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เกร่ินนําและบทสรุปผู้บริหาร 

 บนัทกึฉบบันีเ้ป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายถงึกฎหมายสิง่แวดล้อมหลายฉบบัและความรับผิดชอบทีเ่ก่ียวข้องกบั

การตดัสนิใจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (“สปป.ลาว”) เพือ่อนมุติัการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะ

บรีุ (“เขื่อนไซยะบรีุ”) ในแม่นํา้โขงตอนลา่ง  

 ตามมาตรฐานสากล ถือได้ว่าโครงการ เขื่อนไซยะบรีุเป็น “เขื่อนขนาดใหญ่” เพราะมีความสงูเกือบ 50 เมตร 

กว้าง 830 เมตร และมีขนาดอา่งเก็บนํา้ลกึอย่างน้อย 30 เมตร และครอบคลมุพืน้ทีต่อนเหนอืนํา้ถงึระหว่าง 60-90 

กิโลเมตร 0

1  เขือ่นขนาดใหญ่มีแนวโน้มสง่ผลกระทบรุนแรงซึง่ต้องมีการเตรียมรับมือ การวิเคราะห์ การสือ่สารข้อมลู และ

หาทางลดผลกระทบก่อนการก่อสร้าง ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของธรรมาภิบาลและหลกักฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่าง

ประเทศ ซึง่มีผลบงัคบัใช้กรณีทีรั่ฐบาลประเทศใดพยายามพฒันาโครงการพลงังานขนาดใหญ่ ทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดนและความยากลาํบากสาหสักบัประชาชน  

 เราตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทีย่ัง่ยืนสาํหรับประชาชนในสปป.ลาว และบทบาทของการผลติ

พลงังานเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม การมุง่ให้เกิดการพฒันาทีย่ัง่ยืนต้องอยูบ่นพืน้ฐานการวิเคราะห์

อย่างจริงจงัถงึการตดัสนิใจกําหนดแนวทางพฒันาของรัฐบาล ต้องมีการวิเคราะห์ถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม

อย่างจริงจงั โดยมีการประเมินและการเผยแพร่ข้อมลู สง่เสริมให้มีการอภิปรายเก่ียวกบัแผนการและผลกระทบของ

โครงการอย่างเปิดเผย และประชาชนมีสว่นร่วมอย่างจริงจงั รวมทัง้มีการเสนอมาตรการลดผลกระทบทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าจะ

เกิดขึน้และอาจจะเกิดขึน้ และนาํมาตรการเหลา่นัน้มาปฏิบติั  

 แต่โชคร้ายดงัทีม่กีารสรุปไว้ จากการประเมินของนกัวิทยาศาสตร์และผู้ เช่ียวชาญทีเ่ป็นมืออาชีพอย่างเป็นอสิระ

ในกรณีเขื่อนไซยะบรีุพบว่า รัฐบาลสปป.ลาวยงัไม่ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดพืน้ฐานเหลา่นี ้และหากไม่มีการวิเคราะห์และ

การปรึกษาหารือย่อมทาํให้รัฐบาลไม่สามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดได้ การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  (“EIA”) 

ของโครงการ ซึง่ควรเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพือ่การประเมินโครงการอย่างรอบด้าน มีการจดัทาํโดยไม่สมบรูณ์และมี

ข้อบกพร่อง การสร้างบนัไดปลาโจนทีเ่สนอยงัคงไม่เหมาะสมเม่ือพจิารณาถงึความหลากหลายของพนัธุ์สตัว์นํา้และ

จํานวนทีจ่ะได้รับผลกระทบจากเขือ่น และผู้ ชํานาญการยงัสรุปว่าโครงการนีอ้าจเป็นเหตใุห้พนัธุ์สตัว์นํา้หายากต้องสญู

พนัธุ์ และทาํให้สตัว์นํา้อกีหลายชนดิต้องได้รับอนัตราย รัฐบาลของประเทศเพือ่นบ้านทีใ่ช้สายนํา้ร่วมกนัได้แก่ กมัพชูา  

ไทย และเวียดนาม ได้แสดงความกงัวลหรือได้อ้างถงึความกงัวลของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี  เนื่องจากว่าผลกระทบของเขื่อน

อาจนาํไปสูผ่ลกระทบข้ามพรมแดนทีม่ตีอ่สิง่แวดล้อมในเขตอาํนาจศาลของตนและไม่อาจเยียวยาได้ จงึเป็นเร่ืองสาํคญั

อย่างย่ิงทีจ่ะต้องปฏิบติัตามความคาดหวงัด้านสิง่แวดล้อมในระดบัสากล เนือ่งจากโครงการเขือ่นไซยะบรีุเป็นหนึง่ใน

