ข้ อมูลเบื ้องต้ น

เกี่ ยวกั บ ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิ ก ารแม่ น� ำ้ โขง
ส�ำหรั บ

ความร่ วมมื อแม่ น� ำ้ โขง

PDIES

PWUM

PNPCA

PMFM

PWQ

ลุ่มแม่นํ้าโขงตอนบน

ลุ่มแม่น�้ำโขง

จีน

เมียนมาร์

ฮานอย

สปป.ลาว
เวียงจันทน์

ลุ่มแม่นํ้าโขง
ตอนล่าง
่นํ้า
แม
โขง

ไทย

เวียดนาม

กรุงเทพฯ

พนมเปญ

กัมพูชา
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ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขง
ความร่วมมือในด้านน� ้ ำส�ำหรับการพัฒนาแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืน
แม่น�้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น�้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีระยะทาง 4,900 กิโลเมตร
ไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเมียนมาร์ ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม แม่น�้ำโขงเป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สนับสนุนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกว่า 65
ล้านคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง แม่น�้ำโขงได้ชื่อว่าเป็น “แม่ของแม่น�้ำ” และ
เป็นแม่น�้ำที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากในการพัฒนาของภูมิภาคนี้
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว การลงทุนอย่าง
มหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ รวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
กิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน�้ำของแม่น�้ำโขง
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างทั้ง
4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ความท้าทายเหล่านี้ และในปี พ.ศ. 2538 พวกเขาได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืนและได้ก่อตั้งคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
(MRC) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนและ
เท่าเทียมอย่างเป็นธรรม
นับตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงได้กลายเป็นช่องทางการทูตเรื่องน�้ำส�ำหรับ
4 ประเทศเพื่อ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการใช้ทรัพยากรน�้ำที่ดีข้ึน ถึงแม้จะ
มีความแตกต่างกันในด้านผลประโยชน์และการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนา
ระดับชาติของประเทศภาคีสมาชิกก็ตาม นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับน�้ำอยู่หลายด้าน เช่น การประมง การจัดการภาวะน�้ำท่วมและฝนแล้ง และ
การเดินเรือ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ท�ำการรวบรวมอย่างเป็นระบบและมีการแบ่งปันข้อมูล
ให้แก่ประเทศภาคีสมาชิกเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขงที่ดีขึ้น
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กรอบความร่วมมือภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืนและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538
ได้ท�ำให้เกิดกรอบการท�ำงานทางด้านกฎหมายส�ำหรับ 4 ประเทศ เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจในขณะที่ยังสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยความตกลงดังกล่าวระบุ
ถึงภารกิจและเป้าหมายขององค์กร บทบาทและความรับผิดชอบของกลไก 3 ส่วน
คือ คณะมนตรี คณะกรรมการร่วม และส�ำนักงานเลขาธิการ รวมถึงวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งความตกลงนี้ได้ท�ำให้
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การพัฒนาลุ่มน�้ำอย่างสมดุล และการส่งเสริมศักยภาพของแม่น�้ำโขงอย่างสูงสุดผ่าน
แผนการพัฒนาลุ่มน�้ำ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคีสมาชิกได้
พัฒนาระเบียบปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการแม่น�้ำโขง
5 ด้าน อันได้แก่ ด้านแนวทางการแบ่งปันข้อมูลความ
รู้ในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง ด้านการติดตามการใช้น�้ำ
ด้านการติดตามความร่วมมือในการใช้น�้ำ
ด้านการดูแลรักษาภาวะการไหลของน�้ำ และด้าน
คุณภาพน�้ำ โดยในความร่วมมือ 3 ประการแรกเป็นการ
ก่อตัง้ กระบวนการในด้านความร่วมมือเกีย
่ วกับน�ำ้ ในขณะ
ทีส
่ ่วนที่เหลือเป็นการสร้างเงื่อนไขในการประเมิน
คุณภาพและสภาวะของน�ำ้ ซึง่ ระเบียบเหล่านีเ้ ป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ใน
นามของระเบียบปฏิบต
ั ข
ิ อง คณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง
ซึ่งก่อให้เกิดเป็นเครื่องมือที่เป็นระบบและเป็นหนึ่งเดียว
ในการด�ำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการพัฒนาลุ่ม
แม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืน
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โครงสร้างการบริหารของ
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง
กัมพูชา

สปป.ลาว

ไทย

คณะมนตรี
หน่วยงานวางแผนระดับนโยบาย

คณะกรรมการร่วม
หน่วยงานระดับบริหาร

สํานั กเลขาธิการ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ

ภาคีคเู่ จรจา
จีน

เมียนมาร์

เวียดนาม

ระเบียบปฏิบัติ 5 ด้าน:
PDIES

PWUM

PNPCA

PMFM

PWQ

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และ
สารสนเทศ (PDIES) ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2544 เพื่อด�ำเนินการ
ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารในเรื่องตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ
ที่มีความส�ำคัญในประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงทั้ง 4 ประเทศ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้�ำ (PWUM) ได้รับ
การรับรองในปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างระบบการติดตามตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้น�้ำในแม่น�้ำโขงสายประธานและแม่น�้ำสาขาของ
แม่น�้ำโขงโดยหลายภาคส่วนการใช้น�้ำที่รวมไปถึงการใช้น�้ำภายใน
ครัวเรือน การชลประทาน และเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง
(PNPCA) ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้านการใช้น�้ำและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเกี่ยวกับน�้ำ โดยมีกระบวนการเฉพาะ 3 กระบวนการส�ำหรับ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน�้ำ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง
สายประธาน (PMFM) ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2549 เพื่อก�ำหนด
เงื่อนไขในการประเมินและสร้างกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ
และรักษาปริมาณการไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขงสายประธานและแม่น�้ำ
โตนเลสาบ
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน�้ำ (PWQ) ได้รับการรับรองในปี พ.ศ.
2554 เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือให้แข็งแกร่ง ในเรื่องการติดตาม
และดูแลรักษาคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ Bassac ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ตกลงไว้

จุลสารฉบับนี้อธิบายถึงกระบวนการทั้ง 5 ด้านของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงในภาษา
ที่เข้าใจง่าย และแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความส�ำคัญส�ำหรับความร่วมมือ
ด้านน�้ำในภูมิภาค รวมไปถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาลุ่มน�้ำอย่างยั่งยืนได้
อย่างไร
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ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและ
การใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และสารสนเทศ

