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ข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับรายงาน   Council Study 

■ คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง (MRC) จัดทําการศึกษาน้ีระหว�างป� 2555-2560 ใช�เวลาหกป�

■ การศึกษาช้ีให�เห็นว�า เขื่อนผลิตไฟฟ�าขนาดใหญ� 11 โครงการของแม�นํ้าโขงสายประธานตอนล�าง และเข่ือนในลํานํ้าสาขา 
120 โครงการท่ีมีแผนก�อสร�างจนถึงป� 2583 คุกคามอย�างร�ายแรงต�อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และความม่ันคงด�านอาหาร
ในภูมิภาค

■ แผนสร�างเขื่อนผลติไฟฟ�าพลงันํา้เหล�านี ้ส�งผลให�ปริมาณตะกอนท่ีไหลไปจนถงึสามเหลีย่มปากแม�นํา้โขงลดลงมากถงึ 97%1 
ตะกอนเหล�านี้ช�วยเพ่ิมแร�ธาตุและทดแทนสารอาหารทั้งลุ�มนํ้า ซึ่งเป�นประโยชน�ต�อเกษตรกรรม การประมง และคุณภาพนํ้า 
และย�อมส�งผลดีต�อเศรษฐกิจของประเทศในล ุ�มนํ้า 

■ คาดว�าอ�างเก็บนํ้าของเข่ือนในแม�นํ้าสายประธาน โครงสร�างที่จัดทําขึ้นเพ่ือป�องกันนํ้าท�วม และการก้ันขวางลํานํ้าอื่น ๆ 
ซึ่งเป�นอุปสรรคต�อการอพยพของสัตว�นํ้า ส�งผลกระทบเชิงลบต�อระบบนิเวศของภูมิภาคในหลายด�าน

1 คณะกรรมาธกิารแมนํา้โขง (MRC), Thematic Report วาดวยผลกระทบเชงิบวกและลบของการสรางเข่ือนผลติไฟฟาพลงันํา้ทีม่ตีอสภาพทางสังคม สิง่แวดลอมและ
เศรษฐกิจของลุมนํ้าโขงตอนลาง, MRC, 2560, น. 10



■ การสร�างเขื่อนผลิตไฟฟ�าพลังนํ้าจนถึงป� 2583 จะส�งผลให�ปริมาณสัตว�นํ้าลดลงอย�างมาก โดยคาดว�าชีวมวลสัตว�นํ้า
จะลดลงมากถึง 35-40% ภายในป� 2563 และ 40-80% ภายในป� 2583 แต�ละประเทศจะมีอัตราการสูญเสียผลผลิต
ด�านประมง ดังนี้ ไทย 55% ลาว 50% กัมพูชา 35% และเวี ยดนาม 30%2 

■ การสร�างเขื่อนผลิตไฟฟ�าพลังนํ้าจนถึงป� 2583 จะทําลายพันธุ�ปลาอพยพในพื้นที่ส�วนใหญ�ของแม�นํ้าโขง3 จะไม�มี
พันธุ�ปลาอพยพในแม�นํ้าโขงที่รอดชีวิตอย ู�ได�ในอ�างเก็บนํ้าของเขื่อนที่มีแผนการก�อสร�างภายในป� 2563 และ 25834 

■ การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศรวมทั้งการสูญเสียด�านประมง อาจส�งผลให�เกิด “การขาดความมั่นคงด�านอาหารอย�าง
รุนแรงตามชุมชนต�าง ๆ ใน สปป.ลาว และกัมพูชา”5

2 คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC), รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญจาก การศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุมแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน รวมถึงผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมนํ้าโขงสายประธาน, MRC, 2560

3 คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC), รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสมของสภาพการณตาง ๆ  ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า, MRC, 2560, น. 
iii

4 Thematic Report, 2560, น. 63
5 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. v

รายงาน Council Study คืออะไร?
การศกึษาการบรหิารจดัการและพัฒนาลุมแมนํา้โขงอยางยัง่ยืน รวมถงึ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลัง น้ําในแม นํ้ าโขง
สายประธาน หรือที่เรียกวา รายงาน Council Study เปนผลงานของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (MRC) ที่จัดทําขึ้นระหวางป 2555-2560 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคโดยรวม เพื่อชวยใหคณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง ใหคําปรึกษาตอประเทศสมาชิกท้ังกัมพชูา สปป.ลาว ไทย 
และเวียดนาม เกี่ยวกับผลกระทบดานบวกและลบจากการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําในลุมนํ้าโขง

การศึกษาครั้งนี้มีเปาหมาย เพื่อแ สวงหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาแมนํ้าโขง โดยมีเปาหมายเพื่อใชขอมูลเหลานี้สนับสนุน
กระบวนการวางแผน การสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก และ
การกาํหนดแนวทางทีด่ขีึน้เพ่ือปองกนั บรรเทาผลกระทบ หรอืชดเชย
ใหกับประเทศท่ีไดรับผลกระทบดานลบ 

การจัดทํารายงาน Council Study เริ่มต�นอย�างไร? 
ในระหวางกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาของคณะกรรมาธิการ
แมนํา้โขงกรณเีขือ่นไซยะบรุ ีรฐับาลเวยีดนามเรยีกรองใหชะลอการสราง
เขื่อนเปนเวลา 10 ป เพ่ือใหมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน หลังจากน้ันจึงมีขอเสนอแนะใหจัดทําการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโดยคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ทั้งนี้
เพ ่ือประเมนิโครงการไฟฟาพลงันํา้โดยพจิารณาถงึความเสีย่งเชงิสะสม
และโอกาส

