â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹´Í¹ÊÐÎÍ§¨Ð·íÒÅÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¹éíÒμ¡¤Í¹¾Ðà¾ç§·Ò§ãμŒ¢Í§ÅÒÇ μÅÍ´¨¹»´àÊŒ¹·Ò§Í¾Â¾¢Í§»ÅÒ¹éíÒâ¢§

àÁ×èÍáÁ‹¹éíÒâ¢§¶Ù¡·íÒÅÒÂ

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ
à¢×èÍ¹º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ÊÒÂËÅÑ¡¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃáÁ‹¹éíÒâ¢§
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¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ 11 áË‹§·ÕèÁÕ¡ÒÃàÊ¹Íà¾×èÍÊÃŒÒ§¡Ñé¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ÍÒ¨à»š¹¡ÒÃ¡íÒË¹´Í¹Ò¤μÇ‹ÒáÁ‹¹éíÒáË‹§¹Õé¨Ðà»š¹
ÍÂ‹Ò§äÃμ‹Íä» ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃáÁ‹¹éíÒâ¢§ (MRC) ä´Œ¨Ñ´¾ÔÁ¾ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ (SEA) àÁ×èÍ
à´×Í¹μØÅÒ¤Á 2553 à¾×èÍà»š¹°Ò¹ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ ÃÒÂ§Ò¹©ºÑº´Ñ§¡Å‹ÒÇ»ÃÐàÁÔ¹¼Å»ÃÐâÂª¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÑ¹¨Ðà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ¼ÅÔμ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºμŒ¹·Ø¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍªØÁª¹ÃÔÁ¹éíÒ μÅÍ´¨¹àÈÃÉ°¡Ô¨·ŒÍ§¶Ôè¹
¢Í§ªØÁª¹àËÅ‹Ò¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡à¢×èÍ¹àËÅ‹Ò¹Õé¨Ð¤Ø¡¤ÒÁ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ¢Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡¤×¹ä´Œ μÅÍ´¨¹ÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§μ‹ÍÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹¹ÑºÅŒÒ¹·Õè¾Öè§¾Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÁ‹¹éíÒâ¢§ ÃÒÂ§Ò¹ SEA ¨Ö§ÁÕ
¢ŒÍá¹Ð¹íÒËÅÑ¡ãËŒ “ªÐÅÍ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹àËÅ‹Ò¹Õéä»ÍÕ¡ 10 »‚ ¨¹¡Ç‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§ÃÍº´ŒÒ¹à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ
μÑ´ÊÔ¹ã¨à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº” ¨Ö§à»š¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Õè¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨μÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§¹Õé¨ÐÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹
áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§ÃÒÂ§Ò¹ SEA ¡‹Í¹·Õè¨ÐÊÒÂà¡Ô¹ä»
à¢×èÍ¹áÁ‹¹éíÒâ¢§áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ

นับตัง้ แตป 2549 เปนตนมา ไดมกี ารเสนอโครงการเขือ่ นทัง้ หมด 11 แหง
บนแมน้ําโขง ซึ่งเปนทั้งโอกาสและตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอม
มหาศาล อยางไรก็ตามยังมีชอ งวางทางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแมนาํ้ โขง

และความไมแนนอนอยางมีนัยสําคัญ รัฐบาลไทย ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ลงนามขอตกลงแมน้ําโขง ป 2538 ซึ่งจะตองรวมมือกันเพื่อ
พัฒนาแมนา้ํ โขงตลอดจนทรัพยากรทีเ่ กีย่ วของอยางยัง่ ยืน ในขณะเดียวกัน
ก็ตองพยายามในทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยง ลด และบรรเทาผลกระทบ
อันอาจเกิดจากการพัฒนาแมน้ําโขง สวนหนึ่งของขอตกลงแมน้ําโขง
dddddd
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ทีอ่ าศัยอยูใ นแนว 15 กิโลเมตรจากแมนา้ํ โขง แมนา้ํ โขงจึงเปนแหลง
วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของประชากรกวารอยละ 70
ทีอ่ าศัยอยูใ นลุม น้าํ ทัง้ ในดานการประมง เกษตรริมน้าํ การทองเทีย่ ว
และการเกษตรที่อุดมสมบูรณ
นอกจากนัน้ ความรูเ กีย่ วกับอุทกวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตะกอน และนิเวศวิทยาของแมน้ําโขงยังคงมีอยูจํากัด เนื่องจาก
ธรรมชาติของแมน้ําโขงที่สลับซับซอนและสัมพันธเชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้แลวมูลคาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของ
แมน้ําโขงก็ยังไมสามารถประเมินไดในทางเศรษฐศาสตร รายงาน
SEA ระบุถงึ ความรูท ย่ี งั มีไมเพียงพอ ความไมแนนอนทางวิทยาศาสตร
และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดจนตนทุนอันจะเกิดจากเขือ่ น ดังที่
สรุปไวในรายงานวา “ความรูเกี่ยวกับแมน้ําโขงยังมีไมเพียงพอ
ที่จะประกอบการตัดสินใจอยางรับผิดชอบตอโครงการเขื่อน
แมน้ําโขงในขณะนี้” และเพื่อที่จะเขาใจผลกระทบจากเขื่อนตอ
แมน้ําโขงทั้งในดานกายภาพ เคมี และชีววิทยา รายงาน SEA มีขอ
เสนอแนะใหมกี ารศึกษาเพิม่ เติม โดยเฉพาะในดานความเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศ เศรษฐกิจภูมิภาค และอื่นๆ
(© TERRA)

