ร่ างแผนการพัฒนาการเดินเรือระหว่ างประเทศในแม่ นา้ ล้ านช้ าง-แม่ นา้ โขง เดือนพฤศจิกายน 2557
โดย คณะกรรมการประสานงานการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่ นา้ ล้ านช้ าง-แม่ นา้ โขง (Joint Committee on
Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River - JCCCN)1
แปลโดย TERRA เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2558
หน้ าที่ 1-3
คานา
เพื่อพิจารณาบทบาทสาคัญของการเดินเรื อระหว่างประเทศ ในการส่งเสริ มเศรษฐกิจทิ ้งถิ่นของประเทศริ มฝั่ ง
แม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง การประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานการเดินเรื อพาณิชย์ในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง
(ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “JCCCN”) มีความสาคัญต่อการปรับปรุงในอนาคตของช่องทางการเดินเรื อในแม่น ้าโขงตอนบน เพื่อ
ผลักดันโครงการให้ ก้าวต่อไปข้ างหน้ า ทุกภาคีสมาชิกของ JCCCN ตกลงที่จะจัดทาแผนการพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางและ
พื ้นฐานสาหรับการปรับปรุงในอนาคต ในแง่ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สมาชิก JCCCN ได้ จดั ตังกลุ
้ ม่ ในการดาเนินงาน และเข้ า
ร่วมกับกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาร่างแผน และให้ ข้อมูลสาหรับจัดทาร่างการดาเนินงาน ในเบื ้องต้ น แผนการพัฒนาถูก
ร่างจากบันทึกสรุปการประชุม JCCN ครัง้ ที่ 12 ซึง่ ได้ ปรับปรุงจากข้ อสรุปสุดท้ ายของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการประชุม
JCCCN ที่คนุ หมิง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2014 ในการเสนอราคาเพื่อวางรากฐานในการดาเนินโครงการ
1.ความเป็ นมาและกระบวนการ
1.1 ความเป็ นมา
การสารวจความเป็ นไปได้ ของการพัฒนาการเดินเรื อระหว่างประเทศในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง (ต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “แม่น ้า”) ได้ ริเริ่ มขึ ้นในช่วงปี 1990 ซึง่ เป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นโดยการร่วมดาเนินการสารวจของประเทศจีน, ลาว, พม่า
และไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1993 หลังจากนัน้ ทัง้ 4 ประเทศได้ ร่วมลงนามข้ อตกลงว่าด้ วยการเดินเรื อพาณิชย์ในแม่น ้า
ล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง ในหมูร่ ัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหภาพพม่า และ
ราชอาณาจักรไทย (ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ข้ อตกลงจตุภาคี”) และบันทึกความเข้ าใจในหมูป่ ระเทศจีน, ลาว, พม่า และไทย ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามข้ อตกลงจตุภาคีในการเดินเรื อพาณิชย์ในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่ล ้าโขง (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“บันทึกความเข้ าใจในการดาเนินงาน”) ในเดือนมีนาคม 2001
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่ องของการเดินเรื อในแม่น ้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความเป็ นมิตรและส่งเสริ ม
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้นของทัง้ 4 ประเทศ และผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และ
1

แปลจากรายงาน (Draft) Development Plan of International Navigation on the Lancang-Mekong River (20152025) เดือนพฤศจิกายน 2557 โดย คณะกรรมการประสานงานการเดินเรื อพาณิชย์ในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง ( Joint
Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River - JCCCN)
*หมายเหตุ แปลหน้ าที่ 1-3 และ 69-71 โดย TERRA
**หมายเหตุ ใช้ แทน “the Quadripartite Agreement” ว่า “ข้ อตกลงจตุภาคี”

การพัฒนาการค้ าและการท่องเทีย่ ว เพื่ออานวยความสะดวกและความเจริ ญทางสังคมในระดับภูมิภาค ครอบคลุมการ
พัฒนาและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า ตระหนักถึงความเหมาะสมและสังเคราะห์ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจภูมิภาค
ชายฝั่ ง
ปั จจุบนั การเดินเรื อในแม่น ้าระหว่างประเทศ เป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนา และเงื่อนไขการเดินเรื อในปั จจุบนั นัน้
เป็ นปั จจัยรัง้ สาหรับการพัฒนาในอนาคต ตังแต่
้ มีการเปิ ดให้ เดินเรื อ ทัง้ 4 ประเทศได้ ดาเนินการหลายโครงการเพื่อรักษา
และปรับปรุงช่องทางการเดินเรื อ ซึง่ ประกอบไปด้ วยโครงการบารุงรักษาและปรับปรุงช่องทางการเดินเรื อ 331 กิโลเมตร
จากประเทศจีน-พม่า หลักเขตแดนที่ 243 ถึงห้ วยทรายของประเทศลาว ในปี 2002-2004 ด้ วยเงินทุน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดยรัฐบาลจีน, โครงการบารุงรักษา 70 กิโลเมตร ยาวจากท่าเรื อจิ่งหงของจีน ถึงหลักเขตแดนไทย-พม่า ในปี 2004-2007
โดยได้ รับเงินทุนจากรัฐบาลจีน, โครงการก่อสร้ างช่องทางเดินเรื อของจีน (China’s Grade V) เริ่ มขึ ้นในปี 2011 สาหรับ
ช่องทางเดินเรื อ 84 กิโลเมตร ยาวจากพื ้นที่ Xiaoganlanba ของท่าเรื อซีเหมาถึงท่าเรื อจิ่งหง, โครงการบารุงรักษาที่เริ่มใน
ปี 2013 สาหรับช่องทาง 31 กิโลเมตร จากหลักเขตแดนจีน-พม่าที่ 243 ถึงหลักเขตแดนจีน-ลาว-พม่าที่ 244 โดยได้ รับทุน
จากรัฐบาลจีน เป็ นทีค่ าดการณ์วา่ ในปี 2015 ในส่วนของช่องทางเดินเรื อในหลักเขตแดนจีน-พม่าที่ 243 จะมีคณ
ุ ภาพถึง
มาตรฐานเกรด V และในส่วนที่ตา่ กว่า 300 กิโลเมตร ไปถึงห้ วยทรายของลาว จะสามารถเดินเรื อสาหรับเรื อบรรทุก 150
ตันได้ ตลอดปี และสาหรับเรื อบรรทุก 200-300 ตันได้ ตามฤดูกาล จากการที่โครงการได้ ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดี
ขึ ้น และมีช่องทางการเดินเรื อที่เพิ่มขึ ้น จึงส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาอย่างมากในการเดินเรื อระหว่างประเทศ ในส่วนของ
เส้ นทาง 300 กิโลเมตร จากห้ วยทรายถึงหลวงพระบางของลาวนัน้ ไม่เคยได้ รับการบารุงรักษาและปรับปรุง มีเพียง
บางส่วนที่กว้ างและตื ้นเท่านัน้ ทีส่ ามารถจะเดินเรื อบรรทุก 60 ตันได้ ความแตกต่างในระดับการพัฒนาระหว่างลาน ้า
ตอนบนและตอนล่าง คือขอบเขตขนาดใหญ่ที่มายับยังการเพิ
้
่มกาลังการขนส่ง และครอบคลุมไปถึงผลประโยชน์ในการ
ร่วมมือทางการเดินเรื อ
เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในการจัดซื ้อ นิติบคุ คลจีน-อาเซียน ได้ กลาย
มาเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือที่สาคัญที่สดุ ของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและโลกทังใบได้
้
เป็ นอย่างดี แนวโน้ มเชิง
ลึกที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุม่ แม่น ้าโขง และการสร้ างเขตการค้ าเสรี จีน-อาเซียน
อย่างเร่งรัด ทาให้ มกี ารเพิ่มขึ ้นของความต้ องการโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค แม่น ้าล้ านช้ างแม่น ้าโขงเป็ นทางเดินเรื อที่สาคัญ และจากมุมมองของการเดินเรือระหว่างประเทศ จะสามารถให้ บริ การขนส่งผู้โดยสาร
และขนส่งสินค้ า สร้ างความเจริญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยงั่ ยืนของภูมิภาคได้ อย่างไรก็ตาม ด้ วยการเพิ่มขึ ้นของ
ปริ มาณผู้โดยสารและปริ มาณสินค้ า จึงจาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงช่องทางการเดินเรื อและสภาพของเรื อให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
เนื่องจากเป็ นยุคเฟื่ องฟูของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการกระจายการลงทุนของการขนส่งทางการค้ า จาเป็ นจะต้ อง
มีการขนส่งทีม่ ีการบรรจุผ้ โู ดยสารและบรรทุกสินค้ าหนักที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน การเพิม่ ขึ ้นปริ มาณการขนส่งต้ องมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของโครงสร้ างพื ้นฐานที่คอยสนับสนุนและอานวยความสะดวก รวมไปถึงต้ องการลงทุนทีเ่ พิ่มขึ ้น
