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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ไทยและลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนธรรมชาติทั้งแม่น้าโขงและแผ่นดินยาวรวม
ประมาณ 1,700 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันมากในเชิงภูมิกายภาพ
วัฒนธรรม สังคมและภาษา ไทยและลาวเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2493 ที่
ผ่านมาความสัมพันธ์ไทย-ลาวมีการพัฒนาบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน และมีพัฒนาการ
ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ส่ว นหนึ่งเป็นเพราะมีการเยี่ยมเยือนโดยผู้ น้าระดับสูงของประเทศอย่าง
สม่้าเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ความสัมพันธ์ทาง
การเมืองและความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ด้านการทูต
งานศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ลาวให้กระชับยิ่งขึ้นโดยใช้ความร่วมมือด้านการชลประทานเป็นเครื่องมือ และน้าเสนอแนวทางความ
ร่วมมือด้านการชลประทานที่สมประโยชน์และยั่งยืนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ได้น้าโครงการศูนย์
พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด้าริแห่ง
แรกตั้งอยู่ที่เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ มาเป็นกรณีศึกษา โดยท้าการประเมินโครงการ
ด้วยวิธีการ CIPP Model ศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อยในด้านการพัฒนาและบริหารระบบ
ชลประทานของทั้งสองประเทศ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาความร่วมมือที่เหมาะสมโดยใช้
TOWS Matrix
ผลการศึกษาน้าไปสู่ข้อสรุปที่ว่ า ความขัดแย้งในประเด็นการบริหารจัดการน้้าระหว่างรัฐ
เกิดขึ้นเนื่องจากแรงผลักดัน 3 ประการ ได้แก่ สังคม การเมือง และธรรมชาติ ดังนั้น การบริหาร
จัดการน้้าระหว่างรั ฐ ควรค้านึงถึงการประสานความรู้และแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมจากหลาย
มุมมอง ได้แก่ นโยบาย องค์ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาสังคม การ
พัฒนาความร่วมมือโครงการชลประทานระหว่างประเทศ จึงต้องค้านึงถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการน้้า การทูตได้เข้ามามีบทบาทเพื่อให้เกิดการเจรจาและติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้แทนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน
ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ (Critical Success Factors) ในการด้าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยควรต้องค้านึงถึงประเด็นส้าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความ
มั่นใจ หมายรวมถึง ความน่าเชื่อถือการท้างานและการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของโครงการต่อสาธารณชน 2) การสร้างความเข้าใจ หมายถึง คู่เจรจาควรต้องมีความเข้าใจที่
ตรงกัน ในเนื้อหาการเจรจา นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง 3) การเสริมสร้างความ
มุ่งมั่น หมายถึง การแสดงให้คู่เจรจาเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 4) การเสริมสร้างความรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้
เนื่องจากงานด้านการชลประทานสามารถเป็นกุญแจส้าคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในระดับรากหญ้าที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ครอบคลุมถึงทรัพยากรน้้าเพื่อการประกอบ

จ
อาชีพเกษตรกรรม และเพื่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของประชาชนทั่วไป การผลักดันให้เกิดความ
ร่ ว มมื อทางด้านงานชลประทาน สิ่ ง ที่ต้อ งตระหนัก ในระดับนโยบาย คื อ การพิจ ารณาโครงการ
ชลประทานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเด็ น การเจรจา กล่ า วคื อ หากในระดั บ นโย บายภาครั ฐ มี ก าร
ด้าเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีหรือมีงานด้านการชลประทานที่ไม่
ชั ด เจน ควรพิ จ ารณางานด้ า นชลประทานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมด้านการชลประทาน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ การ อีกกรณี
หนึ่ ง หากยั ง ไม่ มี ก ารด้ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ ใดๆเลย ควรพิ จ ารณาน้ า ความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
ชลประทานเป็นกลไกหนึ่ง เพื่อน้าไปสู่การเปิดประเด็นการเจรจาสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยกรอบเจรจาที่ฝ่ายไทยจะจัดท้าขึ้นควรต้องค้านึงถึงท่าที จุดยืนและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์
ร่วมกันระหว่างไทย-ลาว และต้องเป็นการเจรจาที่ก่อให้เกิดภาวะ Win-Win solution ด้าเนินการ
ภายใต้หลัก Demand driven approach ที่ค้านึงถึงความต้องการของผู้รับเป็นส้าคัญ อันจะน้าไปสู่
ความร่วมมือที่สมประโยชน์และยั่งยืนระหว่างสองประเทศ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6
การศึกษานี้เกิดจากแรงบันดาลใจ ที่อยากจะเห็นบทบาทของโครงการชลประทานเป็นกลไกที่สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ ซึ่งผลส้าเร็จของการศึกษาเกิดขึ้นได้ ด้วยความมุ่งมั่น การร่วม
แรงร่วมคิดของข้าราชการในส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ซึ่งมีภารกิจในการวางโครงการ
ชลประทานและติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ที่ได้ทุ่มเทด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด
รวมถึงข้าราชการในส่วนภูมิภาคของกรมชลประทาน ได้แก่ ส้านักชลประทานที่ 5 (จังหวัดอุดรธานี)
ส้านักชลประทานที่ 6 (จังหวัดขอนแก่น) ส้านักชลประทานที่ 7 (จังหวัดอุบลราชธานี) และส้านัก
ชลประทานที่ 8 (จังหวัดนครราชสีมา) ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ประการส้าคัญคือหลักการ
และกระบวนการคิดที่เป็นระบบในมุมมองด้านต่างประเทศที่ท้าให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และมี คุ ณ ค่ า ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ ผู้ วิ จั ย ใคร่
ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต วิวัฒน์ กุลธรเธียร และ ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล อรรถมานะ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เอกอัค รราชทูต ดร. สมเกี ยรติ อริย ปรั ช ญา ที่ไ ด้ก รุณ าให้ ค้ าแนะน้า ที่เ ป็ น
ประโยชน์ ท้าให้ผลการศึกษามีความเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ และเสริมคุณค่าด้านการศึกษาวิจัย
มากยิ่งขึ้น
ความส้าเร็จและผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางนโยบาย
และความเอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับตามสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย
และท้ายสุดผู้วิจัยขอขอบคุณกรมชลประทานและสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่ให้
โอกาสผู้วิจัยได้เข้ารับการศึกษาอบรมท้าให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติกับ
เพื่อนๆ นบท.รุ่นที่ 6 อีกด้วย
สมเกียรติ ประจ้าวงษ์
สิงหาคม 2557
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การวิเคราะห์ SWOT การชลประทานของประเทศไทย
การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แสดงมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย - ลาว (พ.ศ.2543-2554)
แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับการค้าชายแดน
ระหว่างไทย - ลาว (พ.ศ. 2543-2554)
เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลักษณะอุทกวิทยาในลุ่มน้้าโขง
ข้อมูลน้้าฝน น้้าท่าโดยเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบความต้องการใช้น้า
สถานภาพการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ SWOT ความร่วมมือด้านชลประทานระหว่างไทย – ลาว
TOWS Matrix และกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ภูมิภาคในลุ่มน้้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประกอบด้วย 6 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย พบว่า ประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เป็น 2 ใน 6 ประเทศที่นับว่าเป็น
ประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด ทั้งในเชิงภูมิกายภาพ วัฒนธรรม สังคมและภาษา สปป. ลาว
มีเนื้อที่น้อยกว่าประเทศไทยมากกว่า 2 เท่า มีขอบเขตติดกับประเทศไทยทั้งแม่น้าโขงและผืนแผ่นดิน
ยาวประมาณ 1,754 กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่สูงและที่ราบสูงรวมกันแล้วมากถึง 3 ใน 4
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ โดยที่ เ หลื อ เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี แ ม่ น้ า โขงเป็ น แม่ น้ า สายหลั ก ยาว 1,875 กม. มี
ความส้าคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลัง งานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไป
จนถึงลาวใต้ และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน
สปป. ลาว มี ป ระชากรประมาณ 6.5 ล้ า นคน ส่ ว นใหญ่ ท้ า การเกษตรกรรม มี พื้ น ที่
เกษตรกรรม 1,533.3 ตร.กม. (ร้ อ ยละ 10.04 ของพื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ) ได้ รั บ การพั ฒ นาระบบ
ชลประทานประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตร (Lao Statistics Bureau, 2012) ส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็ก ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรสูงถึง 3.4 ล้าน ตร.กม. (ร้อยละ 52.68
ของพื้นที่ทั้งประเทศ) แต่กลับมีพื้นที่ชลประทานเพียงร้อยละ 14 ประเด็นที่น่าสังเกต คือ สปป. ลาว
มีปริมาณน้้าท่ารายปีที่ให้กับลุ่มน้้าโขงมากกว่าประเทศไทยประมาณ 2 เท่า (MRC, 2013) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า สปป. ลาว มีทรัพยากรน้้าที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อีกมาก ประเทศไทยและ สปป. ลาว มี
โครงการความร่วมมือทางด้านการชลประทานที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้าน
การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด้าริแห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองนาซาย
ทอง นครหลวงเวีย งจั น ทน์ เริ่ มเมื่ อเดื อนเมษายน 2537 มี กิ จกรรมที่ เ กี่ย วข้อ งกับ งานด้ านการ
ชลประทาน ได้แก่ การสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยซอน การสร้างฝายห้วยซั้ว และการพัฒนาวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอนาคตหากมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ร่วมกัน น่าจะเป็นการสร้างโอกาสการพัฒนาระบบชลประทานทั้งสองประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การศึกษาจุดเด่น จุดด้อยในการด้านพัฒนาและบริหารระบบชลประทานของทั้งสองประเทศ อาจ
น้าไปสู่โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือด้านการชลประทานที่สมประโยชน์ทั้งสองประเทศ เพื่อ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการชลประทานระหว่างประเทศต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ให้กระชับยิ่งขึ้น โดย
ใช้ความร่วมมือด้านการชลประทานเป็นเครื่องมือ
1.2.2 เพื่อน้าเสนอแนวทางความร่วมมือด้านการชลประทานที่สมประโยชน์และยั่งยืน
ของทั้งสองประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึ ก ษา: ในการศึ ก ษานี้ จะพิ จ ารณาแนวทางความร่ ว มมื อ ทางด้ า นการ
ชลประทานเพื่อการเกษตรระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ความร่วมมือ
ด้านเทคนิค และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
โดยประยุกต์ใช้กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4 แนวคิด ได้แก่
1) SWOT Analysis เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และผลกระทบด้านการบริหาร
จัดการระบบชลประทานของประเทศไทย
2) CIPP Model เพื่อเป็นกรอบแนวคิดประเมินโครงการความร่วมมือ กรณีศึกษาศูนย์
พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22), สปป. ลาว
3) หลักการชลประทาน (Irrigation Principle) เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
ชลประทานเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการชลประทาน
4) Integrated Water Resources Management (IWRM) เพื่อบูรณาการรูปแบบการ
พัฒนาและบริหารจัดการน้้าที่เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
ทั้งนี้ มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
1) รวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทานของประเทศไทยและ สปป. ลาว และ
เปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวในเชิงวิศวกรรม
2) ศึ ก ษาข้ อ มู ล โครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นการชลประทานระหว่ า งไทย - ลาว เช่ น
วัตถุประสงค์โครงการ ขอบเขตการด้าเนินงาน และผลการด้าเนินงานเป็นต้น
3) ประเมินโครงการด้านชลประทาน ด้วย CIPP Model โดยจัดท้า Workshop ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้วยซ้อน-ห้วยซั้วในประเทศไทยและ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้วย
ซ้อน-ห้วยซั้วใน สปป. ลาว
4) วิเคราะห์ SWOT ด้านความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อน้าไปสู่การจัดท้า TOWS และกล
ยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
1.4.1 มีข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการชลประทานเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว
1.4.2 เพื่อเสนอแนะความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการชลประทานกับ สปป. ลาว ใน
อนาคต
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1.5 นิยามศัพท์
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
กลยุทธ์ หมายถึง วิถีทางหรือข้อก้าหนดที่องค์การสมควรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด ภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์กร
SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงาน หลักการส้าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์
โดยการส้ารวจจากสภาพการณ ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพื่อให้รูจัก
ตนเองและรูจักสภาวะแวดลอมในการด้าเนินงาน
TOWS การวิเคราะห์ TOWS เป็นการผสมผสานกันขององค์ประกอบภายนอกและภายในที่
มีผลต่อผลส้าเร็จของโครงการ ซึ่งจะน้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณาแนวทางเลือก เพื่อน้าไปสู่การ
ก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
Integrated Water Resource Management: IWRM การบริหารจัดการน้้าแบบ
ผสมผสาน คือ กระบวนการในการส่ งเสริมการประสาน การพัฒ นาและการจัดการน้้า ดิน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
อย่ า งทั ดเที ย ม โดยไม่ส่ ง ผลกระทบต่อ ความยั่ งยืน ของระบบนิเ วศน์ ที่ส้ าคัญ (Global Water
Partnership, 2000)
Memorandum of Understanding: MOU หมายถึง เอกสารที่บันทึกข้อตกลง ความ
ร่ ว มมื อ หรื อ ความเข้ า ใจระหว่ า ง องค์ ก ร หน่ ว ยงาน รั ฐ เมื่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ยรั บ ทราบและเข้ า ใจ
รายละเอียดในบันทึกความเข้าใจนั้นแล้ว ตัวแทนผู้มีอ้านาจของทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความ
เข้าใจร่วมกัน
Greater Mekong Subregion : GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยี
และการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่ งเสริมกันอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก
CIPP เป็นแนวคิดการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation: C) 2) การประเมินปัจจัยน้าเข้า (Input Evaluation: I) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 SWOT
การวิเคราะห์ SWOT มีประโยชน์ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าปัจจัยแต่ละรายการมี
อิทธิพลต่อการด้าเนินงานหรือทิศทางการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างไร ซึ่งสามารถน้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนเพื่อบรรลุ เป้าหมายในอนาคต (กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) ใน
การศึกษานี้ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมการวิเคราะห์ SWOT ด้านการชลประทานของประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT การชลประทานของประเทศไทย
จุดแข็ง (Strengths)
1 มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้า 60
ล้านไร่ และได้รับการเห็นชอบจากมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2550
2 มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร
จัดการน้้า
3 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญที่ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งอยู่ในการควบคุมของ
ภาครัฐ
4 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญใน
ภาคการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
5 องค์กรระหว่างประเทศให้การยอมรับการบริหาร
จัดการโครงการชลประทาน (เช่น UN)

1
2
3
4
5

จุดอ่อน (Weakness)
โครงสร้ างพื้ นฐานที่ จ้าเป็นต่ อการบริ ห าร
จัดการยังไม่เพียงพอ
ขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอและขาดการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในทางปฏิ บั ติ การจั ด ล้ า ดั บ การพั ฒ นา
โครงการ และแผนการพั ฒ นาจั ด การน้้ า
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมือง
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1

2
3

4

โอกาส (Opportunities)
การบริหารจัดการน้้าได้รับความสนใจจาก
1
ภาครัฐมากขึ้น ท้าให้มีโอกาสได้รับงบประมาณ
ด้านบริหารจัดการน้้าสูง และมีหลายหน่วยงาน 2
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ต่างประเทศให้ความสนใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้้ามากขึ้น
3
วิกฤติการณ์ด้านเชื้อเพลิง อาหาร และสภาวะ
โลกร้อน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้้าเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร 4
พลังงานมากขึ้น
เมื่อเกิดกรณีวิกฤติภาคประชาชนเข้ามามีส่วน 5
ร่วมในการบริหารจัดการน้้า
6

อุปสรรค (Threats)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้าให้เกิด
วิกฤติด้านน้้าที่รุนแรง และคาดคะเนได้ยาก
กฎ ระเบียบทางราชการ และด้าน
สิ่งแวดล้อม ท้าให้การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการน้้า รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างต่าง ๆ ท้าได้ยาก
การใช้ที่ดินที่ไม่สอดรับกับสภาพพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า
ปัจจัยทางการเมือง ท้าให้การบริการจัดการ
น้้าด้าเนินการได้ยาก
มีข้อจ้ากัดในการเข้าถึงข้อมูลระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมด้าน
เศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการพัฒนาโครงการ
โดยเฉพาะการก้าหนดอัตราคิดลดที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
7 ช่องว่างทางสังคมและชนชั้นมีผลต่อแนวคิด
การมีส่วนร่วม

ที่มา: สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ (2555)
2.1.2 CIPP Model
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้เสนอ CIPP Model เป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับ
กันทั่วไป (แววตา พฤกษา, 2550) โดยก้าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท แนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีมเน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท้างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจาก
กันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน้าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร
ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน้าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
ด้าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน ในส่วนของงาน
ด้านการชลประทานในปัจจุบันกรมชลประทานยังไม่มีการน้า CIPP มาใช้ประเมินโครงการ อย่างไรก็
ตาม CIPP Model ได้ถูกน้ามาใช้ประเมินโครงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น แววตา พฤกษา
(2550) ใช้ CIPP Model ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ในด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย น้ า เข้ า ด้ า น
กระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินโครงการทั้งระบบหรือในลักษณะองค์
รวม เป็นต้น
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2.1.3 หลักการพัฒนาและการบริหารจัดการให้ได้ตามหลักการชลประทาน
การพัฒนาการชลประทาน จ้าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแหล่งน้้าในการเติมน้้าให้กับ
พื้นที่เพาะปลูก ในเวลาที่น้าซึ่งได้จากธรรมชาติมีน้อยหรือไม่มีเลยท้าให้เกษตรกรสามารถท้าการ
เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
2.1.3.1 ความหมายของการชลประทาน
"การชลประทาน" หมายความว่า "กิจการที่ รัฐบาลจัดท้าเพื่อส่งน้้า จาก
ทางน้้าหรือแหล่งน้้าไปใช้ในการเพาะปลูก และหมายความถึงการป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูก
อันเกี่ยวกับน้้า ทั้งรวมถึงการคมนาคมทางน้้า ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานนั้นด้วย" (วิบูลย์ บุญยธโรกุล,
2526)
หลักการส้าคัญของการชลประทาน (กรมชลประทาน, 2526) คือการ
บริหารจัดการน้้า ให้ได้ปริมาณ สถานที่ และเวลาที่เหมาะสม ตามความต้องการ โดยเป้าหมายของ
การจัดการน้้าชลประทาน ครอบคลุมถึง เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อการเกษตร
และการอุตสาหกรรม ดังนั้น การชลประทานจึงมีลักษณะงาน 7 ด้าน ได้แก่
1) การเก็บน้้า (Storage of Water หรือ Water Conservation)
2) การส่งน้้าเพื่อการเพาะปลูก (Irrigation)
3) การระบายน้้า (Drainage)
4) การแปรสภาพที่ดิน (Land Reclamation)
5) การบรรเทาอุทกภัย (Flood Control)
6) การไฟฟ้าพลังน้้า (Hydro Power)
7) การคมนาคมทางน้้า (Inland Navigation)
2.1.3.2 การพัฒนาการชลประทาน
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมตามพื้นที่ถือครอง 131 ล้านไร่
คิดเป็นความต้องการใช้น้าประมาณ 106,000 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 65 ของความต้องการใช้น้า
รวม โดยที่ปริมาณน้้าภาคการเกษตรร้อยละ 42 จัดสรรให้กับพื้นที่เกษตรชลประทาน 29.60 ล้านไร่
หรือร้อยละ 22 ของพื้นที่เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพื้นที่ศักยภาพตามแผนพัฒนาฯ 9
พบว่า พื้นที่ชลประทานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามศักยภาพของประเทศไทยมีประมาณ 60 ล้านไร่
ดังนั้น จึงยังมีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานได้อีกกว่า 30 ล้านไร่ กรมชลประทานจึงได้ปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้้าบนแนวคิดของ 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการด้านการใช้
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นมาตรการที่น้ามาใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เน้นการพัฒนาและการใช้น้าภายใน
ลุ่มน้้าเป็นหลักมาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ มีทั้งสภาวะน้้าท่วมและขาด
แคลนน้้า จากนั้น จึงน้าแนวทางการผันน้้าระหว่างลุ่มน้้าภายในประเทศมาพิจารณาด้าเนินการเป็น
อันดับถัดไป มีแผนการด้าเนินงานจ้าแนกตามประเภทของอาคารชลประทาน ซึ่งด้าเนินการร่วมกับ
มาตรการด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ในพื้นที่โครงการชลประทานที่
มีอยู่
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2) การพัฒนาแหล่งน้้า ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ฝาย และประตู
ระบายน้้า/เขื่อนระบายน้้า เพื่อให้มีน้าต้นทุนอย่างเพียงพอ และขยายพื้นที่ส่งน้้าเพิ่มขึ้น
3) การเพิ่มศักยภาพ หรือเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้้า ได้แก่ โครงการ
โครงข่ายน้้า หรือการผันน้้าระหว่างลุ่มน้้าและระหว่างประเทศ
4) การบรรเทาภัยจากน้้า เน้นในเรื่องการบรรเทาปัญหาน้้าท่วมเป็น
หลัก แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกบางส่วน ได้แก่ โครงการแก้มลิง และ
โครงการระบบระบายน้้า
2.1.4 การบริหารจัดการน้าแบบผสมผสาน (IWRM)
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับน้้าและสิ่งแวดล้อมที่กรุงดับบลินในปี ค.ศ. 1992
(พ.ศ.2535) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในทางปฏิบัติ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประชุมได้มีการหารือและได้หลักการส้าคัญ
4 ประการ ซึ่งภายหลังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา ณ กรุงรีโอเดอจาไนโร ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักการทั้ง 4
ประการได้รับการขนานนามว่า “หลักการดับบลิน” (The Four Dublin Principles) และเป็นที่
ยอมรับของประชาคมโลกเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน มีใจความส้าคัญ
ดังนี้
1) น้้าจื ดเป็ น ทรัพยากรที่มีจ้ากัดและเปราะบาง จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต การ
พัฒนาและสิ่งแวดล้อม
2) การพั ฒ นาและจั ด การน้้ า ต้ อ งอยู่ บ นพื้น ฐานของการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ ใ ช้ ผู้
วางแผนและผู้ก้าหนดนโยบายทุกระดับ
3) สตรีมีบทบาทส้าคัญในการจัดหา จัดการและดูแลรักษาน้้า
4) น้้ า มี คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ส้ า หรั บ ภาคการใช้ ต่ า งๆ และนั บ เป็ น สิ น ค้ า เชิ ง
เศรษฐกิจ
แนวคิดการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสานมีความแตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมของ
การบริหารจัดการน้้า โดยมีการค้านึงถึงการจัดการทั้งทางด้านอุปกรณ์และอุปสงค์ สามารถพิจารณา
ได้ภายใต้ 2 ระบบหลัก ดังนี้
1) ระบบทางธรรมชาติ (Natural system integration) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณ
และคุณภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีข้อพึงตระหนัก เช่น การผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการ
น้้าจืดและชายฝั่งทะเล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างน้้าจืดและน้้าทะเล การผสมผสานการบริหาร
จัดการดินและน้้า การผสมผสาน แนวคิดน้้าสีเขียว 1 (Green water) และน้้าสีน้าเงิน2 (Blue water)
การผสมผสานการบริหารจัดการปริมาณน้้าและคุณภาพน้้า และการผสมผสานผลประโยชน์ของผู้ใช้
น้้าต้นน้้าและท้ายน้้า เป็นต้น
1
2

น้้าสีเขียว หมายถึง น้้าที่ใช้โดยตรงส้าหรับการผลิตมวลชีวภาพและที่ระเหยไปในบรรยากาศ
น้้าสีน้าเงิน หมายถึง น้้าที่ไหลในล้าธารและที่อยู่ใต้ดิน

8
2) ระบบทางมนุษย์ (Human system integration) ซึ่งเป็นผู้ก้าหนดหรือท้าให้
เกิดความต้องการในการใช้ การผลิตของเสียและการปนเปื้อนของทรัพยากร และยังเป็นผู้ก้าหนด
ล้ าดับ ความส้ าคัญในการพั ฒ นา โดยมีข้ อพึงตระหนัก ส้ าคัญ เช่น การสร้างความเข้ าใจในระบบ
ศักยภาพ ความเปราะบางและข้อจ้ากัดของระบบตามธรรมชาติ โดยผลักดันให้มีการก้าหนดนโยบาย
รัฐ การจัดล้าดับความส้าคัญและการวางแผนอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการน้้าในระดับมหภาค
โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายด้านอื่นๆ เช่น ด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร เป็นต้น และการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ทั้ ง นี้ พบว่ า กรอบและวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การน้้ า แบบผสมผสานต้ อ งอาศั ย
องค์ป ระกอบที่เกื้อหนุ น ต่อระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ โดยองค์ประกอบหลั ก (สมเกียรติ
ประจ้าวงษ์, 2555) ได้แก่
1) สภาวะแวดล้ อ มที่ อ้ า นวย ได้ แ ก่ กรอบนโยบายชาติ ข้ อ มู ล และระบบ
สารสนเทศ
2) สถาบัน ได้แก่ บทบาทขององค์กร/ สถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
3) เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ และ
กฎหมายข้อบังคับ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ข้อมูลด้านการชลประทาน
ข้อมูลด้านการชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน
ลุ่มน้้าโขงเดียวกันกับ สปป. ลาว สรุปได้ ดังนี้
2.2.1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ใน
ระดับความสูงระหว่าง 120-400 เมตรจากระดับน้้าทะเล ลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งจานลาดเอียงไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสันเขาเป็นขอบสูงทางทิศตะวันตกโดยเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดง
พญาเย็น ทิศใต้ขอบสูงโดยเทือกเขาสันก้าแพงและเทือกเขาพนมดงรักแล้วลาดลงสู่แม่น้าโขงทางทิศ
ตะวันออก ทิวเขาที่ส้าคัญได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาสันก้าแพงและทิวเขาพนม
ดงรัก พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงโคราชและมีทิวเขาที่พาดผ่านที่ส้าคัญ คือ
ทิวเขาภูพาน
พื้นที่ลุ่มน้้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลุ่มน้้าหลักที่ส้าคัญ 3 ลุ่มน้้า คือ
ลุ่มน้้าโขงอีสาน ลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้ามูล คลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 165,636 ตร.กม. (104.59 ล้านไร่)
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ครอบคลุม 20 จังหวัด
2.2.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แสดง
ดังตารางที่ 2 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร (ร้อยละ 67.44) รองลงมา ได้แก่ พื้ นที่ป่าไม้
(ร้อยละ 19.60) และพื้นที่ชุมชน/ แหล่งน้้าและอื่นๆ (ร้อยละ 12.96)
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ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1 ป่าไม้
2 พื้นที่ท้าเกษตร
3 ชุมชน/แหล่งน้้า/อื่นๆ
รวม
ที่มา: กรมชลประทาน (2553)

