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ถึง

แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างจะทำให้ความเป็นอยู่และมาตรฐาน
การครองชีพของประชากร 60 ล้านคนที่อาศัยอยู่ใน
ภูมภิ าคนดี้ ขี นึ้ อ ย่างเห็นได้ช ดั ในชว่ งไม่ก ปี่ ที ผี่ า่ นมา  แต่ย งั 
มีป ระชากรอกี เป็นจ ำนวนมากทยี่ งั ย ากจนและวถิ ชี วี ติ ร วม
ทั้งความมั่นคงทางอาหารของประชากรเหล่านั้น   
 ส่วน
ใหญ่แ ล้วม คี วามเกีย่ วเนือ่ งเป็นอ ย่างมากกบั แ ม่นำ้ โขงและ
ทรัพยากรของแม่น้ำ
คณะกรรมาธิการแม่นำ้ โขงกอ่ ต งั้ ในปี พ.ศ. 2538   โดย
มีบ ทบาททชี่ ว่ ยให้ร ฐั บาลของประเทศในลมุ่ แ ม่นำ้ โขงตอน
ล่าง (กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) สามารถจัดการ
น้ำ แม่น้ำ และทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน   และสามารถ
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อช่วยให้ประชากรหลุดพ้นจาก
ความยากจน   การที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้รับข้อมูลเรื่อง
ทรัพยากรแม่น้ำโขงที่เที่ยงตรงและทันต่อสถานการณ์  
และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงผลกระทบของการ
พัฒนาทรัพยากรที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ประชากรนนั้ มีค วามสำคัญอย่างทสี่ ดุ    และเพือ่ เป็นการ
สนับสนุนป ระเด็นท กี่ ล่าวมาแล้วน ี้ คณะกรรมาธิก ารฯ ได้
จัดพ มิ พ์ รายงานสถานการณ์ล มุ่ แ ม่นำ้ โขง 2553 ขึน้   และ
บทสรุปสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ระบุไว้
ในรายงานฯ
รายงานสถานการณ์ล มุ่ แ ม่นำ้ โขงฉบับท สี่ องนี้ อธิบาย
เกี่ยวกับสถานการณ์ของการประมง ป่าไม้ การเกษตร  
พลังงานน้ำ คุณภาพของน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ การเดินเรือ
การค้า การเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ และการจดั การ
น้ำท ว่ มในพนื้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ ง  รวมทงั้ ค วามสมั พันธ์
และความเชือ่ มโยงของเรือ่ งตา่ งๆ เหล่านี   
้ รายงานฯ นีย้ งั 
ให้ข้อมูลเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง   
โดยชี้ให้เห็นการปรับตัวต่อแรงกดดันและการคุกคาม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น   และยังแสดงให้เห็นประเด็นด้านการ
พัฒนาที่ท้าทาย เช่น การพัฒนาพลังงานน้ำ รูปแบบการ
ใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป   รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ   ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบประเด็น
เหล่านี้  และรายงานในรายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง
ฉบับต่อๆ ไป
ความเข้าใจในสถานการณ์ท รัพยากรนำ้ ในลมุ่ แ ม่นำ้ โขง
ช่วยเพิม่ ม มุ ม องเรือ่ งความเสีย่ งทอี่ าจเกิดข นึ้ ต อ่ ประชากร
และสิ่งมีชีวิต   เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลของ

ประเทศสมาชิกเรือ่ งทรัพยากรลมุ่ แม่นำ้ โขงทมี่ อี ยูม่ หาศาล   
ซึ่งจะสามารถช่วยให้มีข้อมูลอย่างครบถ้วนเมื่อมีการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ และจะช่วยให้หาแนวทาง
แก้ปัญหาเรื่องความยากจนได้ง่ายขึ้น
เฉกเช่นก บั ก ารพฒ
ั นาลมุ่ น ำ้ อ นื่ ๆ   การตดั สินใจโดยทีม่ ี
ข้อมูลค รบถว้ นนนั้ ม คี วามสำคัญท สี่ ดุ   โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทของการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงกันมาก เช่น แผนการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง
สายหลัก   รายงานฯ นี้มีข้อมูลสำคัญที่จะมีส่วนช่วยใน
การหารือระหว่างประเทศสมาชิก   โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จากบทวเิ คราะห์อ นื่ ๆ ของคณะกรรมาธิก ารฯ เรือ่ งโอกาส
และความเสีย่ งทเี่ กีย่ วกบั ภาพจำลองของการพฒ
ั นาตา่ งๆ
ในอนาคต
รายงานฯ นี้ยังให้ข้อมูลสรุปเรื่องความท้าทายบาง
ประการที่ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการติดตามตรวจสอบ การวิจัย และ
ความร่วมมือในการจัดการที่จำเป็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า   
หลายๆ ประเด็นก ไ็ ด้ก ลายเป็นส ว่ นหนึง่ ข องงานหลักข อง
คณะกรรมาธิการฯ ไปแล้ว   ซึ่งข้าพเจ้าเองมีความมั่นใจ
ว่า การที่เรื่องสำคัญเหล่านี้ได้รับการเน้นย้ำในรายงานฯ
จะช่วยขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้เป็นที่สนใจต่อสาธารณะ
ต่อไป
คณะกรรมาธิก ารฯ กำลังท ำงานรว่ มกบั ป ระเทศสมาชิก
ในการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาลุ่มน้ำโดยใช้การบริหาร
จัดการลมุ่ น ำ้ แ บบบรู ณาการ   ซึง่ ถ อื เป็นส ว่ นหนึง่ ข องการ
ขานรับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ำ   กลยุทธ์ฯ
นี้จะแล้วเสร็จในปีนี้
วิถีชิวิตของประชากรนับล้านคนขึ้นอยู่กับการจัดการ
ลุม่ น ำ้ อ ย่างรอบคอบ ด้วยใจเปิดก ว้าง แ ละมคี วามโปร่งใส   
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่ารายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำ
โขง 2553 นี้  จะเป็นเอกสารที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนกลยุทธ์ของลุ่มน้ำแม่โขงในอีกหลายๆ ปี
ข้างหน้า   และจะมสี ว่ นสำคัญตอ่ นโยบายดา้ นทรัพยากร
น้ำและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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ภาพรวม

ร

ายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งคณะกรรมาธิการ
แม่นำ้ โขงจดั ท ำขนึ้ น ี้ มีเป้าห มายทจี่ ะนำเสนอภาพรวม
สถานการณ์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในแง่ของประชากร  
วิถีการดำรงชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ผล
การวจิ ยั และตดิ ตามตรวจสอบหลังจ ากการจดั ท ำรายงาน
สถานการณ์ล มุ่ แ ม่นำ้ โขงฉบับแ รกขนึ้ ในปี 2546   ให้ข อ้ มูล
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของตัวชี้วัดหลัก
ต่างๆ   และด้วยข้อมูลเหล่านี้ รายงานก็ยังมุ่งมองไปข้าง
หน้าโดยชคี้ วามทา้ ทายทสี่ ำคัญท ปี่ ระเทศในกลุม่ ล มุ่ แ ม่นำ้ 
โขงตอนล่างจะต้องประสบในอนาคตอีกด้วย
การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นแนวโน้มที่เด่นชัดใน
ทั้งสี่ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง   โดยเห็นได้
ชัดจ ากการอพยพยา้ ยถนิ่ ฐานของประชากรจากชนบทเข้า
สู่เมืองเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า   ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
60 ล้านคนยังอาศัยอยู่ในชนบท   แต่อัตราการเติบโต
ของจำนวนประชากรในชนบทกลับมีแนวโน้มที่จะลดลง
ในทศวรรษหน้า   ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าจำนวนประชากรโดย
ทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 นับตั้งแต่การสำรวจเรื่องนี้ในปี
พ.ศ. 2546 (55 ล้านคน)   แต่ข้อมูลนี้ในแต่ละประเทศก็มี
ตัวเลขที่แตกต่างกัน   สำหรับจำนวนประชากรลุ่มแม่น้ำ
โขงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ในกัมพูชา   ประมาณร้อยละ

ในลาว   สำหรับไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  และใน
เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
มาตรฐานการครองชพี โดยทวั่ ไปนนั้ ด ขี นึ้    แต่ป ระชากร
ส่วนใหญ่ในชนบทก็ยังยากจนอยู่มาก   ดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาประชากรซึ่งเป็นการวัดแนวโน้มการพัฒนาโดยใช้
ตัวชี้วัด เช่น การมีอายุที่ยืนยาว ความรู้ และมาตรฐาน
การดำรงชวี ติ ล้วนมกี ารพฒ
ั นาดขี นึ้ ในทกุ ป ระเทศสมาชิก   
ประเทศไทยมดี ชั นีช วี้ ดั ก ารพฒ
ั นาประชากรสงู ก ว่าค า่ เฉลีย่ 
ของประเทศในทวีปเอเชียเล็กน้อย   ดัชนีฯ ของประเทศ
เวียดนามอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย   ในขณะที่ดัชนีฯ ของ
ประเทศลาวและกัมพูชานั้นต่ำกว่า
ชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงทางอาหารของ
ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ผูกพันอยู่
กับแม่น้ำโขงและเส้นทางของสายน้ำ   แม่น้ำโขงเป็น
แหล่งในการจับปลาและสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ   ทั้งเพื่อ
เป็นอ าหารและเพือ่ เป็นการหารายได้ เป็นแ หล่งน ำ้ เพือ่ ใช้
ในการเกษตร และเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าไปสู่
ตลาด   และดว้ ยเหตุเหล่าน ที้ ำให้พ วกเขาเป็นกลมุ่ ท ไี่ ด้ร บั 
ผลกระทบโดยตรงหากแม่นำ้ โขงและระบบนเิ วศของพนื้ ที่
ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมลง
ลุม่ แ ม่นำ้ โขงเป็นแ หล่งก ำเนิดข องระบบนเิ วศมากมาย
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและ
6
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สัตว์   และยังมีพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ๆ ถูกค้นพบอยู่
เสมอ   ระบบนเิ วศพนื้ ทีช่ มุ่ น ำ้ ท ำหน้าทีห่ ลายประการเช่น
ป้องกันน ำ้ ท ว่ มและบำบัดน ำ้ เสีย   มีค วามพยายามศกึ ษา
ชี้แจงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อให้มูลค่า
เหล่านี้ถูกนับรวมเข้าไปด้วยเมื่อจะมีการวางแผนพัฒนา
การตดิ ตามผลและการตรวจสอบตามลำน้ำข องแม่โขง
ได้แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำโขงมีความสามารถในการรับมือ
กับค วามกดดันต า่ งๆ ทีเ่ กิดข นึ้ โดยนำ้ มือม นุษย์ในปจั จุบนั 
ได้   คุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี   ยกเว้นในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทพี่ บว่ามี
ระดับของสารอาหารในปริมาณสูงน่าเป็นห่วง   น้ำท่วม
ช่วงสั้นที่เกิดขึ้นทุกปีนั้นช่วยให้ผลผลิตการประมงยังคงมี
มากอยู   
่ ถึงแ ม้วา่ ม รี ายงานบางฉบับแ สดงให้เห็นว า่ ม กี าร
จับส ตั ว์น ำ้ ได้ในปริมาณทลี่ ดลง   ส่วนอนาคตของปา่ ไม้ใน
เขตลมุ่ น ำ้ น นั้ ค าดวา่ ไม่ด นี กั เนือ่ งจากความตอ้ งการตดั ไม้
และใช้พ นื้ ทีป่ า่ ทเี่พิม่ ข นึ้ เป็นเหตุให้เกิดก ารทำลายปา่ แ ละ
ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า
ภาคการเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุด
ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และเป็นภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์
จากนำ้ ม ากทสี่ ดุ    ข้าวจดั เป็นพ ชื อ าหารหลักข องประชากร
และเป็นแ หล่งร ายได้ข องประชากรในชนบทของลมุ่ น ำ้ โขง  
ผลผลิตข า้ วเพิม่ ม ากขนึ้ ในทกุ ป ระเทศตงั้ แต่ท ศวรรษ 1990

