การประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความรวมมือในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
16-18 พฤศจิกายน 2547
หองประชุมอาคารสหประชาชาติ , กรุงเทพ, ประเทศไทย
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ลุมน้ําโขง เปนลุมน้ําที่มีปริมาณน้ําทามหาศาล หลากไหลไปในพื้นที่อันกวางใหญไพศาลในประเทศ
ถึง 6 ประเทศคือ จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม กินอาณาบริเวณกวางประมาณถึง
810,000 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 500 ลานไร) ในปริมาณน้ําทาทั้งหมด น้ําที่ไหลออกสูทะเลจีน
ใตมีประมาณ 405,000 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) แมน้ําโขงจึงเปนเสนเลือดใหญของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังประกอบดวยลําน้ําสาขาอันเปนเหมือนเสนเลือดฝอย ที่แตกแขนง
ออกไปหลอเลี้ยงพื้นที่ลุมน้ําสาขาและประชาชนจํานวนเกือบ 70 ลานคน นิเวศวัฒนธรรมแหงนี้อุดม
ไปดวยความหลากหลายของพืชพันธุ สัตวน้ําและสัตวบก วัฒนธรรมประเพณีของกลุมชาติพันธุพื้น
ถิ่นนับรอยชาติพันธุ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่งดงามเรียบงายในเชิงความสัมพันธระหวางมนุษย และมนุษยกับ
ธรรมชาติ
ในปจจุบัน โครงการขนาดใหญมากมายเกิดขึ้นในพื้นที่ลุมแมน้ําโขง ทั้งในแมน้ําโขงสาย
ใหญและน้ําสาขา เฉพาะในสวนแมโขงตอนบนในประเทศจีน มีโครงการสรางเขื่อนบนลําน้ําโขงสาย
หลัก 8 โครงการ สรางเสร็จไปแลว 2 เขื่อน และกําลังกอสรางอีก 2 เขื่อน และในชวง 15 ปที่ผาน
มา มีการเสนอใหสรางเขื่อนอีกกวา 200 เขื่อน ในสาขาของแมน้ําโขงของทุกประเทศทางตอนลาง
ปจจุบันมีทั้งโครงการที่สรางเสร็จแลว และกําลังเรงสรางอีกหลายเขื่อน
นับตั้งแตเมื่อรัฐบาลของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไดตกลงรวมกันจัดตั้ง
“คณะกรรมการประสานงานสํารวจแมน้ําโขงตอนลาง” หรือ เรียกสั้น ๆ วา “คณะกรรมการแมนา้ํ โขง
(The Mekong Committee)” ครั้งแรกในป 2500 จนถึงในปจจุบัน การทําความตกลงวาดวยความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน ซึ่งไดพัฒนามาอยูภายใต “คณะกรรมาธิการแมน้ํา
โขง (Mekong River Commission [MRC])” ตั้งแตป 2538 เปนตนมา ไดดําเนินโครงการพัฒนาลุม
น้ําโขงและลุมน้ําสาขาของประเทศตางๆ ซึ่งเนนที่การสรางเขื่อนขนาดใหญอยางไมหยุดยั้ง ซึ่ง
ผลกระทบรุนแรงขึ้นเปนลําดับ จากความตองการการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
สําหรับประเทศไทย หลังจากการจัดตัง้ คณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2501 โครงการพัฒนาในลุม
 น้ําสาขาของแมน้ําโขงของประเทศไทยจึงเดินหนาไปกอนประเทศเพื่อน
บานอื่น ๆ มีการสรางเขื่อนในภาคอีสานและภาคเหนือจํานวนมาก รวมทั้งแผนการสรางเขื่อน 14
เขื่อนกั้นแมน้ํามูลและชีภายใตโครงการโขง-ชี-มูล และแผนโครงการผันน้ํากก-อิง-นาน ซึ่งเนนทั้ง
การผันน้ําจากแมน้ําโขง และจากลุมน้ําสาขาในประเทศลาว พมา และกัมพูชา เขามาเติมใหกับเขื่อน
สิริกิติ เพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนน้ําในลุมเจาพระยา
โครงการสรางเขื่อนของประเทศตาง ๆ ในลุมแมน้ําโขงในชวงทศวรรษที่ผานมา อาจกลาว
ไดวา
เปนสาเหตุหลักของความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทางดานอุทกวิทยาของแมน้ําโขงและ
แมน้ําสาขา การสรางเขื่อนกั้นลําน้ํา สรางผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบน้ําขึ้นน้ําลงตามธรรมชาติ
