ประชาไท 29 กันยายน 2551

อุโมงคผันน้ําโขง รากหญาอีสานจะไดใชน้ํา-ตองเสียคาน้ําหรือไม
เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์
กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
1. สิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดนของลาว ความยากของไทยที่จะผันน้ําโขงเขามา
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งทีจ
่ ะทําใหโครงการอุโมงคผันน้ําโขงของนายสมัคร สุนทรเวช อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทยเกิดขึ้นไดยากหรือไมสามารถเกิดขึ้นได นั่นคือ การอาง “สิทธิเหนือทรัพยากรใน
เขตแดนของลาว” ตามสนธิสัญญาปกปนเขตแดนไทย-ลาว<1> เนื่องจากวาแมน้ําโขงเปนแมนํา้
พรมแดนระหวางประเทศลาว-ไทย ซึ่งมีสนธิสญ
ั ญาปกปนเขตแดนไทย-ลาวค้ําอยู โดยถูกระบุเอาไววา
เกาะ/ดอนสวนใหญในลําแมนา้ํ โขงตกเปนของฝายลาว ดังนัน
้ เอง ทรัพยากรน้ํา รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมี
ชีวิตที่อยูใ นน้ํา ที่อยูในเขตแดนของลาวลวนเปนทรัพยากรทีม
่ ีคาทั้งสิ้น
จากผลของสนธิสัญญาปกปนเขตแดนไทย-ลาวในลําแมน้ําโขงนั้น รัฐบาลทัง้ สองประเทศ คือลาวและ
ไทยจะตองคํานึงถึงวาการสูบน้ําโขงเขามาในประเทศของตนเองจะเกิดผลกระทบกระเทือนตอการ
เปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตอํานาจแหงรัฐของทั้ง 2 ประเทศหรือไม หากเปนเชนนั้นทั้งสองประเทศ
จะตองมีการตกลงเจรจากัน และจะตองตรากฎหมายเพื่อใหสามารถปฏิบัตต
ิ ามความตกลงได ซึ่งก็จะตอง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหสท
ิ ธิในการผันน้ําโขงของประเทศไทยตามขอตกลงของคณะกรรมาธิการแมน้ํา
โขง <2> นั้น ลวนเปนสิ่งไมแนนอน ถึงแมจะมีขอตกลงทีร่ ะบุใหทั้ง 4 ประเทศสมาชิกมีสิทธิใชน้ําจาก
แมน้ําโขงและลุมน้ําโขงที่อยูใ นดินแดนของตนอยางสอดคลองกับปจจัยและขอเท็จจริงตาง ๆ ก็ตาม แต
เหตุผลของสิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดนของลาว ตามสนธิสัญญาปกปนเขตแดนไทย-ลาว นั้นมี
ความสําคัญกวาและยิ่งปจจุบน
ั จะเห็นไดวาคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง<3> เปนองคกรที่แทบไมมีบทบาท
ชี้นําในการพัฒนาแมน้ําโขงและลุมน้ําโขงแตอยางใดเลย ตางจากยุคสมัยสงครามเย็นทีเ่ คยมีบทบาทสูง
มาก สวนขอตกลงระหวางประเทศ เชน ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน, ไทย-จีน ลวนมีความสําคัญ
ในการผลักดันการพัฒนาในลุม
 แมน้ําโขงยิ่งกวา ดังนั้นเอง หากไทยอางสิทธิในน้ําโขงเพือ
่ ที่จะผันน้ําเขา
มาใชสําหรับการเกษตรภายในประเทศ ลาวก็อาจจะทําการคัดคานโดยอางวาการผันน้าํ โขงของไทย
อาจจะสงผลกระทบกระเทือนตอการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตอํานาจแหงรัฐของลาวขึน
้ ได
แรงจูงใจทีล
่ าวตองอางสิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดนของตนเชนนั้น ก็เพราะวาลาวตองการใชนา้ํ โขง
สําหรับผลิตกระแสไฟฟา ตามแผนการสรางเขื่อนตาง ๆ ในแมน้ําโขงตอนลาง<4> ดวยเหตุนี้เอง ในขณะ
ที่ลาวตองการน้าํ โขงสําหรับผลิตกระแสไฟฟา แตไทยอยากไดน้ําโขงมาใชในภาคเกษตรกรรม จึงเปน
