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โครงการข้ามพรมแดน 
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้า  
ลุ่มแม่น�้าเซบังเหียงและลุ่มน�้าก�่า

โครงการบริหารจัดการการประมงใน
แม่น�้าโขงและแม่น�้าเซกอง (Sekong)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ลุ่มแม่น�้าเซซาน (Sesan) และแม่น�้า
เซรย์ปก (Srepok)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น�้าโขง

โครงการประสานความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มน�้า
โตนเลสาบและลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

Mekong Basin

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

www.mrcmekong.org2



1

2

5

4

3

5

Lao PDR

Thailand
Viet Nam

Myanmar

China

Cambodia

Nam Kam

Xe Bang Hieng

Seko
ng

Sesan

SrepokTonle Sap Lake

Songkhla Lake

M
ekong

Gulf of 
Thailand

ความร่วมมือแม่น�้าโขงข้ามพรมแดน
แม่น�้าโขงไหลเป็นระยะทาง 4,900 กิโลเมตร ผ่านหกประเทศจากที่ราบสูงทิเบตในประเทศ
จีนมาจนถึงพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น�้าโขงของประเทศเวียดนาม  แม่น�้าโขงเป็นหน่ึงใน
แม่น�้าสายใหญ่ท่ีสุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดของโลก เป็นแหล่งระบบ
นิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์และมั่งค่ังไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติส�าหรับประเทศและชุมชนริมฝั่ง
แม่น�้าโขง ดังน้ันการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีกว้างไกลกว่าพรมแดนของแต่ละประเทศจึง
มีความส�าคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากทรัพยากรน�้า สัตว์น�้า รวมถึงตะกอน ล้วนไหลจากประเทศ
หน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึง  แม้กระน้ันประเทศในลุ่มแม่น�้าโขงยังต้องเผชิญความท้าทายใน
การบริหารจัดการแม่น�้าโขงข้ามพรมแดนเสมอมา เน่ืองด้วยผลประโยชน์ของชาติและ 
การจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) ท�าหน้าท่ีสนับสนุนประเทศสมาชิกท้ังสี่ในลุ่มแม่น�้า
โขงตอนล่าง อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทยและเวียดนาม เพ่ือด�าเนินการ การเจรจา
ข้ามพรมแดนและยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดน โดยด�าเนินการผ่านโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ (M-IWRMP) ซึ่งมีการวางแผนและการ
บริหารจัดการท่ีสอดคล้องกัน โดยน�าเอาระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 
หรือท่ีเรียกกันว่า “ระเบียบปฏิบัติ” และเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ส�าหรับ
การวางแผนการใช้ทรัพยากรน�้า รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
ประเทศสมาชิก และการเฝ้าติดตามดูระดับและปริมาณการไหล
ของแม่น�้า ไปใช้ในการบริหารจัดการแม่น�้าโขงร่วมกัน

โครงการฯ น้ีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นคร้ังแรกในปี 2552 โดย
มีกลุ่มงานสามด้านท่ีเชื่อมโยงกัน คือ ระดับภูมิภาค 
ระดับข้ามพรมแดน และระดับประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ระหว่าง
กลุ่มประเทศสมาชิกโดยใช้หลักการ 
IWRM ท้ังในระดับลุ่มน�้าและระดับ
ประเทศ 
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กลุ่มงานระดับภูมิภาค ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพ่ือผลักดันให้มีการน�า
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงไปใช้ รวมถึงพัฒนาชุดเครื่องมือจัดท�าแบบ
จ�าลองส�าหรับการใช้ประโยชน์น�้าในระดับลุ่มน�้าขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายใต้ทุน
สนับสนุนดังกล่าวได้ด�าเนินงานเสร็จสิ้นลงในปี 2558 

ขณะท่ีกลุ่มงานข้ามพรมแดนเน้นไปท่ีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ
ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบทวิภาคี และกลุ่มงานระดับชาติสนับสนุนให้แต่ละประเทศ
สมาชิกปรับปรุงกลไกการก�ากับดูแล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน�้าภายในประเทศตนเองอย่างสอดคล้องกัน โดยมีธนาคารโลกเป็น 
ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานท้ังสองกลุ่มงานน้ี

ยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคี
ภายใต้กลุ่มงานข้ามพรมแดน ประเทศสมาชิกแม่น�้าโขงท้ังสี่ประเทศได้จัดท�าโครงการระดับ
ทวิภาคีขึ้นห้าโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการการประมง พ้ืนท่ีชุ่มน�้า สามเหล่ียม
ปากแม่น�้า ทะเลสาบ และลุ่มแม่น�้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการประเด็นปัญหา
เร่ืองทรัพยากรน�้าข้ามพรมแดน อาทิ แรงกดดันจากการขยายตัวของเขตเมือง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่ง
แม่น�้า

การหารือข้ามพรมแดนน�ามาสู่ความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิกท้ังสี่ถึงประเด็นเรื่อง
ทรัพยากรน�้าข้ามพรมแดนท่ีส�าคัญ เพ่ือแสวงหาทางออกเพ่ือท�างานร่วมกันอย่างย่ังยืน และ
ร่วมกันด�าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าท่ีดี  โครงการท้ังหมดน้ี ได้รับการ
ออกแบบขึ้นเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถระดับชาติและระดับจังหวัดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าท่ีสอดประสานกัน และสร้างกรอบการด�าเนินการเชิงสถาบันเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าข้ามพรมแดนท่ีดีขึ้นร่วมกันตามหลัก IWRM

โครงการความร่วมมือระดับทวิภาคีเหล่าน้ีเริ่มการด�าเนินงานในปี 2556 และ 2557 มี
ก�าหนดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงคาดว่า ความร่วมมือทวิภาคีตามหลัก IWRM ดังกล่าวจะยังคง
ด�าเนินต่อไปแม้โครงการจะสิ้นสุดลง โดยมีแผนพัฒนาระดับชาติอันใหม่ที่ได้ผนวกบทเรียน
จากโครงการทวิภาคีเข้าไปด้วย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีพของชุมชนริมฝั่งแม่น�้า
และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาคน้ีให้ย่ังยืน
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โครงการทวิภาคีทั้งห้า ได้แก่: 
 à โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้าโขงและแม่น�้าเซกอง (Sekong) ระหว่าง

ประเทศกัมพูชาและประเทศ สปป.ลาว เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการประมง
ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการลดลงของสายพันธุ์ปลาอพยพ
(whitefish) ที่มีการอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล 

 à โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มแม่น�้าเซซาน (Sesan) และ แม่น�้าเซรย์ปก 
(Srepok) เพ่ือปรับปรุงความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า

 à โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น�้าโขง ในจังหวัด
ชายแดนของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เพ่ือหาแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีต้นน�้าและจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 à โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้าลุ่มแม่น�้าเซบังเหียงและลุ่มน�้าก�่า ระหว่าง ประเทศ 
สปป.ลาว และประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรพ้ืนท่ีชุ่มน�้าผ่านการ 
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้

 à โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มน�้าโตนเลสาบและ
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการก�ากับ
ดูแลการบริหารจัดการทะเลสาบอย่างย่ังยืนผ่านกิจกรรมการสื่อสาร
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ (IWRM) คืออะไร
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ (IWRM) เป็นแนวคิดสากลท่ีมีการวางแผน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าอย่างสอดประสานกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสมดุล
ระหว่างความต้องการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามชุมชน
ริมฝั่งแม่น�้า  การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพ่ือป้องกันการขัดแย้งน้ัน จ�าเป็นต้องใช้
แนวทางท่ีต้องการการผสานงานของหลายภาคส่วน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความมั่นคงทางอาหาร และระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ในลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง ซึ่งให้ผลที่ย่ังยืน
กว่าการบริหารจัดการท่ีค�านึงถึงเฉพาะความต้องการของภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึง แนวทาง
การบริหารงานแบบผสมผสานน้ีได้รับการส่งเสริมท้ังระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และ 
ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) คือใคร
คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) ก่อตั้งข้ึนว่าด้วยข้อตกลงปี พ.ศ.2538 ระหว่างประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เพ่ือด�าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรน�้าในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างอย่างย่ังยืนผ่านกลไกการเจรจาและความร่วมมือ  คณะกรรมาธิการ 
แม่น�้าโขงเป็นเวทีการทูตเรื่องทรัพยากรน�้าส�าหรับรัฐบาลท้ังสี่ประเทศเพ่ือเจรจาต่อรองและ
ร่วมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าอันเป็นทรัพยากรร่วมกัน และเป็นแหล่ง
รวมองค์ความรู้ในการจัดการลุ่มน�้าท่ีพร้อมด้วยแนวปฏิบัติ เครื่องมือทางเทคนิค และ ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน
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ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงมีอะไรบ้าง
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง คือ ระเบียบวิธีปฏิบัติห้าชุดท่ีก�ากับดูแลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอันเป็นทรัพยากรส่วนร่วมในหมู่ประเทศสมาชิก ระเบียบปฏิบัติ
ตามข้อตกลงแม่น�้าโขง พ.ศ. 2538 ได้แก่

 à ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปล่ียนและการใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ 
(PDIES) 

 à ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น�้า (PWUM)

 à ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA)

 à ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน (PMFM)

 à ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน�้า (PWQ)

จากระเบียบเหล่าน้ี ประกอบกับข้อมูลงานวิจัย แนวปฏิบัติทางเทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ได้
ถูกน�ามาจัดท�าแบบจ�าลองการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 
เพ่ือช่วยเอ้ืออ�านวยให้มีการปฏิบัติตามหลักการ IWRM ในภูมิภาคน้ี

การเจรจาข้ามพรมแดน
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ
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โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้าโขงและแม่น�้าเซกอง

ประเทศ:  
กัมพูชา สปป.ลาว

งบประมาณ: 
535,200 เหรียญสหรัฐ

ระยะเวลา: กรกฎาคม 
2557 – มีนาคม 2561

โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้าโขงและ
แม่น�้าเซกอง (Sekong) 

ความร่วมมือเพือ่การจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า
แม่น�้าเซกอง ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากดินแดนที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเวียดนามและไหล
ผ่านทางตอนใต้ของประเทศ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ก่อนจะมา
บรรจบกับแม่น�้าโขง

แม่น�้าทั้งสองสายอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น�้า โดยมีสัตว์น�้ามากกว่า 210 สายพันธุ์ รวมถึง
โลมาอิรวดีอันเป็นสัตว์เฉพาะของท้องถิ่นนี้ กับปลาอพยพมากกว่า 60 ชนิดที่พบในแม่น�้า 
เซกอง ท้ังน้ี มกีารประมาณการว่า ในแม่น�า้โขงมสีตัว์น�า้มากถงึ 800 สายพันธุ ์ซึง่ในจ�านวนน้ี 
เป็นปลา 580 สายพันธุ์ การที่แม่น�้าโขงและแม่น�้าเซกองไหลมาบรรจบกันที่พื้นที่ชายแดน 
ประเทศ สปป.ลาว และ ประเทศกัมพูชา ท�าให้การประมงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของ 
ท้องถิ่น โดยถือเป็นแหล่งรายได้หลักและแหล่งโภชนาการประเภทโปรตีนของชุมชนตามแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ 
 
อย่างไรก็ตาม แม่น�้าท้ังสองก็ต้องเผชิญกับภาวะคุกคามมากมาย ท้ังจากการท�าประมงอย่าง
เกินศักยภาพของแม่น�้าหรือไม่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อาทิเช่น เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร ท่ีน�ามาซึ่งความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์น�้า  ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การร่วมมือกันจากชุมชน 
ริมฝั่งแม่น�้าท้ังสองฝั่งจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

www.mrcmekong.org8
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โครงการนีจ้ะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี:้  
 à การแจกแจงและระบุประเด็นการบริหารจัดการการประมงข้ามพรมแดนของแม่น�้าโขง

และแม่น�้าเซกอง

 à จัดตั้งและพัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพ่ือด�าเนินการต่อประเด็นดังกล่าว 

 à จัดท�าแผนปฏิบัติการทวิภาคีเพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน

การด�าเนินการร่วมกันเพือ่     
ความยัง่ยืน
โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้าโขง
และแม่น�้าเซกองสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศพัฒนา
กลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารทรัพยากรประมงใน
แม่น�้าทั้งสองสายในเขตจังหวัดชายแดน คือ จังหวัด
กระแจะและจังหวัดสตรึงเตรงในกัมพูชา และจังหวัด 
อัดตะปือและจ�าปาสัก ของ สปป.ลาว ได้ดีย่ิงข้ึน

โครงการน้ีได้ระบุประเด็นร่วมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในแม่น�้าท้ังสองสาย โดยเฉพาะการลดจ�านวนลงของปลา
อพยพ (whitefish) โดยเป็นผลมาจากการท�าประมงเกินศักยภาพ  
การเสื่อมโทรมของลุ่มน�้า และผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้า 
พลังน�้า  คณะท�างานจากท้ังสองประเทศได้ร่วมกันแจกแจงสายพันธุ์ปลาอพยพห้าชนิดท่ีมี
ความส�าคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีความเห็นร่วมกันท่ีจะด�าเนินการ
ส�ารวจ เก็บข้อมูลการประมงเพ่ือติดตามสายพันธุ์ปลาอพยพ และน�าผลการส�ารวจมาจัดท�า
แผนการบริหารจัดการการประมงข้างพรมแดน

กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้ความร่วมมือทวิภาคีเข้มแข็งย่ิงขึ้น และช่วยฟื้นฟูทรัพยากร
ประมง  ความมั่นคงทางอาหารและสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจให้
กลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง

ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ได้มีการด�าเนินมาตรการ
เพ่ือบรรเทาผลกระทบไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมีความ
จ�าเป็นต้องมีแนวทางท่ีประสานสอดคล้องกันมากขึ้น
ระหว่างประเทศท้ังสอง เพ่ือให้ความพยายามแก้ไข
ปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด เพ่ือเพ่ิมความย่ังยืนของ
ระบบนิเวศและทรัพยากรประมงของแม่น�้าท้ังสอง

การเจรจาข้ามพรมแดน
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าล่่มแม่น�้าเซซาน 
(Sesan) และแม่น�้าเซรย์ปก (Srepok) 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าร่วมกันอย่างยัง่ยืน
แม่น�้าเซซานและแม่น�้าเซรย์ปกเป็นแม่น�้าสาขาสายส�าคัญของแม่น�้าโขงซึ่งไหลผ่านตอน
กลางของประเทศเวียดนามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา แม่น�้าท้ังสองสายเป็นท่ี
รับทราบโดยท่ัวกันในเรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา และเขตอนุรักษ์อันกว้างใหญ่
ท่ีเกื้อหนุนการด�ารงชีพของประชากรเกือบ 4 ล้านคน และนกอีกหลากสายพันธุ์ท่ีมีความ
ส�าคัญในระดับโลก

บริเวณต้นน�้าของแม่น�้าท้ังสองสายน้ีมีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
พัฒนาเพ่ือการผลิตไฟฟ้าด้วยเขื่อนพลังงานน�้าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร ในขณะ
ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีท้ายน�้าเริ่มมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
เหล่าน้ีท�าให้ระบบของแม่น�้าต้องเผชิญภาวะกดดันเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน�้าท่วม
ฉับพลันและน�้าแล้งมากกว่าในอดีต รวมถึงเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ความเสื่อมโทรม
ของลุ่มน�้า และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้าที่ขยายไปนอกพรมแดนของประเทศ 

แผนการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าและการพัฒนาการชลประทานในอนาคต อาจส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพน�้าและระบบนิเวศ ซึ่งอาจน�าไปสู่การลดลงของทรัพยากรประมงและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมเหล่าน้ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนริม
ฝั่งแม่น�้า  เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบเหล่าน้ี ท้ังสองประเทศมีความจ�าเป็นต้องร่วมมือและ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มแม่น�้าเซซานและแม่น�้าเซรย์ปก

ประเทศ:  
กัมพูชา เวียดนาม

งบประมาณ:  
US$ 354,000

ระยะเวลา: พฤษภาคม 
2557 – มีนาคม 2561

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

www.mrcmekong.org10
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โครงการนีจ้ะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี:้ 
 à การเจรจาและระบุประเด็นการบริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดน
 à จัดตั้ง พัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพ่ือด�าเนินการต่อประเด็นร่วม 
 à จัดท�าแผนปฏิบัติการทวิภาคีขึ้น เพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน

การด�าเนินการร่วมกันเพือ่      
ความยัง่ยืน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มแม่น�้าเซ
ซานและแม่น�้าเซรย์ปกจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามในการจัดท�ากรอบนโยบายและ 
แผนงานร่วมกัน เพ่ือให้ความร่วมมือทวิภาคีมีความก้าวหน้า 
ท้ังในระดับชาติและระดับลุ่มน�้า

ท้ังสองประเทศได้ระบุประเด็นเร่งด่วนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า ซึ่งรวมถึงการขาดกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดน  
การแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลท่ีไม่เพียงพอในเรื่องระดับและปริมาณน�้าในแม่น�้า การจัดการ
น�้าท่วมและระบบการแจ้งเตือนภัย รวมถึงขีดความสามารถท่ีจ�ากัดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี

คณะท�างานของสองประเทศได้ท�างานร่วมกันเพ่ือพัฒนากลไกการประสานงานแบบทวิภาคี 
และแผนปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันจัดการกับประเด็นปัญหาน�้าและเพ่ิมการแบ่งปันข้อมูลเรื่อง
การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน�้า ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน�้าอันเป็นทรัพยากรร่วมอย่างย่ังยืน

ประสานงานกันในการล�าดับความส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศของตน

ประเทศกัมพูชาและเวียดนามได้ท�างานร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านความร่วมมือระดับ
ทวิภาคี  แต่ยังคงมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือข้ามพรมแดนท่ีใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอันเป็นทรัพยากรร่วม
ให้ดีย่ิงขึ้น

การเจรจาข้ามพรมแดน
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น�้าโขง

ประเทศ:  
กัมพูชา เวียดนาม

งบประมาณ:  
354,000 เหรียญสหรัฐ

ระยะเวลา: พฤษภาคม 
2557 – มีนาคม 2561

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบริเวณสามเหลีย่ม
ปากแม่น�้าโขง

ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน
สามเหล่ียมปากแม่น�้าโขงเป็นดินแดนปากแม่น�้าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีราว 55,000 ตารางกิโลเมตรของท่ีราบต�่าอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งแผ่ปกคลุมพ้ืนท่ี
ต้ังแต่ตอนกลางของประเทศกัมพูชาไปจนถึงตอนใต้ของประเทศเวียดนาม  สามเหล่ียมปาก
แม่น�้าโขงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างไพศาล รวมถึงบึง ป่าชุ่มน�้า และ 
ท้องนา  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของสามเหล่ียนปากแม่น�้าโขงตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ท�าให้
เวียดนามเป็นหน่ึงในแหล่งอาหารหลักของทวีปเอเชีย

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากท่ีตั้งซึ่งอยู่ตอนปลายสุดของระบบแม่น�้าโขง พ้ืนท่ีบริเวณน้ีจึงอ่อนไหว
อย่างมากต่อผลกระทบด้านลบจากโครงการพัฒนาเข่ือนไฟฟ้าพลังน�้าในพ้ืนท่ีต้นน�้า  
การสูบน�้าเพ่ือการชลประทาน  การจัดการน�้าท่วม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะกดดันเหล่าน้ีก่อให้เกิดอุทกภัยและภาวะภัยแล้งรุนแรง ดินเปรี้ยวจัด และการรุกล�้าของ
น�้าทะเล รวมถึงมลภาวะทางน�้าท่ีเพ่ิมขึ้น ความเสื่อมโทรมของท่ีราบน�้าท่วมถึง และการลดลง
ของการเคล่ือนท่ีดินตะกอนท่ีถูกพัดพาตามธรรมชาติ  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีขาด
การวางแผนร่วมกัน และการจัดการทรัพยากรบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าที่ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างท้ังสองประเทศ จะย่ิงท�าให้สถานการณ์น่าวิตกกัลวลกว่าเดิม

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน
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Cambodia

Viet Nam

Mekong

โครงการนีจ้ะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี:้ 
 à การเจรจาและระบุประเด็นการบริหารจัดการน�้าข้ามพรมแดน

 à จัดตั้ง พัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพ่ือด�าเนินการต่อประเด็นร่วม 

 à จัดท�าแผนปฏิบัติการทวิภาคีขึ้น เพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน

การด�าเนินการร่วมกันเพือ่     
ความยัง่ยืน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบริเวณ
สามเหล่ียมปากแม่น�้าโขงช่วยเติมเต็มมาตรการ
ของรัฐบาลท้ังสองท่ีมีการด�าเนินการอยู่แล้วในการ
ลดผลกระทบต่อดินแดนปากแม่น�้าโขง  โครงการ
น้ีจะช่วยท้ังสองประเทศในการวางแผนการพัฒนา
อย่างเหมาะสม และพัฒนากลไกเพ่ือให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรน�้าและโครงการพัฒนาในอนาคตในภูมิภาคที่
สอดประสานกัน

โครงการน้ียังช่วยระบุประเด็นส�าคัญๆ ท่ีเป็นอุปสรรคแก่ 
การจัดการน�้า อันได้แก่ การขาดการวางแผนร่วมกันเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีย่ิงขึ้น และการขาดกลไกประสานงานส�าหรับ 
แลกเปล่ียนและการบริหารจัดการข้อมูล

โครงการน้ีได้เอ้ืออ�านวยการเจรจาเพ่ือการพัฒนาแนวทางร่วมกันในการจัดการกับประเด็น
ข้ามพรมแดนในระดับทวิภาคี โครงการจะสนับสนุนการจัดตั้งกลไกแลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศ และยุทธศาสตร์การติดตามสถานภาพของลุ่มน�้า เพ่ือน�าไปสู่การใช้ทรัพยากรน�้า 
ร่วมกันอย่างย่ังยืน

การด�าเนินการเหล่าน้ีจะช่วยเกื้อหนุนความย่ังยืนของระบบนิเวศปากแม่น�้าโขง ซึ่งจะน�าไป
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน รวมถึงยกระดับการด�ารงชีพในภูมิภาค

รัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามได้แสดงความสนใจที่จะ 
ร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในบริเวณปาก
แม่น�้าโขง  อย่างไรก็ดี พ้ืนท่ีดังกล่าวยังคงต้องการ
การด�าเนินการอีกมากเพ่ือจัดการกับความท้าทายท่ี
ซับซ้อนเหล่าน้ี

การเจรจาข้ามพรมแดน
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ
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โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้าลุ่มแม่น�้าเซบังเหียงและลุ่มน�้าก�่า

ประเทศ: 
สปป.ลาว ไทย

งบประมาณ:  
US$ 354,000

ระยะเวลา: ธันวาคม  
2556 – มีนาคม 2561

โครงการบริหารจัดการพ้ืนทีช่่่มน�้าล่่มแม่น�้าย่อย 
เซบังเหียงและล่่มน�้าก�่า

ส่งเสริมการแลกเปลีย่นความรู้เพือ่พ้ืนทีล่่่มน�้าทียั่ง่ยืน
พ้ืนท่ีชุ่มน�้าในลุ่มแม่น�้าเซบังเหียงของ สปป.ลาว และลุ่มน�้าก�่าของไทยเป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการปลูกข้าว การประมงน�้าจืด  
และการท่องเท่ียว

พ้ืนท่ีชุ่มน�้าเซจ�าพอนในลุ่มน�้าเซบังเหียง เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีชุ่มน�้าที่ส�าคัญที่สุดของประเทศ  
สปป. ลาว ซึ่งมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์จนได้รับการยอมรับว่ามีความส�าคัญในระดับนานาชาติ
จากอนุสัญญาแรมซาร์  ด้วยร่องน�้า บึงน�้าจืด และท้องนาท่ีมีอยู่มากมาย ท�าให้ที่น่ีเป็นแหล่ง
ส�าคัญของการยังชีพ

