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สิ่งแลกเปลี่ยนอันนาผิดหวัง

ของรายงาน Council Study จากคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
ตอผลกระทบของการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้าโขง
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายงาน Council Study
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คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC) จัดทําการศึกษานี้ระหวางป 2555-2560 ใชเวลาหกป
การศึกษาชี้ใหเห็นวา เขื่อนผลิตไฟฟาขนาดใหญ 11 โครงการของแมนํ้าโขงสายประธานตอนลาง และเขื่อนในลํานํ้าสาขา
120 โครงการที่มีแผนกอสรางจนถึงป 2583 คุกคามอยางรายแรงตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และความมั่นคงดานอาหาร
ในภูมิภาค
แผนสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํา้ เหลานี้ สงผลใหปริมาณตะกอนที่ไหลไปจนถึงสามเหลีย่ มปากแมนาํ้ โขงลดลงมากถึง 97%1
ตะกอนเหลานี้ชวยเพิ่มแรธาตุและทดแทนสารอาหารทั้งลุมนํ้า ซึ่งเปนประโยชนตอเกษตรกรรม การประมง และคุณภาพนํ้า
และยอมสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศในลุมนํ้า
คาดวาอางเก็บนํ้าของเขื่อนในแมนํ้าสายประธาน โครงสรางที่จัดทําขึ้นเพื่อปองกันนํ้าทวม และการกั้นขวางลํานํ้าอื่น ๆ
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการอพยพของสัตวนํ้า สงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศของภูมิภาคในหลายดาน
คณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขง (MRC), Thematic Report วาดวยผลกระทบเชิงบวกและลบของการสรางเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ ทีม่ ตี อ สภาพทางสังคม สิง่ แวดลอมและ
เศรษฐกิจของลุมนํ้าโขงตอนลาง, MRC, 2560, น. 10

dddddd

International Rivers | 1330 Broadway, 3rd Floor, Oakland CA 94612, USA | Tel: + 1 510 848 1155 | internationalrivers.org

มีนาคม 2562

■

■

■

การสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้าจนถึงป 2583 จะสงผลใหปริมาณสัตวนํ้าลดลงอยางมาก โดยคาดวาชีวมวลสัตวนํ้า
จะลดลงมากถึง 35-40% ภายในป 2563 และ 40-80% ภายในป 2583 แตละประเทศจะมีอัตราการสูญเสียผลผลิต
ดานประมง ดังนี้ ไทย 55% ลาว 50% กัมพูชา 35% และเวียดนาม 30%2
การสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้าจนถึงป 2583 จะทําลายพันธุปลาอพยพในพื้นที่สวนใหญของแมนํ้าโขง3 จะไมมี
พันธุปลาอพยพในแมนํ้าโขงที่รอดชีวิตอยูไดในอางเก็บนํ้าของเขื่อนที่มีแผนการกอสรางภายในป 2563 และ 25834
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรวมทั้งการสูญเสียดานประมง อาจสงผลใหเกิด “การขาดความมั่นคงดานอาหารอยาง
รุนแรงตามชุมชนตาง ๆ ใน สปป.ลาว และกัมพูชา”5

รายงาน Council Study คืออะไร?
การศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุม แมนาํ้ โขงอยางยัง่ ยืน รวมถึง
ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการไฟฟ า พลั ง นํ้ า ในแม นํ้ า โขง
สายประธาน หรือที่เรียกวา รายงาน Council Study เปนผลงานของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC) ที่จัดทําขึ้นระหวางป 2555-2560
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคโดยรวม เพื่อชวยใหคณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง ใหคําปรึกษาตอประเทศสมาชิกทั้งกัมพูชา สปป.ลาว ไทย
และเวียดนาม เกี่ยวกับผลกระทบดานบวกและลบจากการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าโขง
การศึกษาครั้งนี้มีเปาหมาย เพื่อแสวงหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาแมนํ้าโขง โดยมีเปาหมายเพื่อใชขอมูลเหลานี้สนับสนุน
กระบวนการวางแผน การสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก และ
การกําหนดแนวทางทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ปองกัน บรรเทาผลกระทบ หรือชดเชย
ใหกับประเทศที่ไดรับผลกระทบดานลบ

การจัดทํารายงาน Council Study เริ่มตนอยางไร?
ในระหวางกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาของคณะกรรมาธิการ
แมนาํ้ โขงกรณีเขือ่ นไซยะบุรี รัฐบาลเวียดนามเรียกรองใหชะลอการสราง
เขื่อนเปนเวลา 10 ป เพื่อใหมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงมีขอเสนอแนะใหจัดทําการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโดยคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ทั้งนี้
เพือ่ ประเมินโครงการไฟฟาพลังนํา้ โดยพิจารณาถึงความเสีย่ งเชิงสะสม
และโอกาส
ในป 2554 คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเห็นชอบใหจัดทํารายงาน
Council Study เพื่อประเมินผลกระทบสะสมในระดับลุมนํ้าของ
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โครงการเขื่อนตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของแตละ
เขื่อน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง การปรึกษาหารือ
ลวงหนา และขอตกลง (Procedures for Notification, Prior
Consultation, and Agreement - PNPCA) โดยตัง้ เปาหมายวา การ
ศึกษาครั้งนี้จะชวยอุดชองวางดานองคความรู สนับสนุนการตัดสินใจ
และสนับสนุนการวางแผนในระดับลุมนํ้า
หุน สวนการพัฒนาของคณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขงเปนผูใ หทนุ สนับสนุน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 4.7 ลานเหรียญ รวมทั้งออสเตรเลีย เบลเยียม
สหภาพยุ โรป ฟ น แลนด ฝรั่ ง เศส เยอรมนี ญี่ ปุ  น ลั ก เซมเบิ ร  ก
เนเธอรแลนด สวีเดน สวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และธนาคารโลก
รวมทั้งการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง

รายงาน Council Study มุงศึกษาอะไร?
รายงาน Council Study วิเคราะหการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า
ในลุมนํ้าโขง รวมทั้งแงมุมสําคัญอื่น ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า
รวมทั้งดานการชลประทาน การเกษตรและการใชที่ดิน การขนสง
การใชนํ้าของครัวเรือนและอุตสาหกรรมการปองกันนํ้าทวม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ขอเขียนนี้มุงเนนที่ขอคนพบของ
การศึกษาเกี่ยวกับการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า
แมวารายงาน Council Study จะพิจารณาผลกระทบตอลุมนํ้าโขง
ทั้งหมด แตใหความสําคัญเปนพิเศษตอผลกระทบของการพัฒนา
ทรัพยากรนํา้ ในระเบียงแมนาํ้ โขงหลัก รวมทัง้ พืน้ ทีช่ ายฝง โดยแบงออก
เปนสี่โซน ไดแก
1. ระเบียง 15 กม.ทัง้ สองขางของแมนาํ้ โขงสายประธานจากพรมแดน
จีนถึงจังหวัดกระแจะ (กัมพูชา)

คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC), รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญจาก การศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน รวมถึงผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน, MRC, 2560
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC), รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสมของสภาพการณตาง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า, MRC, 2560, น.
iii
Thematic Report, 2560, น. 63
รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. v
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Riverbank garden at Pak Beng
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2. ที่ราบนํ้าทวมถึงในกัมพูชา ทั้งในแมนํ้าโตนเลสาบและใน Great
Lake
3. สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในกัมพูชา และเวียดนาม
4. พื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากแมนํ้าโขง
รายงาน Council Study ประเมินสภาพการณหลักสามประการ
เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าดังนี้
1. สภาพการณพัฒนาเบื้องตน (Early Development Scenario)
(M1) รวมทั้งการพัฒนาที่เกิดขึ้นจนถึงป 2550
2. สภาพการณในระยะสั้น (Definite Future Scenario) (M2)
รวมทั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าที่มีอยูแลว อยูระหวางการ
กอสราง และมีเจตจํานงอยางชัดเจนที่จะกอสรางภายในป 2563
3. สภาพการณตามแผนการพัฒนา (M3) รวมทั้งโครงการพัฒนา
ทรั พ ยากรนํ้ า ที่ มี อ ยู  แ ล ว อยู  ร ะหว า งการก อ สร า ง และมี แ ผน
จะกอสรางภายในป 2583 หากดําเนินการจนแลวเสร็จหมด ทั้งนี้
รวมถึงโครงการเขื่อนทั้งหมดในแมนํ้าสายประธาน
ในระหวางทีค่ ณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขงทบทวนแผนการพัฒนาระหวาง
ป 2563-2583 มีการคํานึงถึงสภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ะอุน ขึน้ และเปยกชืน้
มากขึน้ และคาดวาจะมีการอพยพของประชาชนไปอยูใ นทีร่ าบนํา้ ทวม
ถึงมากขึ้น

รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ
การศึกษาชี้ใหเห็นวา เขื่อนผลิตไฟฟาขนาดใหญ 11 โครงการ
ตอนล า งของแม นํ้ า โขงสายประธาน และเขื่ อ นในลํ า นํ้ า สาขา
120 โครงการที่มีแผนกอสรางจนถึงป 2583 คุกคามอยางรายแรง
ตอระบบนิเวศและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งการเขาถึงอาหาร
ที่มีคุณคาอยางเพียงพอของประชาชนในทองถิ่น
คาดวาการพัฒนาทรัพยากรนํ้าจนถึงป 2583 จะสงผลใหเกิด “การ
สูญเสียอยางสําคัญของนํ้าและอาหารเพื่อแลกกับพลังงาน”6 หากจับ
ปลาไดนอยลงและผลผลิตดานเกษตรนอยลง ยอมทําใหเกิดการ
ขาดแคลนอาหารและราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหประชาชน
ในภูมิภาคยากจนลง และพื้นที่สวนใหญของลุมนํ้าโขงตอนลางจะ
เสี่ยงภัยมากขึ้นจากปญหาดานสภาพภูมิอากาศ
ศักยภาพการเติบโตของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
ทุกประเทศ ลวนพึ่งพาตนทุนทางธรรมชาติ โดยเฉพาะดิน ปาไม และ
สัตวนํ้า คาดวาตนทุนทางธรรมชาติที่ลดลงในระยะกลาง (2563)
เนื่องจากแผนการพัฒนาจะทําใหเกิดการสูญเสียคิดเปนเกือบ 40%
ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของลุม นํา้ โขงตอนลางของ
ป 20607
6
7

รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 1
อางแลว
3

โดยภาพรวมแลว “แผนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแตป 2563-2583
จะสงผลใหความเขมแข็งอดทนของชุมชนในลุมนํ้าโขงตอนลาง
ลดลง เกิดความเสี่ยงมากขึ้น และลดความยั่งยืน...ครัวเรือน
ที่ยากจนเปนผูเสียเปรียบมากที่สุด”8
ดานลางเปนประเด็นสําคัญของรายงาน Council Study ที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในแมนํ้าโขง

ตะกอน
แผนการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้าในปจจุบัน สงผลใหปริมาณ
ตะกอนทีไ่ หลไปจนถึงสามเหลีย่ มปากแมนาํ้ โขงลดลงมากถึง 97%9

โครงการไฟฟาพลังนํา้ ในลุม นํา้ โขงจะลดการไหลของนํา้ ชวงฤดูฝน และ
เพิม่ ปริมาณนํา้ ในฤดูแลงภายใตการเดินเครือ่ งเขือ่ นตามปรกติ (ยกเวน
กรณีทมี่ สี ภาพภูมอิ ากาศวิปริต) ซึง่ จะชวยลดความเสียหายจากนํา้ ทวม
แตสง ผลกระทบดานลบตอระบบนิเวศของลุม นํา้ สงผลกระทบตอความ
ยั่งยืน และการเขาถึงปริมาณสัตวนํ้าที่เพียงพอตอการดํารงชีพของ
ตนเองและครอบครัวของประชาชนในทองถิ่น

การลดลงของตะกอนและสารอาหารที่ถูกพัดพามา อันเปนผลมาจาก
การสรางเขือ่ นเหนือนํา้ จะสงผลใหความอุดมสมบูรณของดิน ผลิตภาพ
ของขาวและการประมงลดลงอยางมาก10 การศึกษาระบุวา “การลดลง
ของผลผลิตดานประมงและการปลูกขาวในเวลาเดียวกัน จะสงผลให
เกิดสภาพการขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นของครัวเรือน”11

คาดวาจะเกิดผลกระทบดานลบเปนวงกวางตอระบบนิเวศ เนื่องจาก
การเกิ ด ขึ้ น ของอ า งเก็ บ นํ้ า จากโครงการไฟฟ า พลั ง นํ้ า ในแม นํ้ า
สายประธาน การกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันนํ้าทวม และ
การสรางสิ่งกีดขวางการอพยพของสัตวนํ้า คาดวาจะเกิดอางเก็บนํ้า
ที่ใชผันนํ้าจํานวนมากจากแมนํ้าโขงในอําเภอเชียงแสนของไทย ไปยัง
จังหวัดกระแจะในกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะเปนทะเลสาบลึกและเปนที่อยู
อาศัยของสัตวนํ้า ยกเวนบริเวณจากเวียงจันทนถึงปากเซในสปป.ลาว
ที่ไมมีการกักนํ้าไว จะสงผลใหที่อยูอาศัยเหลานี้ ไมเหมาะสมกับ
พั น ธุ  สั ต ว นํ้ า จํ า นวนมากที่ อ าศั ย อยู  ใ นแม นํ้ า โขง แต เ ป น สภาพที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อยางเชน หอยกาบคู
กบ และหอยทาก16

ประชากรในชนบททัว่ ทัง้ ลุม นํา้ โขง ซึง่ ดํารงชีพโดยพึง่ พาแมนาํ้ ทัง้ ในแง
การชลประทาน แรธาตุในดิน การทําประมง หรือผลิตภัณฑที่เกิดจาก
นํ้าอื่น ๆ จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการสูญเสียตะกอน
อันเปนผลมาจาก

การกัดเซาะของตลิง่ ขามพรมแดนจะเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว เมือ่ การสราง
เขื่อนในลุมนํ้าโขงตอนลางแลวเสร็จ การกัดเซาะจะเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในทุกพื้นที่ของลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยเฉพาะสามเหลี่ยม
ปากแมนํ้าโขง17

การสรางเขื่อนเหนือนํ้า พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากสุดไดแกบริเวณ
ที่ ร าบนํ้ า ท ว มถึ ง และระบบนิ เวศของโตนเลสาบในกั ม พู ช า และ
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในเวียดนาม12

จําเปนตองมีการใชงบประมาณมากถึง 6 พันลานเหรียญ เพื่อปองกัน
การกัดเซาะของตลิง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งมากสุด ทัง้ ยังจะทําใหเกิดความเสีย่ ง
ดานอาหาร และความเสียหายตอทรัพยสนิ ซึง่ จะเพิม่ ขึน้ ถึงหาหรือสิบเทา
เนื่องจากทรัพยสินตาง ๆ มีมูลคาเพิ่มขึ้นในประเทศที่อยูระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองที่มีความเสี่ยงมากกวา18

ตะกอนชวยเพิ่มคุณคาและทดแทนสารอาหารของทั้งลุมนํ้า มีบทบาท
สําคัญมากตอระบบนิเวศ ซึง่ เปนประโยชนตอ เกษตรกรรม การประมง
พืชและสัตวที่อยูในนํ้า และคุณภาพนํ้า ซึ่งมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศในลุมนํ้า

คาดวาจะเกิดการกัดเซาะตลิง่ และทองนํา้ เพิม่ ขึน้ มาก อันเปนผลมาจาก
การลดลงของตะกอนและความผันผวนของระดบั นํา้ ในลุม นํา้ ตอนลาง
โดยเฉพาะในสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในเวียดนาม และพื้นที่บางสวน
ริมฝงแมนํ้าโขงจากเวียงจันทนถึงสตึงเตร็ง13

ผลกระทบตอระบบนิเวศ
คาดวาผลกระทบขามพรมแดนของการพัฒนาทรัพยากรนํา้ จนถึง
ป 2583 จะรวมถึง “ความออนแอลงอยางมากของระบบนิเวศ
โดยรวม”14
ผลกระทบที่เชื่อมโยงกันดานตาง ๆ เนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า
ในแมนํ้าโขงสายประธาน รวมทั้งการหยุดนิ่งของตะกอน จะทําให
8
9
10
11
12
13
14
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รูปแบบการอพยพของสัตวนํ้าและการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
“สงผลกระทบทีส่ าํ คัญและกวางขวาง ถือวารายแรงกวาผลกระทบดาน
อื่น ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าโขงตอนลางทั้งหมด”15

รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iv–v
Thematic Report, 2560, น. 10
รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 2
อางแลว, น. 1
อางแลว, น. 2
อางแลว
รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iii

แมวาการสรางเขื่อนโดยมีการควบคุมกํากับ อาจเพิ่มผลิตภาพดาน
การเกษตร โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมและภัยแลงซํ้าซาก แต
การลดลงของปริมาณการไหลของแมนาํ้ โขง และระดับนํา้ ทะเลทีส่ งู ขึน้
จะส ง ผลให เ กิ ด สภาพนํ้ า ทะเลหนุ น และส ง ผลให ก ารผลิ ต ข า วใน
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงลดลง19

ผลกระทบดานประมงและความมั่นคงดานอาหาร
การสรางเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ จนถึงป 2583 จะสงผลใหปริมาณ
สัตวนํ้าลดลงอยางมาก โดยคาดวาชีวมวลสัตวนํ้าจะลดลงมากถึง
35-40% ภายในป 2563 และ 40-80% ภายในป 2583
15
16
17
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19

รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 2
อางแลว
รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iii
รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 3
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สิ่งแลกเปลี่ยนอันนาผิดหวัง

Mekong Delta, Vietnam
รูปภาพ: International Rivers
แตละประเทศจะมีอัตราการสูญเสียผลผลิตดานประมงดังนี้ ไทย
55% สปป.ลาว 50% กัมพูชา 35% และเวียดนาม 30%20
การสรางเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ จนถึงป 2583 จะทําลายพันธุป ลา
อพยพในพื้นที่สวนใหญของแมนํ้าโขง21 จะไมมีพันธุปลาอพยพ
ในแมนํ้าโขงที่รอดชีวิตอยูไดในอางเก็บนํ้าของเขื่อนที่มีแผนการ
กอสรางภายในป 2563 และ 258322
เมือ่ เกิดอางเก็บนํา้ ขึน้ จะสงผลใหไขและตัวออนไมลอยไปดานทายนํา้
สงผลกระทบรุนแรงตอวงจรการสืบพันธุของสัตวนํ้าอพยพ ในขณะ
เดียวกัน สัตวนาํ้ ในวัยทีโ่ ตเต็มทีซ่ งึ่ อพยพไปดานทายนํา้ จะเกิดอาการ
บาดเจ็บและลมตายมากขึ้นเนื่องจากตองวายนํ้าผานกังหันเขื่อน การ
ศึกษาระบุวา “สัตวนํ้าพันธุอพยพขนาดใหญอาจสูญพันธุไป และอาจ
มีการลดลงของชีวมวลมากถึง 60% ภายในพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบจาก
เขื่อนขั้นบันได”23
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรวมทั้งการสูญเสียดานประมง
อาจสงผลใหเกิด “การขาดความมั่นคงดานอาหารอยางรุนแรง
ตามชุมชนตาง ๆ ในสปป. ลาวและกัมพูชา”24
20
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ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากขอมูลในรายงาน Council Study “แผนการพัฒนาในปจจุบัน
ที่เนนการลงทุนในภาคเกษตรและไฟฟาพลังนํ้าจนมากเกินไป จะสง
ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร แผนการลงทุนเหลานี้เสี่ยงที่จะ
ทําใหการเติบโตของ GDP ในประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลางลดลง”25
การสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า ทําใหเกิดผลประโยชนและความ
สูญเสียไมเทากันตลอดทั่วลุมนํ้าโขงตอนลาง และไมจําเปนตองเกิด
ผลกระทบเฉพาะประเทศซึง่ เปนทีต่ งั้ ของเขือ่ นเทานัน้ 26 กําไรจากไฟฟา
พลังนํ้าสวนใหญจะตกเปนของบริษัทและธนาคารตางชาติ
เขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ ใหประโยชนกบั ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ
แมนาํ้ โขงสีป่ ระเทศแตกตางกัน โดยไทยจะเปนผูไ ดรบั ประโยชนมากสุด
จากการสรางเขื่อนในแมนํ้าสายประธานในลาว ในขณะที่เวียดนาม
จะไดรับประโยชนมากสุดจากการสรางเขื่อนในแมนํ้าสายประธาน
ในกัมพูชา เนื่องจากมีแผนสงออกพลังงานเหลานี27้
จากมุมมองเศรษฐศาสตรมหภาค ผูไดรับประโยชนดานเศรษฐกิจ
สวนใหญจากการสรางเขือ่ นในแมนาํ้ สายประธาน ไดแก ประเทศผูล งทุน
ที่ไมไดอยูในลุมนํ้าโขงตอนลาง เชน จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต28 โดย
25
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28
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อางแลว
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คาดวาผูที่ตองแบกรับตนทุนของโครงการเปนสวนใหญ ไดแก ชุมชน
ประมงและเกษตรกรรมตามระเบียงแมนํ้าโขง

