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ความท้าทายในบริบทของลุ่มนํ �าโขง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

 
เพราะฉะนั �นการจดัตั �งเวทีสานเสวนากลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย สําหรับภาคประชาสงัคม จะทําให้
เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ และเวทีร่วมรัฐบาลระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปนี � 

 มีการแลกเปลี�ยนและประสานงานที�มีประสิทธิภาพและมั�นคง มีระบบที�ชดัเจน
และครอบคลมุถึงกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ 

 มีการแลกเปลี�ยนแผนงานกบัผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ และนกัวิจยั เพื�อรับฟัง
เสียงสะท้อนต่อโครงการพฒันาต่างๆ รวมทั �งจากเจ้าของโครงการและกลุม่อื�นๆ 
ซึ�งเป็นสิ�งที�เกิดขึ �นไมม่ากนกัในอดีต 

วิธีวิจัย 
 
ผู้ เข้าร่วมวิจยัทั �งหมดมีจํานวนทั �งสิ �น 39 องค์กรที�ตอบแบบสอบถามทางอิเล็กโทรนิคส์ ทีมวิจยั
ได้ทําการสมัภาษณ์เพิ�มเติม 28 องค์กร เกี�ยวกับประเด็นดงัต่อไปนี � 

• บทบาท ภารกิจหลกัขององค์กร และความสามารถในการจดัการประเด็นปัญหา
เกี�ยวกบัแมนํ่ �าโขง 

• ลกัษณะขององค์กร ความสมัพนัธ์กบัองค์กรอื�นๆ และ 
• ความคิดเห็น แนวคิดเกี�ยวกบั รูปแบบ การออกแบบ และจดุประสงค์ของเวที

การเจรจาผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ 

 

 

  
*The survey was sent to 100 non-government actors operating at the regional level; the criteria being that they are organisations that belong to or participate in a network or 
organisation that operates between two or more countries within the Mekong River Basin, including: regional, national and international NGOs/networks/CSOs, regional 
business associations or forums, and regional academic, university or research organisations, networks, think tanks or programs. 

 
 
 
 
 

Empowered lives.  
Resilient nations. 
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แนวทางความร่วมมือ การจดัตั �งเวที
สานเสวนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลาย
ภาคส่วน ในลุ่มนํ �าโขง 

โครงการความร่วมมือเรื�องการจดัการนํ �าเพื�อประโยชน์สาธารณะ (Shared Waters Programme) 
ภายไต้โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme) และ
องค์กรเจ้าภาพสถาบนัการจดัการนํ �านานาชาตแิหง่ประเทศสวีเดน (Swedish International 
Waters Institute) ได้ทําการศกึษาเก็บข้อมลู วิเคราะห์ภาคประชาสงัคมเกี�ยวกบัโอกาสและ
จดุเริ�มต้นของการพฒันาความร่วมมือและการเข้ามามีสว่นร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สงัคม พบวา่มีความน่าสนใจอย่างมากและข้อเรียกร้อง ในเรื�องแนวคดิการจดัตั �งเวทีสานเสวนาผู้ มี
สว่นได้เสียหลายภาคสว่น (MSP) รูปแบบใหม่ ที�อยู่บนพื �นฐานโครงสร้างสถาบนัที�มีความเป็นไป
ได้ และสนบัสนนุเครือข่ายที�สง่เสริมความร่วมมือระหว่างรัฐ การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียอื�นๆ 
และการผลกัดนัความร่วมมือทางภมูิภาคมากขี �น 

 

