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“ทําไมจึงไมควรระเบิด
แกงแมนํ้าโขง?”

1. ความสําคัญของแมนํ้าโขง
1.1 ภูมิศาสตร�และระบบนิเวศแม�นํ้าโขง

แมนํ้าโขง สายนํ้าหลอเลี้ยงสรรพชีวิตในอุษาคเนย

มาเนิ่นนานนับพันป จากตนกําเนิดในทิเบต นํ้าโขงไหลสู

มณฑลยูนนานทางตอนใตของจีน ผานพมา ลาว สยาม 

เขมร จนลงสู ทะเลทางเวียดนามใต ประชาชนกวา 

60 ลานคนอาศยัอยูรมิฝงแมนํา้โขงไดพึง่พาท้ังทรัพยากรนํา้ 

อาหารธรรมชาติ ประชาชนในบริเวณลุมนํ้าโขงไดอาศัย

ปลาตางๆ ในแมนํา้เปนแหลงอาหารโปรตนีสาํคญั แมนํา้โขง

มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากเปนอันดับ 3 
ของโลก รองจากแมนํา้อเมซอนในอเมรกิาใต และแมนํา้แซร

ในทวีปแอฟรกิา มจีาํนวนพนัธุปลาท่ีสาํรวจพบ 1,245 ชนิด 

มีพื้นท่ีชุ มน้ํา 795,000 ตารางกิโลเมตร ในทุกๆ ป 

ปริมาณน้ําจากแมนํ้าโขงไหลลงสูทะเลจีนใตเฉลี่ยสูงถึง 

475,000 ลานลูกบาศกเมตร
แมนํ้าโขงสวนที่ผ านประเทศไทยเปนชวงของ

แมนํ้าโขงตอนลางซึ่งไหลผาน อําเภอเชียงแสน อําเภอ

เชียงของ และอาํเภอเวยีงแกน จงัหวัดเชียงราย ระยะทาง 

97 กิโลเมตร กอนเขาสู ประเทศลาว และไหลเปน

พรมแดนไทย-ลาว เร่ิมจากจงัหวดัเลย หนองคาย บงึกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 

ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร

สภาพแมนํ้าโขงในตอนบนมีลักษณะเปนแกงหิน

และหนาผา รองนํา้ไมกวางนกั ไหลผานขนุเขาสองขางไป

จนสุดแดนไทยลาวท่ีอําเภอเวียงแกน และเปนลักษณะ

เชนนี้ไปจนถึงหลวงพระบางในลาว สวนสภาพแมนํ้าโขง

ในภาคอสีาน สายน้ําแผกวางออก ประกอบไปดวยชายฝง

และหาดทราย และพบเกาะแกงเปนจํานวนมากอกีคร้ังท่ี

สี่พันดอนในประเทศลาว
แมนํา้โขงในบรเิวณของประเทศไทยมีความแตกตาง

ของระดับน้ําในฤดูแลงกับฤดูนํ้าหลากสูงถึง 20 เมตร 

เปนฤดูกาลของนํ้าตามธรรมชาติที่นําไปสูวิถีชีวิตและ
วิถีการผลิตของชุมชนท่ีพึ่งพากับแมนํ้าสายน้ี แตใน

ปจจุบันฤดูกาลของนํ้าไมเปนไปตามธรรมชาติ มีความ

เปลีย่นแปลงไปมากเนือ่งจากการสรางเข่ือนกัน้แมนํา้โขง

ตอนบนในมณฑลยูนนานของประเทศจีน

ภาพโดย นายแพทยสมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ



1.2 ระบบนิเวศแม�นํ้าโขงตอนบนบริเวณ
 จังหวัดเชียงรายและความสัมพันธ�
 ต�อสังคมวัฒนธรรมท�องถิ่น

บริเวณพรมแดนไทย-ลาว แมนํ้าโขงไหลจากเขต
ชายแดนพมา-ลาว เขาสูประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยม

ทองคํา อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ และสิ้นสุด
ทีผ่าได อาํเภอเวียงแกน ระยะทางประมาณ 97 กโิลเมตร 

สวนในประเทศลาว มีเมืองตนผ้ึง และเมืองหวยทราย 

แขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

แมนํ้าโขงชวงน้ีมีความแคบและคดโคง ทําใหเกิด

ระบบนิเวศที่หลากหลายแตกตางกัน จากงานศึกษาของ
คณะวิจัยไทบานอําเภอเชียงของ-เวียงแกน เมื่อป 2546 

พบวามีความหลากหลายของระบบนเิวศมากถงึ 11 ระบบ

กระจายอยูตลอดลํานํ้า โดยมีรายละเอียดสําคัญๆ ดังนี้
(1) ผา เปนระบบนิเวศที่ถือไดวาเปนเอกลักษณ

ของแมนํา้โขงบรเิวณน้ี มลีกัษณะเปนแทงหินหรอืกลุมหิน

ที่เกิดในแมนํ้า มีความสลับซับซอนอันประกอบดวยรอง

นํา้ลกึ ในหนาแลงเม่ือนํา้ลดระดบัลง กลุมผาจะโผลพนนํา้ 

ในฤดูนํ้าหลากกลุมผาจะจมอยูใตนํ้า มีชื่อเรียกอยางเปน

ทางการวา “แกง” และแมนํา้โขงตัง้แตสามเหลีย่มทองคาํ

จนถึงบานหวยลึก ตําบลมวงยาย มีกลุมหินผา 1 กลุม 

ที่ถูกเรียกวาแกง คือ แกงไก เนื่องจากกลุมหินนี้เปนที่พัก

ระหวางทางของไกปาที่บินขามแมนํ้าโขง บริเวณนั้นยังมี

แกงหินรูปรางคลายหงอนไก ชาวบานจึงเรียก “แกงไก”

(2) คก เปนบริเวณท่ีมีหลุมลึกในแมนํ้าโขงและ
นํา้ไหลวน คกแตละแหงมขีนาดและความลึกตางกนั บางที่

ลึกถึง 10 เมตร ระบบนิเวศท่ีเรียกวา คก นี้สวนใหญ

ประกอบดวย “ผา” ทําใหเกิด “คก” เพราะเมื่อกระแส

นํ้าปะทะกับผา ทําใหเกิดเปนกระแสนํ้าวนบริเวณใกลๆ 

พัดเอาตะกอนทรายออกไปจนเกิดเปนหลุมลึกและเวา
เขามาริมฝงนํ้า

(3) ดอน มีสภาพเปนเกาะกลางนํ้า เกิดจากทราย

และกอนหนิขนาดเลก็มากมายทีแ่มนํา้โขงพัดพามาทับถม
จนกลายเปนดอน ดอนเปนตัวบังคับน้ําตามธรรมชาติ
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ใหไหลไปตามรองนํา้ เปนตัวปองกนัชายฝงไมใหพงัทลาย

จากกระแสนํ้า แตหากสายน้ําไหลเชี่ยว ดอนจะถูก

กดัเซาะจนรองน้ําเปล่ียนทิศ ในหนาแลงจะมีหาดหินและ

หาดทรายเช่ือมตอกับฝง เชน ดอนทรายหลวง บริเวณ

บานหาดในฤดูนํ้าหลาก ดอนจะกลายเปนเกาะกลางน้ํา 

บางดอนอยูริมฝงแมนํ้าโขง

(4) หาด เปนหาดทรายหรอืหาดหินลาดยาวปริม่นํา้

และบางสวนพนนํ้า สวนลางสุดอยูใตนํ้า หาดมี 2 แบบ

คอื หาดซ่ึงเกดิบรเิวณสองฝงแมนํา้โขง แตละหาดอาจยาว

นับกิโลเมตร บริเวณดังกลาวนอกจากจะมีทรายแลวยังมี

กอนหินขนาดเลก็มากมาย เชน หาดจ่ัน หาดฮาย หาดแฮ 

หาดซ่ึงเกิดจากดอนกลางแมนํ้าโขง ความยาวของหาด

สัมพันธโดยตรงกับขนาดของดอน หาดที่เกิดจากดอนน้ี

มีชื่อเรียกสัมพันธกับดอน เชน หาดดอนสะเล็ง หาดดอน

มะเตา หาดดอนผาฟา ฯลฯ

(5) รอง หมายถึงการออมไปขางหลัง รองใน

แมนํ้าโขง คือ ลักษณะรองน้ํากวางประมาณ 5 เมตร 

ไหลออมหินผาหรือดอนและไหลออกสูนํ้าใหญอีกคร้ัง 

นํ้าไหลผานเขาออกไดตลอด จะพบรองในชวงหนาแลง

เทานั้น บางแหงเปนแนวขนานไปกับแมนํ้าโขง บางแหง

เปนวงกลม มหีนิผาลอมรอบบางสวน รองเปนท่ีอยูอาศยั

ของปลาขนาดเล็ก เชน ปลาเกล็ดถี่ ปลาสรอย ปลาซิว 

ปลาหวาน ปลายอน

(6) หลง คือ รองน้ําท่ีไมสามารถไหลเช่ือมตอกับ

แมนํ้าหลักได นํ้าในหลงนั้นจะน่ิงและตื้น จะพบหลง

ในหนานํ้าลดชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม หลงเปนที่อยู

อาศัยของปลาเล็กและปลาที่ติดอยู เวลาน้ําลดแลว
หนีไมทัน ปลาที่อาศัยและหากินในหลง เชน ปลาเกล็ดถี่ 

ปลาสรอย ปลาแกด กุง หอย นอกจากนี้ยังเปนแหลง

อนุบาลลูกปลา บริเวณหลงจะพบไก (สาหรายแมนํ้าโขง) 

แหน บัวลอย สวนริมหลงจะพบไคร ออ แขม ผักกูด ฯลฯ 

หลงในแถบคอนผีหลงมีแหงเดียวคือ หลงขาวตอก
(7) หนอง คือ แองนํ้าที่มีนํ้าขังอยูในชวงฤดูแลง 

มกัเกดิรมิฝง สาํหรบัชาวบานแลว หนองมีความสําคญัมาก

เน่ืองจากเปนแหลงกักเก็บนํ้าในหนาน้ําลด ชาวบาน
สามารถนํานํา้ในหนองไปใชในการเกษตรบรเิวณใกลหนอง 

และยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญ เชน ไกตะ เพราะเปน

นํ้านิ่ง มีปลาขนาดเล็กตางๆ เชน ปลาเกล็ดถี่ ปลาบอก 

ปลาหลิม กุง หอย พืชที่พบริมหนอง เชน ผักกูด แขม ออ 

นอกจากนั้นยังพบนกเปดนํ้าและนกกระยางอาศัยตาม

หนอง หนองที่พบในคอนผีหลง เชน หนองไผ หนองมน 

หนองขอน และหนองจะลอง

(8) แจม คือ แหลมที่ยื่นเขาไปในนํ้า ประกอบดวย

กลุมหนิผาในตอนปลายเปนแนวชวยปองกันการพงัทลาย

ของตล่ิง ดานหลังของแจมเปนทีอ่ยูอาศยัของปลาขนาดเล็ก 

ตรงปลายแจม ชาวบานมักหาปลาดวยการใชสอด ตวง 

แห พืชสวนใหญเปนตนไครและผักไหม

(9) นํ้าหวยและแมนํ้าสาขา บริเวณคอนผีหลง

มนีํา้หวยและแมนํา้สาขามากมาย นํา้หวยในฝงไทยมีดงันี้

คือ หวยตุ หวยโตน หวยเสือขบหมา สวนฝงลาวมีแมนํ้า

ดังนี้ แมนํ้าเกื๋อง แมนํ้ายอน แมนํ้างาว นํ้าหวยและลํานํ้า

สาขามีความสําคัญตอปลาในแมนํ้าโขงอยางมาก เพราะ

ในหนาน้ําหลาก นํ้าจากแมนํ้าโขงจะเออทนทวมน้ําหวย

และแมนํา้สาขา ปลาจะอพยพเขามาหากิน วางไข อยูอาศัย 

และเจริญเติบโตในลําน้ําสาขา ในชวงนํ้าลดปลาจะกลับ
คืนสูแมนํ้าโขง

(10) ริมฝง แมนํ้าโขงประกอบดวยพ้ืนที่เชิงเขา 

พืน้ทีร่องเขา เพราะเหนอืขึน้ไปบริเวณเขตคอนผีหลงเปน
พืน้ทีภ่ดูอย มพีืน้ทีร่าบขนาดเล็ก โดยมีเทอืกเขาดอยหลวง

เปนแหลงตนนํ้าของลําหวยสาขาแมนํ้าโขง ริมฝงเปน

บริเวณที่เชื่อมตอกับหาดทราย หาดหิน กลุมหินผา และ

แมนํา้โดยตรง ในหนาแลงสวนใหญรมิฝงแมนํา้โขงบรเิวณ

คอนผหีลงจะมคีวามชนัสงู แตในปจจบุนัหนานํา้หลากรมิฝง

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”  •  5



จะถูกกระแสน้ําไหลพงัทลายตล่ิง เพราะการเปลีย่นแปลง

ของกระแสนํ้าโขง พืชริมฝงที่พบคือ ตนไครนวล ตนเดื่อ 

ตนงิ้ว ตนไผ ผักหม ผักจีจอ ผักกูด ผักอีแล ผักไหม 

และเครือนอดน้ํา ชาวบานยังใชพืน้ท่ีรมิฝงในการเพาะปลูก

พืชไร ผักสวนครัว ไมผลริมฝงโขง เชน ขาวโพด ถั่วแขก 

แตงโม สม ลาํไย ลิน้จี ่ไผ สมโอ ถอืเปนพืน้ทีเ่กษตรสาํคญั

ของชุมชน

(11) กวาน มีลักษณะเปนคุงนํ้า เปนวังคลายคก 

อยูดานในของสวนโคงของแมนํา้โขง กระแสนํา้ในบรเิวณ

กวานจะหมุนวนเปนวงกวาง กวานเปนที่อยูอาศัย แหลง

หากิน และพื้นที่วางไขของปลาหลากหลายชนิด ปลา

ที่พบในบริเวณกวานไดแก ปลายอน ปลาหวาน ปลากด 

ปลาสะโม ปลาคัง ปลาคาว ปลาบึก ฯลฯ กวานที่พบใน

แมนํ้าโขงตอนบนตลอดพรมแดนไทย-ลาวมี 2 แหงคือ 
กวานบานแซว ตาํบลบานแซว อาํเภอเชียงแสน และกวาน

ดอยยามอน บานปากอิงใต ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ

เชียงของ บริเวณกวานบานแซว คนหาปลาเคยพบเห็น
ปลาบึกโผลขึน้มาเลนน้ําบรเิวณน้ี บางคร้ังเหน็ถึง 4-5 ตวั

ชวงเดือนพฤษภาคม

โดยธรรมชาติของแมนํ้าโขง เกาะ แกง หาด ดอน 

เปนแหลงกําเนิดพรรณพืชท่ีเปนอาหารและที่อยูอาศัย

ของปลา เปนฝายทดนํ้าโดยธรรมชาติ ชวยลดความเร็ว

ของกระแสนํ้า ชวยเก็บกักน้ําในชวงฤดูแลง เปนแหลง

อาหารของชุมชน และทัศนียภาพที่สวยงาม

ระบบนิเวศยอยเหลาน้ีขึ้นอยูกับการขึ้น-ลงของนํ้า

ในแมนํา้โขงทีแ่ตกตางกันระหวางฤดูนํา้ลดกับฤดูนํา้หลาก

ประมาณ 20 เมตร ทาํใหมพีรรณพชืแมนํา้โขงทีห่ลากหลาย

มากกวา 65 ชนิด แมนํ้าโขงบริเวณนี้จึงเปนแหลงอาศัย 

แหลงอาหารและที่วางไขของปลา ซึ่งพบวามีพันธุปลา 

96 ชนิด เปนปลาธรรมชาติ 88 ชนิด ที่เหลือเปนปลา

ตางถิ่น ในจํานวนปลาธรรมชาติ 88 ชนิดนั้นเปนปลา

หายาก 14 ชนิด และมี 20 ชนิดที่เดินทางอพยพขึ้นมา

วางไขในแมนํ้าโขงตามแกง ผา คก กวาน แจม วังนํ้าลึก 

และถํ้าใตนํ้า รวมถึงปลาบึกน้ําจืดซ่ึงเปนปลาไมมีเกล็ด

ขนาดใหญที่สุดในโลกจะขึ้นมาวางไขในลํานํ้าโขงตั้งแต
บานเมืองกาญจน อําเภอเชียงของ ขึ้นไปถึงบานแซว

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การศึกษายังพบอีกวา ชมุชนริมฝงแมนํา้โขงแบงออก
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่พึ่งพาแมนํ้าโขงเปนหลัก ทั้งการ

หาปลา การเก็บไก การทาํเกษตรรมิโขง การวิง่เรือรับจาง

ขามฝงไทย-ลาว และนํานักทองเที่ยวลองแมนํ้าโขง กลุม

ที่สองเปนกลุมท่ีประกอบอาชีพอ่ืน แตก็ลงหาปลาหรือ

เก็บไกเพือ่เปนอาหารและรายไดทางเศรษฐกจิครอบครัว

ภาพโดย นายแพทยสมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ
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โดยชมุชนกลุมแรกทีพ่ึง่พาแมนํา้โขงเปนหลกัพบวา 