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและจากการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้า มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เปนความสัมพันธ
ทีส่ ลับซับซอนอยางมาก และจําเปนตองไดรบั การวิเคราะหจากมุมมอง
สหวิชาชีพ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เนนใน
รายงาน Council Study รวมถึงระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดนํา้ ทวม และนํา้ ทะเลหนุนในสามเหลีย่ มปากแมนาํ้ ในเวียดนาม
และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของชุมชนริมฝงนํ้าบางสวน29
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะยิ่งทําใหผลกระทบดานลบจาก
การสรางเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ เลวรายยิง่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศเปนภัยคุกคามอยางรายแรงตอความมั่นคงดานอาหารและ
การเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเกิดสภาพที่แหงแลง
มากขึ้นตามที่คาดการณไว30
จากขอมูลในรายงาน Council Study สภาพภูมิอากาศที่แหงแลง
มากขึ้น จะทําใหประโยชนจากไฟฟาพลังนํ้าลดลงคิดเปนเม็ดเงินถึง
2.2 พันลานเหรียญตามมูลคาในปจจุบัน และจะยิ่งทําใหผลผลิตดาน
ประมงลดลงประมาณ 15%31 การลงทุนทีม่ ากเกินไปในภาคเกษตรและ
ไฟฟาพลังนํ้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอยาง
รายแรง จะทําลายโอกาสที่ประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลางสามารถเขาถึง
หรือรักษาสถานะการเปนประเทศรายไดตํ่าหรือปานกลางได

อรรถาธิบาย: ชองวางในการวิเคราะหและ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคนพบ
หลั ง การประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มเชิ ง ยุ ท ธศาสตร และ
ขอเสนอแนะในป 2553 ใหมีการประเมินผลกระทบในเชิงลึกมากขึ้น
รายงาน Council Study ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงผลกระทบที่รุนแรง
ของเขื่อนตาง ๆ ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจของประเทศ
ในแมนํ้าโขง

การขาดขอมูลผลกระทบตอผูหญิง
แมนํ้าโขงเปนแหลงโปรตีนสําหรับประชากรเกือบ 80% ในภูมิภาค
ผูหญิงมักมีหนาที่สําคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว และการหาแหลงนํ้า
เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น นอกจากนั้ น รายงาน Council Study
ตั้งขอสังเกตวา “เพศสภาพเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรนํา้ เนือ่ งจากผูห ญิงมีความเสีย่ งมากกวาผูช ายในขณะทีเ่ กิด
ภาวะนํ้าทวมและนํ้าแลง เนื่องจากตองพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติ
มากกวา และยังมีอุปสรรคทางสังคมที่ปดกั้นความสามารถในการ
ปรับตัวของผูหญิง”32 ถึงอยางนั้น รายงาน Council Study ไมไดให
ขอมูลวา การพัฒนาไฟฟาพลังนํา้ และการพัฒนาทรัพยากรนํา้ ดานอืน่ ๆ
จะสงผลกระทบอยางไรตอผูหญิงเปนการเฉพาะ และสงผลกระทบตอ
ความสามารถของผูหญิงในการเขาถึงอาหารที่มีคุณคาอยางเพียงพอ
สํ า หรั บ ครอบครั ว อย า งไร มี ข  อ เสนอแนะจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ว  า
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงควรศึกษาในประเด็นเพศสภาพเพื่ออุด
ชองวางเนื่องจากการขาดขอมูลที่สําคัญดานนี้

ใหแนวปฏิบัติ ไมมากนักเกี่ยวกับการลดผลกระทบตอ
ชนพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุ
รายงาน Council Study ใหแนวปฏิบตั ไิ มมากนักเกีย่ วกับการประเมิน
การพิจารณา การหลีกเลี่ยง และการบรรเทาผลกระทบเปนการเฉพาะ
ตอชนพืน้ เมืองและกลุม ชาติพนั ธุ ซึง่ เสีย่ งอยางยิง่ ทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบ
จากการสรางเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังนํา้ ในลุม นํา้ โขง ชนพืน้ เมืองและกลุม
ชาติพนั ธุเ ปนกลุม ทีเ่ สียเปรียบอยางมากอยูแ ลว โดยเฉพาะในภาวะทีม่ ี
ความยากจนรุนแรง การขาดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขาด
การศึกษา สาธารณสุข โอกาสดานเศรษฐกิจ และการมีสวนรวมทาง
การเมือง33 นอกจากนั้น คนกลุมนี้ยังพึ่งพาอยางยิ่งตอการเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยูรอด ทั้งยังมีโอกาสที่จํากัดในการหา
งานทํา และการมีรายได34 สงผลใหชนพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุ
จะไดรบั ผลกระทบมากกวากลุม อืน่ เมือ่ เกิดการสูญเสียดานการประมง
ซึ่งเปนเหตุใหไมมีสัตวนํ้าเพื่อการบริโภค35