เงื่อนไขการเดินเรื อที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของภูมิภาค
จึงจาเป็ นต้ องทาแผนเพื่ออธิบายเหตุผลในการพัฒนาการเดินเรื อระหว่างประเทศด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
1.2 กระบวนการ
ตังแต่
้ การประชุม JCCCN ครัง้ ที่ 4 ในปี 2004 ประเทศจีน,ลาว,พม่า และไทย ได้ มีฉนั ทามติเกี่ยวกับความสาคัญ
ของการรักษาและปรับปรุงช่องทางการเดินเรื อในอนาคต, การประชุม JCCCN ครัง้ ที่ 9 ในปี 2010 ได้ มีการกาหนดการ
ปรับปรุงแบบบูรนาการและวางแผนการบารุงรักษา, การประชุม JCCCN ครัง้ ที่ 10 ในปี 2011 ได้ ตกลงที่จะจัดทาแผน

สาหรับการพัฒนาในอนาคตของการเดินเรื อระหว่างประเทศในแม่น ้าโขงตอนบน และส่งไปยังผู้มอี านาจของทัง4ประเทศ
้
เพื่อประกอบการพิจารณา และในการประชุม JCCN ครัง้ ที่ 11 ในปี 2012 ทุกภาคีผ้ ทู าสัญญา ได้ มฉี นั ทามติในการจัดตัง้
คณะทางานร่วมกันและเข้ าร่วมกับกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการร่างแผนการพัฒนา และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องตามความจาเป็ น ซึง่
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง มีดงั นี ้
- ข้ อตกลงการทางานร่วมกันของทัง้ 4 ประเทศ
- บันทึกข้ อตกลงการดาเนินงาน และ
- แนวทางในการดาเนินงาน
ผู้เชี่ยวชาญของทัง4ประเทศได้
้
ร่วมกันร่างแผนการพัฒนาการเดินเรื อระหว่างประเทศในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง
(ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ร่างแผนการพัฒนา”) ร่างแผนการพัฒนามีจดุ มุง่ หมายในการกาหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการ
พัฒนาการเดินเรื อระหว่างประเทศในอนาคต และการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ในโครงการก่อสร้ างท่าเรื อซึง่ เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐาน และการปรับปรุงช่องทางการเดินเรื อให้ มคี ณ
ุ ภาพและประโยชน์การใช้ งานที่มากยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการปรับปรุง
ระบบการสนับสนุนและการระบุมาตรฐานและตัวชี ้วัดทางเทคนิคสาหรับโครงสร้ างของเขื่อนทดน ้า และความหวังทีจ่ ะ
รักษาความปลอดภัยของแม่น ้าและอาคารใกล้ เคียงริมฝั่ งแม่น ้า เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของการเดินเรื อระหว่างประเทศ

หน้ าที่ 69-71
5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากการดาเนินโครงการตามแผนการพัฒนาเส้ นทางเดินเรื อในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ มีชีวิตในน ้า สัตว์ป่า ร่องน ้าตามธรรมชาติ พื ้นที่ช่มุ น ้า คนในท้ องถิ่น หมูบ่ ้ าน ชุมชนเมือง และแหล่งท่องเทีย่ วตลอด
สองฝั่ งลาน ้า จึงถือเป็ นเรื่ องปกติที่ประเทศภาคีสมาชิกจะคานึงถึงเรื่ องการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อมของโครงการ
ดังกล่าว
ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้ อมของประเทศภาคีสมาชิกทัง้ 4 ประเทศ ทาง
JCCCN จึงเห็นควรว่า การจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อมของโครงการปรับปรุงร่องน ้า ต้ องดาเนินการโดย
องค์กรหรื อสถาบันที่มีความเป็ นอิสระ อีกทังได้
้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีหน้ าที่พิจารณารายงานในแต่ละประเทศ
ให้ เสร็ จสิ ้นกระบวนการทังหมดก่
้
อนเริ่ มก่อสร้ างโครงการ สร้ างท่าเรื อแต่ละโครงการ โดยการประเมินผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้ อมควรตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ในกรณีที่โครงการได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากหลายแหล่ง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมควรครอบคลุม
ประเด็นที่ผ้ ใู ห้ ทนุ ร้ องขอ ซึง่ หมายรวมถึงประเด็นกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้ อมภายในของประเทศภาคีสมาชิก
แต่ละประเทศด้ วย

6. ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับและข้ อเสนอแนะ
6.1 ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
แผนการพัฒนาจะถูกใช้ เป็ นแนวทางสาหรับโครงการพัฒนาการเดินเรื อสากลในอนาคต การปฏิบตั ิตามแผนการ
พัฒนาดังกล่าวจะทาให้ สามารถใช้ ประโยชน์จากการเดินเรื อสากลได้ อย่างเต็มที่ ทังในด้
้ านการปรับปรุ งระบบขนส่งแบบ
บูรณาการในภูมิภาค การส่งเสริ มเศรษฐกิจในระดับสากล การค้ า และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการใช้ ประโยชน์

จากทรัพยากรทางน ้าได้ อย่างครอบคลุมทุกด้ าน ในขณะเดียวกัน แผนการพัฒนาดังกล่าวมีสว่ นเกื ้อหนุนด้ านการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค การขนส่งสินค้ า และการท่องเที่ยวของประเทศภาคีสสมาชิก
จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ ในแผนการพัฒนา ผลที่จะได้ รับจากการเดินเรื อสากลมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ระบบขนส่งทางน ้าที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้ ว

ตามแผนที่วางไว้ จะมีการปรับปรุ งสภาพร่ องนา้ ตลอดระยะทาง 890 กิโลเมตร การก่อสร้ างท่าเรื อ พร้ อมทัง้
ระบบสนับสนุนอานวนความสะดวกอื่นๆเพื่อรองรับเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่สงู สุดถึง 500 ตัน (DWT) ทังนี
้ ้ด้ วยความร่วมมือ
กว่า หนึ่ง ทศววรษของประเทศภาคี สมาชิ ก ทัง้ 4 ประเทศ และระบบการเดิ น เรื อ สากลที่ ถูกออกแบบมาเป็ นอย่า งดี
เพียบพร้ อมด้ วยเทคโนโลยีขนั ้ สูงและระบบรั กษาความปลอดภัย จะช่วยให้ โครงการสาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามพื ้นที่เขตหัวเมือง
ดังเป้าหมายที่กล่าวไว้ ข้างต้ น การขนส่งทางน ้ามีสว่ นเกื ้อหนุนให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศภาคีสมาชิก และทาให้ การเดินเรื อสากลสามรถเชื่อมต่อเข้ ากับระบบขนส่งอื่นๆ รวมทังผลั
้ กดันให้ การขนส่ง
ทางน ้าเป็ นส่วนสาคัญในระบบการขนส่งแบบบูรณาการ
(2) การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาค
ประเทศที่อยูร่ ิ มสองลาน ้าจะได้ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงร่องน ้าจะทาให้ ต้นทุนการขนส่งทางน ้า
ต่าลง ซึง่ จะส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน ้าได้ อย่างเต็มที่ ภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าว
ระบบการให้ สมั ทานของประเทศจีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ทังในด้
้ านอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การทาไม้ การทา
เหมือง และการท่องเที่ยวจะมีความสอดคล้ องกันมากยิ่งขึ ้น
(3) ส่งเสริ มให้ ประชาชนในแต่ละประเทศ มีปฏิสมั พันธ์กนั แน่นแฟ้ นยิ่งขึ ้น
หากมีการปรั บปรุ งระบบการขนส่งทางน ้า ทาให้ การท่องเที่ยวทางน ้าได้ รับการพัฒนาตามไปด้ วย ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาคเพิ่มมากยิ่งขึน้ เกิดเป็ นความเข้ าใจการไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
จนกระทัง่ กลายเป็ นมิตรภาพในระยะยาว
6.2 ข้ อเสนอแนะ
(1) เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือและการจัดการของการเดินเรื อสากลในแม่น ้าล้ านช้ าง-แม่น ้าโขง
การจัดตังและคณะกรรมการประสานการด
้
าเนินการตามความตกลงว่าด้ วยการเดินเรื อพาณิชย์ในแม่น ้าล้ าน
ช้ าง-แม่น ้าโขง (JCCCN) ถือเป็ นกลไกในการสร้ างความร่วมมือมากกว่าจะเป็ นกลไลในการจัดการ เพื่อให้ ทราบถึงสิง่ จาเป็ น
ในการพัฒนาการเดินเรื อสากล ทาง JCCCN ควรตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ในการจัดตังกลไกความร่
้
วมมือและการจัดการ
ของการเดินเรื อสากลของประเทศภาคีสมาชิกทัง้ 4 ประเทศ ทังนี
้ ้การจัดกลไกดังกล่าวนันท
