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ถึงเวลาตองทบทวน
การลงทุนภาคพลังงาน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง



บทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
ในภาคพลังงานภูมิภาคแมน้ําโขงเปนอยางไร?

โดยผานโครงการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion − GMS) ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
กําลังใหทุนสนับสนุนโครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานภูมิภาค 
และการศึกษาเชิงเทคนิคเก่ียวกับภาคพลังงานของภูมิภาคนี้ เปนการ
ใหทนุตามเงือ่นไขของแผนพฒันาพลงังานอนภุมูภิาคลุมน้ําโขง (GMS 
Energy Roadmap) ซึ่งใหความสําคัญในเบื้องตนกับการพัฒนา
โครงขายพลงังานภมูภิาค ซึง่สวนใหญประกอบดวยโครงการเขือ่นไฟฟา
พลังน้ําขนาดใหญที่จะมีการสรางในลําน้ําสาขา และแมนํ้าสายหลัก
ในลุมน้ําโขงตอนลาง สงผลใหธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
กําลังใหทุนสนับสนุนโดยตรงกับการพัฒนาโครงขายไฟฟาแรงสูง
ที่จําเปนสําหรับระบบการเช่ือมตอ และมีการวาจางบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาภาคพลังงาน

ปญหาคืออะไร?
• มีชองวางอยูมากพอสมควรระหวางการลงทุนดานพลังงาน

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงกับขอเสนอแนะท่ีมาจากงานวิจัย 
ที่จัดทําขึ้นตามขอเสนอของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียเอง
◌ แมวาทีป่รกึษาท่ีธนาคารพฒันาเอเชยีวาจางใหทาํวจิยั มขีอเสนอแนะ

ใหเพิ่มการใหทุนสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
และโครงการพลังงานหมุนเวียน (ไมรวมถงึโครงการไฟฟาพลังนํา้
ขนาดใหญ) ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง แตการลงทุนในภาคสวนนี้
ยังดูเหมือนมุงเนนสนับสนุนเข่ือนไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ และ
โครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ

• การลงทนุดานพลงังานในอนุภมูภิาคลุมนํา้โขงขาดความโปรงใส
และการตรวจสอบได
◌ ทีผ่านมาไมมกีารปรกึษาหารืออยางจรงิจงัและไมมกีระบวนการ

ตัดสินใจที่มีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชน หนวยงาน
ภาคประชาสงัคม และชมุชนทีไ่ดรบัผลกระทบ ไมวาจะในระดบั

การลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ทองถ่ิน ระดับชาติ และภูมิภาค หากขาดกระบวนการท่ีมี
สวนรวมในการวางแผนภาคพลงังานทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัชาติ
หรอืทองถิน่ ยอมทาํใหผูมอีาํนาจตดัสนิใจอยูเหนอืการตรวจสอบ

• ที่ผานมายังไมมีการประเมินตนทุนดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ในเชิงสะสมของการลงทุนดานพลังงานในอนุภมูภิาคลุมนํา้โขง 
ทั้งในแงของผลกระทบขามพรมแดน และไมมีการนํามาคํานวณ
ตนทุน/ผลกําไร และตนทุนดานการประกันภัย นอกจากน้ัน
ยังไมรวมถึงตนทุนที่ตองใชในการปลดระวางเขื่อน

ฝายบริหารของธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
ทําอะไรไดบาง?
• ปรับปรุงเนื้อหานโยบายเชิงสถาบันดานพลังงานท่ีเกี่ยวของ โดย

ใหตัดโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญออกไป และใหสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนเปนทางเลือก

• ใหคํานึงถึงทางเลือกดานพลังงานที่มีอยูทั้งหมดในกระบวนการ
ตัดสินใจกอนอนุมัติโครงการ รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแนะ
อันเปนผลมาจากการศึกษาภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
ซึ่งเปนการศึกษาตามขอเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชียเอง

• จดัใหมกีารปรกึษาหารือกบัชุมชนอยางจรงิจงั รวมท้ังการมีสวนรวม
ในการประเมินทางเลือกของแหลงพลังงานและความตองการ
ดานพลังงาน

• ขอความเห็นจากภาคประชาสังคม เครือขายและองคกรชุมชน
ตางๆ อยางจริงจัง

• กําหนดแผนการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน และการมี
สวนรวมท้ังชายและหญิงอยางเปนองครวม ทั้งนี้โดยใหนําผล
การศึกษาไปใชอยางจริงจังในโครงการภาคพลังงานตางๆ

• ตระหนักถงึการละเมิดหลกัประกันตางๆ ทีเ่คยเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจาก
การพัฒนาโครงการไฟฟาพลงันํา้ขนาดใหญ และใหถอนการสนับสนนุ
การลงทนุในโครงการเขือ่นขนาดใหญและโครงการทีเ่กีย่วของ และ

• จัดใหมีกระบวนการอนุมัติโครงการอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
และตอบสนองความตองการของประชาชนในภูมิภาค
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ผูจัดพิมพ: International Rivers และ Mekong Watch
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สถานภาพ: ยังไมอนุมัติ
การกอสรางยังดําเนินอยู (บริษัทจากเวียดนาม)

โครงการสายสงไฟฟา สปป.ลาว-เวียดนาม เปนการกอสราง
สายสงไฟฟาเปนระยะทางกวา 150 กิโลเมตร และสรางสถานียอย
ในเมืองหาดซัน สปป.ลาว เพื่อสงไฟฟาจากเข่ือนไฟฟาพลังนํ้า
ที่เกี่ยวของ 8 แหง ในทางใตของลาวไปยังประเทศเวียดนาม โครงการ
ไฟฟาพลงัน้ําทีเ่กีย่วเนือ่งกนัทัง้หมดกบัโครงการสายสงไฟฟา เปนการ
วางแผนพัฒนาในลุมน้ําเซกองซ่ึงเปนลุ มนํ้าขามพรมแดนในลาว 
ครอบคลุมเขื่อนเซกะมาน 1 เขื่อนเซกะมาน 4 และเขื่อนเซกอง 3 
(ดานเหนือและดานทายนํ้า) โครงการไฟฟาพลังนํ้าเหลานี้จะขวาง
เสนทางแมนํา้เซกองและเซกะมานในหลายจุด ซึง่ไมเพยีงสงผลกระทบ
ตอการดํารงชีพของประชาชนหลายหม่ืนคนตามริมฝงแมนํา้ในประเทศ
ลาวและกมัพชูาเทานัน้ หากยงัทําใหเกิดการสญูเสยีชวีมวลดานประมง
จาํนวนมาก (ลดลงประมาณ 4%) และกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพตลอดทั้งลุมนํ้าโขง เนื่องจากบริเวณน้ีเปนแหลงอาศัยของ
พันธุปลาอพยพจํานวนมาก1

นับแตเริ่มโครงการ International Rivers เรียกรองใหธนาคาร
พฒันาเอเชยีนยิามวา เข่ือนเหลานีเ้ปนโครงการทีเ่กีย่วเนือ่งกนั2 ซึง่เปน
ไปตามถอยแถลงดานนโยบายในแงการปองกันของธนาคารพัฒนา
เอเชีย และสอดคลองกับขอเสนอแนะตามรายงานที่ปรึกษาเชิงเทคนิค 
ทีเ่ปนการจัดทาํตามเง่ือนไขของโครงการน้ี (ป 2555) ทัง้น้ีเน่ืองมาจากวา 
เขื่อนเซกะมาน 1 ซึ่งเปนโครงการเดียวที่อยูระหวางการกอสรางและ
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการสายสงไฟฟา มลีกัษณะท่ีละเมดินโยบายเชิงปองกนั
ของธนาคารพัฒนาเอเชียอยางมาก ธนาคารพัฒนาเอเชียจึงควรชะลอ
การใหทนุสนับสนุน โครงการสายสงไฟฟาหาดซัน-เปลก ูInternational 
Rivers ไดจัดทําขอมูลอยางละเอียดเก่ียวกับปญหาในท่ีตั้งโครงการ
เขื่อนเซกะมาน 1 รวมท้ังขอมูลท่ีมาจากบริษัทท่ีปรึกษาของธนาคาร
พัฒนาเอเชียเอง ซึ่งระบุวา

กรณีศึกษาโครงการพลังงาน
ใน สปป.ลาว ท่ีไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

• ที่ผานมายังไมมีการใหขอมูลกับประชาชนเก่ียวกับการประเมิน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและแผนการอพยพ

• ยังไมมีการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางจริงจังกับชาวบาน
ทีจ่ะไดรบัผลกระทบ ซึง่ชาวบานท้ังหมดเปนชนพืน้เมอืงเผาอาลกั
และเจะ

• ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา ชาวบานอาศัยอยูในพื้นที่อพยพ
ชั่วคราวที่สรางขึ้นมาอยางงายๆ ใกลกับพื้นที่กอสราง ขาดแคลน
สาธารณูปการ และไมมีขอมูลวาจะตองโยกยายเมื่อใด

• ที่ผานมายังไมมีการจําแนกพื้นที่รองรับผูอพยพอยางเหมาะสม 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีการเสนอกอนหนาน้ีตั้งอยูติดกับสวนยางพารา 
ทาํใหชาวบานท่ีมอีาชีพทําเกษตรกรรมอยางอ่ืนหากินไดยากลําบาก

• ไมมีหลักฐานวาท่ีผานมามีการทําการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมขามพรมแดนเชิงสะสม และ

• ไมมีการจัดทํามาตรการบรรเทาผลกระทบเน่ืองจากการสูญเสีย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/7730 

