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ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ลาวได้ เริ่ มก่อสร้ างโครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีอย่างเป็ นทางการ ซึ่งนับเป็ นเขื่อนแห่งแรกใน
ตอนใต้ ของแม่น ้าโขงสายหลัก กระบวนการที่เกิดขึ ้นไม่ได้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น อันที่จริ งการก่อสร้ างได้ เริ่ มขึ ้นเกือบสองปี ก่อนจะ
มีการประกาศอย่างเป็ นทางการ ซึ่งทัง้ เวียดนามและกัมพูชาต่างเรี ยกร้ องให้ ชะลอการก่อสร้ างออกไปก่อน เพราะกังวลต่อ
ปั ญหาผลกระทบข้ ามพรมแดนที่ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาลาวไม่ได้ จัดทาการวิเคราะห์ อย่างรอบด้ าน
เกี่ยวกับผลกระทบข้ ามพรมแดน และได้ ยืนยันว่าเขื่อนแห่งนี ้ได้ รับการออกแบบด้ านวิศวกรรมเพื่อให้ สอดคล้ องกับความยัง่ ยืน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ในขณะที่สานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (Mekong River Commission’s Secretariat) ไม่เห็น
ด้ วยกับข้ ออ้ างของประเทศลาวหลายประการ แต่รัฐบาลลาวไม่ได้ ใส่ใจต่อคาเตือน และยังคงเดินหน้ า ก่อสร้ างเขื่อนต่อไป ทังนี
้ ้
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นยังไม่เป็ นที่รับรู้มากนัก
เขื่อนไซยะบุรีเป็ นบททดสอบสาคัญบทแรกสาหรับความตกลงแม่น ้าโขง ซึ่งเป็ นสนธิสญ
ั ญาที่ลงนามเมื่อปี 2538 โดยประเทศ
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม มีจดุ มุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์และการจัดการลุ่มน ้าร่ วมกัน แต่แทนที่จะมีความ
ร่ วมมือระหว่างรัฐบาลในประเทศใกล้ เคี ยงกัน ลาวกลับเริ่ มดาเนินการสร้ างเขื่อนไซยะบุรี ในขณะที่ทงกั
ั ้ มพูชาและเวียดนาม
แสดงข้ อกังวลต่อผลกระทบข้ ามพรมแดนของโครงการนี ้ ส่วนไทยยังคงนิ่งเฉยไม่แสดงท่าทีแต่อย่างใดท่ามกลางข้ อพิพาท แต่ที่
ผ่านมาก็แอบสนับสนุนให้ เงินกู้กบั โครงการนี ้ และยังลงนามในข้ อตกลงรับซื อ้ ไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งนี อ้ ย่างเงียบๆ จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2555 การดาเนินโครงการทังของลาวและไทยคื
้
บหน้ าไปมาก เป็ นเหตุให้ ทงกั
ั ้ มพูชาและเวียดนามแทบไม่มีโอกาส
ที่จะแสดงข้ อกังวลต่อไป
ลาวยืนยันว่าโครงการเขื่ อนไซยะบุรี สอดคล้ องกับ ความตกลงแม่นา้ โขง พ.ศ. 2538 แต่ก็มีหลายฝ่ ายตัง้ คาถามกับข้ ออ้ าง
ดังกล่าว
ในรายงานใหม่ฉบับนี ้ เราได้ วิเคราะห์ข้อกาหนดตามความตกลงแม่น ้าโขงอย่างละเอียด เมื่อดูอย่างผิวเผิน เนื ้อหาของความตก
ลงมักมีลักษณะคลุมเครื อ เพื่อให้ เกิดความกระจ่างชัด เราได้ ตรวจสอบข้ อกาหนดทัง้ หมดที่มีอยู่ใน ความตกลงแม่นา้ โขง
นอกจากนัน้ เรายังได้ ตรวจสอบ (i) บันทึกการเจรจาครัง้ ที่ผ่านมาซึง่ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของฝ่ ายต่าง ๆ ที่ร่วม
จัดทาร่างความตกลงฉบับนี ้ และ (ii) กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ เพื่อตีความตัวบทเหล่านี ้ซึง่ ปรากฏอยู่ในความตกลงฉบับนี ้
เป็ นเหตุให้ เราได้ ภาพที่ชดั เจนมากขึ ้นของความตกลงแม่น ้าโขง และเราได้ ข้อสรุ ปว่าลาวได้ ตีความความตกลงแม่น ้าโขงอย่าง
ผิด ๆ และยังไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่สาคัญหลายประการ

ข้ อค้ นพบที่สำคัญในรำยงำนฉบับนี้ ได้ แก่
ลาวจะต้ องทาความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ านให้ ได้ ก่อนจะเริ่มโครงการ
เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของประเทศด้ านเหนือน ้าและท้ ายน ้า ความตกลงแม่น ้าโขงกาหนดให้ รัฐบาลทังสี
้ ่ประเทศ
พยายาม “อย่างสุจริ ตใจ” ที่จะบรรลุข้อตกลงว่าจะดาเนินโครงการใด ๆ หรื อไม่ แต่แทนที่จะพยายามหาข้ อตกลงเกี่ยวกับ
โครงการเขื่อนไซยะบุรี ลาวกลับอ้ างว่ามีหน้ าที่เพียงพิ จารณาความเห็นที่มาจากประเทศอื่นเท่านัน้ ลาวยังไม่แสดงความจริ งใจ
ที่จะหาทางประนีประนอม หรื อหาทางออกที่เห็นชอบร่วมกันได้
ลาวต้ องให้ โอกาสรั ฐบาลประเทศอื่นประเมินผลกระทบของโครงการ
“การปรึ กษาหารื อล่วงหน้ า ” (“prior consultation”) ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง เป็ นกระบวนการที่รัฐบาลทังสี
้ ่ประเทศ
พยายามบรรลุข้อตกลง จุดประสงค์หลักของการปรึกษาหารื อล่วงหน้ าคือการเปิ ดโอกาสให้ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ประเมิน ผล
กระทบข้ ามพรมแดนของโครงการ แต่ในกรณีโครงการเขื่อนไซยะบุรี ลาวกลับไม่เปิ ดโอกาสให้ ประเทศเพื่อนบ้ านประเมิน ผล
กระทบข้ ามพรมแดนของโครงการนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลาวไม่ไ ด้ ทาการประเมิน ผลกระทบข้ ามพรมแดน ก่อนที่ จะเริ่ ม
กระบวนการปรึกษาหารื อล่วงหน้ าเมื่อเดือนกันยายน 2553
ลาวไม่ มีสิทธิจะดาเนินโครงการในขณะที่กระบวนการปรึกษาหารื อยังไม่ เสร็จสิน้
กฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงแม่นา้ โขงห้ ามไม่ให้ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ดาเนินการตามโครงการในระหว่างที่
กระบวนการเจรจายังดาเนินอยู่ ทังนี
้ ้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของพันธกรณีที่จะเจรจา “อย่างสุจริ ตใจ” ลาวและบริ ษัทช.การช่างซึง่ เป็ น
ผู้พฒ
ั นาโครงการได้ เริ่ มการก่อสร้ างเขื่อนไซยะบุรีตงแต่
ั ้ ปลายปี 2553 ก่อนที่รัฐบาลประเทศในแม่น ้าโขงจะประชุมเพื่อหารื อ
เกี่ยวกับโครงการ ในเวลาต่อมา ลาวยังได้ อ้างอย่างผิด ๆ ว่า “การดาเนินงานขันเตรี
้ ยมการ” เป็ นสิ่งที่กระทาได้ ภายใต้ ความ
ตกลงแม่น ้าโขงและในระหว่างที่การปรึกษาหารื อยังไม่เสร็จสิ ้น
ลาวต้ องศึกษาผลกระทบข้ ามพรมแดนของโครงการก่ อนจะเริ่มกระบวนการปรึกษาหารื อ
