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“เราเปนคนจน แตกอนตองอาศัยแมน้ําในการหาอาหารและหารายได 
แตตอนนี้เราไมมีอะไรเหลือเลย” ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยูริมฝงแมน้ํา
เซบ้ังไฟในลาว ซึ่งถือเปนสายเลือดหลอเลี้ยงประชาชนหลายแสนคน
กลาว แมน้ําซ่ึงเคยเปนแหลงประมงสําคัญและอุดมสมบูรณ มีปริมาณ
ของพันธุปลาลดลงอยางมาก โดยเปนผลมาจากการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา
ในพ้ืนที่เหนือนํ้า

ในป 2548 ธนาคารโลกประกาศสนับสนุนโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 
ในภาคกลางของลาว วางแนวทางใหมีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติม
จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาและสถาบันเงินทุนเอกชนอีกหลายแหง 
เข่ือนน้ําเทิน 2 ซึ่งมีกําลังผลิต 1,070 เมกะวัตต ไดรับการอางอิงวา

เปนแหลงรายไดจากตางประเทศที่สําคัญสําหรับประเทศลาวที่กําลัง
ขาดแคลนเงินทุน ทั้งยังถือวาเปนการลงทุนครั้งใหญสําหรับโครงการ
เขื่อนขนาดใหญในรอบทศวรรษของธนาคารโลก ชวงเวลาท่ีผานมา
ธนาคารโลกมักถอนตัวจากอุตสาหกรรมในสวนนี้ เนื่องจากมีเรื่อง
อื้อฉาวมากมายเกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนที่ตนเองใหความสนับสนุน

ในการเปดเผยขอมูลของคณะกรรมการเขื่อนโลก (World 
Commission on Dams – WCD)1 รวมทั้งขอมูลผลกระทบ
ท่ีเลวรายของเข่ือนท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ธนาคารโลกสัญญาวา
เขื่อนน้ําเทิน 2 จะเปนแนวทางใหมของโครงการไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดใหญ และเรียกโครงการนี้วาเปน “การทดลองที่สําคัญ” ซึ่งจะมี 



“ศักยภาพที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดอยางกวางขวาง” สงผลให
ธนาคารโลกทุมทุนท้ังในดานเวลา เงินทุน และบุคลากรจํานวนมหาศาล 
เพื่อบริหารจัดการกับปญหาจากการพัฒนาท่ีซับซอนโดยเปนผล
มาจากโครงการอยางเข่ือนน้ําเทิน 2

นับต้ังแตเข่ือนแหงน้ีเร่ิมผลิตไฟฟาในป 2553 ธนาคารโลกมักอวดอาง
เสมอมาวา เปนตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จ ถึงกับลงทุน
จัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับเข่ือนแหงนี้โดยมีชื่อวา Doing A Dam 
Better (การทําเข่ือนที่ดีขึ้น) ขออางสําคัญของธนาคารโลกเกี่ยวกับ
เข่ือนน้ําเทิน 2 ไดแก เปนโครงการท่ีสาธิตใหเห็นวิธีการลด
ความยากจน เปนการลงทุนท่ีสมบูรณแบบ ชุมชนท่ีถูกโยกยาย
มีสภาพชีวิตดีขึ้น และมีการจัดการผลกระทบตอชุมชนพ้ืนที่ทายน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ แตโชครายที่คณะผูเชี่ยวชาญที่เปนกลาง 
(Independent Panel of Experts) ของธนาคารโลกเอง ที่มีทาที
วิพากษวิจารณตอโครงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไดใหขอมูลไววา ขออาง
เหลาน้ีไมใชภาพสะทอนท่ีแทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแตอยางใด

ในขณะที่ธนาคารโลกยังคงเสนอภาพความสําเร็จของโครงการเขื่อน
น้ําเทิน 2 ตอไป เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมเงินลงทุนดานไฟฟาพลังน้ํา
ในประเทศไนเจอรและเนปาล ถึงเวลาที่เราคงตองสํารวจอยางละเอียด
เกี่ยวกับขออางของธนาคารโลกเหลานี้

