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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง ศึกษาเฉพาะกรณี

พืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนือ” โดยมวัีตถุประสงค์คอื ๑) เพือ่ศกึษาความท้าทายต่อความมัน่คง

แบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) ศึกษาผลกระทบจาก 

ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นท่ี 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ๓) ศกึษาแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมัน่คง

แบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๔) ศึกษาแนวทางและ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทาย 

ต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผลการ

วจิยันีม้าจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

โดยกลุม่ตวัอย่าง คอื ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องในการปฏบิตัภิารกจิและอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกับการรกัษา

ความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม รวมท้ังองค์กร NGOs ท่ีเกี่ยวข้องบริเวณชายแดน 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

(Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ๑. ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมตามแนวแม่น�้าโขง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๑ ความเชื่อมโยง (Connectivity) ได้แก่ (๑) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม (๒) กลไกความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ยังคงพบอุปสรรคบางประการ (๓) การเข้ามาของเทคโนโลยี เช่น อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 

(๔) ปัญหาจากการสร้างเขื่อน และ (๕) ปัญหาด้านสาธารณสุข ๑.๒ ปรากฏการณ์ทางสังคม 

(Phenomena) ได้แก่ (๑) สายสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และ (๒) การเปลี่ยนแปลง 

เชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมฝั่งโขง ๑.๓ สิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ (๑) การลดลง 

ของแม่น�้าโขง (๒) ปัญหาภัยแล้ง (๓) การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหาร (๔) ปัญหาความ 

ไม่ชัดเจนเรื่องเขตแดน โดยเฉพาะเรื่องเกาะดอน (๕) ปัญหาการดูดทราย (๖) ปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรน�้า และ (๗) การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางธรรมชาติ ๑.๔ การเคล่ือนย้าย 

(Mobility) ได้แก่ (๑) การค้าชายแดนและการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติ (๒) การลักลอบ 
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น�าเข้า-ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย (๓) การค้ามนุษย์ (๔) การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ 

(๕) คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ ๒. ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้ง 

เชิงบวกและเชิงลบตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.๑ ผลกระทบ 

เชงิบวก ได้แก่ (๑) ระดบัน�า้ในแม่น�า้โขงท่ีลดลงส่งผลดต่ีอการท่องเท่ียว (๒) นโยบายของประเทศ

มหาอ�านาจต่อประเทศเพื่อนบ้าน (๓) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านและ    

(๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ๒.๒ ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ (๑) ระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลด

ลง (๒) ปัญหาภัยแล้ง (๓) การสร้างเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้าน (๔) เศรษฐกิจโลกที่ตกต�่า (๕) 

การปรับเปลี่ยนนโยบายการน�าเข้าสินค้าของประเทศมหาอ�านาจ (๖) นโยบายการต่างประเทศ

ของประเทศมหาอ�านาจ (๗) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (๘) การเปลี่ยนแปลงร่องน�้าลึก (๙) 

ปัญหากรรมสทิธิใ์นการครอบครองเกาะดอนทีเ่กดิขึน้ใหม่ (๑๐) การระเบดิเกาะแก่งหนิธรรมชาติ

ตามแนวแม่น�า้โขง (๑๑) การสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขง ๓. แนวทางในการสร้างโอกาสและความ

ร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบองค์รวม ๓.๑ ความร่วมมอืภายในประเทศ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (๒) ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา

โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและวิจัยร่วมกัน และ (๓) การสร้างโครงข่ายความร่วมมือระดับชุมชน 

๓.๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานทาง

ทหารของประเทศเพือ่นบ้าน (๒) ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัของไทยเพือ่แก้ปัญหาต่าง ๆ  

ตามแนวชายแดน (๓) ความร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านกลไกความร่วมมอืระหว่างจังหวดั

และแขวง (๔) ความร่วมมอืด้านการศกึษา และ (๕) ความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศเพือ่

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการน�้าในแม่น�้าโขง ๔. แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ

กองทัพและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม ๔.๑ 

แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพ (๑) กองทัพสามารถเข้ามามีส่วนในการ

สนับสนุนขีดความสามารถโดยเฉพาะการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ (๒) กองทัพ

สามารถใช้ปัจจัยที่เกื้อกูล ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมมาพัฒนาความสัมพันธ์

ร่วมกับประเทศเพือ่นบ้าน (๓) กองทพัสามารถเข้ามาร่วมบรูณาการในการจัดท�าฐานข้อมลูด้าน

ความมั่นคง เพื่อรับมือกับความท้าทายต่อความมั่นคง และ (๔) กองทัพสามารถเข้ามามีส่วนใน

การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาคมข่าวด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๒ แนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง (๑) การด�าเนนิความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในการลดโอกาสการน�าปมทางประวติัศาสตร์ในอดีตมากระทบต่อความสัมพันธ์

ระหว่างกันในปัจจบัุน (๒) ภาครฐัควรสนบัสนนุให้เกดิการพึง่ตนเองและปรบัตวัด้านการประกอบ
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อาชีพบนฐานเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง (๓) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ในเร่ืองการ

ปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ และ (๔) ภาครัฐควรมีการจัดท�าฐาน

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขา 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ข้อเสนอแนะส�าหรับกองทัพ 

(๑) กองทัพควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อการเฝ้าติดตามและรับมือกับ 

ความท้าทายในพื้นที่ตามแนวแม่น�้าโขง ในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Joint Control and 

Cooperation Center) (๒) กองทัพสามารถเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนขีดความสามารถ  

และงานในการพัฒนาประเทศ (๓) กองทัพควรมีการจัดต้ังช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

(Crisis communication) เพื่อลดข้อพิพาทในพื้นที่คลุมเครือ (Grey Zone conflicts) เช่น 

พื้นที่เกาะดอนและการปฏิบัติการตามล�าแม่น�้าโขง เป็นต้น (๔) กองทัพควรด�ารงความต่อเนื่อง

ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและใช้ทักษะทางวัฒนธรรม และ (๕) กองทัพ

ควรเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาคมข่าวด้านความม่ันคงระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒. ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑) ภาครัฐควรมีการริเริ่มและจัดตั้งประชาคม/ 

ภาคี เพือ่การบรหิารจดัการแม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขาอย่างยัง่ยนืทัง้ในระดบัชาตแิละระดับพืน้ที่ 

(๒) ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการพึ่งตนเองและปรับตัวด้านการประกอบอาชีพบนฐาน

เศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง (๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ในเรื่องการปรับตัวด้าน

ความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ (๔) มีระบบการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา ผู้ที่ได้

รับผลกระทบจากการพัฒนาแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕) ภาครัฐควรน�า

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร และเป็นฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขา และ (๖) ควรมี

การบูรณาการงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่น�้าโขง
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Abstract

This research study the challenges along the Mekong River: a case study 

in the Northeastern region of Thailand which have objectives (1) to study the 

challenges of comprehensive security, (2) study the impacts from both positive 

and negative of comprehensive security challenges, (3) study approaches to 

create opportunities and cooperation towards comprehensive security, (4) study 

guidelines and policy recommendations for the military and related agencies to 

address the challenges of comprehensive security along the Mekong River in the 

Northeastern region. This study applies a qualitative research methodology and 

results are based on In-Depth Interviews and Focus Group. While, the sample is 

the related personnel who are in charge of the execution of missions and  

authorities in national security in terms of security, economy, society, culture, 

natural resources, environment and civil society as well as NGOs; along the 

Mekong River in the Northeastern region, consequently brought the collected 

data to process by Content Analysis technique.

The findings reveal (1) Challenges of comprehensive security on 

(1.1) Connectivity which comprises of Infrastructure development and transport 

routes, Cooperation mechanisms in the Greater Mekong sub-region still  

encounter some obstacles, Entry of technology such as an unmanned aerial 

vehicle (drone) and Communicate, problems from dam construction and public 

health problems, (1.2) Social Phenomena consists of The relationship as sister 

cities and Cultural change in the community along the Mekong River, (1.3)  

Environment include Decreasing water level, Drought problems, Foodchain 

changes, Unclear boundaries especially on Don Island, Sand suction, Competition 

for water resources and Change of natural resources, and (1.4) Mobility contains 

Order trade and the entry of foreign capitalists, Smuggling-export of illegal goods, 

Human trafficking, Illegal escapism and Stateless person. On (2) the impacts 
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comprehensive security challenges are divided into (2.1) Positive impacts  

consists of the decreasing water level in the Mekong River, the policies of major 

powers, the construction of bridges over the Mekong River, the explosion of 

natural rocky islands along the Mekong River and the technological advancement; 

(2.2) Negative impacts involve the decreasing water level in the Mekong River, 

Drought, Dam construction by the neighbouring countries, Worldwide economic 

depression, Import policy change of great powers, Policies of great powers,  

Technological advancement, Change of thalweg in the Mekong River, Ownership 

conflict of Don Island, Explosion of natural rock islands along the Mekong River 

and Bridge construction across the Mekong River. For (3) the Approaches  

to create opportunities and cooperation towards comprehensive  

security comprise (3.1) Cooperation within the country, including cooperation 

with domestic agencies, both public and private sectors, Collaboration with 

education agencies with a focus on providing support to the government sector 

to conduct research and cooperation with the community by creating a network 

of cooperation at the community level, and (3.2) International cooperation, 

namely formal cooperation with neighbouring countries’ military agencies.  

Cooperation with Thai government agencies to solve problems along the border 

and cooperation with neighbouring countries through cooperation mechanisms 

between provinces as well as Education cooperation with international  

organizations to exchange information on water management in the Mekong 

River and solving problems. And (4) the Guidelines and policy recommendations 

for the military and related agencies to address the challenges of  

comprehensive security involve (4.1) Guidelines and policy recommendations 

for the military consists of the military can play a part in building international 

trust, the military can use complementary factors such as race, religion, language 

and culture to develop relationships with neighbouring countries, the military 

can join the creation of the security database to confront the challenges  

to security and the military can take part in strengthening the security news 
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community between Thailand and neighbouring countries, and (4.2) Policy 

guidelines and recommendations to relevant agencies include Implementation  

of international relations in reducing the past historical conflict that affect  

the current relationship, the government should promote self-sufficiency and 

employment adjustment on the Mekong Community Economic Base, Relevant 

agencies should educate people in the area of food security adaptation,  

the government sector should establish a database on the management of the 

Mekong River and its tributaries.

Finally, the study results reach to (1) Recommendations for the  

military which contains (1.1) the military should support the establishment of  

a coordination centre to monitor and tackle challenges in areas along the Mekong 

River In the form of a Joint Control and Cooperation Center,(1.2) the military can 

take part in supporting the capacity and work in developing the country, (1.3) 

Establishing a Crisis communication channel to reduce Grey Zone conflicts such 

as Don Island conflict, (1.4) the military should maintain continuity in relations 

with neighbouring countries and utilising cultural skills. and neighbouring countries 

and use cultural skills, and (1.5) Strengthening the security news community 

between Thailand and neighbouring countries, as well as (2) Recommendations 

for related agencies involves (2.1) a community/ partner should be initiated 

and established for the sustainable management of the Mekong River and its 

tributaries. Both at the national and local level, (2.2) the government should 

promote self-sufficiency and employment adjustment on the Mekong  

Community Economic Base, (2.3) relevant agencies should educate people in 

the area of food security adaptation, (2.4) create a system to help compensate 

those affected by Mekong River development in the Northeastern region, (2.5) 

the public sector should apply Blockchain technology to drive information  

exchange and management database in the Mekong River and its tributaries, (2.6) 

academic work and research related to the ecological change in the Mekong 

River should be integrated.
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยฉบับนี้ ส�าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ เน่ืองจากความช่วยเหลือและ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ ทางคณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง 

ในการช่วยเหลอืและสนบัสนนุการท�าวจิยัเป็นอย่างดตีลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลอากาศตรี 

ภูมิใจ เลขสุนทรากร (ผอ.ศศย.สปท.) พันเอก บัณฑูร บ�าเรอราช (รอง ผอ.ศศย.สปท.)  

พันเอก ประเทือง ปิยกะโพธิ์ (รอง ผอ.ศศย.สปท.) นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์  

(ผอ.กภศ.ศศย.สปท.) นาวาอากาศเอกหญิง พรรณชิตา ธีวราอุดมวิทย์ และ พันเอก ณัฐวรรธน์ 

แสงจันทร์ (รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.) และบุคลากรในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ 

ความรู้ ความเข้าใจ ตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขปรับปรุง ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

และสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ในการท�าวจัิย คณะผู้วจัิยขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ที่นี้

ส�าหรับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา  

ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที ่ทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กร NGOs ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พรมแดน 

ตามแนวแม่น�้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 

และจงัหวดัเลย รวมทัง้จงัหวดัขอนแก่น และในพ้ืนทีพ่รมแดนตามแนวแม่น�า้โขงภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัดนครพนม ที่ได้

ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลในพื้นท่ีและมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน ตลอดจน 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานท่ีได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความส�าคัญ 

ต่อการท�ารายงานวิจัยฉบับนี้อย่างยิ่ง 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรในสังกัดกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้ง 

ก�าลังกาย และก�าลังใจด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ท�าให้คณะผู้วิจัยสามารถด�าเนินการ

วิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
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หากรายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อม

รับไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาในโอกาสต่อไป
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                               สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาเรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนว

แม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคง

แบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษา

แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงใน

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และศกึษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความม่ันคงแบบองค์รวม ตามแนว 

แม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผลการ

วจิยันีม้าจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติภารกิจและมี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม รวมท้ังองค์กร NGOs  

ทีเ่กีย่วข้องบรเิวณชายแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื และน�าข้อมลูมา

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ๑. ความท้าทายต่อความม่ันคงแบบองค์รวม แบ่งออกเป็น ๒ 

พื้นที่ คือ 

๑.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สรุปได้

ดังตาราง 
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ภาคตะวัน

ออกเฉียง

เหนือตอนบน

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Opportunities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ความเช่ือมโยง 

(Connec-

tivity)

(๑) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

เส้นทางคมนาคม

(๒) ด�ารงความต่อ

เนื่องของกลไกความ

ร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น GBC, 

HLC และ BLO  
เป็นต้น

(๑) ปัญหายาเสพติด

(๒) กลไกความร่วมมือใน

ระดับอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�้าโขง เช่น GMS, 

MRC, MLC, JCCCN 
เป็นต้น ยังคงพบ

อุปสรรคบางประการ

(๓) ปัญหาจากการสร้าง

เขื่อน

(๑) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

เส้นทางคมนาคม

(๒) การเข้ามาของ

เทคโนโลยี เช่น 

อากาศยานไร้ขนขับ 

(Drone) และการ

ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

(๑) ปัญหายาเสพติด

(๒) ปัญหาด้านสาธารณสุข

(๓) อาชญากรรมข้ามชาติ

ปรากฏการณ์

ทางสังคม 

(Phenom-

ena)

(๑) สายสัมพันธ์ความ

เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม/ ประเพณี/ การ

ท่องเท่ียว/ วัฒนธรรมความ

สัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งโขง

สิ่งแวดล้อม 

(Environ-

ment)

(๑) ระดับปริมาณน�้าโขง

ลดลง

(๒) ปัญหาภัยแล้ง

(๓) การเปลีย่นแปลงห่วงโซ่

อาหาร

(๔) ปัญหาความไม่ชัดเจน

เรื่องเขตแดน โดยเฉพาะ

เรื่องเกาะดอน

(๕) การดูดทราย

(๖) ปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรน�้า

(๗) การเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ/ 

ระบบนิเวศ/ การประกอบ

อาชีพและการด�ารงชีวิต

ของประชาชนริมฝั่งโขง
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ภาคตะวัน

ออกเฉียง

เหนือตอนบน

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Opportunities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

การเคล่ือนย้าย 

(Mobility)
(๑) การค้าชายแดน

และการเข้ามาของทุน

ต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-

ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย

(๒) การค้ามนุษย์

(๓) การหลบหนีเข้าเมือง

แบบผิดกฎหมาย

๑.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สรุปได้ดังตาราง

 
ภาคตะวัน

ออกเฉียง

เหนือตอน

ล่าง

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Opportunities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ความเช่ือมโยง 

(Connec-

tivity)

(๑) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

เส้นทางคมนาคม

(๒) การเข้ามาของ

เทคโนโลยี เช่น 

อากาศยานไร้ขนขับ 

(Drone) และการ

ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

(๑) ปัญหายาเสพติด

(๒) กลไกความร่วมมือใน

ระดับอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�้าโขง เช่น GMS, 

MRC, MLC, JCCCN 
เป็นต้น ยังคงพบ

อุปสรรคบางประการ

(๓) ปัญหาจากการสร้าง

เขื่อน

(๑) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

เส้นทางคมนาคม

(๑) ปัญหายาเสพติด 
(๒) ปัญหาด้านสาธารณสุข

ปรากฏการณ์

ทางสังคม 

(Phenom-

ena)

(๑) การเปลี่ยนแปลง

เชิงวัฒนธรรม/ ประเพณี/ 

การท่องเท่ียว/ วัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ของชุมชน

ริมฝั่งโขง

(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม/ ประเพณี/ 

การท่องเที่ยว/ วัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ของชุมชน

ริมฝั่งโขง
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ภาคตะวัน

ออกเฉียง

เหนือตอน

ล่าง

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Opportunities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

สิ่งแวดล้อม 

(Environ-

ment)

(๑) ระดับน�้าโขงลดลง

(๒) ปัญหาภัยแล้ง

(๓) การเปลีย่นแปลงห่วงโซ่

อาหาร

(๔) การดูดทราย

(๕) การเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ/ 

ระบบนเิวศ/ การประกอบ

อาชีพและการด�ารงชีวิต

ของประชาชนริมฝั่งโขง

(๖) ปัญหาความไม่ชัดเจน

เรื่องเขตแดน โดยเฉพาะ

เรื่องเกาะดอน

การเคลื่อน

ย้าย 

(Mobility)

(๑) การค้าชายแดน

และการเข้ามาของทุน

ต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-

ส่งออกสินค้า

ผิดกฎหมาย

(๑) การค้าชายแดน

และการเข้ามาของทุน

ต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-

ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย

(๒) การค้ามนุษย์

(๓) การหลบหนีเข้าเมือง

แบบผิดกฎหมาย

(๔) คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ

๒. ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

๒.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๒.๑.๑ ผลกระทบ

เชิงบวก ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ๒.๑.๒ ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ (๑) ระดับน�้าใน

แม่น�้าโขงลดลง (๒) ภัยแล้ง (๓) การสร้างเขื่อนกั้นน�้าของประเทศเพื่อนบ้าน (๔) เศรษฐกิจโลก

ทีต่กต�า่ (๕) การปรบัเปลีย่นนโยบายการน�าเข้าสินค้าของประเทศมหาอ�านาจ (๖) ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลย ี(๗) การเปลีย่นแปลงร่องน�า้ลกึ และ (๘) ปัญหากรรมสทิธิใ์นการครอบครองเกาะดอน 

ที่เกิดขึ้นใหม่ ๒.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๒.๒.๑ ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ (๑) ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลงซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว  

(๒) นโยบายของประเทศมหาอ�านาจ (๓) การสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขง และ (๔) การระเบิด
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เกาะแก่งหินธรรมชาติตามแนวแม่น�้าโขง ๒.๒.๒ ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ (๑) ระดับน�้าในแม่น�้า

โขงลดลง (๒) การสร้างเขื่อนกั้นน�้าของประเทศเพื่อนบ้าน (๓) นโยบายของประเทศมหาอ�านาจ 

(๔) การสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขง และ (๕) การระเบิดเกาะแก่งหินธรรมชาติตามแนวแม่น�้า

โขง 

๓. แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม  

ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๑ ความร่วมมือภายในประเทศ  

(๑) หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการบูรณาการการท�างานร่วมกัน (๒) หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือ

กับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อท�าการค้นคว้าและวิจัยร่วมกัน ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภาครฐั โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการ ความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชนผ่านกลไก

การประชมุสภาหอการค้าของจงัหวดัลุม่แม่น�า้โขงตอนล่าง เพือ่พฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้สามารถ

สร้างมูลค่าร่วมกัน และ (๓) ด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 

ภาคประชาสงัคม ได้แก่ ความร่วมมอืกับชมุชน โดยการสร้างโครงข่ายความร่วมมอืระดับชมุชน  

และความร่วมมือกับภาครัฐ ในการจัดท�าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ

ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อศึกษา วิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานด้านการศกึษาและการวจิยัของประเทศลุ่มแม่น�า้โขง เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นข้อมูล

และการพฒันาร่วมกนัทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ ๓.๒ ความร่วมมอืระหว่างประเทศ (๑) หน่วยงาน

ด้านความมัน่คง ได้แก่ ความร่วมมอือย่างเป็นทางการกบัหน่วยงานทางทหารของประเทศเพือ่น

บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย เพื่อแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง

จังหวัดและแขวง ร่วมกับจังหวัด ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬาร่วมกัน เป็นต้น (๒) หน่วยงาน

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยมีการด�าเนินกิจกรรมร่วม

กันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท�าบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum 

of Understanding: MOU) รวมทัง้ความร่วมมอืด้านการศึกษา ในการเรียนรู้ วจัิย และนวตักรรม 

ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างจังหวัดและแขวง 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) ด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาค

ประชาสังคม ได้แก่ ความร่วมมอืกบักระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการน�้าในแม่น�้าโขงและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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๔. แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ๔.๑ แนวทางและข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่อกองทัพ (๑) กองทัพควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อการเฝ้า

ติดตามและรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงไม่ตามแบบ/ รูปแบบใหม่ ในพื้นที่ตามแนว

แม่น�า้โขงหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ผ่านกลไกของ กอ.รมน. ในลักษณะศนูย์ปฏิบติัการร่วม (Joint Control 

and Cooperation Center) ตลอดจนเพ่ือน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้อย่างประสานสอดคล้องกนั  

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (๒) กองทัพสามารถ 

เข้ามามีส่วนในการสนบัสนนุขดีความสามารถ และงานในการพฒันาประเทศ โดยเข้ามามบีทบาท

ส�าคัญในการริเริ่ม และบูรณาการในการจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการจัดท�านโยบาย แผนงานท่ีเกี่ยวข้อง (๓) การพิจารณาปรับปรุงใน

การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งจัดตั้งช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

(Crisis communication) เพื่อลดข้อพิพาทในพื้นที่คลุมเครือ (Grey Zone conflicts) เช่น 

พื้นที่เกาะดอน การปฏิบัติการตามล�าแม่น�้าโขง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติระหว่างกัน 

(๔) กองทพัควรด�ารงความต่อเนือ่งในการสร้างความสมัพันธ์กบัประเทศเพือ่นบ้านและใช้ทกัษะ

ทางวัฒนธรรม ในอันท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยทหาร

ในพื้นที่และกรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) เป็นกลไกด้านความมั่นคงที่ส�าคัญ และ (๕) 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมข่าวด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยกรมข่าวทหาร กรมกจิการชายแดนทหาร รวมท้ังหน่วยงานด้านความมัน่คงในพ้ืนท่ี สามารถ

เข้ามามีส่วนในเรื่องดังกล่าวได้ ๔.๒ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง (๑) ควรมีการริเริ่มและจัดตั้งประชาคม/ ภาคี เพื่อการบริหารจัดการแม่น�้าโขงและ

แม่น�า้สาขาอย่างยัง่ยนื ทัง้ในระดับชาต ิและระดบัพืน้ที ่ เพือ่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเช่ือมโยง

ข้อมูลแม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขาเข้าด้วยกนั (๒) ภาครฐัควรสนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการในการ

พัฒนาศักยภาพเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการพึ่งตนเองและปรับตัวด้านการ

ประกอบอาชีพบนฐานเศรษฐกิจชมุชนลุม่แม่น�า้โขง (๓) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมกีารรวบรวม

พันธุ์ปลา เพื่อกระจายในแหล่งน�้าภายใน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการหาแหล่งอาหารส�ารอง 

และการปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ (๔) มีระบบการช่วยเหลือ 

ชดเชย เยยีวยา เกษตรกรชาวประมง ชุมชน ท้องถิน่ ทีไ่ด้รบัผลกระทบเฉพาะหน้าจากการพฒันา

แม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (๕) ภาครัฐควรน�าเทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) 
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เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเป็นฐานข้อมูลด้านการ

บริหารจัดการในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขา และ (๖) ควรมีการบูรณาการงานวิชาการ งานวิจัย

ไทบ้าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่น�้าโขง ระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

๑) การศึกษาในครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนท่ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่

จังหวัดอื่น ๆ และภาคอื่น ๆ ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒) การศึกษาครั้งนี้ ได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ทีค่รอบคลมุมากขึน้ ควรท�าการศกึษาในเชงิปริมาณ โดยท�าการศกึษากลุ่มตัวอย่างจากทุกภาคส่วน

เช่นเดียวกันถึงผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและ 

เชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้การวิจัย

สามารถอธิบายผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๑

บทน�า

๑.๑ ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

แม่น�้าโขงเป็นแม่น�้านานาชาติที่มีต้นก�าเนิดมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ผ่านตะวันออก

ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของราชอาณาจกัรไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๔,๑๗๓ กิโลเมตร๑ จึงจัดว่าเป็นแม่น�้าสาย

ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น�้าที่มีความยาวเป็นอันดับ ๑๐ ของโลก๒  

ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยง

ประชากรในภูมิภาคเอเซียตะวันเฉียงใต้ 

 มลูค่าการค้าระหว่างไทยและประเทศเพือ่นบ้านในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงมปีรมิาณสงูเมือ่

เทียบกับสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศ และมีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสถิติ 

การค้าชายแดน ในปี ๒๕๖๐๓ ได้แก่ (๑) มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา มีมูลค่ารวม 

๑๘๐,๐๓๗.๕๔ ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า ๓๒,๓๒๔.๔๘ ล้านบาท (๒) มูลค่าการค้าชายแดน

ไทย-สปป.ลาว มีมูลค่ารวม ๒๐๓,๓๓๐.๔๒ ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า ๕๒,๔๑๓.๕๔ ล้านบาท 

๑ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า กรมทรัพยากรน�้า. (ไม่ระบุ). การด�าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน�้าโขงในโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ๒๕ ลุ่มน�้าและแบบจ�าลองน�้าท่วม

น�้าแล้ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://mekhala.dwr.go.th/download/basin/02-kong.pdf
๒ ชาญวทิย์ เกษตรศริ ิและ กาญจนี ละอองศร.ี (๒๕๕๓). แม่น�า้โขง มหานทแีห่งชวีติ. เอกสาร

สรุปการสัมมนาวิชาการ ภูมิภาคลุ่มน�้าโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์, 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.
๓ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (๒๕๖๐). สถิติการค้าชายแดนและการค้า 

ผ่านแดนของประเทศไทยปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.dft.go.th/bts/

trade-report
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(๓) มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีมูลค่ารวม ๑๒๕,๓๖๔.๑๔ ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 

๗๘,๒๗๙.๗๐ ล้านบาท และ (๔) มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เวยีดนาม มมีลูค่าร่วม ๗๙,๙๙๗.๕๔ 

ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า ๔๕,๑๔๔.๔๖ ล้านบาท

นอกจากแม่น�้าโขงจะมีความส�าคัญในเชิงเศรษฐกิจแล้ว แม่น�้าโขงยังมีความส�าคัญ 

ในเชิงยุทธศาสตร์ อันจะเห็นได้จากการที่ชาติมหาอ�านาจหลายประเทศได้เข้ามาพัฒนากรอบ

ความร่วมมอืกบัประเทศในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง เช่น จีน สหรัฐฯ ญีปุ่่น เกาหลีใต้ และอนิเดีย 

เป็นต้น โดยจุดเร่ิมต้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเกิดขึ้นในปี 

๒๕๓๕๔ เมื่อกลุม่ประเทศในลุม่แม่น�า้โขงรวม ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กมัพูชา 

เวยีดนาม และจนี (มณฑลยนูนาน) ได้ร่วมมอืกันจดัตัง้โครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โดยมีความร่วมมือทั้งหมด 

๙ สาขา ได้แก่ (๑) คมนาคมขนส่ง (๒) โทรคมนาคม (๓) พลังงาน (๔) การค้า (๕) การลงทุน 

(๖) เกษตร (๗) สิ่งแวดล้อม (๘) การท่องเที่ยว และ (๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งในเอเชียตะวันออกที่พัฒนากรอบความร่วมมือกับลุ่มแม่น�้าโขง 

ถึงแม้ว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ได้แสดงให้เห็นว่า เกาหลีใต้ได้เพิ่มบทบาทเชิงรุกอย่างเต็มตัว

ผ่านกรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation)๕ ที่มีจุด

เริม่ต้นมาจากทีป่ระชมุผูน้�าอาเซียน-เกาหลใีต้ คร้ังที ่๑๓ ณ กรุงฮานอย ในปี ๒๕๕๓ ซ่ึงเกาหลีใต้

เสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงอันประกอบด้วย  

สปป.ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม กับเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้เน้นบทบาทของการเป็น

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงภายใต้ปฏิญญาแม่น�้าฮันเพ่ือสถาปนาความ

เป็นหุ้นส่วนท่ีครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน�้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 

(Han-River Declaration of Establishing the Mekong-ROK Comprehensive Partnership 

for Mutual Prosperity) ซึง่ก�าหนดความร่วมมอืใน ๓ สาขา ได้แก่ (๑) ความเชือ่มโยงในอาเซยีน

๔ โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch). (๒๕๖๑). Current Issues 03/60: อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง: กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและความท้าทาย, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒.http://asean-

watch.org/2018/10/08/current-issues-0360-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้/
๕ กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๕๕). กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค: ความร่วมมือประเทศ

ลุ่มน�้าโขงกับเกาหลี (Mekong - ROK Cooperation), ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.mfa.

go.th/business/th/cooperation/245/25432-ความร่วมมือประเทศลุ ่มน�้าโขงกับเกาหลี- 

(Mekong---ROK.html
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ทั้งมิติด้านกายภาพและสารสนเทศ (๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นย�้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและมกีารบรหิารจดัการทรัพยากรน�า้ทีมี่ศักยภาพ และ (๓) การพฒันา

ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและทรัพยากรมนุษย์ 

ในส่วนของ จีน นั้นเข้ามามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง  

(Mekong-Lanchang Cooperation) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศใน 

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือแม่โขง- 

ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน ภายใต้

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล�้าด้านการพัฒนา

ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคและอนุภูมิภาคกับภูมิภาคอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยมีความร่วมมือ ๓ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเมืองและ

ความมัน่คง (๒) เศรษฐกจิและการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ (๓) สงัคม วฒันธรรม และการแลกเปลีย่น

ระหว่างประชาชน 

ส�าหรบั สหรฐัฯ ได้รเิริม่กรอบความร่วมมอืข้อรเิริม่ลุม่น�า้โขงตอนล่าง (Lower Mekong 

Initiative: LMI) เมื่อปี ๒๕๕๒ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศมหาอ�านาจท่ีจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาค กรอบ

ความร่วมมือ LMI จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศลุ่มน�้าโขงกับสหรัฐฯ 

และพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สาขาความร่วมมือ  

มี ๖ สาขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและน�้า สาธารณสุข การศึกษา ความเชื่อมโยง การเกษตรและ

ความมัน่คงทางอาหาร และความม่ันคงทางพลงังาน โดย LMI เร่งการด�าเนนิการตามแผนปฏิบติั

การ LMI ระหว่างปี 2016-2020 (Master Plan of Action to Implement the Lower 

Mekong Initiative 2016-2020)๖ การด�าเนินการโครงการหุ้นส่วนเพือ่โครงสร้างพ้ืนฐานทีย่ัง่ยนื  

(Sustainable Infrastructure Partnership) รวมทัง้ยนืยนัทีจ่ะร่วมมอืกบัมติรประเทศลุม่น�า้โขง 

ตอนล่าง (Friends of the Lower Mekong) และคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River 

Commission: MRC) ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง

๖ กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๖๐). ข่าวสารนเิทศ : การประชมุรฐัมนตรีข้อรเิริม่ลุม่น�า้โขง

ตอนล่าง คร้ังที ่๑๐, ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒. http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/79997-

การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง-ครั้ง.html
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นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC)  

ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๔ ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ (๑) การใช้น�้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม (๒) การจัดการน�้าท่ีเกิด

ประโยชน์สูงสุดและเกดิผลเสียที่เป็นอันตรายน้อยที่สุด และส่งเสริมการพฒันาอย่างยั่งยืน และ 

(๓) การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน�้าโขง ทั้งนี้ จีนและเมียนมา  

ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ตอนบนของลุ่มน�้าโขงได้เข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) 

กับ MRC ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ (ค.ศ. 1996)๗

ส�าหรับประเทศไทย แม่น�้าโขงไหลผ่าน อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และไหลไป

ทางทิศตะวันออกผ่านอ�าเภอเชียงของ ก่อนไหลเข้าสู่ สปป.ลาวที่แก่งผาได อ�าเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย รวมความยาวช่วงท่ีไหลผ่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ที่จังหวัดเชียงราย  

รวมระยะทาง ๙๗ กโิลเมตร๘ ก่อนทีจ่ะไหลวกกลบัเข้ามาเป็นพรมแดนกัน้ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว  

ผ่านดนิแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยที ่อ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย และไหลผ่านจงัหวดั

หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัด

อบุลราชธาน ีรวมความยาวช่วงทีไ่หลผผ่านพรมแดนกัน้ไทย-สปป.ลาว เป็นระยะทางรวม ๘๕๘ 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ๕๔ อ�าเภอ ๑,๗๓๕ หมู่บ้าน แล้วเข้าสู่ประเทศกัมพูชา 

และประเทศเวียดนาม จากนั้นไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ รวมความยาวของแม่น�้าโขงทั้งสิ้น ๔,๙๐๙ 

กิโลเมตร๙ โดยเฉพาะ สปป.ลาว ที่มีเส้นเขตแดนตามร่องน�้าลึก ระยะทางยาว ๙๕๕ กิโลเมตร 
๗  กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๕๗). ประเทศไทยกับประเด็นระหว่างประเทศ: คณะ

กรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC), ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.

mfa.go.th/main/th/issues/42463-คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง.html
๘ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน. (ไม่ระบุ). เรื่องที่ ๕ (เล่มที่ ๓๒) เส้นแบ่ง

เขตแดนระหว่างประเทศ: เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=32&chap= 

5&page=t32-5-infodetail04.html#:~:text=กล่าวมาแล้ว-,ข.%20ความยาวและลักษณะโดยสรุป

ของเส้นแบ่ง,พะเยา%20น่าน%20อุตรดิตถ์%20และพิษณุโลก
๙ มนตร ีจนัทวงศ์และคณะ. (๒๕๖๒). การประชมุโครงการวจิยัและพฒันาชมุชนต้นแบบด้าน

สุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน�้าโขงและความ

สามารถในการปรบัตัวจากปัจจัยเสีย่งด้านภยัพิบตั,ิ วนัพฤหสับดทีี ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุ 

บ้านมนังคศิลา. กรุงเทพฯ
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ติดต่อกับประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศในแม่น�้าโขงที่มีระยะทางยาว

ที่สุด๑๐ กล่าวคือ แม่น�้าโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจีนและเมียนมา ระยะทางเพียง 

๓๐ กิโลเมตร ในขณะที่เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจีนและสปป.ลาว ระยะทาง ๒๓๔ กิโลเมตร 

จะเห็นได้ว่า การมีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะพรมแดนตาม

แนวแม่น�า้โขงในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนบรเิวณ จงัหวดัอดุรธาน ีจงัหวดัหนองคาย 

และจงัหวดัเลย รวมทัง้จงัหวดัขอนแก่น และพรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืตอนล่างบรเิวณจงัหวัดอบุลราชธาน ีจงัหวดัอ�านาจเจรญิ และจงัหวดันครพนม เป็นต้น 

จงึท�าให้ภยัคกุคามสามารถเชือ่มโยงถงึกนัอย่างสลับซับซ้อนแบบก้าวข้ามมติิ ผลกระทบจากมติิหน่ึง

อาจส่งผลกระทบถึงอีกมิติหนึ่งอย่างมิอาจปฏิเสธได้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง

เชิงนิเวศของแม่น�้าโขง

โดยส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ๑๑ ระบุถึงปัจจัยที่ท�าให้ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง

อย่างมากเป็นประวัติการณ์มีสาเหตุมาจาก (๑) ปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติทั้งใน  

จีน สปป.ลาว และไทย (๒) เขือ่นจงิหงของจนี ลดระดบัการระบายน�า้ ซึง่ทางการจนีได้แจ้งอย่าง

เป็นทางการมายังไทยว่า จะมกีารเปลีย่นแปลงการระบายน�า้ในช่วงวนัที ่๙-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากการด�าเนินการบ�ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าพลังน�้า และ (๓) ปัจจัยที่กระทบ

แม่น�้าโขงในภาคอีสานโดยตรงคือ การทดสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบุรี 

นอกจากนี้ ผลจากการประชุมการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

นิเวศในลุ่มแม่น�้าโขง๑๒ พบว่า สภาพนิเวศของลุ่มแม่น�้าโขงเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤติในปี ๒๕๖๒ 

ดังนี้

(๑) ระดับน�้าที่ลดลง (ปัญหาน�้าน้อย) โดยมีระดับน�้าในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน�้าหลากน้อย

กว่าปกติ คือ ในเดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ระดับความสูงของแม่น�้าโขงมีค่าเฉลี่ยต�่า

กว่าช่วงปี ๒๕๒๖-๒๕๓๔ อย่างมาก
๑๐ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๖๐). การขนส่งในแม่น�้าโขงตอนล่าง”, 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/lowerkong/lowerkong.html
๑๑ ทวีศักดิ์ บุตรตัน. (๒๕๖๓, พฤษภาคม, ๑๕-๒๑). ศึกแม่น�้าโขง (จบ). หนังสือพิมพ์มติชน

สุดสัปดาห์, ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒๐๗๔ หน้า ๔๒. 
๑๒ มนตรี จันทวงศ์และคณะ. (๒๕๖๒). การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มแม่น�้าโขง, วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม  

บ้านมนงัคศลิา. กรงุเทพฯ
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(๒) ระดบัน�า้ทีเ่พิม่สงูขึน้ (ปัญหาน�า้มาก) โดยมรีะดบัน�า้ในช่วงฤดแูล้งมากกว่าปกต ิคอื 

ในเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับความสูงของน�้าโขงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าช่วงปี 

๒๕๒๖-๒๕๓๔ อย่างมาก ซึง่ความผดิปกตขิองระดับน�า้ท่ีลดลงและระดับน�า้ท่ีเพิม่สูงข้ึนดังกล่าว

ข้างต้น ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ “น�า้ท่วมหน้าแล้ง น�า้แห้งหน้าฝน” ซ่ึงถอืเป็นวิกฤตทิางธรรมชาติ

ทีก่ระทบต่อระบบนเิวศของพชืและสตัว์ รวมทัง้วถิชีวีติของประชาชนทีอ่าศยัและประกอบอาชพี

ในบริเวณริมฝั่งโขง

(๓) ระดบัน�า้ขึน้-น�า้ลงอย่างผดิปกตโิดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยในพ้ืนทีม่ี

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะเกิดน�า้ท่วมฉบัพลนัจากการระบายน�า้ออกจากเข่ือนของจีน และเข่ือนไซยะบรีุ 

ของ สปป.ลาว 

(๔) น�้าโขงสีคราม เป็นปัญหาที่เกิดจากตะกอนแม่น�้าถูกกักไว้ที่เขื่อนไซยะบุรีจนไม่

สามารถออกไปสูท้่ายน�า้ ท�าให้เกิดปรากฏการณ์แม่น�า้โขงใสมากจนเรยีกว่า “แม่น�า้โขงสคีราม” 

ซึง่นกัชวีวทิยาด้านประมงกล่าวว่า การทีแ่ม่น�า้ไม่มตีะกอนจะกระทบต่อระบบนเิวศและสัตว์น�า้

ในแม่น�า้โขงอย่างร้ายแรง เน่ืองจากสภาพธรรมชาตนิ�า้ในแม่น�า้โขงต้องมลีกัษณะขุน่ พดัพาแร่ธาต ุ

และสารอาหารสู่ระบบนิเวศ เป็นต้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผลกระทบดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น  

มีสาเหตุส�าคัญสองประการคือ สภาวะภัยแล้งตามธรรมชาติ และการกระท�าของมนุษย์ ได้แก่ 

การสร้างเขื่อนในแม่น�้าโขงทั้งตอนบนและตอนล่าง

จากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ทั่วไป ได้มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคาม

ต่าง ๆ  ลดความเสีย่งและผลกระทบของภัยคกุคาม เตรยีมพร้อมป้องกนั และแก้ไขปัญหาความมัน่คง

อย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม 

ระหว่างประเทศท่ีเอือ้ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาต ิดังนัน้จงึได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิาร

จัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามแดนในลักษณะ “ความมั่นคงโดยร่วมมือกัน 

หรือความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)”๑๓ ที่พิจารณาครอบคลุมถึงปัจจัย

ต่าง ๆ ไม่เฉพาะความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐ แต่จะต้องบูรณาการงานความมั่นคงท้ังภายใน

๑๓  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๐). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.nsc.go.th/Download1/

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ %20 (พ.ศ.%20๒๕๖๐%20–%20๒๕๖๔) 

.pdf
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ประเทศและภายนอกประเทศให้มคีวามสอดคล้อง โดยอยูบ่นพืน้ฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ

และความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นกระบวน

ทัศน์ใหม่ของการมองทิศทางความมั่นคงในปัจจุบัน 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการ

ภัยคุกคามความมัน่คงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะความมัน่คงตามแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และ

สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป มิเช่นนั้นการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดน อาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วย

เหตผุลดงักล่าวนี ้ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ จงึได้ด�าเนนิการศกึษา

วิจัยและจัดท�าเอกสารวิจัย เรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาผลกระทบจากความท้าทาย 

ด้านความม่ันคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ รวมทั้งเพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนท่ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ตลอดจนเพือ่ศกึษาแนวทางในการสรา้งโอกาสและความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะน�ามาซ่ึง

ประโยชน์ในการมีเสถยีรภาพและความมัน่คงเป็นเป้าหมายสงูสุดในการด�ารงอยูข่องประเทศชาติ  

มีความเจริญก้าวหน้าทางสังคม เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง 

สงบสุขและยั่งยืนในอนาคต

๑.๒ ค�าถามในการวิจัย

๑.๒.๑ ประเด็นความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง

๑.๒.๒ ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง
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๑.๒.๓ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง

๑.๒.๔ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน

การรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไรบ้าง

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการวิจัย

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวก

และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๓.๓ เพือ่ศกึษาแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบองค์รวม 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๓.๔ เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๔.๑ ด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืในครั้งนี้ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก

นักวิชาการหลายท่าน โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) แนวคิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) (๒) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ความท้าทาย (๓) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (๔) แนวคิด

เกี่ยวกับผลกระทบและ (๕) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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๑.๔.๒ ด้านพื้นที่

ศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีพรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน

บรเิวณ จงัหวดัอดุรธาน ีจงัหวดัหนองคาย และจังหวดัเลย รวมท้ังจังหวดัขอนแก่น และพรมแดน

ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างบรเิวณจงัหวดัอบุลราชธาน ีจังหวดั

อ�านาจเจริญ และจังหวัดนครพนม

๑.๔.๓ ด้านประชากร

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัตท่ีิมภีารกิจ อ�านาจหน้าที ่หรอืเกีย่วข้องท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมเกี่ยวกับความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื ตอนบนบรเิวณ จงัหวัดอุดรธานี จงัหวัดหนองคาย และจงัหวดัเลย รวมทัง้จงัหวดัขอนแก่น 

และพรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัดนครพนม ซ่ึงอยู ่ภายใต้สังกัดหน่วยงาน 

ภาคความมั่นคง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กร NGOs ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๔ ด้านระยะเวลา

การศึกษาครั้งนี้ด�าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม

ระยะเวลาทั้งสิ้น ๘ เดือน

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

๑.๕.๑ ความมั่นคงชายแดน หมายถึง พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยที่ติดต่อกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านบรเิวณชายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการรกัษา

เอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ โดยภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนว 

ชายแดนนัน้ เป็นความรบัผดิชอบของกองทพัไทยในการสร้างร้ัว เคร่ืองกดีขวาง และการจัดวาง

ก�าลังทหาร เพื่อตรึงแนวชายแดนไว้ นอกจากนี้ กองทัพไทยยังมีภารกิจในการเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้แก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ทีช่ายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในทกุมติทิัง้ทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.๕.๒ ความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) หมายถงึ (๑) ความมัน่คง

ของมนุษย์ (Human Security) ที่ปลอดจากความหวาดกลัว มีศักด์ิศรี และหลุดพ้นจาก 
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ความต้องการข้ันพืน้ฐานในการด�ารงชวีติ เป็นต้น (๒) ความมัน่คงทางสงัคมและชมุชน (Social/

Community Security) คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกันจนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมให้

เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกันจนเกิดขึ้นของกลุ่มประชาสังคม (๓) ความมั่นคงของรัฐหรือของ

