
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1

โอกาสของไทยกับการผันผวนของน้ำาในแม่น้ำาโขง
พันโท ธำ�รงชัย หนุนภักดี

น�งส�วนิตย� ง�นไว

บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบนัสถานการณ์น�า้ในแม่น�า้โขงเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ซึง่สาเหตมุาจาก

หลายปัจจัย เช่น ปรมิาณฝนทีต่กลงมาต�า่กว่าเกณฑ์ปกต ิรวมถงึปัจจยัจากเขือ่นทัง้ของ

จีนและ สปป.ลาว ท�าให้ ระดับน�้าในแม่น�้าโขงเกิดความผิดปกติ มีความผันผวนขึ้น-ลง

อย่างไม่เป็นธรรมชาต ิส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย ทัง้ด้านความม่ันคง เศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันปัญหาของแม่น�้าโขงไม่ได้เป็นปัญหาในระดับ

ภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ประเทศมหาอ�านาจให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ 

เนื่องจากมีบริษัทของสหรัฐฯ กว่า 1,000 บริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศแม่น�้าโขง 

ทั้ง 5 ประเทศ ดังนั้นแม่น�้าโขงจึงมีความส�าคัญต่อสหรัฐฯ เป็นอย่างยิ่ง

ดงันัน้ท่ามกลางปัญหาและผลกระทบจากความผันผวนของระดับน�า้ในแม่น�า้โขง 

ไทยควรจัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบทบาทของไทยในลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งด�าเนินการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก รวมทั้ง

ด�าเนินการโดยน�ากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อก�าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม 

เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกๆ ประเด็นร่วมกัน การจัดกิจกรรมที่น�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน และการส่งเสริมบทบาทของ

องค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ (Non-governmental Organization: NGO)  

ภาคประชาสังคม และประชาชน เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ด�าเนินการขับเคลื่อนต่อไป
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1. สถานการณ์
 แม่น�้าโขงเป็นแม่น�้าท่ียาวท่ีสุดอันดับ 12 ของโลก และเป็นหนึ่งในแม่น�้าท่ีมี
ความอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุของโลก แม่น�า้โขงมต้ีนก�าเนดิอยูใ่นทีร่าบสงูทเิบตและไหลลงสูท่ะเล
ที่ประเทศเวียดนาม รวมความยาวทั้งหมดกว่า 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รับน�้า
ในลุ่มน�า้ 795,000 ตารางกโิลเมตร หรอื 496.875 ล้านไร่ และเป็นทีอ่าศยัของพนัธุป์ลา 
อย่างน้อย 1,100 ชนดิ1 หล่อเลีย้งประชาชนหลายล้านคนใน 6 ประเทศ ทัง้จนี เมยีนม่า  
ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม2 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแม่น�้าโขงเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างมาก ซึ่งจากรายงานของส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่าปัจจัย 
ที่ท�าให้ระดับน�้าโขงลดลงมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ  
1. ปรมิาณฝนทีต่กลงมาต�า่กว่าเกณฑ์ปกตทิัง้ทีป่ระเทศจีน สปป.ลาว และไทย 2. เขือ่น
จิ่งหงของจีนปรับลดการระบายน�้า ซึ่งกระทรวงทรัพยากรน�้าของจีนได้มีหนังสือแจ้ง
อย่างเป็นทางการ ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงการระบายน�้าจากเขื่อนจิ่งหง และปัจจัยที่ 3 
คือ การทดสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบุรีของสปป.ลาว ซึ่งเป็นเขื่อนทดน�้า 
ท�าให้ระดับน�้าในแม่น�้าโขงสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว3

 จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้ระดับน�้า
ในแม่น�้าโขงเกิดความผิดปกติ มีความ
ผันผวนข้ึน-ลงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ4  

ส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย ทัง้ด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ท�าเกษตรริมฝั ่ง
แม่น�้าโขงเสียหาย น�้าโขงเอ่อล้นท่วมพื้นที่
เกษตรริมโขงของชาวบ้านอย่างฉับพลัน 
นอกจากนีปั้ญหาความผนัผวนของแม่น�า้โขง 
ยงัส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์ท�าให้ปลา
บางชนดิในแม่น�า้โขงสญูพนัธุไ์ป ท�าให้ชาว

