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บทนํา
น้ําจําเปนสําหรับหลอเลี้ยงโลกและประชากร
สมัชชาสหประชาชาติประกาศใหป 2003 เปนปน้ําจืดสากล ตองการใหมุงความสนใจไปที่
วิกฤตกาลน้ํา ทรัพยากรที่ล้ําคาที่สุด
วิกฤตกาลน้ําคืออะไรกัน
บางก็วาเปนเรือ่ งชองการ
ขาดแคลนและการเพิ่มขี้
นของประชากร บางก็วา
เปนเรื่องของการ
ใหบริการ การปลอยทิ้ง
เสียหาย และการไมให
เกียรติแกน้ําของสังคม
บริโภค คนอื่นวาเปน
การคาหากําไรจากธุรกิจ
น้ําในดานบริการ และ
กรรมสิทธิ์ ซึ่งประมาณ
แปดสิบหาเปอรเซ็นตยัง
อยูภายใตรัฐ
ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิ์ใน
การศึกษา สุขภาพ และ
การใชน้ํา สิทธิ์เหลานี้คือ
สิทธิมนุษยชน ไมใชเรื่อง
ของความสมัครใจไดมา
อยางไรก็ดีสิทธินี้ยังไมไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แมวาไดมกี ารปรึกษากันใน “สมัชชาน้ํา
ของโลก” ในป 1996, 2000, 2001 และ 2003 (1-3 มิถุนายน ที่เกียวโต และประชุมสุดยอดของ
G8-แผนปฏิบตั ิงานวาดวยน้าํ ที่ เอเวียน) นาสังเกตที่วา เจ็ดประเทศของ G8 เปนคริสเตียน ณ
สมัชชาเกียวโต วาติกนั ไดเนนหนักเรื่องสิทธิการใชน้ํา
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ประชากรไมมที างเลือกอื่นเมื่อกลาวถึงน้ํา แมวาราคาที่แพงขึ้นจะเปนอุปสรรค ดังนั้นการ
จัดสรรน้ําจะปลอยใหอยูใ นกํามือชองตลาดไมได “โดยธรรมชาติแลวน้าํ ไมใชสินคาประเภท
หนึ่ง คําสอนคาทอลิกเนนวา การปกปองและการทนุถนอมทรัพยสินสวนรวมบางอยาง เชน
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและของมนุษย ไมอยูใ ตกลไกตลาด เพราะวาคุณคาเหลานี้คือความจําเปน
พื้นฐานของมนุษย” (เทียบ Centessimus Annus, 40)
คูมือเลมนี้ใชแนว “ดู วินิจฉัย และลงมือปฏิบัติ” นําเสนอขอมูลปญหาของน้ํา นับเปนเลมที่สอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จัดทําโดยกลุมนักบวชสงเสริมสันติภาพ กรุงโรม
เปาหมายหลักคือการสนับสนุน การใชชวี ติ หมูคณะที่ตระหนักถึงการพัฒนายั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม เลมแรกกลาวถึง “การผันแปรของอากาศและอุณหภูมิที่เพิม่ ขี้นของบรรยากาศโลก
(www.ofm-jpic.org/globalwarming) เนื่องจากมีขอมูลมากมายเกี่ยวกับน้ําอยูแลว ดังนั้นคูมือนี้
จะเนนแตเพียงบางดาน นิมติ หมายแหงกาลเวลาเรียกเราใหกลับมุมมองใหมในเรื่องสิ่งแวดลอม
หวังวาคูมือคงชวยใหเดินในทางนั้น
ทําไมตองสลวนกับปญหาน้ําและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม ขอตอบวาน้ํานอกจากสําคัญสําหรับสัตวและพืช ยังจําเปนเพื่อความอยูร อดของ
มนุษยดวย การขาดแคลนน้ําพบทั่วไป แถบชนบทระดับน้ําลดลง บอน้ําเสีย และปริมาณน้ําก็
นอยลง การอางอิงสิทธของแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก การอุตสาหกรรมและการบริโภคในตัว
เมือง มักจะจบลงที่ฝายมีอํานาจมากกวา ปลอยใหผูดอยพลังกระหาย ถาเราไมทําอะไรเลย ยอม
สงผลกระทบชีวิตทุกรูปแบบบนโลก โดยเฉพาะกลุมเปราะบางของสังคม

มองดู
ขอมูลบางอยางเกี่ยวกับน้ํา
นักกวี ซามูแอล เทเลอร โคเลดริดย ในบทกวี “Rhyme of the Ancient Mariner” กลาววา “น้ํา น้าํ
ทั่วไป แตจะหาสักหยดดื่มไมได” ทําไมเราตองบริหารน้าํ อยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาน้ําหายาก
เขาทุกที สหประชาชาติ ในรายงานการพัฒนาแหลงน้าํ ทํานายวา ราวกลางศตวรรษนี้ สิ่งเลวรายสุด
คือ ประชากรเจ็ดพันลานคนในหกสิบประเทศจะขาดน้ํา หรืออยางเลวนอยสุด ประมาณสอง
พันลานตนในสี่สิบแปดประเทศ

วิเคราะหขอมูลเหลานี้
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1. เกือบ 98% ของน้ําบนโลกเปนน้ําทะเล ไมเหมาะที่จะดื่ม มีนอยกวาหนึง่ เปอเซนตสําหรับ
การบริโภคของเรา สวนใหญเปนหิมะขั้วโลกและน้ําแข็ง2 สรุปวาทุกทุกหนึ่งรอยลิตรของ
น้ํา มีนอยกวาหนึ่งชอนชาที่เรามาบริโภคใชสอยได
2. การใชน้ําทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบรอยเทานับแตป คศ 1900 ภายในอีกสามสิบปประชาโลกจะ
เพิ่มขึ้นอีก 45% ในขณะที่การใชน้ําทิง้ ขวางจะเพิ่มขึ้น 10%
3. การประเมินลาสุดชี้วา การผันแปรของอากาศ จะกอใหเกิดภาวการณขาดแคลนน้าํ ถึง 20%3
4. องคประกอบอื่นๆ สงผลตอการขาดแคลนน้ําคือ ก) การเสื่อมโทรมของแหลงน้าํ การอุมดูด
ซับน้ําของดิน แมน้ํา ที่หนองน้ําและอาว ข) ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรน้ํา ค)
ปญหาชายแดน ง) การคาน้าํ
5. รายงานของสหประชาชาติป 1998 วาดวยการพัฒนาประชากร กลาววา หนึ่งในหาของ 4.4
พันลานคนในประเทศกําลังพัฒนา ขาดสุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน และเกือบหนึ่งสวนสามขาด
น้ําสะอาด
6. เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millenium Development Goals) ที่สหประชาชาติตงั้ ไว
ในป 2000 ตกลงกันวาภายในป ค.ศ. 2015 ประชากรหกแสนรานคนตองมีน้ําสะอาดใช ใน
ทํานองเดียวกันการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ป 2002 ยึดเปาหมายเดียวกัน
เกี่ยวกับสุขอนามัย (ประมาณ 2.4 พันลานคนยังขาดสิ่งนี้
7. การใชน้ําทั่วโลกแบงเปน การเกษตร 70% อุตสาหกรรม 22% และในครัวเรือน 8%4
8. ถั่วเฉลี่ยคํานวณเปนลิตรตอหนึ่งกิโลกรัม การใชน้ําแบบซอนเรนในมันฝรั่ง 1,000 ขาวโพด
1,400 ขาว 3,400 ไก 4,600 และเนื้อวัว 42,5005
9. มากาวาครึ่งหนึ่งของแมน้ําสําคัญของโลกปริมาณน้าํ ลดลงอยางมาก และสกปรก ประชากร
25 ลานคนละบานในป 1998 เพราะความสกปรกและการขาดแคลนน้ําของแมน้ํา เปนครั้ง
แรกที่มีจํานวนสูงกวาผูลี้ภัยสงคราม6
10. องคกรอาหารและเกสรของสหประชาชาติคํานวณวา นักทองเที่ยว 100 คนใชน้ําภายใน 55
วัน เปนจํานวนปริมาณมากพอที่จะปลูกขาวเลี้ยงหมูบาน 100 หมูเปนเวลา 15 ป7