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พื้นที่ลุมน้ําทวมถึง (ปาบุงปาทาม) อันเปนแหลงประมงที่มีความหลากหลายของพันธุปลาน้ําจืดกวา
1,000 ชนิด และเปนแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญที่สุดของประชาชนในลุมน้ําโขง และยังกระทบตอ
การไหลและการพัดพาของตะกอนลําน้ําที่สรางความสมบูรณแกพื้นที่การเกษตรกรรมสองฝงแมน้ํา
ไมคงที่ และเกิดการหนุนของน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ําโขงที่ผิดปกติ เปนตน
ความตกลงวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมโขงอยางยั่งยืน (Mekong River
Commission for Sustainable Development)
ขอตกลงโดยสมาชิกในประเทศลุมน้ําโขงตอนใตทั้ง 4 ประเทศในป 2538 นี้ เปนขอตกลงที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบการใชน้ําในลุมน้ําโขง และการผันน้ําขามลุม ระบุถึงการใชน้ําในลุมน้ํา
การรักษาปริมาณการไหลของแมน้ําโขง กําหนดวาตองมีการแจงใหทราบ การปรึกษาหารือ และการ
ทําขอตกลงเฉพาะระหวางกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตกลงนี้ มีความมุงหมายใหมีการใชน้ํา
ในลุมน้ําโขงอยางสูงสุด จึงเปนขอตกลงที่สนับสนุนการสรางเขื่อน การผันน้ํา อันเปนชองทางที่ทํา
ใหรัฐบาลของประเทศตางๆ พยายามที่จะใชน้ําในลําน้ําโขง และลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงใหเกิด
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดตอประเทศของตน
โครงการโครงขายน้ําแหงชาติ (National Water Grid System) ของประเทศไทย
นับตั้งแตเกิดโครงสรางความรวมมือในแมน้ําโขงในยุคแรกเริ่มจนปจจุบัน เห็นไดชัดวารัฐบาลไทย
พยายามผลักดันโครงการเพื่อการนําน้ําจากแมน้ําโขงมาใชอยูตลอดเวลา ปจจุบัน รัฐบาลไทยเสนอ
โครงการพัฒนาโครงขายน้ําแหงชาติ หรือ Water Grid ซึ่งเปนโครงการที่มุงเชื่อมโยงแหลงน้ําใน
พื้นที่ตางๆ ทั้งในและนอกประเทศเขาดวยกัน โดยยืนยันวา โครงการนี้จะแกไขปญหาเรื่องน้ําทวม
น้ําแลง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ขจัดปญหาความยากจนของประชาชนไทยได
ในชวงที่ผานมา รัฐบาลไดผลักดันโครงการโขง-ชี-มูลในภาคอีสาน และโครงการผันน้ํากกอิง-นาน ในภาคเหนือโดยเชื่อมกับโครงการผันน้ําในประเทศ แตประชาชนในประเทศกลับคัดคาน
โครงการดังกลาว เนื่องจากเคยไดรับผลกระทบจากเขื่อนจํานวนมากมาแลว ไมวาจะเปนผลกระทบ
ดานประมงจากเขื่อนปากมูล ปญหาดินเค็มจากเขื่อนราษีไศล ปญหาน้ําทวมภาคอีสานอยางตอเนื่อง
ภายหลังจากการสรางเขื่อนในโครงการโขง-ชี-มูล แรงตอตานของประชาชน บวกกับความไมคุมทุน
ของโครงการเอง ทําใหรัฐบาลไมสามารถพัฒนาโครงการผันน้ําขนาดใหญไดตามเปาหมายในชวงที่
ผานมา
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รัฐบาลไทยกําลังพยายามรื้อฟน โครงการผันน้ําขึ้นมาอีก รวมทั้ง
การสรางระบบชลประทาน สรางระบบทอเชื่อมโยงเขื่อนหรืออางเก็บน้ําตาง ๆ เขาดวยกัน เปน
เพื่อจัดหาและสงน้ํา โดยอางวาจะทําใหสามารถ
โครงขายทอน้ําลักษณะเดียวกับสายสงไฟฟา
ขยายพื้นที่ชลประทานทั้งหมดไดจํานวนถึง 132.48 ลานไร โดยในแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (23 กรกฎาคม 2546) ไดกําหนดแนวทางของการหาน้ําตนทุนฤดูแลงเพิ่ม โดยการสราง
เขื่อนและอางเก็บน้ํา
ระบบอางเก็บน้ําแกมลิง
รวมทั้งการผันน้ําระหวางลุมน้ําในประเทศ
คือ
โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน ผันน้ํา 2,080 ลาน ลบ.ม.ตอป และโครงการผันน้ําสาละวิน-เขื่อนภูมิพล
ผันน้ํา 3,800 ลานลบ.ม.ตอป นอกจากนี้มีโครงการจะผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก
ประเทศ