เรื่องนาคิดวาแหลงเงินกู/สถาบันการเงินทั้งในและระหวางประเทศจะใหความสนใจโครงการไหน ระหวาง
Hydropower กับ Hydroshield
ยิ่งในยุคสมัยนีป
้ ระเด็นสภาวะอากาศแปรปรวนที่ทาํ ใหโลกรอนขึ้นจากสาเหตุของการใชพลังงานซากดึก
ดําบรรพ(fossil) ที่ปลอยสารคารบอนจํานวนมากสูบรรยากาศโลก ก็คงจะไมมีพลังงานชนิดใดที่สะอาด
และทํากําไรเทากับพลังงานไฟฟาทีผ
่ ลิตไดจากกระแสน้ําอีกแลว เปนการผลิตพลังงานทีส
่ ะอาดและคุมยิ่ง
กวาการปลูกพืชพลังงานเสียอีก ดังนั้น น้ําในแมน้ําโขงลวนถูกหมายปองจากกลุมธุรกิจพลังงานระหวาง
ประเทศทีส
่ นับสนุนการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาบนลําน้าํ โขงมาเนิ่นนานแลว จึงเปนไปไดยากที่
ประเทศไทยจะผันน้ําโขงเขามาใชในภาคเกษตรกรรม เพราะเปนการเพิ่มมูลคาน้ําตอหนวยต่ํากวาภาค
พลังงาน
2. สรางเขื่อนบนแมน้ําโขงรวมกันหรือซือ
้ น้ําจากลาว
ปริมาณน้ําโขงที่ไทยจะผันเขามาในประเทศจะเปนตัวบงชีว้ า ลาวจะอางสิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดน
ของตนหรือไม หากน้ําโขงทีผ
่ น
ั เขามาในประเทศไทยไมมากเกินไป ลาวอาจจะอะลุมอลวยตามขอตกลง
วาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน แตนั่นก็เปนปญหาทางเทคนิคซึ่งยังไม
สามารถระบุชัดลงไปไดวาปริมาณน้ําโขงที่ไทยสามารถผันเขามาไดโดยไมถก
ู คัดคานจากลาวมีปริมาณ
เทาไหรกันแน เพราะตัวแปรทีส
่ ําคัญก็คือการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงตอนบนของจีน รวมทัง้ โครงการสราง
เขื่อนกั้นแมน้ําโขงในเขตแดนของลาวเอง ที่ทําใหปริมาณน้าํ ของแมน้ําโขงและลุมน้าํ สาขาจากตอนบน
ไหลลงสูแ
 มน้ําโขงตอนลางนอยลง สงผลกระทบตอระดับและปริมาณการไหลของแมน้ําโขงตอนลางที่
แหงขอดลงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

หากลาวอางสิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดนของตนเองเหตุเพราะไทยผันน้าํ โขงเขามาในประเทศเปน
จํานวนมาก ก็จะทําใหไทยมีทางเลือกอยู 2 ประการ ทีส
่ ามารถผันน้ําโขงเขามาใชสําหรับการเกษตร
ภายในประเทศได นั่นคือ
ทางเลือกที่หนึง่ สรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงในชวงที่เปนพรมแดนรวมกันของไทย-ลาวรวมกับลาว เพื่อหวังจะ
ไดน้ําจากเขื่อนผันเขามาใชในภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ
ทางเลือกทีส
่ อง ถาไทยหรือลาวไมพรอมทีจ
่ ะสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงในชวงที่เปนพรมแดนของไทย-ลาว
รวมกัน แตไทยอยากไดน้ําจากแมน้ําโขงเขามาใชภายในประเทศ ก็จําเปนตองซื้อน้ําจากแมน้ําโขงหรือ
ลุมน้ําสาขาของแมน้ําโขงจากลาวเขามา (ตามสิทธิเหนือทรัพยากรในเขตแดนทีล
่ าวจะตองยกขึ้นมาอาง
สิทธิในน้ําโขงอยางแนนอน) อาจจะไมไดซอ
ื้ เปนเงิน แตเปนขอแลกเปลี่ยนระหวางน้ํากับรายการสินคาอืน
่
ๆ ของไทย
ทั้งสองทางเลือกนี้คือเกมการเมืองระหวางประเทศที่ไทยจะตองเจออยางแนนอน ในโครงการอุโมงคผัน
น้ําโขงของพรรคพลังประชาชนที่นําโดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของไทย
ลองหันกลับมาดูขอเท็จจริงจากทางเลือกทั้งสองของไทยวาจะพบอุปสรรคมากแคไหนตอการผันน้ําโขง
เขามาใชสําหรับการเกษตรภายในประเทศ หากไทยเลือกทางเลือกแรกคือสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงในชวง
ที่เปนพรมแดนรวมกันของไทย-ลาวรวมกับลาว ไทยก็จะพบปญหาอีกวาจะสามารถผันน้ําเขามาใช
ประโยชนเพื่อการเกษตรในบานเราไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยตามที่วางแผนไวไดหรือไม เหตุก็เพราะวา
การสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํานั้นเปนพลังงานสะอาดที่ไมเปนมลพิษไปเพิ่มอุณหภูมิของโลกให
รอนขึ้น ดังนั้น แผนการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขงสายหลักจะไมใชน้ําปนไฟเพียง
รอบเดียวอยางแนนอน แตจะเปน “เขื่อนผลิตกระแสไฟฟาพลังน้า
ํ แบบสูบกลับ” ที่จะใชน้ํามวลเดิม
กลับไปปนไฟอีกหลายรอบใหคุมคา ทํากําไร และตอบสนองนโยบายพลังงานสะอาดของโลกใหมากที่สด
ุ
เทาทีจ
่ ะทําได
หากดู แผนภาพ การสรางเขือ
่ นแบบขั้นบันไดในแมน้ําโขงตอนลาง ในหนาถัดไป จะเห็นเขื่อนเรียง
กันหลายเขื่อนทอดลงเปนขั้นบันได ทายน้ําของเขื่อนที่อยูระดับต่ํากวาจะชนกับหัวเขื่อนที่อยูในระดับสูง
กวา ซึ่งเปนเทคนิควิธีการทําใหน้ําที่ปลอยจากเขื่อนตัวบนไหลชาลงและถูกกักเก็บไวเปนทอด ๆ ในเขื่อน
ตัวทีต
่ ่ําลงมา เพื่อไมใหสูญเสียน้ําไป เพราะตองการนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งไมมีวิธีการใดที่
ดีไปกวาการสูบน้ํากลับไปผลิตกระแสไฟฟาอีกแลว
จึงเห็นไดวาหนทางที่ไทยจะไดน้ําจากแมน้ําโขงผันเขามาใชสําหรับการเกษตรภายในประเทศตาม
ทางเลือกแรกนี้ คอนขางเปนไปไดยาก
สวนทางเลือกที่สอง คือการซือ
้ น้ําจากแมน้ําโขงหรือลุมน้ําสาขาของแมน้ําโขงจากลาวเขามา ดูเหมือน
เปนทางเลือกทีห
่ นวยงานราชการของไทยและลาว และสถาบันการเงินระหวางประเทศ ใหการสนับสนุน
มากทีส
่ ุด โดยมีโครงการผันน้าํ หลายเสนทาง เชน โครงการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม-หวยหลวง โครงการผัน
น้ําเซบังเหียง-ลุมน้ําชีตอนลาง โครงการผันน้ําเซบังไฟ-มุกดาหาร เปนตน
ประเด็นสําคัญสําหรับทางเลือกนี้ก็คือวาน้ําทีไ
่ มไดมาเปลา ๆ แตตองซื้อมาจากลาว จะมีการเรียกเก็บคา
น้ําจากเกษตรกรไทยในภาคอีสานหรือไม
ยิ่งดูเนื้อหาสาระในรางกฎหมายน้ําดวยแลว ยิ่งนาหนักใจแทนเกษตรกรชาวอีสาน เพราะหากรางกฎหมาย
นี้ผานออกมาบังคับใช จะทําใหน้ําทั้งหมดเปนของรัฐ และจะวางมาตรการจัดเก็บคาน้ํากับเกษตรกรและ
ภาคการผลิตอืน
่ ๆ โดยการแบงประเภทการใชน้ําออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การใชในครัวเรือนและ
เกษตรกรรมแบบยังชีพ 2) การใชเพื่ออุตสาหกรรม ธุรกิจ เกษตรเชิงพาณิชยและทองเทีย
่ ว และ 3) การ
ผันน้ําขามลุม
 น้าํ และการสรางเขื่อน

แผนภาพ การสรางเขื่อนแบบขั้นบันไดในแมน้ําโขงตอนลาง

ที่มา: โครงการสรางเขือ
่ นในแมน้ําโขงตอนลางสายหลัก. มนตรี จันทวงศ มูลนิธิฟน
 ฟูชีวต
ิ และ
ธรรมชาติ.จากเวทีสัมมนา เรื่อง มองอีสานผานนโยบายและแผนพัฒนา. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2550 เวลา 10.00-16.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน.