ไมมีกระบวนการนําขอเสนอแนะจากการศึกษา
ยังมีคาํ ถามสําคัญเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ชในการศึกษา และวิธกี ารพิจารณา ไปปฏิบัติ

และนําขอเสนอแนะไปปฏิบตั ขิ องรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง ยกตัวอยางเชน ยังมีความลักลั่นดานขอมูลอยูมากระหวาง
ขอคนพบสําคัญในรายงาน Council Study กับ Thematic reports
ของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง และยังไมมีการประเมินความสูญเสีย
ดานตะกอนที่เกิดขึ้นเปนมูลคาของเงิน เนื่องจากขอจํากัดเหลานี้
ถือไดวาการศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินที่ตํ่าเกินไปในแงผลกระทบ
ของโครงการไฟฟาพลังนํ้าที่มีตอประชากรและเศรษฐกิจในลุมนํ้าโขง
ตอนลาง

ปฏิญญาจากที่ประชุมสุดยอดคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงป 2561
ครอบคลุมถึงปฏิบตั กิ ารเรงดวนเพือ่ พิจารณาผลการศึกษาจากรายงาน
Council Study โดยใหถือเปน “ขอมูลอางอิงเพื่อการวางแผนและ
32
33

34
29
30
31

6

รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 3
อางแลว
อางแลว

35

รายงาน Council Study, 2560, น. 3
International Fund for Agricultural Development (IFAD) และ Asian
Indigenous Peoples’ Pact (AIPP), Country Technical Notes on
Indigenous Peoples’ Issues: Lao Peoples Democratic Republic บันทึก
ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นของชนพื้นเมือง: ประชาชนกลุมตาง ๆ ใน สปป.
ลาว, IFAD และ AIPP, พฤศจิกายน 2555, น. 4
International Centre for Environmental Management (ICEM),
Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong
Mainstream การประเมินผลกระทบดานสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตรของไฟฟา
พลังนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน, 2553, น. 111
อางแลว น. 106

สิ่งแลกเปลี่ยนอันนาผิดหวัง

การนําแผนและโครงการระดับชาติไปปฏิบัติ และการดําเนินงานที่
เกีย่ วของกับคณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขง”36 ถึงอยางนัน้ รัฐบาลประเทศ
แมนํ้าโขงยังไมสามารถอธิบายวา จะนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปใช
ในกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนา และการตัดสินใจเกีย่ วกับการสราง
เขื่อนในแมนํ้าโขงอยางไร
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุมนํ้าโขงตอนลาง ตองพึ่งพา
ตนทุนทางธรรมชาติและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดินที่อุดมสมบูรณ ปาตนนํ้าและปาในบริเวณลุมนํ้า
รวมทั้งการไหลของนํ้าตามฤดูกาล เพื่อการอยูรอดของแหลงประมง
นํ้ า จื ด ใหญ สุ ด ของโลก แผนการสร า งเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า ขนาดใหญ
ในปจจุบัน มีแนวโนมจะทําลายความเขมแข็ง เพิ่มความเสี่ยง และลด
ความยั่งยืนในแตละประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลาง
ทางเลือกอืน่ ๆ ทีส่ อดคลองกับความตองการพลังงานระดับภูมภิ าค
อาทิเชน การศึกษาที่ผานมาชี้วา พลังงานแสงแดดและการจาย
ไฟฟาผานโครงขายสายไฟฟา (โดยการจายพลังงานไฟฟาทีเ่ หลือ
ใชจากภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนมายังไทยและเวียดนาม) จะมี
ตนทุนถูกกวาการสรางโครงการไฟฟาพลังนํา้ ในแมนาํ้ สายประธาน
มากขึ้น37
เนือ่ งจากรายงาน Council Study ใหขอ มูลถึงผลกระทบในเชิงลบอยาง
รายแรง ทัง้ การขาดความมัน่ คงดานอาหาร ระบบนิเวศทีเ่ สือ่ มโทรมลง
และการสูญเสียความยั่งยืน จึงเปนเรื่องนาประหลาดใจที่การศึกษา
ครั้งนี้ดูเหมือนจะยอมรับใหมีการสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้า
สายประธานมากขึ้น และมีขอเสนอแนะใหเก็บภาษีจากกําไรจากไฟฟา
พลังนํ้า ซึ่งอาจเปนขอเสนอที่ผูพัฒนาโครงการยอมรับได
เหตุใดจึงยังเดินหนาโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดใหญในแมนาํ้ โขง
สายประธานตอไป? เหตุใดรัฐบาล สปป.ลาว จึงประกาศเมื่อ
เร็ว ๆ นี้วาจะเดินหนาโครงการเขื่อนปากลาย หลายเดือนหลังการ
เผยแพรรายงาน Council Study?
รายงาน Council Study ตั้งขอสังเกตวา การผลิตโดยภาพรวม
เพียงพอทีจ่ ะชวยใหเกิดความมัน่ คงดานอาหารทัง้ 100% ในลุม นํา้ โขง
อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงจําเปนตอง
รวมมือกันและสรางเครือขายการกระจายอาหารทีเ่ ปนผล เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ไมใหเกิดประชากรที่ขาดสารอาหารมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยาในลุมนํ้าโขง38 รัฐบาลประเทศแมนํ้าโขง
ยังไมไดระบุวาจะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร
สืบเนื่องจากผลกระทบและความสูญเสียที่รุนแรง รายงาน Council
Study เสนอแนะใหรัฐบาลพิจารณาอยางจริงจังถึงการใชพลังงาน
36