ประเทศ (State/National Security) คอืการมีอ�านาจอธปิไตยในการปกครองดินแดน และการ

มีขีดความสามารถที่พร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น (๔) ความมั่นคงของ

ภูมิภาค (Regional Security) เนื่องจากปัญหาความมั่นคงบางประการ ขีดความสามารถของ

ประเทศใดประเทศหนึง่เพยีงประเทศเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อการแก้ปัญหาความมัน่คงในปัจจุบนั

ได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และ (๕) ความมั่นคงของ

ประชาคมโลก (Global Security) หรือหมายถึงความมั่นคงในระดับนานาชาติ (International 

Security) 

๑.๕.๓ ความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม หมายถึง ความท้าทายเชงิบวก ได้แก่

โอกาส (Opportunities) ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกิดจากสภาวะ

ของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ประชากร  

ค่านยิมและทัศนคต ิและการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ  ส�าหรบั ความท้าทายเชงิลบ ได้แก่ ภัยคุกคาม 

(Threats) ทั้งภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ตาม

แนวแม่น�า้โขงในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืทีท่�าให้เกดิปรากฏการณ์ต่อทรพัยากรสิง่แวดล้อม 

(Environment) รวมถึงปรากฏการณ์ทางสังคม (Phenomena) จากความเชื่อมโยงและการ

ข้ามพรมแดนของประชาชนในสองฝั่งโขง ส่งผลต่อกิจกรรมทางสังคม ความเชื่อ การปรับตัว 

และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบกับการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของทรัพยากรทั้ง

จากประชาชน สินค้า และการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการข้ามพรมแดน

๑.๕.๔ ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม หมายถึง ผลที่ตาม

มาจากผลงาน ผลผลิต แผนงานหรือโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้า

หมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การสร้างเขื่อน การพัฒนาโครางสร้างพ้ืนฐาน และการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกกลุ่ม

ไม่เฉพาะเพียงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปทาง

กายภาพรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๑.๕.๕ ลุ่มแม่น�้าโขงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง พื้นที่พรมแดนตาม

แนวแม่น�า้โขงในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนบรเิวณ จงัหวดัอดุรธาน ีจงัหวัดหนองคาย 

และจงัหวดัเลย รวมทัง้จงัหวดัขอนแก่น และพรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก
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เฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัดนครพนม ที่มี

พื้นที่ต่อเนื่องกับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศท่ีสามารถบ่งบอกถึงอาณาบริเวณ หรือเส้นแบ่ง

เขตแดน หรือจุดสิ้นสุดเขตแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ที่

อยู่ภายใต้เขตอ�านาจอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างสูงสุด 

โดยพื้นที่ชายแดนซึ่งติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ซึ่งมีลักษณะทางภายภาพ ได้แก่ พื้นดิน ผืนน�้า ร่องน�้า อากาศ ภูเขา ฯลฯ 

๑.๕.๖ หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ 

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าพนักงานภายใต้สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการป้องกันและการต่อต้านภัยคุกคาม

ความมัน่คงทัง้ตามแบบและไม่ตามแบบ ในพืน้ทีพ่รมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง

๑.๕.๗ หน่วยภาคธรุกจิ หมายถงึ บคุคลพลเรือนท่ีเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นเจ้าของ

กิจการ ในองค์กรภาคเอกชน และเป็นสมาชกิกลุม่ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมทางด้านธรุกิจ

ในลักษณะของการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มร่วมกัน ได้แก่ สภาหอการค้าจังหวัด และสภา

อตุสาหกรรมจงัหวัดในพืน้ทีช่ายแดนไทยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่มศีกัยภาพและความพร้อม

ในมิติต่าง ๆ ท้ังเงินทุน ก�าลังคน มีระบบเครือข่าย ฯลฯ และได้รับผลกระทบทั้งทางตรง 

และทางอ้อมจากปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงตามแบบและไม่ตามแบบในพื้นที่พรมแดนตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง

๑.๕.๘ หน่วยภาคประชาสงัคม หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวยั หรือบคุคลโดยท่ัวไป

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประชาชน กลุ่มชมรม สมาคม 

อาสาสมคัร และองค์กร NGOs ซึง่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาภยัคกุคาม

ความมัน่คงตามแบบและไม่ตามแบบ จนส่งผลท�าให้วถิกีารด�าเนนิชวีติเปลีย่นแปลงไป และเกดิ

ความไม่มั่นคง/ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง
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๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑.๖.๑ ทราบถึงความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๖.๒ ทราบถึงผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวก

และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๖.๓ สามารถเสนอแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะเป็นประโยชน์ในการ

สนบัสนนุการด�าเนินการเก่ียวกบัการรกัษาความมัน่คงชายแดน การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทาง

ทหาร และการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทยกับ

ประเทศรอบบ้าน

๑.๖.๔ สามารถเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
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บทที่ ๒

ทบทวนวรรณกรรม

การศกึษาเรือ่ง “ความท้าทายตามแนวแม่น�า้โขง: ศกึษาเฉพาะกรณพีืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความท้าทาย และผลกระทบด้านความมั่นคงแบบองค์

รวม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคง

แบบองค์รวม และเพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้    

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)
 

 ๒.๑.๑ ความหมายของความมั่นคงแบบองค์รวม

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(๑) ประเดน็ความมัน่คง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๑๔ 

ได้กล่าวถงึความมัน่คงแบบองค์รวมใน แผนย่อยที ่๕ “การพฒันากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง

แบบองค์รวม” ว่าจะเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้เกิดการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 

ส่งเสริมและสนับสนนุการบรหิารประเทศและยทุธศาสตร์ชาตด้ิานต่างๆ ได้อย่างแท้จรงิ รวมทัง้

ท�าให้เกดิความมัน่ใจได้ว่าหน่วยงานรบัผดิชอบทัง้หลักและรองพร้อมรับมอืกบัภยัคกุคามทุกรูปแบบ 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑๔ ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ (ไม่ระบ)ุ. ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความ

มั่นคง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ด้านความมั่นคง/
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ด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส�าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง 

แจ้งเตอืน ป้องกนั และแก้ไขปัญหาความมัน่คงแบบบรูณาการ อย่างเป็นรปูธรรม โดยเสรมิสร้าง

พร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ผ่านทางการ 

บรูณาการความร่วมมอืและการปฏิบตักัิบทกุภาคส่วน มเีป้าหมายและตวัชีว้ดัทีชั่ดเจนเป็นรปูธรรม 

พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก�าหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบ

ในทกุระดบั มกีารตรวจสอบและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่งตามหลกัธรรมาภบิาลทีส่อดคล้องกับ

บริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไป

ถงึความเชือ่มโยงกบัทกุภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง (๒) การบริหารจัดการความมัน่คงให้เอือ้อ�านวย

ต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้

สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องใน 

ทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึง

การบรูณาการการด�าเนนิการในทกุด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏบิติัร่วมกนัได้อย่าง

ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

ครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับ

เคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง โดยพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บคุลากร เคร่ืองมอื 

ระบบการบริหารและการจัดสรรงบประมาณในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ทีมี่อยู ่ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมอืของทกุภาคส่วน รวมทัง้มคีวามพร้อมมขีดีความสามารถ

ที่ทันสมัย มีเอกภาพในการปฏิบัติการที่ชัดเจน ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการรับผิดชอบดูแล

ปัญหาความมัน่คง พร้อมรองรบับรบิททีจ่ะเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

จนสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ตามที่ก�าหนดอย่างแท้จริง

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ๑๕ ได้ให้ความหมายความมั่นคงแบบองค์รวมไว้ว่า  

ความมั่นคงโดยร่วมมือกัน หรือความมั่นคงแบบองค์รวม หมายถึง การพิจารณาครอบคลุมถึง

ปัจจัยต่าง ๆ ไม่เฉพาะความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐ แต่จะต้องบูรณาการงานความมั่นคงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มีความสอดคล้อง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์

แห่งชาติและความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น 

ความมั่นคงแบบองค์รวมจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการมองทิศทางความมั่นคงในปัจจุบัน 
๑๕ ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ (๒๕๖๐). นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คง

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒. http://www.nsc.go.th/Download1/นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ %20 (พ.ศ.%20๒๕๖๐%20–%20๒๕๖๔) .pdf
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 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ๑๖ ได้กล่าวถึง ความมั่นคง 

แบบองค์รวม (Comprehensive Security) ไว้ว่า  ความมั่นคงแบบองค์รวม มิได้หมายถึง 

ความมั่นคงของรัฐ (State Security/ Sovereignty) แต่เพียงประการเดียว แต่ยังหมายความ

รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ความมั่นคงทางสังคมและชุมชน (Social/

Community Security) รวมถึงความมั่นคงของภูมิภาค (Regional Security) และความมั่นคง

ของประชาคมโลก (Global Security) ส�าหรับความหมายของความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 

 จากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) 

คือการให้ความส�าคัญครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่เฉพาะความมั่นคงของรัฐ (State Security) 

แต่หมายรวมถึงการให้ความส�าคัญกับ (๑) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ที่ปลอด

จากความหวาดกลวั มศีกัดิศ์ร ีและหลดุพ้นจากความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติ เป็นต้น 

(๒) ความมัน่คงทางสงัคมและชมุชน (Social/Community Security) คอื การสร้างความร่วมมอื

ระหว่างกันจนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเกิดข้ึนของกลุ่ม 

ประชาสังคม (๓) ความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศ (State/National Security) คือการมี

อ�านาจอธปิไตยในการปกครองดนิแดน และการมขีดีความสามารถทีพ่ร้อมเผชญิต่อสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น (๔) ความมั่นคงของภูมิภาค (Regional Security) เนื่องจากปัญหา

ความมัน่คงบางประการ ขีดความสามารถของประเทศใดประเทศหนึง่เพยีงประเทศเดียวอาจไม่

เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาค และ (๕) ความมั่นคงของประชาคมโลก (Global Security) หรือหมายถึง

ความมั่นคงในระดับนานาชาติ (International Security)

 ๒.๑.๒ ลักษณะของความมั่นคงแบบองค์รวม

 ความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ทีใ่ห้ความส�าคญัครอบคลุมถงึ

ปัจจัยต่าง ๆ  ไม่เฉพาะความมั่นคงของรัฐ (State Security) แต่หมายรวมถึงการให้ความส�าคัญ

กับความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลอดจากความหวาดกลัว (Freedom from fear) มีศักดิ์ศรี และ

หลุดพ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต (Freedom from want) ตลอดจนการ

ที่ประเทศมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๑๖ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (๒๕๕๔). คู่มือการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ, หน้า ๒๗-๓๐. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 

ภาคเอกชน และประชาสงัคม ทีส่ามารถขบัเคลือ่นไปตามทศิทางและเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดย

ความมั่นคงแบบองค์รวมมีลักษณะ ดังนี้

  ความมัน่คงของมนษุย์ (Human Security) เป็นความมัน่คงในระดบัรากฐาน

ทีส่�าคญัประการแรก ซึง่เกีย่วพนักบัผลประโยชน์ของชาต ิคอื ความมัน่คงของมนษุย์ ทัง้นีค้วามหมาย

ของความมั่นคงของมนุษย์ตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบจากข้อเสนอของกระทรวงพัฒนา 

สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยได้ก�าหนดกรอบแนวคดิของความมัน่คงของมนษุย์ (Human 

Security) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ปรากฎอยู่ในรายงาน “การพัฒนามนุษย์ ค.ศ. ๑๙๙๔” ของ

ส�านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: 

UNDP) โดยมีเป้าหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ไว้ ๒ ประการ คือ (๑) มนุษย์ทุกคนต้อง

ปลอดภัยจากความกลัว (Freedom from Fear) และ (๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือ 

ความต้องการ (Freedom from Want)

เป้าหมายทัง้สองประการ นบัเป็นการปรับให้ความหมายของความมัน่คงส่งผล

ต่อผลประโยชน์ของชาติมากกว่าเดิม ทั้งนี้ แนวคิดความมั่นคงของชาติแต่เดิมนั้นประกอบด้วย

รัฐและดินแดนเพียงประการเดียว แต่ผลประโยชน์ของชาติในปัจจุบัน จะรวมเอาความมั่นคง

ของประชาชนในฐานะองค์กรพื้นฐานของชาติเข้าไปด้วย ดังนั้นความมั่นคงในยุคหลังสงคราม

เย็นจึงเปล่ียนไปจากเดิม  ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคัญกับการผลักดัน

แนวคิดใหม่ เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดต้ัง 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอ

ภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและ

ชุมชน

จากแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงของมนษุย์ พอจะกล่าวได้ว่า โดยพ้ืนฐาน

ของความมัน่คงของมนษุย์จะต้องได้รบัการตอบสนองในปัจจัยส่ี ได้แก่ เส้ือผ้า ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร 

และยารักษาโรค นอกจากนี้ยังรวมถึงการรับการดูแลจากรัฐในเรื่อง การศึกษา การบริการ 

ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นสวัสดิการทางสังคมอีกด้วย
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ความมั่นคงทางสังคมและชุมชน (Social/Community Security) 

ประเดน็ส�าคญัทีม่ผีลเชือ่มโยงต่อจากความมัน่คงของมนษุย์ กค็อื การท�าให้ชุมชนในแต่ละท้องถิน่ 

มีความเข้มแข็ง ดังนั้น หากคนในชุมชนมีความมั่นคง ชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยรวมของคนใน

สังคม ก็จะมีความมั่นคงไปด้วย แนวคิดดังกล่าว คือ ความหมายของ “ความมั่นคงของชุมชน 

(Community Security)” ประเดน็ส�าคญัในการสร้างความมัน่คงในระดบัชมุชน กค็อื การสร้าง

กลไกให้ผู้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือระหว่างกันจนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดการช่วย

เหลือเกื้อกูล (Norm Reciprocal) ซ่ึงเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการเกิดขึ้นของประชาสังคม 

(Civil Society) และกลุ่มประชาสังคมนี้จะเป็นพลังส�าคัญในการสร้างชุมชนของตนเองให้เกิด

ความมัน่คง ดังนัน้ การเปิดพืน้ทีท่างสงัคม (Social Space) ให้กบัภาคประชาสังคมได้มบีทบาท

น�าในชมุชนของตนเองจงึเป็นเรือ่งท่ีส�าคญัอย่างยิง่ ภายใต้ความหมายของความมัน่คงของชุมชน 

(Community Security)

ความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศ (State/National Security) เป็น

สภาวการณ์หรอืสภาพทีร่ฐัชาตภิายใต้การน�าของรัฐบาล ท่ีมอี�านาจอธปิไตยในการปกครองดินแดน

ของตนเอง และสามารถด�ารงอยู่ด้วยความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น 

ปัจจยัความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น ความเคลอืบแคลงสงสยั ความกงัวลใจ ความเกรงกลวั 

ความหวาดระแวง การมีความเจริญก้าวหน้า การมีสิทธิเสรีภาพภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ  

ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่ก่อให้เกิดหน้าที่และอ�านาจของโครงสร้างแต่ละส่วนภายในประเทศ  

ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างอิสระ มีความแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

ง่ายดาย มีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น มีความอดทนอดกล้ันต่อแรงกดดันในลักษณะต่าง ๆ  

ทีเ่ข้ามากระทบต่อความเป็นบรูณภาพแห่งดนิแดน ทัง้ด้านอธปิไตยและเอกราช ด้านสวสัดิภาพ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีการด�าเนินชีวิตอย่างผาสุข และการมีเสถียรภาพ 

ด้านการเมอืงการปกครอง อกีทัง้ รฐัจะต้องมศีกัยภาพและขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ

หรือเผชิญต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ

ความมั่นคงในระดับภูมิภาค (Regional Security) การสร้างความมั่นคง

ของแต่ละประเทศหรือของแต่ละชาตินั้น ต้องยอมรับว่าไม่อาจแยกจากปัญหาความมั่นคงของ

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ ดังเช่น กรณีของปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือ

ปัญหาผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น กรณีของเมียนมา ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย หรอืกรณขีองชนกลุม่น้อยโรฮนีจาในรัฐอารากนั (ยะไข่) ของเมยีนมา มกีารอพยพ 

ทางเรือเพื่อหนีภัยจากความอดอยาก รวมถึงการกดดันจากรัฐบาลเมียนมาก็อาจส่ง 
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ผลกระทบต่อไทย มาเลเซีย รวมไปถึงอินโดนีเซีย และอาจส่งผลกระทบต่อออสเตรเลียได้  

ที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องด้วยปัญหาของความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบ 

(Non-traditional Threat: NTS) ไม่ได้จ�ากดัอยูใ่นเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึง่ แต่ปัญหา 

ดังกล่าวได้ขยายตัวเป็นปัญหาในระดับภูมิภาค ดังน้ัน การให้ความส�าคัญเฉพาะความมั่นคง 

ของประเทศใดประเทศหนึง่ หรอืทีเ่รยีกว่า National Security อาจไม่เพยีงพอต่อการแก้ปัญหา

ที่สลับซับซ้อนได้ การให้ความส�าคัญกับความมั่นคงที่เรียกว่า ความมั่นคงในระดับภูมิภาค  

(Regional Security) จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอีกประการหนึ่ง 

ความมั่นคงของโลก (Global Security) ความมั่นคงของโลก หรือหมายถึง

ความมั่นคงในระดับนานาชาติ (International Security) แนวคิดนี้มีลักษณะเหมือนกับความ

มั่นคงของภูมิภาคแต่จะแตกต่างกันที่การรวมตัวเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น คือ ทุกประเทศในโลกนี้ ซึ่ง

จะรวมความมัน่คงของภมูภิาคแต่ละชาตแิละความมัน่คงของชาตแิต่ละชาต ิทีส่�าคัญอกีประการหน่ึง 

คือ ความมั่นคงในระดับนานาชาติ (International Security) หรือภายใต้ค�าจ�ากัดความว่า 

เป็นความม่ันคงของโลก (Global Security) นั้น สาระส�าคัญก็คือการเน้นความส�าคัญของ

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และอุดมการณ์ทุนนิยมการค้าเสรีโดยประเทศต่าง ๆ ต้องให ้

ความร่วมมือกนัเพือ่ให้ประชาคมโลกปลอดภยั และสามารถด�ารงอยูไ่ด้ ทกุชาตใินโลกจะต้องให้

ความร่วมมือ โดยอาศยัองค์กรนานาชาตอิย่างเช่น องค์กรสหประชาชาต ิ (United Nations: UN)  

ซึง่เป็นองค์กรกลางในการสร้างหลกัประกนัด้านความมัน่คงในระดบันานาชาต ิท้ังนีเ้งือ่นไขของ

ความมัน่คงจะเน้นไปทีผู่ค้นในแต่ละพืน้ที ่ไม่ว่าจะอยูใ่นกรอบของประเทศ หรือภูมภิาค จะต้อง

มคีวามมัน่คงโดยเริม่ตัง้แต่ความมัน่คงของมนษุย์ ความมัน่คงในระดบัชมุชน จนถงึระดบัประเทศ 

และระดับนานาชาติในท้ายที่สุด ดังแผนภาพที่ ๒.๑
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ที่มา : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (๒๕๕๔), คู่มือ

การก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ

กล่าวโดยสรุป ความมั่นคงในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน ดังนั้น การกล่าวถึง

ความมัน่คงไม่สามารถจะกล่าวในลกัษณะแยกส่วนได้ แต่การศกึษาถงึความมัน่คงในปัจจุบนัจะ

ต้องท�าความเข้าใจ ความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น (Holistic) ทั้งนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมิได้แยกส่วนดังเช่นในอดีต ภายใต้แนวคิดดังกล่าวจึงจ�าเป็นจะต้องให้

ความหมายของความมั่นคงในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม 

(Comprehensive Security)” เป็นส�าคัญ และผลจากการให้ความส�าคัญกับความมั่นคงแบบ

เบ็ดเสร็จนี้ จ�าเป็นจะต้องอาศัยความรู้จากหลายศาสตร์และต้องเป็นสหวิทยาการ (Inter- 

disciplinary) ดังนั้นความมั่นคงในยุคปัจจุบันจึงเป็นความมั่นคงบนพื้นฐานของการร่วมมือกัน

ของภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคม จึงน�ามาสู่การให้ความหมายของความมั่นคงในแบบที่เรียกว่า 

“Co-operative Security” อีกประการหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าเป็นต้องศึกษาความท้าทาย ผลกระทบด้านความม่ันคง 

แบบองค์รวม เพื่อให้สามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม 

แผนภาพที่ ๒.๑ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมิติความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ
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๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย  

๒.๒.๑ นิยาม

ความท้าทายเชิงบวก หมายถึง โอกาส (Opportunities) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกตามทฤษฎกีารวเิคระห์ SWOT ของอลัเบร์ิต ฮมัฟรี (Albert 

Humphrey) เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากภายนอก ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ ซ่ึง

เป็นการวเิคราะห์จากปัจจยัภายนอก ว่าปัจจยัใดบ้างท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อประโยชน์ท้ังทาง

ตรงและทางอ้อมต่อการด�าเนินการขององค์กรในระดับมหภาค องค์กร และระดับพ้ืนที่ โดย

สามารถฉกฉวยโอกาสเหล่านี้เข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร๑๗ ได้นิยามไว้ว่า เป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่

ทราบผลประโยชน์ทีเ่กือ้กลู ส่งเสรมิขดีความสามารถของชาต ิเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างแน่ชดั

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม๑๘ ให้ความหมายว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอกของธุรกิจที่ส่งผลทางด้าน  บวกต่อการด�าเนินธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบ 

สิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ รวมท้ัง

ต้องคาดคะเนการเปลีย่นแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง 

กฎหมาย เทคโนโลย ีและการแข่งขนัอยูเ่ป็นระยะ ๆ  เพือ่แสวงหา ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้

๑๗ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. (ม.ป.ป.). บทเรยีนที ่ ๑ ยทุธศาสตร์ชาต,ิ ๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๒.http://www.thaindc.org/images/column_1318985720/Less0n%201%20strategy%20

Over%20All.pdf
๑๘ กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม. (ม.ป.ป.). แนวคดิ ทฤษฎ ีและการประยกุต์ใช้ ใน โครงการ

เตรียมความพร้อมและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืภาคอตุสาหกรรมการผลติ เพือ่รองรับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (AEC), ๘ เมษายน ๒๕๖๓. http://www.dip.go.th/Portals/0/AEC/SWOT_

Analysisของอตุสาหกรรมรายสาขา.pdf
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วีรวุธ มาฆะศริานนท์และยดุา รกัไทย๑๙ กล่าวถงึโอกาสโดยทัว่ไปนัน้หมายถงึ ช่องทาง 

หรือจังหวะเวลาท่ีจะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมักมีความหมายในทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดความหวัง 

และก�าลังใจ ทั้งนี้ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) นักคิดคนส�าคัญได้ให้นิยาม

ของโอกาส ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ สิ่งที่เป็นไปได้และมีค่าพอที่จะแสวงหาไขว่คว้า ซึ่งเราไม่เคย

รูม้าก่อนว่าเราต้องการมนัจนกว่าเราจะค้นพบ จากปัจจยัภายนอกและสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่ามารถ

ช่วยให้ความพยายามในอนัท่ีจะท�ากจิกรรมใดกิจกรรมหนึง่ บรรลวัุตถปุระสงค์หรอืเป้าหมายได้ 

มนตรี ค�าวัน และคู่บุญ จารุมณี๒๐ กล่าวว่าโอกาสเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐบาล

ที่เปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนและจีน ท�าให้เกิดเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว

และการลงทนุ ส่งผลให้มปีรมิาณการค้าการลงทนุ และการท่องเทีย่วระหว่างประเทศเพิม่สงูขึน้ 

อีกทั้งยังก่อให้เกิดนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามเส้น

ทางการค้าดังกล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และคณะ๒๑ กล่าวถึง

โอกาสจากความพยายามพฒันาการท่องเทีย่วในเชงิบรูณาการทีเ่กดิจากการสร้างโครงสร้างพ้ืน

ฐาน โดยเฉพาะสะพานข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ ท�าให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่อุดมไป

ด้วยทรพัยากรการท่องเทีย่ว และพฒันาด้านการขนส่งสนิค้าตามพ้ืนท่ีชายแดน ยงัเป็นการขยาย

โอกาสการพัฒนาการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวเมืองชายแดน ซึ่งจะก่อประโยชน์

มหาศาลในลักษณะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win strategy) ของทั้งสองประเทศ

กล่าวโดยสรุป นิยามของโอกาส (Opportunities) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน หรือผลกระทบที่เกิดจากสภาวะของสิ่งแวดล้อม

๑๙ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และยุดา รักไทย. (ม.ป.ป.) รักไทยเทคนิคการแสวงหาโอกาส, 
๘ เมษายน ๒๕๖๓. http://www.expernetbooks.com/download/opportunity.pdf

๒๐ มนตร ีค�าวนัและคู่บญุ จารมุณ.ี (๒๕๖๐). โอกาสและความท้าทายของการพฒันานครพนม
เป็นเมืองท่องเท่ียวริมฝั่งแม่น�้าโขง.วารสารการเมืองการปกครอง, ปี ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓ ประจ�าเดือน
กันยายน–ธันวาคม ๒๕๖๐.

๒๑ ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และคณะ. (๒๕๖๒). การวิเคราะห์ทัศนคติ ความต้องการของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
เพือ่เชือ่มโยงการท่องเทีย่วในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง: มกุดาหาร-สะหวนันะเขต-กวางตร.ี วารสารรชัต์ภาคย์ 
(สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์), ปีที ่๑๓ ฉบบัที ่๓๐ กรกฎาคม – กนัยายน ๒๕๖๒, ๒๔๕-๒๕๕. 
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ภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ประชากร ค่านิยมและทัศนคติ 

และการแข่งขนัทางด้านต่าง ๆ  โดยมคีวามพยายามแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมดังกล่าวเหล่านี้เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุด 

 ความท้าทายเชิงลบ หมายถึง ภัยคุกคาม (Threats) หรืออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น

จากภายนอก โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร๒๒ นิยามว่า พฤติการณ์ที่คาดคะเนได้ว่าจะ

ก่อให้เกดิความเสยีหาย มผีลให้ฝ่ายทีถ่กูคกุคามต้องกระท�า หรือละเว้นการกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ 

ภัยคุกคามจะมีความส�าคัญเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความนึกคิดของท้ังผู้คุกคามและผู้ถูกคุกคาม 

ตลอดจนนโยบายของประเทศนั้น ๆ โดยแบ่งภัยคุกคามออกเป็น ๒ ลักษณะคือ (๑) ภัยคุกคาม

แบบดั้งเดิม (Traditional Threat) ภัยคุกคามจากการใช้ก�าลัง ทหารเข้าท�าการรบ และยังรวม

ไปถงึการบ่อนท�าลาย ก่อวนิาศกรรม จารกรรม ทีม่กีารกระท�า ในลกัษณะรัฐต่อรฐั และ (๒) ภยัคกุคาม

รูปแบบใหม่ (Non-traditional Threat) ภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ท่ีไม่ใช่ภัยคุกคาม 

เฉพาะมิติ ทางด้านการทหารเท่านั้น เช่น ปัญหาโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 

สิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชากรและระบบนเิวศ หรือการเคลือ่นย้ายทนุ

จากบรรษัทข้ามชาติท่ีอาจท�าให้ประเทศบางประเทศล้มละลายได้ภายในชั่วข้ามคืน หรือ 

การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบที่กระทบแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยความรุนแรงและ

ความหวาดกลัว หรือการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เป็นต้น

สภาความม่ันคงแห่งชาติ๒๓ จัดกลุ่มประเภทของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงไว้ 

๙ ประเภทด้วยกัน ดังนี้ (๑) ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และสถาบันหลักของชาติ (๒) 

ความยากจนและความเหลื่อมล�้า (๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงและ

เสื่อมโทรม  (๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๕) สังคมผู้สูงอายุ (๖) การเปลี่ยนแปลงสู่

ความมัน่คงรปูแบบใหม่ เช่น การโจมตทีางไซเบอร์ (๗) ปัญหายาเสพตดิ (๘) สถานการณ์ชายแดน 

และ (๙) แรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง

๒๒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. (ม.ป.ป.). บทเรียนท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ, ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒.http://www.thaindc.org/images/column_1318985720/Less0n%201%20strate-
gy%20Over%20All.pdf

๒๓ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. http://www.nsc.go.th/wpcontent/ 
uploads/2018/10/แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๑-๒๕๖๔.
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มนัสวี อรชุนะกะ๒๔ แบ่งประเภทความมั่นคงไว้ ๒ ประเภท ดังนี้ (๑) ความมั่นคงแบบ

ดั้งเดิมที่มีรัฐเป็นแสดงที่ส�าคัญ โดยมีหน้าที่ในการรักษาบูรภาพแห่งดินแดนของรัฐ เพื่อป้องกัน

ภัยคุกคามที่เกิดจากสงครามระหว่างรัฐ การแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ และการปฏิวัติ และ 

(๒) ความม่ันคงของมนษุย์เกดิจากปัจเจกบคุคลเพือ่ป้องกนัความมัน่คงของปัจเจกบคุคล ในการ

ป้องกันโรคภัย ความยากจน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ความรุนแรง ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ Professor John Beddington หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chief Scientific Adviser To HM Government) และหัวหน้า

ส�านกังาน วทิยาศาสตร์ (Head Of The Government Office For Science) กล่าวถงึ ความท้าทาย

ที่โลกจะต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑ มีอยู่ ๑๑ ประการ คือ ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น 

ชุมชน เมืองขยายตัว (Urbanization) เพิ่มขึ้น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความ

ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ความต้องการน�้าจืดเพิ่มขึ้น การบรรเทาความยากจน การต่อต้านการ

ก่อการร้าย การต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง (WMD Proliferation) 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) ลดลง และการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)๒๕

กล่าวโดยสรปุ ภยัคกุคาม (Threats) เป็นส่ิงทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนและต่อประเทศ

ชาต ิจากบริบททีเ่ปลีย่นแปลงไปท�าเกดิการผสมผสานระหว่างปัญหาความมัน่คงรปูแบบเก่ากบั

ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงกับความหลากหลายของพื้นที่ ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมในหลากหลายมิติ ดังนั้น การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จงึไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขเพียงอย่างเดียว หากแต่จ�าเป็นต้องมกีารประสาน

ความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนและชุมชนในพื้นที่

ให้มีความคุ้มกัน และพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน

๒๔ มนัสวี อรชุนะกะ. (ม.ป.ป.). การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก หน่วยที่ ๓ ความมั่นคงของ
มนษุย์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒. https://www.stou.ac.th/Schoolnew/
polsci/UploadedFile/82427-3.pdf

๒๕ สุชาต อุดมโสภกิจ. (ม.ป.ป.). ความท้าทายที่โลกและเมืองไทยต้องเผชิญ, ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓.http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN211B_p44-48.pdf
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จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า สิ่งท่ีสามารถน�ามาส่งเสริมโอกาสหรือแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ได้น้ัน ได้แก่ กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  ทัง้นี ้คณะผูว้จิยัจงึได้ศกึษากรอบความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งกรอบความรว่มมือในระดบัภูมิภาค และกรอบความร่วมมอืในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์

ในการเสนอแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนว

แม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ซึ่งน�าไปสู่การตอบค�าถามที่ว่า ความท้าทายที่

เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ มีประเด็น/ สถานการณ์ใน

ปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้าง

๒.๒. กรอบความร่วมมือ

กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ส�าหรับพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขงประกอบด้วย ๖ ประเทศ 

รวมตัวกันจัดตั้งแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

(Greater Mekong Subregion: GMS) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิทีเ่กือ้กลูกนับนพ้ืนฐานของการมปีระวตัศิาสตร์และวฒันธรรม โดยผ่านความช่วยเหลอื

จากจากธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ของประเทศญีปุ่น่ เพือ่สร้าง

ความบูรณาการความเป็นหนึ่งเดียว มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ตามแผน

งานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) โดยก�าหนด

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน ๓ ด้าน (3 Cs) ดังนี้ (๑) สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) (๒) เสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) และ (๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Com-

munity) และกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation: 

LMC) เป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัของจนีทีเ่ข้ามาเพ่ือเพ่ิมบทบาทการลงทนุในบริเวณลุ่มแม่น�า้โขง 

ประกอบกับการจัดตั้งคณะกรรมมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) 

มีหน้าทีศึ่กษาการบริหารจดัการและการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนลุม่แม่น�า้โขง รวมทัง้ศกึษาผลกระทบ

ของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้บนแม่น�า้โขง คณะกรรมการประสานการด�าเนนิการตามความตกลง

ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง  (The Joint on Coordination 

of Commercial Navigation on the Lancang - Mekong River among China, 

Laos, Myanmar and Thailand:  JCCCN) รวมถึงประเทศไทยให้การสนับสนุนความร่วม

มอื (ไทย-สปป.ลาว-จนี-เมยีนมา) ในการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิติัการปราบปรามการกระท�าผิดในแม่น�า้

โขง (ศปปข.) รบัผดิชอบในการประสานงานลาดตระเวนทางน�า้และทางบกทางด้านการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าส่ิงผิด

กฎหมาย ซึง่เป็นต้นตอของความไม่สงบเรยีบร้อยในพ้ืนทีลุ่่มแม่น�า้โขง รวมถงึการให้ความร่วมมอื
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ในด้านการแลกเปลีย่นข่าวกรองและข้อมลูข่าวสาร กรอบความร่วมมอืแม่น�า้โขง-คงคา (Mekong- 

Ganga Cooperation: MGC) เป็นความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม  

การคมนาคมขนส่ง และทางด้านการศึกษา๒๖ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มน�้าโขง 

(ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation: AMBDC) และภาคีในความ

ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS-CBTA) เป็นต้น

กรอบความร่วมมือในระดบัพื้นที่ ด้วยลักษณะของที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งผลให้เป็นศนูย์กลางของอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS) ท�าให้มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมต่อบริเวณชายแดนของ สปป.ลาว กัมพูชาและเชื่อมโยงต่อไปยัง

เวยีดนามและจนีทางตอนใต้ได้ เห็นได้จาก กลไกความร่วมมอืทวภิาคีของไทยและสปป.ลาว ดงันี้ 

(๑) กลไกทวิภาคีด้านการเมือง โดยมีคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Com-

mission on Cooperation: JC) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วม 

เป็นกลไกก�ากับดแูลความร่วมมอืระหว่างไทยกบัสปป.ลาว ในภาพรวมทกุ ๆ  มติ ิ(๒) กลไกทวภิาคี

ความมัน่คงและทางการทหาร กองทพัไทย-ลาวมคีวามสัมพันธ์ท่ีดีท้ังในระดับส่วนกลางและท้องถ่ิน 

ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General 

Border Committee: GBC) ซึง่มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานร่วม การประชมุ

คณะผูว่้าราชการจังหวดัและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ร่วมถงึมคีวามร่วมมอืทางวิชาการทหาร

และแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่อง (๓) กรอบอื่น ๆ เฉพาะเร่ือง เช่น คณะกรรมาธิการ

เขตแดนร่วม (Joint Border Commission: JBC) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นประธานร่วม และความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ให้ครอบคลมุทกุสาขาหลกัของ

ความร่วมมือท่ีส�าคัญ ได้แก่ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดติดตามแนวชายแดน (Border Liaison Office) การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทาง

วิชาการ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา เป็นต้น และ (๔) Track II เช่น สมาคม

ไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมการด�าเนิน

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว โดยเฉพาะในระดับประชาชน

๒๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ. (๒๕๕๕). 
ความร่วมมอืลุ่มแม่น�า้โขง-คงคา (MGC), ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒.http://www.mfa.go.th/business/th/ 
cooperation/245/16226-ความร่วมมือลุ่มแม่น�้าโขง---คงคา- (-MGC-).html



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28

สูป่ระชาชน นอกจากนี ้สถาบนัการศกึษาและภาคเอกชนของไทยและสปป.ลาว ต่างมคีวามร่วมมอื

กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน๒๗

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย

พฒันาภาค (ก.บ.ภ.)๒๘ ทีก่ล่าวถงึโอกาสทีจ่ะเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี ดังนี ้(๑) จากการก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟ

ความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เป็นต้น สิง่เหล่านีย่้อมน�าไปสูโ่อกาสทางเศรษฐกจิใหม่ ๆ ในภมูภิาค และ (๒) ประเทศเพือ่นบ้านมี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ท�าให้มีความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้นเช่นกัน

ประจวบ จนัทรหมืน่๒๙ กล่าวถงึการพฒันาโครงสร้างของถนนในการจะเชือ่มต่อ 

กันระหว่างไทย-ลาว ตามนโยบายและแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

(Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) ที่ต้องการพัฒนาไปสู่การเช่ือมโยงแบบ 

ไร้รอยต่อนั้น สิ่งท่ีจ�าเป็นประการหน่ึงคือการพัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวแนวคิด

การพฒันาดงักล่าว สอดคล้องกบัแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (Special Economic  

Zone: SEZ) เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

และ“กิจการโลจิสติกส์” เป็นกลุ่มกิจการเป้าหมายส�าหรับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชื่อมต่อระหว่างต�าบล-อ�าเภอ-จังหวัดในพื้นที่จังหวัดนครพนมและ

มุกดาหารกับแขวงค�าม่วนและแขวงสะหวันนะเขตของสปป.ลาว ผ่านการเชื่อมโยงจากด่าน

สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม-

ค�าม่วน) 

๒๗ สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ. (๒๕๕๕). ความสัมพันธ์ไทย-ลาว: ความสัมพันธ์ไทย - ลาว 
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, ๘ เมษายน ๒๕๖๓. http://www.mfa.go.th/thailaos/th/organize/369/.
html

๒๘ คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.). (๒๕๖๒). แผนพฒันาภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓. http://www. 
dnp.go.th/info_office/Plan_3_170561.pdf

๒๙ ประจวบ จันทรหมื่น. (๒๕๖๒). ระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามล�าน�้าโขง
ไทย - ลาว กรณศีกึษาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร-สะหวนั-เซโนและนครพนม-ท่าแขก. วารสาร
ด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒), ๔๕-๖๓.
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อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีค�าสั่ง 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยที ่๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จดัตัง้ 

ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวดั๓๐ ซึง่พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่แีม่น�า้โขงไหลผ่าน 

ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีกลุ่ม

ยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่กีย่วข้องดงันี ้กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ๑ (จังหวดั

อดุรธาน ีหนองคาย หนองบวัล�าภ ูเลย และบงึกาฬ) กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๒ 

(จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๒ (จงัหวดัอบุลราชธาน ีศรสีะเกษ ยโสธร และอ�านาจเจรญิ) การจดัตัง้กลุม่จังหวดัดงักล่าว 

เพ่ือการประสานงาน บูรณาการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

ให้มคีวามเชือ่มโยง พร้อมทัง้ส่งเสรมิการสือ่สาร การแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ เพือ่พฒันา

ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด

ให้มีประสิทธิภาพและน�าไปสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมชั้นน�า การค้าและการท่องเที่ยวใน

ระดับสากล และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป ความท้าทายในพื้นที่ “ลุ่มแม่น�้าโขง” โดย “แม่น�้าโขง” ถือว่าเป็นแหล่ง

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิตทั้งการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ�าวัน 

ด้วยเหตุนี้เอง ท�าให้น�้าเป็นสิ่งที่จ�าเป็น และต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างประเทศที่ยังไม่มีกรอบความร่วมมือในการ

ปฏิบตักิารทีจ่ะน�าชาวบ้านในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม ทัง้การบรหิารจดัการ การแก้ไขปัญหาในรปู

แบบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงที่ยังคง

เป็นช่องว่างระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติของประชาชนกับภาครัฐ รวม

ถงึบริษัทเอกชนต่าง ๆ  ทีม่จีดุประสงค์เพือ่พฒันาระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการพฒันาขนาดใหญ่ 

ไม่ว่าจะเป็นจากการเร่งพฒันาความเป็นเมอืง จากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสร้างเขือ่น 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) และปรากฏการณ์ทาง 

สังคม (Phenomena) จากความเชื่อมโยงและการข้ามพรมแดนของประชาชนในสองฝั่งโขง 

ตลอดจนการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของทรัพยากรทั้งจากประชาชน สินค้า และการลงทุน  

ที่เกิดขึ้นจากการข้ามพรมแดนกันไปมาระหว่างประเทศในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง  
๓๐ ส�านักงานพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย. 

