การสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงที่สงผลกระทบตอเขตแดนไทย-ลาว
เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์
กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
3 มิถุนายน 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ไดออกมาพูดเกี่ยวกับโครงการอุโมงคผันน้ําโขงเปน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม 2551 ในรายการ “สนทนาประสาสมัคร” ทางโทรทัศนชอง
NBT วาจะทําการสรางเขื่อนแบบ Check Dam หรือฝายแมว หรือเขื่อนกันน้ําทวมแบบ Levee เพื่อ
กักเก็บน้ําใหเออลนสูงขึ้นมาจากทองน้ําประมาณ 18 เมตร โดยจะทําเปนขั้นบันได 3 ตัวดวยกัน คือ
หนึ่ง-เขื่อนบานกุม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สอง-เขื่อนใตปากน้ําหวยหลวง แถว อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย และสาม-เขื่อนแถว อ.สังคม หรือปากชม จ.เลย โดยแตละเขื่อนดังกลาวจะทําการทดน้ํา
ใหเออสูงขึ้นมาเปนระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรกวา ๆ จากหนาเขื่อนไปจนถึงทายน้ํา
จนถึงบัดนีแ้ ผนการ/นโยบายของนายสมัครตอการทําเขื่อนกั้นแมน้ําโขงยังมีนัยยะแอบแฝง
หรือปดบังซอนเรนอยูว าจะเลือกสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาหรือเขื่อนเพื่อ
การชลประทานแบบ Check Dam หรือ Levee กันแน
แตไมวาจะเปนเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาหรือการชลประทานลวนมีขอที่นาหวงใยสําคัญ
ประการหนึ่ง นั่นก็คือการพังทลายของตลิง่ สองฝงโขงทีจ่ ะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเขตแดน
ไทย-ลาว
การพังทลายของตลิ่งกั้นแมน้ําโขงมีอยูหลายสาเหตุดว ยกัน สาเหตุสําคัญอยางนอย 2
ประการจากการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงก็คือ หนึ่ง-กระแสน้ําที่ไหลแรงขึ้นจากการปลอยน้ําของ
เขื่อน และสอง-การกักเก็บน้าํ ใหเออลนสูงขึ้นของเขื่อนจะทําใหตลิ่งสองฝงโขงซึ่งมีโครงสรางเปน
ดินทรายเกิดการอุมน้ําจนหนักและพังทลายลงได
ซึ่งการพังทลายของตลิ่งน้าํ โขงนี่เองจะเปนผลทําใหเขตแดนไทย-ลาวเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป
เขตแดนไทย-ลาวเปนผลจากการปกปนเขตแดนตามสนธิสัญญาปกปนเขตแดนสยามฝรั่งเศสหลายฉบับ ไดแก อนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.1904(พ.ศ.2447),
ความตกลงสยาม-ฝรั่งเศสฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1904(พ.ศ.2447), สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส
และพิธีสารแนบทาย ฉบับวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907(พ.ศ.2450) และอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสฉบับ
วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1926(พ.ศ.2469) และแผนที่ที่จัดทําขึ้นตามความตกลงทุกฉบับที่กลาวถึง
ขางตน ซึ่งลาวเปนผูสืบสิทธิตอจากฝรั่งเศส
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เขตแดนไทย-ลาวมีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร ประกอบดวยเขตแดนตามสันปนน้ํา
(เขตแดนทางบก) ประมาณ 702 กิโลเมตร และที่เปนลําน้ํา(เขตแดนทางน้ํา) กลาวคือแมน้ําโขง
แมน้ําเหือง และหวยดอน ประมาณ 1,108 กม. ตั้งตนตั้งแตสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หรือ
บริเวณที่เรียกวาสามเหลี่ยมทองคําที่แมน้ํารวกและแมน้ําโขงแบงดินแดนของสามประเทศคือ พมา
ลาวและไทย ตอจากนั้นแมน้ําโขงจะไหลลงมาเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับลาว จนมาถึงบริเวณ
แกงผาได อ.เวียงแกน จ.เชียงราย เสนเขตแดนระหวางไทยกับลาวจะขึ้นสูทางบกไตไปตามสันปน
น้ําของเทือกเขายาวเหยียด สวนแมน้ําโขงจะไหลเขาไปอยูในเขตแดนของลาวฝายเดียว จนแมน้ํา
โขงไหลออกจากแผนดินลาวมาบรรจบกับแมน้ําเหือง ในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย ทอดยาวเปนเสน
เขตแดนไทย-ลาวไปจนถึงบริเวณปากแมน้ํามูน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และก็จะไหลเขาไปอยู
ในแผนดินลาวฝายเดียวอีกครั้งหนึ่ง สวนเสนเขตแดนก็จะเปลี่ยนขึ้นทางบกตามสันปนน้ําไปจนถึง
ชองบก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนจุดบรรจบของเสนเขตแดนของสามประเทศ คือ ลาว ไทยและ
กัมพูชา
บอเกิดของปญหาเขตแดนระหวางไทย-ลาว เกิดมาจากภายหลังจากลาวไดรับเอกราช และ
ตอมาไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต ไดเกิดปญหาเขตแดนไทย-ลาวที่สําคัญ
และนําไปสูการปะทะกันดวยกําลังอาวุธอยางรุนแรง 2 ปญหา ไดแก ปญหากรณีสามหมูบานในชวง
เมษายน-มิถุนายน 2527 และปญหาบานรมเกลาในชวงเดือนพฤษภาคม 2530-ตนป 2531
ภายหลังการฟน ฟูความสัมพันธและการพบปะกันในระดับประมุขของทั้งสองประเทศ
ไทยกับลาวไดลงนามความตกลงเกี่ยวกับการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตลอดแนวรวมกัน เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2539 ใหจดั ตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-ลาว ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝายเปนประธาน โดยคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมฯ ไดจัดตัง้
คณะอนุกรรมการเทคนิครวมไทย-ลาว ขึ้นเพื่อดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในพืน้ ที่
การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย-ลาว ไดเริ่มตนสํารวจในพืน้ ที่เขตแดนทางบก
กอนตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 จนถึงปจจุบัน(พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ทั้งสองฝายสามารถ
รวมกันจัดทําหลักเขตแดนไดแลว 190 หลัก เปนระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 676 กิโลเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 96 ของความยาวเขตแดนทางบกทั้งสิ้น 702 กิโลเมตร (เปนความยาวเสนเขตแดนตาม
ความเห็นของฝายไทย) สวนที่เหลือเปนบริเวณที่ทั้งสองฝายมีความเห็นแตกตางกันเกีย่ วกับแนว
เสนเขตแดนจนทําใหเกิดเปนปญหาหลักเขตแดนที่คงคางจํานวน 23 บริเวณ ซึ่งสามารถจําแนก
ออกเปน 6 กลุม ตามลักษณะของปญหา ดังนี้
- ปญหาสันปนน้ําที่เปนเสนเขตแดนในภูมปิ ระเทศถูกทําลาย
ซึ่งมีอยูดวยกัน 7 บริเวณ ไดแก (1) บริเวณหวยสะแตง-บานปาหวาน
จังหวัดนาน (2) บริเวณหวยโกน-เมืองเงิน จังหวัดนาน (3) บริเวณชองทางภูดู จังหวัดอุตรดิตถ (4)
