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ประเทศสมาชกิเรือ่งทรพัยากรลุม่แมน่ำ้โขงที่มีอยู่มหาศาล
ซึ่งจะสามารถช่วยให้มีข้อมูลอย่างครบถ้วนเมื่อมีการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจและจะช่วยให้หาแนวทาง
แก้ปัญหาเรื่องความยากจนได้ง่ายขึ้น

เฉกเชน่กบัการพฒันาลุม่นำ้อืน่ๆการตดัสนิใจโดยที่มี
ขอ้มลูครบถว้นนัน้มีความสำคญัทีส่ดุโดยเฉพาะอยา่งยิง่
เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทของการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงกันมากเช่นแผนการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง
สายหลักรายงานฯนี้มีข้อมูลสำคัญที่จะมีส่วนช่วยใน
การหารือระหว่างประเทศสมาชิกโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จากบทวิเคราะห์อืน่ๆของคณะกรรมาธิการฯเรือ่งโอกาส
และความเสีย่งที่เกีย่วกบัภาพจำลองของการพฒันาตา่งๆ
ในอนาคต

รายงานฯนี้ยังให้ข้อมูลสรุปเรื่องความท้าทายบาง
ประการที่ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการติดตามตรวจสอบการวิจัยและ
ความร่วมมือในการจัดการที่จำเป็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
หลายๆประเดน็กไ็ด้กลายเปน็สว่นหนึง่ของงานหลกัของ
คณะกรรมาธิการฯไปแล้วซึ่งข้าพเจ้าเองมีความมั่นใจ
ว่าการที่เรื่องสำคัญเหล่านี้ได้รับการเน้นย้ำในรายงานฯ
จะช่วยขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้เป็นที่สนใจต่อสาธารณะ
ต่อไป

คณะกรรมาธิการฯกำลงัทำงานรว่มกบัประเทศสมาชกิ
ในการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาลุ่มน้ำโดยใช้การบริหาร
จดัการลุม่นำ้แบบบรูณาการซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของการ
ขานรับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ำกลยุทธ์ฯ
นี้จะแล้วเสร็จในปีนี้

วิถีชิวิตของประชากรนับล้านคนขึ้นอยู่กับการจัดการ
ลุม่นำ้อยา่งรอบคอบดว้ยใจเปดิกวา้งและมีความโปรง่ใส
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่ารายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำ
โขง2553นี้จะเป็นเอกสารที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนกลยุทธ์ของลุ่มน้ำแม่โขงในอีกหลายๆปี
ขา้งหน้าและจะมีสว่นสำคัญตอ่นโยบายดา้นทรัพยากร
น้ำและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เจเรมีเบิร์ด
เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด

สาส์นจากเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด

ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างจะทำให้ความเป็นอยู่และมาตรฐาน

การครองชีพของประชากร 60 ล้านคนที่อาศัยอยู่ใน
ภมูภิาคนี้ดีขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในชว่งไม่กี่ปีที่ผา่นมาแต่ยงั
มีประชากรอกีเปน็จำนวนมากที่ยงัยากจนและวถิีชวีติรวม
ทั้งความมั่นคงทางอาหารของประชากรเหล่านั้นส่วน
ใหญ่แลว้มีความเกีย่วเนือ่งเปน็อยา่งมากกบัแมน่ำ้โขงและ
ทรัพยากรของแม่น้ำ

คณะกรรมาธกิารแมน่ำ้โขงกอ่ตัง้ในปีพ.ศ.2538โดย
มีบทบาทที่ชว่ยให้รฐับาลของประเทศในลุม่แมน่ำ้โขงตอน
ล่าง(กัมพูชาลาวไทยและเวียดนาม)สามารถจัดการ
น้ำแม่น้ำและทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและสามารถ
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อช่วยให้ประชากรหลุดพ้นจาก
ความยากจนการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้รับข้อมูลเรื่อง
ทรัพยากรแม่น้ำโขงที่เที่ยงตรงและทันต่อสถานการณ์
และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบของการ
พัฒนาทรัพยากรที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ประชากรนัน้มีความสำคญัอยา่งทีส่ดุและเพือ่เปน็การ
สนบัสนนุประเดน็ที่กลา่วมาแลว้นี้คณะกรรมาธิการฯได้
จดัพมิพ์รายงานสถานการณ์ลุม่แมน่ำ้โขง2553ขึน้และ
บทสรุปสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆที่ระบุไว้
ในรายงานฯ

รายงานสถานการณ์ลุม่แมน่ำ้โขงฉบบัที่สองนี้อธบิาย
เกี่ยวกับสถานการณ์ของการประมงป่าไม้การเกษตร
พลังงานน้ำคุณภาพของน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำการเดินเรือ
การคา้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการจดัการ
นำ้ทว่มในพืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งรวมทัง้ความสมัพนัธ์
และความเชือ่มโยงของเรือ่งตา่งๆเหลา่นี้รายงานฯนี้ยงั
ให้ข้อมูลเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง
โดยชี้ให้เห็นการปรับตัวต่อแรงกดดันและการคุกคาม
ต่างๆที่เกิดขึ้นและยังแสดงให้เห็นประเด็นด้านการ
พัฒนาที่ท้าทายเช่นการพัฒนาพลังงานน้ำรูปแบบการ
ใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบประเด็น
เหล่านี้และรายงานในรายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง
ฉบับต่อๆไป

ความเขา้ใจในสถานการณ์ทรพัยากรนำ้ในลุม่แมน่ำ้โขง
ชว่ยเพิม่มมุมองเรือ่งความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ตอ่ประชากร
และสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลของ
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ภาพรวม

6ในลาวสำหรับไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและใน
เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

มาตรฐานการครองชพีโดยทัว่ไปนัน้ดีขึน้แต่ประชากร
ส่วนใหญ่ในชนบทก็ยังยากจนอยู่มากดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาประชากรซึ่งเป็นการวัดแนวโน้มการพัฒนาโดยใช้
ตัวชี้วัดเช่นการมีอายุที่ยืนยาวความรู้และมาตรฐาน
การดำรงชวีติลว้นมีการพฒันาดีขึน้ในทกุประเทศสมาชกิ
ประเทศไทยมีดชันีชี้วดัการพฒันาประชากรสงูกวา่คา่เฉลีย่
ของประเทศในทวีปเอเชียเล็กน้อยดัชนีฯของประเทศ
เวียดนามอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในขณะที่ดัชนีฯของ
ประเทศลาวและกัมพูชานั้นต่ำกว่า

ชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงทางอาหารของ
ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างผูกพันอยู่
กับแม่น้ำโขงและเส้นทางของสายน้ำ  แม่น้ำโขงเป็น
แหล่งในการจับปลาและสัตว์น้ำประเภทอื่นๆทั้งเพื่อ
เปน็อาหารและเพือ่เปน็การหารายได้เปน็แหลง่นำ้เพือ่ใช้
ในการเกษตรและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าไปสู่
ตลาดและดว้ยเหตุเหลา่นี้ทำให้พวกเขาเปน็กลุม่ที่ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงหากแมน่ำ้โขงและระบบนเิวศของพืน้ที่
ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมลง

ลุม่แมน่ำ้โขงเปน็แหลง่กำเนดิของระบบนเิวศมากมาย
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและ

รายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งคณะกรรมาธิการ
แมน่ำ้โขงจดัทำขึน้นี้มีเปา้หมายที่จะนำเสนอภาพรวม

สถานการณ์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในแง่ของประชากร
วิถีการดำรงชีวิตรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจผล
การวจิยัและตดิตามตรวจสอบหลงัจากการจดัทำรายงาน
สถานการณ์ลุม่แมน่ำ้โขงฉบบัแรกขึน้ในปี2546ให้ขอ้มูล
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของตัวชี้วัดหลัก
ต่างๆและด้วยข้อมูลเหล่านี้รายงานก็ยังมุ่งมองไปข้าง
หนา้โดยชี้ความทา้ทายที่สำคญัที่ประเทศในกลุม่ลุม่แมน่ำ้
โขงตอนล่างจะต้องประสบในอนาคตอีกด้วย

การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นแนวโน้มที่เด่นชัดใน
ทั้งสี่ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยเห็นได้
ชดัจากการอพยพยา้ยถิน่ฐานของประชากรจากชนบทเขา้
สู่เมืองเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
60ล้านคนยังอาศัยอยู่ในชนบทแต่อัตราการเติบโต
ของจำนวนประชากรในชนบทกลับมีแนวโน้มที่จะลดลง
ในทศวรรษหน้าตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าจำนวนประชากรโดย
ทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ8นับตั้งแต่การสำรวจเรื่องนี้ในปี
พ.ศ.2546(55ล้านคน)แต่ข้อมูลนี้ในแต่ละประเทศก็มี
ตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับจำนวนประชากรลุ่มแม่น้ำ
โขงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ25ในกัมพูชาประมาณร้อยละ
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สัตว์และยังมีพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ๆถูกค้นพบอยู่
เสมอระบบนเิวศพืน้ที่ชุม่นำ้ทำหนา้ที่หลายประการเชน่
ปอ้งกนันำ้ทว่มและบำบดันำ้เสยีมีความพยายามศกึษา
ชี้แจงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้มูลค่า
เหล่านี้ถูกนับรวมเข้าไปด้วยเมื่อจะมีการวางแผนพัฒนา