(๒๕๕๑). คูม่อืการปฏบิติังานส�านกับรหิารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดั: OSM, ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๓. http://
km.moi.go.th/E_Library/File_Books/EB0206.pdf 
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๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมโดยท่ัวไปเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบทางอ้อมต่อองค์กรหรือ

พื้นที่นั้น ๆ ส�าหรับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมได้ม ีKen Wilber (๒๕๕๕ 

อ้างถึงใน ศิริพา นันทกิจ, ๒๕๕๕) เสนอโมเดล All Quadrant All Level (AQAL) ซึ่งเกี่ยวกับ

กระบวนการรับข่าวสารข้อมูลจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญในการ

วเิคราะห์และคาดการณ์อนาคต โดยจะค�านงึถงึปัจจยั ๕ ด้านด้วยกนั ได้แก่ (๑) สงัคม (Social: S)  

(๒) เทคโนโลยี (Technology: T) (๓) สิ่งแวดล้อม (Environments: E) (๔) เศรษฐกิจ  

(Economics: E) (๕) การเมอืง (Politics: P) ซึง่เรยีกอกีอย่างว่า STEEP Analysis ขณะเดยีวกนัยงัมี 

Kirsty (๒๐๑๐, อ้างถึงใน ศิริพา นันทกิจ, ๒๕๕๕) ที่กล่าวถึง STEEP Theory ว่าเป็นการน�า

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ต่าง ๆ หากศึกษา 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของพืน้ที ่ จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อม

โดยรอบด้วย๓๑ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากแม่น�า้โขงเป็นพืน้ท่ีพรมแดนทีก่ัน้ระหว่างประเทศไทยและ

เพือ่นบ้าน ทัง้สปป.ลาว และกมัพชูา ซึง่อาจจะมภียัคกุคามความมัน่คงขึน้บรเิวณชายแดน ท�าให้

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาปัจจัยทางด้านการทหาร (Military: M) 

ด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดท�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

แม่น�้าโขงให้มากยิ่งขึ้น และท�าให้สามารถคิดวิเคราะห์ คาดการณ์ และจัดการข้อมูลให้ด�าเนิน

ไปได้อย่างม่ันคง คณะวจิยัจงึได้ท�าการค้นคว้ารวบรวมข้อมลูเกีย่วกับสภาวะแวดล้อมทีส่่งผลต่อ

พื้นที่แม่น�้าโขง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ตามแนวคิดของ STEEP-M Analysis ดังนี้

๒.๓.๑ ปัจจัยทางสังคม (Social: S) 

ปัจจัยทางสังคม หมายถึง ปัจจัยทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพสังคม 

วัฒนธรรม และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพื้นที่นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรก่อนท่ีจะเร่ิมท�าการวิเคราะห์

ผลกระทบให้ได้ถูกต้อง เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออก

ไป การที่จะวิเคราะห์พื้นที่ต่าง ๆ นั้น ต้องท�าการศึกษาในส่วนนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจบริบทของ

คนในชุมชนโดยที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบใด ๆ ต่อคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น มีการเพิ่มหรือลดของ

ประชากรในสงัคมมากน้อยเพียงใด ทศันคติต่อการรกัษาสิง่แวดล้อมของคนในชมุชน อตัราการ

๓๑ ศิริพา นันทกิจ. ๒๕๕๕. ปัจจัยภายนอก (STEEP) ที่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครเมือง
ท่องเที่ยว. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. กรุงเทพฯ. 
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อพยพเข้าหรือออกของคนในชุมชน คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ เป็นต้น ส�าหรับสภาพสังคมของ

ประชาชน การด�าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขงนั้น จากงานวิจัย

ของคณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง (๒๐๑๘, อ้างถงึใน ไทยโพสต์, ๒๕๖๒)๓๒ สรปุได้ว่า ๑๕ ปีทีผ่่านมา

คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ได้รับอาหารดีกว่าเดิม ปัญหาขาดสารอาหารลดลง มีน�้าประปาใช้ 

อัตราเสียชีวิตลดลง อายุขัยยืนยาวมากขึ้น

๒.๓.๒ ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Technology: T)

การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในแง่ของระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขนั เช่น การผลติสนิค้าหรอืการให้บรกิารมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการ ท�างาน 

กระบวนการผลิต การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม  

เครื่องจักรสมองกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาช่วย

กระบวนการผลติ การขนส่ง การท�าธรุกรรมการเงนิ การตดิต่อสือ่สาร รวมถงึการบรหิารจดัการ

ต่าง ๆ จะช่วยความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี

ความแม่นย�า ช่วยในการรักษาคุณภาพของสินค้า และลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้อง

มีการติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ และน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและให้ทัน

ต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วในปัจจุบัน๓๓

โดยในแต่ละพืน้ท่ีในการด�าเนินงานกม็กีารพัฒนาของนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีแตกต่าง 

กันออกไป บางชุมชนอาจอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี แต่กับบางชุมชนกลับต้อง 

พึ่งพาเทคโนโลยีในการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตว่าถ้าในอนาคตมี

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  โดยการวเิคราะห์ควรค�านงึถงึปัจจยัต่าง ๆ  เช่น เทคโนโลยขีัน้พืน้ฐานของพืน้ท่ี

นั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนา ระดับของเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมในชุมชน เทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น

๒.๓.๓ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic: E)

ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่มผีลกบัทกุพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก เนือ่งจากปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนดก�าลังซื้อของประชาชนในประเทศและเป็นตัวก�าหนดตลาดขนาดใหญ่

๓๒ ไทยโพสต์. (๒๕๖๒). สถานการณ์ลุ่มน�้าโขง ๒, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓. https://www. 
thaipost.net/main/detail/49391

๓๓  กลุชล ีจงเจรญิ. (ม.ป.ป). การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีมี่อทิธพิลต่อ นโยบายและแผนการ
ศึกษา, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓. http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723_6.pdf
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ในประเทศอีกด้วย ซึ่งปัจจัยในนี้สามารถช่วยในการวางแผนว่าจะเลือกด�าเนินการเป็นระยะสั้น

หรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้อีกด้วย๓๕ 

โดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้จากหัวข้อเหล่านี้ เช่น ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ 

และอัตราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นในประเทศ อตัราการว่างงาน อตัราค่าแรงขัน้ต�า่และค่าแรง

ของพนักงานโดยเฉลี่ย ระดับชนชั้น และก�าลังซื้อของคนในพื้นที่ เพดานราคาของสินค้าและ

บริการที่สนใจ ตลาดหุ้นของประเทศ วงจรของธุรกิจที่สนใจ เป็นต้น

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมในภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าบริเวณลุ่มน�้าโขง

ตอนล่าง พบว่าพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นชัดเจน การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งเสริมเศรษฐกิจ 

หลายประเทศในแถบนีส้ร้างเขือ่นต่อเนือ่ง แม่น�า้โขงยงัคงเป็นเส้นทางขนส่งทีส่�าคญัดังเช่นอดีต 

การสัญจรทางน�้าทั้งคนและเพื่อการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนด้านการท่องเที่ยว จ�านวน

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกลายเป็นท่ีมาของรายได้ท้ังระดับประเทศกับประชาชน การรักษา 

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวจึงส�าคัญ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้จากลุม่น�า้ (Contribution to basin economy) หมายถึง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยรวม เช่น วดัจากผลผลติทางการเกษตร การประมง การท่องเทีย่ว 

พลังงานไฟฟ้าจากเข่ือน ผลผลิตข้าวร้อยละ ๘๔ ของกัมพูชามาจากแม่น�้าโขง สปป.ลาว  

ร้อยละ ๖๙ สัตว์น�้าร้อยละ ๒๕ ของกัมพูชามาจากแม่น�้าโขง

การจ้างงานทีเ่กีย่วข้องกับน�า้ (Employment in MRC water-related sectors) เป็นเรือ่ง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางเพศ งานที่เกี่ยวข้องกับน�้าหมายถึง 

การเกษตร การประมง การเดนิเรอื รวมถงึการท่องเท่ียวกบัป่าไม้ มแีนวโน้มว่าคนท�าเกษตรกรรม

จะหนัไปท�าอาชพีอืน่โดยเฉพาะด้านบรกิารกบัอตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม การประมงยงัเป็นวถิี

ชวีติหลกัของหลายคน อตุสาหกรรมท่องเทีย่วเฟ่ืองฟตูามล�าดบั ท�านองเดยีวกบัอาชพีทีเ่กีย่วข้อง

กับเรือ โดยเฉพาะแถบสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง๓๕

๒.๓.๔ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการด�ารงชีพของมนุษย์ท้ังทางตรง

และทางอ้อม เช่น สภาพภมูอิากาศ ธรรมชาติรอบตัว ซึง่จะส่งผลต่อกจิกรรมทัง้หลายของมนษุย์ 

โดยสามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากหัวข้อเหล่านี้ เช่น สภาพอากาศ กฏหมาย และ

ข้อก�าหนดเรือ่งการควบคุมมลพษิ ปัญหามลพษิทางน�า้ และอากาศ ระบบรไีซเคลิ ระบบก�าจดัขยะ 
๓๔ เพิ่งอ้าง
๓๕  เพิ่งอ้าง
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ทัศนคติการรักสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เป็นต้น ส�าหรับในปัจจุบันพื้นที่แม่น�้าโขงประสบ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. คณุภาพของน�า้ส่งผลต่อสขุภาพประชาชน สตัว์น�า้ และการใช้ทางการเกษตร 

เนื่องจากจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เมืองขยายตัว การใช้ปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงมากข้ึน

ส่งผลต่อคุณภาพน�้าในอนาคต รวมทั้งน�้าเค็มจากทะเลที่ไหลย้อนกลับเข้าไปในสามเหลี่ยมปาก

แม่น�า้โขงของเวยีดนามด้วย เนือ่งจากเขตพืน้ท่ีชุม่น�า้ในลุ่มน�า้ตอนล่างมคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิ 

สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค พื้นท่ีดังกล่าวก�าลังเสื่อมโทรมและหดหายอันเนื่องจาก

การเกษตรและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกด้วย

๒. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ๔ ประเทศในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง มีแนวโน้ม

เพิม่ขึน้เรว็กว่าอตัราเฉลีย่ทัง้โลก แนวโน้มการเปลีย่นสภาวะภมูอิากาศกบัความรนุแรง (Climate 

Change Trends and Extremes) ท�าให้ อุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามทิศทางโลก ส่งผลให้

จ�านวนวันที่อากาศหนาวเย็นจะลดลง ภาวะแห้งแล้งอาจรุนแรงขึ้นด้วย๓๖ 

๒.๓.๕ ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Politic: P) 

ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง คือ ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของรัฐบาล

และนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้น ๆ ส�าหรับปัจจัยด้านการเมืองของพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง จะ

เก่ียวข้องกับการเมอืงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเกีย่วพนักบัประเทศมหาอ�านาจ 

เช่น จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยประเทศมหาอ�านาจเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลในลุ่มแม่น�้าโขง

ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาลุ่มน�้าโขงอาจย้อนไปได้ถึงยุคหลังอาณานิคมที่มี

สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลแทนประเทศฝร่ังเศส และท�าให้เกิดสงครามกลางเมืองในหลาย

ประเทศในลุ่มน�้านี้ จากความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองระหว่างลัทธิเสรีนิยมและลัทธิ

คอมมิวนิสต์

หลังสหรัฐฯ เข้ามาในภูมิภาค เคร่ืองมือหนึ่งที่สหรัฐฯ น�าเข้ามาด้วยเพื่อใช้ต่อสู้ลัทธิ

คอมมิวนิสต์คอืการพฒันาแบบเสรนียิม การสร้างเขือ่นผลติไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้รบัการผลกัดนัให้

เป็นเครื่องมือส�าคัญในงานพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ใน

ภาคต่างๆ ของประเทศไทยและบนแม่น�้าโขง อย่างไรก็ตาม แผนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บน

แม่น�า้โขงได้ถกูระงบัไปหลงัจากทีส่หรฐัฯ แพ้สงคราม และการพัฒนาของภมูภิาคได้ก้าวเข้าสูย่คุ

ที่ ๒ ที่เรียกว่า ยุคเสรีนิยมใหม่ พร้อม ๆ  กับการมาถึงของนโยบายเปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนาม

การค้าที่น�าโดยประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๓๐
๓๖ เพิ่งอ้าง
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เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในยุคนี้คือ การท�าให้ประเทศที่เคยรบกันเป็นอนุภูมิภาค

เดียวกันและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบใหม่ที่เรียกว่า อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

หรือ Greater Mekong Sub-region (GMS) ที่มีประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ๔ ประเทศ รวมทั้ง

จนีและเมียนมาเข้าร่วม และได้รบัการสนบัสนนุจากแหล่งเงนิทนุใหญ่ของทวปีเอเชยีคือ ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB)

พร้อมๆ กันนี้ คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงหรือ Mekong River Commission (MRC) 

ได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้กรอบข้อตกลง Mekong Agreement เพื่อแสวงหากระบวนทัศน์การ

พัฒนาการใช้แม่น�้าโขงอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

ในขณะเดียวกัน ตอนบนของแม่น�้าโขงท่ีอยู่ในเขตประเทศจีนท่ีถูกเรียกว่า ลานซาง 

(Lancang) ก็ได้รบัการผลกัดนัให้มกีารพฒันาภายใต้กรอบเศรษฐกจิใหม่ของจนีส�าหรบัทางตอนใต้

และตะวันตกที่เรียกว่า Lancang-Mekong Economic Belt ซึ่งส่งผลให้เกิดการวางแผน 

ก่อสร้างเขื่อนบนแม่น�้าโขงในจีนนับสิบเขื่อน

ในระหว่างปี พ.ศ ๒๕๓๖-๒๕๓๗ ที่จีนได้สร้างเขื่อนแรกบนแม่น�้าโขงส�าเร็จ ประชาชน

ลุม่น�า้โขงทางตอนล่างแทบไม่มใีครรบัทราบ จนกระท่ังเกอืบสิบปีผ่านไปท่ีเร่ิมรู้สึกได้ถึงผลกระทบ 

ในล�าน�้าและเริ่มลงมือค้นหาสาเหตุและติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากร

น�้าในภูมิภาค 

และนบัตัง้แต่นัน้มา ภมูภิาคได้ถกูขบัเคล่ือนเข้าสูก่ารพฒันาทีม่กีารลงทนุข้ามพรมแดน

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากประเทศไทย ท้ังน้ี ส่วนหนึง่มาจากเง่ือนไขภายในประเทศทีม่กีารประท้วง

ต่อต้านการสร้างเขือ่นอย่างหนกั จนท�าให้ต้องหนัไปลงทนุในประเทศเพือ่นบ้าน ในขณะทีป่ระเทศ 

อย่าง สปป.ลาว เองก็ได้วางนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเขื่อนเพื่อเป็น Battery of Asia

ทัง้สองปรากฏการณ์ได้สร้างแรงผลักและแรงดงึดดูให้เกดิทนุข้ามพรมแดนท่ีมคีวามซับซ้อน

ในการลงทุนของแหล่งทุนต่างๆ และสร้างความซับซ้อนให้กับปัญหาเดิมด้วยแผนการสร้าง 

เขื่อนบนแม่น�้าโขงทางตอนล่างอีกไม่ต�่ากว่าสิบเขื่อน รวมทั้งเขื่อนไซยะบุรีในจังหวัดไซยะบุรี 

สปป.ลาว ซึ่งนับเป็นเขื่อนแรกที่มีการก่อสร้างบนแม่น�้าโขงตอนล่าง๓๗

๓๗ กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๒). รายงาน: หายนะครั้งประวัติศาสตร์ ภูมิภาคลุ่มน�้าโขง?, ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/๘๔๒๐๗๙
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๒.๓.๖ ปัจจัยทางด้านการทหาร (Military: M) 

 เป็นเรื่องที่มีผลต่อพลังอ�านาจของชาติมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่า ถ้าประเทศ

ใดมีก�าลังทหารท่ีแข็งแรงแล้วก็จะมีอ�านาจต่อรอง และสร้างอิทธิพลต่อประเทศที่มีก�าลังทหาร

อ่อนแอกว่าได้และบางครั้ง ก็จะใช้ความเหนือกว่าทางการทหารเข้ารุกรานประเทศอื่น ๆ ๓๘ โดย

มีแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ แนวทางในการวิเคราะห์ด้านการทหาร คือ ๑. หลักนิยมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. โครงสร้างของหน่วยและระบบควบคุมบังคับบัญชา ๓. ก�าลังและการ

ประกอบก�าลัง ๔. ความสามารถในการระดมพล ๕. การส่งก�าลังบ�ารุง ประกอบด้วย (๑) ระบบ

การส่งก�าลังบ�ารุง (๒) ความพร้อมและทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ (๓) การส�ารองสิ่งอุปกรณ์

เพื่อปฏิบัติการทางทหาร และ (๔) การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

๖. ประเทศรอบบ้าน ประกอบด้วย (๑) ปัญหาเส้นเขตแดนและเขตน่านน�้า (๒) ความสัมพันธ์

ทางทหาร (๓) ความสมดุลทางด้านก�าลังทหาร ๗. พันธมิตรในภูมิภาค / ในระดับโลก และ  

๘. ขดีความสามารถด้านการทหารของกองทพั ประกอบด้วย (๑) คณุภาพของก�าลงัพล (๒) แนวความคดิ

ในการปฏิบัติการยุทธ (๓) แผนงาน / โครงการต่าง ๆ และ (๔) หลักนิยม การศึกษา  

การฝึก การจัดยุทโธปกรณ์๓๙

๓๘ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (๒๕๕๙). เอกสารประเมิน
ยุทธศาสตร์ เรื่อง คู่มือการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ. กรุงเทพฯ: กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.

๓๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. (ม.ป.ป.). คู่มือใช้ เป็นแนวทางในการศึกษาตามหลักสูตร
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓. http://www.thaindc.org/images/ 
sub_1317847833/009%20Strategy%20Process.pdf
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 

๒.๔.๑ ความหมายของผลกระทบ

จากการให้ความหมายและค�าจ�ากัดความของผลกระทบทางด้านความมั่นคงของ

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ๔๐ เสถยีร เหลอืงอร่าม๔๑ (๒๕๒๗) อนนัต์ เกตวุงศ์๔๒ (๒๕๓๒) 

และ สมชาย หงษ์สมาทิพย์๔๓ (๒๕๔๒) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ผลกระทบ หมายถึง  

ผลประโยชน์หรอืผลเสยีหายอนัเกดิขึน้จากการกระท�าเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยตรง คอื ผลทีต่ามมาจาก

ผลงาน หรือ ผลผลิต หรือ ผลประโยชน์ในระดับปฐม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการ 

ผลกระทบอาจเป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ และอาจเกดิขึน้กบักลุม่เป้าหมาย และมิใช่กลุม่เป้าหมาย

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดจากการด�าเนินนโยบายตามรูปแบบของโครงการใดก็ตามจะมี

ผลกระทบเกดิขึน้เสมอ ดงัเช่น การพฒันาโครางสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลย ีส่ง

ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบกับทุกกลุ่มไม่เฉพาะเพียงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการพัฒนา

ดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางกายภาพรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม จาก

ค�าถามที่ว่า “อะไรเป็นผลของโครงการ” ดังนั้น ผลกระทบของนโยบายในที่นี้ หมายถึง ผลตาม

มาทัง้หมดจากการด�าเนนินโยบายทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อาจเป็นผลทีเ่กดิขึน้ 

ทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต ซึง่เป็นไปได้ท้ัง ทางบวกและทางลบ และอาจเกดิขึน้กบักลุม่เป้าหมาย 

และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังเช่น

การขยายอทิธพิลและบทบาทของประเทศมหาอ�านาจทีม่ผีลกระทบต่อภมูภิาคเอเชียตะวนัออก

๔๐ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (๒๕๖๒). นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๔, ๑๘ กุมภาพันธ์. http://www.nsc.go.th/Download๑/policy๕๘.pdf

๔๑  อ้างถึงใน วุฒิชัย มุระดา. (๒๕๕๖). เรื่อง ผลกระทบที่มีต่อประชานจาการขยายตัวของ
คอนโดมิเนียมเพือ่การพักอาศัยในเขตพืน้ทีชุ่มชนบางแสนบน ต�าบลแสนสขุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี. 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาลัยบูรพา.

๔๒  อนันต์ เกตุวงศ์. ๒๕๓๒. เรื่อง ภูมิศาสตร์ชนบท. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔๓  สมชาย หงษ์สมาทพิย์. ๒๕๔๒. เรือ่ง ผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ท่ีมต่ีอชาวชนบท
ในเขตภาคกลาง: ศึกษาเฉพาะกรณีของหมู่บ้านหนองตาโล่ ต�าบลชะแมบ อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรอียธุยา. ภาคนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการแรงงานและสวัสดิการสังคม, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. 
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เฉียงใต้ ซึ่งมีผลท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและ

การขยายอิทธิพลของชาติมหาอ�านาจ ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอ�านาจทางทหารและ 

ทางเศรษฐกจิเพือ่ให้ได้มาซึง่ประโยชน์ของตน และการเข้ามาแทรกแซงกจิการภายในของประเทศ 

ต่าง ๆ  ในภมูภิาค ซึง่หากเกดิความขัดแย้งข้ึนก็อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านการเมอืง 

เศรษฐกิจ สังคมและผลประโยชน์ของไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ และก่อให้เกิดการเปิดกว้างของ 

การตดิต่อระหว่างกนัอย่างเสร ีท�าให้มคีวามเสีย่งท่ีจะเกดิผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค และ การขยายตัวของ

อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ

นอกจากนี้ ไปรเยนท์ และไวท์๔๔ (Bryant and White : ๑๙๘๒) ผลกระทบ หมายถึง 

ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลก ได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อ

สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรง

ที่ใช้ส�าหรับทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ  รวมทั้งค่าเสียโอกาสด้วย นอกจาก

นี้ยังได้ให้ความหมายผลกระทบว่าผลกระทบของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หมายถึง ผลทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรมนั้น ดังน้ันผลกระทบเกิดจากผลลัพธ์ของกระท�าหรือนโยบาย

สามารถเป็นได้ทัง้เรือ่งบวกและลบ หรอือาจเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต หรอืเกดิขึน้ได้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม เป็นต้น

  ๒.๔.๒ ลักษณะของผลกระทบ

ปัจจบุนักระแสโลกาภวิตัน์เป็นปรากฎการณ์ทีข่ยายตัวครอบคลมุไปทัว่โลกในมติต่ิาง ๆ  

มีความหลากหลายและมคีวามเชือ่มโยงกนักบัมติด้ิานอืน่ ๆ  มากขึน้ โดยส่งผลกระทบต่อผูแ้สดง

ต่าง ๆ บนเวทีระหว่างประเทศทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ และจากผลกระแส

โลกาภิวัตน์ท�าให้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วที ่

ส่งผลกระทบด้านความมัน่คงของประเทศในทุกระดับ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อ 

ความมั่นคงมิติใหม่ในระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึง 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับด้านอื่น ๆ 

๔๔ อ้างถึงใน เอียย่าง ต่งเช่ง. ๒๕๔๗. เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนจาก
การถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัยในโครงการก่อสร้างสนามบินหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. หลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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มากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จึงท�าให้ลักษณะของผลกระทบในปัจจุบันมีหลากหลายแง่มุม จาก 

ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความท้าทายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โทมัส ดาย๔๕ 

(Thomas R Dye, พ.ศ.๒๕๒๕) ได้แบ่งลักษณะของผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ ตามมิติ 

(Dimension) ดังนี้ 

๑) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ยกตัวอย่าง

เรื่องของการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านสังคม และด้านการเมือง ได้แก่ (๑) 

การด�าเนนินโยบายสร้างเขือ่นท�าให้คนเป็นโรคพยาธมิากข้ึนซ่ึงไม่เคยเกดิขึน้มากก่อนการด�าเนนิ

นโยบายดงักล่าว และ (๒) การด�าเนนินโยบายโครงการจดัสรรทีด่นิท�ากนิ ซ่ึงก่อให้เกดิความขดัแย้ง

ระหว่างชาวบ้านและทหารมากขึ้น เป็นต้น

๒) การจ�าแนกลักษณะของผลกระทบ หรือการแบ่งกลุ่มตามแง่มุมของสิ่งที่เกิด

ขึ้นตามความเป็นจริง (Reality) นั้น สามารถจัดแบ่งประเภทออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก 

เป็นผลกระทบเชงิภาวะวสิยั  (Objective Impact) กล่าวคือ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แต่ไม่เกีย่วข้อง

กบัความรูส้กึนกึคดิของมนษุย์ เช่น การทีร่ฐับาลมนีโยบายทางด้านสาธารณสขุเกีย่วกบัการรณรงค์ 

ให้คนไทยหันมาให้ความส�าคัญกับคุมก�าเนิด ซึ่งจะส่งผลท�าให้อัตราประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมี

จ�านวนเพิ่มสูงขึ้น โดยที่รัฐไม่สนใจว่าคนในสังคมจะรับรู้/รับทราบข้อมูลนี้หรือไม่ และ กลุ่ม 

ที่สอง เป็นผลกระทบในเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) กล่าวคือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น

สามารถส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เช่น การที่รัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริม

การท่องเทีย่ว ซึง่อาจเป็นปัจจัยทีส่่งผลท�าให้ปัญหาการค้ามนษุย์ภายในประเทศมอีตัราเพิม่สงูขึน้

๓) การจดัแบ่งลกัษณะของผลกระทบ (Impact) ออกตามทศิทางหรอืแง่มมุต่าง ๆ 

สามารถจ�าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect impact) และ  

(๒) ผลกระทบโดยตรง (Direction impact)

๔) การจัดแบ่งลักษณะของผลกระทบออกตามแง่มุมของคุณค่า (Value) นั้น 

สามารถจ�าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงลบ (Negative Impact) 

๔๕ อ้างถึงใน รฐักร จนิตนติ.ิ (๒๕๖๐). เรือ่ง การศกึษาผลกระทบทางสงัคมของท่าเรอืแหลมฉบัง 
ที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัย 
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www๒.gspa.buu.ac.th/l ibrary/is/
mpa๕๘/๕๘๙๓๐๒๗๖.pdf
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หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาของมนุษย์ และ (๒)  ผลกระทบที่เกิด

ขึน้ในเชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะทีเ่ป็นสิง่พงึปรารถนามนษุย์

๕) การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) ท่ีเกิดจะสามารถแบ่งได้เป็น  

๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ผลกระทบในระยะสัน้ (Short Run Impact) และ (๒) ผลกระทบในระยะยาว 

(Long Run Impact) หรือสามารถสรุปอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(Future Run Impact) 

(๖) การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope) สามารถแบ่งได้เป็น  

๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ผลกระทบที่มีผลในวงกว้าง และ (๒) ผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 

โดยสรุปโทมัส ดาย ได้แบ่งลักษณะของผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ  ตามมิติ 

(Dimension) ดังนี้ (๑) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (๒) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุม

ของความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน (Reality) (๓) การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Impact)  

(๔) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่า (Value) (๕) การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) และ 

(๖) การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope)

ส�าหรับการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาโดย วุฒิชัย มุระดา ได้มีการน�าแนวคิดของ  

แสวง รตันมงคลมาศ๔๖ (๒๕๓๘) เพือ่อธบิายความหมายของผลกระทบ หมายถงึ ผลของการกระท�าให้ 

เกิดขึ้นจากการกระท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดย

สามารถเป็นได้ท้ังเรือ่งบวกและลบ และยงัอาจเกดิได้กับกลุม่ทีเ่ป็นเป้าหมายและไม่เป็นเป้าหมาย 

หรือมีการกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม แสวง รัตนมงคล

มาศ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ เพิ่มเติมไว้ดังนี้

๑) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (Content) สามารถแบ่งออกได้หลาย

รูปแบบ ได้แก่ (๑) ผลกระทบมิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สิ่งที่ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหาร

จดัการผลติสนิค้า และบรกิาร ซึง่ผลกระทบนัน้ส่งผลต่อรายได้ของประชาชน (๒) ผลกระทบมติิ

ด้านการเมือง หมายถึง ผลกระทบที่มีการส่งผลต่อการจัดสรรผลประโยชน์ สามารถเป็นได้ทั้ง

รูปธรรมและนามธรรม ตัวอย่างเช่น วัตถุสิ่งของ ต�าแหน่งหน้าที่การงาน และเกียรติยศชื่อเสียง 

(๓) ผลกระทบมติิด้านกายภาพ หมายถงึ ผลกระทบอนัเกดิจากชวีวทิยาหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากวัตถุธรรมชาติ (๔) ผลกระทบมิติด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ 

๔๖  อ้างถึงใน วุฒิชัย มุระดา. เรื่องเดิม. หน้า ๙.
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สภาพนิเวศวิทยาทางอากาศ น�้า เสียง และทางเดิน และ (๕) ผลกระทบมิติด้านสังคม หมายถึง 

ผลกระทบอันส่งผลเกี่ยวข้องกับการด�าเนินวิถีชีวิตของประชาชน ในเรื่องพฤติกรรมทางสังคม

และคุณค่าของชีวิตประชาชน

๒) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) หมายถึง 

ผลกระทบที่สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ผลกระทบเชงิภาวะวิสัย (Objective 

Impact) เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ หรือเกิดขึ้นตามสภาพทางด้านกายภาพซึ่งไม่

ได้เกิดขึน้จากความต้องการจากเพยีงคนใดคนหนึง่ และ (๒) ผลกระทบเชงิอตัวสิยั (Subjective 

Impact) เป็นผลกระทบท่ีเกดิจากภายใต้จติใจหรอืความรู้สกึนกึคิดท่ีเกิดจากความเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น โดยส่วนมากเกิดกับทางด้านมิติสังคม และความขัดทางวัฒนธรรม เป็นต้น

๓) การแบ่งตามแง่มมุของทศิทางทีก่ระทบ (Direction) หมายถงึ การแบ่งทศิทาง

ของผลกระทบในเชงิของผลกระทบทางตรง (Direct Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect 

Impact)

๔) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าผลกระทบ (Value) หมายถึง การแบ่งคุณค่าที่

เกิดจากผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) น้ันเป็นผลกระทบท่ีผลออกมาตาม 

ความปรารถนา และเชงิลบ (Negative Impact) นัน้เป็นผลกระทบทีผ่ลออกมาไม่เป็นไปตามความ

ปรารถนา

๕) การแบ่งผลกระทบตามแง่ของระยะเวลา หมายถงึ ระยะเวลาทีผ่ลกระทบนัน้

ด�ารงอยู ่แบ่งออกได้เป็นผลกระทบระยะสัน้นัน้เป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้แล้วกระทบในระยะเวลา

ปัจจุบัน และผลกระทบระยะยาวนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๖) การแบ่งผลกระทบขอบเขตที่เกิดขึ้น หมายถึง การแบ่งผลกระทบที่ส่ง 

ผลกระทบในวงแคบ และผลกระทบที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

โดยสรุปผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ ได้ดังนี้ (๑) การแบ่ง 

ผลกระทบตามแง่มมุเนือ้หา (Content) (๒) การแบ่งผลกระทบตามแง่มมุของความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ 

(Reality) (๓) การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Direction) (๔) การแบ่งตามแง่มุมของ

คุณค่าผลกระทบ (Value) (๕) การแบ่งผลกระทบตามแง่ของระยะเวลา และ (๖) การแบ่ง 

ผลกระทบขอบเขตที่เกิดขึ้น
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ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ๔๗ (๒๕๕๘) มีการศึกษา 

ผลกระทบในโครงการเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ได้อธิบายลักษณะของ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามอนุภาคลุ่มน�้าโขง 

สามารถจ�าแนกหรือจัดกลุ่มปัญหาผลกระทบ ได้ดังนี้

๑) ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ การแข่งขนัทางด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ 

ซึ่งผู ้ประกอบการท้องถิ่นยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอ และยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู ่เวท ี

การแข่งขนั ทัง้การแข่งขนัทางด้านราคา และคณุภาพการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิ และการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ และการค้าขายที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

๒) ผลกระทบด้านสงัคมและกฎหมาย ได้แก่ ความเข้าใจในบรบิททางสงัคม หรอื

กฎหมายที่แตกต่าง กัน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนที่แตกต่างกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการปรับตัวและ

การใช้ชีวิตร่วมกันรวมทั้งระบบ

๓) ผลกระทบด้านการเมือง และความมั่นคง ได้แก่ การก่อตัวของกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติจ�านวนมากที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจต่อรองและน�าไปสู่ปัญหาความมั่นคง และ

น�าไปสู่การมีส่วนร่วมนอกระบบในการแสวงหาประโยชน์ของภาคการเมือง

๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะ การบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม การปล่อยน�้าเสียลงในแม่น�้าล�าคลองหนองบึงหรือการปล่อยมลพิษ

๕) ผลกระทบด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการสื่อสาร ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลง ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

รวมทั้งวิถีในการด�ารงชีวิตที่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม

๖) ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ความต้องการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า 

ประปา ขนส่ง ถนนที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

๗) ผลกระทบด้านสาธารณสุข ได้แก่การรักษาผู้ป่วยที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและ 

การแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการควบคุมโรค

๘) ผลกระทบด้านแรงงานและความยากจน ได้แก่ การขยายตวัของกลุม่แรงงาน

ผิดกฎหมาย และ การแย่งชิงงาน และภาวะคนล้นงาน และปัญหาความยากจน หรือตกงาน 

เป็นต้น
๔๗ ดร.เชียร กัลยาณมิตร และคณะ. (๒๕๕๘). เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

หนองคาย”. โครงการประชุมสมัมนาก�าหนดกรอบการท�างานในการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษนโยบาย
ของรัฐบาล, มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ที่ท�าการปกครองจังหวัดหนองคาย. 
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๙) ผลกระทบจากความขัดแย้งในเรื่องการจัดการทรัพยากร สิทธิในที่ดิน สิทธิ

ในการท�างาน

๑๐) ผลกระทบด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณด้าน 

การบรหิารสาธารณะ การคมนาคม การสาธารณปูโภค การรกัษาพยาบาล การป้องกนัอาชญากรรม

และการดูแลรักษาความ ปลอดภัย

โดยสรปุ ลกัษณะของผลกระทบทางด้านความมัน่คงตามลุม่แม่น�า้โขงตามแนวคดิ

ของส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีดังนี้ (๑) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

(๒) ผลกระทบด้านสงัคมและกฎหมาย (๓) ผลกระทบด้านการเมอืง (๔) ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

(๕) ผลกระทบด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการสื่อสาร (๖) ผลกระทบ 

ด้านสาธารณูปโภค (๗) ผลกระทบด้านสาธารณสขุ (๘) ผลกระทบด้านแรงงานและความยากจน 

(๙) ผลกระทบจากความขดัแย้งในแง่ของการจดัการทรัพยากร (๑๐) ผลกระทบด้านงบประมาณ

รายจ่ายภาครัฐ

จากทีก่ล่าวแนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบข้างต้น จงึน�าไปสูค่�าถาม “ผลกระทบจาก

ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นท่ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง” เพื่อศึกษาผลกระทบจากความท้าทายต่อที่เกิดขึ้นตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แสงจันทร์ มาน้อย (๒๕๕๘)๓๘ ได้ศึกษาโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยต่อ

พลวัตจีนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ผลการศึกษาพบว่า (๑) การพัฒนา 

อนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง ถือเป็นผลประโยชน์ของจนี เพราะมคีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัการพัฒนา

พื้นที่จีนตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องการจะพัฒนามณฑลยูนนานเพื่อใช้เป็น “เมืองหัว

สะพาน” ในการเชื่อมโยงกับอาเซียนและเอเชียใต้ส�าหรับนครหนานหนิงได้รับการก�าหนด

๔๘  แสงจันทร์ มาน้อย. (๒๕๕๘). โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยต่อพลวัตจีนใน
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS), ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓. http://webcache. 
googleusercontent.com/search?q=cache:RJknvur92xYJ:e-library.itd.or.th/viewer 

/14449905/download+&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ยุทธศาสตร์ให้เป็น “ประตูสู่อาเซียน” (๒) การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ยังช่วยให้ประเทศจีนได้ทั้งทรัพยากรและพลังงานใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศจนี (๓) การเชือ่มต่อกบัอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง ยงัเป็นทางออกสู่ทะเล

เส้นทางใหม่ของประเทศจนี และ (๔) กลุม่ประเทศภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง สามารถเพิม่ช่องทางการ

ค้าและขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาดประเทศจีนตอนใต้มากขึ้นจากการที่ประเทศจีนได้ให้ 

ความส�าคัญกับกลุม่ GMS นบัเป็นโอกาสและความท้าทายต่อประเทศไทยในคราวเดยีวกนั คอื โอกาส 

ท�าให้การเชือ่มต่อทางภูมภิาคมคีวามสะดวกรวดเร็ว โดยการเชือ่มโยงด้วยโครงข่ายรถไฟสมยัใหม่ 

ประกอบกับการขยายอทิธพิลเข้ามาของจนี ท�าให้ไทยได้โอกาสทีจ่ะอาศยัเทคโนโลยแีละเงนิทนุ

ของจีนรวมกับประสบการณ์ความเชีย่วชาญและความคุ้นเคยในพ้ืนทีม่ากกว่าไทย ในการร่วมกนั 

ขยายการลงทุนใน GMS ข้อท้าทาย ท�าให้สินค้าไทยต้องปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อ 

เตรียมพร้อมรับการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกของจีน และการที่จีนเข้ามาลงทุนด้านพลังงานใน

ประเทศ GMS มากข้ึน ย่อมส่งผลให้ความมัน่คงทางพลังงานของไทยลดลง เนือ่งจากประเทศไทย

ยังต้องพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานทั้งก๊าซและไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน

ปวณีรศัน์ แสงโทณ์โพธิ์๔๙ ท�าการวจิยัเรือ่ง “ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อ

ความมั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กรณีศึกษา ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน�้า

โขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการค้า

แรงงานต่างด้าวปัจจยัเชงิสาเหตขุอง การค้าแรงงาน ผลกระทบทีเ่กดิจากการค้าแรงงานต่างด้าว

ต่อความม่ันคงของชาติในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง และเพือ่ก�าหนดแนวทางการบรหิาร

จัดการผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวในระดับนโยบายของชาติ และระดับท้องถิ่น ผลการวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบ พบว่า ผลกระทบท่ีเกิดจากการค้าแรงงานต่างด้าว มีลักษณะดังนี้  

ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสังคมด้านบวก สร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือญาติสองฝั่งเม่น้

ำโขง ส่วนในด้านลบ อาจก่อให้เกดิปัญหาสงัคม อาทิเช่น อาชญากรรม ปัญหาสาธารณสุข ปัญหา

ชุมชนแออัด ปัญหาโสเภณี เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจในด้านบวกแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานราคา

ถกูทีม่ผีลต่อการขบัเคลือ่นธรุกจิของคนไทยส่งผลใหเศรษฐกจิเจริญเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

๔๙  ปวีณรัศน์ แสงโทณ์โพธิ์. ๒๕๕๗. เรื่อง ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความ
มั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง: กรณีศึกษา ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน�้าโขงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี อ�านาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม). 
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 
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ในด้านลบแรงงานระดบัท้องถิน่ของไทยถกูแย่งงานซึง่ท�าให้โอกาสการมงีานท�าของแรงงานไทย

ลดน้อยลง และการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น และด้านการเมืองในด้านบวกเกิด

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของแรงงานต่างด้าว เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีด้าน

การทตูโดยเฉพาะความสมัพันธ์ทางการเมอืงทีด่ ีส่วนด้านลบส่งผลต่อการเมอืงระหว่างประเทศ

เช่น อาจเป็นสิง่ทีล่่อแหลมต่อการถกูโจมตเีรือ่งสิทธมินษุชน และการแฝงตัวของกระบวนต่อต้าน

รัฐเพื่อนบ้าน 

Huynh Thien Nhon (๒๕๖๐)๕๐ ท�าการวิจัยเรื่อง “เวียดนามกับความร่วมมือของ

กลุม่ประเทศในอนภุมูภิาคแม่น�า้โขง” ซึง่เป็นการศกึษาปัญหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัความร่วมมอืบกุเบกิ

แม่น�้าโขง พบว่า กลไกความร่วมมือ และแแนวนโยบายของประเทศต่าง ๆ มีบทบาทส�าหรับ 

การร่วมมือบุกเบิกแม่น�้าโขง ส�าหรับประเทศในลุ่มแม่น�้าจากระบบชั้นบันใดไฟฟ้าใช้พลังน�้าใน

กระแสน�า้หลกัทีไ่ด้วางแผน เพือ่หลกีเลีย่งจากผลกระทบในภายหลัง อาจจะขอร้องผู้ประกอบการ

นานาชาติร่วมมือสนับสนุนประเทศลาวและประเทศกัมพูชาจัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม โดยต้องยอมรับว่าแม่น�้าโขงเป็นแม่น�้านานาชาติการบุกเบิกทรัพยากรน�้า

ของประเทศใดในกลุม่ประเทศแม่น�า้โขงต้องมคีวามรบัผดิชอบส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในทัง้ลุม่แม่น�า้

ASEAN Watch๕๑ ได้ศึกษา “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง: กรอบความร่วมมือ ผลกระทบ

และความท้าทาย” ช้ีให้เหน็ว่า มหาอ�านาจหลายประเทศได้เข้ามาพฒันาผ่านกรอบความร่วมมอื 

กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย เป็นต้น โดย

โครงการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ นั้น แม้ว่าโดยหลักการมักมีเป้าประสงค์เพื่อ 

ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขยายการลงทุนเปิดประตูเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนการ

พฒันาคุณภาพชวิีตและทรัพยากรมนษุย์ภายในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง แต่ในอกีด้านหนึง่กอ็าจ

น�าไปสู่ผลกระทบและความท้าทายจากการพัฒนาด้วยเช่นกัน 

๕๐ Huynh Thien Nhon. (๒๕๖๐). เวยีดนามกบัความร่วมมอืของกลุม่ประเทศในอนภุมูภิาค
แม่น�้าโขง. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ.

๕๑ ASEAN Watch. (๒๕๖๐). อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง: กรอบความร่วมมือ ผลกระทบและ
ความท้าทาย. จุลสารASEAN Watch จับตาอาเซียน, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓
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๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย

เมื่อทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า ความมั่นคงในปัจจุบันมี

ความสลับซับซ้อน ได้แก่ (๑) ความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปลอดจากความหวาดกลัว มีศักดิ์ศรี และ

หลุดพ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต เป็นต้น (๒) ความมั่นคงทางสังคมและ

ชุมชน คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกันจนเกิดบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันจนเกิดขึ้นของกลุ่มประชาสังคม (๓) ความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศ คือ การมี

อ�านาจอธปิไตยในการปกครองดนิแดน และการมขีดีความสามารถทีพ่ร้อมเผชญิต่อสถานการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น (๔) ความมั่นคงของภูมิภาค อันเนื่องมาจากปัญหาความมั่นคง 

บางประการ ขดีความสามารถของประเทศใดประเทศหนึง่เพยีงประเทศเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อ

การแก้ปัญหาความมัน่คงในปัจจุบนัได้ จะต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภมูภิาค 

และ (๕) ความมัน่คงของประชาคมโลก หรอืหมายถงึความมัน่คงในระดับนานาชาติ ทีเ่ป็นปัจจยั

ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณ จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น และพรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ และ

จงัหวดันครพนม ทีอ่าจส่งผลกระทบจากด้านความมัน่คงทัง้เชงิบวกและเชงิลบจากปัจจัยต่าง ๆ  

เช่น การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Connectivity) สิ่งแวดล้อม (Environment) ปรากฏการณ์

ทางสังคมต่าง ๆ (Phenomena) รวมทั้งการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของประชาชน หรือ

เทคโนโลย ีเป็นต้น ซึง่มีความเชือ่มโยงกนั ดงันัน้จึงน�ามาสูก่ารก�าหนดแนวทางในการศกึษา และ

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ ๒.๒
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แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย



บทที่ ๓
วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
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บทที่ ๓

ระเบียบวิธีวิจัย

การศกึษาเรือ่ง “ความท้าทายตามแนวแม่น�า้โขง: ศกึษาเฉพาะกรณพีืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื” มวัีตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาความท้าทาย และผลกระทบด้านความมัน่คงแบบองค์รวม  

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคง 

แบบองค์รวม และเพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนท่ี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การศกึษาคร้ังนี ้คณะผู้วิจัยใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยขั้นตอนและรายละเอียดในการด�าเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) 

 ๓.๑.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ ผู้บริหารหน่วยงานที่มีภารกิจ

และอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม ซึ่งได้แก่ หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังหน่วยงานในสังกัด

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิหน่วยงานทางด้านเศรษฐกจิท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน

ด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม บริเวณชายแดน

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๕ หน่วยงาน ดังแผนภาพที่ ๓.๑ 

และตารางที่ ๓.๑
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ที่มา: สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๖๐), 

การขนส่งในแม่น�้าโขงตอนบนและตอนล่าง

แผนภาพที่ ๓.๑

พื้นที่บริเวณชายแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เก็บรวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก

มิติ
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความมั่นคง ๑. กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัด

อุดรธานี

๒. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

หนองคาย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย

๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) จังหวัด

หนองคาย

๔. กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 

๒๔๖ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑. กองก�าลังสุรนารี อ�าเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี

๒. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ

การพัฒนาจังหวัด ส�านักงานจังหวัด

อุบลราชธานี

๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามล�าแม่น�้าโขง จังหวัดนครพนม 

เศรษฐกิจ ๕. สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่ง

อนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จังหวัดขอนแก่น

๔. หอการค้าจังหวัดอ�านาจเจริญ
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มิติ
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สังคม 

วัฒนธรรม

ทรัพยากร

ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม

และภาค

ประชา

สังคม

๖. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสาน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวัน

ออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๗. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่ม

แม่น�้าโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน 

จังหวัดหนองคาย

๘. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตร

    ริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน 

จังหวัดเลย

๕. สาขาภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๖. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๗. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต 

จังหวัดอุบลราชธานี

 ๓.๑.๒ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ บุคลากรในระดับปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ทีม่ภีารกิจและอ�านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการรกัษาความมัน่คงของชาต ิทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม จ�านวน ๘๘ คน ดัง

ตารางที่ ๓.๒
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ตารางที่ ๓.๒ กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม

มิติ จ�านวน (คน)

ภาคความมั่นคง ๒๕

ภาคเศรษฐกิจ ๒๓

ภาคสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดล้อม
๔๐

รวม ๘๘

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ทีม่จีดุมุง่หมายชดัเจนและมุง่เน้นให้เกดิความเข้าใจ

ในประเด็นการวิจัยอย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ 

กึง่โครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพ่ือป้องกนัปัญหาการตอบค�าถามนอกประเด็น โดย

สร้างแนวค�าถามท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สัมภาษณ์ โดยก�าหนดให้เป็นค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา

ซึ่งอาจสามารถปรับเปลี่ยนค�าถามให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในระหว่างการสมัภาษณ์ และใช้เครือ่งบนัทกึเสยีงระหว่างการสมัภาษณ์เพือ่ให้สามารถเกบ็สาระส�าคัญ

ให้ได้ครบถ้วนมากท่ีสุด และ ๒) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซ่ึงเป็นการวิจัยเพื่อให ้

ได้มาซึ่งทัศนคติ ความรู้ ทัศนะของบุคคลต่อประเด็นหรือแนวคิดของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ๓.๒.๑ การสร้างแนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก

 ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการวิจัย ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัย ดังนี้
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  ๑. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข ้องกับความมั่ นคงแบบองค ์ รวม  

(Comprehensive Security) ความท้าทาย การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ผลกระทบ และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต�ารา เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ

  ๒.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน�ามาสู่การคัดเลือกและการออกแบบ

เครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย 

  ๓. น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์ในการท�าวจิยัเชงิคณุภาพท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา 

และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

  ๔. ปรับปรุงข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๕. แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์และมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย 

แบ่งได้เป็น ๕ ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่ ๑ ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ประกอบด้วย

ต�าแหน่งและหน่วยงาน

  ส่วนที่ ๒ ข้อค�าถามเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อค�าถาม ดังนี้
    (๑) ท่านคิดว่าในพื้นที่ตามแนวแม่น้�าโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 

มีประเด็นความท้าทายในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความท้าทายในปัจจุบัน-อนาคต อย่างไรบ้าง

   (๒) ท่านคิดว่าในพ้ืนท่ีตามแนวแม่น�้าโขงของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือนั้น มีประเด็น/ สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ที่ท่านเห็นว่าเป็นความท้าทายต่อพื้นที่

ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ

   (๓) ท่านคิดว่าในพ้ืนท่ีตามแนวแม่น�้าโขงของภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืนัน้ มปีระเดน็/สถานการณ์ในอนาคตทีท่่านเหน็ว่าเป็นความท้าทายต่อพ้ืนทีท่ัง้ในเชงิบวก

และเชิงลบ

  ส่วนที่ ๓ ผลกระทบจากความท้าทายด้านความม่ันคงแบบองค์รวมทัง้เชิงบวก

และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อค�าถาม ดังนี้

   (๑) ท่านคดิว่าผลกระทบในปัจจุบนัและอนาคตคอือะไร แล้วมสีาเหตุ

มาจากอะไรบ้าง
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   (๒) ท่านคิดว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันและอนาคต

   (๓) ท่านคดิว่าอะไรคอืมลูเหตจุงูใจ และความเชือ่มโยง ของผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

