
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรลุ่มนํ้านานาชาติระดับโลกท่ีมีความ
มั่นคงทางการเงิน ทํางานร่วมกับประเทศใน
ลุ่มแม่นํ้าโขงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการ
เป็นลุ่มแม่นํ้าโขงมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
มีความเป็นธรรมทางสังคม และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ภารกิจ
เพื่อส่งเสริมและประสานการบริหารจัดการ
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า นํ้ า แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร อ่ื น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน
ของประเทศลุ่มแม่น้ําโขง และความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชากรในลุ่มแม่น้ําโขง

กัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม

จีน
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แผนที่แม่น้ําโขง

ตอบสนองความต้องการ 
พร้อมรักษาสมดุล

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง

สายน้ําแห่งชีวิต
แม่นํ้าโขงเป็นหน่ึงในแม่นํ้าสายใหญ่ท่ีสุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที่สุดของโลก ลุ่มแม่น้ําโขงครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 795,000 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งแต่ท่ีราบสูงทิเบตมาจนถึงสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง และไหล
เป็นระยะทางเกือบ 5,000 กิโลเมตรผ่านประเทศต่างๆ ถึง 6 ประเทศ

ลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณประเทศ สปป.ลาว ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม และเป็นบ้านของคนมากกว่า 65 ล้านคน ลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง
ทําให้สามารถเข้าถึงการค้าขาย การขนส่ง ความม่ันคงทางอาหาร และรายได้
ท้ังยังเป็นแหล่งประมงนํ้าจืดในแผ่นดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ให้ผลผลิตปลา
และสินค้าสัตว์น้ําอื่นๆ มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี

เมื่อภูมิภาคนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ความต้องการพลังงานหมุนเวียน
สะอาดที่ผลิตขึ้นจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบรับกับการเติบโต
ของประชากรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ปัญหาหลักในลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบจากเขื่อนและโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อการประมงและการ
ตกตะกอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยากจน  การขยาย
ระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร การเติบโตของจํานวนประชากร และ
สภาพ ภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยากขึ้นจนทําให้เกิดภัยแล้งและน้ําท่วมบ่อยครั้ง 
ล้วนสร้างความกดดันให้แก่ทรัพยากรของแม่นํ้าโขง การบริหารจัดการลุ่มแม่นํ้า
ข้ามพรมแดนจึงเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงสําหรับประเทศใน
ลุ่มแม่นํ้าโขงมาโดยตลอด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสให้มี
ความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น

ลุ่มน้ําโขง
ตอนล่าง
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คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง

เราคือใคร
เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงได้ให้ความสนับสนุน
ประเทศสมาชิก อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม 
เพื่อร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างอย่างยั่งยืน 

องค์กรลุ่มนํ้าระหว่างรัฐบาลน้ีก่อต้ังข้ึนโดย ความตกลงแม่นํ้าโขงปี พ.ศ. 2538 
เมื่อประเทศที่ลงนามทั้งสี่ตกลงมาร่วมมือกันในการพัฒนา บริหารจัดการ ใช้
ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในประเด็นต่างๆ เช่น การประมง การ
ควบคุมนํ้าท่วม การชลประทาน เข่ือนไฟฟ้าพลังนํ้า และการเดินเรือ

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงทําหน้าท่ีเป็นเวทีสําหรับการทูตเรื่องนํ้าและ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเรื่องนํ้าท่ีประเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันประโยชน์
จากทรัพยากรนํ้าส่วนรวมได้ แม้จะมีผลประโยชน์แห่งชาติท่ีแตกต่างกัน
และจัดการกับประเด็นข้ามพรมแดนท่ีมีต่อลุ่มนํ้า คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง
ยังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความรู้ท่ีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและการ
จัดทํานโยบายโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงให้การสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ําโขง เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิก
ให้สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาของตนเองได้

เราทําอะไร
ตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมรักษาสมดุล

นับแต่ก่อตั้ง คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้จัดทําระเบียบปฏิบัติออกมาใช้
แล้ว 5 ระเบียบในเรื่อง คุณภาพน้ํา การแลกเปลี่ยนข้อมูล การติดตามตรวจ
สอบการใช้น้ํา การรักษาปริมาณการไหลของน้ํา และการปรึกษาหารือใน
การใช้น้ํา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงแม่น้ําโขง พ.ศ. 2538

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงสนับสนุนกระบวนการวางแผนลุ่มน้ํา โดยยึดหลัก
การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources 
Management; IWRM) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามุ่งให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงสุด โดยไม่ให้กระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์
อันทรงคุณค่าของลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มนํ้า 
ท่ียึดหลักการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการฉบับแรกถูกนํามาใช้
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงยังมีบทบาทในการ

  

ภารกิจ
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้รับทุนจากประเทศ
สมาชิกและภาคีการพัฒนา (รัฐบาล ธนาคารเพื่อ
การพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศ)

คณะกรรมาธิการแม่น้ํา 2559 – 2563: 
65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

โครงสร้างการบริหารของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง

หน่วยงานวางแผนระดับนโยบาย

หน่วยงานระดับบริหาร

หน่วยงานระดับปฏิบัติการ

คณะมนตรี:

องค์กรและ
ภาคี

การพัฒนา

คณะกรรมการ
แม่นํ้าโขง
แห่งชาติ

คณะกรรมการร่วม:

สํานักเลขาธิการ:

ภาคีคู่เจรจา: 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง
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เอ้ืออํานวยการแลกเปล่ียนข้อมูล การเจรจา และการต่อรองเร่ืองการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือ
สะท้อนถึงและปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้ม ความต้องการ และความท้าทายใหม่ๆ 
จึงได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สําหรับปี พ.ศ. 2559 - 2563

กิจกรรมหลักอื่นๆ ของเรายังรวมถึง

•  ติดตามและรายงานถึงสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของระบบแม่น้ําโขง เพื่อช่วย
ปรับปรุงการบริหารจัดการกระแสน้ํา และปกป้องสมดุลทางนิเวศน์ของลุ่มน้ํา

•  พยากรณ์ระดับน้ําท่วม

• เอื้ออํานวยกิจกรรมการจัดการและพัฒนาการประมงท้ังในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาค

•  ส่งเสริมการเดินเรือที่ปลอดภัย และการค้าทางน้ําผ่านความช่วยเหลือและ
แผนแม่บทในการเดินเรือ

• ช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาการชลประทานและเทคนิคทางการเกษตรที่
ช่วยปกป้องลุ่มน้ําและรักษาแหล่งรายได้ของท้องถิ่น

• ให้แนวทางและอํานวยการเจรจาเกี่ยวกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้าท่ี
ยั่งยืน เพื่อประกันว่าการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก

• ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

  

ความสําเร็จที่ผ่านมา
• พัฒนา และจดัทํา แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาลุ่ม
   แม่น้ําโขง ฉบับแรก

• พัฒนาและจัดทํา ระเบียบวิธีปฎิบัติ 5 ระเบียบ  
   สําหรับการใช้ทรัพยากรน้ํา

• จัดทําการประเมินแบบจําลองสถานการณ์ของ
   แผนการพัฒนาน้ําของประเทศต่างๆ เพื่อเป็น
   พื้นฐานสําหรับยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติ

•  พัฒนาแนวปฏิบัติการออกแบบเบ้ืองต้นสําหรับการ 
   พัฒนาเขื่อนในแม่น้ําโขงสายหลัก สร้าง
   มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

•  พัฒนา ข้อตกลงการขนส่งทางน้ําระหว่าง
   ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

•  พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการและ
   พัฒนาการประมงทั่วลุ่มน้ํา

•  คาดการณ์สถานการณ์น้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก 
   เพื่อช่วยภาครัฐจํากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
   จากน้ําท่วม

•  จัดทํารายงาน สถานการณ์ลุ่มแม่น้ําโขง 
   ครอบคลุมการพัฒนาและสถานภาพของ
   ลุ่มแม่น้ําโขง

•  จัดการประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องระดับภูมิภาค
   เข้าร่วมหลายคร้ังในประเด็นการวางแผนลุ่มนํ้า    
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขื่อนไฟฟ้า
   พลังน้ํา และการประมง

•  ตกลงกับประเทศจีนในเรื่องการแบ่งปันข้อมูล 
   การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และการประเมิน
   ร่วมกัน
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1 ผู้จัดทํานโยบายและผู้วางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ มีความเข้าใจร่วม
กันเพิ่มขึ้นและนําความรู้ที่อิงกับหลักฐานไปใช้มากขึ้น 

2 หน่วยงานวางแผนในภาคส่วนต่างๆ ระดับชาติ สามารถจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทั้งลุ่มน้ํา

3 แนวปฏิบัติสําหรับการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าและโครงการท่ี
เก่ียวข้อง และทรัพยากรต่างๆ ได้รับการแบ่งปันและนําไปใช้โดยหน่วยงาน
วางแผนและหน่วยงานปฏิบัติระดับชาติ

4 ประเทศสมาชิกนําระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5  มีการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และยุทธศาสตร์การ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาค ในการบริหารจัดการนํ้าข้าม
พรมแดน ท่ีมีประสิทธิภาพ

6 การติดตาม พยากรณ์ และประเมินผลกระทบท่ัวลุ่มนํ้า และการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการลุ่มนํ้าได้ดีย่ิงข้ึน

7 คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงได้เปล่ียนผ่านมาสู่การเป็นองค์กรท่ี
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยสอดคล้องกับแผนการ
กระจายอํานาจ และแผนการปฏิรูปท่ีเก่ียวข้อง

ประเด็นมุ่งเน้นใหม่สําหรับป
พ.ศ. 2559 - 2563
จัดการกับความท้าทาย

นับจากปี พ.ศ. 2559 – 2563 แผนยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง
มุ่งจะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่เห็นชอบร่วมกัน 7 ข้อ ซึ่งจะส่งเสริมการบูรณาการและ
การประสานการดําเนินการระหว่างกันให้มากย่ิงข้ึน เพ่ิมความคล่องตัวใน
การจัดสรรทรัพยากร ประสิทธิผลและความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากรนํ้า

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง


