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บทคัดยอ
แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมแมน้ําโขงตอนลางจะทําใหความเปนอยูและมาตรฐานการครอง
ชีพของประชากร 60 ลานคน ที่อาศัยอยูในภูมิภาคนี้ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงไมกี่ปที่ผานมา แตยังมี ประชากรอีก
เปนจํานวนมากที่ยังยากจน และวิถีชีวิต รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารของประชากรเหลานี้ สวนใหญแลวมีความ
เกี่ยวเนื่องเปนอยางมากกับทรัพยากรของลุมแมน้ําโขง
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกอตั้งในป พ.ศ.2538 โดยมีบทบาทที่ชวยใหรัฐบาลของประเทศในลุมแมน้ําโขง
ตอนลาง (กัมพูชา ลาว ไทย และ เวียดนาม) สามารถจัดการน้ําแมน้ําและทรัพยากรไดอยางยั่งยืนและสามารถใช
ทรัพยากรเหลานี้เพื่อชวยใหประชากรหลุดพนจากความยากจน การที่ผูมีอํานาจตัดสินใจไดรับขอมูลเรื่องทรัพยากร
แมน้ําโขงที่เที่ยงตรงและทันตอสถานการณและมีความเขาใจอยางถองแทถึงผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรที่มี
ตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและประชากร นั้นมีความสําคัญอยางที่สุดและเพื่อเปนการสนับสนุนประเด็นที่กลาว มาแลวนี้
คณะกรรมาธิการฯ ไดจัด รายงานสถานการณลุมแมน้ําโขง 2553 ขึ้น โดยบทสรุปสถานการณนี้ชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริง
ตางๆ เกี่ยวกับลุมแมน้ําโขง
รายงานสถานการณลุมแมน้ําโขงฉบับนี้ไดอธิบายถึงสถานการณของการประมง ปาไม การเกษตร พลังงาน
น้ํา คุณภาพของน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา การเดินเรือ การคา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ําทวมในพื้นที่
ลุมแมน้ําโขงตอนลาง รวมทั้งความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเรื่องตางๆ เหลานี้ รายงานนี้ ยังใหขอมูลเรื่องความ
อุดมสมบูรณของนิเวศวิทยาแมน้ําโขง โดยชี้ใหเห็นการปรับตัวตอแรงกดดัน และการคุกคามตางๆ ที่เกิดขึ้น และยัง
แสดงใหเห็นประเด็นดานการพัฒนาที่ทาทาย เชน การพัฒนาพลังงานน้ํา รูปแบบการใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีการติดตามตรวจ สอบประเด็นเหลานี้ตอไป
ความเขาใจในสถานการณทรัพยากรน้ําในลุมแมน้ําโขงชวยเพิ่มมุมมองเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตอ
ประชากรและสิ่งมีชีวิตเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหแกรัฐบาลของประเทศสมาชิก เรื่องทรัพยากรลุมแมน้ําโขง ที่มีอยู
มหาศาลซึ่งจะสามารถชวยใหมีขอมูลอยางครบถวน เมื่อมีการวางแผน กลยุทธ ดานเศรษฐกิจ และจะ ชวยใหหา
แนวทางแกปญหาเรื่องความยากจนไดงายขึ้น
คําสําคัญ : สถานการณคณ
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สถานการณทรัพยากรน้ําในลุมแมน้ําโขง
1. คํานํา
แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุมแมน้ําโขงตอนลางจะทําใหความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพ
ของประชากร 60 ลานคน ที่อาศัยอยูในภูมิภาคนี้ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงไมกี่ปที่ผานมา แตยังมีประชากรอีกเปน
จํา นวนมากที่ยัง ยากจนและวิถีชีวิต รวมทั้ง ความมั่น คงทางอาหารของประชากรเหลา นี้ สวนใหญแลวมีความ
เกี่ยวเนื่องเปนอยางมากกับทรัพยากรของลุมแมน้ําโขง
2. วิธีการ
ในป พ.ศ. 2538 รัฐ บาลของประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลาง (กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) ไดกอตั้ง
คณะกรรมาธิก ารแมน้ํา โขง โดยมีบ ทบาทที่ชว ยใหสามารถจัดการน้ําแมน้ําและทรัพยากรไดอยางยั่งยืนและ
สามารถใชทรัพยากรเหลานี้ เพื่อชวยใหประชากรหลุดพนจากความยากจน การที่ผูมีอํานาจตัดสินใจไดรับขอมูลเรื่อง
ทรัพยากรแมน้ําโขงที่เที่ยงตรงและทันตอสถานการณและมีความเขาใจอยางถองแทถึงผลกระทบของการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีตอเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและประชากร นั้น มีความสําคัญอยางที่สุด และเพื่อเปนการสนับสนุนประเด็นที่
กลาวมาแลวนี้ คณะกรรมาธิการฯไดจัดทํา รายงานสถานการณลุมแมน้ําโขง 2553 ขึ้นโดยบทสรุปสถานการณนี้
ชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับลุมแมน้ําโขง
3. สถานการณลุมแมน้ําโขง
รายงานสถานการณลุมแมน้ําโขง [1] ไดอธิบายถึงสถานการณของการประมง ปาไม การเกษตรพลัง งานน้ํา
คุ ณ ภาพของน้ําพื้ น ที่ชุมน้ํา การเดิน เรือการคา การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ และการจัดการน้ําทวมในพื้นที่
ลุมแมน้ําโขงตอนลาง รวมทั้งความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเรื่องตางๆ เหลานี้รายงานนี้ ยังใหขอมูลเรื่องความ
อุดมสมบูรณของนิเวศวิทยาแมน้ําโขง โดยชี้ใหเห็นการปรับตัวตอแรงกดดันและการคุกคามตางๆ ที่เกิดขึ้น และยัง
แสดงใหเห็นประเด็นดานการพัฒนาที่ทาทาย เชน การพัฒนาพลังงานน้ํา รูปแบบการใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบประเด็นเหลานี้ตอไป
ความเขาใจในสถานการณทรัพยากรน้ําในลุมแมน้ําโขง ชวยเพิ่มมุมมองเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอ
ประชากรและสิ่งมีชีวิตเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหแกรัฐบาลของประเทศสมาชิกเรื่องทรัพยากรลุมแมน้ําโขงที่มีอยู
มหาศาล ซึ่งจะสามารถชวยใหมีขอมูลอยางครบถวนเมื่ อมีการวางแผนกลยุทธดานเศรษฐกิจ และจะชวยใหห า
แนวทางแกปญหาเรื่องความยากจนไดงายขึ้น
ภาพรวมสถานการณของลุมแมน้ําโขงตอนลางในแงของประชากรวิถีการดํารงชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจ ผลการวิจัยและติดตามตรวจสอบตั้งแตป 2546 แสดงใหเห็นภาพรวมและแนวโนมของตัวชี้วัดหลักตางๆ
และความทาทายที่สําคัญที่ประเทศในกลุมลุมแมน้ําโขงตอนลางจะตองประสบในอนาคตอีกดวย

- การขยายตัว ของชุม ชนเมือ ง เปน แนวโนม ที่เ ดน ชัด ในทั้ง สี่ป ระเทศในกลุม ลุม แมน้ํา โขงตอนลา ง
โดยเห็นไดชัดจากการอพยพยายถิ่นฐานของประชากร จากชนบทเขาสูเมืองเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกวา
ในขณะที่ประชากรสวนใหญในลุมแมน้ําโขงตอนลาง (ประมาณ 60 ลานคน) ยังคงอาศัยอยูในชนบท แต
อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรในชนบทกลับมีแนวโนมที่จะลดลงในทศวรรษหนา ตัวเลขนี้บงชี้
วาจํานวนประชากรโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 8 นับตั้งแตการสํารวจเรื่องนี้ในป 2546 (55 ลานคน)
แตขอมูลนี้ในแตละประเทศก็มีตัวเลขที่แตกตางกัน เชน ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6 ในลาว
สําหรับไทยไมมีการเปลี่ยนแปลง และในเวียดนามเพิ่มขึ้นรอยละ 10
- มาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไปนั้นดีขึ้น แตประชากรสวนใหญในชนบทก็ยังยากจนอยูมาก ดัชนีชี้วัด
การพัฒนาประชากรซึ่งเปนการวัดแนวโนมการพัฒนาโดยใชตัวชี้วัด เชน การมีอายุที่ยืนยาว ความรู และ
มาตรฐานการดํารงชีวิต ลวนมีการพัฒนาดีขึ้นในทุกประเทศสมาชิก ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ประชากรสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียเล็กนอย ดัชนีชี้วัดการพัฒนาประชากรของประเทศ