  ส่วนที่ ๔ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อค�าถาม ดังนี้

   (๑) จากประเดน็ความท้าทายท่ีท่านเสนอมาข้างต้น ท่านมกีจิกรรม

เพื่อรองรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไร 

   (๒) ขอให้ท่านเสนอกิจกรรมที่จะส่งเสริมความร่วมมือในระดับ

นานาชาติ และท่านมีแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไร

   (๓) ท่านมแีนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชงิบวก และสร้าง

ความร่วมมือในการรบัมอืกับภัยคุกคามด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อย่างไรบ้าง

   (๔) ภาคส่วนต่างๆ จะมีส่วนในการสร้างโอกาสและความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรบ้าง

  ส่วนที่ ๕ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   (๑) ขอให้ท่านเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพ

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการรองรบัความท้าทายด้านความมัน่คงทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามแนว

แม่น�้าโขง

   (๒) ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร และ

การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ในพืน้ทีร่ะหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านตามแนวแม่น�า้โขง อย่างไรบ้าง

   (๓) ขอให้ท่านเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการการท�างานทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงตาม

แนวแม่น�้าโขง ว่าควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง

 ๖. น�าแบบสมัภาษณ์ทีม่คีวามสมบรูณ์ไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลู

ส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้
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 ๓.๒.๒ การสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม แนวทางส�าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้
   ๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. ศึกษาวิธีการสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อน�ามาสู่การคัดเลือก
และการออกแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย 
   ๓. น�าแนวค�าถามในการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งม ี
ความเช่ียวชาญและมปีระสบการณ์ในการท�าวจิยัเชงิคณุภาพ ท�าการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม 
ของการใช้ภาษา และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

   ๔. ปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยค�าถามมี ๒ ข้อ 
ดังนี้ 

    (๑) ท่านคดิว่า ความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขง 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็นใดบ้าง
    (๒) ท่านคิดว่า แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คง
แบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวทางอย่างไรบ้าง

   ๕. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม ก่อนน�าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้ 
 ๓.๒.๓  การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย ต�าราบทความ รายงานวิจัย รวมทั้งฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ความท้าทาย การตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อม ผลกระทบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต�ารา เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัยเพื่อน�ามาสร้างเครื่องมือวิจัย

๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส�าหรับการวิจัยไปตรวจ
สอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ด้านความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิช่วย
พจิารณาแก้ไขภาษา ตรวจสอบข้อค�าถาม เนือ้หา ถกูต้องเหมาะสม แล้วน�าแบบสมัภาษณ์ทีผ่่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน�าไปแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง 
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๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Collection) ผู้วิจัยได้

รวบรวมเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบองค์รวม (Compre-

hensive Security) ความท้าทาย การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และผลกระทบจากแหล่งข้อมลู

ต่าง ๆ เช่น หนงัสอื วารสาร บทความวชิาการ รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นการเพิม่ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว และน�ามาใช้เป็นแนวทางในศึกษาครั้งนี้

๓.๔.๒ การสนทนากลุม่ย่อย (Focus Group) ผูว้จิยัได้มกีารจดัให้มกีารสนทนากลุ่มย่อย 

กบักลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั คอื ความมัน่คงของชาต ิทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม โดยมีคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลท่ีจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และเลย ในวันท่ี ๒๗ มกราคม - ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยคอยควบคุม ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกภาพ

และเสียง จากนั้นผู ้วิจัยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป  

ดังภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๒ การสนทนากลุ่มที่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ.เลย  

ในวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๑ ก.พ.๖๓
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๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้

วจิยัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Informants) โดยมเีกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้(๑) ความเหมาะ

สมของผู้ให้ข้อมูลว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่ (๒) สามารถตอบประเด็นปัญหา

ที่ผู้วิจัยต้องการทราบได้มากน้อยเพียงใด และ (๓) พิจารณาจากความยากง่ายในการติดต่อ

ประสานงานและการเดินทางเข้าพบเพื่อไปสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นจึงติดต่อประสานงานและ

ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และเก็บรวบรวม

ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒ คร้ัง ครั้งแรกได้ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกในห้วงระหว่างวันท่ี ๒๗ 

มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และเลย ดังภาพที่ ๓.๓ 

- ๓.๕ ส่วนครั้งที่ ๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะผู้วิจัยจึงได้

ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญผ่านระบบออนไลน์ ในห้วงระหว่างเดือนมีนาคม – 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ในขณะที่ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท�าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีการจด

บันทึกการสัมภาษณ์และการบันทึกเสียง หลังจากที่รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแล้ว  

ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังภาพที่ ๓.๖

แผนภาพที่ ๓.๓ การสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ ๑ ในมิติความมั่นคง 

ห้วงระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๑ ก.พ.๖๓ ณ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และจ.เลย 

กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาหนองคาย จ.หนองคาย
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แผนภาพที่ ๓.๔ การสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ ๑ ในมิติเศรษฐกิจ 

ห้วงระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๑ ก.พ.๖๓ ณ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และจ.เลย 

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) จ.หนองคาย

สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่ง

อนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จ.ขอนแก่น

กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖

อ�าเภอเชียงคาน จ.เลย
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แผนภาพที่ ๓.๕ การสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ ๑ ในมิติสังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ห้วงระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๑ ก.พ.๖๓ 

ณ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ.เลย

สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่ม

แม่น�้าโขง ๗ 

จังหวัดภาคอีสาน จ.หนองคาย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง 

ประมงพื้นบ้านเชียงคาน จ.เลย

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น
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หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามล�าแม่น�้าโขง 

จ.นครพนม

หอการค้าจังหวัดอ�านาจเจริญ

จ.อ�านาจเจริญ

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต 

จ.อุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทางโทรศัพท์)

จ.อุบลราชธานี

แผนภาพที่ ๓.๖ การสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ ๒ 

ผ่านระบบออนไลน์ ในห้วงระหว่างเดือน มี.ค. – มิ.ย.๖๓ 
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๓.๕ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 

ผู้วิจัยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

๓.๕.๑ หลังจากที่ผู ้วิจัยท�าการถอดเทปการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่ง 

บทสมัภาษณ์ไปให้ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Informants) ตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูนัน้ถกูต้อง

และสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

๓.๕.๒ ตรวจสอบความตรงของข้อมูลโดยน�าข้อมูลมาตรวจสอบแบบสามเส้า (Trian-

gulation) โดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูล (Data Triangulation) 

น�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลจากต�าราวิชาการ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญและข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาสังคม รวมทั้งการจดบันทึกเบื้องต้น นอกจากนี้ยังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

โดยการใช้มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ (Theory Triangulation) ได้แก่ ความมั่นคง

แบบองค์รวม (Comprehensive Security) ความท้าทาย การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม  

ผลกระทบ และงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องมาพจิารณาเพือ่เปรยีบเทยีบข้อค้นพบจากการรวบรวมข้อมลู

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีลักษณะเป็นการกระท�าที่ไม่อาจแยก

ออกจากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจนเหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ  

การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพจะกระท�าทัง้ระหว่างการเกบ็รวบรวมข้อมลูและหลังจากการเกบ็

รวบรวมข้อมลู  ดงัน้ันระหว่างท่ีผูวิ้จยัด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์กจ็ะท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนี้เมื่อด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยก็จะ

น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดังต่อ

ไปนี้
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  ๑. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจ�าแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็น

ระบบ เพื่อท�าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอยู่ในสภาพที่สะดวกและง่ายต่อการน�าไปวิเคราะห์

  ๒. น�าข้อมูลที่จ�าแนกหรือจัดกลุ ่มแล้วมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ

เหตกุารณ์ (Constant Comparison) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบโดยน�าข้อมลูไปใส่ในตารางแสดง

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แล้วท�าการสรุปลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูล

เหล่านั้น

  ๓. สร้างข้อสรปุช่ัวคราวโดยการเชือ่มโยงข้อมลูแต่ละชดุเข้าด้วยกนั ท�าให้เกิด

ความสัมพันธ์และเกิดเป็นแนวคิดย่อย ๆ ขึ้น

  ๔. สร้างบทสรปุโดยการวเิคราะห์แบบอปุนยั (Analytic Induction) ซึง่เป็นการ

เชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน

  ๕. น�าข้อสรุปท่ีได้มาเรียบเรียงและน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ส�าหรับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมนั้น  

ผู้วิจัยจะน�ามาท�าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการน�า

ข้อมูลเอกสารต่างๆ มาวิเคราะห์ พรรณนา และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยจะน�า

ข้อมูลที่ได้จากเอกสารเหล่านี้มาใช้เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและท�าให้การตีความมีความละเอียดยิ่งขึ้น
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บทที่ ๔
ผลกำรศึกษำ
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บทที่ ๔

ผลการศึกษา

การศกึษาเรือ่ง “ความท้าทายตามแนวแม่น�า้โขง: ศกึษาเฉพาะกรณพีืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื” มวัีตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาความท้าทาย และผลกระทบด้านความมัน่คงแบบองค์รวม  

ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ รวมถงึแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืด้านความมัน่คงแบบ

องค์รวม และเพือ่ให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในการรองรับกบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-

search) โดยผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ความท้าทายและผลกระทบด้านความมัน่คงแบบองค์รวมตามแนวแม่น�า้โขง ซึง่ในบทนีผู้ว้จิยัได้

น�าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ตามเครื่องมือในการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จ�านวน 

๑๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากพืน้ทีพ่รมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบนจ�านวน ๘ หน่วยงาน และแทนจากพื้นที่พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจ�านวน ๗ หน่วยงาน และเนื่องจากพื้นที่พรมแดนตามแนว

แม่น�้าโขงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 

และจงัหวดัเลย รวมทัง้จงัหวดัขอนแก่น และพรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่างบรเิวณจงัหวดัอบุลราชธาน ีจงัหวดัอ�านาจเจริญ และจังหวดันครพนม มคีวามแตกต่างกนั 

ท�าให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ ดังนี้  
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 ๔.๑.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

  ๔.๑.๑.๑ ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ๑. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

(๑) ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มการค้าชายแดนจะมีการเปล่ียนมือจาก 

ผูค้้าในพืน้ทีต่่อพืน้ท่ีเป็นผูค้้าจากส่วนกลางไปยงัผูค้้าของ สปป.ลาว โดยตรงท�าให้ความยัง่ยนืของ 

การค้าชายแดน หรอืการค้าเชงิพืน้ทีห่ายไป และเทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนส�าคญัท�าให้รปูแบบและ

ทิศทางการค้าชายแดนในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป โดยในอดีตการค้าในพ้ืนที่มักจะเป็นการค้า

โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ในอนาคตบทบาทของผู้ค้าคนกลางจะลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีได้

เข้ามาอ�านวยความสะดวกโดยตรง รวมถึงการค้าในลักษณะภาครัฐสู่ภาครัฐด้วยกัน (Govern-

ment to Government: G2G) ท�าให้ผลประโยชน์ไม่ได้มาถึงท้องถิ่นและเปลี่ยนไปเป็น 

ผลประโยชน์ระหว่างรัฐต่อรัฐแทน

(๒) ด้านสงัคม ได้แก่ การข้ามของสินค้า การข้ามของคนท่ีอาจส่งผล 

ให้การสาธารณสุขในพื้นที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างชาติในพ้ืนท่ี และด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

(๓) ด้านความร่วมมือ ส�าหรับกลไกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (The 

Greater Mekong Subregion: GMS) ยงัมข้ีอขดัข้องในเร่ืองของกฎหมาย กฎระเบยีบบางเร่ือง

ที่ยังด�าเนินการไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ส�าหรับกรอบความร่วมมือของ

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมได้มากนัก โดยเฉพาะเขื่อนไชยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮง ซึ่ง MRC ดูในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ที่กระทบระหว่างประเทศแต่ปัจจุบันกลไกนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้มากเท่าที่ควร 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านเศรษฐกจิ การค้าชายแดน ด้วยภูมริฐัศาสตร์ของภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือเป็นพื้นที่มีความเอื้ออ�านวยในการค้าและการลงทุน ท�าให้ไทยสามารถท�าการค้ากับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีและไม่มีปัญหาด้านการคมนาคม เนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมโยง
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ผ่าน East-West Economic Corridor และสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง

สร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ

สถาบันฯ ฉบับหน่ึงพบว่า ประชาชนริมโขงมีความต้องการให้การค้าชายแดนเป็นจุดผ่อนปรน

ทางการค้ามากกว่าการเป็นจดุผ่านแดนถาวร เนือ่งจากมกีฎระเบยีบในการผ่านแดนท่ีผ่อนคลาย

มากกว่า โดยเฉพาะในอ�าเภอบ้านหม้อและอ�าเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ส�าหรบัสิง่ทีฉ่ดุรัง้ 

การพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ท่ีและจะเป็นตวัฉดุร้ังเศรษฐกจิของประเทศเพือ่นบ้าน คอื ธรุกจิใต้ดนิ 

หรือธุรกิจการค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด ธุรกิจการพนัน ค้าของหนีภาษี ค้าของผิด

กฎหมาย เป็นต้น 

นอกจากนี ้การเข้ามาของรถไฟความเร็วสูงจากจีนท่ีมาสร้างใน สปป.ลาว 

นั้น ถือว ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคร้ังใหญ่ คาดว่าจะเกิดการ 

เปลีย่นแปลงในสงัคมอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการไหลบ่าเข้ามาของกลุ่มทุนจากจีน ซ่ึงรถไฟ

ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของไทยเช่นกัน 

(๒) ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากปริมาณน�้าโขงท่ีลดลง ในอนาคตมี

แนวโน้มที่ปริมาณน�้าในช่วงหน้าแล้งของแม่น�้าเหือง ซึ่งเป็นแม่น�้าสาขาของแม่น�้าโขงมีปริมาณ

ลดลง ท�าให้ประชาชนสามารถเดนิข้ามไปมาได้ ดงันัน้ จงึเหน็การข้ามไปมาในลกัษณะกองทพัมด 

ทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้การขนยาเสพตดิ การโจรกรรมและอาชญากรรมในพืน้ที ่เป็นต้น ทัง้นี ้การลกัลอบ

หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและการลักลอบขนส่งสินค้าโดยผิดพระราชบัญญัติศุลกากร  

ยงัเป็นภัยคุกคามในปัจจบัุนและมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต เนือ่งจากปรมิาณการลดลง

ของแม่น�้าโขง ท�าให้ประชาชนท้ังสองประเทศสามารถเดินทางข้ามพรมแดนผ่านช่องทาง

ธรรมชาติได้ง่ายมากขึ้น
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แผนภาพที่ ๔.๑ ปัญหาจากปริมาณระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลง 

ที่มา: การลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย

นอกจากนี ้ การสร้างเข่ือนในแม่น�า้สาขาของแม่น�า้โขง ท�าให้แม่น�า้โขง 

ยิ่งแห้งลง ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน�้าในประเทศริมฝั่งแม่น�้าโขง และการเคลื่อนย้าย

ของคน (Mobility) ที่มีความสะดวกส่งผลให้การสกัดกั้นในพื้นที่ท�าได้ยากมากขึ้น ประกอบกับ

แรงงานไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความขาดแคลน เกิดจากการที่คนหนุ่มสาว

นิยมเข้ามาท�างานในเมืองมากขึ้น ท�าให้ภาคอีสานจะกลายเป็นสังคมสูงวัย จนน�ามาสู่การเกิด

วิกฤตด้านแรงงานในอนาคต ถือเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องการค้าชายแดน และการด�าเนินชีวิตของคน

ริมฝั่งโขงจะเปลี่ยน

๒. สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จังหวัด

ขอนแก่น

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

(๑) ด้านเศรษฐกิจ ภายหลังจากประเทศไทยได้ท�าข้อตกลงเปิดเสรี

ระหว่างอาเซียนด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) ท�าให้การขนส่งทาง

บกสามารถให้รถบรรทุกผ่านไปยังประเทศที่ ๓ ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโต จากการ

สนับสนุนผูป้ระกอบการและการทีผู่ป้ระกอบการเลง็เหน็ถงึโอกาสในการท�าธรุกจิ ขณะเดยีวกนั 

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์ของไทยยงัไม่มคีวามพร้อม และความสามารถในการน�ารถผ่านแดนไป

ยังประเทศที่สามได้ เนื่องจากผู้ขับรถที่ยังไม่มีความช�านาญเส้นทาง รวมไปถึงบริษัทประกันภัย

ที่ยังไม่มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

(๒) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทย

แห่งอนภุาคลุม่แม่น�า้โขงได้ท�าข้อตกลง (MOU) กบัสมาคมด้านโลจิสติกส์ใน ๖ ประเทศ คอื ไทย 
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เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา จีน (ยูนนาน) และเวียดนาม โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง (Mekong Institute: MI) ให้งบสนับสนุนและจัดท�าโครงการ Mekong 

Forums ด้านโลจสิตกิส์ มกีารจดัส่งบคุลากรมาอบรมเรียนรู้ร่วมกนัทกุปี เป็นการอบรมเชงิปฏบิติั

การเพื่อการแก้ไขและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ของแต่ละประเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นการบรูณาการของ

ภาครัฐเข้าร่วมกับมหาลัย

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านสิง่แวดล้อม ปัญหาภยัแล้งในพืน้ที ่ซึง่อาจมาจากการกกัเกบ็น�า้

ของเขื่อนต้นน�้า ท�าให้สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกจากภาคอีสานส่วนใหญ่ คือ น�้าตาลที่ส่งออก

ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผลกระทบให้สินค้าประเภทน�้าตาล แป้งมันส�าปะหลัง ยางพารา 

มผีลผลติไม่เพยีงพอตามการคาดการณ์ของเกษตรกร ซ�า้ยงัส่งผลกระทบท�าให้สินค้าไม่ตรงตาม

จ�านวนที่ตกลงกับลูกค้าต่างประเทศ ส�าหรับปัญหาภัยแล้งของทางภาคอีสานตอนบนเป็นพื้นที่

ราบสูงหากไม่เกิดพายุก็ไม่สามารถกักเก็บน�้าได้ 

๓. กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ด้านความมั่นคง การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน เนื่องจากพื้นท่ี

รบัผดิชอบของหน่วยไม่มกีลไกความร่วมมือส่วนภมูภิาค (Regional Border Committee: RBC) 

ท�าให้การแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนและการรกุล�า้เกาะดอน เป็นการประสานความร่วมมอืกบัส่วน

ราชการในระดับอ�าเภอและจังหวัด ด้วยการท�าหนังสือประท้วงไปยังเจ้าเมืองและเจ้าแขวงของ 

สปป.ลาว พร้อมทัง้เสนอปัญหาให้กบักรมกจิการชายแดนทหาร และคณะกรรมการร่วมมอืรกัษา

ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว (General Border Committee: GBC) ได้

รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเจรจาและหาแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาในเวทีการประชุมร่วม

ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเจ้าแขวงของ สปป.ลาว

ความท้าทายในระดับพื้นที่

ด้านความมัน่คง การละเมดิข้อตกลงภายใต้กลไกความร่วมมอืทวิภาคี

ทีส่�าคญัต่าง ๆ   เช่น การท่ีประชาชนชาวลาวรกุขึน้ไปท�ากนิและอาศยับนดอนจนกลายเป็นชมุชน

ถาวร ซึ่งปัจจุบันสปป.ลาว รุกขึ้นมาท�ากินบนดอนจ�านวน ๔๒ ดอน ส่วนดอนที่ต้องเฝ้าระวังต่อ

การเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้ง คือ ดอนที่มีก�าลังกองร้อยทหารชายแดนรุกขึ้นมาประจ�า

การมีจ�านวน ๘ ดอน ประกอบด้วย ดอนชม ดอนกลางของ ดอนสังคี ดอนโคลาด ดอนหมากอี่ 

ดอนหนองหล่ม ดอนตาลและดอนถ�า้เงนิ รวมถงึดอนทีเ่ป็นดอนเกิดขึน้ใหม่อยูใ่กล้ฝ่ังกบัไทย แต่ 
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สปป.ลาว น�าประชาชนรุกขึ้นมาท�ากินและไม่ยอมให้ประชาชนชาวไทยข้ึนไปท�ากินอีกจ�านวน 

๖ ดอน ประกอบด้วย ดอนหาดทรายใหญ่ ดอนขี้อ้น ดอนท่าศิริขันธ์ ดอนขอนกว้าง ดอนหาด

แห่ และดอนหว้านใหญ่

สถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย การลักลอบค้า

สนิค้าหนภีาษ ีการลกัลอบค้าไม้หวงห้าม การลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย การโจรกรรมและ

ส่งรถข้ามแดน การลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ปัญหาที่มีความรุนแรงและ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ปัญหาการลักลอบน�าเข้ายาเสพติด 

๔. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ด้านความร่วมมือ คณะกรรมการประสานการด�าเนินการตามความ

ตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง (The Joint on Coordination 

of Commercial Navigation: JCCCN) เป็นกรอบความร่วมมือของ ๔ ประเทศ ได้แก่ จนี สปป.ลาว 

เมียนมา และไทย ให้ความส�าคัญกับเรื่องการเดินเรือในลุ่มแม่น�้าโขงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 

พัฒนาร่องแม่น�้า ท่าเรือ หรือเมืองท่าต่าง ๆ ในพื้นที่ของลุ่มแม่น�้าโขง (ลงมาถึงพื้นที่ของอ�าเภอ

เชียงของ) และกรอบความร่วมมอืของคณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง (Mekong River Commission: 

MRC) เป็นองค์กรในการประสานงานและส่งเสริมการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของ ๔ ประเทศ 

ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม รวมถงึ ประเทศทีใ่ห้การสนบัสนนุแผนงานโครงการ

ในลุ่มน�้าโขง เช่น เยอรมัน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เป็นต้น ที่ยัง

พบอุปสรรคในบางประการ เช่น (๑) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่

ชัดเจน จนท�าให้ไม่สามารถหาข้อสรุปในการหารือได้ (๒) ข้อตกลงที่เป็นเพียงการปฏิบัติในการ

ปรึกษาหารือและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่หาใช่การร่วมกันตัดสินใจแต่อย่างใด (๓) อ�านาจการ

ตัดสินใจของแต่ละประเทศไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง เป็นต้น 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความใกล้เคียงทางด้านวัฒนธรรมของ

ประชาชนริมฝั่งโขงทั้งประเทศไทยและ สปป. ลาว ในอดีต มีความใกล้เคียงกันเป็นเหมือนบ้าน

พี่เมืองน้อง มีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ส�าหรับในอนาคตสาย

สัมพันธ์ดังกล่าวอาจเบาบางลง เน่ืองจากกฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐในการข้ามแดน 

ความเจริญของเมืองที่มีมากขึ้น ท�าให้วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติร่วมกันลดน้อยลงเช่นกัน 
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(๒) ด้านเทคโนโลย ี ปัจจุบนัมนี�าเทคโนโลยมีาใช้ในการกระท�าความผดิ 
เห็นได้จากการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินส่งของที่ไม่ถูกกฎหมาย เช่น ยาเสพติด  
ทั้งนี้ แนวแม่น�้าโขงเป็นพื้นที่ที่มีการสงวนสิทธิของประเทศไทย โดยการบินส�ารวจพื้นที่ทั้งหมด
จ�าเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางการของทั้งสองประเทศเสียก่อน 

(๓) ด้านสิง่แวดล้อม การสร้างเขือ่นของประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ห่วงโซ่
อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง กระทบต่อพันธุ์ปลาในลุ่มแม่น�้าโขง และท�าให้ระดับน�้าที่ลดลงส่ง
ผลกระทบต่อการเดินเรือเป็นไปได้อย่างยากล�าบาก บางจุดไม่สามารถเดินทางตรงได้ จ�าเป็น
ต้องอ้อมเกาะแก่ง เกาะดอน หรือโขดหินที่ตื้นเขิน ท�าให้มีค่าใช้จ่ายต่อการเดินเรือเพิ่มมากขึ้น 
ซึง่ในปัจจบุนัระดบัน�า้มคีวามไม่แน่นอนมกีารเพิม่ขึน้และลดลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกดิการเดิน
เรือมีความยากล�าบาก ขณะเดียวกันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างเขื่อน คือ พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี ้การดดูทรายในพ้ืนทีท่ี่เป็นการด�าเนนิการตามพ้ืนที ่(Zoning) 
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะพื้นที่ท่ีอนุญาต รวมถึงภายหลังม ี
ข้อตกลงเชิงเทคนิคของทั้ง ๒ ประเทศ ในการห้ามดูดทรายบริเวณใกล้เขื่อน สะพาน หรือสถาน
ที่ที่ส�าคัญเมื่อถึงฤดูน�้าหลากน�้าก็จะพัดทรายมากลบพ้ืนท่ีดังกล่าวไป โดยมีการก�าหนดให้หยุด
การด�าเนินการดูดทรายจ�านวน ๔ เดือนในช่วงน�้าหลาก (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) และ
เริม่ขดุอกีครัง้เมือ่เดอืนพฤศจิกายนถงึเดอืนมถินุายนเป็นระยะเวลา ๘ เดอืน แต่ถ้าไม่มกีารดดูทราย
จะส่งผลให้เกิดพื้นที่ต้ืนเขิน อย่างไรก็ตาม การดูดทรายก็มีประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดพื้นที ่
ดินงอกหรือเกาะดอนให้กับรัฐชายฝั่ง

๕. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง ๗ จังหวัด 
ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย

ความท้าทายในระดับภูมิภาค
ด้านสิง่แวดล้อม บรหิารจดัการน�า้เป็นประเด็นทีส่่งผลกระทบต่อชาวบ้าน

เป็นอย่างมากจากการสร้างเข่ือนกักเก็บน�้าของประเทศจีน โดยปัญหามักเกิดจากการไม่ม ี
ระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการป้องกัน และ 
งบประมาณส�าหรับบรรเทาภัยต่อภัยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้ความส�าคัญ
กบัประโยชน์ร่วมกนัของนานาประเทศในพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขง แต่ไม่มกีารเจรจา หารอืถงึการบรหิาร
จัดการน�า้เม่ือเกิดอทุกภยัร่วมกนั มเีพยีงแต่การหารอืเพือ่บรหิารจดัการกนัเองภายในของแต่ละ
ประเทศเท่านั้น ซึ่งความร่วมมือในระดับประเทศที่เกิดข้ึนมักให้ความส�าคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ
และการใช้พลังงานเป็นหลกั ขณะเดียวกัน ประโยชน์ของการสร้างเข่ือนตามแนวลุ่มแม่น�า้โขงนัน้  

เห็นได้จากเหตุการณ์น�้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ความท้าทายในระดับพื้นที่

ด้านสิง่แวดล้อม การเปลีย่นแปลงของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะ

จากการสร้างเขื่อนทดน�้าเพื่อผลิตไฟฟ้าในแม่น�้าโขง ส่งผลกระทบให้ระดับน�้าลดลง ร่องน�้าเกิด

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดวิกฤตที่ส่งผลกระทบใสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ห่วงโซ่

อาหารและความสมบรูณ์ของพนัธุส์ตัว์น�า้จากการอพยพพันธุป์ลาทีผิ่ดฤดูกาลและจากกสภาวะ 

“น�า้โขงไร้ตะกอน - โขงสคีราม”   วถิชีวีติความเป็นอยูข่องประชาชน การประกอบอาชพีประมง 

เกษตรรมิโขงและระบบน�า้ประปา และเมือ่ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเดมิและ

ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไร ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของแม่น�้าโขงท�าให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิต

และทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเลือกที่จะประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เช่น ลักลอกขน

ยาเสพติด เป็นต้น 

๖. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) 

จังหวัดหนองคาย

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ด้านความร่วมมอื ความร่วมมอืในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน คือ “กิจกรรมหมู่บ้านคู่ขนาน” โดยอาศัยขอความร่วมมือจากประชาชนตามอ�าเภอ 

หรือหมู่บ้านจากสายสัมพันธ์ทางเครือญาติท่ีมีอยู่กับประชาชนชาวลาว ก่อให้เกิดการแข่งกีฬา

ร่วมกัน โดยหน่วยงานของทหารจะเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นด้วย 

ส�าหรับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ 

สปป.ลาว ถอืได้ว่ามคีวามสงบเรยีบร้อย ไม่มคีวามขดัแย้งซึง่กนัและกนั ซึง่หน่วยเผชญิหน้าในพืน้ทีก่็

เป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู ่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ  นอกจากนี ้ในพืน้ทีอ่าจมปีระเด็นอ่อนไหว

ทีส่ามารถน�าไปสูค่วามขดัแย้งต่อกนัได้ เช่น เรือ่งเขตแดนทีย่งัไม่ชดัเจน และปัญหาเกาะดอนใน

ล�าแม่น�้าโขง เป็นต้น 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านความมั่นคง ปัญหาเกาะดอนต่าง ๆ ที่เกิดจากระดับน�้าโขง

ลดลง ท�าให้เกิดการตื้นเขินจนท�าให้เกิดการเชื่อมโยงกับแผ่นดิน โดยเฉพาะเกาะดอนโคราชที่มี

พืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัแผ่นดนิใหญ่ เมือ่ไม่มร่ีองน�า้ ท�าให้เกดิปัญหาในการลาดตระเวนตามร่องน�า้ลึก

ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสปี พ.ศ. ๒๔๑๙ (ค.ศ. ๑๙๒๖) ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวถ้ามีเกาะดอนใด

ที่เช่ือมต่อกับแผนดิน ต้องมีการร้องขอต่อที่ปรึกษาข้าหลวงใหญ่ให้ประสานเพื่อให้สามารถใช้
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ร่องน�า้นัน้ในการเดนิเรอืได้ ทัง้นี ้ชาวบ้านบางส่วนเร่ิมมผีลประโยชน์จากการเกบ็ค่าผ่านทางและ

เข้ามาอาศัยอยู่บนพื้นที่ดอนต่าง ๆ  

ส�าหรับสถานการณ์ด้านยาเสพติด ในปัจจุบันมีการลักลอบน�าเข้า 

ยาเสพตดิจากประเทศเพือ่นบ้านข้ามล�าแม่น�า้โขงเข้ามาในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย จงัหวดัหนองคายและ

จังหวัดบึงกาฬ แล้วลักลอบน�าเข้าไปจ�าหน่ายในพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ ซ่ึงในอนาคตจะ 

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ เนือ่งด้วยพืน้ท่ีของล�าน�า้โขงเอือ้ต่อการขนส่ง โดยสามารถล�าเลียงได้ตลอด 

แนวทั้งผ่านล�าแม่น�้าโขงโดยตรง หรือน�ามาพักบนเกาะดอนต่าง ๆ ประกอบกับผู้กระท�าผิด 

กฏหมายมีการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการลักลอบขนยาเสพติดตามแนว

ลุ่มแม่น�้าโขง ยิ่งส่งผลให้การลักลอบขนส่งยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

สถานการณ์ด้านสนิค้าหนภีาษ ีการน�าสนิค้าออกหรอืน�าเข้าโดย ไม่ผ่าน

พิธีทางศุลกากร จะตรวจพบได้ตลอดแนวและต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค 

เครื่องนุ่งห่มและสินค้าการเกษตร โดยทุกสถานีทางหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม 

ล�าแม่น�า้โขง (นรข.) จะจดัเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปร่วมกับพืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุผ่อนปรน ร่วมมอืกบัต�ารวจในการ 

ตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนีภาษี โดยอาศัยการข่าวในการสุ่มตรวจสินค้า เพื่อ

ให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาจากการลักลอบสินค้าเข้าออกโดยไม่ผ่านด่าน

ศุลกากร ซึ่งในปัจจุบันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประชาชนของประเทศ

เพ่ือนบ้านลดลง เนือ่งจากรฐับาลเปิดให้แรงงานต่างด้าวมกีารจดทะเบยีน เพ่ือปรับเปล่ียนสถานะ

เป็นผูเ้ข้าเมอืงโดยถกูกฎหมาย ท�าให้กลุม่ราษฎรประเทศเพ่ือนบ้านได้เข้าสู่กระบวนการเข้าเมอืง

ที่ถูกต้องมากขึ้น 

๗. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน

เชียงคาน จังหวัดเลย

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ประเด็นด้านเศรษฐกจิ หลงัการเปิดใช้สะพานมติรภาพไทย - ลาวแห่ง

ที่ ๑ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น�้าโขงขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีเชื่อมต่อ

เทศบาลเมืองหนองคายเข้ากับบ้านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาว ส่งผลท�าให้

รูปแบบการค้าตามแนวชายแดนแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไป เป็นการขนส่งขนาดใหญ่มากขึ้น โดย

เฉพาะการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เช่น อาชีพสามล้อรับจ้าง อาชีพเรือสินค้าข้ามฟาก 

อาชีพประมงท้องถิ่นและอาชีพเกษตรริมแม่น�้าโขง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘  

การค้าขายสองรมิฝ่ังโขงระหว่างไทยกบัสปป.ลาว มคีวามคกึคกั คล่องตัวและเฟ่ืองฟู แต่เมือ่ สปป.ลาว 
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ประสบปัญหาและได้ท�าการปิดประเทศ ส่งผลให้พ้ืนทีเ่ชยีงคานของไทยซบเซาลง สังเกตได้จาก

บ้านแถวริมน�้ากลายเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยแทบทั้งหมด ซึ่งในอดีตบ้านเหล่านี้คือ ร้านค้า เป็น

ผลมาจาก สปป.ลาว ปิดประเทศท�าให้กลุ่มพ่อค้าต่างอพยพไปเมืองใหญ่ในตัวจังหวัดแทน

แผนภาพที่ ๔.๒ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริเวณสะพานมิตรภาพน�้าเหือง ไทย-ลาว  

อ.ท่าลี่ จ.เลย ของคณะนักวิจัย

ที่มา: การลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง 

ประมงพื้นบ้านเชียงคานนั้น ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษประมาณ ๗-๘ ปีที่แล้ว ซึ่งอาชีพประมงสามารถยึดเป็น

อาชพีหลกัในการด�ารงชีวติได้ รวมท้ังการท�าการเกษตรรมิโขงและการอปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน 

เพราะว่าในอดีตทรัพยากรยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากถือว่าเป็นข้อดี หรือด้านบวกในเร่ือง

ของทรัพยากรที่มีมากอย่างไม่จ�ากัด แต่พอมาในระยะหลัง เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของ

แม่น�้าโขง ท�าให้การประกอบอาชีพประมงไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ จึงต้องหันมาท�าการ 

ท่องเทีย่วเกษตรรมิโขงโดยอาศยัความสวยงามโดยเฉพาะแก่งคดุคูแ้ละเขือ่นปากชมของแม่น�า้โขง 

และเส้นทางสัญจรระหว่างข้ามไทย-ลาวที่ใช้เป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวร่วมด้วย ซึ่งปัจจุบัน 

ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักในพื้นที่อย่างเดียวนั้นมีเพียง ๑-๒ รายเท่านั้น ซึ่งลดลง

ไปจากเดมิเกอืบร้อยละ ๙๐ ปัญหาหลกัในพืน้ทีค่อื ปัญหายาเสพตดิ ข่าวการปราบปรามยาเสพตดิ

น้ันเกิดขึ้นเป็นรายวัน ซึ่งถ้าเทียบกับ ๗-๘ ปีท่ีแล้วมีจ�านวนมากขึ้น ปัจจัยท่ีส่งเสริม 
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การกระท�าความผิด โดยเฉพาะเรื่องการลดลงของระดับน�้าในแม่น�้าเหืองที่เป็นแม่น�้าสาขาของ

แม่น�า้โขง ซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาตทิีเ่ป็นเขตแดนกัน้ระหว่างประเทศไทยกบัสปป.ลาวมปัีญหา

อย่างมาก เนื่องจากการข้ามไปมามีความง่ายในการที่จะเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ส�าหรับปัญหา

ยาเสพติดมองว่าในอนาคตจะยังคงมีความรุนแรงอยู่

(๒) ด้านความมั่นคง ด้านอาหารที่เกิดจากการประมงของประเทศ

เพื่อนบ้านยังใช้การหาปลาแบบผิดวิธี เช่น การใช้สารเคมีและการใช้ไฟฟ้าในการหาปลา (การ

ใช้ไฟชอ็ตปลา) และไม่ได้มกีารหาปลาเชงิอนรุกัษ์มากนกั ซ่ึงท�าให้ไม่เกดิการขยายพันธุข์องปลา

ในพ้ืนทีแ่ละเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์แต่ส�าหรบัในด้านการประมงของไทยได้มกีารรณรงค์ในการหา

ปลาแบบถูกวิธีและไม่เอาเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน โดยการรณรงค์ให้ใช้ตาข่ายและเครื่องมือ

หาปลาในลกัษณะท่ีเหมาะสม ซ่ึงในอนาคตประเดน็ดงักล่าวเป็นความท้าทายในเรือ่งความมัน่คง

ด้านอาหารในระยะยาว โดยเฉพาะการสูญพันธุ์ของสัตว์น�้าอย่างปลาบึกและสัตว์น�้าอื่นๆ 

นอกจากน้ี ปีนีเ้ป็นครัง้แรกทีป่รมิาณน�า้ลดจนท�าให้ต้นไคร้ตาย ซึง่ต้นไคร้ถอืว่าเป็นพชืสะเทนิน�า้ 

สะเทินบกที่คนในพื้นที่ให้นิยามว่าเป็น “พืช ๙ ชีวิต” ซึ่งการขึ้นลงน�้าที่ผิดปกติและกะทันหัน

เพราะการปล่อยน�้าของเขื่อนท�าให้พืชบางชนิดอย่างต้นไคร้ที่ไม่สามารถปรับสภาพได้

๘. กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖ อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ส�านกังานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิชายแดน (Border Liai-

son Offices: BLO) เป็นกลไกทีพ่ดูคยุเน้นเก่ียวกบัเร่ืองการร่วมกนัในการป้องกนัและแก้ปัญหา

ยาเสพติดโดยให้จังหวัดเป็นตัวน�า ปัจจุบันมีการใช้เป็นแนวทางส�าหรับหน่วยในพ้ืนที่ ในการ

จบักมุ หรอืแลกเปลีย่นข้อมลูด้วยการเชญิส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ (สพฐ.ตร.) เข้ามาเกบ็

หลักฐาน หรือลายนิ้วมือแฝง เผื่อว่าในอนาคตเมื่อสามารถประสานความร่วมมือกับต�ารวจ  

สปป.ลาว ได้ 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

(๑) ด้านความมัน่คง สถานการณ์ในพืน้ทีม่ปัีญหาเขตแดน โดยเฉพาะ

เกาะดอน ในพื้นที่มีปัญหาเกาะดอนที่ส�าคัญทั้งหมด ๔ เกาะดอน ได้แก่ (๑) ดอนชม อ�าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย (๒) ดอนชิงชู้ อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (๓) ดอนสังคี อ�าเภอ

พรมพิสัย จังหวัดหนองคาย และ (๔) ดอนโคราช อ�าเภอปากธาตุ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในอนาคต

เกาะดอนเหล่านี้ น่าจะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นยิ่งขึ้น จากการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามา
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อาศัยบนเกาะดอนต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น กลายเป็นจุดพักของ 

ยาเสพติด หรือกลายเป็นพื้นที่หลบซ่อนของผู้กระท�าความผิด เป็นต้น  

ปัญหายาเสพตดิ ส�าหรบัหน้าทีข่องต�ารวจตระเวนชายแดน คือ หน่วย

สนบัสนนุตามแผนปฏบิตักิารเข้าตรวจชายแดนและจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน โดยใช้การสกดักัน้

ยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนไม่ให้หลุดเข้าไปในพื้นที่ด้านใน ทั้งน้ี ในพื้นที่ของกองร้อยต�ารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี ๒๔๖ ไม่มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิมากนกั ส่วนใหญ่ปัญหาของยาเสพตดิ 

จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมมากกว่า ซึ่งในปัจจุบันมีการประสานกับกองบังคับการ 

การสกัดกั้นของกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในเรื่องของระบบของ

ข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นบางส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลในชั้นความลับ  

ปัญหาท่าทราย ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีผลกระทบของเขื่อน ท�าให้

ปัจจบัุนแม่น�า้โขงแห้ง ซึง่เป็นผลพวงจากสร้างเขือ่นในประเทศจีนและเขือ่นไชยะบุรี การดูดทราย

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในอาณาเขตทางน�้า รวมถึงเรื่องของการปักปันเขตแดน

ตามแผนทีท่ราเซ่ พ.ศ.๒๔๖๙ ยงัหาข้อยตุไิม่ได้ แนวทางแก้ไขในปัจจุบนั คอื ให้อ�าเภอ หรือฝ่าย

ปกครองเป็นตวัก�าหนดร่วมในการพจิารณา ซ่ึงฝ่ายความมัน่คงมองว่าอยากให้หยดุด�าเนนิกจิการ 

แต่ส�าหรับฝ่ายผู้ประกอบกิจการมีความพยายามที่จะขอด�าเนินการต่อ ส�าหรับกิจการท่าทราย 

เรือดูดทรายของสปป.ลาว เองทางฝั่งไทยไม่สามารถเข้าไปควบคุมการด�าเนินกิจกรรมของฝั่ง

สปป.ลาวได้ ท�าให้บางครั้งฝั่งไทยมีการประท้วงการด�าเนินงานของสปป.ลาว

จุดผ่อนปรน กับจุดผ่านแดนในอนาคตไม่น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจาก

มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ บริเวณท่าข้าม ท่าประเพณีต่าง ๆ ซึ่งคน

ไทยกับคนลาวมีความใกล้ชิดในลักษณะของความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง จึงนิยมใช้การเดินทาง

ทางเรือ ซึ่งยังคงเป็นความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ปัญหาด้านสาธารณสุข 

(๒) ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของไทย-ลาว มีโอกาสร่วมกัน เห็น

ได้จากปัจจุบันมีรถบัสจากจังหวัดอุดรธานีเข้าไปที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ส่งผลให ้

ความร่วมมือทางการท่องเทีย่วมคีวามเป็นไปได้สงู เนือ่งจากฝ่ังลาวมสีถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วนยิม

เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก
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๔.๑.๑.๒ ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวมทัง้เชงิบวก

และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาท�าให้รูปแบบการค้าชายแดน

เปลี่ยนไป กล่าวคือ การค้าขายระหว่างคู่ค้าต่อคู่ค้าในพื้นที่ชายแดนมีแนวโน้มลดลง แต่จะเป็น

ลักษณะสินค้าจากส่วนกลางมาพักเพื่อรอการส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากข้ึน ท�าให้

เศรษฐกจิท้องถ่ินและผลประโยชน์เชงิพ้ืนท่ีได้รบัผลกระทบไปด้วย ซ่ึงในปัจจบัุนธรุกจิโลจสิติกส์

ระหว่างประเทศในพืน้ทีจ่ะเปลีย่นมาให้บรกิารการเดนิรถในพืน้ทีแ่ทน ดงันัน้ยทุธศาสตร์การค้า

ชายแดนในอนาคตจะต้องเปลี่ยน โดยเฉพาะความยั่งยืนของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ 

ความไม่เข้าใจด้านวฒันธรรมระหว่างประเทศยงัคงเป็นอปุสรรค โดย

เฉพาะบทบาทของผู้น�าในการเจรจา เช่น ในการพูดคุยกับ สปป.ลาว แต่ละคร้ัง ตัวแทนจาก 

สปป.ลาว จะเป็น เจ้าแขวง แต่ไทยมักจะส่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปเจรจา ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว  

เจ้าแขวงของ สปป.ลาว ถือว่ามศีกัดิท์ีสู่งกว่าผูว่้าราชการจงัหวดัของไทย ดงันัน้การให้เกียรติคูเ่จรจา 

โดยการศึกษาวัฒนธรรมในเชิงลึกระหว่างกันจึงมีความส�าคัญปัญหาการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศ

ของแม่น�้าโขง 

การท่ีระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง ท�าให้เกิดผลกระทบดังนี้ (๑) 

ประเดน็ด้านการเคลือ่นย้ายของคน ซึง่มผีลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ กล่าวคอื ในมติด้ิาน

การด�าเนินชีวิตผู้คนสามารถเดินทางสะดวกมากขึ้น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความผูกพัน

กันในลักษณะเครือญาติ แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นจุดเปราะบางด้านความมั่นคงเช่นเดียวกัน เพราะ

ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น การค้าไม้ การโจรกรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 

นอกจากนีปั้จจบุนัยงัพบปัญหาสนิค้าเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้านทะลักเข้ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมาก

ขึน้ (๒) ผลกระทบต่อการเกษตรของประชาชนบริเวณรมิแม่น�า้โขง เนือ่งจากต้องใช้น�า้ในแม่น�า้โขง 

ในการท�าการเกษตร แต่ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลต่อประชาชนคนเมืองมากนัก และ (๓) ภาคของ 

การท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบมากกว่า เนื่องจากน�า้ในแม่น�้าลดลงท�าให้

ผู้ประกอบการต้องใช้ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น
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๒. สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จังหวัด
ขอนแก่น

ผู ้จัดการสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง  
ได้อธบิายถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการทีป่ระเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ท�าให้มกีารเปิดเสรรีะหว่างอาเซยีนด้านเศรษฐกจิ (ASEAN Economic Community: AEC) ใน
ด้านการขนส่งมีการเปิดพรมแดนเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ท�าให้ได้รับผลกระทบใน 
เชิงบวก เนื่องจากผู้ประกอบการและนักลงทุนมองเห็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโต แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นยังไม่สามารถท�าได้จริง อันเกิด
จากปัญหาหลายปัจจยัจงึท�าให้เศรษฐกจิเกดิการชะลอตวัเพราะนกัลงทนุชะลอการลงทนุออกไป

ส�าหรับผลกระทบจากภัยแล้งในปัจจุบันท�าให้พืชผลทางการเกษตร
ได้ผลผลิตลดน้อยลง ซึง่ท�าให้การส่งออกผลผลติทางการเกษตรน้อยลงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตจุาก
ภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ตรงตามจ�านวนที่ได้ท�าการตกลงไว้กับลูกค้า
ต่างประเทศ อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงส�าหรับการท�าการค้าในอนาคต ซึ่ง 
ผูป้ระกอบการธรุกจิในด้านของโลจสิตกิส์กลายเป็นธรุกจิในด้านแรกท่ีได้รับผลกระทบ เนือ่งจาก
จ�านวนสินค้าหรือผลผลิตมีจ�านวนลดลงท�าให้การขนส่งลดลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์
ขาดกิจกรรมทางธุรกิจและรายได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่สามารถน�า
วัตถุดิบจากคลังที่มีอยู่น�ามาผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกทีต่กต�า่ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการจ�าเป็น
ต้องปรบัตวัโดยการลดขนาดของธรุกจิลง จากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ก็ลดลงมาเป็นขนาดกลาง 
ถ้าเป็นขนาดกลางก็ลดลงมาเป็นขนาดเล็ก หรือปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนไปท�าธุรกิจด้านอื่น เนื่อง
จากธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจด้านแรกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรฐกิจตกต�่า ตัวอย่าง
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนไม่สามารถเดิน
ทางมายังประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท�าให้รถบัสขนรับส่ง 
นักท่องเที่ยวในไทยขาดรายได้ แต่ผู้ประกอบการรถบัสขนส่งนักท่องเที่ยวยังคงต้องรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ปัจจุบันนโยบายของประเทศมหาอ�านาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจของไทย ท�าให้เกิดการชะลอตัวในการส่งสินค้าออกจากท่าเรือ ตัวอย่างเช่น สินค้าไม่
สามารถระบายออกจากโกดงัท่าเรอืได้ เนือ่งจากประเทศมหาอ�านาจปรับเปลีย่นรปูแบบการน�า
เข้าสินค้า ดังนั้นสินค้าที่รอการขนส่งไปยังโกดังจึงไม่สามารถขนส่งไปยังโกดังได้จึงท�าให้ 

การด�าเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก
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๓. กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี

การสร้างเข่ือนกนัน�า้ของประเทศเพือ่นบ้าน ส่งผลกระทบให้ระดบัน�า้

ในแม่น�้าโขงลดลง จึงเกิดเกาะ และแก่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการปฏิบัติการทาง

ทหาร เน่ืองจากไม่สามารถเดนิเรอืได้ตลอดแนวแม่น�า้โขงได้ ท�าให้การสกดักัน้นัน้มปีระสิทธภิาพ

น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน จากอุปสรรคดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิด

อาชญากรและการกระท�าผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบ

สินค้าผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าประเทศ เป็นต้น และการแย่งชิงทรัพยากรน�้าในพื้นที่

แผนภาพที่ ๔.๓ ผลกระทบการลดลงของระดับน�้าในแม่น�้าโขง

ที่มา: การลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย

นอกจากนี ้ การลดลงของระดบัน�า้เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิเกาะดอน 

จึงมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากอนุสัญญาฝรั่งเศสที่ท�าไว้

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ข้อสรุปว่าเกาะนั้นใกล้ฝั่งของประเทศไหนให้ขึ้นเป็นอธิปไตยของประเทศ

ฝั่งนั้น โดยข้อสรุปดังกล่าวได้มาจากการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary 

Committee: JBC) แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเกิดเกาะดอนขึ้น ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของร่องน�้าลึก ส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลาดตระเวนในบริเวณที่มีการ

เปลีย่นแปลงร่องน�า้ลกึได้ เนือ่งจากความกงัวลในการล่วงล�า้อธปิไตยเขตแดนของประเทศเพือ่น

บ้าน

การลักลอบดูดหินกรวดส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางน�้า ท�าให้

ร่องน�้าลึกมีการเปลี่ยนแปลงและน�้ากัดเซาะตลิ่งส่งผลให้มีการสูญเสียดินแดน ทั้งน้ีกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่องน�้าลึก 

ส่งผลให้เส้นเขตแดนเปลี่ยนแปลงไป
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ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาย้ายเข้าไปท�างานในเมืองใหญ่ ท�าให้

สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลายเป็นสังคมสูงวัย เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ 

สภาพภมูศิาสตร์ท�าให้การขายแรงงานได้ค่าตอบแทนทีล่ดลง ส่งผลให้ชาวบ้านถกูเอารดัเอาเปรยีบจาก

ระบบนายทุน

๔. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย

ส�าหรับผลกระทบจากระดับน�้าที่ลดลงของแม่น�้าโขงในจังหวัด

หนองคายน้ันส่งผลให้การเดนิเรอืเป็นไปได้อย่างยากล�าบาก เนือ่งจากภาคเศรษฐกจิ จ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเส้นทางในการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง โดยเส้นทางในการหลีกเลี่ยง 

สิง่กดีขวางนัน้ ท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิและต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเรอืมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงท่ีมีหน้าที่ลาดตระเวนตามแม่น�้าโขง ท�าให้มีความยาก

ล�าบากในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละมคีวามเสีย่งเพิม่มากข้ึน เนือ่งจากการปฏบิติังานในเวลากลางคนื

อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการพบสิ่งกีดขวาง เช่น แก่งและโขดที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุใน

ระหว่างการลาดตระเวน

การสร้างเขื่อนเพิ่มเพื่อช่วยในการกักเก็บน�้าอาจเป็นวิธีในการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ได้ แต่การสร้างเขือ่นจ�านวนมากเพือ่กกัเกบ็น�า้นัน้ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน แต่สิ่งที่ได้จากการสร้างเขื่อน คือ กระแสไฟฟ้า ดังนั้น ควร

มกีารศกึษาประโยชน์และผลกระทบเพือ่ให้สามารถทราบถงึข้อควรปฏบิติัในการด�าเนนิโครงการ

ต่อไป 

โดยธรรมชาตขิองแม่น�า้โขงจะมสีารอาหารและแพลงก์ตอนในน�า้ ซึง่

เป็นแหล่งอาหารของปลา แต่เมือ่มกีารสร้างเขือ่นท�าให้น�า้ในแม่น�า้โขงมคีวามใสขึน้เพราะน�า้ไม่

สามารถพัดพาตะกอนมาได้ ซึ่งความขุ่นของน�้าเกิดจากความแรงของกระแสน�้าและฝนที่ชะดิน

ลงไป ซึง่ตะกอนทีไ่หลลงไปได้น�าสารอาหารลงไปด้วย เมือ่น�า้ในแม่น�า้โขงใสส่งผลกระทบให้ปลา

ขาดแหล่งอาหารและอาจสญูพนัธุ ์ซึง่ปี ๒๕๖๒ เป็นคร้ังแรกทีเ่กดิปรากฏการณ์น�า้ใสขึน้ ถ้าไม่มี

การสร้างเขื่อนเพิ่มธรรมชาติจะปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของแม่น�้าใหม่ตามธรรมชาติสัตว์ที่ปรับ

ตัวได้ก็จะอยู่รอดต่อไปส่วนสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปก็จะ

สูญหายไป

การดูดทรายในแม่น�้าโขงส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยใน

เชิงบวกการดูดทรายเป็นการขุดลอกแม่น�้าโขงไม่ให้ตื้นเขิน ซึ่งในภายหลังมีข้อตกลงที่เกิดขึ้น
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ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ท�าให้มีการห้ามดูดทรายใกล้จุดส�าคัญ เช่น เขื่อน สะพาน 

เป็นต้น ในจังหวัดหนองคายมีการสั่งปิดท่าดูดทรายเป็นจ�านวนมากกว่าสิบท่า ท�าให้ทรายเกิด

การสะสมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จนเป็นดินแดนขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่  

แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการปิดท่าดูดทรายของจังหวัดหนองคายท�าให้ราคาทรายสูงขึ้น 

เนื่องจากความต้องการทรายในจังหวัดยังคงมีมาก ส่งผลท�าให้ต้องขนทรายมาจากจังหวัดอื่น 

ซึ่งท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนทรายที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีม ี

ความต้องการในการใช้ทรายจ�านวนมากของรฐัในอนาคต เช่น โครงการรถไฟรางคูน่ัน้มงีบประมาณ

ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาทรายที่สูงขึ้น

๕. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง ๗ จังหวัดภาค

อีสาน จังหวัดหนองคาย

การผันผวนของแม่น�้าโขง ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงของอาชีพ

และรายได้ของประชาชน โดยบรเิวณแม่น�า้โขงพบว่าบางชมุชนใช้ภมูปัิญญา ความรูใ้นการหาปลา  

ซึ่งการหาปลาสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ๑-๒ หมื่นบาท แต่ขณะนี้แม่น�้าโขงได้เปลี่ยนไป  

ส่งผลให้ชาวบ้านสูญเสียรายได้ จากที่เชียงคานเคยมีชาวประมงจ�านวน ๕๐-๖๐ ราย แต่ขณะนี้

เหลือไม่ถึง ๑๐ ราย ซึ่งท�าให้ชาวบ้านต้องหันไปท�าสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การขนยาเสพติด  

เน่ืองจากการขนยาเสพตดิน้ันให้ค่าตอบแทนสงูท�าให้มผีูก้ระท�าผดิกฎหมายมากขึน้ โดยชาวบ้าน

ที่กระท�าความผิดทางกฎหมาย ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

ไปของแม่น�้าโขง ส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องใช้ก�าลังพลจ�านวนมากในการป้องกัน

และปราบปรามแต่ก�าลังพลนั้นยังมีไม่เพียงพอ ท�าให้มีการขนย้ายยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ ในแขวงไซ

ยะบุรีขนาด ๖.๔ ริกเตอร์และ ๕.๙ ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางห่างจากเขื่อนไซยะบุรีเพียง ๕๕ 

กิโลเมตรเท่านัน้ ซึง่ถ้าเขือ่นไซยะบุรต้ีองระบายน�า้ทัง้หมดจากอ่างเก็บน�า้ความจ ุ๗๒๖.๐๒ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันความหายจากแผ่นดินไหว เขื่อนไซยะบุรีน้ันสามารถระบายน�้าผ่าน

ประตูน�้าและเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 

๗๒,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นน�้าในเขื่อนจะถูกระบายออกทั้งหมดภายใน ๑๐ 

ชั่วโมง ซึ่งน�้าจากเขื่อนไซยะบุรีใช้เวลาเดินทางถึงเชียงคานภายใน ๑๒ ชั่วโมง และถึงหนองคาย

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง จะส่งผลให้ระดับน�้าโขงที่เชียงคานและหนองคายจะเพิ่มขึ้นทันที ๑๖ เมตร 

และ ๑๒.๘๔ เมตรตามล�าดับ ซึ่งเป็นระดับน�้าท่วมของทั้งสองสถานี (อ้างอิงข้อมูลการไหลของ

น�้าโขง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕) และระดับน�้าจะยังคงสูงในระดับนี้ต่อไปอีกประมาณ ๑๐ 
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ชั่วโมงก่อนที่ระดับน�้าจะเริ่มลดลง ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการสร้างเขื่อน

นอกจากนี้ การผันผวนของแม่น�้าโขง ส่งผลกระทบต่อกับวัฒนธรรม
ของชาวบ้านริมแม่น�้าโขง เช่น ประเพณี “บุญส่วงเฮือ” ที่ชาวบ้านที่บ้านน�้าไพร อ.สังคม 
จ.หนองคาย จัดขึ้นทุกปีแต่ปี ๒๕๖๓ ไม่สามารถจัดประเพณีนี้ได้ เนื่องจากระดับน�้าในแม่น�้าที่
แห้งจากการกักเก็บน�้าของเขื่อน

การสร้างเขื่อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าและระดับน�้า ท�าให้ระดับ
น�้าในแม่น�้าโขงมีการข้ึนลงอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ ส่วนในด้านคุณภาพน�้าปรากฎการณ์
ภาวะน�้าสีครามหรือทีน่ักวชิาการกล่าวว่าเป็น “การหิวตะกอนของแม่น�้า” เนือ่งจากตะกอนถูก
กกัไว้โดยเขือ่นท�าให้สารอาหารและแร่ธาตทุีม่ากบัน�า้นัน้หายไป ส่งผลให้ปลามากกว่า ๖๙ ชนดิ
อาจสญูพันธุ ์และต้นไคร้น�า้ทีช่าวบ้านให้ฉายาว่า “แมวเก้าชวีติ” ซึง่ชือ่มทีีม่าจากความสามารถ
ในการมีชีวิตรอดในสภาวะต่างๆ ได้ เช่น เมื่อเกิดน�้าท่วมต้นไคร้น�้าก็สามารถด�ารงชีวิตอยู่ใต้น�้า
ได้ พอถงึฤดแูล้งต้นไคร้น�า้กผ็ดุขึน้เหนอืน�า้ด้วยใบอันเขยีวชอุม่ ซึง่จงัหวดัหนองคายได้น�าต้นไคร้
น�า้ข้ึนมาเป็นวสิยัทศัน์ของการท่องเทีย่ว แต่ปัจจบุนัไม่มต้ีนไคร้น�า้แล้วเนือ่งจากไม่สามารถปรบั
ตัวกับการเปลี่ยนของแม่น�้าโขงได้ ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วย

ปัจจบัุนนานาชาตมิองว่าประเทศทีไ่ด้รบัผลประโยชน์ในด้านพลงังาน
มากที่สุดในแม่น�้าโขงตอนล่าง คือ ประเทศไทย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบนเิวศและวถิชีวีติของชาวบ้านตามรมิแม่น�า้โขง โดยปรากฏการปลาหลงฤดูเพราะระดับ
น�้าที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วและเขื่อนที่ปิดก้ันทางอพยพของปลาท�าให้ปลาไม่สามารถอพยพไปยัง
แม่น�้าสาขาได้ สร้างความสับสนให้กับชาวประมงและชาวบ้านริมแม่น�้าโขงเนื่องจากความรู้ที่มี
อยู่ไม่สามารถใช้ในการหาปลาได้

๖. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) 
จังหวัดหนองคาย

ปัญหาระดับน�้าที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ นรข. 
เนื่องจากไม่สามารถใช้เรือในการปฏิบัติการได้ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติการโดยใช้
รถจักยานยนต์ในปฏิบัติการแทน เช่น การออกปราบปรามยาเสพติด และการลาดตระเวนตาม
ล�าน�า้ เพราะในบางพืน้ทีร่ะดบัน�า้ในแม่น�า้ทีต่�า่เกนิไปท�าให้ไม่สามารถใช้เรอืในการปฏบิตักิารได้ 
นอกจากนีร้ะดบัน�า้ทีล่ดลงยงัส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีใ่ช้เรอืในการปฏบิตังิาน 
แม้แต่ด้านวฒันธรรมกไ็ด้รบัผลกระทบ เช่น การแข่งเรือตามประเพณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้

เนื่องจากระดับน�้าที่ต�่า
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ส�าหรับชาวประมงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากระดับน�้า

ที่ลดลงท�าให้จ�านวนปลาลดลงตามไปด้วย ส่วนการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเน่ืองจากอุปกรณ์

การสบูน�า้ท่ีมอียูไ่ม่สามารถท�าการสบูน�า้ในระดับต�า่ได้ ถ้าจะสบูต้องลงทนุจดัซ้ืออปุกรณ์ใหม่ ซ่ึง

จ�าเป็นต้องมกีารลงทุนใหม่ซึง่มีราคาสงูท�าให้ไม่คุม้ค่าในการลงทนุ ดังนัน้ยาเสพติดเป็นช่องทาง 

การหาเงินได้ง่าย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพไปค้ายาเสพติด เพราะเป็นวิธีในการหา 

รายได้ที่ท�าได้ง่ายในช่วงหน้าแล้ง

การลดลงของระดับน�้าท�าให้การข้ามฝั ่งของชาวลาวที่จะเข้ามา

ประเทศไทยนัน้เป็นไปได้ง่ายขึน้ ซึง่ส่งผลให้มชีาวลาวจ�านวนมากทีต้่องการข้ามแดนมายงัฝ่ังไทย  

ท�าให้การตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดนั้นเป็นไปด้วยความยากล�าบาก จึงท�าได้แค่การสุ่มตรวจ

เท่านั้นซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง อาจท�าให้คนที่ลักลอบน�าสิ่งผิดกฎหมาย

หรือยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

แผนภาพที่ ๔.๔ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร

ที่มา: การลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย

ปัจจุบันการลักลอบน�ายาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยเกิดข้ึนในทุก

ช่องทาง โดยเฉพาะแม่น�้าโขงซึ่งมีระดับน�้าที่ลดลงท�าให้ง่ายต่อการลักลอบขนยาเสพติด ท�าให้

เกดิความร่วมมอืกนัของคนทัง้สองฝ่ังแม่น�า้โขงระหว่างชาวไทยกบัและชาวลาวทีม่คีวามใกล้ชดิ

กันเสมือนเครือญาติร่วมมือกันค้ายาเสพติด เช่น ผู้ใหญ่บ้านในบางหมู่บ้านของฝั่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นพี่น้องกับชาวลาว เป็นต้น

ส�าหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถน�ามาใช้ในการกระท�าผิด

กฎหมาย ซึ่งสร้างปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น การใช้โดรนในการขนส่งยาเสพติด

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานความมั่นคงเร่งแก้ไขปัญหาในการป้องกันตลอดท้ังล�าน�้า เพราะ  
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มกีารใช้โดรนในการขนส่งยาเสพตดิในบางอ�าเภอและในอนาคตมคีวามเสีย่งของการใช้โดรนใน

การก่อการร้าย เช่น การสร้างโดรนติดอาวุธสงครามในการสร้างความวุ่นวายต่าง ๆ ซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่

๗. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน

เชียงคาน จังหวัดเลย

ปัจจบุนัระดบัน�า้ทีผ่นัผวนของแม่น�า้โขงไม่ได้เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ 

แต่เกิดจากการปล่อยน�้าของเข่ือน เมื่อมีการปล่อยน�้าในปริมาณมากส่งผลให้ระดับน�้าที่สูงเกิน

กว่าระดับสูงสุดของธรรมชาติ ซึ่งตามธรรมชาติแล้วระดับน�้าจะไม่สูงเท่ากับระดับน�้าที่เขื่อนได้

ท�าการปล่อยมา โดยการเปลีย่นแปลงนีเ้กดิขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในกรณขีองการทดลองผลติกระแส

ไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบุรีในห้วงเดือนกรกรกฎาคม และการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งมาขายให้กับ

ประเทศไทยในห้วงเดือนตุลาคม โดยข้อมูลของคณะกรรมาธิการแม่น�า้โขง (Mekong River 

Commission: MRC) พบว่าระดบัน�า้ของหน้าเขือ่นกบัของท้ายเขือ่นนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก 

ซึ่งระดับน�้าท่ีผันผวนของแม่น�้าโขงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนตามแนว 

แม่น�้าโขง โดยเฉพาะเกษตรกรริมโขงที่ได้รับผลกระทบจากการที่พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

จากระดับน�้าที่สูงขึ้นท�าลายพืชผลทางการเกษตร

โดยปกติตามธรรมชาติน�้าในแม่น�้าโขงจะใสในระยะเวลาไม่เกิน  

๑ สปัดาห์ แต่ปัจจบัุนน�า้ในแม่น�า้โขงใสตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาหลายเดอืน เนือ่งจากตะกอนทีม่า 

กับน�้าหายไปซึ่งตะกอนเหล่านั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก ส่ง

ผลกระทบให้ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อย ๆ เลือนหายไป และในอนาคตผลกระทบ

เหล่านั้นจะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น

นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนท�าให้ปลาบางชนิดไม่

สามารถอพยพไปวางไข่ในฤดูกาลวางไข่ได้ อาจส่งผลกระทบท�าให้ปลาบางสายพันธุ์สูญพันธุ์ใน

อนาคต ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปลาในแม่น�้าโขงเป็นปลาอพยพกว่าร้อยละ ๗๐ จึงมีการอพยพ

ไปยงัต้นน�า้ของแม่น�า้สาขาเพือ่ท่ีจะวางไข่ แต่ปลาเหล่านัน้ไม่สามารถทีจ่ะข้ามเขือ่นเพือ่ไปวางไข่

ได้จึงท�าให้ปลาเหล่านั้นว่ายน�้าย้อนกลับมา ท�าให้มีการจับปลาได้ปริมาณที่เยอะผิดปกติหรือ 

การจับปลาได้นอกฤดูกาล
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๘. กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖ อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

เจ้าหน้าทีก่องร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที ่๒๔๖ ได้อธบิายถงึปัญหา

เกาะดอนที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาตามอีกหลายประการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของดอนโคราช 

เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นแผ่นดินติดกันมีระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ท�าให้เกิดปัญหา 

เช่น การขนส่งยาเสพติด และการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

การเข้าจับกุมผู ้กระท�าความผิดเร่ืองยาเสพติดท�าได้ยากยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากวธิใีนการส่งมอบยาเสพตดิเป็นการส่งมอบแบบไม่ได้อยูใ่นระยะประชดิ เช่น การขนส่ง

มาทางน�า้และการโยนของผดิกฎหมายขึน้มาบนฝ่ัง โดยผู้ต้องหาไม่ลงมาจากเรือ ท�าให้ไม่สามารถ

จบักมุตวัผูต้้องหาได้ถงึแม้ว่าจะมคีวามพยายามในการดกัซุม่จบักมุ เมือ่การจบักุมผูก้ระท�าความผดิ

เป็นไปได้ยากจึงส่งผลให้จ�านวนผู้กระท�าความผิดมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันมีการลักลอบเข้าประเทศผ่านทางบริเวณท่าข้ามและ 

ท่าประเพณต่ีาง ๆ ท่ีไม่ใช่จดุผ่อนปรนและจดุผ่านแดน ส่งผลกระทบให้มปัีญหาอาชญากรรมเพิม่ 

มากขึ้น ซึ่งพื้นที่ในการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเป็นพื้นที่ที่ควบคุมได้ยาก ถึงแม้ว่า

หน่วยงานด้านความมัน่คงได้มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้เพ่ือช่วยลดการกระท�าความผิดดังกล่าวแต่

ความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนเครือญาติของพ่ีน้องชาวไทย-ลาว ส่งผลให้มีการกระท�าความผิด

เพิ่มมากขึ้น

ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีจากผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาตามแนวแม่น�า้โขง 

ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นผู้รู้เห็นช่องทางในการกระท�าความผิด ดังนั้นหน่วยงานควรมี

มาตรการเข้มแข็งเพื่อป้องกันการกระท�าความผิด (๒) ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ เนื่องจาก

ความไม่แน่นอนของทัง้ฝ่ังไทย และ สปป.ลาว ท�าให้กระทบต่อการตัดสินใจของนกัลงทนุในการ

ลงทุนด�าเนินกิจการต่าง ๆ และ (๓) ชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่าง ๆ มี

ความพยายามพัฒนากระตุ้นและส่งเสริมเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อหารายได้หลักจากการ

ท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้ เช่น ป่าค�าชะโนด

  ๔.๑.๑.๓ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความร่วมมือภายในประเทศ

(๑) ความร่วมมอืกบัภาครัฐ ท่ีท�าหน้าท่ีให้ข้อมลู รับเร่ืองร้องเรียนจาก

ประชาชนและจากภาคธรุกจิเพือ่แก้ไขปัญหา นอกจากนีไ้ด้มกีารประชมุกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ภาครัฐได้ออกนโยบายห้ามเผาท่ีดินเพื่อการเกษตร แต่ยังม ี

การลกัลอบเผาเป็นจ�านวนมาก จงึท�าให้ภาครฐัแก้ปัญหาโดยการ ไปขอความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการ 

ไม่รับซื้ออ้อยที่มีการเผา ชะลอการซื้อ หรืออ�านวยความสะดวกให้น้อยลงแต่ก็ยังไม่เป็นผล  

ในปีนีจ้งึได้น�าเรือ่งน้ีเข้ามาในท่ีประชุมแล้วได้ข้อสรปุว่าให้ภาคเอกชนทีเ่ป็นภาคธรุกิจรับซือ้ใบอ้อย 

เพือ่น�ามาท�าปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั ซึง่ข้อสรปุนีเ้กดิจากการแก้ปัญหาร่วมกัน สิง่นีค้อืตวัอย่างของ

นโยบายที่ท�าให้ภาพลักษณ์ดีข้ึน และโครงการได้เกิดขึ้นและประสบผลส�าเร็จ ซึ่งไปสู ่

การพัฒนาการต่อยอดในอนาคต

นอกจากนี้ภาครัฐได้ส่งนักวิชาการมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น 

กฎหมายทีว่่าด้วยว่ารถทกุคนัจะต้องม ีGPS ประชาชนควรท�าอย่างไร เป็นต้น ซึง่เมือ่เกดิปัญหา

ในด้านความรู้ความเข้าใจก็สามารถแจ้งขอรัฐในการส่งบุคลากรมาให้ความรู้ได้ ปัจจุบันความ

ร่วมมือของรัฐและเอกชนในขอนแก่นนั้นมีการร่วมมือในการดูแลและการเข้าถึงเพ่ือการแก้ไข

ปัญหารวดเร็ว

(๒) ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั ในการค้นคว้าวจิยั เช่น ความร่วมมอื

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาท่าเรือบก ซึ่งขอนแก่นเป็นหน่ึงในจังหวัดที่ได้ 

การศึกษาในการโครงการท่าเรือบก ซึ่งตอนนี้อยู่ในข้ันตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

นอกจากน้ียงัได้มคีวามร่วมมอืกับมหาวทิยาลยัขอนแก่นในการศกึษาค้นคว้าวจิยัร่วมกนัอกีด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 (๑) สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนภุาคลุ่มแม่น�า้โขงได้ท�าบนัทึก

ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding: MOU) กับสมาคมด้าน

โลจิสติกส์ใน ๖ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยสถาบัน

ความร่วมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุม่น�า้โขง (Mekong Institute: MI) ให้งบสนบัสนนุและจัดท�า

โครงการ Mekong Forums ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งมีการจัดส่งบุคลากรมาอบรมเรียนรู้ร่วมกัน

ทกุปี เป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การแก้ไขและพฒันาในด้านต่าง ๆ ของแต่ละประเทศร่วมกนั 
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๒. สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จังหวัด

ขอนแก่น

สถาบันฯ มีความร่วมมือด้านการศึกษา การเรียนรู้ วิจัย และ

นวัตกรรม และใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และสร้างการเรียนรู้

ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี การใช้มิติด้านการศึกษา/ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เป็นตัวช่วยให้

เกดิการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการให้ทนุการศกึษาแก่ประเทศเพือ่นบ้าน 

ซึ่ง สปป.ลาว มีศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุด และผู้ที่มาเรียนเป็นผู้ที่ประสบ 

ความส�าเร็จในระดับสูง

ส�าหรับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงบวก และสร้าง

ความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงแบบองค์รวม มีดังนี้

(๑) การสร้างเขื่อนในแม่น�้าโขง มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นตัวน�า ซึ่ง

การจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น อันดับแรกจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันก่อน ซึ่งความไว้

เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเป็นต้นทุนที่ถูก และเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ดังนั้นประเทศไทย ควร

ลงทนุในการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจให้เกดิขึน้ระหว่างกนั โดยเฉพาะความไว้เน้ือเชือ่ใจในทางการเมอืง/ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน�า โดยเฉพาะประเด็นด้านการค้าและ

การบริการ รวมทั้งต้องส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านร่วมด้วย

(๒) การใช้เศรษฐกจิแบบร่วมทนุจะช่วยสร้างความสมัพันธ์ได้มากขึน้ 

เช่น การร่วมทุนการท่องเท่ียวรมิแม่น�า้โขง ไทย-สปป.ลาว การท�าสาธารณสขุเชงิรกุไทย-สปป.ลาว 

เป็นต้น โดยควรมกีารศกึษาข้อมลูของประเทศเพือ่นบ้านในเชงิลกึมากขึน้ โดยพจิารณาทีร่ากฐาน

ทางประวัติศาสตร์ร่วมด้วย เพื่อน�ามาสู่การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เหมาะสมต่อไป

(๓) ความร่วมมอืด้านสังคมและวฒันธรรมทัง้ในระดับรัฐกบัรัฐ เอกชน

กับเอกชน ภาคประชาสังคมกับภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษา ทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มเฉพาะ โดยค�านึงถึงความแตกต่างด้าน

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้หลักการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

และผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินร่วมกัน โดยควรเริ่มต้นกิจกรรมในระดับพื้นที่

ที่เป็นไปได้และเห็นชอบร่วมกันก่อน
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๓. กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี

ความร่วมมือภายในประเทศ

 (๑) ด้านเกาะดอน

 (๑.๑) ร่วมกับส่วนราชการอ�าเภอชายแดน สนับสนุนและให้การ

คุ้มครองราษฎรไทยขึ้นไปท�ากินบนดอนที่คาดว่าเป็นของฝ่ายไทย ปัจจุบันมีราษฎรไทย ขึ้นไป

ท�ากินบนดอน จ�านวน ๑๐ ดอน ลักษณะเช้าไปเย็นกลับ (ดอนน้อย ดอนโม ดอนเขียวน้อย  

ดอนเขยีว ดอนต�า่-แตง ดอนน้อย ดอนยาด ดอนบ้านแพง ดอนแกวกอง/หมากทนั และดอนนางหงส์)

(๑.๒) จัดก�าลังลาดตระเวนร่วมกับกองก�าลังผาเมือง และ 

กองก�าลังสุรนารีในพื้นที่รอยต่อ

(๑.๓) จัดก�าลังสนับสนุนศุลกากร  ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง และ

ฝ่ายปกครองในการตรวจสอบการผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า

(๑.๔) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้ 

แก่ผูบ้งัคบัหน่วย เจ้าหน้าทีร่ฐั และราษฎรในพ้ืนท่ีชายแดน เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน

และการรุกล�้าเกาะดอน

(๑.๕) ร่วมกับศลุกากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนดแนวทาง 

แกไ้ขปญัหาการลกัลอบดูดหนิ-ทรายตามล�าแมน่�า้โขง และการขออนญุาตน�าเขา้สนิค้านอกทาง

อนุมัติ

(๑.๖) ปฏบิตังิานแผนงานโครงการของ ฝ่ายกจิการพลเรือน ศนูย์

ปฏิบัติการกองทัพบก โดยด�าเนินการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติในพื้นที่ชายแดน โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน  และโครงการ

หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับโครงการลักษณะ People to 

People (P to P) ของจงัหวดัและอ�าเภอชายแดน โดยทัง้ ๓ โครงการ เกดิผลสมัฤทธิ ์ในการสร้าง

เครือข่ายภาคประชาชน ๘,๒๐๐ คน จัดตั้งก�าลังประชาชน ๕๕๐ คน และจัดตั้งแหล่งข่าว 

ภาคประชาชน ๑,๖๔๐ คน

(๒) ยาเสพติด 

กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรีได้มีมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยม ี

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ คอื มาตรการบริหารจดัการแบบบรูณาการ

และมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยแต่ละมาตรการมีการปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้
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(๒.๑) มาตรการบริหารจัดการแบบบรูณาการมรีายละเอยีด ดังนี้

(๒.๑.๑) ร่วมกับจังหวัดและอ�าเภอการจัดท�าแผน ค�าสั่ง

ยุทธการ ในการขับเคลื่อนการใช้ก�าลังทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(๒.๑.๒) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ปรับปรุงประมาณการข่าวกรองด้านยาเสพติดในทุกวงรอบ ๓ เดือน

(๒.๑.๓) จดัต้ังกลุม่ แอปพลเิคชนัไลน์ เพ่ือใช้ประสานและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ให้รวดเร็วทันเวลา ชื่อกลุ่ม “สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนปี ๖๒”

(๒.๑.๔) ประสานต�ารวจภธูรภาค ๔ บรูณาการจดัตัง้จดุตรวจ

จุดสกัด 

(๒.๑.๕) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ และ

ก�าหนดแนวทางการท�าลายเครอืข่ายรายส�าคญัระดบัผูส้ัง่การโดยเกบ็รวบรวมข้อมลูความเชือ่มโยง 

น�าไปสู่การจัดท�าเป็นคดีสมคบ และตรวจยึดทรัพย์สินให้ได้ในที่สุด

  (๒.๒) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ : ร ่วมกับ 

กรมชายแดนทหารและกองทพัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวจดัตัง้ชดุประสานงานประจ�า

พื้นที่ชายแดนไทย - ลาว ขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัดชายแดนกับ ๖ แขวงฝั่งตรงกันข้าม

เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทีผ่่านมามกีารประชุมและ

พบปะพัฒนาสมัพันธ์ในทกุพืน้ที ่จนน�าไปสูก่ารแลกเปลีย่นข้อมลูเครอืข่ายนกัค้ายาเสพตดิ และ

ร่วมมือติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พนัธกจิการประสานความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน มรีายละเอยีด

ดังนี้

  (๓.๑) ให้การช่วยเหลอืราษฎรลาวทีข้่ามมารกัษาพยาบาลในฝ่ังไทย

อย่างต่อเนื่อง

  (๓.๒) ให้ค�าแนะน�าส่วนราชการอ�าเภอชายแดน ในการร่าง

ประเดน็หารอืกับ สปป.ลาว เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาทีอ่าจจะกระทบต่อความมัน่คงตามแนวชายแดน

  (๓.๓) จัดผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ 

กับ ผู้น�า สปป.ลาว ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างต่อเนื่อง

  (๓.๔) จดั ผบ.หน่วยในพืน้ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมกระชบัความสมัพันธ์ 

ในทุกโอกาส ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย

ความร่วมมือภายในประเทศ

(๑) มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดหนองคาย  

ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมฯ เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๑) มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ สปป.ลาว ส�าหรับ

ส�านกังานเจ้าท่ามกีารจดัเจ้าหน้าที ่ เพือ่เข้าร่วมประชมุฯ ร่วมกบั สปป.ลาว ผ่านกลไกความร่วมมอื 

ของจังหวัดหนองคาย 

๕. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง ๗ จังหวัด 

ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย 

ความร่วมมือภายในประเทศ

(๑.) สร้างโครงข่ายความร่วมมือระดับชุมชน แบบมีส่วนร่วม (Net-

work Technology) จดัตัง้องค์กรเครอืข่ายรบัผดิชอบแบบกระบวนการ การมส่ีวนร่วมของเครอืข่าย

ชุมชนลุ่มน�้าโขง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ลดความเหล่ือมล�้า 

ด้วยระบบ “Profit sharing”และลดความเสี่ยง การขาดทุนของสมาชิก

(๒) ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยการก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพและ

หน่วยที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท�าข้อมูลเชิงวิชาการเฉพาะในเรื่องผลกระทบเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ 

ตลอดจนให้การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment  Technology) สร้างและ

จดัท�ากระบวนการถอดบทเรยีนจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทีผ่่านมาและร่วมก�าหนดแนวทาง

แก้ไข เครื่องมือ หน่วยงาน เจ้าภาพในแต่ละส่วน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 (๑) โดยกระทรวงการต่างประเทศ ท�าความร่วมมือทวิภาคี ขอข้อมูล

การจัดการน�้าแม่น�้าโขงและการแก้ไขปัญหาภายใต้กลไกการแก้ไขปัญหาการประมงระดับชาติ 

และแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย 

๖. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) 

จังหวัดหนองคาย

นรข.เขตหนองคาย มีพันธกิจที่เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคง กับ

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
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(๑) การเฝ้าตรวจและป้องกนัชายแดน ด�าเนนิการจดัก�าลงัพลเฝ้าตรวจ

พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท�าความผิดกฎหมาย การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และบูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าตรวจตามจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ได้แก่ การจัด

ก�าลงัพลเฝ้าตรวจตามภมิูประเทศส�าคญัทีเ่สีย่งต่อการกระท�าผดิกฎหมาย เช่น ช่องทางธรรมชาติ 

ท่าข้ามประเพณ ีตลอดจนการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานความมัน่คงตัง้จุดตรวจ จดุสกดั เป็นต้น 

การจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการอบรมเครือข่ายข่าว

ภาคประชาชน การจัดโครงการจัดระเบียบจุดจอดเรือในล�าแม่น�้าโขง และการร่วมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ 

(๒) ด้านกิจการพลเรือน ในปีที่ผ่านมา นรข.เขตหนองคาย ได้ด�าเนิน

การในด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบควบคู่ไปกับงานด้านยุทธการ โดยการเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญั และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ที ่ เช่น การให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนในด้านต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทางน�้า  

ในห้วงเทศกาล การจดัเรอืและก�าลงัพล ร่วมฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน�า้ และการจดั

ก�าลังพลร่วมงานราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ กับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะการร่วม

ในพิธีที่แสดงถึงความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบัน

๗. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน

เชียงคาน จังหวัดเลย

ความร่วมมือภายในประเทศ

(๑.) ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวในแม่น�้าเลย และส่งเสริม

อาชีพเสริมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น สาหร่าย เป็นต้น

(๒) ภาครฐัควรสนบัสนนุให้คนในพืน้ทีม่กีารปรบัตัวสูก่ารเปลีย่นแปลง 

โดยการรวมตวักนัของกลุม่ชาวประมงในการปรบัตวัเพือ่ทีจ่ะรกัษาวถิชีวีติดัง้เดมิของชาวบ้านที่

อยู่คู่กับสิ่งแวดล้อม โดยให้เชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนมีวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาของตนเองที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมความรู้มาท�าให้เป็นหลักสูตรของท้องถิ่น ให้

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ปัญหา

สภาพภูมิอากาศ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

(๓) ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น�้าโขงเป็นกลุ่มที่หน่วยงานรัฐไม่ให้

ความส�าคัญและไม่มีอ�านาจในการผลักดันหรือเสนอนโยบายได้ ซึ่งในการน�าเสนอก็สามารถน�า
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เสนอได้แค่ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ซ่ึงถ้าระดับจังหวัดไม่ได้น�าเสนอปัญหาเหล่านี้ใน

ระดับนโยบายก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นเลย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๑) ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ควรมกีารพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกัน  

เช่น โครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง หรือการท่องเที่ยว เลย หนองคาย หนองบัวล�าภู 

อุดรธานี หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ เนื่องจากแม่น�้าโขงเป็นแม่น�้านานาชาติ การมีพื้นที่

ชายแดนติดกันจึงท�าให้มีกฎระเบียบต่าง ๆ มาก ดังนั้นหากมีความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศร่วมกัน จะท�าให้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ของทั้งสองฝั่งริมแม่น�้าโขง

(๒) ไทย และ สปป.ลาว ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการท�า

ประมงเชิงอนุรักษ์ร่วมกัน

๘. กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖ อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

ความร่วมมือภายในประเทศ

(๑) แนวทางแก้ไขปัญหาภยัคกุคามความมัน่คง เช่น ยาเสพตดิจ�าเป็น

ต้องใช้หลายภาคส่วนเข้ามาก�ากับดูแล เช่น กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี และต�ารวจตะเวนชายแดน 

นรข. กรมทหารพราน ต�ารวจภูธร แต่เนื่องจากการสื่อสารปัจจุบันไม่ค่อยมีการบูรณาการเต็ม

รูปแบบเท่าที่ควร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๑) การประสานงานกับสปป.ลาว ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ทาง 

ตชด. และกองก�าลงัสรุศกัดิร่์วมกับทางสปป.ลาว รวมกนัจัดต้ังประชมุโดยมกีารจัดต้ังชุดประสาน

งานไทย-สปป.ลาวในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้บัญชาการกองก�าลังก็เป็นหัวหน้าชุด

ประสานงานในทุกจังหวัด รองหัวหน้าชุดก็จะเป็น ผบ.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการมีทั้ง 

ผูบ้งัคบัการกรมทหารพราน ผบ.ตชด ผบ.นรขเขต โดยในห้วง  ๖ เดอืนทีผ่่านมามกีารประชมุ 

กบัสปป.ลาว ประมาณ ๔ ครัง้ โดยเป็นการสลบักันเป็นเจ้าภาพ เมือ่เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ 

มีการประชุมทีส่ะหวนันะเขตต่อมาในเดอืนธนัวาคม ปี ๒๕๖๒ ได้จัดประชมุฯ ที ่จ.อดุรธาน ีโดย

มีมติที่ประชุมในปีงบประมาณนี้ก็จะมีการประชุมทุกเดือนในลักษณะพ้ืนที่ต่อแขวง และครั้ง

ล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

(๒) การด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การประชุม



95เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมกัน การรับประทานอาหาร และการเล่นกีฬาร่วมกัน เช่น ฟุตบอล เปตอง เป็นต้น โดยจะ

จัดสลับกันเป็นเจ้าภาพ แต่ปัญหา คือ สปป.ลาวมักไม่มีงบประมาณ ฝั่งไทยจึงมักสนับสนุนใน

ส่วนดังกล่าวแทน

๔.๑.๑.๔ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

กองทพัมบีทบาทส�าคญัอย่างมากในประเดน็ด้านการสร้างความมัน่คง

ในพื้นที่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศน์ของแม่น�้าโขงท่ีท�าให้การเคล่ือนย้ายของผู้คน

สามารถท�าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ท�าให้ภัยคุกคามในพื้นที่ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม และ

การหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้เช่นกนั ดงันัน้กองทพัจงึมบีทบาทส�าคญั

ในการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภัยคุกคามดังกล่าว ส�าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ

กองทัพในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

(๑) กองทพัควรมบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาเชงิ

พื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ และ

ระหว่างประชาชนต่อประชาชน รวมท้ังขยายพืน้ทีจ่ากแต่เดมิทีก่องทพัให้ค�าแนะน�าส่วนราชการ

ที่อ�าเภอชายแดน ในการร่างประเด็นหารือกับ สปป.ลาว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจจะกระทบ

ต่อความมัน่คงตามแนวชายแดน โดยขยายพืน้ทีก่ารให้ค�าแนะน�าแก่ส่วนราชการในพืน้ทีต่อนใน

ร่วมด้วย

(๒) กองทัพควรเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเป็นโซ่ข้อกลางของการ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของหน่วยงานด้าน 

ความมั่นคงในพื้นที่ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการพัฒนา

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากวัตถุประสงค์ของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยประสาน 

สนับสนุน และเชื่อมโยงการท�างานร่วมกันระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานความร่วมมือด้านบุคลากรและองค์ความรู้
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จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

ดังนั้นจึงมีข้อเสนอในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ภาครฐัควรมกีจิกรรมท่ีส่งเสริมการท�างานร่วมกนัท้ัง ๓ ฝ่ายได้แก่ 

ข้าราชการ นักธุรกิจ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เพือ่เสรมิสร้างการด�าเนนิงานร่วมกนั และสร้างความสัมพนัธ์ไว้เนือ้เชือ่ใจอย่างต่อเนือ่งในรูปแบบ 

ต่างๆ ที่หลากหลาย

(๒) นโยบายของภาครฐัในการรองรบักบัความท้าทายต่อความมัน่คง

แบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืควรเป็นนโยบายทีช่ดัเจนและ

ไม่เปลีย่นแปลงบ่อย ซึง่รวมถึงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัทีต้่องมคีวามชดัเจน

และต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่มีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแนวทาง

การด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพไม่เปลีย่นแปลงตามการเปลีย่นแปลงของข้าราชการประจ�า

ในพื้นที่

(๓) ส�าหรับหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีควรจะมีการทบทวนและ

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติที่ตรงตามนโยบายอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมี 

ความเกีย่วข้องกับการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือลดโอกาสการน�าปมทางประวติัศาสตร์

ระหว่างไทย-สปป.ลาว ในอดีตมากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันในปัจจุบัน ทั้งนี้ไทยควร

จะแสวงประโยชน์ในการใช้ปัจจัยที่เกื้อกูล ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมพัฒนา

ความสมัพันธ์ร่วมกบั สปป.ลาว ทัง้ในระดบัภาครฐัต่อภาครฐั ระดบัภาคธรุกจิต่อภาคธรุกจิ และ

ระดับภาคประชาชนต่อภาคประชาชน

(๔) ไทยควรขยายความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว ผ่านการศึกษา เช่น 

การให้ทุนการศึกษาท้ังในระดับผู้น�า และระดับเยาวชนทั่วไป เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นวิธีที่สามารถ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่ดีที่สุดและลงทุนน้อยที่สุด 

(๕) ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการร่วมกันพัฒนา

ศกัยภาพในเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการสนับสนุนการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน และการมหีลกัสูตร

ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ศึกษาร่วมกัน อันจะน�ามาสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