PROJECT 41450-012: โครงการสายสงไฟฟา สปป.ลาว-เวียดนาม 
(หาดซัน-เปลกู)

μÍ¹·Õè¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹à«¡ÐÁÒ¹ 1 àÃÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍ¡Ç‹Ò·ÈÇÃÃÉ·ÕèáÅŒÇ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¹Õéä Œ́Í¾Â¾
à¢ŒÒä»ã¹¾×é¹·ÕèÃÍ§ÃÑºªÑèÇ¤ÃÒÇ«Öè§¢Ò´á¤Å¹´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§äÁ‹ÁÕ¹íéÒ¡Ô¹¹íéÒãªŒ 
à¹×èÍ§¨Ò¡ËÅÒÂ»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ãËŒ Ṍ¢Öé¹ áÅÐ¾Ç¡à¢Ò
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1 Ziv และคณะ “Trading-off fish biodiversity, food security, and hydropower 
in the Mekong River Basin,” (ผลกระทบดานความหลากหลายทางชีววิทยา 
ความมัน่คงดานอาหาร และไฟฟาพลงันํา้ในลุมน้ําโขง) รายงานจาก National Academy 
of Sciences of the United States of America (ปที่ 109 ฉบับที่ 15) 2555

2 ถาโครงการนี้ตองพ่ึงพากับ “โครงการยอยที่เกี่ยวของ” เพื่อใหสามารถดําเนินงานได 
(อยางเชน สายสงไฟฟากบัโครงการไฟฟาพลงันํา้) ถาเชนน้ันแลวตองถอืวา “โครงการยอย
ทีเ่กีย่วของ” เหลานี ้กต็องปฏบิตัติามมาตรฐานดานสิง่แวดลอมและสงัคมตามมาตรการ
เชิงปองกันของธนาคารพัฒนาเอเชียดวย กอนจะมีการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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PROJECT 41924-014: โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเง๊ียบ 1

สถานภาพ: อนุมัติเมื่อป 2557
การกอสรางยังดําเนินอยู

โครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนนํ้าเงี๊ยบ 1 ขนาด 290 เมกะวัตต 
ในลาว อยูระหวางการกอสรางโดยบริษัทไฟฟาเขื่อนน้ําเงี๊ยบ 1 (Nam 
Ngiep 1 Power Company) ซึ่งเปนกลุมบริษัทท่ีประกอบดวย 
Kansai Electric Power Company จากญี่ปุน (45%) บริษัท กฟผ. 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด จากไทย (30%) และ Lao Holding State 
Enterprise (25%) โดยธนาคารพัฒนาเอเชียใหเงนิกูยมืกวา 220 ลาน
เหรยีญ และอีก 200 ลานเหรียญ จากธนาคารเพ่ือความรวมมอืระหวาง
ประเทศของญ่ีปุน (Japan Bank for International Cooperation – 
JBIC) กวา 90% ของไฟฟาทีผ่ลิตไดจะสงออกไปประเทศไทย ทีผ่านมา
มกีารอพยพประชาชนซ่ึงสวนใหญเปนชนเผามงและขมุกวา 3,000 คน 
ออกไปจากพืน้ท่ีโครงการ เน่ืองจากการจาํกดัเสรภีาพทางการเมอืงในลาว 
ผูไดรับผลกระทบเหลานี้จึงไมสามารถรองทุกขกับหนวยงานใดได 
ไมเชนนั้นอาจถูกทางการเรียกตัวมาสอบปากคํา ทั้งไมสามารถวิจารณ
การตัดสินใจดานการพัฒนาของรัฐบาล โดยเฉพาะในแงที่วามีความ
เห็นชอบกับการกอสรางโครงการนี้หรือไม

การละเมิดหลักปองกันของธนาคารพัฒนาเอเชีย กรณีเข่ือน
นํ้าเงี๊ยบ 1 ประกอบดวย

• การไมจดัใหมขีอมลูท่ีเขาใจไดและเขาถงึไดเกีย่วกับผลกระทบดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมของเขื่อน แผนการอพยพ และกรอบเวลา
ในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ

• ไมมีการยืนยันอัตราคาชดเชย และไมมีการทําความตกลงในแง
มลูคาความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ แมทีผ่านมายงัมกีารเดนิหนาในขัน้
เตรียมการโครงการแลว

• ไมมีการปรึกษาหารืออยางจริงจังและไมมีการใหความเห็นชอบ
อยางเปนอิสระของประชาชนผูไดรับผลกระทบที่ตองอพยพหรือ
สูญเสียที่ดินของตน

• พื้นที่รองรับขาดความเหมาะสม (70% เปนพื้นที่ปาสงวน) และ
• ไมมีการประเมินผลกระทบเชิงสะสมอยางเปนองครวม ไมมีการ

ประเมนิผลกระทบทีเ่ปนอันตรายอยางสาํคญั และไมมแีผนบรรเทา
ผลกระทบหรือไมมกีารประเมินเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรการทีเ่หมาะสม
กับพื้นที่ทายนํ้า ในการรับมือกับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อน
ในดานเหนือนํ้า

