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วงจรน้าํ ทวมตามธรรมชาติของแมนาํ้ โขงตอนลางชวยเกือ้ หนุนขายใยชีวติ อันยิง่ ใหญ
และซับซอนซึง่ หลอเลีย้ งประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แมนาํ้ โขงนับเปน
แมนาํ้ ทีม่ รี ะบบนิเวศทีส่ มบูรณทส่ี ดุ ในโลกแหงหนึง่ และยังเปนแหลงผลิตปลาน้าํ จืด
ใหญสดุ ในโลกอีกดวย อยางไรก็ตาม ทรัพยากรอันล้าํ คานี้ ซึง่ สรางรายไดและผลิต
อาหารจุนเจือผูคนนับหลายสิบลานกําลังถูกคุกคามเนื่องจากแผนการสรางเขื่อน
ไซยะบุรีบนลําน้ําโขงสายหลัก แผนการณนี้อาจเปลี่ยนแมน้ําโขงไปตลอดกาล
เขื่อนไซยะบุรีถูกเสนอใหสรางในจังหวัดไซยะบุรี จังหวัดซึ่งเต็มไปดวยขุนเขาและ
ตั้งอยูหางไกลออกไปทางตอนเหนือของประเทศลาว ในบรรดาสิบเอ็ดเขื่อนที่ถูก
ผลักดันใหเกิดขึ้นบนแมน้ําโขงสายหลัก เขื่อนไซยะบุรีมีความกาวหนามากที่สุด
ในเดือนกันยายน 2553 เขื่อนไซยะบุรีเปนเขื่อนแรกที่มีการสงเขาสูกระบวนการ
ตัดสินใจในระดับภูมภิ าคเพือ่ ใหรฐั บาลประเทศแมนาํ้ โขงตอนลางอนุมตั ิ กระบวนการ
ดังกลาวเรียกวา “ขัน้ ตอนการแจง การปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง” (Procedures

for Notification, Prior Consultation and Agreement, PNPCA) ซึง่ สนับสนุน
โดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
หากไดรับการอนุมัติ เขื่อนไซยะบุรีจะสรางความเสียหายใหญหลวงตอสิ่งมีชีวิต
ในน้าํ รวมถึงการประมงทัง้ ในระดับทองถิน่ และระดับภูมภิ าค ตลอดทัว่ ทัง้ ลุม แมนา้ํ
ประชาชนราว 2,100 คนจะตองถูกโยกยายออกจากพื้นที่โครงการ และมากกวา
202,000 คนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับเขื่อนจะไดรับผลกระทบในดานการ
ดํารงชีวติ รายได และความมัน่ คงทางอาหาร เนือ่ งจากจะตองสูญเสียพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
และเกษตรริมฝงแมน้ํา นอกจากนี้ การรอนทองจะไมสามารถดําเนินอีกตอไปได
สวนการหาของปา เชน ปลีกลวยปา และหวาย จะทําไดยากยิง่ ขึน้ ความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากการสรางเขื่อนนี้จะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และการประมงตลอดทั่วทั้งลุมน้ํา ซึ่งจะมีผลกระทบตอคนนับลาน
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Ban Houay Xong
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Ban Talan
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โดยสามอาทิตยกอนหนานั้น ไดมีการออกรายงานการประเมินผลกระทบ
ทางดานสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ซึง่ สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการ
แม น้ํ า โขง รายงานฉบั บ สํ า คั ญ นี้ ไ ด มี ข อ เสนอให เ ลื่ อ นการตั ด สิ น ใจใดๆ
ที่เกี่ยวของกับเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักออกไปเปนเวลา 10 ป เนื่องจาก
มีความเสี่ยงและผลกระทบอันใหญหลวงมากมาย อันเนื่องมาจากบรรดา
โครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม แมจะมีขอเสนออยางชัดเจน กระบวนการ
ตัดสินใจก็ยังคงดําเนินตอไป
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Ban Khole
Ban Pak Hao

ขอตกลงระหวางสี่ประเทศ หากมีการเสนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําโขง
สายหลัก ในเดือนกันยายน 2553 เขื่อนไซยะบุรีไดกลายเปนเขื่อนแรกที่ได
เขาสูกระบวนการ PNPCA

ËÁÙ‹ºŒÒ¹
¶¹¹
Í‹Ò§à¡çº¹éÓ
¢Íºà¢μÍ‹Ò§à¡çº¹éÓ

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

เขื่อนกั้นลําน้ําโขงแหงนี้มีความยาวเขื่อน 810 เมตร จะตั้งอยูบริเวณ
แกงหลวง ซึง่ อยูห า งจากตัวเมืองไซยะบุรใี นตอนเหนือของลาวเปนระยะทาง
30 กิโลเมตร โดยจะผลิตไฟฟา 1,260 เมกะวัตต ทั้งนี้ 95 เปอรเซ็นตของ
ไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดจะสงออกไปยังประเทศไทย
รัฐบาลลาวไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับบริษทั ช.การชาง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการจากประเทศไทย ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2550 ขณะนี้การเจรจาเพื่อหานักลงทุนรวมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เชน รัฐบาล
ลาว บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง และ กฟผ. อินเตอรเนชันแนล กําลังดําเนินอยู
เขื่อนไซยะบุรีจะใชเวลาแปดปในการกอสรางใหแลวเสร็จและจะตองใชเงิน
ลงทุนประมาณ 3,500 ลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 105,000 ลานบาท

การสรางเขื่อนไซยะบุรีจะเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ํา
และระบบนิเวศในแมนาํ้ โขงอยางถาวร ซึง่ เปนการคุกคามตอความหลากหลาย
ของสายพันธุพืชและสัตวน้ํา ปลาอยางนอย 41 สายพันธุจะตกอยูในภาวะ
เสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรายแรงกับแหลง
ทีอ่ ยูอ าศัย อีกทัง้ เขือ่ นไซยะบุรจี ะกีดขวางทางอพยพสําคัญของปลาอยางนอย
23 สายพันธุ ปลาเหลานี้จะอพยพขึ้นสูแมน้ําโขงตอนบนที่หลวงพระบาง
ในประเทศลาว และเชียงของ เชียงแสนในประเทศไทย เขื่อนไซยะบุรีจึง
ขัดขวางวงจรชีวติ ทีจ่ าํ เปนสําหรับปลาอพยพทัง้ หลาย ไมวา จะเปนการวางไข
การผสมพันธุ และการเจริญเติบโต หนึ่งในปลาอพยพเหลานั้น คือ ปลาบึก
ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญของแมน้ําโขง และกําลังอยูในภาวะเสี่ยงตอการ
สูญพันธุอยางยิ่ง
เขื่อนไซยะบุรีจะสงผลรายแรงตอระบบนิเวศอันซับซอนของแมน้ําโขง ซึ่ง
ทุกวันนีไ้ ดรบั ผลกระทบจากเขือ่ นบนลําน้าํ โขงตอนบนในประเทศจีนอยูแ ลว
ยกตัวอยางเชน อางเก็บน้ําของเขื่อนจะทําใหไกหายไป ไกคือสาหรายน้ําจืด
ซึง่ เปนทัง้ แหลงอาหารสําคัญของปลาและเปนอาหารจานเด็ดในหลวงพระบาง
สําหรับหญิงชาวลาวทีอ่ าศัยอยูใ กลเคียงกับพืน้ ทีส่ รางเขือ่ น ไกคือแหลงรายได
สําคัญในชวงหนาแลง ยามที่ระดับน้ําในแมน้ําโขงลดต่ําและใสสะอาด ซึ่ง
ทําใหไกเจริญเติบโตไดดี
แมจะมีผลกระทบมหาศาลตอการประมงของภูมภิ าค นักสรางเขือ่ นตางพากัน
เพิกเฉยตอขอเห็นพองดังกลาวซึ่งผานการกลั่นกรองอยางเปนระบบ ซ้ํายัง
ไมใหคา ตอความรุนแรงของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ดวย โดยอางวาการออกแบบ
ติดตัง้ บันไดปลาโจนสองแหงใหกบั เขือ่ นไซยะบุรจี ะเปนการลดปญหาผลกระทบ
ดานการประมงได อยางไรก็ตาม ตั้งแตเมื่อเดือนกันยายน 2551 และลาสุด

หลังจากบันทึกความเขาใจดังกลาว ไดมีการลงนามในขอตกลงการพัฒนา
โครงการระหวางรัฐบาลลาวและบริษทั ช.การชาง ในเดือนพฤศจิกายน 2551
ทั้งๆ ที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการไดสง
ใหกับรัฐบาลลาวเพื่อการอนุมัติเปนครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2553
หลังจากนั้น ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจสําหรับความตกลงซื้อขาย
ไฟฟาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐบาลลาว
ในเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อให กฟผ. ซื้อไฟฟา 1,220 เมกะวัตต ในราคา
หนวยละ 2.159 บาท/ กิโลวัตต-ชม. โดยจะสงกระแสไฟฟาผานสายสงไฟฟา
เปนระยะทาง 200 กิโลเมตรจากเขื่อนไซยะบุรีไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยที่จังหวัดเลย
ในขณะที่เอกสารเกี่ยวกับโครงการ เชน รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ยัง
ไมมกี ารเปดเผยตอสาธารณะ ทวากลับมีความหวังวาโครงการดังกลาวจะไดรบั
การอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามภายในเดือนเมษายน
2554 ทัง้ นี้ ภายใตขอ ตกลงแมนาํ้ โขงป 2538 ประเทศตางๆ ในลุม แมนาํ้ โขง
ตอนลางไดรับรองขอตกลงที่กําหนดใหมีการแจง ปรึกษาหารือ เพื่อใหบรรลุ
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THE XAYABURI DAM

ในลาวไดรบั รูข อ มูลจากผูพ ฒ
ั นาโครงการเพียงบางสวนและ เปนขอมูลทีช่ วน
ใหเขาใจไขวเขว โดยผูพ ฒ
ั นาโครงการ นอกจากนี้ ประชาชนเหลานีแ้ ทบไมมี
โอกาสทีจ่ ะแสดงออกถึงความวิตกกังวลของตนไดเลย ในขณะเดียวกัน ผูค น
ที่อาศัยอยูชวงเหนือเขื่อนและทายน้ําในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม
ไดรบั ทราบขอมูลนอยมาก ทัง้ ๆ ทีเ่ ขือ่ นจะสงผลกระทบขามพรมแดนระหวาง
ประเทศ
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ในรายงาน SEA ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง กลุมของผูเชี่ยวชาญดาน
ประมงไดระบุไวอยางชัดเจนวาบันไดปลาโจนนั้นชวยอะไรไมได เนื่องจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอันยิง่ ใหญและจํานวนปลาอันมากมายมหาศาล
ในแมนา้ํ โขง แมวา ทางปลาผานจะไดรบั การออกแบบใหเขากับสายพันธุป ลา
จํานวนหนึ่ง แตรายงาน SEA ไดเตือนวาเขื่อนไซยะบุรีซึ่งมีความสูงถึง
32 เมตร นั้นสูงเกินกวาบันไดปลาโจนจะใชไดผล

¼ÙŒ¤¹áÅÐÇÔ¶Õ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔμ

เขื่อนไซยะบุรีตั้งอยูหางจากเมืองหลวงพระบางซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกเปนระยะทางประมาณ 150 กม. เขื่อนแหงนี้
จะตองอพยพผูคนมากกวา 2,100 คนจากสิบหมูบาน อางเก็บน้ําของเขื่อน
จะกินอาณาบริเวณจนทําใหอางเก็บน้ําอยูหางจากทางตอนใตของเมือง
ประวัติศาสตรแหงนี้ไปเพียง 48 กม. ชาวนาและชาวประมง 202,198 คน
จากสี่อําเภอในลาว ตลอดจนประชาชนจํานวนนับไมถวนทั่วลุมแมน้ําโขง
จะไดรับผลกระทบโดยออมจากเขื่อนแหงนี้
ชาวประมงและชาวนาที่อาศัยอยูใกลเคียงกับพื้นที่เขื่อนประกอบดวยกลุม
ชนเผาทีห่ ลากหลาย ซึง่ ดํารงชีวติ แตละวันดวยการจับปลา ปลูกขาว รอนทอง
เก็บของปา และปลูกพืชผักริมฝงแมน้ํา การอพยพโยกยายและผลกระทบ
ทางออม เชน การสูญเสียทีด่ นิ หรือการไมสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานี้จะทําใหวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง
ทั้งๆ ที่เขื่อนจะสรางผลกระทบอันรายแรงมากมาย แตประชาชนทองถิ่น
ในพืน้ ทีท่ จี่ ะไดรบั ผลกระทบในลาวและประเทศเพือ่ นบานกลับแทบไมไดรบั
ขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรีเลย ผูคนที่จะไดรับผลกระทบ

สําหรับชาวบานในแขวงไซยะบุรี เมืองนาน แขวงหลวงพระบาง และเมือง
จอมเพชร ที่ดินของพวกเขาจะถูกน้ําทวมและชาวบานเองจะตองถูกอพยพ
โยกยาย อนาคตยังดูนาวิตก เนื่องจากลาวมีประวัติไมคอยดีนักในเรื่อง
การพัฒนาเขื่อน อนาคตนั้นชางริบหรี่สําหรับบางครอบครัวในเมืองนาน
เนื่องจากชาวบานถูกโยกยายถิ่นฐานนับเปนครั้งที่สี่แลวภายในระยะเวลา
15 ปที่ผานมา นับตั้งแตถูกยายจากพื้นที่สูงใหลงมาอยูที่พื้นที่ราบ จากนั้น
ก็ถูกโยกยายอีกสองครั้งเนื่องจากน้ําทวมโดยไมไดรับความชวยเหลือใดๆ
ทัง้ นี้ แผนการอพยพโยกยายผูค นซึง่ ขาดมาตรฐาน ผลกระทบทางสิง่ แวดลอม
ที่ถูกละเลยในการหาหนทางบรรเทา และการไมใหทางเลือกในการดํารงชีพ
ของผูถ กู อพยพลวนเปนสิง่ สามัญทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศลาว นอกจากนี้ ปญหา
ตางๆ ที่ชัดเจนของประเทศลาว อันไดแก การไรศักยภาพของสถาบัน และ
การขาดเจตนารมยทางการเมืองในการที่จะบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหบรรลุ
ถึงการปกปองคุมครองทางสังคมขั้นต่ําที่สุด เปนสิ่งที่ชี้วาชุมชนในไซยะบุรี
คงจะเดินซ้าํ รอยชุมชนอืน่ ๆ ทีถ่ กู ทําใหยากจนยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบ
จากการสรางเขื่อน

¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¢Í§¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹
¢Í§¤¹Ê‹Ç¹¹ŒÍÂ

รัฐบาลลาวเชื่อวาเขื่อนไซยะบุรีจะเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญ ดึงดูด
การลงทุนจากตางชาติ และกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางไรก็ดี เหตุผลนีไ้ มเปนความจริง เนือ่ งจากรัฐบาลไมตระหนักวา อันทีจ่ ริง
แลว แมน้ําโขงเปนทรัพยสินที่ทรงคุณคาตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศลาว และภูมภิ าคอยูแ ลว แมนา้ํ โขงใหผลผลิตปลามหาศาล สราง
ความมั่นคงดานอาหาร ใหผืนดินและแหลงน้ําอันอุดมสมบูรณสําหรับ
การชลประทานเพื่อการเกษตร ทรัพยากรเหลานี้มีการหมุนเวียนสรางใหม
ตามธรรมชาติ โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆ นอกจากตองพึง่ พาความสมบูรณ
ของระบบนิเวศในแมน้ําเทานั้น การที่ไมสามารถเชื่อมโยงคาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการสรางเขื่อน ซึ่งจะสรางความ
เดือดรอนใหกบั คนนับลาน วามีความสัมพันธอยางไรบางกับแผนการบรรเทา
และชดเชยคาเสียหายดานสังคมและสิง่ แวดลอมนัน้ หมายความวามูลคาความ
เสียหายจะเกิดขึ้นจากเขื่อนยังไมไดรับการประเมินคาที่แทจริงออกมา