โครงการที่ทําการศึกษา

ลาว

ผันน้ําจากน้ํางึม ลงหวยหลวง
ผันน้ําจากเซบังเหียง ลงลุมน้ําชีตอนลาง
ผันน้ําจากเซบังไฟมายังจังหวัดมุกดาหาร
แมน้ําสาละวินมายังเขื่อนภูมิพล
สตึงนัมมายังจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง

พมา
กัมพูชา

ลบ.ม./วินาที
200
250
200
3,800
-

พื้นที่
(ลานไร)
1.2
1.9
1.2
ลานลบ.ม.ตอป
0.1
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ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแผนปฏิบัติการภายใตแนวคิดเดียวกันกับขางตน
โดยเนนแนวทางผันน้ําจากลําน้ําสาขาตาง ๆ มาสูระบบคลองธรรมชาติ แนวนโยบายเรงพัฒนา
ระบบโครงขายน้ําทั่วประเทศของรัฐบาลนี้ ถูกอางวาจะทําใหลดการสูญเสียของน้ําในระบบสงน้ําได
มากกวารอยละ 25 และจะชวยการปรับโครงสรางภาคเกษตรในไทยใหเปนแบบครบวงจร โดยตั้ง
เปาระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 ป โดยการสํารวจและออกแบบทั้งระบบภายในป พ.ศ.
2547 และดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. 2547-2551
จากแนวทางนี้จะเห็นวา
ทิศทางนโยบายน้ําของประเทศไทยกําลังเขาสูจุดเปลี่ยนอยาง
ชัดเจน นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา ในขณะนี้ รัฐบาลพยายามจะสรางความชอบธรรมแกโครงการ
ในระดับลุมน้ํายอย เชน มีการยกรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา มีการแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ํา
และมีการจัดทําแผนรวมในการบริหารจัดการน้ํา โดยการวาจางบริษัทที่ปรึกษาจัดทําพรอม ๆ กันทั่ว
ประเทศ ภายใตการอํานวยการของกรมทรัพยากรน้ํา และยังรวมผลักดันกับคณะกรรมการแมน้ําโขง
ใหมีโครงการตางๆ ในแหลงน้ําเล็ก ๆ และลุมน้ํายอยในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองเชื่อมโยง
กับแนวคิดของโครงการพัฒนาโครงขายน้ําแหงชาติ
ลาสุด ทางกรมทรัพยากรน้ําไดวาจางมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหศึกษาออกแบบความเปนไป
ไดของโครงการโครงขายน้ําแหงชาติ และการพัฒนาชลประทานระบบทอ มีการแบงระบบโครงขาย
น้ํายอยออกเปน 13 ระบบทั่วประเทศ กลุมวิศวกรที่สนับสนุนโครงการ ออกมาเสนอวาการพัฒนา
โครงการชลประทานระบบทอวาเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากเปน “ระบบชลประทานในอนาคตของ
ไทย” ที่จะมีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 70 แมวาจะมีคาการลงทุนในระบบที่แพงกวาระบบที่มีอยูถึง
3 เทา และตองมีการเก็บคาน้ําในราคาไมต่ํากวา 1.5 บาทตอลูกบาศกเมตร” ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
ตองเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตแบบยังชีพ
ไปเปนการเกษตรแบบครบวงจรหรืออุตสาหกรรม
การเกษตร และกลุมนักวิชาการดังกลาวยังไดเสนอวา เพื่อความคุม
 ทุนของระบบดังกลาว จะตองมี
การขายน้ําดิบเพื่อการผลิตอื่น ๆ เชน น้ําประปา และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปนตน
ความพยายามของไทยในการตกลงกับเพื่อนบาน
นโยบายและการเตรียมการพัฒนาโครงขายน้ําแหงชาติของไทย เพื่อลดขอจํากัดในเรื่องน้ําตนทุนที่
จะใชในการขยายพื้นที่ชลประทาน ทําใหไทยพยายามผลักดันใหมีขอตกลงกับประเทศในลุมน้ําโขง
ในชวงที่ผานมา อาทิ
•

