
áÁ‹¹éíÒâ¢§ ºÃÔàÇ³·ŒÒÂ¹éíÒ¢Í§¨Ø´·ÕèàÊ¹ÍãËŒÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁ·Õè¡íÒÅÑ§¡‹Íμ ÑÇº¹ÅíÒ¹é íÒâ¢§
à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ
à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ«Öè§¶Ù¡àÊ¹ÍãËŒÊÃŒÒ§ã¹à¢μËØºà¢ÒÊÅÑº«Ñº«ŒÍ¹·Ò§μÍ¹àË¹×Í¢Í§»ÃÐà·ÈÅÒÇ¹Ñé¹ÍÂÙ‹ã¹¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹ áÅÐÁÕ
¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´ àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºÍÕ¡ÊÔºà¢×èÍ¹·ÕèàÊ¹ÍÊÃŒÒ§º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§ÊÒÂËÅÑ¡μÍ¹Å‹Ò§ ËÒ¡ÊÃŒÒ§ à¢×èÍ¹¹Õé
¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂ‹Ò§¶ÒÇÃ·ÕèäÁ‹ÍÒ¨¨Ðá¡Œä¢ä´Œμ ‹ÍÃÐºº¹ÔàÇÈ¢Í§áÁ‹¹éíÒ·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ÊÒÂ¹Õé«Öè§ËÅ‹ÍàÅÕéÂ§ªÕÇÔμ¢Í§¼ÙŒ¤¹
¹ÑºÅŒÒ¹ ªÒÇºŒÒ¹¡Ç‹Ò 2,100 ¤¹ ¨Ðμ ŒÍ§Í¾Â¾âÂ¡ÂŒÒÂ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 202,000 ¤¹¨Ðä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºâ´ÂμÃ§ »ÅÒÍÕ¡ËÅÒÂ
ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�·Õèà»š¹´Ñ§àÍ¡ÅÑ¡É³ �¢Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§ àª‹¹ »ÅÒºÖ¡ ¨Ðμ¡ÍÂÙ‹ã¹ÀÒÇÐÊÙÞ¾Ñ¹ Ø̧� 

วงจรนํ้าทวมตามธรรมชาติของแมนํ้าโขงตอนลางชวยเก้ือหนุนขายใยชีวิตอันย่ิงใหญ
และซับซอนซ่ึงหลอเล้ียงประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แมนํ้าโขงนับเปน
แมนํ้าท่ีมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง และยังเปนแหลงผลิตปลานํ้าจืด
ใหญสดุในโลกอกีดวย อยางไรกต็าม ทรพัยากรอนัล้าํคาน้ี ซึง่สรางรายไดและผลติ
อาหารจุนเจือผูคนนับหลายสิบลานกําลังถูกคุกคามเน่ืองจากแผนการสรางเข่ือน
ไซยะบุรีบนลําน้ําโขงสายหลัก แผนการณนี้อาจเปล่ียนแมน้ําโขงไปตลอดกาล 
เขื่อนไซยะบุรีถูกเสนอใหสรางในจังหวัดไซยะบุรี จังหวัดซึ่งเต็มไปดวยขุนเขาและ
ตั้งอยูหางไกลออกไปทางตอนเหนือของประเทศลาว ในบรรดาสิบเอ็ดเขื่อนที่ถูก
ผลักดันใหเกิดขึ้นบนแมน้ําโขงสายหลัก เขื่อนไซยะบุรีมีความกาวหนามากที่สุด 
ในเดือนกันยายน 2553 เขื่อนไซยะบุรีเปนเขื่อนแรกที่มีการสงเขาสูกระบวนการ
ตัดสินใจในระดับภูมิภาคเพ่ือใหรัฐบาลประเทศแมนํ้าโขงตอนลางอนุมัติ กระบวนการ
ดังกลาวเรียกวา “ข้ันตอนการแจง การปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง” (Procedures 