37

38

โปรดดู <https://www.mrcsummit.org/assets/previous-summits/3rdsummit/0d11506d00/Siem-Reap-Declaration_3rd-MRCSummit-2018.pdf>, น. 4
International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Power
Generation Costs in 2017 ตนทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนป 2560,
IRENA, อาบูดาบี 2561, http://www.irena.org/publications/2018/Jan/
Renewable-power-generation-costs-in-2017
รายงาน Council Study, 2560, น. 4

หมุนเวียน แทนที่จะสรางเขื่อนที่เปนอันตรายตอแมนํ้าโขง แตใน
รายงานไมไดใหขอมูลวา จะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร และรัฐบาล
ประเทศแมนํ้าโขงจะนําขอคนพบสําคัญและขอเสนอแนะเหลานี้ไปใช
ในกระบวนการตัดสินใจอยางไร

การขาดการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส
และการตรวจสอบได
แมจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความมั่นคงดานอาหารและการ
ดํารงชีพในภูมิภาค แตกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการไฟฟ า พลั ง นํ้ า จนถึ ง ป จ จุ บั น ยั ง ขาดการมี ส  ว นร ว มของ
ประชาชน ความโปรงใส และการตรวจสอบได ที่ผานมายังไมมีการ
เป ด เผยข อ มู ล อย า งละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการเขื่ อ นในแม นํ้ า โขง
สายประธานตอสาธารณะ แมจะมีคํารองขอหลายครั้งจากชุมชน ภาค
ประชาสังคม หุนสวนการพัฒนา และประเทศดานทายนํ้า ที่ผานมา
ยังไมมีการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่จะเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
ทั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการออกแบบและการประเมินโครงการ เพื่อ
สะทอนใหเห็นวามาตรการเหลานี้ รวมทั้งการสรางเสนทางใหปลา
วายผาน จะชวยปองกันไมใหเกิดการทําลายแหลงประมงในลุมนํ้าโขง
อยางไร และจะชวยปองกันผลกระทบดานลบตอระบบนิเวศของแมนาํ้
อยางไร

อนาคตที่ยั่งยืนของแมนํ้าโขง?
จนถึ ง ป จ จุ บั น รั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก คณะกรรมาธิ ก ารแม นํ้ า โขง
ไดตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไฟฟาพลังนํ้า โดยเปนการตัดสินใจแยก
เปนแตละโครงการ ไมไดคํานึงถึงผลกระทบระดับลุมนํ้าอยางเพียงพอ
รัฐบาลประเทศแมนาํ้ โขงตอนลางจะตองประกันวา ขอคนพบในรายงาน
Council Study นี้ ซึ่งเปนการประเมินความสูญเสียและผลกระทบเชิง
สะสมในระดับลุมนํ้าของโครงการเหลานี้ จะมีอิทธิพลอยางจริงจังตอ
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในอนาคต
ขอเสนอแนะสําคัญจากรายงาน Council Study ครั้งนี้คือ ประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงควรพิจารณาเทคโนโลยีพลังงาน
ใหม ๆ รวมทั้งพลังงานแสงแดดและลม เพื่อเปนทางเลือกออกจาก
ไฟฟาพลังนํ้า การประเมินเทคโนโลยีเหลานี้ รวมทั้งการใชการจัดการ
ดานอุปสงค และมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานอืน่ ๆ ยอม
ทําให “เกิดองคความรูสําคัญตอการจัดการนํ้า พลังงาน และความ
มั่นคงดานอาหารในลุมนํ้าโขงตอนลางที่มีความเชื่อมโยงกัน”39
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดตองมีสวนรวมอยางจริงจังในการตัดสินใจ
เพื่อใหการเจรจาบรรลุผลและไดทางออกที่ชวยคุมครองความรุมรวย
ทางสิ่งแวดลอมของแมนํ้าโขง พรอม ๆ กับสนับสนุนการดํารงชีพของ
ชุมชนริมฝงนํ้าและเศรษฐกิจระดับประเทศ

39

รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 4
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ลําดับเวลา: ความคืบหนาของเขื่อนในแมนํ้าโขง
ภาพดานลางแสดงใหเห็นลําดับชวงเวลาที่สําคัญของการพัฒนาเขื่อนในแมนํ้าโขงสายประธาน ซึ่งควรมีผลตอการตัดสินใจ
โดยเฉพาะการเผยแพรขอ มูลการประเมินผลทีส่ าํ คัญ และการรองขอขอมูลและใหมกี ารศึกษาเพิ่มเติมกอนเดินหนาโครงการเขื่อน
เหลานี้ ลําดับเวลาเหลานี้แสดงใหเห็นความพยายามผลักดันโครงการเขื่อนในแมนํ้าโขงสายประธาน โดยแยกเปนรายโครงการ
และแทบไมไดใหความสําคัญกับขอกังวลระดับภูมิภาค และผลกระทบเชิงสะสมในระดับลุมนํ้า
2553
20 ตุลาคม 2553: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาสําหรับเขื่อนไซยะบุรี
ปลายป 2553: เริ่มกอสรางเขื่อนไซยะบุรี โครงการเขื่อนแรกในแมนํ้าโขงสายประธาน
2554
22 เมษายน 2554: ลาวยุติกระบวนการปรึกษาหารือ
ลวงหนาสําหรับเขื่อนไซยะบุรี

15 ตุลาคม 2553: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเผยแพรรายงานการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ของเขื่อน
ตาง ๆ ในแมนาํ้ โขงสายประธาน มีขอ เสนอแนะใหยตุ กิ ารสรางเขื่อน 10 ป
เพื่อใหมีการศึกษาเพิ่มเติม ธนาคารโลกเห็นชอบกับรายงาน SEA และ
ยืนยันวาจะไมใหเงินสนับสนุนโครงการเขื่อนในแมนํ้าโขงสายประธาน
เมษายน 2554: คณะผูชํานาญการอิสระที่พิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเขื่อนไซยะบุรี
พบขอบกพรอง และคุณภาพของรายงานที่ตํ่ากวามาตรฐาน
8 ธันวาคม 2554: รัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
เห็นชอบใหดําเนินการตามรายงาน Council Study เพื่อศึกษา
ผลกระทบเชิงสะสมในระดับลุมนํ้า

2555
17 กรกฎาคม 2555: ลาวประกาศปรับการออกแบบ
เขื่อนไซยะบุรี

6 กรกฎาคม 2555: เวียดนามและกัมพูชาเรียกรองใหชะลอการสราง
เขื่อนไซยะบุรี ระหวางรอการศึกษาเพิ่มเติม

7 ธันวาคม 2555: สมัชชาแหงชาติลาวใหความเห็นชอบ
โครงการเขื่อนไซยะบุรี

7 สิงหาคม 2555: ชาวบานไทยฟองคดีโดยเห็นวามีการละเมิดสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ จากการใหความเห็นชอบสัญญาซื้อขายไฟฟากรณี
เขื่อนไซยะบุรี โดยขอใหศาลสั่งใหมีการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมขามพรมแดน

25 กรกฎาคม 2557: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาสําหรับเขื่อนดอนสะโฮง
- โครงการเขื่อนแหงที่สองในแมนํ้าโขงสายประธาน

24 มิถุนายน 2557: ศาลปกครองสูงสุดรับพิจารณาคําอุทธรณคดี
เขื่อนไซยะบุรี

2557

2558

24 มกราคม 2558: การปรึกษาหารือลวงหนากรณีเขื่อน
ดอนสะโฮงสิ้นสุดลง แมมีเสียงเรียกรองใหศึกษาเพิ่มเติม
และยังไมบรรลุขอตกลง

2559

มกราคม 2559: เริ่มกอสรางเขื่อนดอนสะโฮง

2560

2561

20 ธันวาคม 2559: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาสําหรับเขื่อนปากแบง
- โครงการเขื่อนแหงที่สามในแมนํ้าโขงสายประธาน
19 มิถุนายน 2560: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงยุติการ
ปรึกษาหารือลวงหนากรณีเขื่อนปากแบง แมพบวามี
ขอบกพรองรายแรงในการศึกษาเหลานี้ พรอมกับประกาศ
แผนใหมีความตกลงรวมตามขอกังวลตาง ๆ

กุมภาพันธ 2561: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเผยแพรผลการศึกษา
ตามรายงาน Council Study ซึ่งชี้ใหเห็นวาแผนการสรางเขื่อน สงผล
คุกคามอยางรายแรงตอระบบนิเวศในภูมิภาค ระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงดานอาหารของประชากรในทองถิ่น
8 สิงหาคม 2561: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาสําหรับเขื่อนปากลาย
- โครงการเขื่อนแหงที่สี่ในแมนํ้าโขงสายประธาน

8

8 มิถุนายน 2560: ชาวบานไทยฟองคดีเนื่องจากมีความบกพรอง
ในกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบขามพรมแดนของ
เขื่อนปากแบง

23 กรกฎาคม 2561: เขื่อนในโครงการไฟฟาพลังนํ้าเซเปยนเซนํ้านอยแตก สงผลใหมีผูเสียชีวิต 40 คน และตองสูญเสียที่อยู
หลายพันคน ทางการลาวประกาศใหมีการสอบสวนเขื่อนทั้งประเทศ
และใหชะลอการลงทุนในโครงการไฟฟาพลังนํ้าใหม