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้ องหาทางป้องกันไม่ให้ เกิดภัยร้ ายแรงต่อประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น
การกาหนดให้ มีระยะเวลาที่พอเพียงในการประเมิน ผลกระทบข้ ามพรมแดนของโครงการ แม้ ว่าจะไม่ได้ ประเมินผลกระทบข้ าม
พรมแดนของโครงการเขื่อนไซยะบุรีในปี 2553 แต่ลาวกลับปฏิเสธที่จะชะลอการดาเนินงานตามโครงการออกไป แม้ ว่าทาง
กัมพูชาและเวียดนามจะเรี ยกร้ องให้ ทาการศึกษาก่อนที่จะมี การปรึ กษาหารื อล่วงหน้ า แต่ลาวกลับอ้ างว่าเทคโนโลยีที่ยงั ไม่มี
การทดสอบมาก่อนและเป็ นการเสนอจากบริ ษัท Pöyry ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึ กษา มีความเหมาะสมมากเพียงพอที่จะบรรเทา
ผลกระทบร้ ายแรงใด ๆ

กัมพูชา เวียดนาม และไทยมีสทิ ธิขอขยายกรอบเวลาการปรึกษาหารื อ
ปรกติแล้ วกรอบเวลาของการปรึกษาหารื อล่วงหน้ ามีระยะเวลาอยู่ที่หกเดือน แต่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลประเทศ
ท้ ายน ้ามีสิทธิขอขยายระยะเวลาได้ แต่ ลาวอ้ างว่ากระบวนการปรึกษาหารื อล่วงหน้ าสาหรับเขื่อนไซยะบุรียตุ ิลงโดยอัตโนมัติ
หลังผ่านระยะเวลาหกเดือนแล้ ว โดยในช่วงหกเดือนแรก ลาวไม่สามารถให้ ข้อมูลที่จาเป็ นที่จะช่วยให้ รัฐบาลประเทศอื่น
ประเมินผลกระทบของโครงการได้ เลย ซึง่ ขัดแย้ งกับจุดประสงค์เบื ้องต้ นของกระบวนการปรึกษาหารื อล่วงหน้ า และลาวยังเริ่ ม
ดาเนินการตามโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ วด้ วย
กัมพูชา ไทยและเวียดนามมีสิทธิเรี ยกร้ องค่ าชดเชยกรณีท่ ีเกิดความเสียหายขึน้
ลาวมีพนั ธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้ องยุติโครงการทันที ในกรณีที่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อประเทศเพื่ อนบ้ าน
โดยรัฐบาลของกัมพูชา ไทยและเวียดนามซึง่ เป็ นประเทศท้ ายน ้าสามารถเรี ยกร้ องค่าชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากเขื่อน
ได้ แต่กมั พูชา ไทยและเวียดนามอาจประสบปั ญหาในการเรี ยกร้ องค่าชดเชย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเก็บข้ อมูลขันพื
้ ้นฐาน
อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถนามาใช้ พิจารณาว่าเขื่อนไซยะบุรีทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงมากน้ อยเพียงใดต่อแม่นา้ โขง ใน
ปั จจุบนั ประเทศทังสามต้
้
องประสบกับปั ญหาที่ยงุ่ ยากในการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากเขื่อนแห่งนี ้
เขื่อนไซยะบุรีกลายเป็ นตัวอย่างที่อนั ตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความร่ วมมือในอนาคต โดยในปี 2556 อาจมีการก่อสร้ าง
เขื่อนอีกสองแห่งในแม่นา้ โขงสายหลัก ได้ แก่ เขื่อนดอนสะหงและเขื่อนปากเบง หากไม่มีการปฏิรูปอย่าง เร่ งด่วน ข้ อพิพาท
เกี่ยวกับเขื่อนในแม่น ้าโขงอาจลุกลามจนส่งผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรง

