
 
 

แมน้ําโขงอยูในอันตราย 
ยุทธศาสตรใหมสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่อื้อฉาว 

 คล่ืนลูกใหมของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ําขนาดใหญกําลังคุกคามแมน้ําโขง โดยเปนแผนการ

ลาสุดที่ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ที่มีชื่อวา “ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขง” (Mekong Water Resources Assistance Strategy: MWRAS) ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงสนับสนุนอยางยิ่งตอการสรางเขื่อน โครงการชลประทานและผันน้ําที่อื้อฉาวในแมน้ําโขงและ

แมน้ําสาขา โดยใหขอมูลอยางผิด ๆ วาโครงการเหลานี้จะไมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความสมดุลดานนิเวศในแมน้ํา 

อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรดังกลาวไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีตอระบบนิเวศอันซับซอนในแมน้ําโขง รวมทั้งภัยคุกคามที่จะมี

ตอประชาชน 50 ลานคนที่ตองพึ่งพาทรัพยากรจากแมน้ําเพื่อการดํารงชีวิต 
 สรางความชอบธรรมใหกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ 
 ในรายงานซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียไดระบุโครงสราง

หลักของยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงฉบับใหม โดยจะเปนความรวมมือครั้งใหมระหวางธนาคารทั้ง

สองกับคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission) ซึ่งจะสนับสนุนการกอสรางโครงการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานน้ําขนาดใหญที่อื้อฉาวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสามพื้นที่ โดยประกอบดวยโครงการสรางเขื่อนผลิตไฟฟา 

โครงการชลประทานขนาดใหญ และโครงการผันน้ําทั้งในและระหวางลุมน้ํา (โปรดดูในกลองวาดวยพื้นที่เปาหมายของ

ยุทธศาสตรฯ)  

 มีการอางในยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้วา โครงการฟนฟูชีวิตสําหรับชุมชนผูไดรับผลกระทบจะสามารถลดผลกระทบ

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมเนื่องจากโครงการพัฒนาได ทั้งยังอางดวยวาชุมชนที่ไดรับผลกระทบอาจไดรับประโยชนจาก

กระแสน้ําที่ไดรับการพัฒนา ซึ่งนําไปสูทางออกแบบไดประโยชนทั้งสองฝาย ที่นาเศราก็คือการมองโลกในแงดีแบบนี้แทบ

ไมมีทางเปนจริงได โครงการฟนฟูชีวิตที่ดําเนินการในภูมิภาคแมน้ําโขงจนถึงปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จในการฟนฟู

ชีวิตของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ไมตองพูดถึงการพัฒนาชีวิตชาวบานใหดีขึ้นกวาชวงกอนที่จะมีโครงการ  

 ตามยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงมีการอางวา ดวยแรงกดดันดานเศรษฐกิจและอื่น ๆ ตอ

แตละประเทศในลุมน้ําโขง การพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ําขนาดใหญจะตองดําเนินตอไป แต

ยุทธศาสตรดังกลาวไมตั้งคําถามเลยวา อันที่จริงโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเหลานั้นจะชวยลดความยากจนใน

ภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะมีความยั่งยืนจริงหรือ? มีเพียงการอางวาการพัฒนาลุมน้ําโขงในชวงทศวรรษที่ผาน

มากระทํากันอยางระมัดระวังเกินไป และ “มีแนวโนมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเกิดจากการพัฒนา อันสงผลใหมีการปดกั้น

การลงทุน” แทนที่จะสนับสนุนการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรดังกลาวมุงสรางความชอบธรรมใหกับโครงการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐบาลแตละประเทศ โดยอางวาเปน “การพัฒนาที่สมดุล” ซึ่งหมายถึงวาตองมี

การแลกเปลี่ยนกันระหวางผลประโยชนดานเศรษฐกิจกับความเทาเทียมดานสังคมและความมั่นคงทางนิเวศ ดวยเหตุ

ดังกลาว ผูมีอํานาจจํานวนนอยจะไดประโยชนมหาศาลจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ําขนาดใหญ ในขณะที่



ชุมชนชาวบานรายยอยตองแบกรับความเสี่ยงของโครงการและไดรับประโยชนเพียงนอยนิด หากประโยชนนั้นเกิดขึ้นจริง 

ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การอางอิงแมแบบโครงการดานน้ําจอมปลอม 

 ตามยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงมีการอางวา “ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

อยางมากในแมน้ําโขง” คําพูดแบบเหวี่ยงแหเชนนี้มีพื้นฐานมาจากรายงานซึ่งจัดทําโดยธนาคารโลก โดยอิงแมแบบ

โครงการดานน้ําที่พยากรณความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําอันเนื่องมาจากทางเลือกในการพัฒนาที่เปนไป

ไดหกแบบในลุมน้ําโขง ตั้งแตระดับการพัฒนา “ต่ํา” ไปจนถึง “สูง” ทางเลือกการพัฒนาระดับต่ําหมายถึงระดับการพัฒนา

ขั้นต่ําสุด โดยอางอิงจากการเติบโตของประชากรจนถึงป 2563 ทางเลือกการพัฒนาระดับสูงประกอบดวยโครงการ

กอสรางเขื่อนผลิตไฟฟาจํานวนมากทั่วทั้งลุมน้ํา รวมทั้งการขยายระบบชลประทานเพื่อการเกษตรขนาดใหญ โดยอาศัย

การผันน้ําในและระหวางลุมน้ํา ยังไมมีการเผยแพรแมแบบโครงการเพื่อการพิจารณาของสาธารณะ แมจะเปนที่รูกันดีอยู

แลววาทางผูจัดทําไมมีทางพัฒนาแมแบบโครงการไฟฟาพลังน้ําไดอยางเที่ยงตรง  

 ตามขอมูลที่อางในยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขง แมมีการพัฒนาในระดับสูงตามแมแบบ

โครงการดานน้ําแลวก็ตาม กระแสน้ําในแมน้ําโขงสวนใหญก็ยังคงไหลเหมือนอยางที่เปนในทุกวันนี้ 

พ้ืนที่เปาหมายของ
ยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนทรัพยากรน้ํา
ในแมน้ําโขง 
ยุทธศาสตรดังกลาวเนน

พื้นที่สามแหงในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง แมวา

พื้นที่โครงการเหลานี้จะ

เคยมีโครงการที่อื้อฉาวใน

อดีต แตในยุทธศาสตรไมมี

การกลาวถึงความเปนมา

ในอดีตเลย มีแตการสราง

ภาพขึ้นมาใหมเพื่อสราง

ความชอบธรรมใหกับการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ที่อางอิงกับแมแบบ

โครงการดานน้ําที่มี

ขอบกพรองในขั้นพื้นฐาน 

 

 

โครงการน้ํารวมระหวางไทยและลาว 

การจัดการ เปนการผันน้ําภายในและ

ระหวางลุมน้ําจากแมน้ํางึมมาสูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพื่อการ

ชลประทาน 

เซซาน-ศรีปก-เซกง 

การพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในเวียดนาม

และไทยซึ่งจะสงผลกระทบตอประเทศ

ทายน้ําอยางกัมพูชา 

สามเหลี่ยมแมน้ําโขงประเทศกัมพูชาและ

เวียดนาม โครงสรางพื้นฐานเพื่อการ

ชลประทานและควบคุมอุทกภัย 
ปรับปรุงจาก MWRAS map 



 การกลาวอางเชนนี้เปนส่ิงที่เกินความจริง แมแบบที่พวกเขาใชเปนเพียงการจําลองการไหลของน้ําในแมน้ํา และ

ละเลยความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศของแมน้ําอยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสการไหลของตะกอน คุณภาพน้ํา จังหวะเวลาของฤดูน้ํา

หลาก และการปดกั้นการอพยพของสัตวน้ํา อันเปนผลมาจาก

โครงการเขื่อนและผันน้ํา  

 ความอุดมสมบูรณอยางมากของแมน้ําโขงและพืน้ที่

น้ําทวมถึง มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับฤดูน้ําหลากในแตละ

ป แมแบบดังกลาวใชการคํานวณจากขอมูลที่ตรวจวัดจากพื้นที่

หลักไมกี่แหงในแมน้ําโขง เพื่อพยากรณวา แมจะมีการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ กระแสน้ําในชวงฤดูแลงจะเพิ่มขึ้น

อยางมาก ในขณะที่กระแสน้ําในฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กนอย ในยุทธศาสตรฯ อางวาดวยเหตุดังกลาวรูปทรงของ