้ าเพื่อรองรับความร่ วมมือและ
การพัฒนาการเดินเรื อ การจัดการและการบารุ งรักษาร่ องน ้า ความร่ วมมือในการพัฒนาไฟฟ้ าพลังน ้าและการเดินเรื อ
ประเด็นอืน่ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
(2) เพื่อปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัมปทานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาการเดินเรื ออย่างยัง่ ยืน

ประเทศภาคีสมาชิกควรกาหนดกฎหมายและหลักเกณฑ์เพิ่อให้ ระบบสัมปทานมีความสอดคล้ องกับทรัพยากรที่
มีอยู่ ในขณะเดียวกัน ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศควรมีระบบการอนุมตั ิระบุไว้ ในแผนการพัฒนาของตนด้ วย เพื่อ
เป็ นหลักประกันว่า ในการพัฒนาการเดินเรื อสากลนันจะก่
้ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้ านบวกและเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
(3) เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาการเดินเรื อสากลผ่านระบบการให้ สมั ปทานทรัพยากรทางน ้าอย่างครอบคลุมเหมาะสม
ในการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้ าพลังน ้าบนร่ องน ้าเดินเรื อ สิ่งอานวยความสะดวกตามเส้ นทางเดินเรื อ เขื่อน และโรง
กาเนิดไฟฟ้าควรดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ทังนี
้ ้การออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกตามเส้ นทางเดินเรื อ
ควรคานึงถึงขนาดของเรื อเดินสมุทรที่กาหนดไว้ ในแผน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สิง่ อานวยความสะดวกในส่วนของโรงไฟฟ้ าพลัง
น ้าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบเดินเรื อในระยะยาวได้ ทังนี
้ ้โรงไฟฟ้ าพลังน ้าที่ออกแบบควรมีพื ้นที่ว่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการก่อสร้ างประตูเรื อสัญจรในอนาคตด้ วย การพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังน ้าจะเป็ นการเพิ่มความลึกของ
ร่ องน ้าในอ่างกักเก็ บน ้าและเป็ นการเพิ่มระดับน ้าสาหรับการเดินเรื อ แต่อย่างไรก็ตาม ควรกาหนดระดับน ้าที่อยู่เหนือ
โรงไฟฟ้ าและระดับน ้าที่อยู่ใต้ โรงไฟฟ้ าให้ สมั พันธ์ กนั เพื่อสนับสนุนให้ การเดินเรื อเป็ นไปอย่างราบรื่ น นอกจากนี ้ประเทศ
ภาคีสมาชิกควรแลกเปลีย่ นข้ อมูลอัตราการไหลของน ้าและอัตราการระบายน ้าซึง่ กันและกัน
ทังนี
้ ้ถือเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสาร และสร้ างให้ เกิดความร่ วมมือ
กันระหว่างการเดินเรื อและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังในด้
้ านการวางแผน ระบบการทางานเบื ้องต้ น ขันตอนการด
้
าเนิน
และปฏิบตั ิงาน และมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการดาเนินงาน ดังนันการพั
้
ฒนาการเดินเรื อ
สากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(4) เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเดินเรื อสากลได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
ประการแรก ส่งเสริ มให้ เกิดการดาเนินการแบบการตรวจ-ปล่อยสินค้ าภายในบริ เวณเดียวกัน (Single-Window Inspection: SWI)
ณ ด่านศุลกากรประจาท่าเรื อแต่ละจุด
ประการที่สอง ส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานศุลกากรประจาท่ าเรื อของภาคีสญ
ั ญา
เพื่อสร้ างความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลขันสู
้ ง ส่งเสริ มให้ เกิดการบังคับใช้ กฎหมาย การตรวจสอบสินค้ าอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และเพื่อกระตุ้นภาคีสญ
ั ญาทุกฝ่ ายให้ ร่วมมือกันส่งเสริ มให้ พิธีการศุลกากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
โปร่งใสและบริ การได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
ประการที่สาม เสริ มสร้ างและฝึ กฝนทักษะแก่ลกู เรื อ เจ้ าหน้ าที่ประจาฝั่ ง และเจ้ าหน้ าที่ด่านศุลกากรให้ มีความชานาญ
ช่าชองและทางานได้ อย่างเป็ นมืออาชีพ

