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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการปฏิรูประบบราชการในป 2545 ทําใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเกี่ยวกับ
งานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสราง
อาคารดําเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบท
โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน
รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรมวิศวกรรมและการผังเมือง
เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดีเกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา และชายฝงทะเล
ซึ่งการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 7 สาย ประกอบดวย แมน้ําโขง
แมน้ําเหือง แมน้ํารวก แมน้ําสาย แมน้ําเมย แมน้ํากระบุรี และแมน้ําโกลก จะตองดําเนินการไมเกิด
ขอขัดแยงระหวางประเทศ
แมน้ําโขง มีตนกําเนิดจากบริเวณที่ราบสูง ธิเบต แถบเทือกเขาตังกุลา (Tanggula) มณฑลชิงไห
(Qinghai) ประเทศจีน ไหลผานมณฑลยูนนานและออกจากประเทศจีนที่เมืองเชียงรุง (Cheingrong)
เปนเสนเขตแดนระหวางประเทศจีนกับประเทศพมา เปนเสนเขตแดนระหวางประเทศพมากับ
ประเทศลาว รวมทั้งเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศลาว โดยแบงเปน 2 ชวงตอน
คือ ชวงตอนบนกั้นพรมแดนระหวางพื้นที่จังหวัดเชียงรายของประเทศไทยกับพื้นที่แขวงบอแกว
ของประเทศลาว แลวไหลเขาประเทศลาว ที่เมืองหวยทราย แขวงบอแกว กลับมาไหลออกจาก
ประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กําแพงนครเวียงจันทน และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทย
กับประเทศลาวในชวงตอนลาง ซึ่งกั้นพรมแดนระหวางพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทย ไดแก
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี กับพื้นที่ของประเทศลาว ไดแก กําแพงนครเวียงจันทน แขวงบอลิคําไซ แขวงคํามวน
แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก จากนั้นไหลเขาไปในประเทศลาวอีกตอนหนึ่ง
ที่เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก แลวไหลออกจากประเทศลาวที่เมืองโขง แขวงจําปาสัก เขาสูประเทศ
กัมพูชา ที่จังหวัดสตึงเตรง (Stung treng) ไหลออกจากประเทศกัมพูชาที่จังหวัดพนมเปญ (Phanom Phen)
เขาสูประเทศเวียดนามและแยกออกเปนหลายสาย บริเวณที่เรียกวา ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง

2
กอนที่จะไหลลงสูทะเลจีนใต มีความยาวตลอดสายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,880 กิโลเมตร (จเร ศิลา
2537: รายงานการประชุม, สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อยูในประเทศจีน ประมาณ 2,130 กิโลเมตร
- เปนเสนเขตแดนกั้นระหวางจีน - พมา ประมาณ 31 กิโลเมตร
- เปนเสนเขตแดนกั้นระหวางพมา - ลาว ประมาณ 234 กิโลเมตร
- เปนเสนกั้นเขตแดนระหวางไทย - ลาว ประมาณ 959 กิโลเมตร
- อยูในประเทศลาว ประมาณ 789 กิโลเมตร
- อยูในประเทศกัมพูชา ประมาณ 490 กิโลเมตร
- อยูในประเทศเวียดนาม ประมาณ 230 กิโลเมตร
ปจจุบันแมน้ําโขงเปนเสนเขตแดนกั้นระหวางประเทศไทยกับประเทศลาว ซึ่งแบงออกเปน
2 ตอน ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ตอนแรกอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ
90 กิโลเมตร และตอนที่ 2 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทางประมาณ 869 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 959 กิโลเมตร ลักษณะที่สําคัญของแมน้ําโขงนั้น
ตลิ่งทั้งสองฝงจะมีความสูงชันมาก กระแสน้ําจะไหลออกเหนือลงใตตลอดทั้งป ระดับน้ําในฤดูแลง
กับฤดูฝนจะมีความแตกตางกันมากถึง 14 เมตร ความเร็วของกระแสน้ําขึ้นอยูกับฤดูกาล ซึ่งโดยปกติ
จะมีความเร็วของกระแสน้ํา ตั้งแต 2 - 12 นอต สภาพในลําแมน้ําโขงจะมีลักษณะเปนเกาะ หรือดอน
หรือสันทราย และแกงหินโขดหินปรากฏอยูทั่วไป โดยทวีขนาดและเพิ่มจํานวนมากขึ้นในชวงฤดูแลง
ซึ่งดอนเหลานี้ในชวงระดับน้ําลดลงจะเหลือเพียงทางน้ําเล็ก ๆ เปนเสนกั้นเขตแดน หรือบางแหง
ระดับน้ําตื้นเขินมากจนกลายเปนผืนดินติดตอกันกับฝงไทย โดยไมมีทางน้ําใหเห็นแตอยางใด
แมน้ําโขงในในฤดูน้ําหลากความเร็วกระแสน้ําจะเร็วทําให มีการกัดเซาะตลิ่งอยางรุนแรง ความยาว
ประมาณ 300 กิโลเมตร ทําใหตลิ่งบริเวณชายแดนไทยสูญหายไปปละ 3 - 5 เมตร ตอความยาวแมน้ําโขง
เมื่อคํานวณแลวประเทศไทยตองสูญเสียดินแดนปละ 480 ไร โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมี
แผนงานที่จะดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ งแมน้ําโขงอยางเรงดวน โดยไดดําเนินการไปแลว
ประมาณ 86 กิโลเมตร ดังนั้น ในการศึกษานี้จะศึกษาประเด็นแนวทางลดความขัดแยงของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ในกรณีการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
พังทลายในแมน้ําโขง บริเวณตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อทราบปญหาและแนวทางการแกไขประเด็นความขัดแยง ในกรณีการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน (แมน้ําโขง)
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1.2.2 เพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นเชิงนโยบายในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน
ระหวางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
บริเวณ การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน (แมน้ําโขง) ตําบลบานแซว อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําโขงความยาวประมาณ2500 เมตรดังแสดงใน
รูปที่1 ถึงรูปที่ 4 ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได ดําเนินการกอสรางไปแลว 915 เมตร และ
กําลังดําเนินการในปงบประมาณ 2553 ความยาวประมาณ 485 เมตร และมีแผนที่จะดําเนินการให
แลวเสร็จตามการจัดสรรงบประมาณ
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการนํามาใชในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน กับประเทศ
เพื่อนบานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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รูปที่ 1 แสดงแมน้ําโขงชายแดนประเทศไทย – ลาว
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พื้นที่กัดเซาะตลิ่งริมแมน้ําโขง คุงน้ําที่ 1 เขตจังหวัดเชียงราย
คุงน้ําถูกกัดเซาะบานสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวคุงรวม 4,100 เมตร

รูปที่ 2 แสดงแผนที่ตลิ่งแมน้ําโขงบริเวณตําบลบานแซวที่โดนกัดเซาะ
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รูปที่ 3 แสดงภาพถายตลิ่งแมน้ําโขงบริเวณตําบลบานแซวที่โดนกัดเซาะ
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รูปที่ 4 แสดงภาพถายการพังทลายบริเวณตลิ่งแมน้ําโขงบริเวณตําบลบานแซว จังหวัดเชียงราย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจากการวิเคราะหเอกสารเปนหลัก ขอบเขตของการศึกษา คือ
ศึกษาการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง พังทลายในแมน้ําโขง บริเวณตําบลบานแซว จังหวัดเชียงราย
โดยมีนโยบายตางประเทศของไทยที่มีประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดกันในบริบทของหลัง
ศตวรรษที่ 21 เปนเครื่องมือในการวิเคราะหจะใชแนวคิดทฤษฎีที่รวมสมัยและยังนิยมใชวิเคราะห
สถานการณความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่เปนปจจุบันและสามารถ
นําไปใชประโยชนได
2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใช
2.1.1 แนวคิดสัจนิยม (Realism) หรือสัจนิยมเชิงโครงสราง (structural realism) ซึ่งมองวา
รัฐเปนหนวยที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะห และเชื่อวารัฐมีธรรมชาติสองแบบคือ รัฐที่ขยายความมั่นคง
สูงสุด (defensive realism) และรัฐที่ขยายอํานาจสูงสุด (offensive realism) หรือที่เรียกวารัฐนิยม
(statism) นอกจากนี้แนวคิดสัจนิยมนี้ยังใหความสําคัญกับเปาหมายของรัฐที่สําคัญ ประการอื่น เชน
หลักความอยูรอด (survival) หลักการชวยตัวเอง (self-help)
2.1.2 การอธิบายและแกไขขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับประเด็นความคลุมเครือของแนวความคิด
“ผลประโยชนแหงชาติ” ที่ไดจากการศึกษาผลงาน ในสวนที่วาดวยนโยบายตางประเทศสหรัฐอเมริกา
ของฮานส มอรเกนธอ โดยจากการศึกษาพบวา มอรเกนธอยอมรับวาแนวความคิดผลประโยชน
แหงชาตินั้นมีจุดออนตามที่ไดถูกวิพากษวิจารณไวจริง แตเขายังยืนยันถึงประโยชนของแนวความคิด
ดังกลาว พรองทั้งคัดคานขอกลาวหาที่วาแนวความคิดผลประโยชนแหงชาติไมมีประโยชนในการ
วิเคราะหใด ๆ มอรเกนธอไดขยายแนวความคิด ผลประโยชนแหงชาติ ” ไวในผลงานในสวนวาดวย
นโยบายตางประเทศหลายชิ้น โดยเฉพาะในบทความชื่ อ The Problem of National Interest และใน
ผลงาน In Defense of the National Interest เพื่อแจกแจงใหเห็นตนตอ ที่มาของขอวิพากษวิจารณ
และประโยชนของแนวความคิดดังกลาว
ทั้งนี้ มอรเกนธอปฏิเสธที่จะพิจารณาผลประโยชนแหงชาติในลักษณะที่มีความหมายตายตัว
แตยอมรับวาความหมายของผลประโยชนแหงชาติสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง
และวัฒนธรรมของชาติ แตพยายามชี้ใหเห็นวา แนวความคิดผลประโยชนแหงชาตินั้น ประกอบดวย
2 สวนดวยกัน ไดแก สวนแกนแทหรือเปนสวนที่มาจากความจําเปนทางเหตุผล นั่นคือ สวนที่เปนแกน