อุทกศาสตรในพื้นที่แทบจะไมเปล่ียนแปลงเลย ซึ่งเปนขอมูลที่

ผิด ทั้งนี้เพราะพิสัยของกระแสน้ําหรือความแตกตางระหวาง

กระแสน้ําในชวงฤดูฝนและฤดูแลงตางหากที่ชวยรักษาความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศที่อิงกับฤดูน้ําหลากในแมน้ําโขง

เอาไว ไมใชปริมาณน้ําในชวงน้ําหลากเพียงอยางเดียว 

 แมแบบโครงการดานน้ํายังเสนอขอมูลแบบกวาง ๆ ที่ละเลยผลกระทบอีกจํานวนมากที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานน้ําขนาดใหญ เขื่อนขวางกั้นการเคลื่อนยายของตะกอน ทําใหเกิดการกรอนเซาะดานทายน้ําอยาง

มหาศาล และทําใหพื้นที่เกษตรในที่ราบน้ําทวมถึงไมไดรับสารอาหารที่เปนประโยชน นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลันของการไหลของน้ําในทองถิ่น ยังจะเรงใหเกิดการกรอนเซาะของชายฝงแมน้ํา ทําใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําและการ

ลดลงของสัตวน้ําตามธรรมชาติ ผลกระทบสะสมของการพัฒนาเหลานี้จะสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศในแมน้ํา

โขงโดยรวม รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น   

 อันที่จริงมีผลกระทบดานนิเวศวิทยา ส่ิงแวดลอมและสังคมมากมายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสน้ํา และเปนขอมูลที่ไมไดรับการพิจารณาในการจัดทําแมแบบโครงการดานน้ําดังกลาว การที่ธนาคารเสนอวา

แมแบบโครงการชวยสรางความชอบธรรมใหกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนการนําเสนอขอมูลอยางผิด ๆ โดยการ

อางแมแบบดังกลาวเพื่อใชในกระบวนการวางแผน  
 ธนาคารตองการขยายโครงการใหเงินกู 
 ไมชัดเจนวาใครกันแนที่ตองการการพัฒนาตามยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขง แตหากมีการ

อานระหวางบรรทัด เปนที่ชัดเจนวาเปาหมายหลักของโครงการนี้คือการพัฒนาบทบาทของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อ

การพัฒนาเอเชียในภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งในปจจุบันนักลงทุนเอกชนมีความตองการเพิ่มขึ้นที่จะใหทุนสนับสนุนภาคสวน

ตาง ๆ อยางเชน โครงการไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งในอดีตที่ผานมาก็เปนโครงการหลักของธนาคาร ดวยเหตุดังกลาว เปาหมาย

ของยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงก็นาจะเปนการกระตุนการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานน้ําขนาดใหญ ซึ่งเริ่มจากการสรางความชอบธรรมใหกับแตละประเทศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จากนั้น

กจ็ําแนกโครงการลงทุนเพิ่มเติมที่ธนาคารอาจใหทุนสนับสนุนได โดยอางวาเพื่อลดผลกระทบดานลบจากโครงการนั้น  

  

การเดินเครื่องของเขื่อนผลิตไฟฟาเทินหินบุนที่

ไดรับการสนับสนุนทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา

เอเชียและสรางเสร็จเมื่อป 2541 สงผลใหเกิดการ

กรอนเซาะของชายฝงแมน้ําหินบุนในดานทายน้ํา

ในลาวเปนอยางมาก 

ภาพ: Vinya Sysamouth 



ทะเลสาบในกัมพูชาเปนตัวอยางที่ชัดเจนของบทบาทของฤดูน้ําหลาก 

สงเสริมการลงทุน บทบาทใหมของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง 
 คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกอตั้งขึ้นเมื่อป 2538 เพื่อสงเสริมความรวมมือเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช

ประโยชน การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของในลุมน้ําโขง...” ในชวงทศวรรษที่ผานมา 

คณะกรรมาธิการฯ มุงพัฒนาองคความรูเพื่อจัดการลุมน้ําโขง โดยหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาแมน้ํา

อันอื้อฉาว ธนาคารทั้งสองแหงก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะยุงเกี่ยวกบัทางคณะกรรมาธิการฯ โดยเฉพาะในกรณีที่ธนาคาร