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
ของพื้นที่ชลประทาน
มีก ารเดินเรือในลำน้ำโขงมากขน้ึ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากแม่นำ้ 
โขงนน้ั เป็นเส้นทางคมนาคมทางนำ้ ท่สี ำคัญยง่ิ ตอ่ ตอ่ การ
ค้าขายระหว่างประเทศ   ตลอดจนความนยิ มสงู ขน้ึ ของ
ภาคสว่ นการทอ่ งเทีย่ วทางนำ้ และในบางพน้ื ทีก่ เ็ ป็นเส้นท าง
คมนาคมเพียงเส้นท างเดียวหรือไม่ก เ็ ป็นเส้นท างคมนาคมท่ี
มีประสิทธิภาพทส่ี ดุ ซง่ึ สามารถใช้สญ
ั จรไปมาได้เกือบทง้ั ปี
การที่มาตรฐานการครองชีพพัฒนาขึ้น ความต้องการ
ด้านพลังงานกเ็ พิม่ ข นึ้ ด ว้ ย   ซึง่ น บั เป็นโอกาสสำหรับก าร
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลาว กัมพูชาและเวียดนาม
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็เริ่มตระหนัก
ว่า การพฒ
ั นาศกั ยภาพทางเศรษฐกิจโดยใช้ป ระโยชน์จ าก
แม่นำ้ โขงอย่างยั่งยืนข องทรัพยากรแม่นำ้ โขงนั้น สามารถ
ยกระดับค วามยากจนและคณ
ุ ภาพชวี ติ ได้   แต่โอกาสการ
พัฒนานี้ก็ต้องสมดุลและให้ความสำคัญต่อการพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การประมง และ
วิถีชีวิตของประชากรควบคู่กันไปด้วย
รายงานสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขงนี้ เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อเป็น
ข้อมูลพ นื้ ฐ านนำไปใช้ป ระโยชน์แ ก่ร ฐั บาล ผูด้ แู ลทรัพยากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง
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ประชากรและความยากจน
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ป

ระชากรหลายลา้ นคนทอี่ าศัยอ ยูใ่ นภมู ภิ าคตา่ งๆใน
พืน้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ ง พ งึ่ พาแม่นำ้ โขงอย่างมาก
ในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ วิถีและการดำรงชีวิต รวมทั้งการจับ
สัตว์น ำ้ ป ระเภทตา่ งๆ ทัง้ เพือ่ ก ารบริโภค และขายเพือ่ เป็น
รายได้   ทั้งนี้ ยังมีประชากรอยู่จำนวนมากที่มีความเป็น
อยู่ยากจน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสาธารณูปโภค
ได้อย่างจำกัด  และยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ
ความเป็นอยู่ เช่น การเกิดน้ำท่วม และภัยธรรมชาติ การ
ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การไม่มีที่อยูอ่ าศัย และ
ผลกระทบจากการล่มสลายของเศรษฐกิจโลก   และด้วย
เหตุน ที้ ำให้ป ระชากรเหล่าน อี้ อ่ นไหวเปราะบางอย่างยงิ่ ต อ่ 
การที่ทรัพยากรของแม่น้ำโขงลดน้อยและเสื่อมโทรมลง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)จัดให้
ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับกลาง   โดยค่าดัชนี
การพฒ
ั นามนุษย์ (Human Development Index: HDI) มี
การทพี่ ฒ
ั นาดขี นึ้ เรือ่ ยๆ อย่างคงทีใ่ นชว่ งสองสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา   แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ดัชนีฯ ที่ดีขึ้นนี้ก็ยัง
มีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศเองและ
ระหว่างประเทศสมาชิก

ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  
ประเทศกัมพูชาก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุด
ในโลก   โดยมีประชากรร้อยละ 35 ของประชากรทั้ง
ประเทศมีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน  แต่
ถ้าเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้ว  ตัวเลขนี้จะสูงถึงร้อยละ
80  และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตขึ้น  
เกษตรกรรมก็ยังเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศถึง
ร้อยละ 70   ประมาณรอ้ ยละ 35 ของประชากรไม่ส ามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแล้วได้
ในทำนองเดียวกัน ที่ประเทศลาว ความยากจนก็ยังมี
อยูท่ วั่ ไป  มีป ระชากรรอ้ ยละ 33 ของประชากรทงั้ ป ระเทศ
มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ของเส้นความยากจน   ครึ่ง
หนึ่งของจำนวนครัวเรือนไม่มีน้ำสะอาดใช้ และครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหมูบ่ า้ นทงั้ ป ระเทศไม่มถี นนทสี่ ามารถใช้ได้ใน
ช่วงฤดูฝ น   ความยากจนสว่ นใหญ่ก ระจุกต วั อ ยูใ่ นบริเวณ
ที่ราบสูงตอนใต้ใกล้กับแนวชายแดนประเทศเวียดนาม  
และพบอย่างประปรายในหมู่บ้านบนภูเขาแถบภาคเหนือ  
แต่พ บเห็นได้น อ้ ยในเขตเมืองและบริเวณรอบๆ เมืองใหญ่  
และถงึ แ ม้วา่ อ ายุเฉลีย่ ข องประชากรในลาวและกมั พูชาจะ

ดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาประชากรในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (พ.ศ. 2533–2550)
ดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาประชากร
กัมพูชา
ลาว
ไทย
เวียดนาม
ค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชีย

2533

2538

2543

2550

-

0.540

0.547

0.593

0.478

0.524

0.563

0.619

0.712

0.745

0.761

0.783

0.590

0.672

0.711

0.725
0.724
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ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอายุประชากรของทวีปเอเชียซึ่งอยู่
ที่ 69 ปี   แต่ช่วงอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งสองประเทศ
นัน้ ก เ็ พิม่ ส งู ข นึ้ ในไม่ก ปี่ ที ผี่ า่ นมา   โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ใน
ประเทศลาวที่ประชากรมีอายุยืนขึ้น โดยเพิ่มจากอายุ 54
ปีในปี พ.ศ. 2543 เป็น 64 ปีใน พ.ศ. 2550
สุขภาพของเด็กในประเทศกัมพูชาและลาวนั้น ถึงแม้
จะพฒ
ั นาขนึ้ แ ล้วแ ต่ก ย็ งั อ ยูใ่ นระดับท ไี่ ม่ด ี   อัตราการตาย
ของทารกในช่วงปี พ.ศ. 2543–2549 ในประเทศกัมพูชา  
ลดลงจาก 88 คน เหลือ 65 คน ต่ออัตราการเกิดมีชีพ
1,000 คน   ส่วนในประเทศลาวลดลงจาก 92 คน เหลือ
59 คน   แต่อัตราการตายของทารกที่ลดลงแล้วนี้ก็ยัง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการตายของทารกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เท่ากับ 27 คน ต่ออ ตั ราการเกิดม ชี พี
1,000 คน   ในประเทศกม
ั พูชา ร้อยละ 36 ของเด็กอ ายุต ำ่ 
กว่า 5 ขวบมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  
ในไทยและเวียดนามนั้น อัตราการพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ The Millennium Development
Goals (MDGs) ทั้งเก้าหัวข้อก่อนที่จะถึงปีกำหนดในปี
พ.ศ. 2558 อัตราส่วนของประชากรทมี่ รี ายได้ต ำ่ ก ว่าเกณฑ์์
ความยากจนลดลงจากร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2533 เหลือ
เพียงร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2547
ประเทศเวียดนามมีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงในการ
เอาชนะความยากจน   โดยเห็นได้จากอัตราประชากรมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจนที่สูงถึงร้อยละ 75 ในปี
พ.ศ. 2533 นัน้ ลดลงเหลือเพียงรอ้ ยละ 16 ในปี พ.ศ. 2549   

แต่ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และสังคมก็
ยังคงมีอยู่   ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นระหว่างประชากรใน
ชนบทและในเมือง   ในชนบทมีความยากจนร้อยละ 45
แต่ในเมืองมีเพียงร้อยละ 18 และชนพื้นเมืองกลุ่มน้อย
เป็นกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของ
ประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเอาเลย   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทที่มาตรฐานการ
ครองชีพมีการพัฒนาในอัตราที่ต่ำมาก
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามเป็น
พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมหนาแน่นที่สุด   มีประชากร
อาศัยอยู่ถึง 17 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากร
เวียดนามทั้งประเทศ)   และพื้นที่นี้ได้กลายเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ   โดยมีผลผลิต
ทางการเกษตรสงู ถ งึ ก ว่าร อ้ ยละ 50 ของผลผลิตท งั้ ป ระเทศ
และอีกกว่าร้อยละ 60 ของผลผลิตด้านการประมง
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วิถีชีวิตพึ่งพาความสมบูรณ์ของลุ่มน้ำ

ค

วามหลากหลายของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขงเป็น
รากฐานของความเป็นอยู่หลายรูปแบบ  เป็นแหล่ง
อาหารของประชากรชนบทส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำ  โดยเฉพาะพื้นที่นาที่มีน้ำท่วมถึง นอกจาก
จะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแล้ว  ยังเป็นแหล่งจับปลา

ที่ให้ทั้งอาหารและรายได้เสริมสำหรับประชากรในชนบท
ทั่วทั้งลุ่มน้ำ  พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมี
ความหลากหลายทางชวี ภาพทมี่ ลี กั ษณะพเิ ศษเฉพาะ ซึง่ 
ประชากรทอี่ าศัยอ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ด้ใช้ป ระโยชน์จ ากการหาฟนื 
และทรัพยากรต่างๆจากป่าอีกหลายประเภท

รากฐานของเกษตรกรรมคือดินแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์
เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดใน
พืน้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ ง  พืน้ ทีม่ ากกว่า 10 ล้านเฮคตาร์
(62.5 ล้านไร่) เป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของ
ประชากรในภมู ภิ าคน  ี้ ในบริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ ซ งึ่ 
เป็นพ นื้ ทีท่ ใี่ ห้ผ ลผลิตม ากทสี่ ดุ ชาวนาสามารถปลูกข า้ วได้
ถึงป ลี ะ 3 ครัง้    ผลผลิตน นั้ อ ยูร่ ะหว่าง 1 ถึงม ากกว่า 5 ตัน
ต่อเฮคตาร์  ในปี พ.ศ. 2548   พืน้ ทีล่ มุ่ แม่นำ้ โขงตอนลา่ ง
สามารถผลิตข า้ วได้ 33.8 ล้านตนั และกว่าค รึง่ เป็นผ ลผลิต
จากประเทศเวียดนาม   และสำหรับก ว่าค รึง่ ข องประชากร
ในพนื้ ทีช่ นบทตามแนวแม่นำ้ โขง เงินท ไี่ ด้จ ากการขายขา้ ว
ถือเป็นรายได้หลักของประชากรกลุ่มนี้ด้วย
ผลผลิตข้าวของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3 ต่อปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  
การปลูกข้าวในประเทศกัมพูชาทั้งนาปีและนาปรังให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น   ส่วนในประเทศลาว ข้าวส่วนใหญ่เป็น

ผลผลิตจ ากการปลูกข า้ วในชว่ งฤดูฝ นในพนื้ ทีร่ าบตำ่   และ
มีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวมากขึ้นของการปลูกข้าวใน
ลักษณะน   
ี้ ส่วนผลผลิตจ ากพนื้ ทีร่ าบสงู ซ งึ่ ส ว่ นใหญ่เป็น
ลักษณะการทำไร่ห มุนเวียนมีแ นวโน้มต ำ่ ล ง   ทีส่ ามเหลีย่ ม
ปากแม่น้ำประเทศเวียดนามถึงแม้ว่าพื้นที่การเกษตรจะ
ลดลงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ความสามารถใน
การผลิตก ลับส งู ข นึ้ ซ งึ่ ก ส็ ง่ ผ ลให้ป ริมาณผลผลิตส งู ข นึ้ ด ว้ ย
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นนี้มีความ
เกี่ยวโยงกับการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างหนัก และมีผลทำให้
พื้นที่ทำนานั้นไม่ปลอดภัยสำหรับการประมงอีกต่อไป  
ส่วนในภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือข องประเทศไทย   พืน้ ที่
เกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ใช้สำหรับการปลูกข้าว  
หรืออาจเป็นการปลูกข้าวร่วมกับพืชที่เติบโตได้ดีในพื้นที่
สูง  พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของประเทศไทยนลี้ ดลงเล็กน อ้ ยใน
ช่วงปี พ.ศ. 2543–2548
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การป ลู ก ข้ า วจ ะยั ง ค งเ ป็ น กิ จ กรรมห ลั ก ท าง
เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างไปอีกหลาย
ทศวรรษ มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ประสิทธิภาพในการผลิตก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันต่อ
การเติบโตของจำนวนประชากร   โดยผลผลิตที่มากขึ้น
นัน้ จ ะมาจากการข ยายตวั ข องพนื้ ทีท่ มี่ กี ารชลประทานและ
การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น
ในพนื้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ ง การชลประทานเป็นภ าค
ส่วนที่มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นปริมาตร
ประมาณปีละ 41.8 พันล้านลูกบาศก์เมตร   กว่าครึ่งของ
จำนวนนี้ถูกใช้ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในประเทศ
เวียดนาม   และตามมาโดยประเทศไทย ลาว และกมั พูชา  
นับต งั้ แ ต่ป ี พ.ศ. 2533 พืน้ ทีช่ ลประทานได้เพิม่ ข นึ้ ท ลี ะนอ้ ย
ในทั้งสี่ประเทศสมาชิก   การประเมินการชลประทาน
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเมื่อไม่นานมานี้ พบว่ามี
โครงการชลประทานอยู่มากถึง 15,000 โครงการ   โดย
มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมีทั้งแบบการใช้ระบบ
แรงโน้มถ่วงและแบบการใช้ระบบปั๊ม
พืน้ ทีใ่ นการทำนานนั้ นอกเหนือจ ากการปลูกข า้ วแล้ว
ยังให้ประโยชน์อีกหลายประการ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่ของ
ปลาและสตั ว์น ำ้ ท หี่ ลากหลาย เช่นห อย กุง้ กบ ซึง่ ถ อื เป็น
แหล่งอาหารที่สำคัญ   นอกจากนี้ พื้นที่นายังมีบทบาทที่
สำคัญในการบรรเทาสภาวะน้ำท่วมอีกด้วย

แนวโน้มก ารเปลีย่ นแปลงทสี่ ำคัญข องภาคเกษตรกรรม
คือการขยายตัวของการทำสวนยางและปลูกพืชพลังงาน
ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น การ
ขยายตัวของอุปสงค์ของพลังงานจากพืช (biofuels) รวม
ทั้งการส่งออกพืชพลังงานนี้ไปยังตลาดในประเทศเพื่อน
บ้านอีกด้วย   การขยายตัวของภาคการเกษตรเป็นปัจจัย
หลักที่อาจทำให้เกิดการทำลายป่าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  ในช่วงเวลาไม่
นานมานี้ เมื่อเทียบกับการทำไม้ การถางป่าเพื่อทำการ
เกษตรมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ในอัตราที่สูงกว่า
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ป่าคือหัวใจในการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

ก

ารพฒ
ั นาเศรษฐกิจท งั้ ในระดับโลกและระดับป ระเทศ  
เป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าใน
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง   การเติบโตของจำนวน
ประชากร การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบด้าน
นโยบาย ล้วนมีอิทธิพลต่อพื้นที่ป่าทั้งนั้น
พื้นที่ป่าในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีพื้นที่รวม
54 ล้านเฮคตาร์    หรือคิดเป็นเป็นร้อยละ 43 ของพื้นที่
ทัง้ หมด   ถึงแ ม้วา่ พ นื้ ทีป่ า่ ท ถี่ กู กันไว้เป็นพ นื้ ทีป่ า่ ส งวนจะ
สูงขึ้นถึงหนึ่งในสามในระหว่างปี พ.ศ. 2533–2548   โดย
เป็นผ ลมาจากนโยบายอนุรกั ษ์ป า่ พ ร้อมทงั้ ม าตรการตา่ งๆ
ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทน แต่พื้นที่ของป่าดั้งเดิม
(ไม่เคยถูกรบกวน)   ในภูมิภาคนี้ก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งคุณภาพของพื้นที่ป่าก็เสื่อมโทรมลง เนื่องจาก
พื้นที่ป่าดั้งเดิมถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่ารุ่นที่สอง (คือมี
การปลูกทดแทนขึ้นใหม่) และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีการ
ขยายตัวมากขึ้น
พื้นที่ป่าในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
20 –

1990
2000
2005

Area
ha) )
พื้นที(millions
่ (พันเฮคตาร์

18 –
16 –
14 –
12 –
10 –
8–
6–
4–
2–
0 –l

l
Cambodia

กัมพูชา

l
Lao PDR

ลาว

l
Thailand

ไทย

l
Viet Nam

เวียดนาม

ในชว่ ง พ.ศ. 2533–2548 ประเทศเวียดนามสญ
ู เสียพ นื้ ท ี่
ป่าด งั้ เดิมไปถงึ ร อ้ ยละ 10 ต่อป    
ี ในขณะทปี่ ระเทศกมั พูชา
สูญเสียไปร้อยละ 6 ต่อปี   การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ทรัพยากรป่าไม้นี้ ที่ประเทศไทยและเวียดนามมีรูปแบบ
การเปลีย่ นแปลงทแี่ ตกตา่ งออกไปจากของในประเทศลาว
และกมั พูชา   ในประเทศเวียดนาม ถึงแ ม้วา่ ค วามตอ้ งการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ยังมีอยู่สูงมาก แต่การดำเนินโครงการ
ปลูกป่าอย่างจริงจังก็ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าโดยรวมมากขึ้น  
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวซึ่งเป็น
ผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ส่วนในประเทศไทยการผลิตกระดาษนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงเท่า
ตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
สำหรับประเทศไทยนั้นพื้นที่ป่ายังคงลดลง   แต่ใน
อัตราที่น้อยลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการดำเนินมาตรการ
ป้องกันป่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา   การปลูกสวน
ป่าสักและไม้ที่ใช้ทำเยื่อกระดาษซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพยากรป่าของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง   
โดยนับรวมพื้นที่สวนป่าคุ้มครองประเภทนี้ได้ 1.1 ล้าน
เฮคตาร์ (ตัวอย่างเช่น การปลูกสวนป่าเพื่ออนุรักษ์ดิน
และทรัพยากรน้ำ)
การพัฒนาด้านป่าไม้ในประเทศลาวและกัมพูชายัง
อยู่ในระยะเริ่มต้น   ที่ประเทศกัมพูชาการขยายตัวของ
ป่าป ลูกยังน อ้ ยและอตั ราการทำลายปา่ ธ รรมชาติย งั อ ยูใ่ น
อัตราที่สูง   ส่วนในประเทศลาว ถึงแม้ว่าอัตราการปลูก
ป่าเริม่ เพิม่ ส งู ข นึ้ เรือ่ ยๆ แต่พ นื้ ทีป่ า่ ป ลูกป ระเภทนยี้ งั ถ อื ว่า
มีอยู่น้อย
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ถ้าอ ตั ราการทำลายปา่ ย งั ค งดำเนินไปในระดับเดียวกบั 
ช่วงปี พ.ศ. 2543–2548   ประเทศกัมพูชาจะสูญเสียพื้นที่
ป่าไปอีก 2.7 ล้านเฮคตาร์ภายในปี พ.ศ. 2563   ส่วนใน
ประเทศลาวและไทยจะเสียพื้นที่ป่าไป 1.1 ล้านเฮคตาร์  
และ 800,000 เฮคตาร์ ตามลำดับ   แต่ป ระเทศเวียดนาม
จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้ 4.4 ล้านเฮคตาร์ ซึ่งส่วนใหญ่
จะมาจากการปลูกป่า
ในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ความหลาก
หลายทางชวี ภาพและทรัพยากรกำลังถ กู ค กุ คามอย่างหนัก
ในพนื้ ทีป่ า่ ไม้ค มุ้ ครองทอี่ ยูใ่ กล้ก บั พ นื้ ทีท่ พี่ ฒ
ั นาแล้ว   การ
ทำไม้ ผลิตภัณท์จากสัตว์ป่าและของป่า ถูกเก็บเกี่ยวใช้
ประโยชน์อ ย่างมากเกินไป   เป็นเหตุให้ท อี่ ยูอ่ าศัยแ ละสงิ่ 
แวดล้อมถกู ท ำลายและสง่ ผ ลกระทบตอ่ ก ารดำรงชวี ติ ข อง
ประชากรในท้องถิ่น
ไฟป่าและการทำไม้อย่างมากเป็นต้นเหตุสำคัญของ
การสูญเสียพื้นที่ป่า และถือเป็นการคุกคามที่อันตราย
ต่อความสมดุลและมั่นคงของระบบนิเวศ   เกษตรกร
ส่วนหนึง่ ใช้ไฟแทนการถางเพือ่ ก ระตุน้ ก ารงอกใหม่ข องพชื    

