากรรมการ (IHP Council)
มาสรุปด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียม IHP-IX และเชิญประเทศสมาชิกให้บริจาคทุนสนับสนุนตามความ
สมัครใจ ทังเรื่องการเงินและความช่วยเหลืออื่นๆ
3.9 ประเด็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในโครงกำรต่ำงๆของประเทศสมำชิกตำมตัวชี้วัดและการ
ทบทวน ความร่วมมือระหว่างโครงการ IHP กับโครงการของหน่วยงานอื่นในสหประชาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่าง
รัฐบาลต่างๆ องค์กรเอกชน และโครงการด้านน้าขององค์การยูเนสโก ซึ่งรวมถึงโครงการประเภทที่ 2 ภายใต้การ
อุปถัมภ์ของ UNESCO
3.9.1 รายงานความคืบหน้าในโครงการของ IHP
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- ระบบสารสนเทศทางน้า (The Water Information Network System -WINS)
ด้าเนินการโดยส้านักเลขาธิการ IHP ได้น้าเสนอระบบสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลน้า (WINS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
โอเพ่นซอร์ส แบบเปิดให้ใช้ได้เสรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลน้า
และได้รับการยอมรับจากสมาชิกประเทศ เช่น ผู้แทนจากประเทศกานา ผู้แทนประเทศเคนย่า โดยรองประธาน
จากคิ วบาและผู้ แทนจากเซเนกั ลแสดงความสนใจที่ จะเข้ าร่วมใช้ง าน เพราะสามารถลงทะเบียนใช้ง านใน
แพลตฟอร์มได้อย่างอิสระสามารถเชื่อมโยงการท้างานกับกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มโครงการหรืออื่น ๆ
ของกลุ่ มประเทศสมาชิ ก ได้สะดวก พร้อมกันนี ตั วแทนจากศู นย์ ข้อมู ลข่ าวสารทางน้าระหว่างประเทศ ของ
ปารากวัยและบราซิล ( The International Hydroinformatics Centres –CIH ) แจ้งส้านักเลขาธิการว่า CIH
ยังมีระบบสารสนเทศด้านน้าซึ่งเป็นประโยชน์และใช้ร่วมกับ IHP-WINS ให้ใช้งานได้
3.9.2 รายงานตัวชีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - การติดตามความร่วมมือเรื่องน้า
ความร่วมมือด้านน้าข้ามพรมแดนและการศึกษาวิจัยเรื่องน้าได้แก่
- โครงการอุทกวิทยานานาชาติ( IHP) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ
ในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในส่วน
ของการติดตามตัวชีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - SDG Indicator 6.5.2 หัวข้อ "ความร่วมมือด้านน้า
ข้ามพรมแดน" โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการปฏิบัติการตามโครงการหลักของนานาประเทศสมาชิก โดย
ในรายงานฉบั บแรก ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก 107 ประเทศ จาก 153 ประเทศ ที่ ร่ วมกัน จั ดท้ าตั ว ชีวั ด นี
ประเทศสมาชิกได้ให้การตอบรับยูเนสโกและ UNECE โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในช่วงสองข้างหน้า(ค.ศ. 2018-2019)
- สภาระหว่างรัฐบาล-IHP Council ได้ขอให้ IHP ขยายความร่วมมือกับองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization-WHO) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations Environmental Programme -UN Environment) และร่วมกับ
องค์การยูเนสโกและเครือข่ายน้า เพื่อหาวิธีการประสิทธิภาพ ก้าหนดแนวทางด้าเนินการในตัวชีวัด ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึนในการศึกษาเรื่องน้า โดยจะเน้นผลการด้าเนินการตาม SDG6 เป้าหมายข้อ 6.a เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมด้านน้าและสุขอนามัย
3.9.3 โครงการความร่วมมือระหว่างIHP กับโครงการอื่นๆของยูเนสโก
- ผู้แทนของโครงการ Man and Biosphere Programme (MAB) น้าเสนอกิจกรรม
ทังหมดที่ด้าเนินการร่วมกับ IHP โดยเน้นโครงการ Biosphère et Patrimoine du Lac Tchad (BIOPALT)
กับประเทศสมาชิกของคณะกรรมการลุ่มน้าทะเลสาบของประเทศชาด โครงการนี IHP ให้ความช่วยเหลือใน
ส่วนของเครื่องมือกลไก และการเข้าไปมีส่วนร่วมของคณะกรรมการแห่งชาติ IHP ในลุ่มน้าและศูนย์การจัดการ
ลุ่มน้าแบบบูรณาการขององค์การยูเนสโก (ไนจีเรีย) ผู้แทนโครงการฯได้ให้ความส้าคัญกับการประชุมร่วมกัน
ด้านอาหรับ / แอฟริกัน MAB / IHP ในโมร็อกโกและการตีพิมพ์ เอกสารร่วมกันเกี่ยวกับบริการระบบนิเวศ
ภูเขาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เธอกล่าวว่า IHP และ MAB ก้าลังท้างานร่วมกันในเขตสงวนชีว
