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แถลงการณ์พันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น ้าโขง (Save the Mekong Coalition) 

เก่ียวกับการพังทลายของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย 

28 กรกฎาคม 2561 

 

 พันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น ้าโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจใน

ลุ่มน ้าโขง ขอแสดงความตกใจ และความกังวลเกี่ยวกับการพังทลายของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซเปียน -เซน ้าน้อยใน

ประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี  และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ งต่อชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั งนี  ทั งในลาวใต้

และชุมชนด้านท้ายน ้าในประเทศกัมพูชา 

การพังทลายของเขื่อนเซเปียน-เซน ้าน้อย เป็นภัยพิบัติ แต่ไม่ใช่ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หากเป็นภัยพิบัติท่ีเกิด

จากความผิดพลาดของมนุษย์ในส่วนของผู้พัฒนาโครงการเข่ือน พื นท่ีส่วนใหญ่ในประเทศลาวและลุ่มน ้าโขง เส่ียงต่อภัย

พิบัติและภัยคุกคามทางส่ิงแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแผนการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ 11 แห่งใน

ตอนล่างของแม่น ้าโขงสายประธาน และอีก 120 แห่งในล้าน ้าสาขาภายในปี 2583 แผนการสร้างเขื่อนส่วนใหญ่ท่ีมี

ความเส่ียงสูงมากในประเทศลาว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประเทศท่ีประกาศว่าจะท้าให้ลาวเป็น “แบตเตอรี่ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภัยพิบัติครั งนี ท้าให้สังคมตระหนักมากขึ นถึงเสียงเรียกร้องในประเทศลาว ให้มีการทบทวน

การลงทุนมหาศาลในโครงการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศอย่างเข้มแข็งมาก

ขึ น เพื่อประกันให้เกิดความรับผิดชอบจากนักลงทุนจากต่างชาติ  

โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อยเป็นโครงการท่ีมีความอื อฉาวมาตั งแต่ต้น เมื่อปี 2556 หน่วยงานภาค

ประชาสังคมได้ชี ให้เห็นว่า ยังไม่มีการปรึกษาหารือกับสาธารณะมากเพียงพอ มีการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ท่ีอ่อนแอ ขาดการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน และไม่มีหลักประกันด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานระหว่างประเทศ นับตั งแต่ช่วงเริ่มวางแผน ชุมชนในท้องถิ่นแทบไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจ

เกิดจากโครงการ และแผนบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ นจากโครงการนี  ในพื นท่ีรองรับผู้อพยพจากโครงการเขื่อน 

ผู้วิจัยพบว่าประชาชนต้องต่อสู้กับปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงอาหาร น ้า และท่ีดินอย่างเพียงพอ 

แม่น ้าเซเปียน-เซน ้าน้อยไหลลงสู่แม่น ้าเซกอง ซึ่งเป็นหนึ่งในล้าน ้าสาขาท่ีส้าคัญสุดของแม่น ้าโขง แม่น ้าเซกองมี

ต้นก้าเนิดจากท่ีราบสูงในภาคกลางของเวียดนาม ไหลผ่านประเทศลาว จากนั นไปบรรจบกับแม่น ้าโขงในกัมพูชา พื นท่ี
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ลุ่มน ้าของแม่น ้าเซกองในลาวและพื นท่ีริมฝ่ังล้าน ้าสาขาอีกจ้านวนมาก เป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนหลายหมื่นคนจาก

กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 20 กลุ่ม ทั งหมดต้องพึ่งพาอาศัยการจับปลาจากแม่น ้าและทรัพยากรจากป่าไม้ และ

อาศัยผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ เพื่อเก็บของป่าและเพาะปลูก นอกจากนั น ยังมีประชาชนกว่า 30,000 คนท่ีอาศัยอยู่ริมฝ่ัง

แม่น ้าเซกองในจังหวัดสตึงเตร็งในกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนพื นเมือง ท่ีต้องพึ่งพาทรัพยากรจากผืนดินและป่าต้น

น ้าเพื่อการยังชีพ สภาพแวดล้อมของชุมชนริมฝ่ังน ้าเซกองและระบบนิเวศในพื นท่ีลุ่มน ้า ก้าลังถูกคุกคามจากโครงการ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีก้าวร้าว โดยมีการวางแผนสร้างเขื่อนอย่างน้อย 17 แห่งในลุ่มน ้าแห่งนี  เพื่อผลิตไฟฟ้า

ส่งออกไปยังเวียดนามและไทย  

แม้ก่อนเขื่อนแตก โครงการผันน ้าจากแม่น ้าเซเปียน ลงไปสู่อ่างเก็บน ้าของเขื่อนในโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซ

เปียน-เซน ้าน้อย ก็ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อพื นท่ีท้ายน ้าแล้ว การเปล่ียนแปลงด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน ้า

