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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนมีนัยส้าคัญต่อความส้าเร็จ
ของการก้าหนดเส้นเขตแดนให้มีความมั่นคงแน่นอนและเป็นอันยุติ โดยทั่วไปการก้าหนดเส้นเขตแดน
เป็ น การด้ าเนิ น การของกระทรวงการต่างประเทศโดยเจรจากับ ประเทศเพื่ อนบ้ านให้ เป็น ไปตาม
พันธกรณีและสนธิสัญญาที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุผลในการปักหลักเขตแดน
การศึกษาการคั ดค้า นการปั กหลั กเขตแดนของประชาชนในพื้ น ที่บ ริเวณแก่งผาไดและ
บริเวณผาตั้ง อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเป็นกรณีตัวอย่างส้าคัญที่ท้าให้การด้าเนินการเจรจา
เขตแดนระหว่างไทยกับ ลาวไม่ส ามารถหาข้อยุติกว่า 20 ปี สาเหตุส้ าคัญ ที่ประชาชนคัดค้านการ
ส้ารวจ และจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณแก่งผาได คือ ประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า ต้าแหน่งที่เจ้าหน้าที่
เทคนิค ทั้งฝ่ายไทยและลาวเห็นชอบร่วมกันเพื่อสร้างหลักเขตแดนนั้น ไม่ใช่จุดก้าหนดเส้นเขตแดน
ทางบก (land boundary line) ระหว่างไทยกับลาว แต่เป็นต้าแหน่งอื่นซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เข้าไป
ท้ามาหากินมาโดยตลอด ในขณะที่สาเหตุการคัดค้านบริเวณผาตั้ง คือ ประชาชนในพื้นที่ยึดถือหน้าผา
เป็นเส้นเขตแดนแทนการยึดสันปันน้้า (watershed) และประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้ก่อสร้างหลัก
เขตแดนในบริเวณนี้
จากการศึ ก ษา พบว่า ในช่ ว งเริ่ม ต้ น ของการส้ ารวจและจั ด ท้ าหลั ก เขตแดนในบริเวณ
ดังกล่าว ภาครัฐก้าหนดเส้น เขตแดนโดยเห็นว่า เป็นประเด็นทางกฎหมายและเทคนิค และไม่ได้มี
แนวคิดการให้ประชาชนมีส่วนร่วม การด้าเนินการของภาครัฐที่แย้งกับความเชื่อของประชาชนใน
พื้นที่ส่งผลให้ไม่สามารถปักหลักเขตแดนในบริเวณดังกล่าวได้ ภาครัฐได้แสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หา โดยใช้รู ป แบบแนวทางการประชุมชี้ แจงและรับ ฟั งความคิด เห็ น ของประชาชน ซึ่งพบว่า
มีพัฒนาการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนจากเดิมที่มีลักษณะอธิบาย
เหตุผลประเด็นที่ได้ตัดสินใจไปแล้วเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้และก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินการร่วมกัน รวมทั้ ง ภาครัฐก็ได้ผลักดันแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ในที่สุด ประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้งต่างก็สมัครใจในการให้ปักหลักเขต
แดนในพื้นที่ทั้งสองบริเวณได้ ซึ่งสะท้อนจากการที่ประชาชนในพื้นที่ทั้งสองน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส
ไทย–ลาว ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาวเข้าพื้นที่เพื่อชี้จุดปักหลักเขตแดน อย่างไรก็ดี
โดยที่ กระบวนการก้าหนดเส้ น เขตแดนในบริเวณแก่งผาไดยั งต้อ งมี รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ มโดยการ
ลากเส้นสันปันน้้าในแผนผังสนามอีก ซึ่งยังไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ฝ่ายไทยจึงต้องไป
ท้าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นนี้เพิ่มเติมอีก
ดังนั้น ในกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในช่วง
ต่อไป เห็นว่า ภาครัฐควรมีรูปแบบกระบวนการจัดการการบริหารการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีลักษณะเปิด โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ท้าให้สามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม การเลือกใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเปิดเผย

จ
การด้าเนินการศึกษารายงานฉบับนี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานใน
การส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน การเปิดโอกาสให้ศึกษาครั้ง
นี้ก็ท้าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจมิติของการบริหารราชการของภาครัฐที่ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการด้าเนินงานในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่งด้วย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
การส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนระหว่างไทย–ลาวอยู่ภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่ ว ม (joint boundary committee: JBC) ไทย–ลาว ซึ่ งกระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการเจรจาตามที่ได้มีการปักปันเขตแดน (delimitation) กันไว้แล้ว นับตั้งแต่ไทยและ
ลาวได้จัดท้าความตกลงระหว่างไทยกับลาวเกี่ยวกับการส้ารวจและจัดท้าหลั กเขตแดนตลอดแนว
ร่วมกัน เมื่อปี 2539 ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนระหว่างกันจน
เกิดความคืบหน้าในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายให้
มีการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน (demarcation) ระหว่างไทย–ลาวตลอดแนวให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว
อย่างไรก็ดี การคัดค้านการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนของมวลชนของฝ่ายไทยในบริเวณ
แก่งผาไดและผาตั้ง อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาคงค้างด้าน เขตแดนที่
กระทรวงการต่างประเทศได้ด้าเนิ นการแก้ไขมากว่า 20 ปี สาเหตุส้ าคัญ ที่ ประชาชนคัดค้านการ
ส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณแก่งผาได คือ ประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า ต้าแหน่งที่เจ้าหน้าที่
เทคนิคทั้งฝ่ายไทยและลาวเห็นชอบร่วมกันเพื่อสร้างหลักเขตแดนนั้น ไม่ใช่จุดก้าหนดเส้นเขตแดนทางบก
(land boundary line) ระหว่างไทยกับลาว แต่เป็นต้าแหน่งอื่นซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เข้าไปท้ามา
หากินมาโดยตลอด ในขณะที่สาเหตุการคัดค้านบริเวณผาตั้ง คือ ประชาชนในพื้นที่ยึดถือหน้าผาเป็น
เส้นเขตแดน แทนการยึดสันปันน้้า (watershed) และประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้ก่อสร้างหลัก
เขตแดนในบริ เวณนี้ การคั ด ค้ านของประชาชนบริ เวณแก่ งผาไดและผาตั้ งส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถ
ด้าเนินการปักหลักเขตแดนในบริเวณดังกล่าวได้ โดยเฉพาะบริเวณแก่งผาไดซึ่งเป็นหลักเขตแดนที่ 1
และเป็นจุดเริ่มต้นของหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับลาว
ในช่ ว งที่ ผ่ านมา รั ฐ บาลไทยพยายามมุ่ งเน้ น ให้ แ ก้ ไขปั ญ หาเขตแดนอย่ างเป็ น เอกเทศ
แยกจากความสั มพันธ์ด้า นอื่น เพื่อมิให้ ลุกลามเป็นปัญ หาการเมืองจนเกิดผลเสี ยต่อความสัมพันธ์
ระหว่า งประเทศในภาพรวม โดยให้ ปั ญ หาเขตแดนเป็ น ปั ญ หาในกรอบวิ ช าการ ด้ า นกฎหมาย
ด้านเทคนิคการส้ารวจ หรือเทคนิคการท้าแผนที่ ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศจึงมุ่งผลักดันให้มี
การส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบแนวเส้นเขตแดนที่ถูกต้อง
อันจะสามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอย่างถาวร และจะ
สนั บ สนุ น ให้ ส ามารถพั ฒ นาเศรษฐกิจในพื้ นที่ ตามแนวชายแดนและพั ฒ นาความสั มพั นธ์ระหว่าง
ประเทศในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิ ก ารเขตแดนร่ ว มไทย–ลาวและกลไกอื่ น ๆ ภายใต้ JBC ไทย–ลาวก็ ไ ด้
ด้าเนินการแก้ไขและสั่งการภายใต้กรอบอ้านาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็
ยังไม่สามารถบรรลุความส้าเร็จของการแก้ไขปัญหาได้ แม้ในปี 2545 คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม

2
ไทย–ลาวก็ได้ระบุให้ประชาชนในพื้นที่สามารถด้ารงชีวิตและท้ามาหากินได้ตามเดิม โดยไม่มีการยุ่ง
เกี่ยวจากทางการของอีกฝ่าย การด้าเนินการดังกล่าวก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนใน
พื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ตามโครงการมวลชนสั ม พั น ธ์ จึ งได้ ล งพื้ น ที่ ชี้ แ จงการส้ า รวจและจั ด ท้ าหลั ก เขตแดน และรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นจากมวลชนในพื้นที่อย่างสม่้าเสมอ รวม 13 ครั้งตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ่งก็สามารถสร้าง
ความเข้าใจได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้มวลชนให้ความเห็นชอบในการปักหลักเขตแดนทั้ง
สองบริเวณได้
กระบวนการสร้ างความเข้าใจแก่ป ระชาชนเป็ นงานส้ าคั ญ มากของการด้าเนิ นการด้าน
เขตแดน แม้การตัดสินใจด้านนโยบายและการด้าเนินการต่าง ๆ จะเป็นความรับผิดชอบของ JBC
ก็ ต าม การที่ JBC (ฝ่ ายไทย) ให้ ค วามส้ าคั ญ กั บ การสร้ างการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน (public
participation) ในการปักหลักเขตแดนเพื่อความ สงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน
หากด้าเนินการไปโดยไม่ค้านึงถึงข้อเรียกร้องของประชาชนในท้องถิ่น ก็ไม่สามารถท้าให้การปักหลัก
เขตแดนมีความมั่นคงแน่นอนและเป็นที่ยุติ (stability and finality) มีแต่จะท้าให้เกิดข้อขัดแย้งอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็เป็นสาระส้าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาในกระบวนการ (inclusiveness) กระทรวงการต่างประเทศจึง
จ้าเป็ นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการด้าเนินนโยบายการต่างประเทศด้านการก้า หนดเขตแดน
(ชะลอการปักหลักเขตแดนตามที่ไทยกับลาวได้มีการก้าหนดไว้ในเบื้องต้น) กับการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ (ความเชื่อของประชาชนใน พื้นที่ว่า เส้นเขตแดนอยู่ต้าแหน่งอื่น มิใช่
สันปันน้้า)
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรอบด้าน ในปี 2558 คณะเจ้ าหน้าที่อาวุโส ร่วมภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็น
แนวทางส้ าคัญ ในการแก้ไขปั ญ หากรณี ม วลชนคัดค้านการส้ ารวจและจัดท้ าหลั กเขตแดนทั้งสอง
บริเวณดังกล่าว ซึ่งต่อมา ในปี 2559 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ก้าหนดกลยุทธ์ การสร้างความ
เข้าใจด้านเขตแดนโดยใช้กลไกภาควิชาการเพื่อศึกษาวิจัยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนใน
พื้นที่เป้าหมาย จนท้าให้ประชาชนในพื้นที่ลดกระแสการต่อต้านการปักหลักเขตแดน และยินยอมให้มี
การปักหลักเขตแดนในภูมิประเทศได้
อย่างไรก็ดี จากการประชุมคณะเจ้าหน้ าที่อาวุโสฯ ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ก็ไม่
สามารถตกลงให้ มีการปั กหลั กเขตแดนในพื้ นที่บริเวณแก่งผาไดได้เนื่องจากฝ่ ายไทยยังต้องชี้แจง
ประชาชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลากเส้นเขตแดนในแผนผังสนามอีก ซึ่งเป็นประเด็นทางด้านเทคนิค
และกฎหมายที่จะต้องให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือก่อนที่ภาครัฐจะด้าเนินการต่อไป จึงต้อง
วางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม โดยการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในการ
ด้าเนิ น การ ซึ่งน่ าจะเป็ น ผลให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาประชาชนคั ด ค้ านการส้ ารวจและจั ด ท้ าหลั ก
เขตแดนได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน โดยจะรวบรวมข้อมูลการด้าเนินการของภาครัฐในการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาประชาชนในพื้นที่คัดค้านการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนบริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง
1.2.2 เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการการให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการส้ ารวจและจัด ท้ า
หลักเขตแดน รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
1.2.3 เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ศึกษารูปแบบและวิธีการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดน
2) ศึกษาแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจ
และจัดท้าหลักเขตแดน
1.3.2 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา จะมีผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของมวลชนคัดค้าน ประกอบด้วย
1) กลุ่มหน่วยงาน
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว / กรมแผนที่ทหาร / กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย และกรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย
2) เอกสารบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง
3) ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่แก่งผาไดและผาตั้ง อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา
จ้านวน 2 เดือน (มิถุนายน–สิงหาคม 2560)
5) วิธีการศึกษาจะด้าเนินการในสองรูปแบบ คือ
(1) การวิจัยทางเอกสาร โดยจะศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในช่วงที่ผ่านมา
(2) การวิจัยเชิงประจักษ์ เป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์ของผู้เขียนที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ซึ่งอยู่
ในพื้นที่บ ริเวณแก่งผาไดและบริเวณผาตั้ง ในช่วงการชี้แจงและรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม 2559 และในระหว่างการตรวจพื้นที่ของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ในช่วง
เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2560
1.4 สมมติฐานการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส้าคัญอย่างมากต่อการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน
เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเขตแดน
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1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้จะช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่มวลชน
คั ด ค้ า นการส้ า รวจและจั ด ท้ า หลั ก เขตแดน ซึ่ ง เป็ น บริ บ ทในเชิ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลทาง
ประวัติศาสตร์
1.5.2 ท้าให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจน้ามาใช้
ในการจัดการปัญหา
1.5.3 ท้ า ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอแนะส้ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เกี่ ย วกั บ การก้ า หนดนโยบาย/
แนวทางการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการส้ ารวจและจั ดท้ าหลั กเขตแดน และแนวทางการใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
1.6 นิยามศัพท์
การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) ในบริบทของการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดน หมายถึง กิจกรรมที่หน่ วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและกรมแผนที่
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการปักหลักเขตแดน
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งการออกไปพบปะสนทนาพูดคุยกับประชาชน
ในพื้น ที่จะท้าให้ ป ระชาชนเข้าถึงตัวผู้ ตัดสินใจ เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็ น รวมทั้งให้ เห็ นว่า
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสิ่งที่ประชาชนเรีย กร้องได้ถูกน้ามาพิจารณาโดยผู้มี
อ้านาจตัดสินใจ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) ในบริบทของการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดน หมายถึงการให้ประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง โดยภาครัฐจะด้าเนินการส้ารวจและ
จัดท้าหลักเขตแดนอย่างเปิดเผย โปร่งใสและชี้แจงหรืออธิบายกระบวนการการด้าเนินงานทั้งประเด็น
ทางด้านกฎหมายและเทคนิคอย่างครอบคลุม รวมทั้งชี้แจงท้าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากการปักหลักเขตแดนด้วย
การปักปันเขตแดน (delimitation) หมายถึง การก้าหนดแนวเส้นเขตแดนเป็นลายลักษณ์
อักษร ในรูปหลักฐานทางเอกสาร สนธิสัญญา หรือก้าหนดเส้นเขตแดนลงในแผนที่หรือแผนผัง ตาม
ผลที่ได้จากการเจรจาแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างประเทศของประเทศภาคีในส้านักงานหรือโต๊ะเจรจาว่า
แนวเส้ น เขตแดนจะให้ เป็ น อย่ า งไร เช่ น ให้ เป็ น ไปตามสั น ปั น น้้ า (watershed) หรื อ ร่ อ งน้้ า ลึ ก
(thalweg) หรือแนวเส้นตรง
การส ารวจและจั ด ท าหลั ก เขตแดน (demarcation) หมายถึ ง การแบ่ งเส้ น เขตแดน
ระหว่างประเทศ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันชี้ชัด หรือ
เจาะจงลงไปว่า เส้นแบ่งเขตแดนของรัฐหรือประเทศที่ก้าหนดกันไว้ในชั้นการก้าหนดเส้นเขตแดนนั้น
จะอยู่ ณ ที่ใดในภูมิประเทศโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนดังกล่าว จะต้องสร้างหลักเขตแดนเพื่อ
เป็นเครื่องหมายลงในภูมิประเทศหรือบนพื้นดินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงแนวเส้นเขตแดนระหว่างกันไว้
ให้ปรากฏอย่างชัดเจน
เส้นสันปันน้า (watershed line) หมายถึง เส้นสมมติที่ลากเชื่อมจุดต่าง ๆ บนสั นเขา ซึ่ง
แบ่งน้้าที่อยู่แต่ละด้านของสันเขาให้ไหลในทิศทางตรงข้ามกันไปสู่แม่น้าล้าธาร ในกรณีที่มีสันเขาแยก
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ออกเป็นหลายสันจะยึดถือสันเขาที่มีความต่อเนื่องมากที่สุดเป็นแนวของสันปันน้้า นั่นคือ สันเขาที่สูง
ที่สุ ดไม่จ้ าเป็ น ต้องเป็ นสั น ปั นน้้ าเสมอไป แต่สันเขาที่สู งและมี ความต่อเนื่องมากที่สุดจะได้รับการ
พิจารณาให้เป็นสันปันน้้า
เส้นเขตแดนทางบก (land boundary line) หมายถึง เส้นแบ่งเขตแดนที่ก้าหนดหรือปักปัน
ไปตามภูมิประเทศที่เป็นพื้นดิน อาทิ สันปันน้้า แม่น้า เป็นต้น
ชายแดน (border) หมายถึง บริเวณที่รัฐใช้อ้านาจอธิปไตยของตนได้ภ ายในขอบเขตของ
แนวเส้ น เขตแดนระหว่ า งประเทศ ที่ มี พื้ น ที่ โ ดยรอบไปตามแนวเส้ น เขตแดนดั ง กล่ า ว โดยไม่ มี
ข้อก้าหนดที่แน่ชัดว่าจะต้องอยู่ลึกหรือครอบคลุมพื้นที่เข้าไปจากเส้นแบ่งเขตแดนด้านละเท่าใด
ความตกลงระหว่า งราชอาณาจั กรไทยกับ สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เกี่ยวกับ การสารวจและจั ด ท าหลักเขตแดนตลอดแนวร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2539 คื อ
ความตกลงระหว่างไทยและลาวที่จะจัดท้าหลักเขตแดนทั้งทางบกและทางน้้าตลอดแนวเพื่อให้ทั้งสอง
ฝ่ายรู้จุดที่ตั้งของเส้น เขตแดนอย่างแน่ชัดและชัดแจ้งตลอดกาล โดยการส้ารวจและจัดท้าหลักเขต
แดนไทย–ลาวตลอดแนว ให้เป็นไปตามอนุสัญญาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 ความตกลงวันที่ 29
มิถุนายน ค.ศ. 1904 สนธิสัญญาวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1907 และพิธีสารแนบท้าย อนุสัญญาวันที่
25 สิงหาคม ค.ศ. 1926 และแผนที่ที่จัดท้าขึ้นตามความตกลงทุกฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น
คณะกรรมาธิ ก ารเขตแดนร่ ว มไทย–ลาว (Joint Boundary Committee : JBC) คื อ
คณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นจากความตกลงระหว่างไทยกับลาวเกี่ยวกับการส้ารวจและจัดท้าหลัก
เขตแดนตลอดแนวร่วมกัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็น
ประธาน มี อ้ า นาจหน้ าที่ ในการ (1) พิ จ ารณาการส้ า รวจและจั ด ท้ าหลั ก เขตแดนให้ เป็ น ไปตาม
อนุสัญญาและความตกลง (2) ร่วมกันก้าหนดพื้นที่ที่จะท้าการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนตลอดแนว
(3) จัดท้าแผนที่เส้นเขตแดนตลอดแนวระหว่างประเทศทั้งสอง และ 4) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ ตามแต่จะเห็นสมควร
แผนผังสนาม คือ ภูมิป ระเทศที่แสดงบนแผ่ นกระดาษที่ส ามารถบอกรายละเอียดของ
ภูมิประเทศ เช่น ความสูงของพื้นผิวบริเวณนั้น ๆ บอกทิศทางและระยะทางของสิ่งที่ต่า ง ๆ ที่ท้าการ
ส้ารวจ แผนผังสนามจะจัดท้าโดยแม่กองสนาม