มณฑลบางแห่ง ซึ่งหมายถึงเขตสงวนชีวมณฑล Trifinio Fraternidad (ประเทศกัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์และ
ฮอนดูรัส) โครงการนีเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือ ระหว่างประเทศ โครงการ GGRETA ของ IHP จะให้
ข้อมูลน้าใต้ดินที่ส้าคัญ นอกจากนีเธอยังได้แจ้ง ก้าหนดงานด้าน BIOPALT จะเกิดขึนในระหว่างการประชุม
ระดับสูงทางการเมืองในนิวยอร์กวันที่ 17 กรกฎาคม 2018 โดยการจัดงานอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือของ IHP
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- ผู้แทนของโครงการ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social and Human Sciences SHS) น้าเสนอโครงการด้านจริยธรรมและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (World Commission
on the Ethics for Scientific Knowledge and Technology –COMEST) คณะกรรมาธิการโลกด้าน
จริยธรรมเพื่อความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้างานร่วมกับ IHP เกี่ยวกับ
จริยธรรมน้าในด้านวัฏจักรน้าทั่วโลก (น้าจืดและน้าทะเล) ทังนี IHP เข้าร่วมในโครงการของ COMEST และ
เป็นสมาชิกของคณะท้างานด้านจริยธรรมทางน้า เธอตั งข้อสังเกตว่า IHP ได้ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
กรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการจัดท้า รายงานของ COMEST ที่ก้าลังเตรียมการประชุมและคาดว่าจะได้รับ
การรับรองในเซสชั่น COMEST ที่จะมาถึงในเดือนกันยายน 2018 รายงานฉบับนีกล่าวถึงทังเรื่องน้าและ
มหาสมุทร (ภายใต้ภาวะโลกร้อน)
- ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นให้ความส้าคัญกับการท้างานร่วมกันกับโครงการอื่น ๆของยูเนสโก
และยังเสนอว่า ประธานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับน้าของยูเนสโกจากญี่ปุ่นยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการ MAB
- ผู้ช่วยผู้อ้านวยการด้านการศึกษาของยูเนสโก (Assistant Director General-ADG) ได้ลง
ความเห็นเกี่ยวกับความส้าคัญของความร่วมมือระหว่างโครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของยูเนสโก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ในส่วนส้านักเลขาธิการ IHP เธอได้ตังข้อสังเกตความเกี่ยงข้องของประเด็นยุทธศาสตร์
SDG6 ในเรื่องการศึกษาเรื่องน้า และได้ย้อนกล่าวถึงหน้าที่ของยูเนสโกทีเ่ กี่ยวกับ SDG4 และการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเป้าหมายนีและ SDGs อื่น ๆ และยืนยันให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนานโยบายด้านน้าและ
ความยั่งยืนของภาคการศึกษา ตังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงงานวิจัยประยุกต์และยืนยันต่อคณะมนตรีในอัน
ที่จะท้างานร่วมกันอย่างแข็งขันต่อไป
- ผู้ช่วยผู้อ้านวยการด้านการศึกษาของยูเนสโก (ADG) ชุดคณะกรรมาธิการทางทะเล
ระหว่างรัฐบาล (The Intergovernmental Oceanographic Commission -IOC) กล่าวฝากที่ประชุม เรื่อง
การมีส่วนร่วมและขอเสนอเรื่องเอกสารและหน้าที่ของ IOC ทังในชุดคณะอนุกรรมการภูมิภาคของ IOC และ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ โดยมี ก ารหารื อ เกี่ ย วกั บ ความท้ า ทายและประเด็ น ส้ า คั ญ เกี่ ย วกั บ มหาสมุ ท ร โดยเน้ น
ความส้ าคั ญ ทางเศรษฐกิ จของมหาสมุท รและน้า เสนอกรอบระหว่ างประเทศหลั ก ๆและข้ อ ผูก พั นที่ IOC
เห็นชอบเขาได้น้าเสนอ โครงการทศวรรษของวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุ ทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decade
on Ocean Science for Sustainable Development) โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของทศวรรษ
ในด้านการสร้างศักยภาพการสร้างและแบ่งปันข้อมูลและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทร เขา
ลงบันทึกความร่วมมือระหว่าง IOC กับ IHP และได้ตังข้อสังเกตถึง ความสนใจของทังสองโครงการในการ
ท้างานร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของโครงการทบทวนการศึกษาในรอบ10 ปีของมหาสมุทรนานาชาติ
และน้านานาชาติและบันทึกความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ที่ส้าคัญ ระหว่างแม่น้า ชายฝั่งและมหาสมุทร เขาย้า
ปัญหาเรื่องต่างๆเช่น มลพิษขยะพลาสติกในมหาสมุทรและการจัดการดูแลชายฝั่งของเมืองและมหานคร และ
ในช่วงท้ายนีประธานฯกล่าวย้าความส้าคัญยิ่งของความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงการต่างๆ
3.10 กำรวำงกลยุทธ์ ตำมแผนดำเนินงำนIHP ระยะที่ 9 (IHP-IX)
ส้านักเลขาธิการ กล่าวถึง เรื่องการวางกลยุทธ์ แผนด้าเนินงานIHP ระยะที่ 9 (IHP-IX) ว่า
กระบวนการริเริ่มและวางแผนด้าเนินงานIHP ระยะที่ 9 (IHP-IX, ปี ค.ศ.2022-2029) ควรเริ่มต้นขึน โดย
ส้านักเลขาธิการ ได้อนุมัติในหลักการให้ร่างข้อก้าหนด รูปแบบ แผนกลยุทธ์และค้านึงถึงที่มา ความจ้าเป็น ของ
คณะท้างาน ตามแผนด้าเนินงาน IHP-IX เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงแรกทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ ทังสิน 6
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คนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากทุกภูมิภาคของโลก เป็นผู้ด้าเนินการจัดท้าร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยทีมนีมี
ความช้านาญในเรื่องแผนกลยุทธ์ และท้างานภายใต้ทีม ปรึกษาของกลุ่ม 2 ท่าน มีที่ปรึกษาคนแรกมาจาก
ประเทศด้อยพัฒนาและอีกท่านมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากส้านักเลขาธิการ
IHP และทัง2 ทีมจะท้างานภายใต้การก้ากับดูแลและน้าทีมโดย 3 ผู้เชี่ยวชาญจากส้านักเลขาธิการ IHP
ทังนีในตอนท้ายผู้แทนส้ านักงานเลขาธิ การได้ การเชิ ญ ชวนให้ ประเทศสมาชิ ก ปรึกษา
ช่วยกันให้ความเห็นในเรื่องคุณสมบัติของทีมที่ปรึกษา พร้อมกันนีส้านักเลขาธิการ IHP ได้น้าเสนอร่างแผนนี
ให้แจ้ง คณะกรรมการสภาทราบ และสรุปผลการคัดเลือก ทีมผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่เดิมมี 6 คน ได้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตังเข้าร่วมทีมงานจัดท้าแผนของ IHP-IX ในระยะต่อไป จ้านวนสี่คน นอกจากนียังได้จัดท้าร่าง
แผนปฏิบัติงานฉบับแรกและเอกสารประกอบเพื่อก้าหนดการอภิปรายและลงมติเกี่ยวกับ IHP-IX (รายละเอียด
ตามเอกสาร IHP/IC-XXIII/Ref.4และDraft Resolution 7) ซึ่งในตอนท้าย ตัวแทนประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ IHP-IX หลายท่าน
ทังนีด้วยมติ XXIII-6 ตัวสภาคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนส้านัก IHP ในภูมิภาคร่วมลงมติ
ในการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของ IHP-IX (2022-2029) เพื่อการก้ากับดูแลและ
การทบทวนผลการด้าเนินงานได้สม่้าเสมอ ทันเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนแผนได้ครอบคลุม พร้อมเชิญชวนให้ส้านัก
เลขาธิการ IHP ให้ค้าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองเอกสารแนวคิดฉบับร่าง
ในการท้าแผนกลยุทธ์ IHP-IX ให้ทัน ภายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018
3.11 รำยงำนกำรด ำเนิน กำรในโครงกำรที่ เ สนอขอมติ เ ห็น ชอบ – สภาได้ อนุ มั ติ เ พิ่ ม
โครงการด้านธรณีที่เกี่ยวข้อง IHP สองโครงการ คือ
- เครือข่ายพิพิธภัณฑ์น้าโลก เป็นการท้างานในรูปแบบคณะท้างาน (Working Groups) โดย
ปัจจุบันมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์น้า 60 สถาบันทั่วโลก ที่สามารถต้อนรับผู้เข้าชมได้ถึง 5 ล้านคนต่อปี การตัง
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์น้าโลกนีจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการของ IHP ที่ดีมาก หากมีการใช้
ประโยชน์พิพิธภัณฑ์มากขึน จะช่วยให้การเกิดการบอกต่อ สื่อสาร ให้ผู้ชมรุ่นใหม่เข้าถึง ข้อมู ลที่ควรรู้ เพิ่ม
ประโยชน์ทางการศึกษาเรื่องน้าอย่างเป็นไม่ทางการมากขึนด้วย
- โครงการศึกษาการทรุดตัวของพืนโลก (The Land Subsidence Initiative - LSI) เพื่อ
ท้าการศึกษา การทรุดตัวต่้าลงของความสูงของพืนดินที่คุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของผู้คนนับล้านทั่วโลก โดยไม่จ้ากัดเฉพาะพืนที่ชายฝั่งทะเลและพืนที่
ที่มีลักษณะเป็นเขตเมืองที่ตังอยู่ในที่สูง โดยมีการท้ากิจกรรมร่วมกันของคณะท้างานในโครงการ ตังแต่ ปีค.ศ.
1969 และในปัจจุบันโครงการนี มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญ 25 คนจาก 11 ประเทศ –ในช่วงท้ายที่
ประชุมลงมติ รับทราบและอนุมัติให้ด้าเนินการต่อ
3.12. โครงกำร ศึ กษำ วิจัย ด้ำนน้ำ ที่ เสนอขอมติเห็น ชอบ -สภาได้อนุ มัติ ให้การ
ด้าเนินการ ในระยะต่อไป ได้แก่
- โครงการวิจัย ลุ่มน้าขนาดใหญ่ (the World’s Large Rivers Initiative -WLRI) โดย
ประธาน UNESCO ด้านการวิจัยและบริหารจัดการแม่น้าแบบบูรณาการซึ่งเป็นเจ้าภาพริเริ่มของโครงการวิจัย
ลุ่มน้าขนาดใหญ่ (the World’s Large Rivers Initiative -WLRI) ได้สรุปภาพรวมวัตถุประสงค์ กิจกรรมและ
เป้าหมายของโครงการ WLRI เพื่อเสนอที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติด้าเนินการ โดยมประเทศต่างๆร่วมให้
ข้อเสนอแนะหลายประเด็น ทังนีที่ประชุมลงมติเห็นชอบ
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3.13 กำรนำเสนอสรุป ผลกำรดำเนิน งำนในโครงกำรที่ได้รั บควำมช่ วยเหลื อ จำก IHP
ได้แก่ “โครงการน้าในแอฟริกา (Water for Africa initiative)” ของ Ms. Charafat Afilal, รัฐมนตรี
กระทรวงน้า จาก Morocco ซึ่งได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากผู้อ้านวยการ องค์การยูเนสโก ซึ่งโครงการ
ด้านน้าส้าหรับแอฟริกา จะตอบสนองตาม “ปฏิญ ญาต่างประเทศที่ราบัต - Ministerial Declaration of
Rabat” ที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2016 ลงนามโดยคณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับน้าในประเทศ
แถบแอฟริกา เพื่อเป็นกลไกการด้าเนินการให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ
• เน้นศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้าในแถบแอฟริกา
• ส่งเสริมความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ โดยใช้การริเริ่มด้าเนินการระดับภูมิภาคตาม
โปรแกรมที่มีอยู่
• ปรับปรุงการเข้าถึงน้าและสุขาภิบาลและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในแอฟริกา
3.14 กำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผลของ IHP ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 6
เกี่ยวกับน้าและการสุขาภิบาล (IHP / IC-XXIII / 8 และ IHP / IC-XXIII / Inf. 4)
3.14.1 เลขาธิการ IHP ได้น้าเสนอผลการด้าเนินงานของ IHP ในการด้าเนินงานและ
ติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Sustainable Development Goal -SDG) ข้อ 6 ว่าด้วยเรื่องน้า
และสุขาภิบาล ในพืนที่เป้าหมายทังหมดของ IHP-VIII มีส่วนช่วยในให้งานในโครงการ SDG หลายโครงการ
บรรลุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่เป้าหมาย ด้านจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ คุณภาพน้า การตังถิ่น
ฐานของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการศึกษาด้านน้า องค์การยูเนสโก พร้อมกล่าวขอบคุณ
UN-Water ผู้ด้าเนินการประสานงานภายใต้กรอบ "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ" หรือ โครงการ GEMI
3.14.2 เลขาธิการ IHP กล่าวว่า UNESCO และ UNECE เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการ
ติดตามตัวบ่งชี 6.5 ของ SDG6 ตังชีวัดที่ 6.5 ซึ่งเป็นมาตรการ "ก้าหนดสัดส่วนพืนที่ลุ่มน้าข้ามพรมแดนที่มี
ความร่วมมือการด้านจัดการน้า" โดยกลุ่มสมาชิในโครงการ UNECE ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในช่วงการประชุม
ปากเปล่าผ่านโปรแกรม Skype เพื่อการมี ส่วนร่วมในการน้าเสนอผลการด้าเนินงานหลักของปีแรกของ
กระบวนการรายงานตัวชีวัดที่ 6.5.2 โดยประเทศสมาชิกได้รับแจ้งว่ามีรายงาน 107 ฉบับและมี 62 ฉบับ ส่ง
ข้อมูลครบถ้วน ได้มีการเน้นว่า มีความพยายามมากขึนในการส้ารวจแหล่งทรัพยากรน้าใต้ดินในหลายภูมิภาค
องค์การยูเนสโกและ UNECE แจ้งให้สภาทราบว่า การด้าเนินการดังกล่าวเป็น การเริ่มต้น ความร่วมมือที่ดี
ขึนกับประเทศเหล่านี พวกเขาจะร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการย่อย ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับวิธีการ
ท้างานให้สอดคล้องตามตัวขีวัด 6.5.2 และจัดท้าคู่มือการรายงาน ท้าความเข้าใจกับ ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบ
บ่อยเกี่ยวกับแบบสอบถามการรายงาน
3.15 UNESCO’s WATER FAMILY (IHP / IC-XXIII / 9, IHP / IC-XXIII / Inf. 5 และ IHP
/ IC-XXIII / Inf. 6)
3.15.1 รายงานสถานะและการด้าเนินงานขององค์ก ารน้ า (UNESCO’s WATER