for Notifi cation, Prior Consultation and Agreement, PNPCA) ซึง่สนบัสนนุ
โดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
หากไดรับการอนุมัติ เขื่อนไซยะบุรีจะสรางความเสียหายใหญหลวงตอสิ่งมีชีวิต
ในน้าํ รวมถงึการประมงท้ังในระดับทองถิน่ และระดบัภมูภิาค ตลอดทัว่ทัง้ลุมแมน้าํ 
ประชาชนราว 2,100 คนจะตองถูกโยกยายออกจากพ้ืนที่โครงการ และมากกวา 
202,000 คนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับเข่ือนจะไดรับผลกระทบในดานการ
ดํารงชีวิต รายได และความม่ันคงทางอาหาร เน่ืองจากจะตองสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และเกษตรริมฝงแมน้ํา นอกจากน้ี การรอนทองจะไมสามารถดําเนินอีกตอไปได 
สวนการหาของปา เชน ปลกีลวยปา และหวาย จะทําไดยากย่ิงข้ึน ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดข้ึนโดยมีสาเหตุจากการสรางเข่ือนนี้จะสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และการประมงตลอดทั่วทั้งลุมน้ํา ซึ่งจะมีผลกระทบตอคนนับลาน 
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à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ¨Ð·íÒãËŒ í̈Ò¹Ç¹»ÅÒÅ´¹ŒÍÂÅ§ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàÊ×èÍÁ¶ÍÂμ ‹Í¤ÇÒÁ
ËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§»ÅÒ «Öè§à»š¹ÍÑ¹μÃÒÂμ ‹Í¡ÒÃ»ÃÐÁ§¹éíÒ¨×´·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´
ã¹âÅ¡áË‹§¹Õé Ö̈§¹Ñºà»š¹ÃÒ¤Ò¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ·ÕèÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞμ ‹ÍÇÔ¶Õ¡ÒÃ í́ÒÃ§ªÕÇÔμáÅÐ
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ¢Í§¼ÙŒ¤¹¹ÑºÅŒÒ¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ÃÔÁ¹éíÒâ¢§

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ
เขื่อนกั้นลําน้ําโขงแหงนี้มีความยาวเข่ือน 810 เมตร จะตั้งอยูบริเวณ
แกงหลวง ซึง่อยูหางจากตัวเมืองไซยะบุรใีนตอนเหนือของลาวเปนระยะทาง 
30 กิโลเมตร โดยจะผลิตไฟฟา 1,260 เมกะวัตต ทั้งนี้ 95 เปอรเซ็นตของ
ไฟฟาท้ังหมดท่ีผลิตไดจะสงออกไปยังประเทศไทย 
รฐับาลลาวไดลงนามในบนัทึกความเขาใจ (MOU) กบับรษิทั ช.การชาง จาํกดั 
(มหาชน) ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการจากประเทศไทย ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2550 ขณะนี้การเจรจาเพ่ือหานักลงทุนรวมอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ เชน รัฐบาล
ลาว บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง และ กฟผ. อินเตอรเนชันแนล กําลังดําเนินอยู 
เขื่อนไซยะบุรีจะใชเวลาแปดปในการกอสรางใหแลวเสร็จและจะตองใชเงิน
ลงทุนประมาณ 3,500 ลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 105,000 ลานบาท
หลังจากบันทึกความเขาใจดังกลาว ไดมีการลงนามในขอตกลงการพัฒนา
โครงการระหวางรัฐบาลลาวและบริษทั ช.การชาง ในเดือนพฤศจิกายน 2551 
ทั้งๆ ที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการไดสง
ใหกับรัฐบาลลาวเพ่ือการอนุมัติเปนคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ 2553 
หลังจากนั้น ไดมีการลงนามในบันทกึความเขาใจสําหรับความตกลงซื้อขาย
ไฟฟาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐบาลลาว
ในเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อให กฟผ. ซื้อไฟฟา 1,220 เมกะวัตต ในราคา
หนวยละ 2.159 บาท/ กโิลวตัต-ชม. โดยจะสงกระแสไฟฟาผานสายสงไฟฟา
เปนระยะทาง 200 กิโลเมตรจากเขื่อนไซยะบุรีไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยที่จังหวัดเลย 
ในขณะท่ีเอกสารเก่ียวกับโครงการ เชน รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม ยัง
ไมมีการเปดเผยตอสาธารณะ ทวากลับมีความหวังวาโครงการดังกลาวจะไดรับ
การอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามภายในเดือนเมษายน 
2554 ท้ังน้ี ภายใตขอตกลงแมนํ้าโขงป 2538 ประเทศตางๆ ในลุมแมนํ้าโขง
ตอนลางไดรับรองขอตกลงที่กําหนดใหมีการแจง ปรึกษาหารือ เพื่อใหบรรลุ