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การส้ ารวจและจั ด ท้ าหลั กเขตแดนระหว่างไทยกับ ลาวเป็ น ไปตามสนธิสั ญ ญาข้อ ตกลง
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การคัดค้านของประชาชนไทยในพื้นที่ก่อให้เกิดการชะงักงันของการด้าเนินการ
ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ้าเป็นต้องค้านึงถึงกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
รายงานการศึกษาฉบับนี้ ใช้แนวคิดหลัก ๆ ประกอบการด้าเนินการศึกษา ดังนี้
2.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation)
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในบริบ ทของการส้ ารวจและจั ด ท้ าหลั ก เขตแดน
หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ไทยและลาว
ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน เพื่อให้เกิดการร่วมตัดสินใจในการปักหลักเขตแดนในพื้นที่
ทั้งสองบริเวณดังกล่าว การด้าเนินการนี้จะเป็นการรวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและ
ค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐที่จะปักหลักเขตแดน ซึ่งเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์สองทางอย่างมีเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน1
ประชาชนในที่นี้หมายถึงกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นที่คัดค้านการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้น้าชุมชนในพื้นที่ อาทิ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาลต้าบล
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นต้น ซึ่งเป็นแกนน้าหลักในการเข้าร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระแสประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมซึ่งให้ความส้าคัญกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารโดยตรง
หลั ก การให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายเข้ า มาในกระบวนการ (inclusiveness) ทั้ งภาคประชาชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ บุคลากรภาครัฐที่เป็นเจ้าของเรื่อง บุคลากรภาคธุรกิจและประชาชนที่ห่วงใย สามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย โดยภาครัฐต้องยึดหลักการไม่กีดกันกลุ่มใด ๆ2 ปัจจุบัน แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้รับความสนใจมากขึ้นจากทุกภาคส่วนในสังคม จนเปรียบเสมือนเป็นแนวทางที่ส้าคัญ
1

เจมส์ แอล.เครย์ตัน, คู่มือการมีสว่ นร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม, แปลโดย
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2556), หน้า 5.
2
พัชรี สิโรรส และคณะ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
“การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการราชการแผ่นดิน”, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2549), หน้า 6
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ในการก้ าหนดความเป็ น ไปได้ข องการด้ าเนิ น กิจ กรรมหรือ โครงการต่ าง ๆ ให้ ป ระชาชนเข้ามามี
บทบาท ในการรั บ รู้ ข้ อมู ล ให้ ค้ าปรึก ษาหารือ หรือร่ว มวางแผน ถ้าหากขาดการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนก็ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่รัฐ
ต้องให้ การสนั บ สนุ น และคุ้มครอง ซึ่งเป็นแนวทางของหลั กสิ ทธิมนุษยชนโดยได้รับการรับ รองใน
รัฐธรรมนูญ
2.1.2 การกากับดูแลกิจการสาธารณะที่ดี (good public governance)
การก้ากับดูแลกิจการสาธารณะที่ดีในบริบทของการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน
หมายถึง การใช้อ้านาจรัฐในการด้าเนินการเพื่อสร้างกฎระเบียบด้วยความร่วมมือขององค์กรชุมชน
รัฐที่ดีจึงไม่ควรตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเท่านั้น ภาครัฐต้องให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และภาคประชาชนก็มีสิทธิที่จะคาดหวังว่า หน่วยงาน
ภาครัฐจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ อย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส จัดท้ากิจกรรมการมี
ส่วนร่วมเพื่อให้หน่วยราชการให้ข้อมูล ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นอกจากนี้ภาครัฐ
ต้องตอบสนอง โดยการน้าความคิดเห็นที่ได้รับฟังไปประมวลเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
ชี้แจงถึงผลของการตัดสินใจต่อประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ OECD ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและการก้ากับดูแลด้านกฎระเบียบ
(Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance) เพื่อเป็นกรอบ
(framework) ของรัฐในการการจัดท้ากฎเกณฑ์ และก้าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูป
2.1.3 ความมั่นคงแน่นอนและเป็นอันยุติ (stability and finality) ในการกาหนดเส้น
เขตแดน
การก้ า หนดเส้ น เขตแดนทางบกนิ ย มก้ า หนดใช้ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ โ ดดชั ด
เปลี่ยนแปลงได้ยาก และเป็นอุปสรรคส้าหรับการข้ามแดนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาและแม่น้า เป็นต้น
ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติ ที่แบ่งกลุ่มคนออกจากกันอย่างแท้จริง ในอดีตมีก ารก้าหนดเขตแดนที่
เป็นภูเขาด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ เชิงเขา ขอบหน้าผา ถนนหรือทางเดินบนภูเขา วิธีการที่นิยมใช้ คือ
การใช้สันเขา (crest) หรือยอดเขา และการใช้สันปันน้้า (watershed)3 ส้าหรับการก้าหนดเขตแดน
ทางน้้า4 ในอดีตหลักในการก้าหนดแนวเขตแดนส้าหรับแม่น้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ก้าหนดให้ใช้
แม่น้าทั้งล้าน้้าเป็นเขตแดน โดยแม่น้าอาจเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม (condominium) ของรัฐชายฝั่ง หรือ
ก้าหนดให้แม่น้าเป็นของรัฐชายฝั่งรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือก้าหนดให้ใช้กึ่งกลางแม่น้า (เส้นมัธยะ) หรือใช้
ร่องน้้าลึก (thalweg)5

3

A.O. Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law, (Oceana Publications
INC), p.42.
4
James Crawford, Brownlie’s Principles of Public international Law, (England: Oxford, 2012),
p.240.
5
Robert Jennings and Arthur Watt, Oppenheim’s International Law, Volume 1 peace Part 2 to 4.
th
9 ed. (England: Longman, 1992), p.664.
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การก้าหนดเส้นเขตแดนของประเทศสองประเทศจะต้องมีความมั่นคงและเป็นอันยุติ
(stability and finality) ดังที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้แนวทางในเรื่องการก้าหนดเส้นเขตแดน
ไว้ในค้าพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร ว่า “In general, when two
countries establish a frontier between them, one of the primary objects is to achieve
stability and finality.”6 หรือ “โดยทั่ว ๆ ไป เมื่อประเทศสองประเทศก้าหนดเขตแดนระหว่างกัน
จุดประสงค์ที่ส้าคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งก็คือเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงแน่นอนและเป็นอันยุติกัน7
2.1.4 การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนระหว่างไทย–ลาว
เส้นเขตแดนทางบกระหว่างไทย–ลาวเป็นไปตามสนธิสัญญา8 ที่ได้มีการตกลงกันไว้
จากพั น ธกรณี ดั ง กล่ า วในการก้ า หนดเส้ น เขตแดนไทย–ลาว จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารปั ก ปั น เส้ น
(delimitation) เส้นเขตแดนแล้ว โดยสนธิสัญญาก้าหนดให้เส้นเขตแดนทางบกส่วนใหญ่ให้เป็นไป
ตามสันปันน้้า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ตลอดจนเทคนิคในการส้ารวจและ
การจัดท้าแผนที่ในขณะนั้นยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ อีกทั้งไทยและลาวอาจมีความเข้าใจหรือการตีความ
สนธิสัญญา และแผนที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศตาม
แนวชายแดน จึงท้าให้จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้ทราบเขตแดนที่แน่ชัดระหว่างกันโดยการส้ารวจและ
จัดท้าหลักเขตแดน (demarcation) เพื่อร่วมกันชี้ชัด หรือเจาะจงลงไปว่า เส้นแบ่งเขตแดนของรัฐ
หรือประเทศที่ก้าหนดกันไว้ในชั้นการก้าหนดเส้นเขตแดนนั้น จะอยู่ ณ ที่ใดในภูมิประเทศโดยจะต้อง
สร้ างหลั กเขตแดนเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งหมายลงในภู มิ ป ระเทศ หรือ บนพื้ น ดิน เพื่ อเป็ น หลั ก ฐานแสดง
แนวเส้นเขตแดนระหว่างกันไว้ให้ปรากฏอย่างชัดเจน

6

International Court of Justice, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Case
Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) Merits, Judgement of 15 June
1962, p.34
7
ค้าปรึกษาและค้าสั่ง, คดีปราสาทพระวิหาร (ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย) การพิจารณาขัน้ เนื้อหา
ค้าพิพากษาออกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962, หน้า 47 .
8
สนธิสัญญาที่ก้าหนดเส้นเขตแดนทางบกระหว่างไทย–ลาว ประกอบด้วย (1) หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุง
ฝรั่งเศสซึ่งได้ลงชื่อกันที่ กรุงปารีส ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1904 (หรือที่เรียกกันว่า อนุสัญญาวันที่ 13
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904) (2) ความตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับสยามท้าความเข้าใจข้อ 1 และ 2 แห่งหนังสือสัญญาลงวันที่
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 ลงนาม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1904 (3) หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดินสยามกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 23 มีนาคม ปี ค.ศ. 1907
และ (4) พิธีสารท้ายหนังสือสัญญาลงวันที่ 23 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 125 (ค.ศ. 1907)
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นได้กลายเป็นหนึ่งในกระบวนการการประชาธิปไตย
ที่ได้มีการด้าเนินการอย่างกว้างขวางในหลายระดับ และได้รับความสนใจมากขึ้นจากทุกภาคส่วนใน
สังคม จนเปรียบเสมือนเป็นแนวทางที่ส้าคัญในการก้าหนดความเป็นไปได้ของการด้าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท ในการรับรู้ข้อมูล ให้ค้าปรึกษาหารือ หรือร่วมวางแผน
ในขณะที่ สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (The International
Association for Public Participation หรื อ IAP2) ได้ ใ ห้ ค วามส้ า คั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนโดยเน้ น ถึ ง ค่ า นิ ย มหลั ก (core value) ส้ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน9 ซึ่งประกอบด้วยหลัก 7 ประการ
ประการแรก การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนขึ้ น อยู่ กั บ ความเชื่ อ ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการตัดสินใจมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ประการที่สอง การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงค้ามั่นสัญญาว่า การมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ประการที่ ส าม การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนส่ งเสริม การตัด สิ น ใจที่ ยั่ งยืน โดย
ตระหนักและสื่อสารความต้องการและผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวมทั้งผู้มีอ้านาจตัดสินใจ
ประการที่สี่ การมีส่วนร่วมของประชาชนแสวงหาและอ้านวยความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่อาจได้รับ
ประการที่ ห้ า การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนแสวงหาข้ อมู ล จากผู้ เข้าร่วมในการ
ออกแบบวิธีที่จะเข้าร่วม
ประการที่หก การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีข้อมูลที่จ้าเป็นในการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ประการที่ เจ็ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนสื่ อ สารผู้ เข้า ร่ว มถึ งวิธีก ารที่ ค วาม
คิดเห็นของพวกเขาจะมีผลต่อการตัดสินใจอย่างไร
นอกจากนี้ คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน จัดท้า
โดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อกุมภาพันธ์ 2549 ได้ก้าหนดหลักการการเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ
ป ระก ารแรก ห ลั กก ารรวม ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ กฝ่ ายเข้ า ม าใน ก ระบ วน การ
(inclusiveness) ได้ แก่ การายอมให้ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ค าดว่าจะได้ รับ
ผลกระทบ บุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง บุคลากรจากภาคธุรกิจและประชาชนที่ห่วงใย
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ซึ่งต่างจากหลักการกีดกันกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาในกระบวนการ
(exclusiveness) ซึ่งจะเป็นการท้าให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้น้อยที่สุด โดยอ้างว่าไม่มี
ส่วนได้เสียโดยตรง
9

http://www.iap2.org/?page=A4
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ประการที่สอง การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
ควรเป็ น การสื่ อสารสองทาง (dialogue) และมีก ารตอบโต้ก ลั บ (feedback) การสื่ อ สารสองทาง
ได้แก่ การที่ภาครัฐให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่มีการกีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และต้องสร้างวิธีการ
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยงานภาครัฐได้ รวมทั้ง
หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ จากประชาชนมาแล้ว ภาครัฐต้องน้าความ
คิดเห็นเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนดั ดแปลงกิจกรรมตามข้อมูลที่
ได้รับจากประชาชน
ประการที่สาม การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ต้องยืนอยู่บนหลักการของความซื่อสัตย์และเปิดเผย อันเป็นหนทางสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน
และสร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานและกิจกรรมต่อสาธารณชน
ประการที่สี่ ในการสร้างและปฏิบัติตามภารกิจเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หน่วยงานภาครัฐต้องมีพันธะภาระทางจิตส้านึก (ethical obligation) ที่จะพยายามทุกวิถีทางที่จะ
สื่อสารกับประชาชนหามาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ประการที่ห้า การเริ่มต้น เร็ว กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเริ่มต้นเร็ว
หมายถึง รัฐต้องออกไปหาชุมชนและให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลก่อนจะเริ่มกระบวนการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า early outreach
ซึ่งต่างจากการเริ่มต้นที่ช้า โดยภาครัฐเริ่มจัดท้ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายหลังจากที่
ได้ริเริ่มกิจกรรมไปแล้ว
ประการที่หก การวางแผนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการจัดล้าดับ
ก่อนหลังของกิจกรรมและยุทธวิธีในการจัด โดยต้องมีการประเมินสถานการณ์ของกิจกรรม เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ระดับของประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วม และกิจกรรมที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วม
2.2.2 การกากับดูแลกิจการสาธารณะ
OECD ได้จัดท้าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและการก้ากับดูแลด้านกฎระเบียบหลัก
(Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance) เมื่ อ 22 มี น าคม
ค.ศ. 2012 ได้เสนอหลักการส้าคัญในการจัดท้านโยบายและการก้ากับดูแลด้านกฎระเบียบ จ้านวน
12 ข้อ ซึ่งมีส่วนที่สามารถน้ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบด้วย (1) แนวทางหรือนโยบายของ
รั ฐ ควรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบที่ ชั ด เจนในการด้ าเนิ น การโดยเฉพาะคุ ณ ภาพด้ า นการก้ า หนด
กฎระเบียบ (regulatory quality) (2) การด้าเนินการของภาครัฐต้องยึดหลัก การที่เปิดกว้าง มีความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกระบวกการด้านกฎระเบียบ รวมทั้งให้ โอกาสให้สาธารณชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้าข้อเสนอและคุณ ภาพของการวิเคราะห์ (3) จัดให้มีการประเมินผล
กระทบด้านกฎระเบี ยบ (regulatory impact assessment: RIA) ในช่วงเริ่มต้นเพื่อประเมินความ
จ้าเป็นและการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาย (4) ด้าเนินการระบบทบทวน
เพื่ อพิ จ ารณาต้น ทุ น และผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ากฎระเบี ยบมีค วามคุ้ มค่ าและสอดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ (5) พั ฒ นาแนวทางการด้ า เนิ น การของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งต้ อ งกั น
(consistent policy) เพื่อให้การความเชื่อมั่นและเป็นไปโดยไม่ขัดแย้งกัน (6) ส่งเสริมความสอดคล้อง

11
ต้องกันด้านกฎระเบียบ (regulatory coherence) โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานกลางและ
หน่วยงานท้องถิ่น
หลั ก การที่ ป รากฏในข้ อ เสนอแนะของ OECD อาจกล่ าวได้ ว่ า เป็ น หลั ก การที่
ก้าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นกลางและสามารถน้ามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ศึกษา
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนได้
2.2.3 การกาหนดเส้นเขตแดนและการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
การก้าหนดเส้น เขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องเป็นผลให้ มีความ
มั่ น คงแน่ น อนและเป็ น อั น ยุ ติ (stability and finality) ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ดร. A.O. Cukwurah ได้ ใ ห้
ความหมายของค้ า ว่ า finality เป็ น การแสดงออกถึ ง ความสมบู ร ณ์ ข องความตั้ ง ใจที่ จ ะรั ก ษา
ความสั มพั น ธ์ทางกฎหมายกับ เขตแดนร่วมกั น หลั งจากนั้ น ความมั่ น คงควรเป็ นไปตามข้อตกลง
ดั งก ล่ าว 10 (The term finality rather expresses the consummation of an intention to
secure a legal relationship with regard to a common boundary. Stability should
follow from such a settlement.) นอกจากนี้ ในค้ า พิ พ ากษาศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ
คดีป ราสาทพระวิห ารก็ถือ ว่าหลั ก การดั งกล่ าวเป็ น องค์ป ระกอบที่ ส้ าคัญ และจ้าเป็ นในการระงับ
ข้อพิพาทอีกทางหนึ่งด้วย และการตกลงกันนั้นจะน้ามาซึ่งสันติภาพ นอกจากนี้ ในบทน้าของความตกลง
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการส้ารวจ
และจัดท้าหลักเขตแดนตลอดแนวร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2539 ก็ยังมีเจตจ้านงที่จะจัดท้า
หลักเขตแดนทั้งทางบกและในแม่น้าตลอดแนวเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้จุดที่ตั้งของเส้นเขตแดนอย่างแน่ชัด
และชัดแจ้งตลอดกาล
ในส่วนการก้าหนดเส้นเขตแดนไทยกับลาวบริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง สามารถแยก
พิจารณาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุการคัดค้านของประชาชนได้ ดังนี้
1) บริเวณแก่งผาได
ประชาชนไทยในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ก่อสร้างหลักเขตแดนที่ 2–01 ณ ต้าแหน่งที่
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่ว ม (JTC) ไทย–ลาว ได้ร่วมกันตอกหลักไม้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2540 ซึ่งประชาชนเข้าใจว่า ต้าแหน่งที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้ว เป็นต้าแหน่งไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่จุดก้าหนดเขตแดนระหว่างไทยกับลาว ซึ่งขณะนั้น ราษฎรไทยเชื่อว่า ต้าแหน่งที่ถูกต้องจะ
อยู่ในต้าแหน่งที่ประชาชนมีความเข้าใจและยอมรับกันมาในอดีต ต้าแหน่งดังกล่าวเป็นก้อนหิ นขนาด
สูง 1.7 เมตร มีการสลั กตัวอักษรคล้ าย “ผ” หรือ “W” (ในภาษาอังกฤษ) ห่ างจากต้าแหน่งที่จุด
ส้ารวจฯ ก้าหนดลงมาทางใต้ประมาณ 20 เมตร
2) บริเวณผาตั้ง
ประชาชนไทยในพื้นที่ยึดหน้าผาเป็นเส้นเขตแดน และไม่ต้องการให้ก่อสร้าง
หลักเขตแดน ด้านฝั่งลาวเป็นขอบหน้าผา ที่ผ่านมาประชาชนลาวไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้ ประชาชนในพื้นซึ่งเป็นชนเผ่ายูนนานมีความผูกพันกับพื้นที่เนื่องจาก มีประวัติศาสตร์ในการ
ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในแนวชายแดน โดยมีนายพลหลีเหวินฮ้วน (หลีไซ่หยาน) หรือนายพลลี หัวหน้า
10

