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ควำมร่วมมือในด้ำนน� ้ำส�ำหรับกำรพัฒนำแม่น� ้ำโขงอย่ำงย่ังยืน 

แม่น�้ำโขงเป็นหน่ึงในแม่น�้ำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีระยะทำง 4,900 กิโลเมตร 
ไหลผ่ำน 6 ประเทศ คือ สำธำรณรฐัประชำชนจนี ประเทศเมยีนมำร์ รำชอำณำจกัรไทย 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รำชอำณำจักรกัมพูชำ และสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม แม่น�้ำโขงเป็นท่ีรู้จักในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสนับสนุนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนกว่ำ 65 
ล้ำนคนท่ีอำศัยอยู่ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำง แม่น�้ำโขงได้ช่ือว่ำเป็น “แม่ของแม่น�้ำ” และ
เป็นแม่น�้ำท่ีมีศักยภำพเป็นอย่ำงมำกในกำรพัฒนำของภูมิภำคน้ี 

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงกำรเติบโตของประชำกรอย่ำงรวดเร็ว กำรลงทุนอย่ำง
มหำศำลในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงน�้ำ รวมไปถึงภัยพิบัติทำงธรรมชำติท่ีรุนแรง 
กิจกรรมของมนุษย์และกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปัจจัยเหล่ำน้ีนับเป็นอุปสรรค
ต่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรน�้ำของแม่น�้ำโขง

ในหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำงท้ัง 
4 ประเทศ คือ กัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม ได้ท�ำงำนร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมท้ำทำยเหล่ำน้ี และในปี พ.ศ. 2538 พวกเขำได้ลงนำมควำมตกลงว่ำด้วยควำม
ร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำลุ่มแม่น�้ำโขงอย่ำงย่ังยืนและได้ก่อต้ังคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง 
(MRC) เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำซึ่งเป็นทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดควำมย่ังยืนและ
เท่ำเทียมอย่ำงเป็นธรรม 

นับต้ังแต่น้ันมำ คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงได้กลำยเป็นช่องทำงกำรทูตเร่ืองน�้ำส�ำหรับ 
4 ประเทศเพ่ือ ควำมร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดในกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำท่ีดีข้ึน ถึงแม้จะ
มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนผลประโยชน์และกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ระดับชำติของประเทศภำคีสมำชิกก็ตำม นอกจำกน้ัน คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง
ยังเป็นศูนย์กลำงข้อมูลควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรท่ี
เกี่ยวข้องกับน�้ำอยู่หลำยด้ำน เช่น กำรประมง กำรจัดกำรภำวะน�้ำท่วมและฝนแล้ง และ           
กำรเดินเรือ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้ท�ำกำรรวบรวมอย่ำงเป็นระบบและมีกำรแบ่งปันข้อมูล
ให้แก่ประเทศภำคีสมำชิกเพ่ือสนับสนุนกำรวำงแผนพัฒนำลุ่มแม่น�้ำโขงท่ีดีข้ึน

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมำธิกำร 
แม่น� ้ำโขง
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กัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม

โครงสรา้งการบรหิารของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง

กรอบควำมร่วมมือภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ  
ลุ่มแม่น� ้ำโขงอย่ำงย่ังยืนและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมำธิกำรแม่น� ้ำโขง 

ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำลุ่มแม่น�้ำโขงอย่ำงย่ังยืน พ.ศ. 2538 
ได้ท�ำให้เกิดกรอบกำรท�ำงำนทำงด้ำนกฎหมำยส�ำหรับ 4 ประเทศ เพ่ือร่วมมือกัน
พัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำท่ีดีข้ึน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้ำน
เศรษฐกิจในขณะท่ียังสำมำรถปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยควำมตกลงดังกล่ำวระบุ
ถึงภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร บทบำทและควำมรับผิดชอบของกลไก 3 ส่วน 
คือ คณะมนตรี คณะกรรมกำรร่วม และส�ำนักงำนเลขำธิกำร รวมถึงวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ในด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิก ซึ่งควำมตกลงน้ีได้ท�ำให้
คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กำรพัฒนำลุ่มน�้ำอย่ำงสมดุล และกำรส่งเสริมศักยภำพของแม่น�้ำโขงอย่ำงสูงสุดผ่ำน
แผนกำรพัฒนำลุ่มน�้ำ

คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคีสมำชิกได้
พัฒนำระเบียบปฏิบัติเพื่อกำรบริหำรจัดกำรแม่น�้ำโขง 
5 ด้ำน อันได้แก่ ด้ำนแนวทำงกำรแบ่งปันข้อมูลควำม
รู้ในด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรติดตำมกำรใช้น�้ำ 
ด้ำนกำรติดตำมควำมร่วมมือในกำรใช้น�้ำ 
ด้ำนกำรดูแลรักษำภำวะกำรไหลของน�้ำ และด้ำน
คุณภำพน�้ำ โดยในควำมร่วมมือ 3 ประกำรแรกเป็นกำร
ก่อตัง้กระบวนกำรในด้ำนควำมร่วมมอืเกีย่วกบัน�ำ้ ในขณะ
ทีส่่วนที่เหลือเป็นกำรสร้ำงเงื่อนไขในกำรประเมิน
คุณภำพและสภำวะของน�ำ้ ซึง่ระเบียบเหล่ำน้ีเป็นท่ีรูจ้กัใน
นำมของระเบียบปฏบัิตขิอง คณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง 
ซึ่งก่อให้เกิดเป็นเครื่องมือที่เป็นระบบและเป็นหนึ่งเดียว
ในกำรด�ำเนินกำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรพัฒนำลุ่ม
แม่น�้ำโขงอย่ำงยั่งยืน
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ระเบียบปฏิบัติ 5 ด้ำน:

P D I E S

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแลกเปล่ียนและกำรใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และ
สำรสนเทศ (PDIES) ได้รับกำรรับรองในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือด�ำเนินกำร
ด้ำนกำรแลกเปล่ียนข้อมูลและข่ำวสำรในเร่ืองตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับน�้ำ
ท่ีมีควำมส�ำคัญในประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงท้ัง 4 ประเทศ 

P W U M

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำ (PWUM) ได้รับ
กำรรับรองในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือสร้ำงระบบกำรติดตำมตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำในแม่น�้ำโขงสำยประธำนและแม่น�้ำสำขำของ
แม่น�้ำโขงโดยหลำยภำคส่วนกำรใช้น�้ำท่ีรวมไปถึงกำรใช้น�้ำภำยใน 
ครัวเรือน กำรชลประทำน และเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำ 

P N P C A

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง 
(PNPCA) ได้รับกำรรับรองในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกด้ำนกำรใช้น�้ำและกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับน�้ำ โดยมีกระบวนกำรเฉพำะ 3 กระบวนกำรส�ำหรับ
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเกี่ยวกับน�้ำ

P M F M

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรรักษำปริมำณกำรไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง
สำยประธำน (PMFM) ได้รับกำรรับรองในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือก�ำหนด
เงื่อนไขในกำรประเมินและสร้ำงกระบวนกำรในกำรติดตำมตรวจสอบ
และรักษำปริมำณกำรไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขงสำยประธำนและแม่น�้ำ
โตนเลสำบ 

P W Q
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภำพน�้ำ (PWQ) ได้รับกำรรับรองในปี พ.ศ. 
2554 เพ่ือพัฒนำกรอบควำมร่วมมือให้แข็งแกร่ง ในเร่ืองกำรติดตำม
และดูแลรักษำคุณภำพน�้ำของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ Bassac ให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ีได้ตกลงไว้