การกํากบัดแูลการพฒันาและจดัการลุม่นํ �าโขงตามหลกัธรรมาภิบาลซึ�งเป็นแมนํ่ �า
นานาชาติและความซบัซ้อนหลายระดบั สิ�งที�ท้าทายอนัดบัแรกคือความสนใจใน
การใช้นํ �าที�สลบัซบัซ้อนและลําดบัความสําคญัของการพฒันา โดยกลุม่ประเทศใน
ลุม่นํ �าโขงและผู้มีสว่นได้เสียทั �งหกประเทศที�แมนํ่ �านานาชาติเส้นนี �ไหลผ่าน ได้แก่ 
จีน ไทย พมา่ กมัพชูา ลาว และเวียดนาม ล้วนมีแผนการพฒันาที�แตกต่างกนัและ
ขดัแย้งแช่งขนักนัอีกด้วย 

ดงันั �น ในการจดัการเป้าหมายและความต้องการในการใช้นํ �าที�แตกต่างกนัของแต่
ละประเทศ จึงได้มีการจดัตั �งเวทีความร่วมมือระหวา่งประเทศขี �น เพื�อเป็นเวที
แลกเปลี�ยนและประสานงานด้านการพฒันาระหวา่งประเทศขึ �น อยา่งไรก็ตาม 
การตกลงเจรจาระหวา่งเจ้าหน้าที�ผู้บริหารระดบัสงูนั �น เพื�อเปิดโอกาสให้กลุม่ภาค
ประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการเจรจา ยงัถือวา่มีข้อจํากดั 

รูปแบบและแนวทางการเข้ามามีสว่นร่วมในการเจรจาและตดัสินใจอยา่งโปร่งใส
ของภาคประชาสงัคมในเรื�องแผนการใช้นํ �านั �น ถกูจํากดัโดยการยกบทบาทและ
หน้าที�ขององค์กรระหวา่งประเทศเข้ามาแทนที� ที�เลวร้ายไปกวา่นั �นคือ การขาด
ความจริงใจในการประสานงานกบัภาคประชาสงัคม ทําให้เกิดความขดัแย้งใน
ระดบัรากหญ้า และอาจสร้างภาระต่อประชาชนผู้ ใช้นํ �ามากขึ �น โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�ง ในเรื�องของการทําให้เกิดปัญหาในด้านความมั�นคงทางอาหาร นํ �า และ
พลงังาน 
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ตารางที� 1 ตวัเลขผลของการวิจยัรายประเทศ

เครือข่าย และองค์กรแม ่(1)  
 อื�น อื�น (1)  

องค์กรที�มีสถานะทางกฎหมายหลาก
รูปแบบ (2) 

 

 
 

  
 

ภาคธุรกิจ (2)  
 

 
 
 
               ภาครัฐ  (4)                 ภาคประชาสงัคมที�ลงทะเบียน  

                                                                                          (14)        
                    ไม่ได้ระบ ุ(6) 
 

 ภาคการศกึษา (9)  
  

ภาคประชาสงัคมที�
ไม่ได้ลงทะเบียน (6)  

 

 
 
 

ตารางที� 2 ตวัเลขผู้ เข้าร่วมของการวิจยั ตามสถานะทางกฎหมายและตามที�ผู้กรอกได้ระบุ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการตั �งคาํถามว่าเวทีสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบหลายภาคส่วนนี �จะสัมพันธ์
กับคณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขงได้อย่างไร ผู้ตอบหลายคนได้เสนอวา่ เวทีสานเสวนาผู้มี
สว่นได้เสียแบบหลายภาคสว่นนี � จะทําให้คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงมีการพฒันาและปรับปรุง
การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม แต่ก็ยงัมีข้อกงัขาวา่ คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงมี
ข้อจํากดัมากมายในเรื�องของอํานาจในการโน้มน้าวรัฐบาลกลุม่ประเทศสมาชิก ข้อจํากดัใน
การแลกเปลี�ยนข้อมลูขา่วสาร และข้อจํากดัที�วา่ ความร่วมมือของสี�ประเทศลุม่นํ �าโขงตอนลา่ง
เท่านั �น ไมร่วมพมา่และจีน 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เน้นยํ �าต่ออีกวา่ เวทีการสานเสวนาผู้มีสว่นได้สว่นเสียแบบหลายภาค
สว่นนี � (Multi-Stakeholder Partnership) ไมค่วรจะยดึติดกบัคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงมาก
เกินไป จะต้องรักษาความเป็นอิสระในการดําเนินงานด้วย เวทีนี �ต้องเชื�อมโยงถึงภมูิภาค
อาเซียน และกลไกข้อตกลงลางซาง แมนํ่ �าโขงด้วย 