และมกี ารกอ่ ไฟขนาดยอ่ มเผาเศษไม้ในปา่ เพือ่ ล ดปริมาณ
เชื้อไฟจากไม้ในป่า   แต่ไฟขนาดย่อมที่ไม่มีการควบคุม
เหล่านี้ขยายวงกว้างทำความเสียหาย   นอกจากนี้การ
ตัดถนนผา่ นพนื้ ทีป่ า่ ท เี่ พิม่ ข นึ้ ในหลายๆ พืน้ ที่ เป็นผ ลให้
มนุษย์ส ามารถบกุ รุกเข้าถ งึ พ นื้ ทีซ่ งึ่ เดิมเคยอยูห่ า่ งไกลและ
เป็นผลให้มีแนวโน้มการเกิดไฟป่าถี่ขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต  
หากไม่มีการควบคุมที่ดีก็จะทำให้ผืนป่าเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว
ป่าถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับประชากรหลาย
พันคนของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเลี้ยงชีพโดยการ
หาของปา่ แ ละผลิตผลจากปา่ เช่นห วาย ไม้ไผ่ พืชส มุนไพร
และนำ้ มันห อมระเหย   และในยามทขี่ าดแคลน ประชากร
กลุม่ น กี้ ไ็ ด้พ งึ่ พาปา่ เพือ่ ก ารดำรงชพี    ของปา่ บ างประเภท
มีก ารพฒ
ั นาระบบการผลิตแ ละเก็บใช้อ ย่างยงั่ ยืน   แต่บ าง
ประเภท เช่นหวาย กลับมีการตัดโดยไม่มีการควบคุมใน
หลายๆ พืน้ ที  ่ ซึง่ ก อ่ ให้เกิดความเสียห ายตอ่ อ ตุ สาหกรรม
ที่มีค่านี้เป็นอย่างมาก
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การประมงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลี้ยงทั้งลุ่มน้ำ
การประมงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างส่วนใหญ่
เป็นการทำประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก   ชาวประมงในลุ่ม
แม่น้ำนี้แจ้งว่าสามารถจับปลาได้น้อยลงเรื่อยๆ   ขนาด
ของปลาที่จับได้โดยเฉลี่ยก็มีขนาดที่เล็กลง   รวมทั้งปลา
ขนาดใหญ่ชนิดที่กินเนื้อเป็นอาหารก็จับได้ในปริมาณที่
ลดลง   การเฝ้าติดตามปริมาณของปลาในโตนเลสาปที่
จับได้โดยใช้โต่งในชว่ งเวลา 12 ปีท ผี่ า่ นมานนั้ แสดงให้เห็น
ว่าปริมาณปลาที่จับได้นั้นไม่ได้ลดลงเลย   แต่มีสิ่งบอก
เหตุข องการจบั ป ลามากเกินไป   ซึง่ ก ค็ อื ก ารทปี่ ลากนิ เนือ้ 
ขนาดใหญ่ถ กู จ บั ได้น อ้ ยลง และพนั ธุป์ ลาขนาดเล็กถ กู จ บั 
ได้มากขึ้น

ปลา

ปลาและสัตว์นำ้
ประเภทอื่น

การประมงน้ำจืด

กัมพูชา

555

121

676

13

689

ลาว

185

45

230

3

232

ไทย

740

196

937

134

1070

เวียดนาม

746

173

920

140

1059

2217

535

2752

294

3045

ประเทศ

รวม
1

ผลิตภัณท์
อาหารทะเล2

ประมาณการการบริโภคผลผลิตจากการประมงในลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง (2551)

สัตว์น้ำ
ประเภทอื่น1

ก

ารประมงน้ำจืดในแม่น้ำโขงเป็นการประมงน้ำจืดที่
ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก  ในปี 2551 มีผลผลิต
รวมประมาณ 3.9 ล้านตนั   คิดเป็นจากการจบั 1.9 ล้าน
ตัน และจากการเลี้ยงอีก 2 ล้านตัน  หากคิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจแล้วก็จะสูงถึงประมาณปีละ 3.9–7.0 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และน่ียังไม่นับรวมถึงการประมง
เพื่อการยังชีพของประชากรอีกหลายล้านคนท่ีอาศัย
อยู่ใ นลุ่ม แ ม่ น้ำ โ ขง ซึ่ง เ พี ย งห าป ลาเ พื่อ เ ป็ น อ าหาร
เท่านั้น   การประมงในแม่น้ำโขงยังมีส่วนช่วยกิจการ
ต่างๆ อีกห ลายหมืน่ แ ห่ง ตัง้ แต่ร า้ นอาหาร เพิงข ายอาหาร
กิจการการต่อเรือ ไปจนถึงผู้ขายเครื่องมือการประมง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการประมงในแม่น้ำโขงจัด
เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจครัวเรือน   ที่ประเทศ
ลาว ประชากรกว่าครึ่งทำการประมง   ซึ่งก่อให้เกิดราย
ได้ถ งึ ร อ้ ยละ 20 ของรายได้ค รัวเรือนโดยรวม   โดยเฉพาะ
อย่างยงิ่ ในทภี่ าคใต้ข องประเทศทกี่ ารประมงมคี วามสำคัญ
มาก ครัวเรือนร้อยละ 80 ทำการประมง   เงินที่ได้จาก
การประมงนี้ก็ถูกนำไปซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวในช่วงปลายของ
ฤดูแ ล้ง   และนอกจากคณ
ุ ค่าท างเศรษฐกิจข องการประมง
แล้ว การประมงยังมีคุณค่าที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้ มี
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
การประมงในแม่นำ้ โขงมคี วามสำคัญม ากสามารถเลีย้ ง
ประชากรในลุ่มน้ำโขง   ปลาเป็นแหล่งที่มาของโปรตีน
จากสัตว์ และวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ   ประชากร
เหล่านี้บริโภคปลาและสัตว์น้ำจากแม่น้ำโขงสูงถึงปีละ
41–51 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการบริโภคที่สูง
มากของโลก

รวม

สัตว์น้ำอื่นๆ   2 ปลาและสัตว์ทะเลที่นำเข้ามาขายในตลาดของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
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ลดลงอย่างมากนนั้ จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่ห ลวงตอ่ 
ทั้งเศรษฐกิจและสังคมทั่วทั้งภูมิภาค
ถึงแม้ว่าปริมาณของปลาที่ถูกจับตามธรรมชาติจะ
มากกวา่ ป ริมาณปลาเลีย้ ง แต่ก ารเลีย้ งปลากม็ คี วามสำคัญ
มากขนึ้ เรื่อยๆ   การขยายตวั ของอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ำนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง   ผลผลิตรวมใน
ปี พ.ศ. 2551 สูงถึง 1.6 ล้านตัน   นับเป็นกว่าห้าเท่าของ
ผลผลิตในปี 2543   ปลาที่ขายส่วนใหญ่ตามเมืองต่างๆ
ในประเทศไทยและลาวเป็นปลาน้ำจืดซึ่งได้มาจากการ
เลีย้ ง โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ก ารเพาะเลีย้ งปลานลิ ปลาสวาย
และกงุ้   มีก ารสง่ อ อกสนิ ค้าเพาะเลีย้ งสตั ว์น ำ้ ส งู ถ งึ ป ลี ะ 1
ล้านตัน
ปริมาณปลาจากลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม  ไม่รวมการ
ทำประมงขนาดเล็ก
1,600,000 –

ปริมาณ (ตัน/ปี)

Production (tonnes/year)

ผลการศกึ ษาการประมงเพือ่ ก ารคา้ ต ลอดลำน้ำแ ม่โขง
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แสดงให้เห็นว่า ฤดูกาลไม่มีผลต่อ
ปริมาณของปลาที่จับได้  แต่กลับขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์
การอพยพของปลา  ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกบั ร ะดับน ำ้ แ ละการไหล
ของน้ำในแม่น้ำ
การมวี งจรนำ้ ท ว่ มตามฤดูกาลของแม่นำ้ โขงชว่ ยทำให้
สถานการณ์การประมงไม่เลวร้ายเกินไปนัก   เนื่องจาก
ปลาวางไข่และลูกปลาจำนวนมากใช้ประโยชน์จากพื้นที่
น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปในลุ่มแม่น้ำโขง   อย่างไร
ก็ตามการเปลีย่ นแปลงตา่ งๆ เช่น การกอ่ สร้างเขือ่ น การ
สร้างทำนบจบั ป ลา และสงิ่ ก อ่ ส ร้างอนื่ ๆ การชะลอนำ้ เพือ่ 
วัตถุประสงค์อ นื่ การถางพนื้ ทีป่ า่ ท ถี่ กู น ำ้ ท ว่ ม การทำลาย
ป่าร อบพนื้ ทีอ่ า่ งเก็บน ำ้ และมลภาวะในแต่ละพนื้ ที   
่ ต่าง
ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณปลาที่จับได้นั้นลดลงทั้งสิ้น
การทมี่ นี ำ้ ท ว่ มนนั้ ม ปี ระโยชน์ห ลายประการ มีบ ทบาท
ช่วยกระตุ้นให้ปลาวางไข่ ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูก
น้ำท่วม ปลาจึงสามารถอพยพไปมาระหว่างพื้นที่ที่ปกติ
แล้วอยู่แยกจากกันได้    และเหตุเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญที่จะต้องอนุรักษ์ลักษณะอันหลากหลายทาง
อุทกวิทยาของแม่นำ้ เอาไว้  ทัง้ ภ ายในปแี ละระหว่างปี เพือ่ 
รักษาระดับปริมาณปลาที่ยังมีอยู่มากให้ยั่งยืน
สั ด ส่ ว นใ หญ่ ข องป ระชากรป ลาแ ม่ น้ ำ โ ขงที่ จั บ ไ ด้ 
ทั้งหมดนั้นเป็นปลาอพยพย้ายถิ่น   ซึ่งพันธุ์ปลาเหล่านี้
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อนต่างๆ
บนแม่น้ำสายประธานที่วางแผนอยู   
่ ผลผลิตปลาที่อาจ

1,400,000 –
1,200,000 –
1,000,000 –
800,000 –
600,000 –
400,000 –
200,000 –
0 –l

l
2000

l
2001

l
2002

l
2003

l
2004

l
2005

l
2006

l
2007

l
2008

■ การเลี
้ยงปลาน้ำกร่อย   Freshwater
■การเลี้ยงปลาน้
ำจืด  ■ การประมงน้
ำจืดเพื่อการค้capture
า
Brackish
culture
culture
Inland commercial
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คุณภาพน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ปัจจัยรายงานสภาพที่ดี

ค

วามอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ  ซึ่งรวมถึงคุณภาพของน้ำ  การไหลของน้ำ
ในแม่น้ำ  และสภาพแวดล้อม      การผันแปรของแม่น้ำ
ซึ่งเกิดขึ้นประจำทุกปีนั้น  เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ช่วยให้
แม่น้ำโขงและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงนั้น   ยัง
คงมคี วามอดุ มสงู   สร้างถนิ่ ท อี่ ยูแ่ ละแหล่งอ าหารทสี่ ำคัญ

และหลากหลายอย่างยิ่งต่อพืชและสัตว์   และเมื่อมีการ
พัฒนาลมุ่ แ ม่นำ้ โขงมากขนึ้ เรือ่ ยๆ ก็ม คี วามจำเป็นอ ย่างยงิ่ 
ทีจ่ ะตอ้ งคอยตดิ ตามเฝ้าส งั เกตผลกระทบทอี่ าจเกิดข นึ้ ต อ่ 
คุณภาพของนำ้   ความหลายหลายทางชวี ภาพทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ  และพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของน้ำ
การติดตามตรวจสอบที่ทำเป็นประจำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2528 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของน้ำในแม่น้ำโขงนั้น มี
คุณภาพโดยรวมที่ด  
ี ยกเว้นในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมือง พื้นที่
เกษตรกรรม หรือพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   คุณภาพของ
น้ำที่สถานีติดตามเฝ้าสังเกตในบริเวณลำน้ำสายประธาน
ทุกสถานีมีธาตุอาหารต่ำ ยกเว้นในบางสถานีฯ ที่ตั้งอยู่
ในดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง ซึ่งมีธาตุอาหารบาง
ชนิดค่อนข้างสูง เนื่องมาจากการที่บริเวณเหล่านั้นมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีการทำเกษตรกรรม
มาก   ค่าฟอสฟอรัสและไนโตรเจนของน้ำในบริเวณ
ดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ ม แี นวโน้มท จี่ ะเพิม่ ส งู ข นึ้   ซึง่ 
หมายความวา่ ค ณ
ุ ภาพของนำ้ เริม่ เสือ่ มโทรมลง  ความเข้ม
ข้นของแอมโมเนียในลำน้ำทั้งสาย  มีค่าน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานของทุกประเทศในลุ่มน้ำ  แต่ก็มีค่า

สูงข นึ้ อ ย่างเห็นได้ช ดั ในชว่ งปี พ.ศ. 2543–2551 โดยเฉพาะ
ทีต่ อนบนของลมุ่ น ำ้ ใกล้ก บั บ ริเวณทมี่ กี ารบรรจบกบั ล ำน้ำ
สาขา  บริเวณนครเวียงจันทน์  และที่ในประเทศกัมพูชา
บริเวณแม่น้ำบาสสัก
สำหรับคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำนั้น  ณ
สถานีติดตามเฝ้าสังเกตในบริเวณลำน้ำสายประธานทุก
สถานีในชว่ งปี พ.ศ. 2543–2551 คุณภาพนำ้ จ ดั อ ยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยม   แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาอยู่
ในระดับที่พอใช้เท่านั้น  ซึ่งก็หมายความว่าสัตว์บางพันธุ์
อาจกำลังถ กู ค กุ คามหรือก ำลังอ อ่ นแอลง   และชใี้ ห้เห็นถ งึ 
ผลกระทบของการพัฒนาภาคการเกษตร การใช้ปุ๋ย และ
การขยายตัวของชุมชนเมือง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถบอกถึง
สถานะของสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  แต่ก็ไม่
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สามารถบอกได้ว่าภาวะสุขภาพของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
เป็นอย่างไร  การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ  คือการ
ติดตามตรวจสอบสขุ ภาพกลุม่ ห ลักข องสงิ่ ม ชี วี ติ   สามารถ
ใช้ในการตรวจสอบสถานะระบบนเิ วศของแม่นำ้ ได้อ กี ท าง
หนึ่ง   จากการใช้เวลากว่า 5 ปีในการติดตามตรวจสอบ
มากกว่า 60 สถานี  ครอบคลุมส ภาพแวดล้อมตา่ งๆ   ผล
ทีไ่ ด้ร บั จ ากการตดิ ตามตรวจสอบทางชวี ภาพแสดงให้เห็น
ว่า  แม่น้ำสายประธานโดยรวมของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ยังไม่ได้ร บั ผ ลกระทบมากนกั จ ากการพฒ
ั นาแหล่งน ำ้ ห รือ
จากการทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำ  ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ก็เริ่ม
แสดงสัญญาณของภาวะกดดันบ้างแล้ว
การศึกษาล่าสุดในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสามารถ
ระบุได้ว่ามีสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในตะกอนและสิ่ง
มีชีวิตในน้ำ (ไฟโตแพลงตอน สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง และ
ปลา) และสารพิษนี้มาจากดีดีทีเป็นหลัก
มีการตรวจพบว่ามีสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
บริเวณที่มีการคมนาคมทางเรือหนาแน่น หรือบริเวณที่
มีประชากรอาศัยอยู่มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ปลายน้ำจากกรุงพ นมเปญและในบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขง
การพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้น
ถือว่ายังอยู่ในระดับเริ่มต้น  ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตค่อน
ข้างรวดเร็ว  คาดวา่ ค วามตอ้ งการใช้น ำ้ ในการอตุ สาหกรรม
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทศวรรษหน้าสำหรับ

ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศลาวและกัมพูชา
ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้น  มลพิษทางน้ำ
จากแหล่งอ ตุ สาหกรรมสามารถพบเห็นได้ช ดั   โดยเฉพาะ
ในนครเวียงจันทน์และกรุงพนมเปญ  สามารถพบเห็นได้
บ้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  และ
บริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ โขง  โดยทวั่ ไปแล้วก ารบำบัด
น้ำเสียจ ากภาคอตุ สาหกรรมยงั อ ยูใ่ นระดับท ตี่ ำ่   และการ
จัดการขยะพิษจากอุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพ  
ขณะนี้ มลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรมยังหนาแน่น
อยูใ่ นบริเวณรอบๆ โรงงานและบริเวณปลายนำ้ ข องชมุ ชน
เมืองหลักๆ  คาดว่าปัญหานี้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
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พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของ
สรรพสตั ว์ท งั้ ห ลายในลมุ่ น ำ้   รวมทงั้ ก ารพฒ
ั นาสงั คมและ
เศรษฐกิจของภูมิภาค ตัวแม่น้ำโขงเอง ลำน้ำสาขา ห้วย  
ทะเลสาบ และหนองนำ้   ต่างมบี ทบาทในการคำ้ จุนร ะบบ
นิเวศทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ เช่น แอ่งน ำ้ ล กึ ว งั ป ลาในแม่นำ้ โขง  
ที่ราบรีดส์ และป่าโกงกาง
จากการศกึ ษาเมือ่ เร็วๆนีพ้ บวา่ ช าวชนบทใช้ป ระโยชน์
จากสัตว์และพืชนานาชนิดที่หาได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ในรอบ

ฤดูก าลหนึง่ ๆ ของระบบนเิ วศนาขา้ วของประเทศกมั พูชา  
จีน ลาว และเวียดนามนนั้ พบวา่ จ บั ส ตั ว์แ ละเก็บพ ชื ต า่ งๆ
ได้ม ากมาย  ปลา 145 ชนิด สัตว์น ำ้ ท มี่ เี ปลือกแข็ง 11 ชนิด  
หอย 15 ชนิด สัตว์เลือ้ ยคลาน 13 ชนิด สัตว์ค รึง่ บ กครึง่ น้ำ
11 ชนิด แมลง 11 ชนิด และพืชอีก 37 ชนิด   สัตว์และพืช
เหล่าน สี้ ามารถเก็บร วบรวมได้ในสภาพพนื้ ทีท่ หี่ ลากหลาย   
ทัง้ ท เี่ ป็นแ หล่งอ าศัยท ถี่ กู น ำ้ ท ว่ มถาวรหรือถ กู น ำ้ ท ว่ มตาม
ฤดูกาล เช่น แม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี   แอ่งน้ำ หนองน้ำ
และป่าบุ่งป่าทาม  นอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรง
ของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าวและการจับปลาแล้ว  
พื้นที่เหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกมากมาย  พื้นที่
ชุม่ น้ำ ทำหน้าทีก่ กั เก็บน ำ้ จ ากนำ้ ท ว่ ม  ซึง่ น ำ้ ท ว่ มนจี้ ะเป็น
อันตรายอย่างใหญ่หลวงในช่วงฤดูฝน  อย่างเช่น โตนเล
สาปในประเทศกัมพูชาจะขยายอาณาบริเวณของมันถึงสี่
หรือห า้ เท่าในชว่ งฤดูฝ น   ถ้าโตนเลสาปไม่ส ามารถกกั เก็บ
น้ำได้กรุงพนมเปญก็จะถูกน้ำท่วมทั้งเมืองทุกปี
เมืองใหญ่ๆ หลายเมืองในลมุ่ แ ม่นำ้ รวมทงั้ น ครหลวง
เวียงจันทน์แ ละกรุงพ นมเปญ ปล่อยนำ้ เสียล งสพู่ นื้ ทีช่ มุ่ น้ำ  
ซึ่งก็เป็นการบำบัดน้ำเสียอย่างมากก่อนที่น้ำจะไหลรวม
กันลงสู่แม่น้ำ
เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศน้ำ ซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็น
ระบบนิเวศบก  ดังนั้น ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของ
ปริมาณ ช่วงเวลาและระยะยาวของน้ำ จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ  
กระบวนการรวมทั้งพืชและสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ
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ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ลุ่ม