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ของผลประโยชนแหงชาติของทุกชาติ ซึ่งมักไมเปลี่ยนแปลงไป และสวนที่ผันไปตามบริบทและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหลักเบื้องตนสําคัญในการกําหนดนโยบายตางประเทศอยางมี
เหตุผลนั้นก็คือ ความเขาใจที่แจมแจงชัดเจนในความแตกตางระหวางสวนที่เปนแกนแทและสวนที่
ผันแปรนี้ของผลประโยชนแหงชาติ
ในผลงาน In Defense of the National Interest มอรเกนธอใชประวัติศาสตรนโยบายตางประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาในชวงระยะเวลากวาสองศตวรรษ เปนบทเรียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงหลักในการกําหนด
นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา และแสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนในแตละยุคนั้นกําหนดนโยบาย
ตางประเทศโดยพิจารณาถึงผลประโยชนแหงชาติมากนอยแตกตางกันไป โดยประเด็นสําคัญที่
มอรเกนธอพยายามแสดงใหเห็นก็คือ ความแตกตางระหวางการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยการ
คิดคํานวณถึงผลประโยชนในรูปของอํานาจกับการดําเนินนโยบายโดยอิงอยู กับอุดมการณ หรือ
หลักการทางศีลธรรมอันเลื่อนลอย
นอกจากจะไดพบความพยายามในการอธิบายและขยายความเกี่ยวกับสาระสําคัญของแนว
ความคิดผลประโยชนแหงชาติแลว จากการศึกษาการเสนอความคิดเห็นและการวิพากษนโยบาย
ตา งประเทศและสถานการณทั่วไปของมอรเกนธอ ยังพบวา หัวใจหลัก ของขอวิพ ากษนโยบาย
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาของเขาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาคือ การที่สหรัฐอเมริกา
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอก โดยไมไดคิดคํานึงถึงสิ่งที่เปนผลประโยชนแหงชาติที่แทจริง
แตใชหลักการศีลธรรมสากลเปนฐานในการกําหนดนโยบายตางประเทศ ซึ่งในที่สุดกลับนําพารัฐ
เขาสูอันตรายจากการตอสูในสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่แพไมได
มอรเกนธอไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางระหวางทางเลือกนโยบายรูปธรรมที่อยู
บนหลักศีลธรรมสากล และทางเลือกนโยบายที่อยูบนฐานการพิจารณาผลประโยชนแหงชาติและ
อํานาจ โดยใชกรณีรูปธรรม เชน กรณีการตอตานขบวนการปฏิวัติในเอเชียและสงครามเวียดนาม
กรณีการเขาแทรกแซงในสงครามเกาหลี หรือกรณีการปลดปลอยประเทศที่อยูภายใตการครอบงํา
ของสหภาพโซเวียตนําเสนอเปนตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน โดยจากการศึกษากรณีดังกลาวเหลานี้
สิ่งที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนที่สุด คือ สัจนิยมของมอรเกนธอนั้น ไมไดนําเสนอสูตรสําเร็จทาง
นโยบายที่สามารถนําไปใชไดกับทุกกรณีทุกสถานการณไดอยางทันที แตพยายามเตือนใหผูนํารัฐ
ตาง ๆ ไมยึดติดกับหลักการศีลธรรมอันเลื่อนลอยที่อาจนํารัฐไปสูหายนะดวยการละเลยการประเมิน
สถานการณจากความจริง และยังเนนย้ําใหผูนํารัฐใชเหตุผล ความรูความชํานาญและประสบการณ
ที่สั่งสมมาใครครวญพิจารณาโดยเปรียบเทียบผลไดผลเสียทั้งจากมุมมองของรัฐตนและรัฐอื่นใน
ทุกแงมุม และทรัพยากรที่รัฐครอบครองอยูอยางถี่ถวน เพื่อในที่สุดแลวเลือกหนทางที่มีเหตุผลที่สุด
เทาที่จะเปนไปไดสําหรับรัฐ
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นอกจากนี้ มอรเกนธอยังเสนอวาการยึดถือผลประโยชนและอํานาจในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ ในที่สุดแลวจะนําไปสูความเขาใจระหวางกันและกันของรัฐตางๆ และสามารถบรรเทา
ความรุนแรงในการตอสูเวทีการเมืองระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากกว าการยึดถือหลัก
ศีลธรรมสากล ดวยการพิจารณานโยบายตางประเทศของรัฐจากแงมุมผลประโยชนและอํานาจจะทํา
ใหรัฐตาง ๆ สามารถเขาใจกันและกันมากขึ้น และพิจารณาตัดสินการกระทําของกันและกันดวยใจ
ที่เปนกลาง รวมทั้งคิดพิจารณาถึงขอจํากัด เหตุผลและความเปนจริง ซึ่งการกระทําดังกลาวยอมสามารถ
ปองกันไมใหความขัดแยงของรัฐขยายตัวจนสรางหายนะอันใหญหลวง ซึ่งมอรเกนธอเองก็ไดแสดง
ตัวอยางที่ชัดเจนในฐานะผูพิจารณาและตัดสินการประทําของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศดวย
ความเปนกลางเหมือนกับจุดยืนที่เขานําเสนอเอาไว แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ย วขอ งอื่นๆ เชน
ทฤษฎีเกม Game Theory เปนทฤษฎีแนวพฤติกรรมศาสตร (Behaviorism) ที่นํามาปรับใชกับการวิเคราะห
ทางรัฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ หรือแมกระทั่งการประยุกตใชในทางธุรกิจและ
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมีทั้งทฤษฎีเกมที่เปน “ตรรกเชิงตัวเลข” (Logical Mathematic Approach) และ
ทฤษฎีเกมที่เปนแนวประจักษนิยม (Experimental Approach) การใชทฤษฎีเกมสอยูที่การนําไปสู
ผลลัพทของการวิเคราะห ซึ่งออกมาเปนสองแนวทางคือ “แนวทางเกมศูนย” (Zero Sum Game) และ
“แนวทางเกมไมศูนย” (Non-zero Sum Game) หรือที่นิยมเรียกวาเปน “เกมบวก” (Positive Sum Game)
และ “เกมลบ” (Negative Sum Game) นั่นเอง อยางไรก็ตามการใชทฤษฎีเกมสอยางมีอํานาจในการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศนี้ มักนิยมใชวิเคราะหจากสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น
หรือมีโจทยปญหาเกิดขึ้นเปนตัวแบบในการวิเคราะห จึงจะทําใหแนวทางของทฤษฎีเกมสเดนชัด
กวาการพยายาม จะอธิบายความเปนไปของความสัมพันธระหวางประเทศในภาวะปกติ
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเรื่องความขัดแยงทางวัฒนธรรม(cultural conflicts) แนวคิด ลัทธิสัจนิยมใหม (Neo-Realism ) แนวคิดเรื่องการปะทะกันทางอารยธรรม (clash of civilizations) ของ
Huntington แนวคิดเสรีนิยมบนความสัมพันธระหวางประเทศซึ่งมีการแตกยอยออกเปน เสรีนิยมใหม
(Neoliberalism) และเสรีนิยมสันติประชาธิปไตย (democratic peace liberalism)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในหนังสือ “ความขัดแยงระหวางประเทศ” (อภิญญา รัตนมงคลมาศ, 2538, หนา 70) ไดกลาวถึง
ผลการวิจัยของ เอ็ดเวิด อี เอซาร (Edward E. Azar) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาความขัดแยง
ระหวางประเทศ ที่ทําการวิจัยเหตุการณ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหารและวัฒนธรรม รวม
135 ประเทศ ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2488 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งสามารถแบงระดับ
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ความขัดแยงออกเปน 15 ระดับ โดยเรียงลําดังความขัดแยงนอยที่สุด (ความรวมมือ) ไปถึงรุนแรง
ที่สุด ดังตอไปนี้
2.2.1.1 รวมตัวเปนประเทศเดียวกันดวยความสมัครใจ (Voluntary Unification into One
Nation): เปนระดับความรวมมือสูงสุด ซึ่งเปนเหตุการณของการสมัครใจรวมตัวกันเปนรัฐชาติ หรือ
กลาวไดวาเปนการตั้งประเทศชาติขึ้นมาใหม
2.2.1.2 เปนพันธมิตรสําคัญดานยุทธศาสตรทั้งระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
(Major Strategic Alliance Region or International): เปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับการรบรวมกัน ทําการ
ซอมรบรวมกัน การจัดตั้งตลาดรวมกัน
2.2.1.3 ใหความสนับสนุนทางการทหาร เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร (Military
Economic and Strategic Support) เปนที่ใหการชวยเหลือทางทหารกันระหวางรัฐ การใหพื้นที่ของ
ประเทศตนเองเปนที่ตั้งฐานทัพกับประเทศที่พันธมิตร การใหความรูทางเทคนิคการทหาร
2.2.1.4 การทําความตกลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่ไมเกี่ยวของ
ทางทหาร (Non-military, Economic, Technological and Industrial Agreement) เปนการใหการกูยืมเงิน
หรือการชวยเหลือทางการเงิน การรวมมือทางเศรษฐกิจ เชน เขตการคาเสรี (ในระดับ พหุภาคี และ
ทวิภาคี) การขายสินคาที่ไมใชสินคาทางทหาร
2.2.1.5 ทําความตกลงและใหการสนับสนุนทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรอันไม
เกี่ยวของกับยุทธศาสตร (Cultural and Scientific Agreement and Support – Non Strategic) เปนการ
เริ่มความสัมพันธทางการทูต การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
และวิชาการ
2.2.1.6 การใชถอยคําสนับสนุนเปาหมาย คานิยมและรัฐบาลอยางเปนทางการ (Official
Verbal Support of Goal, Values and Regime) เปนการใหการสนับสนุนทางนโยบายอยางเปนทางการ
การยกระดับทางการทูต การยืนยันมิตรภาพ การฟนฟูความสัมพันธภาพทางการทูตที่เคยยุติลง
2.2.1.7 การแลกเปลี่ยน การเจรจา และแสดงนโยบายตางประเทศอยางเปนทางการ
แตไมมีความสําคัญมาก (Minor Official Exchange, Talks, and Policy Expression: Mild Verbal
Support) เปนการพบปะกันระหวางเจาหนาที่ระดับสูง การออกแถลงการณรวมกัน การประกาศ
หยุดยิง การแลกเปลี่ยนเชลยศึก
2.2.1.8 การกระทําที่เปนกลางหรือกระทําการที่ไมมีความสําคัญตอสถานการณ
ระหวางชาติ (Neutral or Non-significant Acts for the Inter-nations) เปนการแถลงนโยบาย การเสนอ
ขาวตาง ๆ ที่ไมมีความเกี่ยวเนื่อง/ตอเนื่องกับเหตุการณการเยือนประเทศอยางไมเปนทางการ
2.2.1.9 การใชถอยคําไมรุนแรงแสดงความไมพอใจในการปฏิสัมพันธตอกัน (Mild
Verbal Expression Displaying Discord in the Interaction) เปนการคัดคานนโยบายหรือพฤติกรรมอยางไม
รุนแรง ไมประสบความสําเร็จในการตกลงกัน การปฏิเสธการกลาวหา การปฏิเสธไมรับบันทึกประทวง
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2.2.1.10 ใชถอยคํารุนแรงแสดงความกาวราวในการสรางปฏิสัมพันธตอกัน (Strong
