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ภาพรวมการพัฒนาในภูมิภาคลุมน้ําโขง
โครงการนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

ตนธารของแมน้ําโขงเริ่มตนจากที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีน บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีชื่อ
เรียกวา “หลานชางเจียง” ไหลผานประเทศพมา เมื่อเขาสูเขตแดนไทย-ลาว เรียกวา “แมน้ําของ”
หรือ “แมน้ําโขง” เมื่อไหลลงไปถึงกัมพูชา จะไหลรวมกับแมน้ําโตนเลสาป และไหลไปสูทะเลสาบ
เขมร หลังจากนั้น แมน้ําโขงไหลสูดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงที่ประเทศเวียตนาม กอนไหลลงสู
ทะเลจีนใต คนเวียดนามเรียกแมน้ําโขงวา “เกาลอง” หรือ “เกามังกร” ความยาวของแมน้ําโขง จากตน
กําเนิดถึงบริเวณที่แมน้ําไหลออกสูทะเลจีนใต มีความยาวถึง 4,909 กิโลเมตร เฉพาะในลุมแมน้ําโขง
ตอนลาง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ประมาณ 86% ของกัมพูชา, 97% ของลาว, 20% ของเวียดนาม และ
35% ของประเทศไทย มีพื้นที่รวมกันประมาณ 606,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีปริมาณน้ําไหลลงสู
ทะเลจีนใตเฉลี่ย 475,000 ลานลูกบาศกเมตร
แมน้ําโขงเปนแมน้ําสายที่ใหญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเปนหนึ่งในแมน้ําที่
ยิ่งใหญของโลก
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาแมน้ําโขงเปนหนึ่งในที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เปนอันดับ 3 รองจากแมน้ําอเมซอนในอเมริกาใต แมน้ําแซรในทวีป
แอฟริกา มีการสํารวจพบพันธุปลา 450-1,300 ชนิด สัตวน้ําเหลานั้นมีความสําคัญตอความมั่นคงในวิถี
ชีวิตของประชาชนกวา 70 ลานคนที่อาศัยอยูในลุมแมน้ําโขง
ในชวง 40 ปที่ผานมา ลุมน้ําแหงนี้ถูกเปลี่ยนแปลงและถูกทําใหเสื่อมสภาพลงโดยสงคราม
และ “การพัฒนา” สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ทั้งในบริเวณลําน้ําและที่ราบน้ําทวมถึง แหลงจับปลา
และปาไม ซึ่งเปนแหลงอาหารหลักที่สําคัญของประชาชนลุมน้ําโขง
แผนพัฒนาลุมน้ําโขง ภายใตกรอบของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ความคิดในการพัฒนาลุมน้ําโขง มีเคาโครงมาตั้งแต พ.ศ. 2500 โดยสหรัฐอเมริกาเขามา
ผลักดันใหเกิดแผนการกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
ที่แฝงไวดวยขอตกลงทางการเมืองและ
การทหาร เชน การกอสรางเขื่อนโครงการที่ไดรับความสนใจและมีกระแสวิพากษวิจารณมากคือ เขื่อน
ผามอง เนื่องจากตองอพยพชาวบานประมาณ 400,000 คน และมีผลกระทบสิ่งแวดลอมจึงเกิดกระแส
คัดคานจนไมสามารถสรางเขื่อนผามองได และในที่สุด แผนการผลักดันการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใช
ในฐานทัพ
และการสรางถนนใหเปนถนนสายยุทธศาสตรในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคนี้
ตองหยุดชะงักลง เมื่อสงครามอินโดจีนในชวงป พ.ศ. 2513 ไดอุบัติขึ้น
อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวา
ความพยายามในการรวมกันจัดตั้งกลไกระหวางรัฐบาลของลุม
แมน้ําโขงไมเคยหยุดชะงัก แมโดยปราศจากประเทศกัมพูชา ประเทศไทย เวียดนาม และลาว ตกลง
รวมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงานเพื่อการสํารวจแมน้ําโขงเฉพาะกาล (Interim Committee
for Coordination of Investigation of the Lower Mekong Basin) ขึ้นในป พ.ศ. 2521 เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตอนลาง
โดยยังมุงเนนการสรางเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟาและการชลประทาน
เชน เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ํากก เขื่อนปากมูล หรือเขื่อนน้ํางึมในลาว รวมทั้งโครงการ
ปรับปรุงการเดินเรือในลําน้ําโขงใหสะดวกมากขึ้น และหลังจากที่กัมพูชาไดกลับเขาสูสันติภาพอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2534 โดยการชวยเหลือสนับสนุนของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในป พ.ศ.
2535 รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ไดตกลงตั้งคณะทํางานชื่อวา Mekong Working Group (MWG)” โดย
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การแตงตั้งตัวแทนจากทั้ง 4 ประเทศขึ้น โดยมีโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เปน
ผูสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการเจรจา และใหการปรึกษาแนะนํา และในวันที่ 5 เมษายน 2538
ประเทศในลุมแมน้ําโขงตอนลางทั้ง 4 ก็ไดลงนามใน ”ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนาลุมน้ํา
่ ังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ขอตกลงครั้งใหมนี้ ทําให “คณะกรรมการ
โขงอยางยั่งยืน” รวมกันทีจ
แมน้ําโขง (Mekong Committee)” กลายมาเปน “คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River
Commission หรือ MRC)” ในปจจุบัน
ในขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน
“ยุคใหม”
นี้
ได
กําหนดใหมีแผน 3 ลักษณะ คือ
(1) แผนงานหลัก ประกอบดวย แผนงานพัฒนาลุมน้ํา (ฺBasin Development Plan), แผนงาน
การใชน้ํา และแผนงานดานสิ่งแวดลอม
(2) แผนงานเฉพาะดาน ไดแก แผนงานดานการเกษตร การชลประทาน และปาไม, แผนงาน
การจัดการอุทกภัย, แผนงานการบริหารจัดการน้ํา, แผนงานการเดินเรือ, แผนงานการประมง และ
แผนงานการทองเที่ยว และ
(3) แผนงานสนับสนุน คือ การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร และองคกร
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงคาดหมายวา การวางแผนพัฒนาลุมน้ําโขงนี้ จะเปนแผนงานฉบับ
แรก ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการ “มีสวนรวม” ของผูมีสวนไดเสีย ทวาในทางปฏิบัติ การมีสวนรวม
จํากัดอยูเพียงหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนสวนใหญ และการที่กรอบของแผนฯ ไดถูกกําหนดไว
แลว ยอมถือวาการมีสวนรวมไมไดเกิดขึ้นตั้งแตขั้นตน ซึ่งผูแทนกรมทรัพยากรน้าํ ของไทย หนวยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงตอแผนพัฒนาลุมน้ําโขง กลาวยอมรับ ในการสัมมนา “ภาคประชาชนกับการ
จัดการลุมแมน้ํามูล” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 วา การจัดทํา
แผนพัฒนาลุมน้ําโขงในชวงที่ผานมาเปนไปโดยขาดการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชน
เชนเดียวกับการจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ําทั้งในระดับลุมน้ํายอยและระดับชาติ
จนกระทั่งถึงปจจุบัน กลาวไดวา คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญใน
การประสานการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การจัดการ และการปองกันสิ่งแวดลอมของภูมิภาคแมน้ําโขง
รวมทั้งการพัฒนาโครงการตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบาน เชน โครงการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
(Quadrangle Economic Zone) และโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคน้ําโขงของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(The ADB’s Greater Mekong Subregion Initiatives) อยางไรก็ตาม บทบาทที่คณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงมีโดยตรงตอประชาชนในภูมิภาค ยังขาดความเดนชัดและเปนที่ยอมรับ แมคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงจะเปนกลไกในลักษณะความรวมมือระหวางรัฐ และควรจะมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนา
อยางยั่งยืนในประเทศก็ตามที
แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแมน้ําโขง: การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
หลังทศวรรษ 1990 เปนตนมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือเอดีบี)
มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน และใหทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในลุมแมน้ําโขง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อทิศทางการเมือง และเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได
เปลี่ยนไปสูนโยบายทุนนิยม และเศรษฐกิจการคาเสรี
ในป 2535 เอดีบีเริ่มแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง (Great
Mekong Subregion หรือจีเอ็มเอส) ซึ่งรวมประเทศพมา กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม และมณฑลยูน
นานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อที่จะลงทุนในดานความสัมพันธในเชิงสันติ และ
การเชื่อมตอไปสูระบบเศรษฐกิจการตลาดใหมากขึ้น วัตถุประสงค คือ การชวยสรางความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจ และความเปนอยูทางสังคมที่ดีของผูคนในอนุภูมิภาค ทั้งนี้โดยผานความรวมมือของ
ภูมิภาค ที่คอยอํานวยความสะดวกในทางการคา การลงทุน การพัฒนาและการหาแหลงพลังงาน การ
เติบโตของธุรกิจทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และปกปองสภาพแวดลอม ดวยความคาดหวัง
วาการดําเนินการเหลานี้ จะทําใหโอกาสในการจางงานมีมากขึ้น มาตรฐานชีวิตดีขึ้น และลดทอนความ
ยากจนลง
เอดีบีกลาววา “แผนงานจีเอ็มเอสนั้น มีความแตกตางกันมากจากอาเซียน (ASEAN) หรือ