การตดิตามผลและการตรวจสอบตามลำนำ้ของแมโ่ขง
ได้แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำโขงมีความสามารถในการรับมือ
กบัความกดดนัตา่งๆที่เกดิขึน้โดยนำ้มอืมนษุย์ในปจัจบุนั
ได้คุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดียกเว้นในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่พบว่ามี
ระดับของสารอาหารในปริมาณสูงน่าเป็นห่วงน้ำท่วม
ช่วงสั้นที่เกิดขึ้นทุกปีนั้นช่วยให้ผลผลิตการประมงยังคงมี
มากอยู่ถงึแมว้า่มีรายงานบางฉบบัแสดงให้เหน็วา่มีการ
จบัสตัว์นำ้ได้ในปรมิาณที่ลดลงสว่นอนาคตของปา่ไม้ใน
เขตลุม่นำ้นัน้คาดวา่ไม่ดีนกัเนือ่งจากความตอ้งการตดัไม้
และใช้พืน้ที่ปา่ที่เพิม่ขึน้เปน็เหตุให้เกดิการทำลายปา่และ
ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า

ภาคการเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุด
ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและเป็นภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์
จากนำ้มากทีส่ดุขา้วจดัเปน็พชือาหารหลกัของประชากร
และเปน็แหลง่รายได้ของประชากรในชนบทของลุม่นำ้โขง
ผลผลติขา้วเพิม่มากขึน้ในทกุประเทศตัง้แต่ทศวรรษ1990

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
ของพื้นที่ชลประทาน

มีการเดินเรือในลำน้ำโขงมากข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากแม่น้ำ
โขงน้ันเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำท่ีสำคัญย่ิงต่อต่อการ
ค้าขายระหว่างประเทศตลอดจนความนิยมสูงข้ึนของ
ภาคส่วนการท่องเท่ียวทางน้ำและในบางพ้ืนท่ีก็เป็นเส้นทาง
คมนาคมเพียงเส้นทางเดียวหรือไม่ก็เป็นเส้นทางคมนาคมท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีสุดซ่ึงสามารถใช้สัญจรไปมาได้เกือบท้ังปี

การที่มาตรฐานการครองชีพพัฒนาขึ้นความต้องการ
ดา้นพลงังานก็เพิม่ขึน้ดว้ยซึง่นบัเปน็โอกาสสำหรบัการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลาวกัมพูชาและเวียดนาม

รัฐบาลของประเทศต่างๆในภูมิภาคก็เริ่มตระหนัก
วา่การพัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกจิโดยใช้ประโยชน์จาก
แมน่ำ้โขงอยา่งยั่งยนืของทรัพยากรแม่นำ้โขงนั้นสามารถ
ยกระดบัความยากจนและคณุภาพชวีติได้แต่โอกาสการ
พัฒนานี้ก็ต้องสมดุลและให้ความสำคัญต่อการพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมการประมงและ
วิถีชีวิตของประชากรควบคู่กันไปด้วย

รายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขงนี้เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานนำไปใช้ประโยชน์แก่รฐับาลผู้ดแูลทรพัยากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง
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ประชากรและความยากจน
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ประชากรหลายลา้นคนที่อาศยัอยู่ในภมูภิาคตา่งๆใน
พืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งพึง่พาแมน่ำ้โขงอยา่งมาก

ในเรื่องน้ำกินน้ำใช้วิถีและการดำรงชีวิตรวมทั้งการจับ
สตัว์นำ้ประเภทตา่งๆทัง้เพือ่การบรโิภคและขายเพือ่เปน็
รายได้ทั้งนี้ยังมีประชากรอยู่จำนวนมากที่มีความเป็น
อยู่ยากจนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสาธารณูปโภค
ได้อย่างจำกัดและยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ
ความเป็นอยู่เช่นการเกิดน้ำท่วมและภัยธรรมชาติการ
ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองการไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ผลกระทบจากการล่มสลายของเศรษฐกิจโลกและด้วย
เหตุนี้ทำให้ประชากรเหลา่นี้ออ่นไหวเปราะบางอยา่งยิง่ตอ่
การที่ทรัพยากรของแม่น้ำโขงลดน้อยและเสื่อมโทรมลง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)จัดให้
ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับกลางโดยค่าดัชนี
การพฒันามนษุย์(Human Development Index: HDI)มี
การที่พฒันาดีขึน้เรือ่ยๆอยา่งคงที่ในชว่งสองสามทศวรรษ
ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามภายใต้ดัชนีฯที่ดีขึ้นนี้ก็ยัง
มีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศเองและ
ระหว่างประเทศสมาชิก

ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศกัมพูชาก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุด
ในโลก  โดยมีประชากรร้อยละ 35 ของประชากรทั้ง
ประเทศมีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจนแต่
ถ้าเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วตัวเลขนี้จะสูงถึงร้อยละ
80และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตขึ้น
เกษตรกรรมก็ยังเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศถึง
รอ้ยละ70ประมาณรอ้ยละ35ของประชากรไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแล้วได้

ในทำนองเดียวกันที่ประเทศลาวความยากจนก็ยังมี
อยู่ทัว่ไปมีประชากรรอ้ยละ33ของประชากรทัง้ประเทศ
มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ของเส้นความยากจนครึ่ง
หนึ่งของจำนวนครัวเรือนไม่มีน้ำสะอาดใช้และครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหมูบ่า้นทัง้ประเทศไมม่ีถนนที่สามารถใชไ้ด้ใน
ชว่งฤดูฝนความยากจนสว่นใหญ่กระจกุตวัอยู่ในบรเิวณ
ที่ราบสูงตอนใต้ใกล้กับแนวชายแดนประเทศเวียดนาม
และพบอย่างประปรายในหมู่บ้านบนภูเขาแถบภาคเหนือ
แต่พบเหน็ได้นอ้ยในเขตเมอืงและบรเิวณรอบๆเมอืงใหญ่
และถงึแมว้า่อายุเฉลีย่ของประชากรในลาวและกมัพชูาจะ

ดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาประชากรในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง(พ.ศ.2533–2550)

ดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาประชากร

2533 2538 2543 2550

กัมพูชา - 0.540 0.547 0.593

ลาว 0.478 0.524 0.563 0.619

ไทย 0.712 0.745 0.761 0.783

เวียดนาม 0.590 0.672 0.711 0.725

ค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชีย 0.724
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ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอายุประชากรของทวีปเอเชียซึ่งอยู่
ที่69ปีแต่ช่วงอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งสองประเทศ
นัน้ก็เพิม่สงูขึน้ในไม่กี่ปีที่ผา่นมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ประเทศลาวที่ประชากรมีอายุยืนขึ้นโดยเพิ่มจากอายุ54
ปีในปีพ.ศ.2543เป็น64ปีในพ.ศ.2550

สุขภาพของเด็กในประเทศกัมพูชาและลาวนั้นถึงแม้
จะพฒันาขึน้แลว้แต่ก็ยงัอยู่ในระดบัที่ไม่ดีอตัราการตาย
ของทารกในช่วงปีพ.ศ.2543–2549ในประเทศกัมพูชา
ลดลงจาก88คนเหลือ65คนต่ออัตราการเกิดมีชีพ
1,000คนส่วนในประเทศลาวลดลงจาก92คนเหลือ
59คนแต่อัตราการตายของทารกที่ลดลงแล้วนี้ก็ยัง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการตายของทารกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ซึง่เทา่กบั27คนตอ่อตัราการเกดิมชีพี
1,000คนในประเทศกมัพชูารอ้ยละ36ของเดก็อายุตำ่
กว่า5ขวบมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ในไทยและเวียดนามนั้น อัตราการพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูงโดยเฉพาะประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษThe Millennium Development 
Goals(MDGs)ทั้งเก้าหัวข้อก่อนที่จะถึงปีกำหนดในปี
พ.ศ.2558อตัราสว่นของประชากรที่มีรายได้ตำ่กวา่เกณฑ์์
ความยากจนลดลงจากร้อยละ27ในปีพ.ศ.2533เหลือ
เพียงร้อยละ12ในปีพ.ศ.2547

ประเทศเวียดนามมีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงในการ
เอาชนะความยากจนโดยเห็นได้จากอัตราประชากรมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจนที่สูงถึงร้อยละ75 ในปี
พ.ศ.2533นัน้ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ16ในปีพ.ศ.2549

แต่ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และสังคมก็
ยังคงมีอยู่ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นระหว่างประชากรใน
ชนบทและในเมืองในชนบทมีความยากจนร้อยละ45 
แต่ในเมืองมีเพียงร้อยละ18  และชนพื้นเมืองกลุ่มน้อย
เป็นกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของ
ประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเอาเลยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทที่มาตรฐานการ
ครองชีพมีการพัฒนาในอัตราที่ต่ำมาก

บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามเป็น
พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมหนาแน่นที่สุดมีประชากร
อาศัยอยู่ถึง17ล้านคน(คิดเป็นร้อยละ21 ของประชากร
เวียดนามทั้งประเทศ)และพื้นที่นี้ได้กลายเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยมีผลผลิต
ทางการเกษตรสงูถงึกวา่รอ้ยละ50ของผลผลติทัง้ประเทศ
และอีกกว่าร้อยละ60ของผลผลิตด้านการประมง
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วิถีชีวิตพึ่งพาความสมบูรณ์ของลุ่มน้ำ

ความหลากหลายของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขงเป็น
รากฐานของความเป็นอยู่หลายรูปแบบเป็นแหล่ง