A.O.Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law, (Manchester
University Press, U.S.A.: Oceana Publications INC., 1967), p.122.
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อดีตทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3 ได้ร่วมส่งก้าลังทหารยึดพื้นที่ดอยผาหม่น (ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ติด
กับ ดอยผาตั้ง) และดอยยาวคื น จากผู้ ก่อการร้าย ต่อ มา มีการสร้างศาลานายพลลี ซึ่งได้ เปิด เป็ น
ทางการเมื่อ 13 พฤษภาคม 2533 ศาลาแห่ งนี้ส ร้างได้ ด้ วยเงินบริจาคของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาและ
ครอบครัว เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและความเคารพสูงสุดที่มีต่อนายพลลี หลังจากนั้น ก็มีการสร้าง
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนหน้าผาใกล้เคียงกับศาลานายพลลี อาจกล่าวได้ว่า มีสิ่งปลูก
สร้างที่ฝ่ายไทยได้สร้างขึ้น ได้แก่ ศาลานายพลลีและพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่บนแนวสันปันน้้า
2.2.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว
ผศ.ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และคณะ, โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งผาไดและพื้นที่เชื่อมโยง ธันวาคม 2539 แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวล่องเรือแม่น้าโขงระยะสั้น (อ้าเภอเชียงของ–อ้าเภอเวียงแก่น –เมืองปากทา)
และการพัฒ นาเชื่อมโยงเส้น ทางการท่องเที่ยวทางบกเขื่อมโยงไทย–ลาว อ้าเภอเวียงแก่น/อ้าเภอ
เชียงของ–เมืองห้วยทราย–เมืองปากทา–เมืองต้นผึ้ง ได้สรุปความเห็นว่า
1) พื้ น ที่ แ ก่ ง ผาได ลั ก ษณะพรมแดนที่ ติ ด ต่ อ กั น เชื่ อ มโยง กั น ทั้ ง ความเชื่ อ
ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ควรมีการสร้างจุดเด่นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ตามความต้องการ
ของชุมชน คือ การสร้างพระธาตุสองแผ่นดินและอัญเชิญพระธาตุของอริยสงฆ์จากสองประเทศมา
ประดิษฐสถาน โดยสามารถสร้างท่าเรือและศูนย์อ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร home stay หรือการจับปลาแม่น้าโขง และกิจกรรม
เชื่อมโยงวิถีสองฝั่งโขง
2) ผาตั้ง มีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และลักษณะประชากร จึงควรปรับ
ภูมิทัศน์ และพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านการท่ องเที่ยว ด้วยการใช้พญาเสือโคร่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์ น้าไปสู่
การสร้าง อัตลักษณ์บนพื้นฐานทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับผาตั้ง กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และกิจกรรมท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตชุมชน (ชนเผ่าจีนยูนนาน การปักผ้าของชนเผ่าเมี่ยน
และการฟื้น ฟูประเพณี ) และน้าเอาศักยภาพที่โดดเด่นมาเป็นแหล่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว และ
น้าเอาวิถีชีวิตหลากหลายและหลายชนเผ่ามาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนเป็นกระบวนการที่ภาครัฐ
จะต้องด้าเนินการให้ผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาร่วม แม้ว่าการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนจะเป็น
ประเด็นทางกฎหมายและเทคนิคซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาในการก้าหนดเส้นเขตแดน
ไทย–ลาว โดยอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงการต่ า งประเทศและกรมแผนที่ ท หาร
กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหลักก็ตาม รัฐที่ดีก็ไม่ควรตัดสินใจโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายและเทคนิคแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจน้าไปสู่ข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะจาก
ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐจึงจ้าเป็นต้องการชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลผลการ
ส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอย่างตรงไปตรงมา อธิบายให้ประชาชนเข้าใจใน
หลักการการด้าเนินงาน เพื่อความโปร่งใส ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนจะช่วยให้
ภาครัฐน้าความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น การด้าเนินการให้ประชาชน
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มีส่วนร่วมการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนควรด้า เนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นการแสดงความเข้าใจให้
เห็นว่า ภาครัฐต้องการสร้างความเข้าใจในกระบวนการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน การด้าเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ล่าช้าย่อมท้าให้เกิดข้อโต้แย้งและส่งผลให้ไม่อาจด้าเนินการต่อไปได้
นอกจากนี้ โดยที่การด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนเป็นการด้าเนินการร่วมระหว่างประเทศ
ที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน ก็จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน้าผลการเจรจาระหว่างรัฐไปชี้แจงให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบเพื่อท้าให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนด้วย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 รูปแบบและวิธีการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่ วงเริ่มต้นการสารวจและจัดทา
หลักเขตแดน
การส้ ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนระหว่างไทยกับลาวเป็นการปฏิบัติพันธกรณี ที่มีตาม
สนธิสัญญาก้าหนดเส้นเขตแดนไทยกับลาว การด้าเนินการดังกล่าวเป็นการด้าเนินการร่วมกันระหว่าง
ชุ ด สนามของทั้ งสองประเทศภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการเทคนิ ค ร่ว ม (JTC) ไทย–ลาว อย่ า งไรก็ ดี
การด้าเนิน การส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณแก่งผาไดและผาตั้งก็ได้รับการคัดค้านจาก
ประชาชนไทยในพื้นที่ จนส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการปักหลักเขตแดนในพื้นที่ดังกล่าวได้ แม้ว่า
ภาครัฐของทั้งสองประเทศจะเห็นชอบในการด้าเนินดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้ ดังนี้
3.1.1 ขาดความตระหนักรู้ในหลักการการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จากการพบปะพูดคุยกับแม่กองสนามซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในช่วงปี 2540 ได้รับทราบว่า
เมื่อชุดสนามของทั้งสองฝ่ายได้เ ห็นชอบที่จะปักหลักเขตแดนบริเวณแก่งผาไดแล้ว ก็ได้ด้าเนินการ
ปั กหลั กไม้ ซึ่ งถื อเป็ น หลั ก ปฐมฤกษ์ โดยเป็ น การรวมอ้านาจการตัด สิ น ใจไว้กั บ รัฐ ไม่ ได้ มี แนวคิ ด
เกี่ยวกับกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน ฝ่ายไทยจึงไม่ได้มี
ชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นของการด้าเนินการ
ก็ เป็ น ที่ เข้ าใจกั น ว่า การด้ าเนิ น การปั ก หลั ก เขตแดนเป็ น กิ จ กรรมของภาครัฐ โดยแท้ ในขณะที่
ประชาชนในพื้น ที่มีข้อคิดเห็นว่า การด้าเนินการของภาครัฐท้าให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนและ
ประชาชนในพื้นที่ก็จะสูญเสียแหล่งจับปลาซึ่งเป็นแหล่ง ท้ามาหากินของประชาชนในพื้นที่ด้วย ความ
เชื่อของประชาชนที่แตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่เทคนิค ก็น้าไปสู่การคัดค้านการด้าเนินการ
ก็ท้าให้กิจกรรมการปักหลักเขตแดนหยุดชะงัก ในท้ายที่สุด หลักไม้ปฐมฤกษ์ดังกล่าวก็สูญหายไป ซึ่ง
ส่งผลให้การก้าหนดเส้นเขตแดนไม่มีความมั่นคงและเป็นอัน ยุติได้
3.1.2 การเริ่มต้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ล่าช้า
ภาครัฐมีการตัดสินใจและลงมือด้าเนินการปักหลักไม้ปฐมฤกษ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลัก
เขตแดนที่ 1 ระหว่างไทยกับลาวแล้ว ทันทีที่ประชาชนไทยในพื้นที่รับทราบผ่านสื่อท้ องถิ่นของลาวว่า
ได้มีการปักหลักไม้ซึ่งแสดงถึงจุดที่เป็นเส้น เขตแดน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวได้
รับทราบข้อมูล และมีความเชื่อว่า จุดที่ปักหลักไม้ดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการคัดค้าน ส่งผล
ให้ ก ารความเชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจในภาครัฐ ลดน้ อ ยลงไปทั น ที และยั งส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถ
ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในพื้นที่ดังกล่าวได้ ไทยกับลาวจึงได้ตกลงกันไปด้าเนินการใน
พื้นที่อื่น ๆ ก่อน และฝ่ายไทยรับที่จะไปด้าเนินการชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ที่คัดค้านการปักหลัก
เขตแดนต่อไป
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3.1.3 ขาดการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการตอบโต้กลับ
ภาครัฐไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในกระบวนการส้ารวจและจัดท้าหลักเขต
แดนซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเทคนิค ภาครัฐจ้าต้องให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี
การกีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และต้องสร้างวิธีการให้ประชาชนในพื้นที่ส่งข้อมูลกลับ มายังหน่วยงาน
ภาครัฐด้วย ฝ่ายไทยจึงจ้าเป็นต้องเข้าไปส้ารวจแนวเส้นเขตแดนตามแนวความเชื่อของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งแตกต่างจากแนวเส้นเขตแดนซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเทคนิค จะเห็นได้ว่า ความ
ตื่น ตั วของชุมชนต่อ กรณี การส้ ารวจและจัด ท้าหลั กเขตแดนมี อยู่สู งมาก แต่ก็เป็ น การด้าเนิน การ
คัดค้านอย่างสันติวิธี กล่าวคือ การติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเข้าร่วมและคัดค้านการปักหลักไม้ และ
การร่วมประชุมกลุ่ม
3.2 แนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
3.2.1 การปรับตัวของภาครัฐในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จากเหตุการณ์การคัดค้านของประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาได ส่งผลให้ภาครัฐมี
การปรับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหลายลักษณะ ได้แก่
3.2.1.1 การปรับกระบวนการเจรจากับฝ่ายลาว
ประเด็นปัญหาการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนเป็นประเด็นเขตแดน
ของไทยกับลาว การด้าเนินการในระยะต้น ฝ่ายไทยจึงก็มุ่งแก้ไขประสานแก้ไขปัญหากับฝ่ายลาวก่อน
โดยการเจรจาชี้แจงกับฝ่ายลาวเพื่อท้าความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จนน้าไปสู่การบันทึก
ข้อตกลงฉบั บ วันที่ 7 พฤษภาคม 2540 ที่ระบุถึงสาเหตุปัญหาในประเด็นนี้ ในช่วงนี้ สังเกตได้ว่า
ฝ่ายไทยเองก็ยังไม่ได้มีก้าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด
3.2.1.2 การเริ่มต้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ภาครัฐเริ่มต้นกระบวนการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอันเนื่องมากจาก
สภาวการณ์ บั งคั บ ไม่ ได้ เกิ ด จากกระบวนการหารือ ร่ว มเพื่ อ ก้ าหนดแนวทางการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน และไม่ได้ก้าหนดสารัตถะที่จะชี้แจงให้ประชาชนรับรู้อย่างรอบด้าน
หลังจากเหตุการณ์การคัดค้านการปักหลักไม้ซึ่งถือเป็นหลักปฐมฤกษ์ผ่านมา
3 ปี ก็ปรากฏว่า หลักไม้ดังกล่าว สูญหาย โดยไม่ปรากฏว่า สูญหายอย่างไรและใครเป็นผู้ด้าเนินการ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC 5 จึงได้มีมติให้มีการปักหลักไม้ทดแทนหลักเดิมที่สูญหาย อย่างไรก็ดี
คณะอนุเทคนิคฯ ก็ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ จนเวลาผ่านไปถึง 3 ปี ในปี 2546 แม่กองสนามก็
เริ่ มต้ น ชี้แ จงให้ ป ระชาชนรั บ ทราบเหตุผ ลของการปั กหลั กไม้ ท ดแทนหลั ก เดิ ม และชี้แ จงด้ว ยว่า
สถานะของหลักไม้มิใช่หลักเขตแดน
จะเห็นได้ว่า กระบวนการการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในช่วงนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลที่
เกิดจากการตัดสินใจของหน่วยงานแล้วจึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ซึ่งอาจมองได้ว่า ไม่ใช่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยตัวของมันเอง การด้าเนินการชี้แจงกับประชาชนเพื่อให้ปักหลักไม้ทดแทน
หลักเดิมนี้ ได้ด้าเนินการประมาณ 10 ครั้งในระดับกองสนาม จนในที่สุด ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบ
ให้มีการปักหลักไม้ทดแทนหลักเดิมที่สูญหายได้ และให้ประชาชนในพื้นที่ก้าหนดจุดที่ตั้งของหลักเขตแดน
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ต่อไป การด้าเนินการดังกล่าว ก็ถือว่า ประสบความส้าเร็ จเนื่องจากหลักไม้ที่ปักใหม่ทดแทนหลักเดิม
ไม่สูญหาย และสามารถด้ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
3.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นกระบวนการ
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส้ารวจและ
จัดท้าหลักเขตแดนได้คิดกลไกเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อท้าให้ประชาชนเข้าใจใน
สถานการณ์ที่ถูกต้อง จากการศึกษาแฟ้มที่เก็บไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ในช่วง 13 ปีแรก
(2540–2553) เป็นการพยายามแก้ไขโดยการเจรจาในระดับอนุเทคนิค ต่อมา เมื่อปี 2553 ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว (ฝ่ายไทย) ได้มีมติให้ จัดคณะท้างานลงไปประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่ให้ประชาชนทราบความส้าคัญและความจ้าเป็นในการจัดท้าหลักเขตแดนบริเวณแก่งผาได และ
บริเวณภูชี้ฟ้า
หลังจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการด้าเนินการจัดสัมมนาและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาได รวม 13 ครั้ง โดยเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ
ก้าหนดเส้น เขตแดนและความจ้าเป็นในการปักหลักเขตแดน โดยด้าเนินการร่วมกับกรมแผนที่ทหาร
และกระทรวงมหาดไทย ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในประเด็นการก้าหนดเส้นเขตแดนมากขึ้น
การด้าเนินการดังกล่าวเป็นการท้าให้จุดยืนต่าง ๆ มีความชัดเจนอันเกิดจากการมีการปรึกษาหารือ
และรับทราบแนวทางการด้าเนินการ โดยประชาชนในพื้นที่เห็นพ้องว่า หากจะปักหลักเขตแดนจะต้อง
สอดคล้องกับความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การยอมให้ปักหลักเขตแดนเป็น
เหตุผ ลเพี ย งพอที่ ก ระทรวงการต่างประเทศจะด้าเนิ น การเจรจากับ ฝ่ ายลาวต่อ ไปได้ อย่างไรก็ ดี
กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านความ
ปลอดภัยได้มากนักเนื่องจากได้รับ การร้องเรียนว่า ประชาชนในพื้นที่ถูกรบกวนไม่ให้ ไปจับปลาใน
พื้นที่ที่ประชาชนเชื่อว่าเป็นเขตแดนได้
3.2.3 การกาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2.3.1 การผลักดันยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายลาว
โดยที่การเจรจาประเด็นเขตแดนเป็นการเจรจาระดับระหว่างประเทศ
ระดับและสาระส้าคัญของการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่จึงมีนัยส้าคัญต่อการเจรจาเขตแดน
ระหว่างไทยกับลาวต่อไป ความส้าเร็จของการจัดท้าหลักเขตแดนบริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว จังหวัด
เชียงรายเมื่อปี 2557 ถือเป็นต้นแบบของการน้าเรื่องการพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–
ลาวมาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณอื่น ๆ
ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวข้ามแดน อาทิ บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง อ้าเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
ในการพบปะหารือและตรวจสภาพภูมิประเทศร่วมกันของคณะเจ้าหน้าที่
อาวุโสฯ บริเวณภูชี้ฟ้าและบริเวณช่องทางบ้านฮวก–กิ่วหก เมื่อ 7–8 เมษายน 2558 ทั้งสองฝ่ายได้
เห็นชอบร่วมกันในหลักการที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว
ในบริเวณดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายเห็ นชอบร่วมกัน ที่จะหารือเพื่อผลักดันให้ เกิดผลในการพัฒ นา
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ข้ามแดนไทย–ลาวร่วมกันในพื้นที่บริเวณภูชี้ดาวและภูชี้ฟ้า และบริเวณ
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ช่องทางบ้านฮวก–กิ่วหก เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาร่วมกันในบริเวณอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามี
ศักยภาพสามารถสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน
3.2.3.2 การผลักดันยุทธศาสตร์ภายในประเทศ
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้ น ที่ กระทรวงการต่างประเทศได้น้ าผลการเจรจากับ ฝ่ ายลาวจากการประชุ ม
คณะกรรมาธิก ารเขตแดนร่ ว มไทย–ลาว ครั้งที่ 10 เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2558 ณ นครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ ซึ่ ง มี ก ารหารื อ ถึ ง เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วข้ า มแดนไทย –ลาว ซึ่ ง กระทรวง
การต่างประเทศได้น้าเรียนนายกรัฐมนตรี ซึ่งในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบในหลักการ
“ให้ส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว บริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว
และบริเวณช่องทางบ้ านฮวก–กิ่ว หก โดยให้ รองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่ า งประเทศสั่ งการหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าประสาน
รายละเอียดกับฝ่ายลาวต่อไป” กอรปกับมีผลการหารือทวิภาคีเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีของ
ไทยและลาว ระหว่างวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2557 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒ นา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบริ เวณพื้ น ที่ ช ายแดน รวมทั้ ง การจั ด ท้ า joint package ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว และอนุกรรมการจัดท้าแผน
แม่บทการพัฒ นาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว บริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว และ
บริเวณช่องทางบ้านฮวก–กิ่วหก ซึ่งต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
แก่งผาไดด้วย
อาจกล่าวได้ว่า การด้าเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิด
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ซึ่ ง ดู เหมื อ นว่ า
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนน่าจะส่งผลท้าให้เกิดการปักหลักเขตแดนได้ อย่างไรก็ดี พบว่า
ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ว่า การปักหลักเขตแดนจะสามารถส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร
3.2.4 การให้ภาควิชาการเป็นกลไกในการบรรลุยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาวส้าหรับการแก้ไข
ปัญหากรณีประชาชนคัดค้านการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน ในโอกาสที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุม
JC ไทย–ลาวเมื่อปี 2558 ซึ่งได้เข้าร่วมรั บฟังการน้าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดน
ไทย–ลาวจากนักวิจัยของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้น้าเสนอแนวทางการให้นักวิจัยได้
ลงพื้นที่ในบริเวณทั้งสองเพื่อน้าเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศ
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ภายหลั งการประสานงาน กระทรวงการต่ างประเทศได้ ขอความอนุ เคราะห์ ให้
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนการวิจัยที่มุ่งเป้า 11 ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ในปี งบประมาณ 2560 โดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารการท่องเที่ยว ซึ่ งถือได้ว่า
กระบวนการวิจัยของผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในแนวทางการพัฒนา และส่งผล
ทางอ้อมต่อการก้าหนดหลักเขตแดนกล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่เห็นว่า หากมีการปักหลักเขตแดนแล้ว
จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในทางใด
3.3 การบริหารจัดการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
3.3.1 การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.3.1.1 ภาครัฐ
โดยกระทรวงการต่างประเทศตระหนักถึงการแก้ไขปัญหากรณีประชาชน
คัดค้ านการส้ ารวจและจั ดท้ าหลั กเขตแดน จึงมีแ นวทางส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ ได้แก่ การจัดโครงการสัมมนา มีการจัดคณะท้างานลงพื้นที่เพื่อชี้แจงท้า
ความเข้ าใจและประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ เท็ จจริงและสภาพความจ้าเป็ น ในการจัด ท้ าหลั ก เขตแดนกั บ
ประชาชนในพื้ น ที่ โดยมี ผู้ แ ทนจากกรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย กรมแผนที่ ท หารและ
กระทรวงมหาดไทย
การสัมมนาในพื้นที่ ซึ่งได้ด้าเนินการทั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศ
และกรมแผนที่ทหาร มากว่า 10 ครั้งจนถึงปี 2560 12 ผลของการด้าเนินการ พบว่า (1) ราษฎรไทย
บริเวณแก่งผาไดมีปรับเปลี่ยนท่าทีโดยลดการต่อต้านและมีความเข้าใจในการส้ารวจและจัดท้าหลัก
เขตแดนทางบกไทย–ลาวมากขึ้น (2) การชี้แจงจากหน่วยราชการไทยเพียงฝ่ายเดียว โดยฝ่ายลาว
ไม่ได้มี โอกาสชี้แจง ก็ยั งไม่ได้ส ร้ างความมั่ นใจกับ ราษฎรในท้อ งถิ่น การตรวจพื้ น ที่ร่ว มของคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง (3) การปักหลักเขต
แดนควรควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกัน
ในส่วนที่เกี่ยวกับสารัตถะของการชี้แจง ผู้แทนภาครัฐส่วนใหญ่จะอธิบายถึง
(1) หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก้าหนดเส้นเขตแดน การอธิบายเกี่ยวกับแผนผังสนาม
ของชุดส้ารวจร่ว มไทย–ลาว เพื่อให้ราษฎรไทยได้ทราบและเข้าใจถึงภูมิหลัง วิธีการส้ารวจและการ
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มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีผล
ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผลงานวิจัยมีเป้าหมายและผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยเฉพาะด้านประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะน้าผลผลิตจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมี ผู้มสี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย
12
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการการแก้ไขปัญหาประชาชนคัดค้านการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนใน
ภาคผนวก ค
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จั ด ท้ าหลั ก เขตแดน (2) การให้ ค วามมั่ น ใจว่ า ไม่ ก ระทบต่ อ วิ ถี ก ารด้ าเนิ น ชี วิ ติ ข องราษฎรและ
ประชาชนสามารถด้าเนินชีวิตได้ตามปกติ13
3.3.1.2 ภาคประชาชน
โดยผู้น้าชุมชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง จะมีส่วนส้าคัญในการ
รับ รู้ข้อมูล และสามารถก้าหนดท่าทีของภาคประชาชนได้ ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่ จะเป็น นายก อบต.
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
ในยุคสมัยปัจจุบัน การด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเน้นถึงการ
ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่โดยการให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการเปิดกว้างในระดับที่ชัดเจน จากการที่ผู้ศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่จะต้องเข้าร่วมการ
ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ก้าหนดเทคนิคการเข้าร่วมของประชาชน โดยให้มีการ
พบปะหารือกัน หลังจากนั้น ก็เปิดโอกาสในการเข้าร่วมการส้ารวจพื้นที่ร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก้ า หนดจุ ด ที่ ตั้ ง หลั ก เขตแดน ล่ า สุ ด ได้ มี ก ารจั ด ให้ มี ก าร
ด้าเนินการในลักษณะข้างต้น โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ทหารและกรมการปกครอง ระหว่าง 7–
8 ธันวาคม 2559 สรุปผล ดังนี้
1) บริเวณแก่งผาได
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มีการจัดสัมมนาและพบปะผู้น้าชุมชนใน
พื้น ที่ แก่งผาได โดยมีน ายอ้าเภอเวียงแก่น นายก อบต. ก้านัน ผู้ใหญ่ บ้ านและประชาชนในพื้น ที่
รวมประมาณ 50 คนเข้าร่วม ประชาชนในพื้นที่ไม่คัดค้านการจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณแก่งผาได
ซึ่งแตกต่างจากท่าทีเดิมที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดท้าหลักเขตแดน และขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับฝ่ายลาว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามแดน การสร้างถนนข้าม
บริเวณแก่งผาไดซึ่งอาจพัฒนาเป็นจุดผ่อนปรนแห่งใหม่ในอนาคต และการสร้างพระธาตุบนสันปันน้้า
ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนไทย–ลาว
นอกจากนี้ ยังได้ ร่ว มกั บ ผู้ น้ าชุ ม ชนเดิน ทางเข้ าภู มิ ป ระเทศเพื่ อ ชี้
สถานที่ที่ผู้น้าชุมชนประสงค์จะให้ก่อสร้างหลักเขตแดน ได้แก่ (1) จุดที่ต่้าที่สุดบนแนวสันปันน้้าที่
เชื่อมระหว่างเนินเขา (หรือเรียกว่า บริเวณ “อานม้า”) หรือ (2) บริเวณสันปันน้้าบนเนินเขาที่อยู่ใกล้
กับ “อานม้า” (ซึ่งอยู่ระหว่างหลักไม้ชั่วคราวที่ปักไว้เมื่อ 2540 และ 2546)
ผู้เข้าร่วมรับฟังที่เป็นประชาชนในพื้นที่ได้เน้นย้้ากับภาครัฐว่า ก่อนที่
จะมี ก ารปั ก หลั ก เขตแดนบริ เวณดั งกล่ า ว ควรจะต้ อ งแจ้ ง ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ท ราบก่ อ นการ
ด้าเนินการด้วย
2) บริเวณผาตั้ง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 มีการจัดสัมมนาและพบปะชุมชนในพื้นที่
ผาตั้ง โดยมีนายอ้าเภอเวียงแก่น นายก อบต. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้ าน และประชาชนในพื้นที่ รวมจ้านวน
ประมาณ 30 คนเข้าร่วม โดยประชาชนในพื้นที่ไม่คัดค้านการก่อสร้างหลักเขตแดน ซึ่งแตกต่างจาก
ท่าทีเดิมที่ไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนในพื้นที่
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ข้อ 5 ของ JBC 5 “ในระหว่างที่รอการมีผลใช้บังคับของเส้นเขตแดน ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดงั กล่าว
สามารถด้ารงชีวิตและท้ามา หากินตามเดิม โดยไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวจากทางการการของอีกฝ่ายหนึ่ง”
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นอกจากนี้ ยั งได้ เดิ น ทางเข้ า ภู มิ ป ระเทศร่ ว มกั น เพื่ อ ชี้ ส ถานที่ ที่
ประสงค์ที่จะให้ก่อสร้างหลักเขตแดน ซึ่งเป็นบริเวณเนิน 101
ผู้เข้าร่วมที่เป็นภาคประชาชนได้มีความเห็นร่วมกันว่า การก่อสร้าง
หลักเขตแดนจะต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาผาตั้ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ไทยกับ ลาว และการสร้างหลั กเขตแดนจะต้ องไม่กระทบต่ อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ แต่เดิ มของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังต้องรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่บริเวณผาตั้ง
ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า ไม่ประสงค์ให้หลักเขตแดนเป็นสัญ ลักษณ์ที่โดดเด่นในพื้นที่ จึงก้าหนดให้จุด
ก่อสร้างหลักเขตแดนให้อยู่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณผาตั้ง ซึ่งเข้าใจได้ว่า ประชาชนใน
พื้นที่ยังคงมีความผูกพันในอดีตที่บรรพบุรุษได้ต่อสู้รักษาดินแดนและเสียชีวิตในบริเวณนี้
อาจกล่ า วได้ ว่ า การใช้ เทคนิ ค ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในช่ ว งที่ ผ่ า นมา พบว่ า
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาเขตแดนจากกการมุ่งเน้นปัญหาความมั่นคงเป็น
การมุ่งเน้นปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อมีการให้นักวิจัยท้าการวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ ก็ท้าให้ประชาชนได้เห็นภาพของการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากการปักหลักเขตแดนได้ ดังนั้น
โดยที่ประเด็นเขตแดนเป็นประเด็นการเจรจาระหว่างไทยกับลาว การน้าผลการด้าเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปด้าเนินการเจราจากับฝ่ายลาวต่อ จึงมีนัยส้าคัญต่อความส้าเร็จของการด้าเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
3.3.2 เทคนิคการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน
เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันในการ
ท้าให้ประสบความส้าเร็จ การบริหารจัดการโดยการวางแผนอย่างเป็นระบบย่อมท้าให้ภาครัฐทราบถึง
ผู้มีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วม14
ผู้ศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ได้ใช้โอกาสที่จะมีการตรวจพื้นที่บริเวณแก่งผาได
และผาตั้งของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ เปิดโอกาสโดยตรงให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด้าเนินการของภาครัฐและพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว
ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุ โสฯ (ฝ่ายลาว) เพื่อสร้างระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
เป็นรูป ธรรม โดยได้ปรึกษาหารือกับนายอ้าเภอเวียงแก่น (นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์) ในการ
เตรียมการและการเชิญตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในสองลักษณะ ประกอบด้วย
3.3.2.1 การพบปะกับฝ่ายลาวโดยตรงในการชี้แจงและชี้จุดที่ประสงค์จะก่อสร้าง
หลักเขตแดน
ในการตรวจสภาพภูมิประเทศของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2560 มีประชาชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาได้มีโอกาสพบปะกับฝ่ายลาว และได้แสดงทัศนะ
ประกอบด้วย (1) นายทองสุข อินทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก (พ่อหลวงทองสุก) สรุปว่า เห็นด้วยที่จะ
ให้ มีการปั กหลั กที่บ ริเวณแก่งผาได จะกลายเป็น จุดหลั กและเป็ นสั ญ ลักษณ์ ที่โดดเด่นของทั้งสอง
ประเทศ และเป็นประโยชน์ส้าหรับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังรู้สึกดีใจที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงพื้นที่ร่วมกัน
14