PDIES

้ ฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับภูมิภาค
การสร้างพืน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในแม่น�้ำโขงต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือในหลาย
ภาคส่วน นับตั้งแต่ข้อมูลด้านการประมง ไปจนถึงการศึกษาด้านอุทกวิทยา และ
คุณภาพน�้ำ ซึ่งข้อมูลภาคสนามของลุ่มน�้ำ มีความส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจใน
สภาวะของลุ่มน�้ำที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลจากประเทศภาคีสมาชิกนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีข้อจ�ำกัดในการแบ่งปันข้อมูลภายในให้กับ
ประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยระดับชาติ และเหตุผลอื่น ๆ
เพื่อช่วยให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศภาคีสมาชิกท�ำได้
สะดวกขึ้น คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคีสมาชิกได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการแลกเปลี่ยนและการใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และสารสนเทศ (PDIES) ซึ่งท�ำให้
เกิดกรอบความร่วมมือส�ำหรับประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงในการด�ำเนินการเรื่องการแบ่งปัน
ข้อมูลในระดับภูมิภาคส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่ดีขึ้น PDIES ได้รับ
การรับรองในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และได้กลายมาเป็นระเบียบปฏิบัติแรกเพื่อ
สนับสนุนความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลในประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4
ประเทศ
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PDIES เสริมสร้างการบริหารจั ดการข้ อมู ลลุ่ มน� ้ ำให้ แข็ งแกร่ง
PDIES และแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคในการด�ำเนินงานของ PDIES ได้อธิบาย
ขอบเขตการบริหารจัดการข้อมูลในระดับภูมิภาค ก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคีสมาชิก และก�ำหนดรูปแบบการเข้าถึง
จัดเก็บ และกระจายข้อมูลของลุ่มน�้ำ ซึ่งระเบียบปฏิบัตินี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง
ให้การบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศภาคีสมาชิกมีความน่าเชื่อถือ และมีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น
ภายใต้กรอบของ PDIES ประเทศภาคีสมาชิกจะถูกร้องขอให้รวบรวมและแบ่งปัน
ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านการศึกษาเรื่องทรัพยากรน�้ำ สภาพภูมิประเทศ
เกษตรกรรม การเดินเรือและการขนส่ง การจัดการและการบรรเทาอุทกภัย สิ่งแวดล้อม
และนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ-สังคม และการท่องเที่ยว รวมถึงด้านอื่น ๆ ข้อมูลดังกล่าวนี้
จะถูกแลกเปลี่ยนและใช้ร่วมกันกับส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงเพื่อ
การรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นเวลาหลายปีที่คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงได้รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมหลายมิติ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ
และการพัฒนาลุ่มน�้ำอย่างยั่งยืน โดยรวมไปถึงข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443
และข้อมูลแบบทันเวลา (real-time) ด้านทรัพยากรน�้ำในหลายภาคส่วน ข้อมูลดังกล่าว
นี้ถูกเก็บรวบรวมผ่านเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงสถานีอุตุนิยมวิทยา
แบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ 45 แห่ง สถานีตรวจสอบติดตามน�้ำฝนหรือระดับน�้ำ 139 แห่ง
สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้ำจ�ำนวน 48 แห่ง และพื้นที่ในการติดตามการประมงกว่า
100 แห่ง

เครือข่ายในการติดตามตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
้ ที่ทํางาน
จํานวนสถานี /พืน

ประเภทของการติดตามตรวจสอบ
ขอมูลดานทรัพยากรนํ้า
และอุตุนิยมวิทยา

49

45

135

48

นํ้าฝนและระดับนํ้า
คุณภาพนํ้า

100+

สุขภาพเชิงนิเวศวิทยา
Rainfall and

ตะกอนดิ
น
water level

17

139

48

การประมง
Hydrometeorological
data

41

100+

41
Fisheries
data

Water
quality

17
20

40

60

80

Ecological
health
100

120

Sediment
140

160
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PDIES ท� ำให้ สามารถเข้าถึ งข้อมู ลส�ำคัญ
ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง สามารถเข้าถึงได้
ผ่านทางหลายช่องทางภายใต้ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขง
ทั้งนี้ ช่องทางหลักส�ำหรับการค้นหาข้อมูลทางวิชาการคือ Data and Information
Services Portal ซึ่งเป็นพอร์ทัลข้อมูลที่สามารถตรวจสอบแคตาล็อกหลัก เพื่อการ
ค้นหา และดาวน์โหลดข้อมูลการศึกษาทางด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์น�้ำท่วม
คุณภาพน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรยังสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์ด้านตัวชี้วัดในการ
ชลประทาน เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ และเศรษฐกิจ-สังคมได้
ในพอร์ทัลข้อมูลนี้ ผู้เยี่ยมชมจะสามารถตรวจสอบระดับน�้ำรายวันหรือรายสัปดาห์ได้
จากสถานีอุทกวิทยาต่าง ๆ ในแม่น�้ำโขงผ่านแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive maps)
และสามารถตรวจสอบรายงานสถานการณ์น�้ำท่วมรายสัปดาห์ได้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 เป็นต้นมาบนหน้าเว็บไซต์การคาดการณ์น้�ำท่วม ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แผนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล่าสุดจะท�ำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถ
ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น น�้ำฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยบนแผนที่
และเห็นการประเมินผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันในอนาคต

พอร์ทัลข้อมูลของ MRC
แผนที่แบบโต้ตอบ แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

http://portal.mrcmekong.org/
interactive-climate-change-atlas
8

www.mrcmekong.org

จวบจนปัจจุบัน พอร์ทัลข้อมูลมีผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วกว่า 700 ราย โดยรวมไปถึงผู้
ก�ำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ ผู้ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่มักจะเข้าถึง
ฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงอยู่บ่อยครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
เพียงปีเดียว มีผู้เข้าเยี่ยมชมพอร์ทัลข้อมูลกว่า 40,000 รายจากกว่า 30 ประเทศ และมี
ผู้ใช้จ�ำนวน 685 รายร้องขอการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะด้าน
นอกจากข้อมูลทางวิชาการเหล่านี้ เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงยังมีข้อมูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงยังมีช่องทางในการให้ข้อมูลอื่น ๆ อีก 2 ช่องทาง
คือ MekongInfo ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับแม่น�้ำโขงจาก
หน่วยงานภายนอก และ Community Forum ซึ่งเป็นช่องทางส�ำหรับผู้ปฏิบัติและนักวิจัย
ในการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล
เพื่อช่วยพัฒนาพอร์ทัลข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงจะน�ำระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมูลอนุกรมเวลาแบบใหม่ (new time-series database
management system) มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากช่วงเวลาที่
หลากหลายและสามารถใช้ข้อมูลได้จากแผนที่แบบโต้ตอบและแผนภาพ รวมไปถึง
การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลภาคสนามให้มากขึ้น ระบบ
ข้อมูล และสารสนเทศของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงที่ได้ปรับปรุงใหม่ จะช่วยสร้าง
เสริมบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ท�ำให้นักวิจัย ผู้ปฏิบัติ และผู้สร้างนโยบาย เข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เข้าใจสถานะของลุ่มน�้ำ แนวโน้ม และประเด็นหลักในด้านน�้ำในปัจจุบันได้ และท�ำให้
เกิดโอกาสในการพัฒนาและร่วมมือกับสถาบันวิจัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต
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ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตาม
ตรวจสอบการใช้น�้ำ

PWUM

สนั บสนุ นการใช้ ทรั พยากรน�ำ้ ในอนาคต
ประชากรในชนบทหลายล้านคนต้องพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติในลุ่มแม่น�้ำโขง
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในขณะที่รัฐบาลและนักลงทุน
มองหาโอกาสที่จะเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและลดความยากจนผ่านโครงการ
สาธารณูปโภคในด้านน�้ำ เช่น เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ การชลประทาน และการควบคุม
ภาวะน�้ำท่วม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะติดตามว่าประเทศต่าง ๆ ในลุ่มแม่น�้ำโขงมีการ
ใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างไรเพื่อการพัฒนาลุ่มน�้ำอย่างยั่งยืน เนื่องจากข้อมูลเรื่องการใช้
น�้ำเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการลุ่มน�้ำ
เพื่อที่จะตอบสนองต่อความท้าทายนี้ คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคี
สมาชิกได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติด้านการติดตามตรวจสอบการใช้น�้ำ (PWUM) ซึ่ง
เป็นกรอบการท�ำงานเพื่อสนับสนุนระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในเรื่อง
การใช้ทรัพยากรน�ำ้ ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อล�ำน�ำ้ สายประธานของแม่นำ�้ โขงอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ
โดยได้มีการน�ำมาใช้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ร่วมกันกับระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โดย PWUM ได้ริเริ่ม
ระบบการติดตามตรวจสอบการใช้น�้ำในล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ
สาขาหลักอื่น ๆ ของแม่น�้ำโขง
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PWUM สร้ างข้ อมูลพืน
้ ฐานเพื่อการพัฒนา
PWUM ได้ก�ำหนดขอบเขตการท�ำงาน บทบาท และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคีสมาชิก รวมถึงวิธีการตรวจสอบการ
ใช้น�้ำ ภายใต้แผนงานของ PWUM จะมีการตรวจสอบติดตามการใช้ทรัพยากรน�้ำใน
แม่น�้ำโขง (การใช้ภายในลุ่มน�้ำ) และระหว่างแม่น�้ำโขงและลุ่มน�้ำอื่น ๆ (การผันน�้ำ
ระหว่างลุ่มน�้ำ) ที่อาจส่งผลกระทบส�ำคัญ ทั้งนี้ประเทศภาคีสมาชิกต่าง ๆ ได้ถูกร้องขอ
ให้รวบรวมและให้ข้อมูลการตรวจสอบติดตามเหล่านี้ ในขณะที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขงมีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูล จัดเตรียมรายงาน และจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับการใช้น�้ำในภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2549 แนวทางการปฏิบัติเรื่อง PWUM ได้ก�ำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิก
ในแม่น�้ำโขงทั้ง 4 ประเทศรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการใช้น�้ำภายใต้แผนที่มีอยู่ และ
ก�ำหนดตัวชี้วัดในการตรวจสอบติดตามการใช้น�้ำภายในลุ่มน�้ำ โดยรวมถึงข้อมูลด้าน
ปริมาณน�้ำฝน ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน�้ำ และประเภทของการใช้น�้ำ และชุดตัวชี้วัด
อื่น ๆ ส�ำหรับการติดตามตรวจสอบการผันน�้ำ เช่น พื้นที่ในการผันน�้ำ ข้อก�ำหนดการ
ออกแบบ และปริมาณการผันน�้ำ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติเรื่อง PWUM ก�ำหนดให้มีระบบ
การติดตามตรวจสอบการใช้น�้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้ำ เพื่อที่ส�ำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงจะสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ ภายใต้แนวทาง
การปฏิบัติเรื่องดังกล่าว การติดตามตรวจสอบการผันน�้ำข้ามลุ่มน�้ำจะต้องด�ำเนินการ
ทุกวันในช่วงฤดูแล้ง และอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการน�ำเอาระเบียบปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัตินี้มาใช้ การ
เก็บข้อมูลการใช้น�้ำยังไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจ�ำกัดและความยาก
ล�ำบากในการด�ำเนินการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความท้าทายในการบันทึกผลกระทบ
สะสมอันเกิดจากผู้ใช้น�้ำรายย่อย เช่น ชาวนาจากครอบครัวขนาดเล็ก และความท้าทาย
ในการตรวจสอบติดตามการใช้น�้ำในระดับภูมิภาค เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายระดับชาติในเรื่องระบบสิทธิด้านน�้ำ เช่น การให้ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับน�้ำและ
รายงานการใช้น�้ำ เป็นต้น
PWUM ท� ำให้ เกิ ดการติ ดตามตรวจสอบการใช้ น�้ำ
ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดมากมาย คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงได้สนับสนุนประเทศภาคี
สมาชิกแต่ละประเทศให้ด�ำเนินการศึกษาน�ำร่องเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการใช้น�้ำ
โดยให้แต่ละประเทศเลือกพื้นที่ตัวอย่างในลุ่มน�้ำใดลุ่มน�้ำหนึ่งเพื่อติดตามการใช้น�้ำ
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จากการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการชลประทาน เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ หรือ
การใช้น�้ำภายในครัวเรือน โดยกัมพูชาได้ท�ำการศึกษาน�ำร่องที่แม่น�้ำ Pursat River
สปป.ลาว ศึกษาแม่น�้ำเซโดน ประเทศไทยศึกษาในพื้นที่ลุ่มน�้ำก�่ำ และเวียดนามศึกษา
พื้นที่ในแม่น�้ำ Srepok River
ระหว่างการศึกษาน�ำร่องในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลในระดับชาติโดยใช้เครื่องมือและแนวทางที่เห็นชอบร่วมกัน โดยคณะท�ำงาน
ที่ท�ำการศึกษาน�ำร่องได้บันทึกความยาก-ง่าย ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น�้ำ และ
ยังได้รายงานถึงข้อจ�ำกัดบางประการในด้านระเบียบวิธีวิจัย
จากการปฏิรูปสถาบันของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงที่ผ่านมา งานของ PWUM ถูก
เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งคณะท�ำงานด้านวิชาการกลุ่มใหม่ได้ถูกรวมตัว
ขึ้นมาเพื่อท�ำการศึกษาต่อเนื่องจากโครงการน�ำร่อง ตรวจสอบข้อมูลการติดตามการ
ใช้น�้ำ วิธีการและเครื่องมือเพื่อสร้างบทเรียน และศึกษาแนวทางด้านวิธีการที่จะน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบติดตามการใช้น�้ำในระดับทั่วทั้งลุ่มน�้ำ หากระบบการ
ตรวจสอบติดตามนั้นถูกสร้างขึ้นก็จะสามารถให้ข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ตัดสินใจและผู้
ใช้น�้ำ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการวางแผนการจัดการน�้ำต่อไป