2

UNEP, Global Environmental Outlook.
UN World Water Development Report.
4
Rob Boden, Water Supply: Our Impact on the Planet (Holder Wayland 2002)
5
Peter Gleick, The World’s Water 2000-2001 (Island Press 2000)
6
Latin America Press, #7, Feb. 28, 2000
7
Guardian Unlimited, May 12, 2001; article by Esther Addley: “Tourist’s Water Demands Bleed
Resorts Dry”
3
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11. โรคไทฟอยด มาเลเรีย ไขเลือดออก อหิวาตกโรค และโรคอื่นๆ อันเนื่องมาจากน้ํา ฆา
ประมาณ 5 ลานคนทุกป นั่นคือทุกนาทีในโลกมีสิบคนตาย โดยปรกติแลวคือเด็กๆ ซึ่งไม
นาจะเกิดขึ้นเลย8
12. เปรียบเทียบการใชน้ําตอวันระหวางชนชาติตางๆ แกมเบีย 4.5 ลิตร มาลี 8 สหรัฐฯ 500
อังกฤษ 200 จํานวนที่เหมาะสมคือ 50 ลิตร แต 30 ก็พออยูได9
13. น้ําและสวัสดิการอาหาร พระดํารัสขององคสมเด็จพระสันตะปาปาวันสันติภาพโลกป 2002
“น้ําคือองคประกอบขั้นพื้นฐานของสวัสดิการอาหาร”10 สถาบันคนควานโยบายอาหาร
(The International Food Policy-IFPRI)11 คาดวาในป 2025 การขาดแคลนน้ําจะทําใหการ
ผลิตอาหารลดลง 350 เมตริกตันทุกป ซึ่งจะสูงกวาผลิตผลประเภทเมล็ดของสหรัฐฯ อยู
เล็กนอย เห็นชัดวาองคประกอบสําคัญองคหนึ่งในการผลิตอาหารคือน้ํา
14. ในประเทศพัฒนาแตละคนใชน้ําประมาณ 15,000 ลิตรตอป (อุจาระ 35 กิโล และ ปสสาวะ
500 ลิตร)12

น้ําบรรจุขวด
15. “ประมาณ 25% ของน้ําบรรจุขวดมาจากน้าํ กอก การทดสอบของสภาปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติประเทศสหรัฐฯ พบวาอยางนอยหนึ่งตัวอยาง ละเมิด หรือมีมาก
เกินไปเหนือกฎเกณฑของจุลชีววิทยา ในดานความปลอดภัย”13
16. บริษัทผลิตน้าํ ขวดหากําไรโดยไมคาํ นึงถึงสิ่งแวดลอม การสูบน้ําอาจทําใหแหลงน้ําแหงได
ทําลายถิ่นที่อยูข องพืชและสัตว ระบบนิเวศน และทําใหที่กักน้ําเหือดแหง วัสดุพลาสติก
พบในแหลงน้าํ เสียมาก และปจจุบันมีปริมาณมากกวา 25% ของขยะทุกๆป14
17. บริษัท เนสทเล (Nestle) เจาของกลุมผลิตน้ําบรรจุขวด ซึ่งใหญเปนสองเทาของกลุม ผลิต
รองลงมา ครองตลาดถึง 30% บริษัท ดาโนเน (Danone) ครอง 15% ตามดวยเปปซีแ่ ละโค
คาโคลา อุตสาหกรรมบรรจุน้ําขวดมีวงเงินถึง 22 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ผูเชี่ยวชาญบาง
คนคาดวาตลาดน้ําขวดจะโตปละ 30%15

8

www.worldwater.org
New International Magazine, March 2003
10
ดูเพิ่มเติม (มีถึงหกภาษา) ที่ www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index.htm
11
“The Global Water Outlook to 2025: Averting an Impending Crisis”
www.ifpri.org/pubs/fpr/fprwater2025.pdf
12
New Internationalist Magazine, March 2003
13
Water for All Campaign, Public Citizen (www.citizen.org/cmep/water)
14
Ibid.
15
Ibid.
9
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ปญหาใหญเมื่อน้ําเปนทรัพยสินสวนบุคคล
น้ําและบริษัทที่มีสาขาในหลายประเทศ
มีการทํานายวาในป 2025 สองในสามของประชากรโลกจะขาดน้ําดื่ม บริษัทสาขาใน
ตางประเทศถือวาสิ่งนี้เปนโอกาสทอง นิตยสารฟอรทูน (Fortune) เดือนพฤษภาคม 2000 กลาว
วา “น้ํามันสําคัญสําหรับศตวรรษที่ยี่สิบเชนไร น้ําก็ของศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเชนนั้น น้ําคือสินคา
มีคาที่จะกําหนดความมัง่ คัง่ ของชาติ” อยางไรก็ดี น้ําไมเหมือนน้ํามัน ตรงที่มันไมมสี ิ่งอื่นมา
ทดแทนได
คนสวนใหญไมคิดวาน้าํ เปนสินคาที่จะมาซื้อขาย เพราะคิดวาเปนสมบัติหมาชน จําเปนตอชีวิต
มนุษย สัตวและพืช รวมทั้งโลกทั้งใบ ดังนัน้ การใหบริการในเรื่องน้ําจึงเปนความรับผิดชอบใน
ระบบเทศบาลเพื่อสาธารณประโยชน
ภายใตองคการคาโลก (WTO)16 และขอตกลงเกี่ยวกับการใหบริการดานการคา (GATS)17 จะมี
กฎใหมเกี่ยวกับการใหบริการน้ํา ซึ่งจะเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติ ซื้อและขาย กรรมสิทธิ์น้ําใน
ประเทศที่พวกเขาพอใจ พิจารณาตัวอยางตอไปนี้
• บริษัทอลาสกาสงออกน้ําไดเคยคิดจะลากธารน้ําแข็งจากอลาสกาไปประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
• บริษัทเนสทเลของประเทศสวิสที่มีฐานในตางชาติ เจาของบริษัทบรรจุน้ําขวด 68
บริษัท สูบน้ําจากทะเลสาบมิชิแกนในสหรัฐฯ ทํากําไร 1.8 ลาน ดอลลาร ตอวัน 65%
ของน้ําถูกขนยายโดยรถบรรทุกขนาดใหญไปยังที่ตางๆ
• ในป 1998 บริษัทแคนาดาบริษัทหนึ่งไดรบั อนุญาตขนถายน้ํา 165 ลานแกลลอนจาก
ทะเลสาบซุปเพอเรียตอป ไปขายในอาเซีย ขอเสนอพับไปเพราะกระแสตอตานรุนแรง
จากปวงชนและการเมือง18
สงครามน้าํ ครัง้ ใหญแรกในศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นที่ประเทศโบลิเวีย เมื่อธนาคารโลกไมยอมใหยืม
เงินอีก 25 ลานเหรียญ เวนแตวาเอกชนจะมีสิทธิ์ในการใหบริการน้ํา หลังจากสิทธิ์การใหบริการน้ํา
องคการคาโลกออกกฎคุมการคานานาชาติ เชื่อมั่นในคุณประโยชนของกลไกตลาด ในการอุปสรรคการคาขาย เพื่อเปดการคาเสรี
มิไดคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณีการเมือง สิทธสังคม หรือการปกปองสิ่งแวดลอม
17
ผลกระทบอันหนึ่งของโลกาภิวัตรคือ แรงกดดันฉับพลันที่ไมจําเปน ใหเอกชนหรือบริษัทมาจัดการเกี่ยวกับสาธารณะบริการ รวม
การศึกษา สุขบริการ การบริหารน้ําและการใหบริการของเทศบาล ในประเทศตางๆทั่วโลก บริษัทตางชาติที่ลงทุนดานอุตสาหกรรม
ไดรวมมือกับรัฐบาลของประเทศ และกับองคกรนานาชาติ รางกฎการคาทรงอิทธิพล บังคับการเปดตลาดดานบริการระดับนานาชาติ
นี่คือเนื้อหาการเจรจาปจจุบันที่สํานักงานใหญองคกรการคาโลก รัฐบาลแตละชาติกําลังเจรจาสรรหาสนธิสัญญาใหมวาดวยการคา
และการลงทุน
16

18

Defend the Global Commons (Vol. 2 No. 1 Jan 2003); www.citizen.org/cmep/water
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ของเมืองโคคาบัมบา (Cochabamba) ถูกขายใหบริษัทเบ็ชเท็ล (Bechtel) ของอเมริกา ราคาน้ําขึ้น
ทันที พลเมืองนั้นประทวงใหญบนทองถนนเปนเวลาหลายวัน ทายสุดเกิดการนัดหยุดงานทั่วไป ซึ่ง
ทําใหเศรษฐกิจของเมืองสะดุด บริษัท Bechtel จํายอมตองออกจากประเทศไป ในขณะที่คูมือนี้
กําลังมีการราง บริษัท Bechtel ฟองรัฐบาลโบลิเวียตอองคกรการคาโลก เรียกคาเสียหาย 25 ลาน
เหรียญ
ธนาคารโลกและไอเอ็มเอ็ฟ วางเงื่อนไขการใหกูเงิน ไวกบั สิทธิ์การเปนเจาของน้ําและการใหบริการ
อื่นๆ “การพิจารณาแบบสุมของไอเอ็มเอ็ฟในการใหกูในป 2000 แกสิบสองประเทศ ลวนแตมี
เงื่อนไขของสิทธิ์การใหบริการน้ําอยูดวย ภาพรวมทั่วไปที่เห็นคือ ประเทศเล็กสุด จนสุดของทวีป
แอฟริกา และมีหนี้มากที่สุด ตองพบเงื่อนไขนี้ ทุกๆปประชากรแอฟริกามากกวา 5 ลานคนตาย
เพราะการขาดแคลนน้ํา”19
เมื่อเร็วๆนี้ หนังสือพิมพ Dutch Financial Daily
ตีพิมพบทความวา สหประชาคมยุโรปกําลังกดดัน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ใหโอนสิทธิ์การใหบริการ
น้ําแกบริษัทยุโรป ยังชี้แจงตอวาภาคใดของ
ประเทศที่อยูใตขอตกลงดับเบิลยูทีโอ สหประชา
คมยุโรปจะเขาถึงตลาดได ภายใตเงื่อนไขของ
การคาดานการใหบริการ และการเจรจาที่โดฮา
บริษัทผลิตน้าํ ดื่มยุโรปเชน สุเอส20 วิเวนดิ และ
เทมสวอเตอร อยากเห็นการสูญสลายของระบบ
บริการน้ําสาธารณในประเทศกําลังพัฒนา21
สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือ ขอตกลงภายใตดับเบิลยูทีโอ
ประกันการเคลื่อนยายอยางเสรีและไรการควบคุม
ของสินคา การใหบริการและเงินลงทุนแบบไรขอบ
แดน รัฐทําสัญญาการบริการน้ําเพื่อจะปลดหนี้
การเขาสูตลาดการคาและการไดรับความชวยเหลือ
เงินทุนตางชาติ ประชาชนตองสมยอมที่จะจายคา
น้ําแพงขึ้น
19

หนังสือเลมเล็กวาดวย การแยงน้ําโดย สถาบันโพลาริส (www.polarisinstitute.org)

20

Suez : www.suez.com (English, French and Spanish). Vivendi : www.vivendiwatersystems.com
(English and French). Thames : www.thames-water.com (English)
21
Fr. Carlos Mesters, O.Carm/2003.
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ในขณะที่ดับเบิลยูทีโอและไอเอ็มเอ็ฟ มีสวนมากขึ้นในการตัดสินใจนโยบาย ดานสังคมและ
เศรษฐกิจของรัฐ จําเปนตองถามวาสินคาและการใหบริการประเภทใด ควรไดรับการคุมครอง ใน
เมื่อสิ่งเหลานี้จําเปนยิ่งยวดตอชีวิต ตอชาย หญิง หรือตอสิทธิของเด็กๆ ในการมีชีวิตอยางสมศักดิ์
ศรี ซึ่งตรงขามกับการบังคับจากธุรกิจการคาที่มุงผลกําไรสูงสุด

คําถามหมวด “มองดู”

1.
2.
3.
4.
5.

ในบรรดาขอมูลเกี่ยวกับน้ํา อะไรที่ทาทายหรือทําใหนาคิดมากที่สุด
ขอมูลใดเกี่ยวของกับตัวทานและประเทศมากที่สุด
ขอมูลใดนําความหวังมาใหทา นมากที่สุด ทําไม
ทานและกลุมหรือชุมชนของทานเพิ่มปญหาใหกับน้ําอยางไร
ทานรูสึกอยางไรตอการควบคุมแหลงน้ําโดยธุรกิจเอกชน จงแบงปน

วินิจฉัย
น้ําในพระคัมภีร22
ชวงศตวรรษตนๆในประเทศปาเลสไตน ชาวยิวไมมโี อกาสครอบครองชายทะเลเลย พวกเขาไมใช
ชาวทะเลและฝงทะเล พวกเขากลัวคลื่นและความลึกของทะเล
ดังนัน้ ชาวยิวจึงอยูบนที่ราบสูงตอนกลางและใชน้ําจากฝนและน้ําซึมจากดิน น้าํ ตกจากเบื้องบน
ตอนฝนตก ในบอน้ําซึมน้ําพุง จากใตดิน จากแผนดิน ไมวา จะไปทางไหนเราแนใจวาจะพบน้ําใน
ทองทะเล น้ําอยูขางบน ใตดนิ และขางๆ จากการสังเกตเหลานี้พวกเขาวาดภาพของการสราง ในวันที่
สองพระเปนเจาทรงแยกน้ําเบื้องบนออกจากใตดนิ และทรงสรางทองฟา ในวันที่สามทรงแยกน้ํา
จากแผนดินแหงออกจากที่น้ําทวม และผืนดินก็โผลขึ้นมา เพลงสดุดที ี่ 104 พรรณนาถึงความสําเร็จ
ของพระเปนเจาในการบังคับน้ําและน้ํามาเปนประโยชนตอชีวิต

22

Fr. Carlos Mesters, O. Carm./2003
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กอนจะเขาครอบครองผืนดินในศตวรรษที่ 13 กอนคริสตกาล พวกยิวคือชนเรรอนไปในทะเลทราย
และพบแหลงชีวิตในบอน้ําซึมกลางทะเลทราย พระเยซูเจาคือนายชุมพาบาลที่ดี นําฝูงแกะไปยังน้าํ
ที่ทรงชีวิต (สดด 23 ยน 10)
เมื่อราชาธิปไตยลมสลายในป 587 กอนคริสตกาล และเมื่อเครื่องหมายแหงการประทับของพระเจา
นั่นคือวิหาร กรรมสิทธิ์ที่ดิน การถวายบูชา สังฆภาพถูกทําลาย หลายคนพูดวา “พระเจาไดทอดทิ้ง
และลืมพวกเรา” แตประกาศกเยเรมีตอบวา “พระเจาไมไดลืม พระองคมิไดทรงละเมิดพันธะ
สัญญา” ประชากรถามตอ “ทานรูไดอยางไร” “เพราะฝนยังตกตามฤดูกาล แมน้ํายังไหลสูทะเล
หลอเลี้ยงแผนดิน...” (ยรม 31: 35-37; 33: 19-26)
น้ําชําระลางเราใหสะอาด แกกระหาย ทําใหแผนดินชุมชื่น เราวายในน้ํา เราใชน้ําปรุงอาหาร และ
อื่นๆอีกมากมาย เราดําเนินชีวิตปราศจากน้าํ ไมได
สตรีชาวซามาเรียตักน้ําไปดืม่ ทุกวัน ในการสนทนากับพระเยซูเจา เธอคนพบแหลงน้าํ ในตัวเธอเอง
ที่นําไปสูช ีวิตนิรันดร (ยน 4: 14) “บุญลาภแกบุคคลที่พบความสุขในพระธรรมของพระเปนเจา
และทองบนพระบัญญัติของพระองคทุกค่ําคืน บุคคลนัน้ เปรียบดังตนไมที่ขึ้นริมฝง ธารน้ํา ให
ผลิตผลตามฤดูกาล ใบไมเคยเหี่ยวแหง ความสําเร็จยอมเปนของบุคคลเชนนี”้ (สดด 1)

ขอความพระคัมภีร เกี่ยวกับน้ําและสัญญาลักษณของน้ํา
•
•
•
•
•
•
•

ยน 7: 37-39 พระสัญญาวาดวยน้ําทรงชีวติ
ยน 4: 7-14 น้ําทรงชีวิต การสนทนาระหวางพระเยซูเจากับสตรีซามาเรีย
อสค 47: 1-12 ภาพนิมติ ประทับใจของน้ําทีไ่ หลจากพระวิหาร ใหความชุมชื่นแกทุกสิง่
วว 7: 17 พระชุมพาที่ทรงนําไปยังธารน้ําไหล
วว 22: 2 แมนา้ํ ที่ไหลจากสวรรคใหมนําชีวติ ไปยังทุกที่
ปฐก 2: 10-13 แมน้ําในสรวงสวรรค บอเกิดแหงแมนา้ํ ใหญสี่สายของโลก
สดด 107: 23-30 พระเปนเจาทรงสงบพายุในทองทะเล (มก 4: 35-41)

ขอรําพึงเทววิทยา23
น้ําคือความจริงแรกเริ่ม ความจําเปนและสัญญาลักษณของมันกระทบทุกระดับชีวิต นิยายปรัมปรา
และวิทยาศาสตรเห็นพองกัน เมื่อสรุปวาน้ําคือตนกําเนิดของชีวิต น้ําคร่ําที่หลอเลี้ยงและทําใหทารก
23

Mons. Liam Bergin, Rector of the Irish College, Rome
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ในครรภเติบโต ในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของอินทรียสาร น้ําจําเปนสําหรับการอยูรอดของ
สรรพสิ่ง มนุษย สัตวและพืช
ที่ไดมีน้ําที่นนั้ มีชีวิตและ
การพัฒนา ขาดน้ํา
หมายถึงความตายและการ
เนาเปอย น้ําทําใหสดชืน่
และใหชีวิตใหม สระน้ํา
ฟนฟูและทําใหแขนขาที่
เหนื่อยและออนแรง
กระฉับกระเฉง น้ําพุทําให
เย็นสบายและบรรเทา
จิตใจที่ หนักอึ้งดวยภาระ
การอาบน้ําชําระลาง
รางกายที่สกปรกแปด
เปอน จึงไมแปลกใจที่คน
มักเลือกสถานที่พักผอน
ใกลกับน้ํา เพื่อจะทําให
กระชุมกระชวย
น้ํามีระบบหมุนเวียนที่อยู
เหนือการควบคุมของเรา
ฝนที่ตกทั่วไปเหนือคนจน
คนรวยเทาเทียมกัน เตือน
เราวาสิ่งสรางคือของ
กํานัลที่พระประทานให
เราดูแลรักษา น้ําไมเปน
ของใครคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตเปนของ
ประทานฟรี เพื่อความสุข
ของทุกคน
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คราใดที่นโยบายหรือเศรษฐกิจ พยายามกีดกันสิทธิสากลนี้ ระบบธรรมชาติของสรรพสิ่งถูกวาง
กลับหัวกลับหาง “ปญหาความยุงยากของน้ําปจจุบัน ไมอยูที่การขาดน้าํ แตอยูที่การแจกจายและ
วิธีการ สิทธิการใชและการไมมีสิทธิในการใชคือฐานของการตัดสินใจเกี่ยวกับน้ํา ดังนั้นการผสาน
กันระหวางนโยบายเกี่ยวกับน้ําและศีลธรรม จึงเห็นชัดยิง่ ๆขึ้นทั่วโลก”24
ในธรรมประเพณียิว-คริสตชน สัญญาลักษณหลากหลายของน้าํ แสดงออกในพิธีศลี ลางบาปในบท
ภาวนาตอน้ําทีใ่ ชในพิธี
ในการสรางแรกเริ่มพระจิตของพระเจาเปาลมเหนือน้ํา ทําใหน้ําเปนที่มาของความดีทกุ ประการ น้ํา
วินาศคือเครื่องหมายของน้ําแหงศีลลางบาป เกริ่นถึงชีวติ ที่กําลังจะมา การสิ้นสุดของบาปและการ
เริ่มใหมของสิ่งสราง พระเปนเจาทรงนําชาวยิวออกจากอียิปตดวยการขามน้ําของทะเลแดง ในการ
ชําระลางของน้ําโดยศีลลางบาป ประชากรของพระเจาไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสของ
บาป ผานแมนา้ํ จอรแดนพระเจาทรงนําประชากรเลือกสรรเขาสูแผนดินคานาอัน เพือ่ จะพํานักอยู
ดวยหลักคุณธรรมและสันติภาพ โดยทางน้ําของศีลลางบาป ประชากรพระเจาเขาสูดินแดนพันธะ
สัญญา ณ ที่นั้นจะเปยมดวยความยุติธรรมและความสมานฉันท ประกาศกประกาศการชําระลางใน
อนาคต ซึง่ จะทําใหมีจิตใจ และหัวใจใหม ยอหนบัปตีสต ปาวประกาศ ศีลลางบาปทีย่ กบาป และชี้
ไปยังรุงอรุณแหงความรอด
พระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนไมกางเขน กระทําใหศีลลางบาปสําเร็จไป และเมื่อน้ําและเลือดไหลออก
จากสีขางของพระองค พระองคทรงเปดหนทางแหงความรอดใหแกเรา
ศีลลางมิใชการยางกาวเขาไปสูสโมสรอภิสิทธิ์ แตเปนการผูกมัดตนทีจ่ ะรับใชพี่นองชายหญิงของ
เรา และเพื่อจะแสดงออกถึงความยุติธรรมของพระเจาพระบิดา ดังเชนพระเยซูเจาไดทรงกระทํา
โดยทางศีลลางบาปเราแสดงออกถึงการผูกมัดตน ที่จะดําเนินชีวิตกลุมนําโดยพระจิตเจา กระทําให
เปนจริงเปนจังชีวติ ขั้นสมบูรณ ที่พระเจาไดทรงเตรียมไวใหสิ่งสรางทัง้ มวล

เอกสารพระศาสนจักรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
►พระราชดํารัสของพระสันตะปาปายอหนปอลที่สองวันติภาพโลก (1 มก
***1990)
“น้ํา องคประกอบสําคัญของชีวิต” สมัชชาน้ําของโลกครั้งที่สาม จัดขึ้นที่เกียวโต 16-23 มีนาคม 2003 รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่
http://www.vatica.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/index.htm
24
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►คําสอนพระศาสนจักรขอ ๒๙๙-๓๐๑/๓๐๗/๓๓๙-๓๔๑/๓๔๔
►สมณสาร Populorum Progressio ขอ ๒๒-๒๔/๖๙
►สมณสาร Centesimus Annus ขอ ๓๗-๓๘
►สมณสาร Laborem Exercens ขอ ๔
►Mater et Magistra ขอ ๑๙๖/๑๙๙
►Octogesim Adveniens ขอ ๒๑
►วาติกันที่สอง LG ขอ ๓๖/ GS ขอ ๓๔
►สมัชชาพระสังฆราชวาดวยสันติภาพบนโลก บทที่หนึ่ง ขอ ๒
►สมณะสาร Evagelium Vitae ขอ ๔๒
►Vita Consecrata ขอ ๙๐
►Ecclesia in America ขอ ๒๕
►Ecclesia in Asia ขอ ๔๑
►Ecclesia in Oceania ขอ ๓๑
►สภาสังฆราชของประเทศโบลิเวีย จัดขึ้นที่โคคาบัมบา ๑๒ กพ ๒๐๐๓ “น้ํา
***ที่มาของชีวิตและของประทานแกทุกคน” (ภาษาสเปน)
ขอคิดที่ทาทายดานจริยธรรมและเนื้อหาบางตอนของสันตะสํานักที่
นําเสนอการประชุมที่เกียวโต25 (อยูในกรอบ)
1. การมีน้ําสะอาดพอเพียงเพื่อไวใชเปนสิทธิมนุษยชน
• “น้ําเปนทรัพยากรของมนุษยชาติ นี่คือรากฐานของแสวงหารวมกัน ถึงนโยบาย
เกี่ยวกับน้ํา ที่เล็งเห็นความสําคัญอันดับแรกแกคนจน”
• “ความสําคัญของบุคคล ตองอยูอันดับแรกในการพิจารณาปญหาของน้ํา...”
25

Ibid. (ตอเนื่องจากขอกอน)
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• “ในหลายประเทศที่กําลังพัฒนา การจัดสรรน้ําสะอาดยังขาดแคลนอยางเห็นไดชัด
สถานการณรนั ทดใจจะเอาชนะไดตอเมื่อ มีการไดทุนในการพัฒนาและการลงทุน
จากเอกชนจากภายนอกที่ตรงเปาหมาย”
• “เงินที่ไดมาจากการยกหนี้ ควรนํามาใชปรับปรุงการจัดสรรน้ํา”

2. การใหเอกชนจัดสรรน้ําและทรัพยากรสวนรวม มีอันตรายหลายดานเมื่อคิดวาน้ําเปนแค
สินคาอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะมาขายในทองตลาด
• “กฎที่วาทรัพยากรธรรมชาติมีไวสําหรับทุกคน ยืนยันวาปวงชนและประเทศ รวมทั้งชน
รุนหลัง มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการใชทรัพยากรนี้...”
• “ประสบการณสอนเราวาเปนการยากมากที่จะพบความสมดุลระหวาง การรวมลงทุนจาก
ภาครัฐและเอกชน และความผิดพลาดฉกรรจไดเกิดขึ้น”
• “เราตองเนนการสรางความแข็งแกรงใหกับรัฐและกลุมทองถิ่น ในการใหบริการน้ํา การ
จัดสรรน้ําตองกระทํารวมกัน ระหวางผูบริโภค ผูวางแผนและผูกําหนดนโยบายทุกระดับ”
• “ในกรณีที่ภาคเอกชนทํางานรวมกับรัฐ ตองมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน กอใหเกิดการ
ตัดสินใจจากขอมูลที่ไดรับ และขอตกลงที่สมเหตุสมผล ภาคเอกชนที่เขามาเกี่ยวของกับน้ํา
ตองใสใจวาคนจนและคนมีรายไดนอย ตองไมไดรับผลกระทบในแงลบ จากความพยายาม
ในการใหบริการน้ําที่มีประสิทธิภาพและไวใจได”
3. บูรณกาลของสิ่งสราง คริสตชนมีหนาที่สง เสริมและปกปองสิง่ แวดลอม ไมใชแคมนุษย
เทานั้น แตเพื่อสิ่งสรางทัง้ มวล
4. กฎของการปองกันไวกอน การปองกันมิใหเกิดอันตราย คือการปกปองสิง่ แวดลอมที่ดที ี่สุด
และสอดคลองกับยุทธวิธีตอสูเพื่อคนยากจน
5. กฎของความสุขุมรอบคอบ การสรางมลภาวะยอมยอมไมได การตัดสินใจและแผนปฏิบัติ
ตองหลีกเลี่ยง ความเปนไปไดในการทําลายสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง หรือตลอดไป ทั้งนี้
รวมถึงกรณีที่ความรูดานวิทยาศาสตรยงั ไมเพียงพอ หรือยังไมมผี ลสรุป
6. ใครที่ทําใหเกิดมลภาวะตองจาย คนที่กอใหเกิดความเสียหายตองใหคาชดเชยแก
ผูเคราะหราย และตองคืนสิง่ แวดลอมสูสภาพเดิม
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7. โมโหที่ไมใชบาป การไดขอมูลเกี่ยวกับการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมลง และการหมดสิทธิ์ใน
การใชน้ํา พรอมกับอันตรายที่ซอนเรนในธุรกิจน้ําที่เอื้อประโยชนแกผูมอี ภิสิทธิ์ นาจะทํา
ใหเกิดความไมพอใจในศิษยของพระเยซูเจา
• “ผูที่ใชนา้ํ ตองยากจนลง...นี่เปนเรื่องของสิทธิในชีวิต”
• “ผูมีอิทธิพลที่สามารถบังคับและทําลายหรือทําใหหมดไป แหลงน้าํ ที่เปนสมบัตขิ องทุกคน
การแสวงหาผลประโยชนมหาศาลของตางชาติ – รัฐหรือเอกชน- ตองปรับแผนงานมุงรับ
ใชความตองการของมนุษยชาติ มากกวาการเขาครอบงํา”

คําถามภาค “วินิจฉัย”
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับจุดยืนของพระศาสนจักรเรื่องน้ํา
2. จุดยืนนี้เปรียบเทียบกับจริยธรรมของกลไกตลาด ในเรื่องการเสนอและสนองได
อยางไร
3. แถลงการณลาสุดของพระศาสนจักรทองถิ่นหรือสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั่วๆไป
และโดยเฉพาะเกี่ยวกับน้ํามีอะไรบาง กลุมชนของทานมีปฏิกิริยาอยางไร
4. สมัชชาใหญของคณะลาสุดไดแถลงอยางไรบางเกี่ยวกับบูรณกาลของสิ่งแวดลอม
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ลงมือปฏิบตั ิ
ทําไมนักบวชจึงตองเขาไปเกี่ยวของและมีสวนรวมในปญหา
สภาพแวดลอม
น้ําเปนปจจัยสําคัญในศักยภาพ
อันนามหัศจรรยของโลก ใน
การดูดซับความเจ็บปวด และ
ในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะ
ทําใหตวั เองกลับมาสูสภาพที่
สมบูรณใหมไดอีก
แตปจจุบนั นี้ การคุกคามกําลัง
มีอิทธิพลอยางมากมาย และทํา
ใหสภาวะการอยูรอดของ
มนุษยชาติมีอตั ราการเสี่ยงมาก
ในขณะที่ระบบอุทกศาสตร
กําลังแกปญหานี้ ผูคนเปน
จํานวนหลายลานกําลังไดรับ
ความเดือดรอน สืบ
เนื่องมาจากสิทธิในการใชนา้ํ
ของพวกเราเหลานั้นถูกริน
รอนลงไป