พัชรี สิโรรส และคณะ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี “การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการราชการแผ่นดิน”, หน้า 15
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น่ าจะท้ าให้ เกิ ดการพัฒ นาร่ว มกัน และหมู่บ้ านทั้งสองฝั่ งแม่น้ าก็จะได้ไปมาหาสู่ กันได้ง่ายขึ้น ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ก็ได้รับฟังด้วยดี และกล่าวตอบว่า ส้าเนียงที่พ่อ
หลวงพูดเป็นส้าเนียงของแขวงบ่อแก้ว (ซึ่งอยู่ตรงข้ามอ้าเภอเวียงแก่น) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด
ของประชาชนในทั้งสองพื้นที่ และ (2) นายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีต้าบลม่วงยาย สรุปได้ว่า
ประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ มีแนวคิดที่จะให้มีถนนเชื่อมสองฝั่งผ่านบริเวณแก่งผาได
เพื่ อให้ ทั้งสองฝั่ งไปมาหาสู่ กัน ได้ ในอนาคต จุดขายบริเวณนี้น่าจะได้แก่ห ลักเขตแดนที่ 1 ซึ่งเป็น
จุดสิ้นสุดที่น้า–บกมาพบกัน โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่โดยค้านึงถึงการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และ
ในช่ ว งถั ด ไป ก็ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า งพระธาตุ แ ละพระพุ ท ธรู ป บริ เวณที่ เ ป็ น สั น ปั น น้้ า ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ก็ได้เห็นด้วย และกล่าวตอบว่า เห็นด้วยกับการ
ด้าเนินการน่าจะส่งผลท้าให้เกิดความเข้าใจของสองฝั่ง ต้องสร้างให้ชุมชนเข้าใจในเรื่องเขตแดน ไม่
เกิดการต่อต้าน และควบคู่ไปกับการพัฒนา
หลังจากการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณแก่งผาไดแล้ว คณะเจ้าหน้าที่
อาวุโสฯ ก็ได้เดินทางไปบริเวณผาตั้ง –ผาบ่อง โดยนายทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต ก้านั นต้าบลปอ ได้
แสดงทัศนะ เห็นด้วยที่จะให้มีการด้าเนินการปักหลักเขตแดนในบริเวณที่ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบ
3.3.2.2 การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน
ในช่วง 19–21 กรกฎาคม 2560 มีการจัดท้าบันทึกการประชุมการตรวจ
พื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง และมีการจัดการประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย–ลาว
ในห้วงเดียวกัน ในระหว่างการประชุมการท่องเที่ยวข้ามแดนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 ได้มีผู้น้าชุมชน
ในพื้ น ที่ บ ริ เวณแก่ งผาไดและบริ เวณผาตั้ ง 15 เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั งกล่ า วตามที่ ได้ ป ระสานกั บ
นายอ้าเภอเวียงแก่นขอให้มีการส่งผู้น้าชุมชนเข้าร่วมด้วย
ในช่วงแสดงทัศนะของทั้งสองฝ่าย อาจกล่าวได้ว่า มีทัศนะที่แตกต่างต่อ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ค วบคู่ ไปกั บ การก้ าหนดเส้ น เขตแดนเมื่ อ มี ผู้ แทนฝ่ ายลาวได้ แ สดงทั ศ นะว่า การ
ด้าเนินการพัฒนาพื้นที่ใด ๆ จะต้องมีความชัดเจนของเขตแดนเสียก่อน โดยจะต้องมีการก้าหนดเส้ น
เขตแดนทางบกให้เป็นไปตามสันปันน้้า ซึ่งท้าได้ง่ายกว่าการด้าเนินการก้าหนดเส้นเขตแดนทางน้้า
และจะต้องมีการขีดเส้น สันปันน้้าที่ต่อเนื่องลงในแผนผังสนามด้วย ในขณะเดียวกัน นายเกษม นันชัย
นายกเทศมนตรีต้าบล ม่วงยาย ในฐานะตัวแทนผู้น้าชุมชนในพื้นที่ได้กล่าวแสดงทัศนะว่า ประชาชน
ในพื้นที่มีความเข้าใจว่า เขตแดนบริเวณแก่งผาไดเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทางน้้ากับทางบก สามารถท้าให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศทั้งสอง โดยมองข้ามความไม่ชัดเจนของเขตแดนเพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา
หลังจากที่ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ ก็ท้าให้เกิดความสบายใจของ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านมาก็ได้น้าเสนอแนวคิดการพัฒนา ซึ่งน่าจะท้าให้เกิดการพัฒนาเป็น
รูป ธรรมได้ โดยเฉพาะการพั ฒ นาเส้ น ทางในพื้ น ที่ ในขณะที่ ในช่ว งท้ ายของการประชุ ม รัฐ มนตรี
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ผู้แทนจากบริเวณแก่งผาได ประกอบด้วย 1) นายสมศักดิ์ บุญยวง ก้านันต้าบลม่วงยาย 2) นายเกษม นันชัย
นายกเทศมนตรีต้าบลม่วงยาย 3) นาย ทองสุข อินทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก และผู้แทนจากบริเวณผาตั้ง–ผาบ่อง
ประกอบด้วย 1) นายทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต ก้านันต้าบลปอ 2) นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปอ และ 3) นายธนภัทร์ จรัสจ้ารูญกร ผู้ใหญ่บ้านผาตั้ง
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กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ก็ได้แสดงทัศนะว่า ไม่ควรให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา
3.4 บริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน
การเจรจาเขตแดนระหว่างไทยกับลาวด้าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี สามารถ
บรรลุของการเจรจาก้าหนดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับลาว คิดเป็นร้อยละ 96 ของเขตแดนทางบก
ปั ญ หาเขตแดนที่ยั งคงค้ างมี ห ลายหลายลั กษณะซึ่ งส่ ว นใหญ่ จะเป็ นประเด็น ทางเทคนิ คและทาง
กฎหมาย ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องด้าเนินการเจรจาต่อไป กรณีที่ประชาชนคัดค้านการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดนก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้เจรจากันมาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสของการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งสองฝ่าย
ได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีประชาชนคัดค้านการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนใน
บริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง สรุป ดังนี้
3.4.1 บริเวณแก่งผาได
ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับจุดที่ตั้งหลักและการเรียกหมายเลข
หลักได้ รวมทั้งการลากเส้ นสัน ปั นน้้าในแผนผังสนาม ทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นชอบร่วมกันว่า ให้ฝ่ าย
เทคนิคน้าแผนผังสนามที่ได้ร่วมกันจัดท้าไว้จ้านวน 13 ระวาง ไปศึกษาแนวทางการลากสันปันน้้าที่
เป็นเอกภาพก่อน แล้วรายงานผลการหารือให้คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ พิจารณา จากนั้นจึงน้าไปชี้แจง
ต่อประชาชน
3.4.2 บริเวณผาตั้ง
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้มีการส้ารวจเก็บรายละเอียดและจัดท้าแผนผังสนาม
และก้าหนดจุดสร้างหลักเขตแดนที่ 2–07 บริเวณเนิน 101 ซึ่งสอดคล้องกับจุดที่ประชาชนในพื้นที่
ประสงค์ให้ก่อสร้างหลักเขตแดนได้
จากบริ บ ทการเจรจาเขตแดนดั งกล่ า ว ก็ มี ป ระเด็ น คงค้ างที่ ฝ่ า ยไทยจะต้ อ งไปด้ าเนิ น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณแก่งผาไดต่อไป