พื้นที่ (ล้านไร่)
20.50
70.54
13.55
104.59

ร้อยละ
19.60
67.44
12.96
100.00

2.2.1.3 เศรษฐกิจสังคมและการเกษตร
การท้าการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ท้านาข้าว ซึ่งยังอาศัยน้้าฝนและเป็นที่
ราบลุ่มจึงมักประสบปัญหาน้้าท่วมที่เกิดจากน้้าหลากและปัญหาขาดแคลนน้้าอันเกิดจากฝนทิ้งช่วงใน
ฤดูฝนและการใช้น้าในฤดูแล้งเพราะแหล่งน้้าต้นทุนมีน้อย ท้าให้มีผลผลิตข้าวนาปีในพื้นที่นาน้้าฝนต่้า
กว่าพื้นที่เกษตรชลประทาน (360:530 กก./ไร่) เกษตรกรในภาคอีสานมีรายได้ต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยของ
เกษตรกรทั้งประเทศกว่าเท่าตัว (68,000:137,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) มีคนยากจน 2.8 ล้ านคน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 52 ของประเทศ มี พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเป็ น ทะเลทรายสู ง กว่ า ภาคอื่ น ๆ
ประมาณ 9 ล้านไร่ จากทั้งประเทศ 16 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 21.5 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 34 ของประชากรทั้งประเทศ (กรมชลประทาน, 2553)
2.2.1.4 ด้านอุตุอุทกวิทยา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยมี ป ริ ม าณฝนรายปี เ ฉลี่ ย
1,335.3 มม. อยู่ในช่ว งฤดูฝ นร้ อยละ 88 อยู่ในช่ว งฤดูแล้ งร้อยละ 12 ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ ย
49,040.1 ล้ าน ลบ.ม. อยู่ในช่วงฤดูฝ นร้อยละ78 อยู่ในช่วงฤดูแล้งร้อยละ 22 (กรมชลประทาน ,
2553)
2.2.1.5 การพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน
การพัฒนาแหล่งน้้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส้านักบริหารโครงการ,
กรมชลประทาน, 2555) สามารถเก็บกักน้้าได้ความจุรวมทั้งสิ้น 11,176 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ เก็บกักได้ 7,758 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานขนาดกลาง เก็บกัก
ได้ 2,460 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานขนาดเล็ก เก็บกักได้ 958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
69,22 และ 9 ของความจุ น้ ารวมทั้งหมด ตามล้ าดั บ มีพื้ นที่ช ลประทาน 5.89 ล้ า นไร่ แบ่งเป็ น
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ชลประทาน 2.31 ล้านไร่ โครงการชลประทานขนาดกลาง มี
พื้นที่ชลประทาน 2.77 ล้านไร่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีพื้นที่ชลประทาน 0.82 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 39,47 และ 14 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ตามล้าดับ
2.2.1.6 พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาการชลประทาน
พื้นที่ที่สามารถพัฒนาการชลประทานได้ทั้งหมดประมาณ 32.47 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 46.03 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด
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2.2.1.7 สภาพปัญหาและแนวทางการบรรเทาภัย
1) น้้าท่วม ปัจจุบัน สภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ลุ่มน้้าหลัก ดังนี้
(1) ลุ่ ม น้้ า โขงอี ส าน : น้้ า ท่ ว มบริ เ วณพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า โขง
โดยเฉพาะบริเวณปากล้าน้้าสายหลัก เช่น ล้าน้้าเลย แม่น้าสงคราม และล้าน้้าก่้า
(2) ลุ่มน้้าชี : น้้าท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมล้าน้้าชี และล้าน้้าสาขา
เช่น ล้าน้้าพรม-เชิญ ล้าน้้าพอง ล้าปาว และล้าน้้ายัง
(3) ลุ่มน้้ามูล : น้้าท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมล้าน้้ามูล และล้าน้้า
สาขา เช่น ล้าตะล้าเชียงไกร ล้าตะคอง ล้าพระเพลิง ล้านางรอง ล้าชี และล้าทับทัน
แนวทางการบรรเทาอุทกภัย แบ่งออกตามลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้
(1) พื้นที่ลุ่มน้้าโขง ได้แก่ การก่อสร้างผนังกั้นน้้าโขง ประตูระบาย
น้้าปากล้าน้้า และการสร้างอ่างเก็บน้้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
(2) พื้น ที่ ลุ่ ม น้้ าชี ได้ แ ก่ การก่ อสร้ างแหล่ ง เก็ บ กัก และชะลอน้้ า
หลากในลุ่มน้้าตอนบน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในลุ่มชีตอนกลาง และการก่อสร้างผนังกั้น
น้้าในลุ่มน้้าชีตอมล่าง
(3) พื้นที่ลุ่ มน้้ามูล ได้แก่ การก่อสร้างแหล่ งเก็บกักและชะลอน้้า
หลากในลุ่มน้้ามูลตอนบน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในลุ่ มน้้าตอนกลาง และการก่อสร้าง
ผนังกั้นน้้าในลุ่มน้้ามูลตอนล่าง
2) ภัยแล้ง
ภัยแล้ งที่เกิดขึ้นส่ ว นใหญ่มีผ ลกระทบต่อการท้าเกษตรกรรมสรุป
สาเหตุส้าคัญได้ดังนี้
(1) ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนไม่แผ่กระจายทั้งพื้นที่และฝนทิ้งช่วง
(2) ลักษณะดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้้า
(3) การตัดไม้ท้า ลายป่าพื้นที่ต้นน้้าล้ าธาร เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม
(4) ความสามารถในการกัก เก็บน้้า ไว้ ใช้ ได้เพียงร้อยละ 5 ของ
ปริมาณฝน
แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งมีทั้งสิ้น 5 แนวทางดังนี้
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า
(2) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าต้นทุน
(3) การพัฒนาระบบส่งน้้าและกระจายน้้า
(4) การผันน้้าจากแม่น้าโขง
(5) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
2.2.1.8 แผนพัฒนาแหล่งน้้าตามกรอบน้้า
จากการศึกษาจัดท้าแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่ มน้้าอย่างเป็น
ระบบ (กรมชลประทาน, 2553) พบว่า
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1) สามารถเพิ่มความจุเก็บกักได้อีก 4,115.4 ล้าน ลบ.ม.
2) สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 20.7 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพัฒนา
แหล่งน้้าต้นทุนในประเทศได้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 5.7 ล้านไร่ จากโครงการผันน้้าโขง เลย ชี มูล
ได้ พื้ น ที่ ช ลประทานเพิ่ ม ขึ้ น 15 ล้ า นไร่ และมี พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ 1.1 ล้ า นไร่ ยั ง คงเหลื อ พื้ น ที่
การเกษตรอีก 42.85 ล้านไร่ ที่ยังต้องอาศัยน้้าฝนเพื่อท้าการเกษตร
2.2.1.9 แผนพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่มีทั้งสิ้น 13 โครงการ ประกอบด้วย
ประเภทโครงการแก้ ม ลิ ง จ้ า นวน 1 โครงการ คื อ แก้ ม ลิ ง ลุ่ ม น้้ า ชี ประเภทโครงการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพ จ้านวน 8 โครงการ ประเภทโครงการอ่างเก็บน้้า จ้านวน 4 โครงการ และมีพื้นที่
ศักยภาพการพัฒนาโครงการโขง-เลย-ชี-มูล ประมาณ 15 ล้านไร่
2.2.2 ข้อมูลด้านการชลประทานของ สปป. ลาว
ข้อมูลด้านการชลประทานของ สปป. ลาว สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.2.2.1 ภูมิศาสตร์
สปป. ลาว เป็ น ประเทศที่ ไ ม่ มี ท างออกสู่ ท ะเล อยู่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวม 236,800 ตร.กม. ทิศเหนือติดกับประเทศจีนและประเทศเมียนมาร์ ทิศ
ใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับประเทศ
ไทย ประเทศทอดยาวกว่ า 1,700 กม.ตามแนวแกนเหนื อ ใต้ ร้ อ ยละ 80 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ
ประกอบด้วยเนินเขาและภูเขา พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดคิดเป็น 14,680 ตร.กม. ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ที่ดินท้ากินเป็นประมาณ 13,600 ตร.กม. และพื้นที่ปลูกพืชถาวรเป็น
1,080 ตร.กม.
2.2.2.2 ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นเขตร้อน ฤดูฝนจากช่วงเดือนเมษายนถึง
เดือนตุลาคม ปกคลุมด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีเป็น 1,600 มม. (ปริมาณ
น้้าฝน 1,300 มม. ในหุบเขาทางตอนเหนือ และ 3,700 มม. ในภาคใต้) ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน ระดับน้้าในแม่น้าโขงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 20 เมตรระหว่างฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง
2.2.2.3 แหล่งน้้า
สปป. ลาว มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าหลัก และร้อย
ละ 90 ของประเทศตั้งอยู่ในลุ่มน้้าโขง ปริมาณน้้าท่ารายปีในประเทศลาวประมาณ 270,000 ล้าน
ลบ.ม. เทียบเท่ากับร้อยละ 35 ของปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปีของทั้งลุ่มน้้าโขง สปป. ลาว มีลุ่มน้้าหลัก
39 ลุ่มน้้า แต่มีลุ่มน้้าที่เชื่อมโยงโดยตรงกับแม่น้าโขงจ้านวน 11 ลุ่ม พบว่าน้้าผิวดินร้อยละ 82 ถูกใช้
ในภาคการเกษตร ร้อยละ 10 เพื่อการอุตสาหกรรมและร้อยละ 8 ส้าหรับการอุปโภคบริโภค (Earth
Trends, 2003) ทั้งนี้ น้้าใต้ดินเป็นทรัพยากรที่มีมากหากแต่ยังไม่ได้น้ามาใช้ประโยชน์มากนัก โดย
ส่วนใหญ่น้าใต้ดินเป็นแหล่งน้้าหลักส้าหรับเขตชนบท และพื้นที่ลุ่มน้้าที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้้าผิว
ดิน (WEPA, 2010)
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2.2.2.4 การชลประทานและการระบายน้้า
พื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพมีประมาณ 6,000 ตร.กม. (FAO, 2007)
ในช่วง พ.ศ.2503 การชลประทานของ สปป. ลาว เริ่มมีการจัดการที่ทันสมัยขึ้นด้วยระบบชลประทาน
ฝายคอนกรีตและคลอง รวมทั้งการออกแบบที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิคจากองค์กร
ระหว่างประเทศ การชลประทาน สามารถจ้าแนกตามภูมิภาคเป็น 3 ประเภท คือ (1) ชุมชนที่มีการ
จั ด การชลประทานโดยแรงโน้ ม ถ่ ว งในภู เ ขาทางภาคเหนื อ (2) การสู บ น้้ า ชลประทานพื้ น ที่ ร าบ
เวียงจันทน์ และ (3) การสูบน้้าชลประทานไปตามแม่น้าโขง (FAO, 2014)
การศึก ษาในปี พ.ศ. 2548 พบว่า มีพื้นที่ ช ลประทานที่ มีความพร้อ ม
ประมาณ 3,100 ตร.กม. โดยการชลประทานใช้น้า ใต้ดินครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ตร.กม. (FAO,
2011) แหล่งน้้าหลักเพื่อการชลประทาน คือ โครงการผันน้้าจากแม่น้าคิดเป็นร้อยละ 83 ของพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด นอกจากนี้เป็นการสูบน้้าจากแม่น้าในเขตภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 15 และน้้าจาก
อ่างเก็บน้้าร้อยละ 2
ในภาพรวมฤดูฝนมีพื้นที่ชลประทาน 2,707.42 ตร.กม. ขณะที่ในฤดูแล้ง
มีพื้นที่ชลประทาน 1,009.34 ตร.กม. (FAO, 2014) ทั้งนี้ พบว่าการชลประทานฤดูฝนมีการท้า
กระจายในพื้น ที่ทั่ว ประเทศ ส่ ว นการชลประทานฤดูแล้งส่ว นใหญ่จะอยู่ใกล้ เมือง ประการส้าคัญ
พบว่า มีการวางแผนออกแบบโครงร่าง โครงสร้างการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม หากแต่มักจะ
ไม่ถูกน้ามาใช้เพราะข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ
2.2.2.5 โครงการชลประทาน
สปป. ลาว มีโครงการที่สร้างแล้วเสร็จจ้านวน 2,333 โครงการ มีพื้นที่
ชลประทาน 1,664.76 ตร.กม. (FAO, 2014) พื้นที่ชลประทานเฉลี่ยของแต่ละโครงการประมาณ
0.71 ตร.กม. ซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในลุ่มน้้า เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ที่สูง
ชัน เป็นภูเขา จึงจ้ากัดที่ดินที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาโครงการชลประทาน ทั้งนี้ สปป. ลาว มี
แผนพัฒนาโครงการชลประทานจนถึงปี พ.ศ. 2573 อีกประมาณ 2,768 โครงการ พื้นที่ชลประทาน
2,386.17 ตร.กม.
2.2.2.6 แนวโน้มในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแหล่งน้้าใน สปป. ลาว ได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น รัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาลเยอรมนี ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และธนาคารโลก โดยส่วนใหญ่ความช่วยเหลือ
กระจุกตัวอยู่รอบๆ เมืองใหญ่ริมแม่น้าโขง ทั้งนี้ รัฐบาลของ สปป. ลาว มีวัตถุประสงค์ในระยะยาว
เพื่อบริหารจัดการน้้าให้เพียงพอกับประชากรร้อยละ 80 ของประเทศ สปป. ลาว มีกลยุทธ์ในภาคการ
ชลประทาน (คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง, 2557) ดังนี้
1) การปรับปรุงการวางแผนโครงการชลประทาน โดยเน้นความต้องการ
ของเกษตร สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนและการจั ดการโดยกลุ่ มผู้ ใช้ น้า มี การจัด ตั้ง ข้อ ก้า หนดและ
กฎหมายน้้าใหม่ โดยกรมชลประทานของ สปป. ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) พัฒนาการชลประทานส้าหรับพื้นที่นาข้าวที่ลุ่มในฤดูฝน
(2) พัฒนาการชลประทานฤดูแล้ง
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(3) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจและสามารถดูแล
กลุ่มผู้ใช้น้าได้ ทั้งนี้มี โครงการภายใต้แผนงานดังกล่าว ได้แก่
- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
- การฝึกอบรมเกษตรกรในการจัดการชลประทาน
- การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ Cost Recovery ใน
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ การด้ า เนิ น งานและบ้ า รุ ง รั ก ษาโครงการชลประทาน (Operation and
Maintenance costs)
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการตลาดภายใต้กลไกทาง
เศรษฐกิจใหม่
2) แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านเกษตรชลประทาน สปป. ลาว ปี พ.ศ.
2553 - 2558 แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เกษตรจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและมี
ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง ทั้งนี้ พืชโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มัน จะมีการ
เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ราบขนาดเล็กทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง และบางส่วนของภาคใต้เพิ่มอีก
ประมาณร้อยละ 25 แผนปฏิบัติการฯ ยังมีการกล่าวเน้นถึงการพึ่งพาตนเองโดยเป็นการพัฒนาพื้นที่
ขนาดเล็กในบริเวณที่มีความเหมาะสม ผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ในนาข้าว การปศุสัตว์ การปลูกผัก
และการปลูกพืชประเภทมีหัว พร้อมกับการสร้างฝายชุมชนและพื้นที่เก็บน้้าขนาดเล็กเพื่อใช้ส้าหรับ
ฤดูแล้งสนับสนุนการชลประทานเพื่อการเพาะปลูกและปศุสัตว์
2.2.3 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ลาว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ในปัจจุบันด้าเนินไปอย่างราบรื่น
ใกล้ ชิดบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่ว มกัน ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
สภาวะแวดล้ อ มทางการเมือ งและเศรษฐกิ จระหว่ า งประเทศ นโยบายที่ ต่ อ เนื่อ งของไทยที่ เ น้ น
เสริมสร้ างความสั มพัน ธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่้าเสมอ
ตลอดจนการที่ สปป. ลาว เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ กอาเซีย น เมื่ อ เดื อนกรกฎาคม 2540 นอกจากนี้
ประเทศไทยและ สปป. ลาว ได้จัดท้าสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน (Treaty of
Amity and Cooperation) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535 เพื่อยืนยันว่าจะเคารพในเอกราชและไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยในปัจจุบัน ยัง
มีการด้าเนินกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ และมีการจัดท้ากรอบความร่วมมือ
ในด้ า นต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั งคมและ
วัฒนธรรม และด้านการทูต เป็นต้น
2.2.3.1 ความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคี : ความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือด้าน
การเกษตร (Agricultural Cooperation Framework)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
แห่ง สปป. ลาว ได้พิจารณาถึงความสนใจที่มีร่วมกัน เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
การเกษตร และตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดท้าโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน เพื่อใช้
ประโยชน์จากทรั พยากรของทั้งสองประเทศในภาคการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และค้านึงถึง
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ศักยภาพของทั้งสองประเทศเป็นหลัก โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Memorandum of Understanding between the Ministry of
Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of
Agriculture and Forestry of the Lao People’s Democratic Republic on Agriculture
Cooperation Preamble) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุน
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการค้าในสาขาการเกษตรระหว่าง
คู่ภาคี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต ซึ่ง
อยู่ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่ผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย ได้แก่ การพัฒนาด้านการเกษตร
การชลประทาน การจัดพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาองค์กรภาคการเกษตร กระบวนการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและธุรกิจเกษตร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การส่งเสริมความร่วมมือ
และการประสานงานภายในองค์กรระดับภูมิภาคและประเทศ รวมถึงความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน (ส้านักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556)
2.2.3.2 ความร่วมมือภายใต้กรอบ GMS
โครงการ GMS (Greater Mekong Subregion) เป็นความร่วมมือของ 6
ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก กลุ่มประเทศ
GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.3 ล้าน ตร.กม.หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากร
รวมกันประมาณ 250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า
การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึ กษาระหว่างกัน
ตลอดจนการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส่ ง เสริ ม กั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก (คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง, 2557)
2.2.3.3 ความร่วมมือภายใต้โครงการพระราชด้าริ (ด้านการเกษตร)
โครงการความร่วมมือภายใต้ โครงการพระราชด้าริด้านการเกษตร เป็น
การด้าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ประชาชนใน สปป. ลาว
1) โครงการศูนย์พัฒ นาและบริการด้านการเกษตรห้ ว ยซอน-ห้ว ยซั้ว
(หลัก 22)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด้าริให้จัดตั้งโครงการศูนย์
พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้วขึ้น ตามค้ากราบบังคมทูลขอพระราชทานของ
ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มีโอกาส
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เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัด
สกลนคร อันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ท้าให้เกิดความประทับใจ
และประสงค์จะให้มีโครงการด้านการพัฒนาในลักษณะเดียวกันใน สปป. ลาว โครงการศูนย์พัฒนา
และบริการด้านการเกษตรห้ วยซอน-ห้ วยซั้วก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเมษายน 2537
นับเป็ นโครงการในพระราชด้าริ แห่งแรกในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่เมือง
นาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ กิจกรรมการด้าเนินงานหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาทิ ไฟฟ้า น้้าประปา ในพื้นที่ 2) การพัฒนาแหล่งน้้า อาทิ การสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยซอน การสร้าง
ฝายห้วยซั้ว 3) การพัฒนาที่ดิน 4) การพัฒนาด้านวิชาการการเกษตร 5) งานด้านการปศุสัตว์ 6) งาน
ด้านการประมง และ 7) งานด้านการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นอกจากศูนย์ฯ จะประสบความส้าเร็จในการ
พัฒ นาพื้น ที่ในเขตโครงการ ช่ว ยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒ นาด้านการเกษตรแล้ ว
โครงการศูนย์ฯ ยังได้พัฒนาขึ้นเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ท้องถิ่น มีการจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากทุกแขวงใน สปป. ลาว เป็นที่ยอมรับจากทั้ง
ภาคน้าและประชาชนว่าเป็นศูนย์บริการด้านการเกษตรที่ครบวงจรในโอกาสที่ศูนย์ฯ ด้าเนินการครบ
15 ปีในปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ ทรงเปิดฝายห้วย
ซั้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552
ปัจจุบัน โครงการศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การด้าเนินงานของแผนกกสิกรรม
และป่ าไม้ นครหลวงเวีย งจั น ทน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส้ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์, 2552)
2) โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจ้าปาสัก
ด้วยมหาวิทยาลัยจ้าปาสักแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจ้าปาสักเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเกษตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชด้าริให้ส้านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินงาน“โครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน”ขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยจ้าปาสัก ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2550
กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย 1) งานด้านการพัฒนาที่ดิน 2)
งานด้านชลประทาน 3) งานด้านปศุสัตว์ 4) งานด้านประมง 5) งานด้านการเกษตร 6) งานด้านการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน อาทิ การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และ 7) งานด้านการเผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ ได้แก่ส้านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์
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2.2.3.4 ความร่ ว มมือเพื่อการพัฒ นาแหล่ งน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับน้้า
อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ภายใต้การ
ด้าเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission) เป็นโครงการร่วมระหว่าง
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาแหล่งน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องลุ่มแม่น้าโขง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยมี
ประเทศในลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งใช้ประโยชน์ในลุ่มน้้า
โขงตอนล่างร่วมกัน เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว (คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง, 2557)
วัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ คือ การลดระดับความยากจน และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น คือ น้้า มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งน้้า และทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยหลักการโดยรวมของโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ด้ว ยการน้ าแนวคิ ดการจัด การทรั พ ยากรน้้ าแบบบูร ณาการ ยัง ผลให้
โครงการดังกล่าวสามารถมองเห็นความต้องการโดยรวมและผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งอาศัยระบบ
น้้าร่วมกัน อ้านวยการกระบวนการพัฒนาที่สมดุล ด้ารงสันติ เท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกลุ่มน้้าโขง
2.2.4 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ประเทศไทยมีเส้นแบ่งเขตแดนติดต่อกับ สปป. ลาว ประกอบด้วย 12 จังหวัดของ
ไทย ได้ แ ก่ เชีย งราย พะเยา น่ า น อุ ตรดิ ต ถ์ พิ ษณุ โ ลก เลย หนองคาย นครพนม อ้า นาจเจริ ญ
มุกดาหาร อุบลราชธานี และบึงกาฬ และ 9 แขวงของลาวได้แก่ แขวงบ่อแก้ว แขวงไซยะบุรี แขวง
เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิค้าไซ แขวงค้าม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน
และแขวงจ้าปาสัก โดยที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและ
สปป. ลาว
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ สปป. ลาว พบว่า
ประมาณร้ อ ยละ 92 ของจั ง หวั ด ที่ มี ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ สปป. ลาว มี ก ารก้ า หนดยุ ท ธศาสตร์
ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศไว้ ส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส้าคัญกับการค้าระหว่างประเทศ
รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เนื่องจากส่วนใหญ่มีทรัพยากรน้้าที่ใช้ร่วมกันแหล่งใหญ่คือแม่น้าโขง และอยู่
ในพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ
ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว การค้าชายแดนเป็นการท้า
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชนที่มีภูมิล้าเนาตามแนวจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็น
ต่อการด้ารงชีวิต ค้าขายกันผ่านจังหวัดชายแดนไทย 11 จังหวัด เรียงตามปริมาณมากไปน้อย ได้แก่
หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย นครพนม เลย อ้านาจเจริญ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และ
บึงกาฬ สินค้าส่งออกและน้าเข้าที่ส้าคัญทางชายแดนไทย - ลาว สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามัน
ดีเ ซล รถยนต์ น้้ า มั น เบนซิ น เครื่ องจั กรที่ใ ช้ ในการก่ อ สร้ าง เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า ผ้ าผื น และด้ า ย
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลส์ เครื่องส้าอาง เครื่องหอมและสบู่ เป็นต้น สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่
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ทองแดงและผลิ ตภัณฑ์ ไม้แปรรู ป เสื้ อผ้ าส้ าเร็จรูป ธัญพืช มันส้ าปะหลั ง เครื่องจั กรที่ใช้ในการ
อุตสาหกรรม/ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ อนินทรีย์ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก เป็นต้น
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย - ลาว (พ.ศ.2543-2554)
ปี พ.ศ. (ค.ศ.)

มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่าการนาเข้า
ดุลการค้า

มูลค่า
มูลค่าการ
การค้ารวม
ส่งออก
2543 (2000)
21,042.2
16,960.6
4,081.6
12,879.0
2544 (2001)
22,076.2
17,656.2
4,420.0
13,236.2
2545 (2002)
20,510.8
16,233.1
4,277.7
11,955.4
2546 (2007)
21,912.4
17,453.0
4,459.4
12,993.5
2547 (2008)
28,805.3
23,792.0
5,013.3
18,778.7
2548 (2005)
36,610.4
29,843.7
6,766.7
23,077.0
2549 (2006)
46,431.8
35,494.0
10,937.8
24,556.2
2551 (2007)
51,880.3
41,602.3
10,278.0
31,324.4
2552 (2008)
77,672.1
56,030.2
21,642.0
31,388.2
2553 (2009)
71,699.6
53,740.9
17,958.7
35,782.2
2554 (2010)
87,191.0
64,117.4
23,073.6
41,043.8
2554(2011) Jan-Apr
35,364.4
25,941.7
25,941.7
16,519.1
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2554)

ตารางที่ 4 แสดงการเปรีย บเทียบมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับการค้าชายแดนระหว่างไทย ลาว (พ.ศ. 2543-2554)
มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่าการค้าชายแดน
มูลค่าการค้า
มูลค่าการค้า
ปี พ.ศ. (ค.ศ.)
(ร้อยละของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ชายแดน
ระหว่างประเทศ)
2543 (2000)
18,395.6
21,042.2
114.4
2544 (2001)
22,205.4
22,076.2
99.4
2545 (2002)
21,104.2
20,510.8
97.2
2546 (2007)
23,212.3
21,912.4
94.4
2547 (2008)
27,993.3
28,805.3
102.9
2548 (2005)
40,090.6
36,610.4
91.3
2549 (2006)
58,473.2
46,431.8
79.4
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มูลค่าการค้าชายแดน
ปี พ.ศ. (ค.ศ.)
(ร้อยละของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ)
2550 (2007)
61,480.3
51,880.3
84.4
2551 (2008)
78,963.9
77,672.1
98.4
2552 (2009)
71,989.4
71,699.6
99.6
2553 (2010)
91,542.0
87,191.0
95.25
2554 (2011) Jan-Apr
36,475.8
35,364.4
96.95
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2554)
มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ

มูลค่าการค้า
ชายแดน

จากตารางเป็ น การเปรี ยบเที ยบมูล ค่า การค้า ระหว่ างประเทศกับ มูล ค่า การค้ า
ชายแดนระหว่างไทย - ลาว พบว่าประเทศไทยได้ดุลการค้ากับ สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศ มีมูลค่าใกล้เคียง
กันกับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศท้าการค้าระหว่างกัน3 (ตารางที่ 3 และ 4)
เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายและก้าหนดทิศทางความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านที่ชัดเจนและจริงจั ง มีการเจรจาแผนความร่ว มมือทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิช ย์แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ในหลายเวที เพื่อ ลดปั ญหา
อุปสรรคทางการค้าอ้านวยความสะดวกให้เกิดความลื่นไหลทางการค้าเป็นระยะๆมากขึ้น ดังนั้น ทั้ง
สองประเทศจึงมีโอกาสที่ดีสามารถร่วมมือกันพัฒนาการใช้ทรัพยากรในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า โดยใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี แ ละศุ ล กากรร่ ว มกั น เช่ น โครงการ
Contract Farming ท้าให้ธุรกิจการเกษตรไทยเข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านปัญหายาเสพติด สามารถด้าเนินการป้องกันด้วยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบการค้าในจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยลาว เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างอ้าเภอฝั่งไทยและเมืองฝั่งลาวที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน ตลอดจนสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สปป.
ลาว จัดอยู่ในประเทศรายได้ต่้า 4 แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ที่มี
ค่าเช่าถือครองที่ดินที่ไม่สูงมากนักและสามารถเช่าได้ในระยะเวลานานพอสมควร มีแร่ธาตุต่างๆ แทบ
ทุกชนิด เช่น ถ่านหินลิกไนต์ ดีบุก ยิปซั่ม ตะกั่ว สังกะสี บ็อกไซต์เหล็ก ทองแดง อัญมณี ไปจนถึง
เหมืองทองค้าขนาดใหญ่ในเอเชีย ที่รู้จักในนามของเหมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต เป็นเหตุให้นัก
ลงทุนเข้าไปลงทุนกันมากขึ้น นอกจากนี้ สปป. ลาว มีนโยบายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้้า 20,000

3
4

สินค้าที่ลักลอบข้ามแดนมีมูลค่าเกือบเท่ากับหรือมากกว่าการค้าปกติ
ธนาคารโลกได้ระบุนิยาม ประเทศรายได้ต่้า คือ ประเทศที่มีรายได้ประชาชาติน้อยกว่า 1,026 ดอลล่าร์สหรัฐต่อหัว/ปี
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เมกกะวัตต์ /ปี สปป. ลาว ถือว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย แต่ปัจจุบันมีการใช้ไปเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น
ในขณะนี้ทางไทยได้เข้าไปลง MOU เพื่อสร้างเขื่อนซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว หลายโครงการ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการศึกษา ประกอบด้วย ขั้นตอนการด้าเนินงาน 3 ส่วนหลัก (ภาพที่ 1) ได้แก่
1) การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษา SWOT
ด้านการชลประทานของประเทศ 2) หลักการ IWRM 3) หลักการชลประทาน และ4) MOU และ
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ลาวที่ผ่านมา

การทบทวนวรรณกรรม
SWOT
ชลประทานไทย

IWRM

หลักการชลประทาน

MOU + โครงการ
ความร่วมมือ

Workshop
ข้อมูลวิศวกรรม
เทคนิค

CIPP
ห้วย อน-ห้วย ้วั

SWOT
ไทย - ลาว

Workshop –ไทย
สัมภาษณ์ - ลาว

TOWS
ไทย - ลาว

กลยุทธ์ความร่วมมือ ไทย - ลาว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
2) การท้า Workshop ประกอบด้วย (1) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อมูลวิศวกรรมและ
เทคนิคด้านการชลประทานระหว่างไทย – ลาว (โดยอ้างอิงข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
IWRM และหลักการชลประทาน) (2) การประเมินโครงการตามกรอบ CIPP กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนา
และบริ ก ารด้ านการเกษตรห้ ว ยซอน-ห้ ว ยซั้ ว (หลั ก 22) โดยใช้วิ ธีก ารประชุม เชิง ปฏิ บั ติก ารกั บ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย (Workshop) และใช้วิธีการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ใน สปป. ลาว
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบด้านวิศวกรรมและเทคนิค การท้า CIPP และข้อมูล
MOU ตลอดจนโครงการความร่วมมือต่างๆ (ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม) น้าไปสู่การวิเคราะห์
SWOT ด้านร่วมมือการชลประทาน ไทย - ลาว
3) ท้าการวิเคราะห์กลยุทธ์ความร่วมมือไทย - ลาว โดยใช้ TOWS

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 น้าไปสู่กรอบการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคการชลประทาน ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
ทฤษฎีการบริหารจัดการน้้าแบบผสมผสาน (IWRM) และหลักการชลประทาน
2. การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)
ตามกรอบการประเมินแบบ CIPP โดยเน้นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านการชลประทานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
3. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ข้อมูลจากการเปรียบเทียบด้านเทคนิคการชลประทาน
และการประเมินโครงการศูนย์ พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ตาม
กรอบการประเมินแบบ CIPP
4. การวิเคราะห์ TOWS โดยใช้ผลจากการท้า SWOT เป็นกรอบ
5. การก้าหนดกลยุทธ์ความร่วมมือ โดยใช้ผลจากการท้า TOWS
3.1 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคการชลประทาน
ตารางที่ 5 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเปรียบเทียบระหว่าง ไทย และ ลาว และพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่า สปป. ลาว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
ของไทยเป็ น พื้น ที่เ กษตรกรรม (ร้ อยละ 53) รองลงมาคือ พื้ นที่ป่า ไม้ (ร้อยละ 32) ส้ าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 67) รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้
(ร้อยละ 15) ขณะที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของ สปป. ลาวเป็นพื้นที่ป่าไม้ (ร้อยละ 66) รองลงมาเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (ร้อยละ 10)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หน่วย : ตารางกิโลเมตร
รายการ
(ตร.กม.)
พื้นที่รวม
- ป่าไม้
- เกษตรกรรม
- ชุมชน/เมือง
- อื่น ๆ
ที่มา: Khamhung (2013)

ลาว

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

236,800
156,728 (66%)
23,780 (10%)
1,130 (0.48%)
51,162 (23%)

514,000
166,321 (32%)
270,080 (53%)
17,990 (3.5%)
59,609 (12%)