คนหาปลามีเคร่ืองมือหาปลาพื้นบานท่ีมีถึง 71 ชนิด 

ที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับระบบนิเวศยอยตางๆ ของ

แมนํ้าโขงและพฤติกรรมปลาแตละชนิด ซึ่งเปนความรู

เกี่ยวกับปลาที่สั่งสมจากบรรพบุรุษ

สวนการทําเกษตรริมโขงนั้นจะทําในฤดูนํ้าลด 

การทาํเกษตรรมิโขงจะทาํตามรมิฝง หาดทราย และดอน 

ซึ่งเปนระบบนิเวศยอยของแมนํ้าโขง เกษตรริมโขง

ใหผลผลิตสูง เน่ืองจากมีปุยธรรมชาติที่แมนํ้าโขงพัดพา

มาทับถมในฤดูนํ้าหลาก เกษตรริมโขงจึงเปนแหลงผลิต

อาหารและแหลงรายไดทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของครอบครวั

ในชุมชนริมฝงแมนํ้าโขง

สวนการเขาถึงพรรณพืชพบวา ชาวบานมีความรู

ในการเขาถึงพรรณพืชแมนํ้าโขงทั้ง 65 ชนิด ทั้งการใช

ประโยชนตางๆ ดานอาหาร สมุนไพร เครื่องใชในบาน 

เครือ่งมอืหาปลาและเหยือ่ปลา มคีวามสําคญัตอเศรษฐกิจ

ของชาวบาน โดยเฉพาะไกหรือสาหรายแมนํ้าโขงท่ีเกิด

ในฤดูกาลนํ้าลดและถือวาไกแมนํ้าโขงเปนไกที่มีคุณภาพ 

มีรสชาติ และสามารถขายไดราคาดี

ในดานสังคมวัฒนธรรมการศึกษาพบวา แมนํ้าโขง

บริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบนเปนแหลงหาปลารวมกนั

ของคนในชุมชนทั้งฝงไทยและลาว มีลั้งหรือลวงหาปลา

ขนาดใหญ 11 แหง โดยจดัการพืน้ทีห่าปลาเหลานีร้วมกนั 

เชน การเพี้ยวลั้ง ซึ่งเปนการรักษาใหลั้งหาปลาสามารถ

หาปลารวมกันได

ชุมชนริมฝ  งโขงมีความเชื่อเรื่องพื้นท่ีหาปลา

ในแมนํ้าโขงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุมครองอยู การหาปลา
จึงตองมีการบนบานหรือมีพิธีกรรมเพื่อขอปลาและ

ใหคุ มครองระหวางหาปลา นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรม

ที่ เกี่ยวของกับแมนํ้าซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและ

ความคิดของกลุมคนท่ีตั้งชุมชนสองฝงโขงบริเวณน้ี เชน 

พิธีไหลเรือไฟ
นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน 

ชาวบานในพ้ืนท่ีไดรบัผลกระทบจากการพัฒนาแมนํา้โขง

ตอนบน การสรางเขือ่นก้ันแมนํา้โขง 6 แหงในเขตยนูนาน 
ทําใหระดับน้ําโขงขึ้น-ลงไมปกติ สงผลใหปลาไมอพยพ

ตามฤดูกาล เกดิการพังทลายของชายฝงและดอน รองน้ํา

เปลีย่นทศิ และการทบัถมของตะกอนทรายทีท่าํใหระบบ

นิเวศแมนํ้าโขงเสื่อมโทรม การพังทลายของริมฝงและ
ดอนยังทําใหบานเรือนของชาวบานเสียหาย รวมถึงพ้ืนท่ี

ทีใ่ชในการทาํเกษตรรมิโขง เพราะเสีย่งตอการถกูน้ําทวม 
ผลกระทบดังกลาวรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการควบคุมนํ้า

ของเข่ือนจีนเพื่อทําการระเบิดแกงแมนํ้าโขงบริเวณ
พรมแดนลาว-พมา ตั้งแตป 2544 เปนตนมา โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การอพยพของปลาไมขึ้นมาตามฤดูกาล และ

คนหาปลาไมสามารถใชเคร่ืองมือหาปลาพ้ืนบานได ทาํให
จับปลาไดนอยลง 50% สงผลใหคนหาปลาตองหยุด

หาปลา หรือเปล่ียนอาชพี เชน รบัจาง สวนไกลดลงเหลอื

ประมาณ 30% เม่ือเทียบกับกอนการระเบิดแกง 

ผลกระทบนีท้าํใหชาวบานเดอืดรอนทัง้ในมติคิวามม่ันคง

ทางอาหารและสุขภาวะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรืออีกนัยหน่ึงหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการ

พึ่งตนเอง
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2. โครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
 การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-
 แมนํ้าโขง ระยะที่ 1 (2537-2546)

แนวคดิของโครงการปรบัปรงุรองนํา้เพือ่การเดนิเรอื

พาณิชยในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง เริ่มมีแนวคิดมาจาก

การเร่ิมตนรวมตัวกลุ มประเทศอนุภูมิภาคลุ มน้ําโขง 

(Greater Mekong Sub-region: GMS) ไดแก กัมพูชา 

ไทย ลาว พมา เวยีดนาม จนี ทีมุ่งการพฒันาความรวมมอื

ดานโครงสรางทางเศรษฐกิจพื้นฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ 

เข่ือนไฟฟาพลังน้ําและโครงการขายพลังงาน โดยการ

ผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

ตอมาเมือ่เดือนกุมภาพนัธ 2536 รฐับาล 4 ประเทศ 

ไดแก ไทย จีน พมา ลาว ริเริ่มแนวคิดจะทําแมนํ้าโขง

ใหเปนชองทางคมนาคมเพือ่การคา และจดัใหมคีณะสาํรวจ

รวมเรื่องการคมนาคมทางนํ้าในแมนํ้าโขงตอนบน 

ไดขอสรปุวาแมนํา้โขงในสภาพธรรมชาตสิามารถเดนิเรอืได

ขนาดใหญที่สุดระวางบรรทุก 60 ตัน แตหากควบคุม

เกาะแกงบางสวน (ระเบิดเกาะแกงและปรับปรุงสันดอน

ที่เปนอุปสรรคตอการเดินเรือขนาดใหญออก แลว

ปรับปรุงแมนํ้าใหมีลักษณะคลายคลอง (canalization)) 

เรือขนาดระวางบรรทุก 100, 300 และ 500 ตัน 

จะสามารถแลนในแมนํ้าไดเปนระยะเวลาอยางต่ํา 95% 

ในรอบป (หรือ 347 วันใน 1 ปโดยไมสามารถวิ่งไดอยาง

มากท่ีสดุแคปละ 18 วนัเทาน้ัน) และโครงการน้ีควรมีการ

ดําเนินการโดยเร็วที่สุด

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2536 ผูวาราชการจังหวัด

ยูนนาน นาย He Zhiqiang เสนอแผนพัฒนาแมนํ้าโขง

ตอนบนใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Lancang 
Economic Belt และมีขอเรยีกรองใหมกีารเปดแมนํา้โขง

เพ่ือการเดินเรือระหวางประเทศไปยังแมนํ้าโขงตอนลาง

ผานเมืองสิบสองปนนา

เดือนกันยายน 2537 ในการประชุมประเทศ

อนภุมูภิาคลุมนํา้โขงครัง้ 4 โครงการปรับปรงุการเดนิเรอื
ในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง ถกูยกใหเปนโครงการนํารอง

ทีค่วรเร่ิมดาํเนนิการ เนือ่งจากถกูมองวาใชเงนิลงทุนนอย

ที่สุดและใหผลตอบแทนคุมคาท่ีสุดในบรรดาโครงการ

พัฒนาตางๆ ที่มีการนําเสนอ (เชน ถนน รถไฟ) อีกทั้งยัง

เปนชองทางนําไปสูการใชทรัพยากรอื่นๆ ไดงายขึ้นดวย

ตอมาเมือ่วันท่ี 20 เมษายน 2543 รฐับาล 4 ประเทศ 

ประกอบดวย จีน ลาว พมา และไทย ไดรวมลงนามใน 

“ขอตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-

แมนํา้โขง” (Agreement on Commercial Navigation 

on Lancang-Mekong River among China, Laos, 

Myanmar and Thailand in year 2000) ที่ทาขี้เหล็ก 

ประเทศพมา และในภาคผนวกแนบทายขอตกลงฯ 

(Annex3: Guideline on the Maintenance and 

improvement of the Navigability of the Lancang-

Mekong River) ยังไดระบุแนวทางการดําเนินงานซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศสมาชิกพึงใชมาตรการ

ที่จําเปนในการขจัดอุปสรรคและอันตรายใดๆ ซึ่งอาจจะ

สงผลกระทบตอการเดินเรือ รวมถึงรวมมือกันในการ

รักษาและปรับปรุงทางเดินเรือในแมนํ้าโขงบริเวณ

ที่ไหลผาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการ

เดนิเรือ โดยการดําเนินการดงักลาวจะตองไมสงผลกระทบ

ตอการเปลีย่นแปลงของรองนํา้ลกึ (Thalweg) กระแสน้ํา 

รวมถึงเขตเสนแดนระหวางประเทศสมาชิก1 โดยใน

ขอตกลงระบุวา “ภายใน 1 ปหลังจากการลงนามใน

ขอตกลงนี ้ใหเรอืของประเทศภาคคีวามตกลงมสีทิธแิลน

ไดอยางเสรีในทางนํ้าระยะทาง 886.1 กิโลเมตร จาก

ทาเรือซือเหมาของจีนถึงทาเรือหลวงพระบางของลาว” 

จึงนับเปนจุดเริ่มตนของโครงการดังกลาว

กันยายน 2543 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจ

พบวา ในชวงตั้งแตหมุดพรมแดนพมา-จีนที่ 243 ถึงบาน
หวยทราย ของลาว (ตรงขามเขตอําเภอเชียงของ) มี

เกาะแกงกวา 100 แหง โดยมี 11 แกง และ 10 กลุม

หินโสโครก ที่เปนอันตรายรายแรงตอการเดินเรือ ดังนั้น

ในท่ีประชุมคณะทํางานตามขอตกลงฯ ที่เมืองคุนหมิง 

1 เอกสารสรุปสาระสําคัญแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวาง

ประเทศในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง ค.ศ.2015-2025 และการ
ดําเนินงานเบ้ืองตนโครงการปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือ
ในแมนํ้าลานชางและแมนํ้าโขง
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ประเทศจีน ไดแตงต้ังคณะสํารวจความเหมาะสมของ

โครงการปรับปรุงทางนํ้า (ระเบิดแกง) ในชวงดังกลาว

พฤศจิกายน 2543 รายงานการสํารวจความ

เหมาะสมเบ้ืองตน (Feasibility Study; FS) ของโครงการ

ปรับปรุงทางนํ้า (โดยการระเบิดแกง) ไดขอสรุปวา 

1) โครงการนี้มีความเหมาะสมทางเทคนิค 2) การระเบิด

จะไมทาํใหกระแสนํา้, ปรมิาณนํา้ และทองนํา้ในแมนํา้โขง

เปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะไมมีผลตอเสนแบง

เขตแดน 3) โครงการนีม้คีวามจาํเปนอยางเลีย่งไมได และ

จําเปนตองทําอยางเรงดวน

เมษายน 2544 ทมีศกึษารายละเอียดการออกแบบ

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment; EIA) ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล รวม

เวลาลงพืน้ท่ีเก็บขอมูลเพือ่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม

ตั้งแต 18 เมษายน-12 มิถุนายน เพียง 1 เดือนกวา

กันยายน 2544 รายงานการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอมฉบบัสมบรูณเสรจ็ส้ิน บนพืน้ฐานของฉบับราง

ที่เตรียมโดยฝายจีน และคณะรัฐมนตรี (ไทย) อนุมัติ

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ

โครงการระเบิดแกง

โดยเนื้อหาสําคัญของโครงการปรับปรุงรองน้ําเพื่อ

การพาณิชยฯ ในระยะที่ 1 มีการแบงโครงการออกเปน 

3 ชวง ดังนี้

1. ชวงแรก ตองระเบดิแกงหนิจาํนวน 11 แกง และ 

10 กลุมหินโสโครกหลัก ติดตั้งสัญญาณเดินเรือ 100 จุด 

106 เคร่ืองหมาย และวินช (รอกชวยดึงเรือขามแกง) 

4 จุด เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางต่ํา 
10 ตันไดเปนระยะเวลาอยางตํ่า 95% ในรอบป ซึ่งใน

ชวงน้ีโครงการไดวางแผนใหดาํเนนิการใหเสรจ็สิน้ภายใน

ปหนา (พ.ศ.2546)

2. ชวงที่สอง ตองระเบิด 51 แกงและดอน เพื่อให

สามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางตํ่า 300 ตันไดเปน
ระยะเวลาอยางตํ่า 95% ในรอบป

3. ช วง ท่ีสาม  ปรับปรุงทางนํ้ า ให  เป นคลอง 

(Canalization) เพ่ือใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุก
อยางตํา่ 500 ตนัไดเปนระยะเวลาอยางตํา่ 95% ในรอบป

ตอมาเม่ือตนเดือนเมษายน 2545 เริม่มกีารดาํเนินการ

ระเบิดแกงตามแผนทันทีหลังจากที่รัฐบาลลาวเปน

ประเทศสดุทายทีอ่นมุตัริายงานการศกึษาผลกระทบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม (EIA) เมื่อเดือนมีนาคม 2546 โดย

มีแกงบริเวณพรมแดนพมา-ลาวถูกระเบิดอยางนอย 

3 แหง ไดแก แกงบริเวณปากนํ้าหลอย (Nam Loi River 

Mouth) แกงตนออ (Tang Ao) และแกงมองผาเหลียว

ลาง (Lower Mong Pa Liao) และในชวงป 2545-2546 
มีแกงหินท่ีถูกระเบิดออกไปแลวจํานวน 16 แกงใน

ชายแดนจีน-พมา และลาว-พมา คอื Huai La, Khai Long 

Zhom, Nam Loi River Mouth, Khong Tan, Tang 

Salum, Wang Seng, Wong Wit, Sam Zhao, Chuang 

Nam Tang Lan, Tha Ban Bo, Kon Mu Tai, Ton Pa 
Nok Tang, Huai Na Yo, Saen Pi, Lower Mong Pa 

Liao เหลือเพียง “แกงคอนผีหลง” ในเขตชายแดนไทย-

ลาว เทานั้นที่ยังไมถูกระเบิด
ดวยการคัดคานอยางหนักของชาวบานริมฝ ง

แม นํ้ า โขงและกลุ มสิ่ งแวดล อมท องถิ่นคือ  กลุ ม

รักษเชียงของและชุมชนริมแมนํ้าโขงและองคกรดาน
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สิ่งแวดลอมตางๆ ในประเทศไทย ตอมาเมื่อวันท่ี 8 

เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีใหชะลอโครงการปรับปรุง

รองน้ําฯ ออกไป เน่ืองจากเกรงจะสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชน และใหกระทรวงกลาโหมจัดทํา

ขอตกลงการปกปนเขตแดนทางนํ้ากับรัฐบาลลาวให

แลวเสร็จ และใหมีการจัดทํารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดลอมใหม โดยสํานักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอมไดวาจางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 

แอนด แมเนจเมนท จาํกัด (Team Consulting Engineering 

and Management Limited Company) เปนบริษัท

ปรึกษาจัดทํารายงานดังกลาว แลวเสร็จในป 2547 และ

โครงการดังกลาวไดยุติไปชั่วคราว

3. โครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
 การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-
 แมนํ้าโขง ระยะที่ 2 (2559 เปนตนมา)

แมโครงการระเบิดแกงแมนํ้าโขงจะเงียบหายไป

หลายป แตในทางความรวมมือระหวางรัฐทั้ง 4 ประเทศ 

มีการประชุมกันอยางต อเน่ือง โดยในการประชุม

คณะกรรมการประสานงานดําเนินการความตกลงวาดวย

การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง (JCCN) 

ครั้งที่ 11 (กันยายน 2555) ทางประเทศจีนไดเสนอ

โครงการจัดทาํแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศ

ในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง ระยะกลางและระยะยาว

เพื่อรองรับปริมาณการขนสงในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง

ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหเรือบรรทุกขนาด 500 ตัน (DWT) 

ผานไดอยางสะดวกและปลอดภัย

และการประชุมคณะกรรมการ JCCN ครั้งที่ 13 

(มกราคม 2558) ทีป่ระชมุไดพจิารณารางแผนพฒันาการ

เดินเรือระหวางประเทศในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง 

ค.ศ.2015-2025 (Development Plan of International 

Navigation on the Lancang-Mekong River: 2015-

2025) และในการประชุม JCCN วาระพิเศษ (มิถุนายน 

2558) ที่ประชุมไดมีขอยุติตอรางแผนพัฒนาการเดินเรือ

ระหวางประเทศฯ รวมถึงเห็นชอบใหมีการจัดต้ัง

คณะทํางานสําหรับการดําเนินงานเบื้องตนโครงการ

ปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง 

(Joint Working Group for Preliminary Work of 

Navigation Channel Improvement Project on the 

Lancang-Mekong River)
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ตอมาภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง 

(Lancang-Mekong Cooperation) โดยจีนเปนผูริเร่ิม

และผลกัดนั กอตัง้ขึน้อยางเปนทางการจากการจัดประชมุ

ผูนาํกรอบความรวมมอืฯ ครัง้ที ่1 วนัที ่23 มนีาคม 2559 

ที่เมืองซานยา มณฑลไหหนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทย

และจีนเปนประธานรวมกัน และมีประเทศในลุมน้ําโขง

อีก 4 ประเทศรวมเปนสมาชิก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมาร และเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ําดาน

การพัฒนาระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

ระหวางอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขงกับภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งเพื่อ

สงเสรมิความแขง็แกรงใหกบัประชาคมอาเซียนในภาพรวม

โครงการปรบัปรงุรองนํา้ฯ จงึไดถกูหยบิข้ึนมาปดฝุน
อยางเปนทางการมากข้ึน โดยเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2559 

“สํานักขาวซินหัว” ของประเทศจีน ไดรายงานวา

ประเทศจีนจะรวมมือกับ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
พัฒนาชองทางการจัดสงหลักในเสนทางแมนํ้าลานชาง-

แมนํ้าโขง โดยเร็วๆ นี้จะมีการขุดลอกเพื่อเปดทางใหเรือ

ขนาด 500 ตันกรอส สามารถเดินทางไดในแมนํ้าโขง

ตลอดป ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง

โดยเอกสารทางการระบุวา โครงการดําเนินการ

เบ้ืองตนโครงการปรับปรุงรองน้ําฯ มีบริษัท CCCC 

Second Harbor Consultant, Ltd. และสถาบนั Tianjin 

Research Institution for Water Transportation 

Engineering ไดรับการประมูลในโครงการนี้ ซึ่งการ

ประมูลจัดขึ้นโดยสํานักการเดินเรือมณฑลยูนนาน

3.1 แผนพัฒนาโครงการปรับปรุงร�องนํ้าเพื่อ
 การเดินเรือบนแม�นํ้าล�านช�าง-แม�นํ้าโขง 
 ป� 2558-2568 (2015-2025)2 

เนื้อหาของแผนพัฒนาฉบับดังกลาวประกอบดวย 

แผนการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก การพัฒนาทาเรือ 

พฒันารองนํา้เพือ่การเดนิเรอื เครือ่งหมายชวยการเดนิเรอื 
พัฒนาระบบสนับสนุนการเดินเรือ การคนหาชวยเหลือ

ผูประสบภัย ตอสรางเรือกูภัย การอบรมคนประจําเรือ

และบุคลากรบนฝง จัดทําระบบสารสนเทศ เปนตน 
มีเปาหมายเพื่อจะปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการเดินเรือและ

2 เอกสารสรุปสาระสําคัญแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวาง

ประเทศในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง ค.ศ.2015-2025 และการ
ดําเนินงานเบ้ืองตนโครงการปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือ
ในแมนํ้าลานชางและแมนํ้าโขง, กรมเจาทา, ไมระบุวันที่
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การปรบัปรงุทาเรอื 16 แหง ในจนี-ลาว-พมาและไทย เพ่ือ

รองรับการขนสงสินคาทางนํ้าครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ก. แผนการดําเนินการระยะท่ี 1 ป 2558-2563 

มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้

• ดําเนินการศึกษาและสํารวจออกแบบความ
เปนไปไดและทํารายงานประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสังคมของแตละโครงการ และไดรับ

การรับรองจาก 4 ประเทศ

• การปรบัปรุงรองน้ํา จากชายแดนจีน-เมียนมาร 

ถึงหลวงพระบาง ที่หลัก 243 เพื่อรองรับเรือ 500 ตัน 

(DWT) เปนระยะทาง 631 กิโลเมตร

• การพัฒนาทาเรือสินคา จํานวน 5 แหง ไดแก 

Guanlei, Xiengkok, Wan Pong, Pak Beng, Laung 

Prabang ทัง้นี ้3 แหงจะตองมีทาเรือโดยสาร ไดแก ทาเรือ 

เซียงกก (Xiengkok) ปากแบง (Pak Beng) และ

หลวงพระบาง (Luang Prabang)

• พัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุน คือ พัฒนาสถานี

บํารุงรักษารองนํ้าและเผชิญเหตุฉุกเฉิน 3 แหง ตอสราง

เรือชวยเหลือกูภัยจํานวน 4 ลํา ฝกอบรมคนประจําเรือ

และบุคลากรบนฝง พัฒนาระบบรายงานและติดตามเรือ 

พฒันาระบบเครือ่งชวยในการเดนิเรือ ไดแก ทุนเครือ่งหมาย 

วิทยุสื่อสาร

โดยจะใชงบประมาณในการลงทุน 2.3 พันลาน

หยวน (ประมาณ 377 ลานเหรียญสหรัฐ) โดยรัฐบาลจีน

สนับสนุนเงินทุนผานกองทุน China-ASEAN Maritime 

Cooperation Fund

ข. แผนงานระยะที ่2 ป 2563-2568 มรีายละเอยีด
การดําเนินการดังนี้

• ดาํเนนิการศกึษา สาํรวจ ออกแบบความเปน
ไปได และทํารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
และสังคมของแตละโครงการ และไดรับการรับรองจาก 

4 ประเทศ
• การปรับปรุงรองนํ้า จากทาเรือซือเหมา ถึง

ชายแดนจีน-เมยีนมาร ทีห่ลกั 243 ใหรองรบัเรอื 500 ตนั 

(DWT) และสรางสะพาน Yunjinghong ขึ้นใหมเปน

ระยะทาง 259 กิโลเมตร

• พัฒนาทาเรือ พัฒนาทาเรือสินคาสําหรับเรือ 

500 ตัน (DWT) จํานวน 4 แหง คือ ซือเหมา (Simao) 

สบเลย (Suploi) ทาเรือเชียงแสน (Chiang Saen port) 

ทาเรือสินคา 300 ตัน ณ ทาเรือวันเส็ง ทาเรือโดยสาร

จํานวน 8 แหง คือ ทาเรือซือเหมา (Simao) บานสาย 

(Ban Sai) เมืองมอม (Muongmom) วนัโปง (Wan Pong) 

บานควน (Ban Khouane) ทาเรือเชียงแสน (Chaing 

Saen) หวยทราย (Huaysai) และเชียงกก (Chiangkok)

แผนงานระยะที่ 2 ใชงบประมาณในการลงทุน 

1.6957 พนัลานหยวน (ประมาณ 287 ลานเหรียญสหรฐั) 

โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนเงินทุนผานกองทุน China-

ASEAN Maritime Cooperation Fund

โดยแผนการพัฒนาการเดินเรือฯ จําเปนตองมีการ

ดําเนินการโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ทําการสํารวจออกแบบ แนวทางการปรับปรุงรองน้ํา

ทางเดินเรือในแมนํ้าโขงระหวางชายแดนจีน-เมียนมาร 

ถงึหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 631 กโิลเมตร 

เพ่ือรองรับเรือขนาด 500 ตนั (DWT) โดยการดาํเนนิการ

จะใชเงนิทนุของ China-ASEAN Maritime Cooperation 

Fund มีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน เร่ิมจาก

เดือนเมษายน 2559-เมษายน 2560 การศกึษาครอบคลุม

ดานวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลกระทบทาง
สังคม และการมีสวนรวม โดยการศึกษาผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมใชแนวทางการประเมินผลกระทบของ 
UNESCAP และเพิ่มเติมการศึกษา การมีสวนรวมและ

ในกระบวนการศึกษา
การดําเนินงานเบื้องตนของโครงการปรับปรุง

รองนํ้าฯ ประกอบดวย

1. การสํารวจทางดานกายภาพ ประกอบดวย การ
สํารวจภาคสนามดานวิศวกรรม การสํารวจเพื่อควบคุม

แนวสํารวจท้ังแนวราบและแนวดิ่งในบริเวณแกงและ

สนัดอนตลอดแนวลําน้ํา ครอบคลมุระยะทาง 631 กโิลเมตร 

จากชายแดนจีน-เมียนมาร หลักกิโลเมตรที่ 243 ถึง

หลวงพระบาง สปป.ลาว ในพ้ืนที่ประเทศไทยเปน
ระยะทาง 96 กิโลเมตร
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2. การสํารวจดานชลศาสตร เปนการสํารวจอัตรา

การไหลของนํ้าในแมนํ้าโขง จํานวน 108 จุด (อยูในเขต

ไทย-ลาว 20 จดุ) สาํรวจระดบัน้ําโดยติดต้ังสถานีวดัระดบัน้ํา 

452 จุด (อยูในเขตไทย-ลาว 43 จุด) และจุดสํารวจ

ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ํา โดยเปนพื้นที่ใน

ลาํน้ําโขงประเทศไทย 57 จดุ (อยูในเขตประเทศไทย-ลาว 

6 จุด)

3. การตรวจสอบทางธรณีวิทยาในลํา น้ําโขง 

ประกอบดวยงานสํารวจลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะหิน

และดิน การเจาะสํารวจตัวอยางหินและดินที่ระดับ 

10 เมตร เพ่ือหาบริเวณท่ีอาจจะเกดิปญหาทางธรณวีทิยา 

โดยในประเทศไทยมีการสํารวจต้ังแตบริเวณสามเหลี่ยม

ทองคํา-บานคกหลวง สปป.ลาว และการทดสอบความ
แข็งแรงของดินบริเวณสันดอนในแมนํ้าโขง

4. การศึกษาโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและ

แบบจําลองทางกายภาพ มุงเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของรองน้ําและลํานํ้าทั้งกอนและหลังการ

ปรับปรุงรองนํ้า

5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม (EIA) 

ประกอบดวย สํารวจภาคสนามมีเปาหมายหลักในการ
สํารวจขอมูลพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม การสํารวจทางดาน

ระบบนิเวศ และการเก็บขอมูลพื้นท่ีที่มีความออนไหว 

การสํารวจความคิดเห็นและการมีสวนรวม

6. การประเมินผลกระทบ (SIA) สาํรวจกลุมผูมสีวน

ไดเสีย

เมือ่รายงานผลการศกึษาของการดาํเนนิงานเบือ้งตน

ของโครงการแลวเสร็จ ประเทศสมาชิกจะนํารายงาน

ดังกลาวไปประกอบการพิจารณาตามกฎหมายและ

ระเบียบภายในของแตละประเทศ และเม่ือไดรับความ

เหน็ชอบแลวจงึจะสามารถนาํไปปฏบิตัติามผลการศกึษา

ตอไป

โดยความคืบหนาในปจจุบัน งานสํารวจเบื้องตน

ในเขตประเทศลาวและพมา แลวเสร็จในชวงวันท่ี 

1-15 เมษายน 2559 ที่ผานมา

3.2 การดําเนินโครงการในประเทศไทย
สวนการดําเนินโครงการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2559 นายหลิว ลีหัว รองประธานบริษัท 

CCCC Second Habor Consultant ซึ่งไดรับสัมปทาน
จากทางการจีนในโครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการ

เดินเรือพาณชิยในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง และคณะรวม 

5 คน ไดเดินทางเขาพบนายนวิฒัน รอยแกว ประธานกลุม
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รักษเชียงของ เพ่ือช้ีแจงถึงการสํารวจและระเบิดแกง

ในแมนํา้โขง โดยนายหลวิ ลหีวั ไดนาํเสนอขอมูลโครงการ

และการดาํเนินการในชวงท่ีผานมา รวมทัง้ทีจ่ะดําเนินการ

ตอไป ในหัวขอ Introduction of Preliminary Work of 

the Navigation Channel Improvement Project on 

the Lancang-Mekong River โดยมีตัวแทนจาก

กรมเจาทา 5 คนมารวมสังเกตการณ โดยเนื้อหาของการ

หารือพบวา บริษัทไดทําการสํารวจ โดยมีการสํารวจทาง

ตอนบนจากเชยีงแสน และตอนลางของเชียงของ เวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย โดยแบงเปนสามสวน สวนแรกคือ

พรมแดนจีน พมา ลาว เหนือเชียงแสน สวนสองคือบริเวณ

พรมแดนไทย-ลาว ยังไมไดทําการสํารวจ และสวนที่สาม

คือในเขตประเทศลาวลงไปถึงหลวงพระบาง ไดทําการ

สํารวจแลวเสร็จแลวในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา ทาง

บริษัทไดเชาเรือทองถิ่น 3 ลําลองไปตอนลางเพื่อสํารวจ

ในลาว การทํางานตอนนี้เปนไปไดดวยดีเพราะไดรับการ

สนับสนนุจาก 3 ประเทศ ยกเวนประเทศไทย ในเรือสํารวจ

ทั้งหมดมีผู เช่ียวชาญทองถิ่นและเปนโครงการทําโดย 

4 ประเทศ และบริษทัเปนผูรบังานในเขตประเทศลาวดวย 

โดยมีเจาหนาที่ลาวจากกระทรวงคมนาคมรวมเปน

ทีมสํารวจ หลังจากเริ่มโครงการ 3 ประเทศ ยกเวน

ประเทศไทย ก็ใหการสนับสนุนเปนอยางดีสําหรับ

โครงการน้ี ในสวนของไทยหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เห็นชอบโครงการแลว ก็หวังวาจะเริ่มการสํารวจบริเวณ

พรมแดนไทย-ลาว และเริ่มเก็บขอมูล รวมท้ังการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยจะทํารวมกับหนวยงานไทย 

และการมีสวนรวม

ตอมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ไดมมีตเิรือ่ง ขอความเหน็ชอบ

แผนพฒันาการเดนิเรอืระหวางประเทศในแมนํา้ลานชาง-
แมนํ้าโขง ค.ศ.2015-2025 และการดําเนินงานเบื้องตน

โครงการปรับปรุงรองน้ําฯ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการเดินเรือ

ระหวางประเทศฯ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนาการขนสงทางนํ้าระหว างประเทศในแมนํ้า

ลานชาง-แมนํ้าโขงใหเกิดความสะดวก ความปลอดภัย 

และเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก

2. เหน็ชอบในหลักการดําเนินงานเบ้ืองตนโครงการ

ปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง 

(งานศึกษา สํารวจ ออกแบบ) และเห็นชอบใหเจาหนาที่

ฝายไทยเขารวมโครงการดังกลาว

3. เหน็ชอบในหลักการใหกรมเจาทา เปนหนวยงาน

ปฏิบัติและประสานงานหลักในการดําเนินการตามแผน

พฒันาการเดนิเรอืระหวางประเทศฯ และการดาํเนนิงาน

เบื้องตนโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ ทั้งนี้ ใหกระทรวง

คมนาคม (กรมเจาทา) รับความเห็นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 

สาํนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สาํนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรมแผนท่ี

ทหารไปพิจารณาประกอบการดาํเนินการดวย โดยเฉพาะ

ในประเดน็การกํากับงานศึกษา สาํรวจ ออกแบบโครงการฯ 

ไมใหสงผลกระทบทางกายภาพตอแมนํา้ในสวนทีเ่ปนเสน

เขตแดนระหวางประเทศสมาชิก และการดําเนินการ

มิใหฝายไทยเสียทาทีในการเจรจาทางเทคนิคเพื่อสํารวจ

และจัดทําหลักเขตแดนในแมนํ้าโขงภายใตกรอบของ

คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-ลาว (JBC) ในอนาคต

ตอไป

4. ใหกระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) รายงานผล

การศึกษาดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป ทั้งนี้ 

หากมีความจําเปนตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศฯ 

เชน การปรับปรุงรองนํ้า การพัฒนาทาเรือ ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดวย โดยมีสาระสําคัญ

ของเรื่องที่อนุมัติดังนี้

4.1 แผนพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศฯ 

มวีตัถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพฒันาการ
ขนสงทางนํา้ระหวางประเทศในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง 

ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก ตาม

เปาหมาย การปรับปรุงรองนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเดินเรือ ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงตออุบัติเหตุ 
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และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยแผนพัฒนาฯ ครอบคลุม

พื้นที่แมนํ้าโขงระหวางเมืองซือเหมาในจีนถึงเมือง

หลวงพระบางในลาว โดยแบงการพัฒนาเปน 2 ระยะ คอื 

ระยะที่ 1 ค.ศ.2015-2020 (ป 2558-2563) ระยะที่ 2 

ค.ศ.2020-2025 (ป 2563-2568)

4.2 การดําเนินงานเบ้ืองตนโครงการปรับปรุง

ร องนํ้ าทางเดินเรือในแม นํ้ าล  านช าง -แม นํ้ า โขง 

(Preliminary work of Navigation Channel 

Improvement Project on the Lancang-Mekong 

River) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สํารวจ ออกแบบ 

แนวทางการปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าโขง

ระหวางชายแดนจีน-เมียนมาร ถึงเมืองหลวงพระบาง 
สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 631 กิโลเมตร เพื่อรองรับ

เรือขนาด 500 ตัน (DWT) กรอบระยะเวลาดําเนินการ 

365 วัน (เดือนเมษายน 2559-เมษายน 2560)

4. การเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
หลังมติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เครือขาย

ประชาชนไทย 8 จังหวัดลุมน้ําโขง ซึ่งเปนเครือขาย

ประชาชน องคกรสิ่งแวดลอม รวมกับองคกรพัฒนา
เอกชนดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทยกวา 60 องคกร 

รวมกันออกแถลงการณ เรียกรองใหยกเลิกมติ ครม. 