แม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชวี ภาพทมี่ ากทสี่ ดุ แ ห่งห นึง่ ข องโลก  และเป็น
หนึ่งในพื้นที่ที่ถูกคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วย  ระบบ
นิเวศของพนื้ ทีช่ มุ่ น ำ้ แ ละระบบนเิ วศปา่ ข องลุม่ แ ม่นำ้ โขงนี้
เป็นแ หล่งท อี่ ยูอ่ าศัยข องสตั ว์แ ละพชื ป ระจำถนิ่ ท มี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะมากมายหลายชนิด  การประมาณการครั้งล่าสุด
ระบุว่าภูมิภาคนี้มีพันธุ์พืชอยู่ 20,000 ชนิด  สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 430 ชนิด  นก 1,200 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลานและ
สัตว์ค รึง่ บ กครึง่ น ำ้ 800 ชนิด  พันธุป์ ลาอกี 850 ชนิด  และ
พันธุพ์ ชื แ ละสตั ว์ใหม่ๆ ก็ย งั ถ กู ค น้ พ บอกี เรือ่ ยๆ  อย่างไร
ก็ตาม  การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบของ
การบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นสร้างแรงกดดันให้กับสิ่งแวดล้อม   
แหล่งที่อยู่ของนกที่สำคัญหลายแห่งก็เสื่อมโทรมลง
เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นแห้งเหือดลง  การแทะเล็มของ
สัตว์มากไป การเก็บดินพีท (Peat Mining)  การก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำ  การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการทำการเกษตร
รวมทงั้ ก ารเสือ่ มโทรมและทำให้เกิดก ารแยกกนั ข องระบบ
นิเวศ  ส่วนการดำรงชีพของนกเองก็ถูกคุกคามโดยการ
เก็บและการล่าไข่นกของชาวบ้านเพื่อยังชีพ
ส่วนพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงนั้นรวมถึงชนิดพันธุ์ปลา
ขนาดใหญ่บ างชนิด  มีส ญ
ั ญาณให้เห็นว า่ จ ำนวนปลาขนาด
ใหญ่กำลังเริ่มลดน้อยลง  รวมทั้งชนิดที่ถูกคุกคามรุนแรง
เช่นปลาบึก (Pangasianodon gidas)  การคุกคามเกิด
ขึ้นต่อพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ที่ย้ายถิ่นนี้เกิดจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างเขื่อน ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงการไหลของนำ้ ต ามธรรมชาติข องแม่นำ้   และ

ปิดกั้นเส้นทางย้ายถิ่นของปลา  และเมื่อปลาไม่สามารถ
อพยพขึ้นลงตามลำน้ำแล้ว โอกาสที่มันจะแพร่พันธุ์ตาม
ธรรมชาติก็ลดลงด้วย
ทีร่ าบลมุ่ แ ม่โขงตอนลา่ งยงั ส ามารถรกั ษาบางแหล่งท อี่ ยู่
ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมสำหรับนกน้ำได้   โดยการที่มันถูก
ป้องกันไว้ด้วยชั้นของป่าเต็งรัง   พื้นที่ชุ่มน้ำตามฤดูกาล  
ทุง่ ห ญ้าและแหล่งท อี่ ยูต่ ามแม่นำ้    โตนเลสาปมคี วามสำคัญ
ต่อนกน้ำขนาดใหญ่มาก   ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลกัมพูชา
ได้จัดสรรที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้ากว่า 258 ตารางกิโลเมตร
เพื่อป้องกันแหล่งนกน้ำอาศัยนี้ไม่ให้กลายเป็นนาข้าว
ถึงแ ม้วา่ แ ม่นำ้ โขงและลำน้ำส าขาจะยงั ช ว่ ยรกั ษาแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยร มิ น ำ้ แ ละชมุ ชนสองสามแหล่งท ยี่ งั ค งสภาพเดิม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นที่
อยู่ของนกน้ำก็ถูกมนุษย์รุกล้ำไปสร้างที่พักอาศัย  และมี
การใช้เรือย นต์เพือ่ ก ารสัญจร   นอกจากนี้ พืน้ ทีช่ มุ่ น ำ้ แ ละ
พืน้ ทีท่ งุ่ ห ญ้าบ ริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ โขงกถ็ กู ค กุ คาม
โดยอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่
ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นบ้านของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์
เลื้อยคลานบางพันธุ์ที่มีความพิเศษแต่ก็ถูกคุกคาม  เผ่า
พันธุข์ องพวกมนั ถ กู ท ำลายไปมาก   เต่าน ำ้ แ ละเต่าค รึง่ บ ก
ครึง่ น ำ้ งู  และกงิ้ ก่าจ ำนวนมากถกู ล า่ เพือ่ ย งั ชีพแ ละถกู จ บั 
เพือ่ ก ารคา้ เป็นอ าหารและยาตามตลาดทอ้ งถนิ่ ทีป่ ระเทศ
เวียดนามมีการค้าสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุด  และการจับ
สัตว์เลื้อยคลานเป็นจำนวนมากนี้   ในหลายๆ พื้นที่ไม่มี
ความยงั่ ยืน และเป็นการคกุ คามตอ่ ก ารดำรงเผ่าพ นั ธุข์ อง
สัตว์บางชนิดอีกด้วย
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แม่น้ำเชื่อมโยงการค้าและคมนาคม

แม่

น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของคนและ
สินค้า ระหว่างเมืองทตี่ งั้ อ ยูต่ ลอดลำน้ำท สี่ ำคัญ
มาหลายพันปีแล้ว  และทุกวันนี้เส้นทางนี้ก็ยิ่งทวีความ
สำคัญในแง่ของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศ  และยงั เป็นเส้นท างทอ่ งเทีย่ วทกี่ ำลังได้ร บั ค วาม
นิยมมากขนึ้ เรือ่ ยๆ  การขนส่งส นิ ค้าจำนวนมากตามลำน้ำ
ไปในระยะทางที่ไกลนั้น  เป็นทางเลือกมีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งทางบก  และยังเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมกว่าอีกด้วย
ถึงแม้ว่าความยากลำบากที่เกิดจากความแตกต่าง
ตามฤดูกาลของระดับน้ำแม่น้ำโขง (ระดับน้ำในลุ่มน้ำ
ตอนบน สามารถมีความแตกต่างกันได้ถึงกว่า 15 เมตร
ในช่วงปี)  จากช่วงแคบของแม่น้ำ  และจากช่วงลำน้ำที่
มีน้ำไหลเชี่ยวกราก  สินค้ากว่า 300,000 ตันก็ถูกขนส่ง
ระหว่างเมืองคุนหมิง ประเทศจีน และกรุงเทพฯ ทุกปี   
ปริมาณการค้าเนื่องจากการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำโขง
นั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าสองเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบสี่ปีก่อน
หน้ากับปี 2551   การค้าผ่านการขนส่งทางน้ำในประเทศ
เวียดนามและกมั พูชาเพิม่ ข นึ้ อ ย่างชดั เจนเช่นก นั   ปริมาณ
เรือบ รรทุกส นิ ค้าผ า่ นทา่ เรือพ นมเปญเพิม่ ข นึ้ เกือบเท่าต วั 
จากประมาณ 278,000 ตันในปี 2548 เป็น 430,000 ตันใน
ปี 2552 สำหรับการขนส่งทางน้ำในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

ของประเทศเวียดนามก็เพิ่มมาก จาก 1,145,000 ตันในปี
2548 เป็น 2,843,000 ตันในปี 2551
มีความพยายามที่จะปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
ในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำโขง   มีการสำรวจเส้น
ทางการเดินเรือและทำเครื่องหมายไว้ด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ   สัญญาณไฟแสงสว่างตลอดเส้นทางเดิน
เรือในลำน้ำโขงระหว่างกรุงพ นมเปญไปจนถึงส ามเหลีย่ ม
ปากแม่นำ้ โขง   ขณะนอี้ ำนวยความสะดวกทำให้ส ามารถ
เดินเรือได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว   นอกจากนี้   ข้อมูล
เพื่อช่วยในการเดินเรือในแม่น้ำโขงนั้นอยู่ในระดับที่
เทียบเท่ากับแม่น้ำระหว่างประเทศอื่นๆ เช่นแผนที่เดิน
เรืออิเล็คโทรนิค แ ละระบบรายงานตนอตั โนมัต  ิ ซึง่ จ ะชว่ ย
ให้การเดินเรือม คี วามปลอดภัยแ ละมปี ระสิทธิภาพมากขนึ้
ความตกลงทางกฎหมายข้ามพรมแดนเรื่องเสรีภาพ
ในการขนส่งทางเรือช่วยก่อให้เกิดกรอบการดำเนินงาน
สำหรับก ารขนส่งส นิ ค้าท างเรือร ะหว่างประเทศทเ่ี ข้มแ ข็งขึน้ 
ในภูมิภาค   และในเรื่องน้ีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้
ทำงานรว่ มกบั ประเทศกมั พูชา และเวียดนาม   เพือ่ ให้ได้
มาซง่ึ ค วามตกลงเรือ่ งการคมนาคมทางนำ้ ซึง่ ก ลายเป็นเรือ่ ง
สำคัญและเปิดฉากใหม่สำหรับความรว่ มมอื ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างทง้ั สองประเทศ  และมกี ารลงนามในความตกลง
เรือ่ งการคมนาคมทางนำ้ นแ้ี ล้วในเดือนธนั วาคม 2552
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การเดินเรือท เี่ พิม่ ข นึ้ น นั้ ทำให้ม แี นวโน้มท จี่ ะทำให้เกิด
มลภาวะเพิม่ ข นึ้ ด ว้ ยเนือ่ งมาจากการใช้เรือย นต์ทมี่ ากขนึ้   
ถึงแม้ว่าการค้าน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม ระหว่างประ
เทศเวียด นามและกมั พูชาจะเพิม่ ส งู ข นึ้ อ ย่างเห็นได้ช ดั   แต่
มาตรการป้องกันการดูแลจัดการสินค้าอันตรายเหล่านี้ก็
ยังมีอยู่น้อย   คลังเก็บน้ำมันและก๊าซหลายๆ แห่งใน
ประเทศเวียดนามและกมั พูชาตงั้ อ ยูร่ มิ ฝ งั่ แ ม่นำ้ โขง   และ
เป็นเรื่องที่น่ากลัวหากเกิดรั่วไหลขึ้น   เพราะคลังฯ เหล่า
นีไ้ ม่มแี ผนรองรับก รณีฉ กุ เฉินห รืออ ปุ กรณ์แ ละทรัพยากรที่
จะจัดการการรั่วของน้ำมันลงสู่แม่น้ำได้   การลงทุนเพื่อ
การเตรียมทรัพยากรต่างๆเพื่อการป้องกันและรองรับ
มลภาวะเนื่องจากน้ำมันรั่ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดูแล
จัดการท่าเรือท้องถิ่นให้ดำเนินการตามมาตรฐานและข้อ
กำหนดต่างๆ ได้   ตลอดจนต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่น
การพฒ
ั นาพลังงานนำ้ ในแม่นำ้ โขงจะชว่ ยให้มปี ริมาณ
น้ำเพิม่ ขน้ึ ในชว่ งฤดูแล้ง ซึง่ จะสง่ ผลให้มีศกั ยภาพในการ
ขนส่งทางนำ้ สงู ขน้ึ   และจะเป็นผลดตี อ่ เนือ่ งดา้ นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้นตลอดลำน้ำ มีนักท่อง
เที่ยว 20,000–25,000 คนท่องเที่ยวโดยทางเรือในช่วง
ตอนบนของแม่น้ำโขง (ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระหว่าง
เมืองห้วยทรายและเมืองหลวงพระบาง)   แต่ช่วงตอน