167,400
25,600 (15%)
112,880 (67%)
4,687 (2.8%)
24,233 (15%)
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คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC, 2013) รายงานสถานภาพลุ่มน้้าโขงในปัจจุบัน พบว่า
ลุ่ ม น้้ า โขงมี พื้ น ที่ 795,000 ตร.กม. ความยาวล้ าน้้ า 4,800 กม.และมี น้ า ท่า เฉลี่ ยรายปี ประมาณ
475,000 ล้าน ลบ.ม. จาก 6 ประเทศที่อยู่ในลุ่มน้้าโขง พบว่า สปป. ลาว มีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้้าโขงมาก
ที่สุด คือ 154,200 ตร.กม. (ร้อยละ 25.3 ของพื้นที่ลุ่มน้้า) รองลงมาคือ ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ในลุ่ม
น้้าโขง 157,700 ตร.กม. (ร้ อยละ 23.2 ของพื้นที่ลุ่ มน้้า) นอกจากนี้ปริมาณน้้าท่าที่ลงสู่แม่น้า โขง
ร้อยละ 35 มาจาก สปป. ลาว ขณะที่ปริมาณน้้าท่าจากไทยที่ไหลลงสู่แม่น้าโขงคิดเป็นร้อยละ 18
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ลักษณะอุทกวิทยาในลุ่มน้้าโขง
ประเทศ

พื้นที่ (ตร.กม.)
จีน
22,000
เมียนม่าร์
202,400
สปป. ลาว
154,200
ไทย
157,700
กัมพูชา
88,200
เวียดนาม
22,000
รวม
195,000
ที่มา: Mekong River Commission (2013)

ร้อยละของพื้นที่
20.8
2.7
25.3
23.2
18.8
9.2
100

ร้อยละของปริมาณน้าท่า
15
2
35
18
18
12
100

ประเทศไทยมีลุ่มน้้ าประธาน 25 ลุ่ มน้้า ขณะที่ สปป. ลาว มีลุ่ มน้้าประธาน 39 ลุ่มน้้า
เปรียบเทียบปริมาณน้้าฝนรายปี พบว่า สปป. ลาว และประเทศไทยมีปริมาณที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
และหากพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ สปป. ลาว พบว่ามีปริมาณน้้าฝน
เฉลี่ยน้อยกว่า สปป. ลาว ประมาณ 300 มม./ปี การเปรียบเทียบปริมาณน้้าท่า พบว่า ประเทศไทยมี
น้้าท่าน้อยกว่า สปป. ลาว ประมาณ 1.3 เท่า ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้าท่าน้อยกว่า สปป.
ลาว ประมาณ 5.5 เท่า (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ข้อมูลน้้าฝน น้้าท่าโดยเปรียบเทียบ
รายการ

สปป. ลาว
ไทย
น้้าฝน (มม./ปี)
1,600
1,432
น้้าท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
270,000
199,277
น้้าท่าต่อประชากร (ลบ.ม./คน/ปี)
38,500
2,930
น้้าท่าต่อพื้นที่ (ลบ.ม./ตร.กม.)
1.40
0.38
ที่มา: Water Environment Partnership in Asia (2010)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,312
49,000
2,300
0.29
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ด้านความต้องการใช้น้า พบว่า สปป. ลาว มีความต้องการใช้น้าเฉลี่ย 5,052 ล้าน ลบ.ม./ปี
โดยเป็นความต้องการใช้น้า เพื่อการเกษตรประมาณ 3,960 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ประเทศไทยมีความ
ต้องการใช้น้าเฉลี่ย 162,151 ล้าน ลบ.ม./ ปี ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
106,196 ล้าน ลบ.ม./ปี ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้น้า 49,772 ล้าน ลบ.ม./ปี
และเป็นความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรสูงถึง 44,028 ล้าน ลบ.ม./ปี (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความต้องการใช้น้า
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
ความต้องการใช้น้า
ลาว
ไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกษตรกรรม
3,960
106,196
44,028
อุปโภค บริโภค
130
24,177
693
อุตสาหกรรม
170
2,592
89
ปศุสัตว์
792
680
247
รักษาระบบนิเวศ
28,533
4,715
รวม
5,052
162,151
49,772
ที่มา: Water Environment Partnership in Asia (2010), กรมชลประทาน (2553)
สถานภาพการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน พบว่า สปป. ลาว มีจ้านวนโครงการพัฒนาแหล่ง
น้้ามากกว่าประเทศไทยโดยเปรี ยบเทียบ หากแต่มีปริมาณความจุและพื้นที่ชลประทานที่น้อยกว่า
สาเหตุที่ สปป. ลาว มีจ้านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้้ามากกว่าไทยเนื่องจากนับรวมถึงโครงการขนาด
เล็ก เช่น ฝายชั่วคราว ในขณะที่โครงการประเทศไทยไม่นับรวมโครงการลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้
พบว่า สปป. ลาว มีพื้นที่ศักยภาพชลประทานประมาณ 6,000 ตร.กม. ขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่
ศักยภาพชลประทานประมาณ 96,000 ตร.กม. เป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40,960 ตร.กม.
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สถานภาพการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน
รายการ

ลาว
ไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ้านวน (แห่ง)
21,249
16,126
6,637
ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
7,811
76,370
11,176
พื้นที่ชลประทาน (ตร.กม.)
3,363
45,400
9,800
พื้นที่รับประโยชน์ (ตร.กม.)
19,517
5,400
พื้นที่เกษตรกรรม (ตร.กม.)
23,780
270,080
112,880
พื้นที่ศักยภาพชลประทาน (ตร.กม.)
6,000
96,000
40,960
ที่มา: Water Environment Partnership in Asia (2010), กรมชลประทาน (2553)
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แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในอนาคต พบว่า สปป. ลาว มีแผนพัฒนาโครงการจ้านวน
2,768 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน 2,386 ตร.กม. โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก
เช่น ฝาย เป็นต้น ส้าหรับประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงการจ้านวน 8,789 แห่ง คิดเป็นความจุรวมทั้ง
ประเทศ 26,603 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้เป็นโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,146 แห่ง คิดเป็นความ
จุรวม 4,115 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานตามแผนการพัฒนาทั้งประเทศรวม 54,465 ตร.กม. เป็น
พื้นที่ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,120 ตร.กม.
ในกระบวนการศึกษา วางแผน ตัดสินใจโครงการพัฒนาแหล่งน้้า พบว่า สปป. ลาว มีความ
เหมือนประเทศไทยในกระบวนการศึกษาความเหมาะสมที่ต้องมีการจัดท้ารายงาน เช่น Preliminary
study, Feasibility study เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของทั้งสองประเทศอยู่ใน
กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการพิจารณาผลการศึกษา โดย สปป. ลาว จะ
ท้าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการส้าคัญ เช่น โครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้
เป็นต้น เท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยจะท้าการศึกษาเป็นระดับโดยขึ้นอยู่กับขนาดของผลกระทบ
เช่น พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น โดยระดับการศึกษามีตั้งแต่การจัดท้า Environmental
checklist, Initial Environment Examination (IEE), Environmental Impact Assessment
(EIA) และ Environmental Health Impact Assessment (EHIA) โดยกระบวนการพิจาณาต้อง
ผ่านคณะกรรมการ/ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่กระบวนการตัดสินใจของ สปป. ลาว ขึ้นอยู่กับรัฐ
3.2 การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย อน-ห้วย ั้ว (หลัก 22)
ตามกรอบการประเมินแบบ CIPP
การประเมิน CIPP ครั้งนี้จะประเมินโครงการเฉพาะด้านชลประทาน โดยมีการพัฒนาแหล่ง
น้้าในโครงการ คือ
1) การก่อสร้างอ่างเก็บ น้้าห้ว ยซอน มีความจุประมาณ 2 ล้ านลูกบาศก์เมตร สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ช่วงฤดูฝน 2,500 ไร่ และฤดู
แล้ง 1,000 ไร่
2) การขุดสระน้้าประจ้าไร่นาของเกษตรกร โดยกระจายตามหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ขนาด
ความจุ 1,250 ลูกบาศก์เมตร ปีละ 25 สระ รวม 225 สระ
3) สนับสนุนการก่อสร้างฝายทดน้้าห้วยซั้ว กั้นบริเวณล้าน้้าห้วยซั้วเหนืออ่างเก็บน้้าห้วย
ซอนขึ้ น ไป เพื่ อ เป็ น แหล่ ง น้้ า ส้ า หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภคและเกษตรกรรมของราษฎร โดยมี พื้ น ที่ รั บ
ประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ จ้านวน 300 ครัวเรือน
4) การก่อสร้างฝายทดน้้าเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้้าห้วยซอน และ
ฝายห้ว ยซั้ว มีมากกว่าเดิมและคุ้มค่า รัฐ บาลลาวจึงสร้างฝายทดน้้าจ้านวน 3 แห่ ง โดยมีพื้นที่รั บ
ประโยชน์ประมาณ 800 ไร่
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3.2.1 การประเมิน CIPP จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สปป. ลาว
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ได้ขอเข้าหารือและสัมภาษณ์ ท่านอานุลม ตุนาลม ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว สปป. ลาว (ภาพที่ 2) โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้

ภาพที่ 2 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สปป. ลาว
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3.2.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
คือ การพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริงทางด้านการเกษตร
เป็นศูนย์ทางภาคปฏิบัติเพื่อรับใช้สังคม และกระจายความรู้ของศูนย์ออกไปสู่สังคมภายนอก โดยการ
สร้างบุคลากรทางด้านการเกษตรให้แก่สังคม โดยการน้าผลส้าเร็จที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาขยายต่อ
ให้กับประชาชนชาวลาว
2) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ประชาชนส่ วนใหญ่ของ สปป. ลาว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม5
ดังนั้นจึงต้องการเทคนิคและวิธีการที่จะท้าให้ประสบผลส้าเร็จในการท้าการเกษตร การตั้งศูนย์แห่งนี้
ท้าให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้
(1) เกษตรกร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่างๆ ส้าหรับ
การประกอบอาชีพ
(2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้ านการเกษตร ซึ่งได้รับ
การฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จากฝ่ายไทย
(3) นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกงานภายใน
ศูนย์แห่งนี้
(4) รัฐบาลของ สปป. ลาว และประเทศไทย โดยทาง สปป. ลาว
มองว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้ นที่ ขณะเดียวกันการ
ด้าเนินงานโครงการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
3.2.1.2 การประเมินปัจจัยน้าเข้า (Input Evaluation: I)
1) การประเมินปัจจัยน้าเข้าพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือการลงทุนด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) ในที่นี้คือแหล่งน้้า และด้านปัจจัยที่สนับสนุนการด้าเนินงาน
(1) การลงทุนด้านการพัฒนาแหล่งน้้า ได้แก่ การสร้างอ่างเก็บน้้า
ห้วยซอนและฝายหัวซั้วที่ด้าเนินการโดยฝ่ายไทย และการสร้างฝายทดน้้าจ้านวน 3 แห่งโดยรัฐบาลลาว
(2) ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนการด้าเนินงาน คือสิ่งที่ทาง สปป. ลาว
ต้องการได้รั บ การสนั บ สนุ น เนื่ อ งจาก สปป. ลาว เป็ นประเทศที่มี รายได้ต่้ า (Low income
countries: LIC) จึงยังขาดปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ ดังนั้น ทางศูนย์
จึงต้องการให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ในเรื่องดังนี้
- บุค ลากรที่มี ความรู้ค วามสามารถ มี ประสบการณ์ใ นเชิ ง
เทคนิคและวิธีการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
- วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ้ า เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาของศู น ย์ เช่ น
คอมพิวเตอร์
- เทคนิค และความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้า
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มากกว่าร้อยละ 80 ของก้าลังแรงงานอยู่ในภาคเกษตร
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- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่าง ลาว
กับไทย
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน
2) องค์กร/หน่วยงานอื่นที่ สปป. ลาว คิดว่าควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
ในปัจจุบันการด้าเนินงานของโครงการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ท้างานประสานกันอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานจากฝ่ายไทย ได้แก่ สถานอัครราชทูตไทย ณ นคร
หลวงเวียงจันทน์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ
กรมส่ งเสริ ม การเกษตร ขณะที่ ห น่ว ยงานจาก สปป. ลาว ประกอบด้ว ย กระทรวงต่ างประเทศ
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แผนกกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองนาทรายทอง และ
คณะท้างานศูนย์ฯ (หลัก 22) ลาว – ไทย
3.2.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
1) ปัญหาอุปสรรคในระหว่างขั้นตอนการด้าเนินงาน
เนื่องจาก สปป. ลาว เป็นประเทศรายได้ต่้าท้าให้การด้าเนินงานของ
ศูนย์เผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การขาดงบประมาณในการด้าเนินงาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับ
เงินสนับสนุนจากองค์กรอิสระต่างๆ แต่เงินที่ได้เป็นเงินส้าหรับการตั้งต้นโครงการ ไม่มีการสนับสนุน
อย่ างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความยั่ งยื นของโครงการ และยังเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ โ ครงการหลาย
โครงการต้องถูกยกเลิกไป โครงการยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
และจ้านวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ มีน้อยกว่ากรอบอัตราก้าลังที่ศูนย์ฯ ได้ก้าหนดไว้ นอกจากนี้ พบว่า
การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศยังคงไม่สะดวกสบายท้าให้การเดินทางไปมาหาสู่กันยังค่อนข้าง
ล้าบาก และมีความยุ่งยากของพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
2) สิ่งที่ สปป. ลาว ต้องด้าเนินการเพื่อให้ ก ารด้าเนินงานของศูนย์มี
ความราบรื่น
ศู น ย์ ฯ มองว่ า การส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในศู น ย์ ฯ เข้ า มาศึ ก ษาดู ง าน
โครงการต่างๆของประเทศไทย และการน้าเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์มาฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็น
3.2.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
1) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
การด้าเนินของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาประสบผลส้าเร็จด้วยดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการใช้น้าชลประทาน ซึ่งนับเป็นทรัพยากรพื้นฐานของการผลิตภาคเกษตร ราษฎร
ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ สามารถเพาะปลูกในฤดูฝนเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,125 ไร่ และในฤดูแล้ง จาก
ที่ไม่เคยท้าการเพาะปลูกได้เลย สามารถเพาะปลูกได้ทุกปีโดยผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นจาก 400 กก./
ไร่ เป็น 672 กก./ไร่ และผลผลิตข้าวนาปรังให้ผลผลิตถึง 688 กก./ไร่ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ยังสามารถจัดเก็บ
ค่าใช้น้าจากเกษตรกรผู้ใช้น้าได้อีกด้วย
2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อย่างไร
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การด้าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สปป. ลาว กับ ประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ด้านชลประทาน ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมงและด้าน
การเพาะปลูก นอกจากนี้ การด้า เนินที่ผ่านมายังท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสอง
ประเทศ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ลาวดีขึ้นด้วย
3.2.2 การประเมิน CIPP จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านการชลประทานไทย
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ได้จัดท้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ส้านักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้านวน 12 ราย ที่มีประสบการณ์
การท้างานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ภาพที่ 3) ผลการประชุมเพื่อประเมินโครงการศูนย์
พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ตามกรอบ CIPP สรุปได้ดังนี้

ภาพที่ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
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3.2.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
คือ การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการการเกษตรกับ สปป. ลาว
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร สปป. ลาว และรัฐบาล สปป.
ลาว โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่างๆ ส้าหรับการประกอบอาชีพซึ่งเป็นการขยาย
ผลมาจาก Best Practices ของประเทศไทย ขณะที่รัฐบาล สปป. ลาว ได้ประโยชน์จากการลดปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรที่อยู่ในเขตโครงการและการขยายผลจากพื้นที่โครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ (การขยายผลจาก 9 หมู่บ้านในเขตโครงการไปสู่ระดับภูมิภาค ภายในระยะเวลา 5 ปี)
3.2.2.2 การประเมินปัจจัยน้าเข้า (Input Evaluation: I)
1) สิ่งที่ทางผู้ประสานงานฝ่ายไทย (ด้านการชลประทาน) ต้องการได้รับ
การสนับสนุน ได้แก่ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจน
จากกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้
ทางฝ่ายไทยมองว่ากลุ่มผู้ใช้น้าของ สปป. ลาว มีความเข้มแข็ง จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ประเด็นดังกล่าวระหว่างหน่วยงานชลประทาน 2 ประเทศ
2) องค์กร/หน่วยงานอื่นที่ผู้ประสานงานฝ่ายไทย (ด้านการชลประทาน)
คิดว่าควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
ผู้ ป ฏิ บัติ ง านมองว่ าควรมี ก ารบู รณาการแผนงานร่ว มกัน ระหว่ า ง
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ หน่วยงานด้านต่างประเทศควรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
3.2.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
ในการด้าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านเกษตรห้วยซอน-ห้วย
ซั้ว หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคือ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) และหั วหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ ายลาวคือ ท่านสมสะหวาด เล่งสะหวัด
รัฐมนตรีว่าการประทรวงต่างประเทศ สปป. ลาว ได้หารือร่วมกัน ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงาน
แผนงาน กิจกรรม วิธีการด้าเนินงาน ตลอดจนพื้นที่ที่จะด้าเนินการ คณะเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ซึ่งอยู่
ห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ 22 กม. โดยมีพื้นที่โครงการฯ อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนายาง ก้าแพง
นครเวียงจันทน์ คณะท้างานฝ่ายไทย-ฝ่ายลาวได้ร่วมประชุมหารือก้าหนดแผนการด้าเนินการร่วมกัน
อย่ า งละเอี ย ด โดยฝ่ า ยลาวจะเป็ น ผู้ ด้ า เนิ น การปฏิ บั ติง านต่ า งๆ โดยที่ ฝ่ า ยไทยจะให้ ค้ า แนะน้ า
ปรึกษาหารือ สนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน ตลอดจนมีการจัดท้าแผนพัฒนาเพื่อเป็นกรอบใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การด้าเนินงานประสบความส้าเร็จ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
ในคณะท้างาน 5 หน่วยงาน (กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และ
กรมประมง) เข้าไปประสานงานกับทางศูนย์ฯ เป็นประจ้าทุกเดือน และทางส้านักงานคณะกรรมการ
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พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) ได้มอบหมายกรมชลประทานโดย
ส้านักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ท้าหน้าที่ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่ลาว
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างขั้นตอนการด้าเนินงาน ฝ่ายไทยมองว่าปัญหา/
อุปสรรคของการด้าเนินงาน มีดังนี้
1) คน – การประสานงาน การติดต่อราชการต่างประเทศ เช่น การขอ
ไปราชการ ต่างประเทศมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน
2) กฎเกณฑ์ – ข้อระเบียบ กฎหมาย มีความแตกต่าง ไม่คล่องตัว
3) วัฒนธรรมที่แตกต่าง เวลาท้างาน วันหยุดไม่ตรงกัน
4) แรงงานของ สปป. ลาว มีไม่เพียงพอ โดยต้องอาศัยแรงงานจาก
ประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจส่งผลต่ออุปทานแรงงานในบางกิจกรรม เช่น การก่อสร้างโครงการ เป็นต้น
3.2.2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
1) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น และเป็นแหล่งความรู้
ให้ประชาชน สปป. ลาว ซึ่งหมายรวมถึง เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
2) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อย่างไร
การด้าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สปป. ลาว กับ ประเทศไทยในด้านต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศและส่งผลดีต่อความมั่นคงชายแดน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ในการท้าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของราษฎรลาว จนประสบความส้าเร็จสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นสถานที่
ฝึกอบรม สถานที่ฝึกงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร เกษตรกร รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาเป็น
จ้านวนมาก
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรในศูนย์ ได้แก่
- ระดับชาวบ้าน/เกษตรกร : การฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรให้กับ
เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และรอบเมืองนาทรายทอง สามารถด้าเนินการได้ปีละ
2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลักในการให้การฝึกอบรมคือ งานวิชาการเกษตร
งานปศุสัตว์ และงานประมง รวมประมาณหน่วยงานละ 160-240 คน/ปี ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรจากแขวง
อื่นๆ ที่ขอเข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ แขวงอุดมไซ และแขวงบ่อแก้ว เป็นต้น
- ระดับโรงเรียนและสถาบัน กลุ่มจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ จากทั่ว สปป. ลาว ที่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอบรม และฝึกงานในศูนย์ฯ นับตั้งแต่ปี 2547 –
2557 มีจ้านวน 20-50 คน/ปี จาก 13 สถาบันการศึกษาและยังมีนักศึกษาของไทยจากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ้านวน 6 คน เข้าฝึกงานในศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
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- ระดับเจ้าหน้าที่จากองค์กรอื่นๆ และเกษตรกรจากแขวงต่างๆ : มี
เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ เข้ามารับการอบรมในด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานระดับวิชาการของ
เมืองจนถึงหัวหน้าแผนกกสิกรรม 17 แขวง องค์กรชาวนาหนุ่ม สปป. ลาว ทั่วประเทศ โครงการเขื่อน
ไฟฟ้าน้้าเทิน 2 โครงการ เขื่อนไฟฟ้าน้้างึม 2 โครงการ ประมาณ 150-200 คน/ปี
3.2.3 ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการด้วยวิธีการ CIPP
จากการประเมิ น กระบวนการด้ า เนิ น โครงการศู น ย์ พั ฒ นาและบริ ก ารด้ า น
การเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) จากผู้ รับผิดชอบบริหารโครงการของ สปป. ลาว และ
ผู้บริหารโครงการชลประทานของกรมชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปได้ ดังนี้
3.2.3.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)
ประเด็นข้อสังเกต
1) เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
2) รั ฐ บาลให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ ความยั่ ง ยื น ของโครงการและผลการ
ด้าเนินงาน เนื่องจากเป็นโครงการพระราชด้าริ
3) เป็ นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของรัฐ บาล สปป. ลาว ที่
มุ่งเน้นการขจัดความยากจนในประเทศ 6 และตรงกับความต้องการของประชาชน สปป. ลาว ที่ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.2.3.2 ด้านปัจจัยน้าเข้า (Input)
ประเด็นข้อสังเกต
1) การมีกฎ ระเบียบที่เข้มงวด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการอ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) กฎระเบียบด้านการจัดซื้อพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นใน
สปป. ลาว แต่กฎระเบียบยังคงยึดหลักของประเทศไทย
(2) พิ ธี ก ารข้ า มแดนระหว่ า งประเทศของผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงาน
โครงการ กล่าวคือ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ยังเป็นปัญหาในระบบที่สร้างความล่าช้าและ
มีขบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยาก โดยบูรณาการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องและกองบังคับการต้ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
3) ส้าหรับฝ่ายไทย : การมีแผนงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อรองรับการ
ท้างานโครงการความร่ว มมือระหว่างประเทศ โดยพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ น้อยลง
เนื่องจากมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการนาน
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แนวนโยบายหลักของรัฐบาลลาวเน้นเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ สปป. ลาว บรรลุเป้าหมาย
แห่งสหสวรรษ (MDGs) ภายในปี พ.ศ. 2558 และพ้นจากการเป็น ประเทศรายได้ต่้า ภายในปี พ.ศ. 2563
ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมทันสมัย (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย, 2555).
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3.2.3.3 ด้านกระบวนการด้าเนินงาน (Process)
ประเด็นข้อสังเกต
1) การบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มโครงการ เช่น การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยลดแรงต้านทางสังคมในกระบวนการพัฒนาโครงการแหล่งน้้า
2) ภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกั นมาก แต่ประชาชนทั้งสองชาติ
มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน โดยในบางเรื่องมีการมองคนละมุมและอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด ดังนั้น การพยายามท้าความเข้าใจ ท้าความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งที่มีส้าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง
3) ส้าหรับฝ่ายไทย: ควรเน้นการประสานการบริหารที่เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และการประสานการบริหารที่เชื่อมโยงระหว่าง กปร. กับกรมชลประทาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ฯ เพื่อให้มีการด้าเนินงานภายใต้กรอบและทิศทางเดียวกัน
ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานระดับภูมิภาคของกรมชลประทาน ด้าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มี
กรอบในการบริหารและการด้าเนินงานที่ชัดเจน
3.2.3.4 ด้านผลผลิต (Product)
ประเด็นข้อสังเกต
1) การด้าเนินงานโครงการความร่วมมือ ควรมีการก้าหนด “ธง” ของ
ความส้ า เร็ จ เช่ น ฝั่ ง สปป. ลาว ก้า หนดวิสั ย ทั ศน์ ข องศูน ย์ ฯ เพื่ อ เป็น แหล่ ง สร้ า งบุ ค ลากรด้ า น
การเกษตรให้กับ สปป. ลาว และเน้นการด้าเนินการเชิงรุกเพื่อขจัดความยากจน
2) ความรู้สึกของประชาชน สปป. ลาว ที่ไม่แน่ใจในความต่อเนื่องทาง
นโยบายและแผนงานของรัฐบาลไทยในด้านความร่วมมือและข้อตกลงตามกรอบความร่วมมือต่างๆ
3) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการ
พัฒนาที่สมประโยชน์ระหว่างคู่เจรจา การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเป็นแนวคิดที่มาจาก
ประเทศใดประเทศหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากนี้ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การตั้งเป้า
ในการพั ฒ นาควรต้ อ งผ่ า นกระบวนการการเจรจาร่ ว มกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การหลงประเด็ น และ
ตอบสนองความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
3.3 การวิเคราะห์ SWOT
3.3.1 การวิเคราะห์ SWOT ของการดาเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทย –
ลาว ด้านการชลประทาน
ด้า เนิ น การโดยให้ ผู้ เ ข้ าร่ ว มการประชุ มเชิง ปฏิบั ติ การแบ่ งกลุ่ มและหารื อ ใน 4
ประเด็นของกรมชลประทานในการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
1) จุดแข็ง (Strengths)
2) จุดอ่อน (Weaknesses)
3) โอกาส (Opportunities)
4) อุปสรรค (Threats)
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โดยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มและหารือใน 4 ประเด็นดังกล่าว
จากนั้นจึงลงคะแนนว่าประเด็นใดมีความส้าคัญ ได้ผลดังนี้
3.3.3.1 จุดแข็ง
1) บุ ค ลากรของกรมชลประทานมี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์หลายด้าน เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้้า และการบริหารจัดการน้้า เป็นต้น (11)7
2) มีแหล่งทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
การท้างาน เช่น เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง (7)
3) มีหน่วยงานส้าหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างได้เองสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่เจรจา (7)
4) มี คู่ มื อ ที่ ชั ด เจนและมี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ระบบในการด้ า เนิ น การ
โครงการ (7)
5) มี ขั้ น ตอน กระบวนการการควบคุ ม งานที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่เจรจา (6)
6) มีตัวอย่าง ต้นแบบที่ชัดเจน (best practice) (5)
7) มีเครื่องจักร เครื่องมือพร้อม เช่น ยานพาหนะและระบบสื่อสาร (3)
8) มีการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีเสมอ เช่น ระบบ software (3)
9) สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ มีเงินทุนหมุนเวียนชลประทาน
รองรับ (3)
10) บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้งานใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว (2)
11) มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและด้านงบประมาณ ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของคู่เจรจา (1)
12) มีแผนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ (1)
13) บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรักในองค์กร (unity) มีศักยภาพ
และสามารถท้างานได้ตามก้าหนด (1)
3.3.3.2 จุดอ่อน
1) การควบคุมคุณภาพวัสดุจ้ากัดอยู่ในส่วนกลาง (ที่กรมชลประทาน
อ้าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี) ยังไม่กระจายไปทุกพื้นที่ (12)
2) ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษา การเข้าใจความหมาย และการ
สื่อสาร (12)
3) ไม่มีงบประมาณส้าหรับแผนงานด้านต่างประเทศโดยตรง ต้องใช้
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กปร. (12)
4) ขาดความกระตือรือร้นในด้านงานต่างประเทศ เช่น การเข้ารับ การ
อบรม เงื่อนไขและวิธีการจัดอบรม (6)
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หมายถึง จ้านวนคะแนนจากทั้งหมด 12 ราย
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5) หน่วยงานในพื้นที่ขาดบุคลากรที่มีทักษะการติดต่อประสานงานด้าน
การต่างประเทศ (3)
6) ความล่ า ช้ า ของงบประมาณ ท้ า ให้ ไ ม่ มี ง บประมาณในช่ ว งก่ อ น
ด้าเนินการ (2)
7) ยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอที่จะใช้ด้าเนินการ
ในโครงการ และไม่ทันสมัย (2)
8) ระเบี ย บระหว่ า งประเทศไม่ ต รงกั น ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตใช้
เวลานานเกินไป เช่น ใบขออนุญาตท้างานต่างประเทศ (1)
9) ขาดแรงจูงใจและความดีความชอบ (1)
10) ข้อจ้ากัดของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การขนย้ายวัสดุข้ามแดน
การขอใช้ที่ดิน (1)
3.3.3.3 โอกาส
1) มีความพร้อม/เข้มแข็งที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
การพัฒนาแหล่งน้้าและระบบกระจายน้้า (8)
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานด้านต่างประเทศ กรมมีส่วน
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตร (6)
3) การมีจิตใจอ่อนโยนท้าให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ
ได้ดี มีจารีตประเพณีคล้ายคลึงกันกับประเทศเพื่อนบ้าน (6)
4) องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคาร ระบบชลประทานมีมาตรฐานระดับ
สากล (6)
5) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรของนักวิชาการ
ไทยเป็นที่ยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน (9)
6) ความเหมื อนกั นและคล้ ายคลึ ง กั นด้ านวั ฒนธรรมท้ าให้ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ (4)
7) มีงานวิจัยด้านการเกษตรและชลประทานที่สมบูรณ์ (1)
8. รัฐมีนโยบายสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรเพื่อการส่งออก (1)
9) รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าหนดนโยบายร่ว มมือ
อาเซียน (1)
10) มีพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ (1)
3.3.3.4 อุปสรรค
1) นโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐบาล (9)
2) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย เมื่อเปลี่ยนปีงบประมาณ (8)
3) วัฒนธรรมที่แตกต่าง เวลาท้างาน วันหยุดไม่ตรงกัน (8)
4) ระบอบการปกครองต่างกัน รัฐบาลไทยรับฟังความเห็นประชาชน
ส่วนรัฐบาลลาวเป็นผู้ก้าหนดโครงการหรือนโยบาย (5)
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5) มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน (แรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอ) (5)
6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ (5)
7) ฐานข้อมูลมีวิธีการ และลักษณะการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน มาตรฐาน
ต่างกัน ท้าให้การน้าไปใช้มีความยุ่งยาก เช่น หน่วยการเก็บต่างกัน (รายวัน, รายเดือน, รายปี) (5)
8) บุคลากรในต่างประเทศบางครั้งไม่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ (3)
9) ภาษาและทัศนคติที่ต่างกัน (1)
10) การจ่ายเงินเดือนของลาวขึ้นอยู่กับภาษีที่รัฐเก็บได้ ท้าให้เงินเดือนที่
ได้รับไม่แน่นอน (1)
11) พิธีการตรวจคนเข้าเมืองยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน (1)
12) ศาสนาและการแต่งกายที่ต่างกัน เช่น แต่งกายรุ่มร่ามหรือนุ่งสั้น (1)
13) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท้าให้การลงทุนน้อยลง (1)
14) สกุลเงินต่างกัน อัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน (1)
15) การรวมตัวกันโดยที่ระบบเศรษฐกิจต่างกันท้าให้มีการถ่ายเทเงินทุน
แบบผิดปกติ (1)
16) บางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (1)
จากความคิ ดเห็ นของผู้ เข้าร่ว มการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อ น
โอกาส และอุปสรรคที่ส้าคัญ ได้ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ SWOT ความร่วมมือด้านชลประทานระหว่างไทย – ลาว
1
2
3
4
5