โดยทุกประเภทจะตองทําการขอใบอนุญาตใชน้ําหรือการกําหนดราคาคาน้ํานั่นเอง ซึ่งจะเห็นไดวา
หลักการในรางกฎหมายน้ําดังกลาวเปนการ “สงเสริมการแขงขันในการใชน้ํา” เปนการวางกติกาใน
ลักษณะที่ใหโอกาสและสิทธิแกกลุมใชนา้ํ ประเภทไหนที่มีเงินจายคาน้ํามากกวาน้ําก็จะตกเปนของกลุมใช
น้ําประเภทนั้น นั่นเทากับวาความเปนจริงไดสวนทางกับคําพูดของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
ไทย ที่กลาววาจะผลักดันโครงการอุโมงคผันน้ําโขงเพื่อเกษตรกรรากหญาที่ยากจนในภาคอีสานเปน
หลัก
3. เกษตรกรรายยอยทีต
่ องการน้ําถึงไรนา และไมพรอมจะจายคาน้ํา
จากขอมูลการใชทด
ี่ ินทางการเกษตรของประเทศไทย เมื่อป 2548 ของกรมเศรษฐกิจการเกษตร ในสวน
ของภาคอีสานนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด 105,533,963 ไร แบงเปนเนื้อที่ปาไม 17,559,813 ไร เนื้อที่นอก
การเกษตร 30,224,622 ไร และเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 57,749,528ไรมีจํานวนครัวเรือน
เกษตรกร 2,695,471ครัวเรือน หรือประมาณ 10 ลานกวาคน เฉลี่ยแตละครัวเรือนมีพื้นทีท
่ าํ การเกษตร
ประมาณ 21 ไร ตัวเลขเหลานีบ
้ ง ชี้วาโครงสรางภาคเกษตรของภาคอีสานมีลักษณะเปน “เกษตรกรราย
ยอย” ไมไดมล
ี ักษณะเปนฟารมขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญมฐ
ี านะยากจนจากสภาวะหนีส
้ ินทีก
่ ูยืมมาเพื่อทํา
การผลิต ซึ่งรัฐบาลเองก็ไดมีนโยบายพักชําระหนี้เกษตรกร มาตั้งแตสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร เพื่อหวังใหเกษตรกรรายยอยเหลานี้ลืมตาอาปากได
รวมทั้ง “อาจสามารถโมเดล” เมื่อครั้งที่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ลงไปกินนอนกับชาวบานที่
อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด เมื่อชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2549 เพื่อรับฟงและแกไขปญหาความยากจนของ

ชาวบาน โดยมีขอเสนอจากชาวบานวาอยากใหรัฐบาลขุดสระน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในไรนายามฝนทิ้งชวง
และฤดูแลง ไมมีชาวบานอยากไดอุโมงคผันน้ําและทอสงน้าํ จากทีห
่ างไกลไรนาของตัวเองแมสักคนเดียว
ขอเท็จจริงเหลานี้ไดสะทอนความคิดเห็นของชาวบานที่ตองการใหรัฐชวยเหลือ 2 ประการ คือ หนึ่งตองการใหรัฐจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาของตัวเอง และสอง-เกษตรกรสวนใหญยังมีฐานะยากจนไมมี
ความสามารถทีจ
่ ะจายคาน้ําได
ดังนั้นเอง สิ่งสําคัญที่สด
ุ ก็คือรัฐบาลไมวาชุดใดทีผ
่ ลักดันหรือคิดจะผลักดันโครงการนีจ
้ ะตองมุงมั่นและ
จริงใจผลักดันโครงการอุโมงคผันน้ําโขงเพื่อทําใหเกษตรกรรายยอยเหลานีห
้ ลุดพนจากความยากจนให
ได ดวยการทําใหโครงการนีส
้ ง น้ําไปถึงไรนาของชาวบานแบบใหเปลาไมเสียคาน้ําใหได ไมใชหันปลาย
ทอเขาสูภาคการผลิตอื่นๆ ทีม
่ ค
ี วามสามารถจายคาน้าํ ไดมากกวา เพราะถาหากเปนเชนนั้นแลวนโยบายที่
ปรารถนาดี อาจจะกลายเปน “นโยบายทีห
่ ก
ั หลังชาวรากหญาในภาคอีสานไดเจ็บแสบที่สุด” ที่
อุตสาหลงคะแนนเลือกพรรคพลังประชาชนเขามาบริหารประเทศ ดวยความนิยมชมชอบอดีต
นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนทุนเดิม แตพรรคพลังประชาชนกลับตอบแทนบุญคุณชาว
รากหญาในภาคอีสานดวยการหันปลายทอไปสูภาคการผลิตอื่นที่มีความสามารถจายคาน้ําจากโครงการ
อุโมงคผันน้ําโขงไดมากกวา

--------------------เชิงอรรถ
<1>
เขตแดนไทย-ลาวเปนผลจากการปกปนเขตแดนตามของสนธิสญ
ั ญาปกปนเขตแดนสยามฝรั่งเศสหลายฉบับ ไดแก อนุสญ
ั ญาสยาม-ฝรัง่ เศสฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.1904(พ.ศ.2447),
ความตกลงสยาม-ฝรั่งเศสฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1904(พ.ศ.2447), สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส และ
พิธีสารแนบทาย ฉบับวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907(พ.ศ.2450) และอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสฉบับวันที่ 25
สิงหาคม ค.ศ.1926(พ.ศ.2469) และแผนทีท
่ ี่จัดทําขึ้นตามความตกลงทุกฉบับที่กลาวถึงขางตน ซึ่งลาว
เปนผูสืบสิทธิตอ
 จากฝรั่งเศส
เขตแดนไทย-ลาวมีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร ประกอบดวยเขตแดนตามสันปนน้าํ (เขต
แดนทางบก) ประมาณ 702 กิโลเมตร และที่เปนลําน้ํา(เขตแดนทางน้าํ ) กลาวคือแมน้ําโขง แมน้ําเหือง
และหวยดอน ประมาณ 1,108 กม. ตั้งตนตั้งแตสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หรือบริเวณที่เรียกวา
สามเหลีย
่ มทองคําทีแ
่ มน้ํารวกและแมน้ําโขงแบงดินแดนของสามประเทศคือ พมา ลาวและไทย
ตอจากนั้นแมนา้ํ โขงจะไหลลงมาเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับลาว จนมาถึงบริเวณแกงผาได อ.เวียง
แกน จ.เชียงราย เสนเขตแดนระหวางไทยกับลาวจะขึ้นสูท
 างบกไตไปตามสันปนน้ําของเทือกเขายาว
เหยียด สวนแมน้ําโขงจะไหลเขาไปอยูในเขตแดนของลาวฝายเดียว จนแมน้ําโขงไหลออกจากแผนดิน
ลาวมาบรรจบกับแมน้ําเหือง ในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย ทอดยาวเปนเสนเขตแดนไทย-ลาวไปจนถึง
บริเวณปากแมน้ํามูน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และก็จะไหลเขาไปอยูในแผนดินลาวฝายเดียวอีกครั้ง
หนึ่ง สวนเสนเขตแดนก็จะเปลี่ยนขึ้นทางบกตามสันปนน้ําไปจนถึงชองบก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนจุด
บรรจบของเสนเขตแดนของสามประเทศ คือ ลาว ไทยและกัมพูชา
สําหรับเขตแดนในแมน้ําโขงเปนไปตามอนุสญ
ั ญาสยาม-ฝรัง่ เศสฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.
1926 (พ.ศ.2469) และแผนที่ Trace de la Frontiere Franco-Siamoise du Mekong ฉบับที่ตีพิมพเมื่อ
ป ค.ศ.1931 สวนเขตแดนในแมน้ําเหืองเปนไปตามสนธิสญ
ั ญาสยาม-ฝรั่งเศส และพิธส
ี ารแนบทาย ฉบับ
ลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450)
<2> ความตกลงวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมนา้ํ โขงอยางยั่งยืน (Agreement on the
cooperation for the sustainable development of the Mekong river basin) เปนขอตกลงของการใช
น้ําระหวางประเทศ ของสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงทัง้ 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ทีท
่ ํากันไวเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1995(พ.ศ.2538) เปนขอตกลงที่มส
ี าระสําคัญเกี่ยวกับ
ระเบียบการใชน้ําในลุมน้ําโขง และการผันน้ําขามลุมทีร่ ะบุถงึ การใชนา้ํ ในลุม
 น้ํา การรักษาปริมาณการไหล
ของแมน้ําโขง ที่กําหนดตองแจงใหสมาชิกทราบ ทําการปรึกษาหารือ และการทําขอตกลงเฉพาะระหวาง
กัน โดยใหทั้ง 4 ประเทศสมาชิกมีสท
ิ ธิใชน้ําจากแมน้ําโขงและลุมน้ําโขงทีอ
่ ยูในดินแดนของตนอยาง
สอดคลองกับปจจัยและขอเท็จจริงตาง ๆ
<3> ความเปนมาของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง เริ่มตั้งแตในป พ.ศ. 2494 สํานักงานควบคุมอุทกภัย
(Bureau of Flood Control) ของคณะกรรมการเศรษฐกิจประจําภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล
(Economic Commission for Asia and the Far East หรือ ECAFE ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.
2490 ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค” หรือ

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) ไดศึกษาศักยภาพแมน้ํา
ระหวางประเทศในการพัฒนาพลังงานไฟฟาจากน้ําและชลประทาน ซึ่งไดเลือกศึกษาแมน้ําโขง การศึกษา
ไดเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2499
ป พ.ศ. 2500 ECAFE ไดเสนอรายงานการศึกษาดังกลาววาแมนา้ํ โขงมีศักยภาพสูงทีจ
่ ะพัฒนา
เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคนี้ โดยไดแนะใหมีการประสานความรวมมือระหวางรัฐในลุมแมน้ํา
รัฐบาลของประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม(เวียดนามใต) ไดลงนามในกฏบัตรกอตั้ง
“คณะกรรมการประสานงานเพื่อการสํารวจลุมแมน้ําโขงตอนลาง” หรือ Committee for
Coordination of Investigation of the Lower Mekong Basin ในเดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการสํารวจลุมแมน้ําโขงตอนลาง หรือ คณะกรรมการแมน้ําโขง
หรือ คณะกรรมการพัฒนาลุม
 แมน้ําโขง ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนองคกรในการวางนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาแมน้ําโขงและลุมน้ําโขง มีวัตถุประสงคหลักที่สาํ คัญขอหนึง่ คือ “สนับสนุน รวมประสานงาน
ใหคําแนะนํา และควบคุมแผนงานและการสํารวจโครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุมแมน้ําโขงตอนลาง” โดย
ไดทําการออกแบบและสนับสนุนการสรางเขื่อนในภูมิภาคลุม
 แมน้ําโขงตอนลาง ทั้งเขื่อนในตัวแมน้ําโขง
และแมน้ําสาขาของแมน้ําโขงในประเทศลาว ไทย เวียตนาม และเขมร