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ
ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ä«ÂÐºØÃÕ
¨Ñ § ËÇÑ ´ä«ÂÐºØÃÕà »š ¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ ¡à¹×èÍ§¨Ò¡·ÔÇ·ÑÈ¹·Õèà »š¹·ÔÇà¢ÒÊÅÑº
«Ñº«ŒÍ¹ ·Ø‹§´Í¡äÁŒ à·È¡ÒÅªŒÒ§ÍÑ¹â´‹§´Ñ§ à»š¹¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèÁÕ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé¤¹
·ŒÍ§¶Ôè¹¹ÔÂÁä»à·ÕèÂÇ¼Òá´§ «Öè§à»š¹¶éíÒàÅç¡æ ·Õè§´§ÒÁ μÑé§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ
¡Ñºà¢×èÍ¹ ¼¹Ñ§¶éíÒÁÕ¨ÒÃÖ¡ÊÁÑÂâºÃÒ³ ¡ÒÃÅ‹Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§à¾×èÍ
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹ºÃÔàÇ³¹Õé¡íÒÅÑ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç´Õ
·ÑÈ¹ÕÂÀÒ¾ÍÑ¹ÊÇÂ§ÒÁ ÁÃ´¡·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÍÑ¹ÁÕ¤Ò‹ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ä«ÂÐºØÃ¨Õ Ðà»ÅÕÂè ¹á»Å§ä»μÅÍ´¡ÒÅ à¹×Íè §¨Ò¡
¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

¡ÒÃÃ‹Í¹·Í§ã¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒáÅŒ§à»š¹áËÅ‹§ÃÒÂä´ŒÊÒí ¤ÑÞÊíÒËÃÑºªÒÇºŒÒ¹ã¹ÅÒÇ â´Âà©¾ÒÐ
¼ÙŒËÞÔ§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇË¹Öè§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ¶Ö§ÇÑ¹ÅÐ 8.50 ´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ° ¨Ò¡
¡ÒÃÃ‹Í¹·Í§ áμ‹¡ÒÃÃ‹Í¹·Í§¨Ð·íÒäÁ‹ä´ŒÍÕ¡μ‹Íä» ËÒ¡ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

มูลคาความเสียหายและผลประโยชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมของเขื่อน
ไซยะบุรีมีแนวโนมวาจะกระจายอยางไมเทาเทียมกันระหวางประเทศในลุม
แมนา้ํ โขงตอนลาง และในหมูป ระชาชน กลาวคือ ผลกระทบจากเขือ่ นจะสราง
ความเดือดรอนอยางมากใหกบั ชุมชนซึง่ มีวถิ ชี วี ติ ทีต่ อ งพึง่ พาทรัพยากรจาก
แมน้ํา และยังมีความยากจนอยูในระดับสูง ซึ่งจะสงผลลบตอความกาวหนา
ในการบรรลุเปาหมายการลดความยากจนและเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDG) ของประเทศลาว

6 à¢×èÍ¹º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ÊÒÂËÅÑ¡
ã¹ÅÒÇμÍ¹º¹
ã¹¨íÒ¹Ç¹à¢×èÍ¹·Ñé§ 11 à¢×èÍ¹·ÕèàÊ¹ÍÊÃŒÒ§º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ÊÒÂËÅÑ¡
à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕà»š¹Ë¹Öè§ã¹Ë¡â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèàÊ¹ÍãËŒÊÃŒÒ§º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§
ã¹ª‹Ç§·Õäè ËÅ¼‹Ò¹àªÕÂ§áÊ¹·Ò§μÍ¹àË¹×Í¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ä»¨¹¶Ö§
àÇÕÂ§¨Ñ¹·¹ã¹»ÃÐà·ÈÅÒÇ ¾×é¹·ÕèºÃÔàÇ³¹ÕéàμçÁä»´ŒÇÂËØºà¢Òá¤º
ªÑ¹ áÅÐÀÙà¢Ò¤´à¤ÕéÂÇ à¢×èÍ¹·Ñé§Ë¡¨Ð¼ÅÔμ¡ÃÐáÊä¿¿‡Òä´Œà¡×Íº
7,000 àÁ¡ÐÇÑ μ μ â´Âä¿¿‡ Ò Ê‹ Ç ¹ãËÞ‹ ¨ ÐÊ‹ § ÍÍ¡ä»¢ÒÂÂÑ §
»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ
à¢×èÍ¹·Ñé§Ë¡¹Õéä´ŒÃÑº¡ÒÃâ¦É³ÒÇ‹Ò¨ÐÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹ãËŒ¡ÑºÀÙÁÔÀÒ¤
â´Â¨Ð´Ö§´Ù´¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¨Ðª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§
¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Íº¹ÅíÒ¹éíÒ´ŒÇÂ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çμÒÁ ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
àËÅ‹Ò¹Õéà¼ÂãËŒàËç¹¶Ö§Í¹Ò¤μ·ÕèÁ×´Á¹¡Ç‹Ò¹Ñé¹ÁÒ¡ à¢×èÍ¹·Ñé§Ë¡
¨ÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§μ‹ÍÃÐºº¹ÔàÇÈ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¾×ªáÅÐ
ÊÑμÇ¹Òéí â´Â¨Ð·íÒãËŒáÁ‹¹Òéí â¢§ã¹ª‹Ç§º¹áÅÐª‹Ç§Å‹Ò§μÑ´¢Ò´ÍÍ¡¨Ò¡
¡Ñ¹ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ (SEA) ¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÁ‹¹Òéí â¢§«Ö§è à¼Âá¾Ã‹ÍÍ¡ÁÒã¹à´×Í¹μØÅÒ¤Á 2553
áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò 80% ¢Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹ª‹Ç§¹Õé¨Ð¶Ù¡á»Å§ÊÀÒ¾à»š¹
Í‹Ò§à¡çº¹éÒí ·Õàè ÃÕÂ§ÃÒÂà»š¹¢Ñ¹é æ «Ö§è ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ Í‹Ò§à¡çº¹éÒí àËÅ‹Ò¹Õé
¨Ð·‹ÇÁ·Ñº¾×¹é ·Õàè ¡ÉμÃáÅÐ¾×¹é ·Õ»è ÅÙ¡¼Ñ¡ÃÔÁ½˜§› ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃÒÂ§Ò¹
´Ñ§¡Å‹ÒÇÂÑ§ÃÐºØÇ‹ÒºÃÔàÇ³ÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹ª‹Ç§¹Õé¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¾×é¹·Õè
“ÂÒ¡¨¹ÍÂ‹Ò§áÊ¹ÊÒËÑÊ” à¹×èÍ§¨Ò¡áËÅ‹§¼ÊÁ¾Ñ¹¸ØáÅÐÇÒ§ä¢‹
«Ö§è ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞμ‹ÍÇ§¨ÃªÕÇμÔ ¢Í§»ÅÒ¨Ðä´ŒÃºÑ ¼Å¡ÃÐ·º ¹íÒä»ÊÙ‹
¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¼Å¼ÅÔμ»ÅÒà»š¹¨íÒ¹Ç¹¶Ö§ 270,000 ¶Ö§ 600,000
μÑ¹μ‹Í»‚ «Öè§à·ÕÂºä´Œ¡Ñº»ÃÔÁÒ³â»ÃμÕ¹ 60% ¢Í§»ÈØÊÑμÇ
ã¹ÅÒÇ ¨Ò¡¤‹Ò¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂÍÑ¹ÁËÒÈÒÅ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹â´ÂμÃ§¡Ñº
ÃÐºº¹ÔàÇÈáÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹ à¢×èÍ¹àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹¹‹Ò¨Ð¶×Í
ä´ŒÇ‹Òà»š¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤ áμ‹¡ÅÑºà»š¹¡ÒÃ·íÒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
ã¹¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§
ÂÑè§Â×¹·Õèä´Œ´íÒà¹Ô¹ÁÒ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹μŒÍ§¡ŒÒÇ¶ÍÂËÅÑ§¡ÅÑºä»

ÁÒÃ‹ÇÁ¡ÑºàÃÒ!

º·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

ในฐานะที่จะเปนตลาดรับซื้อไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อนไซยะบุรี ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในกระทรวงพลังงานและการไฟฟาแหงประเทศไทยจะมีบทบาท
สําคัญในการตัดสินใจวาจะสรางเขื่อนไซยะบุรีหรือไม นอกจากนี้ ช.การชาง
ซึ่งเปนผูพัฒนาหลักของโครงการก็เปนบริษัทกอสรางที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศไทย อีกทั้ง ธนาคารไทยยังพิจารณาที่จะใหทุนกูยืมสําหรับ
โครงการอีกดวย ธนาคารทีไ่ ดแสดงความสนใจทีจ่ ะรวมใหกยู มื ไดแก ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ทัง้ ๆ ที่
โครงการเขือ่ นไซยะบุรจี ะไมสอดคลองกับพันธกิจในเรือ่ งความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารเหลานั้นก็ตาม
ประเทศไทยซึ่งไดพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ําภายในประเทศมามากแลว ถูก
กระแสตอตานอยางหนักตอโครงการที่จะเกิดขึ้นในประเทศ เชน เขื่อน
ปากมูน จึงไดหนั ไปหาการนําเขาไฟฟาจากประเทศเพือ่ นบานซึง่ ภาคประชา
สังคมออนแอ และมักถูกปราบปราม กลุมประชาสังคมในประเทศไทยไดตั้ง
คําถามกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศซึ่งสงเสริมการพัฒนา
โรงไฟฟาขนาดใหญอยางยิ่ง เชนโรงไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน
ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ) และเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ภาคประชาสังคม
ได ส รุ ป ว า ความต อ งการไฟฟ า ในอนาคตถู ก คาดการณ ไว เ กิ น จริ ง ทั้ ง นี้
ศักยภาพในการใชมาตรการเพื่อสรางประสิทธิภาพในการใชไฟฟา พลังงาน
ทดแทน และทางเลือกสําหรับการกระจายนัน้ มีความสําคัญและมีความเปนไป
สําหรับประเทศไทย หากการปฎิรูปการวางแผนพลังงานยังคงดําเนินตอไป
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กระบวนการตัดสินใจของภูมิภาคเกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรีซึ่งสนับสนุนโดย
คณะกรรมาธิ ก ารแม น้ํ า โขงจะประกาศผลการตั ด สิ น ใจในช ว งต น เดื อ น
เมษายน 2554 กลุมคนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคตลอดจนพันธมิตร
ปกปองแมน้ําโขง (Save the Mekong coalition) ซึ่งเปนเครือขายความ
รวมมือขององคกรระดับทองถิ่น ภูมิภาค นานาชาติ และบุคคลทั่วไปนั้น
ไดรวมกันสงเสียงแสดงออกถึงความวิตกกังวลตออนาคตแมน้ําโขงอยาง
ตอเนื่อง เชนเดียวกัน กลุมประชาสังคมตางๆ ไดเรียกรองตอกรรมาธิการ
แมนา้ํ โขงและผูม อี าํ นาจในการตัดสินใจของภูมภิ าคใหระงับเขือ่ นไซยะบุรี โดย
ใหยดึ ขอแนะนําทีร่ ะบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบทางดานสิง่ แวดลอม
เชิงยุทธศาสตรที่วาการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใดๆ ก็ตามบนแมน้ําโขง
ควรเลื่อนออกไปอยางนอยสิบป
แม น้ํ า โขงที่ ไ หลอย า งอิ ส ระหมายถึ ง ความมั่ น คงและความมั่ ง คั่ ง สํ า หรั บ
ประชาชนในรุนปจจุบันและรุนตอๆ ไปในอนาคต ชองวางความแตกตาง
ในเรื่องความรูและการไมดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (best
practice) ในเรื่องความโปรงใส การมีสวนรวมของสาธารณะ และการ
ตรวจสอบไดยอมแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมแมน้ําโขง
อยางรอบคอบนั้นยังไมอาจเกิดขึ้นได อีกทั้ง ยังเปนการทําใหทรัพยากร
ซึง่ สรางประโยชนใหกบั คนนับลานของภูมภิ าคตองตกอยูใ นความเสีย่ ง ในภาวะ
ทีโ่ ลกกําลังเผชิญกับวิกฤตน้าํ และอาหารทีร่ นุ แรงมากขึน้ การรวมกันปกปอง
และแบงปนทรัพยากรอันอุดมสมบูรณของแมนา้ํ โขง มากกวาทีจ่ ะบอนทําลาย
ควรเปนสิ่งที่ผูมีอํานาจตัดสินใจของภูมิภาคใหความสําคัญอยางยิ่ง
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ในฐานะสมาชิกของพันธมิตรปกปองแมนา้ํ โขง องคกรแมนา้ํ นานาชาติทาํ งาน
เพือ่ ยกระดับความเขาใจของสาธารณะเกีย่ วกับภัยอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
สรางเขือ่ นกัน้ แมนา้ํ นานาชาติสายสําคัญ และเพือ่ ชีใ้ หเห็นวามีหนทางทีส่ ราง
ความยั่งยืนและสงบสุขในการที่จะตอบสนองความตองการพลังงานและน้ํา
ของมนุษย
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