ดังกลาว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยมีขอกังวลวา

มติ ครม. ดังกลาวจะนําไปสูการระเบิดแกงในระยะที่ 2 

ซึ่งจะทําลายแกงคอนผีหลวงและแกงอ่ืนๆ ในแมนํ้าโขง 

สงผลกระทบตอถ่ินท่ีอยูอาศัยของปลา สัตวนํ้าและ

นกอพยพ พชืพรรณท่ีอยูบนเกาะแกงหิน การทําลายตล่ิง

แมนํา้โขง ปญหาเร่ืองเขตแดนระหวางไทย-ลาว โครงการ

ดังกลาวละเมิดรัฐธรรมนูญของไทยเนื่องจากยังไมมีการ

พิจารณาผานสภา และการละเมิดขอตกลงของแมนํ้าโขง 

ป 2538 เพราะแมนํ้าโขงเปนแมนํ้านานาชาติ

วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 นายนิวัฒน รอยแกว 

กลุมรกัษเชียงของไดยืน่หนงัสือเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

ในนามประธานกลุมรักษเชียงของ เพ่ือแสดงจุดยืน
ไมเหน็ดวยกบัมต ิครม. ดงักลาว และถือเปนความผดิพลาด

อยางรุนแรงท่ีรฐัไทยยนิยอมใหดาํเนินโครงการทีจ่ะสราง

ความเสี่ยงและผลกระทบรายแรง
วันที่ 5 มกราคม 2560 กลุมรักษเชียงของไดยื่น

หนังสือตอคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐาน

ทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

ขอใหตรวจสอบโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ
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วันที่ 8 มกราคม 2560 เรือสํารวจทางวิศวกรรม 

Sheng Tai 198 ของบริษัท CCCC Second Harbor 

Consultant จํากัด ซึ่งไดรับสัมปทานจากทางการจีน

ในโครงการปรับปรุงรองน้ําฯ ไดลองเรือผานมายังเขต

อําเภอเวียงแกนและเชียงของเพ่ือกลับไปยังประเทศจีน 

โดยมีกลุมรักษเชียงของ ชาวบาน และเยาวชนกวา 

80 คนไดลองเรือ 2 ลําเพื่อชูปายสัญลักษณเปนภาษาจีน 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เขียนคาํวา “หยุดระเบิดแกง 

รักษาแมนํ้าโขง มรดกทางธรรมชาติ” “เพราะแมนํ้าโขง

คอืแมของเรา” เพ่ือแสดงใหเห็นวาคนทองถ่ินไมเห็นดวย

กับโครงการดังกลาวอันจะนําไปสูการปลุกใหโครงการ

ระเบิดแกงขึ้นมาอีกครั้ง

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 กลุมรักษเชียงของและ
เครือขายองคกรทางดานสิ่งแวดลอม ไดจัดงานระดมทุน 

“ฮอมบุญ ฮอมปอย” ที่ทาผาถาน เพื่อแสดงจุดยืน

การคัดคานโครงการระเบิดแกงในระยะที่ 2 และเปดให
มีการระดมรายชื่อของประชาชนผูสนใจไดเขามารวม

ลงชื่อคัดคานและแสดงความคิดเห็นดังกลาว และ

เตรียมยื่นตอไปยังนายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 สํานักขาวกรีนนิวส 

ไดเปดเผยรายงานการแจงการสํารวจลาสุด เจาของ

สัมปทานในนามบริษัท CCCC Second Habor 

Consultant ไดทําหนังสือภาษาอังกฤษถึงสํานักงาน

เจาทาภมูภิาคสาขาเชยีงราย เพือ่ชีแ้จงกาํหนดการสํารวจ

และตรวจสอบภูมิประเทศในพื้นที่แมนํ้าชายแดนไทย-

ลาว โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน ไดแก 

1) การสํารวจทางอุทกวิทยา (แมนํ้า) ระหวางวันที่ 

7 กุมภาพันธ 2560-วันท่ี 9 เมษายน 2560 และ 

2) การสํารวจทางธรณีวิทยา (พื้นดิน) ระหวางวันท่ี 

20 กมุภาพันธ 2560-วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 และมีการ

แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณในการสํารวจและ

จํานวนรายชื่อของทีมสํารวจ

วันที่ 10 เมษายน 2560 กรมเจาทาประชุมการ

ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ “งานสํารวจแมนํ้าโขง
ภาคสนาม” ของเรือจีน รวมกบัผูนาํและตัวแทนชาวบาน

บางสวน ทีอ่าํเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย มรีายละเอียด

สําคัญคือ ชี้แจงการสํารวจเบื้องตน งานสํารวจดาน
วศิวกรรม ประกอบดวยงานสาํรวจรงัวัดควบคมุ (Control 

Survey) สาํรวจความลกึทองน้ํา (Bathymetric Survey) 
งานสํารวจภูมิประเทศ  มีทีมงาน 14 คน 2) งานสํารวจ

ดานชลศาสตร ประกอบดวย การสํารวจการไหลของนํ้า 

ตรวจวัดระดับน้ํา ตรวจวัดความเร็วและกระแสน้ํา 
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มทีมีงาน 13 คน 3) งานดานสาํรวจธรณวีทิยา งานสาํรวจ

กายภาพทางธรณแีละงานขดุเจาะสาํรวจ มทีมีงาน 13 คน

วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัท CCCC Second 

Harbor, Ltd. มีนายหลิว เจ้ียน เปนหัวหนาคณะ 

ไดเดินทางดวยเรือเขาสูนานนํ้าไทยบนแมนํ้าโขง และ

เขาเทียบทาเรือแมนํ้าโขงเชียงแสนแหงท่ี 1 เทศบาล 

ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

โดยกองเรือสํารวจของจีนดังกลาวประกอบดวย เรือ

ขนาดใหญระวางนํ้าหนัก 450 ตัน จํานวน 3 ลํา ชื่อวา

เรือเจียฟู 3 (Jiafu 3) เรือฉวีตง 9 (Xudong 9) และ

เรือเฉิงไท 198 (Shengtai 198) และเรือยนตเล็กจํานวน 

4 ลํา พรอมคณะเจาหนาที่คาราวานเรือจีนดังกลาว และ

มีลูกเรือชาวจีนเดินทางมากับเรือท้ังหมดรวม 60 คน 
โดยทางเจาหนาที่ไทยไดใหมีการตรวจสอบเอกสาร

การเขา-ออก ซึง่เปนหนงัสือเดนิทางระหวางประเทศ หรือ

พาสปอรต และเอกสารอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ พรอมตรวจสอบ
อุปกรณตางๆ บนเรือ ใชระยะเวลา 2 วันกอนที่จะเปดให

เรือจีนออกสํารวจแมนํ้าโขงได

โดยเรือมีแผนจะทําการสํารวจแมนํ้าโขงตาม

โครงการปรับปรุงรองแมนํ้าโขง ตั้งแตสามเหลี่ยมทองคํา 

อําเภอเชียงแสน ลงไปใตนํ้าเร่ือยไปผาน อําเภอเชียงของ 

จนสุดชายแดนไทยที่แกงผาได อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย รวมจํานวนทั้งหมด 15 จุด ใชระยะเวลา 55 วัน 

ระยะทาง 96 กิโลเมตร จะมีการสํารวจ 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานชลศาสตร เชน ความเร็วนํ้า รองนํ้า 

ความลึก ทางไหลของนํ้า เปนตน ดานธรณีศาสตร เชน 

เกาะแกง ชั้นหิน เปนตน ดานสภาพภูมิประเทศ เชน 

โขดหิน ตนไม ปาไม เปนตน และดานวิศวกรรม ซึ่งจะมี

การศึกษาขอมูลและสรุปเปนรายงาน พรอมผลกระทบ

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรืออีไอเอ ซึง่ข้ันตอนตอจากนัน้

จะมีการนําเสนอผลศึกษาเสนอรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณา
วันท่ี 21 เมษายน 2560 เรือจีนไดเร่ิมทําการสํารวจ

วันแรก โดยมีเจาหนาท่ี นรข. และกรมเจาทารวม

สงัเกตการณ โดยแผนการสาํรวจท้ัง 15 จดุ 168 หลุมเจาะ 
ตลอดชายแดนไทย 97 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
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เลขที่ จุดสํารวจเกาะแก�ง/หาดตื้น/สันดอน 15 บริเวณ จํานวนหลุมเจาะ
87 สามเหลี่ยมทองคํา 15

88 บานแซว 15

89 หาดแสนตอ 8

90 แกงผาเปนเหนือ 15

91 แกงผาเปน 10

92 แกงคอนผีหลง 30

93 แกงหลักซาว เจาอนุวงศ 5

94 แกงไก 10

95 แกงชองไทร 10

96 คอนเอียน (Khuan Xian) 10

97 ปากหวยยา 6

98 ผาวัว (Pa Wu) (ผาปน ผาแลน) 6

99 ดอนทรายหลวง บานหวยลึก (Dry Coconut bar shoal) 16

100 ผากอนคํา 6

101 ผาได 6

รวม 168

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 87-101 บนแมนํ้าโขงในเขตชายแดนไทย-ลาวตลอด 97 กิโลเมตร
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รายละเอียดของจุดสํารวจทางธรณีวิทยาบนแมนํ้าโขง ชายแดนไทย-ลาว

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 87, 88 สามเหลี่ยมทองคําและหาดบานแซว

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 89, 90, 91 หาดแสนตอ แกงผาเปนเหนือ และแกงผาเปน
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แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 92 แกงคอนผีหลง

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 93 แกงหลักเสา (ซาว) เจาอนุวงศ
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แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 94 แกงไก

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 95 แกงชองไทร
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แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 96 คอนเอียน

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 97, 98 ปากหวยยาและหาดผาวัว
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แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 99, 100, 101 ดอนมะพราวแหง (ดอนกลาง) หาดขาม (แกงกอนคํา) 
และบานคกหลวง (แกงผาได)

ตอมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนบริษัท

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทท่ีเคยทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

จากการปรับปรุงรองน้ําฯ เม่ือป 2547 และไดรับการ

วาจางจากบรษิทั CCCC ของจนี ใหทาํการศึกษาเก็บขอมลู

เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 

และรบัฟงความคดิเหน็กบัประชาชนไทย โดยมรีะยะเวลา
ในการศึกษาท้ังหมด 10 เดอืน เริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม 

2560 เปนตนไป โดยตัวแทนนักวิจัยของบริษัททีมฯ ได

เขาพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการศึกษากับกลุ ม

รักษเชียงของ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุมรักษเชียงของและ
ประชาชนริมฝงโขง จดักจิกรรมแสดงจุดยนืคดัคานระเบิด

แกง มชีาวบานรมิฝงโขงและเครือขายนํา้โขงในเขตอําเภอ

เชยีงของ เวยีงแกน เชยีงแสน มารวมแสดงออกและมีการ
อานคาํประกาศ “โขงรมเยน็” และกจิกรรมลอยเรอืชูปาย

ที่เรือเจียฟู 3 ซึ่งทําการสํารวจขุดเจาะทางธรณีวิทยา 

บริเวณจุดที่ 93 คอนผีหลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กลุมรักษเชียงของไดสง

จดหมายถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เพื่อแสดงถึง
ขอกังวลตอโครงการปรับปรุงรองน้ําฯ หรือโครงการ

ระเบดิเกาะแกงระยะที ่2 เนือ้หาขอใหรฐับาลจีนไดทบทวน
โครงการดังกลาว และคํานงึถงึความสําคญัและการเคารพ

สิทธิของคนทองถิ่น การเช่ือมโยงเสนทางเพื่อคาขาย

ระหวางจนีและประเทศเพือ่นบานเปนสิง่ทีส่ามารถทาํได
หลายชองทาง โดยเฉพาะการขนสงทางบก ทางรถไฟ และ

ขนสงทางนํ้าโดยไมตองปรับปรุงรองนํ้า ระเบิดเกาะแกง 

ขุดลอกสันดอนทรายกลางแมนํ้าโขง แตเพียงปรับขนาด

ของเรอืบรรทุกใหสอดคลองกบันเิวศกายภาพของแมนํา้โขง

เทานั้น และขอใหอยูรวมกันอยางสันติ การคาขายตอง
ควบคูไปกับการรักษามิตรภาพและอยูรวมกันอยางสันติ 

มุงเนนการพัฒนาอยางสรางสรรค
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วนัที ่27 พฤษภาคม 2560 การสาํรวจแมนํา้โขงทาง

ธรณีวิทยา ชลศาสตร และอุทกศาสตร ของบริษัท CCCC 

ไดเสร็จสิ้นลง โดยเรือเจียฟู 3 เรือสํารวจทางธรณีวิทยา 

ไดปฏิบัติการสํารวจเสร็จสิ้น 16 พฤษภาคมและเดินทาง

กลับประเทศจีน สวนเรือฉวีตง 9 และเรือเฉิงไท 198 

ไดปฏิบัติการสํารวจเสร็จส้ินเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 

2560 โดยรวมระยะเวลาในการสํารวจครั้งนี้ 35 วัน โดย

นับจากวันที่ 21 เมษายน 2560-26 พฤษภาคม 2560 

หลังจากน้ีทีมสํารวจจะไดทําการสรุปผลการสํารวจและ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือ

นําเสนอใหกับตัวแทนท้ัง 4 ประเทศไดพิจารณาอีกคร้ัง

ในปลายป 2560

5. ขอกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
1. เกาะแกงแมนํา้โขง ถกูทําลายบนพรมแดนไทย-

ลาวตลอด 97 กิโลเมตร เกาะแกง หินผา บนแมนํ้าโขง

ในแถบนี ้ถอืเปนระบบนเิวศทีม่คีวามเฉพาะมากๆ มคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท่ีมีความสลับ
ซับซอนมาก มีความสําคัญตอวงจรชีวิตและเปนแหลง

ที่อยูอาศัยของปลา นก พันธุพืชตางๆ ที่มี เกาะแกงเปน

แหลงที่อยูอาศัยและวางไข ของปลา นก เปนมรดกทาง

ธรรมชาติอันทรงคุณคา การทําลายแกงเทากับทําลาย

บานของปลา บานของนก และยังเปนการทําลายแหลง

อาหารของชุมชนริมฝงโขงทั้งสองประเทศ

2. ทําลายแหลงพืชพรรณบนแกง ริมฝงนํ้า และ
หาดแมนํ้าโขง พืชพรรณหลากชนิดบนแกงหินและ

ริมนํ้าโขงมีความสําคัญตอการชะลอการไหลหลากของ

แมนํ้าโขง และเปนอาหารสําคัญของปลาชนิดกินพืช 

รวมถึง “ไก” สาหรายแมนํ้าที่มีเฉพาะถิ่น ซึ่งอาศัยแกง

ใตนํ้าบริเวณหาดเปนแหลงเจริญเติบโต และเปนรายได

สําคัญของคนริมฝงโขงในชวงฤดูแลง

3. เกิดการพังทลายของชายฝ งและทําลาย
การเดินเรือของประชาชนริมฝงโขงท้ังไทยและลาว 

การระเบิดแกงในแมนํ้าโขงออกจะทําใหเกิดกระแสนํ้า
ที่ไหลแรงและเร็วมากขึ้น อาจจะทําใหเกิดการกัดเซาะ

ริมตลิ่ง ซึ่งจะทําใหแมนํ้ากวางขึ้นอีกดวย อันจะสงผล

ใหการเดินเรือสัญจรและการทําประมงของชาวบาน
ในเขตอําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย อนัเปนอุปสรรคในการเดินเรือริมฝงและขามฝง

ของประชาชนสองฝงโขง อีกทั้งจากการระเบิดแกงและ

มีการเดินเรือขนาด 500 ตัน โครงการดังกลาวไดมี

ขอกําหนดหามมิใหประชาชนทั่วไปทําการที่กีดขวาง
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การเดนิเรอืพาณชิย อาท ิหามวางอวนจบัปลาในแมนํา้โขง 

ซึ่งจะทําใหชาวบานสองฝ งโขงประสบปญหาในการ

ประกอบอาชีพประมงเปนอยางมาก

4. ผลกระทบตอความม่ันคงและอธิปไตย เส่ียงตอ
การสูญเสียดินแดน ตามอนุสนธิสัญญาไทย-ฝร่ังเศส 

วันที่ 25 สิงหาคม 24693 ขอที่ 3 กําหนดเสนเขตแดน

ไทย-ฝรั่งเศส ตามรองนํ้าลึก หากตรงใดมีเกาะแกงใหใช

รองนํ้าลึกที่ใกลฝ งไทยมากที่สุดเปนชายแดน ซึ่งเปน

หลกัการสาํคญัทีท่ัง้ประเทศไทยและ สปป.ลาว ไดใชเปน

แนวทางปฏิบัติดานเขตแดน ดังน้ันโครงการปรับปรุง

รองนํ้าเพื่อระเบิดเอาเกาะแกงจํานวนมากออกไปจาก

แมนํ้าโขงก็จะทําใหไทยมีโอกาสที่จะสูญเสียดินแดนเปน

บริเวณกวาง เพราะการระเบิดเกาะแกงออกไปจะทําให

รองนํา้ลึก หาดทราย สนัดอน ระบบนิเวศยอยในแมนํา้โขง

เปลี่ยนทิศทางอยางแนนอน ประกอบกับการควบคุม

ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงจะตองมีปริมาณมากเพียงพอที่จะ

ลองเรือขนาด 500 ตันไปถึงหลวงพระบางไดตลอดทั้งป 

และเปนที่ทราบดีวาจีนเปนผู ควบคุมการขึ้นลงของ

แมนํ้าโขง นับแตป 2540 นับแตเขื่อนผลิตไฟฟาบน
แมนํา้โขงตอนบนแหงแรกเริม่ผลิตกระแสไฟฟา เน่ืองดวย

ขอกังวลตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกลาว ดังนั้น

ในป 2546 คณะรฐัมนตรไีดมเีสนอใหชะลอโครงการและ
ใหมีการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและเสนอ

ใหกระทรวงกลาโหมจัดทําขอตกลงกับประเทศลาว

3 อธิปไตยเหนือดินแดนแมนํา้โขง จาก พ.ศ.2436-ปจจุบนั: การ
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร, สุวิทย ธีรศาศวัต, มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, สิงหาคม 2550-2551