จุลสำรฉบับน้ีอธิบำยถึงกระบวนกำรท้ัง 5 ด้ำนของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงในภำษำ
ที่เข้ำใจง่ำย และแสดงให้เห็นว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญส�ำหรับควำมร่วมมือ
ด้ำนน�้ำในภูมิภำค รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำลุ่มน�้ำอย่ำงย่ังยืนได้
อย่ำงไร
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กำรสร้ำงพืน้ฐำนในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระดับภูมิภำค 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในแม่น�้ำโขงต้องอำศัยข้อมูลที่น่ำเชื่อถือในหลำย 
ภำคส่วน นับตั้งแต่ข้อมูลด้ำนกำรประมง ไปจนถึงกำรศึกษำด้ำนอุทกวิทยำ และ
คุณภำพน�้ำ ซึ่งข้อมูลภำคสนำมของลุ่มน�้ำ มีควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจใน
สภำวะของลุ่มน�้ำท่ีดีข้ึน อย่ำงไรก็ตำม กำรรวบรวมข้อมูลจำกประเทศภำคีสมำชิกน้ัน
ไม่ใช่เรื่องง่ำย เน่ืองจำกประเทศต่ำง ๆ มีข้อจ�ำกัดในกำรแบ่งปันข้อมูลภำยในให้กับ
ประเทศอ่ืน ๆ ด้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยระดับชำติ และเหตุผลอ่ืน ๆ 

เพ่ือช่วยให้ควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกท�ำได้
สะดวกขึ้น คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคีสมำชิกได้พัฒนำระเบียบปฏิบัติ
เร่ืองกำรแลกเปล่ียนและกำรใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และสำรสนเทศ (PDIES) ซึ่งท�ำให้
เกิดกรอบควำมร่วมมือส�ำหรับประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงในกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรแบ่งปัน
ข้อมูลในระดับภูมิภำคส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำท่ีดีข้ึน PDIES ได้รับ
กำรรับรองในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2543 และได้กลำยมำเป็นระเบียบปฏิบัติแรกเพ่ือ
สนับสนุนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงรัฐบำลในประเทศภำคีสมำชิกท้ัง 4 
ประเทศ 

P D I E Sระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแลกเปล่ียนและ  
กำรใช้ร่วมกันซ่ึงข้อมูล และสำรสนเทศ 
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PDIES เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลลุ่มน� ้ำให้แข็งแกร่ง

PDIES และแนวทำงปฏิบัติทำงเทคนิคในกำรด�ำเนินงำนของ PDIES ได้อธิบำย
ขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในระดับภูมิภำค ก�ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคีสมำชิก และก�ำหนดรูปแบบกำรเข้ำถึง 
จัดเก็บ และกระจำยข้อมูลของลุ่มน�้ำ ซึ่งระเบียบปฏิบัติน้ีได้ถูกออกแบบมำเพ่ือเสริมสร้ำง
ให้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกมีควำมน่ำเช่ือถือ และมีควำม
แข็งแกร่งมำกขึ้น

ภำยใต้กรอบของ PDIES ประเทศภำคีสมำชิกจะถูกร้องขอให้รวบรวมและแบ่งปัน
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำเรื่องทรัพยำกรน�้ำ สภำพภูมิประเทศ 
เกษตรกรรม กำรเดินเรือและกำรขนส่ง กำรจัดกำรและกำรบรรเทำอุทกภัย สิ่งแวดล้อม
และนิเวศวิทยำ เศรษฐกิจ-สังคม และกำรท่องเท่ียว รวมถึงด้ำนอ่ืน ๆ ข้อมูลดังกล่ำวน้ี
จะถูกแลกเปล่ียนและใช้ร่วมกันกับส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงเพ่ือ  
กำรรวบรวม วิเครำะห์ และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน เป็นเวลำหลำยปีท่ีคณะกรรมำธิกำร
แม่น�้ำโขงได้รวบรวมข้อมูลท่ีครอบคลุมหลำยมิติ ซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรพัฒนำลุ่มน�้ำอย่ำงย่ังยืน โดยรวมไปถึงข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 
และข้อมูลแบบทันเวลำ (real-time) ด้ำนทรัพยำกรน�้ำในหลำยภำคส่วน ข้อมูลดังกล่ำว
น้ีถูกเก็บรวบรวมผ่ำนเครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงสถำนีอุตุนิยมวิทยำ
แบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ 45 แห่ง สถำนีตรวจสอบติดตำมน�้ำฝนหรือระดับน�้ำ 139 แห่ง 
สถำนีเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน�้ำจ�ำนวน 48 แห่ง และพ้ืนท่ีในกำรติดตำมกำรประมงกว่ำ 
100 แห่ง 

Hydro-
meteorological

data

49

Rainfall and
water level

135

Water
quality

48

Fisheries
data

100+

Ecological
health

41

Sediment

17

ประเภทของการติดตามตรวจสอบ จํานวนสถานี/พืน้ท่ีทํางาน

ขอมูลดานทรัพยากรนํ้า
และอุตุนิยมวิทยา 45

นํ้าฝนและระดับนํ้า 139

คุณภาพนํ้า 48

การประมง 100+

สุขภาพเชิงนิเวศวิทยา 41

ตะกอนดิน 17

20 40 60 80 100 120 140 160

เครือข่ายในการติดตามตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
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PDIES ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส�ำคัญ

ข้อมูลท่ีได้รับกำรตรวจสอบแล้วโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง สำมำรถเข้ำถึงได้
ผ่ำนทำงหลำยช่องทำงภำยใต้ระบบข้อมูลสำรสนเทศของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง 
ท้ังน้ี ช่องทำงหลักส�ำหรับกำรค้นหำข้อมูลทำงวิชำกำรคือ Data and Information 
Services Portal ซึ่งเป็นพอร์ทัลข้อมูลท่ีสำมำรถตรวจสอบแคตำล็อกหลัก เพ่ือกำร
ค้นหำ และดำวน์โหลดข้อมูลกำรศึกษำทำงด้ำนอุทกวิทยำ กำรคำดกำรณ์น�้ำท่วม 
คุณภำพน�้ำ กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และอ่ืน ๆ ได้ นอกจำกน้ี ผู้ใช้งำน
ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรยังสำมำรถค้นหำข้อมูลออนไลน์ด้ำนตัวชี้วัดในกำร
ชลประทำน เขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำ และเศรษฐกิจ-สังคมได้

ในพอร์ทัลข้อมูลน้ี ผู้เย่ียมชมจะสำมำรถตรวจสอบระดับน�้ำรำยวันหรือรำยสัปดำห์ได้
จำกสถำนีอุทกวิทยำต่ำง ๆ ในแม่น�้ำโขงผ่ำนแผนท่ีแบบโต้ตอบ (interactive maps) 
และสำมำรถตรวจสอบรำยงำนสถำนกำรณ์น�้ำท่วมรำยสัปดำห์ได้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 เป็นต้นมำบนหน้ำเว็บไซต์กำรคำดกำรณ์น�้ำท่วม ในด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ แผนท่ีกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศล่ำสุดจะท�ำให้ผู้เย่ียมชมสำมำรถ  
ตรวจสอบค่ำพำรำมิเตอร์ด้ำนสภำพภูมิอำกำศ เช่น น�้ำฝนและอุณหภูมิเฉล่ียบนแผนท่ี 
และเห็นกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในสถำนกำรณ์ท่ี
แตกต่ำงกันในอนำคต