เวียดนามอยูใ กลเ คีย งกับ คา เฉลี่ย ในขณะที่ดัช นีชี้วัด การพัฒ นาประชากรของประเทศลาวและ
กัม พูช านั้น ต่ํา กวา ชีวิตความเปนอยูและความมั่นคงทางอาหารของประชากรสวนใหญในลุมแมน้ําโขง
ตอนลางผูกพันอยูกับแมน้ําโขง โดยเปนแหลงจับปลาและสัตวน้ําประเภทอื่นๆ ทั้งเพื่อเปนอาหารและเพื่อ
เปนการหารายได เปนแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตร และเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคา และดวยเหตุเหลานี้
ทําใหพวกเขาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงหากแมน้ําโขงและระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําเสื่อม
โทรมลง
- ลุมแมน้ําโขงเปนแหลงกําเนิดของระบบนิเวศที่กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและ
สัตว และยังมีพืชและสัตวชนิดพันธุใหมๆ ถูกคนพบอยูเสมอ ระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําทําหนาที่หลายประการ
เชน ปองกันน้ําทวม และบําบัดน้ําเสีย มีความพยายามศึกษาชี้แจงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุม
น้ําเพื่อใหมูลคาเหลานี้ถูกนับรวมเขาไปดวยเมื่อจะมีการวางแผนพัฒนา
- จากการติดตามตรวจสอบแสดงใหเห็นวา แมน้ําโขงมีความสามารถในการรับมือกับความกดดันตางๆ ที่
เกิดขึ้นโดยมนุษยในปจจุบันได คุณภาพน้ําของแมน้ําโขงในพื้นที่สวนใหญยังอยูในเกณฑดี ยกเวนใน
พื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ําที่พบวา มีระดับของสารอาหารในปริมาณสูงนาเปนหวง น้ําทวมชวงสั้นที่
เกิดขึ้นทุกป นั้น ชวยใหผลผลิตการประมงยังคงมีมากอยู ถึงแมวามีรายงานบางฉบับแสดงใหเห็นวามีการ
จับสัตวน้ําไดในปริมาณที่ลดลง สวนอนาคตของปาไมในเขตลุมน้ํานั้น คาดวาไมดีนักเนื่องจากความ
ตองการตัดไมและใชพื้นที่ปาที่เพิ่มขึ้นเปนเหตุใหเกิดการทําลายปาจนเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปา
- ภาคการเกษตร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุดในลุมแมน้ําโขงตอนลางและเปนภาคสวนที่ใช
ประโยชนจากน้ํามากที่สุด ขาวจัดเปนพืชอาหารหลักและเปนแหลงรายไดของประชากรในชนบทของ
ลุมน้ําโขง ผลผลิตขาวเพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศตั้งแตทศวรรษ 1990 เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นของพื้นที่ชลประทาน

- มีการเดินเรือในลําน้ําโขงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแมน้ําโขงนั้นเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญยิ่ง
ตอการคาขายระหวางประเทศ ตลอดจนความนิยมสูงขึ้นของการทองเที่ยวทางน้ํา และในบางพื้นที่ก็เปน
เสนทางคมนาคมเพียงเสนทางเดียว หรือไมก็เปนเสนทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสามารถใช
สัญจรไปมาไดเกือบทั้งป
- การที่ มาตรฐานการครองชีพพัฒนาขึ้น ความตองการดานพลังงานก็เพิ่ มขึ้ นดว ย ซึ่งนับเปนโอกาส
สําหรับการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในลาว กัมพูชา และเวียดนาม
- รัฐบาลของประเทศตางๆ ในภูมิภาค ก็เริ่มตระหนักวาการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยใชประโยชน
จากแมน้ําโขงอยางยั่งยืนของทรัพยากรแมน้ําโขงนั้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดแต
การพัฒนานี้ก็ตองมีความสมดุลและใหความสําคัญตอการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
การประมง และวิถีชีวิตของประชากรควบคูกันไปดวย
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