12

www.mrcmekong.org

13

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง
การปรึกษาหารือล่วงหน้ า และข้อตกลง

PNPCA

แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาน� ้ ำในระดับภูมิภาค
เพื่อการใช้แม่น�้ำโขงส�ำหรับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มการ
ก่อสร้างสะพาน โครงการชลประทานขนาดใหญ่และโครงสร้างในการควบคุมน�้ำท่วม
รวมถึงเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำบนล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสาขาของ
แม่น�้ำโขง ซึ่งโครงการเหล่านี้ท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ก็อาจท�ำให้เกิด
ผลกระทบข้ามพรมแดนต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่กับแม่น�้ำ
เพือ
่ เป็นการหาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรก
ั ษ์ คณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง
และประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศจึงได้สร้างระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ
วางแผนพัฒนาน�้ำในระดับภูมิภาคร่วมกัน โดยได้รับการรับรองในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 PNPCA ก�ำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกที่จะด�ำเนินโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคบนแม่น�้ำโขงด�ำเนินการตามกระบวนการความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อ
การใช้น�้ำที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในภูมิภาค
PNPCA

ก่อให้เกิด 3 กระบวนการเพื่อส่งเสริมการทูตด้านน� ้ ำ

PNPCA และแนวทางการปฏิบัติของ PNPCA ปี พ.ศ. 2548 ได้ก�ำหนดกระบวนการ
เฉพาะ 3 ด้านส�ำหรับความร่วมมือในการพัฒนาน�้ำระดับภูมิภาค ปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
กระบวนการดังกล่าว และบทบาท ความรับผิดชอบ ของประเทศเจ้าของโครงการ
การแจ้ง เรียกร้องให้ประเทศเจ้าของโครงการแจ้งรายละเอียดต่อ
ประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ก่อนที่จะมีการประกาศด�ำเนินการ
การปรึกษาหารือล่วงหน้า เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการประเมินทาง
วิชาการและการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการก่อนที่
ประเทศเจ้าของโครงการจะเริ่มด�ำเนินการ ที่มีระยะเวลา 6 เดือน
ข้อตกลง ก�ำหนดให้มีการเจรจาระหว่างประเทศภาคีสมาชิกต่าง ๆ เพื่อ
บรรลุถึงฉันทามติร่วมในด้านแนวทางและเงื่อนไขของโครงการ ก่อนมี
การด�ำเนินการใช้น�้ำตามที่เสนอขอ
14
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การดําเนิ นการตามกระบวนการของ PNPCA
ประเภทของแม่นํ้า

ฤดูกาล

ฤดูแล้ง
ลํานํ ้ าสายประธาน
ของแม่นํ้าโขง
ฤดูนํ้ามาก

แม่นํ้าสาขาของ
แม่นํ้าโขง

ขอบเขตในการใช้นํ้า

กระบวนการ

ผันนํ ้ าข้ามลุ่มนํ ้ า (จากลุ่มแม่นํ้าโขงสู่ลุ่มนํ ้ าอื่น)

ข้อตกลงเฉพาะ

ภายในลุ่มนํ ้ าเดียวกัน (ภายในลุ่มแม่นํ้าโขง)

การปรึกษาหารือล่วงหน้ า

ข้ามลุ่มนํ ้ า (จากลุ่มแม่นํ้าโขงสู่ลุ่มนํ ้ าอื่น)

การปรึกษาหารือล่วงหน้ า

ภายในลุ่มนํ ้ าเดียวกัน (ภายในลุ่มแม่นํ้าโขง)

การแจ้ง

ภายในและข้ามลุ่มนํ ้ า

การแจ้ง

ฤดูแล้ง + ฤดูนํ้ามาก

ประเทศที่รับแจ้ง และคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง ซึ่งภายใต้ความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน�้ำโขงอย่างยั่งยืนระบุว่า โครงการพัฒนาด้านน�้ำใด ๆ ใน
ภูมิภาค ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการไหลของน�้ำหรือคุณภาพของล�ำน�้ำสายประธานของ
แม่น�้ำโขง จะต้องด�ำเนินการตาม 1 ใน 3 ระเบียบปฏิบัติ คือการแจ้ง การปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า หรือข้อตกลง
กระบวนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความร่วมมือเรื่องน�้ำระหว่างประเทศ
ภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้ำเพื่อการพัฒนาให้ได้มาก
ที่สุด ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงความพยายามในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน�้ำข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวไม่มีผลต่อการรับรองหรือปฏิเสธโครงการที่น�ำเสนอต่อประเทศ
ภาคีสมาชิก
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ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการการปรึกษาหารือล่วงหน้า ส�ำนักงานเลขาธิการคณะ
กรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศที่เกี่ยวข้องได้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นในหลายภาคส่วน รวมถึงด้านการประมง การศึกษาเรื่องอุทกวิทยา และการ
เดินเรือ และยังได้แนะน�ำแนวทางในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีความจ�ำเป็น
ประธานคณะกรรมการร่วมก็สามารถขยายเวลาของกระบวนการปรึกษาหารือให้
มากกว่า 6 เดือนได้ ในกรณีที่โครงการที่น�ำเสนอไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โครงการ
ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังคณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงเพื่อหาข้อสรุปใน
การด�ำเนินการต่อไป
PNPCA ส่งเสริมการปรึกษา หารือในแผนการพั ฒนาระดั บภู มิภาค
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงได้
รับข้อเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้ำ 59 โครงการ โดย 55 โครงการ
ถูกน�ำเสนอเพื่อการแจ้งเตือน 4 โครงการส�ำหรับการปรึกษาหารือล่วงหน้า และยังไม่มี
โครงการใด เข้าข่ายในการสร้างข้อตกลงเป็นการเฉพาะ
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ส�ำหรับกรณีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้ง 55 โครงการนั้น มี 50 โครงการที่เป็นโครงการ
บนแม่น�้ำสาขาของแม่น�้ำโขงและ 5 โครงการบนล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขง โดย
ร้อยละ 80 คือโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ ส่วนที่เหลือคือการชลประทาน การควบคุม
น�้ำท่วม และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ โดยรวมถึงโครงการเขื่อนไฟฟ้า
พลังน�้ำบนแม่น�้ำเซซานในปี พ.ศ. 2553 ข้อเสนอของประเทศไทยปี พ.ศ. 2538 ใน
การศึกษาการผันน�้ำจากแม่น�้ำกกและแม่น�้ำอิงในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา และโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ใจกลางจังหวัดดั๊กลั๊ก (Dak Lak) ของเวียดนามที่น�ำเสนอในปี
พ.ศ. 2548
โครงการที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าทั้ง 4 โครงการนั้นเกี่ยวข้องกับ
โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำบนล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขงในสปป.ลาว คือเขื่อน
ไซยะบุรี (2553) เขื่อนดอนสะโฮง (2556) เขื่อนปากเบง (2559) และเขื่อนปากลาย
(2561) ซึ่งมี 3 โครงการที่ได้ด�ำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าช่วง 6 เดือนเป็นเวลา
แล้วเสร็จ ผ่านการประเมินทางวิชาการและการให้ข้อมูลและปรึกษาหารือกับสาธารณะ
ส�ำหรับ 2 โครงการแรกคือไซยะบุรีและดอนสะโฮงนั้น ในช่วงท้ายของกระบวนการยัง
ไม่มีข้อสรุปจากคณะกรรมาธิการร่วมอย่างเป็นทางการ แต่ในโครงการที่ 3 คือ ปาก
เบง ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
ลาวด�ำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยง ลดทอน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้ามพรมแดน ในด้านกระแสน�้ำ ตะกอนดิน บันไดปลาโจน การเดินเรือ และเงื่อนไข
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเรียกร้องให้ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
เตรียมแผนปฏิบัติการภายหลังการปรึกษาหารือ ซึ่งการปรึกษาหารือล่วงหน้าในประเด็น
เขื่อนปากลายคาดว่าจะมีการด�ำเนินการภายหลังการยื่นเอกสารให้แก่ส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
การปรึกษาหารือล่วงหน้าเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิกทาง การ
ทูตด้านน�้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโอกาส
ส�ำหรับประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงข้อกังวล เกี่ยว
กับผลกระทบข้ามพรมแดน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ ผลการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ อีกทัง้ หน่วยงานอืน
่ ๆ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการ
ใช้กลไก PNPCA และกระบวนการทางการทูตด้านน�้ำนี้เอง ท�ำให้คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงยังคงเป็นตัวกลางหลักเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในภูมิภาค
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ั เิ รือ่ งการรักษาปริมาณ
การไหลของน� ้ ำในแม่น�้ำโขงสายประธาน

PMFM

รักษาการไหลของแม่น�้ำโขงและโตนเลสาบให้เป็ นไปอย่างปกติ
การไหลของน�้ำตามฤดูกาลเป็นสิ่งส�ำคัญต่อระบบนิเวศของลุ่มน�้ำและวิถีชีวิตของผู้คน
ในประเทศริมแม่น�้ำโขง หากไม่มีกระแสน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นประจ�ำปี ปลาจะไม่สามารถ
อพยพจากร่องน�้ำลึกมายังพื้นที่น�้ำท่วมถึงเพื่อการวางไข่ได้ การกักเก็บน�้ำท่วมในหน้า
ฝนช่วยส่งเสริมการชลประทานในหน้าแล้ง ในขณะที่ตะกอนดินที่ถูกกักเก็บไว้จะช่วย
ปรับปรุงคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งน�้ำท่วมจะช่วยระบายน�้ำขังและดัน
น�้ำที่มีภาวะมลพิษออกไป ดังนั้นการคงไว้ซึ่งรูปแบบการไหลของน�้ำตามธรรมชาติ จึง
เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับระบบนิเวศของแม่น�้ำโขงและวิถีชีวิตริมน�้ำโขง โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องเผชิญกับกระแสการลงทุนด้านโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำที่เติบโตขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศ
ภาคีสมาชิกได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง
สายประธาน (PMFM) ซึ่งวางกรอบในการรักษาปริมาณการไหลต�่ำสุด และอัตราการ
ไหลเฉลี่ยมากที่สุดของแม่น�้ำโขงสายประธานและปริมาณการไหลย้อนกลับของน�้ำ
ธรรมชาติที่ยอมรับได้ของทะเลสาบเขมรในกัมพูชา ซึ่งเชื่อมต่อแม่น�้ำโขงสายประธาน
และโตนเลสาบ การไหลย้ อ นกลั บของแม่ น�้ำนี้ เป็ นปรากฏการณ์ เ ฉพาะที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ช่ ว งที่ น�้ำ ท่ว มในทะเลสาบเขมร ท�ำให้พื้นที่ของโตนเลสาบขยายเพิ่มขึ้นป็น 6 เท่าตัว
PMFM ได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 และได้ก�ำหนดเงื่อนไขทาง
วิชาการเพื่อประเมินระดับการไหลของน�้ำที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการไหลของน�้ำตาม
ฤดูกาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้ให้คงอยู่ ท่ามกลางการด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น การปรับ
เปลี่ยนเส้นทางการไหลของน�้ำ การปล่อยน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ และการด�ำเนินการอื่น ๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขง
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PMFM

ช่วยคงไว้ซึ่งปริมาณการไหลของน� ้ ำตามเงื่อนไขการประเมิน

PMFM และร่างแนวทางด้านเทคนิคของ PMFM ได้ก�ำหนดปริมาณการไหลของน�้ำ
ตามฤดูกาลไว้ 3 ประเภท ได้แก่:
ปริมาณการไหลต�่ำสุดของน�้ำตามธรรมชาติรายเดือนที่เป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละ
เดือนในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม-พฤษภาคม)
อัตราเฉลี่ยการไหลของน�้ำสูงสุดรายวันเกินอัตราเฉลี่ยการไหลของน�้ำตาม
ธรรมชาติในช่วงฤดูน�้ำหลาก (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
ปริมาณการไหลย้อนกลับของน�้ำตามธรรมชาติที่ยอมรับได้ของทะเลสาบเขมรใน
ช่วงฤดูน�้ำมาก (กรกฎาคม-ตุลาคม)
แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ต้องการให้ประเทศภาคีสมาชิก ด�ำเนินการ (1) ตรวจสอบ
ติดตามปริมาณการไหลของน�้ำเป็นรายวัน และ (2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงการไหล
ของน�้ำส�ำหรับโครงการพัฒนาน�้ำที่ได้ท�ำการเสนอ กรอบการท�ำงานของ PMFM ได้
สร้างเงื่อนไข 6 ประการเพื่อประเมินการไหลของน�้ำ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการส�ำหรับ
การตรวจสอบติดตาม และอีก 3 ประการส�ำหรับการวางแผน

เงื่อนไขในการไหลของนํ ้ า
แมนํ้า

ฤดูกาล

แลง
แมน้ําโขง
นํ้าหลาก

ทะเลสาบเขมร

นํ้าหลาก

ประเภทการไหล
ของนํ้าที่จะยังคงไว

เงื่อนไขในการประเมินการไหลของนํ้า
สําหรับการ
ตรวจสอบติดตาม

สําหรับการวางแผน

การไหลของนํ้า
ตํ่าสุดรายเดือน

ชุดการไหลของ
แมนํ้าตํ่าสุดรายวัน

ชุดการไหลของแมนํ้า
ตํ่าสุดรายเดือน

การไหลของนํ้ามากที่สุด
ในแตละวัน

ชุดการไหลของ
แมนํ้าที่มากที่สุด
รายวัน

ชุดการไหลของ
แมนํ้าที่มากที่สุด
รายเดือน

การไหลยอนกลับ

ความตางของประวัติ
การไหลรายวัน
ที่แปรกกะดัม

ความตางการไหล
ตามฤดูกาล
ที่กระแจะ
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การตรวจสอบติดตามของ PMFM ช่ วยให้ เกิดการแจ้ งเตือนล่ วงหน้ า
PMFM จ�ำเป็นต้องให้ประเทศภาคีสมาชิกทัง้ 4 ประเทศเก็บรวบรวมข้อมูลการไหลของน�ำ้
รายวัน เช่น การปล่อยน�้ำ ระดับและปริมาณน�้ำที่สถานีน�้ำ 12 สถานีในแม่น�้ำโขงสาย
ประธานและแม่น�้ำโตนเลสาบ โดยในช่วงฤดูน้�ำหลาก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงเป็นรายวันเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ ในขณะที่
สถานการณ์รายวันของการไหลของน�้ำจะถูกจัดประเภทว่าเป็น “ปกติ” “เสถียร” “ไม่
เสถียร” หรือ “ร้ายแรง” และได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ PMFM ของ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง ส่วนในช่วงฤดูแล้ง ข้อมูลการไหลของน�้ำจะถูกรวบรวม
รายวันแต่สง่ มายังคณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขงเป็นรายสัปดาห์
ในกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ “ไม่
เสถียร” หรือ “ร้ายแรง” คณะ
กรรมาธิการแม่นำ�้ โขงจะแจ้งเตือน
ประเทศภาคีสมาชิกส�ำหรับการ
ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น และจัดให้
มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
วิชาการที่จ�ำเป็นเพื่อลดทอนผลก
ระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สถานี นํ้าเพื่อตรวจสอบการไหลของนํ ้ า
China

Myanmar

Hanoi

1 Chiang Saen

Lao PDR

Vientiane

จวบจนปัจจุบันนี้ การไหลของ
แม่น�้ำทั้งในแม่น�้ำโขงสายประธาน
และทะเลสาบเขมรส่วนใหญ่ยัง
คงมีสภาพปกติและมีเสถียรภาพ
ตลอดทั้งปี มีเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่
ได้รับการบันทึกว่ามีความร้ายแรง
คือ สถานการณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ.
2553 เมื่อมรสุมฤดูฝนปี พ.ศ. 2552
สิ้นสุดก่อนเวลาปกติเป็นเวลา 6
สัปดาห์ และมรสุมฤดูฝนในปี พ.ศ.
2553 เกิดขึ้นล่าช้ากว่าเวลาปกติ
ไป 4 สัปดาห์ ท�ำให้เกิดภาวะแห้ง
แล้งที่รุนแรงในบริเวณที่มีการ
ตรวจสอบติดตาม ซึ่งการประเมิน
ผลพบว่า การควบคุมน�้ำที่ประตู
เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำในลุ่มแม่น�้ำโขง
ตอนบน อาจมีส่วนส่งผลให้การเกิด

2 Vientiane

Thailand
3 Khong Chiam
4 Pakse

Bangkok

5 Stung Treng

Cambodia
Kampong Luong 10

Phnom Penh Port 8

www.mrcmekong.org

7 Chrouy Changvar

Phnom Penh

Chau Doc 12

Viet Nam
11 Tan Chau

การจัดประเภทเงื่อนไขการไหลของนํ ้ า
ปกติ
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6 Kratie

Prek Kdam 9

เสถียร

ไมเสถียร

รายแรง

ภัยแล้งของภูมิภาค ซึ่งทั้ง 4 ประเทศได้รับการแจ้งเตือนให้มีการด�ำเนินการลดผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง
PMFM ช่ วยสนั บสนุ นการวางแผนบริหารจั ดการน� ้ ำที่ สอดคล้ องกั บปริมาณการไหล
กรอบการท�ำงานของ PMFM ได้สนับสนุนให้เกิดการวางแผนพัฒนาน�้ำที่ดีขึ้น เมื่อ
มีการน�ำเสนอแผนโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ จะต้องมีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
การไหลของน�้ำที่เกิดขึ้นจากโครงการที่น�ำเสนอ โดยค�ำนวณการกักเก็บน�้ำ ปล่อย
น�้ำ และระบายน�้ำตามข้อเสนอ และประเมินเงื่อนไขการไหลในแม่น�้ำโขงสายประธาน
หากการคาดการณ์การไหลอันมีผลมาจากโครงการที่น�ำเสนอนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ จะมี
การน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับประเทศที่เสนอโครงการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้
การประเมินดังกล่าวถูกน�ำมาใช้กบ
ั โครงการเขือ
่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ ในไซยะบุรี ดอนสะโฮง
และปากเบงใน สปป.ลาว ในช่วงกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โดยการคาด
การณ์ระดับการไหลของน�้ำทั้งหมดในแม่น�้ำโขงพบว่า ปริมาณการไหลอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้เนื่องจากศักยภาพในการกักเก็บน�้ำนั้นมีจ�ำกัด เนื่องจากการออกแบบ
โครงการเขื่อนข้างต้นเป็นการออกแบบประเภทเขื่อนแบบน�้ำไหลผ่าน (run-of-river
dam) ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาทั่วทั้งลุ่มน�้ำ โดย
PMFM ได้สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานในการประเมินการไหลของน�้ำครอบคลุมพื้นที่ลุ่ม
น�้ำ
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ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน� ้ ำ

PWQ

ปกป้ องคุณภาพน� ้ ำของแม่น�้ำโขง
คุณภาพน�้ำที่ไม่ดีสามารถเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้คนและระบบนิเวศ การรักษาคุณภาพ
น�้ำที่ดีในแม่น�้ำโขงไว้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับผู้คนในชุมชนริมน�้ำและสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
เนื่องจากผู้คนกว่า 65 ล้านคนต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรน�้ำของแม่น�้ำโขง ซึ่งเป็นทั้ง
แหล่งอาหารและเพื่อสร้างรายได้
ในการตอบสนองต่อความต้องการในการตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันคุณภาพน�้ำทั่ว
ทั้งลุ่มแม่น้ำ� โขงตอนล่าง คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและประเทศภาคีสมาชิกได้พัฒนา
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน�้ำ (PWQ) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ประกันการคงไว้ซึ่ง
คุณภาพน�้ำที่ยอมรับได้ในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสาขาของแม่น�้ำโขง โดยได้รับการรับรอง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง PWQ และแนวทางการปฏิบัติได้ระบุข้อก�ำหนดใน
การประเมินคุณภาพน�้ำ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพน�้ำ
PWQ

ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพน� ้ ำ

PWQ อธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน 2 ประเภทเพื่อรักษาคุณภาพน�้ำให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ส�ำหรับมนุษย์ พืชและสัตว์ คือ (1) การตรวจสอบติดตามคุณภาพน�้ำ และ
(2) การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย PWQ เรียกร้องให้ประเทศภาคีสมาชิก
ทั้ง 4 ประเทศมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพน�้ำทั่วทั้งลุ่มน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ และเตรียม
กลไกการตอบสนองส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลภาวะทางน�้ำ เช่น ภาวะน�้ำมัน
รั่วไหล และการปล่อยสารพิษทางน�้ำ เพื่อปกป้องแม่น�้ำและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และชุมชนโดยรอบ
ในการตรวจสอบติดตามคุณภาพน�้ำ PWQ และแนวทางการปฏิบัติ ได้ระบุสถานที่และ
ความถี่ในการจัดเก็บตัวอย่างน�้ำ ตั้งเกณฑ์การประเมิน รวมถึงตั้งเป้าคุณภาพน�้ำส�ำหรับ
สุขภาพมนุษย์ พืชและสัตว์น�้ำ ซึ่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำเป็นประจ�ำนี้เป็นผลมา
จากความส�ำเร็จของกิจกรรมการตรวจสอบติดตามลุ่มน�้ำที่ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ที่
มีเครือข่ายสถานีจัดเก็บตัวอย่างน�้ำอยู่ในที่ต่าง ๆ ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
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PWQ ก� ำหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนคุ ณภาพน� ้ ำ
ภายใต้กรอบการท�ำงานของ PWQ ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศได้เก็บรวบรวม
ตัวอย่างน�้ำจาก 48 สถานี ซึ่งรวมถึงสถานีบนล�ำน�้ำสายประธานของแม่น�้ำโขงจ�ำนวน
17 แห่ง สถานีบนแม่น้�ำ Bassac จ�ำนวน 5 แห่ง และจากสถานีแม่น�้ำสาขาของแม่น�้ำ
โขงอื่น ๆ ในแต่ละสถานีจะมีค่าพารามิเตอร์คุณภาพน�้ำจ�ำนวน 12 ค่า (อุณหภูมิ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรด และอื่น ๆ) ทีไ่ ด้รบ
ั การวิเคราะห์
รายเดือน และค่าพารามิเตอร์อีก 6 ค่า (แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และอื่น ๆ) ที่
ได้รับการตรวจสอบช่วงหน้าฝนจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม ส่วนค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้ำ (biochemical
oxygen demand) จะถูกประเมินรายเดือนในสถานีบางแห่งที่ได้รับคัดเลือกตลอดทั้งปี
หลังจากมีการประเมินคุณภาพแล้ว ตัวอย่างน�้ำจะถูกจัดประเภทเป็น “ยอดเยี่ยม” “ดี”
“ปานกลาง” “ควรปรับปรุง” หรือ “ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง” ส�ำหรับสุขภาพของมนุษย์ และ
เกณฑ์คุณภาพน�้ำดังกล่าวก็ถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับการประเมินคุณภาพน�้ำส�ำหรับสัตว์น�้ำ
เช่นเดียวกัน โดยตัวอย่างน�้ำที่ท�ำการเก็บจะถูกน�ำไปวิเคราะห์ส�ำหรับการชลประทาน
ด้วยเช่นกัน

สถานี ตรวจสอบคุณภาพนํ ้ า
CHINA

Lower Mekong Basin

Houa Khong

MYANMAR

Primary Stations
Chiang Sean

River

Ban Hatkham
Luang Prabang

Chiang Rai

Tributaries
LAO PDR
Ban Hai
Vientiane

Houay Mak Hiao

Ban Chai Buri
Nakhon Phanom
Sebangfai

Na Kae

Savannakhet
Ban Kengdone

THAILAND
Mun

Ubon

Khong Chiam
Sedone bridge
Pakse

Angdoung Meas
Siem Pang

CAMBODIA
Stung Treng
Bakprea

Phum Pl

Pleicu

Lumphat

Phnom Krom

Kampong Chhnang

Kampong Loung

Ban Don
Kratie

Kampong Cham
Prek Kdam
Phnom Penh Port

Chroy Chanvar

Takmao
Koh Thom
Tan Chau
Chau Doc
Tinh Bien

Khos Khel
Neak Loeung
Kaom Samnor
Tu Thuong
Tu Thuong

VIET NAM

My Tho
My Thuan
Can Tho
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การจัดประเภทคุณภาพนํ ้ า
ชีวิตสัตวนํ้า
สุขภาพของมนุษย

สูง

ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุงอยางยิ่ง

ยอดเยี่ยม

ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุงอยางยิ่ง

ข้อมูลตัวอย่างเหล่านี้จะถูกส่งไปที่ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงเป็น
ประจ�ำทุกปีเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บในฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
ซึ่งต่อมา ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปี
ชื่อ “รายงานการตรวจสอบติดตามคุณภาพน�้ำในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง” จาก
ข้อมูลที่รวบรวมสถานีหลักบนแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำ Bassac จ�ำนวน 22 แห่ง
เป็นเวลาหลายปีท่ีคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงได้รวบรวมชุดข้อมูลคุณภาพน�้ำของ
แม่น�้ำโขงและแม่น�้ำสาขาของแม่น�้ำโขงตามเวลาจริง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านคุณภาพน�้ำ ส�ำหรับการ
ป้องกันหรือแก้ไข และสามารถระบุมลภาวะของน�้ำข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดาย
ข้อมูลเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการพัฒนา รายงานประจ�ำปีได้ระบุไว้ว่าคุณภาพของน�้ำในแม่น�้ำโขงใน
ภาพรวมยังคงมีสภาพดีตลอดทั้งลุ่มน�้ำ ยกเว้นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และยังไม่มี
การตรวจพบปัญหามลภาวะเกี่ยวกับน�้ำข้ามพรมแดน
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PWQ เรียกร้องการตอบสนองที่ เป็ นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั นต่ อเหตุ การณ์ เกิ ดมลพิ ษ

ฉุ กเฉิ น

PWQ ต้องการให้ประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงพัฒนาแผนการเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินข้ามพรมแดนและสร้างกลไกในการร่วมมือปฏิบัติการทั่วทั้งลุ่มน�้ำ
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเหตุการณ์การเกิดมลภาวะแบบฉุกเฉินข้ามพรมแดนในเวลานี้ แต่
ประเทศภาคีสมาชิกได้เห็นถึงความส�ำคัญตรงกันในการพัฒนาการตอบสนองต่อการ
บริหารจัดการภัยพิบัติทั่วทั้งลุ่มน�้ำในแบบเดียวกัน
นับตั้งแต่มีการใช้ PWQ ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศได้เจรจาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการบริหารจัดการมลภาวะทางน�้ำแบบฉุกเฉินทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค และได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการและการตอบสนองอย่างเร่งด่วน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุ
ถึงกลไกในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่มีต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติภายใต้สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่มีอยู่แล้ว และระบุถงึ กลไกทีค
่ วร
เพิม
่ และขยายเพือ
่ สานต่อการท�ำงานที่ครอบคลุมถึงภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เช่น มลภาวะ
ทางน�้ำ และเพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงจึงพยายาม
สร้างความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อพัฒนาการสร้างกลไกการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
อย่างเป็นมาตรฐาน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการระดับชาติ ข้ามพรมแดน และ
ระดับภูมิภาคในการควบคุมภัยพิบัติจากน�้ำ
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง

หน้ า 3

LL ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.

2538 และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (ฉบับเต็ม) :
www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-1995-Agreement-nprocedures.pdf

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและ การใช้ร่วมกันซึ่งข้อมูล และ
หน้ า 6
สารสนเทศ (PDIES)
LL ระบบพอร์ทัลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร: portal.mrcmekong.org
LL MekongInfo: www.mekonginfo.org
LL ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของชุมชน: community.mrcmekong.org
LL ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง: sedb.

mrcmekong.org

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตาม ตรวจสอบการใช้น�้ำ (PWUM)

หน้ า 10

LL ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้�ำ (PWUM):

www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Tech-Guidelines-PWUM.pdf

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง
การปรึกษาหารือล่วงหน้ า และข้อตกลง (PNPCA)

หน้ า 14

LL ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง: www.

mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Guidelines-onimplementation-of-the-PNPCA.pdf
LL แผ่นพับข้อมูล PNPCA:

www.mrcmekong.org/assets/Publications/PNPCA-brochure-11thdesign-final.pdf
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LL การปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA: www.mrcmekong.org/topics/pnpca-

prior-consultation

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณ
การไหลของน� ้ ำในแม่น�้ำโขงสายประธาน (PMFM)

หน้ า 18

LL ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน�้ำในแม่น�้ำโขง สายประธาน

(PMFM): www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/ProceduresMaintenance-Flows.pdf

LL เว็บไซต์ของ PMFM: pmfm.mrcmekong.org

ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน� ้ ำ (PWQ)

หน้ า 22

LL ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน�้ำ:

www.mrcmekong.org/about-mrc/mandate/procedures-for-water-quality
LL ฐานข้อมูลคุณภาพน�้ำ: portal.mrcmekong.org/waterquality_map
LL รายงานคุณภาพน�้ำประจ�ำปี: www.mrcmekong.org/assets/

Publications/2016-Lower-Mekong-Regional-Water-Quality-MonitoringReport-14June18-L-Res.pdf

27
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www.mrcmekong.org

สิง่ พิมพ์นี ้จัดท�ำขึ ้นเพื่อให้ ข้อมูลต่อสาธารณะเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นเอกสารระเบียบปฏิบตั ิของคณะ
กรรมาธิการแม่น� ้ำโขงอย่างเป็ นทางการ
สงวนลิขสิทธิ์
© คณะกรรมาธิการแมน� ้ำโขง

ตีพิมพ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