พอรทั์ลข้อมูลของ MRC 
แผนท่ีแบบโต้ตอบ แสดงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

http://portal.mrcmekong.org/
interactive-climate-change-atlas
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จวบจนปัจจุบัน พอร์ทัลข้อมูลมีผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วกว่ำ 700 รำย โดยรวมไปถึงผู้
ก�ำหนดนโยบำย ผู้ปฏิบัติ ผู้ใช้งำนเพื่อกำรพำณิชย์ นักวิจัย และนักศึกษำที่มักจะเข้ำถึง
ฐำนข้อมูลของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงอยู่บ่อยครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำ
เพียงปีเดียว มีผู้เข้ำเย่ียมชมพอร์ทัลข้อมูลกว่ำ 40,000 รำยจำกกว่ำ 30 ประเทศ และมี
ผู้ใช้จ�ำนวน 685 รำยร้องขอกำรเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะด้ำน 

นอกจำกข้อมูลทำงวิชำกำรเหล่ำน้ี เว็บไซต์ของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงยังมีข้อมูล
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีได้มำจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับองค์กร 
นอกจำกน้ี คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงยังมีช่องทำงในกำรให้ข้อมูลอื่น ๆ อีก 2 ช่องทำง 
คือ MekongInfo ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับแม่น�้ำโขงจำก
หน่วยงำนภำยนอก และ Community Forum ซึ่งเป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ปฏิบัติและนักวิจัย
ในกำรติดต่อสื่อสำรและแบ่งปันข้อมูล

เพ่ือช่วยพัฒนำพอร์ทัลข้อมูลให้ดีย่ิงข้ึน คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงจะน�ำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลอนุกรมเวลำแบบใหม่ (new time-series database 
management system) มำใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้จำกช่วงเวลำท่ี
หลำกหลำยและสำมำรถใช้ข้อมูลได้จำกแผนท่ีแบบโต้ตอบและแผนภำพ รวมไปถึง
กำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมเพ่ือเพ่ิมควำมสมบูรณ์ของข้อมูลภำคสนำมให้มำกข้ึน ระบบ
ข้อมูล และสำรสนเทศของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงท่ีได้ปรับปรุงใหม่ จะช่วยสร้ำง
เสริมบทบำทของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงในกำรเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรและ
ควำมรู้ ท�ำให้นักวิจัย ผู้ปฏิบัติ และผู้สร้ำงนโยบำย เข้ำถึงข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และ
เข้ำใจสถำนะของลุ่มน�้ำ แนวโน้ม และประเด็นหลักในด้ำนน�้ำในปัจจุบันได้ และท�ำให้
เกิดโอกำสในกำรพัฒนำและร่วมมือกับสถำบันวิจัยและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในอนำคต
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P W U M

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรน�า้ในอนาคต 

ประชำกรในชนบทหลำยล้ำนคนต้องพ่ึงพำทรัพยำกรทำงธรรมชำติในลุ่มแม่น�้ำโขง 
เพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำรและวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ในขณะท่ีรัฐบำลและนักลงทุน
มองหำโอกำสท่ีจะเพ่ิมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและลดควำมยำกจนผ่ำนโครงกำร
สำธำรณูปโภคในด้ำนน�้ำ เช่น เข่ือนไฟฟ้ำพลังน�้ำ กำรชลประทำน และกำรควบคุม
ภำวะน�้ำท่วม ดังน้ันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะติดตำมว่ำประเทศต่ำง ๆ ในลุ่มแม่น�้ำโขงมีกำร
ใช้ทรัพยำกรน�้ำอย่ำงไรเพ่ือกำรพัฒนำลุ่มน�้ำอย่ำงย่ังยืน เน่ืองจำกข้อมูลเร่ืองกำรใช้
น�้ำเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่ำซึ่งช่วยในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำ 

เพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อควำมท้ำทำยน้ี คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคี
สมำชิกได้พัฒนำระเบียบปฏิบัติด้ำนกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำ (PWUM) ซึ่ง
เป็นกรอบกำรท�ำงำนเพ่ือสนับสนุนระบบกำรติดตำมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภำพในเร่ือง
กำรใช้ทรัพยำกรน�ำ้ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อล�ำน�ำ้สำยประธำนของแม่น�ำ้โขงอย่ำงมนัียส�ำคัญ 
โดยได้มีกำรน�ำมำใช้ในวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 ร่วมกันกับระเบียบปฏิบัติ
เร่ืองกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) โดย PWUM ได้ริเร่ิม
ระบบกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำในล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ
สำขำหลักอ่ืน ๆ ของแม่น�้ำโขง 

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรใช้น� ้ำ 
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PWUM สร้างข้อมูลพืน้ฐานเพื่อการพัฒนา

PWUM ได้ก�ำหนดขอบเขตกำรท�ำงำน บทบำท และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคีสมำชิก รวมถึงวิธีกำรตรวจสอบกำร
ใช้น�้ำ ภำยใต้แผนงำนของ PWUM จะมีกำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำใน
แม่น�้ำโขง (กำรใช้ภำยในลุ่มน�้ำ) และระหว่ำงแม่น�้ำโขงและลุ่มน�้ำอ่ืน ๆ (กำรผันน�้ำ
ระหว่ำงลุ่มน�้ำ) ท่ีอำจส่งผลกระทบส�ำคัญ ท้ังน้ีประเทศภำคีสมำชิกต่ำง ๆ ได้ถูกร้องขอ
ให้รวบรวมและให้ข้อมูลกำรตรวจสอบติดตำมเหล่ำน้ี ในขณะท่ีส�ำนักงำนเลขำธิกำร
คณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขงมหีน้ำท่ีรวบรวมข้อมลู จดัเตรยีมรำยงำน และจดัท�ำข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับกำรใช้น�้ำในภูมิภำค 

ในปี พ.ศ. 2549 แนวทำงกำรปฏิบัติเรื่อง PWUM ได้ก�ำหนดให้ประเทศภำคีสมำชิก
ในแม่น�้ำโขงท้ัง 4 ประเทศรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของกำรใช้น�้ำภำยใต้แผนท่ีมีอยู่ และ
ก�ำหนดตัวชี้วัดในกำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้น�้ำภำยในลุ่มน�้ำ โดยรวมถึงข้อมูลด้ำน
ปริมำณน�้ำฝน ค่ำพำรำมิเตอร์คุณภำพน�้ำ และประเภทของกำรใช้น�้ำ และชุดตัวชี้วัด
อ่ืน ๆ ส�ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบกำรผันน�้ำ เช่น พ้ืนท่ีในกำรผันน�้ำ ข้อก�ำหนดกำร
ออกแบบ และปริมำณกำรผันน�้ำ ซึ่งแนวทำงกำรปฏิบัติเร่ือง PWUM ก�ำหนดให้มีระบบ
กำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน�้ำ เพ่ือท่ีส�ำนักงำนเลขำธิกำร 
คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงจะสำมำรถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ ภำยใต้แนวทำง
กำรปฏิบัติเรื่องดังกล่ำว กำรติดตำมตรวจสอบกำรผันน�้ำข้ำมลุ่มน�้ำจะต้องด�ำเนินกำร
ทุกวันในช่วงฤดูแล้ง และอย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อสัปดำห์ในช่วงฤดูฝน 

อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่มีกำรน�ำเอำระเบียบปฏิบัติและแนวทำงกำรปฏิบัติน้ีมำใช้ กำร
เก็บข้อมูลกำรใช้น�้ำยังไม่สำมำรถท�ำได้อย่ำงเต็มท่ีเน่ืองจำกข้อจ�ำกัดและควำมยำก
ล�ำบำกในกำรด�ำเนินกำรท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพำะควำมท้ำทำยในกำรบันทึกผลกระทบ
สะสมอันเกิดจำกผู้ใช้น�้ำรำยย่อย เช่น ชำวนำจำกครอบครัวขนำดเล็ก และควำมท้ำทำย
ในกำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้น�้ำในระดับภูมิภำค เน่ืองจำกยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมำยระดับชำติในเร่ืองระบบสิทธิด้ำนน�้ำ เช่น กำรให้ใบอนุญำตท่ีเกี่ยวกับน�้ำและ
รำยงำนกำรใช้น�้ำ เป็นต้น

PWUM ท�ำให้เกิดกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น� ้ำ

ถึงแม้ว่ำจะมีข้อจ�ำกัดมำกมำย คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงได้สนับสนุนประเทศภำคี
สมำชิกแต่ละประเทศให้ด�ำเนินกำรศึกษำน�ำร่องเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำ 
โดยให้แต่ละประเทศเลือกพ้ืนท่ีตัวอย่ำงในลุ่มน�้ำใดลุ่มน�้ำหน่ึงเพ่ือติดตำมกำรใช้น�้ำ
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จำกกำรใช้ประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงจำกกำรชลประทำน เข่ือนไฟฟ้ำพลังน�้ำ หรือ
กำรใช้น�้ำภำยในครัวเรือน โดยกัมพูชำได้ท�ำกำรศึกษำน�ำร่องท่ีแม่น�้ำ Pursat River 
สปป.ลำว ศึกษำแม่น�้ำเซโดน ประเทศไทยศึกษำในพ้ืนท่ีลุ่มน�้ำก�่ำ และเวียดนำมศึกษำ
พ้ืนท่ีในแม่น�้ำ Srepok River

ระหว่ำงกำรศึกษำน�ำร่องในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้มีกำรเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลในระดับชำติโดยใช้เครื่องมือและแนวทำงท่ีเห็นชอบร่วมกัน โดยคณะท�ำงำน
ท่ีท�ำกำรศึกษำน�ำร่องได้บันทึกควำมยำก-ง่ำย ในกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้น�้ำ และ
ยังได้รำยงำนถึงข้อจ�ำกัดบำงประกำรในด้ำนระเบียบวิธีวิจัย 

จำกกำรปฏิรูปสถำบันของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงท่ีผ่ำนมำ งำนของ PWUM ถูก
เล่ือนไปเป็นปี พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งคณะท�ำงำนด้ำนวิชำกำรกลุ่มใหม่ได้ถูกรวมตัว
ข้ึนมำเพ่ือท�ำกำรศึกษำต่อเน่ืองจำกโครงกำรน�ำร่อง ตรวจสอบข้อมูลกำรติดตำมกำร
ใช้น�้ำ วิธีกำรและเครื่องมือเพ่ือสร้ำงบทเรียน และศึกษำแนวทำงด้ำนวิธีกำรท่ีจะน�ำ
มำประยุกต์ใช้ในกำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้น�้ำในระดับท่ัวท้ังลุ่มน�้ำ หำกระบบกำร
ตรวจสอบติดตำมน้ันถูกสร้ำงข้ึนก็จะสำมำรถให้ข้อมูลท่ีส�ำคัญส�ำหรับผู้ตัดสินใจและผู้
ใช้น�้ำ เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรวำงแผนกำรจัดกำรน�้ำต่อไป
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P N P C Aระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง 
กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง

แนวทำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำน� ้ำในระดับภูมิภำค

เพ่ือกำรใช้แม่น�้ำโขงส�ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ ประเทศต่ำง ๆ ได้เร่ิมกำร
ก่อสร้ำงสะพำน โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และโครงสร้ำงในกำรควบคุมน�้ำท่วม 
รวมถึงเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำบนล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสำขำของ
แม่น�้ำโขง ซึ่งโครงกำรเหล่ำน้ีท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ แต่ก็อำจท�ำให้เกิด
ผลกระทบข้ำมพรมแดนต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนท่ีต้องพ่ึงพำอำศัยอยู่กับแม่น�้ำ 

เพ่ือเป็นกำรหำควำมสมดลุระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรอนุรกัษ์ คณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง
และประเทศภำคีสมำชิกท้ัง 4 ประเทศจึงได้สร้ำงระเบียบปฏิบัติเร่ืองกำรแจ้ง กำร
ปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) ท่ีก่อต้ังขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในกำร
วำงแผนพัฒนำน�้ำในระดับภูมิภำคร่วมกัน โดยได้รับกำรรับรองในเดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2546 PNPCA ก�ำหนดให้ประเทศภำคีสมำชิกท่ีจะด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภคบนแม่น�้ำโขงด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรควำมร่วมมือเฉพำะด้ำน เพ่ือ
กำรใช้น�้ำท่ีย่ังยืนและเป็นธรรมในภูมิภำค 

PNPCA ก่อให้เกิด 3 กระบวนกำรเพ่ือส่งเสริมกำรทูตด้ำนน� ้ำ 

PNPCA และแนวทำงกำรปฏิบัติของ PNPCA ปี พ.ศ. 2548 ได้ก�ำหนดกระบวนกำร
เฉพำะ 3 ด้ำนส�ำหรับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำน�้ำระดับภูมิภำค ปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
กระบวนกำรดังกล่ำว และบทบำท ควำมรับผิดชอบ ของประเทศเจ้ำของโครงกำร 

ข้อตกลง ก�ำหนดให้มีกำรเจรจำระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกต่ำง ๆ เพื่อ
บรรลุถึงฉันทำมติร่วมในด้ำนแนวทำงและเงื่อนไขของโครงกำร ก่อนมี
กำรด�ำเนินกำรใช้น�้ำตำมที่เสนอขอ 

กำรแจ้ง เรียกร้องให้ประเทศเจ้ำของโครงกำรแจ้งรำยละเอียดต่อ
ประเทศภำคีสมำชิกอื่น ๆ ก่อนที่จะมีกำรประกำศด�ำเนินกำร 

กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรประเมินทำง
วิชำกำรและกำรปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นทำงกำรเกี่ยวกับโครงกำรก่อนที่
ประเทศเจ้ำของโครงกำรจะเริ่มด�ำเนินกำร ที่มีระยะเวลำ 6 เดือน
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ลําน้ําสายประธาน
ของแม่น้ําโขง

แม่น้ําสาขาของ
แม่น้ําโขง

ประเภทของแม่น้ํา ฤดูกาล ขอบเขตในการใช้น้ํา กระบวนการ

ผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา (จากลุ่มแม่น้ําโขงสู่ลุ่มน้ําอ่ืน)

ข้ามลุ่มน้ํา (จากลุ่มแม่น้ําโขงสู่ลุ่มน้ําอ่ืน)

ข้อตกลงเฉพาะ

ภายในและข้ามลุ่มน้ํา

ฤดูแล้ง

ฤดูน้ํามาก

ฤดูแล้ง + ฤดูน้ํามาก

ภายในลุ่มน้ําเดียวกัน (ภายในลุ่มแม่น้ําโขง)

ภายในลุ่มน้ําเดียวกัน (ภายในลุ่มแม่น้ําโขง)

การปรึกษาหารือล่วงหน้า

การปรึกษาหารือล่วงหน้า

การแจ้ง

การแจ้ง

การดําเนินการตามกระบวนการของ PNPCA

ประเทศท่ีรับแจ้ง และคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง ซึ่งภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยควำม
ร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำลุ่มน�้ำโขงอย่ำงย่ังยืนระบุว่ำ โครงกำรพัฒนำด้ำนน�้ำใด ๆ ใน
ภูมิภำค ท่ีอำจจะเปล่ียนแปลงกำรไหลของน�้ำหรือคุณภำพของล�ำน�้ำสำยประธำนของ
แม่น�้ำโขง จะต้องด�ำเนินกำรตำม 1 ใน 3 ระเบียบปฏิบัติ คือกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือ
ล่วงหน้ำ หรือข้อตกลง 

กระบวนกำรดังกล่ำวถูกออกแบบมำเพ่ือสนับสนุนควำมร่วมมือเร่ืองน�้ำระหว่ำงประเทศ
ภำคีสมำชิกท้ัง 4 ประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้ได้มำก
ท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงควำมพยำยำมในกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนริมน�้ำข้ำมพรมแดนท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรพัฒนำ ท้ังน้ี
กระบวนกำรดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรรับรองหรือปฏิเสธโครงกำรท่ีน�ำเสนอต่อประเทศ
ภำคีสมำชิก
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ยกตัวอย่ำงเช่น ในกระบวนกำรกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะ
กรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ี
อำจเกิดข้ึนในหลำยภำคส่วน รวมถึงด้ำนกำรประมง กำรศึกษำเร่ืองอุทกวิทยำ และกำร
เดินเรือ และยังได้แนะน�ำแนวทำงในกำรลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน หำกมีควำมจ�ำเป็น 
ประธำนคณะกรรมกำรร่วมก็สำมำรถขยำยเวลำของกระบวนกำรปรึกษำหำรือให้
มำกกว่ำ 6 เดือนได้ ในกรณีท่ีโครงกำรท่ีน�ำเสนอไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ โครงกำร 
ดังกล่ำวจะถูกส่งต่อไปยังคณะมนตรีของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงเพ่ือหำข้อสรุปใน
กำรด�ำเนินกำรต่อไป

PNPCA ส่งเสริมกำรปรึกษำ หำรือในแผนกำรพัฒนำระดับภูมิภำค 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงได้
รับข้อเสนอโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนน�้ำ 59 โครงกำร โดย 55 โครงกำร
ถูกน�ำเสนอเพ่ือกำรแจ้งเตือน 4 โครงกำรส�ำหรับกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และยังไม่มี
โครงกำรใด เข้ำข่ำยในกำรสร้ำงข้อตกลงเป็นกำรเฉพำะ 
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ส�ำหรับกรณีกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำท้ัง 55 โครงกำรน้ัน มี 50 โครงกำรท่ีเป็นโครงกำร
บนแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำโขงและ 5 โครงกำรบนล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขง โดย
ร้อยละ 80 คือโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำ ส่วนท่ีเหลือคือกำรชลประทำน กำรควบคุม
น�้ำท่วม และโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน ๆ โดยรวมถึงโครงกำรเข่ือนไฟฟ้ำ
พลังน�้ำบนแม่น�้ำเซซำนในปี พ.ศ. 2553 ข้อเสนอของประเทศไทยปี พ.ศ. 2538 ใน
กำรศึกษำกำรผันน�้ำจำกแม่น�้ำกกและแม่น�้ำอิงในลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ และโครงกำร
ชลประทำนขนำดใหญ่ใจกลำงจังหวัดดั๊กล๊ัก (Dak Lak) ของเวียดนำมท่ีน�ำเสนอในปี 
พ.ศ. 2548 

โครงกำรท่ีผ่ำนกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำท้ัง 4 โครงกำรน้ันเกี่ยวข้องกับ
โครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำบนล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขงในสปป.ลำว คือเข่ือน
ไซยะบุรี (2553) เข่ือนดอนสะโฮง (2556) เข่ือนปำกเบง (2559) และเข่ือนปำกลำย 
(2561) ซึ่งมี 3 โครงกำรท่ีได้ด�ำเนินกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำช่วง 6 เดือนเป็นเวลำ
แล้วเสร็จ ผ่ำนกำรประเมินทำงวิชำกำรและกำรให้ข้อมูลและปรึกษำหำรือกับสำธำรณะ 
ส�ำหรับ 2 โครงกำรแรกคือไซยะบุรีและดอนสะโฮงน้ัน ในช่วงท้ำยของกระบวนกำรยัง
ไม่มีข้อสรุปจำกคณะกรรมำธิกำรร่วมอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ในโครงกำรท่ี 3 คือ   ปำก
เบง ประเทศภำคีสมำชิกท้ัง 4 ประเทศได้ออกแถลงกำรณ์ร่วมเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบำล
ลำวด�ำเนินกำรในทุกวิถีทำงเพ่ือหลีกเล่ียง ลดทอน และลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ข้ำมพรมแดน ในด้ำนกระแสน�้ำ ตะกอนดิน บันไดปลำโจน กำรเดินเรือ และเงื่อนไข
ด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม และเรียกร้องให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง
เตรียมแผนปฏิบัติกำรภำยหลังกำรปรึกษำหำรือ ซึ่งกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำในประเด็น
เข่ือนปำกลำยคำดว่ำจะมีกำรด�ำเนินกำรภำยหลังกำรย่ืนเอกสำรให้แก่ส�ำนักงำน
เลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 

กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกทำง   กำร
ทูตด้ำนน�้ำของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดโอกำส
ส�ำหรับประเทศท่ีได้รับกำรแจ้งเตือนเพ่ือให้มีกำรประชุมหำรือร่วมกันถึงข้อกังวล   เกี่ยว
กับผลกระทบข้ำมพรมแดน โดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์ ผลกำรศึกษำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ อกีท้ังหน่วยงำนอ่ืน ๆ ยังสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำร
ใช้กลไก PNPCA และกระบวนกำรทำงกำรทูตด้ำนน�้ำน้ีเอง ท�ำให้คณะกรรมำธิกำร
แม่น�้ำโขงยังคงเป็นตัวกลำงหลักเพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำท่ีสมดุลและย่ังยืนในภูมิภำค
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P M F Mระเบียบปฏิบัติเรือ่งกำรรกัษำปรมิำณ   
กำรไหลของน� ้ำในแม่น� ้ำโขงสำยประธำน 

รักษำกำรไหลของแม่น� ้ำโขงและโตนเลสำบให้เป็นไปอย่ำงปกติ 

กำรไหลของน�้ำตำมฤดูกำลเป็นสิ่งส�ำคัญต่อระบบนิเวศของลุ่มน�้ำและวิถีชีวิตของผู้คน
ในประเทศริมแม่น�้ำโขง หำกไม่มีกระแสน�้ำท่วมท่ีเกิดข้ึนประจ�ำปี ปลำจะไม่สำมำรถ
อพยพจำกร่องน�้ำลึกมำยังพ้ืนท่ีน�้ำท่วมถึงเพ่ือกำรวำงไข่ได้ กำรกักเก็บน�้ำท่วมในหน้ำ
ฝนช่วยส่งเสริมกำรชลประทำนในหน้ำแล้ง ในขณะท่ีตะกอนดินท่ีถูกกักเก็บไว้จะช่วย
ปรับปรุงคุณภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกท้ังน�้ำท่วมจะช่วยระบำยน�้ำขังและดัน
น�้ำท่ีมีภำวะมลพิษออกไป ดังน้ันกำรคงไว้ซึ่งรูปแบบกำรไหลของน�้ำตำมธรรมชำติ จึง
เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับระบบนิเวศของแม่น�้ำโขงและวิถีชีวิตริมน�้ำโขง โดยเฉพำะเมื่อ
ต้องเผชิญกับกระแสกำรลงทุนด้ำนโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำท่ีเติบโตข้ึน รวมถึงกำร
เปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศ 