ในส่วนของประเทศไทย พ้ืนที่ชุ่มน�้าหนองหานในลุ่มน�้าก�่า ก็เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์นานา
พันธุ์ โดยมีปลามากกว่า 40 สายพันธุ์ พืชน�้าสายพันธุ์เฉพาะ และท้องนาท่ีทอดยาวต่อกันไป เป็น
ส่วนส�าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ลุ่มน�้าทั้งสองต่างประสบความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งถือเป็นภาวะคุกคามทรัพยากรของพื้นที่ 
ชุ่มน�้า อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะความต้องการใช้น�้าที่แข่งขันกันระหว่าง
การใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการใช้น�้าเพื่อการเกษตร  ถึงแม้ว่าระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน�้าในสองประเทศมีความแตกต่างกัน  
คณะท�างานจากสองลุ่มน�้าสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้กัน เพ่ือส่งเสริม 

การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน
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Thailand

Lao PDR

Xe Bang Hieng

Nam Kam

M
ekong

โครงการนีจ้ะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี:้ 
 à เกิดการก่อตั้งกลุ่มลุ่มน�้าชุมชนขึ้น และกลุ่มเหล่าน้ีมีขีดความสามารถในการวางแผน 

ลุ่มน�้าตามหลัก IWRM เพ่ิมข้ึน

 à เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงประเด็นของพ้ืนท่ีชุ่มน�้าและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการใน
พ้ืนท่ีชุ่มน�้าเซ จ�าพอน และหนองหาร ผ่านการศึกษาดูงาน

 à เกิดการแบ่งปันความรู้ในการจัดการน�้าโดยชุมชนระหว่างพ้ืนท่ีชุ่มน�้าท้ังสอง ผ่านการ
พัฒนาแผนการจัดการส�าหรับพ้ืนท่ีท่ีเลือก

การจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้าให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ี
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส 

การด�าเนินการร่วมกันเพือ่ทางออก  
ทีย่ัง่ยืน
โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้าลุ่มแม่น�้าเซบังเหียง 
และลุ่มน�้าก�่าเป็นเวทีส�าหรับการเรียนรู้ระหว่างกัน
ส�าหรับ สปป.ลาว และไทยในเรื่องการอนุรักษ์และการ
พัฒนาทรัพยากรพ้ืนท่ีชุ่มน�้าท่ีเหมาะสม

โครงการน้ี ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าตาม
หลัก IWRM เพ่ือสนับสนุนการวางแผนลุ่มน�้า  
การจัดการน�้าท่วม และการจัดการอ่างเก็บน�้าอย่างย่ังยืน
เพ่ือการชลประทาน การประมง และการจัดหาน�้าเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

คณะท�างานได้วางกรอบการท�างานความร่วมมือข้ามพรมแดน 
6 ประเด็น อันได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและทรัพยากร
ท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วม (ทรัพยากรน�้าและสัตว์น�้า)  
การแบ่งปันข้อมูล และ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงจัดท�า 
แผนงานในการท�าวิจัยเชิงพ้ืนท่ี และการเย่ียมเยือนระหว่างกัน เพ่ือเรียนรู้ถึงประเด็นพ้ืนที่ชุ่มน�้า
ท่ีคล้ายคลึงกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน

คณะท�างานโครงการได้เริ่มด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบแผนท่ี
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือจัดเตรียมแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน�้าโดยชุมชนส�าหรับ
พ้ืนท่ีโครงการ 

การเจรจาข้ามพรมแดน
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของแม่น�้าโขงแบบบูรณาการ
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การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าลุ่มน�้าโตนเลสาบและลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา

ประเทศ:  
กัมพูชา ไทย

งบประมาณ:  
US$ 457,000

ระยะเวลา: ตุลาคม  
2556 – มีนาคม 2561

โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าล่่มน�้าโตนเลสาบและล่่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา

แลกเปลีย่นประสบการณ์เพือ่การบริหารจัดการทะเลสาบทีเ่ข้มแข็ง
โตนเลสาบของกัมพูชาเป็นแหล่งประกอบอาชีพท่ีส�าคัญของประชากรนับล้าน เช่นเดียวกัน
ทะเลสาบสงขลาท่ีหล่อเล้ียงประชากรท่ีอาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลสาบโดยชุมชนเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับการจัดการทะเลสาบท้ังสองแห่ง เพ่ือ
หนุนเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนของลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างและขยายไปยังพ้ืนท่ีลุ่มน�้าอ่ืนๆ