สนับสนุนโครงการที่ไดรับการตอตาน อยางเชน โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2 ที่ไดรับการอนุมัติไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ใน

ลาว 

 เพื่อตอบสนองความตองการของรัฐบาลประเทศสมาชิกและปฏิบัติตามเจตนารมณของผูบริหารชุดใหม ทาง

คณะกรรมาธิการฯ ไดพยายามเปลี่ยนบทบาทโดยมุงสงเสริมโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญมากขึ้น 

ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงมุงสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกลาว และสนับสนุนความ

รวมมืออยางใกลชิดระหวางธนาคารทั้งสองแหง คณะกรรมาธิการฯ และรัฐบาลประเทศสมาชิก เพื่อแสวงหาและพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานน้ําขนาดใหญ  

 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนบทบาทของทางคณะกรรมาธิการฯ จากองคกรจัดการลุมน้ํา ไปเปนองคกรพัฒนาลุม

น้ํา ไมไดรับความสนับสนุนอยางเปนเอกฉันท องคกรทุนและองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนมากเห็นวา มีองคกรมากมายอยู

แลวที่สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในลุมน้ําโขง และคณะกรรมาธิการฯ สามารถมีบทบาทในการถวงดุล โดยควร

เนนที่การอนุรักษและจัดการรวมของลุมน้ํา องคกรประชาสังคมตั้งขอสังเกตวา จนถึงปจจุบันทาง คณะกรรมาธิการฯ ดูจะ

ใหความสําคัญกับผูใหทุนและรัฐบาลประเทศสมาชิก มากยิ่งกวาผูมีสวนไดสวนเสียอยางชอบธรรมสวนอื่น ๆ และดวยเหตุ

ดังกลาวพวกเขาเห็นวาทางคณะกรรมาธิการฯ จะตองทํางานเพื่อใหเกิดการสนทนาอยางมีสวนรวมและจริงจังในบรรดาผู

มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในลุมน้ําโขง  
 การมสีวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียที่ถูกกีดกันออกไป 
 ในยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงมีการวิเคราะหและ

อางวา การแขงขันระหวางผูใชน้ําเปนส่ิงที่

หลีกเลี่ยงไมได และตองมีการแลกเปลี่ยน

ระหวางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอมในแมน้ําโขง ประเด็นสําคัญไมใช

อยูที่วาตองมีการตัดสินใจที่ยุงยาก ซึ่งเปนส่ิง

ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในกระบวนการพัฒนา

ใด ๆ แตอยูที่วิธีการตัดสินใจตางหาก ในการ

ตัดสินใจอยางเทาเทียม ผูมีสวนไดสวนเสียที่

ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการตัดสินใจ จนถึงปจจุบัน การ

จัดเตรียมยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงเปนกระบวนการที่เดินหนาโดยธนาคารเทานั้น มีเพียงการ

ปรึกษาหารือกับรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งทางธนาคารถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ในการประชุม

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตรฯ อยางเปนทางการ 14 ครั้ง มีเพียงครั้งเดียวที่เปดโอกาสใหกลุมประชาสังคมในภูมิภาค

เขารวม โดยไมมีตัวแทนจากชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบเลย พูดอีกอยางหนึ่ง ยุทธศาสตรฯ ดําเนินไปตามระบบการ

ภาพ: Carl Middleton 



ตัดสินใจแบบสองระบบ กลาวคือมีการปรึกษาหารือกับชุมชนทองถิ่นและกลุมประชาสังคมเฉพาะในเรื่องผลกระทบดาน

ลบเนื่องจากโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ โดยไมใหความสําคัญกับภาคสวนเหลานั้นในแงของการตัดสินใจ

โดยรวมวาจะมีการพัฒนาโครงการหรือไม  

 ทางคณะกรรมาธิการเขื่อนโลกมีขอเสนอซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางชัดเจน เกี่ยวกับความจําเปนที่

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตองมีสวนรวมโดยไดรับขอมูลอยางชัดเจน โดยระบุไววา “ผลกระทบดานสังคมที่ไมนาพงึ

พอใจมากที่สุดของโครงการเขื่อนในอดีต เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนผูไดรับผลกระทบไมมีบทบาทในกระบวนการวางแผน

...” ทางคณะกรรมาธิการเขื่อนโลกเสนอวาผูไดรับความเสี่ยงทุกภาคสวนจะตองมีสิทธิแสดงความเห็นตอการตัดสินใจที่

กระทบตอชีวิตของพวกเขา นอกจากนั้น การใชการประเมินทางเลือกอยางรอบดาน (Comprehensive Options 

Assessment) เพื่อประเมินวาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่เสนอ จะเปนวิธีการตอบสนองความตองการดานพัฒนาที่ดี

ที่สุดหรือไม ควรเปนกระบวนการที่ตองดําเนินไปกอนจะมีการตัดสินใจเดินหนาแตละโครงการ  

 ทั้งธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียอางวา นโยบายในปจจุบันของตนสอดคลองกับขอเสนอของ

คณะกรรมาธิการเขื่อนโลกแลว แตการที่ธนาคารใหความสําคัญกับรัฐบาลในลุมน้ําโขงโดยถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก

นั้น แสดงเจตจํานงที่จะสรางความชอบธรรมใหกับแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู แทนที่จะสนับสนุนกระบวนการ

ตัดสินใจอยางมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียหลายระดับ  
 องคกรลุมน้ํา  
 ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงเชื่อวา โครงการระดับชุมชนจะสามารถลดผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมและสังคม เนื่องจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญได  โดยการอางอิงหลักการวางแผนของการ

จัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนองครวม (Integrated Water Resources Management) ในยุทธศาสตรฯ เสนอใหมีการ

ลงทุนในองคกรลุมน้ํา แตโชครายที่ประสบการณจนถึงปจจุบันทั้งในระดับโลกและภูมิภาคแมน้ําโขงพิสูจนแลววา การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญทําไดงายกวาการฟนฟูชีวิตและการพัฒนาองคกรลุมน้ําที่ประสบความสําเร็จ   

 ในทางทฤษฎี องคกรลุมน้ําเปนโครงสรางการจัดการรวมที่กาวหนา โดยกระทรวงตาง ๆ ของแตละประเทศ

กระจายความรับผิดชอบออกไปยังผูใชน้ําและหนวยงานในระดับทองถิ่น เพื่อใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับลุมน้ํา 

แตในทางปฏิบัติ การจัดตั้งองคกรลุมน้ําเปนส่ิงที่ทําไดยาก แมในประเทศไทยซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดนี้มากที่สุด 

ความสําเร็จในทางปฏิบัติก็มีอยูอยางจํากัด องคกรลุมน้ํายังไมไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ และมีบทบาทเปนเพียง

เวทีปรึกษาหารือมากกวาจะไดรับอํานาจในฐานะเปนองคกรตัดสินใจ องคกรลุมน้ําในลาวและกัมพูชายังอยูในขั้นของ

แนวคิดเทานั้น ในเวียดนามมีองคกรลุมน้ําอยูแตบทบาทมีเพียงแคการใหขอมูลกับรัฐบาลกลาง ซึ่งเปนผูตัดสินใจ 

 จากการพิจารณาบริบทดานการเมือง วัฒนธรรมและสังคมที่เปนอยูในภูมิภาคแมน้ําโขง เปนที่นาสงสัยวา

เงื่อนไขในปจจุบันจะสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งองคกรลุมน้ําที่มีบทบาทอยางจริงจังจริงหรอื? โดยเฉพาะในลาวและ

เวียดนาม แมวาองคกรลุมน้ําควรไดรับการสนับสนุน แตการคาดหวังใหยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขง

สนับสนุนแนวคิดขององคกรลุมน้ําในระยะเวลาอันส้ัน เปนส่ิงที่มองโลกในแงดีเกินไป  

 ยุทธศาสตรฯ ยังเสนอวา การดําเนินงานของโครงสรางพื้นฐานอยางมีความรับผิดชอบจะชวยลดผลกระทบดาน

ลบตอทองถิ่น แมวาการจัดการในลักษณะดังกลาวมีอยูในประเทศพัฒนาแลวหลายแหง แตจากการพิจารณาสภาพความ

รวมมือของประเทศในลุมน้ําโขงตอนลางที่เปนอยูทําใหเห็นวา ในยุทธศาสตรฯ มองประเด็นนี้โดยมีความคาดหวังมากเกิน