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนมีนัยส้าคัญต่อความส้าเร็จ
ในการก้าหนดเส้นเขตแดนและการปักหลักเขตแดนในบริเวณแก่งผาไดและผาตั้ง แม้การก้า หนดเส้น
เขตแดนจะเป็นไปตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่มีระหว่างไทยกับลาว แต่การที่ให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด้าเนินการดังกล่าวเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นหลักประกันว่า จะท้าให้กิจกรรมต่าง ๆ
สามารถด้าเนินการต่อไปได้
ในช่วงเริ่มต้นของการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน ภาครัฐก็ใช้อ้านาจรัฐในการก้าหนด
เส้นเขตแดนเอง เนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามหลักทางเทคนิค จึงไม่ได้ชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การด้าเนินการของภาครัฐดังกล่าวยังขัดกับแนวทางและความเชื่อของประชาชนในพื้นที่
ส่ งผลให้ ป ระชาชนคั ดค้ านการปั กหลั ก เขตแดน ภาครัฐ ของไทยจึ งจ้าเป็ น ต้องเริ่มกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์บังคับดังกล่าว โดยไม่ได้เกิดจากความตระหนักหรือ
ทั ศนคติที่ จ ะให้ ป ระชาชนเข้ ามามีส่ ว นร่ว ม และการวางแผนการจัด เพื่ อสร้างการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ
ในระยะต่อมา ภาครัฐได้พยายามแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการคัดค้านการส้ารวจ
และจัดท้าหลักเขตแดน โดยใช้แนวทางการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ก็มีลักษณะ
ที่มองว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นทางกฎหมายและทางเทคนิค จึงท้าให้การด้าเนินการเป็นไปใน
ลักษณะที่ได้มีการตัดสินใจล่วงหน้าไปแล้วหรือมีค้าตอบอยู่ ในใจแล้ว จึงได้น้าแผนดังกล่าวไปชี้แจง
และท้ าความเข้าใจกับ ประชาชนให้ เข้าใจ การด้ าเนิน การจัด ประชุ มชี้ แจงจึงเป็ นเพี ยงการแสดง
ความคิดเห็น
อย่างไรก็ดี ฝ่ายไทยก็มีความพยายามน้าข้อเรียกร้องของประชาชนไปเจรจากับฝ่ายลาว
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ โดยผลักดันให้ก้าหนดสัญลักษณ์ ในแผนผังสนามที่ประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า
เป็นเส้นเขตแดน ซึ่งฝ่ายลาวก็ยอมให้ด้าเนินการ ก็นับได้ว่า เป็นความพยายามของภาครัฐในการน้า
ข้อคิด เห็ น ของประชาชนไปประมวลเป็ น ข้อมู ล ประกอบการด้าเนิ นการต่อไป นอกจากนี้ การใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาพื้น ที่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ควบคู่ไปกับ
การแก้ไขปัญหา เขตแดนก็ยิ่งท้าให้ภาคประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการส้ารวจ
และจัดท้าหลัก เขตแดน
ในที่สุด เมื่อเวลาผ่านมาถึง 20 ปี ชุมชนในพื้นที่บริเวณแก่งผาไดและผาตั้งต่างก็สมัครใจใน
การให้ปักหลักเขตแดนในพื้นที่ทั้งสองบริเวณได้ ซึ่งสะท้อนจากการที่ประชาชนในพื้นที่ทั้งสองน้าคณะ
เจ้ าหน้ าที่ อาวุโสไทย–ลาวฯ เข้าพื้ น ที่ เพื่ อชี้ จุด ปั ก หลั กเขตแดน ในขณะที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ก็ ให้
ความส้าคัญต่อโอกาสที่จะมีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบหากมีการปักหลักเขตแดน อย่างไรก็ดี
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โดยที่ก ระบวนการก้ าหนดเส้ น เขตแดนในบริเวณแก่งผาไดยังต้อ งมีก ารลากเส้ น สั น ปัน น้้ าซึ่งเป็ น
เส้น เขตแดนในแผนผังสนามอีก ซึ่งยังไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ฝ่ายไทยจึงจ้าเป็นต้อง
ไปท้าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นนี้เพิ่มเติมอีก
ดังนั้น ในกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนในช่วง
ต่อไป เห็นว่า ภาครัฐควรมีรูปแบบกระบวนการจัดการการบริหารการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีลักษณะเปิด โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ท้าให้สามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม การเลือกใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเปิดเผย จึงคาดหมายได้ว่า น่าจะ
เป็นปัจจัยของความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐ จ้าเป็ น ต้องวางแผนด้าเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส้ ารวจและ
จัดท้าหลักเขตแดนในอนาคต โดยการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
และขั้นตอน โดย
1) การยกระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน จากรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้การ
ให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปรึกษาหารือ ในรูปแบบของการสัมมนา เป็นการ
วางแผนร่ ว มกั น และร่ ว มปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มที่ ก ว้ า งขึ้ น และมี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการก้าหนดเส้นเขตแดน การสร้างหลักเขตแดน และการก้าหนดเส้นเขตแดนในแผนผังสนาม
ซึ่งเป็นประเด็น เขตแดนที่ซับซ้อน และ
2) การเปิดเผย จากรูปแบบการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก้าหนดเส้นเขตแดน
ตามพันธกรณีตามสนธิสัญญา เป็นการให้ข้อมูลทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะการก้าหนดเส้นเขต
แดนโดยการลากเส้นสันปันน้้าในแผนผังสนาม
การด้าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหนทางการสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน
และสร้างความน่าเชื่อถือต่อกิ จกรรมการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดน การปฏิสัมพันธ์กับประชาชน
ในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การสื่อสารสอง
ทางที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ก็ น่ าจะได้ รั บ ความร่ว มมื อ จากประชาชนในพื้ น ที่ ได้ การ
ด้าเนิ น การต่อไปเป็ น การด้าเนิ น การที่ ต่อเนื่ องและต้อ งใช้ เวลา อย่างไรก็ ดี ประเด็ นเขตแดนเป็ น
ประเด็ น ที่ อ่ อ นไหว โดยเฉพาะความรู้ สึ ก ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ต นรู้ สึ ก ว่ า สู ญ เสี ย ดิ น แดน
การวางแผนการด้าเนินการอย่างรอบคอบจึงส้าคัญมากต่อความส้าเร็จของการจัดการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
การด้ าเนิ น การในส่ ว นของเขตแดนต้ องควบคู่ ไปกับ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ทั้ งในด้ าน
การท่องเที่ยวและการสร้างถนนเชื่อมโยง
1) การวางแผนอย่างรอบด้าน โดยหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งฝ่ายในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย กรมแผนที่ทหาร กรมกิจการชายแดนทหารและกระทรวงการต่างประเทศ
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เพื่อก้าหนดแนวทางการชี้แจงและรายละเอียดประเด็นปัญหาด้านเทคนิค และเตรียมความพร้อมที่จะ
อธิบายกระบวนการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนอย่างเป็นระบบและตรงไปตรงมา
2) เมื่อส่วนกลางให้ความเห็นชอบกับรายละเอียดของแผนการแล้ว ควรต้องมีการ
ท้าความเข้าใจกับภาครัฐในพื้นที่ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอเวียงแก่น และทหารในพื้นที่
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับกลไกบริหารส่วนท้องถิ่นก่อน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อน
น้าไปสู่การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
3) จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจั ดในรูปของการพบปะกับประชาชน
ในพื้นที่เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความร่วมมืออย่างแท้จริง โดยชี้แจงให้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน
4) ผลักดันให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนใน 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) การด้าเนินงานในกรอบของภาครัฐ (โดยผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ให้มีการเกิดการมี
ส่วนร่วมของทั้งสองประเทศในการจัดท้าแผนพัฒ นาท่องเที่ยว และ (2) ส่งเสริมให้ มีการวิจัยการ
ส่งเสริ มการท่ องเที่ย วข้ามแดน (โดยผ่ าน สกว.) เพื่ อเป็น แนวทางสนับ สนุนการด้าเนิน การจัดท้ า
แผนการท่องเที่ยวร่ วมให้ เกิดผล พร้อมทั้งเน้นให้ ประเด็นการวิจัยครอบคลุ มการพัฒ นาเชื่อมโยง
เครือข่ายถนนผ่านแก่งผาไดและผาตั้ง–ผาบ่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถเดินทางใน
ลักษณะครบวงจร
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ภาคผนวก ก.
การกาหนดเส้นเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
การก้ าหนดเส้ น เขตแดนตามกฎหมายระหว่ างประเทศจะค้ านึ งถึ งความเป็ น รัฐ ซึ่ งจะ
ประกอบด้วย องค์ป ระกอบส้ าคัญ ของรัฐ 4 ประการ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ (1) มี
ประชากร (2) มี ดิ น แดน (3) มี รั ฐ บาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (4) มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ กั บ
ต่างประเทศ
ในอดีต แนวคิดเรื่องเขตแดนเป็นเพียง “บริเวณ” ไกลที่สุดที่รัฐสามารถใช้อ้านาจปกครอง
ไปถึง และพร้อมที่จะใช้ก้าลังป้องกันเมื่อมีศัตรูรุกราน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความจ้าเป็นและความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากดินแดนมีเพิ่มมากขึ้น รัฐต่าง ๆ จึงเริ่มก้าหนดเขตแดนระหว่างกันให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นเป็นล้าดับ ในปัจจุบัน เขตแดนจึงเป็น “เส้นแบ่งขอบเขต” ที่รัฐสามารถใช้อ้านาจอธิปไตยของ
ตนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวความคิดในการก้าหนดแนวเส้นเขตแดนระหว่างประเทศดังกล่าวท้าให้สยามประเทศใน
ขณะนั้นจ้าเป็นต้องปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ประเทศเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้
อาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ โดยยึดแนวเส้นเขตแดนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แนวสันเขา
แนวสันปันน้้า แนวร่องน้้าลึก หรือแนวเส้นตรง และได้มีการจัดท้าความตกลงในรูปแบบต่าง ๆ พร้อม
ทั้งแผนที่แนบท้ายข้อตกลงซึ่งมีผลใช้บังคับจนถึงทุกวันนี้
การก้าหนดเขตแดนทางบกนิยมก้าหนดโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดเปลี่ยนแปลงได้ ยาก
และเป็นอุปสรรคส้าหรับการข้ามแดนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาและแม่น้า เป็นต้น ภูเขาเป็นพรมแดน
ธรรมชาติ ที่แบ่งกลุ่มคนออกจากกันอย่างแท้จริง ในอดีตมีการก้าหนดเขตแดนที่เป็นภูเขาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อาทิ เชิงเขา ขอบหน้าผา ถนนหรือทางเดินบนภูเขา วิธีการที่นิยมใช้ คือ การใช้สันเขา (crest)
หรือยอดเขา และการใช้สันปันน้้า (watershed)16 ในปัจจุบัน การใช้สันปันน้้าในการก้าหนดเขตแดน
เป็นหลักที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายในแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ โดยสันปันน้้าเป็นบริเวณที่สูง
หรือสันเขาที่แบ่งน้้าที่อยู่แต่ละด้านของสันเขาให้ไหลออกเป็น 2 ฟาก (หรือมีทิศทางตรงกันข้าม) ไป
ยังลุ่มแม่น้าทั้งสองฟากของแนวเทือกเขานั้น
ส้าหรับการก้าหนดเขตแดนทางน้้า 17 ในอดีตหลักในการก้าหนดแนวเขตแดนส้าหรับแม่น้า
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ก้าหนดให้ใช้แม่น้าทั้งล้าน้้าเป็นเขตแดน โดยแม่น้าอาจเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม
(condominium) ของรัฐชายฝั่ง หรือก้าหนดให้แม่น้าเป็นของรัฐชายฝั่งรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือก้าหนดให้ใช้
กึ่งกลางแม่น้า (เส้นมัธยะ) หรือใช้ร่องน้้าลึก(thalweg) 18
16

A.O. Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law.Oceana Publications
INC, p.42.
17
James Crawford, Brownlie s Principles of Public international Law, 8th ed. (England: Oxford,
2012), p.240.
18
Robert Jennings and Arthur Watt, Oppenheim’s International Law, Volume 1 peace Part 2 to 4,
th
9 ed. (England: Longman, 1992), p.664.
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ในปัจจุบัน มีแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เด่นชัด คือ
1) ในกรณีที่แม่น้าไม่เหมาะสมในการเดินเรือ จะก้าหนดเขตแดนโดยใช้จุดกึ่งกลางแม่น้า
(เส้นมัธยะ) โดยวัดจุดกึ่งกลางแม่น้าที่ได้จากการค้านวณระดับน้้าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
2) ในกรณี ที่ แ ม่ น้ า สามารถใช้ ใ นการเดิ น เรื อ จะก้ า หนดเขตแดนโดยใช้ ร่ อ งน้้ า ลึ ก
(thalweg) ซึ่งเป็นร่องน้้าในแม่น้าตรงจุดที่ลึกที่สุดและมีความต่อเนื่อง
แนวเส้นเขตแดนในแม่น้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดิน
ของล้าน้้าที่เป็ นผลมาจากการทับถมของดินตะกอน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่แม่น้ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว กะทันหัน แนวเส้นเขตแดนจะคงสภาพเดิม

30
ภาคผนวก ข.
การกาหนดเส้นเขตแดนภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว
1. ที่มาของการกาหนดเส้นเขตแดน
เขตแดนระหว่างไทยกับลาวมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,810 กิโลเมตร แยกเป็นเขตแดน
ทางบก 702 กิโลเมตร และเขตแดนทางน้้าประมาณ 1,108 กิโลเมตร
เขตแดนทางบกระหว่างไทยกับลาวเป็นผลจากสนธิสัญ ญาที่ไทยท้าไว้กับฝรั่งเศสซึ่งเป็น
ประเทศมหาอ้ านาจเจ้ า อาณานิ ค มในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษ 19 และ 20 ประเทศไทยยั งคงเคารพ
พั น ธกรณี ต ามสนธิ สั ญ ญาที่ ได้ จั ด ท้ าขึ้ น ในอดี ต และยึ ด ถื อ ว่าเส้ น เขตแดนระหว่างกั น เป็ น ไปตาม
สนธิสัญญาและการ ปักปันที่ได้ท้ากันไว้ โดยสนธิสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) หนังสือสัญญาระหว่ างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสซึ่งได้ลงชื่อกันที่กรุงปารีส ณ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1904 (หรือที่เรียกกันว่า อนุสัญญาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904) สนธิสัญญา
ฉบับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงและได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับปี ค.ศ. 1893 แล้ว ต่อมา ฝรั่งเศสได้พยายามเรียกร้องเอาดินแดนฝั่ง
ขวาของแม่น้าโขงเพิ่มเติม โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง และเมืองจ้าปาศักดิ์ ดังนั้น
เพื่อแลกกับ เมืองจันทบุรีซึ่งฝรั่งเศสยึดเอาไว้เป็นประกันและเพื่อ ผ่อนคลายการใช้สิทธิสภาพนอก
อาณาเขตของฝรั่งเศส ไทยจึงยอมท้าสนธิสัญญาฉบับนี้ ซึ่งแนวเส้นเขตแดนไทย–ลาว ทางทิศใต้ (ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี) โดยเส้นเขตแดนจะไปตามสันปันน้้าของเทือกเขาพนมผาด่างจนบรรจบกับ
แม่น้าโขง ส่วนแนวเส้นเขตแดนไทย–ลาว ทางเหนือ หรือที่เรียกว่า ฝั่งขวาแม่น้า โขง (ด้านเมืองหลวง
พระบาง) แยกออกเป็น 2 ตอน คือ ช่วงที่เส้นเขตแดนทอดไปตามกลางล้าน้้าเหือง จนถึงที่แยกปากน้้า
ตางตอนหนี่ ง และช่วงที่เส้ น แบ่ งเขตแดนทอดไปตามสั นปันน้้ า (watershed) ของเทือกเขาจนถึง
บริเวณแม่น้าควบอีกตอนหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณแขวงไชยบุรีของลาว ที่มีพื้นที่ติดต่อกับไทย ตั้งแต่
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเลย โดยมีทิวเขาหลวงพระบางและแม่น้าเหืองเป็นเส้นเขตแดน19
2) ความตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับสยามท้าความเข้าใจข้อ 1 และ 2 แห่งหนังสือสัญญาลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 ลงนาม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1904 (หรือที่เรียก
กันว่า ความตกลงวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1904) เป็นการแก้ไขเส้นเขตแดนทางตอนใต้และทางตอนเหนือ
ของหลวงพระบาง
3) หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ลงนาม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 23 มีนาคม ปี ค.ศ. 1907 (หรือที่เรียกกันว่า สนธิสัญญาวันที่ 23
มีนาคม ค.ศ. 1907) ซึ่งก้าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับเขตแดนไทย–ลาวว่า ฝรั่งเศสยอมยกเมืองด่านซ้าย
และเมืองตราดและเกาะทั้งหลายที่อยู่ภายใต้แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดให้กับไทย
4) พิธีสารท้ายหนังสือสัญญาลงวันที่ 23 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 125 (ค.ศ. 1907) (หรือ
ที่เรีย กกัน ว่า พิ ธีส ารแนบท้ายหนั งสื อสั ญ ญา) ก้าหนดรายละเอียดการปั กปันเขตแดนว่า ในส่ ว น

19
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เขตแดนด้านเมืองหลวงพระบาง เส้นแบ่งเขตแดนทอดไปตามกลางล้าน้้าเหืองไปจนถึงภูเขาเมี่ยงตอนหนึ่ง
และอีกตอนหนึ่งเส้นเขตแดนทอดไปตามเส้นสันปันน้้าของเทือกเขาหลวงพระบางไปจนถึงแก่งผาได
จากพันธกรณีดังกล่าวในการก้าหนดเส้นเขตแดนไทย–ลาว จะเห็นได้ว่า มีการปักปันเส้น
(delimitation) เส้นเขตแดนแล้ว โดยสนธิสัญญาก้าหนดให้เส้นเขตแดนทางบกส่วนใหญ่ให้เป็นไป
ตามสันปันน้้า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ตลอดจนเทคนิคในการส้ารวจและ
การจัดท้าแผนที่ในขณะนั้นยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ อีกทั้งไทยและลาวอาจมีความเข้าใจหรือการตีความ
สนธิสัญญา และแผนที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศตามแนว
ชายแดน จึงท้าให้จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้ทราบเขตแดนที่แน่ชัดระหว่างกันโดยการส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดน (demarcation) เพื่อร่วมกันชี้ชัด หรือเจาะจงลงไปว่า เส้ นแบ่งเขตแดนของรัฐหรือ
ประเทศที่ก้าหนดกันไว้ในชั้นการก้าหนดเส้นเขตแดนนั้น จะอยู่ ณ ที่ใดในภูมิประเทศโดยจะต้องสร้าง
หลักเขตแดนเพื่อเป็นเครื่องหมายลงในภูมิประเทศ หรือบนพื้ นดินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงแนวเส้นเขต
แดนระหว่างกันไว้ให้ปรากฏอย่างชัดเจน
2. กลไกการดาเนินงานและสถานะการเจรจา
รัฐบาลไทยและลาวมีเจตจ้านงที่จะจัดท้าหลักเขตแดนทั้งทางบกและในแม่น้าตลอดแนว
เพื่ อ ให้ ทั้ งสองฝ่ ายรู้ จุ ด ที่ ตั้ งของเส้ น เขตแดนอย่ างแน่ ชั ด และชัด แจ้งตลอดกาล จึ งได้ มี การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–ลาว (Joint Boundary Committee: JBC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธาน โดยมีอ้านาจหน้าที่ในการ (1) พิจารณา
การส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนให้เป็นไปตามอนุสัญญาและความตกลง (2) ร่วมกันก้าหนดพื้นที่ที่
จะท้าการส้ารวจและจัดท้าหลักเขตแดนตลอดแนว (3) จัดท้าแผนที่เส้นเขตแดนตลอดแนวระหว่าง
ประเทศทั้งสอง และ (4) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ ตามแต่จะ
เห็นสมควร จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ได้มี การประชุมกันอย่างเป็นทางการแล้ว
จ้านวน 10 ครั้ ง โดยครั้ งล่ าสุ ดจั ดขึ้น เมื่อวันที่ 21–23 มกราคม 2558 ที่ เวียงจัน ทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมีก้าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขต
แดนร่วมฯ ครั้งที่ 11 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปี 2560
ภายใต้คณะกรรมาธิการฯ นี้ยังมี การแนวทางให้คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ (Senior Officer)
ซึ่ ง ด้ า รงต้ า แหน่ ง รองประธานเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการท้ า งานของ JBC ด้ ว ย นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเขตแดนร่วม JTSC ซึ่งมีเจ้ากรมแผน
ที่ ท หาร เป็ น ประธาน เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ เทคนิ ค และมี ชุ ด ส้ ารวจร่ว มโดยมี แ ม่ ก องสนามเป็ น
หน่วยงานปฏิบัติงาน
ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ชุดส้ารวจร่วมของทั้งสองประเทศสามารถจัดท้าหลักเขตแดน
ได้แล้ว จ้านวน 210 หลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของเขตแดนทางบก
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3. การกาหนดเส้นเขตแดนเฉพาะบริเวณ
1) บริเวณแก่งผาได
พื้นที่แก่งผาได ตั้งอยู่บ้านห้วยลึก ต้าบลม่วงยาย อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มี
พื้นที่ติดต่อกับลาวโดยมีพื้นที่ติดต่อทางบก ตามเทือกเขาหลวงพระบางและแม่น้าโขง เป็นพรมแดน
ธรรมชาติ และเป็นพื้นที่จุดสุดท้ายของแม่น้าโขงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเป็นจุดเริ่มต้นของ
แม่น้าโขงที่ไหลเข้าสู่ลาว
เส้นเขตแดนบริเวณแก่งผาไดเป็นไปตามสนธิสัญญาที่ก้าหนดให้เป็นไปตามสันปันน้้า
การด้าเนินการก้าหนดเส้นเขตแดนในบริเวณแก่งผาได เริ่มต้นจากประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค
ไทย–ลาว ได้ร่วมกันตอกหลักไม้ชั่วคราวเป็นหลักปฐมฤกษ์ในการก้าหนดเส้นเขตแดนไทย–ลาว เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2540 โดยชุดส้ารวจร่วมไทย–ลาว ได้ร่วมกันส้ารวจพื้นที่เพื่อจัดท้าหลักเขตแดนที่
1 ซึ่งมีค วามเห็ น เป็ น เอกภาพว่า หลั กเขตแดนที่ 1 จะตั้งอยู่บ นสั น ปั นน้้ าที่ ทอดตั วลงสู่ แ ม่น้ าโขง
ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางเทคนิค อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการด้าเนินการดังกล่าว
โดยมีความเชื่อว่า เส้นเขตแดนอยู่ในจุดอื่น ส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินการปักหลักเขตแดนได้
1.1) การด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับเทคนิค
ในระดับอนุกรรมการเทคนิค ก็ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี 2540
โดยฝ่ ายไทยขอเสนอเลื่ อ นต้ าแหน่ งที่ จ ะสร้ างหลั ก เขตแดนที่ 1 ขึ้น ไปตามสั น ปั น น้้ าห่ างจากจุ ด
ต้าแหน่งเดิมไม่ต่้ากว่า 100 เมตร และให้ถือว่า พื้นที่ตั้งแต่แม่น้าโขงไปจนถึงต้าแหน่งหลักเขตแดนที่
ก้าหนดใหม่ยังไม่ได้มีการก้าหนดแนว เขตแดน ในขณะที่ฝ่ายลาวเห็นสมควรยึดถือต้าแหน่งเดิมที่ชุด
ส้ารวจร่วมฯ ได้ก้าหนดจุดร่วมกันแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 ซึ่งประธานคณะอนุเทคนิคได้
ร่วมกันตอกหลักไม้บริเวณนั้นไว้
1.2) การด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับ JBC
ในระดับคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ก็ได้มีการหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณา
ตั้งแต่การประชุม JBC ครั้งที่ 2 (3–5 กันยายน 2540) โดยฝ่ายลาวยืนยันให้ด้าเนินการปักหลักตามผล
ของการประชุม คณะอนุเทคนิคเมื่อ 7 พฤษภาคม 2540 ในขณะที่ฝ่ ายไทยขอเลื่อนการพิจารณา
เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษา ต่อมาในการประชุม JBC ครั้งที่ 3 (9–11 พฤศจิกายน 2540) ฝ่ายไทย
ก็ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเขตแดน
ในบริเวณนี้ และจ้าเป็นต้องใช้เวลาเพื่อท้าความเข้าใจกับราษฎรไทยในพื้นที่เสียก่อน ต่อมาในการ
ประชุม JBC ครั้งที่ 4 (17–20 ตุลาคม 2542) ฝ่ายไทยก็ได้เสนอให้ปักหลักเขตแดนในต้าแหน่งที่อยู่
เหนือจุดที่ได้ปักหลักไม้ชั่วคราวไว้ไม่น้อยกว่ า 100 เมตร และให้ถือว่า พื้นที่ตั้งแต่แม่น้าโขงไปจนถึง
ต้าแหน่งหลักเขตแดนดังกล่าว ยังไม่มีการก้าหนดแนวเขตแดนเนื่องจากต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการ
ก้าหนดที่เขตแดนแยกจากแม่น้าโขงแล้วทอดตัวไปตามสันปันน้้า ในขณะที่ฝ่ายลาวก็เสนอให้ก่อสร้าง
หลักเขตแดนในจุดที่ทั้งสองฝ่ ายได้ก้าหนดและตอกหลักไม้ชั่วคราวไว้แล้ว หลังจากนั้น ในการประชุม
JBC ครั้งที่ 5 (1–3 พฤศจิกายน 2543) ที่ประชุมเห็นชอบให้ปักหลักไม้เพิ่มเติม 1 หลัก ห่างจากจุด
หลักไม้เดิม ณ ที่ ต้าแหน่ งที่อยู่ บ นสันปันน้้าเหนือจุดที่ได้ปักหลั กไม้ไว้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร และ
ก้าหนดว่า การจัดท้าหลักเขตแดนบริเวณแก่งผาได จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการก้าหนดจุดที่เขต
แดนจะแยกจากแม่น้าโขงและทอดตัวไปตามสันปันน้้า ในการประชุม JBC ครั้งที่ 7 (9–11 ธันวาคม
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2545) ก็ย้าให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทั้งสองฝ่ายด้าเนินการตามมติของ JBC ครั้งที่ 5 ในการประชุม
JBC ครั้งที่ 8 (7–8 มีนาคม 2550) รับทราบผลการปักหลักไม้เพิ่มเติมอีก 1 หลัก ณ ต้าแหน่งที่อยู่บน
สันปันน้้าเหนือจุดที่ได้ปักหลักไม้ชั่วคราวไม่น้อยกว่า 100 เมตร และเห็นชอบให้คณะอนุเทคนิคร่วมฯ
ไปส้ารวจเก็บรายละเอียดและจัดท้าแผนผังสนามในภูมิประเทศ โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ งสองฝ่ายได้
ปักหลักไม้ชั่วคราวไว้แล้วจ้านวนสองหลัก และไปจนจรดแม่น้าโขง รวมทั้งให้ SOM ไปตรวจสภาพภูมิ
ประเทศร่วมกันเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ในการประชุม JBC ครั้งที่ 9 (13–
15 สิ งหาคม 2558) ฝ่ ายไทยได้ เสนอให้ จั ด ท้ าแผนผั งสนามพร้อ มแสดงสั ญ ญลั ก ษณ์ ภู มิ ป ระเทศ
(หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ที่แต่ละฝ่ายให้ความส้าคัญเพื่อให้ SOM น้าไปใช้ในการตรวจ
สภาพภูมิประเทศร่วมกัน ในขณะที่ฝ่ายลาวเสนอให้ SOM ด้าเนินการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณ
แก่งผาไดโดยเร็ว ในการประชุม JBC ครั้งที่ 10 (21–23 มกราคม 2558) ที่ประชุมเห็นชอบให้ CPD
ไปตรวจภูมิประเทศด้วย
2) บริเวณผาตั้ง
บริเวณผาตั้ง อยู่ในหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 14 ต้าบลปอ อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผาตั้งเคยเป็นที่ตั้งของกองพลที่ 93 ของทหารจีนคณะชาติ ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการร่วมกับทหารไทย
ในการดูแลช่องเขาที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ เมื่ อเหตุการณ์สงบลง ทหารจีนคณะชาติ กองพลที่ 93 จึงได้
ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณผาตั้งจนถึงปัจจุบัน
เส้น เขตแดนบริเวณผาตั้งจะเป็นไปตามสนธิสัญญาที่ก้าหนดให้เป็นไปตามสั นปันน้้า
ซึ่งสั น ปั น น้้ า ภู มิป ระเทศเห็ น ได้ชัดเจน บริเวณผาตั้งเป็น บริเวณที่ วางแผนจะก้าหนดจุดก่อสร้าง
หลักเขตแดนที่ 2–07 (ผาตั้ง)
2.1) การด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับเทคนิค
ในการปรึ ก ษาหารื อ ของผู้ อ้ า นวยการโครงการ่ ว มฯ (CPD) (21–23 สิ ง หาคม
2540) ฝ่ายไทยเสนอต่อฝ่ายลาวว่า จะขอเว้นการด้าเนินการจัดท้าหลักเขตแดนในบริเวณผาตั้งไว้
ชั่วคราว เนื่องจากฝ่ายไทยเกรงว่า จะเกิดปัญหามวลชนคัดค้านการสร้างหลักเขตแดน ซึ่งจ้าเป็นต้อง
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการด้าเนินการเสียก่อน ในการประชุม JTC ครั้งที่ 9 (3–5 มีนาคม 2547)
รับรองผลการส้ารวจเก็บรายละเอียดและจัดท้าแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะก้าหนดจุดก่อสร้าง
หลักเขตแดนที่ 2–07
2.2) การด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับ JBC
ในการประชุ ม JBC ครั้ ง ที่ 2 (3–5 กั น ยายน 2540) ที่ ป ระชุ ม ตกลงจั ด ตั้ ง
คณะท้ างานพิ เศษเพื่ อส้ ารวจเฉพาะสภาพภู มิ ป ระเทศบริเวณ ในการประชุ ม JBC ครั้งที่ 8 (7–8
มีนาคม 2550) ที่ประชุมรับทราบผลการส้ารวจเก็บรายละเอียดและจัดท้าแผนผังสนามบริเวณที่จะ
ก้าหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ 2–07 และเห็นชอบให้ JTC ด้าเนินการพิจารณาก้าหนดจุดที่จะ
ก่อสร้างหลักเขตแดนที่ 2–07 โดยให้เป็นหลักเขตแดนแบบพิเศษ มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ ประกอบ
สัญลักษณ์ของสองประเทศโดยให้ฝังอยู่เสมอหน้าดิน ในการประชุม JBC ครั้งที่ 9 (13–15 สิงหาคม
2556) การก่ อ สร้ า งหลั ก เขตแดนที่ 2–07 ทั้ ง สองฝ่ า ยจะหารื อ กั น ต่ อ ไป (ข้ อ 4.5.1 ที่ ป ระชุ ม
มอบหมายให้ JTC พิจารณาลากแนวสันปันน้้าที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว)
ต่อมา ในการประชุม JBC ครั้งที่ 10 (21–23 มกราคม 2558) แต่ละฝ่ายเห็นชอบให้ส่งชุดส้ารวจร่วมฯ ลง
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ไปท้าการส้ารวจเก็บรายละเอียดและจัดท้าแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะก้าหนดจุดก่อสร้างหลัก
เขตแดนที่ 2–07 บนแนวสันปันน้้าที่ต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ค.
พัฒนาการการแก้ไขปัญหาประชาชนคัดค้านการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
วันที่
ประเด็น
การดาเนินการ
16–17 ส.ค. แก่งผาได
2542
1. ข้าราชการและประชาชนเห็น เจ้าหน้าที่ท้าการชี้แจง
ว่า แม้จะไม่มีการส้ารวจและ ข้อเท็จจริงและรับฟังความ
จัดท้าหลักเขตแดน ก็มีความ คิดเห็น ดังนี้
เป็นอยู่โดยสงบ ไม่เห็นความ 1. ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า การ
จ้าเป็นที่จะต้องปักหลักเขต
ส้ารวจและจัดท้าหลัก
แดน
เขตแดนเป็นไปตาม
2. ประชาชนคัดค้านการส้ารวจ
พันธกรณีตามสนธิสัญญา
และจัดท้าหลักเขตแดน
2. สนธิสัญญาไม่ได้ระบุว่า
เนื่องจากเห็นว่าจะท้าให้ไทย หลักเขตแดนอยู่ที่ใด
เสียดินแดน โดยเชื่อว่าสูญเสีย เพียงระบุให้เป็นไปตาม
พื้นที่ที่เป็นของไทยมาแต่
สันปันน้้า
โบราณ
3. การปักหลักไม้ที่แก่ง
3. ประชาชนเชื่อว่า แนวเส้น ผาได เป็นการด้าเนินการ
เขตแดนไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินที่มี
ทางเทคนิค เพื่อก้าหนด
รอยสลักเป็นรูปสามเหลี่ยม
บริเวณที่จะสร้างหลัก
และมีอักษรคล้าย ผ หรือ w 4. ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า
แต่อยู่ที่ผาตับ
แนวเส้นเขตแดนอยู่ที่
4. หลังการปักหลักไม้ ราษฎรไม่ ก้อนหินที่มีรอยสลักรูป
สามารถเข้าไปท้าประมงใน
สามเหลี่ยม
บริเวณที่พ้นแนวหลักไม้
5. ทหารจะเพิ่มมาตรการ
เนื่องจากจะถูกทหารฝ่ายตรง คุ้มครองเพื่อป้องกันการ
ข้ามยิงขับไล่
คุกคาม

ผลการดาเนินการ
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ
การปักหลักไม้ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม และ
ยืนยันว่า แนวเส้น
เขตแดนอยู่บริเวณ
ผาตับ

ผาตั้ง
1. ประสงค์ให้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ 1. ชี้แจงความจ้าเป็นที่ต้อง 1. ประชาชนเห็นว่า
ภายใต้อธิปไตยของไทย
ท้าการส้ารวจร่วม และจะ แนวเขตแดนต้องไป
เนื่องจากบรรพบุรุษเสียชีวิต
ไม่มีการปักหลัก
สิ้นสุดที่หน้าผา
เพื่อรักษาพื้นที่
2. จะน้าข้อตัดสินใจบริเวณนี้
2. ประชาชนในพื้นที่แสดง
มาหารือกับประชาชนอีก
ความรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรง
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ก.ค.
2550

ประเด็น

การดาเนินการ

แก่งผาได
1. ราษฎรรู้สึกถูกทอดทิ้งหลังจาก 1. เจ้าหน้าที่ชี้แจงความ
ปักหลักไม้เมื่อปี 2540 และ
คืบหน้าการเจรจา
พบทหารฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ 2. หลักไม้ที่ตอกไว้เป็นการ
2. ราษฎรเสนอว่า เมื่อหลักไม้
ด้าเนินการของประธาน
เดิมไม่ถือเป็นหลักเขตแดน ก็ คณะอนุกรรมการเทคนิค
ถอนทิ้งได้
ร่วมจึงไม่อาจถอนได้ฝ่าย
3. ราษฎรอ้างว่า
เดียว
–เส้นเขตแดนที่ยึดถือกันอยู่ที่ผา 3. ชี้แจงว่า JBC 5 เห็นชอบ
ตับ ซึ่งมีลักษณะเป็นขั้นบันได ให้ปักหลักไม้เพิ่มเติมอีก
ต่อเนื่องลงมายังแผ่นหินก้อน 1 แห่ง เหนือหลักไม้เดิม
ใหญ่
ไม่ต่้ากว่า 100 เมตรและ
–มีก้อนหินสูงเรียงคล้ายแนวรั้ว
ไม่มีสถานะเป็นหลักเขต
–หลักเขตแดนควรปักอยู่บน
แดน
สันปันน้้าที่ต่อเนื่องไปยังผาตับได้ 4. ในการประชุม JBC 5
ระบุว่า จะไม่มีการ
คุกคามข่มขู่อีก

ผลการดาเนินการ
1. ราษฎรพอใจต่อผล
การเจรจากับฝ่ายลาว
2. ราษฎรเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการ
ปักหลักไม้ทดแทน
หลักเดิมที่สูญหายไป
และให้ปักหลักไม้
เพิ่มเติมอีก 1 หลักได้
3. ยืนยันว่า เส้นเขตแดน
อยู่ที่ผาตับ
4. ไม่พบการคุกคาม
สามารถใช้ชีวิตปกติ
ท้าประมงในแม่น้า
โขงได้

ผาตั้ง
1. ไม่ต้องการย้ายออกจากผาตั้ง 1. ชี้แจงตามผลการประชุม 1. ประชาชนยินดีให้ท้า
2. กังวลว่า การห้ามการก่อสร้าง JBC 5
การส้ารวจร่วมเพื่อ
ระยะ 100 เมตรตาม JBC 5 2. แนะน้าให้หลีกเลี่ยงการ
ส้ารวจทางเทคนิค
จะกระทบต่อการพัฒนาการ
ก่อสร้างระยะ 100 เมตร 2. ประชาชนไม่ประสงค์
ท่องเที่ยว
จากแนวสันปันน้้าที่เป็น
ให้ปักหลักเขตแดน
เส้นเขตแดน
3. ส่วนกลางควรซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การห้ามก่อสร้าง
แก่งผาได
1. ราษฎรเชื่อตามค้าบอกเล่าของ 1. หน่วยราชการพร้อมรับฟัง 1. ประชาชนแสดงความ
บรรพบุรุษว่า เส้นเขตแดนอยู่ ความคิดเห็นเพื่อ
เข้าใจและยอมรับ
ผาตับ
ประกอบการพิจารณา
มากขึ้น
2. การปักหลักไม้เมื่อปี 2540
ก้าหนดท่าที ในอดีตยังไม่ 2. ประชาชนยังยืนยันว่า
ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ
มีประสบการณ์การสร้าง เส้นเขตแดนอยู่ที่ผา
ก่อน ผลการด้าเนินการเป็น
ความเข้าใจกับประชาชน ตับ
ปัญหาต่อชาวบ้าน
2. หลักไม้เมื่อปี 2540 เป็น 3. ประชาชนเสนอให้
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3. หลักไม้ที่ปักโดยชุดส้ารวจ
ไม่ได้อยู่บนสันปันน้้า

ผาตั้ง
1. ประชาชนแสดงความล้าบาก
ใจที่จะต้องเสียพื้นที่เนื่องจาก
ได้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาพื้นที่
ไว้
2. ขอให้รักษาประโยชน์ของ
ประชาชน คือ เจรจาให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน

31 ม.ค.– แก่งผาได
2 ก.พ.
1. การตอกหลักไม้เมื่อปี 2540
2553
และหลักที่ 2 เมื่อปี 2543
กระทบต่อวิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ อาทิ ถูกจับ
หากไปจับปลาในแม่น้าโขงใน
บริเวณที่เลยจากหลักไม้

การดาเนินการ
หลักไม้ที่ช่วยการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ มิใช่
จุดปักหลัก
3. ยังอยู่ในระหว่างการ
เจรจาเรื่องเขตแดน จึงยัง
ไม่มีการก้าหดนจุด
ปักหลัก

ผลการดาเนินการ
พิจารณา (1) ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส้ารวจและ
จัดท้าหลักเขตแดน
(2) ต้องก้าหนดจุด
ปักหลักเขตแดนให้
แน่นอน (3) ชะลอ
การส้ารวจและจัดท้า
หลักเขตแดนไว้ก่อน
1. ประชาชนเข้าใจการ
ส้ารวจและจัดท้าหลัก
เขตแดนมากขึ้น
2. ไม่ยอมให้ปักหลักเขต
แดนเพราะเชื่อว่าท้า
ให้เสียดินแดน
3. ขอให้เจรจาให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ร่วมกันโดยยังไม่อ้าง
ถึงเส้นเขตแดน
1. ประชาชนในพื้นที่เห็น
ด้วยที่จะก่อสร้างหลัก
เขตแดนในบริเวน
จุดสูงสุดของเทือกเขา
เนื่องจากยังเป็น
โอกาสให้ก้าหนดเส้น
เขตแดนไปยังผาตับ
ตามความเชื่อถือเดิม
ได้
2. ประชาชนมีข้อ
เรียกร้องให้มี
หลักประกันว่า จะ
สามารถจับปลา
บริเวณผาตับได้หากมี
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ผาตั้ง
ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะสร้าง
หลักเขตแดน

การดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
การก่อสร้างหลักเขต
แดน
ประชาชนยืนยันไม่ไห้มี
การปักหลักเขตแดน
และเสนอให้ส้ารวจ
ผาตั้งและเสนอให้
แลกเปลี่ยนพื้นที่
บริเวณผาตั้งกับพื้นที่
อื่น

21–22
ก.ย.
2553

26 ส.ค.
2555

แก่งผาได
1. ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อ 1. ชี้แจงหลักกฎหมาย
1. ประชาชนลดท่าทีการ
ว่า เส้นเขตแดนอยู่ที่ก้อนหิน ระหว่างประเทศในการ
ต่อต้านและเข้าใจการ
ริมฝั่งโขงซึ่งมีรอยสลักเป็นรูป ก้าหนดเส้นเขตแดนและ ส้ารวจและจัดท้าหลัก
สามเหลี่ยม หรืออยู่ที่ผาตับซึ่ง อธิบายแผนผังสนาม
เขตแดนมากขึ้น
เป็นที่จับปลาตามแนวต้น 2. ชี้แจงผล JBC 5
2. ขอให้มีหลักประกันว่า
ตะเคียนคู่
3. ให้ความมั่นใจว่า การ
จะสามารถด้ารงชีวิต
2. ประชาชนทั้งสองฝ่ายยอมรับ ตรวจพื้นที่ของคณะ
และท้ามาหากินได้
ผาตับเป็นจุดแบ่งที่ท้ามาหา
เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ร่วมไม่ เหมือนอดีตหากมีการ
กิน
กระทบต่อวิถีชีวิตและยัง ปักหลัก
3. หลังการปักหลักไม้เมื่อปี
ไม่มีผลต่อการก้าหนดเส้น 3. เห็นชอบให้ปักหลัก
2540
เขตแดน
อยู่ระหว่างหลักไม้ทั้ง
ประชาชนถูกรบกวนไม่ให้เข้าไป
สองหลักได้
ท้ามาหากินบริเวณผาตับ
4. ขอให้จุดปักหลักอยู่
4. มีการพบปะชาวบ้านหลายครั้ง
บริเวณเหนืออานม้า
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปการแก้ไข
ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญหา สร้างความกังวลใจ
แนวคิดของชาวบ้าน
5. การให้ข้อมูลกับคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ อาจเป็นภัย
ต่อการประกอบอาชีพ
แก่งผาได
ประชาชนกังวลว่าการปักหลักจะ 1. การส้ารวจและจัดท้าหลัก 1. ประชาชนในพื้นที่
กระทบต่อการท้ามาหากิน ใน เขตแดนต้องท้าเป็นไป
เห็นชอบให้ปักหลัก
บริเวณที่เคยไปจับปลาได้
ตามหลักเกณฑ์
ในบริเวณใกล้
2. การคัดค้านของประชาชน จุดสูงสุดของเทือกเขา
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ผาตั้ง
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการ
ก่อสร้างหลักเขตแดน

9 ก.ย.
2555

30–31
พ.ค.
2557

การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
อันเนื่องมาจากการ
2. ประชาชนขอมีส่วน
ด้ารงชีวิตจะประสานกับ ร่วมในการส้ารวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท้าหลักเขตแดน
3. เห็นด้วยที่จะให้มีการ 3. ประชาชนขอให้เข้าไป
พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม ท้าประมงในบริเวณ
กับการท่องเที่ยวและ
ผาตับ
ประมง
4. ประสานหน่วยงาน
เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาพื้นที่ส้าหรับ
ท่องเที่ยวและประมง
1. ชี้แจงว่า จะไม่มีการ
1. ประชาชนเห็นด้วยกับ
แทรกแซงจากกองก้าลัง
การปักหลักเขตแดน
ตาม JBC 5 และหากพบ 2. ประชาชนกังวงถึง
ขอให้แจ้งให้ทราบ
ผลกระทบต่อการท้า
มาหากิน จึงขอให้
รักษาประโยชน์ของ
ประชาชนด้วย

ผาตั้ง
1. ประชาชนรู้สึกขมขื่นหาก
1. ชี้แจงการส้ารวจและ
1. ประชาชนในพื้นที่
ปักหลักเขตแดน เนื่องจาก
จัดท้าหลักเขตแดน และ เข้าใจการส้ารวจและ
บรรพบุรุษได้เสียสละชีวิตใน
ยกตัวอย่างการพัฒนา
จัดท้าหลักเขตแดน
พื้นที่
พื้นที่บริเวณด่านห้วยโก๋น 2. ประชาชนไม่เห็นด้วย
2. ประชาชนกังวลว่าจะถูก
เขาค้อเป็นแหล่ง
กับการปักหลักเขต
คุกคามในการด้าเนินวิถีชีวิต
ท่องเที่ยวหลังจากการ
แดน และเสนอให้
ส้ารวจและจัดท้าหลักเขต ปักหลักบริเวณอื่น
แดนแล้ว
แทน
2. ภาครัฐจะค้านึงถึง
3. ให้ชะลอการส้ารวจ
ผลประโยชน์ของ
และจัดท้าหลักเขต
ประชาชนในพื้นที่และ
แดน
ด้าเนินการอย่างรอบคอบ
แก่งผาได
ประชาชนขอให้ชะลอการส้ารวจ รับข้อเสนอของประชาชนใน ประชาชนเข้าใจการ
และจัดท้าหลักเขตแดนไว้ก่อน พื้นที่ไปพิจารณาและ
ส้ารวจและจัดท้าหลัก
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7–9
ธ.ค.
2559

ประเด็น
การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่
เขตแดนมากขึ้นและ
โดยอ้างว่า 1) ก่อนมีการส้ารวจ เกี่ยวข้อง
สนับสนุนแนวคิดการ
และจัดท้าหลักเขตแดน
พัฒนาพื้นที่ชายแดน
ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกัน
โดยการพัฒนาการ
อย่างผาสุก 2) การส้ารวจและ
ท่องเที่ยวและการ
จัดท้าหลักเขตแดนก่อให้เกิด
ประมง
ความตึงเครียด 3) เจ้าหน้าที่พูด
แต่เรื่องการส้ารวจและจัดท้าหลัก
เขตแดน ควรให้ความส้าคัญกับ
ประโยชน์ของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การ
ซ่อมแซมถนน และเจาะอุโมงค์
เชื่อมฝั่งลาว
แก่งผาได
1. ขอทราบแนวทางการ
1. ชี้แจงว่า จะมีการคณะ 1. ประชาชนในพื้นที่ไม่
สนับสนุนการปักหลักเขตแดน เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ร่วมมา คัดค้านการจัด
2. ขอให้ร่วมกันส้ารวจจุด
ตรวจพื้นที่
ปักหลักเขตแดน แต่
ก่อสร้างหลักก่อนการตรวจ 2. ยืนยันว่า จะก้าหนดจุด
ขอให้แจ้งให้
พื้นที่ของคณะเจ้าหน้าที่
ปักหลักเขตแดนตาม
ประชาชนก่อน
อาวุโสฯ ร่วม
ความประสงค์ของ
ด้าเนินการ
ประชาชน
2. ขอให้ส่วนราชการ
3. ส้ารวจภูมิประเทศและ
ผลักดันให้เกิดการ
ร่วมกันก้าหนดจุด
พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง
ก่อสร้างหลักเขตแดน
กับลาว โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว
3. สนับสนุนการสร้าง
ถนนข้ามแก่งผาได
ซึ่งอาจพัฒนาเป็นจุด
ผ่อนปรนในอนาคต
และสร้างพระธาตุบน
สันปันน้้า
ผาตั้ง
1. ขอทราบแนวทางการ
1. ชี้แจงว่า จะมีการคณะ 1. ประชาชนไม่คัดค้าน
สนับสนุนการปักหลักเขตแดน เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ร่วมมา การปักหลักเขตแดน
2. ขอให้ร่วมกันส้ารวจจุด
ตรวจพื้นที่
2. ขอให้มีการพัฒนา
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วันที่

ประเด็น
การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
ก่อสร้างหลักก่อนการตรวจ 2. ยืนยันว่า จะก้าหนดจุด
พื้นที่ให้เป็นแหล่ง
พื้นที่ของคณะเจ้าหน้าที่
ปักหลักเขตแดนตาม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อาวุโสฯ ร่วม
ความประสงค์ของ
ระหว่างไทยกับลาว
ประชาชน
3. การสร้างหลักเขต
3. ส้ารวจภูมิประเทศและ
แดนต้องไม่ส่งผล
ร่วมกันก้าหนดจุด
กระทบต่อวิถีชีวิต
ก่อสร้างหลักเขตแดน
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่
และต้องรักษาอัตต
ลักษณ์ชุมชน
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
– นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคโอะ

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่เงินกู้ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่กฎหมาย ส้านักงานกฎหมายเอส จี วี ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่การทูต 3 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์
ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
นักการทูตช้านาญการ กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
นักการทูตช้านาญการ กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นักการทูตช้านาญการพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ทุนการศึกษา
Takasawa Foundation
Tokyo Marine Kagami Memorial Foundation
ตาแหน่งปัจจุบัน

นักการทูตช้านาญการพิเศษ
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