นอกจากนั้น ที่ผานมายังไมมีการจัดทําแผน “ชดเชยผลกระทบ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ” กรณเีขือ่นนํา้เงีย๊บ 1 อยางเหมาะสม 
จากขอมลูและการศึกษาของกลุมสิง่แวดลอมระหวางประเทศหลายกลุม 
รวมท้ังสหภาพนานาชาติเพือ่การอนุรกัษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature – IUCN) 
จงึมคีาํถามวาเหตใุดในขอเสนอโครงการจงึระบวุา “ไมมผีลกระทบสทุธิ” 
ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนทีโ่ครงการ (เปนไปตามขอเสนอ
ของผูสนับสนุนโครงการ) ทั้งนี้เพื่อชดเชยกับการสูญเสียแหลงอาศัย
ของสัตวปาที่สําคัญและพื้นที่ปาอันเปนมาจากโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับโครงการเขื่อนน้ําเงี๊ยบ 1 ที่ผานมาการศึกษาขอมูล
พื้นฐานในชวงเตรียมโครงการยังไมแลวเสร็จ เปนเหตุใหไมสามารถ
คํานวณมูลคาความเสียหายในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพกอน
จัดทําโครงการไดอยางเที่ยงตรง หรือไมมีการคํานวณเลย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/8372

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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PROJECT 37734-032: โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2

สถานภาพ: อนุมัติเมื่อป 2548
การกอสรางเสร็จโดยสมบูรณป 2553

โครงการเข่ือนนํา้เทิน 2 เปนเขือ่นผลติไฟฟาขนาด 1,070 เมกะวตัต 
ทีไ่ดรบัทนุสนับสนนุจากธนาคารพฒันาเอเชยี ธนาคารโลก และธนาคาร
เพือ่การลงทนุแหงยโุรป (European Investment Bank) เปนโครงการ
ที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 สงผลใหชนพ้ืนเมืองกวา 6,300 คน 
ตองอพยพออกไปจากพ้ืนทีอ่างเก็บนํา้ขนาด 450 ตารางกิโลเมตร และ
สงผลกระทบตอประชาชนดานทายนํ้ากวา 110,000 คน

แมวาสถาบันการเงินระหวางประเทศถือวาโครงการน้ีเปนโครงการ
สําคัญมาก และยกยองวาเปนตนแบบเข่ือนไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ
ที่สามารถผลิตพลังงานที่ยั่งยืน แตประโยชนตามคําโฆษณาเหลานี้
ยังไมเกิดขึ้นอยางชัดเจน ที่ผานมามีการบันทึกขอมูลผลกระทบ
ดานลบหลายประการ ทั้งจากการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชียและ
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ (Panel of Experts – POE) ของ
ธนาคารโลก การศึกษาของท่ีปรึกษาเชิงเทคนิคของกลุมผูใหทุน 
(Lenders’ Technical Advisory (LTA) Review) รวมท้ังจากการศึกษา
ในภาคสนามของ International Rivers และ Mekong Watch 
ผลกระทบเหลาน้ีประกอบดวย

• การขาดการจางงานทีย่ัง่ยนืและประชากรทีอ่พยพออกไปไมสามารถ
เขาถึงทรัพยากรได

• ที่ดินที่จัดสรรใหใหมมีคุณภาพตํ่าและไมเหมาะสมกับการปลูกพืช
เปนอาหารหรือพืชเศรษฐกิจ3

• ชาวบานในพืน้ท่ีซึง่ตองอพยพออกมายงัคงตองรบัจางจากกลุมคา
สัตวปาและกลุมตัดไมอยางผิดกฎหมาย ในบริเวณพื้นที่ปาสงวน 
ทั้งนี้เพื่อใหมีเงินเพียงพอกับการดํารงชีพประจําวัน

• การฟนฟูรายไดและอาชีพของชุมชนดานทายนํ้าไมไดเกิดขึ้นจริง
ตามความตกลงดานสัมปทาน (Concession Agreement) 
(จากการประเมินของ LTA Review ธันวาคม 2557)

• มีการสูญเสียความม่ันคงดานเศรษฐกิจอยางมากในกลุมประชากร
ดานทายนํ้า โดยเปนผลมาจากการลดลงอยางมากของพันธุปลา
ตามธรรมชาติ (ในขณะที่บริษัทใหขอมูลวาจะมีการลดลงของ
พันธุปลาในระยะยาว) มีปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่ลุมสําหรับทํานา 
และมีนํ้าขังบริเวณแปลงเกษตรริมฝงนํ้าซึ่งเปนที่ปลูกพืชผล และ

• 67 หมูบานดานทายน้ําทีไ่ดรบัผลกระทบ ไมสามารถเขาถงึโครงการ
ใหความชวยเหลือดานอาชีพ โดยท่ีผานมามีการใหเงินชดเชย
เพียงกอนเดียว

ผลจากความบกพรองของโครงการบรรเทาผลกระทบเหลานี้ 
ภาพรวมการใหคะแนนของธนาคารโลกกับโครงการนี้จึงอยูในระดับ 
“ไมเปนท่ีนาพอใจระดับปานกลาง” นอกจากน้ัน จากการศึกษา
เมื่อเร็วๆ นี้กรณีเขื่อนนํ้าเทิน 2 ซึ่งเปนการศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการชื่อ Biogeosciences (สิงหาคม 2557) มีขอสรุปวา 
ทีผ่านมามกีารประเมนิการปลอยปรมิาณกาซเรอืนกระจกจากอางเกบ็นํา้
ตํ่ากวาความเปนจริงมาก และตองมีการใหความใสใจเปนพิเศษ
ตลอดอายุโครงการ ตรงขามกับขอสมมติฐานของโครงการไฟฟา
พลังนํ้าแหงนี้ที่ระบุวา เปนแหลงพลังงานสีเขียว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/2337

3 จากขอมลูของ NTPC (ตามท่ีอางถึงในรายงาน LTA Review report [ธนัวาคม 2557]) 
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 82% ของผูอพยพ ยังไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่
จัดสรรใหมได

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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กรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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ตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศลุมนํ้าโขงแตละแหง เห็นชอบตอ
กรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานพลังงานของอนุภมูภิาคลุมน้ําโขง 
ซึ่งสนับสนุนโครงการผลิตพลังงานขนาดใหญ โดยเฉพาะเข่ือนไฟฟา
พลงันํา้ ทัง้น้ีเพือ่สงเสรมิความมัน่คงดานพลงังานโดยผานระบบโครงขาย
สายสงไฟฟาภมูภิาค ผลจากการวางแผนงานเหลานี ้เปนเหตใุหมกีารเสนอ
สรางเข่ือนขนาดใหญในแมนํ้าสายตางๆ ของประเทศลาว พมา และ
กัมพูชา ทั้งนี้เพื่อผลิตไฟฟาใหกับเขตเมืองในไทย เวียดนาม และจีน 
ผานโครงขายสายสงไฟฟาแรงสูง

มีการเสนอวาโครงการตนแบบเหลานี้จะ

• มีประสิทธิภาพดานตนทุนเปนเหตุใหประเทศซ่ึงมีความตองการ
ไฟฟาสูง สามารถซื้อหาไฟฟาในราคาถูกไดมากขึ้น

• เปนการผลิตไฟฟาจากประเทศที่ “อุดมสมบูรณดวยแหลงไฟฟา
พลงัน้ํา” เพือ่สงไปยงัประเทศทีม่คีวามตองการไฟฟาคอนขางสงูกวา

• เปนการใชประโยชนจากความแตกตางของชวงเวลาทีม่คีวามตองการ
ไฟฟาสูงสดุ และ/หรอืชวงท่ีมคีวามผันผวนของความตองการไฟฟา
สูงสุดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

• ทําใหความพึ่งพาไดดานไฟฟาเพิ่มขึ้น และชวยลดตนทุนคาไฟฟา
สําหรับผูบริโภค และ

• นาํรายไดเปนเงินสกุลตางชาติเขามาในภูมภิาค โดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีการพัฒนาต่ํากวา ทั้งนี้จากการเก็บคาภาคหลวงและการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศ

กรอบยุทธศาสตรซึ่งใหความสําคัญกับโครงการไฟฟาพลังนํ้า
ขนาดใหญเพื่อกระจายผานโครงขายสายสงไฟฟาขามพรมแดนไดรับ
การเสนอ โดย

4 เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาในภูมิภาคมักเปนการ
จัดทําโดยหนวยงานผลิตไฟฟาของรัฐ และมีการพยากรณความตองการเกินความจริง
อยางเปนระบบ ยกตวัอยางเชน ในประเทศไทย แผนพัฒนากาํลงัการผลติไฟฟาจดัทําขึน้
บนสมมติฐานวามกีารเติบโตอยางกาวกระโดด แทนท่ีจะอางอิงแนวโนมการเติบโตแบบ
เสนตรงจากอดตี และมกัมกีารเสนอแนวทางตอบสนองความตองการพลงังานท่ีเพิม่ขึน้
ดวยการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญแหงใหม แตจากแนวปฏิบตัทิีด่ใีนระดบัสากลชีใ้หเหน็วา 
ยงัมทีางเลือกอืน่ท่ีมตีนทุนตํา่กวา มคีวามเส่ียงนอยกวา และทําใหเกิดผลกระทบตอสขุภาพ
และส่ิงแวดลอมนอยสดุ โปรดด ูอยางเชน “Proposed Power Development Plan 2012 
and a Framework for Improving Accountability and Performance of Power 
Sector Planning” (แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาป 2555 และกรอบเพื่อปรับปรุง
การตรวจสอบไดและการดาํเนนิงานดานการวางแผนภาคพลงังานไฟฟา) <http://www.
internationalrivers.org/files/attached-fi les/pdp2012-eng_1.pdf>

• ไมคํานึงถึงแนวโนมความตองการพลังงานที่คํานวณจากแนวทาง
พยากรณความตองการไฟฟาในระยะยาวจากลางสูบน ซึ่งเปน
วิธีการคํานวณแนวโนมที่เกิดขึ้นจริงของการบริโภคพลังงาน4

• ไมไดพิจารณาทางเลือกท้ังหมดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ที่ยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กและ
แบบกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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• ไมคํานึงถึงขอมูลจากการประเมินผลกระทบดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมเชิงสะสม

• ไมไดอยูบนพ้ืนฐานสภาพการณตนทุนต่ําสุดอยางแทจริง ซึ่งรวม
ตนทนุดานสงัคมและสิง่แวดลอมเขามาดวย แตกลายเปนวาประชาชน
ในภมูภิาคตองมาแบกรับความเส่ียงเหลานีแ้ทน เปนเหตใุหโครงการ
เข่ือนขนาดใหญเหลานี้สงผลกระทบดานลบตอวิถีการดํารงชีพ
ที่ตองพึ่งพาการจับสัตวนํ้าตามธรรมชาติและการปลูกขาว5 และ

• ทําใหภูมิภาคนี้เกิดภาวะพ่ึงพาเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ 
ในขณะที่เราจําเปนตองมีแนวทางที่ยืดหยุนมากข้ึนเพ่ือรับมือกับ
ปญหาดานสภาวะภูมิอากาศ และเพื่อใหเกิดทางเลือกมากขึ้น
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน

หนวยงานหลักซึ่งสนับสนุนแผนพลังงาน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

หนวยงานหลักท่ีเปนแกนนําผลักดันแผนภาคพลังงานของ
อนภุมูภิาคลุมนํา้โขง และเปนหนวยงานกาํหนดหลกัเกณฑการกาํกบัดแูล
การคาพลงังานภมูภิาค ประกอบดวยคณะกรรมการซึง่มตีวัแทนมาจาก
กระทรวงพลังงานในประเทศที่เกี่ยวของ (คณะกรรมการประสานงาน
การคาไฟฟาภูมิภาค – Regional Power Trade Coordination 
Committee) โดยผานการจัดประชุมและประสานงานของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย 

โครงการพลังงานท่ีไดรับการคัดเลือกวามีความจําเปนเรงดวน
สําหรับการลงทุนในชวงป 2557-2561 ประกอบดวยการพัฒนา

• โครงการสายสงไฟฟา สปป.ลาว-เวียดนาม (หาดซัน-เปลกู) เพื่อ
สงไฟฟา 1,013 เมกะวัตต จากเขื่อนตางๆ ในลุมนํ้าเซกองของ 
สปป.ลาว ไปเวียดนาม (Project REG-ENG-01) และ

• โครงการสถานีไฟฟายอยนาบงขนาด 500 kV เพื่อสงออกไฟฟา
จากเข่ือนนํ้าเง๊ียบ 1 เขื่อนน้ําเทิน 1 และเขื่อนน้ํางึม 2 ในลาว
มาไทย (Project REG-ENG-02)

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาโครงการ

• การจัดตั้งศูนยประสานงานไฟฟาภูมิภาคเพื่อสงเสริมมาตรฐาน
การดําเนินงานท่ีเปนเอกภาพ ระเบียบวาดวยโครงขายไฟฟา และ
หลักเกณฑดานการตลาด

การศกึษาท่ีไดรบัการสนบัสนุนจากธนาคารเพ่ือการพฒันา
เอเชีย: ขอเสนอแนะเหลาน้ีถูกเพิกเฉยไปแลวหรือ? 

ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความชวยเหลือเชิงเทคนิคที่สําคัญ
สําหรับโครงการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เนนใหเห็นความจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญมากข้ึนกับประสิทธิภาพดานพลังงานและทางเลือก
พลังงานหมุนเวียน และมีขอเสนอแนะท่ีชัดเจนใหหลีกเล่ียงการพึ่งพา
โครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ แมจะมีขอคนพบเชนนี้ แตทางเลือก
ในภาคพลังงานของโครงการอนุภมูภิาคลุมนํา้โขงยังไมมกีารเปล่ียนแปลง
แตอยางใด

ยกตวัอยางเชน ในชวงกลางป 2556 ธนาคารพัฒนาเอเชียจดัพมิพ
รายงานประเมินการพัฒนาภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง: 
ความกาวหนา อนาคต และลาํดบัความสําคญัดานการลงทุนในภมูภิาค 
(Assessment of the Greater Mekong Subregion Energy Sector 
Development: Progress, Prospects, and Regional Investment 
Priorities) ซึง่วเิคราะหแผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟาระดบัชาตแิละ
การลงทุนระดับภูมิภาค6

รายงานดงักลาวเตอืนวาจะเกดิผลกระทบรายแรงของโรงไฟฟาและ
สายสงไฟฟาตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนขอกังวลท่ีจําเปนตอง 
“ใหความใสใจอยางมากแมอาจจะไมเกิดขึ้นก็ตาม” ทั้งในสวนของ
รฐับาลหรอืผูเสนอโครงการ มขีอเสนอแนะใหประเทศตางๆ ดาํเนนิการ
ตามเปาหมายที่มีระยะเวลาชัดเจน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดาน
พลังงานและเพื่อสงเสริมพลังงานหมุนเวียน นอกจากนั้น ในเดือน
ธันวาคม 2556 มีการจัดทําการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
เชงิยทุธศาสตรของธนาคารพฒันาเอเชยีจนแลวเสรจ็ ในหวัขอ ประกนั
ความยั่งยืนของการพัฒนาไฟฟาภูมิภาคในอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง7 
(Ensuring Sustainability of the GMS Regional Power 
Development) รายงานดังกลาวประเมินแมแบบแผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟาระดบัชาตทิีเ่ปนอยูของกมัพชูา ลาว ไทย และเวยีดนาม เปรยีบเทยีบ
กบัอกีสองสภาพการณทางเลอืก กลาวคอืกรณีทีม่แีผนพลังงานหมุนเวียน 
และแผนประสิทธภิาพดานพลังงานไฟฟา และไดจาํแนกปญหาท่ีสาํคัญ
ของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน รวมทั้ง

• แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟาของลาวและกมัพชูายงัประกอบดวย
โครงการไฟฟาพลังนํา้จํานวนมาก ซึง่มกีารจําแนกวาผลิตพลังงาน
ในปริมาณท่ีสงูเกินจริงเพ่ือสงออก ไมสอดคลองกับแนวโนมการนําเขา
ตามแผนพัฒนากําลงัการผลิตไฟฟาของประเทศไทยและเวียดนาม

• การพยากรณศักยภาพและการเติบโตดานความตองการในระดับ
ประเทศยังสูงเกินจริง สงผลใหมีการเสนอแผนพัฒนาพลังงาน
ที่สูงกวาความตองการที่แทจริง และ

• โครงการโรงไฟฟาใหมทีเ่สนอ (ทัง้นวิเคลยีรและไฟฟาพลงันํา้) ไมใช
สิง่ทีจ่าํเปน หากมีการนํามาตรการการใชพลงังานอยางมีประสิทธภิาพ
มาใช มีการใหความสําคัญกับโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน
มากข้ึน และมีการพยากรณความตองการโดยคํานึงถึงแผนการ
จดัการอุปสงคดานไฟฟา

รายงานสรปุวา กระบวนการวางแผนภาคพลงังานไฟฟาในอนภุมูภิาค
ลุมนํา้โขง ยงัไมคาํนงึถงึผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสงัคมทัง้ในประเทศ
หรือขามพรมแดนมากเพียงพอ ไมไดเปนการพยากรณความตองการ
อยางสมเหตุผล ทัง้ไมมกีารวเิคราะหทางเลอืกท่ีคุมทนุกวา มขีอเสนอแนะ
ในหลายดานเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการวางแผนพลงังาน รวมทัง้ใหคาํนงึถึง
ขอกังวลดานสิ่งแวดลอมและสังคม ใหรวมตนทุนดานตางๆ และ
ใหปรับปรุงคุณภาพของการจัดการปรึกษาหารือกับประชาชน

ขอเสนอแนะในรายงานท้ังสองฉบับ รวมท้ังการศึกษาคร้ังใหม
ที่แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธภิาพดานพลังงานในภูมภิาค (Project 43301-012) ใหขอมลู
ที่สําคัญซึ่งสามารถและควรเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการ
ดาํเนนิงานและการบรหิารการลงทนุโครงสรางพืน้ฐานดานพลงังานของ
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย

5 แมจะมกีารจัดทําโครงการดานอาชพีใหกบัประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบ ทัง้การเพาะพนัธุ
ปลาและการปลูกขาวในท่ีดินชลประทาน แตจากการติดตามขอมูลในชุมชนของลาว
ทีไ่ดรบัผลกระทบจากเขือ่นเทนิหนิบนุและโครงการตอเนือ่งอยางเขือ่นนํา้เทนิ 2 รวมท้ัง
เข่ือนในยุคแรกท่ีไดรบัการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย อยางเชน โครงการผันนํา้
หลีกและนํ้าสอง แสดงใหเห็นวาแผนการบรรเทาผลกระทบเหลานี้ไมไดชวยใหชาวบาน
มีรายไดกลับคืนมาและมีความม่ันคงดานเศรษฐกิจเหมือนเดิมกอนจะมีการกอสราง 
ทัง้โครงการเพาะพนัธุปลาและปลกูขาวในทีด่นิชลประทาน ตางตองพึง่พาปจจยัการผลิต
ซึง่หลายครอบครัวไมสามารถหาซ้ือมาได และอาจสงผลใหพวกเขาตกอยูในวงจรหนีส้นิ 
เนื่องจากตองแบกรับภาระมากขึ้น (การหาซื้ออาหารมาเลี้ยงปลา การซื้อพันธุสัตวนํ้า 
และวัสดุเพ่ือการกอสราง การใสปุยในนาขาว การปมน้ํา และการจัดหานํ้าท่ีเพียงพอ)

6 จาก http://www.adb.org/documents/assessment-greatermekong-subregion-
energy-sector-development

7 ADB TA 7764. Impact Assessment Report: Ensuring Sustainability of GMS 
Regional Power Development, ธันวาคม 2556 [ไมไดเผยแพรทางอินเทอรเน็ต]

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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International Rivers เปนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศซ่ึงทํางานท่ัวโลก เพื่อปกปองแมนํ้า
และสิทธิของชุมชนที่พึ่งพาแมนํ้าเหลานี้ International Rivers มุงทํางานเพ่ือยุติการสรางเข่ือน
ที่ทําลายลาง และสนับสนุนทางออกดานนํ้าและพลังงานเพื่อใหเกิดโลกที่เปนธรรมและยั่งยืน

Mekong Watch เปนองคกรพัฒนาเอกชนต้ังอยูที่กรุงโตเกียว ทําหนาที่ติดตามขอมูลโครงการพัฒนา
ขนาดใหญในลุมนํา้โขง โดยเฉพาะโครงการท่ีเกีย่วของกบัการลงทุนจากรัฐและเอกชนของญ่ีปุน Mekong 
Watch ทาํงานอยางใกลชดิกบัชมุชนในทองถิน่และหนวยงานภาคประชาสังคม เพือ่หลกีเลีย่งและบรรเทา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคมและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ

¾ÔÁ¾ �â´ÂãªŒ¡ÃÐ´ÒÉÃÕä«à¤ÔÅ

ขอเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจดานการลงทุน
ภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

กลาวโดยสรุป เราเสนอแนะใหธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา
เอเชียชะลอแผนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทั้งที่
กําหนดไวแลวและท่ีจะมีในอนาคต จนกวาจะมีการตรวจสอบไดวา

• มีการตรวจสอบการพยากรณความตองการพลังงานระดับ
ประเทศและภมูภิาคอยางเหมาะสม เพือ่ประกนัวามคีวามตองการ
ที่สอดคลองกับขอเสนอของโครงการ

• ให ความสําคัญกับทางเลือกทุกประการเพื่อตอบสนอง
ความตองการดานพลังงานที่พยากรณไว

• มีการประเมินผลการประเมินทางเลือกตามขอเสนอโครงการ
อยางเปนองครวม โดยเปนการประเมินอยางโปรงใสและมีการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

• ใหมกีารประเมนิผลกระทบขามพรมแดนเชงิสะสม และเปดเผย
ขอมูลเหลานั้นตอสาธารณะ รวมทั้งประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

• การวิเคราะหตนทุนและกําไรของโครงการตองคํานึงถึงตนทุน
ดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเต็มที่ตลอดชวงอายุโครงการ และ
ใหเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

• ที่ตั้งโครงการที่เสนอตองไมสงผลใหเกิดการทําลายหรือเกิด
นํา้ทวมในพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสาํคญัในเชงิสงัคม นเิวศวทิยา วฒันธรรม 
และ/หรือเศรษฐกิจ

• มีการปรึกษาหารืออยางจริงจังกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 
และใหโอกาสพวกเขาไดแสดงความยนิยอมโดยสมคัรใจ มกีารแจง
ลวงหนาอยางไดรับขอมูล และ

• กลุมประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบเขาถึงการเยียวยาอยางเปนผล 
และเขาถึงกลไกรองทุกขซึ่งเปนกลไกที่จัดใหมีตั้งแตเบื้องตน และ
ปฏิบัติหนาที่ตลอดชวงอายุของโครงการ

นอกจากนัน้ สาํหรบัโครงการทีไ่ดรบัการอนมุตัแิละมกีารรองเรยีน
จากผูไดรับผลกระทบและองคกรภาคประชาสังคมวามีการละเมิด
มาตรการปองกันซํ้าซาก เรามีขอเสนอแนะใหชะลอการจายเงินกู
งวดตอไป จนกวาจะมีการสอบสวนตามขอกังวลเหลานี้ และจนกวา
จะมีการนํามาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีเปนองครวมมาปฏิบัติเพื่อ
แกปญหาอยางเต็มที่
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