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บริเวณหวยตาง-ปางฝาย จังหวัดอุตรดิตถ (5) บริเวณหวยพราว-หนองปะจีด จังหวัดอุตรดิตถ (6)
บริเวณชองพอก จังหวัดอุบลราชธานี และ (7) บริเวณชองเม็ก-วังเตา จังหวัดอุบลราชธานี
- ปญหาสันปนน้ําในภูมปิ ระเทศจริงไมสอดคลองกับแผนที่คณะกรรมการปกปน
เขตแดนมาตราสวน 1:200,000 ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแกกรณีที่เสนเขตแดนในแผนที่คณะกรรมการปกปนฯ
ผานยอดเขา แตสันปนน้ําในภูมิประเทศจริงไมผานยอดเขา ซึ่งมีอยูดวยกัน 5 บริเวณ ไดแก (1)
บริเวณดอยกิว่ กอ จังหวัดนาน (2) บริเวณภูสามเสา จังหวัดนาน (3) บริเวณภูจนั แดง จังหวัด
อุบลราชธานี (4) บริเวณภูแดนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (5) บริเวณภูเคเตียโน จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทที่สอง ไดแกแนวเขตแดนในแผนที่คณะกรรมการปกปนฯ ไม
ตรงกับแนวสันปนน้ําในภูมปิ ระเทศจริง ซึ่งมีอยูดวยกัน 5 บริเวณ ไดแก (1) บริเวณภูปาไร-ภูสาน
จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) ภูดาง จังหวัดอุบลราชธานี
- ปญหาที่แตละฝายอางแนวสันปนน้ําตางกัน (หรือปญหาสันปนน้ําในภูมิประเทศ
ถูกทําลายและไมตรงกับแผนที่คณะกรรมการปกปนฯ)
ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 บริเวณ ไดแก (1) บริเวณ 3 หมูบาน จ.อุตรดิตถ และ (2)
บริเวณบานทุงหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
- ปญหาประชาชนไทยในพืน้ ที่ตอตานการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน
ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 บริเวณ ในจังหวัดเชียงราย ไดแก (1) บริเวณแกงผาใด
(2) บริเวณผาหมน (3) บริเวณภูชี้ฟา
- ปญหาที่ทั้งสองฝายอางลําน้ําที่เปนเสนเขตแดนตางกัน
ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 บริเวณ ไดแก (1) บริเวณบานรมเกลา จังหวัดพิษณุโลก
และ (2) บริเวณหวยดอน จังหวัดอุบลราชธานี
- ปญหาอื่น ๆ (ซึ่งไมสามารถจัดไวในกลุมตาง ๆ ขางตน)
ซึ่งมีอยูดวยกัน 4 บริเวณ ไดแก (1) บริเวณที่จะกําหนดกอสรางหลักเขต
แดนที่ 2-08 จังหวัดเชียงราย (2) บริเวณหลักเขตแดนที่ 2-24 จังหวัดพะเยา (3) บริเวณที่จะกําหนด
จุดกอสรางหลักเขตแดนที่ 15-37 (บริเวณภูโจะโกะ) จังหวัดอุบลราชธานี และ (4) บริเวณทีจ่ ะ
กําหนดจุดกอสรางหลักเขตแดนที่ 15-39 จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งปจจุบันการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกรวมไทย-ลาว คาดวายังมีหลักเขตแดน
คงคางอยูอีกหลายบริเวณทีย่ งั ไมแลวเสร็จ (แตไมถึง 23 บริเวณ จากป พ.ศ.2549)
สวนการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางน้ํารวมไทย-ลาว (ในแมน้ําโขง และแมน้ําเหือง)
นั้น ในปจจุบันไดทําการสํารวจไปบางแลวแตคาดวายังไมไดจัดทําหลักเขตแดนแตอยางใด โดยทัง้
สองฝายไดเริม่ ตนการหารือในเรื่องดังกลาวตั้งแตตน ป 2545 โดยไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารางแผน
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แมบทและขอกําหนดอํานาจหนาที่ (TOR) ในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางน้ํารวม
ระหวางไทย-ลาว คณะทํางานฯ ไดประชุมรวมกันแลว 5 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งแรกทั้งสองฝาย
เห็นพองกันวาเขตแดนในแมน้ําโขงเปนไปตามอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม
ค.ศ.1926 (พ.ศ.2469) และแผนที่ Trace de la Frontiere Franco-Siamoise du Mekong ฉบับที่ตีพิมพ
เมื่อป ค.ศ.1931 สวนเขตแดนในแมน้ําเหือง นั้น เปนไปตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส และพิธีสาร
แนบทาย ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) อยางไรก็ดี ทั้งสองฝายยังไมสามารถยกราง
TOR ดังกลาวได เนื่องจากมีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับวิธีการทางดานเทคนิคในการถายทอดเสน
เขตแดนที่ปรากฏในแผนที่ Trace ลงในภูมปิ ระเทศตามลําน้ําโขงในปจจุบัน และทั้งสองฝายก็ยังมี
ความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับหลักการในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางน้ําในแมน้ําเหือง
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
แมน้ําโขง
ขอเสนอของฝายไทย
(1) ใหมีการจัดทําแผนที่จากการบินถายภาพทางอากาศขึ้นใหมในลักษณะ
เปนแผนทีแ่ ถบ (Strip Map) มาตราสวน 1:25,000 เทากับแผนที่ Trace
(2) ใหมีการกําหนดแนวเขตแดนในแมน้ําโขงลงบนแผนที่ฉบับใหม โดย
ใหทั้งสองฝายรวมกันพิจารณาเปรียบเทียบตําแหนงทีต่ งั้ ของเกาะ/ดอนตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่
Trace เพื่อรวมกันระบุวาเกาะ/ดอนใดเปนของฝายใด สําหรับบริเวณทีแ่ มน้ําแยกออกเปนหลายสาย
เพราะมีเกาะ/ดอนซึ่งไมปรากฏหลักฐานวาเปนของฝายใด ใหกําหนดเสนเขตแดนไปตามรองน้ําลึก
ณ วันเขาสํารวจ สวนบริเวณแมน้ําซึ่งไมปรากฏเกาะ/ดอนใหกําหนดเขตแดนตามรองน้ําลึก ณ วัน
เขาดําเนินการสํารวจ
ขอเสนอของฝายลาว
(1) ใหใชแผนที่ Trace เปนแผนที่กําหนดเสนเขตแดนทางน้ํารวมระหวาง
ไทย-ลาว
(2) ใหถายทอดเสนเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่ Trace ลงในแผนทีฐ่ าน
(แผนที่อุทกศาสตรป ค.ศ.1996) โดยการนําแผนที่ฐานและแผนที่ Trace มาสแกน จากนั้นนํามาทํา
การปรับแก แลวนํามาซอนทับกัน (เพื่อพยายามทําใหแผนที่ Trace ซึ่งไมเคยมีระบบพิกัดมาแตแรก
เกิดระบบพิกัดสมมุติขึ้นมา) จากนั้นจึงถายทอดเสนเขตแดนจากแผนที่ Trace ลงในแผนที่ฐาน ทั้งนี้
การถายทอดเสนเขตแดนดังกลาวตองคํานึงถึงเกาะ/ดอนตาง ๆ ในแมนา้ํ โขงที่ไดระบุไวใน
สนธิสัญญาวาเกาะ/ดอนใดเปนของฝายลาว แลเกาะ/ดอนใดเปนของฝายไทย และตองปฏิบัติตลอด
เสนเขตแดนตามลําแมน้ําโขง โดยจะดําเนินการเปนตอน ๆ ตามพื้นที่การแบงตอนสํารวจฯ ที่ทั้ง
สองฝายไดแบงกันไวแลว และใชแผนที่อทุ กศาสตรป ค.ศ.1961-1963 (พ.ศ.2504-2506) มาชวยใน
การกําหนดพิกัดและตรวจสอบภูมิประเทศจริง
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(3) ใหนํารูปถายทางอากาศเกา (ที่ฝายลาวคนพบ) ตามลําแมน้ําโขงซึ่งบิน
ถายเมื่อป ค.ศ.1925 และรูปถายทางอากาศป ค.ศ.1952-1954 มาใชประโยชนในการศึกษาสภาพภูมิ