ประเด็นการทํางานหลกัขององค์กรระดบัภมูิภาค ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เลือกประเด็นหวัข้อ 
เกี�ยวกบัลุม่นํ �าโขง จากรายชื�อของประเด็นปัญหา ที�กลา่วถึงไว้ในแผนงานดงัตอ่ไปนี � แผนกล
ยทุธ์การดําเนินการของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง ปี 2016-2020 แผนการพฒันาลุม่นํ �าโขง 
2016-2020 ข้อตกลงปี 1995 และความเห็นของผู้ เชี�ยวชาญต่างๆ ทางทีมวิจยัระบใุห้ผู้ตอบ
เลือกประเด็นหลกัสามประเด็นที�สําคญัที�สดุ อยา่งไรก็ตามผู้ตอบก็เสนอประเด็นเพิ�มเพราะ
เห็นวา่ มีความสําคญัอยา่งยิ�ง 

ประเด็นหลักที�มีความสําคัญ 5 อันดับได้แก่ 

1. ประเด็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �า 
2. ประเด็นธรรมาภิบาลการจดัการทรัพยากรนํ �าข้ามพรมแดน 
3. ประเด็นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
4. ประเด็นความเสื�อมโทรมด้านสิ�งแวดล้อม 
5. ประเด็นเรื�องพลงังาน 

 

 

 

 

 

จากการประชมุที�กรุงเทพมหานคร เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2516 ได้มีการเสนอ
ผลการวิจยั และปรึกษาหารือเกี�ยวกบัรูปแบบที�เป็นไปได้และบทบาทของเวทีสาน
เสวนากลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย ได้มีการนําแนวคิดที�ได้จากเวทีนี �ไปพดูคยุและนําเสนอ 
ในเวทีตวัแทนของคณะกรรมาธิการลุม่นํ �าโขง และเวทีข้อตกลงลางซาง แมนํ่ �าโขง
ในช่วงประชมุที�ต่างกนัด้วย  

ผลการวิจัย 
ผลวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า มีความจาํเป็นอย่างมากในการขยายการเชื�อมโยง
ประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในลุ่มแม่นํ �าโขง ถึงแม้วา่จํานวนของ
แนวคิดและโครงการเพื�อธรรมาภิบาลแมนํ่ �าโขง ลกัษณะนี �จะมีมากขึ �น แต่ปัญหา
และข้อจํากดัยงัคงเหมือนเดิมคือ  ขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม การ
สื�อสารไมเ่พียงพอและขาดความโปร่งใส รวมทั �งขบวนการการมีสว่นร่วมไม่ชดัเจน 

ปัญหานี �ทําให้ความคิดเห็นและข้อกงัวลของกลุม่ประชาชนลุม่นํ �าโขง ที�ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพฒันาต่างๆ เข้าไมถ่ึงกลุม่ผู้มีอํานาจตดัสนิใจ และข้อ
กงัวลนั �นมิได้รับการพิจารณา  

มีองค์กรต่างๆมากมายในภมูิภาคที�มีประสบการณ์และความถนดัเกี�ยวกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ แต่วา่องค์กรเหลา่นี �ได้รับโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั �นใน
การเข้ามามีสว่นร่วมในการเจรจาที�เกี�ยวกบัการพฒันาในระดบัภมูิภาค อยา่ง
ต่อเนื�องและเป็นทางการ 

องค์กรที�ทํางานเรื�องธรรมาภิบาล ลุ่มนํ �าโขง ในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมาธิการลุม่นํ �าโขง 
2. องค์กรระดบัอนภุมูิภาค (Sub regional) ลุม่นํ �าโขงตอนบน 
3. กลไกข้อตกลงความร่วมมือลางซาง แม่นํ �าโขง (Langcang-

Mekong) 

องค์กรระดับภูมิภาคตอบสนองและให้การสนับสนุนแนวคิด เวทีการเจรจา
ผู้มีส่วนได้เสียแบบหลายภาคส่วน ผลการวิจยัพบวา่ มีจํานวน 34 จาก 39 
องค์กร ที�เห็นคณุค่าของการจดัตั �งเวทีสานเสวนากลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย ที�เป็นระดบั
ภมูิภาคจริงๆ ซึ�งรวม 6 ประเทศ และมีความเชื�อมโยงกบัขบวนการเจรจาระหวา่ง
รัฐจริง 
 



ขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3 สรปุประเดน็ปัญหาหลักในลมุน้ําโขง ทีผ่ตูอบแบบสอบถามจาก 39 องคกรระหวางประเทศทีใ่หความสาํคญั
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การไหลของไมซุงที่ถูกตัด

จากผลการวิจัยและการปรึกษาหารือในเดือนพฤศจิกายน ปี 2516 
ที่ผานมา ทางทีมวิจัยมีขอเสนอแนะวา เวทีสานเสวนากลุมผูมีสวน
ไดเสียหลายภาคสวน ควรมีการจัดลําดับความสําคัญดังตอไปน้ี
•     พัฒนาการเจรจา สรางเครือขาย และความรวมมือตางๆ
•     ประสานงานกิจกรรม และเสนอแนวคิดที่นาสนใจ
•     สรางเสริมสมรรถภาพและความเขมแข็ง เป็นหัวใจหลัก
•     เปิดประเด็นดานภูมิภาคและการปรึกษาหารือระดับประเทศ
•     เวทีน้ีควรจะนําเสนอแนวคิดจากหลายประเทศและจัดทํา
      เป็นแนวคิดรวม
•     เป็นตัวแทนของแนวคิดรูปแบบตางๆ จากกลุมตางตางในลุมน้ํา
•     รณรงคดานการแลกเปลี่ยนผลประโยชนของกลุมตางๆ
      ทัว่ลุมน้ํา
•     เป็นเวที ที่มีประสิทธิภาพดานกลยุทธ ในการโนมน าวแหลงทุนผู
      ใหการสนับสนุน
•     ประสานการดําเนินงานใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
      ขอมูลขาวสาร
•     เป็นเวที ที่สามารถโนมน าวเวทีหลักอื่นๆได เชน ภูมิภาคอาเซียน 
       และขอตกลงลางซางแมโขง
•     เป็นเวทีที่มีความเป็นกลาง ไมลําเอียง
•     เป็นเวทีที่สามารถรักษาสมดุลย ระหวางการคุมครองปกปักษรัก
       ษาและการพัฒนาได

ออกแบบ
•     มีรูปแบบเป็นกลุมกองงานเลขาธิการขนาดเล็ก  
      ที่มีองคกรแมเป็นองคกรที่มีสถานะชัดเจนดานกฎหมาย
•     มีหน าที่ครอบคลุมถึงงานดานการเชื่อมประ
      สานกับองคกรอื่นๆ
•     มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไมฝักใฝฝายใดฝายหน่ึง
•     มีความชอบธรรม และความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูมีสวน
      ไดเสียกลุมตางๆ ทัง้ฝายรัฐบาลและประชาสังคม

องคกรเจาภาพที่จะทําใหเวทีสานเสวนาน้ี มีความเป็นไปได ไดแก
•      มหาวิทยาลัยหรือกลุมจัดตัง้เพื่อความรวมมือเฉพาะกิจ
•     SIWI, IUCN, WWF, CCIAR/WLE, SUMERNET/SEI, Save   
       the Mekong, Vietnam Rivers Network, Save the Salween

รายงานฉบับน้ีไดรับการแปลเป็นภาษาที่ใชในกลุมประเทศลุมน้ําโขง 

ซึ่งจะใชในการสานเสวนากับกลุมผูมีสวนไดเสียหลักตอไป จะมีการจัดตัง้

กลุมเฉพาะกิจ และผูประสานงานหลัก ที่ประกอบดวยตัวแทนจากองคกร

ตางๆ เชน SEI, SIWI, IUCN, และ OXFAM 

โดยกลุมน้ีจะมีหน าที่ดังตอไปน้ี

1     จัดทําเอกสารแนวคิดฉบับยอเพื่อพัฒนาเป็นเวทีสานเสวนากลุมผูมีสวน

       ไดเสีย (Multi-stakeholder partnership) ในลุมแมน้ําโขง ตอไป

2     หาแนวรวมพันธมิตรในการเชื่อมโยงแนวคิดน้ี  

       และกลุมประเทศแมน้ําโขงใหการยอมรับ

3     ติดตอประสานงานกับกลุมผูใหทุน

4     ระบุรายชื่อองคกรที่มีความกาวหน ามากกวาองคกรอื่น ดานเวทีสาน

       เสวนากลุมผูมีสวนไดเสียหลายภาคสวน (Multi-stakeholders 

       partnership)
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Empowered lives. 
Resilient nations. 
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โครงการความรวมมือการจัดการน้ําเพื่อสาธารณะน้ี มีองคกรเจาภาพคือ

สถาบันการจัดการน้ํานานาชาติแหงประเทศสวีเดน ซึ่งทําหน าที่ออกแบบ

สอบถามและวิเคราะหผลการวิจัยจากกลุมภาคประชาสังคมผลการวิจัยชีใ้ห

เห็นวามีความจําเป็นอยางยิ่งในการขยายการเชื่อมโยงประสานงานกับกลุม

ผูมีสวนไดเสียตางๆในลุมแมน้ําโขงซึ่งจะตองตัง้อยูบนรากฐานของโครง

สรางหลักทางสถาบันและสนับสนุนการสรางเครือขายที่ทําใหเกิดความรวมมื

อระหวางรัฐเพื่อภูมิภาคมากขึ้นรวมถึงมีความเชื่อมโยงและความรวมมือ

ระดับภูมิภาค

รายงานฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยความรวมมือของสององคกรหลักคือ SIWI และ 

OXFAM ในวันที่ 22 มิถุนายน 2017

สนใจขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ

SIWI  - kerry.schneider@siwi.org

Oxfam  - paulinetm@oxfam.org.au 

ผูเขียนประกอบดวยนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญของ SIWI ดังรายชื่อ ตอไปน้ี คุณ กลอมจิต Klomjit Chandrapanya, คุณ มาเรียน Dr Marian Neal 
(Patrick), คุณ เคอรี่ Kerry Schneider, คุณ มาเรีย Maria Vink และคุณ อลิซาเบท ยารี่ Elizabeth Yaari และองคกรพันธมิตรอื่น ๆ เชน คุณ สตู 
มอตตา Stew Motta, CGIAR’s Program on Water, Land, & Ecosystems (WLE) Greater Mekong และคุณ นอรา จากองคกรยูเนสโก Dr Nora 
Van Cauwenberg, UNESCO-IHE.

งานวิจัยชิน้น้ีไดรับการสนับสนุนจาก Oxfam และเป็นสวนหน่ึงของ Oxfam Inclusion Project 

ซึ่งมีจุดประสงคในการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อธรรมาภิบาล 

โดยการสรางเสริมสมรรถภาพของภาคประชาสังคมและการสานเสวนาดานนโยบาย  (Policy Dialogue)