อาหารของประชากรชนบทส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่นาที่มีน้ำท่วมถึงนอกจาก
จะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแล้วยังเป็นแหล่งจับปลา

ที่ให้ทั้งอาหารและรายได้เสริมสำหรับประชากรในชนบท
ทั่วทั้งลุ่มน้ำพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมี
ความหลากหลายทางชวีภาพที่มีลกัษณะพเิศษเฉพาะซึง่
ประชากรที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากการหาฟนื
และทรัพยากรต่างๆจากป่าอีกหลายประเภท

รากฐานของเกษตรกรรมคือดินแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์

เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดใน
พืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งพืน้ที่มากกวา่10ลา้นเฮคตาร์
(62.5ล้านไร่)เป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของ
ประชากรในภมูภิาคนี้ในบรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ำ้ซึง่
เปน็พืน้ที่ที่ให้ผลผลติมากทีส่ดุชาวนาสามารถปลกูขา้วได้
ถงึปีละ3ครัง้ผลผลตินัน้อยู่ระหวา่ง1ถงึมากกวา่5ตนั
ต่อเฮคตาร์ในปีพ.ศ.2548พืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่ง
สามารถผลติขา้วได้33.8ลา้นตนัและกวา่ครึง่เปน็ผลผลติ
จากประเทศเวยีดนามและสำหรบักวา่ครึง่ของประชากร
ในพืน้ที่ชนบทตามแนวแมน่ำ้โขงเงนิที่ได้จากการขายขา้ว
ถือเป็นรายได้หลักของประชากรกลุ่มนี้ด้วย

ผลผลิตข้าวของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ3ต่อปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2533
การปลูกข้าวในประเทศกัมพูชาทั้งนาปีและนาปรังให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่วนในประเทศลาวข้าวส่วนใหญ่เป็น

ผลผลติจากการปลกูขา้วในชว่งฤดูฝนในพืน้ที่ราบตำ่และ
มีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวมากขึ้นของการปลูกข้าวใน
ลกัษณะนี้สว่นผลผลติจากพืน้ที่ราบสงูซึง่สว่นใหญ่เปน็
ลกัษณะการทำไร่หมนุเวยีนมีแนวโนม้ตำ่ลงที่สามเหลีย่ม
ปากแม่น้ำประเทศเวียดนามถึงแม้ว่าพื้นที่การเกษตรจะ
ลดลงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่ความสามารถใน
การผลติกลบัสงูขึน้ซึง่ก็สง่ผลให้ปรมิาณผลผลติสงูขึน้ดว้ย
อย่างไรก็ตามความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นนี้มีความ
เกี่ยวโยงกับการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างหนักและมีผลทำให้
พื้นที่ทำนานั้นไม่ปลอดภัยสำหรับการประมงอีกต่อไป
สว่นในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยพืน้ที่
เกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ80ใช้สำหรับการปลูกข้าว
หรืออาจเป็นการปลูกข้าวร่วมกับพืชที่เติบโตได้ดีในพื้นที่
สงูพืน้ที่เกษตรกรรมของประเทศไทยนี้ลดลงเลก็นอ้ยใน
ช่วงปีพ.ศ.2543–2548
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การปลูกข้าวจะยังคงเป็นกิจกรรมหลักทาง
เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างไปอีกหลาย
ทศวรรษ มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ประสิทธิภาพในการผลิตก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันต่อ
การเติบโตของจำนวนประชากรโดยผลผลิตที่มากขึ้น
นัน้จะมาจากการขยายตวัของพืน้ที่ที่มีการชลประทานและ
การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น

ในพืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งการชลประทานเปน็ภาค
ส่วนที่มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากที่สุดคิดเป็นปริมาตร
ประมาณปีละ41.8พันล้านลูกบาศก์เมตรกว่าครึ่งของ
จำนวนนี้ถูกใช้ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในประเทศ
เวยีดนามและตามมาโดยประเทศไทยลาวและกมัพชูา
นบัตัง้แต่ปีพ.ศ.2533พืน้ที่ชลประทานได้เพิม่ขึน้ทีละนอ้ย
ในทั้งสี่ประเทศสมาชิกการประเมินการชลประทาน
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเมื่อไม่นานมานี้พบว่ามี
โครงการชลประทานอยู่มากถึง15,000โครงการโดย
มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่และมีทั้งแบบการใช้ระบบ
แรงโน้มถ่วงและแบบการใช้ระบบปั๊ม

พืน้ที่ในการทำนานัน้นอกเหนอืจากการปลกูขา้วแลว้
ยังให้ประโยชน์อีกหลายประการเช่นเป็นแหล่งที่อยู่ของ
ปลาและสตัว์นำ้ที่หลากหลายเชน่หอยกุง้กบซึง่ถอืเปน็
แหล่งอาหารที่สำคัญนอกจากนี้พื้นที่นายังมีบทบาทที่
สำคัญในการบรรเทาสภาวะน้ำท่วมอีกด้วย

แนวโนม้การเปลีย่นแปลงที่สำคญัของภาคเกษตรกรรม
คือการขยายตัวของการทำสวนยางและปลูกพืชพลังงาน
ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นการ
ขยายตัวของอุปสงค์ของพลังงานจากพืช(biofuels)รวม
ทั้งการส่งออกพืชพลังงานนี้ไปยังตลาดในประเทศเพื่อน
บ้านอีกด้วยการขยายตัวของภาคการเกษตรเป็นปัจจัย
หลักที่อาจทำให้เกิดการทำลายป่าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในช่วงเวลาไม่
นานมานี้เมื่อเทียบกับการทำไม้การถางป่าเพื่อทำการ
เกษตรมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ในอัตราที่สูงกว่า
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 กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม

ป่าคือหัวใจในการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

การพฒันาเศรษฐกจิทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ
เป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าใน

ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างการเติบโตของจำนวน
ประชากร การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบด้าน
นโยบายล้วนมีอิทธิพลต่อพื้นที่ป่าทั้งนั้น

พื้นที่ป่าในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีพื้นที่รวม
54ล้านเฮคตาร์หรือคิดเป็นเป็นร้อยละ43ของพื้นที่
ทัง้หมดถงึแมว้า่พืน้ที่ปา่ที่ถกูกนัไว้เปน็พืน้ที่ปา่สงวนจะ
สูงขึ้นถึงหนึ่งในสามในระหว่างปีพ.ศ.2533–2548โดย
เปน็ผลมาจากนโยบายอนรุกัษ์ปา่พรอ้มทัง้มาตรการตา่งๆ
ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทนแต่พื้นที่ของป่าดั้งเดิม
(ไม่เคยถูกรบกวน)ในภูมิภาคนี้ก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งคุณภาพของพื้นที่ป่าก็เสื่อมโทรมลง เนื่องจาก
พื้นที่ป่าดั้งเดิมถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่ารุ่นที่สอง(คือมี
การปลูกทดแทนขึ้นใหม่)และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีการ
ขยายตัวมากขึ้น

พื้นที่ป่าในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ในชว่งพ.ศ.2533–2548ประเทศเวยีดนามสญูเสยีพืน้ที่ี
ปา่ดัง้เดมิไปถงึรอ้ยละ10ตอ่ปีในขณะที่ประเทศกมัพชูา
สูญเสียไปร้อยละ6ต่อปีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ทรัพยากรป่าไม้นี้ที่ประเทศไทยและเวียดนามมีรูปแบบ
การเปลีย่นแปลงที่แตกตา่งออกไปจากของในประเทศลาว
และกมัพชูาในประเทศเวยีดนามถงึแมว้า่ความตอ้งการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ยังมีอยู่สูงมากแต่การดำเนินโครงการ
ปลูกป่าอย่างจริงจังก็ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าโดยรวมมากขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวซึ่งเป็น
ผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ส่วนในประเทศไทยการผลิตกระดาษนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงเท่า
ตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศไทยนั้นพื้นที่ป่ายังคงลดลงแต่ใน
อัตราที่น้อยลงทั้งนี้เนื่องมาจากการดำเนินมาตรการ
ป้องกันป่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาการปลูกสวน
ป่าสักและไม้ที่ใช้ทำเยื่อกระดาษซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพยากรป่าของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยนับรวมพื้นที่สวนป่าคุ้มครองประเภทนี้ได้1.1ล้าน
เฮคตาร์(ตัวอย่างเช่นการปลูกสวนป่าเพื่ออนุรักษ์ดิน
และทรัพยากรน้ำ)

การพัฒนาด้านป่าไม้ในประเทศลาวและกัมพูชายัง
อยู่ในระยะเริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชาการขยายตัวของ
ปา่ปลกูยงันอ้ยและอตัราการทำลายปา่ธรรมชาติยงัอยู่ใน
อัตราที่สูงส่วนในประเทศลาวถึงแม้ว่าอัตราการปลูก
ปา่เริม่เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆแต่พืน้ที่ปา่ปลกูประเภทนี้ยงัถอืวา่
มีอยู่น้อย
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ถา้อัตราการทำลายปา่ยงัคงดำเนนิไปในระดบัเดยีวกับ
ช่วงปีพ.ศ.2543–2548ประเทศกัมพูชาจะสูญเสียพื้นที่
ป่าไปอีก2.7ล้านเฮคตาร์ภายในปีพ.ศ.2563ส่วนใน
ประเทศลาวและไทยจะเสียพื้นที่ป่าไป1.1ล้านเฮคตาร์
และ800,000เฮคตาร์ตามลำดบัแต่ประเทศเวยีดนาม
จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้4.4ล้านเฮคตาร์ซึ่งส่วนใหญ่
จะมาจากการปลูกป่า

ในประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามความหลาก
หลายทางชีวภาพและทรพัยากรกำลงัถกูคกุคามอยา่งหนกั
ในพืน้ที่ปา่ไม้คุม้ครองที่อยู่ใกล้กบัพืน้ที่ที่พฒันาแลว้การ
ทำไม้ผลิตภัณท์จากสัตว์ป่าและของป่าถูกเก็บเกี่ยวใช้
ประโยชน์อยา่งมากเกนิไปเปน็เหตุให้ที่อยู่อาศยัและสิง่
แวดล้อมถกูทำลายและสง่ผลกระทบต่อการดำรงชวีติของ
ประชากรในท้องถิ่น

ไฟป่าและการทำไม้อย่างมากเป็นต้นเหตุสำคัญของ
การสูญเสียพื้นที่ป่าและถือเป็นการคุกคามที่อันตราย
ต่อความสมดุลและมั่นคงของระบบนิเวศเกษตรกร
สว่นหนึง่ใช้ไฟแทนการถางเพือ่กระตุน้การงอกใหม่ของพชื

และมีการกอ่ไฟขนาดยอ่มเผาเศษไม้ในปา่เพือ่ลดปรมิาณ
เชื้อไฟจากไม้ในป่าแต่ไฟขนาดย่อมที่ไม่มีการควบคุม
เหล่านี้ขยายวงกว้างทำความเสียหายนอกจากนี้การ
ตดัถนนผา่นพืน้ที่ปา่ที่เพิม่ขึน้ในหลายๆพืน้ที่เปน็ผลให้
มนษุย์สามารถบกุรกุเขา้ถงึพืน้ที่ซึง่เดมิเคยอยู่หา่งไกลและ
เป็นผลให้มีแนวโน้มการเกิดไฟป่าถี่ขึ้นเรื่อยๆในอนาคต
หากไม่มีการควบคุมที่ดีก็จะทำให้ผืนป่าเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว

ป่าถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับประชากรหลาย
พันคนของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเลี้ยงชีพโดยการ
หาของปา่และผลติผลจากปา่เชน่หวายไมไ้ผ่พชืสมนุไพร
และนำ้มนัหอมระเหยและในยามที่ขาดแคลนประชากร
กลุม่นี้กไ็ด้พึง่พาปา่เพือ่การดำรงชพีของปา่บางประเภท
มีการพฒันาระบบการผลติและเกบ็ใช้อยา่งยัง่ยนืแต่บาง
ประเภทเช่นหวายกลับมีการตัดโดยไม่มีการควบคุมใน
หลายๆพืน้ที่ซึง่กอ่ให้เกดิความเสยีหายตอ่อตุสาหกรรม
ที่มีค่านี้เป็นอย่างมาก
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การประมงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลี้ยงทั้งลุ่มน้ำ

การประมงน้ำจืดในแม่น้ำโขงเป็นการประมงน้ำจืดที่
ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกในปี2551มีผลผลิต

รวมประมาณ3.9ล้านตันคิดเป็นจากการจับ1.9ล้าน
ตันและจากการเล้ียงอีก2ล้านตันหากคิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแล้วก็จะสูงถึงประมาณปีละ3.9–7.0พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน่ียังไม่นับรวมถึงการประมง
เพ่ือการยังชีพของประชากรอีกหลายล้านคนท่ีอาศัย
อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ซ่ึงเพียงหาปลาเพ่ือเป็นอาหาร
เท่าน้ัน  การประมงในแม่น้ำโขงยังมีส่วนช่วยกิจการ
ต่างๆอีกหลายหม่ืนแห่งต้ังแต่ร้านอาหารเพิงขายอาหาร
กิจการการต่อเรือ ไปจนถึงผู้ขายเคร่ืองมือการประมง

มูลค่าทางเศรษฐกิจของการประมงในแม่น้ำโขงจัด
เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจครัวเรือนที่ประเทศ
ลาวประชากรกว่าครึ่งทำการประมงซึ่งก่อให้เกิดราย
ได้ถงึรอ้ยละ20ของรายได้ครวัเรอืนโดยรวมโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในที่ภาคใต้ของประเทศที่การประมงมีความสำคญั
มากครัวเรือนร้อยละ80ทำการประมงเงินที่ได้จาก
การประมงนี้ก็ถูกนำไปซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวในช่วงปลายของ
ฤดูแลง้และนอกจากคณุคา่ทางเศรษฐกจิของการประมง
แล้วการประมงยังมีคุณค่าที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้มี
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

การประมงในแมน่ำ้โขงมีความสำคญัมากสามารถเลีย้ง
ประชากรในลุ่มน้ำโขงปลาเป็นแหล่งที่มาของโปรตีน
จากสัตว์และวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญประชากร
เหล่านี้บริโภคปลาและสัตว์น้ำจากแม่น้ำโขงสูงถึงปีละ
41–51 กิโลกรัมต่อคนซึ่งนับว่าเป็นอัตราการบริโภคที่สูง
มากของโลก

การประมงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างส่วนใหญ่
เป็นการทำประมงพื้นบ้านขนาดเล็กชาวประมงในลุ่ม
แม่น้ำนี้แจ้งว่าสามารถจับปลาได้น้อยลงเรื่อยๆขนาด
ของปลาที่จับได้โดยเฉลี่ยก็มีขนาดที่เล็กลงรวมทั้งปลา
ขนาดใหญ่ชนิดที่กินเนื้อเป็นอาหารก็จับได้ในปริมาณที่
ลดลงการเฝ้าติดตามปริมาณของปลาในโตนเลสาปที่
จบัได้โดยใช้โตง่ในชว่งเวลา12ปีที่ผา่นมานัน้แสดงให้เหน็
ว่าปริมาณปลาที่จับได้นั้นไม่ได้ลดลงเลยแต่มีสิ่งบอก
เหตุของการจบัปลามากเกนิไปซึง่ก็คอืการที่ปลากนิเนือ้
ขนาดใหญ่ถกูจบัได้นอ้ยลงและพนัธุ์ปลาขนาดเลก็ถกูจบั
ได้มากขึ้น

ประมาณการการบริโภคผลผลิตจากการประมงในลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง(2551)

ประเทศ

การประมงน้ำจืด

ผล
ิตภ

ัณ
ท์

อา
หา

รท
ะเ
ล2

รวม
ปลา

สัต
ว์น

้ำ

ปร
ะเ
ภท

อื่น
1

ปล
าแ

ละ
สตั

วน์
ำ้

ปร
ะเ
ภท

อื่น
กัมพูชา 555 121 676 13 689

ลาว 185 45 230 3 232

ไทย 740 196 937 134 1070

เวียดนาม 746 173 920 140 1059

รวม 2217 535 2752 294 3045

1 สัตว์น้ำอื่นๆ2ปลาและสัตว์ทะเลที่นำเข้ามาขายในตลาดของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
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■ การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย■การเลี้ยงปลาน้ำจืด■ การประมงน้ำจืดเพื่อการค้า

ผลการศกึษาการประมงเพือ่การคา้ตลอดลำนำ้แม่โขง
ในช่วงระยะเวลา3ปีแสดงให้เห็นว่าฤดูกาลไม่มีผลต่อ
ปริมาณของปลาที่จับได้แต่กลับขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
การอพยพของปลาซึง่เกีย่วเนือ่งกบัระดบันำ้และการไหล
ของน้ำในแม่น้ำ

การมีวงจรนำ้ทว่มตามฤดกูาลของแมน่ำ้โขงชว่ยทำให้
สถานการณ์การประมงไม่เลวร้ายเกินไปนักเนื่องจาก
ปลาวางไข่และลูกปลาจำนวนมากใช้ประโยชน์จากพื้นที่
น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไร
กต็ามการเปลีย่นแปลงตา่งๆเชน่การกอ่สรา้งเขือ่นการ
สรา้งทำนบจบัปลาและสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆการชะลอนำ้เพือ่
วตัถปุระสงค์อืน่การถางพืน้ที่ปา่ที่ถกูนำ้ทว่มการทำลาย
ปา่รอบพืน้ที่อา่งเกบ็นำ้และมลภาวะในแตล่ะพืน้ที่ตา่ง
ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณปลาที่จับได้นั้นลดลงทั้งสิ้น

การที่มีนำ้ทว่มนัน้มีประโยชน์หลายประการมีบทบาท
ช่วยกระตุ้นให้ปลาวางไข่ ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูก
น้ำท่วม ปลาจึงสามารถอพยพไปมาระหว่างพื้นที่ที่ปกติ
แล้วอยู่แยกจากกันได้   และเหตุเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญที่จะต้องอนุรักษ์ลักษณะอันหลากหลายทาง
อทุกวทิยาของแมน่ำ้เอาไว้ทัง้ภายในปีและระหวา่งปีเพือ่
รักษาระดับปริมาณปลาที่ยังมีอยู่มากให้ยั่งยืน

สัดส่วนใหญ่ของประชากรปลาแม่น้ำโขงที่จับได้
ทั้งหมดนั้นเป็นปลาอพยพย้ายถิ่นซึ่งพันธุ์ปลาเหล่านี้
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อนต่างๆ
บนแม่น้ำสายประธานที่วางแผนอยู่ผลผลิตปลาที่อาจ

ลดลงอยา่งมากนัน้จะสรา้งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงตอ่
ทั้งเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งภูมิภาค

ถึงแม้ว่าปริมาณของปลาที่ถูกจับตามธรรมชาติจะ
มากกวา่ปรมิาณปลาเลีย้งแต่การเลีย้งปลาก็มีความสำคญั
มากขึน้เรื่อยๆการขยายตวัของอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งผลผลิตรวมใน
ปีพ.ศ.2551สูงถึง1.6ล้านตันนับเป็นกว่าห้าเท่าของ
ผลผลิตในปี2543ปลาที่ขายส่วนใหญ่ตามเมืองต่างๆ
ในประเทศไทยและลาวเป็นปลาน้ำจืดซึ่งได้มาจากการ
เลีย้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพาะเลีย้งปลานลิปลาสวาย
และกุง้มีการสง่ออกสนิคา้เพาะเลีย้งสตัว์นำ้สงูถงึปีละ1
ล้านตัน

ปริมาณปลาจากลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามไม่รวมการ
ทำประมงขนาดเล็ก
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คุณภาพน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ปัจจัยรายงานสภาพที่ดี

ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการซึ่งรวมถึงคุณภาพของน้ำการไหลของน้ำ

ในแม่น้ำและสภาพแวดล้อมการผันแปรของแม่น้ำ
ซึ่งเกิดขึ้นประจำทุกปีนั้นเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ช่วยให้
แม่น้ำโขงและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงนั้นยัง
คงมีความอดุมสงูสรา้งถิน่ที่อยู่และแหลง่อาหารที่สำคญั

และหลากหลายอย่างยิ่งต่อพืชและสัตว์และเมื่อมีการ
พฒันาลุม่แมน่ำ้โขงมากขึน้เรือ่ยๆก็มีความจำเปน็อยา่งยิง่
ที่จะตอ้งคอยตดิตามเฝา้สงัเกตผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ตอ่
คณุภาพของนำ้ความหลายหลายทางชวีภาพที่มีลกัษณะ
เฉพาะและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของน้ำ

การติดตามตรวจสอบที่ทำเป็นประจำมาตั้งแต่ปีพ.ศ.
2528แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงนั้นมี
คุณภาพโดยรวมที่ดียกเว้นในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองพื้นที่
เกษตรกรรมหรือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพของ
น้ำที่สถานีติดตามเฝ้าสังเกตในบริเวณลำน้ำสายประธาน
ทุกสถานีมีธาตุอาหารต่ำยกเว้นในบางสถานีฯที่ตั้งอยู่
ในดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง ซึ่งมีธาตุอาหารบาง
ชนิดค่อนข้างสูง เนื่องมาจากการที่บริเวณเหล่านั้นมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีการทำเกษตรกรรม
มาก  ค่าฟอสฟอรัสและไนโตรเจนของน้ำในบริเวณ
ดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ำ้มีแนวโนม้ที่จะเพิม่สงูขึน้ซึง่
หมายความวา่คณุภาพของนำ้เริม่เสือ่มโทรมลงความเขม้
ข้นของแอมโมเนียในลำน้ำทั้งสายมีค่าน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานของทุกประเทศในลุ่มน้ำแต่ก็มีค่า

สงูขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในชว่งปีพ.ศ.2543–2551  โดยเฉพาะ
ที่ตอนบนของลุม่นำ้ใกล้กบับรเิวณที่มีการบรรจบกบัลำนำ้
สาขาบริเวณนครเวียงจันทน์และที่ในประเทศกัมพูชา
บริเวณแม่น้ำบาสสัก

สำหรับคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำนั้น ณ
สถานีติดตามเฝ้าสังเกตในบริเวณลำน้ำสายประธานทุก
สถานีในชว่งปีพ.ศ.2543–2551คณุภาพนำ้จดัอยู่ในระดบั
ดีเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาอยู่
ในระดับที่พอใช้เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าสัตว์บางพันธุ์
อาจกำลงัถกูคกุคามหรอืกำลงัออ่นแอลงและชี้ให้เหน็ถงึ
ผลกระทบของการพัฒนาภาคการเกษตรการใช้ปุ๋ยและ
การขยายตัวของชุมชนเมือง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถบอกถึง
สถานะของสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่ก็ไม่
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สามารถบอกได้ว่าภาวะสุขภาพของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
เป็นอย่างไรการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพคือการ
ตดิตามตรวจสอบสขุภาพกลุม่หลกัของสิง่มีชวีติสามารถ
ใช้ในการตรวจสอบสถานะระบบนเิวศของแมน่ำ้ได้อกีทาง
หนึ่งจากการใช้เวลากว่า5ปีในการติดตามตรวจสอบ
มากกวา่60สถานีครอบคลมุสภาพแวดลอ้มตา่งๆผล
ที่ได้รบัจากการตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพแสดงให้เหน็
ว่าแม่น้ำสายประธานโดยรวมของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ยงัไม่ได้รบัผลกระทบมากนกัจากการพฒันาแหลง่นำ้หรอื
จากการทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ก็เริ่ม
แสดงสัญญาณของภาวะกดดันบ้างแล้ว

การศึกษาล่าสุดในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสามารถ
ระบุได้ว่ามีสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในตะกอนและสิ่ง
มีชีวิตในน้ำ(ไฟโตแพลงตอนสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งและ
ปลา)และสารพิษนี้มาจากดีดีทีเป็นหลัก

มีการตรวจพบว่ามีสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
บริเวณที่มีการคมนาคมทางเรือหนาแน่นหรือบริเวณที่
มีประชากรอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ปลายน้ำจากกรุงพนมเปญและในบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขง

การพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้น
ถือว่ายังอยู่ในระดับเริ่มต้นถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตค่อน
ขา้งรวดเรว็คาดวา่ความตอ้งการใช้นำ้ในการอตุสาหกรรม
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทศวรรษหน้าสำหรับ

ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศลาวและกัมพูชา

ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้นมลพิษทางน้ำ
จากแหลง่อตุสาหกรรมสามารถพบเหน็ได้ชดัโดยเฉพาะ
ในนครเวียงจันทน์และกรุงพนมเปญสามารถพบเห็นได้
บ้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
บรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ำ้โขงโดยทัว่ไปแลว้การบำบดั
นำ้เสยีจากภาคอตุสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัที่ตำ่และการ
จัดการขยะพิษจากอุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพ
ขณะนี้มลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรมยังหนาแน่น
อยู่ในบรเิวณรอบๆโรงงานและบรเิวณปลายนำ้ของชมุชน
เมืองหลักๆคาดว่าปัญหานี้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
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พื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของ
สรรพสตัว์ทัง้หลายในลุม่นำ้รวมทัง้การพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคตัวแม่น้ำโขงเองลำน้ำสาขาห้วย
ทะเลสาบและหนองนำ้ตา่งมีบทบาทในการคำ้จนุระบบ
นเิวศที่มีลกัษณะเฉพาะเชน่แอง่นำ้ลกึวงัปลาในแมน่ำ้โขง
ที่ราบรีดส์และป่าโกงกาง

จากการศกึษาเมือ่เรว็ๆนี้พบวา่ชาวชนบทใช้ประโยชน์
จากสัตว์และพืชนานาชนิดที่หาได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำในรอบ

ฤดูกาลหนึง่ๆของระบบนเิวศนาขา้วของประเทศกมัพชูา
จนีลาวและเวยีดนามนัน้พบวา่จบัสตัว์และเกบ็พชืตา่งๆ
ได้มากมายปลา145ชนดิสตัว์นำ้ที่มีเปลอืกแขง็11 ชนดิ
หอย15ชนดิสตัว์เลือ้ยคลาน13ชนดิสตัว์ครึง่บกครึง่นำ้
11ชนิดแมลง11 ชนิดและพืชอีก37ชนิดสัตว์และพืช
เหลา่นี้สามารถเกบ็รวบรวมได้ในสภาพพืน้ที่ที่หลากหลาย
ทัง้ที่เปน็แหลง่อาศยัที่ถกูนำ้ทว่มถาวรหรอืถกูนำ้ทว่มตาม
ฤดูกาลเช่นแม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดปีแอ่งน้ำหนองน้ำ
และป่าบุ่งป่าทาม นอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรง
ของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าวและการจับปลาแล้ว
พื้นที่เหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกมากมายพื้นที่
ชุม่นำ้ทำหนา้ที่กกัเกบ็นำ้จากนำ้ทว่มซึง่นำ้ทว่มนี้จะเปน็
อันตรายอย่างใหญ่หลวงในช่วงฤดูฝนอย่างเช่นโตนเล
สาปในประเทศกัมพูชาจะขยายอาณาบริเวณของมันถึงสี่
หรอืหา้เทา่ในชว่งฤดูฝนถา้โตนเลสาปไม่สามารถกกัเกบ็
น้ำได้กรุงพนมเปญก็จะถูกน้ำท่วมทั้งเมืองทุกปี

เมอืงใหญ่ๆ หลายเมอืงในลุม่แมน่ำ้รวมทัง้นครหลวง
เวยีงจนัทน์และกรงุพนมเปญปลอ่ยนำ้เสยีลงสู่พืน้ที่ชุม่นำ้
ซึ่งก็เป็นการบำบัดน้ำเสียอย่างมากก่อนที่น้ำจะไหลรวม
กันลงสู่แม่น้ำ

เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศน้ำซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปเป็น
ระบบนิเวศบกดังนั้นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของ
ปริมาณช่วงเวลาและระยะยาวของน้ำจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ
กระบวนการรวมทั้งพืชและสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ



17

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชวีภาพที่มากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกและเปน็

หนึ่งในพื้นที่ที่ถูกคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วยระบบ
นเิวศของพืน้ที่ชุม่นำ้และระบบนเิวศปา่ของลุม่แมน่ำ้โขงนี้
เปน็แหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว์และพชืประจำถิน่ที่มีลกัษณะ
เฉพาะมากมายหลายชนิดการประมาณการครั้งล่าสุด
ระบุว่าภูมิภาคนี้มีพันธุ์พืชอยู่20,000ชนิดสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม430ชนิดนก1,200ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและ
สตัว์ครึง่บกครึง่นำ้800ชนดิพนัธุ์ปลาอกี850ชนดิและ
พนัธุ์พชืและสตัว์ใหม่ๆ ก็ยงัถกูคน้พบอกีเรือ่ยๆอยา่งไร
ก็ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบของ
การบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นสร้างแรงกดดันให้กับสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่อยู่ของนกที่สำคัญหลายแห่งก็เสื่อมโทรมลง
เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นแห้งเหือดลงการแทะเล็มของ
สัตว์มากไปการเก็บดินพีท(Peat Mining)การก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการทำการเกษตร
รวมทัง้การเสื่อมโทรมและทำให้เกดิการแยกกนัของระบบ
นิเวศส่วนการดำรงชีพของนกเองก็ถูกคุกคามโดยการ
เก็บและการล่าไข่นกของชาวบ้านเพื่อยังชีพ

ส่วนพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงนั้นรวมถึงชนิดพันธุ์ปลา
ขนาดใหญ่บางชนดิมีสญัญาณให้เหน็วา่จำนวนปลาขนาด
ใหญ่กำลังเริ่มลดน้อยลงรวมทั้งชนิดที่ถูกคุกคามรุนแรง
เช่นปลาบึก(Pangasianodon gidas)การคุกคามเกิด
ขึ้นต่อพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ที่ย้ายถิ่นนี้เกิดจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างเขื่อนซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงการไหลของนำ้ตามธรรมชาติของแมน่ำ้และ

ปิดกั้นเส้นทางย้ายถิ่นของปลาและเมื่อปลาไม่สามารถ
อพยพขึ้นลงตามลำน้ำแล้วโอกาสที่มันจะแพร่พันธุ์ตาม
ธรรมชาติก็ลดลงด้วย

ทีร่าบลุม่แม่โขงตอนลา่งยงัสามารถรกัษาบางแหลง่ที่อยู่
ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมสำหรับนกน้ำได้  โดยการที่มันถูก
ป้องกันไว้ด้วยชั้นของป่าเต็งรัง  พื้นที่ชุ่มน้ำตามฤดูกาล
ทุง่หญา้และแหลง่ที่อยู่ตามแมน่ำ้โตนเลสาปมีความสำคญั
ต่อนกน้ำขนาดใหญ่มากในปีพ.ศ.2549 รัฐบาลกัมพูชา
ได้จัดสรรที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้ากว่า 258 ตารางกิโลเมตร
เพื่อป้องกันแหล่งนกน้ำอาศัยนี้ไม่ให้กลายเป็นนาข้าว

ถงึแมว้า่แมน่ำ้โขงและลำนำ้สาขาจะยงัชว่ยรกัษาแหลง่
ที่อยู่อาศยัรมินำ้และชมุชนสองสามแหลง่ที่ยงัคงสภาพเดมิ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นที่
อยู่ของนกน้ำก็ถูกมนุษย์รุกล้ำไปสร้างที่พักอาศัยและมี
การใช้เรอืยนต์เพือ่การสญัจรนอกจากนี้พืน้ที่ชุม่นำ้และ
พืน้ที่ทุง่หญา้บรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ำ้โขงก็ถกูคกุคาม
โดยอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่

ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นบ้านของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์
เลื้อยคลานบางพันธุ์ที่มีความพิเศษแต่ก็ถูกคุกคามเผ่า
พนัธุ์ของพวกมนัถกูทำลายไปมากเตา่นำ้และเตา่ครึง่บก
ครึง่นำ้งูและกิง้กา่จำนวนมากถกูลา่เพือ่ยงัชพีและถกูจบั
เพือ่การคา้เปน็อาหารและยาตามตลาดทอ้งถิน่ที่ประเทศ
เวียดนามมีการค้าสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุดและการจับ
สัตว์เลื้อยคลานเป็นจำนวนมากนี้ในหลายๆพื้นที่ไม่มี
ความยัง่ยนืและเปน็การคกุคามตอ่การดำรงเผา่พนัธุ์ของ
สัตว์บางชนิดอีกด้วย
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แม่น้ำเชื่อมโยงการค้าและคมนาคม

แม่น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของคนและสนิคา้ระหวา่งเมอืงที่ตัง้อยู่ตลอดลำนำ้ที่สำคญั
มาหลายพันปีแล้วและทุกวันนี้เส้นทางนี้ก็ยิ่งทวีความ
สำคัญในแง่ของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศและยงัเปน็เสน้ทางทอ่งเทีย่วที่กำลงัได้รบัความ
นยิมมากขึน้เรือ่ยๆการขนสง่สนิคา้จำนวนมากตามลำนำ้
ไปในระยะทางที่ไกลนั้นเป็นทางเลือกมีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งทางบกและยังเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมกว่าอีกด้วย

ถึงแม้ว่าความยากลำบากที่เกิดจากความแตกต่าง
ตามฤดูกาลของระดับน้ำแม่น้ำโขง(ระดับน้ำในลุ่มน้ำ
ตอนบนสามารถมีความแตกต่างกันได้ถึงกว่า15เมตร
ในช่วงปี)จากช่วงแคบของแม่น้ำและจากช่วงลำน้ำที่
มีน้ำไหลเชี่ยวกรากสินค้ากว่า300,000ตันก็ถูกขนส่ง
ระหว่างเมืองคุนหมิงประเทศจีนและกรุงเทพฯทุกปี
ปริมาณการค้าเนื่องจากการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำโขง
นั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าสองเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบสี่ปีก่อน
หน้ากับปี2551การค้าผ่านการขนส่งทางน้ำในประเทศ
เวยีดนามและกมัพชูาเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนเชน่กนัปรมิาณ
เรอืบรรทกุสนิคา้ผา่นทา่เรอืพนมเปญเพิม่ขึน้เกอืบเทา่ตวั
จากประมาณ278,000ตนัในปี2548เปน็430,000ตนัใน
ปี2552สำหรับการขนส่งทางน้ำในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

ของประเทศเวียดนามก็เพิ่มมากจาก1,145,000ตันในปี
2548เป็น2,843,000ตันในปี2551 

มีความพยายามที่จะปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
ในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำโขงมีการสำรวจเส้น
ทางการเดินเรือและทำเครื่องหมายไว้ด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสัญญาณไฟแสงสว่างตลอดเส้นทางเดิน
เรอืในลำนำ้โขงระหวา่งกรงุพนมเปญไปจนถงึสามเหลีย่ม
ปากแมน่ำ้โขงขณะนี้อำนวยความสะดวกทำให้สามารถ
เดินเรือได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วนอกจากนี้ ข้อมูล
เพื่อช่วยในการเดินเรือในแม่น้ำโขงนั้นอยู่ในระดับที่
เทียบเท่ากับแม่น้ำระหว่างประเทศอื่นๆเช่นแผนที่เดิน
เรอือเิลค็โทรนคิและระบบรายงานตนอตัโนมตัิซึง่จะชว่ย
ใหก้ารเดนิเรอืมีความปลอดภยัและมีประสทิธภิาพมากขึน้

ความตกลงทางกฎหมายข้ามพรมแดนเร่ืองเสรีภาพ
ในการขนส่งทางเรือช่วยก่อให้เกิดกรอบการดำเนินงาน
สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็งข้ึน
ในภูมิภาคและในเร่ืองน้ีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้
ทำงานร่วมกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพ่ือให้ได้
มาซ่ึงความตกลงเร่ืองการคมนาคมทางน้ำซ่ึงกลายเป็นเร่ือง
สำคัญและเปิดฉากใหม่สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างท้ังสองประเทศและมีการลงนามในความตกลง
เร่ืองการคมนาคมทางน้ำน้ีแล้วในเดือนธันวาคม2552
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l l l
 Distance (Km) US$ per TEU1 US$ per 1000 TEU-Km

600 –

500 –

400 –

300 –

200 –

100 –

0 –

1TEU = 20-foot equivalent unit

■  IWT 530 155.44 293.06

■  Rail 435 175.51 403.48

■  Road 251 106.17 422.97

 ระยะทาง(กิโลเมตร) ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ
  ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ต่อ1,000ตู้ต่อกิโลเมตร
  ขนาด20ฟุต
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1TEU = 20-foot equivalent unit

■  IWT 530 155.44 293.06

■  Rail 435 175.51 403.48

■  Road 251 106.17 422.97

■ ทางน้ำ■ทางรถไฟ■ ทางรถยนต์

การเดนิเรอืที่เพิม่ขึน้นัน้ทำให้มีแนวโนม้ที่จะทำให้เกดิ
มลภาวะเพิม่ขึน้ดว้ยเนือ่งมาจากการใช้เรอืยนตท์ี่มากขึน้
ถึงแม้ว่าการค้าน้ำมันก๊าซและปิโตรเลียมระหว่างประ
เทศเวยีดนามและกมัพชูาจะเพิม่สงูขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัแต่
มาตรการป้องกันการดูแลจัดการสินค้าอันตรายเหล่านี้ก็
ยังมีอยู่น้อยคลังเก็บน้ำมันและก๊าซหลายๆแห่งใน
ประเทศเวยีดนามและกมัพชูาตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ำ้โขงและ
เป็นเรื่องที่น่ากลัวหากเกิดรั่วไหลขึ้นเพราะคลังฯเหล่า
นี้ไมม่ีแผนรองรบักรณีฉกุเฉนิหรอือปุกรณ์และทรพัยากรที่
จะจัดการการรั่วของน้ำมันลงสู่แม่น้ำได้การลงทุนเพื่อ
การเตรียมทรัพยากรต่างๆเพื่อการป้องกันและรองรับ
มลภาวะเนื่องจากน้ำมันรั่วเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดูแล
จัดการท่าเรือท้องถิ่นให้ดำเนินการตามมาตรฐานและข้อ
กำหนดต่างๆได้ตลอดจนต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่น

การพัฒนาพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงจะช่วยให้มีปริมาณ
น้ำเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูแล้งซ่ึงจะส่งผลให้มีศักยภาพในการ
ขนส่งทางน้ำสูงข้ึนและจะเป็นผลดีต่อเน่ืองด้านเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้นตลอดลำน้ำมีนักท่อง
เที่ยว20,000–25,000คนท่องเที่ยวโดยทางเรือในช่วง
ตอนบนของแม่น้ำโขง(ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระหว่าง
เมืองห้วยทรายและเมืองหลวงพระบาง)แต่ช่วงตอน

ล่างของแม่น้ำโขงกลับเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะนักท่อง
เที่ยวสามารถเดินทางไปได้ง่ายกว่ามีนักท่องเที่ยวไป
ประเทศกมัพชูาโดยทางเรอืถงึ71,889คนและไปประเทศ
เวียดนาม157,198คนในปีพ.ศ.2551 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเดินทางต่างๆในเส้นทางลุ่ม
แม่น้ำโขง
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อนาคตที่ท้าทาย

แม่น้ำโขงกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายสำคัญ
เรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆประการที่จะเกิดขึ้น

ในทศวรรษหน้าแผนการพัฒนาพลังงานน้ำการขยาย
ระบบชลประทานการคมนาคมทางน้ำที่เพิ่มมากขึ้น
บวกกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทัง้หมดนี้ตา่งก็ทำให้เกดิผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มของ
แม่น้ำและในบางครั้งก็ยังส่งผลคุกคามต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพของระบบทางน้ำและวิถีชีวิตของมนุษย์
ที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำ

รัฐบาลของประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทาน
เพือ่ใช้พลงังานนำ้และในดา้นอืน่ๆที่จะเปน็ประโยชน์ตอ่
ประชากรที่ยากจนหลายลา้นคนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ชนบท
และในขณะเดยีวกนัรฐับาลก็ตระหนกัดีวา่ความปรารถนา
เหล่านี้จะต้องสมดุลกับความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำใน
ขณะนี้ของชาวนาที่นอกเหนอืจากการทำนาแลว้พวกเขาก็
ยังเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาหาอาหารและหาของป่าจาก
ทั้งป่าและจากพื้นที่ชุ่มน้ำ

ศักยภาพของพลังงานน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แม่น้ำโขงได้กลายเป็นภูมิภาคที่กำลังมีการพัฒนาไฟฟ้า
พลงันำ้มากทีส่ดุในโลกที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนบนประเทศ
จีนกำลังดำเนินโครงการสร้างเขื่อน8โครงการเรียงกัน
มาเป็นชั้นๆตามลำน้ำซึ่งจะทำให้การไหลของน้ำมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงฤดูฝนถึงฤดู
แล้งส่วนที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีแผนการสร้างเขื่อน
อีกหลายแห่งทั้งที่ตัวแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาคาดว่า
พลงังานจากนำ้ในลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งรวมทัง้ลำนำ้สาขา
มีศักยภาพสูงถึง30,000เม็กกะวัตต์ซึ่งร้อยละ10ได้
รับการพัฒนาไปแล้วฐานข้อมูลเรื่องพลังงานจากน้ำ
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงระบุว่าในปีพ.ศ.2552
มีโครงการทั้งหมด124โครงการทั้งที่กำลังดำเนินการ
ก่อสร้างและที่ยังอยู่ในขั้นวางแผนกว่าร้อยละ70ของ
โครงการเหล่านี้อยู่ในประเทศลาวและอีกร้อยละ10อยู่
ในประเทศกมัพชูาจากโครงการพฒันาพลงังานนำ้ที่ภาค
เอกชนได้นำเสนอขึ้นนั้นรวมถึงโครงการสร้างเขื่อนอย่าง
น้อย11 เขื่อนในลำน้ำสายหลักของแม่น้ำโขงตอนล่าง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของการพัฒนาพลังงานน้ำ
ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการ
ประเมนิผลกระทบสะสมที่เกดิขึน้จากการกอ่สรา้งเขือ่นใน

โครงการพลังงานน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างกำลังการ
ผลิตปัจจุบันที่กำลังก่อสร้างและที่มีการนำเสนอแผนงาน

กำลังการผลิต(เม็กกะวัตต์)

ประเทศ ปัจจุบัน กำลัง
ก่อสร้าง

แผนการ/
นำเสนอ

รวม

กัมพูชา 1 — 5,589 5,590

ลาว 662 2,558 17,686 20,906

ไทย 745 — — 745

เวียดนาม 1,204 1,016 299 2,519

รวม 2,612 3,574 23,574 29,760 
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Upper Mekong Basin

Lower Mekong Basin

Mekong mainstream

Mekong tributary

Chinese dams

Mainstream dams (planned)

Tributary dams (existing, under 
construction and planned)

ลำน้ำสาขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งการประเมิน
ผลกระทบที่เกดิขึน้ตอ่ระบบการไหลของนำ้ในลำนำ้สาขา
เสน้ทางการเดนิทางของปลาคณุภาพของนำ้และการไหล
ของตะกอนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสะสมเหล่านี้จะ
ยิง่มีความสำคญัมากขึน้ตามจำนวนโครงการสรา้งเขือ่นใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต
อันใกล้นี้

ผลกระทบที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการพัฒนา
ไฟฟา้พลงังานนำ้ก็คอืการที่จะมีนำ้ในแมน่ำ้หรอืในลำนำ้
มากขึน้ในชว่งฤดูแลง้เนือ่งจากนำ้ที่กกัเกบ็เอาไว้จากชว่ง
ฤดูฝนถกูนำมาใช้ในการผลติไฟฟา้ในเดอืนถดัๆมาสว่น
การที่ปริมาณน้ำจะลดลงในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นก็จะ
น้อยกว่าเดิมมากทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการกระจาย
ปริมาณการไหลของน้ำและปริมาตรของน้ำในแต่ละ
ฤดูกาลเท่านั้นที่มีความสำคัญแต่ช่วงเวลาการเริ่มต้น
ของแตล่ะฤดกูาลที่ในแตล่ะปีมีความแตกตา่งกนันัน้ถงึ
แม้วา่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเลก็น้อยก็สามารถส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล

ผลกระทบระยะยาวของการสร้างเขื่อนอีกประการ
หนึ่งคือการดักรวมตัวของตะกอนแม่น้ำแม่น้ำโขง
นำพาตะกอนที่มีธาตุอาหารอุดมเป็นปริมาณมากและ
มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ชุ่มน้ำเช่นโตนเลสาปและบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขงฉะนั้นความเป็นไปได้ที่ปริมาณของตะกอน
แม่น้ำโขงในสายประธานลดลงนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ประมาณครึ่งหนึ่งของตะกอนแม่น้ำโขงตอนล่างกำเนิด
มาจากแม่น้ำโขงตอนบนมีการคาดการณ์ว่าการที่มี
เขื่อนเป็นชั้นๆตามลำน้ำในมณฑลยูนนานประเทศ
จีนนั้นจะเป็นการดักตะกอนไว้ประมาณร้อยละ90
และเขื่อนที่จะมีการสร้างบนแม่น้ำโขงสายประธานใน

เขตประเทศลาวรวมทั้งเขื่อนที่จะมีการสร้างบนลำน้ำ
สาขาก็จะเพิ่มผลกระทบต่อเรื่องตะกอนแม่น้ำนี้เช่น
เดียวกัน

ในขณะที่การสรา้งเขือ่นนัน้ถอืเปน็โอกาสในการพฒันา
ปรับปรุงการเดินเรือโดยทำให้ความลึกของน้ำเชื่อถือได้
และสมำ่เสมอมากขึน้แต่เขือ่นก็สามารถคกุคามการขนสง่
ทางน้ำระยะยาวและการขนส่งข้ามพรมแดนในแม่น้ำโขง
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการวางไข่และเส้นทางการอพยพ
ของปลาอีกด้วย
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เตรียมตัวรับมือผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีการคาดการณ์ว่า พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างจะ
เป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่า
อณุหภมูิปรมิาณฝนปรมิาณนำ้ที่ไหลบา่ตามผวิดนิและ
ระดบันำ้ทะเลจะเพิม่สงูขึน้ซึง่จะสง่ผลรา้ยแรงตอ่บรเิวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันในหลาย
พืน้ที่แต่ก็จะมีความแตกตา่งกนัในหลายๆสว่นปรมิาณ
น้ำฝนและปริมาณน้ำในแม่น้ำเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้ง
ลุ่มแม่น้ำแต่จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ใน
ชว่งหนา้แลง้ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติทางการเกษตร
ในพื้นที่ต่างๆไม่เหมือนกันจากการศึกษาคาดการณ์
พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ0.79องศาเซลเซยีสและมีปรมิาณนำ้ฝนประจำ
ปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น200มิลลิเมตรภายในปีพ.ศ.2573