การลงนามในคําแถลงรวมวาดวยการรวมมือจัดการทรัพยากรน้ํา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
รวมไทย-ลาว อยางไมเปนทางการระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2547 โดยมีการแสดง
เจตจํานงของทั้ง 2 ฝาย ในการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน ทั้งในดานการใชน้ําเพื่อการผลิต
ไฟฟาพลังน้ํา การอุปโภคบริโภค การเกษตร การผันน้ําจากทายเขื่อนน้ํางึมมายังประเทศ
ไทย และการศึกษาโครงการอื่นที่มีศักยภาพ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวย
ความรวมมือดานทรัพยากรน้ํา มีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ ซึ่งฝายลาวไดพจ
ิ ารณาให
ความเห็นชอบแลว (มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2547)

•

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการใหศึกษาความเปนไปไดโครงการกอสราง
เขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ําสตรึงนัม
ประเทศกัมพูชา
หากมีความเหมาะสมและคุมคาทาง
เศรษฐกิจก็จะสนับสนุนการกอสรางโครงการนี้ทันที (ผูจัดการรายสัปดาห 14 พฤษภาคม 2547)

•

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุ
วิทย คุณกิติ) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับนายพล Htay Oo รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและชลประทานแหงสหภาพพมา วาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยบันทึก
ความเขาใจนี้แสดงความเห็นชอบรวมกันในการรวมมือพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา (ขาว
ประชาสัมพันธ ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 2 พฤศจิกายน 2547)

ทั้งหมดนี้ นับเปนความพยายามของรัฐบาลไทยในการที่จะพัฒนาโครงขายน้ําแหงชาติให
เปนรูปธรรม โดยมุงพัฒนาความมั่นคงในทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
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แตเปนที่นาสังเกตวา รัฐบาลไทย มิไดแสดงสัญญาณใด ๆ วาไดคํานึงถึงความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้ง
ทางผลกระทบทางสังคม
สิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อนบาน ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการสรางเขื่อน
ขนาดใหญและการผันน้ําขามลุม ดังที่เกิดมาแลวในประเทศไทยแตอยางใด และที่สําคัญคือ มิได
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับระบบนิเวศอันหลากหลายของลุมแมน้ําโขง และความเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนของระบบอุทกวิทยาที่จะเกิดอยางตอเนื่องและรุนแรงขึ้น
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