ส่งผลให้จ้านวนสัตว์น ้าในพื นท่ีลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ริมฝ่ังน ้าเซเปียนไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ จาก

ความสูญเสียด้านอาชีพเหล่านี  พื นท่ีป่าอนุรักษ์เซเปียนซึ่งอยู่ติดกับแม่น ้าเซเปียน ก็ได้รับผลกระทบด้านลบจากโครงการ

นี เช่นกัน  

ผู้พัฒนาโครงการ ผู้ให้ทุนสนับสนุน และนักลงทุน ต้องถูกกดดันให้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ นจากโครงการเซเปียน-เซน ้าน้อย สอดคล้องกับกฎหมายของลาวและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั งแนว

ปฏิบัติท่ีดีสุด  

โครงการแห่งนี พัฒนาขึ นโดยบริษัทไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย จ้ากัด (PNPC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนท่ีจัดตั งขึ น

เมื่อปี 2555 โดยบริษัท SK Engineering and Construction (เกาหลีใต้) บริษัท Korea Western Power บริษัทผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง จ้ากัด (มหาชน) และ Lao Holding State Enterprise  ตามก้าหนดเดิม เขื่อนแห่งนี จะเริ่มจ่าย

ไฟฟ้าในปี 2562 โดย 90% ของไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกส่งออกไปประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เป็นผู้ซื อรายเดียว ส่วนธนาคารขนาดใหญ่จากไทยหลายแห่ง เป็น ผู้ให้ ทุนสนับสนุนโครงการประกอบด้วย 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา   

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั งนี ต้องเผชิญกับความท้าทายส้าคัญ ในการด้าเนินงานให้บริษัทและธนาคาร

เหล่านี ต้องรับผิดชอบ เพราะระบบยุติธรรมในลาวยังต้องมีการปฏิรูปอีกมาก ทั งยังมีอุปสรรคส้าคัญในการกดดันให้นัก

ลงทุนต้องรับผิดชอบ นอกจากนั น เนื่องจากมีความอ่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ มีความกลัวที่จะ

ถูกตอบโต้ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงกลไกเพื่อขอรับการเยียวยาจากบรรษัทได้  

แผนการสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน ้าหลายแห่งท่ัวลุ่มน ้าโขงตอนล่าง เป็นภัยคุกคามส้าคัญต่อระบบนิเวศใน

แม่น ้าโขงและความมั่นคงด้านอาหาร อาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น โครงการเซเปียน-เซน ้าน้อย

สะท้อนรูปแบบท่ัวไปของการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในลาวและท่ีอื่นๆ ในภูมิภาค กล่าวคือเป็นการตักตวง

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้โดยไม่มีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอกับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 
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และไม่ค้านึงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลประโยชน์และผลก้าไรส่วนใหญ่ของโครงการนี จะ

ตกอยู่ในมือของผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุน ปล่อยให้ชุมชนในท้องถิ่นต้องแบกรับผลกระทบและความเส่ียง ในขณะ

ท่ียังมีทางเลือกเพื่อการผลิตพลังงานและการพัฒนาอย่างอื่นท่ีดีกว่า เมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาด

ใหญ่ จึงต้องมีการประเมินทางเลือกเหล่านี อย่างรอบด้าน และต้องเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ

การวางแผนพัฒนา  

หลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั งนี  พันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น ้าโขงมีข้อเรียกร้องดังนี   

 ผู้พัฒนาโครงการและธนาคารผู้ให้ทุนต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อความเสียหายและ

อันตรายท่ีเกิดขึ นทั งหมด รวมทั งผลกระทบต่อพื นท่ีด้านท้ายน ้าในกัมพูชา  

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดในความตกลงสัมปทานของโครงการ ในส่วนท่ี

เป็นข้อก้าหนดความรับผิดชอบของบริษัท  

 ต้องมีการจัดท้าระบบท่ีเป็นอิสระและรอบด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รอดชีวิตสามารถแสดงความ

คาดหวังท่ีตนมีต่อการเยียวยาครั งนี  

 ผู้พัฒนาโครงการต้องให้ข้อมูลว่า จะด้าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของชาวบ้านอย่างรอบ

ด้านได้อย่างไร และจะมีการด้าเนินงานตามแผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูในระยะยาวอย่างไร การฟื้นฟู

ต้องเริ่มต้นในทันทีโดยไม่ชักช้า 

 รัฐบาลของประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่างต้องชะลอแผนก่อสร้างเขื่อนในลุ่มน ้าโขงตอนล่างออกไป 

จนกว่าจะมีการทบทวนอย่างรอบด้าน เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อพิจารณาแผนท่ีมีอยู่และทางเลือก

อื่น ๆ ในการวางแผนด้านพลังงานและการหารายได้จากการพัฒนา 
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