จุดแข็ง (Strengths)
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้า้ และการบริหารจัดการน้้า
มีแหล่งทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในการ
สนับสนุนการท้างาน ตลอดจนมีเทคโนโลยี วัสดุ
ก่อสร้างที่มีคุณภาพ
มีหน่วยงานส้าหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
ได้เอง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่เจรจา
มีวิธีปฏิบัติ คู่มือการด้าเนินงานที่ชัดเจนและเป็น
ระบบในการด้าเนินการโครงการ
มีขั้นตอนกระบวนการควบคุมงานทีช่ ัดเจน และ
เป็นระบบ ท้าให้เกิดความเชื่อมัน่ ของคู่เจรจา

1
2
3
4
5
6

จุดอ่อน (Weakness)
ห้ อ งทดสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในส่ ว น
ภู มิ ภ าคมี ข้ อ จ้ า กั ด ด้ า นงบประมาณท้ า ให้ ไ ม่
สามารถตรวจสอบคุณภาพวัสดุบางรายการได้
ขาดบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาและการ
สื่อสาร
ไม่มีงบประมาณส้าหรับแผนงานด้านต่างประเทศ
โดยตรง ต้ องใช้ งบประมาณจากหน่ วยงานอื่ น
(กปร.)
บุ คลากรขาดความกระตื อรื อร้ นในด้ าน
ต่างประเทศเช่น การเข้ารับการอบรม
ข้อจ้ากัดของกระบวนการจัดฝึกอบรม เช่น เนื้อหา
และกลุ่มเป้าหมาย
หน่ว ยงานในพื้น ที่ขาดบุคลากรที่มี ทักษะการ
ติดต่อประสานงานด้านการต่างประเทศ
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1
2
3
4
5

โอกาส (Opportunities)
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรของนักวิชาการไทยเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
มีความพร้อม/เข้มแข็งที่จะร่วมมือช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งน้้าและ
ระบบกระจายน้า้
องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคาร/ระบบ
ชลประทานเป็นมาตรฐานระดับสากล
รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ก้าหนดนโยบาย
ความร่วมมืออาเซียนและมีหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตร/ผูช้ ว่ ยทูต
ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ความเป็นอยู่

1
2
3
4
5
6

อุปสรรค (Threats)
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย นโยบายของรัฐมี
การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงักเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาล
วัฒนธรรมที่แตกต่าง เวลาท้างาน วันหยุดไม่
ตรงกัน
ระบอบการปกครองต่างกัน
การขาดแคลนอุปทานด้านแรงงานของ สปป.
ลาว โดยพึ่งพาแรงงานจากเวียดนามเป็นส่วน
ใหญ่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่
มาตรฐานของระบบฐานข้อมูล และลักษณะ
การเก็บข้อมูลที่ต่างกัน ท้าให้การน้าไปใช้มี
ความยุ่งยาก เช่น หน่วยการเก็บต่างกัน
(รายวัน, รายเดือน, รายปี)

3.3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนผ่านมุมมอง 4M
ได้แก่ Man, Material, Money และManagement ซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่
ส้าคัญในการด้าเนินงานขององค์กร (ตุลา มหาผสุธานนท์, 2545) พบว่า
1) จุดแข็ง ของกรมชลประทานในฐานะผู้สานงานด้านการชลประทาน โครงการ
ศูนย์ฯ ปรากฏเด่นชัดใน 3 ประเด็น (ภาพที่ 4) ได้แก่
(1) Man กล่าวคือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
ด้านการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้้า
(2) Material กล่าวคือ มีแหล่งทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในการสนับสนุน
การท้างานที่มีคุณภาพ และมีหน่วยงานส้าหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างได้เองสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประเทศคู่เจรจา
(3) Management
กล่ า วคื อ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน เป็ น ระบบในการ
ด้าเนินการโครงการ และ มีขั้นตอนกระบวนการควบคุมงานที่ชัดเจน และเป็นระบบสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่คู่เจรจา

W-M1

W-M2

บุคลากรขาดทักษะด้านการ
สื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และทักษะในการติดต่อ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ประสานงาน รวมถึงขาดความ
กระตือรือร้นในการใฝหาความรู้ และมีประสบการณ์ในด้านการ
ก่อสร้างและการบริหารจัดการน้า
และการฝึกอบรม
Man

S-M1

Material

4M

S-M3

W-M3

มีข้อจากัดของกระบวนการ
ฝึกอบรม เช่น เนื้อหาและ
กลุ่มเปาหมายไม่ตรงกับความ
ต้องการ

มีแหล่งทรัพยากร ผลิตภัณ ์
วัตถุดิบในการสนับสนุนการ
ทางานที่มคี ุณภาพ และมี
หน่วยงานสาหรับตรวจสอบ

Money
ไม่มี

S-M2
S-M4

Management
มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบในการ
ดาเนินการโครงการ และ มีขั้นตอน
กระบวนการควบคุมงานที่ชดั เจน
และเป็นระบบสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่คู่เจรจา

W-M4

แผนงานด้านต่างประเทศเรื่อง
งบประมาณไม่ชดั เจนไม่มี
แผนงานโครงการต่างประเทศ
โดยตรงต้องใช้งบแฝง (กปร.)
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ภาพที่ 4 จุดแข็ง จุดอ่อน ตามแนวคิด 4M

ไม่มีหน่วยงานสาหรับตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุก่อสร้างอยู่ในพืน้ ที่
การควบคุมคุณภาพวัสดุ (LAB)
ทาได้ไม่ทั่วถึง
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2) จุดอ่อน ของกรมชลประทานในฐานะผู้สานงานด้านการชลประทาน โครงการ
ศูนย์ฯ ปรากฏเด่นชัดใน 4 ประเด็น (ภาพที่ 4) ได้แก่
(1) Man
กล่ า วคื อ บุ ค ลากรขาดทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะในการติดต่อประสานงาน รวมถึงขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้
และการฝึกอบรม
(2) Material กล่าวคือ ไม่มีหน่วยงานส้าหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
อยู่ในพื้นที่ และการควบคุมคุณภาพวัสดุท้าได้ไม่ทั่วถึง
(3) Money กล่าวคือ แผนงานด้านต่างประเทศเรื่องงบประมาณไม่ชัดเจนไม่
มีแผนงานโครงการต่างประเทศโดยตรงต้องใช้งบมาจาก กปร.
(4) Management กล่าวคือ มีข้อจ้ากัดของกระบวนการฝึ กอบรม เช่น
เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.3 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ผ่านแนวคิด PEST
ได้แก่ Politics, Economic, Social และ Technology ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกส้าคัญ
ที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์กร (ดาราวรรณ วิรุฬหผล, 2557) พบว่า
1) โอกาส ของกรมชลประทานในฐานะผู้สานงานด้านการชลประทาน โครงการ
ศูนย์ฯ ปรากฏเด่นชัดใน 3 ประเด็น (ภาพที่ 5) ได้แก่
(1) Politics กล่าวคือ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรก้าหนดนโยบายความ
ร่วมมืออาเซียน กระทรวงเกษตรมีหน่วยงานด้านต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตร/ผู้ช่วยทูต
(2) Social กล่าวคือ การมีจิตใจอ่อนโยนท้าให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้านหรือ
ต่างประเทศได้ดี และมีจารีตประเพณี คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(3) Technology กล่าวคือ มีความพร้อม/เข้มแข็ง ที่จะร่วมมือช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งน้้า องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคาร/ระบบชลประทานเป็น
มาตรฐานระดับสากล องค์ความรู้นักวิชาการไทยเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร
และการให้การยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาวด้านเทคโนโลยี

T-P

ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง ทาให้นโยบาย
หยุดชะงักและระบอบการ
ปกครองต่างกัน

T-E

รั บ าลโดยกระทรวงเกษ ตรก าหนด
นโยบายความร่วมมืออาเ ียน กระทรวง
เกษตรมีหน่วยงานด้านต่างประเทศ เช่น
ทูตเกษตร ผู้ช่วยทูต

O-P
T-S

การมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
เวลาทางาน วันหยุด ไม่ตรงกัน

O-S

Politics
Social

การมีจิตใจอ่อนโยนทาให้เข้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศได้
ดี และมีจารีตประเพณี คล้ายคลึงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

แรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้าย
ทาให้บางประเทศไม่แรงงาน
ท้องถิ่นไม่เพียงพอ

ไม่มี
Economic

O-E

Technology O-T
มีความพร้อม เข้มแข็ง ที่จะร่วมมือช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งน้า, องค์
ความรู้ด้านการออกแบบอาคาร ระบบชลประทาน
เป็นมาตร านระดับสากล, องค์ความรู้นักวิชาการ
ไทยเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร และการให้การยอมรับจากประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาวด้านเทคโนโลยี

T-T

ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่และระบบ านข้อมูล ึ่งมี
วิธีการ ลักษณะการจัดเก็บต่างกัน
มาตร านข้อมูลต่างกัน ทาให้การ
นาไปใช้ประโยชน์มีความยุ่งยาก เช่น
หน่วยการจัดเก็บต่างกัน (รายวัน ราย
เดือน รายปี)

ภาพที่ 5 โอกาส อุปสรรค ตามแนวคิด PEST
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2) อุปสรรค ของกรมชลประทานในฐานะผู้สานงานด้านการชลประทาน โครงการ
ศูนย์ฯ ปรากฏเด่นชัดใน 4 ประเด็น (ภาพที่ 5) ได้แก่
(1) Politics กล่าวคือ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ท้า
ให้นโยบายหยุดชะงักและระบอบการปกครองต่างกัน
(2) Economic กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้าย ท้าให้บาง
ประเทศไม่แรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอ
(3) Social กล่าวคือ การมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน เวลาท้างาน วันหยุด ไม่
ตรงกัน
(4) Technology กล่าวคือ ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่และระบบฐานข้อมูลซึ่งมีวิธีการ/ลักษณะการจัดเก็บต่างกัน/มาตรฐานข้อมูลต่างกัน ท้าให้การ
น้าไปใช้ประโยชน์มีความยุ่งยาก เช่น หน่วยการจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน (รายวัน รายเดือน รายปี)
3.4 การวิเคราะห์ TOWS และกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคแล้ว จะน้ามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยใช้
ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น้าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด มาวิเคราะห์เพื่อก้าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภท
ต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 TOWS Matrix และกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว
Strengths – S
1 ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ (ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าและ
การบริหารจัดการน้้า)
2 มีแหล่งทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในการสนับสนุนการ
ท้างาน มีคุณภาพ (เทคโนโลยี วัสดุก่อสร้าง)
3 มีหน่วยงานส้าหรับตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างได้เองสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่เจรจา
4 มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบในการด้าเนินการโครงการ
5 มีขั้นตอนกระบวนการควบคุมงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ ท้า
ให้เกิดความเชื่อมั่นของคู่เจรจา

Weakness – W
1 การควบคุมคุณภาพวัสดุ จ้ากัดอยู่ในส่วนกลาง ยังไม่กระจาย
ไปทุกพื้นที่
2 ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษา การเข้าใจความหมาย และ
การสื่อสาร
TOWS Matrix
3 ไม่มีงบประมาณส้าหรับแผนงานด้านต่างประเทศโดยตรง ต้องใช้
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (กปร.)
4 ขาดความกระตือรือร้นในด้านต่างประเทศเช่น การเข้ารับการ
อบรม เงื่อนไขและวิธีการจัดอบรม
5 หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ข าดบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะการติ ด ต่ อ
ประสานงานด้านการต่างประเทศ
Opportunities – O
SO
WO
1 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรของ
1 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับต่างประเทศของบุคลากร
นักวิชาการไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้้า
2 ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
2 มีความพร้อม/เข้มแข็ง ที่จะร่วมมือช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานระหว่างประเทศ
3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทางด้านวิชาการและ
ในการพัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า
3 สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
งบประมาณ
3 องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคาร/ระบบชลประทานเป็น
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
มาตรฐานระดับสากล
4 รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรก้าหนดนโยบายความร่วมมืออาเซียน
กระทรวงเกษตรมีหน่วยงานด้านต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตร/
ผู้ช่วยทูต
5 ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรม จารีตประเพณีและความเป็นอยู่
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Threats – T
ST
1 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย นโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลง 1 สร้างความเชื่อมั่นในแผนงานด้านความร่วมมือระหว่าง
หรือหยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล
ประเทศ
3 วัฒนธรรมแตกต่างกัน เวลาท้างาน วันหยุด ไม่ตรงกัน
2 มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้้าร่วมกัน
4 ระบอบการปกครองต่างกัน
5 มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
7 ฐานข้อมูล มีวิธีการ/ลักษณะการจัดเก็บต่างกัน/มาตรฐานข้อมูล
ต่างกัน ท้าให้การน้าไปใช้ประโยชน์มีความยุ่งยาก เช่น หน่วย
การจัดเก็บต่างกัน (รายวัน รายเดือน รายปี)

WT
1 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2 ก้าหนดกรอบ/คุณสมบัติของผู้แทนด้านต่างประเทศ
3 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศ
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3.5. การกาหนดกลยุทธ์ความร่วมมือ โดยใช้ผลจากการทา TOWS
3.5.1 จุดแข็งและโอกาส (SO Strategy)
กรมชลประทานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่อง
ของการบริหารจัดการน้้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ ยวชาญและช้านาญในการก่อสร้างเขื่อน อ่าง
เก็ บ น้้ า ฝาย ประตู ร ะบายน้้ า ตลอดจนระบบส่ ง น้้ า เพื่ อ การเกษตร นอกจากบุ ค ลากรแล้ ว กรม
ชลประทานยังมีเครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการด้าเนินงาน สิ่งต่างๆ ดังที่
กล่าวมานี้ ล้วนเป็นจุดแข็งของกรมชลประทานทั้งสิ้น ซึ่งจุดแข็งที่มีจะก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสที่
ดีแก่องค์กร
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน้าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ดังนี้
1) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่า งประเทศด้านการพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งน้้า
2) แลกเปลี่ ย นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริห ารจัดการน้้ากับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ ระหว่างชลประทานไทย กับ ชลประทานลาว
3) สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม ระหว่างสถาบันชลประทานไทย กับ สถาบันชลประทานลาวและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3.5.2 จุดแข็งและอุปสรรค (ST Strategy)
จุดแข็งของกรมชลประทานคือด้านบุคลากรและการเป็นหนึ่งในด้านบริหารจัดการ
น้้า แต่ในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศย่อมมีอุปสรรคในหลายๆ ปัจจัยตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การขาดเสถีย รภาพทางการเมือง นโยบายด้านการจัดการน้้าที่ไม่ต่อเนื่อง ระบอบการเมืองการ
ปกครองที่มีความแตกต่างกันระหว่างคู่เจรจา ตลอดจนวัฒนธรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน
กลยุ ท ธ์เ ชิ ง ป้ อ งกั น (ST Strategy) ได้ม าจากการน้า ข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ้ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน ทั้งนี้เนื่ องจากองค์กรมีจุ ดแข็ง ขณะเดียวกันองค์กรก็ประสบกับข้อจ้ากัดจากภายนอกที่
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็ งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ้ากัดที่มาจากภายนอก ซึ่ง
สามารถน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ได้ดังนี้
1) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในแผนงานด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ โดย
ก้าหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจนในการด้าเนินงาน และให้เสร็จตามก้าหนดเวลา
2) มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้้าร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.5.3 จุดอ่อนและโอกาส (WO Strategy)
จุ ด อ่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในองค์ ก ร คื อ การที่ บุ ค ลากรขาดทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และทักษะในการติดต่อประสานงาน รวมถึงขาดความกระตือรือร้นในการ
ใฝ่หาความรู้และการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังมีข้อจ้ากัดของกระบวนการฝึกอบรม เช่น เนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการ เป็นต้น อีกประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส้าคัญขององค์กร ได้แก่
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ความไม่ชัดเจนของงบประมาณแผนงานด้านต่างประเทศ ที่ในบางกรณียังต้องมีการใช้เงินงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น เช่น กปร. เพื่อการด้าเนินงาน
อย่ า งไรก็ ต าม องค์ก รยั ง มีโ อกาสที่ ส ามารถน้ าวิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการแก้ ไ ข
จุดอ่อนที่มีอยู่ได้ เช่น การเป็นที่ยอมรับถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรขององค์กร ความพร้อมที่
จะร่วมมือช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้้า เป็นต้น
กลยุ ท ธ์เ ชิ ง แก้ไ ข (WO Strategy) ได้ม าจากการน้า ข้ อ มูล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข โดยสามารถก้าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข ดังนี้
1) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับต่างประเทศของบุคลากร โดยเฉพาะด้านภาษา
เพื่อให้มีการสื่อสารกันอย่างเข้าใจและถูกต้อง
2) ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านต่างประเทศ
3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทางด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการมีแผนงานต่างประเทศแต่ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน
3.5.4 จุดอ่อนและอุปสรรค (WT Strategy)
การที่องค์กรมีจุดอ่อน ประกอบกับต้องเผชิญกับอุปสรรคภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับสภาวการณ์ดังกล่าว
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน้าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ น จุ ด อ่ อ นและอุ ป สรรคมาพิ จ ารณาร่ ว มกั น เพื่ อ ที่ จ ะน้ า มาก้ าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ใ นเชิ ง รั บ ทั้ ง นี้
เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญกับ อุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากจุดอ่อนและอุปสรรคที่ปรากฏ
สามารถน้ามาก้าหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้
1) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ท้างาน
ระหว่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ
2) ก้าหนดกรอบ/คุณสมบัติของผู้แทนด้านต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ และควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาหรือมีอ้านาจในการตัดสินใจ
3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศ เช่น การเรียนรู้
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ความสั มพัน ธ์ไทย-ลาว ได้รับการส่ งเสริมเกื้อกูล จากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความ
ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม สภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ต่อเนื่องของไทย
ที่เน้น การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนการเยือน
ระดับสูงอย่างสม่้าเสมอ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีความหวาดระแวงและความเหินห่าง เนื่องจาก
ทั้งสองประเทศมีพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในบริบทที่ต่างกั นออกไป ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อ ความสัมพันธ์อันดีที่กล่าวถึงได้ ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความร่วมมือทางด้านการ
ชลประทานสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ไทยและลาวมีการพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยแต่ละ
ประเทศยังสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ประการส้าคัญคือ ในการพัฒนาความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ต่อกัน ไทยต้องพึงตระหนักว่า “ไม่ใช่ฝ่ายลาวเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาไทย แต่ไทยเองก็
ต้องพึ่งพาลาวด้วย” โดยเฉพาะในประเด็นของแหล่งทรัพยากร เช่น ไฟฟ้าพลังน้้า เป็นต้น
ประการส้าคัญ การพัฒนาความร่วมมือโครงการชลประทานระหว่างประเทศ ต้องค้า นึงถึง
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการน้้า การทูตได้เข้ามามีบทบาทเพื่อให้เกิดการเจรจา
และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้แทนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน ในปี
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) การศึกษาร่วมระหว่าง Tufts University, Harvard Law School และ MIT
น้ามาสู่ข้อเสนอทางทฤษฎีเรื่อง Water Diplomacy (Islam and Susskind, 2013) ที่กล่าวว่า ความ
ขัดแย้งในประเด็นการบริหารจัดการน้้าระหว่างรัฐเกิดขึ้นเนื่องจากแรงผลักดัน 3 ประการ ได้แก่ 1)
สังคม (Societal Domain) เช่น สภาพเศรษฐกิจ ความเชื่อค่านิยม 2) การเมือง (Political Domain)
เช่น การเมืองการปกครอง และ 3) ธรรมชาติ (Natural Domain) เช่น ระบบนิเวศน์ ปริมาณน้้าและ
คุณภาพน้้า ดังนั้น การบริหารจัดการน้้าระหว่างรัฐ ควรค้านึงถึงการประสานความรู้และแผนปฏิบัติ
งานที่ครอบคลุมจากหลายมุมมอง ได้แก่ นโยบาย องค์ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมและด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาสังคม
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการด้าเนินงานนโยบายระดับประเทศ ผู้แทนของประเทศไทยควรพิจารณาใช้
โครงการชลประทานเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ดังนี้
1) กรณีที่มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่ยังไม่มีความร่วมมือ
ด้านการชลประทาน รัฐบาลควรพิจารณาให้เกิดความร่วมมือด้านการชลประทานร่วมด้วย
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2) กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี โ ครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศใดๆ เลย ผู้ แ ทนของ
ประเทศควรพิจารณาใช้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านการชลประทานเป็นข้อเสนอในการ
เจรจาให้มีการเปิดความร่วมมือ
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการชลประทานเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นต้นน้้าของการผลิต
ภาคการเกษตร ซึ่งช่วยต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคู่เจรจา นอกจากนี้ การ
ด้าเนินงานโครงการชลประทานสามารถเห็ นผลและขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากกว่าการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโครงการความร่วมมือประเภทอื่นๆ
ผลการศึกษาชี้ให้ เห็ นว่ามี ปัจจัยส้ าคัญบางประการที่ คู่เจรจาควรต้องตระหนั ก
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือ ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ อาจมี
หลายประการ แต่ในที่นี้จะให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีนัยส้าคัญ (Critical success factor) รวม 4
ประเด็ น ได้แ ก่ การสร้ า งความมั่ นใจ การสร้ างความเข้ าใจ การเสริ ม สร้ า งความมุ่ง มั่ นและการ
เสริมสร้างความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสร้างความมั่นใจ การเจรจาที่จะประสบความส้าเร็จและน้าไปสู่ข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยั่งยืน ควรเริ่มต้นจากการที่คู่เจรจามีความเชื่อมั่นในความยั่งยืนของ
โครงการและศักยภาพในการด้าเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้แก่
(1) ความน่าเชื่อถือการท้างาน (Performance Reliability) หมายถึง การ
ก้าหนดกรอบระยะเวลาโครงการที่ชัดเจน มีแผนงบประมาณรองรับและมีการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
(2) การประชาสั มพันธ์โ ครงการ (Public Relations) เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการต่อสาธารณชน ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและภาพพจน์ ที่ดีของ
องค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การที่โครงการเป็นที่รู้จักยังส่งเสริมการสนับสนุนโครงการทั้งทางด้าน
งบประมาณและปัจจัยการผลิตต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกได้อีกทางหนึ่ง
2) การสร้างความเข้าใจ คู่เจรจาควรต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ในประเด็นดังนี้
(1) เนื้ อหาการเจรจา (Contents) คู่เจรจาต้องมีความชัดเจนถึงความ
ต้องการของตนเองและข้อเสนอที่สามารถให้ได้กับอีกฝ่าย และมีการค้านึงถึงประเด็นเปราะบางที่อาจ
น้ามาสู้ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เป็นต้น
(2) การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นสิ่งที่
มีความส้าคัญตั้งแต่เริ่มการเจรจา การท้าข้อตกลงร่วมกันและการประสานงาน โดยผู้แทนควรมีความ
เข้าใจในภาษา วัฒนธรรมของคู่เจรจา นอกจากนี้ การคัดเลือกผู้แทนเพื่อท้าการเจรจาควรกระท้าด้วย
ความรอบคอบ โดยเลือกผู้แทนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์
3) การเสริมสร้างความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่
สมประโยชน์ระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ ประเทศไทยควรต้องแสดงให้คู่เจรจาเห็นถึง
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้
(1) การสร้างแรงจูงใจในการท้างาน (Incentives) การท้างานด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสลับซับซ้อนในพิธีการ ควรมีการ
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สร้างระบบแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคซึ่งท้างานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดความตั้งใจในการท้างานและการอุทิศตนเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
(2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
รัฐบาลควรมีความมุ่งมั่น แสดงท่าทีที่จะรักษาและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
4) การเสริมสร้างความรู้ เป็นสิ่งที่มีความส้าคัญกับความยั่งยืนของโครงการ โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หน่วยงานที่ท้างาน
ร่วมกันจากทั้งสองประเทศต้องมีการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบข้อมูลและฐานข้อมูลร่วมกัน
(2) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หน่วยงานที่ท้างานร่วมกัน
จากทั้งสองประเทศต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน โดยการถ่ายทอดความรู้ต้องท้าทั้งใน
ระดับเจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกร
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมาท้าให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการของคู่เจรจาแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องท้าหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของความ
ร่วมมือ กล่าวคือ ต้องเป็นการเจรจาที่ก่อให้เกิดภาวะ Win-Win solution และด้าเนินการภายใต้หลัก
Demand driven approach กล่าวคือ เน้นความต้องการของผู้รับเป็นหลัก ทั้งนี้ กรอบเจรจาที่ฝ่าย
ไทยจะจัดท้าขึ้นควรต้องค้านึงถึงท่าที จุดยืนและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและ
คู่เจรจาประกอบกัน
4.2.2.1 ประเด็นการเจรจาด้านการบริหารจัดการ
1) ประเทศไทยควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง
และการบริหารจัดการน้้า เช่น ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียน นักศึกษาชาวลาว
การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
2) จัดให้มีการฝึกอบรมแบบครบวงจรในประเทศไทย ครอบคลุมด้าน
การศึ กษาวางโครงการ ออกแบบ การก่ อ สร้า งและการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อให้ เ กิ ดการถ่า ยทอด
เทคโนโลยี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) การจั ด อบรมความรู้ ด้ า นภาษาลาวกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยไทยโดย
ผู้เชี่ยวชาญชาวลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร
4) จัดให้มีคณะท้างานร่วมในระดับปฏิบัติระหว่าง ไทย – ลาว เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีและความจริงใจ โดยผ่านกลไกของความร่วมมือที่มีอยู่ในระดับกระทรวงหรือ
ในพหุภาคีต่างๆ
5) ทั้งสองประเทศควรมีการผ่อนคลาย กฎ ระเบียบที่สร้างความล่าช้า
และมีกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยาก เช่น กฎระเบียบด้านการจัดซื้อพัสดุ พิธีการข้ามแดนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น โดยบูรณาการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4.2.2.2 ประเด็นการเจรจาด้านเทคนิค
1) ประเทศไทยควรให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าแก่ สปป. ลาว ขณะที่ทาง สปป. ลาว ควรบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ รวมถึงสิ่งก่อสร้างสิ้นเปลือง เช่น หิน ปูน ทราย จากแหล่งที่เชื่อถือได้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมงานให้ด้าเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนจากประเทศไทยเข้ามามีส่ว น
ร่วมในการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าใน สปป. ลาว
3) ริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ใช้น้าต้ นทุนจากแหล่งเดียวกัน ได้แก่
แม่น้าโขง
4) พัฒนาโครงการที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการไฟฟ้า
พลังน้้า
5) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาโครงการชลประทานเพื่อการเกษตร
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ประเภท เขื่อน ฝาย ประตูระบายน้้า รวมถึงสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ระบบ
ส่งน้้าและระบายน้้า โดยผสมผสานร่วมกับการท้าการเกษตร
6) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา
รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน
7) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวลาวในการปลูกพืชที่เป็นที่
ต้องการของตลาดประเทศไทย เช่น การปลูกพืชเกษตรอินทรี ย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวลาวมีความ
ถนัด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรและการค้าของทั้งสองประเทศ
4.2.2.3 วิธีการด้าเนินงาน
1) จัดท้าแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action
plan) ตลอดจนแผนงบประมาณ โดยค้านึงถึงการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่ างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการและงบประมาณเป็นระยะๆ ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด้าเนินงานโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
2) จั ด ตั้ ง คณะท้า งานด้ า นการชลประทาน (Technical working
group) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย - ลาวที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบ
Greater Mekong Subregion (GMS)
3) เน้นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ B-O-T (Build – OperateTransfer) กล่าวคือ กรมชลประทาน ประเทศไทยท้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการ
หลังจากนั้นให้ความรู้แก่กรมชลประทาน สปป. ลาว ในการบริหารจัดการและด้าเนินงาน และการ
ถ่ายโอนโครงสร้าง (Infrastructure) ให้กับรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งนี้
รูปแบบของความร่วมมืออาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น ความร่วมมือระหว่างรัฐ (Government to
Government) หรือความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน (Public –Private Partnership)
4) พิจารณารูปแบบการประสานงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับประเด็นการเจรจา ทั้งการประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งด้าเนินการ
ให้ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
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