ใหแลวเสร็จเสียกอนจึงทําใหโครงการยุติมาจนปจจุบัน 

กลาวไดวาหากรัฐบาลดําเนินโครงการน้ีอาจจะกลาย

เปนการสรางปญหาใหญเก่ียวกับอธิปไตยกับประเทศ

เพื่อนบานได

5. ความไมคุมคากับการคาขายและการสูญเสีย
ทางดานส่ิงแวดลอม เน่ืองจากการคาขายชายแดนมกีาร

เจริญเติบโตและรวดเร็วมากขึน้อยูแลว จากการขนสงโดย

ถนนเอเชีย หมายเลข 13 และมสีะพานมติรภาพไทย-ลาว 

แหงท่ี 4 เชยีงของ-หวยทราย ซึง่เปนเสนทางสาํคัญในการ

ขนสงสินคาชายแดนระหวางจีนและไทย อีกท้ังปจจุบัน

ก็ยังคงมีเรือขนสงสินคาจากมณฑลยูนนานถึงทาเรือ

เชียงแสนไดตลอดป ซึ่งเปนประโยชนตอทั้งสองประเทศ

อยูแลว การขนสงและเดินเรือสินคาขนาด 500 ตัน 

ในอนาคตจะเปนประโยชนของจีนเพียงประเทศเดียว แต

ตองแลกกับการทําลายระบบนิเวศสําคัญของแมนํ้าโขง 

จึงไมมีความคุมคาแตอยางใด

6. โครงการไมชอบดวยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย กาํหนดวา โครงการทีจ่ะกอใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงดินแดนจะตองผานความเห็นชอบจาก

รัฐสภา แตปรากฏวามติ ครม. ดังกลาว ยังมิไดผานความ

เห็นจากรัฐสภาแตอยางใด อันเปนการละเมิดกฎหมาย

ภายในประเทศ

7. โครงการนี้ เป นโครงการท่ีตั้งอยู บนแมนํ้า
นานาชาติ ซึ่งมีกฎหมายระหวางประเทศคุมครอง

การดําเนนิโครงการทีส่งผลกระทบตอประเทศเพ่ือนบาน 

การลงนามรวมกนัของ 4 ประเทศ โดยไมไดปรกึษาหารือ
กับกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งจะไดรับผลกระทบจาก
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โครงการเชนเดียวกัน เปนส่ิงท่ีไมถกูตองชอบธรรม อกีท้ัง

ยังขัดตอท้ังขอตกลงแมนํ้าโขง วาดวยกระบวนการ 

PNPCA และกติการะหวางประเทศวาดวยการบริหาร

จัดการแมนํ้านานาชาติอีกดวย

6. ทางเลือกและขอเสนอแนะการพัฒนา
 เศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
 และทองถิ่น 

1. ลดขนาดเรือจาก 500 ตันลง ใหเหมาะสมกับ
สภาพแมนํ้า ปจจุบันจะพบวาสภาพของแมนํ้าโขงจาก
ชายแดนจีน-หลวงพระบาง มีเรือขนาด 200-350 ตัน 

สามารถลองขนสงสนิคา และคมนาคมไดตลอดท้ังปอยูแลว 

โดยเขตทาเรือเชียงแสน-เมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน 
มทีัง้เรือขนสงสินคาและเรอืทองเทีย่ว จาํนวนกวา 100 ลาํ 

ที่ลองข้ึน-ลงทุกเดือน สวนทาเรือเชียงของ-หวยทราย 

ก็มีเรือขนสงสินคาประเภทวัสดุกอสราง ขนาดใหญที่

รองรับนํ้าหนักไดประมาณ 250 ตัน ลองขนสินคาไปยัง

เมืองปากแบง หลวงพระบางทกุฤดู รวมไปถงึเรือทองเทีย่ว

แมนํ้าขนาด 80-150 ตัน ที่ลองขึ้น-ลงทุกวัน ซึ่งถือเปน

เสนทางคาขายท่ีคึกคักทางหนึ่งของชายแดนไทย-ลาว 

แมจะมปีญหาและอปุสรรคอยูกเ็พยีงแตเปนเรือ่งระดับนํา้

ของแมนํ้าโขงท่ีปจจุบันจีนก็ถือวาเปนผูควบคุมระดับน้ํา

จากเข่ือนจิงหง ที่จะปลอยน้ําออกจากเขื่อนเพ่ือใหเรือ

สามารถลองขนสงสินคาได ดังน้ันการลดขนาดเรือ

ขนสินคาลงก็ถือเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญท่ีคํานึงถึง

สิ่งแวดลอมและการคาขายท่ีเปนธรรมของคนทั้งสองฝง

ไทยลาวดวย
2. พัฒนาและปรับปรุงท าเรือในเขตอําเภอ

เชียงแสนใหเต็มประสิทธิภาพและเปนแหลงรองรับ
การคาขายทางเรือรวมกับจีนในอนาคต ปจจุบัน

ดานศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนดานสําคัญ

ที่คาขายทางนํ้ากับประเทศจีนเปนหลัก โดยปจจุบันมี
ทาเรือจํานวน 4 แหงในเขตเชียงแสน คือ ทาเรือพาณิชย

ลานชาง ทาเรือเทศบาล (เชียงแสน 1) ทาปศุสัตว และ

ทาเรือพาณิชยเชียงแสน และมีเรือสินคาลองขึ้นลงจาก
ประเทศจีนอยูแลว
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จากขอมูลของสํานักงานพาณิชยเชียงราย พบวา 

ป 25594 การคากับจีนตอนใต มูลคาการคารวม 1.26 

หมื่นลานบาท เมื่อเปรียบเทียบชวงเดียวกันของป 2558 

เพิม่ขึน้ 52.92% แยกเปนมลูคาการสงออก 6,531 ลานบาท 

สินคาสงออกที่สําคัญคือ เครื่องอุปโภค-บริโภค ขาวสาร 

ปลากะตกัตากแหง เครือ่งจกัรและอุปกรณ มลูคาการนาํเขา 

6,073.4 ลานบาท สินคานําเขาท่ีสําคัญคือ พืชผักสด 

ผลไมสด องุนสด สินคาเกษตร ดอกไมและไมประดับ

สวนการคากับ สปป.ลาว มูลคาการคารวม 1.6733 

หม่ืนลานบาท เปรียบเทียบชวงเดียวกันของป 2558 

ลดลง 3.3% แยกมลูคาการสงออก 1.6651 หมืน่ลานบาท 

สินคาสงออกที่สําคัญคือ เครื่องอุปโภค-บริโภค สินคา

ปศุสัตว ขาวสาร นํ้ามันดีเซล ผลไม มูลคาการนําเขา 

81.44 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญคือ ไมแปรรูป 

อุปกรณตกปลา ขาวโพดเลี้ยงสัตว สินคาเกษตร ลูกตาว
3. พัฒนาเสนทางการคาทางบก ผานสะพาน

มิตรภาพแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย
ดานศุลกากรเชียงของซึ่งตั้งอยู  ในเขตอําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีการเปดใหมีการคาขาย

ชายแดนในเขตอําเภอเชียงของ เวียงแกน และจังหวัด
พะเยา โดยในเขตอําเภอเชียงของและเวียงแกน มีดาน

คาขายชายแดนทีส่าํคญัคอื ดานพรมแดนเชยีงของแหงที ่1 

4 การคาชายแดน เมืองพอขุนป 60 ปจจัยบวกเพียบ, http://
www.chiangmainews.co.th/page/archives/553699

ทาเรอืบัค๊ ดานพรมแดนเชียงของแหงที ่2 ทาเรอืเชยีงของ 

ดานพรมแดนเชียงของแหงที่ 3 ทาผาถาน ดานพรมแดน

เชียงของแหงที่ 4 สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 (เชียงของ-

หวยทราย) และจุดผอนปรน 5 แหงคอื หาดบาย แจมปอง 

หวยลึก บานรมโพธิ์ทอง บานฮวก (พะเยา)

โดยในเสนทางน้ี ประเทศไทยไดมกีารคาขายทางบก

กับประเทศลาว-จีนเปนหลัก โดยใชเสนทางสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) ผาน

ถนน R3A ไปยังแขวงบอแกว-แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว 

และผานไปยังประเทศจีนที่เมืองบอเต็น-โมฮาน ซึ่งจาก

ขอมูลของดานศุลกากรเชยีงของ พบวา มลูคาการคาขาย
เพ่ิมสูงข้ึนทุกป ป 2559 มูลคาการคาชายแดนจํานวน 

20,594 ลานบาท ขยายตัว 19.98% เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2558 แบงเปนมูลคาการสงออก 14,611 

ลานบาท ขยายตัว 11% เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งอยูที่

ราว 13,159 ลานบาท และการนําเขา 5,943 ลานบาท 

ขยายตัว 55% เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งอยูที่ราว 3,803 

ลานบาท โดยมีสินคาสงออกท่ีสําคัญไดแก ขาวมูลคา 

3.971 ลานบาท สินคาอุปโภคบริโภคมูลคา 2,173 

ลานบาท นํ้ามัน 1,099 ลานบาท และอุปกรณกอสราง 

880 ลานบาท สวนสนิคานําเขาท่ีสาํคัญไดแก ผลไมมลูคา 
2,886 ลานบาท และสินคาเกษตรมูลคา 2,111 ลานบาท 

สวนจํานวนยานพาหนะท่ีผานแดนเชียงของ-หวยทราย

ชวงขาเขาก็เพิ่มขึ้นราว 12% เปนจํานวน 24,809 คัน 
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จากป 2558 ซึ่งอยูที่ 22,085 คัน สวนชวงขาออกเพิ่มขึ้น 

18% เปนจาํนวน 25,749 คนั จากปกอนอยูที ่21,658 คนั

อาจจะกลาวไดวา การเติบโตของเศรษฐกจิชายแดน

ในเขตเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน มีอัตราการเติบโต

ที่เพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ืองทุกป เน่ืองจากมีความสะดวกและ

รวดเรว็ และการขนสงทางถนน ทางน้ํา สามารถขนสนิคา

ไดปริมาณมาก แมปจจุบันจะพบวา อาจจะมีขอติดขัด

เร่ืองระเบียบและขอกฎหมายกับการคาขายกับประเทศ

เพ่ือนบานที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย แตหากในอนาคต

มีการตกลงกันอยางเปนระบบ เสนทางการคาชายแดน

ผานถนน R3A และแมนํา้โขง จะเปนเสนทางสาํคัญ โดยที่

ไมจําเปนตองระเบิดเกาะแกงแมนํ้าโขงเลย

4. การพัฒนาระบบราง เสนทางรถไฟเดนชัย-
เชียงราย ใหเสร็จสมบูรณ เพ่ือเชื่อมตอเสนทางการ
คาขายจากภาคกลาง ภาคตะวนัออกของไทย เชือ่มมายัง

ชายแดนไทย-ลาว และสงออกไปยังประเทศจีน ซึ่งเปน

ระบบการขนสงที่มีการลงทุนภายในประเทศ
5. สงเสริมเศรษฐกิจระดับท องถ่ินให มีการ

คาขายกัน สรางผูประกอบการทองถิ่นใหม และเพ่ือ

กระตุ นและกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจในระดับ

ทองถ่ิน ทําใหคนในทองถ่ินที่เปนเมืองชายแดนคูขนาน

มีระบบการคาขายที่ต อเนื่อง และสรางเศรษฐกิจ
ความเปนอยูที่ดีใหกับคนในทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
1. ใหยุติโครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการเดินเรือ

ระหวางประเทศ เนือ่งจากโครงการดงักลาวจะสงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ของคน

ลุมนํ้าโขง โดยเฉพาะประชาชนในเขตประเทศไทย

2. ใหมีการสํารวจและศึกษาผลกระทบจากการ

พฒันาในลุมนํา้โขงในระยะ 20 ปทีผ่านมา วาเกดิผลกระทบ

ตอประชาชน ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ และสงัคมอยางไรบาง

3. ใหมกีารศกึษาวจิยัคุณคาและมูลคาของแมนํา้โขง

ในระยะ 97 กิโลเมตรในเขตชายแดนไทย โดยสถาบัน

การศึกษาของไทย โดยใชกองทุนของประไทย

4. ขอใหยกเลิกการอนุญาตใหบริษัทท่ีปรึกษา 

(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท 

จาํกัด) เพราะเห็นวากระบวนการศกึษาไมมคีวามเปนธรรม 
บริษัทท่ีปรึกษาของไทยทําหนาท่ีเพียงเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

เทาน้ัน ไมมีอํานาจหนาที่และมีสวนรวมในกระบวนการ

ศึกษาทุกข้ันตอน เพราะตอนการวิเคราะหและจัดทํา
รายงานเปนของบริษทัจีน และการใชเงินจากกองทุนจีน-

อาเซียนในการศึกษา

ภาพโดย นายแพทยสมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ
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7. เสียงของชาวบาน กลุมอนุรักษทองถิ่น นักวิชาการ พอคา

นายทองสุข อินทะวงศ� 
ผู�ใหญ�บ�านห�วยลึก ตําบลม�วงยาย อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย

“โขดหินเหลาน้ีเกิดข้ึนมาเองจากธรรมชาติไมรูกี่ลานปมาแลว ถาระเบิดแลวจะใหลูกหลานเรามาดูคลองหรือ

อยางไร อยากจะคยุ อยากจะถามผูใหญถามีการประชมุ วาทําไมทานใหประเทศไทยอนุรกัษสิง่แวดลอมและธรรมชาติ 

แตเกาะแกงแมนํา้โขงทานถึงจะใหเขามาทําลาย แลวทานจะทําใหมนัเกดิข้ึนอีกเม่ือไหร ตองใชเวลาอีกก่ีรอยป กีพ่นัป 

ลานปเราก็ยังไมเห็น ถาเราทําลายมันลงไป

“หากระเบิดแกง จะสงผลกระทบตอการทาํมาหากนิของชาวบานท่ียงัพึง่พาแกงผาได เพราะกลุมหนิจะถูกระเบิด

ออกจนหมด เมื่อไมมีแกง เวลานํ้ามาจะเซาะตลิ่ง ในเกาะแกงมีพันธุพืช ไครนํ้า ไครหางนาก เมื่อนํ้าหลากปลาจะเขา

มาอยูอาศัยและเปนอาหารของปลาท่ีปลาอุดมสมบูรณ เพราะมีแหลงอาหาร และสัตวนํ้าชนิดอ่ืนๆ เขามาอยู และ

กลายเปนที่ชุมนุมของคนดวย

“ความผกูพันระหวางชาวบานไทย-ลาว ทีอ่าศยัอยู 2 ฝงแมนํา้ จะไดรบัผลกระทบอยางแนนอน ตลาดนดัระหวาง

ชายแดนที่ผูคนมาคาขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันจะทํายังไง รวมทั้งคนหาปลา และเร่ืองวัฒนธรรมก็จะไดรับ

ผลกระทบ เมื่อมีงานบุญประเพณีพี่นองสองฝงจะไปมาหาสูกันได แตเมื่อระเบิดแกง จะทําใหความสัมพันธไทย-ลาว

หางออกไป การหากินชายฝง การคาเล็กๆ กลุมแพ ขายของตามทานํ้า คงหมดอนาคต” ผูนําชุมชนริมฝงโขง แสดง

ความกังวล

ที่มา: เสียงคนนํ้าโขงคานระเบิดแกง! นพพล สันติฤดี, 1 มีนาคม 2560 ปที่ 26 ฉบับที่ 9591 ขาวสดรายวัน

นายธนดล คํามะวงค� 
กํานันตําบลหล�ายงาว อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย

“ไทยจะไดอะไร ชาวบานจะไดประโยชนอะไรจากโครงการน้ี อยากรูวาจีนจะมาสํารวจอะไรบาง จะมาระเบิด

รองนํ้าไปเพ่ืออะไร ถนน R3A ที่ทําไวนั้นทําไมไมใชใหเกิดประโยชน การจะมาทําลายแกงหินแมนํ้าโขงท่ีกวา

จะเกิดไดตองใชเวลาเปนลานๆ ปเหมือนที่พอหลวงบานหวยลึกไดพูดไว ถาเสียหาย จะสรางคืนไดอยางไร? อยากให
หนวยงานฟงเสียงของชาวบานบาง เพราะตอนนี้เข่ือนปากแบงก็จะสราง นํ้าก็จะทวมมาถึงหนาบานแจมปอง 

บานหวยลึก ผลกระทบกําลังจะเกิดขึ้นหนัก แลวจะใหชาวบานอยูกันอยางไร ไปอยูดอยก็บอกวาเราบุกรุกปา 

ถาจะไปสรางแพอยูริมนํ้า กรมเจาทาก็บอกวารุกแมนํ้าอีก เลยอยากฝากถึงหนวยงานและรัฐบาลวา ใหรับฟงเสียง
ชาวบานบาง รัฐบาลมีแผนท่ีจะชดใชคาเสียหายหรือแกไขปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบานอยางไรบาง 

มีแผนอะไรพวกนี้หรือไม”
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นิวัตน� ร�อยแก�ว 
ประธานกลุ�มรักษ�เชียงของ

“แมนํ้าเปนสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมนุษย เมื่อมันถูกทําลายก็จะสงผลกระทบมาก อยางประเด็นเรื่องอํานาจอธิปไตย

กเ็ปนเรือ่งสาํคัญ แตเราไมไดเปนคนคล่ังชาตนิะ เพราะทกุประเทศก็มอีธิปไตย แตเราจะปลอยใหเกาะแกงมันถูกทําลาย