ประมงริมโขงต้องหยุดหาปลาและประกอบอาชีพอื่นแทน

ภาพที่ 1 สถานการณ์น�้าในแม่น�้าโขง
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 แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแม่น�้า
โขงไม่ได้เป็นปัญหาในระดับภูมิภาค
เท ่ านั้ น  แต ่ เป ็น เรื่ องที่ประเทศ
มหาอ�านาจให้ความส�าคัญ และเป็น
พื้นที่แข่งขันทางอ�านาจแห่งใหม่อย่าง
เปิดเผยระหว่างสองมหาอ�านาจ คือ จีน 
และสหรัฐฯ5การท่ีสหรัฐฯ เข้ามาใน
ภมูภิาคนีเ้นือ่งจากมบีริษทัของสหรัฐฯ 
กว่า 1,000 บริษัทเข้ามาลงทุนใน
ประเทศแม่น�้าโขงทั้ง 5 ประเทศ6  

ดังนั้นแม่น�้าโขงจึงมีความส�าคัญต่อสหรัฐฯ เป็นอย่างยิ่ง 

 ดังนั้นท่ามกลางปัญหาและผลกระทบจากความผันผวนของระดับน�้าในแม่น�้า
โขง อาจมหีนทางหรอืวธิกีารให้ไทยแสวงหาและสร้างโอกาสจากปัญหาและผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนั้นจึงน�ามาสู่ค�าถามที่ว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างโอกาสจากปัญหา 
ดงักล่าวได้อย่างไร 

ภาพที่ 2 จ�านวนบริษัทของสหรัฐฯ ที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศลุ่มแม่น�าโขง7

ภาพที่ 3 ความแห้งแล้งของแม่น�้าโขง
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2. กระบวนการค้นหาคำาตอบ
2.1 ก�าหนดเป้าหมาย (Goal) ในการสร้างโอกาส

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระดับน�้าของแม่น�้าโขงมีความ
เกีย่วข้องกับประเทศทีแ่ม่น�า้โขงไหลผ่าน ดงันัน้ในการก�าหนดเป้าหมายจงึเกีย่วข้องกบั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือแสวงหาโอกาสและจัด
ท�าข้อเสนอเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ดังนี้

 “การสร้างโอกาสและความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจและกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนผ่านกรอบความร่วมมอืและกลไกทีม่อียู ่เพ่ือแก้ไขปัญหาความผนัผวน
ของระดับน�้าในแม่น�้าโขง”

2.2 วิเคราะห์ปัญหาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 วิเคราะห์ปัญหา
 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแม่น�้าโขง  

ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

 ความมั่นคง 
	 ความมั่นคงทางพลังงาน เนือ่งจากไทยพลังงานไฟฟ้าสว่นใหญ่ไทยจะยัง

คงซื้อจาก สปป.ลาว เป็นหลัก โดยในปี 2562 ไทยรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการไซยะบุรี จ�านวน 
1,220 เมกะวัตต์  2. โครงการ น�้าเงี๊ยบ 1 จ�านวน 269 เมกะวัตต์ และ 3. โครงการเซ
เปียน-เซน�้าน้อย 345 เมกะวัตต์  และในอนาคตไทยจะยังคงซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว 
เป็นหลัก เนื่องจากไฟฟ้าพลังน�้า มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกเพียง กว่า 2 บาทต่อหน่วย 
และปัจจบุนัมเีพยีงกรอบรบัซือ้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาวเท่านัน้8 ซ่ึงการผนัผวนของแม่น�า้โขง  
อาจจะส่งผลต่อการผลติพลงังานไฟฟ้า ซึง่อาจท�าให้ความมัน่คงทางพลังงานไฟฟ้าของ
ไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 ความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงเป็นที่อยู่อาศัยของ
ปลาจ�านวนมากหลากหลายสายพนัธุ ์ปลาในลุม่แม่น�า้โขงส่วนใหญ่มกัเป็นปลาอพยพที่
อาศัยระดบัน�า้ในช่วงฝนตกเป็นตวับ่งชีใ้ห้วางไข่ ซึง่จากระดับน�า้ทีม่คีวามผันผวนท�าให้
การขยายพนัธุข์องปลาหลายสายพนัธ์ุ เปล่ียนแปลงไปและกระทบต่ออาชพีประมงและ
เกษตรกรรม รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ ของชมุชมรมิน�า้ทีเ่กีย่วข้องกบัแม่น�า้โขง ซ่ึงส่งผลต่อ
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หมายเหต:ุ แสดงระดบัความส�าคญัของปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีีวติคนหาปลาเบือ้งต้น 
ส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2558

“***” หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนหาปลาสูงมาก
“**” หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนหาปลาปานกลาง
“*” หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนหาปลาต�่ามาก