ร่วมกัน
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๒. สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง จังหวัด

ขอนแก่น

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) การเข้ามาของรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่มาสร้างใน สปป.ลาว 

นัน้ ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมครัง้ใหญ่ และคาดว่าจะเกิดการเปลีย่นแปลง

ในสงัคมอย่างก้าวกระโดด ซึง่ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ของ สปป.ลาว โดยเฉพาะการไหลบ่า 

เข้ามาของกลุ่มทุนจากจีน ซึ่งรถไฟดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๖๔ จึงถือเป็นความท้าทาย

ของไทยเช่นกัน โดยเฉพาะพื้นท่ีฝั่งตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ดังนั้นกองทัพและหน่วยงาน 

ความมัน่คงต้องเตรยีมรบัมอืกับเรือ่งดงักล่าว โดยเฉพาะภยัคกุคามข้ามพรมแดนทีก่�าลงัจะเกดิขึน้

พร้อมกับการเปิดใช้งานของรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว

(๒) เจ้าหน้าที่ทหารและต�ารวจได้มีการปฏิบัติภารกิจได้ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบดีอยู ่แล้ว โดยมีการตั้งจุดตรวจและหากพบผู้กระท�าผิดโดยเจตนาก็จะมี 

การด�าเนนิคดตีามกฎหมายแต่ถ้าผูก้ระท�าผดินัน้ไม่ได้มเีจตนาในการกระท�าผดิกจ็ะเป็นเตอืนแทน  

จึงไม่ท�าให้ผู้ประกอบการเกิดความหวาดกลัวในการด�าเนินกิจกรรมหรือท�าธุรกิจต่างๆ ท�าให้มี

ความพอใจต่อบทบาทของหน่วยงานความมั่นคง 

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) การเสรมิสร้างโอกาสด้านเศรษฐกจิ และการค้าชายแดนของไทย 

สามารถท�าได้โดยการพัฒนาให้ผู้ประกอบการและประชาชน มีความพร้อมสามารถรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีการแปลภาษาเพื่อสนับสนุนการค้า

ชายแดน การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายให้มีความเป็นสากล การจัดท�าธนาคารน�้าเพ่ือรับมือกับวิถีชีวิตภาคการเกษตรท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงไป และการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ เป็นต้น

(๒) การน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวก และลด

ข้อผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึน้จากการปฏบัิตงิานชายแดนในพืน้ที ่ เช่น การเสยีภาษ ีการข้ามผ่านแดน 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามรูปแบบของการน�าเทคโนโลยีมาใช้นั้นควรปรับเปล่ียนให้เหมาะสม 

กับผู้ใช้และสามารถน�าไปใช้ได้จริง
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๓. กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) เนือ่งจากในพืน้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานไม่มกีลไกความร่วมมอื

คณะกรรมการชายแดนส่วนภมูภิาค Regional Border Committee (RBC) ในการแก้ไขปัญหา

เส้นเขตแดน และการรุกล�้าเกาะดอน จึงท�าให้การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท�าได้ด้วยการผลักดันให้

ส่วนราชการระดับอ�าเภอ และจังหวัดจัดท�าหนังสือประท้วงไปยังเจ้าเมือง และเจ้าแขวง ของ 

สปป.ลาว พร้อมเกบ็รวบรวมเป็นฐานข้อมลูและรายงานหน่วยเหนอื รวมทัง้ทางหน่วยยงัได้เสนอ

ปัญหาดังกล่าวให้กับกรมกิจการชายแดนทหาร และคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ

เรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว (General Border Committee: GBC) ได้รับทราบ เพื่อ

เป็นประเดน็น�าเสนอไปสูก่ารร่วมกนัแก้ไขปัญหา ซึง่ในอนาคตหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอาจพจิารณา

ถึงการพัฒนากลไกความร่วมมือในประเด็นดังกล่าว

(๒) ตามภารกิจของหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการประสาน 

ความร่วมมอืเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิ ผ่านโครงการหมูบ้่านเข้มแข็งคูข่นานตามแนวชายแดน และ

สนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันท้ังในระดับรัฐต่อรัฐ และระดับประชาชนต่อ

ประชาชน ซ่ึงมองว่าความร่วมมอืดงักล่าวเป็นส่ิงทีดี่ในการเสริมสร้างเกราะป้องกนัภยัคกุคามที่

จะเกิดขึ้นพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหน่วยงานจึงควรด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

(๓) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้ที่กระท�าผิดกฎหมายมีการใช้อากาศยานไร้คนขับบินลาดตระเวนตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ก่อนกระท�าการ จึงท�าให้ในอนาคตกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง

ต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาท�าในเรื่องผิดกฎหมายดังกล่าว 

(๔)  จากปัญหาเกาะดอนเกดิใหม่ ทีย่งัไม่มกีารปักปันเขตแดนระหว่าง

กัน ซึ่งปัจจุบันพบเห็นราษฎรลาวรุกข้ึนไปท�ากินและอาศัยบนดอนเป็นชุมชนถาวร ดังนั้นทาง

หน่วยงานจึงได้ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนและการรกุล�า้เกาะดอน ให้

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและราษฎรในพืน้ทีช่ายแดน เพือ่ป้องกันมใิห้ส่งผลให้เกดิปัญหาเขตแดน

ระหว่าง ไทย-สปป.ลาวได้ในอนาคต ซึ่งในประเด็นนี้ หน่วยงานยังคงต้องการความร่วมมือจาก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) หน่วยงานยงัคงต้องการความร่วมมอืในด้านมาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิจากทกุภาคส่วน แม้ทีผ่่านมาจะมกีารด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข้องมากมาย 
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เช่น (๑) จัดโครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด (๒) จัดตั้ง

หมูบ้่านชมุชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพตดิ และผลกัดันให้ได้รบัเงนิขวญัถงุพระราชทานกองทนุแม่

ของแผ่นดนิจ�านวน ๗ หมูบ้่าน พร้อมทัง้มมีาตรการบ�าบัดฟ้ืนฟ ูและมกีารน�าผูป่้วยทีต่ดิยาเสพตดิ 

เข้ารับการบ�าบัด แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นภัยคุกคามส�าคัญใน 

พื้นที่อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นความร่วมมือในด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก

ทุกภาคส่วนจึงยังคงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

(๒) ทุกหน่วยงานควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อม

โยงข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซ่ึงปัจจุบันหน่วยงานได้มีการใช้

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งกลุ่ม 

แอพพลิเคชันไลน์ เพื่อใช้ประสานและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วทันเวลาในชื่อกลุ่ม 

“สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนปี ๖๒” ซึ่งเป็นช่องทางท่ีท�าให้สามารถติดตามสถานการณ์ด้าน 

ความมัน่คงได้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้จงึเห็นว่า การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานมส่ีวนส�าคญั

ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมตามแนวแม่น�้าโขง 

(๓) ภาคส่วนอืน่สามารถเข้ามามส่ีวนช่วยในการสนบัสนุนการด�าเนนิงาน 

เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านร่วมกบักองทพัได้ โดยเฉพาะใน

มติด้ิานการสาธารณสขุ และด้านการศกึษา เนือ่งจากในปัจจุบนัทางหน่วยงานได้ให้การช่วยเหลือ

ราษฎรลาวที่ข ้ามมารักษาพยาบาลในฝั ่งไทยอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นหนึ่งในพันธกิจของ 

การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี

๔. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) กองทัพควรมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้าน

ความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวแม่น�้าโขง เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด และ

การจัดการปัญหาอากาศยานไร้คนขับด้วยวิธีการตัดสัญญาณควบคุม (Anti-drone) เป็นต้น 

เนือ่งจากในปัจจบุนัการลดลงของระดบัน�า้ในแม่น�า้โขง อาจจะกระทบต่อภารกจิของหน่วยงาน

ความมัน่คงในพืน้ทีบ่างประการโดยเฉพาะการลาดตระเวนทางน�า้ หรือตามร่องน�า้ทีไ่ม่สามารถ

ท�าได้ ตลอดจนเพื่อให้สามารถรับมือกับผู้ท่ีกระท�าผิดกฎหมายมีการใช้อากาศยานไร้คนขับบิน

ลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ก่อนกระท�าการ เป็นต้น
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(๒) การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่น�้าโขง โดยเฉพาะระดับน�้าใน

แม่น�า้โขงทีล่ดลง ส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมและประเพณดีัง้เดมิของคนในพืน้ทีท้ั่งสองประเทศ 

เช่น ประเพณีการแข่งเรือที่ไม่สามารถจัดได้ ท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทางวัฒนธรรม ดังนั้น

กองทัพจึงมีส่วนส�าคัญในการเข้ามาร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนให้

มากยิ่งขึ้นโดยผ่านโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน หรือโครงการอื่นๆ ที่

เกีย่วข้องตามภารกจิท่ีกองทัพด�าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั โดยให้กองทพัเข้ามามส่ีวนในการด�าเนนิ

กิจกรรม หรือเข้ามาเป็นแม่งานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว   

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) ภาครัฐควรด�าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความ

สัมพันธ์ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม และความส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่าง

ประชาชนกับประชาชนมากยิง่ข้ึน เนือ่งจากการพฒันาในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในจงัหวดันครพนมใน

ปัจจุบันน�ามาสู่ความเป็นเมืองมากข้ึน ดังน้ันภาครัฐและหน่วยงานราชการในท้องที่ จึงควรส่ง

เสริมและด�ารงความสัมพันธ์ในระดับเครือญาติของประชาชนไว้ และใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริม

ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมสอดส่องป้องกันภัยคุกคามตามแนว

แม่น�้าโขง

(๒) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารในระดับ

หน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น และร่วมกันจัดตั้งแหล่งข่าวภาคประชาชน 

  ๕. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง ๗ จังหวัดภาค

อีสาน จังหวัดหนองคาย

  ข้อเสนอต่อกองทัพ 

  (๑) ปัจจุบันในพื้นที่ยังไม่มีระบบการแจ้งเตือนภัยน�้าแล้งมีแต่เพียง

ระบบแจ้งเตือนน�้าท่วม และรอการแจ้งจากจีนเท่านั้น ท�าให้คนในพ้ืนที่วางแผนการจัดการ 

ภัยพิบัติได้ในลักษณะการตั้งรับเท่านั้น ดังนั้นกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรซ้อมแผน

ปฏิบัติให้กับภาคประชาสังคมหรือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการรับมือกับวิกฤตน�้าลด/ น�้าแล้ง 

ในแม่น�้าโขงด้วยเช่นกัน

  (๒) กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรซักซ้อมแผนอพยพกรณี

เข่ือนของจนี และเข่ือนไซยะบรุไีด้รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว เนือ่งจากประสบการณ์ทีผ่่านมา  

พบว่า เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเขื่อนของจีน และเขื่อนไซยะบุรีจะระบายน�้าจ�านวนมากลงแม่น�้าโขง 

จงึท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถรับมอืกับการระบายน�า้จ�านวนมหาศาลได้ทัน ดังนัน้กองทัพและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการซักซ้อมแผนอพยพภายใต้เงื่อนไข

สถานการณ์จ�าลองกรณีเกิดภัยพิบัติดังกล่าว

  (๓) กองทพัสามารถเข้ามาให้การสนบัสนนุด้านการบริหารจดัการน�า้ 

การพยากรณ์และประเมนิผลกระทบ ตลอดจนเป็นข้อมูลส�าคญัในการแจ้งเตอืนไปยงัประชาชน

ในพื้นที่ ส�าหรับการปรับตัวในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (๑) ควรมีการบูรณาการงานวิชาการ งานวิจัยไทบ้าน และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่น�้าโขง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน 

ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อม 

และตระหนกัถึงปัญหาการเปลีย่นแปลงเชิงนิเวศของแม่น�า้โขงร่วมกนั โดยเฉพาะในประเดน็ด้าน

ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

  (๒) ภาครัฐควรด�าเนินนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในเชิงรุกในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การฟื้นฟูระบบนิเวศต่าง ๆ  ร่วมกัน 

๒) การตั้งศูนย์พัฒนาประมงลุ่มน�้าโขง เพื่อการรักษาและขยายพันธุ์ปลา ๓) การสร้างระบบ

เตือนภัยระดับน�้า และการบริหารจัดการน�้าในภูมิภาค ๔) การส่งเสริมการเชื่อมโยงและการค้า

ระหว่างประเทศให้มากขึ้น และ ๕) การสร้างความสัมพันธ์ในมิติด้านวัฒนธรรมและศาสนา 

เป็นต้น

  (๓) การรวบรวมพันธุ์ปลา เพื่อกระจายในแหล่งน�้าภายใน พร้อมทั้ง

ให้ความรู้ในเรื่องการหาแหล่งอาหารส�ารอง และการปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารแก่

ประชาชนในพื้นท่ี พร้อมท้ังยกระดับศักยภาพส�านักงานประมงจังหวัดที่มีอยู ่เดิมให้เป็น 

ศูนย์บูรณาการครบวงจรตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลา การเพิ่มผลผลิตด้านการประมง ไปจนถึง 

การจ�าหน่าย เป็นต้น

  (๔) มรีะบบการช่วยเหลือ ชดเชย เยยีวยา เกษตรกรชาวประมง ชมุชน 

ท้องถิน่ ทีไ่ด้รับผลกระทบเฉพาะหน้าทัง้จากเขือ่นจนี และเขือ่นไซยะบรุ ีพร้อมทัง้สร้างโครงข่าย

ความร่วมมอืระดบัชมุชนแบบมส่ีวนร่วม และจัดต้ังองค์กรเครือข่ายรับผิดชอบแบบกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายชุมชนลุม่น�า้โขง เพือ่ตอบโจทย์การอนรุกัษ์ทรพัยากรและการพฒันา

เศรษฐกิจเชิงพื้นที่
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  (๕) ให้มกีารแจ้งข้อมลูการระบายน�า้กรณฉุีกเฉินจากเขือ่นทีอ่ยูต้่นน�า้

จะมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ประเทศท้ายน�้ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การแจ้ง

เตือนประชาชนได้ทันท่วงทีมากขึ้น 

๖. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.) 

จังหวัดหนองคาย

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) จากพันธกิจหลักของหน่วยงานในการคุ้มครองและรักษาผล

ประโยชน์ของชาติตามล�าแม่น�้าโขง แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง 

ท�าให้ในบางคร้ังไม่สามารถปฏิบัตภิารกจิลาดตระเวนทางเรอืได้ ทัง้นีห้น่วยงานจงึได้ปรบัเปลีย่น

และเพ่ิมรูปแบบการด�าเนินภารกิจไปตามสถานการณ์ เช่น การลาดตระเวนทางบก และการ

สนับสนุนก�าลังทางบกร่วมด้วย เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสามารถด�าเนินไปได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม ในอนาคตกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรใช้เทคโนโลยเีข้ามา

ร่วมในการรกัษาร่องน�า้ลกึให้คงที ่เพือ่ให้เรือของเจ้าหน้าทีแ่ละเรือของประชาชนทัว่ไปสามารถ

แล่นผ่านร่องน�้าลึกได้ตามปกติ

(๒) กองทัพยังคงต้องพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติ

ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ หรือระบบป้องกัน

อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีการลักลอบน�าเข้ายาเสพติดอย่างต่อ

เนื่อง และผู้กระท�าผิดสามารถล�าเลียงได้ตลอดแนวท้ังผ่านล�าแม่น�้าโขงโดยตรง หรือน�ามาพัก

คอยบนเกาะดอนต่างๆ เพื่อเตรียมการล�าเลียงขึ้นฝั่งไทยโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ ท่าข้าม

ประเพณ ี เป็นต้น นอกจากนี ้ ผูก้ระท�าผดิยงัได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาใช้ในการกระท�า 

ผดิกฎหมายร่วมด้วย จึงท�าให้กองทพัและผูป้ฏบิตัหิน้าทีด้่านความมัน่คงจะต้องเตรยีมรบัมอืกบั

เรื่องดังกล่าว

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) งานมวลชนสัมพันธ์ และการบูรณาการในทุกภาคส่วนยังคงเป็น

สิง่ส�าคัญในการจดัการกบัภยัคกุคามต่างๆ ในพืน้ทีไ่ด้ ดงันัน้ยงัคงต้องมกีารด�าเนนิความสมัพนัธ์

ในลกัษณะดงักล่าวต่อไป เช่น โครงการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน การร่วมกจิกรรมเพ่ือ

พฒันาเชือ่มความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานในพืน้ที ่ รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป็นต้น
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(๒) จากระดบัน�า้ในแม่น�า้โขงทีล่ดลง ส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมและ

ประเพณดีัง้เดมิของคนในพืน้ทีท่ัง้สองประเทศ เช่น ประเพณกีารแข่งเรือทีไ่ม่สามารถจัดได้ ดังนัน้

กองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึยงัคงต้องด�าเนนิกจิกรรมดงักล่าว และเป็นหน่วยงานในการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

๗. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน

เชียงคาน จังหวัดเลย

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) ให้กองทัพเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันทั้งฝ่ายไทย และ สปป.ลาว โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน�้า

ทีต้่องค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุร่วมกนั การฟ้ืนฟูระบบนเิวศ การหาแหล่งน�า้ส�ารอง การขยาย

พันธุ์ปลา การประกอบอาชีพประมงเชิงอนุรักษ์ การจับปลาอย่างถูกวิธี เป็นต้น

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) หน่วยงานระดับจังหวัดควรเข้ามารับฟังความคิดเห็นจาก 

ภาคประชาสงัคมมากย่ิงขึน้ เพือ่น�ามาสูก่ารหารอืและค้นหาทางเลือกทีดี่ท่ีสดุในการพฒันาโครงการ

ในพื้นที่ร่วมกัน

(๒) มีการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้

ทราบประโยชน์หรือโทษของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ ซ่ึงจะท�าให้ความขัดแย้งระหว่าง

หน่วยงานรัฐกับชุมชนเกิดขึ้นน้อยลงมากและจะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

๘. กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖ อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการลักลอบขนส่ง

สนิค้าโดยผดิพระราชบัญญติัศลุกากร ยงัเป็นภยัคกุคามในปัจจบุนัและมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้

ในอนาคต เนือ่งจากปรมิาณการลดลงของแม่น�า้โขง ท�าให้ประชาชนท้ังสองประเทศสามารถเดิน

ทางข้ามพรมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการได้รับการ

สนับสนุนก�าลังพลเพิ่มเติม เน่ืองจากอัตราการบรรจุก�าลังพลอยู่ที่ ๑,๕๐๐ นายแต่ในปัจจุบัน

บรรจุก�าลังพลประมาณ ๕๐๐ นาย นอกจากนี้ก�าลังพลส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ

ราชการ ซึง่ในอนาคตกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงต้องเตรียมรบัมอืกบัประเด็นดังกล่าว
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(๒) ส�าหรบัความช่วยเหลอืของกองทพัไทย ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) หน่วยงานมคีวามต้องการขอสนบัสนนุการพฒันาจดุตรวจ 

เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ตรวจระเบิดใต้ท้องรถแบบระบบเซนเซอร์ และท่ีพัก 

ของก�าลังพลในพื้นที่จุดตรวจ เป็นต้น

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จะท�าให้การท�างาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 

๔.๑.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 ๔.๑.๒.๑ ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. กองก�าลังสุรนารี อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

การกระท�าผดิกฎหมายบรเิวณชายแดน เช่น ลกัลอบล�าเลยีงยาเสพตดิ 

การลกัลอบส่งออก-น�าเข้าสนิค้าเลีย่งภาษ ีและปัญหาลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย โดยเฉพาะ

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ

ความท้าทายในระดับพื้นที่

การกระท�าผิดกฎหมายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงที่ส�าคัญของกลุ่ม

ประเทศทีม่พีรมแดนเป็นล�าน�า้โขง โดยเส้นทางลกัลอบล�าเลียงยาเสพติดในพืน้ที ่ได้แก่ (๑) พืน้ที่

ชายแดนทางน�้า โดยเรือมาพักไว้ตามเกาะดอนกลางน�้าเพื่อรอจังหวะเหมาะสม หลังจากนั้นจะ

ล�าเลียงขึ้นฝั่ง เคลื่อนย้ายด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศ และ (๒) พื้นที่ชายแดนทางบก โดยใช้

ช่องทางธรรมชาต ิโดยขบวนเดนิเท้าข้ามมายงัฝ่ังไทยแล้วมาพกัไว้ตามหมูบ้่าน/ชมุชน ตามแนวชายแดน 

ซึ่งสิ่งที่ท ้าทายคือ ความร่วมมือและตระหนักถึงปัญหาร่วมกันของประเทศเพ่ือบ้าน  

และร่วมมอืกันแก้ปัญหาด้วยความจรงิใจ และมองภยัคกุคามเป็นเร่ืองเดียวกนั โดยเฉพาะปัญหา

ยาเสพติดตามแนวชายแดน

: เส้นทางที่ใช้ในการล�าเลยีง เริ่มจากจุดพักยา/รวบรวมยาในหมู่บ้าน

ฝั่ง สปป.ลาว ล�าเลียง มีทั้งลักษณะการฝังดินในพื้นที่ท�าการเกษตรใกล้กับแม่น�้าโขงเพื่อรอเวลา
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นัดหมาย หรือน�าไปยังจุดนัดหมายที่เป็นจุดอ้างตามถนนเส้นหลัก โดยเฉพาะถนนหมายเลข 

๒๐๓๔ และ ๒๒๔๒ ซึ่งเป็นถนนเส้นยุทธศาสตร์ขนานไปกับแนวแม่น�้าโขง 

๒. กลุม่งานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส�านกังาน

จังหวัดอุบลราชธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

การสร้างเขือ่นเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าทัง้ในจนีและลาวนบัเป็นโครงการ

พัฒนาขนาดใหญ่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซ่ึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและการด�ารงชีวิตของผู้คนสองฝั่งแม่น�้าโขง โดยเฉพาะมีรายงานว่า ในฤดู

น�้าหลากปริมาณน�้าในแม่น�้าโขงลดลง ขณะท่ีฤดูแล้งปริมาณน�้ากลับเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ยังส่ง

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ชนดิพันธุสั์ตว์น�า้ลดจ�านวนลง เป็นการท�าลายความมัน่คง

ทางอาหาร ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ายังส่งผลกระทบต่อดินตะกอน และการท�า

เกษตรชายฝ่ังแม่น�า้ ทัง้น้ี พืน้ทีต่อนปลายแม่น�า้โขงอย่างปากแม่น�า้ในเวียดนามจะได้รับผลกระทบ 

มากทีส่ดุ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้แต่จังหวดัเลยจนถึงจังหวดัอบุลราชธานี ได้รับผลกระทบ

อย่างมากในฤดูฝน น�้าจะล้นตลิ่งแม่น�้าโขงจนท่วมบ้านเรือนประชาชนเกิดความเสียหาย 

เป็นบริเวณกว้าง ส่วนในฤดูแล้ง น�้าโขงจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนแห้งบางพื้นที่สามารถเดิน 

ข้ามไปฝั่ง สปป.ลาวได้ ส่งผลกระทบต่อการท�าประมง และท�าการเกษตรริมฝั่งแม่น�้า

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้าโขงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนครอบคลุมใน

หลายประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ การศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ประเด็นวาระต่าง ๆ ควรจะมีการหารือไตร่ตรองอย่าง

รอบด้านจากทกุหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนการประสานเชือ่มโยงระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

ในประเด็นที่มักน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ความมั่นคงกับเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการ 

หาทางออกทีเ่ป็นข้อเสนออนัเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั จะเหน็ได้ว่าพ้ืนท่ีลุ่มน�า้โขงเป็นจุดยทุธศาสตร์

ส�าคญัในด้านการค้า การลงทนุและการคมนาคม เพ่ือการจัดพ้ืนท่ีอย่างมปีระสิทธภิาพท้ังในด้าน

การพัฒนา และการอนุรักษ์ ซึ่งต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ และระดับ

ท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในลุ่มน�้าโขง รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความท้าทายในระดับพื้นที่

ส�าหรบัปัญหาในพืน้ท่ี ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมอืง

โดยผิดกฎหมาย ปัญหาการลักลอบสินค้าหนีภาษี การค้ามนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องแก้ปัญหา 

ร่วมกันของประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีลุ่มน�้าโขงเป็นจุดยุทธศาสตร์
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ส�าคญัในด้านการค้า การลงทนุและการคมนาคม เพ่ือการจัดพ้ืนท่ีอย่างมปีระสิทธภิาพท้ังในด้าน
การพัฒนา และการอนุรักษ์ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของแต่ละประเทศในการจดัการพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อทัง้คนในพ้ืนที ่และการพัฒนาใน
ภาพรวม อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการพัฒนาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในเรื่อง
ของสิง่แวดล้อมและสทิธมินษุยชน การรับมอืกบัปัญหาดังกล่าวทีผ่่านมาจะพบว่าอาจยงัไม่เพยีง
พอ ขาดการบูรณาการและประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ดังนั้นการพัฒนา
พื้นที่ตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ จึงจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม ซึ่งต้องพิจารณา
ให้รอบด้าน และอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.)  
จังหวัดนครพนม

ความท้าทายในระดับภูมิภาค
บทบาทของชาตมิหาอ�านาจอย่างประเทศจนี มกีารพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อเอื้อต่อการท�าการค้า โดยเฉพาะการสร้าง
เขือ่นส่งผลให้เกดิปัญหาทางเกษตรกรรม และการเปลีย่นแปลงของร่องน�า้ตามเส้นทางของแม่น�า้โขง 
ส�าหรับอนาคตควรมีการประสานความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ระดับแขวงของ สปป.ลาว ใน 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ 
ยงัมคีณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรอืพาณชิย์ในแม่น�า้ล้านช้าง (แม่น�า้โขง) (The 
Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation: JCCN) ซึง่เป็นหน่วยงาน 
ความร่วมมือระหว่าง ๔ ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมา และจีน โดยมีกรมเจ้าท่า 
เป็นเจ้าภาพในการร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาการเดินเรือในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง

ความท้าทายในระดับพื้นที่
แม่น�า้โขงเป็นแม่น�า้สากล ซ่ึงจีนเป็นประเทศต้นน�า้ทีใ่ช้ประโยชน์จาก

แม่น�้าได้ก่อนประเทศอื่น ขณะเดียวกัน การใช้ทรัพยากรน�้าควรมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และ
จะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศปลายน�้า ประกอบด้วย ประเทศเมียนมา สปป.ลาว ไทย 
กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ การสร้างเขื่อนไซยะบุรีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณใน
แม่น�้าโขงส่งผลกระทบต่อประมงชายฝั่ง และเอื้อต่อการข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ  และ
การเดินข้ามแดนตามบริเวณเกาะดอนต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ ท�าให้เกิดการอพยพของประชากร และ
การล�าเลยีงขนส่งสนิค้าท่ีผดิกฎหมาย เช่น ยาเสพตดิและไม้เถือ่น เป็นต้น ซึง่ภยัคกุคามทีพ่บเจอ 
ในพืน้ทีเ่ป็นลกัษณะของภัยคกุคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threats) เช่น ปัญหาชายแดน 

ปัญหายาเสพติด การค้าที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
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๔. สาขาภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

การสร้างเขือ่นของจนีและ สปป.ลาว กระทบต่อระบบนเิวศของแม่น�า้โขง 

ที่ส่งผลต่อเน่ืองต่อประชาชนสองฟากฝั่งที่พึ่งพาอาศัยแม่น�้าโขงในการด�ารงชีวิต ซึ่งจะน�าไปสู่

ผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทหาร (Non-Military Issues) หลายประการ 

ตามมา เช่น ความมัน่คงด้านสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ (Environmental 

and Climate Change Security) ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) ความมั่นคง 

ด้านสุขภาพ (Health Security) เป็นต้น รวมท้ังจะน�าไปสู่การอพยพเคล่ือนย้ายแรงงาน 

ข้ามแดนมายังประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

บทบาทของทุนนิยมจีน ที่แผ่ขยายเข้ามายังภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตาม

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีนที่ใช้เศรษฐกิจน�าการเมืองและการทหาร ที่ก่อให้เกิดการเพิ่ม

บทบาทที่มากข้ึนอย่างรวดเร็วของนักธุรกิจจีนจ�านวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้อย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น หากรัฐในลุ ่มน�้าโขงไม่มีมาตรการหรือนโยบายท่ีจะรองรับ

ปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ก็อาจจะท�าให้ทุนนิยมจีนเข้ามามีบทบาทในการควบคุม

ทัง้เศรษฐกจิและการเมอืงของรฐัชาตไิด้ รวมทัง้ จนีเข้ามามบีทบาทผ่านกรอบความร่วมมอืแม่โขง - 

ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) ประกอบกบัยทุธศาสตร์ข้อรเิริม่หนึง่แถบ

หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)

ความท้าทายในระดับพื้นที่

ส�าหรับประเด็นปัญหาในพื้นที่ มีดังต่อไปนี้ (๑) ประเด็นด้าน

สาธารณสุข โรคติดต่อข้ามพรมแดน โดยเฉพาะโรค COVID-19 อันถือว่าเป็นปัญหาความมั่นคง

ในเร่ืองของระบาดวิทยา ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) และความมั่นคงด้าน

สาธารณสุข (Health Security) ท่ีส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและเศรษฐกิจของภูมิภาคและของ

โลก (๒) ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ที่เชื่อได้ว่ามีการลักลอบและน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่อาจจะน�าไปสู่ปัญหาความมั่นคงชายแดน (Border Security) ได้ (๓) คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ 

(stateless people) เนื่องจากตามอาณาบริเวณชายแดนตามแนวแม่น�้าโขง (รวมทั้งชายแดน

ไทย- สปป.ลาว ทางบก) ยังมีคนที่อยู่ในสถานภาพเป็นคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติจ�านวนมาก ทั้งที่ส่วน

ใหญ่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานหรือเกิดในพื้นที่ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

ประการแรก จัดเป็นบุคคลที่ไร้หลักฐาน (เชิงเอกสาร) มาพิสูจน์รากเหง้าหรือเป็นบุคคลที่รัฐ
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ปฏิเสธที่จะเชื่อข้อเท็จจริงที่บุคคลกล่าวอ้าง และประการที่สองคือ เป็นความไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ

โดยข้อกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดามารดาที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย 

หรอืจากบดิามารดาทีไ่ม่มสีญัชาติไทย (คนไร้รฐั-ไร้สญัชาติ) ประการทีส่อง เป็นบคุคลทีเ่กดินอก

ประเทศไทยจากบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีสัญชาติไทย (คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ) และ 

(๔) การค้ามนุษย์ ทั้งในรูปของการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี หรือการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่ การบังคบัใช้แรงงานหรือบรกิารจากแรงงานข้ามชาต ิ(ต่างด้าว) 

ที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังถือว่ายังไม่หมดไป

๕. ศนูย์วจิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

จากประวัติศาสตร์ในอดีต ท�าให้ประชาชนชาวไทยมักมองประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างไม่เป็นมิตร แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคทั้ง ๒ ฝั่ง

เข้าด้วยกนั ท�าให้เกดิการกระตุน้ให้เกดิการยอมรบัวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของกนัและกนัมากขึน้ 

ประกอบกับผลประโยชน์ที่เกิดจากการค้าขายในทางเศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติร่วมกันท่ามกลางความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ซึ่งอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง

มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศ ๖ ประเทศ ท�าให้เกิดการจัดตั้งเป็นองค์กรที่ท�างานร่วมกัน และ

ความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government: G to G) ในการแก้ไขปัญหา เช่น 

ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

นอกจากนี ้มกีรอบความร่วมมอืคณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง (Mekong 

River Commission: MRC) มีประเทศสมาชิก ๔ ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว 

เวียดนาม และกัมพูชา จัดต้ังตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขง

อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยเฉพาะ

บทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการลุม่น�า้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

ความท้าทายในระดับพื้นที่

ทรพัยากรทางธรรมชาติทีเ่สือ่มโทรมลง เป็นผลมาจากการก�าหนดให้

ระบบเศรษฐกิจ และระบบตลาดเป็นตัวก�าหนดมากกว่าการบริหารจัดการจากภาครัฐ เช่น เขต

เศรษฐกจิพเิศษทีจ่งัหวดัมกุดาหารครอบคลมุ ๔ อ�าเภอ คอื อ�าเภอเมอืงมกุดาหาร อ�าเภอหว้านใหญ่ 

อ�าเภอค�าชะอี และอ�าเภอนิคมค�าสร้อย เพื่อก�าหนดพื้นดังกล่าวให้เอื้อต่อการให้บริการ 

โลจิสติกส์ การน�าเข้าส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 
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ปลอดภาษี และเป็นประตูการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

- ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 

การสร้างเขื่อนไซยะบุรี ส่งผลให้ปริมาณน�้าผันผวนไม่เป็นไปตาม

ธรรมชาติ ให้เกิดปัญหาตามมาของประชาชนริมแม่น�้าโขง ซ่ึงน�าไปสู่การขาดแหล่งท�ากินและ

ขาดรายได้ โดยมปีระเดน็ดงัต่อไปนี ้ (๑) ปัญหาของการท�าเกษตรรมิฝ่ังโขง (๒) ปัญหาการเกดิเกาะดอน  

และ (๓) ปัญหาการท�าประมงและการเพาะพันธุ์ปลา เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับพื้นที่  

คือ เรื่องการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การก�าหนดนโยบายและการพัฒนาของ

ภาครัฐ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

๖. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ประเดน็ปัญหาเรือ่งปริมาณน�า้ในแม่น�า้โขงทีผ่นัผวน ได้ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศต่าง ๆ  ทีแ่ม่น�า้โขงไหลผ่าน และส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของประชาชนทัง้การประกอบ

อาชีพ การด�ารงชีวิต และระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

ระดับปริมาณของแม่น�้าโขงที่ขึ้นลงไม่ปกติ หน้าแล้งน�้าท่วม หน้าฝน

หรือช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ที่ผ่านมา แม่น�้าโขงในเขตจังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัด

อุบลราชธานีน�้าแห้งลง ๕ เมตร ภายใน ๑ เดือน ซึ่งส่งผลท�าให้ตลิ่งพังอย่างเห็นได้ชัดเจน และ

อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น ย่อม 

ส่งผลกระทบต่อภาคประมงและภาคเกษตรอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การทีแ่ม่น�า้โขงเริม่แห้งลงเรือ่ย ๆ  

จนท�าให้ตัง้แต่ปลายเดอืนพฤศจิกายนเป็นต้นมาระดบัน�า้ในแม่น�า้โขงลดลงอย่างต่อเนือ่ง จนเหน็ 

น�า้เป็นสฟ้ีา หรอืสนี�า้ทะเล ซึง่แสดงให้เหน็ว่า แม่น�า้โขงแห้งมาก จนไม่มตีะกอนความอดุมสมบรูณ์ 

พัดพามากับน�้า  ซึ่งปกติปรากฎการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นหน้าแล้งที่แม่น�้าโขงแห้งมากที่สุด  ส่วนปัญหาเรื่องของน�้าขึ้น

ในฤดูแล้ง แม่น�้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ�านาจเจริญพบเห็นชัดเจนในช่วงเดือน

ธันวาคมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มวลน�้ามาในปริมาณมากและขึ้นสูง ๔-๕ เมตร ภายใน ๑๕-

๒๐ วัน ส่งผลให้น�้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรบริเวณริมแม่น�้าโขงเสียหายเป็นจ�านวนมาก  

บางหมู่บ้านมีมูลค่าความเสียหายกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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นอกจากนี ้ การค้าชายแดนระหว่างชมุชนไทยกบัชมุชนลาว มแีนวโน้ม

เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงหากจัดการได้ดีและเหมาะสมจะเป็นพื้นที่สร้างรายได้และความสัมพันธ์ 

ให้กับคนทั้งสองฝั่งได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพื้นที่นิเวศแม่น�้าโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเป็นนิเวศทาง

ธรรมชาติที่มีความสวยงาม เป็นที่สนใจแก่นักท่องเท่ียว ดังนั้น หากไทยและลาวมีการจัดการ

ท่องเทีย่วร่วมกนัระหว่างชมุชนกบัชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จะเป็นแนวทางหนึง่ในการสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมหาศาล และเป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนทั้งสอง 

ฝั่งโขงด้วย

๗. หอการค้า จังหวัดอ�านาจเจริญ

ความท้าทายในระดับภูมิภาค

ส�าหรับด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มแม่น�้าโขง ประเทศผู้ที่มีอิทธิพลใน

พื้นที่คือ ประเทศจีนเป็นฐานในการส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา 

นอกจากน้ียังมีการพัฒนาสะพานข้ามแม่น�้าโขง เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการขนส่งสินค้า

ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทวัสดุการก่อสร้าง ผลผลิตทางการเกษตร สารส�าหรับ

การถลุงแร่ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจีนยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลส�าหรับการค้าขายในภูมิภาคลุ่มแม่น�้า

โขงจากนโยบายของการค้าการลงทุนต่าง ๆ ของจีน 

ความท้าทายในระดับพื้นที่

เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสะพานท�าให้เกิดการ

เช่ือมโยงระหว่างภมูภิาคและเอือ้ต่อการขบัเคล่ือนของระบบเศรษฐกจิในการการขนส่งสนิค้าได้

อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ ปัจจบุนัมโีครงการสร้างสะพานท่ีเชือ่มต่อระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว 

รวม ๘ สะพาน โดยสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่ ๖ เชื่อมชายแดนอุบลฯ-เมืองสาละวัน

ของสปป.ลาวเป็นสะพานล่าสดุทีเ่ปิดให้ใช้ ขณะเดียวกัน เม่ือการขนส่งสะดวกมากข้ึน ย่อมท�าให้

การกระท�าที่ผิดกฎหมายสามารถด�าเนินการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การลักลอบขนยาเสพติด เป็นต้น

ส�าหรับในอนาคต อาจจะมีการเชื่อมต่อระบบการขนส่งโลจิสติกส์ 

และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจการค้าชายแดนไปยังพื้นที่ทางตอนในของประเทศเวียดนาม 

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายส�าหรับการค้าขายระหว่างประเทศ คือ เรื่องข้อกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เช่น ภาษีการส่งออก ข้อห้ามต่าง ๆ หรือข้อก�าหนดที่ท�าให้เกิดการติดขัดต่อการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ  
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๔.๑.๑.๒ ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวมทัง้เชงิบวก
และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. กองก�าลังสุรนารี อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดเข้า

ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชาตแดนแม่น�้าโขง 
เนือ่งมากจากการผลติยาเสพตดิในปัจจบัุนใช้สารเคมเีป็นสารตัง้ต้น แทนการสกัดจากพชืเสพตดิ  
ส่งผลให้การผลิตสามารถท�าได้โดยง่ายและได้ปริมาณที่มาก ประกอบกับการแก้ไขปัญหา 
แหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบ
ให้มียาเสพติดทะลักเข้าประเทศไทยจ�านวนมากเพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง

๒. กลุม่งานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส�านกังาน
จังหวัดอุบลราชธานี

การสร้างเข่ือนสร้างความเปลีย่นแปลงของแม่น�า้โขง ท�าให้ระดบัน�า้โขง
ลดลงและแห้งขอดอย่างผิดปกติ กระทบต่อการท�าประมงน�้าจืด การท�าการเกษตร และการ
คมนาคมทางน�้า รวมถึงการขนส่งสินค้าข้ามแดน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชาวไทยและชาวลาว ท่ี
อาศัยอยู่ตามแนวแม่น�้าโขงท้ัง ๒ ฝั่งโขง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน และ 
สปป.ลาว รวมถึงการระเบิดเกาะแก่งหินธรรมชาติตามแนวแม่น�้าโขง ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวท�าให้
การไหลของแม่น�้าโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 

ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ รัฐบาล 
ทุกประเทศตามแนวน�้าโขง ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยผลกระทบจากระดับน�้าที่ลดลง
จะต้องมีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจังผ่านกระบวนการประชุมเจรจา ตลอดจนคณะ
กรรมการในด้านต่าง ๆ เพื่อการหาทางแก้ไขร่วมกัน

นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลท�าให้มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการสร้างเขื่อนก้ันแม่น�้าโขงขึ้นเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ส่งผลต่อระดบัน�า้และอตัราการไหลของแม่น�า้โขงไม่เป็นไปตามฤดกูาลหรอืไม่เป็น
ไปตามธรรมชาติ ท�าให้ประเทศท้ายน�้าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของระดับน�้า เช่น การ
เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง และปัญหาการลดลงของจ�านวนปลาในแม่น�้าโขง ซึ่งปัญหา
ดงักล่าวส่งผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ (๑) รายได้ทีล่ดลงของชาวประมง (๒) ระบบนเิวศและ
สิง่แวดล้อมถกูท�าลาย (๓) การเกดิสนัดอนทรายตลอดแนวแม่น�า้ ท�าให้การคมนาคมทางเรอืเป็น
ไปได้อย่างอยากล�าบาก และ (๔) ตะกอนในแม่น�้าโขงหายไป ท�าให้น�้าในแม่น�้าโขงเปลี่ยนสีจาก

สีน�้าตาลเข้มกลายเป็นสีฟ้าหรือใส
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๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.)  

จังหวัดนครพนม

การสร้างเข่ือนในลุ่มแม่น�้าโขงของประเทศจีนซ่ึงต้ังอยู่ที่ต้นน�้าของ

แม่น�้าโขงนั้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน�้าแม่น�้าโขง เนื่องจากการปล่อยน�้าหรือกัก

น�า้นัน้ขึน้อยูก่บัประเทศจนี โดยการกกัเกบ็น�า้ของเขือ่นไซยะบุร ีและเข่ือนของจนี ส่งผลให้ระดบัน�า้

ลดลงถึงแห้งขอดส่งผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ (๑) ผลกระทบด้านอาชีพของคนในพื้นที่  

ท�าให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพและขาดรายได้ ดังนั้นชาวประมงส่วนใหญ่หันไป

ประกอบอาชีพด้านอื่นแทน (๒) ผลกระทบในด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านริมฝั่ง

แม่น�า้โขงทีไ่ม่สามารถจดังานประเพณบีางอย่างได้ เนือ่งจากระดบัน�า้ทีต่�า่เกนิไป (๓) ผลกระทบ

ในด้านความมั่นคงเมื่อน�้าแห้งขอด ท�าให้การข้ามฝั่งเป็นไปได้อย่างง่ายท�าให้การล�าเลียงหรือ

ขนส่งยาเสพติดหรือการลักลอบเข้าประเทศไทยนั้นเป็นไปได้ง่าย ระดับที่ลดลงได้ส่งผลต่อการ

ปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที ่นรข. เช่น การลาดตระเวนทางน�า้ในบางพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถใช้เรอืในการ

ลาดตะเวนได้เนื่องจากระดับน�้าท่ีน้อยเกินไป และในบางพ้ืนท่ีท่ียังสามารถใช้เรือได้แต่มีการ

เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงเกาะดอนที่เกิดซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการล�้าเข้าไปใน 

เขตแดนของ สปป.ลาว เน่ืองจากระดบัน�า้ท่ีเปลีย่นไปส่งผลให้ร่องน�า้ลกึมกีารเปลีย่นแปลงไปด้วย 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ตาม 

ข้อตกลงระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่ได้เคยก�าหนดว่าเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ 

สปป.ลาว นั้นจะยึดร่องน�้าลึกเป็นหลัก เป็นต้น

จากระดับท่ีลดลงท�าให้มีเกาะดอนเกิดขึ้นส่งกระทบในเรื่องความ

มั่นคงด้านเขตแดนท�าให้เกิดปัญหาการแบ่งเกาะดอนและการแบ่งเขตแดน ซึ่งจากข้อตกลง

ฝรั่งเศส เกาะดอนที่เกิดก่อนข้อตกลงฝรั่งเศสนั้นเป็นของ สปป.ลาว ทั้งหมดยกเว้น ๘ เกาะที่

เป็นของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ในการหา 

ข้อสรุปในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งมีการตกลงกันว่าเกาะดอนที่อยู่ใกล้กับฝั่งไทยให้เป็นของ

ประเทศไทย แต่การตกลงในข้อนีย้งัไม่เป็นทีย่อมรบัจาก สปป.ลาว ซึง่ยงัเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจบุนั 

เกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ สปป.ลาว ได้พยายามที่จะอ้างสิทธิว่าเป็นของ สปป.ลาว ส่วนเกาะดอน

ที่ใกล้ประเทศไทย ไทยได้มีการอ้างว่าเป็นของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการยอมรับหรือมีข้อสรุป

ทีช่ดัเจน แต่มกีารแก้ปัญหาโดยการทีจ่ะไม่มกีารขึน้ไปบนเกาะดอนเหล่านัน้จนกว่าจะมข้ีอสรุป

ที่ชัดเจน
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๔. สาขาภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายของทุนนยิมจนีนัน้เป็นผลมาจากการใช้ยทุธศาสตร์ความมัน่คง

ของจีน โดยการใช้เศรษฐกิจน�าการเมืองและการทหาร หรือในลักษณะของ Soft Power  
จากนโยบายดังกล่าวของจีนกลุ่มนายทุนมองว่าการสร้างเข่ือน เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานน�้านั้นท�าได้ง่ายและลงทุนน้อย อีกทั้งได้รับการปกป้องจากรัฐ โดยเฉพาะในประเทศที่
ใช้ระบอบสงัคมนยิมหรอืรฐับาลมอี�านาจเบ็ดเสรจ็ ดงันัน้จงึท�าให้เกดิการสร้างเขือ่นมเีพิม่มากขึน้ 
ทั้งในล�าน�้าโขงและแม่น�้าสาขาของแม่น�้าโขงเพื่อเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส�าหรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในปัจจุบนัและอนาคตนัน้ได้ส่งผลต่อ
หลายภาคส่วนสามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้๑) บุคคลภายนอกประเทศ เช่น นกัลงทุนภายนอก และ
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่สนับสนุนนักลงทุนของตนเองให้ไปลงทุนนอกประเทศ และ ๒) บุคคล
ภายในประเทศ เช่น รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน คนในท้องถ่ิน นักลงทุนในประเทศ และ 
นักลงทุนท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามแนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ ที่มีมุมมองในด้านการ
ลงทนุว่าการลงทนุทีด่ทีีส่ดุนัน้คือ การลงทนุท่ีใช้ต้นทนุน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมาก ซ่ึงมมุมองดงั
กล่าวท�าให้นักลงทุนมีความสนใจในการลงทุนสร้างเข่ือนเพ่ือรอรับผลก�าไรจากการขายกระแส
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อน นอกจากนี้จีนยังมีแนวความคิดว่าประเทศในลุ่มน�้าโขงและอาเซียนคือ 
ฐานทรัพยากรทีม่คีวามสามารถในการส่งวตัถดุบิให้กบัอตุสาหกรรมของจนี รวมท้ังยงัเป็นตลาด
ระบายสินค้าของจีนอีกด้วย

๕. ศนูย์วจิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
จากนโยบายของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ได้ส่งผลให้

ประชาชนส่วนหนึง่ได้รบัความสะดวกสบายเพิม่มากขึน้ในด้านของการด�ารงชีวติ เช่น การมไีฟฟ้า
ใช้ การมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่โครงการสร้างเขื่อน ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านไม่สามารถด�ารงชีวิต
แบบเดิมได้อีกต่อไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกระทบต่ออาชีพของชาวบ้านตาม 
แนวแม่น�้าโขงท�าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ล�าบากมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้นโยบายการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร 
ส่งผลให้ชาวบ้านอยูร่มิแม่น�า้โขงจะได้รบัผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว เน่ืองจากประชาชนไม่
ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านท่ีเคยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกกีดกันออก ซึ่งชาวบ้านที่เคยใช้ประโยชน์จากที่ดินใน
การเลี้ยง วัว หรือสัตว์เลี้ยง ได้สูญเสียรายได้นับแสนบาทต่อปีนั้นไปจากการที่ไม่สามารถใช้

ทรพัยากรจากทีด่นิเหล่านัน้ได้ ท้ังนีผ้ลกระทบดังกล่าวได้เกดิขึน้กบัเขตเศรษฐกิจอืน่ ๆ ด้วยเช่นกนั
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การเปิดใช้เขื่อนไซยะบุรีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีริมแม่น�้าโขงใน 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้หมด โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านมามปีรากฏการณ์น�า้แห้งและน�า้ข้ึนอย่าง

ผิดปกติ ซึ่งไม่เป็นไปตามฤดูกาล โดยความอุดมสมบูรณ์จากน�า้ที่พัดพาตะกอนมาจากแม่โขง

ตอนบนนั้นไม่สามารถไหลตามน�้ามาได้เนื่องจากมีเขื่อนกักตะกอนไว้ ท�าให้ความอุดมสมบูรณ์

ไม่ลงมายงัแม่น�า้โขงตอนล่าง ส่งผลให้การปลกูพืชผกัรมิแม่น�า้โขงต้องมกีารลงทนุซ้ือปุย๋มาใช้ ซ่ึง

ในอดีตไม่จ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยท�าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ร้อยละ ๗๐-๘๐ ซ่ึงความผันผวนของ

แม่น�้าโขงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันและรายได้ของชาวบ้าน ผลกระทบจากเขื่อนนั้น

ได้สร้างความสงสัยกับชาวบ้านท่ีไม่รู้ว่าปลาของพวกเขาหายไปไหน ท�าไมระดับน�้าขึ้นลง และ

ท�าให้ชาวบ้านไม่สามารถคาดการณ์ระดับน�้าของแม่น�้าโขงได้เหมือนในอดีต ซึ่งตัวเลขทางสถิติ

ชีใ้ห้เหน็ว่าก่อนมกีารสร้างเข่ือนจนีและเข่ือนไซยะบรุ ีชาวบ้านสามารถหารายได้จากการหาปลา 

เป็นมูลค่า ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่ในปัจจุบันการหารายได้จากการหาปลาเดือนละ 

๑,๐๐๐ บาทนั้นยังเป็นไปได้ยาก เป็นต้น

๖. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี

ส�าหรับระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่มีความผันผวนน้ันส่งผลกระทบต่อ

หลายอาชีพ ได้แก่ ๑) อาชีพเกษตรกร หรือเกษตรริมโขง จากระดับน�้าท่ีสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 

ท�าให้พืชผลทางการเกษตรถกูน�า้ท่วมได้รบัความเสยีหาย และ ๒) อาชพีประมง จากการผนัผวน

ของระดับน�้าที่ไม่ได้เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลต่อแหล่งท่ีวางไข่ของสัตว์น�้า เนื่องจากพืชน�้าท่ี

เปรยีบเสมอืนทีว่างไข่ของสตัว์น�า้นัน้ถกูท�าลายจากการผันผวนของระดับน�า้ อนัเนือ่งมาจากการ

สร้างเข่ือนไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขง และแม่น�้าสาขา และการระเบิดเกาะแก่งเพื่อการเดินเรือ

พาณิชย์ 

นอกจากนีร้ะดบัน�า้ท่ีผันผวนยงัส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ท้ังใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตามลุ่มแม่น�้าโขง 

ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการสร้างเขื่อน คือ บริษัทก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า ส�าหรับผู้

ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการระเบดิเกาะแก่งในแม่น�า้โขง ได้แก่ จีน สปป.ลาว เวยีดนาม และกมัพูชา 

รวมถึงผู้ประกอบกิจการโลจิสติกส์ในพื้นที่ตามลุ่มแม่น�้าโขง ส�าหรับผู้ที่เสียประโยชน์ ได้แก่ 

ประชาชนตามลุ่มแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขา ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาแม่น�้าโขงในการอยู่อาศัย และ 

การท�ามาหากินหรือประกอบอาชีพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจในการท�าให้เกิดผลกระทบดังกล่าวมีสาเหตุ

มาจากการเมือง นักลงทุนที่หวังผลก�าไร และรายได้ของรัฐบาล
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๗. หอการค้า จังหวัดอ�านาจเจริญ

ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้อธิบายถึงนโยบายของ

ประเทศมหาอ�านาจหรือประเทศจีน ที่มีนโยบายการสนับสนุนนักลงทุนจีนให้เข้าไปท�าธุรกิจใน

ประเทศต่าง ๆ โดยรฐับาลจนีสนับสนนุในด้านระบบการเงิน ระบบภาษ ี และข้อกฎหมายต่าง ๆ  

ท�าให้นกัลงทนุจนีมศีกัยภาพและเป็นคูแ่ข่งทางการค้าท่ีมคีวามพร้อม ซ่ึงส่งผลกระทบในเชงิบวก

ต่อประเทศไทยเนื่องจากนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้ามาท�าธุรกิจและลงทุนในไทย ท�าให้

เศรษฐกิจไทยเกิดการขยายตัว แต่ผลกระทบในเชิงลบนั้นจะส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงระหว่าง

นักธุรกิจชาวไทยกับนักธุรกิจชาวจีน เป็นต้น

ส�าหรบันกัลงทุนชาวจนีทีเ่ข้ามาในประเทศไทยน้ันได้ส่งผลกระทบให้

ประเทศไทยมคีวามเสยีเปรียบในเรือ่งของการผลติสนิค้าในรปูแบบเดยีว เนือ่งจากต้นทนุการผลติ 

ของจีนที่ถูกกว่าท�าให้สินค้าในรูปแบบเดียวกันที่ผลิตโดยจีนนั้นมีราคาขายที่ถูกกว่า ส่วน 

นักลงทุนชาวจีนที่เข้ามาท�าธุรกิจตามแนวชายแดนนั้นมักจะท�าธุรกิจในด้านของการขายส่ง ซึ่ง

ชาวไทยรับสินค้านั้นมาขายอีกต่อหนึ่งท�าให้ชาวไทยได้ราคาสินค้าต้นทุนท่ีมีราคาท่ีถูก โดยจีน

เปรียบเสมือนผู้ค้าส่งส่วนไทยเปรียบเสมือนผู้ค้าปลีก

การสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขงส่งผลกระทบในเชงิบวกมากกว่าเชงิลบ 

ซึ่งผลเชิงบวกนั้นสะพานได้สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น เช่น ใน

จงัหวดัมกุดาหารมธีรุกจิการแลกเปลีย่นสนิค้า หรือการเป็นตัวแทนในการส่งออกและการเตรียม 

คลังสินค้า เพื่อรองรับสินค้าท่ีมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้นักธุรกิจท้องถ่ินนั้นได้รับประโยชน์

จากสะพานข้ามแม่น�า้โขง โดยเฉพาะธุรกจิท่ีมกีารขนส่งจากต้นทางไปยงัปลายทางโดยใช้สะพาน

ข้ามแม่น�้าโขง เช่น ธุรกิจการขนส่งท่ีใช้รถคอนเทนเนอร์ส่งสินค้ามาจากท่าเรือแหลมฉบังแล้ว

เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม สปป.ลาว หรือ จีน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับสามารถตรวจสอบได้

จากสถติิทีเ่ป็นตวัเลข แตอ่ย่างไรกต็ามผลประโยชนเ์หลา่นัน้ไมไ่ด้ส่งผลต่อคนในพื้นที่ เนือ่งจาก

เป็นการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่เท่านั้น 

การสร้างเขื่อนได้ส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น (๑) ด้านธุรกิจการเดิน

เรอื เนือ่งจากไม่สามารถคาดการณ์ปรมิาณน�า้จากการปล่อยน�า้ของเขือ่นได้ โดยในช่วงหน้าแล้ง

ระดับน�้าจะมีการลดลงเป็นปกติแต่ภายหลังจากการสร้างเขื่อน ท�าให้ระดับน�้าในช่วงหน้าแล้ง

ลดลงอย่างผิดปกติ จึงเกิดการชะลอตัวของธุรกิจการเดินเรือและผู้ประกอบกิจการเดินเรือลด

จ�านวนลง (๒) ด้านการประมงน�้าจืด ในช่วงแรกหลังจากการสร้างเขื่อนเสร็จนั้นจะสามารถจับ

ปลาได้ในปริมาณมาก แต่ในปีต่อมา จ�านวนปลาได้เริ่มลดน้อยลงและมีขนาดเล็กลง เนื่องจาก
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ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปีล่าสุดนี้พื้นที่น�้าเริ่มมีตะไคร่น�้าสีเขียวเกิดขึ้น ซึ่งจากการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าตะไคร่น�้าเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศ
ของแม่น�้าโขงเนื่องจากตะไคร่น�้ามีปริมาณมากผิดปกติ นักสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าถ้ามีปริมาณ
ตะไคร่น�า้ทีม่ากเกนิไปจะท�าให้แสงแดดไม่สามารถส่องลงไปในน�า้ได้และท�าให้เกดิเปล่ียนแปลง
ปริมาณออกซเิจนในน�า้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและปลา เป็นต้น (๓) ด้านการท่องเทีย่ว  
โดยส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งถ้าปริมาณน�้าอยู่ในระดับปกติ 
การท่องเที่ยวทางเรือจะสามารถเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ แต่หากปริมาณน�้าลดลงก็จะ
ท�าให้มองเห็นเกาะแก่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผลกระทบในเชิงบวกของระดับ
น�า้ทีม่กีารผนัผวน ส่วนในเชงิลบระดับน�า้ท่ีลดลงท�าให้ไม่สามารถท่องเทีย่วทางเรอืได้ แต่อย่างไร
ก็ตามการท่องเที่ยวยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท่องเที่ยวให้เข้าสถานการณ์ได้

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ดังนั้นนักธุรกิจต้องปรับตัวในการด�าเนิน
ธรุกิจไปพร้อมกับการพฒันาเทคโนโลย ีเพือ่ไม่ให้การพฒันาของเทคโนโลยส่ีงผลกระทบกบัการ
ด�าเนินกิจการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท�าให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี
มากข้ึน ซึ่งการค้าขายออนไลน์ และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อทางธุรกิจมีความส�าคัญ
มากกว่าในอดตี ถงึแม้ว่าในอนาคตโรคโควดิ-๑๙ จะหายไป แต่เทคโนโลยจีะยงัคงด�าเนนิอยูแ่ละ
พัฒนาต่อไปเพราะทุกคนต้องอาศัยเทคโนโลยีในการค้าและการลงทุนต่อไปในอนาคต 

๔.๑.๑.๓ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบ
องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. กองก�าลังสุรนารี อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์น�าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใน
การขบัเคลือ่นต้องท�าทกุระดบั จนถงึผูป้ฏบิตัใินพ้ืนที ่เช่น ตัง้แต่รัฐบาล กระทรวง จังหวดั อ�าเภอ 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย คือ คนในพื้นที่ชายแดนที่เป็นตัวแปรส�าคัญของภัยคุกคามดังกล่าว

  (๒) หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนสร้างโอกาสและความร่วมมือ 
โดยต้องมุง่เน้นการปฏบิตัใิห้เป็นรปูธรรมและสอดคล้องกัน เพราะการปฏบิติัส่วนใหญ่ได้แต่ภาพ
การบูรณาการ (การประชุม) แต่ผลในทางปฏิบัติยังไม่มีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเห็นปัญหาเป็นภาพเดียว และส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพและบทบาทหน้าท่ี

ของหน่วยงานนั้น ๆ
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  ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  (๑) ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา การสลายโครงสร้างกลุม่กระท�าผดิกฎหมายของคนในชุมชนชายแดน โดยใช้ ๓ มาตรการ 

คือ การป้องกัน การปราบปราม และการบ�าบัดฟื้นฟู

  (๒) การประชมุพบปะระหว่างหน่วยงานความมัน่คงในระดับพ้ืนทีก่บั

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อ�าเภอกับเมือง จังหวัดกับแขวง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีการใช้หลายกลไก

เพื่อขับเคลื่อน แต่ความต่อเนื่องไม่มีเนื่องจากงบประมาณจ�ากัด หากสามารถด�าเนินการให้เป็น

รปูแบบและมรีะยะเวลาเป็นวงรอบทีช่ดัเจนทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ เนือ่งจากไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้เพียงล�าพัง 

๒. กลุม่งานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส�านกังาน

จังหวัดอุบลราชธานี

ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) ภาครัฐ เอกชน ภาคประชนชน ร่วมกันพัฒนาแนวคิดเพื่อชวนให้

ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลทรพัยากรน�า้ ผ่านหลักปฏบิติัเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื โดย

สร้างพฤติกรรมการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าและร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือกัน

ของประชาชนของประเทศตามลุ่มแม่น�้าโขง

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  (๑) การสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนริมน�้าโขง หรือประชาชน ให้

รับทราบถึงปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตลอดจนการ

ร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในด้าน เศรษฐกิจ ความมัน่คง การท่องเทีย่วซ่ึงจังหวดัอบุลราชธานี 

ได้ด�าเนินการจัดประชุมความร่วมมือกับประเทศ สปป. ลาว และกัมพูชาทุกปี ซึ่งมีการหยิบยก

ประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาพูดคุยในการประชุม

  (๒) จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจ�าปาสัก โดย

ได้น�าประเดน็ความร่วมมอืตามล�าน�า้โขง ปัญหายาเสพตดิ การลกัลอบเข้าเมอืง การลกัลอบตดัไม้ 

เป็นต้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดทุกปี

  (๓) การ่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการ

ประชุมหารือ เจรจาทั้งในระดับ จังหวัดและระดับประเทศ โดยให้ประชาชนได้รับทราบและ

ตระหนักรู้ถึงปัญหา และวิธีการแก้ไข
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๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.)  

จังหวัดนครพนม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

   (๑) ความร่วมมอืกับหน่วยงานความมัน่คงในพืน้ที ่เช่น กองทัพ ต�ารวจ 

ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมาย คุม้ครอง และช่วยเหลอื

ประชาชนจากภัยพิบัติต ่างๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง รวมท้ัง 

สนับสนุนก�าลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ

   (๒)  ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นรข. ได้มีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อบูรณาการการท�างานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงานในจังหวัดผ่านกลไกทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมร่วมกัน  

การจัดกิจกรรมต่างๆ การแข่งกีฬา เป็นต้น 

ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการประชุมร่วมกัน โดย 

นรข. ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของ สปป.ลาว ซ่ึงจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและ

กรมกิจการชายแดนทหาร เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการสกัดกั้นการ

ขนส่งยาเสพติด ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบข้ามแดนและสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันอย่างมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

  (๒) ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับแขวง  โดย นรข. ได้มีความร่วม

มือกับจังหวัดนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในการสร้างความร่วมมือกับแขวงค�าม่วน สปป.

ลาว ผ่านกลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม การแข่งกีฬา การแข่งเรือ 

เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงค�าม่วน สปป.ลาว

๔. สาขาภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) รฐับาลควรมนีโยบายและยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้ชุมชนท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการบริหารจัดการชายแดน รวมทัง้จะต้องอาศยั

กระบวนการค้นคว้าวิจัยมาเป็นฐานรองรับการท�านโยบายและยุทธศาสตร์

  (๒) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรด�าเนินงานร่วมกันอย่าง

เป็นเอกภาพในเชิงบูรณาการเพื่อลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการน�านโยบายไป

สู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  มีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านการด�าเนินการ

ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนข้ามพรมแดน การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม” ได้แก่ 

  (๑) กิจกรรม “การศึกษาภาคสนามประเทศลุ่มน�้าโขง” ส�าหรับ

นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาภูมภิาคลุม่น�า้โขงศึกษา ซ่ึงเป็นการไปเรยีนรู้ภาคสนามในประเทศ

ลุ่มน�้าโขงเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ช่วงภาคฤดูร้อน) 

  (๒) กจิกรรม Mekong Development Field Study (MDFS) ส�าหรบั

นกัศกึษาปรญิญาตรสีาขาวชิาการพัฒนาสังคม ซ่ึงเป็นการไปเรียนรู้ภาคสนามเกีย่วกบัการพัฒนา

ในประเทศลุ่มน�้าโขง โดยมีการท�ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา

ประมาณ ๕ วัน

  (๓) โครงการเยาวชนนกัสือ่สารข้ามพรมแดนไทย-กมัพูชา ซ่ึงเป็นการ

น�านักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของกัมพูชา ๒ แห่ง คือ ม.พระตะบอง และวิทยาลัยฮุนเซน 

อุดรมีชัย มาท�ากิจกรรมผลิตสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย ๓ แห่งคือ มหาวิทยาลัย

อบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ และมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ ณ จงัหวดัสรุนิทร์ 

โดยการสนับสนุนของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

  (๔) รัฐบาลและกองทัพควรเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ

เข้าใจอันดีที่มีต่อกันในระดับประชาชนกับประชาชน (People-to-people Contact) ให้มาก

ทีส่ดุ เพราะเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัและความร่วมมอืระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการเมอืง

เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าราบรื่น

  (๕) ส ่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในลักษณะการทูต 

ภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น

๕. ศนูย์วจิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ความร่วมมือภายในประเทศ

  ส่งเสรมิความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัและการแลกเปลีย่นข้อมลูร่วม

กันระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและการวิจัยของประเทศลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อให้เกิดการแลก

เปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาร่วมกันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  เสริมสร้างความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดย

ร่วมมือผ่านการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม 

ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค รัฐ และประชาชน

๖. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี

ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) ปัจจบุนัท�างานวจัิยเพ่ือท้องถ่ินในการปรับตัวของชมุชนเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งนอกจากชุมชนจะปรับตัวแล้ว ชุมชนยังพยายามที่จะอนุรักษ์ดูแลแม่น�้า

โขงและทรพัยากรในแม่น�า้โขง ในระดบัทีช่มุชนท�าได้ เพ่ือให้เกดิการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื ใน

ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาผลกระทบ และสาเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้น และเผยแพร่สู่สาธารณะ

  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัวทางด้านอาชีพบนฐานเศรษฐกิจ

ชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง โดยมุ่งเน้นวิถีการผลิตแบบพึ่งตนเอง สร้างระบบการผลิตที่หลากหลาย 

สอดคล้องกบัวิถชีวีติ วฒันธรรมและระบบนเิวศ ยกตัวอย่างเช่น การท�าประมง การเล้ียงปลาใน

กระชัง การเกษตรริมโขง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร การจัดการ

น�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ 

  (๓) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการด�ารงอยู่

บนความซับซ้อนและหลากหลายของระบบนิเวศ มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันบนฐานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ชุมชนปฏิบัติและเชื่อถือผ่านพิธีกรรมและความเชื่อของคนลุ่มน�้าโขง

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  (๑) ปรับกลไกคณะกรรมาธิการแม่น�า้โขง (Mekong River Com-

mission: MRC) ให้เป็นกลไกลที่ท�างานได้จริงๆ ให้ภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อให้ประเทศที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

  (๒) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และชุมชน ต้องรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศแม่น�้าโขงจากเป้าหมายการพัฒนาที่ไม่

สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ

๗. หอการค้า จังหวัดอ�านาจเจริญ

ความร่วมมือภายในประเทศ

  (๑) ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดอ�านาจเจริญ

ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยมุ่งเน้นการให้การสนับสนุน
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ภาครัฐ รวมถึงการท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อรองรับกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

ผ่านการประชุมและการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่นกีฬา การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 

เป็นต้น

  (๒) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดอ�านาจเจริญ

ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนผ่านกลไกการประชุมสภาหอการค้าของจังหวัด 

ลุม่แม่น�า้โขงตอนล่าง โดยมีวตัถปุระสงค์หลัก คอื การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้สามารถสร้างมูลค่า 

ร่วมกัน เช่น กิจกรรมการล่องเรือในจังหวัดลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง เป็นต้น 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ความร่วมมอืระหว่างจงัหวดัและแขวง หอการค้าจังหวดัอ�านาจเจรญิ

ได้มีความร่วมมือกับจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในการสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุม การแข่งกีฬา การแข่งเรือ เป็นต้น 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอ�านาจเจริญและแขวงสะหวันนะเขตท้ังภาครัฐและ

เอกชน

๔.๑.๑.๔ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. กองก�าลังสุรนารี อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต้องใช้เทคโนโลยี และ

เครือ่งมอืเข้ามาชดเชยก�าลงัพล เช่น ระบบการเฝ้าตรวจชายแดน การติดตามเป้าหมายระยะไกล  

และระบบการแจ้งเตือน เป็นต้น

(๒) เนือ่งจากระบบการปกครองของประเทศเพือ่นบ้านเป็นแบบรวม

ศนูย์การปกครอง คอื ระบบพรรค ดงันัน้การปฏบิตัใินระดับพ้ืนที ่หากไม่มกีารสัง่การจากส่วนกลาง 

ระดับพ้ืนท่ีจะไม่สามารถด�าเนินการได้ ดังน้ันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร 

ควรเป็นระดับนโยบาย คือรัฐบาลเป็นส่วนน�า กระทรวงกลาโหม กองทัพบก ก�าลังป้องกัน

ชายแดน ผู้บังคับหน่วยป้องกันชายแดนระดับพื้นที่ตามล�าดับ 

ทัง้นี ้ในห้วงทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการแล้วโดยแต่งตัง้ชดุประสานงาน

ประจ�าพืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาว ซึง่ถอืว่าเป็นสญัญาณท่ีดี และได้รับการตอบรับจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือต่างๆต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที ่

ต้องตระหนัก และมองเห็นภาพปัญหาร่วมกัน ว่าภัยคุกคามดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรง และ

ทางอ้อมอย่างไร โดยควรเริม่ต้นจากการการสร้างความรับรู้ถึงโทษภยั และผลกระทบจากปัญหา

ดังกล่าว และพัฒนาไปเป็นการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

(๒) งบประมาณของแต่ละหน่วยที่เป็นเรื่องเดียวกัน ควรมีการใช้ให้

เกื้อหนุนการปฏิบัติในพื้นที่

๒. กลุม่งานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส�านกังาน

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ในการดแูลล�าน�้าโขง เช่น หน่วยเรอืรกัษา

ความสงบเรยีบร้อยตามล�าแม่น�า้โขง หน่วยทหาร ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และอื่นๆ เป็นต้น ควรมีการบูรณาการในการท�างานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(๒) จดัประชมุหารอืความร่วมมอื ไทย-ลาว ด้านความมัน่คง โดยเชญิ

หน่วยทหารทัง้สองประเทศ   เข้าร่วมเพือ่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพืน้ที ่และการ

เจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงจะต้อง

ร่วมมือกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือรับมือกับความท้าทายในการบริหารจัดการน�้า  

ความท้าทาย รวมไปถึงแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน

ทางการเงินต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยัง

ประโยชน์แก่ทุกๆ คน

๓. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง (นรข.)  

จังหวัดนครพนม

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

 (๑) ในการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนทางน�้า โดย นรข. ได้วาง

ก�าลังและเป็นจุดจอดเรือลาดตระเวน เพื่อเป็นการลดข้อจ�ากัดในเร่ืองร่องน�้าที่เรือไม่สามารถ

แล่นผ่านได้ ท�าให้สามารถควบคมุพ้ืนทีไ่ด้ตลอดแนวล�าน�า้โขง ส�าหรับในกรณทีีแ่ม่น�า้โขงลดระดับ
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จนไม่สามารถท�าการลาดตระเวนทางเรอืได้ เช่น ในพ้ืนท่ี บ้านอบูมงู บ้านบุง่ซวย และบ้านบุง่เขียว 

หน่วยจะชดเชยด้วยการลาดตระเวนด้วยเท้า การซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณริมตลิ่ง อย่างไรก็ตาม  

แม้ นรข. จะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เป็นไปตามสถานการณ์การลดลงของระดับแม่น�้าโขง  

แต่หากมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการปฏบิติังาน กจ็ะสามารถสนบัสนนุการปฏบิติังานของ

เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 (๒) กองทัพควรมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพก�าลังพล และสร้าง

ความช�านาญด้านการข่าวเชิงพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาแหล่งข่าวภาคประชาชน

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกจิ และภาคประชาสังคม 

ควรเข้ามาบูรณาการงานด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง

(๒) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้มิติด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ท้ังกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อม

ป้องกัน และรักษาอธิปไตยของประเทศร่วมกัน

๔. สาขาภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) เพือ่ให้กองทัพมปีระสทิธภิาพและสามารถรบัมือกบัความท้าทาย

ทางสงัคมในยคุโลกาภวิตัน์ได้ กองทัพจะต้องสร้าง “ความเป็นทหารอาชพี” ภายใต้กระบวนการ

ทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย โดยจะต้องไม่ถกูฝ่ายการเมอืงลดทอนความเป็นทหาร (Demil-

itarization) เพื่อเป็นเครื่องมือของตน 

(๒) ควรมีการอบรมก�าลังพลของกองทัพทุกนายให้มี “ทักษะทาง

วัฒนธรรม” ในอันที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) สิ่งท่ีกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการรองรับ

กับความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

คือ จะต้องอาศัยกระบวนการค้นคว้าวิจัยมาเป็นฐานรองรับการท�านโยบาย ซึ่งสามารถ 

กระท�าโดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยนอกกองทัพ 

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) เน้นการท�างานกบัประเทศเพือ่นบ้านโดยใช้แนวคดิการบรูณาการ

แบบเหนือชาติ (Supranational Integration) พร้อมๆ กับลดความส�าคัญของการแบ่งเส้น

เขตแดนลง (Demarcation) 
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(๒) ควรมองว่าอาณาบริเวณชายแดนแนวแม่น�้าโขง ซึ่งเป็นทั้ง

พรมแดนตามธรรมชาติและพรมแดนทางการเมอืงนัน้ มใิช่ “หลงับ้าน” หากแต่เป็น “หน้าบ้าน” 

ทีต้่องการการผลกัดนัขบัเคลือ่นและพฒันาอย่างจริงจัง ในอนัทีจ่ะเปิดโอกาสให้เกดิการร่วมมอื

อย่างจริงจังกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่จะแก้ไขปัญหาชายแดน

๕. ศนูย์วจิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) รัฐบาลและกองทัพต้องแยกประเด็นเรื่องเขตแดนออกจาก 

ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่ในวงแคบและไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความร่วมมือ ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ปัญหาเขตแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยการหารือ

ผ่านกลไกเฉพาะที่มีการจัดตั้งขึ้น

(๒) ส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระหว่างกนัเพือ่กระชบัความ

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในทุกระดับ

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) เพิม่บทบาทของประชาชนในท้องถิน่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมแก้ปัญหา

กันเองมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาคประชาคมในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางกีฬา วัฒนธรรม 

ประเพณี ข้ามแดน เช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี หรืองานบุญประเพณีต่างๆ 

เป็นต้น

(๒) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ในการน�านักเรียนนักศึกษา

ท�ากิจกรรมข้ามแดนร่วมกับนักเรียนนักศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน

๖. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ในพืน้ทีร่ะหว่างไทยกบัประเทศ

เพื่อนบ้านตามแนวแม่น�้าโขง ต้องให้ชุมชนทั้งสองฝั่งเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ เร่ืองไม่ว่าจะ

เป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย หรือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  

(๒) สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน

ต�าบล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ร่วมกบัชมุชนทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิงานตามแนวแม่น�า้โขงตอนล่าง 

ทัง้นีห้น่วยงานรฐัในท้องถิน่ดงักล่าว และชมุชน จะเป็นหน่วยในการเชือ่มประสานหน่วยงานอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
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ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัวทางด้านอาชีพบนฐานเศรษฐกิจ

ชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง โดยมุ่งเน้นวิถีการผลิตแบบพึ่งตนเอง สร้างระบบการผลิตที่หลากหลาย 

สอดคล้องกบัวิถชีวีติ วฒันธรรมและระบบนเิวศ ยกตัวอย่างเช่น การท�าประมง การเล้ียงปลาใน

กระชัง การเกษตรริมโขง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร การจัดการ

น�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ 

(๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการด�ารงอยู่

บนความซับซ้อนและหลากหลายของระบบนิเวศ มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันบนฐานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ชุมชนปฏิบัติและเชื่อถือผ่านพิธีกรรมและความเชื่อของคนลุ่มน�้าโขง

๗. หอการค้า จังหวัดอ�านาจเจริญ

ข้อเสนอต่อกองทัพ 

(๑) กองทัพควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร และการด�าเนิน

กจิกรรมต่าง ๆ  ในพืน้ทีร่ะหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวแม่น�า้โขงในมติิด้านสังคมและ

วัฒนธรรมเป็นตัวน�า

(๒) กองทพัควรเข้ามาเป็นสือ่กลางในการบูรณาการและเชือ่มโยงฐาน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวย

ความสะดวกในเรื่องการค้าในพื้นที่ชายแดนมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) การเข้ามาของรถไฟความเรว็สูงของจนีทางฝ่ัง สปป.ลาว อาจเป็น

ทั้งโอกาสและความท้าทายของไทยเช่นกันดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ควรเตรียมการ

รับมือกับเรื่องดังกล่าว

๔.๒ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การสนทนากลุ่มย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ได้ผลการวิจัยตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อม โดยจะค�านึงถึงปัจจัย ๖ ด้านด้วยกัน ได้แก่ ๑) สังคม (Social: S) ๒) เทคโนโลยี 

(Technology: T) ๓) สิ่งแวดล้อม (Environments: E) ๔) เศรษฐกิจ (Economics: E) ๕) 

การเมือง (Politics: P) และ ๖) การทหาร (Military: M) ตามแนวคิดของ STEEP-M Analysis 

ดังนี้
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๔.๒.๑ พืน้ทีพ่รมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน
๔.๒.๑.๑ ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 

 ๑. ปัจจยัทางสงัคม (Social: S) ได้แก่ ปัญหาการระบาดของยาเสพตดิ 

ตลอดแนวแม่น�้าโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

เพื่อนบ้านท�าให้การลักลอบน�าเข้ายาเสพติดมีความสะดวกมากขึ้น

 ๒. ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ (Technology: T) 

ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่

ใช้ในการลักลอบขนย้ายยาเสพติด

๓. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic: E) ได้แก่ (๑) การชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานตามแนวแม่น�้าโขงท�าให้ขาดรายได้ (๒) ผลผลิตภาค

การเกษตร ภาคการประมงน�้าจืด และภาคการปศุสัตว์ ที่ลดลง ท�าให้มีการเข้ามารับจ้างท�างาน

ในเมืองมากยิ่งขึ้นจนท�าให้เกิดสังคมผู้สูงอายุ

๔. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) ได้แก่ (๑) ระดับ

น�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลง (๑.๑) ส่งผลกระกระทบกับธุรกิจประมงและธุรกิจท้องถิ่น ๆ เช่น 

ทรพัยากรสัตว์น�า้ลดลง ผูป้ระกอบการหรอืชาวประมงน�า้จดืไม่สามารถท�าประมงได้ตามฤดกูาล 

(๑.๒) การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการลด

ลงของระดับน�้าในแม่น�้าโขง เช่น ประเพณีแข่งเรือที่ไม่สามารถจัดได้ ปริมาณลูกไฟที่เกิดขึ้นใน

ช่วงของวันออกพรรษามปีรมิาณลดลง เป็นต้น (๑.๓) เกดิการลกัลอบน�าสิง่ผดิกฎหมายเข้ามายงั

ประเทศไทย เช่น แรงงาน สินค้า และยาเสพติด โดยผ่านทางช่องทางทางธรรมชาติที่สามารถ

ข้ามผ่านได้สะดวกมากขึ้น (๑.๔) ปัญหาการขาดแคลนน�้าและภัยแล้ง (๒) การเปลี่ยนแปลง 

เชิงนิเวศของแม่น�้าโขง (๒.๑) เกิดภาวะแม่น�้าโขงสีคราม ท�าให้ตะกอนท่ีเป็นแหล่งอาหารของ

สัตว์น�้าหายไป (๒.๒) การแย่งชิงทรัพยากรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๕. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Politic: P) ได้แก่ (๑) การเข้า

มาของชาติมหาอ�านาจ โดยเฉพาะการท่ีประเทศมหาอ�านาจเข้ามาลงทุนในการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานในประเทศเพือ่นบ้าน เช่น รถไฟความเรว็สงูเส้นทางคนุหมงิถงึเวยีงจนัทน์ อาจ

น�ามาสู่ภัยคุกคามในพื้นที่
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๖. ปัจจยัทางด้านการทหาร (Military: M) ได้แก่ (๑) ปัญหาเกาะดอน 

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนร่องน�้าลึกในแม่น�้าโขง ซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดนระหว่างกัน อาจ

ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทด้านเขตแดนได้ในอนาคต (๒) แรงงานย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมาย เช่น การ

เข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย การลับลอบน�าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย การลักลอบ

ขนส่งสินค้าโดยผดิพระราชบญัญตั ิ (พ.ร.บ.) ศลุกากร โดยใช้เส้นทางธรรมชาติจากปริมาณน�า้โขง 

ที่ลดลง (๓) โรคติดต่อ โรคระบาด โรคจากคน สัตว์และพืช โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดน 

ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๔.๒.๑.๒ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มดีงันี ้(๑) การฟ้ืนฟูระบบนเิวศ 

เช่นการส�ารวจแหล่งน�า้ส�ารอง การขยายพนัธ์ุปลาให้เกษตรกร (๒) การจัดตัง้ศูนย์พัฒนาประมง

ลุ่มน�้าโขง เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมชาวบ้านให้รักษาพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์ปลา (๓) การติดตั้ง

ระบบเตอืนภัยและเตอืนระดบัน�า้ ทีป่ระชาชนเข้าถงึได้ง่าย เช่น Application ในมอืถอื (๔) การ

บรหิารจัดการน�า้กับประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้ใน สปป.ลาวและจนี ทัง้ภมูภิาค เพือ่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดร่วมกัน (๕) สร้างความสัมพันธ์กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง โดยใช้มิติด้านสังคม

และวฒันธรรมเป็นเครือ่งมอืในการด�าเนินกจิกรรมดงักล่าว (๖) ส่งเสรมิการประสานงานระหว่าง

ชายแดนในทุกด้าน โดยเฉพาะกลไกระดับพื้นที่ระหว่างของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น (๗) พัฒนาผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความพร้อมสามารถรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ (๘) การเพิ่มประสิทธิภาพของ

การใช้เทคโนโลยใีนพืน้ที ่เพ่ือให้สามารถน�าข้อมลูมาใช้ให้เกดิประโยชน์และตรวจสอบข้อมูลย้อน

หลังได้ และมีการเสริมสร้าง Big Data ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ให้เพิม่มากขึน้ และ (๙) การจดัตัง้หมู่บ้านคู่ขนาน การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืง มกีารประชมุ

ร่วมกันระหว่างระดับผู้ว่าราชการจังหวัดกับเจ้าแขวงและในทุกระดับ 

๔.๒.๒ พืน้ทีพ่รมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนล่าง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญผ่านระบบออนไลน์ ในห้วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ ๕

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศกึษาเรือ่ง “ความท้าทายตามแนวแม่น�า้โขง: ศกึษาเฉพาะกรณพีืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื” มวัีตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาความท้าทาย และผลกระทบด้านความมัน่คงแบบองค์รวม  

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคง 

แบบองค์รวม และเพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนท่ี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การศกึษาคร้ังนี ้คณะผู้วิจัยใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผูว้จิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มผู้ให้ข้อมลู ซ่ึงการวจัิยในคร้ังนีใ้ช้ระเบยีบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในบทนี้ผู้วิจัยได้สรุปผล น�าเสนอผลการวิจัย 

และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่เป็นประโยชน์แก่กองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มรีายละเอยีดดงันี้

๕.๑ สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลสรปุและการอภปิรายผลการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผลการวจิยั

นี้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่าง 

คอื ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Informants) ทีม่าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposeful Selection) 

และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งสามารถท่ีจะตอบค�าถามวิจัย 

ทั้ง ๔ ข้อ ได้ดังนี้

๕.๑.๑ ค�าถามวิจัยข้อที่ ๑ ประเด็นความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง

๕.๑.๑.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มสามารถสรุป

ประเดน็ความท้าทายความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนในระดับภูมิภาคได้ ๖ ประเด็นและระดับพื้นที่ได้ ๑๘ ประเด็น ดังนี้

ระดบัภมูภิาค สามารถจดัตามกรอบแนวคดิได้ ดงันี ้๑) ความเชือ่มโยง 

(Connectivity) ได้แก่ (๑.๑) ปัญหายาเสพตดิ (๑.๒) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเส้นทาง

คมนาคม (๑.๓) ด�ารงความต่อเนื่องของกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  
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คณะกรรมการร่วมมือรกัษาความสงบเรยีบร้อยตามชายแดนทัว่ไป (General Border Committee: 
GBC) การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) และส�านักงาน
ประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices: BLO)  เป็นต้น (๑.๔) 
กลไกความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (The Greater 
Mekong Subregion: GMS) มข้ีอขดัข้องในเรือ่งของกฎระเบยีบบางประการทีย่งัด�าเนนิการไม่ได้  
โดยเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ส�าหรับกรอบความร่วมมือของคณะกรรมาธิการ 
แม่น�้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ให้ความส�าคัญกับการใช้แม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กลับไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้มากนกั และพบว่าระดบัน�า้ของหน้าเขือ่นกบัของท้ายเขือ่นนัน้มคีวาม
แตกต่างกัน ซ่ึงระดับน�้าท่ีผันผวนของแม่น�้าโขงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน
ตามแนวแม่น�้าโขง โดยเฉพาะเกษตรกรรมิโขงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการทีพ่ืชผลทางการเกษตร
เสยีหายจากระดับน�า้ทีสู่งขึน้ท�าลายพืชผลทางการเกษตร รวมถงึความตกลงว่าด้วยการเดนิเรอื
พาณิชย์ในแม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง (The Joint on Coordination of Commercial  
Navigation: JCCCN) ส�าหรับการเดินเรือในลุ่มแม่น�้าโขง และข้อตกลงเปิดเสรีระหว่างอาเซียน
ด้านเศรษฐกจิ (ASEAN Economic Community: AEC) ทีส่่งผลให้การขนส่งทางบกเจรญิเตบิโต
และเป็นโอกาสส�าหรบัผูป้ระกอบการ และ (๑.๕) ปัญหาจากการสร้างเข่ือน และ ๒) การเคล่ือน
ย้าย (Mobility) ได้แก่ การค้าชายแดนและการเข้ามาของทุนต่างชาติ

ระดับพื้นที่ สามารถจัดตามกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ ๑) ความเชื่อมโยง 
(Connectivity) ได้แก่ (๑.๑) ปัญหายาเสพตดิ (๑.๒) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเส้นทาง
คมนาคม (๑.๓) การเข้ามาของเทคโนโลยี เช่น อากาศยานไร้ขนขับ (Drone) และการติดต่อ
สือ่สาร เป็นต้น (๑.๔) อาชญากรรมข้ามชาต ิและ (๑.๕) ปัญหาด้านสาธารณสุข ๒) ปรากฏการณ์
ทางสังคม (Phenomena) ได้แก่ (๒.๑) สายสมัพนัธ์ความเป็นบ้านพีเ่มอืงน้อง และ (๒.๒) การ
เปลีย่นแปลงเชงิวฒันธรรม/ ประเพณ/ี การท่องเทีย่ว/ วฒันธรรมความสมัพันธ์ของชุมชนรมิฝ่ังโขง 
๓) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ (๓.๑) ระดับปริมาณน�้าโขง
ลดลง (๓.๒) ปัญหาภัยแล้ง (๓.๓) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องเขตแดน โดยเฉพาะเรื่องเกาะดอน 
(๓.๔) การดูดทราย (๓.๕) ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า (๓.๖) การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร 
และ (๓.๗) การเปลีย่นแปลงทรพัยากรทางธรรมชาติ/ ระบบนเิวศ/ การประกอบอาชพีและการ
ด�ารงชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง ๔) การเคลื่อนย้าย (Mobility) ได้แก่ (๔.๑) การลักลอบ 
น�าเข้า-ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย (๔.๒) การค้ามนุษย์ และ (๔.๓) การหลบหนีเข้าเมืองแบบ 

ผิดกฎหมาย
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จะเห็นได้ว่า ประเด็นความท้าทายในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัพืน้ท่ีนัน้ โดยแต่ละประเดน็ของความท้าทายมคีวามเชือ่มโยง 
ซึง่กันและกันอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งความมัน่คงทางด้านยาเสพตดิ ซึง่เป็น
ปัญหาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมให้ความส�าคัญ ด้วยภูมิประเทศของ
ไทยและ สปป.ลาว มีพรมแดนติดกันโดยมีแม่น�้าโขงไหลผ่านกลาง ท�าให้เมื่อแม่น�้าโขงมีปริมาณ
ลดน้อยลงไปจนถึงแม่น�้าโขงแห้งแล้ง ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องของเขตแดน/เกาะดอน 
ซึ่งเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายของประชาชน สินค้า และการลงทุนทั้งรูปแบบที่ผิดกฎหมายและถูก
กฎหมาย รวมถึงเกิดการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่ด้วยสายสัมพันธ์อันดีงามของ
ประชาชนชาวไทยและสปป.ลาว ท�าให้เกดิการประสานกิจกรรมและความร่วมมอืระดบัอ�าเภอ-
จังหวัด 

 ๕.๑.๑.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 
จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มสามารถสรุป

ประเดน็ความท้าทายความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่างในระดับภูมิภาคได้ ๘ ประเด็นและระดับพื้นที่ได้ ๑๕ ประเด็น ดังนี้

ระดบัภมูภิาค สามารถจดัตามกรอบแนวคดิได้ ดงันี ้ ๑) ความเชือ่มโยง 
(Connectivity) ได้แก่ (๑.๑) ปัญหายาเสพตดิ (๑.๒) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเส้นทาง
คมนาคม (๑.๓) การเข้ามาของเทคโนโลยี เช่น อากาศยานไร้ขนขับ (Drone) และการติดต่อ
สื่อสาร เป็นต้น (๑.๔) กลไกความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เช่น กรอบความร่วม
มอืคณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง (Mekong River Commission: MRC) ให้ปฏบิติัตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘  เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการพฒันาร่วมกนัอย่างสมดุลและยัง่ยนื ทัง้นี ้จนีได้พยายามเข้า
มามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: 
MLC) ประกอบกับยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) 
และความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง (The Joint on Coor-
dination of Commercial Navigation: JCCCN) จัดตั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเดินเรือในพื้นที่
ลุ่มแม่น�้าโขง และ (๑.๕) ปัญหาจากการสร้างเขื่อน ๒) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางธรรมชาติ/ ระบบนิเวศ/ การประกอบ
อาชีพและการด�ารงชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง และ ๓) การเคลื่อนย้าย (Mobility) ได้แก่ 
(๓.๑) การค้าชายแดนและการเข้ามาของทุนต่างชาติ และ (๓.๒) การลักลอบน�าเข้า-ส่งออก

สินค้าผิดกฎหมาย 
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ระดับพื้นที่ สามารถจัดตามกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ ๑) ความเชื่อมโยง 
(Connectivity) ได้แก่ (๑.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม (๑.๒) ปัญหา
ยาสพติด และ (๑.๓) ปัญหาด้านสาธารณสุข ๒) ปรากฏการณ์ทางสังคม (Phenomena) 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม/ ประเพณี/ การท่องเที่ยว/ วัฒนธรรมความสัมพันธ์ของ
ชุมชนริมฝั่งโขง ๓) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ (๓.๑) ระดับ
ปรมิาณน�า้โขงลดลง (๓.๒) ปัญหาภยัแล้ง (๓.๓) การเปลีย่นแปลงห่วงโซ่อาหาร (๓.๔) การดดูทราย 
(๓.๕) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางธรรมชาติ/ ระบบนิเวศ/ การประกอบอาชีพและ 
การด�ารงชีวติของประชาชนรมิฝ่ังโขง และ (๓.๖) ปัญหาความไม่ชดัเจนเรือ่งเขตแดน โดยเฉพาะ
เรือ่งเกาะดอน และ ๔) การเคลือ่นย้าย (Mobility) ได้แก่ (๔.๑) การค้าชายแดนและการเข้ามา 
ของทุนต่างชาติ (๔.๒) การลักลอบน�าเข้า-ส่งออกสินค้าผิด (๔.๓) การค้ามนุษย์ (๔.๔)  
การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย และ (๔.๕) คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ

จะเห็นได้ว่า ประเด็นความท้าทายในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่นั้น ประเด็นความท้าทายมีความคล้ายคลึงกับพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกระท�าผิดกฎหมายบริเวณ
ชายแดน เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การเคลื่อนย้ายสินค้า และการหลีบหนีเข้าเมือง เป็นต้น 
ประกอบกับการลดลงของปริมาณน�้าโขง ท�าให้เอื้อต่อการเคล่ือนไหวของการกระท�าท่ีผิด
กฎหมายมากยิง่ขึน้ รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  ก่อให้เกดิประโยชน์จากการเคล่ือน
ย้ายสินค้า แรงงาน ทุนจากต่างชาติ และผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบนิเวศ ทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิการด�ารงชีวิตของประชาชนรมิฝ่ังโขงทีป่รบัเปลีย่นไป ปัญหาด้านสาธารณสขุ และ
คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ เป็นต้น รวมถึงกลไกความร่วมมือของลุ่มแม่น�้าโขงช่วยผลักดันให้เกิด 
ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ กล่าวได้ว่า โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างมี 
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่มากก็น้อย

กล่าวโดยสรุป  ประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับพื้นที่นั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลทั้งทางตรงและทาง
อ้อมแล้วแต่กรณี รวมถึงประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทายทางด้าน 
ความมัน่คงทีเ่กดิจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงประเด็นของความท้าทายทีเ่กิดขึน้
ในพืน้ทีต่่างมคีวามเชือ่มโยงซึง่กนัและกนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส�าหรับโอกาสท่ีเกดิข้ึนท้ังจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจกัร และวรีวธุ มาฆะศริานนท์และยุดา รกัไทยทีก่ล่าวถงึ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ผลประโยชน์ท่ีเกื้อกูล ท่ีสามารถช่วยให้ความพยายามในอันท่ีจะท�ากิจกรรมใดกิจกรรม 
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หนึ่งบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้ รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยง (Connec-
tivity) กลายเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญั ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน การตดิต่อสือ่สาร รวมถงึระบบ
ดิจิทัลที่ก�าลังเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง เช่น เรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า  
การประมง การพฒันาการค้าการลงทนุ และการท่องเทีย่วในเชิงบรูณาการทีเ่กดิจากการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของมนตรี ค�าวัน และคู่บุญ จารุมณี และ
งานของธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และคณะ ที่กล่าวถึงโอกาสเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐบาล
ที่เปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนและจีน ท�าให้เกิดเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว
และการลงทุน เป็นต้น 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากธรรมชาติ และจาก
การสร้างเขื่อนในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง หรือการกระท�าต่าง ๆ ที่เป็นฝีมือของมนุษย์ ส่งผลให้ความ
ท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นในลักษณะของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(Non-traditional Threat) ท่ีไม่ได้เกดิจากมติทิางด้านการทหาร ซ่ึงเป็นไปตามนยิามภยัคกุคาม 
(Threats) ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมถึงเป็นลักษณะของความมั่นคงของมนุษย์
เกิดจากปัจเจกบุคคลเพื่อป้องกันความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ทั้งจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ความยากจน ความรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามแนวคิดของมนัสวี อรชุนะกะ รวม
ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงและเส่ือมโทรม จากปริมาณน�้าโขงมี
การผันผวนอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (Environment) รวมถึงการด�ารงชวีติของประชาชนรมิฝ่ังโขง นอกจากนี ้การเติบโต
ของการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  นัน้ ท�าให้เกิดการเคลือ่น
ย้าย (Mobility) ของประชาชน สินค้า และการลงทุนของประชาชนทั้งสองฝั่งเป็นจ�านวนมาก 
ส่วนหน่ึงอาจมผีลต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม (Phenomena) การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม กจิกรรม
ทางสังคมของประชาชนริมฝั่งโขง ทั้งนี้ จากสายสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ย่อมน�าไปสู่
การเอื้อต่อประโยชน์ต่อการด�าเนินการในด้านการสร้างโอกาสทางการค้า การเชื่อมต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และเอื้อต่อการกระท�าที่ผิดกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท�าให้
เกดิภยัคกุคามด้านความมัน่คงมคีวามสอดคล้องกบัการจัดประเภทของสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ดังนี้  (๑) ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง (๒) ความยากจนและความเหลื่อมล�้า 
 (๓) ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมแีนวโน้มลดลงและเสือ่มโทรม  (๔) การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (๕) สังคมผู้สูงอายุ (๖) การเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การโจมตีทาง
ไซเบอร์ (๗) ปัญหายาเสพติด (๘) สถานการณ์ชายแดน (๙) แรงงานต่างด้าวและการลักลอบ 
เข้าเมือง
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ตารางที่ ๕.๑ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยประเด็นความท้าทายต่อ 

ความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตอนบน

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportu-

nities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Opportu-

nities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ความเชื่อมโยง 
(Connectiv-
ity)

(๑) การพัฒนา
โครงสร้างพื้น
ฐานและเส้น
ทางคมนาคม
(๒) ด�ารงความ
ต่อเนื่องของ
กลไกความ
ร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น GBC, 
HLC และ BLO  
เป็นต้น

(๑) ปัญหายา
เสพติด
(๒) กลไกความ
ร่วมมือในระดับ
อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้�าโขง เช่น 
GMS, MRC, 
MLC, JCCCN 
เป็นต้น ยังคง
พบอุปสรรคบาง
ประการ
(๓) ปัญหาจาก
การสร้างเขื่อน

(๑) การพัฒนา
โครงสร้างพื้น
ฐานและเส้น
ทางคมนาคม
(๒) การเข้ามา
ของเทคโนโลยี 
เช่น อากาศยาน
ไร้ขนขับ 
(Drone) และ
การติดต่อ
สื่อสาร เป็นต้น

(๑) ปัญหายาเสพติด
(๒) ปัญหาด้านสาธารณสุข
(๓) อาชญากรรมข้ามชาติ

ปรากฏการณ์
ทางสังคม 
(Phenomena)

(๑) สายสัมพันธ์
ความเป็นบ้านพี่
เมืองน้อง

(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม/ 
ประเพณี/ การท่องเท่ียว/ วัฒนธรรมความ
สัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งโขง

สิ่งแวดล้อม 
(Environ-
ment)

(๑) ระดับปริมาณน�้าโขงลดลง
(๒) ปัญหาภัยแล้ง
(๓) การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร
(๔) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องเขตแดน โดย
เฉพาะเรื่องเกาะดอน
(๕) การดูดทราย
(๖) ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า
(๗) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ/ ระบบนเิวศ/ การประกอบอาชีพ
และการด�ารงชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง

การเคลื่อนย้าย 
(Mobility)

(๑) การค้า
ชายแดนและ
การเข้ามาของ
ทุนต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-ส่งออกสินค้า 
ผิดกฎหมาย
(๒) การค้ามนุษย์
(๓) การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
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 ตารางที ่๕.๒ สรปุและอภปิรายผลการวจิยัประเดน็ความท้าทายต่อความมัน่คง

แบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอน

ล่าง

ระดับภูมิภาค ระดับพื้นที่

โอกาส 

(Opportuni-

ties) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

โอกาส 

(Oppor-

tunities)

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

ความเชื่อมโยง 

(Connec-

tivity)

(๑) การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

เส้นทางคมนาคม

(๒) การเข้ามาของ

เทคโนโลยี เช่น 

อากาศยานไร้ขนขับ 

(Drone) และการ

ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

(๑) ปัญหายาเสพติด

(๒) กลไกความร่วมมือใน

ระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้า

โขง เช่น GMS, MRC, 

MLC, JCCCN เป็นต้น 

ยังคงพบอุปสรรคบาง

ประการ

(๓) ปัญหาจากการสร้างเข่ือน

(๑) การ

พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

เส้นทาง

คมนาคม

(๑) ปัญหายาเสพติด 
(๒)ปัญหาด้านสาธารณสุข

ปรากฏการณ์

ทางสังคม 

(Phenom-

ena)

(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม/ ประเพณี/ การ

ท่องเที่ยว/ วัฒนธรรมความ

สัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งโขง

(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิง

วัฒนธรรม/ ประเพณี/ การท่อง

เที่ยว/ วัฒนธรรมความสัมพันธ์

ของชุมชนริมฝั่งโขง

สิ่งแวดล้อม 

(Environ-

ment)

(๑) ระดับน�้าโขงลดลง

(๒) ปัญหาภัยแล้ง

(๓) การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร

(๔) การดูดทราย

(๕) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร

ทางธรรมชาติ/ ระบบนเิวศ/ การ

ประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต

ของประชาชนริมฝั่งโขง

(๖) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่อง

เขตแดน โดยเฉพาะเรื่องเกาะดอน

การเคลื่อนย้าย 

(Mobility)

(๑) การค้าชายแดน

และการเข้ามาของ

ทุนต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-ส่ง

ออกสินค้าผิดกฎหมาย

(๑) การค้า

ชายแดน

และการเข้า

มาของทุน

ต่างชาติ

(๑) การลักลอบน�าเข้า-ส่งออก

สินค้าผิดกฎหมาย

(๒) การค้ามนุษย์

(๓) การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิด

กฎหมาย

(๔) คนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ
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 ๕.๑.๒ ค�าถามวจิยัข้อที ่๒ ผลกระทบจากความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง

๕.๑.๒.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปผลกระทบจาก 

ความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวมทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ดังนี้ ๑) ผลกระทบจากระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลง ส่งผลให้ผู้คน

สามารถเดินทางข้ามพรมแดนสะดวกมากขึ้น แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในการก�ากับ

ดูแลเป็นไปด้วยความยากล�าบาก จึงก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่  

(๑) การค้าไม้เถือ่น (๒) การโจรกรรม (๓) ยาเสพตดิ และ (๔) การค้ามนษุย์ ๒) ภยัแล้ง ส่งผลกระทบ

ให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งผลผลิตที่ลดน้อยลงท�าให้การส่งออกผลผลิต 

ทางการเกษตรลดน้อยลงตามไปด้วยและยังกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ ๓) การสร้างเขื่อนของประเทศ

เพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศของแม่น�้าโขง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ปลาหลงฤดู (๒) ปริมาณปลามีจ�านวนลดน้อยลง และ (๓) ปลาบางชนิด

อาจสูญพันธุ์ ท�าให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ เนื่องจากปลามีจ�านวนลดน้อย

ลง จงึท�าให้ชาวประมงเปลีย่นแปลงอาชพีจากท�าการประมงไปประกอบอาชีพอืน่ ๔) เศรษฐกจิ

โลกท่ีตกต�่า ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจตามแนวแม่น�้าโขงลดขนาดของธุรกิจลงหรือปิด

กิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจเพ่ือความอยู่

รอด และเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรับการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ

โลก ๕) การปรับเปล่ียนนโยบายการน�าเข้าสินค้าของประเทศมหาอ�านาจ ส่งผลกระทบให้

ขาดเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากท�าให้เกดิการชะลอตวัในการส่งสนิค้าออกจากท่าเรอื ซึง่

การชะลอตัวน้ันส่งผลเสียต่อธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ท�าให้รูปแบบการค้าชายแดนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการค้าระหว่างคู่ค้าในพ้ืนที่ชายแดนมี

แนวโน้มลดลง เพราะรูปแบบการค้าจะเปลี่ยนไปในลักษณะของการขนส่งสินค้าเพื่อมาพักคอย

เพื่อการด�าเนินการไปขายต่อยังประเทศท่ีสาม ซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ และอาจท�าให้

เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนในอนาคต นอกจากนี้มีการน�าความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยมีาใช้ในทางท่ีผดิ โดยมกีารน�าอากาศยานไร้คนขับเข้ามาช่วยในการขนส่ง

ยาเสพติดและลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมาย ท�าให้การเข้าจับกุมการกระท�าความผิดน้ันเป็นไปได้

อย่างยากล�าบากเนื่องจากเจ้าหน้าท่ียังขาดเทคโนโลยีการตรวจจับโดรนและการลดภัยคุกคาม
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ที่เกิดจากโดรน ๗) การเปลี่ยนแปลงร่องน�้าลึก อันเนื่องมาจากการลักลอบดูดหินกรวดและ

ทราย ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน�้าในแม่น�้าโขง และการกัดเซาะตลิ่งส่งผลให้มี

การสูญเสียดินแดนตามริมแม่น�้าโขง อย่างไรก็ตามการดูดหินกรวดและทรายเปรียบเสมือนการ

ขดุลอกแม่น�า้โขง ซ่ึงมส่ีวนช่วยให้ระดบัน�า้ในแม่น�า้โขงให้ไม่ตืน้เขนิ ๘) ปัญหากรรมสิทธใินการ

ครอบครองเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางชายแดน ซ่ึงก่อให้เกิด

ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากแต่ละประเทศตาม

แนวแม่น�า้โขงต่างกอ้็างสทิธใินการครอบครอง ท�าให้เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถลาดตระเวนในบริเวณ

ที่มีเกาะดอนเกิดขึ้นใหม่ได้ เพราะ การเกิดเกาะดอนขึ้นใหม่นั้นท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ร่องน�้าลึก จึงสร้างความกังวลในการล่วงล�้าอธิปไตยเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้

อาชญากรได้ฉวยโอกาสจากความกังวลนี้ในการก่ออาชญากรรมมากยิ่งขึ้นจากผลของการ

สัมภาษณ์เชิงลึกที่กล่าวมาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังตารางที่ ๕.๒

โดยผลกระทบจากความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวมท้ังเชงิบวก

และเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังกล่าวข้างต้น

สอดคล้องกับเสถียร เหลืองอร่าม (๒๕๒๗) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ผลกระทบ หมายถึง  

ผลประโยชน์หรอืผลเสยีหายอนัเกดิขึน้จากการกระท�าเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยตรง คอื ผลทีต่ามมาจาก

ผลงาน หรือ ผลผลิต หรือ ผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือ

โครงการ ผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และ

มิใช่กลุ่มเป้าหมายท้ังในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดจากการด�าเนินนโยบายตามรูปแบบของ

โครงการใดก็ตามจะมีผลกระทบเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ผลกระทบของนโยบายในที่นี้ หมายถึง  

ผลตามมาท้ังหมดจากการด�าเนนินโยบายทีเ่กิดขึน้จากการกระท�าเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อาจเป็นผลที่

เกดิขึน้ ทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต และวฒุชิยั มรุะดา ทีไ่ด้มกีารน�าแนวคดิของ แสวง รัตนมงคล

มาศ (๒๕๓๘) เพื่ออธิบายความหมายของผลกระทบ หมายถึง ผลของการกระท�าให้เกิดขึ้นจาก

การกระท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๑.๒.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปผลกระทบจากความท้าทายต่อ

ความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง ได้ดังนี้ ๑) ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง ส่งผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ (๑) 

ด้านความมัน่คง การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีเ่ป็นไปด้วยความยากล�าบาก จงึท�าให้ปัญหายาเสพตดิ 
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มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

ชายแดน และ (๒) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท�าให้วิถีชีวิต

ของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากระดับแม่น�้าโขง

ที่ลดลงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท�าการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่มากนัก เนื่องจาก 

ชาวบ้านบางส่วนใช้น�า้ประปาจากส่วนกลางในการท�าการเกษตรเป็นหลัก ส�าหรับด้านการท่องเท่ียว

สามารถใช้ความสวยงามของธรรมชาติอันเกิดจากระดับน�้าที่ลดลงของแม่น�้าโขงได้ เช่น  

เกาะแก่งตามธรรมชาติ ท�าให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสักบัธรรมชาตทิีแ่ตกต่างไปตามฤดูกาล จากนโยบาย

ของประเทศมหาอ�านาจ เช่น จนี ท�าให้ไทยได้รบัผลประโยชน์มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิจากการ

เข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวจีน เป็นต้น ๒) การสร้างเขื่อนกั้นน�้าของประเทศเพื่อนบ้าน นั้น

ท�าให้เกดิผลกระทบ ได้แก่ (๑) เกดิความผนัผวนของแม่น�า้โขง ระดับน�า้ขึน้และลงไม่เป็นไปตาม

ฤดูกาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตลอดตามแนวแม่น�้าโขง (๒) กระทบต่ออาชีพของ

ประชาชนในพ้ืนทีร่มิแม่น�า้โขง เช่น อาชพีเกษตรกรหรือเกษตรริมโขง และอาชพีประมง เน่ืองจาก

การผันผวนของระดับน�้าท�าให้ปลามีจ�านวนลดน้อยลง และระดับน�้าที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันท�าให้

พชืผลทางการเกษตรถกูน�า้ท่วมได้รบัความเสียหาย (๓) การขาดแคลนน�า้ เนือ่งมาจากระดับน�า้

ทีผ่นัผวน และการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ท�าให้ภาวะปรมิาณฝนตกน้อยกว่าปกตหิรอื

ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล (๔) แม่น�า้โขงเปลีย่นสจีากสนี�า้ตาลเข้มกลายเป็นสฟ้ีาหรอืใส เนือ่งจาก

ตะกอนในแม่น�้าโขงหายไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ในแม่น�้าโขงนั้นขาดหายไปด้วย

เช่นกนั ๓) นโยบายของประเทศมหาอ�านาจ ส่งผลกระทบท้ังเชงิบวกและเชงิลบต่อประเทศไทย 

เนื่องจากนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้ามาท�าธุรกิจและลงทุนในไทย ท�าให้เศรษฐกิจไทยเกิดการ

ขยายตวั แต่ผลกระทบในเชงิลบนัน้จะส่งผลให้มกีารแข่งขนัทีส่งูระหว่างนกัธรุกจิชาวไทยกบันกั

ธรุกิจชาวจนี เป็นต้น ๔) การสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขง ส่งผลกระทบในเชงิบวกมากกว่าเชงิลบ  

ซึ่งผลเชิงบวกน้ันสะพานได้สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น

ตวัแทนในการส่งออกและการเตรียมคลงัสนิค้า ในการรองรบัสนิค้าทีม่าจากต่างประเทศ ส�าหรับ

เชงิลบนัน้ได้ส่งผลกระทบต่อธรุกิจเดนิเรอืข้ามฟากซ่ึงการประชาชนส่วนมากได้ใช้สะพานในการ

ข้ามฝั่งมากกว่าทางเรือ ๕) การระเบิดเกาะแก่งหินธรรมชาติตามแนวแม่น�้าโขง ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับระบบนเิวศของแม่น�า้โขง ท�าให้การไหลของแม่น�า้โขงไม่เป็นไปตามธรรมชาต ิแต่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเดินเรือพาณิชย์ เป็นต้น จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกที่กล่าวมา

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังตารางที่ ๕.๒
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ดงัท่ี วฒุชัิย มรุะดา การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนือ้หา (Content) สามารถ
แบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น ผลกระทบมิติด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สภาพนเิวศวทิยาทางอากาศ น�า้ เสยีง และทางเดนิ และ ผลกระทบมติด้ิานสังคม หมายถงึ ผลกระทบ 
อันส่งผลเกี่ยวข้องกับการด�าเนินวิถีชีวิตของประชาชน ในเรื่องพฤติกรรมทางสังคม 
และคุณค่าของชีวิตประชาชน เป็นต้น

ตารางที ่๕.๓ สรปุผลการวจิยัผลกระทบจากความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ

๑) ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง 

๒) ภัยแล้ง 

๓) การสร้างเข่ือนกัน้น�า้ของประเทศเพือ่นบ้าน 

๔) เศรษฐกิจโลกที่ตกต�่า 

๕) การปรับเปลี่ยนนโยบายการน�าเข้าสินค้าของประเทศมหาอ�านาจ 

๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

๗) การเปลี่ยนแปลงร่องน�้าลึก 

๘) ปัญหากรรมสิทธิ์ในการครอบครองเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ

๑) ระดับน�้าในแม่น�้าโขงลดลง  

๒) การสร้างเขื่อนกั้นน�้าของประเทศเพื่อนบ้าน 

๓) นโยบายของประเทศมหาอ�านาจ  

๔) การสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขง  

๕) การระเบิดเกาะแก่งหินธรรมชาติตามแนวแม่น�้าโขง  

๕.๑.๓ ค�าถามวิจัยข้อที่ ๓ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบ้าง

จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือเพื่อรองรับ 
ภัยคกุคามความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื สามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ความร่วมมือภายในประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาคประชาสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 
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ตารางที ่๕.๔ สรปุผลการศกึษาแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืเพือ่รองรบั

ภัยคุกคามความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความร่วมมือ

หน่วยงาน

ความมั่นคง เศรษฐกิจ

ด้านสังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และภาคประชาสังคม

ความร่วมมือ 

ภายใน

ประเทศ

(๑) ความร่วมมือกับหน่วย

งานภายในประเทศทั้งภาครัฐ

และเอกชน ในการบูรณาการ

การท�างานร่วมกัน ผ่านการจัด

กิจกรรมร่วมกัน เช่น จัดการ

อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้

บังคับหน่วย เจ้าหน้าที่รัฐ และ

ราษฎรในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น 

เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภัย

คกุคามความม่ันคง เช่น ยาเสพติด 

ความร่วมมือในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม เป็นต้น

(๑) ความร่วมมือกับหน่วย

งานด้านการศึกษา เพื่อท�าการ

ค้นคว้าและวิจัยร่วมกัน และ

เอกชนสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป

(๒) ความร่วมมือกับหน่วย

งานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ

ให้การสนับสนุนภาครัฐ รวมถึง

การท�างานร่วมกันแบบ

บูรณาการ เพื่อรองรับกับการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ผ่าน

การประชุมและการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน เช่น การเล่นกีฬา การ

พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 

เป็นต้น

(๓) ความร่วมมือระหว่างภาค

เอกชน ผ่านกลไกการประชุม

สภาหอการค้าของจังหวัดลุ่ม

แม่น�้าโขงตอนล่าง เพื่อพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถสร้าง

มูลค่าร่วมกัน 

(๑) ความร่วมมือกับชุมชน โดย

การสร้างโครงข่ายความร่วมมือ

ระดับชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

(Network Technology) 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและการ

พัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ และลด

ความเหลื่อมล�้า

(๒) ความร่วมมือกับภาครัฐ ใน

การจัดท�าและเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม 

(๓) ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ด้านการศึกษา เพื่อศึกษา วิจัย 

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา

และการวิจัยของประเทศลุ่มแม่น�้า

โขง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและการพัฒนาร่วมกันที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น
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ความร่วมมือ

หน่วยงาน

ความมั่นคง เศรษฐกิจ

ด้านสังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และภาคประชาสังคม

ความร่วม

มือระหว่าง

ประเทศ

(๑) ความร่วมมืออย่างเป็น

ทางการกับหน่วยงานทาง

ทหารของประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น กรมทหารชายแดนและ

กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสานการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดร่วมกัน ความ

ร่วมมือในการแก้ปัญหาการ

ลักลอบข้ามแดนและสินค้าผิด

กฎหมาย

(๒) ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐของไทย เช่น กระทรวง

การต่างประเทศและกรมกิจการ

ชายแดนทหาร เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ตามแนวชายแดน

(๓) ความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ผ่านกลไกความร่วม

มือระหว่างจังหวัดและแขวง 

ร่วมกับจังหวัด ในการสร้างความ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ผ่านกลไกทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม 

การแข่งกีฬา การแข่งเรือ เป็นต้น 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวง

ค�าม่วน สปป.ลาว

(๔) การเสริมสร้างความร่วม

มือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

ไม่เป็นทางการ เช่น การรับ

ประทานอาหาร การเล่นกีฬาร่วม

กัน เป็นต้น

(๑) ความร่วมมือกับหน่วย

งานระหว่างประเทศ โดยมีการ

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม เช่น การจัดท�า

บันทึกข้อตกลงและความเข้าใจ

ร่วมกัน (Memorandum 

of Understanding: 

MOU) กบัสมาคมด้านโลจสิตกิส์ 

ใน ๖ ประเทศ ประกอบด้วย 

ไทย เมียนมา สปป.ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน รวม

ถึงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม

การอบรมในการแลกเปลี่ยน

และเรียนรู้ร่วมกัน

(๒) ความร่วมมือด้านการ

ศึกษา การเรียนรู้ วิจัย และ

นวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการสร้างความไว้เนื้อ

เชื่อใจและสร้างการเรียนรู้

ระหว่างกันของประเทศ

ลุ่มแม่น�้าโขงได้เป็นอย่างดี

(๓) ความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ผ่านกลไกความ

ร่วมมือระหว่างจังหวัดและ

แขวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในการสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การ

ประชมุ การแข่งกีฬา การแข่งเรือ 

เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

(๑) ความร่วมมือกับกระทรวง

การต่างประเทศ และองค์กร

ระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลในการจัดการน�้าในแม่น�้าโขง

และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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๕.๑.๔ ค�าถามวิจัยข้อที่ ๔ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนว

แม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไรบ้าง

๕.๑.๔.๑ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

 กองทัพมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในประเด็นด้านการสร้างความมั่นคง

ในพื้นท่ี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่น�้าโขงที่ท�าให้การเคลื่อนย้ายของผู้คน

สามารถท�าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ท�าให้ภัยคุกคามในพื้นที่ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม และ

การหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้เช่นกนั ดงันัน้กองทัพจงึมบีทบาทส�าคญั

ในการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากภยัคกุคาม โดยเฉพาะการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่าง

ประเทศทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ และระหว่างประชาชนต่อประชาชน รวมทั้งขยายพื้นที่จากแต่เดิม

ทีก่องทพัให้ค�าแนะน�าส่วนราชการทีอ่�าเภอชายแดน ในการร่างประเดน็หารือกบั สปป.ลาว เพือ่

ร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยขยายพื้นท่ีการให้ 

ค�าแนะน�าแก่ส่วนราชการในพื้นที่ตอนในร่วมด้วย 

  ส�าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้น นโยบายของภาครัฐในการรองรับกับ

ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ควรเป็นนโยบายท่ีชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่มีความเข้าใจและ

สามารถขับเคลื่อนแนวทางการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่มีความ

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีม่บีทบาทส�าคญัในการลดโอกาสการน�า

ปมทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทย-สปป.ลาว ในอดีตมากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันใน

ปัจจุบนั ซึง่ไทยควรจะแสวงประโยชน์ในการใช้ปัจจยัทีเ่กือ้กลู ได้แก่ เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา และ

วฒันธรรม พฒันาความสมัพนัธ์ร่วมกบั สปป.ลาว ทัง้ในระดับภาครัฐต่อภาครัฐ ระดับภาคธรุกิจ

ต่อภาคธุรกิจ และระดับภาคประชาชนต่อภาคประชาชน

 ๕.๑.๔.๒ พรมแดนตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง

  กองทัพมีส่วนส�าคัญในการเข้ามาร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนกับประชาชนให้มากยิง่ขึน้โดยผ่านโครงการหมูบ้่านเข้มแขง็คูข่นานตามแนวชายแดน 

หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่กองทัพด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยให้กองทัพ 
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เข้ามามส่ีวนในการด�าเนินกจิกรรม หรอืเข้ามาเป็นแม่งานในการจดักิจกรรมดงักล่าว นอกจากนี ้

กองทพัควรมกีารพัฒนาเพือ่เพิม่ศกัยภาพก�าลงัพล และสร้างความช�านาญด้านการข่าวเชิงพืน้ที่ 

ร่วมกับการพัฒนาแหล่งข่าวภาคประชาชน และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

กจ็ะสามารถสนบัสนนุการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีใ่ห้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้อบรม

ก�าลงัพลของกองทพัทกุนายให้ม ี“ทกัษะทางวฒันธรรม” ในอนัท่ีจะปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นบ้านได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวแม่น�้าโขง ต้องให้ชุมชนทั้งสองฝั่งเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย หรือด้านความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ  

  ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น รัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ 

ในภมิูภาคลุม่แม่น�า้โขงจะต้องร่วมมอืกนัแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพือ่รบัมอืกับความท้าทาย

ในการบรหิารจดัการน�า้ รวมไปถงึแสวงหาความร่วมมอืกบัพันธมติรทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยัง

ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

  พร้อมท้ัง ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับตัวทางด้านอาชีพบนฐาน

เศรษฐกจิชมุชนลุม่แม่น�า้โขง โดยมุง่เน้นวถิกีารผลติแบบพึง่ตนเอง สร้างระบบการผลติทีห่ลากหลาย 

สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเช่น การท�าประมง การเล้ียง 

ปลาในกระชัง การเกษตรริมโขง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร การ

จัดการน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพื้นที่  และส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการด�ารงอยู่บนความซับซ้อนและหลากหลายของระบบนิเวศ 

มีความเอ้ือเฟื้อแบ่งปันบนฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนปฏิบัติและเชื่อถือผ่านพิธีกรรมและ

ความเชื่อของคนลุ่มน�้าโขง

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท้ังกองทัพ

และหน่วยงานความมัน่คงอืน่ ๆ  ได้มากยิง่ขึน้ คณะผูว้จิยัใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

ดังต่อไปนี้
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๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

     ๕.๒.๑.๑ ข้อเสนอแนะส�าหรับกองทัพ    

     ระยะสั้น

     ๑) กองทัพควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อการเฝ้าติดตาม

และรบัมือกับความท้าทายด้านความมัน่คงไม่ตามแบบ/ รปูแบบใหม่ ในพืน้ทีต่ามแนวแม่น�า้โขง

หรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ผ่านกลไกของ กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) 

ในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Joint Control and Cooperation Center) เพื่อเสริม

ประสิทธิภาพของการประสานงานในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กับส่วนกลางให้มี

ความประสานสอดคล้องซึง่กนัและกัน ตลอดจนเพือ่น�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 

(Big Data) การบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด และการตัดสัญญาณควบคุม 

อากาศยานไร้คนขับด้วยวิธีการ (Anti-drone) เป็นต้น มาใช้อย่างประสานสอดคล้องกัน เพื่อ

รับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ๒) กองทัพสามารถเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนขีดความสามารถ และงานใน

การพฒันาประเทศ โดยเข้ามามบีทบาทส�าคัญในการริเร่ิม และบรูณาการในการจัดท�าฐานข้อมลู

ด้านความมั่นคง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท�านโยบาย แผนงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่อื่น ๆ

     ๓) การพจิารณาปรบัปรงุในการสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน พร้อม

ทั้งจัดตั้งช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis communication) เพื่อลดข้อพิพาทในพื้นที่

คลุมเครือ (Grey Zone conflicts) เช่น พื้นที่เกาะดอน การปฏิบัติการตามล�าแม่น�้าโขง เพื่อ

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติระหว่างกัน

     ๔) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กองทพัควรใช้ประโยชน์จากงานวชิาการ และ

งานวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

     ระยะยาว

     ๑) กองทพัควรด�ารงความต่อเนือ่งในการจดัท�าฐานข้อมลูด้านความมัน่คงภายใต้

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Joint Control and Cooperation Center) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการจัดท�านโยบาย แผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับความท้าทายต่อ

ความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่อื่น ๆ
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     ๒) กองทพัควรด�ารงความต่อเนือ่งในการสร้างความสัมพนัธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน

และใช้ทักษะทางวัฒนธรรม ในอันท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

ให้หน่วยทหารในพื้นท่ีและกรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) เป็นกลไกด้านความมั่นคงที่

ส�าคัญ พร้อมกับริเริ่มการใช้ช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis communication) เพื่อ

ลดข้อพิพาทในพื้นท่ีคลุมเครือ (Grey Zone conflicts) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ตลอดจนเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาคมข่าวด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

โดยกรมข่าวทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี  

สามารถเข้ามามีส่วนในเรื่องดังกล่าวได้ เพื่อรับมือกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓) กองทัพควรบูรณาการในการแลกเปลี่ยนโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับ 

ภาคส่วนอื่น ๆ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

เหตฉุุกเฉนิในกรณเีกิดอุทกภยัและภยัพบัิต ิตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

๕.๒.๑.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะสั้น 

๑) ควรมีการริเริ่มและจัดตั้งประชาคม/ ภาคี เพื่อการบริหารจัดการแม่น�้าโขง

และแม่น�้าสาขาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการ

เช่ือมโยงข้อมูลแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขาเข้าด้วยกันที่ประกอบด้วย กรรมการในการบริหาร

จัดการน�้าของรัฐ ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า รวมถึงความคืบหน้า

และสถานะการด�าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาแมน่�้าโขงในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒) ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ 

โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการพึ่งตนเองและปรับตัวด้านการประกอบอาชีพบนฐาน

เศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น�้าโขง เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน การท�าประมงพื้นบ้าน 

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ เป็นต้น

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรวบรวมพันธุ์ปลา เพื่อกระจายในแหล่งน�้า

ภายใน พร้อมท้ังให้ความรู้ในเรื่องการหาแหล่งอาหารส�ารอง และการปรับตัวด้านความมั่นคง

ด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายศักยภาพส�านักงานประมงจังหวัดที่มีอยู่เดิมให้

เป็นศูนย์บูรณการครบวงจรตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลา การเพิ่มผลผลิตด้านการประมง ไปจนถึง

การจ�าหน่าย เป็นต้น
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๔) มีระบบการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา เกษตรกรชาวประมง ชุมชน  

ท้องถิน่ ทีไ่ด้รบัผลกระทบเฉพาะหน้าจากการพฒันาแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ระยะยาว 

๑) ไทยควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ 

ความสมัพนัธ์ในมติด้ิานสงัคมและวฒันธรรมด้วยการส่งเสรมิความสมัพนัธ์แบบเครอืญาตริะหว่าง

ประชาชนกับประชาชนมากยิ่งขึ้น และมิติด้านการศึกษาในลักษณะอาจารย์และลูกศิษย์ 

๒) ภาครฐัควรน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) เข้ามาใช้ในการขับเคลือ่น

การด�าเนินงานของภาครัฐ ในการเป็นกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเป็นฐานข้อมูล

ด้านการบรหิารจดัการในแม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขา เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของ

ภาครฐัทีส่ามารถตอบโจทย์สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ือให้ภาครัฐสามารถ

ออกแบบความต้องการและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่มากที่สุด

๓) ควรมีการบูรณาการงานวิชาการ งานวิจัยไทบ้าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการเปลีย่นแปลงเชงินเิวศของแม่น�า้โขง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ

หน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกัน โดยเฉพาะในประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร 

และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

 

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ๑) การศึกษาในครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาแม่น�้าโขงในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ  และภาคอื่น ๆ  ด้วย เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต

    ๒) การศกึษาครัง้นี้ ได้ท�าการศกึษาเชงิคณุภาพ ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครอบคลมุมากขึน้ ควรท�าการศกึษาในเชิงประมาณ โดยท�าการศกึษากลุม่ตวัอย่างจากทกุภาคส่วน

เช่นเดียวกันถึงผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้การวิจัย 

สามารถอธิบายผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

(In-Depth Interview Protocol)

เรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ค�าชี้แจง

๑. จดุประสงค์ของการสมัภาษณ์นีค้อื เพ่ือศกึษาความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม 

และเพื่อศึกษาผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้าง

โอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้

๒. ในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ผู้ตอบไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสัมภาษณ์ และกรุณา

ตอบตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีเชื่อถือได้และมีประโยชน์สูงสุดต่อ

การพัฒนาหน่วยงานต่อไป

๓. แบบสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาจ�านวนทั้งสิ้น ๕ ส่วน ประกอบด้วย

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

ส่วนที่ ๒ ความท้าทายด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงฯ

ส่วนที ่๓ ผลกระทบจากความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวมทัง้เชงิบวก

และเชิงลบ 

ส่วนท่ี ๔ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงฯ

 ส่วนที่ ๕ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้อง ในการรองรบักบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนว

แม่น�้าโขงฯ
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 ๔. ขั้นตอนในการสัมภาษณ์

 - กล่าวทกัทายสวสัดผีูใ้ห้สมัภาษณ์และอธบิายเกีย่วกบังานวจิยัให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทราบ

 - ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ

 - ชี้แจงเรื่องการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล

 - ขออนุญาตบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกและความสมบรูณ์ในการเก็บและ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 - ก�าหนดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์ประมาณ ๑ ถึง ๒ ชั่วโมง

 - กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้

สัมภาษณ์

  ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวมและเขียน

รายงานการวจัิย โดยไม่มกีารอ้างชือ่ของท่านแต่อย่างใด ท่านสามารถทีจ่ะไม่ตอบค�าถามใดๆ  

ที่ท�าให้ท่านไม่สะดวกใจ และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มีผลใดๆ ต่อการปฏิบัติงาน

ของท่าน

  ค�าตอบทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ในคร้ังนีจ้ะได้รับการเกบ็รักษาเป็นความลับตาม

จรรยาบรรณของการวจิยั ข้อมลูทีไ่ด้ถอืเป็นสทิธิส่์วนตัวของผู้ตอบ การรายงานผลจะแสดงออก

มาในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่านั้น และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่ส่งผลเสีย

ต่อหน่วยงานหรอืตวัท่านเป็นอนัเดด็ขาด คณะผูว้จัิยขอขอบพระคณุในความร่วมมอืของทกุท่าน

มา ณ โอกาสนี้

                                               

ขอแสดงความนับถือ

                                                 คณะผู้วิจัย 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัย

เรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

ต�าแหน่ง......................................................หน่วยงาน....………...……………………………

ส่วนที ่ ๒ ความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

 ๑. ท่านคิดว่าในพื้นที่ตามแนวแม่น�้าโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีประเด็น

ความท้าทายในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความท้าทายในปัจจุบัน-อนาคต 

อย่างไรบ้าง

 ๒. ท่านคดิว่าในพืน้ทีต่ามแนวแม่น�า้โขงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืนัน้ มปีระเด็น/ 

สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ท่ีท่านเห็นว่าเป็นความท้าทายต่อพ้ืนท่ีท้ังใน

เชิงบวก และเชิงลบ

 ๓. ท่านคดิว่าในพืน้ทีต่ามแนวแม่น�า้โขงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืนัน้ มปีระเด็น/

สถานการณ์ในอนาคต ที่ท่านเห็นว่าเป็นความท้าทายต่อพื้นที่ทั้งในเชิงบวก และ

เชิงลบ

ส่วนที่ ๓ ผลกระทบจากความท้าทายด้านความมั่นคงแบบองค์รวมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๑. ท่านคดิว่าผลกระทบในปัจจบุนัและอนาคตคอือะไร แล้วมสีาเหตุมาจากอะไรบ้าง

 ๒. ท่านคดิว่าใครคอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต

 ๓. ท่านคิดว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจ และความเชื่อมโยง ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบันและอนาคต



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

160

ส่วนที่ ๔ แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตาม

แนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๑. จากประเด็นความท้าทายท่ีท่านเสนอมาข้างต้น ท่านมีกิจกรรมเพื่อรองรับกับ

ความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างไร 

 ๒. ขอให้ท่านเสนอกิจกรรมที่จะส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ และท่านมี

แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไร

 ๓. ท่านมีแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงบวก และสร้างความร่วมมือใน

การรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อย่างไรบ้าง

 ๔. ภาคส่วนต่างๆ จะมส่ีวนในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความม่ันคงแบบ

องค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรบ้าง

ส่วนที่ ๕ แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

รองรับกบัความท้าทายด้านความมัน่คงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�า้โขงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

 ๑. ขอให้ท่านเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 

แนวแม่น�้าโขง

 ๒. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร และการด�าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ในพื้นที่ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวแม่น�้าโขง อย่างไรบ้าง

 ๓. ขอให้ท่านเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการการท�างานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงตาม 

แนวแม่น�้าโขง ว่าควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง
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ภาคผนวก ข

ค�าถามในการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

เรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ค�าชี้แจง
๑. จดุประสงค์ของการสมัภาษณ์นีค้อื เพ่ือศกึษาความท้าทายต่อความมัน่คงแบบองค์รวม 

และเพื่อศึกษาผลกระทบจากความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้าง
โอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ๒. ขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม
  - ผู้ด�าเนินการสนทนาแนะน�าตนเอง และทีมงาน 
  - อธบิายถงึวตัถปุระสงค์ของการศกึษา และจดุมุง่หมายในการจดัสนทนากลุม่

- เริ่มถามค�าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมมา
  ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวมและเขียน
รายงานการวิจัย  โดยไม่มีการอ้างชื่อของท่านแต่อย่างใด ท่านสามารถที่จะไม่ตอบค�าถาม
ใดๆ ท่ีท�าให้ท่านไม่สะดวกใจ และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มผีลใดๆ ต่อการปฏบิตัิ
งานของท่าน
  ค�าตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ
ตามจรรยาบรรณของการวิจัย ข้อมูลที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ตอบ การรายงานผลจะ
แสดงออกมาในลกัษณะกลุม่และผลรวมของกลุม่เท่านัน้ และขอรบัรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่
ส่งผลเสียต่อหน่วยงานหรือตัวท่านเป็นอันเด็ดขาด คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                        ขอแสดงความนับถือ
                                                 คณะผู้วิจัย 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                      โทร. ๐๒ ๒๗๕ ๕๗๑๖ E-Mail: rsdssc๒๕๕๙@gmail.com
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ค�าถามในการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัย

เรื่อง “ความท้าทายตามแนวแม่น�้าโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ค�านิยาม

ความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) หมายถงึ การให้ความส�าคัญ

ครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ไม่เฉพาะความมั่นคงของรัฐ (State Security) แต่หมายรวมถึง 

การให้ความส�าคัญกับ (๑) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ที่ปลอดจากความหวาด

กลัว และหลุดพ้นจากความต้องการข้ันพื้นฐานในการด�ารงชีวิต เป็นต้น (๒) ความมั่นคงทาง

สงัคมและชุมชน (Social/Community Security) ทีเ่กือ้กลูกนัจนเกิดขึน้ของกลุ่มประชาสังคม 

(๓) ความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศ (State/National Security) คือ การมีอ�านาจอธิปไตย 

และมขีดีความสามารถทีพ่ร้อมเผชญิต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึน (๔) ความมัน่คงของภมิูภาค 

(Regional Security) ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และ  

(๕) ความมัน่คงของประชาคมโลก (Global Security) หรอืหมายถงึความมัน่คงในระดบันานาชาติ 

(International Security

ความท้าทายต่อความมัน่คง หมายถงึ ปัจจยัทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อมทีอ่าจส่งผลกระทบ

จากด้านความมั่นคงทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

(Connectivity) ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ  

(Phenomena) รวมทั้งการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของประชาชน หรือเทคโนโลยี เป็นต้น
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 ๑. ท่านคิดว่า ความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็นใดบ้าง

 ๒. ท่านคดิว่า แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมอืต่อความมัน่คงแบบองค์รวม 

ตามแนวแม่น�้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวทางอย่างไรบ้าง

ขอแสดงความนับถือ

                                                 คณะผู้วิจัย 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

                                       โทร. ๐๒ ๒๗๕ ๕๗๑๖ E-Mail: rsdssc๒๕๕๙@gmail.com
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เร�่อง ความทาทายตามแนวแมน้ำโขง : 

 ศึกษาเฉพาะกรณี

 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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