เราอยูในฐานะที่จะตองปกปองทั้งมวลพี่นอ งมนุษยชาติและธรรมชาติ
สมณะสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาทีม่ ุงเนนโดยเฉพาะเกีย่ วกับสภาพแวดลอมและการพัฒนา
ในหัวขอ “สันติภาพกับพระเจาพระผูสราง สันติภาพกับสิง่ สรางทั้งมวล” (1 มกราคม 1990) ระบุไว
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วา “คริสตชนควรจะตองระลึกถึงเปนพิเศษ วา หนาที่ของพวกเขาซึ่งมีตอธรรมชาติและสิ่งสรางนั้น
เปนสวนที่สําคัญยิ่งของความเชื่อ” (ขอ 15)
ความเปนหนึ่งเดียวกันของระบบนิเวศวิทยาเปนสวนสําคัญมากของความเชื่อที่สืบเนื่องกันมา และ
เปนประเด็นสําคัญ ซึ่งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวมมือชวยเหลือ และความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ควรไดรับการสนับสนุนสงเสริม ปุถุชนที่มีความเชื่อจากทุกขนบธรรมเนียมประเพณี
นําความเกี่ยวของในดานมนุษยชาติ และ ความเอาใจใสในธรรมชาติที่เกื้อกูลชีวิตมาผนวกเขา
ดวยกัน พวกเขากําลังรวมมือกันทั้งในทองถิ่นและระดับชาติในการปกปองน้ําที่มีคา ยิ่งของโลกนี้
และ ปกปองสิทธิทุกประการในการใชน้ํานั้น ในภาวะวิกฤตที่กําลังดําเนินไปอยางตอเนื่องนี้ เรา
จําเปนตองรวมตัวเขาดวยกัน กับผูที่ไมมนี ้ําจะใชและอยูในสภาพทุกขเข็ญนั้น พรอม ๆ กับผูซึ่ง
กําลังตอสูเพื่อความยุติธรรมในหมูมนุษยชาติดวยกัน และตอสูเพื่อจะสงวนไวซึ่งแหลงน้ําที่มีคายิ่ง
นี่คือการทาทายในโลกยุคปจจุบัน
• มิติแหงการทํานายลวงหนาของชีวิตนักบวช เรียกรองใหเราใชชีวิตที่สมถะ เรียบงายและ
เคารพสิ่งสรางทุกสิ่ง
• นักบวชเปนจํานวนมากเกีย่ วของสัมพันธกับปญหาของน้าํ เพราะพวกเขาเหลานั้นทํางาน
อยูในชุมชนทีไ่ มมีน้ําสะอาดบริสุทธิ์ใช
• เราคือมนุษยผสู ามารถอาน “สัญลักษณของกาลเวลา” ได
• เราถูกเรียกใหอยูในระบบการมองการไกลอยางตอเนื่อง
• เรามีแหลงขอมูล จัดตั้งเครือขาย และมีหนทางในการติดตอสื่อสารขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง
การเตือนภัยเกีย่ วกับการคุกคามของชีวิตประเด็นนี้
• เรามีพันธะกิจในการที่จะคืนดีและสรางความสัมพันธนี้ขึ้นมาใหม โดยอาศัย จิตตารมณ
และคุณลักษณะพิเศษของผูตงั้ คณะ
• เราคือมนุษยชาติที่มาจากจรรยาของการใชชีวิตรวมกัน และจรรยาของความเปนปกแผนกับ
ผูที่ดํารงชีพอยูใ นความทุกขและแสวงหาความเอาใจใสดแู ล
เราจะตอบรับไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการดํารงชีวิตของเรา สําหรับผูที่อาศัยอยูในสังคมและ
ประเทศที่ถูกหลอหลอมโดยคุณคาของระบบบริโภคนิยมและวัตถุนยิ มนั้น หนทางการดํารงชีวิต
เพื่อเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติก็จะแตกตางไปจากผูที่อาศัยอยูในสังคมและประเทศ ซึ่งแทบจะไมมี
ปจจัยพืน้ ฐานในการดํารงชีวิตเฉกเชนมนุษยชาติทวั่ ไป
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ปกปองและสงวนรักษาน้ํา
บางอยางที่เราทําได
ไตรตรอง
• ทุกครั้งที่ทานเห็นหรือ
ใชน้ํา จงจําไววา นี่คือ
ของประทานจากพระผู
เปนเจา เรียนรูที่จะ
พัฒนาทัศนคติที่ออน
นอมตอของเหลวที่
สําคัญยิ่งแกชีวติ นี้ มัน
ไมใชเพียงแตเปน
สิ่งของ หรือวัตถุที่ซื้อ
ขายกันได แตเปน
“พี่สาวของเรา” โดยการ
พัฒนาการเฝาดูอยาง
ลึกซึ้ง เราจะถูกนําไปสู
พระผูสราง ผานทางสิ่ง
สราง “ขอพระองคเปน
ที่สรรเสริญ
โดยทางพี่สาวน้ําของเรา
ผูทรงคุณประโยชน ชาง
ต่ําตอย ล้ําคาและ
บริสุทธิ์”

• น้ําคือชีวิต – ชีวิต
สําหรับผูยากไร – ชีวิต
ของโลก
เรียนรู
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• เปนผูสนับสนุนและผูพิทักษใหกับ “น้ําสําหรับทุกคน” ในฐานะสิทธิมนุษยชน จงพัฒนา
ความรูจักนึกคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ระวังขอเสนอแนะชักจูงผูบริหารทองถิ่นและ
ระดับชาติขาดความรับผิดชอบ เกี่ยวกับปญหาของน้ํา และยกภาระใหแกบริษัทเอกชนโดย
เฉพาะที่มีสาขาในตางประเทศ
• มีสวนรวมกับสังคมทองถิ่นในการวางแผน และทําใหแผนการในการปกปองและสงวน
รักษาน้ําไวเปนไปอยางมัน่ คง
• เรียนรูจากชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการขจัดปญหาที่เกี่ยวของกับน้ําใหหมดไปได
• สืบเสาะวาใครเปนเจาของหรือผูดําเนินการน้ําดื่มบรรจุขวด ที่มีขายอยูใ นถิ่นที่อาศัยของ
ทาน
สงวนรักษา
• สืบเสาะวิธีการที่ทานจะสงวนรักษาน้ําในบานของทานเอง เชน ซอมทอหรือกอกน้ําที่รั่ว
จํากัดการรดน้าํ สนามหญาหรือการอาบน้ําฝกบัวนาน ๆ สนับสนุนวิธกี ารหรือทางเลือกอื่น
ในการจัดการดานสุขาภิบาล (สุขาภิบาลแบบแหง)
• ฟนฟูวิธกี ารเพิม่ จํานวนน้ํา (ความรูและการปฏิบัติที่ทําสืบเนื่องกันมาแลว) ปองกันรมเงา
ใหน้ํา โดยสงเสริมสนับสนุนรายการของกรมปาไม และรณรงคใหมกี ารปลูกปา
• ปลูกฝงความรูเกี่ยวกับความสําคัญและความอุดมสมบูรณของทุงหญา ทุงนา เขตลุมหนอง
คลองบึง บริเวณที่เปนปา นีค่ ือหลักประกันอยางดีในการตอสูกับการขาดแคลนน้ํา
ปกปอง
• สิทธิของชุมชนทองถิ่นที่จะดําเนินการเกีย่ วกับแหลงน้ํา ตั้งคําถาม ถามอยางพินิจพิเคราะห
เกี่ยวกับการบริการที่ทั่วถึง และในเชิงธุรกิจของน้ําและสุขาภิบาล
• เปนผูสนับสนุนในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ก) สืบเสาะวา มีการจัดการอยางไรเกี่ยวกับน้ําในประเทศ เขต แขวง หรือเมืองของทาน
ข) สืบเสาะวานโยบายของการจัดการดานน้ําและสุขาภิบาลในชุมชนทองถิ่นและใน
ประเทศของทาน เปนอยางไร ใหความสนใจเปนพิเศษวารัฐบาลของทานอยูในระดับ
ไหน ในการรวมเสวนากับหนวยงาน GATS
ค) ปรึกษากับ NGOs ที่มีชื่อเสียง หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอมูลเรื่องนี้ และ
ง) ทํางานรวมกับบุคคลเหลานั้น เพื่อปกปองสิทธิเบื้องตนของน้ําและสุขาภิบาล
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• เปนผูสนับสนุนในประเทศทีเ่ จริญแลว : ตั้งเปาหมายไปทีร่ ัฐมนตรีพาณิชและ
คณะกรรมการพาณิชของยุโรป โดยการใชภาษาและตีความที่ชัดเจนจากเจรจากับ GATS
เพื่อปกปองการจํากัดการใชน้ําในบานและบริการดานสุขาภิบาล ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ขอตกลงที่ไดกระทํากันใน GATS
• จํากัดการใชปยุ กับสนามหญา และตองแนใจวาใชปยุ ที่ปลอดสารฟอสฟอรัสเทานั้น สนาม
หญาเกือบทุกแหงมีสารดังกลาวเพียงพอแกความตองการของหญาอยูแลว
เปลี่ยนแปลง
• เปนผูบริโภคที่มีการศึกษา! ซื้อสินคาที่สามารถนําไปหมุนเวียน และ รักษาสภาพแวดลอม
ได
• การเปลี่ยนแปลงในตัวเอง: เลือกกิจกรรมหนึ่งที่ทานสามารถผูกมัดตัวทานเองใหทําได
และเลือกอีกกิจกรรมหนึ่งทีจ่ ะทํากับชุมชนของทาน และประเมินผลของกิจกรรมดังกลาว
เมื่อเวลาผานไปพอสมควร
• การเปลี่ยนแปลงระบบโครงสราง: สนับสนุนการรณรงคบางประเภททั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่ทํางานเพื่อสรางความมั่นใจใหกับกรอบของงานในดานการพิทักษแหลงน้ํา
และ/หรือดานสุขาภิบาลวาถูกตองตามทํานองคลองธรรม ประเมินผลการสนับสนุน
ดังกลาวเมื่อเวลาผานไปพอสมควร
• เปลี่ยนนิสัยประจําวันของทาน และชวยกันลดมลภาวะของน้ําและการใชน้ํา ขับรถให
นอยลงและเปลี่ยนเปนขี่รถจักรยาน เดิน หรือใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น เพื่อชวยลด
อัตราการเพิ่มของสารพิษใหมลภาวะของอากาศ และเปนตนเหตุของฝนกรด
• อาบน้ําฝกบัวดีกวาการลงแชในอาง ถาอาบเสร็จภายใน 5 นาที ทานสามารถสงวนน้ําไดถึง
1000 แกลลอนตอเดือน อยาแปรงฟนโดยปลอยใหน้ําไหลไปเรื่อย ๆ – ทานสามารถสงวน
น้ําไดถึง 4 แกลลอน ตอนาที – และเมื่อใดก็ตามที่ทานใชน้ํา จงใชนอย ๆ
• หรี่เครื่องทําความรอนที่ใชน้ํา และตั้งเครือ่ งมือควบคุมความรอนใหตา่ํ ลง ทั้งนี้เพื่อลดการ
ใชพลังงาน และลดมลพิษซึ่งเปนตนเหตุของฝนกรด
• แบงปนความรูและกิจกรรมตาง ๆ กับคนอื่น

คําถามสําหรับหัวขอ “ลงมือปฏิบัติ”
1.

จงอธิบายถึงกิจกรรมที่จัดขึน้ เพื่อปกปองและปองกันแหลงน้ําในทองถิ่น หรือ
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2.
3.

ใกลกับตัวทาน ใครบางที่มสี วนเกีย่ วของ และทําไม?
ทานและชุมชนของทานจะสนับสนุน “การแกปญหาของน้ํา” ไดอยางไร?
มีสมาชิกในคณะของทานคนใดบางที่ทํางานในประเทศซึ่งขาดแคลนน้ํา
สอบถามจากพวกเขาวาอะไรเกิดขึ้น
และมีปฏิกริ ิยาการเรียกรองในชุมชน
ระดับนานาชาติหรือไม

สําหรับการรําพึงและภาวนา
เราขอเชิญชวนทานใหชุมนุมรวมกันภายในชุมชนหรือกับเพื่อนของทาน เพื่อทําการรําพึงและ
ภาวนาโดยใชรูปแบบดานลางนี้
จัดเตรียมศูนยกลางชุมนุมอยางเรียบงาย พรอมกับอางน้ําใบหนึ่ง
เชิญชวนใหภาวนา : พระผูทรงเปนผูสราง จิตวิญญาณของพระองคเคลื่อนไหวไปตามผิวน้ํา
พระองคทรงรวบรวมทองทะเลใหเปนรูปราง และทรงจัดการทิศทางการไหลเวียนของแมน้ํา ทรง
ประทานฝนมายังโลกมนุษยเพื่อที่ฝนนั้นจะไดนาํ มาซึ่งชีวิต เราสรรเสริญพระองคที่ทรงประทาน
คุณสมบัติของน้ํานี้ โปรดมอบความรูสึกที่เต็มเปยมไปดวยความพิศวงและความชืน่ ชมยินดีในน้ํา
และสิ่งที่พระองคทรงประทานให ขึ้นในตัวของพวกเรา เพื่อที่วาพวกเราจะไดรับสิ่งเหลานั้นดวย
ความกตัญูรคู ุณ เอาใจใสสิ่งเหลานั้นดวยความรัก และแบงปนกับสิ่งสรางตาง ๆ ของพระองค
อยางใจกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อถวายเกียรติและสิริมงคลแดพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค
บทอานจากพระคัมภีร บทสดุดีที่ 65
รําพึงอยางเงียบ ๆ
ขอความแสดงถึงความเชื่อ
•
•
•
•
•

ขาพเจาเชื่อวาน้ําเปนของโลกและมวลสรรพสิ่งของโลก
ขาพเจาเชื่อวาน้ําตองไดรับการสงวนรักษาตลอดเวลา
ขาพเจาเชื่อวาน้ําที่เสียตองไดรับการฟนฟู
ขาพเจาเชื่อวาน้ําไดรับการปกปองอยางดีทสี่ ุดจากแหลงน้ําทางธรรมชาติ
ขาพเจาเชื่อวาน้ําเปนความรับผิดชอบสาธารณะที่ตองไดรับการปกปองจากรัฐบาลทุก
ระดับชั้น
• ขาพเจาเชื่อวาการไดรับจายน้ําที่สะอาดอยางเพียงพอเปนสิทธิมนุษยชนเบื้องตน
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การแบงปนความเชื่อ : แบงปนบางอยางที่ทา นไดเรียนรูจากการอานหนังสือเกี่ยวกับน้ํา มีอะไร
บางอยางที่ทําใหทานแปลกใจหรือไม? มีอะไรบางอยางมารบกวนจิตใจของทานหรือไม?
การเสกน้ํา :
• ทุกคนเขามารวมกันตรงอางน้ํา โคงคํานับลงตรงหนาอางน้ํานั้น จากนัน้ จุมมือลงไปในอาง
ทําเครื่องหมายสําคัญมหากางเขน และปลอยใหน้ําอวยพรทาน

เพลงปดพิธี เลือกบทเพลงอะไรก็ไดที่เหมาะสม
สารนุกรม
เว็บไซตภาษาตางๆ
1. รายงานการพัฒนาแหลงน้ําของโลก น้ําเพือ่ ปวงชน เพื่อชีวิต (UN) สามารถสั่งซื้อรายงานนี้
ทางอีเมล เปนรายงานที่กระชับเพียง ๓๖ หนา และมีถึง ๗ ภาษา
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ex_summary/
2. เว็บไซตทางการของ “ปสากลเกี่ยวกับน้ําจืด” มีภาษาอังกฤษ สเปนและฝรั่งเศส ถาตองการ
รูขอมูลเกี่ยวกับประเทศใด ใหคลิกที่ “อะไรกําลังเกิดขึ้นในบานทาน”
http://www.wateryear2003.org/ev.php?URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&U
RL_SECTION=201
3. ใหความยุติธรรมในเรื่องน้ําแกทุกคน รวมพลังระดับโลกและทองถิ่นตอตานการคาขายน้ํา
มีทั้งหมด ๒๖ หนา พิมพโดยสมาคาเพื่อนโลก มีภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนและญี่ปุน
http://www.foei.org/index.php
4. ทุกคนมีสิทธิ์ใชน้ํา จากเครือขาย ยุโรปอัฟริกาความเชื่อและยุติธรรม มีภาษาอังกฤษและ
สเปน http://www.aefjn.org/english/issues/equitable%20trade.htm
5. รายงานของกรรมการโลกวาดวยเงื่อนทดน้าํ เก็บขอมูลไดที่
<http://www.damsreport.org/report/> หรือถาตองการแคภาพรวมยอพิมพ
overviews.htm ลงไป
6. เครือขายวาดวยเพศและพาณิช ภาษาสเปนและอังกฤษ
http://www.igtn.org/EconoLit/Literacy.html
7. ยูเนสโกและน้ํา ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน
http://www.unesco.org/water/index_es.shtml
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8. ทัศนียภาพรวมของสิ่งแวดลอม ใหขอมูลยอนหลังไปสามสิบป องคประกอบดานสังคม
เศรษฐกิจและอื่นๆ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีภาษาอังกฤษ สเปน ฝรัง่ เศสและ
รัสเซีย มีขอมูลเกี่ยวกับน้ําจืดดวย http://www.rolac.unep.mx/geo/geo3/;
http://www.grida.no/geo/geo3/english/265.htm
9. สมัชชาน้ําแหงโลก ภาษาอังกฤษ สเปนและโปรตุเกส
http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=forum_agua
10. สัมพันธมิตรสวิส ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลีและอังกฤษ
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/H.htm
11. มูลนิธิกอบกูน้ําแหงโลก ภาษาอังกฤษ อาหรับ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน
http://www.wwrf.org

เว็บไซตภาษาอังกฤษ
12. หนวยน้ําสากล http://www.citizen.org/cmep/water
13. ชวยกันประหยัดน้ํา http://www.savewater.com.au/default.asp
14. เขื่อนและการแพรกาซเรือนกระจก
http://www.irn.org/programs/greenhouse/index.asp?id=pt1.html
15. อุตสาหกรรมน้ํา ขอความเกีย่ วกับบริษัทขามชาติพยายามควบคุมน้ํา คาดวาอีกภายใน ๑๕
ป บริษัทเหลานี้จะถือในกํามือ ๖๕-๗๕ เปอรเซ็นต ของน้าํ ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
http://www.icij.org/dtaweb/water/default.aspx
16. หนึ่งรอยวิธีการประหยัดน้ํา
http://www.wateruseitwisely.com/waterSavingTips/100tips.html
17. เพื่อความอยูรอดยั่งยืนของชุมชน http://www.wri.org/action/action_vision.html
18. สถาบันโพลาริส http://www.polarisinstitute.org
19. ภาพรวมของน้ําสากล ใหขอ มูลเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องน้ําและอาหาร สั่งหนังสือหรือเก็บ
เขาคอมพิวเตอรไดฟรีจากเว็บไซต http://www.ifpri.org/media/water2025.htm
20. การสังเกตการณเรื้องน้ํา http://www.waterobservatory.org/

ภาษาอื่นๆ
21. http://www.netzwerk-afrika-deutschland.de
22. ภาษาอังกฤษและโปรตุเกส http://www.tierramerica.net/agua_2002/index.shtml
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23. สมัชชาน้ําของโลกเพื่อปวงชน ภาษาอิตาลี http://www.cipsi.it/contrattoacqua/forumacuqa/it/index.htm
24. สมัชชาน้ําของประเทศบราซิล ภาษาโปรตุเกส http://estadao.com.br/ex/ciencia/agua/
25. น้ําป ๒๐๐๓ ภาษาอิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน http://www.wasser2003bildung.ch/
26. กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ภาษาสเปน
http://www.ecologistasenaccion.org/acion/agua/home.htm
27. ภาษาสเปน http://www.ecoportal.net/temas/agua.htm
28. ประหยัดน้ําและพลังงาน ภาษาสเปน http://www.ahorraragua.com
29. รัฐมนตรีสิ่งแวดลอม ภาษาฝรั่งเศส
http://www.environnement.gouv.fr/dossiers/eau/default.htm
30. ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/wat
er_-_a_g8_action_plan.html

ผูมีสวนในการทําคูมือเลมนี้
Cathy Arata SSND., Caroline Price RGS., Willy Ollivier CICM., Antonio Silvio Da Costa
Junior O.CARM., Enrique Marroquin CMF., Jefferies Foale C.P., Diminick Pujia, FMS.,
Tiziana Longhitano SFP., Françoise Weber FCJM., Karen Gosser SHCJ., Michael Heinz
SVD., Gearóid Francisco ) Conaire OFM., Marjorie Keenan RSHM., Vanya Waler-Leigh,
novice TSSF (Anglican Communion), Mons. Liam Bergin, Carlos Mesters O.CARM.,
Josefina Arrieta FMM., Jacqueline Millet FMM., Joe Rozansky OFM., Dina Trevissan
FMM., Dionysius Mintoff OFM., Rita Toutant MSOLA., Paul Gabriel Pak C.P., Boze
Vuleta OFM., Larry Finn C.P., M. Amata, M., Andrzeja Godziek SSND., Job Toda OFM.,
Filo Hirota M.M.B., Hugo Poepping SVD., Frans Derix CP., Michael Moran CP., (artwork).
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เราคืออัลฟาและโอเมกา
จุดเริ่มตนและจุดจบของทุกสิ่ง
เราจะใหน้ําจากบอน้ําทรงชีวติ
โดยไมคดิ อะไรเลย
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