ขอตกลงอื่น ๆ ในภูมิภาค เพราะจะเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ และเปนเพียงการใหแนวทางในหลัก
การกวางๆ และแนวทางในการจัดโครงสรางของสถาบันเทานั้น มันจะเปนแผนปฏิบัติการที่มุงหวังผล
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จากการที่สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ หรือบางประเทศในอนุภูมิภาคนี้ ไดทําความตกลงที่จะวางแผนและ
ดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อผลประโยชนรวมกัน”
อยางไรก็ตาม แผนงานจีเอ็มเอส ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางโครงสรางแหง
อํานาจและการบริหารของรัฐ (ฝายทหาร ขาราชการ และนักลงทุน) มิใชเปนความสัมพันธที่รวมถึง
ประชาชนในสวนตางๆ ของสังคม คนเหลานั้นไมมีสวนรวมอะไรในการตัดสินใจเกี่ยวกับ “การพัฒนา”
ในแผนจีเอ็มเอสเลย สําหรับภาครัฐคงไมมีรัฐไหนที่จะไมยอมรับ “หลักการ” ของจีเอ็มเอส ถาหาก
หลักการนั้นตอบสนองผลประโยชนของพวกเขา
“เพื่อสรางใหอนุภูมิภาคแมน้ําโขงมีความอุดมสมบูรณ
และเจริญรุงเรือง ปลอดจากความ
ยากจน และจริงจังกับการปกปองสิ่งแวดลอม” แผนงานจีเอ็มเอสจึงมุงเนนไปยัง 5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา คือ
1)
2)
3)
4)
5)

สนับสนุนใหมีการทําขอตกลงเงื่อนไขสาธารณูปโภคพื้นฐานผานความรวมมือจากหลายฝาย
อํานวยความสะดวกในการทําการคาและการลงทุนขามเขตแดน
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาบุคลากร และทักษะดานความรูค
 วามสามารถ และ
ปกปองสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติของอนุภูมิภาคอยางยั่งยืน

“แมแบบการพัฒนา” ถูกสรางขึ้นภายใตกรอบทางยุทธศาสตรเหลานี้ เมื่อครั้งการประชุม
คณะรัฐมนตรีประเทศภาคีในเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยแตกยอยออกเปนแผนงานหลัก อาทิเชน
การคาขามเขตแดนผาน 3 เสนทางเศรษฐกิจ (สายเหนือ-ใตเชื่อมโยงไทย-พมา-ลาว-จีน, สาย
ตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงพมา-ไทย-ลาวเวียดนาม และสายใตเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม),
การเชื่อมโยงโครงขายพลังงานในภูมิภาค, การจัดการทรัพยากรน้ํา และการควบคุมน้ําทวม (เปนสวน
หนึ่งของแนวคิดของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง) เปนตน แมแบบการพัฒนาเหลานี้ ไดถูกพัฒนาเปน
แผนตอเนื่อง (roadmap) เบื้องตน สําหรับความรวมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคต
เอดีบีเปนผูสนับสนุนเงินกูจํานวน 772 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับโครงการลงทุนในระบบ
ขนสงและพลังงาน ซึ่งมีมูลคา 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนอีก 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไดจาก
รัฐบาลในกลุมจีเอ็มเอส หุนสวนตางๆ และนักลงทุนภาคเอกชน สําหรับงบประมาณที่ตองการทั้งหมด
ของแผนงานจีเอ็มเอสอาจเพิ่มขึ้นไปไดมากกวา 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในอีก 10 ปขางหนา
สําหรับเอดีบีแลว แผนงานจีเอ็มเอสสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของเอดีบีที่ตองการเห็นความ
รวมมือระหวางรัฐบาล และการมีบทบาทแข็งขันของภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ในอนุภาคภูมิภาคแมโขงเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อเรงกิจกรรมทางการคา การลงทุน เพื่อ
นําไปสูการขยายตัวของตลาด อันเปนยุทธศาสตรหลักในการแกปญหาความยากจน ซึ่งเอดีบีใหคํา
จํากัดความวา หมายถึง การไมมีเงินสด หรือมีฐานะเปนเพียงผูบริโภคใน “ตลาดเสรี” เทานั้น เมื่อ
พิจารณาโดยเนื้อแทแลว โครงการจีเอ็มเอส จึงก็ไมตางอะไรกับเจาหนี้เงินกูที่อยากสรางผลประโยชน
จากดอกเบี้ย ดวยการสราง “แมแบบการพัฒนา” ขึ้นมาลอหลอกใหประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคแมโขง
กูเงิน ในขณะที่ผูกําหนดนโยบายของประเทศในอนุภูมิภาคแมโขง อาจไมเห็นแนวทางอื่นใดที่จะ
พัฒนาประเทศ นอกจากการการขยายโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ขยายอุตสาหกรรม ดิ้นรน
แสวงหาตลาดสงออก และความพยายามเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก ตลอดจนการยอมรับ
รวมกันในระดับผูนําของประเทศถึงสถานะของความเปนอนุภูมิภาคแมโขง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเอเชีย
ในโลกทางเศรษฐกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตนนี้เอง
ที่เอดีบีตองการผลักดันโครงการจีเอ็ม
เอสของตน เพื่อกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจลงไป (trickle-down) ในระดับประชาชน นัยวาเพื่อ
แกปญหาความยากจน กระนั้นก็ตาม ไมมีหลักประกันอะไรทั้งสิ้น วาตลาดที่ขยายตัว จะทําหนาที่
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาลงสูประชาชนสวนใหญอยางทั่วถึง ประสบการณของไทยในชวง
4-5 ทศวรรษที่ผานมานี้ ชี้วากระบวนการ trickle-down ประสบความลมเหลว กลาวคือเศรษฐกิจยิ่งโต
การกระจายรายไดยิ่งเลวลง ความเหลื่อมล้ําทางสังคมยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ
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