ในป 2554 คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเห็นชอบใหจัดทํารายงาน 
Council Study เพื่อประเมินผลกระทบสะสมในระดับลุมนํ้าของ

โครงการเขื่อนตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของแตละ
เขื่อน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง การปรึกษาหารือ
ลวงหนา และขอตกลง (Procedures for Notification, Prior 
Consultation, and Agreement - PNPCA) โดยต้ังเปาหมายวา การ
ศึกษาครั้งนี้จะชวยอุดชองวางดานองคความรู สนับสนุนการตัดสินใจ 
และสนับสนุนการวางแผนในระดับลุมนํ้า 

หุนสวนการพฒันาของคณะกรรมาธกิารแมนํา้โขงเปนผูใหทนุสนบัสนนุ
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 4.7 ลานเหรียญ รวมทั้งออสเตรเลีย เบลเยียม 
สหภาพยุโรป ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ น ลักเซมเบิรก 
เนเธอรแลนด สวีเดน สวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และธนาคารโลก 
รวมทั้งการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 

รายงาน Council Study มุ�งศึกษาอะไร? 
รายงาน Council Study วิเคราะหการสรางเข่ือนผลิตไฟฟาพลังนํ้า
ในลุมนํ้าโขง รวมท้ังแงมุมสําคัญอื่น ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
รวมทั้งดานการชลประทาน การเกษตรและการใชที่ดิน การขนสง 
การใชนํ้าของครัวเรือนและอุตสาหกรรมการปองกันน้ําทวม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ขอเขียนนี้มุงเนนที่ขอคนพบของ
การศึกษาเกี่ยวกับการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า

แมวารายงาน Council Study จะพิจารณาผลกระทบตอลุมนํ้าโขง
ทั้งหมด แตใหความสําคัญเปนพิเศษตอผลกระทบของการพัฒนา
ทรพัยากรน้ําในระเบียงแมนํา้โขงหลัก รวมท้ังพืน้ทีช่ายฝง โดยแบงออก
เปนสี่โซน ไดแก

1. ระเบยีง 15 กม.ทัง้สองขางของแมนํา้โขงสายประธานจากพรมแดน
จีนถึงจังหวัดกระแจะ (กัมพูชา)
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Riverbank garden at Pak Beng
รูปภาพ: International Rivers

2. ที่ราบนํ้าทวมถึงในกัมพูชา ทั้งในแมนํ้าโตนเลสาบและใน Great 
Lake

3. สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในกัมพูชา และเวียดนาม

4. พื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากแมนํ้าโขง

รา ยงาน Council Study ประเมินสภาพการณหลักสามประการ
เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าดังนี้ 

1. สภาพการณพัฒนาเบ้ืองตน (Early Development Scenario) 
(M1) รวมทั้งการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจนถึงป 2550 

2. สภาพการณในระยะสั้น (Definite Future Scenario) (M2) 
รวมทั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยูแลว อยูระหวางการ
กอสราง และมีเจตจํานงอยางชัดเจนที่จะกอสรางภายในป 2563

3. สภาพการณตามแผนการพัฒนา (M3) รวมทั้งโครงการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าที่มีอยูแลว อยู ระหวางการกอสราง และมีแผน
จะกอสรางภายในป 2583 หากดําเนินการจนแลวเสร็จหมด ทั้งนี้
รวมถึงโครงการเขื่อนท้ังหมดในแมนํ้าสายประธาน 

ในระหวางท่ีคณะกรรมาธิการแมนํา้โขงทบทวนแผนการพัฒนาระหวาง
ป 2563-2583 มกีารคํานงึถึงสภาพภูมอิากาศท่ีจะอุนขึน้และเปยกชืน้
มากข้ึน และคาดวาจะมีการอพยพของประชาชนไปอยูในท่ีราบน้ําทวม
ถึงมากขึ้น 

รายงาน Council Study: ข�อค�นพบสําคัญ 
การศึกษาชี้ใหเห็นวา เขื่อนผลิตไฟฟาขน าดใหญ 11 โครงการ
ตอนลางของแมนํ้าโขงสายประธาน และเขื่อนในลํานํ้าสาขา 
120 โครงการท่ีมีแผนกอสรางจนถึงป 2583 คุกคามอยางรายแรง
ตอระบบนิเวศและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งการเขาถึงอาหาร
ที่มีคุณคาอยางเพียงพอของประชาชนในทองถิ่น

คาดวาการพัฒนาทรัพยากรนํ้าจนถึงป 2583 จะสงผลใหเกิด “การ
สูญเสียอยางสําคัญของน้ําและอาหารเพ่ือแลกกับพลังงาน”6 หากจับ
ปลาไดนอยลงและผลผลิตดานเกษตรนอยลง ยอมทําใหเกิดการ
ขาดแคลนอาหารและราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหประชาชน
ในภูมิภาคยากจนลง และพื้นท่ีสวนใหญของลุมนํ้าโขงตอนลางจะ
เสี่ยงภัยมากขึ้นจากปญหาดานสภาพภูมิอากาศ 

ศักยภาพการเติบโตของ ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
ทุกประเทศ ลวนพึ่งพาตนทุนทางธรรมชาติ โดยเฉพาะดิน ปาไม และ
สัตวนํ้า คาดวาตนทุนทางธรรมชาติที่ลดลงในระยะกลาง (2563) 
เนื่องจากแผนการพัฒนาจะทําใหเกิดการสูญเสียคิดเปนเกือบ 40% 
ของผลติภณัฑมวลรวมประชาชาต ิ(GDP) ของลุมนํา้โขงตอนลางของ
ป 20607 

6 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 1
7 อางแลว

ส่ิงแลกเปล่ียนอันน�าผิดหวัง
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โดยภาพรวมแลว “แผนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแตป 2563-2583 
จะสงผลใหความเขมแข็งอดทนของชุมชนในลุมนํ้าโขงตอนลาง
ลดลง เกิดความเสี่ยงมากขึ้น และลดความยั่งยืน...ครัวเรือน
ที่ยากจนเปนผูเสียเปรียบมากที่สุด”8 

ดานลางเปนประเด็นสําคัญของรายงาน Council Study ที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรน้ําในแมนํ้าโขง

ตะกอน
แผนการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้าในปจจุบัน สงผลใหปริมาณ
ตะกอนท่ีไหลไปจนถึงสามเหล่ียมปากแมนํา้โขงลดลงมากถึง 97%9 

ตะกอนชวยเพิ่มคุณคาและทดแทนสารอาหารของท้ังลุมนํ้า มีบทบาท
สาํคญัมากตอระบบนเิวศ ซึง่เปนประโยชนตอเกษตรกรรม การประมง 
พืชและสัตวที่อยูในน้ํา และคุณภาพน้ํา ซึ่งมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศในลุมนํ้า 

การลดลงของตะกอนและสารอาหารที่ถูกพัดพามา อันเปนผลมาจาก
การสรางเข่ือนเหนอืน้ํา จะสงผลใหความอดุมสมบรูณของดนิ ผลติภาพ
ของขาวและการประมงลดลงอยางมาก10 การศึกษาระบุวา “การลดลง
ของผลผลิตดานประมงและการปลูกขาวในเวลาเดียวกัน จะสงผลให
เกิดสภาพการขาดสารอาหารเพ่ิมขึ้นของครัวเรือน”11

ประชากรในชนบทท่ัวทัง้ลุมนํา้โขง ซึง่ดาํรงชพีโดยพึง่พาแมนํา้ ทัง้ในแง
การชลประทาน แรธาตุในดิน การทําประมง หรือผลิตภัณฑที่เกิดจาก
นํ้าอื่น ๆ จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการสูญเสียตะกอน 
อันเปนผลมาจาก

การสรางเข่ือนเหนือนํ้า พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากสุดไดแกบริเวณ
ท่ีราบน้ําทวมถึง และระบบนิเวศของโตนเลสาบในกัมพูชา และ
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในเวียดนาม12 

คาดวาจะเกดิการกดัเซาะตล่ิงและทองนํา้เพ่ิมขึน้มาก อนัเปนผลมาจาก
การลดลงของตะกอนและความผันผวนของระด ับนํา้ในลุมนํา้ตอนลาง 
โดยเฉพาะในสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงในเวียดนาม และพื้นที่บางสวน
ริมฝงแมนํ้าโขงจากเวียงจันทนถึงสตึงเตร็ง13 

ผลกระทบต�อระบบนิเวศ
คาดวาผลกระทบขามพรมแดนของการพฒันาทรัพยากรนํา้จนถงึ
ป 2583 จะรวมถึง “ความออนแอลงอยางมากของระบบนิเวศ
โดยรวม”14 

ผลกระทบท่ีเชื่อมโยงกันดานตาง ๆ เนื่องจากเข่ือนผลิตไฟฟาพลังนํ้า
ในแมนํ้าโขงสายประธาน รวมท้ังการหยุดน่ิงของตะกอน จะทําให

8 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iv–v
9 Thematic Report, 2560, น. 10
10 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 2
11 อางแลว, น. 1
12 อางแลว, น. 2
13 อางแลว
14 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iii

รูปแบบการอพยพของสัตวนํ้าและการไหลของน้ําเปล่ียนแปลงไป 
“สงผลกระทบทีส่าํคญัและกวางขวาง ถอืวารายแรงกวาผลกระทบดาน
อื่น ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าโขงตอนลางทั้งหมด”15

โครงการไฟฟาพลงันํา้ในลุมนํา้โขงจะลดการไหลของนํา้ชวงฤดฝูน และ
เพิม่ปริมาณน้ําในฤดูแลงภายใตการเดินเคร่ืองเข่ือนตามปรกติ (ยกเวน
กรณทีีม่สีภาพภมูอิากาศวปิรติ) ซึง่จะชวยลดความเสยีหายจากนํา้ทวม 
แตสงผลกระทบดานลบตอระบบนเิวศของลุมนํา้ สงผลกระทบตอความ
ยั่งยืน และการเขาถึงปริมาณสัตวนํ้าที่เพียงพอตอการดํารงชีพของ
ตนเองและครอบครัวของประชาชนในทองถิ่น 

คาดวาจะเกิดผลกระทบดานลบเปนวงกวางตอระบบนิเวศ เนื่องจาก
การเกิดขึ้นของอางเก็บนํ้าจากโครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้า
สายประธาน การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันนํ้าทวม และ
การสรางสิ่งกีดขวางการอพยพของสัตวน้ํา คาดวาจะเกิดอางเก็บนํ้า
ที่ใชผันนํ้าจํานวนมากจากแมนํ้าโขงในอําเภอเชียงแสนของไทย ไปยัง
จังหวัดกระแจะในกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะเปนทะเลสาบลึกและเปนที่อยู
อาศัยของสัตวนํ้า ยกเวนบริเวณจากเวียงจันทนถึงปากเซในสปป.ลาว
ที่ไมมีการกักนํ้าไว จะสงผลใหที่อยูอาศัยเหลานี้ ไมเหมาะสมกับ
พันธุ สัตวนํ้าจํานวนมากที่อาศัยอยู ในแมนํ้าโขง แตเปนสภาพที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ อยางเชน หอยกาบคู 
กบ และหอยทาก16 

การกดัเซาะของตลิง่ขามพรมแดนจะเกดิขึน้อยางรวดเรว็ เมือ่การสราง
เขื่อนในลุ มนํ้าโขงตอนลางแลวเสร็จ การกัดเซาะจะเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในทุกพื้นที่ของลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยเฉพาะสามเหลี่ยม
ปากแมนํ้าโขง17

จําเปนตองมีการใชงบประมาณมากถึง 6 พันลานเหรียญ เพื่อปองกัน
การกัดเซาะของตล่ิงทีม่คีวามเส่ียงมากสุด ทัง้ยงัจะทําใหเกดิความเส่ียง
ดานอาหาร และความเสยีหายตอทรพัยสนิซ่ึงจะเพิม่ข้ึนถงึหาหรอืสิบเทา 
เนื่องจากทรัพยสินตาง ๆ มีมูลคาเพิ่มขึ้นในประเทศท่ีอยูระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองที่มีความเสี่ยงมากกวา18

แมวาการสรางเข่ือนโดยมีการควบคุมกํากับ อาจเพ่ิมผลิตภาพดาน
การเกษตร โดยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดนํ้าทวมและภัยแลงซํ้าซาก แต
การลดลงของปรมิาณการไหลของแมนํา้โขง และระดบันํา้ทะเลทีส่งูขึน้ 
จะสงผลใหเกิดสภาพน้ําทะเลหนุน และสงผลใหการผลิตขาวใน
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงลดลง19 

ผลกระทบด�านประมงและความม่ันคงด�านอาหาร 
การสรางเขือ่นผลติไฟฟาพลงันํา้จนถงึป 2583 จะสงผลใหปรมิาณ
สัตวนํ้าลดลงอยางมาก โดยคาดวาชีวมวลสัตวนํ้าจะลดลงมากถึง 
35-40% ภายในป 2563 และ 40-80% ภายในป 2583 

15 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 2
16 อางแลว
17 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iii
18 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 3
19 อางแลว
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แตละประเทศจะมีอัตราการสูญเสียผลผลิตดานประมงดังนี้ ไทย 
55% สปป.ลาว 50% กัมพูชา 35% และเวียดนาม 30%20 

การสรางเขือ่นผลติไฟฟาพลังนํา้จนถงึป 2583 จะทาํลายพนัธุปลา
อพยพในพื้นที่สวนใหญของแมนํ้าโขง21 จะไมมีพันธุปลาอพยพ
ในแมนํ้าโขงท่ีรอดชีวิตอยูไดในอางเก็บนํ้าของเขื่อนที่มีแผนการ
กอสรางภายในป 2563 และ 258322

เมือ่เกดิอางเกบ็น้ําข้ึน จะสงผลใหไขและตวัออนไมลอยไปดานทายนํา้ 
สงผลกระทบรุนแรงตอวงจรการสืบพันธุของสัตวนํ้าอพยพ ในขณะ
เดยีวกนั สตัวนํา้ในวยัท่ีโตเตม็ทีซ่ึง่อพยพไปดานทายนํา้ จะเกดิอาการ
บาดเจ็บและลมตายมากข้ึนเนื่องจากตองวายน้ําผานกังหันเขื่อน การ
ศึกษาระบุวา “สัตวนํ้าพันธุอพยพขนาดใหญอาจสูญพันธุไป และอาจ
มกีารลดลงของชีวมวลมากถึง 60% ภายในพ้ืนท่ีทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
เข่ือนขั้นบันได”23

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศรวมทั้งการสูญเสียดานประมง 
อาจสงผลใหเกิด “การขาดความมั่นคงดานอาหารอยางรุนแรง
ตามชุมชนตาง ๆ ในสปป. ลาวและกัมพูชา”24

20 อางแลว
21 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. iii
22 Thematic Report, 2560, น. 63
23 อางแลว, น. 67
24 รายงาน Council Study: การประเมินผลกระทบเชิงสะสม, 2560, น. v

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ
จากขอมูลในรายงาน Council Study “แผนการพัฒนาในปจจุบัน
ที่เนนการลงทุนในภาคเกษตรและไฟฟาพลังนํ้าจนมากเกินไป จะสง
ผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหาร แผนการลงทุนเหลาน้ีเสี่ยงที่จะ
ทําใหการเติบโตของ GDP ในประเ ทศในลุมนํ้าโขงตอนลางลดลง”25

การสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังนํ้า ทําใหเกิดผลประโยชนและความ
สูญเสียไมเทากันตลอดทั่วลุมนํ้าโขงตอนลาง และไมจําเปนตองเกิด
ผลกระทบเฉพาะประเทศซึง่เปนทีต่ัง้ของเขือ่นเทานัน้26 กาํไรจากไฟฟา
พลังนํ้าสวนใหญจะตกเปนของบริษัทและธนาคารตางชาติ 

เขือ่นผลิตไฟฟาพลังน้ําใหประโยชนกบัประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ
แมนํา้โขงสีป่ระเทศแตกตางกนั โดยไทยจะเปนผูไดรบัประโยชนมากสุด
จากการสรางเข่ือนในแมนํ้าสายประธานในลาว ในขณะท่ีเวียดนาม
จะไดรับประโยชนมากสุดจากการสรางเขื่อนในแมนํ้าสายประธาน
ในกัมพูชา เนื่องจากมีแผนสงออกพลังงานเหลานี้27 