ÁÒÂÒ¤μ Ô 1: Å´¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹
“โครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ทําใหรัฐบาลมีรายไดประมาณ
สองพันลานเหรียญ...และรัฐบาลสามารถใชเงินเหลานี้เพื่อลด
ความยากจนได” – แผนพับโครงการไฟฟาพลังน้ําของธนาคารโลก 
ป 2557

เหตุผลที่ธนาคารโลกสนับสนุนเข่ือนน้ําเทิน 2 คือ การใชประโยชน
จากแมน้ําเปนหนึ่งในทางเลือกเทาที่มีอยูเพื่อใหประเทศลาวสามารถ
หารายไดที่จําเปนใหกับรัฐบาลของตน แตในความเปนจริง 95% 

ของไฟฟาที่ผลิต ไดสงออกไปประเทศเพื่อนบานอยางไทย 
ดังนั้นเหตุผลเพื่อการพัฒนาโครงการนี้และความสําเร็จที่เกิดขึ้น 
จึงขึ้นอยูกับรายไดที่จะตองนํามาสนับสนุนโครงการพัฒนาเพื่อลด
ความยากจนในประเทศ

เม่ือพิจารณาถึงปญหาการทุจริตและธรรมาภิบาลท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง
ในลาว ธนาคารโลกจึงกําหนดเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งในการใหความ
สนับสนุน และเปนเหตุใหมีการจัดทํามาตรการพิเศษโดยการจัดต้ัง
โครงการบริหารรายไดและคาใชจาย (Revenue and Expenditure 
Management Program) เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของรายได
จากโครงการและประกันใหมีการนําไปใชสําหรับโครงการพัฒนาตางๆ

อยางไรก็ดี แมมีรายงานวาเขื่อนน้ําเทิน 2 “ทําใหเกิดรายไดมากกวาที่
คาดการณไว” โดยสามารถสงออกไฟฟาไดเกินเปาหมายที่กําหนดไว 
แตธนาคารโลกยอมรับวาสามารถตรวจสอบไดไมถึงคร่ึงหน่ึงของรายได
ในโครงการนี้ และจํานวนรายไดที่ตรวจสอบไดกําลังลดลงอีกดวย

นอกจากรัฐบาลลาวจะไมตีพิมพเผยแพรรายงานการเงินหรือการ
ตรวจสอบบัญชีแลว หลังจากอนุมัติโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 มาหาป 
ทางบริษัทยังไมไดเปดเผยตัวเลขรายไดแตอยางใด ในขณะที่มีการ
ควบคุมเสรีภาพของพลเรือนและทางการเมืองอยางเขมขน ประชาชน
ลาวจึงไมมีชองทางเรียกรองความโปรงใสและการตรวจสอบได และ
โครงการนี้แทนที่จะชวยลดความยากจนในลาว กลับทําใหเกิดความ
ยากลําบากมากขึ้น โดยเปนผลมาจากการแบกรับตนทุนของโครงการ

ÁÒÂÒ¤μ Ô 2: ªØÁª¹·Õè¶Ù¡âÂ¡ÂŒÒÂÁÕªÕÇÔμ·Õè´Õ¢Öé¹
“ครอบครัวของผูที่ถูกโยกยายสวนใหญมีสภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับกอนจะมีโครงการน้ี” – รายงานความกาวหนา
ธนาคารโลก ป 2556

ขอเสนอสําคัญของธนาคารโลกสําหรับโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ไดแก 
กระบวนการโยกยายและจัดสรรที่อยูใหมใหกับประชาชนเกือบ 
6,300 คน ที่ตองอพยพเนื่องจากที่ตั้งบานเรือนอยูในบริเวณพื้นที่
น้ําทวมถึง เปนเรื่องถูกตองแลวที่ธนาคารโลกตองใหความสําคัญ
เบื้องตนกับปญหาในการโยกยายประชาชน เนื่องจากรายงานของ
คณะกรรมการเขื่อนโลกและงานวิจัยของธนาคารโลกเองใหขอมูลวา 
ชุมชนที่ตองอพยพเพราะเขื่อนมักประสบปญหาความยากจน
ในระยะยาว

