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เพื$อเผยแพร่ทนัท ี

 

คณะกรรมาธิการแม่นํ 9าโขง (MRC) เผยยุทธศาสตร์ใหม่ 10 ปีและแผนปฏบัิตงิาน 5 ปีเพื$อสร้าง
สมดุลระหว่างการบริหารจัดการและการพัฒนาลุ่มนํ 9า 

 

นครหลวงเวียงจนัทน์, สปป.ลาว, 5 เมษายน พ.ศ. 2564 – วนันี > คณะกรรมาธิการแม่นํ >าโขง (MRC) ได้
เผยแพร่ยทุธศาสตร์ TU ปี เพืWอการพฒันาลุม่นํ >าโขงและแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี (แผนยทุธศาสตร์ MRC) ฉบบัใหม ่
เพืWอให้ประเทศในลุม่นํ >าโขงสามารถจดัการความท้าทายใหม ่ๆ และพฒันาสถานการณ์โดยรวมของลุม่นํ >าได้ 

ยุทธศาสตร์เพืWอการพัฒนาลุ่มนํ >าโขงปี พ.ศ. 2564-2573 ซึWงได้รับการรับรองจากคณะมนตรีอนั
ประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, ไทย, และเวียดนาม มุ่งเน้นประเด็นสําคัญ 5 
ประการ ได้แก่ 1.การพฒันาหน้าทีWเชิงระบบนิเวศของแม่นํ >าโขงเพืWอให้เกิดสิWงแวดล้อมทีWดีและชมุชนทีWอดุม
สมบรูณ์ 2. การพฒันาการเข้าถึงและการใช้นํ >าและทรัพยากรทีWเกีWยวข้องเพืWอสขุภาวะทีWดีของชมุชน 3. การ
พฒันาอย่างยัWงยืนเพืWอการเติบโตทางเศรษฐกิจทีWทัWวถึงและครอบคลมุ 4. ความสามารถในการปรับตวัต่อ
การเปลีWยนแปลงของภมิูอากาศและความเสีWยงตอ่ภยัพิบติั และ 5. การยกระดบัความร่วมมือระดบัภมิูภาค
จากมมุมองของทั >งลุม่นํ >า 

“ยุทธศาสตร์ฯ ดงักล่าวนี > สอดคล้องกบัประเด็นสําคญัของรัฐบาลต่าง ๆ ในลุ่มนํ >าโขงและความ
ต้องการทีWจะพฒันาให้ลุ่มแม่นํ >าโขงมีความเข้มแข็งขึ >น รวมถึงสามารถปรับตวัรับการเปลีWยนแปลงได้ดีขึ >น 
ผ่านทางการวางแผนเชิงรุกและการบริหารจัดการทีWประสานงานกัน ทั >งนี > เพืWอนําไปสู่การสร้างสมดุล
ระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิWงแวดล้อม” ดร. An Pich Hatda ประธานกรรมการบริหาร
สํานกัเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่นํ >าโขง กล่าวในงานเปิดตวัยุทธศาสตร์ฯ และแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมาธิการฯ เมืWอวนัจนัทร์ทีWผา่นมา งานเปิดตวัดงักลา่ว ยงัเป็นการระลกึถงึวนัแมโ่ขง (Mekong Day) 
ซึWงเป็นวนัทีWประเทศภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่นํ >าโขงได้ลงนามในข้อตกลงแม่นํ >าโขงเมืWอวนัทีW 5 
เมษายน พ.ศ. 2538 

ยทุธศาสตร์ฯ ฉบบัใหมนี่ > จดัทําขึ >นโดยอาศยัข้อมลูจากการประเมินทีWจดัทําขึ >นเมืWอไมน่านมานี > เพืWอ
ศึกษาผลกระทบทีWมีนัยสําคญั อนัเกิดจากการพฒันาทรัพยากรนํ >าและทรัพยากรอืWน ๆ ทีWเกีWยวข้อง และ
ระบบโครงสร้างพื >นฐาน รวมถึงเขืWอนซึWงทําให้เกิดการเปลีWยนแปลงระบบการไหลของนํ >า ส่งผลกระทบต่อ
การพัดพาตะกอนและการกัดเซาะตลิWงทีWเพิWมสูงขึ >น ผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี >ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
จํานวนประชากรปลาตามธรรมชาติ การเสืWอมโทรมของเขตสินทรัพย์ทางสิWงแวดล้อมและทีWราบนํ >าท่วมถึง 
และการลดลงของปริมาณดินตะกอนทีWสะสมบริเวณสามเหลีWยมปากแม่นํ >าโขง การเปลีWยนแปลงของสภาพ
ภมิูอากาศยิWงทําให้ผลกระทบตา่ง ๆ รุนแรงขึ >น นําไปสูค่วามไม่แน่นอนและความเสีWยงตา่ง ๆ รวมถึงปัญหา
อทุกภยัและภยัแล้งทีWจะเกิดบอ่ยขึ >น 

ยทุธศาสตร์ฯ ฉบบันี >ยงักําหนดแผนดําเนินงานของมาตรการทีWเสนอแนะให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั >งใน
ระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค สามารถนําไปดําเนินการต่อเพืWอบรรลปุระเด็นสําคญัเชิงยทุธศาสตร์ผ่าน
ทางโครงการริเริWมและแผนงานตา่ง ๆ ของตวัเอง 



คณะกรรมาธิการแม่นํ >าโขงจะมีบทบาทอย่างยิWงในการดําเนินงานตามประเด็นสําคญัดงักลา่ว ทีWมี
การระบุไว้ในยุทธศาสตร์เพืWอการพฒันาลุ่มนํ >าโขง ผ่านการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564-
2568 ซึWงได้ระบแุผนงานกิจกรรมทั >งสิ >น 95 กิจกรรม และผลงานทีWคาดหวงัว่าจะเกิดขึ >นจํานวน 86 ผลงาน  
แนวทางหลกัเพืWอการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ >าโขงในทิศทางใหม ่คือการประเมินในเชิงรุกและ
การระบุทางเลือกใหม่ ๆ สําหรับการเก็บกักนํ >า การไหลของนํ >า และขีดจํากัดด้านสิWงแวดล้อม และให้
ข้อเสนอแนะเกีWยวกบัโครงการร่วมลงทนุในระดบัลุม่นํ >าซึWงจะยงัประโยชน์หลายประการต่อการจดัการด้าน
อทุกภยั การบรรเทาภยัแล้ง ความมัWนคงทางพลงังานและการปกปอ้งสิWงแวดล้อม 

การดําเนินการดงักลา่วเพืWอให้มัWนใจวา่แผนการผลติไฟฟา้ใหม ่ๆ จะคํานงึถงึแหลง่ผลติพลงังานทีWมี
ศักยภาพทั >งหมด รวมทั >งการบูรณาการทางเลือกด้านนํ >าและพลังงาน รวมทั >งการนําพลังงานลมและ
พลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประกอบ มาตรการเหลา่นี >จะช่วยเพิWมความยัWงยืนและจดัการความเสีWยงจากการ
เปลีWยนแปลงสภาพภมิูอากาศในขณะเดียวกนั 

นอกจากนี > ทางคณะกรรมาธิการแม่นํ >าโขงจะยงัมุ่งเน้นการประสานงานร่วมกนัระหว่างผู้พฒันา
โครงการระบบโครงสร้างพื >นฐานด้านนํ >าตลอดทัWวทั >งลุ่มนํ >า เพืWอให้การดําเนินโครงการเหล่านี >ยงัประโยชน์
มากขึ >นและจํากดัผลกระทบตอ่แมนํ่ >าโขงสายประธาน คณะกรรมาธิการฯ จะยงัคงทํางานร่วมกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียในวงกว้างขึ >นและผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ทีWเกีWยวกบัแมนํ่ >าโขง โดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือ
ล้านช้าง-แม่โขงในด้านนํ >า เพืWอให้มัWนใจได้ว่าจะมีการแจ้งเตือนทีWทันเวลา มีการประสานงานและการ
สนบัสนนุในด้านการปรับตวัตอ่การเปลีWยนแปลงของแมนํ่ >า 

ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแมนํ่ >าโขงฉบบัใหม ่ทางคณะกรรมาธิการฯ คาดวา่จะ
มีเงินทนุสนบัสนนุมากกว่า 60 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีทีWจะถึงนี > โดยร้อยละ 40 ของ
เงินทุนสนับสนุนจะมาจากประเทศภาคีสมาชิก นอกจากทรัพยากรการเงินทีWมีความจําเป็นแล้ว เพืWอให้
บรรลถุงึเปา้หมายดงัทีWได้ระบไุว้ในแผนยทุธศาสตร์ จําเป็นอยา่งยิWงทีWต้องอาศยัภาวะผู้ นําทีWสร้างแรงบนัดาล
ใจจากหน่วยต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ และความร่วมมืออย่างแข็งขันพร้อมทั >งการสนับสนุนจาก
ผู้ เกีWยวข้องและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

แผนยทุธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการฯ ฉบบัถดัไป จะจดัทําขึ >นในปี พ.ศ. 2567 เพืWอสนบัสนนุการ
ดําเนินงานตามยทุธศาสตร์เพืWอการพฒันาลุม่นํ >าโขงทีWเหลือ ระหวา่งปี พ.ศ. 2569-2573 

ยทุธศาสตร์เพืWอการพฒันาลุ่มแม่นํ >าโขงนี >และแผนยทุธศาตร์ของทางคณะกรรมาธิการฯ ได้จดัทํา
ขึ >นโดยอ้างอิงจากผลการศึกษาในขั >นรายละเอียด ตามรายงานสถานการณ์ของลุ่มแม่นํ >าโขง ซึWงรวมถึง
ความท้าทายและโอกาสด้านการพฒันาของลุ่มนํ >า การถอดบทเรียนจากยทุธศาสตร์ก่อนหน้านี > และการ
ปรึกษาหารือกับประเทศลุ่มนํ >าโขงทั >ง 6 ประเทศ หุ้ นส่วนเพืWอการพัฒนา (Development Partners) 
หน่วยงานรัฐบาลในระดบัภมิูภาค องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคเอกชนและสถาบนัตา่ง ๆ ทีWเกีWยวข้อง อยา่ง
ครอบคลมุทัWวถงึ 

นบัตั >งแตมี่การก่อตั >งในปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมาธิการแมนํ่ >าโขงได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์มาแล้ว � 
ฉบบัและยทุธศาสตร์เพืWอการพฒันาลุม่นํ >าโขงทั >งหมด � ฉบบั ซึWงแต่ละฉบบันั >นมีกรอบระยะเวลา � ปี การ
เปลีWยนกรอบระยะเวลาของยทุธศาสตร์ฯ ให้ครอบคลมุ 10 ปีนั >น เพืWอให้สอดคล้องกบัเปา้หมายการพฒันา
ทีWยัWงยืนของโลก (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) และความต้องการการพฒันาอยา่งยัWงยืน
ของลุ่มนํ >า ตลอดจนปัญหาความมัWนคงด้านนํ >าในปัจจบุนั ซึWงจะสามารถแก้ไขได้ในระดบัลุ่มนํ >าโดยอาศยั
ความร่วมมือกนัของประเทศภาคีแมนํ่ >าโขงทั >ง � ประเทศและชมุชนทีWอาศยัอยูใ่นภมิูภาคลุม่นํ >าโขงเทา่นั >น 



ยทุธศาสตร์ฯ นี >จะสามารถบรรลเุป้าประสงค์ได้ ก็ต่อเมืWอผู้ มีส่วนเกีWยวข้องทั >งหมด ร่วมมือกนัเพืWอ
พฒันาให้ลุ่มนํ >าโขงมีความมัWงคัWงทางเศรษฐกิจ มีความยติุธรรมทางสงัคม มีสิWงแวดล้อมทีWดีและสามารถ
รับมือตอ่การเปลีWยนแปลงสภาพภมิูอากาศได้ 

 

ข้อความถงึบรรณาธิการ: 

คณะกรรมาธิการแมนํ่ >าโขง (MRC) คือ องค์กรระหวา่งรัฐบาลซึWงตั >งขึ >นเพืWอการแลกเปลีWยนและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคในลุ่มนํ >าโขงตอนล่าง เมืWอปี พ.ศ. 2538 ตามข้อตกลงแม่นํ >าโขง ซึWงเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์กรได้ทําหน้าทีWเป็นเวทีระดบัภมิูภาคในเชิงการทตูวา่ด้วย
เรืWองนํ >า และเป็นคลงัความรู้ด้านการจดัการทรัพยากรนํ >าเพืWอการพฒันาทีWยัWงยืนของภมิูภาค 

 

-จบ- 

 

สอบถามข้อมลูเพิWมเติม กรุณาติดตอ่ 

คณุ Sopheak Meas เจ้าหน้าทีWสืWอสารขององค์กร (สําหรับสืWอมวลชน) 

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ/WhatsApp: +856-20-77779168  
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