จากมุมมองเศรษฐศาสตรมหภาค ผูไดรับประโยชนดานเศรษฐกิจ
สวนใหญจากการสรางเข่ือนในแมนํา้สายประธาน ไดแก ประเทศผูลงทุน
ที่ไมไดอยูในลุมนํ้าโขงตอนลาง เชน จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต28 โดย

25 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 2
26 อางแลว
27 Thematic Report, 2560, น. 6
28 อางแลว

ส่ิงแลกเปล่ียนอันน�าผิดหวัง
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คาดวาผูที่ตองแบกรับตนทุนของโครงการเปนสวนใหญ ไดแก ชุมชน
ประมงและเกษตรกรรมตามระเบียงแมนํ้าโขง 

การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและจากการพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เปนความสัมพันธ
ทีส่ลบัซับซอนอยางมาก และจําเปนตองไดรบัการวิเคราะหจากมุมมอง
สหวิชาชีพ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีเนนใน
รายงาน Council Study รวมถึงระดับนํ้าทะเลท่ีเพิ่มขึ้น ความเสี่ยง
ทีจ่ะเกิดน้ําทวม และน้ําทะเลหนุนในสามเหล่ียมปากแมนํา้ในเวียดนาม 
และความเส่ียงที่เพิ่มขึ้นของชุมชนริมฝงนํ้าบางสวน29 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะยิ่งทําใหผลกระทบดานลบจาก
การสรางเข่ือนผลิตไฟฟาพลังนํา้เลวรายย่ิงข้ึน การเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศเปนภัยคุกคามอยางรายแรงตอความมั่นคงดานอาหารและ
การเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเกิดสภาพท่ีแหงแลง
มากขึ้นตามที่คาดการณไว30 

จากขอมูลในรายงาน Council Study สภาพภูมิอากาศท่ีแหงแลง
มากขึ้น จะทําใหประโยชนจากไฟฟาพลังนํ้าลดลงคิดเปนเม็ดเงินถึง 
2.2 พันลานเหรียญตามมูลคาในปจจุบัน และจะยิ่งทําใหผลผลิตดาน
ประมงลดลงประมาณ 15%31 การลงทนุท่ีมากเกนิไปในภาคเกษตรและ
ไฟฟาพลังน้ํา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอยาง
รายแรง จะทําลายโอกาสท่ีประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลางสามารถเขาถึง 
หรือรักษาสถานะการเปนประเทศรายไดตํ่าหรือปานกลางได

อรรถาธิบาย: ช�องว�างในการวิเคราะห�และ
ข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการค�นพบ 
หลังการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร และ
ขอเสนอแนะในป 2553 ใหมีการประเมินผลกระทบในเชิงลึกมากขึ้น 
รายงาน Council Study ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงผลกระทบที่รุนแรง
ของเข่ือนตาง ๆ ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจของประเทศ
ในแมนํ้าโขง 

ยงัมคีาํถามสําคญัเกีย่วกับวธิกีารท่ีใชในการศกึษา และวธิกีารพจิารณา
และนาํขอเสนอแนะไปปฏบิตัขิองรฐับาลประเทศสมาชกิคณะกรรมาธกิาร
แมนํ้าโขง ยกตัวอยางเชน ยังมีความลักลั่นดานขอมูลอยูมากระหวาง
ขอคนพบสําคัญในรายงาน Council Study กับ Thematic reports 
ของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง และยังไมมีการประเมินความสูญเสีย
ดานตะกอนที่เกิดขึ้นเปนมูลคาของเงิน เนื่องจากขอจํากัดเหลานี้ 
ถือไดวาการศึกษาคร้ังน้ีเปนการประเมินที่ตํ่าเกินไปในแงผลกระทบ
ของโครงการไฟฟาพลังนํ้าที่มีตอประชากรและเศรษฐกิจในลุมนํ้าโขง
ตอนลาง 

29 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 3
30 อางแลว
31 อางแลว

การขาดข�อมูลผลกระทบต�อผู�หญิง 
แมนํ้าโขงเปนแหลงโปรตีนสําหรับประชากรเกือบ 80% ในภูมิภาค 
ผูหญิงมักมีหนาที่สําคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว และการหาแหลงนํ้า
เพื่อบริโภคในครัวเรือน นอกจากนั้น รายงาน Council Study 
ตั้งขอสังเกตวา “เพศสภาพเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ทรพัยากรน้ํา เน่ืองจากผูหญงิมคีวามเส่ียงมากกวาผูชายในขณะท่ีเกดิ
ภาวะน้ําทวมและน้ําแลง เนื่องจากตองพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติ
มากกวา และยังมีอุปสรรคทางสังคมท่ีป ดกั้นความสามารถในการ
ปรับตัวของผูหญิง”32 ถึงอยางนั้น รายงาน Council Study ไมไดให
ขอมลูวา การพัฒนาไฟฟาพลังนํา้และการพัฒนาทรัพยากรน้ําดานอ่ืน ๆ  
จะสงผลกระทบอยางไรตอผูหญิงเปนการเฉพาะ และสงผลกระทบตอ
ความสามารถของผูหญิงในการเขาถึงอาหารท่ีมีคุณคาอยางเพียงพอ
สําหรับครอบครัวอยางไร มีขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ว า 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงควรศึกษาในประเด็นเพศสภาพเพ่ืออุด
ชองวางเนื่องจากการขาดขอมูลที่สําคัญดานนี้ 

ให�แนวปฏิบัติไม�มากนักเก่ียวกับการลดผลกระทบต�อ
ชนพื้นเมืองและกลุ�มชาติพันธุ� 
รายงาน Council Study ใหแนวปฏิบตัไิมมากนักเก่ียวกับการประเมิน 
การพิจารณา การหลีกเลี่ยง และการบรรเทาผลกระทบเปนการเฉพาะ
ตอชนพ้ืนเมืองและกลุมชาติพนัธุ ซึง่เส่ียงอยางย่ิงทีจ่ะไดรบัผลกระทบ
จากการสรางเขือ่นผลติไฟฟาพลังนํา้ในลุมนํา้โขง ชนพืน้เมอืงและกลุม
ชาตพินัธุเปนกลุมทีเ่สยีเปรยีบอยางมากอยูแลว โดยเฉพาะในภาวะท่ีมี
ความยากจนรุนแรง การขาดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขาด
การศึกษา สาธารณสุข โอกาสดานเศรษฐกิจ และการมีสวนรวมทาง
การเมือง33 นอกจากน้ัน คนกลุมนี้ยังพึ่งพาอยางยิ่งตอการเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยูรอด ทั้งยังมีโอกาสที่จํากัดในการหา
งานทํา และการมีรายได34 สงผลใหชนพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุ
จะไดรบัผลกระทบมากกวากลุมอืน่ เมือ่เกดิการสญูเสยีดานการประมง
ซึ่งเปนเหตุใหไมมีสัตวนํ้าเพื่อการบริโภค35

ไม�มีกระบวนการนําข�อเสนอแนะจากการศึกษา
ไปปฏิบัติ
ปฏิญญาจากท่ีประชุมสุดยอดคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงป 2561 
ครอบคลุมถงึปฏบิตักิารเรงดวนเพือ่พจิารณาผลการศึกษาจากรายงาน 
Council Study โดยใหถือเปน “ขอมูลอางอิงเพื่อการวางแผนและ

32 รายงาน Council Study, 2560, น. 3
33 International Fund for Agricultural Development (IFAD) และ Asian 

Indigenous Peoples’ Pact (AIPP), Country Technical Notes on 
Indigenous Peoples’ Issues: Lao Peoples Democratic Republic บนัทกึ
ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นของชนพื้นเมือง: ประชาชนกลุมตาง ๆ  ใน สปป.
ลาว, IFAD และ AIPP, พฤศจิกายน 2555, น. 4

34 International Centre for Environmental Management (ICEM), 
Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong 
Mainstream การประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอมเชงิยทุธศาสตรของไฟฟา
พลังนํ้าในแมนํ้าโขงสายประธาน, 2553, น. 111

35 อางแลว น. 106
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การนําแผนและโครงการระดับชาติไปปฏิบัติ และการดําเนินงานท่ี
เกีย่วของกบัคณะกรรมาธิการแมนํา้โขง”36 ถงึอยางน้ัน รฐับาลประเทศ
แมนํ้าโขงยังไมสามารถอธิบายวา จะนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปใช
ในกระบวนการปรกึษาหารอืลวงหนา และการตดัสนิใจเก่ียวกบัการสราง
เข่ือนในแมนํ้าโขงอยางไร 

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในลุมนํ้าโขงตอนลาง ตองพึ่งพา
ตนทุนทางธรรมชาติและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดนิท่ีอุดมสมบูรณ ปาตนนํ้าและปาในบริเวณลุมนํ้า 
รวมท้ังการไหลของน้ําตามฤดูกาล เพื่อการอยูรอดของแหลงประมง
นํ้าจืดใหญสุดของโลก แผนการสรางเข่ือนผลิตไฟฟาขนาดใหญ
ในปจจุบัน มีแนวโนมจะทําลายความเขมแข็ง เพิ่มความเสี่ยง และลด
ความย่ังยืนในแตละประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลาง

ทางเลอืกอืน่ ๆ  ทีส่อดคลองกบัความตองการพลงังานระดบัภูมภิาค 
อาทิเชน การศึกษาท่ีผานมาชี้วา พลังงานแสงแดดและการจาย
ไฟฟาผานโครงขายสายไฟฟา (โดยการจายพลังงานไฟฟาทีเ่หลอื
ใชจากภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนมายังไทยและเวียดนาม) จะมี
ตนทนุถกูกวาการสรางโครงการไฟฟาพลงันํา้ในแมนํา้สายประธาน
มากข้ึน37 

เน่ืองจากรายงาน Council Study ใหขอมลูถงึผลกระทบในเชงิลบอยาง
รายแรง ทัง้การขาดความม่ันคงดานอาหาร ระบบนิเวศท่ีเสือ่มโทรมลง 
และการสูญเสียความยั่งยืน จึงเปนเรื่องนาประหลาดใจท่ีการศึกษา
ครั้งน้ีดูเหมือนจะยอมรับใหมีการสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าในแมนํ้า
สายประธานมากข้ึน และมีขอเสนอแนะใหเก็บภาษีจากกําไรจากไฟฟา
พลังนํ้า ซึ่งอาจเปนขอเสนอท่ีผูพัฒนาโครงการยอมรับได 

เหตใุดจงึยงัเดนิหนาโครงการไฟฟาพลงันํา้ขนาดใหญในแมนํา้โขง
สายประธานตอไป? เหตุใดรัฐบาล สปป.ลาว จึงประกาศเม่ือ
เร็ว ๆ  นี้วาจะเดินหนาโครงการเข่ือนปากลาย หลายเดือนหลังการ
เผยแพรรายงาน Council Study?

รายงาน Council Study ตั้งขอสังเกตวา การผลิตโดยภาพรวม
เพยีงพอท่ีจะชวยใหเกดิความม่ันคงดานอาหารท้ัง 100% ในลุมนํา้โขง 
อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงจําเปนตอง
รวมมอืกนัและสรางเครอืขา ยการกระจายอาหารทีเ่ปนผล เพือ่หลกีเลีย่ง
ไมใหเกิดประชากรท่ีขาดสารอาหารมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยาในลุมน้ําโขง38 รัฐบาลประเทศแมนํ้าโขง
ยังไมไดระบุวาจะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร 

สืบเน่ืองจากผลกระทบและความสูญเสียที่รุนแรง รายงาน Council 
Study เสนอแนะใหรัฐบาลพิจารณาอยางจริงจังถึงการใชพลังงาน

36 โปรดด ู<https://www.mrcsummit.org/assets/previous-summits/3rd-
summit/0d11506d00/Siem-Reap-Declaration_3rd-MRC-
Summit-2018.pdf>, น. 4

37 International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Power 
Generation Costs in 2017 ตนทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนป 2560, 
IRENA, อาบดูาบ ี2561, http://www.irena.org/publications/2018/Jan/
Renewable-power-generation-costs-in-2017

38 รายงาน Council Study, 2560, น. 4

หมุนเวียน แทนที่จะสรางเขื่อนที่เปนอันตรายตอแมนํ้าโขง แตใน
รายงานไมไดใหขอมูลวา จะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร และรัฐบาล
ประเทศแมนํ้าโขงจะนําขอคนพบสําคัญและขอเสนอแนะเหลานี้ไปใช
ในกระบวนการตัดสินใจอยางไร 

การขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน ความโปร�งใส 
และการตรวจสอบได� 
แมจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความมั่นคงดานอาหารและการ
ดํารงชีพในภูมิภาค แตกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการไฟฟาพลังนํ้าจนถึงปจจุบัน ยังขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน ความโปรงใส และการตรวจสอบได ที่ผานมายังไมมีการ
เปดเผยขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับโครงการเขื่อนในแมนํ้าโขง
สายประธานตอสาธารณะ แมจะมีคํารองขอหลายครั้งจากชุมชน ภาค
ประชาสังคม หุนสวนการพัฒนา และประเทศดานทายนํ้า ที่ผานมา
ยังไมมีการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาท่ีจะเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
ทั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการออกแบบและการประเมินโครงการ เพื่อ
สะทอนใหเห็นวามาตรการเหลานี้ รวมทั้งการสรางเสนทางใหปลา
วายผาน จะชวยปองกันไมใหเกิดการทําลายแหลงประมงในลุมนํ้าโขง
อยางไร และจะชวยปองกนัผลกระทบดานลบตอระบบนเิวศของแมนํา้
อยางไร 

อนาคตท่ียั่งยืนของแม�น้ําโขง?
จนถึงปจจุบัน รัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง
ไดตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไฟฟาพลังนํ้า โดยเปนการตัดสินใจแยก
เปนแตละโครงการ ไมไดคํานึงถึงผลกระทบระดับลุมนํ้าอยางเพียงพอ 
รฐับาลประเทศแมนํา้โขงตอนลางจะตองประกนัวา ขอคนพบในรายงาน 
Council Study นี้ ซึ่งเปนการประเมินความสูญเสียและผลกระทบเชิง
สะสมในระดับลุมนํ้าของโครงการเหลานี้ จะมีอิทธิพลอยางจริงจังตอ
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในอนาคต 

ขอเสนอแนะสําคัญจากรายงาน Council Study ครั้งนี้คือ ประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงควรพิจารณาเทคโนโลยีพลังงาน
ใหม ๆ รวมท้ังพลังงานแสงแดดและลม เพื่อเปนทางเลือกออกจาก
ไฟฟาพลังนํ้า การประเมินเทคโนโลยีเหลานี้ รวมทั้งการใชการจัดการ
ดานอปุสงค และมาตรการเพิม่ประสิทธภิาพการใชพลงังานอืน่ ๆ  ยอม
ทําให “เกิดองคความรูสําคัญตอการจัดการน้ํา พลังงาน และความ
มั่นคงดานอาหารในลุมนํ้าโขงตอนลางที่มีความเชื่อมโยงกัน”39

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดตองมีสวนรวมอยางจริงจังในการตัดสินใจ 
เพื่อใหการเจรจาบรรลุผลและไดทางออกท่ีชวยคุมครองความรุมรวย
ทางสิ่งแวดลอมของแมนํ้าโขง พรอม ๆ  กับสนับสนุนการดํารงชีพของ
ชุมชนริมฝงนํ้าและเศรษฐกิจระดับประเทศ

39 รายงาน Council Study: ขอคนพบสําคัญ, 2560, น. 4

ส่ิงแลกเปล่ียนอันน�าผิดหวัง
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ภาพด�านล�างแสดงให�เห็นลําดับช�วงเวลาที่สําคัญของการพัฒนาเขื่อนในแม�นํ้าโขงสายประธาน ซึ่งควรมีผลต�อการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะการเผยแพร�ข�อมลูการประเมนิผลทีส่าํคญั และการร�องขอข�อมลูและให�มกีารศึกษาเพิ่มเตมิก�อนเดนิหน�าโครงการเขื่อน
เหล�านี้ ลําดับเวลาเหล�านี้แสดงให�เห็นความพยายามผลักดันโครงการเข่ือนในแม�นํ้าโขงสายประธาน โดยแยกเป�นรายโครงการ 
และแทบไม�ได�ให�ความสําคัญกับข�อกังวลระดับภูมิภาค และผลกระทบเชิงสะสมในระดับลุ�มนํ้า 

ลําดับเวลา: ความคืบหน�าของเข่ือนในแม�น้ําโขง

20 ตุลาคม 2553: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง
เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล�วงหน�าสําหรับเขื่อนไซยะบุรี

ปลายป� 2553: เริ่มก�อสร�างเขื่อนไซยะบุรี - 
โครงการเข่ือนแรกในแม�นํ้าโขงสายประธาน 

22 เมษายน 2554: ลาวยุติกระบวนการปรึกษาหารือ
ล�วงหน�าสําหรับเขื่อนไซยะบุรี

17 กรกฎาคม 2555: ลาวประกาศปรับการออกแบบ
เขื่อนไซยะบุรี 

25 กรกฎาคม 2557: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงเร่ิม
กระบวนการปรึกษาหารือล�วงหน�าสําหรับเขื่อนดอนสะโฮง 
- โครงการเข่ือนแห�งที่สองในแม�นํ้าโขงสายประธาน

24 มกราคม 2558: การปรึกษาหารือล�วงหน�ากรณีเขื่อน
ดอนสะโฮงสิ้นสุดลง แม�มีเสียงเรียกร�องให�ศึกษาเพ่ิมเติม 
และยังไม�บรรลุข�อตกลง 

มกราคม 2559: เริ่มก�อสร�างเขื่อนดอนสะโฮง

20 ธันวาคม 2559: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือล�วงหน�าสําหรับเขื่อนปากแบง 
- โครงการเข่ือนแห�งที่สามในแม�นํ้าโขงสายประธาน 

7 ธันวาคม 2555: สมัชชาแห�งชาติลาวให�ความเห็นชอบ
โครงการเข่ือนไซยะบุรี

2553

2554

2555

2557

15 ตุลาคม 2553: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงเผยแพร�รายงานการ
ประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมเชิงยุทธศาสตร� (SEA) ของเขื่อน
ต�าง ๆ ในแม�นํา้โขงสายประธาน มขี�อเสนอแนะให�ยุติการสร�างเขื่อน 10 ป� 
เพื่อให�มีการศึกษาเพ่ิมเติม ธนาคารโลกเห็นชอบกับรายงาน SEA และ
ยืนยันว�าจะไม�ให�เงินสนับสนุนโครงการเข่ือนในแม�นํ้าโขงสายประธาน

เมษายน 2554: คณะผู�ชํานาญการอิสระท่ีพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมของเขื่อนไซยะบุรี 
พบข�อบกพร�อง และคุณภาพของรายงานที่ต่ํากว�ามาตรฐาน

6 กรกฎาคม 2555: เวียดนามและกัมพูชาเรียกร�องให�ชะลอการสร�าง
เขื่อนไซยะบุรี ระหว�างรอการศึกษาเพ่ิมเติม 

24 มิถุนายน 2557: ศาลปกครองสูงสุดรับพิจารณาคําอุทธรณ�คดี
เขื่อนไซยะบุรี 

7 สิงหาคม 2555: ชาวบ�านไทยฟ�องคดีโดยเห็นว�ามีการละเมิดสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ จากการให�ความเห็นชอบสัญญาซ้ือขายไฟฟ�ากรณี
เขื่อนไซยะบุรี โดยขอให�ศาลสั่งให�มีการประเมินผลกระทบด�าน
สิ่งแวดล�อมข�ามพรมแดน

8 ธันวาคม 2554: รัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง
เห็นชอบให�ดําเนินการตามรายงาน Council Study เพื่อศึกษา
ผลกระทบเชิงสะสมในระดับลุ�มนํ้า 

19 มิถุนายน 2560: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงยุติการ
ปรึกษาหารือล�วงหน�ากรณีเขื่อนปากแบง แม�พบว�ามี
ข�อบกพร�องร�ายแรงในการศึกษาเหล�านี้ พร�อมกับประกาศ
แผนให�มีความตกลงร�วมตามข�อกังวลต�าง ๆ

8 สิงหาคม 2561: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงเริ่ม
กระบวนการปรึกษาหารือล�วงหน�าสําหรับเขื่อนปากลาย 
- โครงการเข่ือนแห�งที่สี่ในแม�นํ้าโขงสายประธาน 

2558

2559

2560

2561

8 มิถุนายน 2560: ชาวบ�านไทยฟ�องคดีเนื่องจากมีความบกพร�อง
ในกระบวนการปรึกษาหารือเก่ียวกับผลกระทบข�ามพรมแดนของ
เขื่อนปากแบง 

23 กรกฎาคม 2561: เขื่อนในโครงการไฟฟ�าพลังนํ้าเซเป�ยน-
เซนํ้าน�อยแตก ส�งผลให�มีผู�เสียชีวิต 40 คน และต�องสูญเสียที่อยู�
หลายพันคน ทางการลาวประกาศให�มีการสอบสวนเข่ือนทั้งประเทศ 
และให�ชะลอการลงทุนในโครงการไฟฟ�าพลังนํ้าใหม� 

กุมภาพันธ� 2561: คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขงเผยแพร�ผลการศึกษา
ตามรายงาน Council Study ซึ่งชี้ให�เห็นว�าแผนการสร�างเขื่อน ส�งผล
คุกคามอย�างร�ายแรงต�อระบบนิเวศในภูมิภาค ระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงด�านอาหารของประชากรในท�องถ่ิน 
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