อาชญากรรมข้ามชาติ การที่แม่น�้าโขงผันผวนจนเกิดความแห้งแล้ง ท�าให้เกิด
ช่องทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น เช่น การลักลอบ
ค้ายาเสพติด ขนส่งยาเสพติดข้ามแดน รวมถึงอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
การลักลอบค้าสินค้าสิ่งผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

เศรษฐกิจ
 แม่น�้าโขงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรม ด้านการประมง ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า  
โดยเฉพาะการท�าประมงในแม่น�้าโขงก็มีมูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
ดงันัน้ ความเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยเฉพาะความผนัผวนของกระแสน�า้ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหา
การขาดแคลนน�้าจืดเพื่อใช้ในการเกษตรและปัญหาน�้าเค็มไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูก  

การเข้าถงึอาหารของประชาชนในท้องถิน่ทีอ่าศยัและประกอบอาชพีอยูบ่รเิวณลุม่แม่น�า้โขง9 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนหาปลาเบื้องต้น10
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ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในหลายประเทศลดลง และ
หากอาหารมรีาคาสงูข้ึน จะส่งผลกระทบต่ออตัราค่าครองชพีและค่าจ้างแรงงานอกีด้วย11

สังคมและวัฒนธรรม
แม่น�้าโขงมีความส�าคัญทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี

ต่างๆ ทีส่�าคญั ดงันัน้การผนัผวนของแม่น�า้โขง ส่งผลให้สงัคมและวถิชีีวิตเปลีย่นแปลงไป 
เนื่องจากอาจท�าให้วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างอาจสูญหายไป เช่น ประเพณีแข่ง
เรือ รวมถึงพิธีกรรมที่ชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอดสองฝั่งแม่น�้าโขง สะท้อนว่า
แม่น�้ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้คน

สิ่งแวดล้อม
จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ระดับน�้าโขงลดลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน

ผิดธรรมชาติ ท�าให้แม่น�้าโขงเปลี่ยนสีจากการลดลงของตะกอนแม่น�้า ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศแม่น�้าโขงอย่างรุนแรง จนน�าไปสู่การสูญพันธุ์ของปลาและสัตว์น�้าแม่น�้าโขง
หลายสายพันธุ์

นอกจากน้ีระดับน�้าในแม่น�า้โขงที่ผันผวนและการไหลของน�้าเปลี่ยนแปลงไป 
มีผลกระทบโดยตรงต่อสาหร่ายน�้าจืด เนื่องจากสาหร่ายต้องการน�้าสะอาดและไหล
อย่างสม�่าเสมอ12

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1. พื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง ตั้งแต่มณฑลยูนนานในประเทศจีนไหลผ่าน

ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนลงสู่ปากอ่าว
ทะเลจีนใต้ 

2. พื้นที่แม่น�้าโขงที่เป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 85 
กิโลเมตร และตอนที่ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 832 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 917 กิโลเมตร13

2.3 หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความมั่นคงทางพลังงาน มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

หน่วยงานภายในประเทศ คือ กระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน
สนบัสนนุ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กรมเจ ้าท ่า ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ หน่วยงานระดับภูมิภาค เช ่น  
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คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) กรอบความร่วมมือ
แม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ยุทธศาสตร์ความร่วม
มือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS)

ความมั่นคงทางอาหาร มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
หน่วยงานภายในประเทศ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประมง  
หน่วยงานระดบัภูมิภาค เช่น คณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง (Mekong River Commission: 
MRC) กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: 
MLC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub 
region: GMS) กรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)
 อาชญากรรมข้ามชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
หน่วยงานภายในประเทศ คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม รวมถึง 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ 
หน่วยงานสนบัสนนุ เช่น กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิหน่วยงานระดบั
ภูมิภาค เช่น คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป 
(General Border Committee: GBC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) ข้อตกลงเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
แห่งแม่น�้าโขง (Mekong Memorandum of Understanding) กรอบข้อริเริ่ม 
ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) 

เศรษฐกิจ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ หน่วยงานภายใน
ประเทศ คือ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็น 
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น คณะ
กรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) กรอบความร่วมมือ 
แม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ความร่วมมือทาง



Policy Brief: 3/2563

8

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) กรอบข้อ

ริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)

สงัคมและวฒันธรรม มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหา ดงันี ้ หน่วยงาน

ภายในประเทศ คือ กระทรวงวฒันธรรม เป็นผูร้บัผดิชอบหลัก และหน่วยงานหน่วยงาน

สนับสนุน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-

Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรอบความร่วมมือแม่โขง 

- ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) กรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้า

โขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)

สิง่แวดล้อม มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหา ดังนี ้หน่วยงานภายใน

ประเทศ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ

หน่วยงานหน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ  

กรมเจ ้าท ่า ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ หน่วยงานระดับภูมิภาค เช ่น  

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) กรอบความร่วมมือ

แม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ยุทธศาสตร์ความร่วม

มือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 

Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) กรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้า

โขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)
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2.4 การก�าหนดแนวทางการสร้างโอกาสของไทย
1. การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกๆ ประเด็นร่วมกัน อาทิ 

สถานการณ์น�า้แล้งในภมูภิาค และการพยากรณ์ฝนและอทุกวทิยา การจดัการทรพัยากรน�า้ 
การปล่อยน�้าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า ปริมาณน�้าฝน ผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่  
เช่น กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation) กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อช่วยใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในภมูภิาค รวมถงึเพือ่ลดข้อพพิาทระหว่างประเทศทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. การส่งเสริมการจัดกจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยมุง่เน้น
กิจกรรมที่เป็นทางการ เช่น การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ความร่วมมือในด้านการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเล่นกีฬา เพื่อสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศ ตลอดจนเพือ่ทบทวนและปรับปรุงการด�าเนนิการภายใต้
กรอบความร่วมมือฯ แลกเปลีย่นวิสยัทศัน์ต่อทศิทางความร่วมมอืในอนาคต และหารอื
สถานการณ์ในภูมิภาค
 3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ไทยควรมีบทบาทในการสร้าง
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง  
รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั้งในด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยง การศึกษา สิ่งแวดล้อมและ
น�้า การเกษตร และความม่ันคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อให้
ประชาชนของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นและเกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน�้าแม่โขง
 4. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Non-
governmental Organization: NGO) ภาคประชาสังคม และประชาชน ให้เข้ามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแม่น�้าโขงในระดับภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างสมดุลและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศใน
ภูมิภาคและประเทศอื่นๆ 
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3. การสื่อสาร
1. เน้นการส่ือสารปัญหาทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัประเทศในภมูภิาคและประเทศอื่นๆ  

ทีม่บีทบาทในลุ่มแม่น�า้โขง ผ่านกลไกความร่วมมอืทีม่อียู ่โดยเฉพาะการสือ่สารโดยตรง

ผ่านเวทปีระชุมความร่วมมอืต่างๆ เพือ่หาทางออกร่วมกนั ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมของ

ทุกประเทศ

2. การสือ่สารกบัประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่สร้างความเข้าใจ และความตระหนกัรู้ 

โดยภาครัฐต้องมีการสื่อสารประซาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของภาครัฐและสถานการณ ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น�้าโขงทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. จัดท�าช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการก�าหนดช่อง

ทางในการที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ในรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกบัประชาชนและประเทศในภมูภิาคและประเทศอืน่ๆ ทีม่บีทบาทในลุม่แม่น�า้โขง 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศสมาชิกในการท่ีจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและ

ถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางการสร้างโอกาสของไทย
 จากเป้าหมายการสร้างโอกาสของไทยท่ีได้ก�าหนดไว้ คอื “การสร้างโอกาสและ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจและกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือ

และกลไกที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความผันผวนของระดับน�้าในแม่น�้าโขง” และเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไทยควรจัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบทบาทของไทยในลุ่ม

แม่น�้าโขง ซึ่งด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยค�านึงผลประโยชน์แห่งชาติ

เป็นหลัก ซึ่งด�าเนินการโดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการก�าหนด

กจิกรรมทีเ่หมาะสม เช่น การแลกเปลีย่นข้อมลูในทกุๆ ประเด็นร่วมกนั การจัดกจิกรรม
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ที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน และการ 

ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Non-governmental 

Organization: NGO) ภาคประชาสังคม และประชาชน เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่ 

รบัผดิชอบหลกัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังในส่วนกลางและพืน้ทีด่�าเนินการขับเคลือ่น

ต่อไป จากนั้นท�าการติดตามและประเมินผลกิจกรรมเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไข 

ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงกจิกรรมให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต ดังตัวแบบ (Model) โอกาส

ของไทยกับการผันผวนของน�้าในแม่น�้าโขง

ตัวแบบ (Model) โอกาสของไทยกับการผันผวนของน�้าในแม่น�้าโขง
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