เพ่ือเป็นกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศ
ภำคีสมำชิกได้พัฒนำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรรักษำปริมำณกำรไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง
สำยประธำน (PMFM) ซึ่งวำงกรอบในกำรรักษำปริมำณกำรไหลต�่ำสุด และอัตรำกำร
ไหลเฉล่ียมำกท่ีสุดของแม่น�้ำโขงสำยประธำนและปริมำณกำรไหลย้อนกลับของน�้ำ
ธรรมชำติท่ียอมรับได้ของทะเลสำบเขมรในกัมพูชำ ซึ่งเชื่อมต่อแม่น�้ำโขงสำยประธำน
และโตนเลสำบ กำรไหลย้อนกลับของแม่น�้ำน้ีเป็นปรำกฏกำรณ์เฉพำะท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงท่ีน�้ำท่วมในทะเลสำบเขมร ท�ำให้พ้ืนท่ีของโตนเลสำบขยำยเพ่ิมข้ึนป็น 6 เท่ำตัว 
PMFM ได้รับกำรรับรองในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2549 และได้ก�ำหนดเงื่อนไขทำง
วิชำกำรเพ่ือประเมินระดับกำรไหลของน�้ำท่ีเหมำะสมเพ่ือปกป้องกำรไหลของน�้ำตำม
ฤดูกำลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะน้ีให้คงอยู่ ท่ำมกลำงกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรปรับ
เปล่ียนเส้นทำงกำรไหลของน�้ำ กำรปล่อยน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำ และกำรด�ำเนินกำรอ่ืน ๆ 
ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขง
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PMFM ช่วยคงไว้ซ่ึงปริมำณกำรไหลของน� ้ำตำมเง่ือนไขกำรประเมิน 

PMFM และร่ำงแนวทำงด้ำนเทคนิคของ PMFM ได้ก�ำหนดปริมำณกำรไหลของน�้ำ
ตำมฤดูกำลไว้ 3 ประเภท ได้แก่:

 � ปริมำณกำรไหลต�่ำสุดของน�้ำตำมธรรมชำติรำยเดือนท่ีเป็นท่ียอมรับได้ในแต่ละ
เดือนในช่วงฤดูแล้ง (ธันวำคม-พฤษภำคม) 

 � อัตรำเฉล่ียกำรไหลของน�้ำสูงสุดรำยวันเกินอัตรำเฉล่ียกำรไหลของน�้ำตำม
ธรรมชำติในช่วงฤดูน�้ำหลำก (มิถุนำยน-พฤศจิกำยน) 

 � ปริมำณกำรไหลย้อนกลับของน�้ำตำมธรรมชำติท่ียอมรับได้ของทะเลสำบเขมรใน
ช่วงฤดูน�้ำมำก (กรกฎำคม-ตุลำคม) 

แนวทำงกำรปฏิบัติเหล่ำน้ี ต้องกำรให้ประเทศภำคีสมำชิก ด�ำเนินกำร (1) ตรวจสอบ
ติดตำมปริมำณกำรไหลของน�้ำเป็นรำยวัน และ (2) ประเมินกำรเปล่ียนแปลงกำรไหล
ของน�้ำส�ำหรับโครงกำรพัฒนำน�้ำท่ีได้ท�ำกำรเสนอ กรอบกำรท�ำงำนของ PMFM ได้
สร้ำงเงื่อนไข 6 ประกำรเพ่ือประเมินกำรไหลของน�้ำ โดยมีเงื่อนไข 3 ประกำรส�ำหรับ
กำรตรวจสอบติดตำม และอีก 3 ประกำรส�ำหรับกำรวำงแผน 

แมน้ํา ฤดูกาล ประเภทการไหล
ของน้ําท่ีจะยังคงไว

เงื่อนไขในการประเมินการไหลของน้ํา
สําหรับการ

ตรวจสอบติดตาม
สําหรับการวางแผน

แลง

น้ําหลาก

น้ําหลาก
แมน้ําโขง

ทะเลสาบเขมร

การไหลของน้ํา
ต่ําสุดรายเดือน

การไหลของน้ํามากท่ีสุด
ในแตละวัน 

การไหลยอนกลับ

ชุดการไหลของ
แมน้ําต่ําสุดรายวัน 

ชุดการไหลของ
แมน้ําท่ีมากท่ีสุด

รายวัน

ความตางของประวัติ
การไหลรายวัน
ท่ีแปรกกะดัม

ชุดการไหลของแมน้ํา 
ตํ่าสุดรายเดือน

ชุดการไหลของ
แมน้ําท่ีมากท่ีสุด

รายเดือน

ความตางการไหล
ตามฤดูกาล
ท่ีกระแจะ

เง่ือนไขในการไหลของน้ํา  

19



การตรวจสอบติดตามของ PMFM ช่วยให้เกิดการแจ้งเตือนล่วงหน้า 

PMFM จ�ำเป็นต้องให้ประเทศภำคีสมำชกิท้ัง 4 ประเทศเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรไหลของน�ำ้
รำยวัน เช่น กำรปล่อยน�้ำ ระดับและปริมำณน�้ำที่สถำนีน�้ำ 12 สถำนีในแม่น�้ำโขงสำย
ประธำนและแม่น�้ำโตนเลสำบ โดยในช่วงฤดูน�้ำหลำก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังส�ำนักงำน
เลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงเป็นรำยวันเพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ ในขณะที่
สถำนกำรณ์รำยวันของกำรไหลของน�้ำจะถูกจัดประเภทว่ำเป็น “ปกติ” “เสถียร” “ไม่
เสถียร” หรือ “ร้ำยแรง” และได้รับกำรตีพิมพ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ PMFM ของ  
คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง ส่วนในช่วงฤดูแล้ง ข้อมูลกำรไหลของน�้ำจะถูกรวบรวม 
รำยวนัแต่ส่งมำยังคณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขงเป็นรำยสัปดำห์ 

ในกรณท่ีีเกดิสถำนกำรณ์ “ไม่
เสถยีร” หรือ “ร้ำยแรง” คณะ
กรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขงจะแจ้งเตอืน
ประเทศภำคีสมำชกิส�ำหรับกำร
ด�ำเนินกำรท่ีจ�ำเป็น และจัดให้
มีกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค
วิชำกำรท่ีจ�ำเป็นเพ่ือลดทอนผลก
ระทบต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น

จวบจนปัจจุบันน้ี กำรไหลของ
แม่น�้ำท้ังในแม่น�้ำโขงสำยประธำน
และทะเลสำบเขมรส่วนใหญ่ยัง
คงมีสภำพปกติและมีเสถียรภำพ
ตลอดท้ังปี มีเพียงเหตุกำรณ์หน่ึงท่ี
ได้รับกำรบันทึกว่ำมีควำมร้ำยแรง 
คือ สถำนกำรณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ. 
2553 เมื่อมรสุมฤดูฝนปี พ.ศ. 2552 
สิ้นสุดก่อนเวลำปกติเป็นเวลำ 6 
สัปดำห์ และมรสุมฤดูฝนในปี พ.ศ. 
2553 เกิดขึ้นล่ำช้ำกว่ำเวลำปกติ
ไป 4 สัปดำห์ ท�ำให้เกิดภำวะแห้ง
แล้งท่ีรุนแรงในบริเวณท่ีมีกำร
ตรวจสอบติดตำม ซึ่งกำรประเมิน
ผลพบว่ำ กำรควบคุมน�้ำท่ีประตู
เข่ือนไฟฟ้ำพลังน�้ำในลุ่มแม่น�้ำโขง
ตอนบน อำจมีส่วนส่งผลให้กำรเกิด