ล่างของแม่น้ำโขงกลับเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะนักท่อง
เที่ยวสามารถเดินทางไปได้ง่ายกว่า   มีนักท่องเที่ยวไป
ประเทศกมั พูชาโดยทางเรือถ งึ 71,889 คน และไปประเทศ
เวียดนาม 157,198 คนในปี พ.ศ. 2551
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเดินทางต่างๆ ในเส้นทางลุ่ม
แม่น้ำโขง
600 –
600 –
500
500 –
400
400 –
300
300 –
200
200 –
100
100
0 –l

ระยะ
ทาง (กิโลเมตร)
Distance
(Km)
0 –l
		
■ IWT
530(Km)
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■
■
■
■

Rail
IWT
Road
Rail

l
l

435
530
251
435

TEU = 20-foot equivalent unit
■ Road
251

1

= 20-foot equivalent unit
■TEUทางน้
ำ   ■ ทางรถไฟ  ■ ทางรถยนต์
1

l

ดอล
ลาร์per
สหรัTEU
ฐ 1
ดอลลper
าร์ส1000
หรัฐ TEU-Km
US$
US$
ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ต่อ l1,000 ตู้ต่อกิโลเมตร
155.44
293.06TEU-Km
ขนาด
ฟุตTEU1
US$20
per
US$ per 1000
175.51
155.44
106.17
175.51

403.48
293.06
422.97
403.48

106.17

422.97
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อนาคตที่ท้าทาย

แม่

น้ำโขงกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายสำคัญ
เรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆ ประการที่จะเกิดขึ้น
ในทศวรรษหน้า  แผนการพัฒนาพลังงานน้ำ การขยาย
ระบบชลประทาน การคมนาคมทางน้ำที่เพิ่มมากขึ้น  
บวกกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ทัง้ หมดนตี้ า่ งกท็ ำให้เกิดผ ลกระทบตอ่ ส ภาพแวดล้อมของ
แม่น้ำ  และในบางครั้งก็ยังส่งผลคุกคามต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพของระบบทางน้ำและวิถีชีวิตของมนุษย์
ที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำ

รัฐบาลของประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทาน  
เพือ่ ใช้พ ลังงานนำ้ แ ละในดา้ นอนื่ ๆ ทีจ่ ะเป็นป ระโยชน์ต อ่ 
ประชากรทยี่ ากจนหลายลา้ นคนทอี่ าศัยอ ยูใ่ นพนื้ ทีช่ นบท  
และในขณะเดียวกันร ฐั บาลกต็ ระหนักด วี า่ ความปรารถนา
เหล่านี้จะต้องสมดุลกับความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำใน
ขณะนขี้ องชาวนาทีน่ อกเหนือจ ากการทำนาแล้ว พวกเขาก็
ยังเลี้ยงชีพด้วยการจับปลา หาอาหาร และหาของป่าจาก
ทั้งป่าและจากพื้นที่ชุ่มน้ำ

ศักยภาพของพลังงานน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แม่น้ำโขงได้กลายเป็นภูมิภาคที่กำลังมีการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน ำ้ ม ากทสี่ ดุ ในโลก ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนบน   ประเทศ
จีนกำลังดำเนินโครงการสร้างเขื่อน 8 โครงการเรียงกัน
มาเป็นชั้นๆ ตามลำน้ำ  ซึ่งจะทำให้การไหลของน้ำมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงฤดูฝนถึงฤดู
แล้ง   ส่วนที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีแผนการสร้างเขื่อน
อีกหลายแห่งทั้งที่ตัวแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา   คาดว่า
พลังงานจากนำ้ ในลมุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ งรวมทงั้ ล ำน้ำส าขา
มีศักยภาพสูงถึง 30,000 เม็กกะวัตต์  ซึ่งร้อยละ 10 ได้
รับการพัฒนาไปแล้ว   ฐานข้อมูลเรื่องพลังงานจากน้ำ
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงระบุว่า ในปี พ.ศ. 2552
มีโครงการทั้งหมด 124 โครงการ ทั้งที่กำลังดำเนินการ
ก่อสร้างและที่ยังอยู่ในขั้นวางแผน   กว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการเหล่านี้อยู่ในประเทศลาว และอีกร้อยละ 10 อยู่
ในประเทศกมั พูชา   จากโครงการพฒ
ั นาพลังงานนำ้ ท ภี่ าค
เอกชนได้นำเสนอขึ้นนั้น รวมถึงโครงการสร้างเขื่อนอย่าง
น้อย 11 เขื่อนในลำน้ำสายหลักของแม่น้ำโขงตอนล่าง  

การเติบโตอย่างรวดเร็วของการพัฒนาพลังงานน้ำ
ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการ
ประเมินผ ลกระทบสะสมทเี่ กิดข นึ้ จ ากการกอ่ สร้างเขือ่ นใน
โครงการพลังงานน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง กำลังการ
ผลิตป ัจจุบัน ที่ก ำลังก ่อสร้าง และที่ม ีก ารนำเสนอแผนงาน
กำลังการผลิต (เม็กกะวัตต์)
ประเทศ
กัมพูชา

ปัจจุบัน

กำลัง แผนการ /
ก่อสร้าง นำเสนอ

รวม

1

—

5,589

5,590

ลาว

662

2,558

17,686

20,906

ไทย

745

—

—

745

เวียดนาม

1,204

1,016

299

2,519

รวม

2,612

3,574

23,574

29,760
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ลำน้ำสาขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งการประเมิน
ผลกระทบทเี่ กิดข นึ้ ต อ่ ร ะบบการไหลของนำ้ ในลำน้ำส าขา  
เส้นท างการเดินท างของปลา คุณภาพของนำ้ และการไหล
ของตะกอน   ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสะสมเหล่านี้ จะ
ยิง่ ม คี วามสำคัญม ากขนึ้ ต ามจำนวนโครงการสร้างเขือ่ นใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต
อันใกล้นี้
ผลกระทบที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการพัฒนา
ไฟฟ้าพ ลังงานนำ้ ก็ค อื ก ารทจี่ ะมนี ำ้ ในแม่นำ้ ห รือในลำน้ำ
มากขนึ้ ในชว่ งฤดูแ ล้ง  เนือ่ งจากนำ้ ท กี่ กั เก็บเอาไว้จ ากชว่ ง
ฤดูฝ นถกู น ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในเดือนถดั ๆมา   ส่วน
การที่ปริมาณน้ำจะลดลงในช่วงฤดูน้ำหลากนั้น  ก็จะ
น้อยกว่าเดิมมาก  ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าการกระจาย
ปริมาณการไหลของน้ำและปริมาตรของน้ำในแต่ละ
ฤดูกาลเท่านั้นที่มีความสำคัญ   แต่ช่วงเวลาการเริ่มต้น
ของแต่ละฤดูกาลทใี่ นแต่ละปมี คี วามแตกตา่ งกนั น นั้    ถึง
แม้วา่ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็ส ามารถส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล
ผลกระทบระยะยาวของการสร้างเขื่อนอีกประการ
หนึ่งคือการดักรวมตัวของตะกอนแม่น้ำ   แม่น้ำโขง
นำพาตะกอนที่มีธาตุอาหารอุดมเป็นปริมาณมาก และ
มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ชุ่มน้ำ เช่นโตนเลสาปและบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขง   ฉะนั้น ความเป็นไปได้ที่ป ริมาณของตะกอน
แม่น้ำโขงในสายประธานลดลงนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง   
ประมาณครึ่งหนึ่งของตะกอนแม่น้ำโขงตอนล่างกำเนิด
มาจากแม่น้ำโขงตอนบน   มีการคาดการณ์ว่าการที่มี
เขื่อนเป็นชั้นๆ ตามลำน้ำในมณฑลยูนนาน ประเทศ
จีนนั้น จะเป็นการดักตะกอนไว้ประมาณร้อยละ 90  
และเขื่อนที่จะมีการสร้างบนแม่น้ำโขงสายประธานใน

เขตประเทศลาว  รวมทั้งเขื่อนที่จะมีการสร้างบนลำน้ำ
สาขาก็จะเพิ่ม ผลกระทบต่อเรื่องตะกอนแม่น้ำนี้เช่น
เดียวกัน
ในขณะทกี่ ารสร้างเขือ่ นนนั้ ถ อื เป็นโอกาสในการพฒ
ั นา
ปรับปรุงการเดินเรือ  โดยทำให้ความลึกของน้ำเชื่อถือได้
และสม่ำเสมอมากขนึ้ แต่เขือ่ นกส็ ามารถคกุ คามการขนส่ง
ทางน้ำระยะยาวและการขนส่งข้ามพรมแดนในแม่น้ำโขง
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการวางไข่และเส้นทางการอพยพ
ของปลาอีกด้วย