Verbal Expression Displaying Hostility in Interaction) เปนการเตือนประเทศเปาหมายวาจะกระทํา
การตอบโต การตําหนิเฉพาะเรื่อง การประณามผูนํา ระบบการเมือง หรืออุดมการณของประเทศเปาหมาย
2.2.1.11 การกระทําการรุนแรงทางการทูตและเศรษฐกิจ (Diplomatic-economic Hostile
Actions) เปนการเพิ่มกําลังกองทัพ การไมขนถายสินคา การปดกันการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ การควบคุมการคา การเรียกทูตมาเจรจาเปนการฉุกเฉิน การยุติขอตกลงบางประเภท
2.2.1.12 การกระทําการรุนแรงทางการเมืองและการทหาร (Political-Military Hostile
Actions) เปนการสนับสนุนการจลาจลหรือกบฏในประเทศเปาหมาย การสนับสนุนกองโจรในประเทศ
เปาหมาย การตัดความสัมพันธทางการทูต การลักพาตัว การขับที่ปรึกษาทางทหารออกนอกประเทศ
2.2.1.13 การปฏิบัติการขนาดยอม (Small Scale Military Acts) เปนการปะทะดวยกําลัง
ทางทหารทางบก ทางน้ํา ทางอากาศอยางจํากัด การปดลอมประเทศเปาหมาย การผนวกดินแดนที่
ยึดครองไวเปนของตน
2.2.1.14 สงครามจํากัด (Limited War Acts)เปนการปฏิบัติตอเขตทหาร เขตอุตสาหกรรม
เปนจุด ๆ การยึดหรือทําลายกองเรือของประเทศเปาหมาย การปดลอมนานน้ํา
2.2.1.15 สงครามขนาดใหญที่กอใหเกิดการเสียชีวิต พลัดที่อยูอาศัยและสิ้นเปลือง
คาใชจายทางยุทธศาสตรสูง (Extensive War Acts Causing Death Dislocation and High Strategic
Costs) เปนการดําเนินสงครามที่มีการสูรบขนาดใหญอยางเต็มรูปแบบ การทิ้งระเบิดในดินแดน
พลเรือน การใชอาวุธทําลายลางสูง (weapon of mass destructive: WMD) เชน นิวเคลียร ชีวะ เคมี
จากการวิจัยดังกลาวนั้นจะพบวาระดับ 1 ถึงระดับ 8 จะเปนระดับของความรวมมือ สวนใน
ระดับ 9 ถึงระดับ 15 จะเปนระดับของความขัดแยงที่เรียงลําดับจากนอยสุดไปยังรุนแรงสุด ซึ่งนําไปสู
ความรุนแรงที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก
2.2.2 ความสัมพันธไทยลาว
2.2.2.1 ศ. ดร. สุรชัย ศีริไกรไดวิจัยสาเหตุการกระทบกระทั้งตามพรมแดนไทย - ลาว
1975-1980 โดยผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ประเด็นสําคัญของความขัดแยงมี 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ ปญหา
ความไมยุติธรรมของเสนแบงเขตแดนไทย – ลาว ในแมน้ําโขง ซึ่งจะตองหาทางเจรจาแกไข โดยวิธีการ
ทางการทูตตอไปในอนาคตและปญหาของการตีความ เหตุการณในลาว ซึ่งมีผลตอการกําหนดนโยบาย
ของผูนําไทยตอลาว ประเด็นอื่น ๆ ของปญหา อันไดแก เรื่องขบวนการกลุมตอตานรัฐบาลลาว,
การลักลอบคาของเถื่อน และความผิด ทางอาญาตามชายแดน ตลอดจนการปฏิบัติงานของหนวย
ปฏิบัติการตามลําน้ําโขง ลวนเปนสาเหตุยอยที่อาจจะปองกันหรือยุติไดดวยวิธีการเจรจาตกลง
ทางการทูตในระดับตาง ๆ กัน ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับรัฐบาล กับฝายลาว ถารัฐบาลของ
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ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธที่ดีตอกั นและไมหวาดระแวงสงสัยกันและกันซึ่งจะทําใหเกิดผลดี
ดังนี้
1) ไดเงินตราเขาประเทศจากการที่ลักษณะที่ตั้งของลาวอยูติดกับประเทศไทยและ
มีทางออกทะเลสะดวกทางเดียว คือผานประเทศไทย (ปจจุบันผานทางเวียดนามดวย) ทําใหลาวตอง
พึ่งพาอาศัยไทยเปนอันมาก สินคาในตลาดของลาวสวนใหญไปจากไทย มูลคาที่ทั้งสองประเทศได
ทําการ ติดตอคาขายกันเปนเวลานาน มีมูลคารวมจนถือไดวา ประเทศไทยเปนประเทศคูคาที่สําคัญที่สุด
ของลาว โดยลาวเปนฝายเสียเปรียบดุลการคากับไทยทุกป แมวาในปจจุบันลาวจะได เปลี่ยนแปลง
การปกครองไปแลว
2) เปนแหลงทรัพยากรลาวมีทรัพยากรธรรมชาติในดานปาไม ไดแก ไมกระบาก
ไมแดง ไมยาง ไมสัก ไมเต็ง ไมรัง ไมตะเคียนทอง เปนจํานวนมาก ซึ่งถามีความสําพันธกัน ไทยอาจมี
โอกาสเขาไปรวมลงทุนทําการพัฒนาหรือซื้อขายสินคาเหลานี้ได
3) เปนการประหยัดงบประมาณทางการทหาร ไทยมีเขตแดนติดตอกับลาวดาน
แมน้ําโขงเปนระยะยาว และเทาที่คาดคะเนทั้งไทยและลาวคงไมมีความประสงคที่จะทําสงครามใหญ
ตอกันในอนาคตที่มองเห็นนี้ และถาเราพยายามสรางความสัมพันธที่ดีตอกันได ประชาชนริมฝง
แมน้ําโขงก็จะอยูไดโดยสงบสุข อาศัยแมน้ําโขงเปนแหลงทํามาหากิน รัฐบาลก็จะประหยัดงบประมาณ
ในดานการทหารดานนี้ไปได
ฝายไทยควรพยายามรักษาความสัมพันธที่ดีกับลาวไว และจะเห็นไดวาทางฝายลาวเองก็มี
เจตนารมณที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับไทย ดังจะเห็นในจากการที่ นายไกรสร พรมวิหาร นายกรัฐมนตรี
ไดกลาวในที่ประชุมสภาประชาชนสูงสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 1981 โดยไดย้ําวา “เราถือวาความสัมพันธ
ระหวางประชาชนลาวกับประชาชนไทย สอดคลองอยางสมบูรณกับผลประโยชนของประชาชน
ของประเทศทั้งสองของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ เรายินดีปรับปรุงความสัมพันธระหวาง
ประเทศลาวกับประเทศไทย บนพื้นฐานของแถลงการณรวม เดือนมกราคมและเดือนเมษายน
พ.ศ. 1979 ” เอกอัครราชทูตลาวประจําไทย ทาวคําพัน ลิมมาลวงศ ก็เรียกรองใหไทยเปดการคาขาย
เสรีกับลาวตลอดแนวพรมแดนเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาไดกลาวอีกวา “ การปะทะทางชายแดนไทย – ลาว
ไมอาจหลีกเลี่ยงไดหมด แตวาอาจจะควบคุมหรือระงับเอาไวไมใหขยายตัวได โดยการเจรจากันและ
หลีกเลี่ยงการแทรกแซงของมือที่ 3 - 4 ” และเราจะสังเกตเห็นไดวา เศรษฐกิจของลาวเสื่อมโทรมมาก
การที่ลาวรับความชวยเหลือจากโซเวียต เวียดนาม และประเทศยุโรปตะวันออกนั้น เห็นไดวาไมพอ
ที่จะสรางสรรคประเทศใหเจริญหรือเพียงแตจะใหพนความยากจนได จึงเปนเหตุผลใหลาวคํานึงถึง
การที่จะพึ่งพาประเทศตะวันตก การทําความสัมพันธอันดี กับไทยจะใหประโยชนแกลาว ทั้งอาจ
เปนทางเปดประตูใหไดรับการติดตอชวยเหลือจากประเทศตะวันตกอื่นๆ ดวย
การเจริญทางเศรษฐกิจของลาวควรจะนําไปสูความเปนอิสระจากเวียดนามในที่สุด จึงเปน
แนวทางที่ไทยควรสงเสริม
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2.2.2.2 จากเวบไซตสถานทูตไทยนครเวียงจันทน ความสัมพันธไทย – ลาว ซึ่งใน
ปจจุบันดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิด ทั้งสองฝายไดใชกลไกและเวทีความรวมมือในดานตาง ๆ ที่
จัดตั้งขึ้นทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีผลักดันความรวมมือและแกไขปญหา เพื่อหาทางออกรวมกัน
อยางสันติวิธี ที่สําคัญไดแก
1) คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย - ลาว เปนกลไกกํากับดูแลการดําเนิน
ความสัมพันธไทย – ลาว ในภาพรวม ตั้งขึ้นเมื่อพฤษภาคม 2534 มีรัฐมนตรี วาการกระทรวงการ
ตางประเทศของทั้งสองฝายเปนประธานรวมสองฝายไดผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมขึ้น
ทุกป โดยมีผูแทนจากทุกหนวยงานหลักของไทยและลาวเขารวม การประชุมครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2549 ที่จังหวัดตราด
2) คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว ตั้งขึ้น
เมื่อเดือนสิงหาคม 2534 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรี วาการกระทรวงปองกัน
ประเทศเปนประธานรวมเปนกลไกกําหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือ
รักษาความสงบเรียบรอย และเสถียรภาพตามชายแดน การประชุมครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่
14 - 15 กรกฎาคม 2548 ที่นครหลวงเวียงจันทน
3) คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย - ลาว ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2539 มีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศของไทยและลาว เปนประธานรวมมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาการสํารวจ
และจัดทําหลักเขตแดนรวมตลอดแนวชายแดน การประชุมครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 9 – 11
ธันวาคม 2545 ที่กรุงเทพมหานคร
4) คณะกรรมการรวมทางการคาไทย - ลาว เปนผลสืบเนื่องจากการเยือนลาวของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เมื่อเดือนมกราคม 2540 และการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือไทย - ลาว ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกันยายน 2540 การประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา
ครั้งที่ 1 มีขึ้นระหวางวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2541 ที่กรุงเทพฯ มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและการทองเที่ยวลาวเปนประธานรวม
แตยังมิไดมีการจัดการประชุม ครั้งที่ 2 ขึ้น
5) คณะกรรมการสงเสริมการคาและการลงทุนไทย -ลาว (เปลี่ยนชื่อมาจากคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยแกไขขอพิพาทดานธุรกิจและการลงทุนไทย - ลาว) จัดตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวม
วาดวยความรวมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกันยายน 2540 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของทั้งสองฝายเปนประธานรวม เพื่อเปนกลไกอํานวยความสะดวก การไกลเกลี่ยแกไขขอพิพาท
ดานธุรกิจและการลงทุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจระหวางไทย - ลาว การประชุมครั้งลาสุด คือ
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ที่เกาะชาง จังหวัดตราด
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6) การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย - ลาว จัดตั้งโดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือไทย - ลาว ครั้งที่ 6 เมื่อกันยายน 2539 ณ จังหวัดสงขลา
การประชุมครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 6 ระหวาง 23 - 25 สิงหาคม 2549 ที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยในระดับจังหวัดกับแขวง
เพื่อเปนกลไก ในการรวมกันแกไขปญหาตามบริเวณชายแดนในระดับทองถิ่นมิใหลุกลามเปนปญหา
ระดับชาติ
7) การประชุมทวิภาคีวาดวยความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เปนกลไกความรวมมือเพื่อแกไขปญหายาเสพติด มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
ฝายไทย และรัฐมนตรีประจําสํานักงานประธานประเทศเปนประธานฝายลาว การประชุมครั้งลาสุด
คือ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2548 ณ เมืองหลวงพระบาง
8) สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ จัดตั้งโดยกระทรวงการตางประเทศ เมื่อป 2537
เพื่อเปนกลไกเสริมในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทย – ลาว ในระดับประชาชนตอประชาชน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยฝายลาวไดจัดตั้งสมาคมลาว – ไทย เพื่อมิตรภาพ ภายใต
ศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เปนสมาคมรวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กับสมาคมไทย - ลาวฯ
ทั้งสองสมาคมมีการประชุมรวมกันทุกป การประชุมรวมระหวางสองสมาคมครั้งลาสุด คือ เมื่อวันที่
8 มกราคม 2549 ที่กรุงเทพฯ
2.2.3 โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง Greater Mekong
Subregion (GMS)
โครงการ GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
(ยูนนาน) ตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เปนผูให
การสนับสนุนหลัก กลุมประเทศ GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ลาน 3 แสนตารางกิโลเมตร
หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ลานคน และอุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมโยงติดตอระหวางภูมิภาคเอเชียใต
เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โครงการ GMS มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม
การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจางงานและยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ตลอดจนการใชทรัพยากร
ธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทาง
เศรษฐกิจในเวทีการคาโลกระหวาง 4 – 5 กรกฎาคม 2548 จีนไดเปนเจาภาพการประชุม GMS Summit
ครั้งที่ 2 ณ นครคุนหมิง โดยผูนําไดออกแถลงการณรวมคุนหมิง (Kunming Declaration) ซึ่งมีเปาหมาย
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คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความปรองดองและความมั่งคั่งของอนุภูมิภาค รวมถึงความพยายาม
ในการลดปญหาความยากจนและ สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยสนับสนุนใหมีการติดตอและ
การแขงขันระหวางกัน นอกจากนั้น ผูนําประเทศ GMS ไดแสดงเจตนารมณใหมีการลงนามใน
ภาคผนวกและพิธีสารแนบทายของความตกลงขนสงขามพรมแดน (GMS Cross-Border Transport
Agreement)ใหเสร็จครบถวนภายในป 2548 และ เห็นชอบกับความริเริ่มในการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยใหการคุมครองระบบนิเวศของพื้นที่ปาไมและตนน้ําในอนุภูมิภาค ภายใตโครงการ
GMS Bio-diversity Corridor ทั้งนี้ไดมีการลงนามขอตกลงในเรื่องการขนสง การคาพลังงาน การควบคุม
โรคติดตอในสัตว และ การสื่อสารโทรคมนาคม และลาวรับเปนเจาภาพจัดการประชุม GMS Summit
ครั้งที่ 3 ในป 2551
2.2.3.1 สาขาความรวมมือของ GMS มี 9 สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม
พลังงาน การคา การลงทุน เกษตร สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.2.3.2 แผนงานลําดับความสําคัญสูง (Flagship Programs)จํานวน 11 แผนงาน ไดแก
1) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต (North-South Economic Corridor)
2) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West conomic
Corridor)
3) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor)
4) แผนงานพัฒนาเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone)
5) แผนงานซื้อ-ขายไฟฟา และการเชื่อมโยงเครือขายสายสงไฟฟา (Regional Power
Interconnection and Trading Arrangements)
6) แผนงานการอํานวยความสะดวกการคาและการลงทุนขามพรมแดน (Facilitating
Cross-Border Trade and Investment)
7) แผนงานเสริมสรางการมีสวนรวมและความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน
(Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness)
8) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะความชํานาญ (Developing Human
Resources and Skills Competencies)
9) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม (Strategic Environment Framework)
10) แผนงานการปองกันน้ําทวมและการจัดการทรัพยากรน้ํา (Flood Control and
Water Resource Management)
11) แผนงานการพัฒนาการทองเที่ยว (GMS Tourism Development)
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2.2.3.3 กลไกการทํางานของ GMS
แบงเปนการดําเนินการ 4 ระดับ ไดแก
1) การประชุมระดับคณะทํางาน ของแตละสาขาความรวมมือเพื่อประสานงาน
ความคืบหนาของกิจกรรมตาง ๆ
2) การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส ซึ่งจัดปละ 1 - 2 ครั้ง
3) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดปละ 1 ครั้ง โดยในป 2547 ไดมีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 13 ณ เวียงจันทน สปป. ลาว ระหวาง 13 – 16 ธันวาคม 2547
4) การประชุมระดับผูนํา ซึ่งจัดทุก 3 ป โดยกัมพูชาเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
ผูนํา GMS ครั้งที่ 1 เมื่อป 2545 และจีนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับผูนํา GMS ครั้งที่ 2 ในป 2548
2.2.3.4 ความคืบหนาการดําเนินงาน GMS ที่สําคัญ
1) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต (North-South Economic Corridor)
เชื่อมโยงไทย - พมา/ลาว - จีน
1.1) เสนทางสาย แมสาย–เชียงตุง-เชียงรุง-คุนหมิง ไทยชวยสรางสะพานมิตรภาพ
ขามแมน้ําสายแหงที่ 2 แบบใหเปลาดวยวงเงิน 38 ลานบาท และไดมีการเปดใชสะพานขามแมน้ําสาย
แหงที่ 2 และเสนทางแมสาย–เชียงตุง-เชียงรุงในเดือน กรกฎาคม 2547
1.2) เสนทางสาย เชียงของ–หลวงน้ําทา-เชียงรุง-คุนหมิง ไทย จีน และ ADB ให
ความชวยเหลือการกอสรางเสนทางในสวนของ สสป. ลาวฝายละ 1 ใน 3 ของคากอสราง โดยไทยให
ความชวยเหลือแบบเงินกูผอนปรนดวยวงเงิน 1385 ลานบาท คาดวาจะกอสรางเสร็จในป 2548 อนึ่ง
รัฐบาลไทยไดประกาศเจตนารมณที่จะชวยสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่เชียงของ - หวยทราย โดย
จะรับผิดชอบคากอสรางครึ่งหนึ่ง และ ADB ก็แสดงความสนใจที่จะใหเงินกูแกฝายลาวสวนหนึ่งดวย
1.3) เสนทางสาย หวยโกน – ปากแบง โครงการปรับปรุงเสนทางจากหวยโกน
(จ. นาน) –เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี)–ปากแบง (แขวงอุดมไชย) ระยะทาง 49.22 กม. ซึ่งไทยจะให
ความชวยเหลือดวยวงเงิน 840 ลานบาท โดยเปนเงินกูผอนปรน (รอยละ 70) และเงินใหเปลา
(รอยละ 30) คาดวา จะกอสรางเสร็จในป 2549 โดยเสนทางนี้จะสามารถเชื่อมตอจาก จ. นาน ไปยัง
ประเทศจีน (ผานทางไชยบุรี - บอเตน) และเชื่อมตอไปยังหลวงพระบาง
2) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic
Corridor) – เชื่อมโยง พมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม
2.1) ฝงตะวันออก: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว-ดานัง
- สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ไทยและลาวไดกูเงินจาก JBIC มาดําเนินการกอสราง
เปนวงเงิน 4,700 ลานเยน (สวนของไทย 2,300 ลานเยน) ไดมีการลงนามสัญญาจางกอสรางสะพาน
เมื่อ 3 ธ.ค. 2546 และคาดวาจะกอสรางเสร็จในป 2548 (6 เดือนกอนกําหนดเดิม)
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- เสนทางหมายเลข 9 (ในลาว) การปรับปรุงและซอมแซมเสนทาง สะหวันนะเขตเมืองพิน-แดนสวรรค ระยะทางประมาณ 210 กม. โดย JICA และ ADB ใหการสนับสนุนดานการเงิน
ซึ่งไดเปดใชอยางเปนทางการเมื่อ 23 เม.ย. 2547
- เสนทางหมายเลข 9 (ในเวียดนาม) และทาเรือน้ําลึกดานัง ADB JBIC และรัฐบาล
เวียดนามใหการสนับสนุนดานการเงินในการกอสรางเสนทางลาวบ าว-ดองฮา อุโมงคไฮ วัน และ
การปรับปรุงทาเรือน้ําลึกดานัง บางสวนของการกอสรางแลวเสร็จและคาดวาทั้งโครงการจะเสร็จ
สมบูรณในปลายป 2547
2.2) ฝงตะวันตก: แมสอด - เมาะลําไย ไทยจะใหความชวยเหลือเสนทางชวงแมสอดเมียวดี-กอกะเร็ก-พะอัน- ทาตอน ระยะทางประมาณ 198 กม (โดยจะสรางถนนใหเปลาในชวง 18 กม. แรก
และใหกูในสวนที่เหลือ) ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของเสนทางแมสอด-เมียวดี-เมาะลําไย โดยรัฐบาลไทย
ตกลงในหลักการที่จะใหเงินกูสําหรับการกอสรางชวงกอกะเร็ก - เมาะลําไย ในระยะตอไป
3) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) – เชื่อมโยง
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
3.1) เสนทาง ตราด-เกาะกง-สแรแอมปล เปนสวนหนึ่งของเสนทางเลียบชายฝงทะเล
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (R10) โดยไทยใหความชวยเหลือแบบเงินกูผอนปรน 567.7 ลานบาท เพื่อ
การปรับปรุงถนนระยะทาง 151.5 กม. และใหเปลา 288 ลานบาท เพื่อการกอสรางสะพานขนาดใหญ
4 แหง
3.2) เสนทาง ชองสะงํา-อันลองเวง–เสียมราฐ การปรับปรุงถนนระยะทาง 167 กม.
ซึ่งจะเชื่อมโยงระหวางภาคอีสานใตของไทยกับเมืองเสียมราฐ โดยจะเริ่มเจรจาเงื่อนไขสัญญาเงินกู
กลางป 2547
4) ความตกลงวาดวยการขนสงขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross
Border Transport Agreement)
เปนความตกลงที่ชวยอํานวยความสะดวกการผานแดนและขามแดนของคนและ
สินคาในอนุภูมิภาค ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 6 ประเทศไดใหสัตยาบันความตกลงฯ แลว และไดมีการ
ประกาศการมีผลบังคับใชของความตกลงฯ (สวนกรอบความตกลง) เมื่อ30 เม.ย. 47 และตั้งแตตน
ป 2546 ประเทศภาคีสมาชิกไดเจรจาในรายละเอียดของสวนภาคผนวกแนบทายความตกลงฯ (Annex)
16 ฉบับ และพิธีสาร (Protocol) 3 ฉบับ โดยไดรับความชวยเหลือดานวิชาการจาก ADB และ ESCAP
โดยคาดวาจะสามารถจัดทําภาคผนวกและพิธีสารใหแลวเสร็จในป 2548
5) ความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในลุมแมน้ําโขงตอนบน (Quadripartite
Agreement on Commercial Navigation on Lancang – Mekong River)
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ไทย ลาว พมา จีน ไดลงนามรวมกันในความตกลงวาดวยการเดินเรือในแมน้ํา
ลานชาง-แมน้ําโขง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2543 ณ จังหวัดทาขี้เหล็ก พมา และมีผลบังคับใชเมื่อเดือน
เมษายน 2544 โดยความตกลงฯ มีวัตถุประสงคเพื่อการอํานวยความสะดวกการเดินเรือพาณิชยใน
แมน้ําโขงตอนบน และจีนไดใหการสนับสนุน การปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ (เคลื่อนยายเกาะ
แกงและหาดตื้นที่เปนอุปสรรคตอการเดินเรือในลําน้ําโขงตลอดชองแนวชองทางเดินเรือ 331 กิโลเมตร
เพื่อใหชองทางมีขนาดกวางไมต่ํากวา 35 เมตร และลึกประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดดําเนินการเสร็จแลว
10 จุด สวนจุดสุดทายที่บริเวณแกงคอนผีหลวง ครม. ไดมีมติเมื่อ 8 เม.ย. 2546 มอบหมายให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบดานตาง ๆ
(ในไทย) ที่ยังมีความกังวลอยู บัดนี้ (ก.ค. 47) ผลการศึกษาดังกลาวไดเสร็จสมบูรณแลว โดยระบุวา
ผลกระทบของโครงการฯ ตอสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว โบราณสถาน
และวัฒนธรรม จะอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตามผลจากการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน
ยังสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในพื้นที่ยังมีขอวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้อยู
6) ความรวมมือดานพลังงาน
ประเทศ GMS ไดลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการซื้อขายไฟฟาและ
การสรางเครือขายสายสงระหวางรัฐบาล 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง (Inter-Governmental Agreement on
Regional Power Trade) เมื่อ 3 พ.ย. 2545 โดยความตกลงนี้มีจุดประสงคใหประเทศสมาชิกรวมมือและ
วางแผนพัฒนาระบบสงไฟฟาที่ประหยัด และมีความมั่นคง รวมไปถึงกลไกในการดําเนินการซื้อขาย
ไฟฟาในอนุภูมิภาค
7) ความรวมมือดานโทรคมนาคม
ประเทศไทยโดยบริษัท ทศท คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดสราง
โครงขายระบบเคเบิลใยแกวตามโครงการ Telecommunication Backbone Project ในสวนของไทย
ครบทุกจุดที่เกี่ยวของแลว และยังไดเปดใหบริการในเสนทางระหวางอรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต
(กัมพูชา) และระหวางหนองคาย (ไทย) – เวียงจันทน (สปป.ลาว) แลว ขณะนี้รอความพรอมในการ
เชื่อมโยงกับจีน พมา และจุดเชื่อมโยงอื่น ๆ ของลาว
8) ความรวมมือดานการทองเที่ยว
โครงการจัดทําแผนการตลาดทองเที่ยว Six Countries One Destination โดยมี Agency
for Coordinating Mekong Tourism Activities (AMTA) ซึ่งตั้งสํานักงานอยูที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เปนศูนยประสานงานหลักดานการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางประเทศ ในรูปแบบ
ของ package tour โดยจะเนนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ 3 แนวหลัก ตลอดจนการศึกษา GMS Visa
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวจากนอกอนุภูมิภาค
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9) ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ไทยสงเสริมใหมีการดําเนินตามแผนงาน Phnom Penh Plan ซึ่งเปนแผนงานพัฒนา
ผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการดําเนินงานของ AIT และ
สถาบัน ลุมแมน้ําโขง (Mekong Institute) ซึ่งกอตั้งเมื่อป 2537 โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐบาล
นิวซีแลนดกับรัฐบาลไทย
2.2.3.5 ประเด็นหลักจากการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่
19 – 21 มิ.ย. 50 ณ กรุงมะนิลา
1) ยุทธศาสตรและโครงการลําดับความสําคัญสูงของ 9 สาขาความรวมมือ
2) เห็นชอบผลการศึกษาทบทวนกลางรอบ (Midterm Review) ของกรอบความรวมมือ
โดยเนนความสําคัญการอํานวยความสะดวกดานกฎระเบียบและสนับสนุนการคาและการลงทุน
3) กําหนดแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมน้ําโขงเพิ่มเปน 9 เสนทาง จากเดิมมี
3 เสนทาง
4) เตรียมการจัดประชุมระดับผูนํา 6ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ 3ชวงเดือนมีนาคม 2551
ที่เวียงจันทน
5) เรงรัดการดําเนินงานตามความตกลงขนสงขามพรมแดน (CBTA)
2.2.4 โครงการระเบิดแกงหินในแมน้ําโขง
ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการยอยของ GMS คอนผีหลงหรือที่นักสํารวจของสี่ประเทศ คือ จีน พมา
ลาว ไทย เรียกวา คอนผีหลวง คือหนึ่งเกาะแกงที่อยูในเปาหมายการระเบิดออกเพื่อการเดินเรือพาณิชย
ขนาดใหญของโครงการการปรับปรุงรองน้ํา เพื่อการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําหลานซาง - แมน้ําโขง
โดยความรวมมือของสี่ประเทศดังที่กลาวแลวและเปนแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง ภายใตการสนับสนุนการเงินหลักจากประเทศจีนจํานวน 200 ลานหยวน เพื่อเปดเสนทาง
การเดินจากซือเหมา มณฑลยูนานของจีน ลงมาสูแมน้ําโขงตอนลาง ผานพมา ลาว ไทย และไปยัง
หลวงพระบางของลาว ระยะทาง 886.1 กิโลเมตร
สํารวจเปนทางการทั้งสี่ประเทศครั้งแรกในป พ.ศ. 2536 ผูแทนจากประเทศจีนมีความเห็นวา
หากตองปรับปรุงเสนทางการเดินเรือใหสามารถขนสงสินคาไดไมต่ํากวา 100 ตัน ตองระเบิดเอา
เกาะแกงดอนที่เปนอุปสรรคในการเดินเรือออกไป
โครงการนี้จึงเริ่มสํารวจความเหมาะสมเบื้องตนในเดือนพฤศจิกายน 2543 บนฐานคิดตอ
เกาะแกงดอนวาเปนอุปสรรคตอการเดินเรือพาณิชยและการระเบิดเกาะแกงออกเปนการลงทุนที่
ตนทุนต่ําในการขนสงสินคา โดยละเลยมุมมองเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสังคม
และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งละเลยเรื่องความมั่นคงชายแดนระหวางประเทศซึ่งใชแมน้ําโขง
เปนตันแบงเขต
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รายงานสํารวจความเหมาะสมเบื้องตนของโครงการระเบิดแกงปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ
พฤศจิกายน 2543 ไดขอสรุปวา มีความจําเปนเรงดวนที่ไมสามารถเลี่ยงได ประกอบกับจีนมีความพรอม
ทางดานเทคนิค จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนเมษายน มิถุนายน 2544 ใชเวลาเก็บขอมูลภาคสนามเรงดวนเพียง 1 เดือน นับเปนรายงานการศึกษาที่ไมมี
มาตรฐานทางวิชาการ โดยมีการเสนอใหดําเนินการ 3 ระยะ
ระยะแรก ระเบิด 11 แกง และ 10 กลุมหินใตน้ํา เพื่อใหเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา 100 ตัน
ไดในระยะเวลาอยางต่ํา 95% ในรอบหนึ่งป ใหเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2546 โดยในระยะแรกมีแกงที่อยู
บริเวณพื้นที่ประเทศไทย คือ คอนผีหลง
ระยะที่สอง ระเบิดและขุดลอกสันดอน 51 แหง เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา
300 ตัน ระยะเวลาอยางต่ํา 95% ในรอบหนึ่งป ในระยะที่สองมีแกงที่อยูในบริเวณประเทศไทย ตั้งแต
อําเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน จังหวัดเชียงราย 9 แหง
ระยะที่สาม ปรับปรุงรองน้ําใหมีลักษณะคลายคลอง เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุก
อยางต่ํา 500 ตัน เปนระยะเวลาอยางต่ํา 95% ในรอบหนึ่งป
นอกเหนือจากการระเบิดแกงปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ ไดมีการกําหนดขอตกลงวาดวย
การเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง - แมน้ําโขง เพื่ออํานวยความสะดวกกับเรือพาณิชยขนาดใหญ
เชน มาตรา 1 ในบทบัญญัติทั่วไป ขอ 1.5 ระบุวา ไมอนุญาตใหทําการขุดดิน หิน ทราย วางตาขาย
จับปลา และเคลื่อนยายไมไผ หรือซุงลอยน้ําในบริเวณรองน้ํา ซึ่งอาจจะเปนอันตรายทั้งทางตรงและ
ทางออมในรองน้ําที่สามารถเดินเรือได ฯลฯ หมายความวาภายหลังจากการปรับปรุงรองน้ําเสร็จสิ้น
แมน้ําโขงตองเปนแมน้ําเพื่อการเดินเรือเทานั้น
แมจะมีเสียงทักทวงจากชุมชนทองถิ่น นักวิชาการ องคการระหวางประเทศ ตอผลกระทบ
ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลจีนกลับไมสนใจ ยังดําเนินการตอเนื่องในพื้นที่แมน้ําโขงตอนบน
แตการดําเนินการมิไดราบรื่นนักเพราะอุปสรรคทางธรรมชาติและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ทีมวิศวกรจีนรับผิดชอบการวางระเบิดทําลายแกงหินกลางลําน้ําโขงไดวางแผนระยะเวลา
การระเบิดในชวงเดือนกุมภาพันธ 2545 - เมษายน 2546 ยกเวนฤดูน้ําหลากในเดือนพฤษภาคม ตุลาคม 2546 ระเบิดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน 2545 โดยทีมวิศวกรจากจีนเขาไประเบิด
แกงหินกลางแมน้ําโขงบริเวณรอยตอพมา - ลาว ในชวงเดือนธันวาคม 2545 - เมษายน 2546 ซึ่งการ
ดําเนินการรอบสองมีความคืบหนาไปถึง 100 % และมีแผนจะระเบิดในชวงหนาแลงของป 2547
ซึ่งดําเนินการระเบิดแกงระยะที่สองในเขตกัวเหลยของจีนถึงเชียงกกของลาว เมื่อปลายเดือนมกราคม
2547 สงผลใหระดับน้ําในเขตไทย - ลาว โดยเฉพาะเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน ผันผวนอยางหนัก
ระดับน้ําขึ้นลงตางกันในวันเดียวกวาหนึ่งเมตร
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ทั้งนี้ ในเขตรอยตอแมน้ําโขงไทย - ลาว แกงหินที่จะถูกระเบิดเพื่อรองรับการเดินเรือใน
แมน้ําโขง คือ แกงคอนผีหลวง (Khon Pi Luang) ซึ่งยังไมมีการระเบิดเพราะติดปญหาเรื่องความมั่นคง
ชายแดนในการปกเขตแดนยังไมแลวเสร็จ อยูเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตรงขามกับเมือง
หวยทราย แขวงบอแกว ประเทศลาว
เปาหมายของการระเบิดแกงคอนผีหลงและแกงอื่น ๆ ซึ่งเปนแผนระยะแรกนั้น เพื่อใหเกิด
รองน้ําการเดินเรือมีความลึก อยางนอย 1.5 เมตร กวางไมต่ํากวา 22 เมตร ใหเรือขนาดระวาง
ไมต่ํากวา 100 ตัน เดินเรือไดตลอดทุกฤดูกาล สามารถระเบิดใหกวางขึ้น ลึกขึ้น และใหเรือขนาด
ระวางมากกวา 100 ตันขึ้นไปเดินเรือได และตองจดจําไวเสมอวา สาเหตุหนึ่งที่ตองระเบิดแกงทิ้ง
เพราะความตองการที่เพิ่มขึ้นของการเดินเรือในแมน้ําโขง ที่ปรารถนาจะเดินเรือในหนาแลงไดอยาง
สะดวก ตามปกติหนาแลงในแมน้ําโขงเดินเรือไดยากลําบากเพราะมี เกาะแกงหินตามธรรมชาติอยู
เปนจํานวนมาก
หากการพัฒนาในระยะแรกดําเนินการไปได จะมีการพัฒนาตอเนื่องเขาสูระยะที่สอง ซึ่งจะมี
การระเบิดแกงและขุดลอกสันดอนอีก 51 แหง เพื่อใหเรือระวางบรรทุกไมต่ํากวา 300 ตัน เดินทาง
ไดทุกฤดูกาล
สุดทายจะตองพัฒนาปรับปรุงใหแมน้ําโขงมีลักษณะคลายคลอง เปดเสนทางใหเรือระวาง
บรรทุกไมต่ํากวา 500 ตัน จากทาเรือซือเหมา ประเทศจีน ถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
รวมระยะทาง 861.1 กิโลเมตร
2.2.5 นโยบายตางประเทศของคําแถลงคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551
ขอ 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
“7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสงเสริมความเขาใจ
อันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุ งเรืองรวมกัน
ของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคสนธิสัญญาตางๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ”
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ใชกรอบทฤษฎีและแนวคิด ดังนี้
2.3.1 แนวคิดสัจนิยม (Realism)
2.3.2 แนวทางลดความขัดแยงระหวางประเทศ
2.3.3 ความสัมพันธไทย-ลาว
2.3.4 นโยบายตางประเทศของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําระหวางประเทศครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Study) โดยจะดําเนินการนําแนวคิดและขอมูลตาง ๆ ทั้งจากการศึกษาวิจัย
รายงานและรายงานการประชุม ดังนี้
3.1 วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน
3.1.1 ขอมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธไทย-ลาว
3.1.2 ขอมูลที่ไดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
3.2 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาจะเปนการศึกษาในมิติดานโครงสราง นโยบายและการบริหารของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
4.1 ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสืบคนจากขอมูลเอกสาร ศึกษากรณี การกอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ปรากฏผลในประเด็นนโยบาย
ดังตอไปนี้
4.1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการแกไขปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา
ตามแนวชายแดนที่มีปญหาการพังทลายของตลิ่ง และกระทบตอแนวชายแดนของประเทศโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 เห็นชอบ
ในหลักการใหกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการ (เดิม)) ดําเนินโครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง โดยไดดําเนินการไปแลวประมาณ 86 กิโลเมตร และมีแผนที่จะดําเนินการ
ในสวนที่กัดเซาะใหแลวเสร็จโดยเร็ว การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน (แมน้ําโขง)
ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําโขง ความยาวประมาณ
2,500 เมตร ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการกอสรางไปแลว 915 เมตร และกําลัง
ดําเนินการในปงบประมาณ 2553 ความยาวประมาณ 485 เมตร และมีแผนที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามการจัดสรรงบประมาณ
ปจจัยที่จะตองพิจารณาในการกําหนดรูปแบบการปองกันตลิ่งแมน้ําโขง ประกอบดวย
(1) ลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ํา
(2) ลดการสูญเสียเขตแดนของประเทศ
(3) วัสดุที่นํามาใชกอสราง วิธีการกอสราง และวิธีการบํารุงรักษาที่เหมาะสม และ
ประหยัด
(4) เปนที่ยอมรับของประชาคมริมฝงแมน้ํา ทั้งสวนที่อยูในประเทศไทยและสาธารณะ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
การปองกันตลิ่งดวยวิธียึดผิวลาดตลิ่ง สามารถกระทําได 5 รูปแบบ ดังนี้
(1) ปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่งดวยหินเรียงบนแผนใยสังเคราะห
ดังแสดงในรูปที่ 5 เหมาะสําหรับปองกันตลิ่งบริเวณพื้นที่ชุมชนชนบท
(2) ปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุล และยึดลาดตลิ่งดวยกระชุหินบนแผนใยสังเคราะห
ดังแสดงในรูปที่ 6 เหมาะสําหรับปองกันตลิ่งบริเวณพื้นที่ชุมชนชนบท
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(3) สรางกําแพงกันดินประกอบกับการปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่ง
ดวยหินเรียงหรือหรือกระชุหินบนแผนใยสังเคราะห ดังแสดงในรูปที่ 7 วิธีนี้เหมาะสําหรับกอสราง
ปองกันตลิ่งบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง และสถานที่สําคัญ ที่มีพื้นที่จํากัด
(4) ปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่งดวยวัสดุธรรมชาติหรือตนไม
เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 8 วิธีนี้เหมาะสําหรับกอสรางปองกันตลิ่ง
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชนบท
(5) ปรับลาดตลิ่งและเสริมความแข็งแรงใหกับดินลาดตลิ่งดวยใยสังเคราะห (earth
reinforcement) ดังแสดงในรูปที่ 9 วิธีนี้เหมาะสําหรับกอสรางปองกันตลิ่งบริ เวณพื้นที่ชุมชนเมือง
และสถานที่สําคัญที่มีพื้นที่จํากัด
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รูปที่ 5 แสดงปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่งดวยหินเรียงบนแผนใยสังเคราะห

2727

รูปที่ 6 แสดงปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุล และยึดลาดตลิ่งดวยกระชุหินบนแผนใยสังเคราะห
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รูปที่ 7 แสดงสรางกําแพงกันดินประกอบกับการปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่ง
ดวยหินเรียงหรือกระชุหินบนแผ นใยสังเคราะห
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รูปที่ 8 แสดงการปรับลาดตลิ่งใหเกิดความสมดุลและยึดลาดตลิ่งดวยวัสดุธรรมชาติหรือตนไม
เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ
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รูปที่ 9 แสดงการปรับลาดตลิ่งและเสริมความแข็งแรงใหกับดินลาดตลิ่งดวยใยสังเคราะห
(earth reinforcement)
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รูปที่ 10 แสดงรูปการกอสรางเขื่อนริมแมน้ําโขง
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รูปที่ 11 แสดงกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง จังหวัดหนองคาย
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รูปที่12 แสดงกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง จังหวัดหนองคาย
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รูปที่ 13 แสดงกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง จังหวัดหนองคาย
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4.1.2 กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองฝายไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝายบริหารเปนประธาน และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนรองประธาน โดยมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี้
4.1.2.1 เปนกลไกปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบ
นิเวศวิทยา อันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
4.1.2.2 เปนกลไกแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
4.1.2.3 ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคภายใตคณะกรรมการฯ เพื่อรวมกันสํารวจ
ตรวจสอบสภาพปญหาในพื้นที่จริง
4.1.2.4 ใหคณะกรรมการฯ ของทั้งสองฝาย รวมกันกําหนดวิธีการทางเทคนิคที่จําเปน
เพื่อปองกันตลิ่งและฝง และเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
4.1.2.5 ใหคณะกรรมการฯ ของทั้งสองฝาย อํานวยความสะดวกใหแกกันในการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม ตามจุดตาง ๆ ตลอดตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
4.1.2.6 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละฝาย เพื่อแกไขปญหาใหลุลวงตาม
มติคณะกรรมการฯ
4.1.2.7 ประธานคณะกรรมการฯ สามารถแตงตั้งเจาหนาที่ฝายเลขานุการไดตาม
ความเหมาะสม
4.1.3 กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง (ฝายไทย) โดยมีรองอธิบดี
กรมโยธาธิก ารและผัง เมืองเปนประธาน และใหอนุก รรมการคณะอนุก รรมการเทคนิค ภาคใต
คณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง (ฝายไทย)
ทั้งนี้ ใหจัดการประชุมสามัญ ปละ 2 ครัง้ หากมีความจําเปนสามารถเปดการประชุมสมัยวิสามัญได
โดยแตละฝายผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ สําหรับงบประมาณคาใชจายในเรื่องคาเบี้ยประชุมและ
คาใชจายในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใหเบิกไดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ใหจัดการประชุมสามัญปละ 1 ครั้ง หากมีความจําเปนสามารถเปดการประชุมสมัย
สามัญได โดยแตละฝายผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ สําหรับงบประมาณคาใชจายในเรื่องคาเบี้ย
ประชุมและคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหเบิกไดตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
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4.1.4 การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการเทคนิคของคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว มีดังนี้
4.1.4.1 การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมรีเจนท
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ราชอาณาจักรไทย โดยสรุปผลการประชุมดังนี้ (บันทึกการประชุม
คณะกรรมการรวมไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ดังภาคผนวก)
1) ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ปรึกษาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏในแบบสํารวจขอมูลฯ ของแตละฝายในเบื้องตน และหากฝายใดมีขอสงสัยวา
กิจกรรมของฝายใดฝายหนึ่งอาจมีผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง ใหคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ทั้งสองฝายรวมกันสํารวจพื้นที่บริเวณที่มีการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ รวมทั้งจัดทํา
ขอเสนอวิธีการและขั้นตอนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงการใหอํานาจคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาวฯ และคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ในการแกไขปญหา
2) เพื่อดําเนินการตามขอ 1.1) ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทํา
ขอกําหนด (instruction) วิธีการทางดานเทคนิคในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอตลิ่งและฝง
รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนวิชาการและเปนที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ ใหทั้งสองฝายปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับชองทางในการติดตอ ประสานงาน
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการสํารวจพื้นที่รวมกัน
3) เพื่อดําเนินการตามขอ 1.1) และ1.2) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหคณะ
อนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ฝายหนึ่งฝายใดเพิม่ เติมจากขอ 2) ที่อาจมีผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง ตอไป
4) ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทําระเบียบการแจงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองแกกันและกัน รวมทั้งจัดทํามาตรฐานดานเทคนิค
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง เพื่อเปนมาตรการในการปองกันผลกระทบ
ตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
5) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในหลักการที่จะใหคณะกรรมการรวมไทย – ลาวฯ
ชุดนี้เปนกลไกเดียวที่รับผิดชอบการพิจารณาปญหาผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา
อันเนื่องมาจากกิจกรรมของแตละฝายในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง โดยใหมีการปรึกษาหารือรวมมือ
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และแกไขปญหารวมกันอยางสรางสรรคและดวยเหตุผลตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ทั้งสองฝายเห็นชอบ
รวมกันที่จะงดเวนการนําขอมูลปญหาตาง ๆ ที่ไดรับจากการปรึกษาหารือไปใชในการเผยแพรหรือ
อางอิงในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกฝายใดฝายหนึ่ง
6) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหนําเสนอบันทึกฉบับนี้ตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือไทย – ลาว ครั้งตอไปพิจารณา
7) การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งตอไปจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยฝายลาว
เปนเจาภาพ สวนกําหนดวันเวลาและสถานที่ ฝายลาวจะแจงใหทราบตอไป โดยผานชองทางทางการทูต
4.1.4.2 คณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาว ภายใตคณะกรรมการรวมไทย – ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 11 – 12
พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมหนองคายแกรนด จังหวัดหนองคาย ราชอาจักรไทย (บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ดังภาคผนวก)
ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการที่จะรางแผนงานรวม ในการสํารวจโครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ที่แตละฝายเห็นวาอาจมีผลกระทบตอฝงและระบบนิเวศ
ของฝายใดฝายหนึ่งเนื่องจากจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการหรือจะดําเนินการเพิ่มเติม
ในอนาคต มีอยูหลายแหง ทั้งสองฝายจึงมีความเห็นรวมกัน ในการกําหนดแผนงานรวมในการสํารวจ
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ที่แตละฝายเห็นวา อาจจะมีผลกระทบ
ตอฝงและระบบนิเวศของฝายใดฝายหนึ่ง ดังนี้
1) ในเบื้องตนทั้งสองฝายเห็นชอบที่จะตรวจสอบพื้นที่ฝายละ 2 แหง รวมเปน 4 แหง
ประกอบดวย พื้นที่ริมฝงลาว 2 แหง และพื้นที่ริมฝงไทย 2 แหง คือ
- พื้นที่บริเวณดอนจัน นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พื้นที่บริเวณบานสีบุญเรือง – บานสีไครทา นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พื้นที่อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย บริเวณตรงขาม
ดอนชิงชู เมืองศรีโคตร นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พื้นที่อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย บริเวณตรงขามดอนสังคี
เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในการกําหนดระเบียบและชองทางการแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ที่ฝายไทยหรือฝายลาว
จะดําเนินการ โดยใหแจงผานชองทางใน 2 วิธี คือ