โตนเลสาบเป็นทะเลสาบน�้าจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยพ้ืนท่ีของโตนเลสาบจะแผ่ขยายตัวออกไปอีกหกเท่าครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 15,000 ตาราง
กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝน  ในฤดูแล้ง น�้าจากทะเลสาบจะไหลลงสู่แม่น�้าโขง และจะเปล่ียน
ทิศทางการไหลในฤดูน�้าหลากโดยไหลเข้าโตนเลสาบเพ่ือท�าให้ทะเลสาบมี น�้าท่วมขัง   
ด้วยวัฏจักรทางอุทกวิทยาท่ีโดดเด่นน้ีท�าให้โตนเลสาบมีผลผลิตสัตว์น�้า พืช และสัตว์ป่า
จ�านวนมาก อันเป็นทรัพยากรเพ่ือการด�ารงชีพส�าหรับชาวกัมพูชา

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบเปิดธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย ซึ่งมีน�้าจืดไหลมา
บรรจบกับน�้าเค็มท�าให้น�้าในทะเลสาบสงขลาเป็นน�้ากร่อย  ทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพ้ืนที่ 
1,040 ตารางกิโลเมตรในตอนใต้ของไทย และเป็นแหล่งประกอบอาชีพท่ีประกอบไปด้วย
ทรัพยากรท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การเกษตรกรรมไปจนถึงการประมงและการท่องเท่ียว   
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โครงการนีจ้ะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี:้   
 à การก�ากับดูแลทะเลสาบตามหลัก IWRM มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น

 à เกิดความเข้าใจเพ่ิมขึ้นถึงทางเลือกทางนโยบายเพ่ือสนับสนุนการด�ารงชีพอย่างย่ังยืน
โดยอาศัยฐานทรัพยากร

 à สาธารณะชนมีความตระหนักเพ่ิมขึ้นถึงการพัฒนาและการอนุรักษ์ทะเลสาบที่แข็งแรง

การด�าเนินการร่วมกันเพือ่ทางออก   
ทีย่ัง่ยืน
โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าลุ่มน�้าโตนเลสาบและลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา เป็นโอกาสท่ีดีให้ประเทศกัมพูชาและไทยได้
หารือและแลกเปล่ียนกันถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของตน

โครงการน้ีสร้างความตระหนักต่อการจัดการทะเลสาบตามหลัก 
IWRM เพ่ือปกป้องรักษาทะเลสาบท่ีแข็งแรง ผ่านกิจกรรมการสื่อสาร
ภายในชุมชนเอง และระหว่างท้ังสองทะเลสาบ ซึ่งจะท�าให้การจัดการทะเลสาบโดย
ชุมชนเข้มแข็งย่ิงขึ้น เพ่ือจัดการกับความท้าทายหลักท่ีทะเลสาบท้ังสองแห่งต้องเผชิญ

มีการแลกเปล่ียนดูงานเพ่ือการเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีในการก�ากับดูแลทะเลสาบ 
รวมถึงการบริหารจัดการการประมงโดยชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิง และ
การปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การแลกเปล่ียนผ่านการจัดท�าวิดีโอ
แบบมีส่วนร่วม ได้ช่วยท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการผลิตวิดีโอร่วมกัน ทะเลสาบท้ัง
สองจะจัดท�ารายงานถึงการเรียนรู้ร่วมกันและผลิตคู่มือในการดูแลจัดการทะเลสาบต่อไป

ท้ังยังเป็นท่ีรู้จักในเรื่องของชุมชนทะเลสาบท่ีมีความ
ยึดม่ันอย่างแรงกล้าในการเป็นผู้น�าการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรส่วนรวมของพวกเขา

คุณลักษณะท่ีโดดเด่นเหล่าน้ี ท�าให้ทะเลสาบ
ท้ังสองเป็นคู่ที่เหมาะสมในการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กัน เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ทะเลสาบท่ีเข้มเข็งท่ามกลางความท้าทายร่วมท่ี
ต้องเผชิญ อาทิ การท�าประมงอย่างไม่ย่ังยืน และ
สภาวะโลกร้อน



การด�าเนินการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน
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