
 

 

 

เพื่อเผยแพร่ทนัท ี
 
 

แนวทางการพฒันาอย่างยืนเพื่อความมัน่คงด้านน ้าในภมิูภาคแม่น ้าโขงและอาเซียน 
 
 

นครหลวงเวียงจนัทน์, สปป.ลาว, วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 – การเจรจาเรื่องความมัน่คงดา้นน ้าระหว่าง อาเซยีน 

(ASEAN) และ คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (MRC) ครัง้แรกทีจ่ดัขึน้ในระหว่างวนัที ่ 19–20 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ได้
ร่วมกนัเสนอแนวทางรบัมอืกบัประเดน็ความมัน่คงดา้นน ้าสามหวัขอ้ ไดแ้ก่ นโยบาย เทคโนโลย ี และพนัธมติร ซึง่
แนวทางดงักล่าวจะสามารถช่วยเหลอืประเทศในภมูภิาคแม่น ้าโขงและอาเซยีนในวงกวา้งเพื่อจดัการกบัความทา้ทาย
ดา้นความมัน่คงทางน ้าทีก่ าลงัเผชญิอยูใ่นภมูภิาคนี้ 
 

“ท่ามกลางสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและระบบอทุกวทิยาทีผ่นัแปรทัว่โลก เราจงึมคีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ก าหนดแนวทางส าหรบัมาตรการทีย่ ัง่ยนืเพื่อใหแ้น่ใจว่าภูมภิาคของเรามคีวามมัน่คงดา้นน ้า” ทา่นพรประเสริฐ ภูรพินัธ ์
รกัษาการประธานคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ปี พ.ศ. 2564 กล่าว “ดว้ยเหตุนี้ เราจงึตอ้งการ 
ภาวะผูน้ า นวตักรรม และความร่วมมอืเชงิกลยทุธร์ะหว่างประเทศในภมูภิาคและพนัธมติร” 
 

เจา้หน้าทีอ่าวุโสและผูเ้ชีย่วชาญในระดบันโยบาย ไดเ้รยีกรอ้งให้ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายร่วมมอืกนัส่งเสรมิใหเ้กดิการมส่ีวน
ร่วมทีก่ารเปิดกวา้ง โปร่งใส และเกดิประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิจากการมส่ีวนร่วมมากขึน้ เพื่อส่งเสรมิการจดัการน ้าและ
ทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งอย่างยัง่ยนืทัว่ทัง้ภูมภิาคอาเซยีน 
 

ผลจากการเจรจาสองวนัทีส่รุปเมื่อวนัศุกรท์ีผ่า่นมายนืยนัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปฏริปูนโยบายและสถาบนัซึง่
ส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ (IWRM) และทีป่ระชุมไดม้กีารเรยีกรอ้งใหม้กีารบูรณาการในระดบั
ภูมภิาคและระดบัทอ้งถิน่ทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการวางแผนทรพัยากรน ้า การจดัการมลพษิ การแจง้
เตอืนและพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถงึการเพิม่ความตระหนักในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
 

ทัง้นี้เทคโนโลยกีม็บีทบาทส าคญัในการวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เช่นกนั เทคโนโลยดีา้นดจิทิลัสมยัใหม่ เชน่ 
ปัญญาประดษิฐ ์ (artificial intelligence) และ การสรา้งแบบจ าลองของวตัถุต่างๆ ทางกายภาพใหอ้ยู่ในรปูแบบดจิทิลั 
(digital twins) เป็นหนึ่งในแนวทางการใชว้ทิยาการสมยัใหม่ทีถู่กเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการจดัการฐานขอ้มลู
ทรพัยากรน ้าระดบัภมูภิาค เทคโนโลยเีหล่านี้จะชว่ยเพิม่ความสามารถในการจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้า เชน่ 
น ้าท่วมและภยัแลง้ รวมถงึการปรบัปรุงปรมิาณและคุณภาพน ้าในอ่างเกบ็น ้า 
 

ผูแ้ทนในทีป่ระชมุยงัไดส้นับสนุนใหส่้งเสรมิความร่วมระหว่างสถาบนัต่างๆ และการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนใหม้ากขึน้ (public-private partnerships) การมส่ีวนร่วมอย่างเขม้แขง็กบัภาคเอกชนสามารถ
สนับสนุนรฐับาลของกลุ่มประเทศอาเซยีนในการเขา้ถงึเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในขณะทีค่วามรว่มมอืระดบัภูมภิาคทีเ่ขม้แขง็
ขึน้กจ็ะช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นความเชีย่วชาญการจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ (IWRM) 
ร่วมกนั และส่งเสรมิการลงทุนทีย่ ัง่ยนื  
 
“การปกป้องทรพัยากรน ้าของภมูภิาคนี้ทีผ่่านมานับตัง้แต่ในอดตีถอืเป็นส่วนส าคญัของงานของอาเซยีนตลอดหลายปีที่
ผ่านมา” ฯพณฯ Kung Phoak  รองเลขาธกิารอาเซยีนเพื่อประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนกล่าว ฯพณฯ Kung 



 

 

Phoak เน้นย ้าถงึคุณค่าของการส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัภมูภิาคและการเสรมิสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อาเซยีนเพื่อจดัการกบัปัญหาดา้นทรพัยากรน ้าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ ซึง่รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งน ้าทีป่ลอดภยัและราคาที่
เหมาะสม การมปีรมิาณน ้าทีเ่พยีงพอเพื่อรบัรองความมัน่คงดา้นอาหารเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิของภมูภิาค และ
แนวทางแกไ้ขปัญหาทีย่ ัง่ยนืซึง่ช่วยลดปัญหาและอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นทรพัยากรน ้า  
 
ผูค้นกว่า 70 ลา้นคนตอ้งพึง่พาแม่น ้าโขงบางส่วนหรอืแม่น ้าโขงทัง้สายเพื่อเป็นแหล่งรายไดแ้ละเพื่อการด าเนินชวีติ แต่
ประเดน็ทา้ทายเร่งด่วนขา้มพรมแดนก าลงัเกดิขึน้ ณ จุดเชื่อมตอ่ทีส่ าคญัในหลายส่วนของภูมภิาคอาเซยีน ซึง่ตอ้งการ
ความสามคัคทีีเ่ขม้แขง็ในระดบัภูมภิาคเพื่อปิดช่องว่างอนัเกดิขึน้จากการพฒันาของภมูภิาค 
 

แบบจ าลองล่าสุดโดยคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงเกีย่วกบัผลกระทบจากการพฒันาในระดบัภูมภิาคเผยใหเ้หน็ถงึความ
เสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดในรอบ 25 ปีนับตัง้แตม่กีารก่อตัง้คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง 
 

ขอ้เสนอแนะและผลสรุปจากขอ้หารอืระหว่างการเจรจาจะน าไปสู่พืน้ฐานเพื่อพฒันากลไกระดบัภูมภิาคทีเ่พิม่ความ
เขม้ขน้ของการเจรจา พดูคยุและการประสานงานของกลุ่มประเทศในภมูภิาค และเพื่อจดัการกบัผลกระทบจากการ
แทรกแซงของมนุษยแ์ละความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศตา่งๆ กลุ่มประเทศในอาเซยีนจ าเป็นตอ้งมกีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลูมากขึน้ รวมทัง้ความช่วยเหลอืดา้นเทคโนโลยแีละการเงนิระหว่างประเทศอาเซยีนและกลุ่มพนัธมติร 
 

การเจรจาเรื่องความมัน่คงดา้นน ้าระหว่าง อาเซยีน (ASEAN) และ คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (MRC) ครัง้แรกไดถู้กจดั
ขึน้บนกรอบความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนและคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ทีล่งนามรว่มกนัในปี พ.ศ. 2561 โดย
ส านักงานเลขาธกิาร คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง และประเทศลุม่แม่น ้าโขงตอนล่างร่วมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน โดย
มุ่งมัน่ทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์องความตกลงแม่น ้าโขง พ.ศ. 2538 และ วสิยัทศัน์ของอาเซยีนในดา้นความมัน่คงทางน ้า
ภายในปี พ.ศ. 2568 ผ่านการเสรมิสรา้งความร่วมมอืและการประสานงานทีเ่ขม้แขง็ 
 

ในขณะทีก่ารเจรจาครัง้แรกมุง่เน้นไปทีก่ารแลกเปลีย่นทางเทคนิคและการแกปั้ญหาระหว่างผูก้ าหนดนโยบายและ
ผูเ้ชีย่วชาญของอาเซยีน การเจรจาเรื่องความมัน่คงทางน ้าระหว่างอาเซยีนและคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ครัง้ทีส่องที่
ก าหนดไวใ้นปี พ.ศ. 2566 อาจมุ่งเน้นทีก่ารอภปิรายเชงินโยบายซึง่รวมถงึการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในวง
กวา้ง 
 

อาเซยีนและคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงจะจดัอภปิรายร่วมกนัเพื่อหาแนวทางในการน าขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัของการ
เจรจาไปสู่การด าเนินการตามนโยบายต่อไป  
 
-จบ- 
 
บนัทึกบรรณาธิการ:  
อาเซียน (ASEAN) ได้รวบรวมประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และเวยีดนาม ขึ้นเป็นประชาคมที่มคีวามปรารถนาและเจตจ านงร่วมกนัในการอยู่อาศยัใน
ภูมภิาคทีม่สีนัตภิาพ มคีวามปลอดภยัและความมัน่คง มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื และแบ่งปันความมัง่คัง่
และความก้าวหน้าทางสงัคม เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ อุดมคติ และแรงบนัดาลใจที่ส าคญัของภูมิภาค สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.asean.org 
 
 
 



 

 

คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (MRC) เป็นองคก์รระหว่างหน่วยงานรฐับาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค
พืน้ทีลุ่่มแม่น ้าโขงตอนล่าง ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 จากขอ้ตกลงแม่น ้าโขงระหว่าง กมัพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย 
และเวยีดนาม องค์กรดงักล่าวเป็นเวทรีะดบัภูมภิาคในการเจรจาต่อรองด้านทรพัยากรน ้า  เช่นเดยีวกนักบัการเป็น
ศูนยก์ลางขอ้มลูความรูใ้นดา้นการพฒันา การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างยัง่ยนืของภูมภิาค  
 
ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ:  
คุณ Sopheak Meas, เจา้หน้าทีด่า้นสื่อสารองคก์ร (ส าหรบัสื่อมวลชน) 
ส านักงานเลขาธกิาร คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง  
โทรศพัทม์อืถอื: +856-20-92479737 
อเีมล : sopheak@mrcmekong.org  
 
คุณ Mustika Larasati Hapsoro, เจา้หน้าทีด่า้นสื่อสารองคก์ร 
ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ ์ส านักเลขาธกิารอาเซยีน 
โทรศพัท ์: +62-217243372 
อเีมล : mustika.hapsoro@asean.org 
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