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- แจงผานชองทางทางการทูต
- แจงผานคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย - ลาว ภายใตคณะกรรมการรวมไทย - ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองของแตละฝาย
3) การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย - ลาว ภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองครั้งตอไป จะจัดขึ้นที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยฝายลาวเปนเจาภาพ สวนกําหนดวัน เวลาและสถานที่
ฝายลาวจะแจงใหทราบตอไป โดยผานชองทางทางการทูต
4.1.4.3 การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคไทย – ลาว ภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่
8 – 9 สิงหาคม 2548 ณ นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสรุป
ไดดังนี้ (บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคไทย – ลาว ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก)
1) สืบ เนื่องจากากรปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะอนุก รรมการเทคนิครวม
ไทย – ลาว ภายใตคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและ
แมน้ําเหือง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2547 ณ จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย นั้น
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ครั้งที่ 2 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
อยางตรงไปตรงมา ภายใตบรรยากาศอยางไมตรีจิตมิตรภาพ ทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกันดังตอไปนี้
1.1) ทั้งสองฝายไดรับทราบรายงานผลการตรวจพื้นที่ภาคสนาม ริมฝงแมน้ําโขงที่
แตละฝา ยเห็นวาอาจมีผลกระทบตอตลิ่ง และระบบนิเวศวิทยาของฝายใดฝายหนึ่ง ตามบันทึก
การตรวจสถานที่เบื้องตน จํานวน 4 แหง ของเจาหนาที่คณะอนุกรรมการเทคนิครวม ไทย – ลาวฯ
ระหวางวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2547 ณ จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย ตามเอกสารผนวก 3
โดยทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการรวมกันสํารวจเก็บขอมูลทางดานเทคนิค ในพื้นที่ทั้ง 4 แหง เพื่อศึกษา
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการกิจกรรมในลําแมน้ําโขงขางตน
1.2) ฝายลาวไดเสนอรางขอกํา หนด (Instruction) การเก็บขอมูลทางเทคนิคและ
วิธีแกไข ตอคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ตามแบบฟอรม ซึ่งคณะอนุกรรมการเทคนิค
รวมไทย – ลาวฯ (ฝายไทย) มีความเห็นแตกตางจากแนวทางการดําเนินการตามรางขอกําหนดฯ
ที่ฝายลาวเสนอ ที่ประชุมจึงมีมติใหตั้งคณะทํางานเทคนิครวมไทย – ลาว เพื่อรวมกันจัดทําขอกําหนด
(Instruction) ทางดา นเทคนิคในการ ศึกษาและจัดเก็บขอมูลกิจกรรมที่มีผลกระทบตอตลิ่งตาม
ลําแมน้ําโขง ดานชลศาสตร ดานธรณีวิทยา ดานอุทกศาสตร ดานอุทกวิทยา ดานสิ่งแวดลอม
เปนตน โดยมีองคประกอบของคณะทํางานปรากฏในเอกสารผนวก 8 และใหมีการประสานงาน
ดังนี้
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- ทั้งสองฝายสามารถประสานกันดวยวิธีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สงผานทาง
โทรศัพท โทรสาร อีเมล และตามกรณีตาง ๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นวามีความเหมาะสมและจําเปน
- ในกรณีทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันไดดวยการสื่อสาร ก็ ใหจัดประชุม เพื่อ
ปรึกษาหารือชี้แจงรายละเอียดทางดานเทคนิคตอกันและกันเพื่อทําใหการจัดทําขอกําหนด (Instruction)
การเก็บขอมูลทางเทคนิค เปนที่ยอมรับรวมกันไดระหวางสองฝายและทําเปนสองภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาลาว ซึ่งมีคุณคาเทาเทียมกัน
โดยใหคณะทํางานดังกลาวดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2548 แลวนําผล
การดําเนินงาน (Instruction) เสนอตอคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ของแตละฝายให
ความเห็นชอบ โดยใหถือวาเปนมติของคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ทั้งสองฝาย เพื่อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหืองที่จะจัดขึ้นในครั้งตอไป
1.3) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหการศึกษา สํารวจ และจัดเก็บขอมูลตามขอ 1.2)
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย ภายใตการกํากับดูแลรวมกัน โดยที่ประชุม
มีมติใหนําเสนอตอคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
1.4) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในการสรางระบบการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง แกกันและกัน รวมทั้งสรางมาตรฐานเทคนิคการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง โดยใหมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการดําเนินการตามกิจกรรมขางตน ทั้งนี้ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันผลกระทบตอตลิ่ง
และฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
2) การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาว ภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งตอไปจะจัดขึ้น
ณ ราชอาณาจักรไทย โดยฝายไทยเปนเจาภาพ สวนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ฝายไทยจะแจง
ใหทราบ โดยผานชองทางทางการทูตตอไป
4.1.4.4 คณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง ไดประชุมครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2549 ณ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสรุปไดดังนี้ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก)
1) ที่ประชุมรับ ทราบรายงานและผลการประชุม คณะอนุก รรมการเทคนิค รวม
ภายใตคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
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ครั้งที่ 1 ที่ไดจัดขึ้น ณ จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย ระหวางวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2547
และครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวาง
วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2548
2) ทั้งสองฝายไดรับรองขอกําหนด (instruction) การศึกษาและจัดเก็บขอมูลกิจกรรม
ที่มีผลกระทบตอตลิ่งตามลําแมน้ําโขง ของคณะอนุกรรมการเทคนิครวมภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
3) ทั้งสองฝายมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมภายใตคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง นําขอกําหนด (instruction)
ดังกลาว ไปปฏิบัติ ดังนี้
- ในเบื้องตนใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ รวมกันดําเนินการตาม
ขอกําหนด (instruction) ที่ไดตกลงกัน
- ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ รวมกันตรวจสอบการดําเนินการตาม
ขอกําหนด (instruction) และรายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้ง ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ของคณะกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ตอคณะกรรมการรวมไทย – ลาวฯ เพื่อพิจารณา
- ใหคณะกรรมการเทคนิครวมไทย–ลาวฯ เริ่มดําเนินการตามขอกําหนด (instruction)
ภายในป พ.ศ. 2550 และใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน
สําหรับงบประมาณในการดําเนินการใหทั้งสองฝายแบงความรับผิดชอบคนละครึ่ง
หรือตามสัดสวนที่เหมาะสมตามที่จะตกลงกันของรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว ทั้งสองฝายเห็นชอบ
รวมกันที่พิจารณาหาแหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากฝายที่สาม
4) ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ รวมกัน ปฏิบัติตามบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาวฯ ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2547 ณ จังหวัดเพรชบุรี
ราชอาณาจักรไทย ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- ใหทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของฝายหนึ่งฝายใด
ที่อาจมีผลกระทบตอตลิ่งและฝง และระบบนิเวศตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองเพิ่มเติม พรอมทั้ง
รวมกันไปตรวจสอบภาคสนามในพื้นที่จริง เพื่อหาวิธีแกไขใหทันสถานการณ
- ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทํามาตรฐานดานเทคนิคการกอสราง
( technical infrastructure standard) เพื่อเปนมาตรการในการปองกันตลิ่งและฝง การถมลวงล้ําลําน้ํา
และพื้นที่ริม ฝงแมน้ํา และระบบนิเวศตามแมน้ํา โขงและแมน้ําเหือง ระหวางฝายไทยและฝายลาว
โดยให แล วเสร็ จในป 2550 แล วรายงานผลให ที่ ป ระชุม คณะกรรมการร วมไทย – ลาวฯ ครั้ ง ที่ 3
พิจารณา
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- ใหคณะกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทําขอกําหนดทางดานเทคนิคเกี่ยวกับ
การดูดทรายตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ใหแลวเสร็จภายในป 2550 นี้ เพื่อใชเปนมาตรการและ
ระเบียบปฏิบัติระหวางฝายไทยและฝายลาว และเพื่อไมใหมีผลกระทบต อสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศตามลําแมน้ําของทั้งสองฝาย
- ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาวฯ ครั้งที่ 1
- ที่ประชุมเห็นชอบรวมกันใหแตละฝายอบรม ใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชน
ของคนใหงดเวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบนิเวศของ
แมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
- ฝายลาวเสนอใหฝายไทยพิจารณาความเปนไปไดในการใหความชวยเหลือเพื่อ
ปองกันการกัดเซาะตลิ่งฝงลาวในบริเวณที่มีการกัดเซาะอยางรุนแรง
- ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหนําเสนอบันทึกฉบับนี้ ตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือไทย – ลาว ครั้งตอไป
- การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้น ณ ราชอาณาจักรไทย โดยฝายไทยเปนเจาภาพ สวน
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ทั้งสองฝายจะประสานงานกันโดยผานชองทางทางการทูต
4.1.4.5 การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวม ภายใตคณะกรรมการรวมไทย – ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ํา เหือง ครั้ง ที่ 3 ระหวา งวันที่ 6 - 7
กันยายน 2550 ณ จังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย (บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวม
ครั้งที่ 3 ดังภาคผนวก)
โดยที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในประเด็นตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา
ตามหลักวิชาการอันเปนสากล ภายใตบรรยากาศแหงไมตรีจิตมิตรภาพ ทั้งสองฝายไดเห็นชอบตาม
ประเด็นตาง ๆ และใหนําไปปฏิบัติ ดังนี้
1) ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนขอมูลเบื้องตนตามแบบสํารวจขอมูลรายละเอียดการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ของแตละฝาย
2) ที่ประชุมไดมอบหมายหนาที่ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ดังนี้
- ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ ปรึกษาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏในแบบสํารวจขอมูลฯ ของแตละฝายในเบื้องตน และหากฝายใดมีขอสงสัยวา
กิจกรรมของฝายใดฝายหนึ่งอาจมีผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง ใหคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ทั้งสองฝายรวมกันสํารวจพื้นที่บริเวณที่มีการดําเนิน

42
กิจกรรมดังกลาว เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ รวมทั้งจัดทํา
ขอเสนอวิธีการและขั้นตอนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงการใหอํานาจคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาวฯ และคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ในการแกไขปญหา
- เพื่อดําเนินการตามขอ 1) ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทํา
ขอกําหนด (instruction) วิธีการทางดานเทคนิคในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอตลิ่งและฝง
รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนวิชาการและเปนที่ ยอมรับ
ของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ ใหทั้งสองฝายปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับชองทางในการติดตอประสานงาน รวมทั้ง
การอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการสํารวจพื้นที่รวมกัน
- เพื่อดําเนินการตามขอ 1) และ 2) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหคณะอนุกรรมการ
เทคนิครวมไทย – ลาวฯ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของฝายหนึ่งฝายใด
เพิ่มเติมจากขอ 2) ที่อาจมีผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
ตอไป
- ใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาวฯ จัดทําระเบียบการแจงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองแกกันและกัน รวมทั้งจัดทํามาตรฐานดานเทคนิค
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง เพื่อเปนมาตรการในการปองกันผลกระทบ
ตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
3) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในหลักการที่จะใหคณะกรรมการรวมไทย – ลาวฯ
ชุดนี้เปนกลไกเดียวที่รับผิดชอบการพิจารณาปญหาผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้งระบบนิเวศ
วิทยาอันเนื่องมาจากกิจกรรมของแตละฝายในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง โดยใหมีการปรึกษาหารือ
รวมมือ และแกไขปญหารวมกันอยางสรางสรรคและดวยเหตุผลตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ทั้งสองฝาย
เห็นชอบรวมกันที่จะงดเวนการนําขอมูลปญหาตาง ๆ ที่ไดรับจากการปรึกษาหารือไปใชในการเผยแพร
หรืออางอิงในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกฝายใดฝายหนึ่ง
4) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหนําเสนอบันทึกฉบับนี้ตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือไทย – ลาว ครั้งตอไปพิจารณา
5) การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งตอไปจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ฝายลาวเปนเจาภาพ สวนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ฝายลาวจะแจงใหทราบตอไป โดยผาน
ชองทางทางการทูต
4.1.4.6 การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 23– 25 มิถุนายน 2551 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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ราชอาณาจักรไทย โดยที่ประชุมรับทราบงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมภายใต
คณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 3
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 6 - 7 กันยายน 2550 ณ จังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย โดยไดดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ที่คณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหืองมอบหมาย
1) ขอกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงและ
แมน้ําเหือง ที่ประชุมเห็นชอบใหนําขอกําหนดมาตรฐานดานเทคนิค การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองไปใชปฏิบัติ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันตลิ่งและฝง การถมลวงล้ํา
ลําน้ําและพื้นที่ริมฝงแมน้ําและระบบนิเวศตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
ครั้งที่ 2 ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) ขอกําหนดทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
ที่ประชุมเห็นชอบใหนําขอกําหนดทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหืองไปใชปฏิบัติ เพื่อเปนมาตรการในการปองกันไมใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 2 ณ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) การดําเนินการตามขอกําหนด (instruction) การศึกษาและจัดเก็บขอมูลกิจกรรม
ที่มีผลกระทบตอตลิ่งตามแมน้ําโขง
ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการตามขอกําหนด (instruction) การศึกษาและจัดเก็บ
ขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอตลิ่งตามแมน้ําโขง ตามบั นทึกการประชุมคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่
29 – 30 มิถุนายน 2549 ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาง
ตามบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งฝายลาว
ไดเสนอใหใชผลการศึกษาของ wup-fin และในการประชุมครั้งนี้ ฝายลาวไดเสนอใหขอรับการ
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong river commission :MRC)
มาใหความรูความเขาใจแกคณะอนุกรรมการเทคนิ ครวมฯไทย - ลาว และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ
ทั้งสองฝาย โดยการจัดสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับผลการศึกษาของ WUP-Fin ในเดือนกันยายน 2551
ฝายไทยสนับสนุนการดําเนินการของฝายลาวขางตน และพรอมจะสงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนาและฝกอบรม
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4) การตรวจพื้นที่
ที่ประชุมเห็นชอบใหจังหวัดและแขวงไปดําเนินการตรวจพื้นที่รวมกัน ตามขอ 5)
ของบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 6 - 7 กันยายน 2550 ณ จังหวัดเชียงราย
ราชอาณาจักรไทย และใหปฏิบัติตามขอ 2) และขอ 3) ของบันทึกการประชุมครั้งนี้ โดยใหประสาน
ไปยังประธานคณะอนุกรรมการเทคนิครวมฯ เพื่อใหสงผูแทนเขารวมการตรวจพื้นที่ดวย แลวให
จัดทํารายงานผลการตรวจตราเบื้องตนและขอคิดเห็นของแตละฝายเสนอตอคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองของแตละฝาย เพื่อทราบ
และพิจารณาแกไขรวมกันตอไป
ที่ประชุมเห็นชอบใหทั้งสองฝายดําเนินการตรวจพื้นที่รวมกัน ดังตอไปนี้
- ดอนคอนของ ระหวาง บานสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (ฝงไทย) กับ
บานโคกเพิง เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน (ฝงลาว)
- ดอนชิงชู ระหวางบานปาสัก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย (ฝงไทย) กับ
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน (ฝงลาว)
- ดอนสังคี ระหวางบานดอนแยง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (ฝง ไทย) กับ
บานดอนไซ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน (ฝงลาว)
- ดอนคอนลาด ระหวาง บานศรีวิไล อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย (ฝงไทย)
กับเขตบานนาคํา เมืองทาพระบาท แขวงบอลิคําไซ (ฝงลาว)
- บริเวณบานสิงสําพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก (ฝงลาว) ตรงขามบานดาน
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ฝงไทย)
- การจัดอบรมเจาหนาที่และประชาชน
ตามขอ 4.3) ของบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 2 ระหวา งวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2549
ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเห็นชอบรวมกันใหแตละฝาย
อบรมใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนใหงดเวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอระบบนิเวศของแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
ฝายไทยแจงใหทราบวาไดดําเนินการจัดการอบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่
19 – 21 กันยายน 2550 ณ จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2551
ณ จังหวัดอุบลราชธานี และฝายลาวแจงใหทราบวา ไดดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 2 ครั้ง วันที่
9 – 10 กุมภาพันธ 2549 และ 12 กันยายน 2549 จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทนโดยมีสวนราชการ
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ที่เกี่ยวของแขวงนครหลวง และเมืองที่มีพื้นที่ติดแมน้ําโขงและแมน้ําเหืองเขารวมอบรมเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอตลิ่งและระบบนิเวศใหแกประชาชน
5) การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม/โครงการในแมน้ําโขง
และแมน้ําเหืองของแตละฝาย
ที่ประชุมรับทราบบันทึกการประชุมไทย – ลาว เกี่ยวกับโครงการทาเทียบเรือเชียงแสน
แหงที่ 2 จังหวัดเชียงราย ณ กระทรวงคมนาคม ขนสง ไปรษณียและกอสราง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 และไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเทคนิครวมฯ
ทั้งสองฝายรวมกันติดตามความคืบหนาในการดําเนินการ
6) วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ฝายไทยแจงใหฝายลาวทราบวากระทรวงมหาดไทยแหงราชอาณาจักรไทยไดมอบหมาย
ใหกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ฝายไทย และกลุมงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝง สํานักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เทคนิครวมฯ ฝายไทย ฝายลาวไดแจงใหฝายไทยทราบวา กระทรวงโยธาธิการและขนสง ไดมอบหมาย
ใหกรมโยธาธิการทางน้ํา ซึ่งเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองกิจกรรมและปองกัน
ผลกระทบตลิ่งและระบบนิเวศตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง เปนสํานักงานเลขานุการฝายลาว
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหแลกเปลี่ยนข อมูลขาวสารโดยการดําเนินการผานชองทางทางการทูต และ
ผานสํานักงานเลขานุการฯ ฝายไทย/กองเลขานุการฯฝายลาว
7) กลไกประสานงาน
ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวม
ไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งที่ 2 ที่จะใหคณะกรรมการ
รวมไทย – ลาวฯ ชุดนี้เปนกลไกเดียวที่รับผิดชอบการพิจารณาปญหาผลกระทบตอตลิ่งและฝง รวมทั้ง
ระบบนิเวศอันเนื่องมาจากกิจกรรมของแตละฝายในแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง โดยใหมี การปรึกษาหารือ
รวมมือและแกไขปญหารวมกันอยางสรางสรรคแ ละดวยเหตุผลตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ทั้งสองฝาย
เห็นชอบรวมกันที่จะงดเวนการนําขอมูลปญหาตาง ๆ ที่ไดรับจากการปรึกษาหารือไปใชในการเผยแพร
หรืออางอิงในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกฝายใดฝายหนึ่ง
8) การกําหนดชื่อยอ ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองการระบุชื่อ ยอเปนภาษาอังกฤษ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ดังนี้
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- คณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง : joint committee for management on Mekong river and heung river (jcmh)
- คณะอนุกรรมการเทคนิครวมภายใตคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง : joint technical sub-committee for management
on Mekong river and heung river (jtmh)
9) ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันใหนําเสนอบันทึกฉบับนี้ตอที่ประชุมคณะกรรมมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือไทย – ลาว และคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – ลาว เพื่อรับทราบ
10) การประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ครั้งตอไปจะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ฝายลาวจะเปนเจาภาพ สวนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ฝายลาวจะแจงใหทราบโดยผานชองทาง
ทางการทูต

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โดยเฉพาะแมน้ําโขงนั้นมีความจําเปนเรงดวนจะตองดําเนินการในพื้นกัดเซาะรุนแรงที่ยัง
ไมไดดําเนินการเพื่อประโยชนดังนี้
1) ปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
2) ปองกันการเปลี่ยนแปลงแนวรองน้ําซึ่งทําใหเขตแดนประเทศเปลี่ยนแปลง
3) ปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4) การดําเนินการจะตองไมกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ
ดังนั้น การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 4) มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิค
รวมไทย - ลาว ภายใตคณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง และคณะกรรมการรวมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขง
และแมน้ําเหือง โดยมีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคการกอสรางปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง
และแมน้ําเหืองไปใชปฏิบัติ เพื่อเปนมาตรฐานในการปองกันตลิ่งและฝง การถมลวงล้ําลําน้ําและ
พื้นที่ริมฝงแมน้ํา และระบบนิเวศตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง
5.2 ขอเสนอแนะ
จากกรณีศึกษาเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในแมน้ําโขง ซึ่งการดําเนินการมีกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น
โดยมีการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย - ลาว ภายใตคณะกรรมการรวมไทย - ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง และคณะกรรมการรวมไทย - ลาว
เพื่อดูแลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง ทําใหโครงการตาง ๆ สามารถ
ดําเนินการตอไปไดตามแผนงานที่วางไว
ดังนั้น ในกรณีที่จะกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศในสายอื่น ๆ
ควรจะมีกลไกในการดําเนินการ โดยการแตงตั้งคณะทํางานรวมกัน ทั้งสองประเทศ ซึ่งจะชวยลด
ความขัดแยงลงไปไดอยางดี
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