FAMILY) ภายใต้องค์การยูเนสโกและเรื่องกิจกรรมพิเศษในการจัดการเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลประเภท 2
(Category 2 Centres network)
ส้านักเลขาธิการได้น้าเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานะและการด้าเนินงานของครอบครัวน้า
(UNESCO’s WATER FAMILY) ขององค์การยูเนสโก โดยเน้นถึงความส้าคัญของเครือข่ายศูนย์และประธาน
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ของศูนย์ข้อมูลประเภท 2ในโครงการ IHP นอกจากนียังได้อธิบายถึง จุดมุ่งหมายหลักของการท้าแผนที่โดย
ส้านักเลขาธิการเกี่ยวกับสถานะและกิจกรรมของศูนย์ข้อมูลประเภท 2 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับ
ดูแลและผลของการด้าเนินการที่ด้าเนินการโดยศูนย์ข้อมูลประเภท 2 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ น้า ส้านัก
เลขาธิการแถลงว่า มีรายงานความคืบหน้าของงานศูนย์ข้อมูลได้เพิ่มขึนเกือบ 100% คือ 29 ใน 30 ศูนย์
3.15.2 โครงการประเมิ น สถานการณ์ น้ า โลก (World Water Assessment
Programme --WWAP) ผู้ประสานงานของ WWAP ได้น้าเสนอกิจกรรมในโครงการในปีที่ผ่านมา รวมถึงการ
ประสานงานของรายงานการพัฒนาด้านน้าของสหประชาชาติ (the UN World Water Development
Reports -WWDR) และรายงานโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Sustainable Development Goal –SDG
6) รวมถึงโครงการเสริมต่างๆ และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่น้าเสนอแบบต่อเนื่องในปี 2017 และ
2018 ในโครงการ WWDR นอกจากนีเขายัง ได้กล่าวถึง ข้อเสนอแนะของส้านักงานเกี่ยวกับการเตรียมออก
รายงานฉบั บรวม สรุ ป โครงการภายใต้ WWDR ที่ ครอบคลุ ม เนื อหาในรายงานประจ้ า ปี ย้อ นหลัง 5 ปี
(comprehensive water report) โดยส้านักเลขาธิการ WWAP เห็นประโยชน์ที่เพิ่มขึนของรายงานฉบับ
ดังกล่าว และตังใจที่จะจัดท้าขึน เพราะมีความพร้อมรับมือ ความท้าทายในการนีได้ หากมีการระดมทุนและ
การสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิกยูเนสโก และได้ประกาศรับการสนับสนุน เขาเสนอว่า ใน
รายงานจะน้าเสนอเนือหาสาระ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของ UNESCO Water Family และผู้มีส่วนร่วม (เช่น
หน่วยงานสหประชาชาติ SWFP ของ Future Earth เป็นต้น)
ทังนีมีผู้ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุน ในเรื่องนีจากหลายประเทศ ทังด้านการจัดท้า การ
สนับ สนุ น เงิน ทุน และเนือหาที่จ ะลงพิม พ์ใ นวารสาร comprehensive water report ได้ แก่ ผู้ แทน
เนเธอร์แลนด์แนะน้าแนวทางและสาระที่จะจัดพิมพ์ โดยเสนอแนวทางให้อิง ธรรมชาติ - Nature-based
Solutions for Water และประเทศเนเธอร์แลนด์ ฮังการีและรัสเซีย เสนอให้ความช่วยเหลือในการระดมทุน
และให้ทุนด้าเนินการ
3.15.3 ประเด็ นการเสนอจัด ตังศู นย์ ใ หม่ ภายใต้ การอุป ถัม ภ์ ของ UNESCO โดยส้า นั ก
เลขาธิการได้น้าเสนอพืนฐานส้าหรับการจัดตังศูนย์ทดลองด้านการสุขาภิบาลแห่งภูมิภาค (the Regional
Experimental Centre on Sanitation Technologies (CERTS) ในประเทศอุรุกวัย ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
IHP / IC-XXIII / Ref. 8 และ IHP / IC-XXIII / 9 ส้านักเลขาธิการแจ้งว่าได้ด้าเนินการปรึกษาหารือทาง
ออนไลน์กับส้านักภูมิภาคได้น้าเสนอเรื่อง CERTS นีและตกลงจะสามารถด้าเนินการได้ ในประเด็นนีมีประเทศ
ผู้สนับสนุนคือ ผู้แทนประเทศอุรุกวัย แจ้งต่อสภาว่า ในปี ค.ศ. 2004 อุรุกวัยเพิ่มการเข้าถึงน้าสะอาดและ
สุขาภิบาลตามสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ แต่ในปัจจุบันนีครึ่งหนึ่งของประชากรไม่สามารถเข้าถึงสุขาภิบาล
ได้ ดังนันการจัดตังศูนย์ศูนย์ทดลองด้านการสุขาภิบาลแห่งภูมิภาค ควรมี วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ (i)
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต้นทุนต่้าเพื่อพัฒนาสุขอนามัยในเมืองขนาดเล็ก (ii) ศึกษาและประเมินผลการ
ท้างานด้านเทคโนโลยีในการสุขาภิบาลที่ใช้ต้นทุนต่้า (iii) ให้การเสริมสร้างขีดความสามารถส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ
และวิทยากรด้านเทคโนโลยีก ารสุขาภิบ าล ผู้แทนอุรุกวัยกล่ าวเพิ่มเติ มว่า CERTS จะเป็นอิส ระโดยไม่ มี
ผลกระทบทางการเงินต่อยูเนสโก นอกจากนียังชีให้เห็นว่า การริเริ่มระหว่างสถาบัน โดยตรง โดยคาดว่าจะมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือศูนย์ในกลุ่มประเภท 2 เช่น IHE