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแมน้ําโขงจะมี สํานักงานเลขาธิการกลางแมน้ําโขง
(Mekong Secretariat) ทําหนาที่เลขาธิการและธุรการป พ.ศ. 2518 ไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในประเทศกัมพูชา ทําใหเกิดปญหาภายในรัฐบาลเขมรแดง จึงไมไดสงผูแทนเขารวมใน
คณะกรรมการดังกลาว จึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ไดวางแผน
รวมกันทั้ง 4 ประเทศ
ป 2521 ประเทศลาว ไทย และเวียตนาม ไดตกลงรวมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อการสํารวจแมน้ําโขงชัว
่ คราว” หรือ Interim Committee for Coordination of
Investigation of the Lower Mekong Basin ขึ้นมา เพื่อดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ในลุมแมนา้ํ โขงตอไป
ป พ.ศ. 2534 ประเทศกัมพูชาไดกลับเขาสูสันติภาพ ภาคีสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ คือ ลาว ไทย
และเวียดนาม ไดใหการรับรองประเทศกัมพูชากลับเขาสูการเปนภาคีสมาชิกของคณะกรรมการดังกลาว
ตอไป
ป 2535 เดือนธันวาคม รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ไดตงั้ คณะทํางานชือ
่ วา “คณะทํางานแมน้ําโขง”
หรือ MEKONG WORKING GROUP: MWG ขึ้นมา เพื่อพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง
ใหสอดคลองกับสถานภาพปจจุบันและรางขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนาลุมแมนา้ํ โขงอยาง
ยั่งยืนฉบับใหม
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2538 บรรดาประเทศทั้งสี่ไดลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมือในการ
พัฒนาลุมแมนา้ํ โขงอยางยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตไอสแลนดรส
ี อรท จังหวัดเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเดิมจาก
“คณะกรรมการแมน้ําโขง” หรือ Mekong Committee เปน “คณะกรรมาธิการแมนา
้ํ โขง” หรือ
Mekong River Commission: MRC จนถึงปจจุบัน
<4> โครงการเขื่อนกั้นแมน้ําโขงตอนลาง ที่มีความเคลื่อนไหวมากทีส
่ ด
ุ ในขณะนี้มีทั้งหมด 7 แหง ไดแก
1.เขื่อนปากแบง แขวงอุดมไซ ประเทศลาว ขนาดกําลังการผลิต 1,350 เมกะวัตต 2.เขื่อนไซยะบุรี
แขวงไซยะบุรี ขนาดกําลังการผลิต 1,260 เมกะวัตต 3.เขื่อนปากลาย กั้นแมน้ําโขงทางตอนใตของ
แขวงไซยะบุรี ติดกับแขวงเวียงจัน กอนแมน้ําโขงจะไหลสู อ.เชียงคาน จ.เลย เพียงไมกี่กิโลเมตร มี
ขนาดกําลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต 4.เขื่อนบานกุม ชายแดนไทย - ลาว บริเวณ ต.โพธิ์ไทร อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี ตรงขามกับแขวงจําปาสัก 5.เขื่อนดอนสะฮอง กั้นแมน้ําโขงที่บริเวณน้ําตกคอนพะ
เพ็ง เขตเมืองโขง แขวงจําปาสัก ทางตอนใตของลาว หางจากชายแดนกัมพูชา 1 กิโลเมตร มีขนาดกําลัง
การผลิต 240 เมกะวัตต 6.เขื่อนซําบอ จังหวัดกระแจะ ประเทศกัมพูชาขนาดกําลังการผลิต 3,300 เมกะ
วัตต และ 7.เขื่อนผามอง กั้นแมน้ําโขงทีช
่ ายแดนไทย - ลาว บริเวณ อ.ปากชม จ.เลย ตรงขามกับแขวง
เวียงจัน กําลังการผลิต1,482 เมกกะวัตต
(ขอมูลจาก โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมภ
ิ าคอินโดจีนและพมา หรือ TERRA)