ประเทศในสมัยนั้นโดยนํารูปถายทางอากาศป ค.ศ.1959 มาใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาสภาพภูมิ
ประเทศจริง สวนรูปถายทางอากาศป ค.ศ.1991-1993 ที่บินถายรูปฯ โดยบริษัท FINNMAP OY (ที่
ใชทําแผนที่อทุ กศาสตรป ค.ศ.1996) ครอบคลุมพื้นที่ตลอดลําน้ําโขง มาตราสวน 1:40,000 ใหนํามา
ชวยในการกําหนดคาพิกัด และตรวจสอบภูมิประเทศจริง
แมน้ําเหือง
ฝายไทย เห็นควรใหเสนเขตแดนในแมน้ําเหืองเปนไปตามรองน้ําลึก
ธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไดตามธรรมชาติตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
ฝายลาว ตองการใหทั้งสองฝายรวมกันจัดทํา TOR ในการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดนในแมน้ําเหืองเพื่อใหเปนเขตแดนคงที่ (Fixed Boundary)
ประเด็นก็คือการสรางเขื่อนกัน้ แมน้ําโขงลวนสงผลกระทบตอเขตแดนทั้งไทยและลาว
ในทางที่อาจไดหรือเสียผลประโยชนได เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ “อธิปไตยเหนือดินแดน” อาจนํามา
ซึ่งความขัดแยงจนกอเกิดเปนการสูรบทางทหารขึ้นได โดยเรื่องสําคัญเชนนี้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ
จะตองนําเรื่องดังกลาวเขาหารือตอรัฐสภา มิอาจเปนอํานาจเฉพาะนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ที่จะตัดสินใจอนุมัติเพียงลําพังใหโครงการที่สงผลกระทบตอเขตแดนดําเนินการตอไปโดยไม
ปรึกษาหารือตอรัฐสภาเพื่อเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนได
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายเกีย่ วกับความมั่นคงและรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบาลทั้งสองประเทศคือลาวและไทยจะตองคํานึงถึงวาการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงจะเกิดผล
กระทบกระเทือนตอการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตอํานาจแหงรัฐของทั้ง 2 ประเทศหรือไม หาก
เปนเชนนัน้ ทั้งสองประเทศจะตองมีการตกลงเจรจากัน และจะตองตรากฎหมายเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามความตกลงได ซึง่ ก็จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ดังนั้นเอง ปญหาจึงอยูทวี่ ารัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศจะตองพิจารณาใหชัดเจนเสียกอนวา
จะตองทําการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในแมน้ําโขงรวมไทย-ลาวใหแลวเสร็จเสียกอน กอนที่
จะทําการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงหรือไม เพื่อที่จะไดปรากฎหลักฐานของเขตแดนทัง้ 2 ประเทศ
อยางชัดเจนและมั่นคงถาวร หากเมื่อมีการสรางเขื่อนแลวจะไดรวู า “รองน้ําลึก” ซึ่งใชเปน
หลักเกณฑของการแบงเขตแดนทางน้ําไทย-ลาวไดเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเขตแดนทีไ่ ดจัดทําไว
ในทางที่เปนคุณหรือเปนโทษตอไทยหรือลาวอยางไรบาง เพื่อจะไดไมเกิดปญหาอางสิทธิทับซอน
กันขึ้นเหมือนอยางที่เคยเกิดเปนปญหาความขัดแยงจนกอเกิดการสูรบทางทหารระหวางไทย-ลาว
ขึ้นมาจากกรณีของสามหมูบ านในชวงเมษายน-มิถุนายน 2527 และปญหาบานรมเกลาในชวงเดือน
พฤษภาคม 2530-ตนป 2531 ขึ้นมาอีกในอนาคต
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