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ในช่วงท้ายมีประเทศ อาร์เจนตินา ออสเตรีย ชิลี คิวบา อินโดนีเซีย เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์และปารากวัย สนับสนุนการจัดตังศูนย์และที่ประชุมลงมติเห็นชอบโดยแก้ไขเล็กน้อย
3.16 ควำมสัมพันธ์กับองค์กำรระหว่ำงประเทศ องค์กำรรัฐบำลระหว่ำงประเทศและ
องค์ ก รเอกชน (UNITED NATIONS, INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) (IHP / IC-XXIII / Inf. 7)
3.16.1 ความร่วมมือสหประชาชาติ กับ WMO ในประเด็นน้าจืด โดยตัวแทนองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก(The World Meteorological Organization -WMO) กล่าวถึง ความส้าคัญจากความ
ร่วมมืออันยาวนานระหว่าง WMO-HWRP และ IHP ที่ได้รับการยกย่องในบทบาทของรองประธานภาค II
(Region II) ในเรื่องดังกล่าว โดย IHP และ WMO มีข้อตกลงอันยาวนานซึ่งได้รับการสานต่อ ในปีค.ศ.2013
และถื อเป็น กรอบการด้า เนิ นงานที่ย อดเยี่ ย มส้ าหรับ การด้ าเนิ นการต่อ ความร่ว มมื อ อัน ดีร ะหว่า งทั งสอง
หน่วยงาน เขาสนับสนุน WMO ในการส่งเสริมความร่วมมือกับ IHP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการตรวจ
ติดตามสถานการณ์ น้า การบริการข้อมูลด้านภูมิอากาศและน้า การจัดการภัยพิบัติจากน้า ความร่วมมือยัง
สามารถสร้างความเข้ มแข็ งให้ กับ เวทีการประชุม อื่นๆ เช่ น Global Hydrometry Support Facility
(HydroHub) ระบบสังเกตการณ์ เฝ้าระวังทางอุทกวิทยา (the Hydrological Observation System WHOS), นวัตกรรมศูนย์รวมอุทกวิทยา (Hydro Hub), โครงการริเริ่มข้อมูลน้าระดับโลก(the World Water
Data Initiative )และสถานะทางอุทกวิทยา และระบบ Outlook ของ WMO
ในช่ว งท้ าย คณะกรรมการร่ า งมติไ ด้เ สนอคณะกรรมการสภา ขอให้ ส้า นัก เลขาธิก าร IHP
ด้าเนินการตามข้อเสนอให้สมัชชาแห่งสหประชาชาติ พิจารณาว่า จะประกาศให้ ค.ศ. 2020 เป็น “ปีสากลแห่ง
หิมะและน้าแข็ง” ซึ่งที่ประชุมรับทราบและลงมติเห็นชอบ
3.16.2 ความร่วมมือกับ International Hydro-Power Asssociation (IHA) –
ผู้แทน IHA กล่าวว่า IHA ร่วมมือกับ UNESCO และได้ให้ความส้าคัญกับความร่วมมือใน
ปัจจุบัน โดยการจัดประชุม World Hydro-Power Congressที่จะมีขึนใน เดือนพฤษภาคม 2019 ที่ส้านักงาน
ใหญ่ยูเนสโก การประชุมครังนี ด้าเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศสมาชิก
3.16.3 ความร่วมมือกับ ตัวแทนขององค์การเพื่อความร่วมมืออิสลาม((The Islamic
Organization for Cooperation ) กล่าวว่า การขาดแคลนน้าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ซึ่งประเทศสมาชิกของ
องค์การของเขาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ซึ่งน้ามาซึ่งความท้าทาย เขาได้แสดง
ให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้าบางอย่าง รวมถึงวิสัยทัศน์ด้านน้าและแผนงานที่เกี่ยวข้อง เขาแสดงความยินดี
ขององค์การเพื่อความร่วมมือของประเทศอิสลาม ในการเพิ่มความร่วมมือกับ IHP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของ WINS การทูตน้าและการส่งเสริมความร่วมมือกับศูนย์น้าที่เกี่ยวข้องกับน้าภายในประเทศสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมืออิสลาม
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3.16.4 ตัวแทนสมาคมระหว่างประเทศด้านอุทกธรณีวิทยา (The International
Association of Hydrogeology- IAH) กล่าวว่า IAH ได้ท้างานร่วมกับหลายองค์กร ในหลายประเทศรวมถึง
IHP และขอบคุณ IHP ในความร่วมมือที่ช่วยให้ประสบความส้าเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
3.16.5 ตัวแทนของสมาคมวิทยาศาสตร์ทางอุทกวิทยาแห่ง ชาติ (The International
Association of Hydrological Sciences -IAHS) ได้กล่าวถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่าง IHP กับ IAHS
และได้เน้นย้าถึงกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นองค์กรของ IAHS Scientific Assembly ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2017 ในเมืองพอร์ตอลิซาเบธ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่ง IHP จัดโครงการต่างๆไว้ในหลายภาคส่วนและมีส่วน
ร่วมในการประชุมในส้านักงานของ IAHS; การสนับสนุนการตีพิมพ์ในเวที(Colovquium) การประชุมล่าสุด
ของ Kovacs (last Kovacs Colloquium;) และการจัดเตรียมการประชุมนานาชาติ FRIEND ในกรุงปักกิ่งใน
เดือนพฤศจิกายน 2018 นี
3.16.6 โครงการอนาคตอั น ยั่ง ยื น ของน้า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโลกอนาคต(Sustainable
Water Future Program) ซึ่งเป็นพันธมิตรและเวทีการวิจัยของหลายองค์กร ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญประมาณ
65,000 รายทั่วโลก ผู้อ้านวยการโครงการจัดการด้านน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้น้าเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการ
ริเริ่มการประเมินระบบทรัพยากรน้า แบบเข้มข้น (Comprehensive Assessment of Water Resource
Systems -COMPASS) โดยใช้การตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถตรวจผลได้ทันทีตามนโยบาย SDG6
3.17. ผลงำนของ IHP ในรำยงำนกำรพัฒนำด้ำนน้ำขององค์กำรสหประชำชำติ โดย
คณะกรรมการสภาได้แจ้งให้ทราบ รายงานของส้านักเลขาธิการ IHP เกี่ยวกับผลงานที่ส้าคัญของ IHP เรื่อง
รายงานการพัฒนาการด้านน้าของสหประชาชาติ (the United Nations World Water Development
Report -WWDR) ปี 2017 น้าเสีย: ในน้าดิบ(Wastewater: The Untapped Resource) และปี 2018 การ
แก้ไขปัญหาน้าโดยใช้ธรรมชาติ (Nature-based Solutions for Water) นอกจากนีสมาชิกของครอบครัวน้า
ขององค์การยูเนสโก เช่นศูนย์น้า ประเภท 2 และคณะกรรมการแห่ง ชาติ IHP ได้ช่วยในการส่ง เสริมและ
เผยแพร่ข้อมูล WWDRs และรวบรวม แปลบทสรุปผู้บริหาร
3.18. บทบำทของ IHP ใน World Water Forum 8 และกิจกรรมสำคัญ ในเรื่อง
ต่างประเทศและวาระต่างๆ โดยสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลรายงานของส้านักเลขาธิการ IHP เกี่ยวกับ
การสนับสนุนที่ส้าคัญของ IHP ในการประชุมด้านน้าโลกครังที่ 8 จัดขึนที่เมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เดือน
มีนาคม 2018
3.19 วำระอื่นๆ มี 2เรื่อง
- การเข้าร่วมอภิปรายของโมร็อกโกเกี่ยวกับการเริ่มต้นโครงการน้าส้าหรับแอฟริกา(The
initiative Water for Africa)
-การผ่านร่างสรุปรายงานการประชุม IHP Council ครังนี โดยร่างรายงานการประชุมจะ
จัดท้าและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและให้ความเห็น ภายใน 1 เดือน หลังเสร็จสินการประชุม
3.20 ประธำนที่ ประชุมกล่ำวสรุ ป และปิดกำรประชุ ม - ประธานแสดงความยินดี และ
ขอบคุณสมาชิกสภา ผู้สังเกตการณ์และส้านักเลขาธิการIHP ที่ไ ด้ร่วมการประชุมจนวาระท้ายสุด เพื่อ
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ความส้าเร็จของทุกฝ่าย เขาเน้นย้าว่า การประชุมครังที่ 23 ของ IHP Intergovernmental Council ได้มีการ
ตัดสินใจที่ส้าคัญหลายอย่าง ซึ่งข้อเสนอที่ส้าคัญที่สุดคือ การได้ขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและที่ประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญของยูเนสโกเพื่อเปลี่ยนชื่อ IHP จาก "International Hydrological Programme"
เป็น “Intergovernmental Hydrological Programme” เขาเน้น การเห็นความส้าคัญของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างงานวิชาการและ นโยบาย ตลอดจนผู้มีอ้านาจตัดสินใจมากขึน ซึ่งควรเป็นแนวทางในการด้าเนินการ
ของสภาในอนาคต นอกจากนีเขายังตังข้อสังเกตว่า ในการตัดสินใจในการพัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ ควรต้อง
ยึดหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์ เขาเน้นย้าถึงความจ้าเป็นในการให้ความส้าคัญต่อ IHP มากยิ่งขึน โดยสังเกต
ว่า IHP เป็นอะไรที่มากกว่า โครงการวิชาการหรือวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว และวิทยาศาสตร์นันจ้าเป็นต้อง
มีขบวน การน้ามาซึ่งการตัดสินใจ เขาสรุปและเน้นความส้าคัญของความส้าเร็จของ SDGs โดยเฉพาะ SDG6
***การประชุม IHP Intergovernmental Council ปิด เวลา 18.10 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2018
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บทที่ 4
สรุปผลและประโยชน์จำกกำรประชุม
23rd Session of IHP Intergovernmental Council: IHP-IC-XXIII
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในกรอบของคณะกรรมการสภา IHP ได้มีพิธีเปิด
การเสวนาเรื่อง วิทยาศาสตร์ด้านน้าและการเชื่อมโยงกับนโยบาย ครังที่ 1 (the first Water Science-Policy
Interface Colloquium -SPIC Water) ระหว่างกลุ่มรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และรัฐมนตรีช่วยใน 11
ประเทศ เวทีเสวนาเปิดพิ ธีโดย Ms. Audrey Azoulay ผู้อ้านวยการขององค์การ UNESCO, Ms. Zohour
Alaoui ประธานที่ประชุมฯ และ Mr. Lee Byong Hyun, ประธานกรรมการบริหาร UNESCO