จริง การดําเนินงานของโครงสรางพื้นฐานโดยหลักแลวเปนไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการ มากยิ่งกวาที่จะ

ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น การดําเนินงานของโครงสรางพื้นฐานในระดับต่ํากวาจุดสูงสุด จะทําใหไดรับผล



กําไรนอยลง ยกตัวอยางเชนกรณีโครงการไฟฟาพลังน้ํา ความตองการไฟฟาในภาคเมืองเปนปจจัยกําหนดวาจะมีการ

ปลอยน้ําจากเขื่อนเมื่อใด ไมใชความตองการของชุมชนทายน้ําแตอยางใด  

 

การจัดการทรพัยากรน้ําอยางเปนองครวมเปนทางออกหรอืไม? 
นับแตชวงตนทศวรรษ 1990 แนวคิดของการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนองครวมไดกลายเปนกระบวนทัศนการพัฒนา

น้ําที่สําคัญ ซึ่งไดรับการสงเสริมจากสถาบันการพัฒนาระดับนานาชาติขนาดใหญทั้งหลาย ทางองคกรภาคีน้ําโลก 

(Global Water Partnership) ใหนิยามกับการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนองครวมวาหมายถึง “กระบวนการที่สงเสริม

การพัฒนาและการจัดการน้ํา ที่ดินและทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางมีการประสานงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลประโยชนดาน

เศรษฐกิจและสังคมสูงสุด และมีการแบงปนอยางเทาเทียม โดยไมสงผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศที่สําคัญ” 

แตเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการตั้งคําถามวา หลักการของการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนองครวมสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติได

จริงหรือ รายงานวิจัยในภาคสวนน้ําในภูมิภาคแมน้ําโขงที่เผยแพรโดยสถาบันจัดการน้ํานานาชาติ (International Water 

Management Institute) เมื่อป 2548 ระบุวา “... แมจะมีการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่เปนอยู ก็ยังคงมี

ชองวางอยางมากระหวางการใชวาทศิลปเกี่ยวกับการมีสวนรวมหรือการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนองครวม กับความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติ” 

Molle, F. 2005. Irrigation and Water Policies in the Mekong Region: Current Discourses and Practices. 

International Water Management Institute Research Report 95,Colombo, Sri Lanka 

 
 ทานสามารถทําอะไรไดบาง 
 ในขณะที่การอางวาลุมน้ําโขงมีศักยภาพสูงสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยังมีความคลุมเครือ ประกอบกับ

ความไมแนนอนของความสําเร็จของโครงการลดผลกระทบตอชุมชน แตยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ํา

โขงยังคงมุงสนับสนุนใหรัฐบาลเปนผูตัดสินใจอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะกระตุนใหเกิด

การลงทุนระลอกใหมของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 

 จนถึงปจจุบัน การปรึกษาหารือกับประชาสังคมยังมีไมเพยีงพอ เราขอสนับสนุนใหบุคคลและองคกรเรียกรองให

ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียดําเนินการใหมีกระบวนการปรึกษาหารือโดยมีสวนรวมอยางเต็มที่ของผูมี

สวนไดสวนเสียหลายระดับ กอนที่จะนํายุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนทรัพยากรน้ําในแมน้ําโขงไปพฒันาตอไป การพูดคุยและ

ฉันทามติจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเปนส่ิงที่จําเปนเพื่อประเมินวายุทธศาสตรฯ มีความจําเปนหรือไม และหาก

เปนเชนนั้น ก็ควรมีหลักการสําคัญที่กําหนดเปนกรอบการพัฒนาตอไป 

 จัดพิมพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 

 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอเครือขายแมน้ํานานาชาติตามที่อยูดานลาง 

 เกี่ยวกับเครือขายแมน้ํานานาชาติ 
 เครือขายแมน้ํานานาชาติมุงคุมครองแมน้ําและปกปองสิทธิของชุมชนที่พึ่งพาแมน้ํา โดยตอตานเขื่อนที่ทําลาย

ลางและแมแบบการพัฒนาที่อยูเบื้องหลัง รวมทั้งสงเสริมทางเลือกที่ดีกวาเพื่อตอบสนองความตองการดานน้ํา พลังงาน 

และการคุมครองผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 
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