ขอตกลงระหวางส่ีประเทศ หากมีการเสนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําโขง
สายหลัก ในเดือนกันยายน 2553 เข่ือนไซยะบุรีไดกลายเปนเข่ือนแรกที่ได
เขาสูกระบวนการ PNPCA 
โดยสามอาทิตยกอนหนานั้น ไดมีการออกรายงานการประเมินผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ซึง่สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง รายงานฉบับสําคัญนี้ไดมีขอเสนอใหเลื่อนการตัดสินใจใดๆ 
ที่เกี่ยวของกับเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักออกไปเปนเวลา 10 ป เนื่องจาก
มีความเส่ียงและผลกระทบอันใหญหลวงมากมาย อันเน่ืองมาจากบรรดา
โครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม แมจะมีขอเสนออยางชัดเจน กระบวนการ
ตัดสินใจก็ยังคงดําเนินตอไป 
ÍÑ¹μÃÒÂμ‹Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾·Ò§¹éíÒ 
áÅÐ¼Å¼ÅÔμ·Ò§¡ÒÃ»ÃÐÁ§ 
การสรางเข่ือนไซยะบุรีจะเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในนํ้า
และระบบนิเวศในแมนํ้าโขงอยางถาวร ซ่ึงเปนการคุกคามตอความหลากหลาย
ของสายพันธุพืชและสัตวน้ํา ปลาอยางนอย 41 สายพันธุจะตกอยูในภาวะ
เสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรายแรงกับแหลง
ท่ีอยูอาศัย อีกท้ัง เข่ือนไซยะบุรีจะกีดขวางทางอพยพสําคัญของปลาอยางนอย 
23 สายพันธุ ปลาเหลานี้จะอพยพข้ึนสูแมน้ําโขงตอนบนท่ีหลวงพระบาง
ในประเทศลาว และเชียงของ เชียงแสนในประเทศไทย เข่ือนไซยะบุรีจึง
ขดัขวางวงจรชวีติทีจ่าํเปนสาํหรับปลาอพยพทัง้หลาย ไมวาจะเปนการวางไข 
การผสมพันธุ และการเจริญเติบโต หนึ่งในปลาอพยพเหลานั้น คือ ปลาบึก
ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญของแมน้ําโขง และกําลังอยูในภาวะเส่ียงตอการ
สูญพันธุอยางยิ่ง 
เขื่อนไซยะบุรีจะสงผลรายแรงตอระบบนิเวศอันซับซอนของแมน้ําโขง ซึ่ง
ทกุวนันีไ้ดรบัผลกระทบจากเขือ่นบนลาํน้าํโขงตอนบนในประเทศจนีอยูแลว 
ยกตัวอยางเชน อางเก็บน้ําของเข่ือนจะทําใหไกหายไป ไกคือสาหรายน้ําจืด
ซึง่เปนทัง้แหลงอาหารสาํคญัของปลาและเปนอาหารจานเดด็ในหลวงพระบาง 
สําหรับหญิงชาวลาวท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกับพ้ืนท่ีสรางเข่ือน ไกคือแหลงรายได
สําคัญในชวงหนาแลง ยามท่ีระดับน้ําในแมน้ําโขงลดต่ําและใสสะอาด ซึ่ง
ทําใหไกเจริญเติบโตไดดี 
แมจะมีผลกระทบมหาศาลตอการประมงของภูมิภาค นักสรางเข่ือนตางพากัน
เพิกเฉยตอขอเห็นพองดังกลาวซ่ึงผานการกล่ันกรองอยางเปนระบบ ซ้ํายัง
ไมใหคาตอความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดวย โดยอางวาการออกแบบ
ติดต้ังบันไดปลาโจนสองแหงใหกับเข่ือนไซยะบุรีจะเปนการลดปญหาผลกระทบ
ดานการประมงได อยางไรก็ตาม ตั้งแตเมื่อเดือนกันยายน 2551 และลาสุด
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¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃÕ

à¢×èÍ¹ä«ÂÐºØÃṎ Ð·íÒÅÒÂ»ÃÐªÒ¡Ã»ÅÒºÖ¡ «Öè§à»š¹ÊÑμÇ �ãËÞ‹ã¡ÅŒÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø�ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÂÇ´  
(© Zeb Hogan)

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

ในรายงาน SEA ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง กลุมของผูเชี่ยวชาญดาน
ประมงไดระบุไวอยางชัดเจนวาบันไดปลาโจนน้ันชวยอะไรไมได เนื่องจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอันย่ิงใหญและจํานวนปลาอันมากมายมหาศาล
ในแมน้าํโขง แมวาทางปลาผานจะไดรบัการออกแบบใหเขากบัสายพันธุปลา
จํานวนหนึ่ง แตรายงาน SEA ไดเตือนวาเข่ือนไซยะบุรีซ่ึงมีความสูงถึง 
32 เมตร นั้นสูงเกินกวาบันไดปลาโจนจะใชไดผล
¼ÙŒ¤¹áÅÐÇÔ¶Õ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔμ 
เข่ือนไซยะบุรีตั้งอยูหางจากเมืองหลวงพระบางซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกเปนระยะทางประมาณ 150 กม. เข่ือนแหงนี้
จะตองอพยพผูคนมากกวา 2,100 คนจากสิบหมูบาน อางเก็บน้ําของเข่ือน
จะกินอาณาบริเวณจนทําใหอางเก็บน้ําอยูหางจากทางตอนใตของเมือง
ประวัติศาสตรแหงนี้ไปเพียง 48 กม. ชาวนาและชาวประมง 202,198 คน 
จากสี่อําเภอในลาว ตลอดจนประชาชนจํานวนนับไมถวนทั่วลุมแมน้ําโขง
จะไดรับผลกระทบโดยออมจากเข่ือนแหงนี้ 
ชาวประมงและชาวนาท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกับพื้นที่เขื่อนประกอบดวยกลุม
ชนเผาท่ีหลากหลาย ซ่ึงดํารงชีวิตแตละวันดวยการจับปลา ปลูกขาว รอนทอง 
เก็บของปา และปลูกพืชผักริมฝงแมน้ํา การอพยพโยกยายและผลกระทบ
ทางออม เชน การสญูเสยีทีด่นิหรอืการไมสามารถเขาถึงทรพัยากรธรรมชาติ
เหลานี้จะทําใหวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง 
ทั้งๆ ที่เขื่อนจะสรางผลกระทบอันรายแรงมากมาย แตประชาชนทองถ่ิน
ในพืน้ท่ีทีจ่ะไดรบัผลกระทบในลาวและประเทศเพือ่นบานกลบัแทบไมไดรบั
ขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรีเลย ผูคนที่จะไดรับผลกระทบ

ในลาวไดรบัรูขอมลูจากผูพฒันาโครงการเพยีงบางสวนและ เปนขอมลูทีช่วน
ใหเขาใจไขวเขว โดยผูพฒันาโครงการ นอกจากนี ้ประชาชนเหลานีแ้ทบไมมี
โอกาสทีจ่ะแสดงออกถึงความวิตกกงัวลของตนไดเลย ในขณะเดยีวกนั ผูคน
ที่อาศัยอยูชวงเหนือเขื่อนและทายน้ําในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม
ไดรบัทราบขอมูลนอยมาก ทัง้ๆ ทีเ่ข่ือนจะสงผลกระทบขามพรมแดนระหวาง
ประเทศ 
สําหรับชาวบานในแขวงไซยะบุรี เมืองนาน แขวงหลวงพระบาง และเมือง
จอมเพชร ที่ดินของพวกเขาจะถูกน้ําทวมและชาวบานเองจะตองถูกอพยพ
โยกยาย อนาคตยังดูนาวิตก เนื่องจากลาวมีประวัติไมคอยดีนักในเรื่อง
การพัฒนาเข่ือน อนาคตน้ันชางริบหร่ีสําหรับบางครอบครัวในเมืองนาน 
เนื่องจากชาวบานถูกโยกยายถิ่นฐานนับเปนครั้งที่สี่แลวภายในระยะเวลา 
15 ปที่ผานมา นับตั้งแตถูกยายจากพื้นที่สูงใหลงมาอยูที่พื้นที่ราบ จากนั้น
ก็ถูกโยกยายอีกสองคร้ังเนื่องจากนํ้าทวมโดยไมไดรับความชวยเหลือใดๆ 
ท้ังน้ี แผนการอพยพโยกยายผูคนซ่ึงขาดมาตรฐาน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
ที่ถูกละเลยในการหาหนทางบรรเทา และการไมใหทางเลือกในการดํารงชีพ
ของผูถกูอพยพลวนเปนสิง่สามัญทีเ่กดิข้ึนในประเทศลาว นอกจากน้ี ปญหา
ตางๆ ที่ชัดเจนของประเทศลาว อันไดแก การไรศักยภาพของสถาบัน และ
การขาดเจตนารมยทางการเมืองในการที่จะบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหบรรลุ
ถึงการปกปองคุมครองทางสังคมขั้นต่ําที่สุด เปนสิ่งที่ชี้วาชุมชนในไซยะบุรี
คงจะเดินซํ้ารอยชุมชนอ่ืนๆ ท่ีถูกทําใหยากจนย่ิงข้ึนเน่ืองจากไดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อน
¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ¢Í§¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ¡Ñº¼Å»ÃÐâÂª¹ �
¢Í§¤¹Ê‹Ç¹¹ŒÍÂ 
รัฐบาลลาวเช่ือวาเขื่อนไซยะบุรีจะเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญ ดึงดูด
การลงทุนจากตางชาติ และกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อยางไรก็ดี เหตุผลน้ีไมเปนความจริง เน่ืองจากรัฐบาลไมตระหนักวา อันท่ีจริง
แลว แมน้ําโขงเปนทรพัยสินที่ทรงคุณคาตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศลาว และภูมภิาคอยูแลว แมน้าํโขงใหผลผลิตปลามหาศาล สราง
ความมั่นคงดานอาหาร ใหผืนดินและแหลงน้ําอันอุดมสมบูรณสําหรับ
การชลประทานเพื่อการเกษตร ทรัพยากรเหลานี้มีการหมุนเวียนสรางใหม
ตามธรรมชาติ โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ นอกจากตองพ่ึงพาความสมบูรณ
ของระบบนิเวศในแมน้ําเทานั้น การที่ไมสามารถเช่ือมโยงคาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดข้ึนจากการสรางเข่ือน ซึ่งจะสรางความ
เดอืดรอนใหกบัคนนับลาน วามคีวามสัมพันธอยางไรบางกับแผนการบรรเทา
และชดเชยคาเสยีหายดานสงัคมและส่ิงแวดลอมนัน้หมายความวามลูคาความ
เสียหายจะเกิดขึ้นจากเขื่อนยังไมไดรับการประเมินคาที่แทจริงออกมา



ËÒ¡μŒÍ§¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁ ¡ÃØ³ÒàÂÕèÂÁªÁàÇçºä«μ�¢Í§Í§¤�¡ÃáÁ‹¹éíÒ¹Ò¹ÒªÒμÔ: internationalrivers.org ËÃ×Í : savethemekong.org 
«Öè§à»š¹àÇçºä«μ�ËÅÒÂÀÒÉÒ

ÁÒÃ‹ÇÁ¡ÑºàÃÒ!

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§·ÕèäËÅ¼‹Ò¹àªÕÂ§áÊ¹·Ò§μÍ¹àË¹×Í¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ä»¨¹¶Ö§
àÇÕÂ§ Ñ̈¹·¹ �ã¹»ÃÐà·ÈÅÒÇ ¾×é¹·ÕèºÃÔàÇ³¹Õéàμ çÁä»´ŒÇÂËØºà¢Òá¤º 
ªÑ¹ áÅÐÀÙà¢Ò¤´à¤ÕéÂÇ à¢×èÍ¹·Ñé§Ë¡¨Ð¼ÅÔμ¡ÃÐáÊä¿¿‡Òä Œ́à¡×Íº 
7,000 àÁ¡ÐÇÑμμ� â´Âä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÊ‹§ÍÍ¡ä»¢ÒÂÂÑ§
»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ

à¢×èÍ¹·Ñé§Ë¡¹Õéä´ŒÃÑº¡ÒÃâ¦É³ÒÇ‹Ò¨ÐÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹ �ãËŒ¡ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 
â´Â¨Ð´Ö§ Ù́´¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡μ ‹ Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¨Ðª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§
¡ÒÃà Ố¹àÃ×Íº¹ÅíÒ¹éíÒ Œ́ÇÂ 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
ÊÑμÇ �¹éíÒ â´Â¨Ð·íÒãËŒáÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹ª‹Ç§º¹áÅÐª‹Ç§Å‹Ò§μ Ñ́ ¢Ò´ÍÍ¡¨Ò¡
¡Ñ¹ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� (SEA) ¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÁ‹¹éíÒâ¢§«Öè§à¼Âá¾Ã‹ÍÍ¡ÁÒã¹à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2553 
áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò 80% ¢Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹ª‹Ç§¹Õé¨Ð¶Ù¡á»Å§ÊÀÒ¾à»š¹
Í‹Ò§à¡çº¹éíÒ·ÕèàÃÕÂ§ÃÒÂà»š¹¢Ñé¹æ «Öè§ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ Í‹Ò§à¡çº¹éíÒàËÅ‹Ò¹Õé
¨Ð·‹ÇÁ·Ñº¾×é¹·Õèà¡ÉμÃáÅÐ¾×é¹·Õè»ÅÙ¡¼Ñ¡ÃÔÁ½˜›§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃÒÂ§Ò¹
Ñ́§¡Å‹ÒÇÂÑ§ÃÐºØÇ‹ÒºÃÔàÇ³ÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹ª‹Ç§¹Õé¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¾×é¹·Õè 

“ÂÒ¡¨¹ÍÂ‹Ò§áÊ¹ÊÒËÑÊ” à¹×èÍ§¨Ò¡áËÅ‹§¼ÊÁ¾Ñ¹ Ø̧�áÅÐÇÒ§ä¢‹
«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞμ‹ÍÇ§¨ÃªÕÇÔμ¢Í§»ÅÒ¨Ðä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º ¹íÒä»ÊÙ‹
¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¼Å¼ÅÔμ»ÅÒà»š¹¨íÒ¹Ç¹¶Ö§ 270,000 ¶Ö§ 600,000 
μ Ñ¹μ ‹Í»‚ «Öè§à·ÕÂºä´Œ¡Ñº»ÃÔÁÒ³â»Ãμ Õ¹ 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§ Œ́Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§
ÂÑè§Â×¹·Õèä´Œ í́Òà¹Ô¹ÁÒ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹μ ŒÍ§¡ŒÒÇ¶ÍÂËÅÑ§¡ÅÑºä»

มูลคาความเสียหายและผลประโยชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมของเข่ือน
ไซยะบุรีมีแนวโนมวาจะกระจายอยางไมเทาเทียมกันระหวางประเทศในลุม
แมน้าํโขงตอนลาง และในหมูประชาชน กลาวคอื ผลกระทบจากเข่ือนจะสราง
ความเดอืดรอนอยางมากใหกบัชุมชนซึง่มวีถิชีวีติทีต่องพึง่พาทรพัยากรจาก
แมน้ํา และยังมีความยากจนอยูในระดับสูง ซึ่งจะสงผลลบตอความกาวหนา
ในการบรรลุเปาหมายการลดความยากจนและเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDG) ของประเทศลาว

º·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
ในฐานะที่จะเปนตลาดรับซื้อไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อนไซยะบุรี ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจในกระทรวงพลังงานและการไฟฟาแหงประเทศไทยจะมีบทบาท
สําคัญในการตัดสินใจวาจะสรางเขื่อนไซยะบุรีหรือไม นอกจากนี้ ช.การชาง 
ซึ่งเปนผูพัฒนาหลักของโครงการก็เปนบริษัทกอสรางที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศไทย อีกทั้ง ธนาคารไทยยังพิจารณาที่จะใหทุนกูยืมสําหรับ
โครงการอีกดวย ธนาคารท่ีไดแสดงความสนใจท่ีจะรวมใหกูยืม ไดแก ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ท้ังๆ ท่ี
โครงการเข่ือนไซยะบุรจีะไมสอดคลองกับพันธกจิในเร่ืองความรับผิดชอบตอ
สังคมของธนาคารเหลานั้นก็ตาม 
ประเทศไทยซ่ึงไดพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําภายในประเทศมามากแลว ถูก
กระแสตอตานอยางหนักตอโครงการที่จะเกิดขึ้นในประเทศ เชน เขื่อน
ปากมนู จงึไดหนัไปหาการนาํเขาไฟฟาจากประเทศเพือ่นบานซึง่ภาคประชา
สังคมออนแอ และมักถูกปราบปราม กลุมประชาสังคมในประเทศไทยไดตั้ง
คําถามกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศซึ่งสงเสริมการพัฒนา
โรงไฟฟาขนาดใหญอยางยิ่ง เชนโรงไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน 
ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ) และเข่ือนไฟฟาพลังน้ํา ภาคประชาสังคม
ไดสรุปวาความตองการไฟฟาในอนาคตถูกคาดการณไวเกินจริง ทั้งนี้ 
ศักยภาพในการใชมาตรการเพื่อสรางประสิทธิภาพในการใชไฟฟา พลังงาน
ทดแทน และทางเลือกสําหรับการกระจายน้ันมีความสําคัญและมีความเปนไป
สําหรับประเทศไทย หากการปฎิรูปการวางแผนพลังงานยังคงดําเนินตอไป 
»¡»‡Í§Í¹Ò¤μáÁ‹¹éíÒâ¢§ 
กระบวนการตัดสินใจของภูมิภาคเกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรีซึ่งสนับสนุนโดย
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงจะประกาศผลการตัดสินใจในชวงตนเดือน
เมษายน 2554 กลุมคนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคตลอดจนพันธมิตร
ปกปองแมน้ําโขง (Save the Mekong coalition) ซึ่งเปนเครือขายความ
รวมมือขององคกรระดับทองถิ่น ภูมิภาค นานาชาติ และบุคคลทั่วไปนั้น 
ไดรวมกันสงเสียงแสดงออกถึงความวิตกกังวลตออนาคตแมน้ําโขงอยาง
ตอเนื่อง เชนเดียวกัน กลุมประชาสังคมตางๆ ไดเรียกรองตอกรรมาธิการ
แมน้าํโขงและผูมอีาํนาจในการตดัสินใจของภมูภิาคใหระงบัเข่ือนไซยะบรุ ีโดย
ใหยึดขอแนะนําท่ีระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม
เชิงยุทธศาสตรที่วาการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการใดๆ ก็ตามบนแมน้ําโขง
ควรเล่ือนออกไปอยางนอยสิบป 
แมน้ําโขงที่ไหลอยางอิสระหมายถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งสําหรับ
ประชาชนในรุนปจจุบันและรุนตอๆ ไปในอนาคต ชองวางความแตกตาง
ในเร่ืองความรูและการไมดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (best 
practice) ในเร่ืองความโปรงใส การมีสวนรวมของสาธารณะ และการ
ตรวจสอบไดยอมแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมแมน้ําโขง
อยางรอบคอบน้ันยังไมอาจเกิดขึ้นได อีกท้ัง ยังเปนการทําใหทรัพยากร
ซ่ึงสรางประโยชนใหกับคนนับลานของภูมิภาคตองตกอยูในความเส่ียง ในภาวะ
ทีโ่ลกกําลงัเผชญิกบัวิกฤตนํ้าและอาหารทีร่นุแรงมากข้ึน การรวมกนัปกปอง
และแบงปนทรพัยากรอนัอดุมสมบรูณของแมน้าํโขง มากกวาทีจ่ะบอนทาํลาย 
ควรเปนสิ่งที่ผูมีอํานาจตัดสินใจของภูมิภาคใหความสําคัญอยางยิ่ง 
Í§¤ �¡ÃáÁ‹¹éíÒ¹Ò¹ÒªÒμÔ·íÒÍÐäÃ 
ในฐานะสมาชกิของพันธมติรปกปองแมน้าํโขง องคกรแมน้าํนานาชาตทิาํงาน
เพือ่ยกระดับความเขาใจของสาธารณะเก่ียวกบัภยัอนัตรายท่ีเกดิขึน้จากการ
สรางเขือ่นก้ันแมน้าํนานาชาตสิายสาํคญั และเพือ่ชีใ้หเหน็วามหีนทางทีส่ราง
ความย่ังยืนและสงบสุขในการที่จะตอบสนองความตองการพลังงานและนํ้า
ของมนุษย
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