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“ทําไมจึงไมควรระเบิด
แกงแมนํ้าโขง?”
1. ความสําคัญของแมนํ้าโขง

1.1 ภูมิศาสตรและระบบนิเวศแมนํ้าโขง

แมนํ้าโขง สายนํ้าหลอเลี้ยงสรรพชีวิตในอุษาคเนย
มาเนิ่นนานนับพันป จากตนกําเนิดในทิเบต นํ้าโขงไหลสู
มณฑลยูนนานทางตอนใตของจีน ผานพมา ลาว สยาม
เขมร จนลงสู  ท ะเลทางเวี ย ดนามใต ประชาชนกว า
60 ลานคนอาศัยอยูร มิ ฝง แมนาํ้ โขงไดพงึ่ พาทัง้ ทรัพยากรนํา้
อาหารธรรมชาติ ประชาชนในบริเวณลุมนํ้าโขงไดอาศัย
ปลาตางๆ ในแมนาํ้ เปนแหลงอาหารโปรตีนสําคัญ แมนาํ้ โขง
มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากเปนอันดับ 3
ของโลก รองจากแมนาํ้ อเมซอนในอเมริกาใต และแมนาํ้ แซร
ในทวีปแอฟริกา มีจาํ นวนพันธุป ลาทีส่ าํ รวจพบ 1,245 ชนิด
มี พื้ น ที่ ชุม นํ้ า 795,000 ตารางกิ โ ลเมตร ในทุก ๆ ป
ปริมาณนํ้าจากแมนํ้าโขงไหลลงสูทะเลจีนใตเฉลี่ยสูงถึง
475,000 ลานลูกบาศกเมตร
แม นํ้ า โขงส ว นที่ ผ  า นประเทศไทยเป น ช ว งของ
แมนํ้าโขงตอนลางซึ่งไหลผาน อําเภอเชียงแสน อําเภอ
เชียงของ และอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง

97 กิ โ ลเมตร ก อ นเข า สู  ป ระเทศลาว และไหลเป น
พรมแดนไทย-ลาว เริม่ จากจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร
สภาพแมนํ้าโขงในตอนบนมีลักษณะเปนแกงหิน
และหนาผา รองนํา้ ไมกวางนัก ไหลผานขุนเขาสองขางไป
จนสุดแดนไทยลาวที่อําเภอเวียงแกน และเปนลักษณะ
เชนนี้ไปจนถึงหลวงพระบางในลาว สวนสภาพแมนํ้าโขง
ในภาคอีสาน สายนํา้ แผกวางออก ประกอบไปดวยชายฝง
และหาดทราย และพบเกาะแกงเปนจํานวนมากอีกครัง้ ที่
สี่พันดอนในประเทศลาว
แมนาํ้ โขงในบริเวณของประเทศไทยมีความแตกตาง
ของระดับนํ้าในฤดูแลงกับฤดูนํ้าหลากสูงถึง 20 เมตร
เปนฤดูกาลของนํ้าตามธรรมชาติที่นําไปสูวิถีชีวิตและ
วิ ถี ก ารผลิ ต ของชุ ม ชนที่ พึ่ ง พากั บ แม นํ้ า สายนี้ แต ใ น
ปจจุบันฤดูกาลของนํ้าไมเปนไปตามธรรมชาติ มีความ
เปลีย่ นแปลงไปมากเนือ่ งจากการสรางเขือ่ นกัน้ แมนาํ้ โขง
ตอนบนในมณฑลยูนนานของประเทศจีน
ภาพโดย นายแพทยสมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ
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1.2 ระบบนิเวศแมนํ้าโขงตอนบนบริเวณ
จังหวัดเชียงรายและความสัมพันธ
ตอสังคมวัฒนธรรมทองถิ่น

บริเวณพรมแดนไทย-ลาว แมนํ้าโขงไหลจากเขต
ชายแดนพมา-ลาว เขาสูประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ และสิ้นสุด
ทีผ่ าได อําเภอเวียงแกน ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร
สวนในประเทศลาว มีเมืองตนผึ้ง และเมืองหวยทราย
แขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แม นํ้ า โขงช ว งนี้ มี ค วามแคบและคดโค ง ทํ า ให เ กิ ด
ระบบนิเวศที่หลากหลายแตกตางกัน จากงานศึกษาของ
คณะวิจัยไทบานอําเภอเชียงของ-เวียงแกน เมื่อป 2546
พบวามีความหลากหลายของระบบนิเวศมากถึง 11 ระบบ
กระจายอยูตลอดลํานํ้า โดยมีรายละเอียดสําคัญๆ ดังนี้
(1) ผา เปนระบบนิเวศที่ถือไดวาเปนเอกลักษณ
ของแมนาํ้ โขงบริเวณนี้ มีลกั ษณะเปนแทงหินหรือกลุม หิน
ที่เกิดในแมนํ้า มีความสลับซับซอนอันประกอบดวยรอง

นํา้ ลึก ในหนาแลงเมือ่ นํา้ ลดระดับลง กลุม ผาจะโผลพน นํา้
ในฤดูนํ้าหลากกลุมผาจะจมอยูใตนํ้า มีชื่อเรียกอยางเปน
ทางการวา “แกง” และแมนาํ้ โขงตัง้ แตสามเหลีย่ มทองคํา
จนถึงบานหวยลึก ตําบลมวงยาย มีกลุมหินผา 1 กลุม
ที่ถูกเรียกวาแกง คือ แกงไก เนื่องจากกลุมหินนี้เปนที่พัก
ระหวางทางของไกปาที่บินขามแมนํ้าโขง บริเวณนั้นยังมี
แกงหินรูปรางคลายหงอนไก ชาวบานจึงเรียก “แกงไก”
(2) คก เปนบริเวณที่มีหลุมลึกในแมนํ้าโขงและ
นํา้ ไหลวน คกแตละแหงมีขนาดและความลึกตางกัน บางที่
ลึกถึง 10 เมตร ระบบนิเวศที่เรียกวา คก นี้สวนใหญ
ประกอบดวย “ผา” ทําใหเกิด “คก” เพราะเมื่อกระแส
นํ้าปะทะกับผา ทําใหเกิดเปนกระแสนํ้าวนบริเวณใกลๆ
พัดเอาตะกอนทรายออกไปจนเกิดเปนหลุมลึกและเวา
เขามาริมฝงนํ้า
(3) ดอน มีสภาพเปนเกาะกลางนํ้า เกิดจากทราย
และกอนหินขนาดเล็กมากมายทีแ่ มนาํ้ โขงพัดพามาทับถม
จนกลายเปนดอน ดอนเปนตัวบังคับนํ้าตามธรรมชาติ
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ใหไหลไปตามรองนํา้ เปนตัวปองกันชายฝง ไมใหพงั ทลาย
จากกระแสนํ้ า แต ห ากสายนํ้ า ไหลเชี่ ย ว ดอนจะถู ก
กัดเซาะจนรองนํา้ เปลีย่ นทิศ ในหนาแลงจะมีหาดหินและ
หาดทรายเชื่อมตอกับฝง เชน ดอนทรายหลวง บริเวณ
บานหาดในฤดูนํ้าหลาก ดอนจะกลายเปนเกาะกลางนํ้า
บางดอนอยูริมฝงแมนํ้าโขง
(4) หาด เปนหาดทรายหรือหาดหินลาดยาวปริม่ นํา้
และบางสวนพนนํ้า สวนลางสุดอยูใตนํ้า หาดมี 2 แบบ
คือ หาดซึง่ เกิดบริเวณสองฝง แมนาํ้ โขง แตละหาดอาจยาว
นับกิโลเมตร บริเวณดังกลาวนอกจากจะมีทรายแลวยังมี
กอนหินขนาดเล็กมากมาย เชน หาดจัน่ หาดฮาย หาดแฮ
หาดซึ่งเกิดจากดอนกลางแมนํ้าโขง ความยาวของหาด
สัมพันธโดยตรงกับขนาดของดอน หาดที่เกิดจากดอนนี้
มีชื่อเรียกสัมพันธกับดอน เชน หาดดอนสะเล็ง หาดดอน
มะเตา หาดดอนผาฟา ฯลฯ
(5) ร อ ง หมายถึ ง การอ อ มไปข า งหลั ง ร อ งใน
แมนํ้าโขง คือ ลักษณะรองนํ้ากวางประมาณ 5 เมตร
ไหลออมหินผาหรือดอนและไหลออกสูนํ้าใหญอีกครั้ง
นํ้าไหลผานเขาออกไดตลอด จะพบรองในชวงหนาแลง
เทานั้น บางแหงเปนแนวขนานไปกับแมนํ้าโขง บางแหง
เปนวงกลม มีหนิ ผาลอมรอบบางสวน รองเปนทีอ่ ยูอ าศัย
ของปลาขนาดเล็ก เชน ปลาเกล็ดถี่ ปลาสรอย ปลาซิว
ปลาหวาน ปลายอน
(6) หลง คือ รองนํ้าที่ไมสามารถไหลเชื่อมตอกับ
แมนํ้าหลักได นํ้าในหลงนั้นจะนิ่งและตื้น จะพบหลง
ในหนานํ้าลดชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม หลงเปนที่อยู
อาศั ย ของปลาเล็ ก และปลาที่ ติ ด อยู  เ วลานํ้ า ลดแล ว
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
มักเกิดริมฝง สําหรับชาวบานแลว หนองมีความสําคัญมาก
เนื่องจากเปนแหลงกักเก็บนํ้าในหนานํ้าลด ชาวบาน
สามารถนํานํา้ ในหนองไปใชในการเกษตรบริเวณใกลหนอง
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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
กลุม หินผาในตอนปลายเปนแนวชวยปองกันการพังทลาย
ของตลิง่ ดานหลังของแจมเปนทีอ่ ยูอ าศัยของปลาขนาดเล็ก
ตรงปลายแจม ชาวบานมักหาปลาดวยการใชสอด ตวง
แห พืชสวนใหญเปนตนไครและผักไหม
(9) นํ้าหวยและแมนํ้าสาขา บริเวณคอนผีหลง
มีนาํ้ หวยและแมนาํ้ สาขามากมาย นํา้ หวยในฝง ไทยมีดงั นี้
คือ หวยตุ หวยโตน หวยเสือขบหมา สวนฝงลาวมีแมนํ้า
ดังนี้ แมนํ้าเกื๋อง แมนํ้ายอน แมนํ้างาว นํ้าหวยและลํานํ้า
สาขามีความสําคัญตอปลาในแมนํ้าโขงอยางมาก เพราะ
ในหนานํ้าหลาก นํ้าจากแมนํ้าโขงจะเออทนทวมนํ้าหวย
และแมนาํ้ สาขา ปลาจะอพยพเขามาหากิน วางไข อยูอ าศัย
และเจริญเติบโตในลํานํ้าสาขา ในชวงนํ้าลดปลาจะกลับ
คืนสูแมนํ้าโขง
(10) ริมฝง แมนํ้าโขงประกอบดวยพื้นที่เชิงเขา
พืน้ ทีร่ อ งเขา เพราะเหนือขึน้ ไปบริเวณเขตคอนผีหลงเปน
พืน้ ทีภ่ ดู อย มีพนื้ ทีร่ าบขนาดเล็ก โดยมีเทือกเขาดอยหลวง
เปนแหลงตนนํ้าของลําหวยสาขาแมนํ้าโขง ริมฝงเปน
บริเวณที่เชื่อมตอกับหาดทราย หาดหิน กลุมหินผา และ
แมนาํ้ โดยตรง ในหนาแลงสวนใหญรมิ ฝง แมนาํ้ โขงบริเวณ
คอนผีหลงจะมีความชันสูง แตในปจจุบนั หนานํา้ หลากริมฝง
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จะถูกกระแสนํา้ ไหลพังทลายตลิง่ เพราะการเปลีย่ นแปลง
ของกระแสนํ้าโขง พืชริมฝงที่พบคือ ตนไครนวล ตนเดื่อ
ตนงิ้ว ตนไผ ผักหม ผักจีจอ ผักกูด ผักอีแล ผักไหม
และเครือนอดนํา้ ชาวบานยังใชพนื้ ทีร่ มิ ฝง ในการเพาะปลูก
พืชไร ผักสวนครัว ไมผลริมฝงโขง เชน ขาวโพด ถั่วแขก
แตงโม สม ลําไย ลิน้ จี่ ไผ สมโอ ถือเปนพืน้ ทีเ่ กษตรสําคัญ
ของชุมชน
(11) กวาน มีลักษณะเปนคุงนํ้า เปนวังคลายคก
อยูด า นในของสวนโคงของแมนาํ้ โขง กระแสนํา้ ในบริเวณ
กวานจะหมุนวนเปนวงกวาง กวานเปนที่อยูอาศัย แหลง
หากิน และพื้นที่วางไขของปลาหลากหลายชนิด ปลา
ที่พบในบริเวณกวานไดแก ปลายอน ปลาหวาน ปลากด
ปลาสะโม ปลาคัง ปลาคาว ปลาบึก ฯลฯ กวานที่พบใน
แมนํ้าโขงตอนบนตลอดพรมแดนไทย-ลาวมี 2 แหงคือ
กวานบานแซว ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน และกวาน
ดอยยามอน บานปากอิงใต ตําบลศรีดอนชัย อําเภอ
เชียงของ บริเวณกวานบานแซว คนหาปลาเคยพบเห็น
ปลาบึกโผลขนึ้ มาเลนนํา้ บริเวณนี้ บางครัง้ เห็นถึง 4-5 ตัว
ชวงเดือนพฤษภาคม
โดยธรรมชาติของแมนํ้าโขง เกาะ แกง หาด ดอน
เปนแหลงกําเนิดพรรณพืชที่เปนอาหารและที่อยูอาศัย