ปกติ เสถียร ไมเสถียร รายแรง

การจัดประเภทเง่ือนไขการไหลของน้ํา

Lao PDR

Thailand

Cambodia

Viet Nam

Myanmar

China

Vientiane

Hanoi

Phnom Penh

Bangkok

1

2

3
4

5

6

78

9
10

1112

Chiang Saen

Vientiane

Khong Chiam
Pakse

Stung Treng

Kratie

Chrouy Changvar

Tan ChauChau Doc

Phnom Penh Port

Prek Kdam
Kampong Luong

สถานีน้ําเพ่ือตรวจสอบการไหลของน้ํา
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ภัยแล้งของภูมิภำค ซึ่งทั้ง 4 ประเทศได้รับกำรแจ้งเตือนให้มีกำรด�ำเนินกำรลดผลกระทบ
ท่ีเกี่ยวข้อง

PMFM ช่วยสนับสนุนกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรน� ้ำท่ีสอดคล้องกับปริมำณกำรไหล 

กรอบกำรท�ำงำนของ PMFM ได้สนับสนุนให้เกิดกำรวำงแผนพัฒนำน�้ำท่ีดีข้ึน เมื่อ
มีกำรน�ำเสนอแผนโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ จะต้องมีกำรคำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง 
กำรไหลของน�้ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรท่ีน�ำเสนอ โดยค�ำนวณกำรกักเก็บน�้ำ ปล่อย
น�้ำ และระบำยน�้ำตำมข้อเสนอ และประเมินเงื่อนไขกำรไหลในแม่น�้ำโขงสำยประธำน 
หำกกำรคำดกำรณ์กำรไหลอันมีผลมำจำกโครงกำรท่ีน�ำเสนอน้ันไม่เป็นที่ยอมรับ จะมี
กำรน�ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขให้กับประเทศท่ีเสนอโครงกำรเพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจ
จะเกิดข้ึนได้

กำรประเมินดังกล่ำวถูกน�ำมำใช้กบัโครงกำรเขือ่นไฟฟ้ำพลังน�ำ้ในไซยะบุรี ดอนสะโฮง 
และปำกเบงใน สปป.ลำว ในช่วงกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ โดยกำรคำด
กำรณ์ระดับกำรไหลของน�้ำท้ังหมดในแม่น�้ำโขงพบว่ำ ปริมำณกำรไหลอยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้เน่ืองจำกศักยภำพในกำรกักเก็บน�้ำน้ันมีจ�ำกัด เน่ืองจำกกำรออกแบบ
โครงกำรเขื่อนข้ำงต้นเป็นกำรออกแบบประเภทเขื่อนแบบน�้ำไหลผ่ำน (run-of-river 
dam) ซึ่งกำรประเมินดังกล่ำวได้น�ำมำประยุกต์ใช้ในโครงกำรพัฒนำท่ัวท้ังลุ่มน�้ำ โดย 
PMFM ได้สนับสนุนให้เกิดมำตรฐำนในกำรประเมินกำรไหลของน�้ำครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่ม
น�้ำ
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P W Qระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภำพน� ้ำ 

ปกป้องคุณภำพน� ้ำของแม่น� ้ำโขง

คุณภำพน�้ำท่ีไม่ดีสำมำรถเป็นภัยต่อสุขภำพของผู้คนและระบบนิเวศ กำรรักษำคุณภำพ
น�้ำท่ีดีในแม่น�้ำโขงไว้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมำกส�ำหรับผู้คนในชุมชนริมน�้ำและสิ่งมีชีวิตในน�้ำ 
เน่ืองจำกผู้คนกว่ำ 65 ล้ำนคนต้องพ่ึงพำอำศัยทรัพยำกรน�้ำของแม่น�้ำโขง ซึ่งเป็นท้ัง
แหล่งอำหำรและเพ่ือสร้ำงรำยได้

ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรตรวจสอบ ติดตำม และป้องกันคุณภำพน�้ำทั่ว
ท้ังลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำง คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงและประเทศภำคีสมำชิกได้พัฒนำ
ระเบียบปฏิบัติเร่ืองคุณภำพน�้ำ (PWQ) ซึ่งเป็นกรอบควำมร่วมมือท่ีประกันกำรคงไว้ซึ่ง
คุณภำพน�้ำที่ยอมรับได้ในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำโขง โดยได้รับกำรรับรอง
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง PWQ และแนวทำงกำรปฏิบัติได้ระบุข้อก�ำหนดใน
กำรประเมินคุณภำพน�้ำ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ 

PWQ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน� ้ำ

PWQ อธิบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 2 ประเภทเพ่ือรักษำคุณภำพน�้ำให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ส�ำหรับมนุษย์ พืชและสัตว์ คือ (1) กำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพน�้ำ และ 
(2) กำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดย PWQ เรียกร้องให้ประเทศภำคีสมำชิก
ท้ัง 4 ประเทศมีกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพน�้ำท่ัวท้ังลุ่มน�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ และเตรียม
กลไกกำรตอบสนองส�ำหรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนมลภำวะทำงน�้ำ เช่น ภำวะน�้ำมัน
รั่วไหล และกำรปล่อยสำรพิษทำงน�้ำ เพ่ือปกป้องแม่น�้ำและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และชุมชนโดยรอบ 

ในกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพน�้ำ PWQ และแนวทำงกำรปฏิบัติ ได้ระบุสถำนท่ีและ
ควำมถี่ในกำรจัดเก็บตัวอย่ำงน�้ำ ตั้งเกณฑ์กำรประเมิน รวมถึงตั้งเป้ำคุณภำพน�้ำส�ำหรับ
สุขภำพมนุษย์ พืชและสัตว์น�้ำ ซึ่งกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน�้ำเป็นประจ�ำนี้เป็นผลมำ
จำกควำมส�ำเร็จของกิจกรรมกำรตรวจสอบติดตำมลุ่มน�้ำท่ีได้เร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2528 ท่ี
มีเครือข่ำยสถำนีจัดเก็บตัวอย่ำงน�้ำอยู่ในท่ีต่ำง ๆ ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำง 
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PWQ ก�ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนคุณภำพน� ้ำ

ภำยใต้กรอบกำรท�ำงำนของ PWQ ประเทศภำคีสมำชิกท้ัง 4 ประเทศได้เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงน�้ำจำก 48 สถำนี ซึ่งรวมถึงสถำนีบนล�ำน�้ำสำยประธำนของแม่น�้ำโขงจ�ำนวน 
17 แห่ง สถำนีบนแม่น�้ำ Bassac จ�ำนวน 5 แห่ง และจำกสถำนีแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำ
โขงอ่ืน ๆ ในแต่ละสถำนีจะมีค่ำพำรำมิเตอร์คุณภำพน�้ำจ�ำนวน 12 ค่ำ (อุณหภูมิ  
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำควำมเค็ม ค่ำควำมเป็นกรด และอ่ืน ๆ) ท่ีได้รับกำรวเิครำะห์
รำยเดอืน และค่ำพำรำมิเตอร์อีก 6 ค่ำ (แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และอื่น ๆ) ท่ี
ได้รับกำรตรวจสอบช่วงหน้ำฝนจำกเดือนเมษำยนจนถึงเดือนตุลำคม ส่วนค่ำปริมำณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องกำรใช้ในกำรย่อยสลำยอินทรีย์สำรที่มีอยู่ในน�้ำ (biochemical 
oxygen demand) จะถูกประเมินรำยเดือนในสถำนีบำงแห่งที่ได้รับคัดเลือกตลอดทั้งปี 
หลังจำกมีกำรประเมินคุณภำพแล้ว ตัวอย่ำงน�้ำจะถูกจัดประเภทเป็น “ยอดเย่ียม” “ดี” 
“ปำนกลำง” “ควรปรับปรุง” หรือ “ควรปรับปรุงอย่ำงย่ิง” ส�ำหรับสุขภำพของมนุษย์ และ
เกณฑ์คุณภำพน�้ำดังกล่ำวก็ถูกน�ำมำใช้ส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพน�้ำส�ำหรับสัตว์น�้ำ
เช่นเดียวกัน โดยตัวอย่ำงน�้ำท่ีท�ำกำรเก็บจะถูกน�ำไปวิเครำะห์ส�ำหรับกำรชลประทำน
ด้วยเช่นกัน 
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ข้อมูลตัวอย่ำงเหล่ำน้ีจะถูกส่งไปท่ีส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงเป็น
ประจ�ำทุกปีเพ่ือตรวจสอบและจัดเก็บในฐำนข้อมูลท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสำธำรณะ 
ซึ่งต่อมำ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงจะจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำปี 
ชื่อ “รำยงำนกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพน�้ำในภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำง” จำก
ข้อมูลท่ีรวบรวมสถำนีหลักบนแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ Bassac จ�ำนวน 22 แห่ง

เป็นเวลำหลำยปีท่ีคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงได้รวบรวมชุดข้อมูลคุณภำพน�้ำของ
แม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำโขงตำมเวลำจริง ซึ่งข้อมูลเหล่ำน้ีส่งผลให้ประเทศ
ภำคีสมำชิกสำมำรถตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ในด้ำนคุณภำพน�้ำ ส�ำหรับกำร
ป้องกันหรือแก้ไข และสำมำรถระบุมลภำวะของน�้ำข้ำมพรมแดนได้อย่ำงง่ำยดำย 
ข้อมูลเหล่ำน้ียังแสดงให้เห็นถึงฐำนข้อมูลท่ีเป็นมำตรฐำนเพ่ือศึกษำผลกระทบท่ีอำจ
เกิดข้ึนได้จำกกำรพัฒนำ รำยงำนประจ�ำปีได้ระบุไว้ว่ำคุณภำพของน�้ำในแม่น�้ำโขงใน
ภำพรวมยังคงมีสภำพดีตลอดท้ังลุ่มน�้ำ ยกเว้นพ้ืนท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่น และยังไม่มี
กำรตรวจพบปัญหำมลภำวะเกี่ยวกับน�้ำข้ำมพรมแดน 

การจัดประเภทคุณภาพน้ํา

ชีวิตสัตวนํ้า

สุขภาพของมนุษย

สูง ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอยางยิ่ง

ยอดเยี่ยม ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
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PWQ เรียกร้องกำรตอบสนองท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันต่อเหตุกำรณ์เกิดมลพิษ
ฉุกเฉิน 

PWQ ต้องกำรให้ประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงพัฒนำแผนกำรเพ่ือตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินข้ำมพรมแดนและสร้ำงกลไกในกำรร่วมมือปฏิบัติกำรท่ัวท้ังลุ่มน�้ำ 
ถึงแม้ว่ำจะยังไม่มีเหตุกำรณ์กำรเกิดมลภำวะแบบฉุกเฉินข้ำมพรมแดนในเวลำน้ี แต่
ประเทศภำคีสมำชิกได้เห็นถึงควำมส�ำคัญตรงกันในกำรพัฒนำกำรตอบสนองต่อกำร
บริหำรจัดกำรภัยพิบัติท่ัวท้ังลุ่มน�้ำในแบบเดียวกัน 

นับต้ังแต่มีกำรใช้ PWQ ประเทศภำคีสมำชิกท้ัง 4 ประเทศได้เจรจำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะทำงน�้ำแบบฉุกเฉินท้ังในระดับชำติและ
ระดับภูมิภำค และได้พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตอบสนองอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งแนวทำงกำรปฏิบัติดังกล่ำวได้ระบุ
ถึงกลไกในกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินท่ีมีต่อภัยพิบัติทำงธรรมชำติภำยใต้สมำคม
ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ท่ีมีอยู่แล้ว และระบุถงึกลไกทีค่วร
เพ่ิมและขยำยเพ่ือสำนต่อกำรท�ำงำนท่ีครอบคลุมถึงภัยพิบัติท่ีเกิดจำกมนุษย์ เช่น มลภำวะ
ทำงน�้ำ และเพ่ือหลีกเล่ียงกำรท�ำงำนท่ีซ�้ำซ้อน คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงจึงพยำยำม
สร้ำงควำมร่วมมือกับอำเซียน เพื่อพัฒนำกำรสร้ำงกลไกกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน
อย่ำงเป็นมำตรฐำน ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรระดับชำติ ข้ำมพรมแดน และ
ระดับภูมิภำคในกำรควบคุมภัยพิบัติจำกน�้ำ
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมำธิกำรแม่น� ้ำโขง หน้ำ 3

 L ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำลุ่มแม่น�้ำโขงอย่ำงย่ังยืน พ.ศ. 
2538 และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง (ฉบับเต็ม) :  
www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-1995-Agreement-n-
procedures.pdf

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแลกเปล่ียนและ  กำรใช้ร่วมกันซ่ึงข้อมูล และ
สำรสนเทศ (PDIES) หน้ำ 6

 L ระบบพอร์ทัลในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร: portal.mrcmekong.org

 L MekongInfo: www.mekonginfo.org

 L ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรของชุมชน: community.mrcmekong.org

 L ฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง: sedb.
mrcmekong.org 

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรติดตำม ตรวจสอบกำรใช้น� ้ำ (PWUM) หน้ำ 10

 L ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น�้ำ (PWUM):  
www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Tech-Guidelines-PWUM.pdf 

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง 
กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) หน้ำ 14

 L ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง: www.
mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Guidelines-on-
implementation-of-the-PNPCA.pdf

 L แผ่นพับข้อมูล PNPCA:  
www.mrcmekong.org/assets/Publications/PNPCA-brochure-11th-
design-final.pdf
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 L กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ PNPCA: www.mrcmekong.org/topics/pnpca-
prior-consultation

ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรรักษำปริมำณ   
กำรไหลของน� ้ำในแม่น� ้ำโขงสำยประธำน (PMFM) หน้ำ 18

 L ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรรักษำปริมำณกำรไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง สำยประธำน 
(PMFM): www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-
Maintenance-Flows.pdf

 L เว็บไซต์ของ PMFM: pmfm.mrcmekong.org

ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภำพน� ้ำ (PWQ) หน้ำ 22

 L ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภำพน�้ำ:  
www.mrcmekong.org/about-mrc/mandate/procedures-for-water-quality

 L ฐำนข้อมูลคุณภำพน�้ำ: portal.mrcmekong.org/waterquality_map

 L รำยงำนคุณภำพน�้ำประจ�ำปี: www.mrcmekong.org/assets/
Publications/2016-Lower-Mekong-Regional-Water-Quality-Monitoring-
Report-14June18-L-Res.pdf
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