ระบุวา ใหมีกระบวนการปรึกษาหารือระหวางรัฐบาลกอนที่รัฐบาล
ประเทศใดประเทศหนึง่ จะอนุมตั โิ ครงการเขือ่ นบนแมนา้ํ โขงสายหลัก
เมือ่ พิจารณาความอุดมสมบูรณของลุม น้าํ โขงตอนลางและผลกระทบ
จากเขื่อนตอประชาชนหลายลานคน การตัดสินใจครั้งนี้เปนเสมือน
ความทาทายยิ่งใหญของทั้ง 4 ประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง
“คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง” ซึ่งเปนหนวยงานจัดการน้ําในระดับ
ภูมิภาคก็มีหนาที่ตองดําเนินการศึกษาเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและ
ชวยใหขอ มูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลสมาชิกซึง่ จะสงผลตอ
ชะตากรรมของแมน้ําโขง และดวยความเขาใจในความสําคัญของ
การตัดสินใจสรางเขื่อนวาไมควรพิจารณาเพียงรายโครงการ แตควร
พิจารณาโครงการเขื่อนทั้งชุดดวยเชนเดียวกัน คณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงจึงมอบหมายใหศูนยจัดการสิ่งแวดลอมนานาชาติ ทําการ
ศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรสําหรับโครงการเขื่อน
บนแมน้ําโขงทั้งหมด 11 แหง

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡à¢×èÍ¹áÁ‹¹éíÒâ¢§

รายงาน SEA ศึกษาถึงโอกาสและความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงของแมน้ํา หากมีการสรางเขื่อน และผลกระทบของ
ความเปลีย่ นแปลงนีต้ อ ประชาชน รายงานไดเนนย้าํ ความสําคัญของ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ จากเขือ่ น
และเตื อ นว า ต น ทุ น และผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะกระจายอย า ง
ไมเทาเทียม รายงาน SEA ระบุวาการตัดสินใจเดินหนาสรางเขื่อน
แมแตแหงเดียวก็จะสรางความเปลีย่ นแปลงตอความยัง่ ยืนของความ

รายงาน SEA ตีพิมพในเดือนตุลาคม 2553 มีเนื้อหาครอบคลุม
หัวขอตางๆ ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขง
สายหลัก รายงานนี้เปนการวิจัยอยางรอบดานบนฐานความรูทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับระบบแมน้ําโขงและมีการปรึกษาหารือกับ
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานพัฒนาภาคเอกชน และองคกรพัฒนา
เอกชน

¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºáÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹

ลักษณะเฉพาะของแมน้ําโขงคือ มีระดับน้ําที่สูงในชวงฤดูฝน และ
ลดระดับลงในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนผลจากปริมาณน้ําฝนของมรสุม
ในภูมิภาค จังหวะของปริมาณน้ําหลากนี้เองที่เปนปจจัยหลักสงผล
ใหลมุ น้าํ โขงมีการประมงน้าํ จืดทีใ่ หญทส่ี ดุ ในโลก จากประชากรทัง้ หมด
60 ลานคนในลุมน้ําโขงตอนลาง มีประชาชนราว 29.6 ลานคน

¾×é¹·Õèà¡ÉμÃÃÔÁáÁ‹¹éíÒâ¢§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤ÃÖè§¨Ð¨ÁÍÂÙ‹ãμŒ¹éíÒËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹
º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ (© Pianporn Deetes)

ÃÒÂ§Ò¹ SEA

อุดมสมบูรณของแมน้ําโขงอยางถาวรและเรียกคืนกลับมาไมได
อีกเลย สิง่ เหลานีจ้ ะสงผลกระทบตอประชาชนหลายลานชีวติ ทีพ่ งึ่ พา
แมน้ําโขงในดานวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร

¼Å¡ÃÐ·ºËÅÑ¡·ÕèÃÐºØã¹ÃÒÂ§Ò¹ SEA
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําและธรรมชาติแมน้ําโขง : เขื่อน
จะทําใหรอ ยละ 55 ของความยาวของแมนา้ํ โขงกลายเปนอางเก็บน้าํ
เปนชวงๆ และมีความผันผวนของระดับน้ําที่ขึ้นลงอยางรวดเร็ว
บริเวณทายน้าํ ของเขือ่ นแตละแหง ความเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะทําลายการ
ไหลอยางเปนธรรมชาติของแมนา้ํ ทีเ่ คยเปนไปตามฤดูกาล แมนา้ํ โขง
จะไมมีวงจรน้ําหลาก-น้ําแลง ตามฤดูกาลอีกตอไป
ผลกระทบตอการประมงน้าํ จืดและความมัน่ คงทางอาหาร : เขือ่ น
จะปดกัน้ เสนทางอพยพของปลา ทําลายพืน้ ทีช่ มุ น้าํ และเปลีย่ นแปลง
ที่อยูอาศัยที่สําคัญของปลาแมน้ําโขง ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้
จะสงผลใหการประมงลดลงประมาณรอยละ 26 - 42 คิดเปนมูลคา
ประมาณ 15,000 ลานบาทตอป ผลที่ตามมาคือ วิถีชีวิตและความ
มัน่ คงทางอาหารของประชาชนหลายลานคนจะไดรบั ผลกระทบ โดย
คาดการณวา ประเทศกัมพูชาจะไดรับความเดือดรอนมากที่สุด
รายงาน SEA ไดย้ําถึงผลการศึกษากอนหนานี้ที่ระบุวา “ยังไมมี
เทคโนโลยีใดๆ ที่จะบรรเทาผลกระทบตอการประมงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ” นอกจากนี้การประมงในอางเก็บน้ําก็ไมสามารถ
ชดเชยความเสียหายตอการประมงธรรมชาติได เพราะการประมง
ในอางเก็บน้ําสามารถทําไดมากที่สุดเพียง 1 ใน 10 ของประมง
ธรรมชาติที่เสียหายไป
การคุ ก คามความหลากหลายทางชี ว ภาพทางน้ํ า : ความ
เปลีย่ นแปลงของแมนา้ํ โขงทัง้ ในดานการไหลของน้าํ ทีอ่ ยูอ าศัยของ
สั ต ว น้ํ า จะทํ า ให ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของแม น้ํ า โขง
ถูกคุกคาม สิ่งมีชีวิตอยางนอย 100 สายพันธุจะอยูในภาวะเสี่ยง
สัตวทเี่ ปนสัญลักษณของแมนา้ํ โขง อาทิ โลมาอิรวดี และปลาบึก อาจ
สูญพันธุได
ความเปลี่ยนแปลงของระบบพื้นที่ริมน้ําและปา : เขื่อนแมน้ําโขง
จะสรางผลกระทบตอระบบนิเวศริมแมน้ําและแผนดิน ที่จะตองจม
อยูใ ตอา งเก็บน้าํ ของเขือ่ น เกือบครึง่ หนึง่ ของพืน้ ทีต่ ลอดแนวลําน้าํ โขง
และผืนปาเปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพทีม่ คี วามสําคัญ
ระดับนานาชาติ โดยรอยละ 5 เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเปน
พื้นที่ชุมน้ําแรมซารไซตที่สําคัญ โดยเขื่อนจะทําใหพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญและพืน้ ทีต่ ลอดลําน้าํ ตองจมอยูใ ตนาํ้ และยังสงผลกระทบ
ตอทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงกําเนิดของพืชและสัตวนานาพันธุ นอกจากนี้
แนวสายส ง ไฟฟ า และถนนที่ตัด เข า สูเขื่อ นก็ ยัง ส ง ผลกระทบต อ
ภูมิประเทศอีกดวย
ความเสียหายตอการเกษตร : ผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกที่จะจม
อยูใ ตอา งเก็บน้าํ มีมลู คากวา 150 ลานบาทตอป ตะกอนจากแมนาํ้ โขง
อันอุดมสมบูรณซง่ึ จะถูกกักเก็บไวในอางเก็บน้าํ จะทําใหเกิดคาใชจา ย
ในการซื้อปุยเพิ่มขึ้นปละ 720 ลานบาท ผลผลิตจากเกษตรริมน้ํา
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ที่เสียหายไปคิดเปนมูลคากวา 630 ลานบาทตอป ในขณะที่ระบบ
ชลประทานที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อนจะสรางรายไดเพียง 450 ลานบาท
ตอป ดังนั้นจึงเปนความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรจํานวน
มาก
ปริมาณตะกอนทีล่ ดลง : ปริมาณตะกอนทีค่ าดวาจะลดลงมากกวา
รอยละ 50 จะสงผลรุนแรงตอแรธาตุที่สําคัญทั้งฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจน ซึ่งเปนปุยธรรมชาติสําหรับเกษตรริมน้ํา พื้นที่น้ําทวมถึง
ทะเลสาบเขมรและดิ น ดอนสามเหลี่ ย มปากแม น้ํ า ที่ เวี ย ดนาม
ปรากฏการณ เ หล า นี้ จ ะส ง ผลกระทบต อ ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ตลอดจนการประมงน้าํ จืดและประมงชายฝง การทับถมของตะกอน
จะเปลีย่ นแปลงรองน้าํ และแนวชายฝง ของปากน้าํ โขง ซึง่ ปจจุบนั ก็ได
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูแลว
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประชาชน : การสรางเขื่อนแมน้ําโขง
จะสงผลตอวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของประชาชนเกือบ
30 ล า นคนที่ พึ่ ง พาการประมงอั น อุ ด มสมบู ร ณ ข องแม น้ํ า โขง
ผลกระทบต อ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ผนวกกั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งสงผลตอความมั่นคงทางอาหาร
ในภูมภิ าค การเปลีย่ นวิถชี วี ติ ไปตลอดกาลเนือ่ งจากเขือ่ นจะยิง่ ทําให
ความไมเทาเทียมของผูคนขยายตัวมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เปาหมาย
ในการขจัดความยากจนในภูมิภาคก็จะยิ่งสําเร็จไดยากขึ้น

¡ÒÃºÃÃà·Ò¼Å¡ÃÐ·º?

ความเสี่ ย งหลายประการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากเขื่ อ นบนแม น้ํ า โขง
สายหลักนั้นไมสามารถบรรเทาได แตกลับยิ่งสงผลใหเกิดความ

สูญเสียมหาศาลตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รายงาน SEA
ระบุวา หากจะมีการตัดสินใจสรางเขื่อน การตัดสินใจนั้นตองอยู
บนฐานของความรูความเขาใจวาการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ “จะเปนความสูญเสียของโลกใบนีอ้ ยางถาวร ไมสามารถ
ทดแทนได และไมสามารถชดเชยได” นอกจากนี้ ผลกระทบตอ
ความมั่ น คงทางอาหารเนื่ อ งจากความเสี ย หายทางการประมง
จะชดเชยไดยากและมีราคาแพง แมวา การประมงแบบเพาะเลีย้ งปลา
ในอางเก็บน้ําอาจชดเชยความเสียหายไดบาง แตรายงาน SEA
มี ข อ สรุ ป ว า การบรรเทาผลกระทบนี้ เ ป น เพี ย งสั ด ส ว นน อ ยนิ ด
เมื่อเทียบกับความเสียหายใหญหลวงที่จะเกิดขึ้น
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เมือ่ พิจารณาความสําคัญของแมนา้ํ โขงตอวิถชี วี ติ ทองถิน่ และความ
สําคัญระดับโลก ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ซึง่ เปนผลกระทบถาวร
และไมสามารถเรียกคืนได นอกจากนี้ยังมีความไมแนนอนทาง
วิทยาศาสตร ทําใหรายงาน SEA มีขอเสนอแนะหลักวา “การ
ตัดสินใจในโครงการเขือ่ นบนแมนาํ้ โขงสายหลักควรเลือ่ นออกไป
เปนเวลา 10 ป” และยังสนับสนุนใหผมู อี าํ นาจตัดสินใจหาทางเลือก
พลังงานจากแหลงอื่นๆ แทน

¡ŒÒÇμ‹Íä»:

จากข อ ค น พบของรายงาน SEA ซึ่ ง สะท อ นถึ ง ความเสี่ ย งจาก
โครงการเขือ่ นบนแมนาํ้ โขง เครือขายแมนาํ้ นานาชาติ (International
Rivers Network) มีขอเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจดังนี้
ระงับโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงทั้งหมดเปนเวลาอยางนอย 10 ป
เพื่อปฏิบัติตามขอคนพบและขอเสนอของรายงาน SEA
สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝาย ควรมีการปรึกษาหารือสาธารณะทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค ความคิดเห็นของชุมชนริมน้ําโขงควรเปนหัวใจหลักที่ใช
ในการตัดสินใจวาจะเดินหนาโครงการเขื่อนหรือไม
พัฒนาพลังงานทางเลือก แหลงพลังงานทางเลือกที่ไมแพงและ
มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมและสังคมนั้นมีอยูจริง เมื่อพิจารณา
ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากเขื่อนบนแมน้ําโขงแลว สิ่งเรงดวนของ
ภูมิภาคคือควรจะมีการปฏิรูปกระบวนการวางแผนพลังงาน การ
พิจารณาทางเลือกพลังงานอยางรอบดาน
อานรายงาน SEA ฉบับเต็มไดที่
www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขื่อนแมน้ําโขง
www.internationalrivers.org
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