ผู้อ้านวยการองค์การ UNESCO คือ Ms.Audrey Azoulay ได้เข้าร่วมการเสวนา SPIC Water Colloquium
ครังแรก โดยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้า 11 ประเทศ ในเวทีที่ประชุมใหญ่ของ
องค์การยูเนสโกในกรุงปารีส
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2018 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้า 11 ประเทศได้จัดการ
ประชุมที่ส้านักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโกในกรุงปารีส เพื่อน้า เสนอและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการ
ด้าเนินการ SDG 6 (ประเด็นน้าและสุขาภิบาล) และเป้าหมายด้านน้าอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ การรายงานความส้าเร็จของประเทศสมาชิก ในระหว่างการ
ด้าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ค.ศ. 2030 เพื่อให้เกิดความท้าทายและยกประเด็นช่องว่าง
อุปสรรค์มาพิจารณาในการประชุม Colloquium (SPIC Water) ครังที่ 1 ระหว่าง Water Science - Policy
Interface โดยสรุปรายละเอียดดังนี
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ทังนีสืบเนื่องจากผลการประชุม The World Water Forum ครังที่ 8 ที่ผ่านมา ณ Ulisses
Guimarães Convention Center เมือง Brasilia ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2018 ที่ผ่าน
ในหัวข้อ Sharing water
ได้มีแถลงการณ์ของบรรดารัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม เรียกร้องให้มีการฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ข้อตกลงในเวทีการประชุมครังที่ 22 ของ IHP Intergovernmental Council ที่ประเทศสมาชิกได้ขอรับการ
สนับสนุนจาก IHP ในการด้าเนินการน้า SDG6 และเป้าหมายด้านน้ามาใช้ โดยมีการเรียกร้อง ขอความ
ช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกและเครือข่าย รวมทังโครงการอุทกวิทยาระหว่างประเทศ (IHP) ให้ช่วยส่งเสริม
องค์ความรู้ ความช้านาญด้านน้า และให้การสนับสนุนการค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาด้านน้าและสุขาภิบาล
และด้าเนินการและก้าหนดนโยบายแบ่งปันผลการศึกษาเรื่องน้าและบทปฏิบัติ บทเรียน วิธีการพัฒนาระบบ
น้าและด้านสุขาภิบาลต่างๆของนานาประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการด้าเนินการน้า SDG6
และเป้าหมายด้านน้า เพื่อเพิ่มและเสริม ยืนยันความตังใจเดิมว่า จะสามารถด้าเนินการเอาชนะปัญหาน้าและ
ความท้ าทายด้ านสุ ขอนามั ยในภาวะขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในบริบ ทของการปรั บตั วและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวาระ
การพัฒนาด้านน้าที่ยั่งยืนในปี 2030 โดยเป้าประสงค์ของ IHP คือความพยายามช่วยนานาประเทศให้สัมฤทธิ์
ผล ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรน้าในเรื่องขีดความสามารถได้ดียิ่งขึน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม IHP council มีดังนี
เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบโครงการอุทกวิทยานานาชาติ
ภายใต้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
- ได้กรอบทิศทางการด้าเนินงานสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการอุทกวิทยานานาชาติ
การแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการด้านอุทกวิทยาซึ่งมีความแตกต่างด้าน
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศในพืนที่เขตร้อน แห้งแล้ง จากการน้าเสนอผลงานวิจัยในครังนี ตลอดจน
แนวความคิดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการน้า
สรุปผลการประชุม IHP council และการน้าเสนอเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
น้าและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเวทีสัมมนาของ IHP ครังนี จะเป็นฐานในการก้าหนดกิจกรรมในเวทีประชุม
และวิทยากรหลักของการประชุมร่วมของรัฐมนตรีนานาประเทศ วันที่ 9 - 18 ก.ค. 2018 ที่ New York ในอัน
ที่จะเชื่อมโยง IHP กับนโยบาย SDGs ในเวทีฯ และกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆในการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรน้าบนเวทีการเจรจาการเมืองระดับสูง (High Level Political Forum )
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สรุปการประชุม โดย นางวาสนา ร้อยอ้าแพง
นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ
กรมทรัพยากรน้า
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