Upper Mekong Basin
Lower Mekong Basin
Mekong mainstream
Mekong tributary
Chinese dams
Mainstream dams (planned)
Tributary dams (existing, under
construction and planned)
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เตรียมตัวรับมือผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มี ก ารค าดก ารณ์ ว่ า พื้ น ที่ ลุ่ ม แ ม่ น้ ำ โ ขงต อนล่ า งจ ะ
เป็ น ภู มิ ภ าคที่ ไ ด้ รั บ ผ ลกร ะท บอ ย่ า งม ากจ ากก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่า
อุณหภูมิ ปริมาณฝน ปริมาณนำ้ ท ไี่ หลบา่ ต ามผวิ ด นิ   และ
ระดับน ำ้ ท ะเลจะเพิม่ ส งู ข นึ้ ซึง่ จ ะสง่ ผ ลร้ายแรงตอ่ บ ริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันในหลาย
พืน้ ที่ แต่ก จ็ ะมคี วามแตกตา่ งกนั ในหลายๆส่วน   ปริมาณ
น้ำฝนและปริมาณน้ำในแม่น้ำเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้ง
ลุ่มแม่น้ำ  แต่จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ใน
ช่วงหน้าแ ล้งซ งึ่ จ ะสง่ ผลกระทบตอ่ ผ ลผลิตท างการเกษตร
ในพื้นที่ต่างๆ ไม่เหมือนกัน   จากการศึกษาคาดการณ์
พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 0.79 องศาเซลเซียส และมปี ริมาณนำ้ ฝ นประจำ
ปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 200 มิลลิเมตร ภายในปี พ.ศ. 2573
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่คาด
การณ์นี้อาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นทั้งใน
ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งจะทำให้มีน้ำเพิ่มมากขึ้นในฤดู
แล้งและเป็นป ระโยชน์ต อ่ ก ารเกษตร   แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนด้วย   ในกรณี
นี้ ตั้งแต่จังหวัดกระตี ประเทศกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ลุ่มปลายน้ำ ลงไปท้ายน้ำถึงบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขงมีความเสี่ยงสูงมากเป็นพิเศษ  
ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงปัจจัยสำคัญที่สุดที่
เกีย่ วโยงกบั เรือ่ งนำ้ ท ว่ มนนั้ คือก ารทรี่ ะดับน ำ้ ท ะเลเพิม่ ส งู 
ขึ้น คาดว่าพื้นที่ร้อยละ 30 ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
ในประเทศเวียดนามจะถกู น ำ้ ท ว่ มถา้ ร ะดับน ำ้ ท ะเลเพิม่ ส งู 
ขึน้ 1 เมตร ซึง่ เหตุการณ์น คี้ าดวา่ จ ะเกิดข นึ้ ในปี ค.ศ. 2100
ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณ
ของพนั ธุพ์ ชื และสตั ว์ขน้ึ ไปทางเหนือหรือไปยงั พน้ื ทีท่ เ่ี ป็น
ภูเขาสงู   เนือ่ งจากแต่ละพนั ธุป์ รับตวั ตามพสิ ยั อณ
ุ หภูมทิ ่ี
เหมาะสม  ชนิดของสง่ิ มชี วี ติ กเ็ กีย่ วโยงใกล้ชดิ มากกบั การ

แปรผันของแม่นำ้ ตามฤดูกาล  และการทร่ี ปู แบบการไหล
ของนำ้ ในแม่นำ้ ถ กู เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพภมู อิ ากาศนน้ั   
จะเป็นป จั จัยท ม่ี อี ทิ ธิพลตอ่ อ งค์ป ระกอบของชนิดพ นั ธุข์ อง
สิง่ มชี วี ติ และความอดุ มสมบูรณ์ของระบบนเิ วศในอนาคต
การทใี่ นบางพนื้ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ข นึ้ แ ละมปี ริมาณนำ้ ฝ น
น้อยลง จะสง่ ผ ลให้ม ปี ริมาณนำ้ ไหลบา่ ต ามผิวด นิ น อ้ ยลง
และระดับน้ำใต้ดินต่ำลง จะมีผลต่อเนื่องทำให้พื้นที่ชุ่ม
น้ำนั้นมีอาณาบริเวณที่เล็กลง   แต่บางพื้นที่ของลุ่มน้ำ
ก็อาจมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำ
เพิ่มมากขึ้น
วงจรน้ำท่วมของแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเป็นปรากฏ
การณ์ส ำคัญยิ่งทีช่ ว่ ยให้ช ุมชนทพี่ ื่งน ้ำและพนื้ ทีช่ ุ่มนำ้ น ั้น
มีผลผลิตที่สูง   การที่มีปริมาณน้ำไหลมากขึ้นในฤดูน้ำ
หลากทำให้บ ร เิ วณทรี่ าบน้ำท ว่ มถงึ ถ กู น ำ้ ท ว่ มมากขนึ้ แ ละ
ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผลิตผลโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น   รวมถึง
ผลผลิตทางการประมง   ส่วนปัจจัยอื่นเช่น การที่ระดับ
ออกซิเจนลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำต่อการ
อพยพของปลาจะมีผลให้ปลาลดจำนวนลง
การพิจารณาเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศนนั้ จะตอ้ งพจิ ารณาถงึ ป จั จัยอ นื่ ๆ ทีส่ ง่ ผ ลกระทบ
ต่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างด้วย   ได้มีการสร้างภาพ
จำลองของการพัฒนาลุ่มน้ำขึ้นตามแผนการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ   แผนการพัฒนานี้รวม
ถึงการพัฒนาด้านไฟฟ้าพลังงานน้ำและการชลประทาน
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ร่วมกับภาพจำลองหนื่งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศวา่ ด ว้ ยการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ  ตัวอย่าง
หนึง่ พ บวา่ ผลกระทบบางสว่ นของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศตอ่ ก ารไหลของนำ้ ในแม่นำ้ อ าจถกู ช ดเชยได้ด ว้ ย
แผนการพัฒนา   สาเหตุหลักที่ชดเชยนี้คือความสามารถ
ของการกักเก็บน้ำของเขื่อนเพื่อใช้ด้านไฟฟ้าพลังงานน้ำ
และเพื่อการชลประทาน
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ผลกระทบของน้ำท่วมและการจัดการน้ำท่วม
การเกิดมรสุมในเขตร้อนชื้นดังเช่นในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างมีรูปแบบของฝนที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลอย่าง
มาก  เป็นตัวการซึ่งก่อให้เกิดช่วงน้ำท่วมสั้นๆทุกปีและ
เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือฤดูน้ำท่วมและ
ฤดูน ำ้ ห ลากนอ้ ย   ถึงแ ม้วา่ ก ารทมี่ นี ำ้ ท ว่ มอย่างรนุ แรงนนั้ 
จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง แต่น้ำท่วมที่มี
ระดับปกติกลับนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมากมาย
มูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยหากมีการเกิดน้ำท่วม
อย่างรนุ แรงในพนื้ ทีล่ มุ่ แ ม่นำ้ โขงตอนลา่ งคอื ป ระมาณ 60–
70 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี    ในขณะที่ผลประโยชน์ที่เกิด
จากน้ำท่วมในระดับปกตินั้นอยู่ที่ประมาณร้อยเท่า หรือ
ประมาณ 8–10 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี   สิ่งที่ท้าทาย
ในกรณีน กี้ ค็ อื ก ารลดระดับค วามเสียห ายทเี่ กิดจ ากนำ้ ท ว่ ม
และผลกระทบเสียหายจากน้ำท่วมให้อยู่ในระดับที่น้อย
ที่สุด ในขณะที่รักษาผลประโยชน์ต่างๆ ไว้ได้ด้วย
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำท่วมนั้น ต้องการ
แนวคิดริเริ่มที่มาจากท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อให้ชุมชน
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมมีความแข็งแกร่งและมี
ความสามารถในการปรับตัวที่จะใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน้ำ
ท่วมได้ และสามารถปรับใช้ประโยชน์ที่มากับภาวะน้ำ
ท่วมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
พายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นตัวการที่
ทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งบริเวณแม่น้ำโขงสายหลักและลำน้ำ
สาขาในช่วงตอนบนของแม่น้ำส่วนที่อยู่ในประเทศลาว
และไทย   ความรุนแรงของภาวะน้ำท่วมนี้ค่อยๆ ลดลง
เมื่อไปถึงตั้งแต่บริเวณปลายน้ำจากนครเวียงจันทน์ลงไป  
ในพนื้ ทีร่ าบตำ่ ข องประเทศกมั พูชาและบริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่น้ำโขง ภาวะน้ำท่วมอยู่ในเกณท์ปกติ แต่ในบาง
พืน้ ทีข่ องประเทศกมั พูชาและเวียดนามกเ็ กิดภ าวะนำ้ ท ว่ ม
ฉับพลันขึ้น

ความเสียห ายสว่ นใหญ่ท เี่ กิดข นึ้ จ ากอทุ กภัยข องแม่นำ้ 
โขงสายประธาน   ส่วนใหญ่จ ะเกิดข นึ้ ในประเทศเวียดนาม
และกัมพูชา   ซึง่ อ ทุ กภัยน ที้ ำให้ผ ลผลิตข า้ วเสียห ายคดิ เป็น
มูลค่าห ลายรอ้ ยลา้ นเหรียญสหรัฐ   ประชากรหนาแน่นแ ละ
ความอุดมของพื้นที่น้ำท่วม หมายถึงมีประชากรจำนวน
มากทตี่ อ้ งเสีย่ งตอ่ อ ทุ กภัย   โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ในประเทศ
กัมพูชาและประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำในเขตประเทศเวียดนาม   อย่างไรก็ตาม การ
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถลดความเสี่ยง
ของการประสบภัยน้ำท่วมได้ในระดับพื้นที่และชุมชน
และยังมีส่วนช่วยในการสงวนพื้นที่ชุ่มน้ำ   ส่วนแผนที่
เตือนภัยน้ำท่วมเพื่อกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินก็มี
ความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนการจัดการอุทกภัย
อาคารและโครงสร้างที่ออกแบบให้มีความสามารถ
รับมือต่อสภาวะน้ำท่วม สามารถลด (แต่ไม่สามารถ
กำจัด) ผลกระทบของสภาวะน้ำท่วมที่มีต่ออาคารและ
สิ่งก่อสร้างได้    การยกระดับความสูงของบ้านเรือนใน
ชุมชนให้ส งู ข นึ้ เช่น ในบริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ ในเขต
ประเทศเวียดนามนนั้ เป็นว ธิ กี ารจดั การความเสีย่ งทจี่ ะได้
รับจ ากการเกิดน ำ้ ท ว่ มในพนื้ ทีไ่ ด้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและ
มีผ ลกระทบตอ่ ส งิ่ แ วดล้อมน้อยมาก   วิธนี ชี้ ว่ ยให้ช มุ ชนมี
ความปลอดภัยจ ากการเกิดน ำ้ ท ว่ ม สามารถชว่ ยรกั ษาผล
ประโยชน์ท างเศรษฐกิจไว้ได้ และเป็นม าตรการการจดั การ
น้ำท่วมที่มีศักยภาพสูง และจัดเป็นมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงที่ลงทุนต่ำในอนาคต
มาตรการจดั การความเสีย่ งทเี่ ป็นการกอ่ สร้างเพือ่ ก าร
“ควบคุม” น้ำท ว่ ม เช่นก ารสร้างเขือ่ นนนั้ มีผ ลนอ้ ยมากตอ่ 
ความเสีย่ งทเี่ กิดจ ากนำ้ ท ว่ มครัง้ ใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ 
ในประเทศกมั พูชาและบริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ้ ในเขต
ประเทศเวียดนาม