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่คาด
การณ์นี้อาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นทั้งใน
ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งจะทำให้มีน้ำเพิ่มมากขึ้นในฤดู
แลง้และเปน็ประโยชน์ตอ่การเกษตรแต่ในขณะเดยีวกนั
ก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนด้วยในกรณี
นี้ตั้งแต่จังหวัดกระตีประเทศกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ลุ่มปลายน้ำลงไปท้ายน้ำถึงบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขงมีความเสี่ยงสูงมากเป็นพิเศษ

ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงปัจจัยสำคัญที่สุดที่
เกีย่วโยงกบัเรือ่งนำ้ทว่มนัน้คอืการที่ระดบันำ้ทะเลเพิม่สงู
ขึ้นคาดว่าพื้นที่ร้อยละ30ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ในประเทศเวยีดนามจะถกูนำ้ทว่มถา้ระดบันำ้ทะเลเพิม่สงู
ขึน้1เมตรซึง่เหตกุารณ์นี้คาดวา่จะเกดิขึน้ในปีค.ศ.2100

ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณ
ของพันธ์ุพืชและสัตว์ข้ึนไปทางเหนือหรือไปยังพ้ืนท่ีท่ีเป็น
ภูเขาสูงเน่ืองจากแต่ละพันธ์ุปรับตัวตามพิสัยอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมชนิดของส่ิงมีชีวิตก็เก่ียวโยงใกล้ชิดมากกับการ

แปรผันของแม่น้ำตามฤดูกาลและการท่ีรูปแบบการไหล
ของน้ำในแม่น้ำถูกเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศน้ัน
จะเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุของ
ส่ิงมีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอนาคต

การที่ในบางพืน้ที่มีอณุหภมูิสงูขึน้และมีปรมิาณนำ้ฝน
นอ้ยลงจะสง่ผลให้มีปรมิาณนำ้ไหลบา่ตามผวิดนินอ้ยลง
และระดับน้ำใต้ดินต่ำลงจะมีผลต่อเนื่องทำให้พื้นที่ชุ่ม
น้ำนั้นมีอาณาบริเวณที่เล็กลงแต่บางพื้นที่ของลุ่มน้ำ
ก็อาจมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำ
เพิ่มมากขึ้น

วงจรน้ำท่วมของแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเป็นปรากฏ
การณ์สำคัญยิ่งที่ชว่ยให้ชุมชนที่พื่งน้ำและพืน้ที่ชุ่มนำ้นั้น
มีผลผลิตที่สูงการที่มีปริมาณน้ำไหลมากขึ้นในฤดูน้ำ
หลากทำให้บริเวณทีร่าบนำ้ทว่มถงึถกูนำ้ทว่มมากขึน้และ
ยาวนานขึ้นส่งผลให้ผลิตผลโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นรวมถึง
ผลผลิตทางการประมงส่วนปัจจัยอื่นเช่นการที่ระดับ
ออกซิเจนลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำต่อการ
อพยพของปลาจะมีผลให้ปลาลดจำนวนลง

การพิจารณาเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศนัน้จะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัอืน่ๆที่สง่ผลกระทบ
ต่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างด้วยได้มีการสร้างภาพ
จำลองของการพัฒนาลุ่มน้ำขึ้นตามแผนการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกทั้ง4ประเทศแผนการพัฒนานี้รวม
ถึงการพัฒนาด้านไฟฟ้าพลังงานน้ำและการชลประทาน
ในอีก20ปีข้างหน้าร่วมกับภาพจำลองหนื่งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศตวัอยา่ง
หนึง่พบวา่ผลกระทบบางสว่นของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศตอ่การไหลของนำ้ในแมน่ำ้อาจถกูชดเชยได้ดว้ย
แผนการพัฒนาสาเหตุหลักที่ชดเชยนี้คือความสามารถ
ของการกักเก็บน้ำของเขื่อนเพื่อใช้ด้านไฟฟ้าพลังงานน้ำ
และเพื่อการชลประทาน
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ผลกระทบของน้ำท่วมและการจัดการน้ำท่วม

การเกิดมรสุมในเขตร้อนชื้นดังเช่นในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างมีรูปแบบของฝนที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลอย่าง
มากเป็นตัวการซึ่งก่อให้เกิดช่วงน้ำท่วมสั้นๆทุกปีและ
เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือฤดูน้ำท่วมและ
ฤดูนำ้หลากนอ้ยถงึแมว้า่การที่มีนำ้ทว่มอยา่งรนุแรงนัน้
จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่น้ำท่วมที่มี
ระดับปกติกลับนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมากมาย

มูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยหากมีการเกิดน้ำท่วม
อยา่งรนุแรงในพืน้ที่ลุม่แมน่ำ้โขงตอนลา่งคอืประมาณ60–
70ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในขณะที่ผลประโยชน์ที่เกิด
จากน้ำท่วมในระดับปกตินั้นอยู่ที่ประมาณร้อยเท่าหรือ
ประมาณ8–10พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีสิ่งที่ท้าทาย
ในกรณีนี้ก็คอืการลดระดบัความเสยีหายที่เกดิจากนำ้ทว่ม
และผลกระทบเสียหายจากน้ำท่วมให้อยู่ในระดับที่น้อย
ที่สุดในขณะที่รักษาผลประโยชน์ต่างๆไว้ได้ด้วย

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำท่วมนั้นต้องการ
แนวคิดริเริ่มที่มาจากท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อให้ชุมชน
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมีความแข็งแกร่งและมี
ความสามารถในการปรับตัวที่จะใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน้ำ
ท่วมได้และสามารถปรับใช้ประโยชน์ที่มากับภาวะน้ำ
ท่วมให้ได้ประโยชน์สูงสุด

พายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2551เป็นตัวการที่
ทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งบริเวณแม่น้ำโขงสายหลักและลำน้ำ
สาขาในช่วงตอนบนของแม่น้ำส่วนที่อยู่ในประเทศลาว
และไทยความรุนแรงของภาวะน้ำท่วมนี้ค่อยๆลดลง
เมื่อไปถึงตั้งแต่บริเวณปลายน้ำจากนครเวียงจันทน์ลงไป
ในพืน้ที่ราบตำ่ของประเทศกมัพชูาและบรเิวณสามเหลีย่ม
ปากแม่น้ำโขงภาวะน้ำท่วมอยู่ในเกณท์ปกติแต่ในบาง
พืน้ที่ของประเทศกมัพชูาและเวยีดนามก็เกดิภาวะนำ้ทว่ม
ฉับพลันขึ้น

ความเสยีหายสว่นใหญ่ที่เกดิขึน้จากอทุกภยัของแมน่ำ้
โขงสายประธานสว่นใหญ่จะเกดิขึน้ในประเทศเวยีดนาม
และกมัพชูาซึง่อทุกภยันี้ทำให้ผลผลติขา้วเสยีหายคดิเปน็
มลูคา่หลายรอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐัประชากรหนาแนน่และ
ความอุดมของพื้นที่น้ำท่วมหมายถึงมีประชากรจำนวน
มากที่ตอ้งเสีย่งตอ่อทุกภยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศ
กัมพูชาและประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำในเขตประเทศเวียดนามอย่างไรก็ตามการ
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถลดความเสี่ยง
ของการประสบภัยน้ำท่วมได้ในระดับพื้นที่และชุมชน
และยังมีส่วนช่วยในการสงวนพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนแผนที่
เตือนภัยน้ำท่วมเพื่อกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินก็มี
ความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนการจัดการอุทกภัย

อาคารและโครงสร้างที่ออกแบบให้มีความสามารถ
รับมือต่อสภาวะน้ำท่วมสามารถลด (แต่ไม่สามารถ
กำจัด)ผลกระทบของสภาวะน้ำท่วมที่มีต่ออาคารและ
สิ่งก่อสร้างได้การยกระดับความสูงของบ้านเรือนใน
ชมุชนให้สงูขึน้เชน่ในบรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ำ้ในเขต
ประเทศเวยีดนามนัน้เปน็วธิีการจดัการความเสีย่งที่จะได้
รบัจากการเกดินำ้ทว่มในพืน้ที่ได้อยา่งมีประสทิธภิาพและ
มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยมากวธิีนี้ชว่ยให้ชมุชนมี
ความปลอดภยัจากการเกดินำ้ท่วมสามารถชว่ยรักษาผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิไว้ได้และเปน็มาตรการการจดัการ
น้ำท่วมที่มีศักยภาพสูงและจัดเป็นมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงที่ลงทุนต่ำในอนาคต

มาตรการจดัการความเสีย่งที่เปน็การกอ่สรา้งเพือ่การ
“ควบคมุ”นำ้ทว่มเชน่การสรา้งเขือ่นนัน้มีผลนอ้ยมากตอ่
ความเสีย่งที่เกดิจากนำ้ทว่มครัง้ใหญ่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในประเทศกมัพชูาและบรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ำ้ในเขต
ประเทศเวียดนาม




