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แมน้ําโขงเปนหนึ่งในแมน้ําสายใหญสุดของโลก เริ่มจากที่ราบสูงทิเบต
แมนา้ํ โขงไหลผานหกประเทศจนไปถึงสามเหลีย่ มปากแมนา้ํ โขงในเวียดนาม
กอนจะไหลลงสูท ะเลจีนใต แมวา จีนไดสรางเขือ่ นหลายแหงขึน้ บนแมนา้ํ โขง
ตอนบน แตแมน้ําโขงตอนลางที่ใชรวมกันระหวางกัมพูชา ลาว ไทย และ
เวียดนาม ยังคงไหลอยางอิสระ แมน้ําโขงตอนลางมีคุณคาทั้งดานอาหาร
รายได สุ ข ภาพ และอั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมสํ า หรั บ ประชาชนกว า
60 ลานคน แตรัฐบาลทั้งสี่ประเทศไดรื้อฟนแผนการสรางเขื่อนขนาดใหญ
หลายแหงทั่วทั้งลําน้ําเพื่อผลิตไฟฟา แมวาจะมีทางเลือกที่ดีกวาก็ตาม
แผนการสรางเขื่อนหลายแหงบนแมน้ําโขงตอนลางสืบยอนกลับไปไดจนถึง
ทศวรรษ 1950 แตไมสามารถสรางไดจนสําเร็จในชวงหลายทศวรรษทีผ่ า นมา
เป น เพราะสงครามและความไร เ สถี ย รภาพในภู มิ ภ าค แต ส ถานการณ

เปลี่ยนแปลงไปแลว ในชวงทศวรรษ 1990 รัฐบาลจีนเริ่มกอสรางเขื่อนชุด
ขนาดใหญตอนบนของแมน้ํา และในชวงกลางทศวรรษ 2000 บริษัทจาก
ประเทศจีน ไทย เวียดนาม และมาเลเซียรื้อฟนแผนสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดใหญ 11 โครงการในดานลางของแมน้ําโขงสายหลัก โดย 9 โครงการ
อยูในประเทศลาว และอีก 2 โครงการอยูในกัมพูชา ไฟฟาสวนใหญที่ผลิตได
จะขายใหกับไทยและเวียดนาม
ยอนกลับไปเมือ่ มีการสรางเขือ่ นเปนครัง้ แรก ยังมีความเขาใจไมมากนักเกีย่ วกับ
วิถีการดํารงชีพของประชาชนที่พึ่งพาแมน้ําโขงและระบบนิเวศ องคความรู
เกีย่ วกับความเสีย่ งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมของเขือ่ นมีอยูน อ ยมาก
เมือ่ มีความเขาใจมากขึน้ ถึงตนทุนและภยันตรายจากเขือ่ นในแมนา้ํ โขง ทําให
เกิดความตึงเครียดระหวางคนที่จะไดรับประโยชนจากการสรางเขื่อน กับ
ประชาชนผูจะไดรับผลกระทบ
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แมน้ําโขงตอนลางเปนแหลงอาหารสําคัญที่ชวยคุมครองความมั่นคง
ดานอาหารในแผนดินใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากจํานวน
ประชาชน 60 ลานคนซึ่งอาศัยอยูในลุมน้ําแหงนี้ ประมาณวา 80%
ตองพึง่ พาสายน้าํ แหงนีโ้ ดยตรงดานอาหารและความเปนอยู ถือวาเปน
แหลงประมงชายฝงแหลงใหญที่สุดและมีผลผลิตมากที่สุดของโลก
นักวิทยาศาสตรคนพบปลาประมาณ 850 สายพันธุ แตคาดวานาจะมี
ปลากวา 1,000 สายพันธุอ ยูใ นสายน้าํ แหงนี้ กวาหนึง่ ในสามของสายพันธุ
ปลาเหลานี้เปนปลาอพยพที่เดินทางเปนระยะทางกวา 1,000 กม.
ในแมน้ําทั้งเพื่อหาอาหารและผสมพันธุ ในบางพื้นที่ อัตราการอพยพ
ของปลาสูงถึงสามลานตัวตอชั่วโมง ทําใหแมน้ําโขงเปนที่อยูอาศัย
ใหญที่สุดของสัตวอพยพแหงหนึ่งของโลก
ปลาเปนแหลงโปรตีนสําคัญของประชาชนจํานวนมากทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค จาก
งานวิจยั ขององคการกองทุนสัตวปา โลกสากล (WWF) และมหาวิทยาลัย
แหงชาติออสเตรเลีย (Australian National University) พบวาแทบ
จะเปนไปไมไดเลยที่จะหาอาหารอื่นมาทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไป
เนือ่ งจากในภูมภิ าคแมนา้ํ โขงไมมที ดี่ นิ และแหลงน้าํ เหลือมากพอสําหรับ
การเลี้ยงสัตว เพื่อเปนแหลงโปรตีนทดแทนสัตวน้ําจากแมน้ําโขง
มูลคาทางเศรษฐกิจของการประมงในแมนา้ํ โขงนัน้ มหาศาล ในแตละป
ปลาในแมนา้ํ โขงสรางรายไดจากการขาย 3.9 ถึง 7 พันลานเหรียญสหรัฐ
แตคาดวามูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมจะสูงกวานี้มาก ขอมูลเหลานี้
ยังไมรวมถึงมูลคาทางเศรษฐกิจทีม่ ตี อ ประชาชนอีกจํานวนมาก ซึง่ ขาย
ปลาอยูในตลาด ขนสงปลาไปยังเมืองตางๆ ทําอาหารขาย และสินคา
และวัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ ทัง้ ยังไมรวมถึงประชาชนอีกหลายลานคน
ซึ่งอาศัยอยูตามริมฝงน้ํา พวกเขาจับปลาเพื่อไวกินเองและมีชีวิต
นอกเหนือจากเศรษฐกิจแบบซื้อขาย

แมน้ําสายนี้เปนแหลงอาหารในดานอื่นๆ ดวย ชาวบานหลายลานคน
ปลูกผักริมน้ําในฤดูแลง ความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรกรรมและ
นาขาวในแผนดินใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตองพึง่ พาสารอาหาร
ที่พัดพามาตามลําน้ําโขง บริเวณพื้นที่น้ําหลากและพื้นที่ชุมน้ําของ
แมนา้ํ โขงชวยดักจับตะกอนและสารอาหาร ทําใหพนื้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณและ
ชวยปองกันการกัดเซาะของชายฝง

ã¤Ã¨Ðä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡à¢×èÍ¹?

ในป 2553 คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง (Mekong River CommissionMRC) ตีพิมพรายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิง
ยุทธศาสตร เพือ่ พิจารณาวาจะเกิดผลกระทบอยางไรหากมีการสรางเขือ่ น
11 โครงการบนแมนา้ํ โขงตอนลาง เปนการศึกษาโดยอาศัยความรูค วาม
ชํานาญจากนักวิทยาศาสตรชั้นนําในภูมิภาค ตลอดจนเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน กอนทําการศึกษา รัฐบาลของประเทศในลุมน้ําโขง
มีความเขาใจไมมากนักเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม
จากการสรางเขื่อน
จากการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรทําใหได
ขอสรุปวา เขื่อนทั้ง 11 แหงจะเปลี่ยนใหกวาครึ่งหนึ่งของแมน้ําโขง
ตอนลางที่ไหลอยางอิสระกลายสภาพเปนเหมือนอางเก็บน้ํานิ่ง เขื่อน
เหลานี้จะปดกั้นเสนทางอพยพของปลา และสงผลใหเกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมตามธรรมชาติของปลา ทําใหสายพันธุปลาในแมน้ําโขง
ลดลงประมาณ 26-42% ทําใหสูญเสียมูลคาไป 500 ลานเหรียญตอป
และปลาอีกกวา 100 สายพันธุเ สีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ ประมาณวาประชาชน
106,000 คนจะตองถูกบังคับใหโยกยายถิ่นฐาน และเปนภัยคุกคาม
ตอความมัน่ คงดานอาหารของประชาชนกวาสองลานคนและอีกหลาย
ลานคนจะไดรับผลกระทบดานอาหาร รายได และวิถีชีวิต
ภาคเกษตรจะไดรบั ผลกระทบเชนกัน กลาวคืออางเก็บน้าํ ของเขือ่ นจะ
สงผลใหเกิดน้ําทวมในกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรริมน้ํา และเปน
แหลงอาหารสําคัญของเกษตรกรทีม่ รี ายไดพงึ่ ตนเองได เขือ่ นเหลานีย้ งั
ปดกั้นการไหลของสารอาหารและตะกอนตามลําน้ํา สงผลกระทบตอ
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรกรรมในภูมิภาค ทั้งนี้จากการ
ประเมินผลกระทบดานสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตร คาดการณวา เขือ่ น
ที่สรางตอนบนในประเทศจีนจะสงผลใหปริมาณของตะกอนที่ไหลสู

¼ÙŒËÞÔ§Ã‹Í¹·Í§¨Ò¡áÁ‹¹éíÒâ¢§ ã¡ÅŒ¨Ø´ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ
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ดานทายน้ําลดลง 50% และจะลดลงอีกครึ่งหนึ่งหากมีการสรางเขื่อน
ในลุม น้าํ โขงตอนลาง ทําใหเหลือตะกอนและสารอาหารทีพ่ ดั ไหลลงมา
เพียง 25% และยังทําใหเกิดการกัดเซาะของริมฝง น้าํ และสงผลกระทบ
ตอบริเวณน้าํ หลากทีส่ ามเหลีย่ มปากแมนา้ํ โขง เปนภัยคุกคามตอแหลง
ปลูกขาวและเกษตรกรรมที่สําคัญของเวียดนาม

·Ò§àÅ×Í¡¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÑ§§Ò¹·Õè´Õ¡Ç‹Ò

รัฐบาลประเทศตางๆ พยายามสรางความชอบธรรมใหกบั การสรางเขือ่ น
ในลุมน้ําโขงตอนลาง โดยอางวามีความจําเปนเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค แตในความเปนจริง เขื่อนใน

แมน้ําโขงสายหลักจะสามารถตอบสนองเพียงประมาณ 6-8% ของ
ความตองการดานพลังงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ภายในป
2568 และในความจริงมีทางเลือกอืน่ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการดาน
พลังงานไดอยางมีความรับผิดชอบมากกวา มีงานศึกษาซึง่ ชีใ้ หเห็นวา
ประเทศไทยจะสามารถตอบสนองความตองการดานพลังงานในอนาคต
โดยไมจําเปนตองนําเขาไฟฟาพลังน้ําเพิ่มเติม ไมตองเพิ่มการผลิต
ไฟฟาจากถานหินหรือนิวเคลียร การลงทุนดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟาความรอนรวม
(co-generation) จะชวยลดคาใชจายดานไฟฟาใหกับผูบริโภคไดถึง
12% ภายในป 2573 หรือคิดเปนเงินจํานวน 67 พันลานเหรียญ
อยางไรก็ตาม การทุจริตยังเปนปจจัยสําคัญทีส่ นับสนุนใหมกี ารสรางเขือ่ น
บริษทั หลายแหงและเจาหนาทีข่ องรัฐซึง่ ไดรบั ผลประโยชนสว นตัวจาก
การสรางเขื่อนเหลานี้ และหลายคนดํารงตําแหนงในหนวยงานของ
รัฐบาลซึ่งมีมติใหเดินหนาโครงการเขื่อนตอไป
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การวางแผนดานพลังงานอยางโปรงใสและมีสว นรวมโดยมีการปรึกษา
หารืออยางกวางขวางกับสาธารณะจะชวยประกันวารัฐบาลตัดสินใจได
อยางดีสุดสําหรับประเทศตนเอง

à¢×èÍ¹áÅÐ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò”

รัฐบาลสปป.ลาววางแผนสรางเขื่อน 9 จาก 11 แหงในแมน้ําโขง และ
เสนอวาตองการทําใหประเทศตนเองเปน “แบตเตอรีแ่ หงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต” เพือ่ ขายไฟฟาใหกบั ประเทศเพือ่ นบานทีร่ า่ํ รวยกวา เจาหนาที่
รัฐบาลลาวอางวาเขื่อนในลุมน้ําโขงตอนลางจะทําใหเกิดรายได และ
เปดประตูไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตรายไดเหลานี้
อาจไมไดนําไปสูความกาวหนาทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ
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รายได จํ า นวนมากจากเขื่ อ นไม ต กไปถึ ง ประชาชนในประเทศลาว
เนือ่ งจากประเทศแหงนีข้ าดโครงสรางสถาบันและศักยภาพทีจ่ าํ เปนเพือ่
บริหารจัดการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลก็มีปญหาการ
ทุจริตอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศลาวยังไมมีภาคประชาสังคมและ
สือ่ มวลชนทีเ่ ขมแข็ง ทีค่ อยตรวจสอบการใชจา ยเงินดังกลาว รัฐบาลลาว
ยั ง ให ข อ มู ล เพี ย งเล็ ก น อ ยเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารในการนํ า รายได เ หล า นี้
มาใชใหเปนประโยชนกับวิถีชีวิตของประชาชน เชนเดียวกับโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําอื่นๆ ในอดีตของลาว มีโอกาสนอยมากที่ประชาชน
ที่ยากจนสุดซึ่งอยูใกลกับเขื่อนจะไดรับประโยชน

¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂã¹¡ÒÃãªŒÊÒÂ¹éíÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

ในป 2538 รัฐบาลกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามลงนามในขอตกลง
เพือ่ สงเสริมความรวมมือในการใชและบริหารจัดการลุม น้าํ โขงตอนลาง
และมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC) ขึ้นมาเพื่อเปน
หนวยงานตามขอตกลง และเห็นชอบที่จะแจงใหแตละฝายทราบ
หากมีโครงการพัฒนาใดๆ ตามขอกําหนดของขอตกลงนี้ รัฐบาล
ตางเห็นชอบทีจ่ ะปรึกษาหารือกันเกีย่ วกับขอเสนอโครงการสรางเขือ่ น
ในแมน้ําโขงตอนลาง
รัฐบาลทั้งสี่ประเทศประสบปญหาในการปฏิบัติตามขอตกลงแมน้ําโขง
ในป 2555 ลาวประกาศเดินหนาสรางเขื่อนไซยะบุรี โดยอางวาเปน
สิทธิตามอธิปไตยที่ตนมีอยู อันที่จริง ขอตกลงแมน้ําโขงกําหนดให
รัฐบาลเจรจาเพื่อใหเกิดความเห็นชอบกอนจะยินยอมใหมีการสราง
เขือ่ นใดๆ ในป 2554 รัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมนาํ้ โขง
เห็นชอบใหมกี ารศึกษาขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลกระทบของเขือ่ น แต
รัฐบาลลาวปฏิเสธที่จะชะลอการกอสรางออกไปเพื่อรอใหมีการศึกษา
ผลกระทบกอน โครงการเขือ่ นไซยะบุรเี ปนตัวอยางทีอ่ นั ตราย โดยลาว
เริม่ กอสรางเขือ่ นทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมตอบสนองขอกังวลของประเทศเพือ่ นบาน
เสียกอน
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ประชาชนทัว่ ไปเริม่ ตระหนักถึงแผนการสรางเขือ่ นในลุม น้าํ โขงตอนลาง
และผลเสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แม น้ํ า โขงที่ อุ ด มสมบู ร ณ มี มู ล ค า มหาศาล
การอนุรกั ษแมนา้ํ โขงตองพึง่ พาความทุม เทและพันธกิจของคนในหลาย
ภาคสวน ไดแก
■

■

■

■

■

■

■

■

พลเมืองที่ใสใจ ซึ่งเรียกรองใหยกเลิกการสรางเขื่อน รวมทั้ง
ประชาชนทั่ ว โลกที่ ก ล า แสดงความเห็ น แทนประชาชนในลาว
เนื่องจากอันตรายเกินไปที่คนลาวจะแสดงความเห็นเหลานี้
ชุมชนรวมสายน้าํ ซึง่ เรียกรองใหมกี ารเคารพและคุม ครองสิทธิของ
ตนเอง
ผูสื่อขาว ซึ่งประกันวาตองมีการตรวจสอบการตัดสินใจของผูนํา
รัฐบาล
นักวิทยาศาสตร ซึง่ ชวยอุดชองวางขององคความรูเ กีย่ วกับแมนาํ้ โขง
และความสําคัญตอประชาชน
ผูนํารัฐบาล ซึ่งเรียกรองใหชะลอการสรางเขื่อนในแมน้ําโขง เพื่อ
ใหมกี ารศึกษาผลกระทบและศึกษาดานวิทยาศาสตร รวมทัง้ มีการ
ปรึกษาหารือเสียกอน
นักสิง่ แวดลอม ซึง่ ใหความรูก บั ผูม อี าํ นาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ทางเลือกอื่นที่สะอาดกวาและรับผิดชอบมากกวาการสรางเขื่อน
ขนาดใหญ
บริษทั ตางๆ ทีล่ งทุนในเทคโนโลยีผลิตพลังงานทีส่ ะอาดและรับผิดชอบ
มากกวาในภูมิภาคนี้
ผูกําหนดนโยบาย ซึ่งตองการปฏิรูปคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
เพื่ อ ให ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้นในลุมน้ําแหงนี้
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