ก็ไมได โลกมนุษยมันไรพรมแดน เราทุกคนอยูรวมกันหมด แมนํ้าสายหน่ึงเราตองใชรวมกัน ไมใชแบงแลวกีดกัน 

เพราะมันสงผลกระทบทั้งวิถีชีวิตของคนที่ใชแมนํ้าโขง สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม แมนํ้าโขงเพื่อการพัฒนา พัฒนา

แลวคนทองถ่ินตองอยูได สนธิสัญญาท่ีฝร่ังเศสเคยใชรองน้ําลึกเปนตัวช้ีวัดในการแบงเขตแดนไทย-ลาว ฉะน้ันหาก

ดําเนินการระเบิดแกงแมนํ้าโขงจะสงผลใหรองนํ้าเปลี่ยน เกาะแกงบริเวณพรมแดนหายไป และจะทําใหเขตแดน

เปล่ียนทันที และประเทศไทยตองสูญเสียดินแดนเปนบริเวณกวาง โดยการอนุมัติโครงการดังกลาวถือเปนการ

เปดโอกาสใหประเทศเพ่ือนบานสามารถละเมิดอธิปไตยของไทย ซึ่งจะนําไปสูความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศ

เพ่ือนบาน ฉะนั้นแลวปญหาเรื่องการเสียอํานาจอธิปไตยในดินแดนของประเทศเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนตองรับรู 

และเปนการบงบอกถึงจุดรวมกันที่เราตองตระหนักและมีสวนรวมในปญหาดวยกัน

“การพัฒนาลุมแมนํ้าโขง เปนการพัฒนาเพื่อแบงปน เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ไมใชการพัฒนาเพื่อกอบโกย

ผลประโยชน เพราะฉะน้ันจะทําอยางไรใหมันสมดุลกันเพราะยังไงเราก็ตองคาขายกับตางประเทศ ยกตัวอยางเชน 

ถาเรอืขนสงสนิคามนัใหญ 500-600 ตนั กใ็หลดขนาดเรือลง ลดกาํไรของนายทนุลง คนอืน่จะไดอยูรวมดวยได อยากให

คํานึงถึงผูอื่นดวยเพราะโลกในอนาคตเรื่องสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ โดยตอนนี้กําลังทํางานเชิงวิชาการเกี่ยวกับมูลคา

ทางเศรษฐศาสตรเพือ่ใชยนืยนักบัรฐัในการพดูคยุและนําเสนอผลกระทบ โดยอยากใหรฐับาลตระหนกัวาเราไดผลประโยชน

หรือไมในการระเบิดครั้งนี้ ทุกวันนี้การคาทางบกเราก็มีแลว ทางเรือก็มีบางแลว ทําไมเรายังตองทุบเกาะแกงอีก

“มนุษยไมสามารถตัดกิเลสได เรื่องผลประโยชนมันก็เปนเร่ืองที่เราเขาใจ มันเปนนโยบายของจีนเร่ืองรุกลงใต 

เพราะฉะน้ันเราจะต้ังรับอยางไร อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญ เราจะมีการตกลงยังไงไมใหเสียเปรียบ โดยที่สิ่งแวดลอมและ

ผูคนตองอยูได การพัฒนาท่ีคนอ่ืนไดเงนิแตคนอีกพวกตายกนัหมด มนัไมใชการพัฒนาท่ีถกูตอง แมนํา้โขงมนัเปนแมนํา้

ที่ใหญ ทําอะไรไปมันมีผลกระทบกลับมามาก ตองคํานึงถึงผูอื่น อยาคิดเปนเงินเปนทองมากนัก”

สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา 
ผู�ประสานงานเครือข�ายอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ�มนํ้าโขง-ล�านนา

หลังจากป 2539 เมื่อเข่ือนตอนบนแหงแรกสรางเสร็จ ชาวบานเร่ิมเห็นความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

ในแมนํ้าโขง โดยปลาท่ีเคยหาไดมากก็แทบหาไมไดเลย แคในชวงเวลาไมเกิน 20 ป ความอุดมสมบูรณหายไปหมด 

ซึ่งการที่เราศึกษาในงานวิจัยชาวบานพบวามีปลาเหลือเพียง 86 ชนิด โดยเปนปลาทองถิ่น 74 ชนิด จากทั้งหมดกวา 
150 ชนิด โดย 74 ชนิดถือวายังมีความสําคัญและตองศึกษาตอไป “เมื่อแมนํ้าโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของ

ชาวบานก็เปล่ียนไป พวกเขาเคยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินก็ตองเปลี่ยนแปลงเพราะปลาหายไปจากแมนํ้า 

บางสวนตองอพยพตวัเองไปหากนิในเมือง เหตุการณคร้ังน้ีทาํใหคนในทองถ่ินตองสูญเสียและนาเศราใจ ยิง่มีโครงการ
ระเบิดแกงอีก ทําใหคนทองถ่ินย่ิงทุกขรอนใจมากขึ้น เราเชื่อวาลําพังแคคนทองถิ่นคงไมสามารถยับย้ังโครงการ

เหลาน้ีได แตสงัคมตองชวยกัน” นายสมเกียรติกลาว นายสมเกียรติยงักลาวอีกวา ปจจุบนัมีนกอาศัยและวางไขอยูตาม

เกาะแกงในแมนํ้าโขงราว 16-17 ชนิด หากมีการระเบิดเกาะแกงก็ทําลายแหลงเพาะพันธุนกเหลานี้ เชนเดียวกับ
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วิถีชีวิตชุมชนที่ตองสูญหาย เพราะมีขอกําหนดไววาหากมีการระเบิดเกาะแกงเสร็จสิ้น รองนํ้าเหลานี้จะตองไมมีการ

วางสิ่งกีดขวางหรือมีกิจกรรม ถือวาเปนความหายนะของชาวบาน ขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงของชุมชนและ

ชวีติครอบครวักแ็ทบไมม ีดงันัน้จงึไมรูวาประเทศชาติจะมคีวามม่ันคงไดอยางไร นอกจากนีใ้นสวนของประเทศไทยนัน้ 

เสนเขตแดนระหวางไทย-ลาวไมเคยปกปนไดสาํเร็จ โดยคนลาวรูสกึวาแมนํา้โขงถงึตรงไหน เขตแดนของเขากอ็ยูตรงนัน้ 

แตในสนธิสัญญาที่ทําไวกับฝรั่งเศสใชรองนํ้าลึกเปนตัวแบง ที่นากังวลคือหากเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้นมา หากยอม

ใหเรือขนาด 500 ตันเขามา ถาเปลี่ยนเปนเรือรบหรือเรือบรรทุกอาวุธขึ้นมา เราจะทําอยางไร “การทําใหอนุภูมิภาค

อยูอยางสันติก็ตองปรับตัวตามสภาพแวดลอม แมนํ้าขนาดไหนก็ตองปรับเรือใหเขากับแมนํ้า มิใชทําแมนํ้าใหเขากับ

เรือ ตอนนี้เรื่องแมนํ้าโขงไมใชแคเปนความหวงใยของคนทองถิ่นเทานั้น แมแตคนทั่วไปตางก็หวงใย จึงนาจะมีการ

ทบทวนมติ ครม. เพราะเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาก หรือเปนการตัดสินใจที่ตอบสนองกับใครบางคน”

ที่มา: สํานักขาวชายขอบ http://transbordernews.in.th/home/?p=15742

จีระศักดิ์ อินทะยศ 
ผู�ประสานงานกลุ�มรักษ�เชียงของ

ทุกวันนี้แมนํ้าโขงแทบจะไมเหลือปลาใหจับอีกแลว สวนปลาที่วางขายอยูตามตลาดสดนั้นก็เปนปลาจากตางถิ่น 

เปนปลาทีเ่ลีย้งในฟารมหรอืในกระชัง เชน ปลานลิ ปลาทบัทมิ โดยพนัธุปลาสวนใหญกม็าจากบรษิทัยกัษใหญเจาตลาด

ผลิตภัณฑเกษตร แมแต “ปลาบึก” และ “ปลาคัง” ซึ่งเปนปลาช่ือดังของลําน้ําโขงและอําเภอเชียงของ ทุกวันน้ี

มาจากการเพาะเล้ียงและนําเขาท้ังส้ิน เชียงของในวันน้ีแทบจะหาปลาธรรมชาติจากแมนํา้หรือลําน้ําสาขาไมไดอกีแลว 

ในอดีต ชวงเดือนมีนาคมเปนชวงที่ปลาเริ่มอพยพเขามาในพื้นที่ ชาวบานก็จะสามารถหาปลาไดเรื่อยๆ ไปจนถึงเดือน

สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 6 เดือน ระหวางนั้นก็จะทําการเพาะปลูกควบคูกันไปดวย เมื่อเขาสูชวงนํ้ามาก-นํ้าเต็ม ประมาณ

เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะหาปลาไดนอยลง ชาวบานก็จะผันตัวเองไปเก็บผลผลิตทางการเกษตร ใชชีวิตอยู

ในไรในนาเปนสวนใหญ แตกย็งัหาปลาเลก็ๆ นอยๆ ไดบาง พอเขาสูปลายเดอืนตุลาคมจะกลบัเขาฤดกูารจบัปลาอกีครัง้ 

เพราะชวงน้ีจะมีปลาอพยพเขามาวางไขเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในลําน้ําสาขาซึ่งเปนสถานที่วางไขของปลากวา 

80% ของปลาท้ังหมดในลําน้ําโขง จีระศักด์ิยกตัวอยางธรรมชาติของ “ปลาบึก” วา โดยปกติแลวจะอพยพมาหลัง

ฤดนูํา้หลาก คอืประมาณเดือนสงิหาคมถึงเดอืนกนัยายน แตชาวบานมกัจะจบัไดมากชวงเดอืนเมษายน นัน่เพราะปลา

ชนิดน้ีใชเวลาอพยพจากกัมพูชามาวางไขในอําเภอเชียงของถึง 8 เดือน แลวไมใชวาเขาวางไขแลวจะกลับเลยนะ 

พอเขาวางไขเสรจ็แลวกจ็ะตองหาอาหารกินแถวนัน้ไปสกัระยะ เราจงึมกัพบปลาบกึบรเิวณคอนผหีลง เพราะเปนพืน้ที่
ที่ลึกที่สุดและมีระบบนิเวศหลากหลาย มีหาดทราย มีไกเหมาะสําหรับปลาพักฟนหลังวางไข

ปลาบึกท่ีเดินทางมาวางไขจะเปนปลาที่มีความพรอมและโตเต็มวัยเทานั้น หากปลาที่ยังไมพรอมหรือเด็กเกินไป

ก็จะไมมา โดยปลาบึกเหลานั้นจะคอยๆ วายมา และเมื่อมาถึงเขตเชียงของก็ครบ 8 เดือน ซึ่งไขจะสุกพอดี พอวาง
เสร็จแลวก็จะวายตอไปอีกเล็กนอย ดังนั้นปลาบึกที่ชาวบานจับไดจะเปนปลาที่มีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 200 กิโลกรัม ตาม

สถิติที่มีการจดบันทึกไว ระหวางป 2529-2538 (10 ป) สามารถจับปลาบึกไดรวมกันถึง 362 ตัว ขณะที่ในป 2539 

ซ่ึงเปนปแรกที่มีการสรางเขื่อนในลํานํ้าโขง จนถึงป 2549 (11 ป) สามารถจับปลาบึกไดรวมแลวเพียง 48 ตัวเทานั้น

ที่มา: ธนวัฒน เพช็รลอเหลียน โพสตทเูดยวคีลี ่ใน สาํนกัขาวชายขอบ http://transbordernews.in.th/home/?p=9515#prettyPhoto
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นายธนิสร กระฎมพร 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่อําเภอเชียงของ หอการค�าจังหวัดเชียงราย

“การระเบิดแกงหินในแมนํ้าโขง หากเกิดข้ึนจริงผลกระทบไมเพียงแตจะเกิดข้ึนกับธรรมชาติเทาน้ัน อยางแรก

ที่จะเกิดขึ้นก็คือกระแสนํ้าที่แรงขึ้น สงผลทําใหตลิ่งของ 2 ฝงแมนํ้าโขงถูกทําลายไป ความสวยงามของแมนํ้าโขงก็จะ

หายไปดวย

“แมนํ้าโขงก็เปรียบเสมือนกับดอกไมที่มีกิ่ง กาน ใบและดอก เมื่อมารวมกันก็จะกลายเปนดอกไม แมนํ้าโขง

ก็เชนเดียวกัน หากไมมีหิน แกง หาดทราย พันธุปลา ก็ไมใชแมนํ้าโขง มันก็จะกลายเปนคลองหรือทะเลสาบท่ัวไป 

หากมีการระเบิดแกงหินจริง รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณไปกับการซอมแซมตล่ิงเปนระยะทางท่ียาว และมีมูลคาสูง 

นอกจากนี้ ความสวยงามของแมนํ้าโขงก็จะหายไป การทองเที่ยวแมนํ้าโขงที่เปนรายไดหลักของชาวเชียงของก็จะ

หายไปเชนกัน” นายธนิสรกลาว

“ในอดตีเรามีหาดทรายท่ีดงึดดูนกัทองเทีย่วในชวงเทศกาลสงกรานตใหมาเลนสาดน้ํากนัรมิแมนํา้โขง มเีทศกาล

จับปลาบึก และประเพณีตางๆ เกี่ยวกับแมนํ้าโขงที่เปนเอกลักษณของอําเภอเชียงของ แตหากระเบิดแกงหินออกไป 

สิง่ตางๆ เหลานีก้จ็ะหายไปดวย การเปนเมอืงทองเท่ียวของเชยีงของก็จะหายไป โดยสวนตวัอยากใหทางภาครฐัพัฒนา

สิ่งที่มีอยูแลวมากกวา เชน การขนสงในเสนทาง R3A ที่มีอยูแลวยังไมสามารถพัฒนาใหสามารถดําเนินการไดเต็มที่ 

อีกอยางก็คือการขนสงทางรถไฟ ซึ่งอาจจะพัฒนาเปนรถไฟรางคู เพ่ือขนสงสินคาทางน้ี ซึ่งการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยูแลวจะ

เปนผลดมีากกวา เพราะไมตองลงทนุดวยเมด็เงินมหาศาล และยงัไมทาํใหเกิดผลกระทบทัง้ทางธรรมชาต ิวถิชีวีติ และ

เศรษฐกิจของอําเภอเชียงของ”

ที่มา: เอกชนหวงระเบิดแกงหินน้ําโขงกระทบธรรมชาติ-ศก.-ทองเท่ียว มองพัฒนาขนสงทางรถไฟดกีวา มติชนออนไลน 9 กมุภาพันธ 2560

นายวิรุณ คําภิโล 
ประธานหอการค�ากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร� น�าน)

ทีผ่านมาผูประกอบธรุกิจการคาบรเิวณชายแดนไทย-จนี “มคีวามคบืหนาอยางมาก” ในแงของความรวมมอืดาน

ตางๆ รวมถงึการเดนิเรอืทองเทีย่วและการขนสงสนิคาระหวางไทยและจีน แตหากพดูถงึการแขงขนัทางการคา พบวา

ยังมีฝายไดเปรียบและเสียเปรียบที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด

ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลาววา “เวลาที่จีนตองการลองเรือบรรทุกสินคาเขามายัง
ฝงไทยหรือลาว จะมีการปลอยนํ้าจากเข่ือนในจีน ซึ่งสรางในแมนํ้าโขงตอนบน แมบางคร้ังจะมีการประสานงานกับ

หนวยงานราชการไทย เพื่อใหแจงตอประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ในพื้นที่ แตหลายครั้งก็ไมมีการแจงเตือน และหาก

เรือไทยจะขึ้นไปใหถึงจีนจะตองขอใหมีการปลอยนํ้าจากเขื่อนจีนจึงจะไปได
“ถามีการประสานงานตามเวลาที่กําหนดใหชัดเจน มีการระบุตารางเวลาที่จะปลอยนํ้าหรือก้ันน้ําในเข่ือนจีน 

ก็จะชวยเรื่องธุรกิจการคาระหวางประเทศไดมากขึ้น ไมใชเรือจะมาถึงเชียงแสน แลวคอยแจง”

ที่มา: รายงานพิเศษ: ระเบิดแกงในแมนํ้าโขง ไทยจะเสียมากกวาได? บีบีซีไทย, 12 กุมภาพันธ 2560 http://www.bbc.com/thai/

thailand-38948848
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นางผกายมาศ เวียร�ร�า 
รองประธานหอการค�าจังหวัดเชียงราย

ในเบื้องตนจีนอาจตองการแคสํารวจเสนทางการเดินเรือ แตรัฐบาลไทยก็ควรมีความชัดเจนวามีนโยบายอยางไร 

แตตนมีขอสงัเกตวาทาํไมจีนถงึไมระเบิดเกาะแกงทีย่งัเปนปญหาในแมนํา้โขงตอนบนอีกตัง้หลายจุด แตกลบัมาสํารวจ

ในชวงตั้งแตเชียงแสนไปถึงหลวงพระบาง ที่สําคัญคือทุกวันนี้แทบไมมีเรือขนสงสินคาขนาดใหญวิ่งมาเชียงแสน 

สวนใหญเปนแคเรือพาณิชย 200-300 ตัน ดังนั้นจึงไมเขาใจวาการระเบิดเกาะแกงเพื่อใหเรือขนาด 500 ตันผานนั้น

เพื่ออะไร เพราะหากตองการขนสงสินคาไปยังหลวงพระบางก็สามารถใชเสนทางรถไฟที่กําลังเริ่มลงมือกอสรางได

ปจจุบันการขนสงสินคาก็มีทาเรืออยูแลวหลายแหง โดยเฉพาะทางเรือเชียงแสน หากจีนใชเรือขนาด 500 ตัน 

นั่นหมายความวาจะไมใชทาเรือเชียงแสนอีกแลวหรือไม และประเทศไทยจะไดประโยชนอยางไร เรื่องนี้รัฐบาลไทย

ควรหารอืกบัจีนใหชดัเจน “โดยสวนตวัแลวมองวายงัไมมคีวามจาํเปนทีต่องระเบิดแกงหรอืเปดทางใหเรือขนาด 500 ตนั

เขามา เพราะทกุวนันีใ้นหนานํา้เรอืขนาดใหญกส็ามารถเขาไปถงึเชยีงของได และเร่ืองน้ีแทบไมมผีลตอการทองเทีย่วเลย 

เพราะเรอืทองเทีย่วกนินํา้แค 80 เซนตเิมตร จะระเบิดแกงหรอืไมกไ็มมผีล ในทางตรงกันขาม หากปลอยใหเรือขนาดใหญ

เขาไปแลน จะสงผลตอความปลอดภัยของเรือเลก็เรอืนอยทีช่าวบานใชกนัอยูเพราะคล่ืนขนาดใหญทีเ่กดิขึน้จะกระแทก

เรือ”

ที่มา: กลุมอนุรักษฯ ฮือไลเรือจีนสํารวจระเบิดแกงแมนํ้าโขง, โพสตทูเดย 8 มกราคม 2560

วรศักดิ์ มหัทธโนบล 
ผู�อํานวยการศูนย�จีนศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ทีผ่านมาจีนตองการใชแมนํา้โขงในการคมนาคม แตมอีปุสรรคเรือ่งเกาะแกง เปนเหตใุหเรือระวางนํา้หนักไมเกิน 

100 ตันแลนไดเพียงปละ 6 เดือน ในชวงฤดูนํ้าหลากหรือฤดูฝนเทานั้น หากตองการใหเรือแลนไดตลอดท้ังป คือ 

12 เดอืน ในทางวิชาการก็คือตอง “ปรับปรุงรองนํ้า” ซึ่งคํานี้ครอบคลุมการดําเนินการหลายอยางในแมนํ้า และเปน

ขอตกลงรวมกันของประเทศที่อยูในลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ แตในกรณีนี้คือการ “ระเบิดเกาะแกง” ในแมนํ้าโขง

สาํหรบัโครงการปรบัปรงุรองนํา้ลึกในแมนํา้โขงแบงออกเปน 3 เฟส เฟสท่ี 1 จะปรบัปรงุเพือ่ใหเรือระวางน้ําหนกั

ไมเกิน 100 ตันแลนไดตลอดทั้งป เฟสที่ 2 คือเรือระวางนํ้าหนักไมเกิน 300 ตัน และเฟสที่ 3 คือเรือระวางนํ้าหนัก
ไมเกิน 500 ตัน

“เวลาพดูถึงการปรบัปรุงรองน้ํา สิง่ท่ีตองรูคอืเม่ือปรับปรุงไปแลวแรงไหลของน้ําจะเพิม่ข้ึนหรือจะเปล่ียนแปลงไป 

ก็ตองศึกษาวาแรงนํ้าที่มันแรงขึ้นจะสงผลกระทบดานอื่นๆ หรือไม เชน ทําใหตลิ่งสองขางทางพังหรือไม ซึ่งในกรณี

ของแมนํ้าโขงมีการศึกษาแลววาจะทําไดเพียงเฟส 1 เทานั้น หากทําเฟส 2-3 จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลิ่ง

จะพัง…
“แตตลอด 30 ปทีผ่านมาต้ังแตจนีปฏิรปูเศรษฐกจิ สรณะของจีนคอืความโลภ ซึง่กเ็ปนไปไดทีจ่นีจะเดินหนาเฟส 

2-3 ตอ ทกุวนันีจ้นีระเบิดเกาะแกงปรบัปรงุรองนํา้ใหเรอืระวางนํา้หนกัไมเกนิ 100 ตนัไปหมดแลว เหลอืแตคอนผีหลง 

อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย เพียงจดุเดยีวเทาน้ันท่ียงัทาํไมได เกาะแกงท่ีเปนอุปสรรคตอการเดนิเรอืในแมนํา้โขง
อยูในประเทศพมา 2 จุด (ระเบิดไปแลว) อยูในไทยอีก 1 จุด (คอนผีหลง อําเภอเชียงแสน) และอยูในลาวมากที่สุดคือ 
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9 แหง ซึ่งภายหลังมีขอตกลงระหวางประเทศปรากฏวามี “จีน” และ “ไทย” เพียง 2 ประเทศเทานั้นที่กระตือรือรน

อยากใหระเบิด เพราะจะไดประโยชนทั้งคู

“ในขณะนัน้การพัฒนาเศรษฐกจิของพมาและลาวยงัไมเติบโตเทาทุกวันน้ี แตทีส่ดุแลวพมากับลาวก็ยอมใหระเบิด 

ปรากฏวาจากเกาะแกงทัง้หมด 12 จดุ มกีารระเบิดไป 11 จดุ เหลอืเพยีง 1 จดุทีย่งัไมระเบิด กค็อืคอนผีหลง เชยีงแสน 

ซึ่งเปนแผนหินกลางนํ้าขนาดมหึมาคอนมาทางฝงไทย…

“ประเด็นสําคัญก็คอืในการปกปนเขตแดน (ในกรณนีีก้ค็อืไทย-ลาว) จะใชรองนํา้ลึกเปนตัวช้ีวดั หากมีการระเบิด

กจ็ะสงผลใหรองนํา้ลกึเปลีย่น ซึง่จะกระทบตอเขตแดน ทาํใหประเทศไทยเสียดนิแดนตรงแมนํา้นัน้” วรศกัดิช์ีป้ระเดน็

“ในสมัยทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลไทยเคยยินยอมใหระเบิดเกาะแกงบริเวณดังกลาว แตกระทรวงกลาโหม

ไดทําเรื่องไปคัดคาน โดยระบุวา หากปลอยใหจีนระเบิดเกาะแกง รองนํ้าลึกก็จะขยบัเขามาทางประเทศไทย ไทยก็จะ

เสียดินแดน นัน่ทําใหทกัษิณสะดุงและสัง่หามดําเนินการ เพราะหากทาํจนเกดิการเสยีดินแดนไปแลว ไมวาจะเปนท่ีรกั

ของประชาชนอยางไรก็คงจะไมไดรับเลือกตั้งกลับมาอีก

“ปรากฏวาคอนผีหลงนี้ใหญมาก ทุกวันน้ีกลายเปนอุปสรรคในการเดินเรือของจีน แลวผมขอบคุณธรรมชาติ

ที่สรางมาไมใหเราระเบิด หากประเทศไทยยินยอมใหจีนระเบิดคอนผีหลงจะสูญเสียดินแดนเปนบริเวณท่ีใหญมาก 

แผนดินไทยจะรนเขามา เม่ือคอนผีหลงหายไปประเทศลาวก็จะไดแมนํ้าโขงไปมหาศาล คือคอนผีหลงมันใหญและ

ยาวมาก ที่เห็นๆ กันในอําเภอเชียงแสนคือจุดที่เปนเกาะชัดๆ แตขางใตนํ้านั้นมันเปนหินยาวอีกหลายกิโลเมตร 

ถาปรับปรุงรองนํ้าก็ตองระเบิดทิ้งทั้งหมด

“ถามวาลาวกับจีนรูนัยเร่ืองความม่ันคงหรือไม เขารูหมด จริงๆ จีนก็รูวาถาระเบิดคอนผีหลงแลวก็จะเปน

อยางน้ี แตรัฐบาลไทยไมพูดเอง แลวยังทําทีวาอยากจะระเบิดอีก คือนักการเมืองไทยคิดแตจะกําไรอยางเดียว 

แตฝายความมั่นคงเขารูกันมานานแลว แตเขาก็ไมพูด แตพอถึงเวลาที่รัฐบาลทักษิณจะทําเขาเลยตองคัดคาน

“ทีนี้พอไทยบอกกับจีนไปวาระเบิดไมได จีนเขาก็รูอยู เขาก็ไมไดวาอะไร แตจีนมันเจาเลหไง ถาเกิดลักไกได

มันก็ไดประโยชน เกิดไทยเสียดินแดนขึ้นมาจีนก็บอกวาไมรู ชวยไมได แลวยอมใหระเบิดทําไม เพราะวากันตามตรง

เปนจีนจีนก็คงไมใหระเบิด ตราบใดความคิดรัฐประชาชาติยังไมหมดไปจากโลกนี้ เกาะนี้จะระเบิดไมได ยกเวนใคร

จะขายชาติก็อีกเรื่อง

“ทักษิณมันโลภขนาดไหน เอ็นจีโอประทวงเปนวรรคเปนเวรไมยอมฟงเลย พอกระทรวงกลาโหมทักทวง ทักษิณ

บอกเออใชเวย คุณจําไวนะถารัฐบาลปจจุบันยอมใหระเบิดคอนผีหลง ประยุทธ (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรี) เตรียมโดนกระทืบเลย เทากับขายชาติเลย ยังมองไมเห็นเหตุผลที่จีนจะตองนําเรือรบเขามาในแมนํ้าโขง 

เพราะจีนก็ไมไดเปนศัตรูกับพมา ลาว หรือไทย ฉะนั้นถึงแมวาจีนจะมีโครงการปรับปรุงรองนํ้าใหเรือระวางนํ้าหนัก
ไมเกิน 500 ตัน โดยไมสนใจผลกระทบจริง ก็คงไมเกี่ยวกับเรื่องนี้

“ถาเขาไปไกลถึง 500 ตันจริงนี่ฉิบหายเลยนะ เพราะกรมเจาทาบอกผมเองวาใหไดไมเกิน 100 ตัน แตเรื่องนี้

ผมก็เพิ่งทราบ และขาวก็สั้นมากและยังไมมีรายละเอียดเทาใด จึงตองดูกอนวา 500 ตันนี่อยูบนเงื่อนไขอะไร และอยู

ตรงไหน แตแนนอนวาถาจีนทําจริง เขาจะไดประโยชนจากการคาไดอีกมหาศาล”

ที่มา: สมัภาษณพเิศษ, ปลอยจนีระเบดิแกง = ขายชาติ สญูคอนผีหลง “ไทย” เสียดนิแดนมหาศาล สาํนกัขาวสิง่แวดลอม, 16 เมษายน 

2560
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ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู 
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร� ไอ)

ยงัไมสามารถตอบไดวาโครงการพฒันาการเดินเรือระหวางประเทศในแมนํา้ลานชาง-แมนํา้โขง พ.ศ.2558-2568 

เพือ่เปดทางใหเรอืพาณชิยระวางนํา้หนัก 500 ตนั สามารถลองจากประเทศจนีถงึหลวงพระบางประเทศลาวนัน้มคีวาม

คุมคาหรอืไม เนือ่งจากโครงการจะมผีลกระทบตอวถิชีวีติประชาชน แตกลบัไมมกีารจดัทาํรายงานวเิคราะหผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) และไมมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน

โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีผูมีอํานาจระดับบนส่ังการลงมาโดยท่ีประชาชนไมมีสวนรวมคลายกับโครงการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ แตมีความซับซอนกวาคือเปนขอตกลงระหวาง 4 ประเทศ ไดแก จีน พมา ลาว และไทย ตั้งแต

ในอดีต ซึง่ตามหลักการแลวหากประเทศไทยจะไปทําความตกลงระหวางประเทศกจ็าํเปนตองผานความเห็นชอบของ

รัฐสภากอน แตในกรณีนี้ก็ยังไมเห็นเชนกัน

แมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาการเดินเรือฯ เม่ือชวงปลายเดือนธันวาคมท่ีผานมา

ไปแลว แตสวนตัวคิดวาจําเปนตองทบทวนใหม เพราะยังไมมีรายงานวิเคราะหผลกระทบ ซึ่งการดําเนินโครงการ

เชนนี้หากไมมีขอมูลที่ครบถวนรอบดานก็ไมควรทํา

ถาถามวาประเทศไทยจะไดประโยชนคุมเสียหรือไมคงยังตอบไมได เพราะยังไมมีขอมูลที่ครบถวน เทาที่เห็น

มีเพียงโครงการศึกษาเบ้ืองตนของกลุมรักษเชียงของท่ีระบุวา มีผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ฉะนั้นหากภาครัฐจะทํา

โครงการเชนนี ้จาํเปนตองพดูคยุกบัคนในทองถิน่ รวมท้ังอาจมีนกัวชิาการเขาไปศึกษาผลกระทบดานสิง่แวดลอมและ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจดวย

หากพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะพบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ คือประเทศจีน เพราะหาก

พจิารณาการคาบริเวณดานเชียงของ จงัหวัดเชียงราย จะพบวาประเทศไทยสงสินคาออกไปยังประเทศลาวจาํนวนมาก

แตนําเขาเพียงเล็กนอย ขณะที่การคาผานแดนไทย-ลาว สงไปยังประเทศจีนตอนใตนั้น พบวาประเทศไทยนําเขาจาก

ประเทศจีนมากกวาสงออก ฉะนั้นเมื่อพิจารณาสถิติการคาจะพบวาผูที่ไดประโยชนคือประเทศจีน

การคาชายแดนบริเวณดังกลาวจะเกี่ยวของกับ 3 ประเทศ ไดแก จีน ลาว และไทย โดยจุดท่ีประเทศไทย

จะไดรบัผลกระทบจากโครงการฯ กค็อือาํเภอเชยีงของ ซึง่หากพิจารณาขอมลูการคาชายแดนป 2558 ของดานเชยีงของ 

จะพบวาการคาระหวางไทย-ลาว มีมูลคาประมาณ 8,600 ลานบาท และหากพิจารณายอนกลับไป 4-5 ปที่ผานมา 

จะพบวามีอัตราการเติบโตไดดีคือเฉลี่ยประมาณ 25% ขณะที่การคาผานแดนบริเวณทาเชียงของป 2558 (ผานแดน

ไทย-ลาว-จีนตอนใต) จะพบวามีมูลคา 9,600 ลานบาท โดย 5 ปที่ผานมาเติบโตเร็วถึง 30%

ถามวาเยอะไหมมันก็ไมไดเยอะมาก เพราะถาเราดูมูลคาการคาผานแดนท้ังหมดของประเทศไทย จะพบวา
ในป 2558 มีประมาณ 1.14 ลานลานบาท เม่ือเทียบสัดสวนกับท่ีอําเภอเชียงของจึงถือวาไมเยอะ ซึ่งแตกตางกับ

ดานสะเดา ปาดังเบซาร ซึ่งมีมูลคาหลักแสนลาน

ขณะนี้ยังไมมีขอมูลตัวเลขจึงคิดวายังเปนโครงการที่ไมชัดเจน สวนตัวคิดวากรมศุลกากรควรจะแยกแยะใหเห็น
เลยวา มกีารขนสงทางบกเทาไร ขนสงทางเรอืเทาไร ซึง่จะทาํใหเห็นวาท่ีผานมาการคาขายระหวางดานบริเวณดังกลาว

ใชชองทางใดมากกวากัน คือตองทําทั้งเรื่องของตนทุน การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ รวมทั้งหากมีการดําเนินโครงการ

จะชวยใหประหยัดตนทุนไปเทาใด

ตอนน้ีมนัมีแตตวัเลขรวมของกรมศุลกากร ซึง่เราไมรูวาเปนการขนสงทางบกเทาไร ทางเรอืเทาไร แตคดิวาบริเวณ

เชียงของจะไมคอยมีการขนสงทางเรือสักเทาไร ถาเปนทางเรือนาจะเปนที่อําเภอเชียงแสนมากกวา แตก็ยังมีไมเยอะ
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เชนกัน ฉะนั้นคนที่ไดประโยชนคือจีน เพราะจีนขายของใหเรามากกวาท่ีเราขายของใหจีน สวนการที่เราขายของ

ใหลาว เราก็ไมจําเปนตองไปทางนั้นก็ได

ทัง้น้ี ปจจุบนัการเชือ่มโยงทางกายภาพหลักๆ ทีม่กีค็อืถนน ซึง่หากทาํดีกจ็ะชวยไดมาก แตหากตองการเช่ือมโยง

ทางเรือมันตองดูวาคุมหรือไม เพราะจะไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไมมีใครไปศึกษาจึงยังตอบไมได แตหาก

ทําแลวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนมูลคาสูงมากก็ไมคุมที่จะทํา

จริงๆ แลวคนจังหวัดเชียงรายอยากสงสินคาไปท่ีพมาโดยตรง แตมีปญหาเรื่องกฎระเบียบและสินคาบางอยาง

กต็ดิโควตาจงึไมสามารถสงได เชน สนิคาทางการเกษตร ซึง่ท่ีจริงแลวจังหวัดเชียงรายมีสนิคาหลายอยางท่ีมเีอกลกัษณ 

เชน ชา หรือขาวพันธุพื้นเมือง ฉะน้ันหากพยายามโปรโมตวาส่ิงเหลาน้ีแตกตางกับพ้ืนท่ีอื่นอยางไร คือทําใหมีเร่ืองราว 

ก็จะทําใหสินคามีคุณคาที่สูงขึ้นและเพิ่มมูลคาไดมากกวาเดิม

สิ่งดังกลาวดําเนินการไดทันทีและไดประโยชนทางเศรษฐกิจทันที ในขณะท่ีเรื่องการเปดทางเดินเรือและ

เกาะแกงน้ัน กลับยังไมแนใจวาเปนส่ิงท่ีจําเปนหรือไม สวนตัวคิดวาการดําเนินโครงการอะไรก็ตามควรมีการศึกษา

ผลกระทบท้ังสิ่งแวดลอมและชุมชน หากพบวาผลกระทบเศรษฐกิจเปนบวกมากกวาลบ ก็อาจจะสามารถคัดเลือก

โครงการนั้นๆ ได

อยางไรก็ตาม ขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีวิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบทางลบดวย เพราะที่ผานมาภาครัฐ

คอนขางจะละเลยผูที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม

ที่มา: ทีดีอารไอ จี้รัฐ ครม. ทบทวนมติ “ระเบิดโขง” เหตุยังไมศึกษาผลกระทบ “จีนโกยประโยชนอื้อ”, http://tdri.or.th/tdri-

insight/2017-01-08/

ดร. ชวลิต วิทยานนท� 
นักวิชาการอิสระด�านความหลากหลายทางชีวภาพ

แกงแมนํ้าโขงมีความสําคัญอยางไร
แกงแมนํ้าโขงเปนมรดกทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณและสลับซับซอน เปนแหลงวางไขของปลา เปน

แหลงประมงทีส่าํคัญ เฉพาะท่ีจงัหวดัเชยีงรายในแมนํา้โขงสายประธาน เราพบปลาอยางตํา่ถึง 105 ชนดิ แบงเปนปลา
ใกลสูญพันธุประมาณ 10 ชนิด เฉพาะแกงคอนผีหลง แกงใหญบนแมนํ้าโขง เปนแหลงวางไขของปลาบึกซึ่งเปนปลา

อพยพระยะไกล จากลูกปลาเลก็ ๆ  แถวกัมพูชา ปลาบึกจะเตบิโตแลวข้ึนมาวางไขทีเ่ชียงราย บางสวนทีห่นองคายและเลย

มีคําบอกเลาของพรานปลาบึกวา ปลาบึกจะขึ้นมาผสมพันธุวางไขบนผิวนํ้าบริเวณคอนผีหลง ปลาบึกจะดิ้น รัด 

ปลํ้ากัน จนเกิดเสียงนํ้ากระจาย เมื่อวางไขและผสมพันธุแลวไขปลาบึกจะถูกตะกอนโคลนเคลือบแลวพัดไปยังทายนํ้า 

ลูกปลาบึกจะฟกตัวแถวกัมพูชา เวียดนาม เมื่อเติบโตจึงวายกลับมายังไทย เราจึงสังเกตไดวาแตกอนไมคอยพบ
ปลาบึกตัวเล็ก ๆ  หรือวัยรุนที่เขตแดนไทยไปถึงตอนเหนือของลาว จนปจจุบันมีปลาบึกจากฟารม ทําใหพบปลาบึกได

ทุกขนาด

นอกจากปลาแลว สันดอนบนแมนํ้าโขงยังเปนแหลงหากินสําคัญของนกนํ้า สังเกตตามพื้นทรายจะมีรอยตีนนก
จํานวนมหาศาล เชน นกเขาทราย หรือนกแอนทุงเล็ก วางไขบนดอนทรายดอนกรวดของแมนํ้าโขงหลายรอย

หลายพันตัว นกพวกน้ีเปนสวนหนึง่ของระบบนิเวศ และมปีระโยชนดานเศรษฐกิจการทองเทีย่วเชงินิเวศ มนีกัดูนกจาก

ทั่วโลกมาดูนกแถวริมนํ้าโขง แถวเชียงราย อุบลราชธานี มีนกหลายชนิดที่หายากใกลสูญพันธุ
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การเดินเรือขนาดใหญสงผลตอระบบนิเวศอยางไร
การขนสงและเดินเรอืสนิคาขนาดใหญ 500 ตนัผานจดุทีป่ลาวางไขเปนเรือ่งทีไ่มคอยมใีครพดูถงึ ปลาพวกน้ีวางไข

บนผิวนํ้า พวกปลาบึก ปลาเทพา ปลาเริง เปนปลาใกลสูญพันธุระดับโลก ปลากระเบนลาว ปลายี่สก ยังพบอยู แตก็

นอยลงมาก ปลากระโห ทางเหนอืเรยีกปลาสา กจ็บัไดนาน ๆ  ครัง้ ปลาฝกพราหรอืภาษาถิน่เชยีงรายเรียกปลาดาบญวน 

สญูพนัธุแลวจากแมนํา้เจาพระยา แตยงัพบบางในแมนํา้โขง ทีเ่ชยีงของก็ลดจํานวนลง พวกนีเ้ปนปลาทีม่คีวามเปราะบาง

ตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ถามีเรือลําใหญ ๆ  วิ่งผานไปผานมากวนน้ําใหขุนก็ยอมรบกวนเขา เขาอาจจะหยุด

วางไข หรือวางไขนอยลงก็ได

การระเบิดแกง ขุดสันดอน ยังทําลายแหลงพืชพรรณที่เปนอาหารของปลากินพืช รวมถึงไก สาหรายแมนํ้าโขง

ที่อาศัยแกงใตนํ้าเปนแหลงเจริญเติบโต เปนรายไดสําคัญของคนริมฝงโขง ถาสันดอนถูกขุด แมนํ้าลึกตลอดเวลา 

พืชบนแกงและริมฝงโขงอาจจะหายไป

การระเบิดแกงเพื่อเดินเรือขนสงสินคามีความจําเปนอยางไร
ปจจุบันมีถนน R3A จากยูนนานผานลาว แลวขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทรายเขาสู

ไทย มีแหลงรองรับการขนสงสินคาครบถวนแลว การใชถนน R3A นาจะทําไดงายและใชตนทุนถูก นอกจากถนน R3A 

เรายังมทีาเรืออยูแลวทีอ่าํเภอเชียงแสนและเชียงของ เรอืบรรทกุสนิคาขนาดกลางจากยูนนานกแ็ลนลงมาไดตลอดทัง้ป 

เปนไปไดวาเหตุผลหน่ึงที่จีนหวังจะระเบิดแกงคือเรื่องการทองเที่ยว หวังพานักทองเที่ยวจีนคร้ังละหลายรอยหรือ

พันคนขึ้นไปเที่ยวถึงหลวงพระบาง

บทบาทของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
หลายคนบอกวาคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง หรือ MRC (Mekong River Commission) เปนเสือกระดาษ 

ก็ยอมรับวาเปนจริง ๆ  MRC เปนองคกรท่ีตั้งข้ึนภายใตหลักการของสหประชาชาติก็จริง แตไมมีอํานาจ เหมือนเปน

ลูกนองของรัฐบาลสมาชิกส่ีประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สวนจีนกับพมาเปนแคคูเจรจา พมาบอกวา

แมนํ้าโขงไหลผานเขาชวงสั้น ๆ  จีนก็บอกวาตองคุยกับรัฐบาลกอน
MRC ของสมาชิกทั้ง 4 ประเทศจึงไมมีอํานาจ มีแตงานสนับสนุนทางวิชาการหรือจัดเวทีพูดคุย ขอตกลงตาง ๆ  

เปนไปตามหลักอธิปไตยหรือขอตกลงระหวางประเทศเหลาน้ัน ไมมีสิทธ์ิไปชี้บอกวาส่ิงท่ีคุณทําผิดหรือถูก ประเทศ
ที่ไมพอใจเขาอาจจะไลคนของอีกประเทศออกไดถาทําผิดใจเขา

ฉะนั้น MRC เหมือนฝายอํานวยการ คอยอํานวยความสะดวกและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติตามขอตกลง

แมนํ้าโขง Mekong Agreement (1995) แตวาไมมีอํานาจ ไมไดเปนองคกรตอรอง เมื่อเกิดโครงการระเบิดแกง MRC 

ก็เปนแคผูดําเนินการหรือประสานงานจัดเวทีในแตละประเทศที่ตองการพูดคุยกันเร่ืองน้ี แตขอตกลงเปนอยางไร 

แตละรัฐบาลตองไปคุยกันเอง

แมนํ้าโขงจะคงอยูอยางยั่งยืนไดอยางไร
นกัพฒันาชอบบอกวาคนสวนนอยตองเสียสละเพ่ือคนสวนใหญ แตความจริงแลวไมใช นกัพฒันายคุใหมตองเปน

คนท่ีเห็นแกได คือตองไมใหมีใครเสียประโยชนเลย ไมวาธรรมชาติ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ คุณทําอยางไรก็ได 

ใชเทคโนโลยีชวยใหทุกฝายได ไมมีเสีย นักพัฒนารุนโบราณบอกวาการพัฒนาตองไดอยางเสียอยาง แตการพัฒนา
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ที่บอกวาไดอยางเสียอยางเปนการพัฒนาที่ลาหลัง เปนลักษณะของเผด็จการ มากกวาการพัฒนาเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนสวนใหญ

ที่มา: “ระเบิดแกงแมนํา้โขง” ฐติพินัธ พฒันมงคล (รายงาน) ประเวช ตนัตราภริมย (ถายภาพ) ตพีมิพใน สารคด ีฉบับท่ี 384 กมุภาพันธ 
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ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ 
อาจารย�คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� และผู�เขียนหนังสือ “มังกรหลากสี” 
ให�สัมภาษณ�กรณีระเบิดแก�งแม�นํ้าโขง

รัฐบาลคุนหมิงนาจะไดประโยชนที่สุด เพราะตอนนี้การคุมระบบอุทกวิทยาแมนํ้าโขงตอนบนอยูในมือรัฐบาล

มณฑลยูนนาน ขณะที่มณฑลกวางสีอาจไมสนใจเลยดวยซ้ําเพราะเขาไปสนใจเสนทางบกท่ีตอกับเวียดนามมากกวา 

เวลาดูจีนตองแยกใหดีวามาจากไหน ซึ่งตนคิดวา เรื่องระเบิดแกงในแมนํ้าโขงเร่ืองอาจไมตองข้ึนไปถึงระดับ

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตดวยซํ้าไป อาจจะอยูในระดับกรรมการพรรคระดับมณฑล แลวเรื่องก็สงไป

รัฐบาลกลางใหลงชื่อ ศ.ดร.ยศกลาววาชวงสํารวจน้ีจีนไดทําการสํารวจแมนํ้าโขง แตเม่ือสํารวจเสร็จแลวควรมีการ

จัดเวทีเพื่อดูวาสํารวจไปแลวเปนยังไง และควรมาคุยกับคนทองถิ่นวาไดผลอะไร ทั้งไทย จีน ลาว ตองมีเวทีทองถิ่น 

แลวตรงน้ันขอมูลเผยออกมาวาจะเอายงัไงตอ ในขณะเดยีวกนัตองเตรียมประเดน็ศึกษาวาปญหาพรมแดนจะมหีรือไม 

ปญหาตลิง่จะมีไหม สวนเรือ่งผลกระทบกับปลามีอยูแลวซึง่เรามขีอมลูพอ ขณะเดยีวกนัการมีสทิธมิเีสยีงในการควบคุม

นํ้าควรมีการคุยกันหรือไม เพราะตอนนี้จีนผูกขาดอยูคนเดียว

ที่นาเปนหวงคือประเด็นดานความมั่นคง เพราะปจจุบันจีนไดเขาไปตั้งฐานทัพเรือในกัมพูชา กลายเปนฐานทัพ

เรือใหญของจนี โดยเก่ียวของกบันโยบาย one belt one road ดวย ซึง่สรางเสร็จแลวติดสีหนุวลิล และอยูในยทุธศาสตร

สรอยไขมุกของจีน ซึ่งจีนอาจไมสนใจเรื่องการลําเลียงกองกําลังผานแมนํ้าโขงสักเทาไหร แตเขาตองการมีกองกําลัง

ที่สามารถควบคุมบริเวณนี้ได โดยมีเรื่องของนายหนอคําเปนกรณีศึกษา

ยุคอดีตจีนไมไดใหความสนใจแมนํ้าโขง แตยุคปจจุบันจีนให เพราะวาจีนสมัยกอนมีโรคกลวับางอยางในทางใต

จนไมกลาลงมา โดยมองวาแถวนีม้แีตคนปาอยูเยอะ เปนพวกไมมอีารยธรรม ทีส่าํคญัคอืในยานนีม้โีรคภยัไขเจ็บอยูมาก 

โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย ที่คนจีนกลัวมาก ดังนั้นหากดูประวัติศาสตรสมัยกอนจะไมมีจีนลงมาตํ่ากวาลิเจียงเพราะ

เร่ิมรอนและยุงเยอะ ดังนั้นจีนสมัยกอนจึงอพยพทางทะเลที่เราเรียกกันวาจีนโพนทะเล แตยุคนี้เขาไมตองกลัวแลว
“จุดออนหนึ่งของจีน ที่เขาวิจารณกันทั่วโลกคือ จีนไมเคยสนใจธรรมชาติแวดลอม ไมวาจะเปนแมนํ้าสายไหน 

เขามองเปนแคบอไปหมด แมโขงของเราก็มองเปนบอนํ้า ไมสนใจปลา ไมสนใจระบบนิเวศ ตอนนี้คุณมาพูด แกงเปน

ทีอ่ยูของปลา จนีไมสนใจหรอก เขาสนใจแควาจะขายของไดรเึปลา เปนวธิคีดิทีเ่ปนเทคโนเซน็ทริก (Techno centric) 

ที่สุดโตง ขณะท่ีอเมริกันยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมมากกวาจีน อุทกวิทยาจีนสนใจแควาจะควบคุมอยางไร จีนเนน

วัฒนธรรมที่เหนือกวาธรรมชาต ิหลายชาติหลายภาษาคิดแบบนี้

“การตอตานจนีแลวไปพดูเรือ่งระบบนเิวศเขาไมแครหรอก หากจะตอรองกบัจนีตองทาํใหเหน็วาไมคุมทีจ่ะลงทนุ 
จําไดไหมป 2008 ที่ระเบิดแกงและหยุดที่สามเหล่ียมทองคํา ตอนนั้นก็ประทวงใหญ ที่สําเร็จไมใชเพราะทองถิ่น

เขมแข็ง แตเพราะโอลิมปก จีนกลัวถูกบอยคอต
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“ในรัฐบาลทักษิณยอมถอยเรื่องระเบิดแกงเพราะเกรงปญหาผลกระทบเร่ืองความมั่นคง แตรัฐบาลปจจุบัน

ซึ่งเปนรัฐบาลทหาร กลับใหความสําคัญเร่ืองความมั่นคงนอยกวา เราตองดูบทเรียนจากพมาป 1988 ตอนนั้น

สังคมโลกไมคบพมา ดังนั้นพมาจึงหันไปคบกับจีน ซึ่งขณะนี้ไทยเองก็อยูในสถานะแบบนั้นคือ ยุโรปไมคบเรา อเมริกา

ก็มีแตบีบ ยิ่งมีอิทธิพลของบริษัทขนาดใหญของเจาสัวเช้ือสายจีนไดประโยชนจากการคุยกับจีน ทําใหโอกาสท่ี

รฐับาลทหารจะขัดใจจนีจึงคอนขางนอย นโยบายคาํวาบาลานซนีส่าํคัญมากสําหรบัภูมภิาคเรา เพราะประเทศเราเปน

ประเทศเล็ก การท่ีรฐับาลทหารไปอยูกบัจีนมากจนเกินไปน่ีมนัอึดอัด ทาํใหประเทศอดึอัดไปดวย และจะทําใหประโยชน

ของชาติเสียหาย ทําใหทางเลือกของบานเรานอยลง ไมวาจะเปนเรื่องของการคา การลงทุน ก็ไมมี และคุณก็มานึกวา

เด๋ียวทนุจีนก็มา เขาไมมาหรอก เขาไมไดมาแบบทีจ่ะมาทดแทนการลงทนุของตางชาตทิัง้หมดได คณุเอาไขไปใสตะกรา

ใบเดียว ไมมใีครเขาทํากันในโลก แลวคุณก็ตกในภาวะท่ีตองพึง่พิงจีนมากขึน้เรือ่ยๆ และจีนเปนชาติทีถ่าเขาไดเปรยีบ 

เขาเปนนักฉวยโอกาสที่เกง แตไปตอวาเขาก็ไมได คนเราโงเอง เมื่อเขาไดเปรียบ เขาก็จะฉวยโอกาส แมกระทั่งเงินกู

จากจีนแพงกวาที่อื่นตลอด ญี่ปุนนี่ดอกถูกกวา แตทําไมกูจีน นี่เปนคําถามท่ีตองถามนักธุรกิจ ฉลาดๆ แตประเด็น

แคนี้คิดไมออก”

ที่มา: เรือสํารวจถึงเชียงของแลว จี้แผนที่ทหาร-ฝายความม่ันคงแจงเหตุปลอยจีนสํารวจแมนํ้าโขง หว่ันแผนดินเสียหาย นักวิชาการ

ระบุเปนหน่ึงในยทุธการสรอยไขมกุ เตอืนอิงมงักรมากเกินไปนาํพาชาติเสยีหาย, สาํนกัขาวชายขอบ, 23 เมษายน 2560, http://

transbordernews.in.th/home/?p=16606
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จัดพิมพโดย
• เครือขายอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง-ลานนา (กลุมรักษเชียงของ)

• International Rivers
• สถาบันชุมชนลุมนํ้าโขง

• สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต


