
 

 

เพื่อเผยแพร่ทันท ี
 

รายงานฉบบัใหม่เน้นถึงผลกระทบจากการบุกรุกของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในลุ่มน ้า
โขงตอนล่าง 

 

นครหลวงเวียงจนัทน์, สปป.ลาว วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – รายงานสองฉบบัที่เผยแพร่ในวนันี้
โดยคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเปิดเผยว่า การท าประมงยงัคงเป็นวิถีชีวิตที่ส าคญัในประเทศกัมพูชา 
สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม แต่การท าประมงทีม่ากเกนิไปและความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศยัที่
เกดิจากการเติบโตของประชากรมนุษยอ์ย่างรวดเร็ว การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศก าลงัส่งแรงกดดนัต่อการประมงในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศทางน ้าของลุ่มน ้าก าลงัส่งผลกระทบต่อสภาพสงัคม 

รายงานสองฉบบัดงักล่าว คอื “รายงานสถานะและแนวโน้มของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของปลาในลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2561” (“Status and Trends of Fish Abundance 
and Diversity in the Lower Mekong Basin during 2007–2018” : FADM) และ “รายงานการติดตาม
ผลกระทบทางสงัคมและการประเมนิความเปราะบางปี พ.ศ. 2561” (“Social Impact Monitoring and 
Vulnerability Assessment 2018” : SIMVA) พบว่าครวัเรือนยงัคงพึ่งพาทรพัยากรน ้าซึ่งอยู่ภายใต้แรง
กดดนัทีเ่พิม่มากขึน้ 

“การศึกษาเหล่านี้ เน้นย ้าถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างรับผิดชอบ  การสร้างสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ระดับภูมิภาคและระดับชาติ และความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อปกป้อง
ทรพัยากรน ้าในแม่น ้าโขงและทรพัยากรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง” ดร.อนั พชิ ฮตัดา ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ของส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงกล่าว 

รายงานทัง้สองฉบบัแนะน าว่า จ านวนสตัว์น ้าต้องได้รบัการคุ้มครองเพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณอาหารที่
เพยีงพอส าหรบัผู้คนหลายล้านคนที่อาศยัอยู่ในลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง และป้องกนัความเปราะบางของ
รายได้ครวัเรือนต่อไป จากข้อมูลของรายงานการติดตามผลกระทบทางสงัคมและการประเมนิความ
เปราะบางปี พ.ศ. 2561 จากจ านวน 2,800 ครวัเรือนที่ท าการส ารวจ พบว่ามรี้อยละ 35 จากผลการ
ส ารวจระบุว่ารายไดล้ดลง และรอ้ยละ 32 ระบุว่ารายไดเ้ท่าเดมิ โดยมเีพยีงรอ้ยละ 26 เท่านัน้ทีร่ะบุว่ามี
รายได้เพิม่ขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ร้อยละ 6 ระบุว่ารายได้เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัปี
พ.ศ. 2559 

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พงึประสงค์ในทรพัยากรน ้า ซึ่งรวมถึงการเกษตร การเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า ปลา สตัว์
น ้าและพชือื่นๆ ก าลงัส่งผลกระทบต่อรายได้ของครวัเรอืนซี่งประมาณร้อยละ 22 ของผลการส ารวจระบุ
ว่า ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว 



 

 

แต่การด ารงชีวิตในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า  ซึ่งรวมถึงการจ้างงานที่ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์หรือธุรกิจ หรือการค้า ก าลังมีบทบาทส าคญัมากขึ้นและอาจลดความเปราะบางต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรพัยากรน ้าของแม่น ้าโขง รายงานทัง้สองฉบบัเตือนว่ายงัมปีระเด็นส าคญัที่ต้องมีการ
ปรบัปรุงซึ่งมคีวามเกี่ยวพนัเชงินโยบายส าหรบัรฐับาล เพื่อใหชุ้มชนไดร้บัการปกป้องจากภยัที่เกี่ยวข้อง
กบัน ้าและความเปราะบางทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพอากาศ 

รายงาน “สถานะและแนวโน้มของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของปลาในลุ่มแม่น ้าโขง
ตอนล่างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2561” จ านวน 138 หน้า ฉบบันี้ เป็นการศกึษาขนาดใหญ่ครัง้แรกในการ
พจิารณาความแปรผนัของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของปลาในลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างทัง้
เชิงพื้นที่และเวลา โดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบการประมงระยะยาวของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง  จาก
การศึกษาพบว่า ชุมชนประมงในเกือบทุกพื้นที่ประมงของลุ่มแม่น ้าโขงถูกรบกวน โดยเฉพาะใน สปป.
ลาวและเวยีดนาม พบว่าอตัราการจบัปลาลดลงทีส่ถานีส ารวจสองในสีแ่ห่ง และสามในหา้แห่งตามล าดบั 

ส่วนหนึ่งของข้อแนะน าโดยรวมอนัได้มาจากการศึกษาดงักล่าว ได้เรียกร้องให้รฐับาลของประเทศภาคี
สมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงทัง้สี่ประเทศบงัคับใช้กฎหมายการประมงระดบัชาติ  และการ
ร่วมกนัด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารจดัการและพฒันาประมงลุ่มแม่น ้าโขงที่ไดร้บัการอนุมตัิเพื่อฟ้ืนฟู
ชุมชนประมงที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ ยงัเสนอการบูรณาการแผนการจดัการแม่น ้าเพื่อจดัการกับ
ความเสีย่งจากการพฒันาไฟฟ้าพลงัน ้าทีเ่พิม่ขึน้ 

การเกบ็ขอ้มูลเพื่อการศกึษาไดด้ าเนินการทุกวนัระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2561 โดยชาวประมง ณ สถานี
เก็บตวัอย่างจ านวน 38 สถานีตามแนวแม่น ้าโขงและแม่น ้าสาขาที่ส าคญั แต่มเีพยีง 25 สถานีเท่านัน้ที่
ไดร้บัการคดัเลอืกส าหรบัการศกึษา เนื่องจากสถานีอื่น ๆ ไมม่คีวามสมบูรณ์ของข้อมูล โดยมสีถานีเก็บ
ตวัอย่าง 11 สถานีอยู่ในกมัพูชา 4 สถานีใน สปป. ลาว และอีก 5 สถานีในประเทศไทยและเวียดนาม 
จากจ านวน 25 สถานี 

ในขณะที ่รายงาน “การตดิตามผลกระทบทางสงัคมและการประเมนิความเปราะบางปี พ.ศ. 2561” ซึ่งมี
จ านวน 168 หน้า ได้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศใหม่ ๆ  ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัสภาพสงัคม ความ
เปราะบาง และความเป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชนตามล าน ้าโขง หนึ่งในผลการศกึษาทีโ่ดดเด่นจากรายงานฉบบั
นี้พบว่า อุบตักิารณ์น ้าท่วมที่เพิม่ขึน้อาจเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและปัจจยัอื่น ๆ 
รวมถงึการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้า 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 ประมาณรอ้ยละ 62 ของกลุ่มตวัอย่างหมู่บ้าน ประสบความสูญเสยีและความ
เสยีหายจากอุทกภยั ในจ านวนนี้ประเทศไทยมสีดัส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 80 ในขณะที่เวียดนามมสีดัส่วน
ต ่าสุดที่ร้อยละ 42 ทัง้นี้ ร้อยละ 25 ของกลุ่มตวัอย่างหมู่บา้นระบุว่า ผลกระทบจากอุทกภยัเลวร้ายมาก
ขึน้ และรอ้ยละ 25 ระบุว่าผลกระทบเหล่านี้เลวรา้ยลงในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมาและรุนแรงมากกว่าปีก่อน
หน้า และเมื่อเปรียบเทียบกบัการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ความสูญเสียและความเสียหายจาก
ผลกระทบจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิง่น ้าท่วมไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยยะส าคญั 



 

 

การส ารวจเพื่อตดิตามผลกระทบทางสงัคมและการประเมนิความเปราะบาง ปี พ.ศ. 2561 ดงักล่าว เป็น
การส ารวจครัง้ทีส่ามและไดด้ าเนินการในพืน้ทีศ่กึษาเดียวกนัโดยใชว้ธิกีารส ารวจเหมอืนกบัการศกึษาใน
ปี พ.ศ. 2559 

รายงานฉบบันี้ยงัเผยใหเ้หน็ว่า รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ส่ีวนร่วมในการท าประมงลดลงทัว่ทัง้ภูมภิาคจาก
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นประมาณร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2561 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลดลง
ของจ านวนปลาที่จบัได้ และส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตในโอกาสทางเศรษฐกจิและความหลากหลายใน
การด ารงชวีติอื่น ๆ 

ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศยงัเป็นปัจจยัส าคญัทีก่ระตุ้นใหเ้กดิความเปราะบางทางสงัคม บทบาททาง
เพศตามประเพณียงัคงเป็นทีแ่พร่หลายในหลายพืน้ทีข่องลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง ซึ่งมคีวามเหลื่อมล ้าด้าน
การจ้างงานและการจ่ายเงนิระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ครวัเรือนที่มผูี้หญิงเป็นหวัหน้าจะมโีอกาสได้รับ
ความไม่เท่าเทยีมทางเพศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครวัเรอืนทีม่แีม่เลี้ยงเดีย่ว การส ารวจพบว่ารอ้ยละ 
19 ของครวัเรอืนมผูีห้ญงิเป็นหวัหน้าครอบครวั และรอ้ยละ 81 เป็นผูช้าย โดย สปป. ลาวและเวยีดนามมี
อตัราครวัเรือนที่หวัหน้าครอบครวัเป็นผู้หญิงต ่าที่สุดที่ร้อยละ 13 ในขณะที่ประเทศไทยมอีตัราสูงสุดที่
รอ้ยละ 27 

นอกจากรายงานการศกึษาทัง้ 2 ฉบบั ดงักล่าวแลว้ การตดิตามขอ้มูลทางเศรษฐกจิและสงัคมทีส่ าคญัอื่น 
ๆ ทีด่ าเนินการโดยคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงร่วมกบัประเทศภาคีสมาชกิ ไดแ้ก่ รายงานสถานการณ์ลุ่ม
น ้าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ครัง้แรกซึ่งท าการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและสงัคม
ครอบคลุมในลุ่มแม่น ้าโขงทัง้หมดรวมทัง้ลุ่มน ้าโขงตอนบน 

- จบ - 
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