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว ธนาคารโลกและพันธมิตรเห็นชอบ
ที่จะลงทุนเปนจํานวนเงินเกือบ 40 ลานเหรียญ และจัดสรรเวลาและ
บุคลากรจํานวนมากในการออกแบบและดําเนินการตามแผนรองรับ
ผูอพยพ รวมทั้งการลงทุนมหาศาลเพื่อจัดสรรที่อยูใหมบนที่ราบสูง
นากาย แทบไมตองสงสัยเลยวาครอบครัวที่อพยพมาอยูในสถานที่
แหงใหมนี้จะอยูในสภาพที่มีสาธารณูปการที่ดีขึ้น ทั้งบาน ไฟฟา ถนน 
โรงเรียน และสถานีอนามัย

อยางไรก็ดี หลายปผานไปหลังจากโยกยายมาอยูในสถานที่แหงใหมนี้ 
ชุมชนเหลานี้ยังคงตองตอสูดิ้นรนกับการสูญเสียรายไดที่เคยมีมา 
พวกเขาไมสามารถทํานาขาวและไรหมุนเวียนในพื้นที่นี้ได พื้นที่แถวนี้
ไมมีปาและไมมีทุงหญาเลี้ยงสัตว และปญหาคุณภาพดินและที่ดิน
ที่มีขนาดแปลงเล็กมากทําใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องกับชาวบาน 
พวกเขาไมสามารถปลูกพืชเพื่อเปนอาหารไดเพียงพอ ทั้งไมสามารถ
เล้ียงสัตวได เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีจํากัดบนท่ีราบสูงนากาย หลายครอบครัว
จึงตองดิ้นรนไปซ้ือที่ดินในที่อื่น หรือหารายไดจากการทําไรไถนา
ในท่ีดินของครอบครัวซึ่งอยูหางไกลออกไป
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ในเวลาเดียวกัน ปริมาณสัตวน้ําในอางเก็บน้ําของเขื่อน ซึ่งเดิมคาดวา
จะชวยทดแทนรายไดจากการทําประมงในแมน้ําระยะยาว กลับมี
จํานวนลดลงอยางมาก ทั้งยังมีการออกระเบียบควบคุมการทําประมง
ในอางเก็บนํ้า โดยกําหนดใหตองขอใบอนุญาต เปนเหตุใหคําสัญญา
ที่วาชาวบานจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางมากจากการจับปลาในอางเก็บน้ํา
ไมเปนความจริงแตอยางใด

แมวาเงินลงทุนเบ้ืองตนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานถือวามีจํานวน
มากพอและมีนัยสําคัญ แตกลับไมมีการลงทนุในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแตอยางใด ทั้งยังไมพัฒนาใหรองรับกับจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น ที่สําคัญ แผนงานในโครงการที่ประกันใหมีการฟนฟูและ
ทําใหชาวบานมีชองทางเลี้ยงชีพในระยะยาวกลับไมไดเกิดขึ้นจริง

ÁÒÂÒ¤μ Ô 3: ¼Å¡ÃÐ·º¾×é¹·Õè·ŒÒÂ¹éíÒÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁä´Œ
“ระดับผลกระทบพ้ืนท่ีทายนํ้าสอดคลองหรือตํ่ากวาท่ีคาดการณไว” – 
วิดีโอเพื่อโฆษณาโครงการของธนาคารโลก ป 2555

เข่ือนน้ําเทิน 2 เปนโครงการไฟฟาพลังน้ําขามลุมน้ํา กลาวคือ
เปนการผลิตไฟฟาจากการผันนํ้าจากแมน้ําเทินไปสูแมน้ําเซบั้งไฟที่มี
ขนาดเล็กกวามาก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอลักษณะ
ทางอุทกวิทยาของแมน้ําเซบ้ังไฟ ทั้งในแงคุณภาพนํ้าและทําให
ปริมาณนํ้าที่ไหลในแมน้ําเพิ่มขึ้นอยางมากตลอดทั้งป ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากแผนการท่ีจะขยายโครงการนี้ในอนาคต

ภายหลังตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอแมน้ําเซบั้งไฟ 
ธนาคารโลกจึงถูกกดดันใหตองตรวจสอบผลกระทบที่มีตอประชาชน 
120,000 คน ที่จะไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลง
ในแมน้ําเซบ้ังไฟ และตองกําหนดแผนชดเชยใหกับการสูญเสีย
ดานทรัพยสินของพวกเขา และชวยใหชาวประมงและเกษตรกร

สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตใหสอดคลองกับสภาพของแมน้ํา
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ธนาคารโลกไดจัดทําโครงการพื้นที่
ทายน้ําเพื่อสนับสนุนเงินทุนในดานนี้ อยางไรก็ดี หลังจากดําเนินงาน
มาไมถึงสามป มีการถายโอนแผนงานนี้ใหกับรัฐบาลลาว และตอมา
มีการยุติการดําเนินงานเมื่อเงินทุนสนับสนุนหมดลงกะทันหัน

แมธนาคารโลกจะอางวา ผลกระทบพื้นที่ทายน้ําอยูในระดับตํ่ามาก 
แตนักวิจัยที่ไปสํารวจในหมูบานพื้นที่ทายน้ําเมื่อป 2544 และ
อีกครั้งหนึ่งในป 2557 พบวา “มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ในแงศักยภาพของชาวบานที่จะสนับสนุนความมั่นคงดานอาหารและ
รายไดจากการทําประมงในแมน้ําเซบั้งไฟ”2 ความเปลี่ยนแปลง
ในระบบนิเวศของแมน้ําสงผลใหปลาที่จับไดของชาวบานลดลง
อยางมาก ซึ่งเดิมเคยเปนรายไดสําคัญของคนในพื้นที่ 
ทั้งยังสงผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะกับผูหญิง เนื่องจากตองพึ่งพา
รายไดจากแมน้ํา

ในเวลาเดียวกัน การปลูกขาวก็ลดลงในฤดูฝน โดยเปนผลมาจาก
ภาวะน้ําทวมอยางกวางขวางเนื่องจากการปลอยน้ําของเขื่อน 
ในขณะที่การปลูกขาวในชวงฤดูแลงมักทําไมสําเร็จ เนื่องจากตองเสีย
คาใชจายจํานวนมากในการใชไฟฟาปมน้ําจากแมน้ําเพื่อมาเลี้ยง
ตนขาวในที่นาดานบน ประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ําเซบั้งไฟ
ไปจนถึงบริเวณที่บรรจบกับแมน้ําโขงเปนระยะทาง 100 กิโลเมตร 
ตางมีสภาพชีวิตเลวรายลง

äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òμ ‹ÍÂÍ´μ Œ¹áºº¹Õéáμ ‹ÍÂ‹Ò§ã´
ธนาคารโลกยังคงอวดอางมายาคติมากมายเกี่ยวกับโครงการเขื่อน
นํ้าเทิน 2 ตอไป โดยอางวาเปนตนแบบใหกับโครงการเข่ือนขนาดใหญ
อื่นๆ สิบปหลังจากมีการอนุมัติโครงการ และหาปหลังจากเขื่อน
น้ําเทิน 2 เริ่มผลิตไฟฟา เราคงตองหันกลับมาทบทวนและเรียนรูจาก
บทเรียนที่เกิดขึ้น ที่นากังวลใจก็คือ ดูเหมือนธนาคารโลกกําลังทํา
ความผิดซ้ําอีกกรณีที่อางวาเขื่อนน้ําเทิน 2 เปนโครงการเขื่อนยุคใหม

■ ลดความยากจนตอจากโครงการเข่ือนอินคา 3 เชนเดียวกับ
โครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 เหตุผลของการพัฒนาโครงการเขื่อน
อินคา 3 ที่มีมูลคา 1.4 หมื่นลานเหรียญ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ไดแก การอางวาจะทําใหรัฐบาลมีรายได
เพื่อนํามาใชลดความยากจน อยางไรก็ดี มีความหวังนอยมาก
ในการประกันใหมีการตรวจสอบรายไดและการใชประโยชนจาก
โครงการเขื่อนอินคา 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
ซึ่งเมื่อเทียบกับลาวอาจมีสภาพการทุจริตและการบริหารดาน
การเงินที่เลวรายกวามาก สถิติการดําเนินงานที่ผานมาไมมีขอมูล
ที่นาประทับใจเลย แมจะมีความพยายามอยางมากเพื่อประกัน
ใหเกิดความโปรงใสในโครงการเหมืองแรของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก โดยการจัดทําโครงการความโปรงใสของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร (Extractive Industries 

ÁÒÂÒ¤μ ÔÍ×è¹æ
■ มายาคติ: เขื่อนน้ําเทิน 2 ผลิตพลังงานสีเขียว ความจริง: 

จากการศึกษาของผูสนับสนุนโครงการเมื่อป 2557 พบวา 
อางเก็บนํ้าของเข่ือนจะทําใหมีการปลอยกาซมีเทนมากกวา
ที่คาดการณไว กาซมีเทนจัดวาเปนกาซเรือนกระจกซึ่งสราง
ผลกระทบมากกวาคารบอนไดออกไซด 25 เทา และงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรไดช้ีใหเห็นวา การปลอยกาซมีเทนจากบริเวณ
อางเก็บนํ้าของเข่ือน เปนตนตอสําคัญของปญหาโลกรอน

■ มายาคติ: เขื่อนน้ําเทิน 2 เปนตนแบบการปรึกษาหารือกับ
ประชาชน ความจริง: เนื่องจากในลาวไมมีเสรีภาพในการ
แสดงออก มีการจํากัดและควบคุมภาคประชาสังคม
อยางเขมงวด การปรึกษาหารือท่ีแทจริงจึงไมอาจเกิดขึ้นได 
ชุมชนพ้ืนท่ีทายนํ้าไมมีขอมูลเก่ียวกับโครงการน้ีหรือผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นเลย จนกระทั่งมีการตัดสินใจจัดทําโครงการแลว

■ มายาคติ: เขื่อนน้ําเทิน 2 เปนทางเลือกดีสุดที่มีอยู 
ความจริง: ที่ผานมาไมเคยมีการประเมินทางเลือกการผลิต
ไฟฟาหรือการหารายไดในลาวที่หลากหลายและจริงจัง 
ในทํานองเดียวกัน การตัดสินใจสงออกไฟฟาอยูบนพื้นฐาน
การพยากรณความตองการไฟฟาที่เกินจริงในไทย ตอนที่
เขื่อนนํ้าเทิน 2 เริ่มผลิตไฟฟาสงไปประเทศไทยเม่ือป 2553 
ประเทศไทยเริ่มมีสภาพพลังงานไฟฟาลนเกินแลว

“à¢×èÍ¹¹éíÒà·Ô¹ 2 à»š¹¢ŒÍ¾ÔÊÙ¨¹�μ ‹ÍÊÔè§·Õè¼ÁÊ§ÊÑÂ
ÁÒμÅÍ´Ç‹Ò ÀÒÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹¢¹Ò´ãËÞ‹
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Thayer Scudder ÊÁÒªÔ¡¤³Ð¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÑ§¤ÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
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à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÑºàÃÒ! 

Transparency Initiative – EITI) แตแทบไมมีหลักฐานยืนยัน
วาเงินทุนเหลาน้ีไปถึงมือคนที่จําเปนตองใชแตอยางใด

■ การอพยพประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อนคันดัดจิ 
(Kandadji Dam) ในไนเจอร ธนาคารโลกใหความสําคัญ
อยางมากตอกระบวนการรองรับผูอพยพในขั้นแรก (5,410 คน) 
ภายหลังการสรางเขื่อนคันดัดจิในไนเจอร ซึ่งมีทั้งการกําหนด
เงื่อนไขใหแบงปนผลประโยชนจากรายไดเพื่อสนับสนุนชุมชน
ที่ถูกโยกยาย ถึงอยางนั้นตามแผนการนี้ คาดวาชาวบานจะ
สามารถฟนฟูการดํารงชีวิตดวยการทําเกษตรในพื้นท่ีชลประทาน
พื้นที่ทายนํ้าของเข่ือน ซึ่งเปนแผนการท่ีมักมีตัวอยางที่ไมประสบ
ความสําเร็จในแอฟริกา โดยไมสามารถทดแทนการทําเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิมในพื้นท่ีน้ําหลากและการทําประมงได แมวาชาวบาน
จะไดรับการจัดสรรรายไดบางสวนเพ่ือสนับสนุนโครงการของชุมชน 
แตชาวบานที่ถูกโยกยายกลับประสบปญหาในการหารายไดเพื่อ
เลี้ยงครอบครัว ปญหาความมั่นคงทางดานอาหารในแผนการ
รองรับผูอพยพขั้นท่ีสอง (32,500 คน) ยิ่งดูนากังวลมากขึ้น

■ ผลกระทบพื้นที่ทายนํ้าจากเข่ือนโฟมี (Fomi Dam) ในกินี 
ธนาคารโลกอยูระหวางการจัดเตรียมงานในบริเวณแหลงตนน้ํา
ของแมน้ําไนเจอรที่จะมีการสรางเขื่อนโฟมีในกินี เชนเดียวกับ
โครงการเข่ือนน้ําเทิน 2 โครงการนี้จะสงผลกระทบตอชุมชน

จํานวนมากท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีทายนํ้า โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชน
เกือบสองลานคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ทายน้ําในประเทศมาลี 
ทั้งผูเลี้ยงสัตว ชาวนา และชาวประมง ซึ่งตองพึ่งพาบริเวณพื้นที่
น้ําหลากสามเหลี่ยมปากแมน้ําไนเจอร ซึ่งถือวาเปนพื้นที่ชุมน้ํา
ขนาดใหญสุดแหงหนึ่งของแอฟริกา โดยเปนบริเวณทุงหญา
เลี้ยงสัตวและเปนที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณ และยังชวยหลอเลี้ยง
และเปนแหลงประมง มีการระบุวาเขื่อนโฟมีเปน 
“เขื่อนอเนกประสงค” ที่จะชวยขยายพ้ืนที่ชลประทานจํานวนมาก 
และจะมีการจัดสรรพื้นที่เหลานี้ใหกับนักลงทุนจากตางชาติ
ที่เขามาในประเทศมาลี ธนาคารโลกมีความมั่นใจวาจะสามารถ
จัดการกับผลกระทบเหลานี้ได โดยไมสรางผลกระทบมากนัก
ตอกลุมประชากรชายขอบที่อยูพื้นที่ดานในของสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําไนเจอร

มีการอางวาเขื่อนน้ําเทิน 2 จะไมเหมือนกับโครงการเขื่อนที่ผานมา 
โดยธนาคารโลกกลาววาเปนตนแบบดานบวกของการจัดการ
ความเสี่ยงของเขื่อนขนาดใหญที่มีตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และ
ยังจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง เปนเหตุใหธนาคารโลกกลับมา
ลงทุนอีกครั้งในโครงการเขื่อนขนาดใหญพรอมกับสัญญาวาจะทําใหมี 
“ไฟฟาพลังน้ําที่ยั่งยืน” แตโชครายที่พวกเขาไมไดเรียนรูจาก
ความผิดพลาดในอดีต

à¹×èÍ§¨Ò¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¡íÒ¨Ñ´ÇÑª¾×ª¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ºÃÔàÇ³Í‹Ò§à¡çº¹éíÒ Ê‹§¼ÅãËŒÁÕ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«ÁÕà·¹áÅÐ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡Í×è¹æ 
ÍÍ¡ÁÒÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ò´¡ÒÃ³�äÇŒ ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2557 Photo: International Rivers

àªÔ§ÍÃÃ¶
1 คณะกรรมการเข่ือนโลก เปนกระบวนการของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวน ซึ่งทําการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมของเข่ือนขนาดใหญ โดยมีขอสรุป

เมื่อป 2543 และมีการจัดทําแนวปฏิบัติอยางละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเขื่อนที่มีความรับผิดชอบ

2 “The People and their River, the World Bank and its Dam: Revisiting the Xe Bang Fai River in Laos” (ประชาชนและแมน้ําของพวกเขา ธนาคารโลกและเขื่อน
ของพวกเขา: การกลับไปสํารวจคร้ังใหมในแมนํ้าเซบ้ังไฟของลาว) Ian G. Baird, Bruce P. Shoemaker และกนกวรรณ มะโนรมย, Development and Change, กันยายน 2558
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