ของปลา เปนฝายทดนํ้าโดยธรรมชาติ ชวยลดความเร็ว
ของกระแสนํ้า ชวยเก็บกักนํ้าในชวงฤดูแลง เปนแหลง
อาหารของชุมชน และทัศนียภาพที่สวยงาม
ระบบนิเวศยอยเหลานี้ขึ้นอยูกับการขึ้น-ลงของนํ้า
ในแมนาํ้ โขงทีแ่ ตกตางกันระหวางฤดูนาํ้ ลดกับฤดูนาํ้ หลาก
ประมาณ 20 เมตร ทําใหมพี รรณพืชแมนาํ้ โขงทีห่ ลากหลาย
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 รวมถึงปลาบึกนํ้าจืดซึ่งเปนปลาไมมีเกล็ด
ขนาดใหญที่สุดในโลกจะขึ้นมาวางไขในลํานํ้าโขงตั้งแต
บานเมืองกาญจน อําเภอเชียงของ ขึ้นไปถึงบานแซว
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การศึกษายังพบอีกวา ชุมชนริมฝง แมนาํ้ โขงแบงออก
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่พึ่งพาแมนํ้าโขงเปนหลัก ทั้งการ
หาปลา การเก็บไก การทําเกษตรริมโขง การวิง่ เรือรับจาง
ขามฝงไทย-ลาว และนํานักทองเที่ยวลองแมนํ้าโขง กลุม
ที่สองเปนกลุมที่ประกอบอาชีพอื่น แตก็ลงหาปลาหรือ
เก็บไกเพือ่ เปนอาหารและรายไดทางเศรษฐกิจครอบครัว
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โดยชุมชนกลุม แรกทีพ่ งึ่ พาแมนาํ้ โขงเปนหลักพบวา
คนหาปลามีเครื่องมือหาปลาพื้นบานที่มีถึง 71 ชนิด
ที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับระบบนิเวศยอยตางๆ ของ
แมนํ้าโขงและพฤติกรรมปลาแตละชนิด ซึ่งเปนความรู
เกี่ยวกับปลาที่สั่งสมจากบรรพบุรุษ
ส ว นการทํ า เกษตรริ ม โขงนั้ น จะทํ า ในฤดู นํ้ า ลด
การทําเกษตรริมโขงจะทําตามริมฝง หาดทราย และดอน
ซึ่ ง เป น ระบบนิ เ วศย อ ยของแม นํ้ า โขง เกษตรริ ม โขง
ใหผลผลิตสูง เนื่องจากมีปุยธรรมชาติที่แมนํ้าโขงพัดพา
มาทับถมในฤดูนํ้าหลาก เกษตรริมโขงจึงเปนแหลงผลิต
อาหารและแหลงรายไดทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของครอบครัว
ในชุมชนริมฝงแมนํ้าโขง
สวนการเขาถึงพรรณพืชพบวา ชาวบานมีความรู
ในการเขาถึงพรรณพืชแมนํ้าโขงทั้ง 65 ชนิด ทั้งการใช
ประโยชนตางๆ ดานอาหาร สมุนไพร เครื่องใชในบาน
เครือ่ งมือหาปลาและเหยือ่ ปลา มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของชาวบาน โดยเฉพาะไกหรือสาหรายแมนํ้าโขงที่เกิด
ในฤดูกาลนํ้าลดและถือวาไกแมนํ้าโขงเปนไกที่มีคุณภาพ
มีรสชาติ และสามารถขายไดราคาดี
ในดานสังคมวัฒนธรรมการศึกษาพบวา แมนํ้าโขง
บริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบนเปนแหลงหาปลารวมกัน
ของคนในชุมชนทั้งฝงไทยและลาว มีลั้งหรือลวงหาปลา
ขนาดใหญ 11 แหง โดยจัดการพืน้ ทีห่ าปลาเหลานีร้ ว มกัน
เชน การเพี้ยวลั้ง ซึ่งเปนการรักษาใหลั้งหาปลาสามารถ
หาปลารวมกันได
ชุ ม ชนริ ม ฝ  ง โขงมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งพื้ น ที่ ห าปลา
ในแมนํ้าโขงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุมครองอยู การหาปลา
จึ ง ต อ งมี ก ารบนบานหรื อ มี พิ ธี ก รรมเพื่ อ ขอปลาและ
ให คุ  ม ครองระหว า งหาปลา นอกจากนี้ ยั ง มี พิ ธี ก รรม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แม นํ้ า ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต และ
ความคิดของกลุมคนที่ตั้งชุมชนสองฝงโขงบริเวณนี้ เชน
พิธีไหลเรือไฟ
นอกจากนี้ในพื้นที่เชียงแสน เชียงของ เวียงแกน
ชาวบานในพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการพัฒนาแมนาํ้ โขง
ตอนบน การสรางเขือ่ นกัน้ แมนาํ้ โขง 6 แหงในเขตยูนนาน
ทําใหระดับนํ้าโขงขึ้น-ลงไมปกติ สงผลใหปลาไมอพยพ
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ตามฤดูกาล เกิดการพังทลายของชายฝง และดอน รองนํา้
เปลีย่ นทิศ และการทับถมของตะกอนทรายทีท่ าํ ใหระบบ
นิเวศแมนํ้าโขงเสื่อมโทรม การพังทลายของริมฝงและ
ดอนยังทําใหบา นเรือนของชาวบานเสียหาย รวมถึงพืน้ ที่
ทีใ่ ชในการทําเกษตรริมโขง เพราะเสีย่ งตอการถูกนํา้ ทวม
ผลกระทบดังกลาวรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการควบคุมนํ้า
ของเขื่ อ นจี น เพื่ อ ทํ า การระเบิ ด แก ง แม นํ้ า โขงบริ เ วณ
พรมแดนลาว-พมา ตั้งแตป 2544 เปนตนมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การอพยพของปลาไมขึ้นมาตามฤดูกาล และ
คนหาปลาไมสามารถใชเครือ่ งมือหาปลาพืน้ บานได ทําให
จับปลาไดนอยลง 50% สงผลใหคนหาปลาตองหยุด
หาปลา หรือเปลีย่ นอาชีพ เชน รับจาง สวนไกลดลงเหลือ
ประมาณ 30% เมื่ อ เที ย บกั บ ก อ นการระเบิ ด แก ง
ผลกระทบนีท้ าํ ใหชาวบานเดือดรอนทัง้ ในมิตคิ วามมัน่ คง
ทางอาหารและสุขภาวะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงการสูญเสียความสามารถในการ
พึ่งตนเอง
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2. โครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชางแมนํ้าโขง ระยะที่ 1 (2537-2546)

แนวคิดของโครงการปรับปรุงรองนํา้ เพือ่ การเดินเรือ
พาณิชยในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง เริ่มมีแนวคิดมาจาก
การเริ่ ม ต น รวมตั ว กลุ  ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม นํ้ า โขง
(Greater Mekong Sub-region: GMS) ไดแก กัมพูชา
ไทย ลาว พมา เวียดนาม จีน ทีม่ งุ การพัฒนาความรวมมือ
ดานโครงสรางทางเศรษฐกิจพื้นฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ
เขื่อนไฟฟาพลังนํ้าและโครงการขายพลังงาน โดยการ
ผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
ตอมาเมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2536 รัฐบาล 4 ประเทศ
ไดแก ไทย จีน พมา ลาว ริเริ่มแนวคิดจะทําแมนํ้าโขง
ใหเปนชองทางคมนาคมเพือ่ การคา และจัดใหมคี ณะสํารวจ
ร ว มเรื่ อ งการคมนาคมทางนํ้ า ในแม นํ้ า โขงตอนบน
ไดขอ สรุปวาแมนาํ้ โขงในสภาพธรรมชาติสามารถเดินเรือได
ขนาดใหญที่สุดระวางบรรทุก 60 ตัน แตหากควบคุม
เกาะแกงบางสวน (ระเบิดเกาะแกงและปรับปรุงสันดอน
ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การเดิ น เรื อ ขนาดใหญ อ อก แล ว
ปรับปรุงแมนํ้าใหมีลักษณะคลายคลอง (canalization))
เรื อ ขนาดระวางบรรทุ ก 100, 300 และ 500 ตั น
จะสามารถแลนในแมนํ้าไดเปนระยะเวลาอยางตํ่า 95%
ในรอบป (หรือ 347 วันใน 1 ปโดยไมสามารถวิ่งไดอยาง
มากทีส่ ดุ แคปล ะ 18 วันเทานัน้ ) และโครงการนีค้ วรมีการ
ดําเนินการโดยเร็วที่สุด
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ผูวาราชการจังหวัด
ยูนนาน นาย He Zhiqiang เสนอแผนพัฒนาแมนํ้าโขง
ตอนบนให เ ป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษหรื อ Lancang
Economic Belt และมีขอ เรียกรองใหมกี ารเปดแมนาํ้ โขง
เพื่อการเดินเรือระหวางประเทศไปยังแมนํ้าโขงตอนลาง
ผานเมืองสิบสองปนนา
เดื อ นกั น ยายน 2537 ในการประชุ ม ประเทศ
อนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขงครัง้ 4 โครงการปรับปรุงการเดินเรือ
ในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง ถูกยกใหเปนโครงการนํารอง
ทีค่ วรเริม่ ดําเนินการ เนือ่ งจากถูกมองวาใชเงินลงทุนนอย
ที่สุดและใหผลตอบแทนคุมคาที่สุดในบรรดาโครงการ

พัฒนาตางๆ ที่มีการนําเสนอ (เชน ถนน รถไฟ) อีกทั้งยัง
เปนชองทางนําไปสูการใชทรัพยากรอื่นๆ ไดงายขึ้นดวย
ตอมาเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2543 รัฐบาล 4 ประเทศ
ประกอบดวย จีน ลาว พมา และไทย ไดรวมลงนามใน
“ขอตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชางแมนาํ้ โขง” (Agreement on Commercial Navigation
on Lancang-Mekong River among China, Laos,
Myanmar and Thailand in year 2000) ที่ทาขี้เหล็ก
ประเทศพม า และในภาคผนวกแนบท า ยข อ ตกลงฯ
(Annex3: Guideline on the Maintenance and
improvement of the Navigability of the LancangMekong River) ยังไดระบุแนวทางการดําเนินงานซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ป ระเทศสมาชิ ก พึ ง ใช ม าตรการ
ที่จําเปนในการขจัดอุปสรรคและอันตรายใดๆ ซึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอการเดินเรือ รวมถึงรวมมือกันในการ
รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น เรื อ ในแม นํ้ า โขงบริ เ วณ
ที่ไหลผาน เพื่อใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินเรือ โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองไมสง ผลกระทบ
ตอการเปลีย่ นแปลงของรองนํา้ ลึก (Thalweg) กระแสนํา้
รวมถึงเขตเสนแดนระหวางประเทศสมาชิก1 โดยใน
ขอตกลงระบุวา “ภายใน 1 ปหลังจากการลงนามใน
ขอตกลงนี้ ใหเรือของประเทศภาคีความตกลงมีสทิ ธิแลน
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
ในที่ประชุมคณะทํางานตามขอตกลงฯ ที่เมืองคุนหมิง
1

เอกสารสรุปสาระสําคัญแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวาง
ประเทศในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง ค.ศ.2015-2025 และการ
ดํ า เนิ น งานเบื้ อ งต น โครงการปรั บ ปรุ ง ร อ งนํ้ า ทางเดิ น เรื อ
ในแมนํ้าลานชางและแมนํ้าโขง
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ประเทศจีน ไดแตงตั้งคณะสํารวจความเหมาะสมของ
โครงการปรับปรุงทางนํ้า (ระเบิดแกง) ในชวงดังกลาว
พฤศจิ ก ายน 2543 รายงานการสํ า รวจความ
เหมาะสมเบือ้ งตน (Feasibility Study; FS) ของโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ทางนํ้ า (โดยการระเบิ ด แก ง ) ได ข  อ สรุ ป ว า
1) โครงการนี้มีความเหมาะสมทางเทคนิค 2) การระเบิด
จะไมทาํ ใหกระแสนํา้ , ปริมาณนํา้ และทองนํา้ ในแมนาํ้ โขง
เปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะไมมีผลตอเสนแบง
เขตแดน 3) โครงการนีม้ คี วามจําเปนอยางเลีย่ งไมได และ
จําเปนตองทําอยางเรงดวน
เมษายน 2544 ทีมศึกษารายละเอียดการออกแบบ
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment; EIA) ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล รวม
เวลาลงพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูลเพือ่ ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
ตั้งแต 18 เมษายน-12 มิถุนายน เพียง 1 เดือนกวา
กันยายน 2544 รายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดลอมฉบับสมบูรณเสร็จสิน้ บนพืน้ ฐานของฉบับราง
ที่เตรียมโดยฝายจีน และคณะรัฐมนตรี (ไทย) อนุมัติ
รายงานวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) ของ
โครงการระเบิดแกง
โดยเนื้อหาสําคัญของโครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
การพาณิชยฯ ในระยะที่ 1 มีการแบงโครงการออกเปน
3 ชวง ดังนี้
1. ชวงแรก ตองระเบิดแกงหินจํานวน 11 แกง และ
10 กลุมหินโสโครกหลัก ติดตั้งสัญญาณเดินเรือ 100 จุด
106 เครื่องหมาย และวินช (รอกชวยดึงเรือขามแกง)
4 จุด เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุ กอยางตํ่า
10 ตันไดเปนระยะเวลาอยางตํ่า 95% ในรอบป ซึ่งใน
ชวงนีโ้ ครงการไดวางแผนใหดาํ เนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน
ปหนา (พ.ศ.2546)
2. ชวงที่สอง ตองระเบิด 51 แกงและดอน เพื่อให
สามารถเดินเรือระวางบรรทุกอยางตํ่า 300 ตันไดเปน
ระยะเวลาอยางตํ่า 95% ในรอบป
3. ช ว งที่ ส าม ปรั บ ปรุ ง ทางนํ้ า ให เ ป น คลอง
(Canalization) เพื่อใหสามารถเดินเรือระวางบรรทุก
อยางตํา่ 500 ตันไดเปนระยะเวลาอยางตํา่ 95% ในรอบป
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ตอมาเมือ่ ตนเดือนเมษายน 2545 เริม่ มีการดําเนินการ
ระเบิ ด แก ง ตามแผนทั น ที ห ลั ง จากที่ รั ฐ บาลลาวเป น
ประเทศสุดทายทีอ่ นุมตั ริ ายงานการศึกษาผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม (EIA) เมื่อเดือนมีนาคม 2546 โดย
มี แ ก ง บริเ วณพรมแดนพม า -ลาวถู ก ระเบิ ด อย า งน อ ย
3 แหง ไดแก แกงบริเวณปากนํ้าหลอย (Nam Loi River
Mouth) แกงตนออ (Tang Ao) และแกงมองผาเหลียว
ลาง (Lower Mong Pa Liao) และในชวงป 2545-2546
มี แ ก ง หิ น ที่ ถู ก ระเบิ ด ออกไปแล ว จํ า นวน 16 แก ง ใน
ชายแดนจีน-พมา และลาว-พมา คือ 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” ในเขตชายแดนไทยลาว เทานั้นที่ยังไมถูกระเบิด
ด ว ยการคั ด ค า นอย า งหนั ก ของชาวบ า นริ ม ฝ  ง
แม นํ้ า โขงและกลุ  ม สิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น คื อ กลุ  ม
รักษเชียงของและชุมชนริมแมนํ้าโขงและองคกรดาน
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สิ่งแวดลอมตางๆ ในประเทศไทย ตอมาเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีใหชะลอโครงการปรับปรุง
ร อ งนํ้ า ฯ ออกไป เนื่ อ งจากเกรงจะส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและชุมชน และใหกระทรวงกลาโหมจัดทํา
ขอตกลงการปกปนเขตแดนทางนํ้ากับรัฐบาลลาวให
แล ว เสร็ จ และให มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิง่ แวดลอมใหม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมไดวาจางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด แมเนจเมนท จํากัด (Team Consulting Engineering
and Management Limited Company) เปนบริษัท
ปรึกษาจัดทํารายงานดังกลาว แลวเสร็จในป 2547 และ
โครงการดังกลาวไดยุติไปชั่วคราว

3. โครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชางแมนํ้าโขง ระยะที่ 2 (2559 เปนตนมา)

แมโครงการระเบิดแกงแมนํ้าโขงจะเงียบหายไป
หลายป แตในทางความรวมมือระหวางรัฐทั้ง 4 ประเทศ
มี ก ารประชุ ม กั น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการประสานงานดําเนินการความตกลงวาดวย

การเดินเรือพาณิชยในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง (JCCN)
ครั้งที่ 11 (กันยายน 2555) ทางประเทศจีนไดเสนอ
โครงการจัดทําแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศ
ในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง ระยะกลางและระยะยาว
เพื่อรองรับปริมาณการขนสงในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให เ รื อ บรรทุ ก ขนาด 500 ตั น (DWT)
ผานไดอยางสะดวกและปลอดภัย
และการประชุมคณะกรรมการ JCCN ครั้งที่ 13
(มกราคม 2558) ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณารางแผนพัฒนาการ
เดินเรือระหวางประเทศในแมนํ้ าลานชาง-แมนํ้าโขง
ค.ศ.2015-2025 (Development Plan of International
Navigation on the Lancang-Mekong River: 20152025) และในการประชุม JCCN วาระพิเศษ (มิถุนายน
2558) ที่ประชุมไดมีขอยุติตอรางแผนพัฒนาการเดินเรือ
ระหว า งประเทศฯ รวมถึ ง เห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะทํา งานสํา หรั บ การดํ า เนิน งานเบื้ อ งต น โครงการ
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) โดยจีนเปนผูริเริ่ม
และผลักดัน กอตัง้ ขึน้ อยางเปนทางการจากการจัดประชุม
ผูน าํ กรอบความรวมมือฯ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2559
ที่เมืองซานยา มณฑลไหหนาน โดยนายกรัฐมนตรีไทย
และจีนเปนประธานรวมกัน และมีประเทศในลุมนํ้าโขง
อีก 4 ประเทศรวมเปนสมาชิก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร และเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางยั่งยืน ลดความเหลื่อมลํ้าดาน
การพัฒนาระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
ระหวางอนุภูมภิ าคลุมนํ้าโขงกับภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมความแข็งแกรงใหกบั ประชาคมอาเซียนในภาพรวม
โครงการปรับปรุงรองนํา้ ฯ จึงไดถกู หยิบขึน้ มาปดฝุน
อยางเปนทางการมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
“สํ า นั ก ข า วซิ น หั ว ” ของประเทศจี น ได ร ายงานว า
ประเทศจีนจะรวมมือกับ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
พัฒนาชองทางการจัดสงหลักในเสนทางแมนํ้าลานชางแมนํ้าโขง โดยเร็วๆ นี้จะมีการขุดลอกเพื่อเปดทางใหเรือ
ขนาด 500 ตันกรอส สามารถเดินทางไดในแมนํ้าโขง
ตลอดป ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง
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โดยเอกสารทางการระบุวา โครงการดําเนินการ
เบื้ อ งต น โครงการปรั บ ปรุ ง ร อ งนํ้ า ฯ มี บ ริ ษั ท CCCC
Second Harbor Consultant, Ltd. และสถาบัน Tianjin
Research Institution for Water Transportation
Engineering ไดรับการประมูลในโครงการนี้ ซึ่งการ
ประมูลจัดขึ้นโดยสํานักการเดินเรือมณฑลยูนนาน

3.1 แผนพัฒนาโครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อ
การเดินเรือบนแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง
ป 2558-2568 (2015-2025)2

เนื้อหาของแผนพัฒนาฉบับดังกลาวประกอบดวย
แผนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ไดแก การพัฒนาทาเรือ
พัฒนารองนํา้ เพือ่ การเดินเรือ เครือ่ งหมายชวยการเดินเรือ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเดินเรือ การคนหาชวยเหลือ
ผูประสบภัย ตอสรางเรือกูภัย การอบรมคนประจําเรือ
และบุคลากรบนฝง จัดทําระบบสารสนเทศ เปนตน
มีเปาหมายเพื่อจะปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการเดินเรือและ
2

เอกสารสรุปสาระสําคัญแผนการพัฒนาการเดินเรือระหวาง
ประเทศในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง ค.ศ.2015-2025 และการ
ดํ า เนิ น งานเบื้ อ งต น โครงการปรั บ ปรุ ง ร อ งนํ้ า ทางเดิ น เรื อ
ในแมนํ้าลานชางและแมนํ้าโขง, กรมเจาทา, ไมระบุวันที่
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การปรับปรุงทาเรือ 16 แหง ในจีน-ลาว-พมาและไทย เพือ่
รองรับการขนสงสินคาทางนํ้าครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ก. แผนการดําเนินการระยะที่ 1 ป 2558-2563
มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
• ดําเนินการศึกษาและสํารวจออกแบบความ
เป น ไปได แ ละทํ า รายงานประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสังคมของแตละโครงการ และไดรับ
การรับรองจาก 4 ประเทศ
• การปรับปรุงรองนํา้ 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 ทัง้ นี้ 3 แหงจะตองมีทา เรือโดยสาร ไดแก ทาเรือ
เซี ย งกก (Xiengkok) ปากแบง (Pak Beng) และ
หลวงพระบาง (Luang Prabang)
• พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน คือ พัฒนาสถานี
บํารุงรักษารองนํ้าและเผชิญเหตุฉุกเฉิน 3 แหง ตอสราง
เรือชวยเหลือกูภัยจํานวน 4 ลํา ฝกอบรมคนประจําเรือ
และบุคลากรบนฝง พัฒนาระบบรายงานและติดตามเรือ
พัฒนาระบบเครือ่ งชวยในการเดินเรือ ไดแก ทุน เครือ่ งหมาย
วิทยุสื่อสาร
โดยจะใชงบประมาณในการลงทุน 2.3 พันลาน
หยวน (ประมาณ 377 ลานเหรียญสหรัฐ) โดยรัฐบาลจีน
สนับสนุนเงินทุนผานกองทุน China-ASEAN Maritime
Cooperation Fund
ข. แผนงานระยะที่ 2 ป 2563-2568 มีรายละเอียด
การดําเนินการดังนี้
• ดําเนินการศึกษา สํารวจ ออกแบบความเปน
ไปได และทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสังคมของแตละโครงการ และไดรับการรับรองจาก
4 ประเทศ
• การปรับปรุงรองนํ้า จากทาเรือซือเหมา ถึง
ชายแดนจีน-เมียนมาร ทีห่ ลัก 243 ใหรองรับเรือ 500 ตัน
(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) วันโปง (Wan Pong)
บานควน (Ban Khouane) ทาเรือเชียงแสน (Chaing
Saen) หวยทราย (Huaysai) และเชียงกก (Chiangkok)
แผนงานระยะที่ 2 ใชงบประมาณในการลงทุน
1.6957 พันลานหยวน (ประมาณ 287 ลานเหรียญสหรัฐ)
โดยรั ฐ บาลจี น สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ผ า นกองทุ น ChinaASEAN Maritime Cooperation Fund
โดยแผนการพัฒนาการเดินเรือฯ จําเปนตองมีการ
ดําเนินการโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการสํารวจออกแบบ แนวทางการปรับปรุงรองนํ้า
ทางเดินเรือในแมนํ้าโขงระหวางชายแดนจีน-เมียนมาร
ถึงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 631 กิโลเมตร
เพือ่ รองรับเรือขนาด 500 ตัน (DWT) โดยการดําเนินการ
จะใชเงินทุนของ China-ASEAN Maritime Cooperation
Fund มีกรอบระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน เริ่มจาก
เดือนเมษายน 2559-เมษายน 2560 การศึกษาครอบคลุม
ดานวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลกระทบทาง
สังคม และการมีสวนรวม โดยการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่ ง แวดล อ มใช แ นวทางการประเมิ น ผลกระทบของ
UNESCAP และเพิ่มเติมการศึกษา การมีสวนรวมและ
ในกระบวนการศึกษา
การดํ า เนิ น งานเบื้ อ งต น ของโครงการปรั บ ปรุ ง
รองนํ้าฯ ประกอบดวย
1. การสํารวจทางดานกายภาพ ประกอบดวย การ
สํารวจภาคสนามดานวิศวกรรม การสํารวจเพื่อควบคุม
แนวสํารวจทั้งแนวราบและแนวดิ่งในบริเวณแกงและ
สันดอนตลอดแนวลํานํา้ ครอบคลุมระยะทาง 631 กิโลเมตร
จากชายแดนจีน-เมียนมาร หลักกิโลเมตรที่ 243 ถึง
หลวงพระบาง สปป.ลาว ในพื้ น ที่ ป ระเทศไทยเป น
ระยะทาง 96 กิโลเมตร

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

2. การสํารวจดานชลศาสตร เปนการสํารวจอัตรา
การไหลของนํ้าในแมนํ้าโขง จํานวน 108 จุด (อยูในเขต
ไทย-ลาว 20 จุด) สํารวจระดับนํา้ โดยติดตัง้ สถานีวดั ระดับนํา้
452 จุด (อยูในเขตไทย-ลาว 43 จุด) และจุดสํารวจ
ความเร็วและทิศทางของกระแสนํ้า โดยเปนพื้นที่ใน
ลํานํา้ โขงประเทศไทย 57 จุด (อยูใ นเขตประเทศไทย-ลาว
6 จุด)
3. การตรวจสอบทางธรณี วิ ท ยาในลํ า นํ้ า โขง
ประกอบดวยงานสํารวจลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะหิน
และดิ น การเจาะสํ า รวจตั ว อย า งหิ น และดิ น ที่ ร ะดั บ
10 เมตร เพือ่ หาบริเวณทีอ่ าจจะเกิดปญหาทางธรณีวทิ ยา
โดยในประเทศไทยมีการสํารวจตั้งแตบริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา-บานคกหลวง สปป.ลาว และการทดสอบความ
แข็งแรงของดินบริเวณสันดอนในแมนํ้าโขง
4. การศึกษาโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและ
แบบจําลองทางกายภาพ มุงเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของรองนํ้าและลํานํ้าทั้งกอนและหลังการ
ปรับปรุงรองนํ้า
5. การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA)
ประกอบดวย สํารวจภาคสนามมีเปาหมายหลักในการ
สํารวจขอมูลพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม การสํารวจทางดาน

•
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ระบบนิเวศ และการเก็บขอมูลพื้นที่ที่มีความออนไหว
การสํารวจความคิดเห็นและการมีสวนรวม
6. การประเมินผลกระทบ (SIA) สํารวจกลุม ผูม สี ว น
ไดเสีย
เมือ่ รายงานผลการศึกษาของการดําเนินงานเบือ้ งตน
ของโครงการแลวเสร็จ ประเทศสมาชิกจะนํารายงาน
ดั ง กล า วไปประกอบการพิ จ ารณาตามกฎหมายและ
ระเบียบภายในของแตละประเทศ และเมื่อไดรับความ
เห็นชอบแลวจึงจะสามารถนําไปปฏิบตั ติ ามผลการศึกษา
ตอไป
โดยความคืบหนาในปจจุบัน งานสํารวจเบื้องตน
ในเขตประเทศลาวและพม า แล ว เสร็ จ ในช ว งวั น ที่
1-15 เมษายน 2559 ที่ผานมา

3.2 การดําเนินโครงการในประเทศไทย

สวนการดําเนินโครงการในประเทศไทย เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2559 นายหลิว ลีหัว รองประธานบริษัท
CCCC Second Habor Consultant ซึ่งไดรับสัมปทาน
จากทางการจี น ในโครงการปรั บ ปรุ ง ร อ งนํ้ า เพื่ อ การ
เดินเรือพาณิชยในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง และคณะรวม
5 คน ไดเดินทางเขาพบนายนิวฒ
ั น รอยแกว ประธานกลุม
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รักษเชียงของ เพื่อชี้แจงถึงการสํารวจและระเบิดแกง
ในแมนาํ้ โขง โดยนายหลิว ลีหวั ไดนาํ เสนอขอมูลโครงการ
และการดําเนินการในชวงทีผ่ า นมา รวมทัง้ ทีจ่ ะดําเนินการ
ตอไป ในหัวขอ Introduction of Preliminary Work of
the Navigation Channel Improvement Project on
the Lancang-Mekong River โดยมี ตั ว แทนจาก
กรมเจาทา 5 คนมารวมสังเกตการณ โดยเนื้อหาของการ
หารือพบวา บริษัทไดทําการสํารวจ โดยมีการสํารวจทาง
ตอนบนจากเชียงแสน และตอนลางของเชียงของ เวียงแกน
จังหวัดเชียงราย โดยแบงเปนสามสวน สวนแรกคือ
พรมแดนจีน พมา ลาว เหนือเชียงแสน สวนสองคือบริเวณ
พรมแดนไทย-ลาว ยังไมไดทําการสํารวจ และสวนที่สาม
คือในเขตประเทศลาวลงไปถึงหลวงพระบาง ไดทําการ
สํารวจแลวเสร็จแลวในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ทาง
บริษัทไดเชาเรือทองถิ่น 3 ลําลองไปตอนลางเพื่อสํารวจ
ในลาว การทํางานตอนนี้เปนไปไดดวยดีเพราะไดรับการ
สนับสนุนจาก 3 ประเทศ ยกเวนประเทศไทย ในเรือสํารวจ
ทั้งหมดมีผูเชี่ยวชาญทองถิ่นและเปนโครงการทําโดย
4 ประเทศ และบริษทั เปนผูร บั งานในเขตประเทศลาวดวย
โดยมี เ จ า หน า ที่ ล าวจากกระทรวงคมนาคมร ว มเป น
ทีมสํารวจ หลังจากเริ่มโครงการ 3 ประเทศ ยกเวน
ประเทศไทย ก็ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น เป น อย า งดี สํ า หรั บ
โครงการนี้ ในสวนของไทยหากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบโครงการแลว ก็หวังวาจะเริ่มการสํารวจบริเวณ
พรมแดนไทย-ลาว และเริ่มเก็บขอมูล รวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยจะทํารวมกับหนวยงานไทย
และการมีสวนรวม
ตอมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมมี ติเรือ่ ง ขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศในแมนาํ้ ลานชางแมนํ้าโขง ค.ศ.2015-2025 และการดําเนินงานเบื้องตน
โครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การแผนพั ฒ นาการเดิ น เรื อ
ระหว า งประเทศฯ เพื่ อ ใช เ ป น กรอบแนวทางในการ
พั ฒ นาการขนส ง ทางนํ้ า ระหว า งประเทศในแม นํ้ า

ลานชาง-แมนํ้าโขงใหเกิดความสะดวก ความปลอดภัย
และเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก
2. เห็นชอบในหลักการดําเนินงานเบือ้ งตนโครงการ
ปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง
(งานศึกษา สํารวจ ออกแบบ) และเห็นชอบใหเจาหนาที่
ฝายไทยเขารวมโครงการดังกลาว
3. เห็นชอบในหลักการใหกรมเจาทา เปนหนวยงาน
ปฏิบัติและประสานงานหลักในการดําเนินการตามแผน
พัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศฯ และการดําเนินงาน
เบื้องตนโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ ทั้งนี้ ใหกระทรวง
คมนาคม (กรมเจ า ท า ) รั บ ความเห็ น ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย
สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรมแผนที่
ทหารไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย โดยเฉพาะ
ในประเด็นการกํากับงานศึกษา สํารวจ ออกแบบโครงการฯ
ไมใหสง ผลกระทบทางกายภาพตอแมนาํ้ ในสวนทีเ่ ปนเสน
เขตแดนระหวางประเทศสมาชิก และการดําเนินการ
มิใหฝายไทยเสียทาทีในการเจรจาทางเทคนิคเพื่อสํารวจ
และจัดทําหลักเขตแดนในแมนํ้าโขงภายใตกรอบของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-ลาว (JBC) ในอนาคต
ตอไป
4. ใหกระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) รายงานผล
การศึกษาดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป ทั้งนี้
หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ตามที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศฯ
เชน การปรับปรุงรองนํ้า การพัฒนาทาเรือ ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดวย โดยมีสาระสําคัญ
ของเรื่องที่อนุมัติดังนี้
4.1 แผนพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศฯ
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการ
ขนสงทางนํา้ ระหวางประเทศในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก ตาม
เปาหมาย การปรับปรุงรองนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเดินเรือ ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงตออุบัติเหตุ
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และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม โดยแผนพัฒนาฯ ครอบคลุม
พื้ น ที่ แ ม นํ้ า โขงระหว า งเมื อ งซื อ เหมาในจี น ถึ ง เมื อ ง
หลวงพระบางในลาว โดยแบงการพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ค.ศ.2015-2020 (ป 2558-2563) ระยะที่ 2
ค.ศ.2020-2025 (ป 2563-2568)
4.2 การดําเนินงานเบื้องตนโครงการปรับปรุง
ร อ งนํ้ า ทางเดิ น เรื อ ในแม นํ้ า ล า นช า ง-แม นํ้ า โขง
(Preliminary work of Navigation Channel
Improvement Project on the Lancang-Mekong
River) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา สํ า รวจ 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 จังหวัดลุมนํ้าโขง ซึ่งเปนเครือขาย
ประชาชน องคกรสิ่งแวดลอม รวมกับองคกรพัฒนา
เอกชนดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทยกวา 60 องคกร
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รวมกันออกแถลงการณ เรียกรองใหยกเลิกมติ ครม.
ดังกลาว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยมีขอกังวลวา
มติ ครม. ดังกลาวจะนําไปสูการระเบิดแกงในระยะที่ 2
ซึ่งจะทําลายแกงคอนผีหลวงและแกงอื่นๆ ในแมนํ้าโขง
ส ง ผลกระทบต อ ถิ่ น ที่ อ ยู  อ าศั ย ของปลา สั ต ว นํ้ า และ
นกอพยพ พืชพรรณทีอ่ ยูบ นเกาะแกงหิน การทําลายตลิง่
แมนาํ้ โขง ปญหาเรือ่ งเขตแดนระหวางไทย-ลาว โครงการ
ดังกลาวละเมิดรัฐธรรมนูญของไทยเนื่องจากยังไมมีการ
พิจารณาผานสภา และการละเมิดขอตกลงของแมนํ้าโขง
ป 2538 เพราะแมนํ้าโขงเปนแมนํ้านานาชาติ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายนิวัฒน รอยแกว
กลุม รักษเชียงของไดยนื่ หนังสือเปดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
ในนามประธานกลุ  ม รั ก ษ เ ชี ย งของ เพื่ อ แสดงจุ ด ยื น
ไมเห็นดวยกับมติ ครม. ดังกลาว และถือเปนความผิดพลาด
อยางรุนแรงทีร่ ฐั ไทยยินยอมใหดาํ เนินโครงการทีจ่ ะสราง
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
ในโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ ไดลองเรือผานมายังเขต
อําเภอเวียงแกนและเชียงของเพื่อกลับไปยังประเทศจีน
โดยมี ก ลุ  ม รั ก ษ เ ชีย งของ ชาวบา น และเยาวชนกว า
80 คนไดลองเรือ 2 ลําเพื่อชูปายสัญลักษณเปนภาษาจีน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนคําวา “หยุดระเบิดแกง
รักษาแมนํ้าโขง มรดกทางธรรมชาติ” “เพราะแมนํ้าโขง
คือแมของเรา” เพือ่ แสดงใหเห็นวาคนทองถิน่ ไมเห็นดวย
กับโครงการดังกลาวอันจะนําไปสูการปลุกใหโครงการ
ระเบิดแกงขึ้นมาอีกครั้ง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2560 กลุมรักษเชียงของและ
เครือขายองคกรทางดานสิ่งแวดลอม ไดจัดงานระดมทุน
“ฮอมบุญ ฮอมปอย” ที่ท าผาถาน เพื่อแสดงจุ ดยืน
การคัดคานโครงการระเบิดแกงในระยะที่ 2 และเปดให
มีการระดมรายชื่อของประชาชนผูสนใจไดเขามารวม
ลงชื่ อ คั ด ค า นและแสดงความคิ ด เห็ น ดั ง กล า ว และ
เตรียมยื่นตอไปยังนายกรัฐมนตรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 สํานักขาวกรีนนิวส
ไดเปดเผยรายงานการแจงการสํารวจลาสุด เจาของ

สั ม ปทานในนามบริ ษั ท CCCC Second Habor
Consultant ไดทําหนังสือภาษาอังกฤษถึงสํานักงาน
เจาทาภูมภิ าคสาขาเชียงราย เพือ่ ชีแ้ จงกําหนดการสํารวจ
และตรวจสอบภูมิประเทศในพื้นที่แมนํ้าชายแดนไทยลาว โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน ไดแก
1) การสํ ารวจทางอุ ทกวิ ทยา (แมนํ้า) ระหวางวั นที่
7 กุ ม ภาพั น ธ 2560-วั น ที่ 9 เมษายน 2560 และ
2) การสํารวจทางธรณีวิทยา (พื้นดิน) ระหวางวันที่
20 กุมภาพันธ 2560-วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และมีการ
แจ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ใ นการสํ า รวจและ
จํานวนรายชื่อของทีมสํารวจ
วันที่ 10 เมษายน 2560 กรมเจาทาประชุมการ
ซั ก ซ อ มความเข า ใจเกี่ ย วกั บ “งานสํ า รวจแม นํ้ า โขง
ภาคสนาม” ของเรือจีน รวมกับผูน าํ และตัวแทนชาวบาน
บางสวน ทีอ่ าํ เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด
สําคัญคือ ชี้แจงการสํารวจเบื้องตน งานสํารวจดาน
วิศวกรรม ประกอบดวยงานสํารวจรังวัดควบคุม (Control
Survey) สํารวจความลึกทองนํา้ (Bathymetric Survey)
งานสํารวจภูมิประเทศ มีทีมงาน 14 คน 2) งานสํารวจ
ดานชลศาสตร ประกอบดวย การสํารวจการไหลของนํ้า
ตรวจวั ด ระดั บ นํ้ า ตรวจวั ด ความเร็ ว และกระแสนํ้ า
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มีทมี งาน 13 คน 3) งานดานสํารวจธรณีวทิ ยา งานสํารวจ
กายภาพทางธรณีและงานขุดเจาะสํารวจ มีทมี งาน 13 คน
วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัท CCCC Second
Harbor, Ltd. มี น ายหลิ ว เจี้ ย น เป น หั ว หน า คณะ
ไดเดินทางดวยเรือเขาสูนานนํ้าไทยบนแมนํ้าโขง และ
เขาเทียบทาเรือแมนํ้าโขงเชียงแสนแหงที่ 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
มีลูกเรือชาวจีนเดินทางมากับเรือทั้งหมดรวม 60 คน
โดยทางเจ า หน า ที่ ไ ทยได ใ ห มี ก ารตรวจสอบเอกสาร
การเขา-ออก ซึง่ เปนหนังสือเดินทางระหวางประเทศ หรือ
พาสปอรต และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ พรอมตรวจสอบ
อุปกรณตางๆ บนเรือ ใชระยะเวลา 2 วันกอนที่จะเปดให
เรือจีนออกสํารวจแมนํ้าโขงได
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โดยเรื อ มี แ ผนจะทํ า การสํ า รวจแม นํ้ า โขงตาม
โครงการปรับปรุงรองแมนํ้าโขง ตั้งแตสามเหลี่ยมทองคํา
อําเภอเชียงแสน ลงไปใตนํ้าเรื่อยไปผาน อําเภอเชียงของ
จนสุดชายแดนไทยที่แกงผาได อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย รวมจํานวนทั้งหมด 15 จุด ใชระยะเวลา 55 วัน
ระยะทาง 96 กิ โ ลเมตร จะมี ก ารสํ า รวจ 4 ด า น
ประกอบดวย ดานชลศาสตร เชน ความเร็วนํ้า รองนํ้า
ความลึก ทางไหลของนํ้า เปนตน ดานธรณีศาสตร เชน
เกาะแกง ชั้นหิน เปนตน ดานสภาพภูมิประเทศ เชน
โขดหิน ตนไม ปาไม เปนตน และดานวิศวกรรม ซึ่งจะมี
การศึกษาขอมูลและสรุปเปนรายงาน พรอมผลกระทบ
การศึกษาดานสิง่ แวดลอมหรืออีไอเอ ซึง่ ขัน้ ตอนตอจากนัน้
จะมีการนําเสนอผลศึกษาเสนอรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณา
วันที่ 21 เมษายน 2560 เรือจีนไดเริม่ ทําการสํารวจ
วั น แรก โดยมี เ จ า หน า ที่ นรข. และกรมเจ า ท า ร ว ม
สังเกตการณ โดยแผนการสํารวจทัง้ 15 จุด 168 หลุมเจาะ
ตลอดชายแดนไทย 97 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

18 • “ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 87-101 บนแมนํ้าโขงในเขตชายแดนไทย-ลาวตลอด 97 กิโลเมตร
เลขที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

จุดสํารวจเกาะแกง/หาดตื้น/สันดอน 15 บริเวณ
สามเหลี่ยมทองคํา
บานแซว
หาดแสนตอ
แกงผาเปนเหนือ
แกงผาเปน
แกงคอนผีหลง
แกงหลักซาว เจาอนุวงศ
แกงไก
แกงชองไทร
คอนเอียน (Khuan Xian)
ปากหวยยา
ผาวัว (Pa Wu) (ผาปน ผาแลน)
ดอนทรายหลวง บานหวยลึก (Dry Coconut bar shoal)
ผากอนคํา
ผาได
รวม

จํานวนหลุมเจาะ
15
15
8
15
10
30
5
10
10
10
6
6
16
6
6
168

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

รายละเอียดของจุดสํารวจทางธรณีวิทยาบนแมนํ้าโขง ชายแดนไทย-ลาว

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 87, 88 สามเหลี่ยมทองคําและหาดบานแซว

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 89, 90, 91 หาดแสนตอ แกงผาเปนเหนือ และแกงผาเปน
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20 • “ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 92 แกงคอนผีหลง

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 93 แกงหลักเสา (ซาว) เจาอนุวงศ

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 94 แกงไก

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 95 แกงชองไทร
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22 • “ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 96 คอนเอียน

แผนที่แสดงจุดสํารวจที่ 97, 98 ปากหวยยาและหาดผาวัว

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”
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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
ซึ่งเปนบริษัทที่เคยทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการปรับปรุงรองนํ้าฯ เมื่อป 2547 และไดรับการ
วาจางจากบริษทั CCCC ของจีน ใหทาํ การศึกษาเก็บขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
และรับฟงความคิดเห็นกับประชาชนไทย โดยมีระยะเวลา
ในการศึกษาทัง้ หมด 10 เดือน เริม่ ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม
2560 เปนตนไป โดยตัวแทนนักวิจัยของบริษัททีมฯ ได
เข า พบเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางการศึ ก ษากั บ กลุ  ม
รักษเชียงของ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุมรักษเชียงของและ
ประชาชนริมฝง โขง จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนคัดคานระเบิด
แกง มีชาวบานริมฝง โขงและเครือขายนํา้ โขงในเขตอําเภอ
เชียงของ เวียงแกน เชียงแสน มารวมแสดงออกและมีการ
อานคําประกาศ “โขงรมเย็น” และกิจกรรมลอยเรือชูปา ย

ที่เรือเจียฟู 3 ซึ่งทําการสํารวจขุดเจาะทางธรณีวิทยา
บริเวณจุดที่ 93 คอนผีหลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กลุมรักษเชียงของไดสง
จดหมายถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เพื่อแสดงถึง
ขอกังวลตอโครงการปรับปรุงรองนํ้าฯ หรือโครงการ
ระเบิดเกาะแกงระยะที่ 2 เนือ้ หาขอใหรฐั บาลจีนไดทบทวน
โครงการดังกลาว และคํานึงถึงความสําคัญและการเคารพ
สิทธิของคนทองถิ่น การเชื่อมโยงเสนทางเพื่อคาขาย
ระหวางจีนและประเทศเพือ่ นบานเปนสิง่ ทีส่ ามารถทําได
หลายชองทาง โดยเฉพาะการขนสงทางบก ทางรถไฟ และ
ขนสงทางนํ้าโดยไมตองปรับปรุงรองนํ้า ระเบิดเกาะแกง
ขุดลอกสันดอนทรายกลางแมนํ้าโขง แตเพียงปรับขนาด
ของเรือบรรทุกใหสอดคลองกับนิเวศกายภาพของแมนาํ้ โขง
เทานั้น และขอใหอยูรวมกันอยางสันติ การคาขายตอง
ควบคูไปกับการรักษามิตรภาพและอยูรวมกันอยางสันติ
มุงเนนการพัฒนาอยางสรางสรรค
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 การสํารวจแมนาํ้ โขงทาง
ธรณีวิทยา ชลศาสตร และอุทกศาสตร ของบริษัท CCCC
ไดเสร็จสิ้นลง โดยเรือเจียฟู 3 เรือสํารวจทางธรณีวิทยา
ไดปฏิบัติการสํารวจเสร็จสิ้น 16 พฤษภาคมและเดินทาง
กลับประเทศจีน สวนเรือฉวีตง 9 และเรือเฉิงไท 198
ไดปฏิบัติการสํารวจเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 โดยรวมระยะเวลาในการสํารวจครั้งนี้ 35 วัน โดย
นับจากวันที่ 21 เมษายน 2560-26 พฤษภาคม 2560
หลังจากนี้ทีมสํารวจจะไดทําการสรุปผลการสํารวจและ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อ
นําเสนอใหกับตัวแทนทั้ง 4 ประเทศไดพิจารณาอีกครั้ง
ในปลายป 2560

5. ขอกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

1. เกาะแกงแมนาํ้ โขง ถูกทําลายบนพรมแดนไทยลาวตลอด 97 กิโลเมตร เกาะแกง หินผา บนแมนํ้าโขง
ในแถบนี้ ถือเปนระบบนิเวศทีม่ คี วามเฉพาะมากๆ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่มีความสลับ
ซับซอนมาก มีความสําคัญตอวงจรชีวิตและเปนแหลง
ที่อยูอาศัยของปลา นก พันธุพืชตางๆ ที่มี เกาะแกงเปน
แหลงที่อยูอาศัยและวางไข ของปลา นก เปนมรดกทาง

ธรรมชาติอันทรงคุณคา การทําลายแกงเทากับทําลาย
บานของปลา บานของนก และยังเปนการทําลายแหลง
อาหารของชุมชนริมฝงโขงทั้งสองประเทศ
2. ทําลายแหลงพืชพรรณบนแกง ริมฝงนํ้า และ
หาดแม นํ้ า โขง พื ช พรรณหลากชนิ ด บนแก ง หิ น และ
ริมนํ้าโขงมีความสําคัญตอการชะลอการไหลหลากของ
แมนํ้าโขง และเปนอาหารสําคัญของปลาชนิดกินพืช
รวมถึง “ไก” สาหรายแมนํ้าที่มีเฉพาะถิ่น ซึ่งอาศัยแกง
ใตนํ้าบริเวณหาดเปนแหลงเจริญเติบโต และเปนรายได
สําคัญของคนริมฝงโขงในชวงฤดูแลง
3. เกิ ด การพั ง ทลายของชายฝ  ง และทํ า ลาย
การเดินเรือของประชาชนริมฝงโขงทั้งไทยและลาว
การระเบิดแกงในแมนํ้าโขงออกจะทําใหเกิดกระแสนํ้า
ที่ไหลแรงและเร็วมากขึ้น อาจจะทําใหเกิดการกัดเซาะ
ริมตลิ่ง ซึ่งจะทําใหแมนํ้ากวางขึ้นอีกดวย อันจะสงผล
ใหการเดินเรือสัญจรและการทําประมงของชาวบาน
ในเขตอําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย อันเปนอุปสรรคในการเดินเรือริมฝง และขามฝง
ของประชาชนสองฝงโขง อีกทั้งจากการระเบิดแกงและ
มีการเดินเรือขนาด 500 ตัน โครงการดังกลาวไดมี
ขอกําหนดหามมิใหประชาชนทั่วไปทําการที่กีดขวาง
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การเดินเรือพาณิชย อาทิ หามวางอวนจับปลาในแมนาํ้ โขง
ซึ่ ง จะทํ า ให ช าวบ า นสองฝ  ง โขงประสบป ญ หาในการ
ประกอบอาชีพประมงเปนอยางมาก
4. ผลกระทบตอความมัน่ คงและอธิปไตย เสีย่ งตอ
การสูญเสียดินแดน ตามอนุสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส
วันที่ 25 สิงหาคม 24693 ขอที่ 3 กําหนดเสนเขตแดน
ไทย-ฝรั่งเศส ตามรองนํ้าลึก หากตรงใดมีเกาะแกงใหใช
รองนํ้าลึกที่ใกลฝงไทยมากที่สุดเปนชายแดน ซึ่งเปน
หลักการสําคัญทีท่ งั้ ประเทศไทยและ สปป.ลาว ไดใชเปน
แนวทางปฏิบัติดานเขตแดน ดังนั้นโครงการปรับปรุง
รองนํ้าเพื่อระเบิดเอาเกาะแกงจํานวนมากออกไปจาก
แมนํ้าโขงก็จะทําใหไทยมีโอกาสที่จะสูญเสียดินแดนเปน
บริเวณกวาง เพราะการระเบิดเกาะแกงออกไปจะทําให
รองนํา้ ลึก หาดทราย สันดอน ระบบนิเวศยอยในแมนาํ้ โขง
เปลี่ยนทิศทางอยางแนนอน ประกอบกับการควบคุม
ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงจะตองมีปริมาณมากเพียงพอที่จะ
ลองเรือขนาด 500 ตันไปถึงหลวงพระบางไดตลอดทั้งป
และเป น ที่ ท ราบดี ว  า จี น เป น ผู  ค วบคุ ม การขึ้ น ลงของ
แมนํ้าโขง นับแตป 2540 นับแตเขื่อนผลิตไฟฟาบน
แมนาํ้ โขงตอนบนแหงแรกเริม่ ผลิตกระแสไฟฟา เนือ่ งดวย
ข อ กั ง วลต อ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น
ในป 2546 คณะรัฐมนตรีไดมเี สนอใหชะลอโครงการและ
ใหมีการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและเสนอ
ให ก ระทรวงกลาโหมจั ด ทํ า ข อ ตกลงกั บ ประเทศลาว
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ใหแลวเสร็จเสียกอนจึงทําใหโครงการยุติมาจนปจจุบัน
กลาวไดวาหากรัฐบาลดําเนินโครงการนี้อาจจะกลาย
เปนการสรางปญหาใหญเกี่ยวกับอธิปไตยกับประเทศ
เพื่อนบานได
5. ความไมคุมคากับการคาขายและการสูญเสีย
ทางดานสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากการคาขายชายแดนมีการ
เจริญเติบโตและรวดเร็วมากขึน้ อยูแ ลว จากการขนสงโดย
ถนนเอเชีย หมายเลข 13 และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย ซึง่ เปนเสนทางสําคัญในการ
ขนสงสินคาชายแดนระหวางจีนและไทย อีกทั้งปจจุบัน
ก็ยังคงมีเรือขนสงสินคาจากมณฑลยูนนานถึงทาเรือ
เชียงแสนไดตลอดป ซึ่งเปนประโยชนตอทั้งสองประเทศ
อยูแลว การขนสงและเดินเรือสินคาขนาด 500 ตัน
ในอนาคตจะเปนประโยชนของจีนเพียงประเทศเดียว แต
ตองแลกกับการทําลายระบบนิเวศสําคัญของแมนํ้าโขง
จึงไมมีความคุมคาแตอยางใด
6. โครงการไมชอบดวยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กําหนดวา โครงการทีจ่ ะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดินแดนจะตองผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภา แตปรากฏวามติ ครม. ดังกลาว ยังมิไดผานความ
เห็นจากรัฐสภาแตอยางใด อันเปนการละเมิดกฎหมาย
ภายในประเทศ
7. โครงการนี้ เ ป น โครงการที่ ตั้ ง อยู  บ นแม นํ้ า
นานาชาติ ซึ่ ง มี ก ฎหมายระหว า งประเทศคุ  ม ครอง
การดําเนินโครงการทีส่ ง ผลกระทบตอประเทศเพือ่ นบาน
การลงนามรวมกันของ 4 ประเทศ โดยไมไดปรึกษาหารือ
กั บ กั ม พู ช าและเวี ย ดนาม ซึ่ง จะได รั บ ผลกระทบจาก

26 • “ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

โครงการเชนเดียวกัน เปนสิง่ ทีไ่ มถกู ตองชอบธรรม อีกทัง้
ยั ง ขั ด ต อ ทั้ ง ข อ ตกลงแม นํ้ า โขง ว า ด ว ยกระบวนการ
PNPCA และกติการะหวางประเทศวาดวยการบริหาร
จัดการแมนํ้านานาชาติอีกดวย

6. ทางเลือกและขอเสนอแนะการพัฒนา
เศรษฐกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
และทองถิ่น

1. ลดขนาดเรือจาก 500 ตันลง ใหเหมาะสมกับ
สภาพแมนํ้า ปจจุบันจะพบวาสภาพของแมนํ้าโขงจาก
ชายแดนจีน-หลวงพระบาง มีเรือขนาด 200-350 ตัน
สามารถลองขนสงสินคา และคมนาคมไดตลอดทัง้ ปอยูแ ลว
โดยเขตทาเรือเชียงแสน-เมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน
มีทงั้ เรือขนสงสินคาและเรือทองเทีย่ ว จํานวนกวา 100 ลํา
ที่ลองขึ้น-ลงทุกเดือน สวนทาเรือเชียงของ-หวยทราย
ก็มีเรือขนสงสินคาประเภทวัสดุกอสราง ขนาดใหญที่
รองรับนํ้าหนักไดประมาณ 250 ตัน ลองขนสินคาไปยัง
เมืองปากแบง หลวงพระบางทุกฤดู รวมไปถึงเรือทองเทีย่ ว

แมนํ้าขนาด 80-150 ตัน ที่ลองขึ้น-ลงทุกวัน ซึ่งถือเปน
เสนทางคาขายที่คึกคักทางหนึ่งของชายแดนไทย-ลาว
แมจะมีปญ
 หาและอุปสรรคอยูก เ็ พียงแตเปนเรือ่ งระดับนํา้
ของแมนํ้าโขงที่ปจจุบันจีนก็ถือวาเปนผูควบคุมระดับนํ้า
จากเขื่อนจิงหง ที่จะปลอยนํ้าออกจากเขื่อนเพื่อใหเรือ
สามารถล อ งขนส ง สิ น ค า ได ดั ง นั้ น การลดขนาดเรื อ
ขนสินคาลงก็ถือเปนทางเลือกหนึ่งที่สําคัญที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและการคาขายที่เปนธรรมของคนทั้งสองฝง
ไทยลาวดวย
2. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ท า เรื อ ในเขตอํ า เภอ
เชียงแสนใหเต็มประสิทธิภาพและเปนแหลงรองรับ
การค า ขายทางเรื อ ร ว มกั บ จี น ในอนาคต ป จ จุ บั น
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
เพิม่ ขึน้ 52.92% แยกเปนมูลคาการสงออก 6,531 ลานบาท
สินคาสงออกที่สําคัญคือ เครื่องอุปโภค-บริโภค ขาวสาร
ปลากะตักตากแหง เครือ่ งจักรและอุปกรณ มูลคาการนําเขา
6,073.4 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญคือ พืชผักสด
ผลไมสด องุนสด สินคาเกษตร ดอกไมและไมประดับ
สวนการคากับ สปป.ลาว มูลคาการคารวม 1.6733
หมื่นลานบาท เปรียบเทียบชวงเดียวกันของป 2558
ลดลง 3.3% แยกมูลคาการสงออก 1.6651 หมืน่ ลานบาท
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
ด า นศุ ล กากรเชี ย งของซึ่ ง ตั้ ง อยู  ใ นเขตอํ า เภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีการเปดใหมีการคาขาย
ชายแดนในเขตอําเภอเชียงของ เวียงแกน และจังหวัด
พะเยา โดยในเขตอําเภอเชียงของและเวียงแกน มีดาน
คาขายชายแดนทีส่ าํ คัญคือ ดานพรมแดนเชียงของแหงที่ 1
4

การคาชายแดน เมืองพอขุนป 60 ปจจัยบวกเพียบ, http://
www.chiangmainews.co.th/page/archives/553699
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ทาเรือบัค๊ ดานพรมแดนเชียงของแหงที่ 2 ทาเรือเชียงของ
ดานพรมแดนเชียงของแหงที่ 3 ทาผาถาน ดานพรมแดน
เชียงของแหงที่ 4 สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 (เชียงของหวยทราย) และจุดผอนปรน 5 แหงคือ หาดบาย แจมปอง
หวยลึก บานรมโพธิ์ทอง บานฮวก (พะเยา)
โดยในเสนทางนี้ ประเทศไทยไดมกี ารคาขายทางบก
กับประเทศลาว-จีนเปนหลัก โดยใชเสนทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 (เชียงของ-หวยทราย) ผาน
ถนน R3A ไปยังแขวงบอแกว-แขวงหลวงนํา้ ทา สปป.ลาว
และผานไปยังประเทศจีนที่เมืองบอเต็น-โมฮาน ซึ่งจาก
ขอมูลของดานศุลกากรเชียงของ พบวา มูลคาการคาขาย
เพิ่มสูงขึ้นทุกป 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 โดยมีสินคาสงออกที่สําคัญไดแก ขาวมูลคา
3.971 ลานบาท สินคาอุปโภคบริโภคมูลคา 2,173
ลานบาท นํ้ามัน 1,099 ลานบาท และอุปกรณกอสราง
880 ลานบาท สวนสินคานําเขาทีส่ าํ คัญไดแก ผลไมมลู คา
2,886 ลานบาท และสินคาเกษตรมูลคา 2,111 ลานบาท
สวนจํานวนยานพาหนะที่ผานแดนเชียงของ-หวยทราย
ชวงขาเขาก็เพิ่มขึ้นราว 12% เปนจํานวน 24,809 คัน
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ภาพโดย นายแพทยสมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ

จากป 2558 ซึ่งอยูที่ 22,085 คัน สวนชวงขาออกเพิ่มขึ้น
18% เปนจํานวน 25,749 คัน จากปกอ นอยูท ี่ 21,658 คัน
อาจจะกลาวไดวา การเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน
ในเขตเชียงแสน เชียงของ เวียงแกน มีอัตราการเติบโต
ที่เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป เนื่องจากมีความสะดวกและ
รวดเร็ว และการขนสงทางถนน ทางนํา้ สามารถขนสินคา
ไดปริมาณมาก แมปจจุบันจะพบวา อาจจะมีขอติดขัด
เรื่องระเบียบและขอกฎหมายกับการคาขายกับประเทศ
เพื่อนบานที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย แตหากในอนาคต
มีการตกลงกันอยางเปนระบบ เสนทางการคาชายแดน
ผานถนน R3A และแมนาํ้ โขง จะเปนเสนทางสําคัญ โดยที่
ไมจําเปนตองระเบิดเกาะแกงแมนํ้าโขงเลย
4. การพัฒนาระบบราง เสนทางรถไฟเดนชัยเชียงราย ใหเสร็จสมบูรณ เพื่อเชื่อมตอเสนทางการ
คาขายจากภาคกลาง ภาคตะวันออกของไทย เชือ่ มมายัง
ชายแดนไทย-ลาว และสงออกไปยังประเทศจีน ซึ่งเปน
ระบบการขนสงที่มีการลงทุนภายในประเทศ
5. ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ระดั บ ท อ งถิ่ น ให มี ก าร
คาขายกัน สรางผูประกอบการทองถิ่นใหม และเพื่อ
กระตุ  น และกระจายรายได ใ ห กั บ เศรษฐกิ จ ในระดั บ
ทองถิ่น ทําใหคนในทองถิ่นที่เปนเมืองชายแดนคูขนาน
มี ร ะบบการค า ขายที่ ต  อ เนื่ อ ง และสร า งเศรษฐกิ จ
ความเปนอยูที่ดีใหกับคนในทองถิ่น

ขอเสนอแนะ

1. ใหยุติโครงการปรับปรุงรองนํ้าเพื่อการเดินเรือ
ระหวางประเทศ เนือ่ งจากโครงการดังกลาวจะสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ของคน
ลุมนํ้าโขง โดยเฉพาะประชาชนในเขตประเทศไทย
2. ใหมีการสํารวจและศึกษาผลกระทบจากการ
พัฒนาในลุม นํา้ โขงในระยะ 20 ปทผี่ า นมา วาเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมอยางไรบาง
3. ใหมกี ารศึกษาวิจยั คุณคาและมูลคาของแมนาํ้ โขง
ในระยะ 97 กิโลเมตรในเขตชายแดนไทย โดยสถาบัน
การศึกษาของไทย โดยใชกองทุนของประไทย
4. ขอให ย กเลิ ก การอนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท
จํากัด) เพราะเห็นวากระบวนการศึกษาไมมคี วามเปนธรรม
บริษัทที่ปรึกษาของไทยทําหนาที่เพียงเก็บขอมูลพื้นฐาน
เทานั้น ไมมีอํานาจหนาที่และมีสวนรวมในกระบวนการ
ศึกษาทุกขั้นตอน เพราะตอนการวิเคราะหและจัดทํา
รายงานเปนของบริษทั จีน และการใชเงินจากกองทุนจีนอาเซียนในการศึกษา

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

•

29

7. เสียงของชาวบาน กลุมอนุรักษทองถิ่น นักวิชาการ พอคา

นายทองสุข อินทะวงศ

ผูใหญบานหวยลึก ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
“โขดหินเหลานี้เกิดขึ้นมาเองจากธรรมชาติไมรูกี่ลานปมาแลว ถาระเบิดแลวจะใหลูกหลานเรามาดูคลองหรือ
อยางไร อยากจะคุย อยากจะถามผูใ หญถา มีการประชุม วาทําไมทานใหประเทศไทยอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและธรรมชาติ
แตเกาะแกงแมนาํ้ โขงทานถึงจะใหเขามาทําลาย แลวทานจะทําใหมนั เกิดขึน้ อีกเมือ่ ไหร ตองใชเวลาอีกกีร่ อ ยป กีพ่ นั ป
ลานปเราก็ยังไมเห็น ถาเราทําลายมันลงไป
“หากระเบิดแกง จะสงผลกระทบตอการทํามาหากินของชาวบานทีย่ งั พึง่ พาแกงผาได เพราะกลุม หินจะถูกระเบิด
ออกจนหมด เมื่อไมมีแกง เวลานํ้ามาจะเซาะตลิ่ง ในเกาะแกงมีพันธุพืช ไครนํ้า ไครหางนาก เมื่อนํ้าหลากปลาจะเขา
มาอยูอาศัยและเปนอาหารของปลาที่ปลาอุดมสมบูรณ เพราะมีแหลงอาหาร และสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ เขามาอยู และ
กลายเปนที่ชุมนุมของคนดวย
“ความผูกพันระหวางชาวบานไทย-ลาว ทีอ่ าศัยอยู 2 ฝง แมนาํ้ จะไดรบั ผลกระทบอยางแนนอน ตลาดนัดระหวาง
ชายแดนที่ผูคนมาคาขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันจะทํายังไง รวมทั้งคนหาปลา และเรื่องวัฒนธรรมก็จะไดรับ
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

กํานันตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
“ไทยจะไดอะไร ชาวบานจะไดประโยชนอะไรจากโครงการนี้ อยากรูวาจีนจะมาสํารวจอะไรบาง จะมาระเบิด
รองนํ้าไปเพื่ออะไร ถนน R3A ที่ทําไวนั้นทําไมไมใชใหเกิดประโยชน การจะมาทําลายแกงหินแมนํ้าโขงที่กวา
จะเกิดไดตองใชเวลาเปนลานๆ ปเหมือนที่พอหลวงบานหวยลึกไดพูดไว ถาเสียหาย จะสรางคืนไดอยางไร? อยากให
หนวยงานฟงเสียงของชาวบานบาง เพราะตอนนี้เขื่อนปากแบงก็จะสราง นํ้าก็จะทวมมาถึงหนาบานแจมปอง
บานหวยลึก ผลกระทบกําลังจะเกิดขึ้นหนัก แลวจะใหชาวบานอยูกันอยางไร ไปอยูดอยก็บอกวาเราบุกรุกปา
ถาจะไปสรางแพอยูริมนํ้า กรมเจาทาก็บอกวารุกแมนํ้าอีก เลยอยากฝากถึงหนวยงานและรัฐบาลวา ใหรับฟงเสียง
ชาวบานบาง รัฐบาลมีแผนที่จะชดใชคาเสียหายหรือแกไขปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบานอยางไรบาง
มีแผนอะไรพวกนี้หรือไม”
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นิวัตน รอยแกว

ประธานกลุมรักษเชียงของ
“แมนํ้าเปนสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมนุษย เมื่อมันถูกทําลายก็จะสงผลกระทบมาก อยางประเด็นเรื่องอํานาจอธิปไตย
ก็เปนเรือ่ งสําคัญ แตเราไมไดเปนคนคลัง่ ชาตินะ เพราะทุกประเทศก็มอี ธิปไตย แตเราจะปลอยใหเกาะแกงมันถูกทําลาย
ก็ไมได โลกมนุษยมันไรพรมแดน เราทุกคนอยูรวมกันหมด แมนํ้าสายหนึ่งเราตองใชรวมกัน ไมใชแบงแลวกีดกัน
เพราะมันสงผลกระทบทั้งวิถีชีวิตของคนที่ใชแมนํ้าโขง สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม แมนํ้าโขงเพื่อการพัฒนา พัฒนา
แลวคนทองถิ่นตองอยูได สนธิสัญญาที่ฝรั่งเศสเคยใชรองนํ้าลึกเปนตัวชี้วัดในการแบงเขตแดนไทย-ลาว ฉะนั้นหาก
ดําเนินการระเบิดแกงแมนํ้าโขงจะสงผลใหรองนํ้าเปลี่ยน เกาะแกงบริเวณพรมแดนหายไป และจะทําใหเขตแดน
เปลี่ยนทันที และประเทศไทยตองสูญเสียดินแดนเปนบริเวณกวาง โดยการอนุมัติโครงการดังกลาวถือเปนการ
เปดโอกาสใหประเทศเพื่อนบานสามารถละเมิดอธิปไตยของไทย ซึ่งจะนําไปสูความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน ฉะนั้นแลวปญหาเรื่องการเสียอํานาจอธิปไตยในดินแดนของประเทศเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนตองรับรู
และเปนการบงบอกถึงจุดรวมกันที่เราตองตระหนักและมีสวนรวมในปญหาดวยกัน
“การพัฒนาลุมแมนํ้าโขง เปนการพัฒนาเพื่อแบงปน เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ไมใชการพัฒนาเพื่อกอบโกย
ผลประโยชน เพราะฉะนั้นจะทําอยางไรใหมันสมดุลกันเพราะยังไงเราก็ตองคาขายกับตางประเทศ ยกตัวอยางเชน
ถาเรือขนสงสินคามันใหญ 500-600 ตัน ก็ใหลดขนาดเรือลง ลดกําไรของนายทุนลง คนอืน่ จะไดอยูร ว มดวยได อยากให
คํานึงถึงผูอื่นดวยเพราะโลกในอนาคตเรื่องสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ โดยตอนนี้กําลังทํางานเชิงวิชาการเกี่ยวกับมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรเพือ่ ใชยนื ยันกับรัฐในการพูดคุยและนําเสนอผลกระทบ โดยอยากใหรฐั บาลตระหนักวาเราไดผลประโยชน
หรือไมในการระเบิดครั้งนี้ ทุกวันนี้การคาทางบกเราก็มีแลว ทางเรือก็มีบางแลว ทําไมเรายังตองทุบเกาะแกงอีก
“มนุษยไมสามารถตัดกิเลสได เรื่องผลประโยชนมันก็เปนเรื่องที่เราเขาใจ มันเปนนโยบายของจีนเรื่องรุกลงใต
เพราะฉะนั้นเราจะตั้งรับอยางไร อันนี้เปนเรื่องสําคัญ เราจะมีการตกลงยังไงไมใหเสียเปรียบ โดยที่สิ่งแวดลอมและ
ผูค นตองอยูไ ด การพัฒนาทีค่ นอืน่ ไดเงินแตคนอีกพวกตายกันหมด มันไมใชการพัฒนาทีถ่ กู ตอง แมนาํ้ โขงมันเปนแมนาํ้
ที่ใหญ ทําอะไรไปมันมีผลกระทบกลับมามาก ตองคํานึงถึงผูอื่น อยาคิดเปนเงินเปนทองมากนัก”

สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา

ผูประสานงานเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง-ลานนา
หลังจากป 2539 เมื่อเขื่อนตอนบนแหงแรกสรางเสร็จ ชาวบานเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ในแมนํ้าโขง โดยปลาที่เคยหาไดมากก็แทบหาไมไดเลย แคในชวงเวลาไมเกิน 20 ป ความอุดมสมบูรณหายไปหมด
ซึ่งการที่เราศึกษาในงานวิจัยชาวบานพบวามีปลาเหลือเพียง 86 ชนิด โดยเปนปลาทองถิ่น 74 ชนิด จากทั้งหมดกวา
150 ชนิด โดย 74 ชนิดถือวายังมีความสําคัญและตองศึกษาตอไป “เมื่อแมนํ้าโขงเกิดการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของ
ชาวบานก็เปลี่ยนไป พวกเขาเคยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นก็ตองเปลี่ยนแปลงเพราะปลาหายไปจากแมนํ้า
บางสวนตองอพยพตัวเองไปหากินในเมือง เหตุการณครัง้ นีท้ าํ ใหคนในทองถิน่ ตองสูญเสียและนาเศราใจ ยิง่ มีโครงการ
ระเบิดแกงอีก ทําใหคนทองถิ่นยิ่งทุกขรอนใจมากขึ้น เราเชื่อวาลําพังแคคนทองถิ่นคงไมสามารถยับยั้งโครงการ
เหลานีไ้ ด แตสงั คมตองชวยกัน” นายสมเกียรติกลาว นายสมเกียรติยงั กลาวอีกวา ปจจุบนั มีนกอาศัยและวางไขอยูต าม
เกาะแกงในแมนํ้าโขงราว 16-17 ชนิด หากมีการระเบิดเกาะแกงก็ทําลายแหลงเพาะพันธุนกเหลานี้ เชนเดียวกับ
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วิถีชีวิตชุมชนที่ตองสูญหาย เพราะมีขอกําหนดไววาหากมีการระเบิดเกาะแกงเสร็จสิ้น รองนํ้าเหลานี้จะตองไมมีการ
วางสิ่งกีดขวางหรือมีกิจกรรม ถือวาเปนความหายนะของชาวบาน ขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงของชุมชนและ
ชีวติ ครอบครัวก็แทบไมมี ดังนัน้ จึงไมรวู า ประเทศชาติจะมีความมัน่ คงไดอยางไร นอกจากนีใ้ นสวนของประเทศไทยนัน้
เสนเขตแดนระหวางไทย-ลาวไมเคยปกปนไดสาํ เร็จ โดยคนลาวรูส กึ วาแมนาํ้ โขงถึงตรงไหน เขตแดนของเขาก็อยูต รงนัน้
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

ผูประสานงานกลุมรักษเชียงของ
ทุกวันนี้แมนํ้าโขงแทบจะไมเหลือปลาใหจับอีกแลว สวนปลาที่วางขายอยูตามตลาดสดนั้นก็เปนปลาจากตางถิ่น
เปนปลาทีเ่ ลีย้ งในฟารมหรือในกระชัง เชน ปลานิล ปลาทับทิม โดยพันธุป ลาสวนใหญกม็ าจากบริษทั ยักษใหญเจาตลาด
ผลิตภัณฑเกษตร แมแต “ปลาบึก” และ “ปลาคัง” ซึ่งเปนปลาชื่อดังของลํานํ้าโขงและอําเภอเชียงของ ทุกวันนี้
มาจากการเพาะเลีย้ งและนําเขาทัง้ สิน้ เชียงของในวันนีแ้ ทบจะหาปลาธรรมชาติจากแมนาํ้ หรือลํานํา้ สาขาไมไดอกี แลว
ในอดีต ชวงเดือนมีนาคมเปนชวงที่ปลาเริ่มอพยพเขามาในพื้นที่ ชาวบานก็จะสามารถหาปลาไดเรื่อยๆ ไปจนถึงเดือน
สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 6 เดือน ระหวางนั้นก็จะทําการเพาะปลูกควบคูกันไปดวย เมื่อเขาสูชวงนํ้ามาก-นํ้าเต็ม ประมาณ
เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะหาปลาไดนอยลง ชาวบานก็จะผันตัวเองไปเก็บผลผลิตทางการเกษตร ใชชีวิตอยู
ในไรในนาเปนสวนใหญ แตกย็ งั หาปลาเล็กๆ นอยๆ ไดบา ง พอเขาสูป ลายเดือนตุลาคมจะกลับเขาฤดูการจับปลาอีกครัง้
เพราะชวงนี้จะมีปลาอพยพเขามาวางไขเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในลํานํ้าสาขาซึ่งเปนสถานที่วางไขของปลากวา
80% ของปลาทั้งหมดในลํานํ้าโขง จีระศักดิ์ยกตัวอยางธรรมชาติของ “ปลาบึก” วา โดยปกติแลวจะอพยพมาหลัง
ฤดูนาํ้ หลาก คือประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน แตชาวบานมักจะจับไดมากชวงเดือนเมษายน นัน่ เพราะปลา
ชนิดนี้ใชเวลาอพยพจากกัมพูชามาวางไขในอําเภอเชียงของถึง 8 เดือน แลวไมใชวาเขาวางไขแลวจะกลับเลยนะ
พอเขาวางไขเสร็จแลวก็จะตองหาอาหารกินแถวนัน้ ไปสักระยะ เราจึงมักพบปลาบึกบริเวณคอนผีหลง เพราะเปนพืน้ ที่
ที่ลึกที่สุดและมีระบบนิเวศหลากหลาย มีหาดทราย มีไกเหมาะสําหรับปลาพักฟนหลังวางไข
ปลาบึกที่เดินทางมาวางไขจะเปนปลาที่มีความพรอมและโตเต็มวัยเทานั้น 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
ซึ่งเปนปแรกที่มีการสรางเขื่อนในลํานํ้าโขง จนถึงป 2549 (11 ป) สามารถจับปลาบึกไดรวมแลวเพียง 48 ตัวเทานั้น
ที่มา: ธนวัฒน เพ็ชรลอเหลียน โพสตทเู ดยวคี ลี่ ใน สํานักขาวชายขอบ http://transbordernews.in.th/home/?p=9515#prettyPhoto
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นายธนิสร กระฎมพร

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่อําเภอเชียงของ หอการคาจังหวัดเชียงราย
“การระเบิดแกงหินในแมนํ้าโขง หากเกิดขึ้นจริงผลกระทบไมเพียงแตจะเกิดขึ้นกับธรรมชาติเทานั้น อยางแรก
ที่จะเกิดขึ้นก็คือกระแสนํ้าที่แรงขึ้น สงผลทําใหตลิ่งของ 2 ฝงแมนํ้าโขงถูกทําลายไป ความสวยงามของแมนํ้าโขงก็จะ
หายไปดวย
“แมนํ้าโขงก็เปรียบเสมือนกับดอกไมที่มีกิ่ง กาน ใบและดอก เมื่อมารวมกันก็จะกลายเปนดอกไม แมนํ้าโขง
ก็เชนเดียวกัน หากไมมีหิน แกง หาดทราย พันธุปลา ก็ไมใชแมนํ้าโขง มันก็จะกลายเปนคลองหรือทะเลสาบทั่วไป
หากมีการระเบิดแกงหินจริง รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณไปกับการซอมแซมตลิ่งเปนระยะทางที่ยาว และมีมูลคาสูง
นอกจากนี้ ความสวยงามของแมนํ้าโขงก็จะหายไป การทองเที่ยวแมนํ้าโขงที่เปนรายไดหลักของชาวเชียงของก็จะ
หายไปเชนกัน” นายธนิสรกลาว
“ในอดีตเรามีหาดทรายทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ วในชวงเทศกาลสงกรานตใหมาเลนสาดนํา้ กันริมแมนาํ้ โขง มีเทศกาล
จับปลาบึก และประเพณีตางๆ เกี่ยวกับแมนํ้าโขงที่เปนเอกลักษณของอําเภอเชียงของ แตหากระเบิดแกงหินออกไป
สิง่ ตางๆ เหลานีก้ จ็ ะหายไปดวย การเปนเมืองทองเทีย่ วของเชียงของก็จะหายไป โดยสวนตัวอยากใหทางภาครัฐพัฒนา
สิ่งที่มีอยูแลวมากกวา เชน การขนสงในเสนทาง R3A ที่มีอยูแลวยังไมสามารถพัฒนาใหสามารถดําเนินการไดเต็มที่
อีกอยางก็คือการขนสงทางรถไฟ ซึ่งอาจจะพัฒนาเปนรถไฟรางคู เพื่อขนสงสินคาทางนี้ ซึ่งการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแ ลวจะ
เปนผลดีมากกวา เพราะไมตอ งลงทุนดวยเม็ดเงินมหาศาล และยังไมทาํ ใหเกิดผลกระทบทัง้ ทางธรรมชาติ วิถชี วี ติ และ
เศรษฐกิจของอําเภอเชียงของ”
ที่มา: เอกชนหวงระเบิดแกงหินนํา้ โขงกระทบธรรมชาติ-ศก.-ทองเทีย่ ว มองพัฒนาขนสงทางรถไฟดีกวา มติชนออนไลน 9 กุมภาพันธ 2560

นายวิรุณ คําภิโล

ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน)
ทีผ่ า นมาผูป ระกอบธุรกิจการคาบริเวณชายแดนไทย-จีน “มีความคืบหนาอยางมาก” ในแงของความรวมมือดาน
ตางๆ รวมถึงการเดินเรือทองเทีย่ วและการขนสงสินคาระหวางไทยและจีน แตหากพูดถึงการแขงขันทางการคา พบวา
ยังมีฝายไดเปรียบและเสียเปรียบที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด
ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลาววา “เวลาที่จีนตองการลองเรือบรรทุกสินคาเขามายัง
ฝงไทยหรือลาว จะมีการปลอยนํ้าจากเขื่อนในจีน ซึ่งสรางในแมนํ้าโขงตอนบน แมบางครั้งจะมีการประสานงานกับ
หนวยงานราชการไทย เพื่อใหแจงตอประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ในพื้นที่ แตหลายครั้งก็ไมมีการแจงเตือน และหาก
เรือไทยจะขึ้นไปใหถึงจีนจะตองขอใหมีการปลอยนํ้าจากเขื่อนจีนจึงจะไปได
“ถามีการประสานงานตามเวลาที่กําหนดใหชัดเจน มีการระบุตารางเวลาที่จะปลอยนํ้าหรือกั้นนํ้าในเขื่อนจีน
ก็จะชวยเรื่องธุรกิจการคาระหวางประเทศไดมากขึ้น ไมใชเรือจะมาถึงเชียงแสน แลวคอยแจง”
ที่มา: รายงานพิเศษ: ระเบิดแกงในแมนํ้าโขง ไทยจะเสียมากกวาได? บีบีซีไทย, 12 กุมภาพันธ 2560 http://www.bbc.com/thai/
thailand-38948848
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นางผกายมาศ เวียรรา

รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย
ในเบื้องตนจีนอาจตองการแคสํารวจเสนทางการเดินเรือ แตรัฐบาลไทยก็ควรมีความชัดเจนวามีนโยบายอยางไร
แตตนมีขอ สังเกตวาทําไมจีนถึงไมระเบิดเกาะแกงทีย่ งั เปนปญหาในแมนาํ้ โขงตอนบนอีกตัง้ หลายจุด แตกลับมาสํารวจ
ในชวงตั้งแตเชียงแสนไปถึงหลวงพระบาง ที่สําคัญคือทุกวันนี้แทบไมมีเรือขนสงสินคาขนาดใหญวิ่งมาเชียงแสน
สวนใหญเปนแคเรือพาณิชย 200-300 ตัน ดังนั้นจึงไมเขาใจวาการระเบิดเกาะแกงเพื่อใหเรือขนาด 500 ตันผานนั้น
เพื่ออะไร เพราะหากตองการขนสงสินคาไปยังหลวงพระบางก็สามารถใชเสนทางรถไฟที่กําลังเริ่มลงมือกอสรางได
ปจจุบันการขนสงสินคาก็มีทาเรืออยูแลวหลายแหง โดยเฉพาะทางเรือเชียงแสน หากจีนใชเรือขนาด 500 ตัน
นั่นหมายความวาจะไมใชทาเรือเชียงแสนอีกแลวหรือไม และประเทศไทยจะไดประโยชนอยางไร เรื่องนี้รัฐบาลไทย
ควรหารือกับจีนใหชดั เจน “โดยสวนตัวแลวมองวายังไมมคี วามจําเปนทีต่ อ งระเบิดแกงหรือเปดทางใหเรือขนาด 500 ตัน
เขามา เพราะทุกวันนีใ้ นหนานํา้ เรือขนาดใหญกส็ ามารถเขาไปถึงเชียงของได และเรือ่ งนีแ้ ทบไมมผี ลตอการทองเทีย่ วเลย
เพราะเรือทองเทีย่ วกินนํา้ แค 80 เซนติเมตร จะระเบิดแกงหรือไมกไ็ มมผี ล ในทางตรงกันขาม หากปลอยใหเรือขนาดใหญ
เขาไปแลน จะสงผลตอความปลอดภัยของเรือเล็กเรือนอยทีช่ าวบานใชกนั อยูเ พราะคลืน่ ขนาดใหญทเี่ กิดขึน้ จะกระแทก
เรือ”
ที่มา: กลุมอนุรักษฯ ฮือไลเรือจีนสํารวจระเบิดแกงแมนํ้าโขง, โพสตทูเดย 8 มกราคม 2560

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทีผ่ า นมาจีนตองการใชแมนาํ้ โขงในการคมนาคม แตมอี ปุ สรรคเรือ่ งเกาะแกง เปนเหตุใหเรือระวางนํา้ หนักไมเกิน
100 ตันแลนไดเพียงปละ 6 เดือน ในชวงฤดูนํ้าหลากหรือฤดูฝนเทานั้น หากตองการใหเรือแลนไดตลอดทั้งป คือ
12 เดือน ในทางวิชาการก็คือตอง “ปรับปรุงรองนํ้า” ซึ่งคํานี้ครอบคลุมการดําเนินการหลายอยางในแมนํ้า และเปน
ขอตกลงรวมกันของประเทศที่อยูในลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ แตในกรณีนี้คือการ “ระเบิดเกาะแกง” ในแมนํ้าโขง
สําหรับโครงการปรับปรุงรองนํา้ ลึกในแมนาํ้ โขงแบงออกเปน 3 เฟส เฟสที่ 1 จะปรับปรุงเพือ่ ใหเรือระวางนํา้ หนัก
ไมเกิน 100 ตันแลนไดตลอดทั้งป เฟสที่ 2 คือเรือระวางนํ้าหนักไมเกิน 300 ตัน และเฟสที่ 3 คือเรือระวางนํ้าหนัก
ไมเกิน 500 ตัน
“เวลาพูดถึงการปรับปรุงรองนํา้ สิง่ ทีต่ อ งรูค อื เมือ่ ปรับปรุงไปแลวแรงไหลของนํา้ จะเพิม่ ขึน้ หรือจะเปลีย่ นแปลงไป
ก็ตองศึกษาวาแรงนํ้าที่มันแรงขึ้นจะสงผลกระทบดานอื่นๆ หรือไม เชน ทําใหตลิ่งสองขางทางพังหรือไม ซึ่งในกรณี
ของแมนํ้าโขงมีการศึกษาแลววาจะทําไดเพียงเฟส 1 เทานั้น หากทําเฟส 2-3 จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลิ่ง
จะพัง…
“แตตลอด 30 ปทผี่ า นมาตัง้ แตจนี ปฏิรปู เศรษฐกิจ สรณะของจีนคือความโลภ ซึง่ ก็เปนไปไดทจี่ นี จะเดินหนาเฟส
2-3 ตอ ทุกวันนีจ้ นี ระเบิดเกาะแกงปรับปรุงรองนํา้ ใหเรือระวางนํา้ หนักไมเกิน 100 ตันไปหมดแลว เหลือแตคอนผีหลง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพียงจุดเดียวเทานัน้ ทีย่ งั ทําไมได เกาะแกงทีเ่ ปนอุปสรรคตอการเดินเรือในแมนาํ้ โขง
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
“ในขณะนัน้ การพัฒนาเศรษฐกิจของพมาและลาวยังไมเติบโตเทาทุกวันนี้ แตทสี่ ดุ แลวพมากับลาวก็ยอมใหระเบิด
ปรากฏวาจากเกาะแกงทัง้ หมด 12 จุด มีการระเบิดไป 11 จุด เหลือเพียง 1 จุดทีย่ งั ไมระเบิด ก็คอื คอนผีหลง เชียงแสน
ซึ่งเปนแผนหินกลางนํ้าขนาดมหึมาคอนมาทางฝงไทย…
“ประเด็นสําคัญก็คอื ในการปกปนเขตแดน (ในกรณีนกี้ ค็ อื ไทย-ลาว) จะใชรอ งนํา้ ลึกเปนตัวชีว้ ดั หากมีการระเบิด
ก็จะสงผลใหรอ งนํา้ ลึกเปลีย่ น ซึง่ จะกระทบตอเขตแดน ทําใหประเทศไทยเสียดินแดนตรงแมนาํ้ นัน้ ” วรศักดิช์ ปี้ ระเด็น
“ในสมัยทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลไทยเคยยินยอมใหระเบิดเกาะแกงบริเวณดังกลาว แตกระทรวงกลาโหม
ไดทําเรื่องไปคัดคาน โดยระบุวา หากปลอยใหจีนระเบิดเกาะแกง รองนํ้าลึกก็จะขยับเขามาทางประเทศไทย ไทยก็จะ
เสียดินแดน นัน่ ทําใหทกั ษิณสะดุง และสัง่ หามดําเนินการ เพราะหากทําจนเกิดการเสียดินแดนไปแลว ไมวา จะเปนทีร่ กั
ของประชาชนอยางไรก็คงจะไมไดรับเลือกตั้งกลับมาอีก
“ปรากฏวาคอนผีหลงนี้ใหญมาก ทุกวันนี้กลายเปนอุปสรรคในการเดินเรือของจีน แลวผมขอบคุณธรรมชาติ
ที่สรางมาไมใหเราระเบิด หากประเทศไทยยินยอมใหจีนระเบิดคอนผีหลงจะสูญเสียดินแดนเปนบริเวณที่ใหญมาก
แผนดินไทยจะรนเขามา เมื่อคอนผีหลงหายไปประเทศลาวก็จะไดแมนํ้าโขงไปมหาศาล คือคอนผีหลงมันใหญและ
ยาวมาก ที่เห็นๆ กันในอําเภอเชียงแสนคือจุดที่เปนเกาะชัดๆ แตขางใตนํ้านั้นมันเปนหินยาวอีกหลายกิโลเมตร
ถาปรับปรุงรองนํ้าก็ตองระเบิดทิ้งทั้งหมด
“ถามวาลาวกับจีนรูนัยเรื่องความมั่นคงหรือไม เขารูหมด จริงๆ จีนก็รูวาถาระเบิดคอนผีหลงแลวก็จะเปน
อยางนี้ 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: สัมภาษณพเิ ศษ, ปลอยจีนระเบิดแกง = ขายชาติ สูญคอนผีหลง “ไทย” เสียดินแดนมหาศาล สํานักขาวสิง่ แวดลอม, 16 เมษายน
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ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู

นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร ไอ)
ยังไมสามารถตอบไดวา โครงการพัฒนาการเดินเรือระหวางประเทศในแมนาํ้ ลานชาง-แมนาํ้ โขง พ.ศ.2558-2568
เพือ่ เปดทางใหเรือพาณิชยระวางนํา้ หนัก 500 ตัน สามารถลองจากประเทศจีนถึงหลวงพระบางประเทศลาวนัน้ มีความ
คุม คาหรือไม เนือ่ งจากโครงการจะมีผลกระทบตอวิถชี วี ติ ประชาชน แตกลับไมมกี ารจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) และไมมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ผูมีอํานาจระดับบนสั่งการลงมาโดยที่ประชาชนไมมีสวนรวมคลายกับโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แตมีความซับซอนกวาคือเปนขอตกลงระหวาง 4 ประเทศ ไดแก จีน พมา ลาว และไทย ตั้งแต
ในอดีต ซึง่ ตามหลักการแลวหากประเทศไทยจะไปทําความตกลงระหวางประเทศก็จาํ เปนตองผานความเห็นชอบของ
รัฐสภากอน แตในกรณีนี้ก็ยังไมเห็นเชนกัน
แมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาการเดินเรือฯ เมื่อชวงปลายเดือนธันวาคมที่ผานมา
ไปแลว แตสวนตัวคิดวาจําเปนตองทบทวนใหม เพราะยังไมมีรายงานวิเคราะหผลกระทบ ซึ่งการดําเนินโครงการ
เชนนี้หากไมมีขอมูลที่ครบถวนรอบดานก็ไมควรทํา
ถาถามวาประเทศไทยจะไดประโยชนคุมเสียหรือไมคงยังตอบไมได เพราะยังไมมีขอมูลที่ครบถวน เทาที่เห็น
มีเพียงโครงการศึกษาเบื้องตนของกลุมรักษเชียงของที่ระบุวา มีผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ฉะนั้นหากภาครัฐจะทํา
โครงการเชนนี้ จําเปนตองพูดคุยกับคนในทองถิน่ รวมทัง้ อาจมีนกั วิชาการเขาไปศึกษาผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจดวย
หากพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะพบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ คือประเทศจีน เพราะหาก
พิจารณาการคาบริเวณดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะพบวาประเทศไทยสงสินคาออกไปยังประเทศลาวจํานวนมาก
แตนําเขาเพียงเล็กนอย ขณะที่การคาผานแดนไทย-ลาว สงไปยังประเทศจีนตอนใตนั้น พบวาประเทศไทยนําเขาจาก
ประเทศจีนมากกวาสงออก ฉะนั้นเมื่อพิจารณาสถิติการคาจะพบวาผูที่ไดประโยชนคือประเทศจีน
การคาชายแดนบริเวณดังกลาวจะเกี่ยวของกับ 3 ประเทศ ไดแก จีน ลาว และไทย โดยจุดที่ประเทศไทย
จะไดรบั ผลกระทบจากโครงการฯ ก็คอื อําเภอเชียงของ ซึง่ หากพิจารณาขอมูลการคาชายแดนป 2558 ของดานเชียงของ
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 เพราะถาเราดูมูลคาการคาผานแดนทั้งหมดของประเทศไทย จะพบวา
ในป 2558 มีประมาณ 1.14 ลานลานบาท เมื่อเทียบสัดสวนกับที่อําเภอเชียงของจึงถือวาไมเยอะ ซึ่งแตกตางกับ
ดานสะเดา ปาดังเบซาร ซึ่งมีมูลคาหลักแสนลาน
ขณะนี้ยังไมมีขอมูลตัวเลขจึงคิดวายังเปนโครงการที่ไมชัดเจน สวนตัวคิดวากรมศุลกากรควรจะแยกแยะใหเห็น
เลยวา มีการขนสงทางบกเทาไร ขนสงทางเรือเทาไร ซึง่ จะทําใหเห็นวาทีผ่ า นมาการคาขายระหวางดานบริเวณดังกลาว
ใชชองทางใดมากกวากัน คือตองทําทั้งเรื่องของตนทุน การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ รวมทั้งหากมีการดําเนินโครงการ
จะชวยใหประหยัดตนทุนไปเทาใด
ตอนนีม้ นั มีแตตวั เลขรวมของกรมศุลกากร ซึง่ เราไมรวู า เปนการขนสงทางบกเทาไร ทางเรือเทาไร แตคดิ วาบริเวณ
เชียงของจะไมคอยมีการขนสงทางเรือสักเทาไร ถาเปนทางเรือนาจะเปนที่อําเภอเชียงแสนมากกวา แตก็ยังมีไมเยอะ
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เชนกัน ฉะนั้นคนที่ไดประโยชนคือจีน เพราะจีนขายของใหเรามากกวาที่เราขายของใหจีน สวนการที่เราขายของ
ใหลาว เราก็ไมจําเปนตองไปทางนั้นก็ได
ทัง้ นี้ ปจจุบนั การเชือ่ มโยงทางกายภาพหลักๆ ทีม่ กี ค็ อื ถนน ซึง่ หากทําดีกจ็ ะชวยไดมาก แตหากตองการเชือ่ มโยง
ทางเรือมันตองดูวาคุมหรือไม เพราะจะไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไมมีใครไปศึกษาจึงยังตอบไมได แตหาก
ทําแลวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนมูลคาสูงมากก็ไมคุมที่จะทํา
จริงๆ แลวคนจังหวัดเชียงรายอยากสงสินคาไปที่พมาโดยตรง แตมีปญหาเรื่องกฎระเบียบและสินคาบางอยาง
ก็ตดิ โควตาจึงไมสามารถสงได เชน สินคาทางการเกษตร ซึง่ ทีจ่ ริงแลวจังหวัดเชียงรายมีสนิ คาหลายอยางทีม่ เี อกลักษณ
เชน ชา หรือขาวพันธุพื้นเมือง ฉะนั้นหากพยายามโปรโมตวาสิ่งเหลานี้แตกตางกับพื้นที่อื่นอยางไร คือทําใหมีเรื่องราว
ก็จะทําใหสินคามีคุณคาที่สูงขึ้นและเพิ่มมูลคาไดมากกวาเดิม
สิ่งดังกลาวดําเนินการไดทันทีและไดประโยชนทางเศรษฐกิจทันที ในขณะที่เรื่องการเปดทางเดินเรือและ
เกาะแกงนั้น กลับยังไมแนใจวาเปนสิ่งที่จําเปนหรือไม สวนตัวคิดวาการดําเนินโครงการอะไรก็ตามควรมีการศึกษา
ผลกระทบทั้งสิ่งแวดลอมและชุมชน หากพบวาผลกระทบเศรษฐกิจเปนบวกมากกวาลบ ก็อาจจะสามารถคัดเลือก
โครงการนั้นๆ ได
อยางไรก็ตาม ขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีวิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบทางลบดวย เพราะที่ผานมาภาครัฐ
คอนขางจะละเลยผูที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
ที่มา: ทีดีอารไอ จี้รัฐ ครม. ทบทวนมติ “ระเบิดโขง” เหตุยังไมศึกษาผลกระทบ “จีนโกยประโยชนอื้อ”, http://tdri.or.th/tdriinsight/2017-01-08/

ดร. ชวลิต วิทยานนท

นักวิชาการอิสระดานความหลากหลายทางชีวภาพ
แกงแมนํ้าโขงมีความสําคัญอยางไร
แกงแมนํ้าโขงเปนมรดกทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศที่สมบูรณและสลับซับซอน เปนแหลงวางไขของปลา เปน
แหลงประมงทีส่ าํ คัญ เฉพาะทีจ่ งั หวัดเชียงรายในแมนาํ้ โขงสายประธาน เราพบปลาอยางตํา่ ถึง 105 ชนิด แบงเปนปลา
ใกลสูญพันธุประมาณ 10 ชนิด เฉพาะแกงคอนผีหลง แกงใหญบนแมนํ้าโขง เปนแหลงวางไขของปลาบึกซึ่งเปนปลา
อพยพระยะไกล จากลูกปลาเล็ก ๆ แถวกัมพูชา ปลาบึกจะเติบโตแลวขึน้ มาวางไขทเี่ ชียงราย บางสวนทีห่ นองคายและเลย
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 นกพวกนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของระบบนิเวศ และมีประโยชนดา นเศรษฐกิจการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ มีนกั ดูนกจาก
ทั่วโลกมาดูนกแถวริมนํ้าโขง แถวเชียงราย อุบลราชธานี มีนกหลายชนิดที่หายากใกลสูญพันธุ
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การเดินเรือขนาดใหญสงผลตอระบบนิเวศอยางไร
การขนสงและเดินเรือสินคาขนาดใหญ 500 ตันผานจุดทีป่ ลาวางไขเปนเรือ่ งทีไ่ มคอ ยมีใครพูดถึง ปลาพวกนีว้ างไข
บนผิวนํ้า พวกปลาบึก ปลาเทพา ปลาเริง เปนปลาใกลสูญพันธุระดับโลก ปลากระเบนลาว ปลายี่สก ยังพบอยู แตก็
นอยลงมาก ปลากระโห ทางเหนือเรียกปลาสา ก็จบั ไดนาน ๆ ครัง้ ปลาฝกพราหรือภาษาถิน่ เชียงรายเรียกปลาดาบญวน
สูญพันธุแ ลวจากแมนาํ้ เจาพระยา แตยงั พบบางในแมนาํ้ โขง ทีเ่ ชียงของก็ลดจํานวนลง พวกนีเ้ ปนปลาทีม่ คี วามเปราะบาง
ตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ถามีเรือลําใหญ ๆ วิ่งผานไปผานมากวนนํ้าใหขุนก็ยอมรบกวนเขา 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
เรายังมีทา เรืออยูแ ลวทีอ่ าํ เภอเชียงแสนและเชียงของ เรือบรรทุกสินคาขนาดกลางจากยูนนานก็แลนลงมาไดตลอดทัง้ ป
เปนไปไดวาเหตุผลหนึ่งที่จีนหวังจะระเบิดแกงคือเรื่องการทองเที่ยว หวังพานักทองเที่ยวจีนครั้งละหลายรอยหรือ
พันคนขึ้นไปเที่ยวถึงหลวงพระบาง
บทบาทของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
หลายคนบอกวาคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง หรือ MRC (Mekong River Commission) เปนเสือกระดาษ
ก็ยอมรับวาเปนจริง ๆ MRC เปนองคกรที่ตั้งขึ้นภายใตหลักการของสหประชาชาติก็จริง แตไมมีอํานาจ เหมือนเปน
ลูกนองของรัฐบาลสมาชิกสี่ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สวนจีนกับพมาเปนแคคูเจรจา พมาบอกวา
แมนํ้าโขงไหลผานเขาชวงสั้น ๆ จีนก็บอกวาตองคุยกับรัฐบาลกอน
MRC ของสมาชิกทั้ง 4 ประเทศจึงไมมีอํานาจ มีแตงานสนับสนุนทางวิชาการหรือจัดเวทีพูดคุย ขอตกลงตาง ๆ
เปนไปตามหลักอธิปไตยหรือขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้น ไมมีสิทธิ์ไปชี้บอกวาสิ่งที่คุณทําผิดหรือถูก ประเทศ
ที่ไมพอใจเขาอาจจะไลคนของอีกประเทศออกไดถาทําผิดใจเขา
ฉะนั้น MRC เหมือนฝายอํานวยการ คอยอํานวยความสะดวกและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติตามขอตกลง
แมนํ้าโขง Mekong Agreement (1995) แตวาไมมีอํานาจ ไมไดเปนองคกรตอรอง เมื่อเกิดโครงการระเบิดแกง MRC
ก็เปนแคผูดําเนินการหรือประสานงานจัดเวทีในแตละประเทศที่ตองการพูดคุยกันเรื่องนี้ แตขอตกลงเปนอยางไร
แตละรัฐบาลตองไปคุยกันเอง
แมนํ้าโขงจะคงอยูอยางยั่งยืนไดอยางไร
นักพัฒนาชอบบอกวาคนสวนนอยตองเสียสละเพือ่ คนสวนใหญ แตความจริงแลวไมใช นักพัฒนายุคใหมตอ งเปน
คนที่เห็นแกได คือตองไมใหมีใครเสียประโยชนเลย ไมวาธรรมชาติ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ คุณทําอยางไรก็ได
ใชเทคโนโลยีชวยใหทุกฝายได ไมมีเสีย นักพัฒนารุนโบราณบอกวาการพัฒนาตองไดอยางเสียอยาง แตการพัฒนา
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ที่บอกวาไดอยางเสียอยางเปนการพัฒนาที่ลาหลัง เปนลักษณะของเผด็จการ มากกวาการพัฒนาเพื่อประโยชนของ
ประชาชนสวนใหญ
ที่มา: “ระเบิดแกงแมนาํ้ โขง” ฐิตพิ นั ธ พัฒนมงคล (รายงาน) ประเวช ตันตราภิรมย (ถายภาพ) ตีพมิ พใน สารคดี ฉบับที่ 384 กุมภาพันธ
2560

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูเขียนหนังสือ “มังกรหลากสี”
ใหสัมภาษณกรณีระเบิดแกงแมนํ้าโขง
รัฐบาลคุนหมิงนาจะไดประโยชนที่สุด เพราะตอนนี้การคุมระบบอุทกวิทยาแมนํ้าโขงตอนบนอยูในมือรัฐบาล
มณฑลยูนนาน ขณะที่มณฑลกวางสีอาจไมสนใจเลยดวยซํ้าเพราะเขาไปสนใจเสนทางบกที่ตอกับเวียดนามมากกวา
เวลาดูจีนตองแยกใหดีวามาจากไหน ซึ่งตนคิดวา เรื่องระเบิดแกงในแมนํ้าโขงเรื่องอาจไมตองขึ้นไปถึงระดับ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตดวยซํ้าไป อาจจะอยูในระดับกรรมการพรรคระดับมณฑล แลวเรื่องก็สงไป
รัฐบาลกลางใหลงชื่อ ศ.ดร.ยศกลาววาชวงสํารวจนี้จีนไดทําการสํารวจแมนํ้าโขง แตเมื่อสํารวจเสร็จแลวควรมีการ
จัดเวทีเพื่อดูวาสํารวจไปแลวเปนยังไง และควรมาคุยกับคนทองถิ่นวาไดผลอะไร ทั้งไทย จีน ลาว ตองมีเวทีทองถิ่น
แลวตรงนัน้ ขอมูลเผยออกมาวาจะเอายังไงตอ ในขณะเดียวกันตองเตรียมประเด็นศึกษาวาปญหาพรมแดนจะมีหรือไม
ปญหาตลิง่ จะมีไหม สวนเรือ่ งผลกระทบกับปลามีอยูแ ลวซึง่ เรามีขอ มูลพอ ขณะเดียวกันการมีสทิ ธิมเี สียงในการควบคุม
นํ้าควรมีการคุยกันหรือไม เพราะตอนนี้จีนผูกขาดอยูคนเดียว
ที่นาเปนหวงคือประเด็นดานความมั่นคง เพราะปจจุบันจีนไดเขาไปตั้งฐานทัพเรือในกัมพูชา กลายเปนฐานทัพ
เรือใหญของจีน โดยเกีย่ วของกับนโยบาย one belt one road ดวย ซึง่ สรางเสร็จแลวติดสีหนุวลิ ล และอยูใ นยุทธศาสตร
สรอยไขมุกของจีน ซึ่งจีนอาจไมสนใจเรื่องการลําเลียงกองกําลังผานแมนํ้าโขงสักเทาไหร แตเขาตองการมีกองกําลัง
ที่สามารถควบคุมบริเวณนี้ได โดยมีเรื่องของนายหนอคําเปนกรณีศึกษา
ยุคอดีตจีนไมไดใหความสนใจแมนํ้าโขง แตยุคปจจุบันจีนให เพราะวาจีนสมัยกอนมีโรคกลัวบางอยางในทางใต
จนไมกลาลงมา โดยมองวาแถวนีม้ แี ตคนปาอยูเ ยอะ เปนพวกไมมอี ารยธรรม ทีส่ าํ คัญคือในยานนีม้ โี รคภัยไขเจ็บอยูม าก
โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย ที่คนจีนกลัวมาก ดังนั้นหากดูประวัติศาสตรสมัยกอนจะไมมีจีนลงมาตํ่ากวาลิเจียงเพราะ
เริ่มรอนและยุงเยอะ ดังนั้นจีนสมัยกอนจึงอพยพทางทะเลที่เราเรียกกันวาจีนโพนทะเล แตยุคนี้เขาไมตองกลัวแลว
“จุดออนหนึ่งของจีน ที่เขาวิจารณกันทั่วโลกคือ จีนไมเคยสนใจธรรมชาติแวดลอม ไมวาจะเปนแมนํ้าสายไหน
เขามองเปนแคบอไปหมด แมโขงของเราก็มองเปนบอนํ้า ไมสนใจปลา ไมสนใจระบบนิเวศ ตอนนี้คุณมาพูด แกงเปน
ทีอ่ ยูข องปลา จีนไมสนใจหรอก เขาสนใจแควา จะขายของไดรเึ ปลา เปนวิธคี ดิ ทีเ่ ปนเทคโนเซ็นทริก (Techno centric)
ที่สุดโตง ขณะที่อเมริกันยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมมากกวาจีน อุทกวิทยาจีนสนใจแควาจะควบคุมอยางไร จีนเนน
วัฒนธรรมที่เหนือกวาธรรมชาติ หลายชาติหลายภาษาคิดแบบนี้
“การตอตานจีนแลวไปพูดเรือ่ งระบบนิเวศเขาไมแครหรอก หากจะตอรองกับจีนตองทําใหเห็นวาไมคมุ ทีจ่ ะลงทุน
จําไดไหมป 2008 ที่ระเบิดแกงและหยุดที่สามเหลี่ยมทองคํา ตอนนั้นก็ประทวงใหญ ที่สําเร็จไมใชเพราะทองถิ่น
เขมแข็ง แตเพราะโอลิมปก จีนกลัวถูกบอยคอต

“ทําไมจึงไมควรระเบิดแกงแมนํ้าโขง?”

•

39

“ในรัฐบาลทักษิณยอมถอยเรื่องระเบิดแกงเพราะเกรงปญหาผลกระทบเรื่องความมั่นคง แตรัฐบาลปจจุบัน
ซึ่งเปนรัฐบาลทหาร กลับใหความสําคัญเรื่องความมั่นคงนอยกวา เราตองดูบทเรียนจากพมาป 1988 ตอนนั้น
สังคมโลกไมคบพมา ดังนั้นพมาจึงหันไปคบกับจีน ซึ่งขณะนี้ไทยเองก็อยูในสถานะแบบนั้นคือ ยุโรปไมคบเรา อเมริกา
ก็มีแตบีบ ยิ่งมีอิทธิพลของบริษัทขนาดใหญของเจาสัวเชื้อสายจีนไดประโยชนจากการคุยกับจีน ทําใหโอกาสที่
รัฐบาลทหารจะขัดใจจีนจึงคอนขางนอย นโยบายคําวาบาลานซนสี่ าํ คัญมากสําหรับภูมภิ าคเรา เพราะประเทศเราเปน
ประเทศเล็ก การทีร่ ฐั บาลทหารไปอยูก บั จีนมากจนเกินไปนีม่ นั อึดอัด ทําใหประเทศอึดอัดไปดวย และจะทําใหประโยชน
ของชาติเสียหาย ทําใหทางเลือกของบานเรานอยลง ไมวาจะเปนเรื่องของการคา การลงทุน ก็ไมมี และคุณก็มานึกวา
เดีย๋ วทุนจีนก็มา เขาไมมาหรอก เขาไมไดมาแบบทีจ่ ะมาทดแทนการลงทุนของตางชาติทงั้ หมดได คุณเอาไขไปใสตะกรา
ใบเดียว ไมมใี ครเขาทํากันในโลก แลวคุณก็ตกในภาวะทีต่ อ งพึง่ พิงจีนมากขึน้ เรือ่ ยๆ และจีนเปนชาติทถี่ า เขาไดเปรียบ
เขาเปนนักฉวยโอกาสที่เกง แตไปตอวาเขาก็ไมได คนเราโงเอง เมื่อเขาไดเปรียบ เขาก็จะฉวยโอกาส แมกระทั่งเงินกู
จากจีนแพงกวาที่อื่นตลอด ญี่ปุนนี่ดอกถูกกวา แตทําไมกูจีน นี่เปนคําถามที่ตองถามนักธุรกิจ ฉลาดๆ แตประเด็น
แคนี้คิดไมออก”
ที่มา: เรือสํารวจถึงเชียงของแลว จี้แผนที่ทหาร-ฝายความมั่นคงแจงเหตุปลอยจีนสํารวจแมนํ้าโขง หวั่นแผนดินเสียหาย นักวิชาการ
ระบุเปนหนึง่ ในยุทธการสรอยไขมกุ เตือนอิงมังกรมากเกินไปนําพาชาติเสียหาย, สํานักขาวชายขอบ, 23 เมษายน 2560, http://
transbordernews.in.th/home/?p=16606

จัดพิมพโดย
• เครือขายอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง-ลานนา (กลุมรักษเชียงของ)
• International Rivers
• สถาบันชุมชนลุมนํ้าโขง
• สมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต

