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การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ

ความร่ ว มมื อ แม่น้� ำโขงข้ามพรมแดน
แม่น�้ำโขงไหลเป็นระยะทาง 4,900 กิโลเมตร ผ่านหกประเทศจากที่ราบสูงทิเบตในประเทศ
จีนมาจนถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงของประเทศเวียดนาม แม่น�้ำโขงเป็นหนึ่งใน
แม่น�้ำสายใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลก เป็นแหล่งระบบ
นิเวศที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติส�ำหรับประเทศและชุมชนริมฝั่ง
แม่น�้ำโขง ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่กว้างไกลกว่าพรมแดนของแต่ละประเทศจึง
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรน�้ำ สัตว์น�้ำ รวมถึงตะกอน ล้วนไหลจากประเทศ
หนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง แม้กระนั้นประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงยังต้องเผชิญความท้าทายใน
การบริหารจัดการแม่น�้ำโขงข้ามพรมแดนเสมอมา เนื่องด้วยผลประโยชน์ของชาติและ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (MRC) ท�ำหน้าที่สนับสนุนประเทศสมาชิกทั้งสี่ในลุ่มแม่น�้ำ
โขงตอนล่าง อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทยและเวียดนาม เพื่อด�ำเนินการ การเจรจา
ข้ามพรมแดนและยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดน โดยด�ำเนินการผ่านโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำของแม่น�้ำโขงแบบบูรณาการ (M-IWRMP) ซึ่งมีการวางแผนและการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกัน โดยน�ำเอาระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
หรือที่เรียกกันว่า “ระเบียบปฏิบัติ” และเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ส�ำหรับ
การวางแผนการใช้ทรัพยากรน�้ำ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
ประเทศสมาชิก และการเฝ้าติดตามดูระดับและปริมาณการไหล
ของแม่น�้ำ ไปใช้ในการบริหารจัดการแม่น�้ำโขงร่วมกัน
โครงการฯ นี้ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2552 โดย
มีกลุ่มงานสามด้านที่เชื่อมโยงกัน คือ ระดับภูมิภาค
ระดับข้ามพรมแดน และระดับประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ระหว่าง
กลุ่มประเทศสมาชิกโดยใช้หลักการ
IWRM ทั้งในระดับลุ่มน�้ำและระดับ
ประเทศ
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กลุ่มงานระดับภูมิภาค ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อผลักดันให้มีการน�ำ
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงไปใช้ รวมถึงพัฒนาชุดเครื่องมือจัดท�ำแบบ
จ�ำลองส�ำหรับการใช้ประโยชน์น�้ำในระดับลุ่มน�้ำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายใต้ทุน
สนับสนุนดังกล่าวได้ด�ำเนินงานเสร็จสิ้นลงในปี 2558
ขณะที่กลุ่มงานข้ามพรมแดนเน้นไปที่ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทวิภาคี และกลุ่มงานระดับชาติสนับสนุนให้แต่ละประเทศ
สมาชิกปรับปรุงกลไกการก�ำกับดูแล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน�้ำภายในประเทศตนเองอย่างสอดคล้องกัน โดยมีธนาคารโลกเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานทั้งสองกลุ่มงานนี้

ยกระดั บ ความร่ วมมือ ระดับ ทวิภ าคี
ภายใต้กลุ่มงานข้ามพรมแดน ประเทศสมาชิกแม่น�้ำโขงทั้งสี่ประเทศได้จัดท�ำโครงการระดับ
ทวิภาคีขึ้นห้าโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการการประมง พื้นที่ชุ่มน�้ำ สามเหลี่ยม
ปากแม่น�้ำ ทะเลสาบ และลุ่มแม่น�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการประเด็นปัญหา
เรื่องทรัพยากรน�้ำข้ามพรมแดน อาทิ แรงกดดันจากการขยายตัวของเขตเมือง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่ง
แม่น�้ำ
การหารือข้ามพรมแดนน�ำมาสู่ความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้งสี่ถึงประเด็นเรื่อง
ทรัพยากรน�้ำข้ามพรมแดนที่ส�ำคัญ เพื่อแสวงหาทางออกเพื่อท�ำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน และ
ร่วมกันด�ำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่ดี โครงการทั้งหมดนี้ ได้รับการ
ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถระดับชาติและระดับจังหวัดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำที่สอดประสานกัน และสร้างกรอบการด�ำเนินการเชิงสถาบันเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำข้ามพรมแดนที่ดีขึ้นร่วมกันตามหลัก IWRM
โครงการความร่วมมือระดับทวิภาคีเหล่านี้เริ่มการด�ำเนินงานในปี 2556 และ 2557 มี
ก�ำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงคาดว่า ความร่วมมือทวิภาคีตามหลัก IWRM ดังกล่าวจะยังคง
ด�ำเนินต่อไปแม้โครงการจะสิ้นสุดลง โดยมีแผนพัฒนาระดับชาติอันใหม่ที่ได้ผนวกบทเรียน
จากโครงการทวิภาคีเข้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีพของชุมชนริมฝั่งแม่น�้ำ
และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนี้ให้ยั่งยืน
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โครงการทวิภาคีทั้งห้า ได้แก่:

àà โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเซกอง (Sekong) ระหว่าง
ประเทศกัมพูชาและประเทศ สปป.ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการประมง
ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการลดลงของสายพันธุ์ปลาอพยพ
(whitefish) ที่มีการอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล
àà โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซซาน (Sesan) และ แม่น�้ำเซรย์ปก
(Srepok) เพื่อปรับปรุงความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ
àà โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง ในจังหวัด
ชายแดนของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาในพื้นที่ต้นน�้ำและจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
àà โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซบังเหียงและลุ่มน�้ำก�่ำ ระหว่าง ประเทศ
สปป.ลาว และประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน�้ำผ่านการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
àà โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มน�้ำโตนเลสาบและ
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการก�ำกับ
ดูแลการบริหารจัดการทะเลสาบอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมการสื่อสาร

5

การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

คณะกรรมาธิการแม่น้ำ
� โขง (MRC) คือใคร

คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (MRC) ก่อตั้งขึ้นว่าด้วยข้อตกลงปี พ.ศ.2538 ระหว่างประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อด�ำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรน�้ำในภูมิภาค
ลุ่มแม่น้�ำโขงตอนล่างอย่างยั่งยืนผ่านกลไกการเจรจาและความร่วมมือ คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงเป็นเวทีการทูตเรื่องทรัพยากรน�้ำส�ำหรับรัฐบาลทั้งสี่ประเทศเพื่อเจรจาต่อรองและ
ร่วมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำอันเป็นทรัพยากรร่วมกัน และเป็นแหล่ง
รวมองค์ความรู้ในการจัดการลุ่มน�้ำที่พร้อมด้วยแนวปฏิบัติ เครื่องมือทางเทคนิค และ ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ (IWRM) คืออะไร

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ (IWRM) เป็นแนวคิดสากลที่มีการวางแผน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำอย่างสอดประสานกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างความต้องการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามชุมชน
ริมฝั่งแม่น�้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อป้องกันการขัดแย้งนั้น จ�ำเป็นต้องใช้
แนวทางที่ต้องการการผสานงานของหลายภาคส่วน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความมั่นคงทางอาหาร และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง ซึ่งให้ผลที่ยั่งยืน
กว่าการบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงเฉพาะความต้องการของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แนวทาง
การบริหารงานแบบผสมผสานนี้ได้รับการส่งเสริมทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และ
ลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง
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ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขงมีอะไรบ้าง
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง คือ ระเบียบวิธีปฏิบัติห้าชุดที่ก�ำกับดูแลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอันเป็นทรัพยากรส่วนร่วมในหมู่ประเทศสมาชิก ระเบียบปฏิบัติ
ตามข้อตกลงแม่น�้ำโขง พ.ศ. 2538 ได้แก่
àà ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนและการใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ
(PDIES)
àà ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น�้ำ (PWUM)
àà ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA)
àà ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขงสายประธาน (PMFM)
àà ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน�้ำ (PWQ)
จากระเบียบเหล่านี้ ประกอบกับข้อมูลงานวิจัย แนวปฏิบัติทางเทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ได้
ถูกน�ำมาจัดท�ำแบบจ�ำลองการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
เพื่อช่วยเอื้ออ�ำนวยให้มีการปฏิบัติตามหลักการ IWRM ในภูมิภาคนี้
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การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

โครงการบริ ห ารจัดการการประมงในแม่น้� ำโขงและ
แม่ น้�ำ เซกอง (Sekong)

ความร่วมมือเพือ
่ การจัดการทรัพยากรสัตว์น้�ำ
แม่น�้ำเซกอง ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากดินแดนที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเวียดนามและไหล
ผ่านทางตอนใต้ของประเทศ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ก่อนจะมา
บรรจบกับแม่น�้ำโขง
แม่น�้ำทั้งสองสายอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น�้ำ โดยมีสัตว์น�้ำมากกว่า 210 สายพันธุ์ รวมถึง
โลมาอิรวดีอันเป็นสัตว์เฉพาะของท้องถิ่นนี้ กับปลาอพยพมากกว่า 60 ชนิดที่พบในแม่น�้ำ
เซกอง ทัง้ นี้ มีการประมาณการว่า ในแม่นำ�้ โขงมีสต
ั ว์นำ�้ มากถึง 800 สายพันธุ์ ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
เป็นปลา 580 สายพันธุ์ การที่แม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเซกองไหลมาบรรจบกันที่พื้นที่ชายแดน
ประเทศ สปป.ลาว และ ประเทศกัมพูชา ท�ำให้การประมงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของ
ท้องถิ่น โดยถือเป็นแหล่งรายได้หลักและแหล่งโภชนาการประเภทโปรตีนของชุมชนตามแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม่น�้ำทั้งสองก็ต้องเผชิญกับภาวะคุกคามมากมาย ทั้งจากการท�ำประมงอย่าง
เกินศักยภาพของแม่น�้ำหรือไม่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาทิเช่น เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร ที่น�ำมาซึ่งความเสื่อมโทรม
ของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การร่วมมือกันจากชุมชน
ริมฝั่งแม่น�้ำทั้งสองฝั่งจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเซกอง
ประเทศ:
กัมพูชา สปป.ลาว
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งบประมาณ:
535,200 เหรียญสหรัฐ

ระยะเวลา: กรกฎาคม
2557 – มีนาคม 2561

การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ

ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ได้มีการด�ำเนินมาตรการ
เพื่อบรรเทาผลกระทบไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมีความ
จ�ำเป็นต้องมีแนวทางที่ประสานสอดคล้องกันมากขึ้น
ระหว่างประเทศทั้งสอง เพื่อให้ความพยายามแก้ไข
ปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศและทรัพยากรประมงของแม่น�้ำทั้งสอง

Lao PDR
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โครงการบริหารจัดการการประมงในแม่น�้ำโขง
และแม่น�้ำเซกองสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศพัฒนา
กลไกที่เหมาะสมเพื่อบริหารทรัพยากรประมงใน
แม่น�้ำทั้งสองสายในเขตจังหวัดชายแดน คือ จังหวัด
กระแจะและจังหวัดสตรึงเตรงในกัมพูชา และจังหวัด
อัดตะปือและจ�ำปาสัก ของ สปป.ลาว ได้ดียิ่งขึ้น

ko
Me

ความยัง
่ ยืน

ng

การด�ำเนินการร่วมกันเพือ
่

Srepok

Cambodia

โครงการนี้ได้ระบุประเด็นร่วมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในแม่น�้ำทั้งสองสาย โดยเฉพาะการลดจ�ำนวนลงของปลา
อพยพ (whitefish) โดยเป็นผลมาจากการท�ำประมงเกินศักยภาพ
การเสื่อมโทรมของลุ่มน�้ำ และผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้า
พลังน�้ำ คณะท�ำงานจากทั้งสองประเทศได้ร่วมกันแจกแจงสายพันธุ์ปลาอพยพห้าชนิดที่มี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีความเห็นร่วมกันที่จะด�ำเนินการ
ส�ำรวจ เก็บข้อมูลการประมงเพื่อติดตามสายพันธุ์ปลาอพยพ และน�ำผลการส�ำรวจมาจัดท�ำ
แผนการบริหารจัดการการประมงข้างพรมแดน
กิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้ความร่วมมือทวิภาคีเข้มแข็งยิ่งขึ้น และช่วยฟื้นฟูทรัพยากร
ประมง ความมั่นคงทางอาหารและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจให้
กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

โครงการนีจ
้ ะท�ำให้เกิดผลดังต่อไปนี:้

àà การแจกแจงและระบุประเด็นการบริหารจัดการการประมงข้ามพรมแดนของแม่น�้ำโขง
และแม่น�้ำเซกอง
àà จัดตั้งและพัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อด�ำเนินการต่อประเด็นดังกล่าว
àà จัดท�ำแผนปฏิบัติการทวิภาคีเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน
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การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

โครงการบริ ห ารจัดการทรัพยากรน�้ ำลุ่มแม่น้�ำเซซาน
(Sesan) และแม่น้� ำเซรย์ปก (Srepok)

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำร่วมกันอย่างยัง
่ ยืน
แม่น�้ำเซซานและแม่น�้ำเซรย์ปกเป็นแม่น�้ำสาขาสายส�ำคัญของแม่น�้ำโขงซึ่งไหลผ่านตอน
กลางของประเทศเวียดนามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา แม่น�้ำทั้งสองสายเป็นที่
รับทราบโดยทั่วกันในเรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา และเขตอนุรักษ์อันกว้างใหญ่
ที่เกื้อหนุนการด�ำรงชีพของประชากรเกือบ 4 ล้านคน และนกอีกหลากสายพันธุ์ที่มีความ
ส�ำคัญในระดับโลก
บริเวณต้นน�้ำของแม่น�้ำทั้งสองสายนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าด้วยเขื่อนพลังงานน�้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร ในขณะ
ที่บริเวณพื้นที่ท้ายน�้ำเริ่มมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านี้ท�ำให้ระบบของแม่น�้ำต้องเผชิญภาวะกดดันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน�้ำท่วม
ฉับพลันและน�้ำแล้งมากกว่าในอดีต รวมถึงเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ความเสื่อมโทรม
ของลุ่มน�้ำ และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้ำที่ขยายไปนอกพรมแดนของประเทศ
แผนการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำและการพัฒนาการชลประทานในอนาคต อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน�้ำและระบบนิเวศ ซึ่งอาจน�ำไปสู่การลดลงของทรัพยากรประมงและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนริม
ฝั่งแม่น�้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบเหล่านี้ ทั้งสองประเทศมีความจ�ำเป็นต้องร่วมมือและ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซซานและแม่น�้ำเซรย์ปก
ประเทศ:
กัมพูชา เวียดนาม
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งบประมาณ:
US$ 354,000

ระยะเวลา: พฤษภาคม
2557 – มีนาคม 2561

การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ

ประสานงานกันในการล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศของตน
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ประเทศกัมพูชาและเวียดนามได้ท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านความร่วมมือระดับ
ทวิภาคี แต่ยังคงมีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มพูนความ
ร่วมมือข้ามพรมแดนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอันเป็นทรัพยากรร่วม
ให้ดียิ่งขึ้น
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การด�ำเนินการร่วมกันเพือ
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Cambodia

ความยัง
่ ยืน

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซ
ซานและแม่น�้ำเซรย์ปกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามในการจัดท�ำกรอบนโยบายและ
แผนงานร่วมกัน เพื่อให้ความร่วมมือทวิภาคีมีความก้าวหน้า
ทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน�้ำ
ทั้งสองประเทศได้ระบุประเด็นเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ ซึ่งรวมถึงการขาดกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดน
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เพียงพอในเรื่องระดับและปริมาณน�้ำในแม่น�้ำ การจัดการ
น�้ำท่วมและระบบการแจ้งเตือนภัย รวมถึงขีดความสามารถที่จ�ำกัดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่
คณะท�ำงานของสองประเทศได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากลไกการประสานงานแบบทวิภาคี
และแผนปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดการกับประเด็นปัญหาน�้ำและเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลเรื่อง
การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน�้ำ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน�้ำอันเป็นทรัพยากรร่วมอย่างยั่งยืน

โครงการนีจ
้ ะท�ำให้เกิดผลดังต่อไปนี:้

àà การเจรจาและระบุประเด็นการบริหารจัดการน�้ำข้ามพรมแดน
àà จัดตั้ง พัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อด�ำเนินการต่อประเด็นร่วม
àà จัดท�ำแผนปฏิบัติการทวิภาคีขึ้น เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน
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โครงการบริ ห ารจัดการทรัพยากรน�้ ำบริเ วณสามเหลีย
่ ม
ปากแม่ น้�ำ โขง

ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงเป็นดินแดนปากแม่น�้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
ครอบคลุมพื้นที่ราว 55,000 ตารางกิโลเมตรของที่ราบต�่ำอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งแผ่ปกคลุมพื้นที่
ตั้งแต่ตอนกลางของประเทศกัมพูชาไปจนถึงตอนใต้ของประเทศเวียดนาม สามเหลี่ยมปาก
แม่น�้ำโขงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไพศาล รวมถึงบึง ป่าชุ่มน�้ำ และ
ท้องนา พื้นที่ส่วนใหญ่ของสามเหลี่ยนปากแม่น�้ำโขงตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ท�ำให้
เวียดนามเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารหลักของทวีปเอเชีย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ตั้งซึ่งอยู่ตอนปลายสุดของระบบแม่น�้ำโขง พื้นที่บริเวณนี้จึงอ่อนไหว
อย่างมากต่อผลกระทบด้านลบจากโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำในพื้นที่ต้นน�้ำ
การสูบน�้ำเพื่อการชลประทาน การจัดการน�้ำท่วม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาวะกดดันเหล่านี้ก่อให้เกิดอุทกภัยและภาวะภัยแล้งรุนแรง ดินเปรี้ยวจัด และการรุกล�้ำของ
น�้ำทะเล รวมถึงมลภาวะทางน�้ำที่เพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรมของที่ราบน�้ำท่วมถึง และการลดลง
ของการเคลื่อนที่ดินตะกอนที่ถูกพัดพาตามธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ขาด
การวางแผนร่วมกัน และการจัดการทรัพยากรบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำที่ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างทั้งสองประเทศ จะยิ่งท�ำให้สถานการณ์น่าวิตกกัลวลกว่าเดิม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง
ประเทศ:
กัมพูชา เวียดนาม
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งบประมาณ:
354,000 เหรียญสหรัฐ

ระยะเวลา: พฤษภาคม
2557 – มีนาคม 2561

การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ

รัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามได้แสดงความสนใจที่จะ
ร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในบริเวณปาก
แม่น�้ำโขง อย่างไรก็ดี พื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องการ
การด�ำเนินการอีกมากเพื่อจัดการกับความท้าทายที่
ซับซ้อนเหล่านี้

Cambodia

การด�ำเนินการร่วมกันเพือ
่
ความยัง
่ ยืน

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงช่วยเติมเต็มมาตรการ
ของรัฐบาลทั้งสองที่มีการด�ำเนินการอยู่แล้วในการ
ลดผลกระทบต่อดินแดนปากแม่น�้ำโขง โครงการ
นี้จะช่วยทั้งสองประเทศในการวางแผนการพัฒนา
อย่างเหมาะสม และพัฒนากลไกเพื่อให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรน�้ำและโครงการพัฒนาในอนาคตในภูมิภาคที่
สอดประสานกัน

Me
k

on

g

Viet Nam

โครงการนี้ยังช่วยระบุประเด็นส�ำคัญๆ ที่เป็นอุปสรรคแก่
การจัดการน�้ำ อันได้แก่ การขาดการวางแผนร่วมกันเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้น และการขาดกลไกประสานงานส�ำหรับ
แลกเปลี่ยนและการบริหารจัดการข้อมูล
โครงการนี้ได้เอื้ออ�ำนวยการเจรจาเพื่อการพัฒนาแนวทางร่วมกันในการจัดการกับประเด็น
ข้ามพรมแดนในระดับทวิภาคี โครงการจะสนับสนุนการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ และยุทธศาสตร์การติดตามสถานภาพของลุ่มน�้ำ เพื่อน�ำไปสู่การใช้ทรัพยากรน�้ำ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน
การด�ำเนินการเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศปากแม่น�้ำโขง ซึ่งจะน�ำไป
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงยกระดับการด�ำรงชีพในภูมิภาค

โครงการนีจ
้ ะท�ำให้เกิดผลดังต่อไปนี:้

àà การเจรจาและระบุประเด็นการบริหารจัดการน�้ำข้ามพรมแดน
àà จัดตั้ง พัฒนากลไกการประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อด�ำเนินการต่อประเด็นร่วม
àà จัดท�ำแผนปฏิบัติการทวิภาคีขึ้น เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกลไกการประสานงาน
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การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

โครงการบริ ห ารจัดการพื้นทีช
่ ุ่ม น�้ ำลุ่มแม่น้�ำย่อย
เซบั งเหี ย งและลุ่ม น�้ ำก�่ ำ

ส่งเสริมการแลกเปลีย
่ นความรู้เพือ
่ พื้นทีล
่ ุ่มน�้ำทีย
่ ัง
่ ยืน

พื้นที่ชุ่มน�้ำในลุ่มแม่น�้ำเซบังเหียงของ สปป.ลาว และลุ่มน�้ำก�่ำของไทยเป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว การประมงน�้ำจืด
และการท่องเที่ยว
พื้นที่ชุ่มน�้ำเซจ�ำพอนในลุ่มน�้ำเซบังเหียง เป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศ
สปป. ลาว ซึ่งมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยอมรับว่ามีความส�ำคัญในระดับนานาชาติ
จากอนุสัญญาแรมซาร์ ด้วยร่องน�้ำ บึงน�้ำจืด และท้องนาที่มีอยู่มากมาย ท�ำให้ที่นี่เป็นแหล่ง
ส�ำคัญของการยังชีพ
ในส่วนของประเทศไทย พื้นที่ชุ่มน�้ำหนองหานในลุ่มน�้ำก�่ำ ก็เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์นานา
พันธุ์ โดยมีปลามากกว่า 40 สายพันธุ์ พืชน�้ำสายพันธุ์เฉพาะ และท้องนาที่ทอดยาวต่อกันไป เป็น
ส่วนส�ำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ลุ่มน�้ำทั้งสองต่างประสบความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งถือเป็นภาวะคุกคามทรัพยากรของพื้นที่
ชุ่มน�้ำ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะความต้องการใช้น�้ำที่แข่งขันกันระหว่าง
การใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการใช้น�้ำเพื่อการเกษตร ถึงแม้ว่าระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน�้ำในสองประเทศมีความแตกต่างกัน
คณะท�ำงานจากสองลุ่มน�้ำสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กัน เพื่อส่งเสริม
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซบังเหียงและลุ่มน�้ำก�่ำ
ประเทศ:
สปป.ลาว ไทย
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งบประมาณ:
US$ 354,000

ระยะเวลา: ธันวาคม
2556 – มีนาคม 2561

การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ

การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส

การด�ำเนินการร่วมกันเพือ
่ ทางออก
ทีย
่ ัง
่ ยืน

Nam Kam

โครงการนี้ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำตาม
หลัก IWRM เพื่อสนับสนุนการวางแผนลุ่มน�้ำ
การจัดการน�้ำท่วม และการจัดการอ่างเก็บน�้ำอย่างยั่งยืน
เพื่อการชลประทาน การประมง และการจัดหาน�้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

Thailand

g
on
ek
M

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำลุ่มแม่น�้ำเซบังเหียง
และลุ่มน�้ำก�่ำเป็นเวทีส�ำหรับการเรียนรู้ระหว่างกัน
ส�ำหรับ สปป.ลาว และไทยในเรื่องการอนุรักษ์และการ
พัฒนาทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน�้ำที่เหมาะสม

Lao PDR

Xe Bang

คณะท�ำงานได้วางกรอบการท�ำงานความร่วมมือข้ามพรมแดน
6 ประเด็น อันได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วม (ทรัพยากรน�้ำและสัตว์น�้ำ)
การแบ่งปันข้อมูล และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงจัดท�ำ
แผนงานในการท�ำวิจัยเชิงพื้นที่ และการเยี่ยมเยือนระหว่างกัน เพื่อเรียนรู้ถึงประเด็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ที่คล้ายคลึงกัน และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
คณะท�ำงานโครงการได้เริ่มด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบแผนที่
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดเตรียมแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำโดยชุมชนส�ำหรับ
พื้นที่โครงการ

โครงการนีจ
้ ะท�ำให้เกิดผลดังต่อไปนี:้

àà เกิดการก่อตั้งกลุ่มลุ่มน�้ำชุมชนขึ้น และกลุ่มเหล่านี้มีขีดความสามารถในการวางแผน
ลุ่มน�้ำตามหลัก IWRM เพิ่มขึ้น
àà เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงประเด็นของพื้นที่ชุ่มน�้ำและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำเซ จ�ำพอน และหนองหาร ผ่านการศึกษาดูงาน
àà เกิดการแบ่งปันความรู้ในการจัดการน�้ำโดยชุมชนระหว่างพื้นที่ชุ่มน�้ำทั้งสอง ผ่านการ
พัฒนาแผนการจัดการส�ำหรับพื้นที่ที่เลือก
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การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน

โครงการประสานความร่ว มมือ ด้านการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน�้ ำ ลุ่ มน�้ ำโตนเลสาบและลุ่มน�้ ำทะเลสาบ
สงขลา

แลกเปลีย
่ นประสบการณ์เพือ
่ การบริหารจัดการทะเลสาบทีเ่ ข้มแข็ง

โตนเลสาบของกัมพูชาเป็นแหล่งประกอบอาชีพที่ส�ำคัญของประชากรนับล้าน เช่นเดียวกัน
ทะเลสาบสงขลาที่หล่อเลี้ยงประชากรที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลสาบโดยชุมชนเป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับการจัดการทะเลสาบทั้งสองแห่ง เพื่อ
หนุนเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างและขยายไปยังพื้นที่ลุ่มน�้ำอื่นๆ
โตนเลสาบเป็นทะเลสาบน�้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยพื้นที่ของโตนเลสาบจะแผ่ขยายตัวออกไปอีกหกเท่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,000 ตาราง
กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝน ในฤดูแล้ง น�้ำจากทะเลสาบจะไหลลงสู่แม่น�้ำโขง และจะเปลี่ยน
ทิศทางการไหลในฤดูน�้ำหลากโดยไหลเข้าโตนเลสาบเพื่อท�ำให้ทะเลสาบมี น�้ำท่วมขัง
ด้วยวัฏจักรทางอุทกวิทยาที่โดดเด่นนี้ท�ำให้โตนเลสาบมีผลผลิตสัตว์น�้ำ พืช และสัตว์ป่า
จ�ำนวนมาก อันเป็นทรัพยากรเพื่อการด�ำรงชีพส�ำหรับชาวกัมพูชา
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบเปิดธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งมีน�้ำจืดไหลมา
บรรจบกับน�้ำเค็มท�ำให้น�้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นน�้ำกร่อย ทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่
1,040 ตารางกิโลเมตรในตอนใต้ของไทย และเป็นแหล่งประกอบอาชีพที่ประกอบไปด้วย
ทรัพยากรที่หลากหลาย ตั้งแต่การเกษตรกรรมไปจนถึงการประมงและการท่องเที่ยว
โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มน�้ำโตนเลสาบและลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา
ประเทศ:
กัมพูชา ไทย
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งบประมาณ:
US$ 457,000

ระยะเวลา: ตุลาคม
2556 – มีนาคม 2561

การเจรจาข้ามพรมแดน

ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของแม่ น�้ ำ โขงแบบบู ร ณาการ
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ทั้งยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของชุมชนทะเลสาบที่มีความ
ยึดมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นผู้น�ำการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรส่วนรวมของพวกเขา
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การด�ำเนินการร่วมกันเพือ
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โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำลุ่มน�้ำโตนเลสาบและลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา เป็นโอกาสที่ดีให้ประเทศกัมพูชาและไทยได้
หารือและแลกเปลี่ยนกันถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของตน
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คุณลักษณะที่โดดเด่นเหล่านี้ ท�ำให้ทะเลสาบ
ทั้งสองเป็นคู่ที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ทะเลสาบที่เข้มเข็งท่ามกลางความท้าทายร่วมที่
ต้องเผชิญ อาทิ การท�ำประมงอย่างไม่ยั่งยืน และ
สภาวะโลกร้อน

โครงการนี้สร้างความตระหนักต่อการจัดการทะเลสาบตามหลัก
IWRM เพื่อปกป้องรักษาทะเลสาบที่แข็งแรง ผ่านกิจกรรมการสื่อสาร
ภายในชุมชนเอง และระหว่างทั้งสองทะเลสาบ ซึ่งจะท�ำให้การจัดการทะเลสาบโดย
ชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจัดการกับความท้าทายหลักที่ทะเลสาบทั้งสองแห่งต้องเผชิญ
มีการแลกเปลี่ยนดูงานเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ำกับดูแลทะเลสาบ
รวมถึงการบริหารจัดการการประมงโดยชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิง และ
การปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแลกเปลี่ยนผ่านการจัดท�ำวิดีโอ
แบบมีส่วนร่วม ได้ช่วยท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการผลิตวิดีโอร่วมกัน ทะเลสาบทั้ง
สองจะจัดท�ำรายงานถึงการเรียนรู้ร่วมกันและผลิตคู่มือในการดูแลจัดการทะเลสาบต่อไป

โครงการนีจ
้ ะท�ำให้เกิดผลดังต่อไปนี:้

àà การก�ำกับดูแลทะเลสาบตามหลัก IWRM มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
àà เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงทางเลือกทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืน
โดยอาศัยฐานทรัพยากร
àà สาธารณะชนมีความตระหนักเพิ่มขึ้นถึงการพัฒนาและการอนุรักษ์ทะเลสาบที่แข็งแรง
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การด�ำเนิ นการร่วมกัน เพื่อทางออกร่วมกัน
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