โครงการเขือ่นอกี 11 แหง่ทีม่กีารเสนอเพือ่ก่อสร้างในแม่นํา้โขงตอนลา่ง  ซึง่เป็นแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดนและมี

ความสาํคญัอย่างย่ิงต่อประเทศเพือ่นบ้านและประชาคมนานาชาติ  

 ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ ( International Court of Justice - ICJ) ได้อธิบายถงึหลกัการสาํคญัของกฎหมาย

สิง่แวดล้อมระหว่างประเทศไว้ว่า  

 

สิง่แวดล้อมไม่ใช่สิง่เป็นนามธรรม แต่เป็นพืน้ทีข่องสิง่มีชีวติ หมายถงึคณุภาพของชีวติ และสขุภาวะ

ของมนษุย์ รวมทัง้คนรุ่นทีย่งัไม่ถอืกําเนดิมา พนัธกรณีทัว่ไปของรัฐทีจ่ะต้องประกนัว่าการพฒันาใด ๆ 
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ภายในเขตอํานาจและการควบคมุของตนต้องไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อมของรัฐอื่น ๆ หรือพืน้ที่อ่ืน ๆ 

นอกเหนอืจากเขตอาํนาจในประเทศตน เป็นสว่นหนึง่ของหลกัการสาํคญัของกฎหมายระหว่างประเทศ

เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 2

 

   

 บนัทกึฉบบันีอ้้างองิหลกัการดงักลา่วและแสดงให้เหน็ห้าประเด็นเก่ียวกบักฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศที่  

สปป.ลาวได้ละเมิดหรืออาจละเมิดหากอนญุาตให้มีการสร้างเขือ่นไซยะบรีุตามโครงการทีเ่สนอ โดยไม่มีการประเมินผล

กระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการใหม่ ไม่จดักระบวนการรับฟังความเหน็และมีสว่นร่วมของสาธารณะใหม่ และต้องมี

การประเมินและบนัทกึข้อมลูผลกระทบข้ามพรมแดนของเขือ่นทีอ่าจเกิดขึน้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้รัฐบาลอกีสามประเทศใน

แม่นํา้โขงตอนลา่งตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามขัน้ตอนปฏิบติัให้แจ้งข้อมลู ปรึกษาหารือ และมีความตกลงเบือ้งต้น 

(Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement - PNPCA) ตามความตกลงแม่นํา้โขงหรือไม่ 2

3 เรา

ยงัได้เสนอแง่มมุทางกฎหมายซึง่เป็นข้อทีห่ก เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่ารัฐบาลประเทศอืน่ ๆ อกีสามประเทศในแม่นํา้โขงตอนลา่ง  

(กมัพชูา ไทย และเวียดนาม) มีสทิธิและหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องเพือ่ปกป้องประโยชน์ร่วมกนัของแม่นํา้โขง  

 กลา่วโดยสรุป การทบทวน กฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศและหลกัการสาํคญัทีเ่ก่ียวข้องหลายประการที่

กลา่วถงึในทีน่ี ้3

4 นําไปสูข้่อสรุปที่ว่า  

 

1. ควรมีการจดัทาํการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุใหม่ ให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัใน

ระดบัสากลทีม่ตีอ่เขือ่นขนาดใหญ่ทีส่ร้างในแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดน ซึง่รวมถงึการวิเคราะห์อย่างละเอยีด

เก่ียวกบัผลกระทบข้ามพรมแดนทีอ่าจเกิดขึน้เนือ่งจากโครงการนี ้ 

2. เนือ่งจากการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมมีข้อบกพร่อง และไม่มีการเปิดเผยข้อมลูให้สาธารณะทราบก่อน

กระบวนการรับฟังความเหน็และมีสว่นร่วมของประชาชน จงึถือได้ว่ากระบวนการเหลา่นีมี้ข้อบกพร่องอย่าง

ฉกรรจ์ เม่ือจดัทาํการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจนเสร็จแล้ว ก็ควรนาํผลการวิเคราะห์นัน้มาเป็นข้อมลู

พืน้ฐานเพือ่จดัให้มีการรับฟังความเหน็และมีสว่นร่วมของประชาชนเก่ียวกบัการสร้างเขือ่นในสปป.ลาวและ

ประเทศอืน่ ๆ อกีสามแหง่ในแม่นํา้โขงตอนลา่ง  

3. การตดัสนิใจให้สร้างเขือ่นไซยะบรีุตามโครงการทีเ่สนอมีแนวโน้มทาํให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ซึง่เป็นทรัพยากรร่วมของประเทศต่าง ๆ และยงัขดักบัการปฏิบติัหน้าทีข่องสปป.ลาว

ตามอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  (Convention on Biological Diversity) 

4. การตดัสนิใจให้สร้างเขือ่นไซยะบรีุตามโครงการทีเ่สนอมีแนวโน้มทาํให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อรัฐเพือ่นบ้าน ซึง่

ขดักบัการปฏิบติัหน้าที่ของสปป.ลาวในการป้องกนัอนัตรายข้ามพรมแดน  

5. การตดัสนิใจให้สร้างเขือ่นไซยะบรีุตามโครงการทีเ่สนอขดักบัหลกัการป้องกนัไว้ก่อน เนือ่งจากการตดัสนิใจ

ดงักลา่วไม่คาํนงึความไม่แนน่อนและข้อกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของเขือ่น และไม่แสดงให้เหน็ว่าจะสามารถนาํ

มาตรการลดผลกระทบเหลา่นีไ้ปปฏิบติัได้จริง  

6. ประเทศกมัพชูา ไทย และเวียดนามมีสทิธิและหน้าทีใ่นการป้องกนัผลกระทบร้ายแรงจากเขือ่นไซยะบรีุทีม่ตีอ่

แม่นํา้โขง  รัฐบาลประเทศเหลา่นีมี้สทิธิได้รับการเยียวยาด้านการเงินเนือ่งจากผลกระทบร้ายแรงทีเ่กิดขึน้ในเขต

อาํนาจของตน  
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 ประเด็นด้านกฎหมายเหลา่นีน้า่จะได้รับการพจิารณาในเดือนพฤศจิกายน 2554 เพราะตามความเข้าใจของเรา

ทางสภาคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ( Mekong River Commission - MRC) มีแผนจดัการประชมุอภิปรายอนาคตของ

กระบวนการ PNPCA และพิจารณาว่าจะมีการสร้างเขื่อนแห่งนีห้รือไม่ เพื่อเป็นข้อมลูสนบัสนนุการประชมุดงักลา่ว เราจงึ

ได้จดัทําบนัทกึฉบบันีแ้ละมีข้อเสนอแนะสามประการที่รัฐบาลประเทศหนึง่หรือกว่านัน้ อาจนําไปใช้เพื่อแก้ปัญหาข้อ

พพิาทกรณีทีพ่จิารณาว่าจะมีการสร้างเขือ่นหรือไม่ หรือจะสร้างอย่างไร   

 เราขอเน้นข้อควรระวงัสองข้อเก่ียวกบัการนาํบทวิเคราะห์ด้านกฎหมายฉบบันีไ้ปใช้ ประการแรก บทวิเคราะห์

ฉบบันีพ้าดพงิพนัธกรณีด้านสิง่แวดล้อมสากลหลายประการของสปป.ลาว แต่ยงัไม่ครอบคลมุพนัธกรณีสากลทัง้หมดไม่

ว่าจะเป็นพนัธกรณีตามตามความตกลงแม่นํา้โขงหรือกฎบตัรสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ยงัไม่ได้เน้นถงึกฎหมายในประเทศของ

สปป.ลาวเอง หรือกฎหมายในประเทศของรัฐบาลร่วมสายนํา้อกีสามแหง่ ในแง่ของตามความตกลงแม่นํา้โขง จดหมายลง

วนัที่ 5 กรกฎาคม 2554 ของเราได้เน้นความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจงและเก่ียวข้องกนัของสปป.ลาว ซึง่เราเหน็ว่าทาง

สปป.ลาวควรนาํไปใช้เป็นหลกัการสาํคญัเพือ่แก้ปัญหาข้อพพิาทเก่ียวกบัแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดนสายนี ้ 4

5 ในแง่ของ

กฎหมายทีอ่าจเก่ียวข้องฉบบัอืน่ ๆ หลายฉบบัจะมีความเก่ียวข้องในกรณีทีเ่กิดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบ

ด้านสงัคม-เศรษฐกิจขึน้   

 ประการทีส่อง มีความจําเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องมีการประเมินเพิม่เติมโดยทีป่รึกษาฝ่ายอืน่ ๆ เก่ียวกบัข้อเทจ็จริง

ของการนาํกฎหมายมาบงัคบัใช้ เพราะการบงัคบัใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้ ทีผ่่านมาเรายงัไม่ได้

วิเคราะห์อย่างละเอยีดว่าผลการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  หรือเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจของ

โครงการสอดคล้องกบัความคาดหวงัในระดบัสากลของเขือ่นขนาดใหญ่หรือไม่ แต่เราได้ใช้ข้อมลูเฉพาะการประเมิน

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเตรียมโดยนกัวิทยาศาสตร์และผู้ เช่ียวชาญ

ที่เป็นมืออาชีพ5

6 รวมทัง้การพจิารณารายงานการทบทวนตามกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า ( Prior Consultation 

Project Review Report) ของสาํนกัเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 6

7 หนึง่ในข้อเสนอหลกัด้านลา่งของเรา จงึรวมถงึ

การวิเคราะห์อย่างเป็นอสิระเพิม่เติมโดยนาํเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงการทัง้หมดมาพจิารณา ยกตวัอย่างเช่น จําเป็นต้อง

มีการวิเคราะห์เจาะลกึถงึผลกระทบสะสมของโครงการ โดยคํานงึถงึโครงการพฒันาอืน่ ๆ ทีม่กีารเสนอในแม่นํา้สาขาและ

แม่นํา้สายหลกัของแม่นํา้โขงด้วย เขือ่นสง่ผลให้มีการเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะเชิงกายภาพ ชีวภาพและเคมีของแม่นํา้ 

และอาจสง่ผลกระทบกบัชมุชนอย่างซบัซ้อน ดงันัน้ก่อนการสร้างเขือ่น จงึควรมีการประเมินและทาํความเข้าใจผลกระทบ

เหลา่นีใ้ห้ถ่องแท้เสยีก่อน  

การอภปิราย 

 

1. ควรมีการจดัทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเข่ือนไซยะบุรีใหม่ ให้สอดคล้องกับความ

คาดหวังในระดับสากลที่มีต่อเข่ือนขนาดใหญ่ที่สร้างในแม่นํา้ที่ไหลข้ามพรมแดน ซ่ึงรวมถงึการวิเคราะห์

อย่างละเอียดเกี่ยวกบัผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกดิขึน้เน่ืองจากโครงการนี ้  

 รัฐบาลมีหน้าทีจ่ดัทาํการวิเคราะห์ด้านสิง่แวดล้อมอย่างละเอยีด หรือทีเ่รียกว่าการประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมหรือ “EIA” ทบวงการพลงังานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) ให้นยิามว่า EIA หมายถงึ 
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การจําแนก การอธิบาย และการประเมินผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของโครงการเก่ียวกบัมนษุย์ 

สตัว์ป่าและพชืพรรณ ดิน นํา้ อากาศ สภาพภมิูอากาศ และทวิทศัน์ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ 

เหลา่นี ้และทีม่ตีอ่วตัถทุางกายภาพและมรดกทางวฒันธรรม 7

8  

 

 ข้อกําหนดให้ต้องทาํการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั เป็นหน้าทีส่าํคญัตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ก่อนทีรั่ฐบาลจะเดินหน้าโครงการพฒันาขนาดใหญ่ใด ๆ ทีอ่าจทาํให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อสิง่แวดล้อม

และประชาชน ข้อกําหนดดงักลา่วได้รับการยืนยนัเม่ือเร็ว ๆ นีจ้าก ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ ในคําตดัสนิเม่ือปี 2553 

กรณีโรงงานเย่ือกระดาษในแม่นํา้อรุุกวยั  (Argentina v. Uruguay): 

 

อาจถือเป็นข้อกําหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ไปให้ต้องจดัทาํ การประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อม กรณีทีม่คีวามเสีย่งว่าโครงการด้านอตุสาหกรรมทีเ่สนอใด ๆ อาจสง่ผลกระทบรุนแรงข้าม

พรมแดน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลกระทบต่อทรัพยากรร่วมกนั นอกจากนัน้ ย่อมไม่อาจถือได้ว่ามีการ

ตรวจสอบอย่างรอบคอบและมีการปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างจริงจงัเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ ในกรณีที่

ฝ่ายทีว่างแผนจดัทาํโครงการทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อโครงสร้างของแม่นํา้หรือคณุภาพของนํา้ ไม่จดัให้มี

การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากโครงการของตนเอง 8

9   

 

 อนสุญัญาว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดน ( Convention on Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context) สะท้อนวตัถปุระสงค์อนัเป็นที่ยอมรับทัว่ไปที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นีเ้พือ่  

(1)  “ให้ความสาํคญัอย่างชดัเจนต่อปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมตัง้แต่เร่ิมต้นกระบวนการตดัสนิใจ ทัง้นีโ้ดยการจดัให้มี

การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม...โดยถือเป็นเคร่ืองมือทีจ่าํเป็นเพือ่พฒันาคณุภาพของข้อมลูสนเทศทีจ่ะ

นาํเสนอต่อผู้ มีอาํนาจในการตดัสนิใจ เพือ่ให้การตดัสนิใจนัน้สอดคล้องกบัหลกัการด้านสิง่แวดล้อม ใสใ่จต่อการ

ลดผลกระทบร้ายแรงให้เหลอืน้อยสดุ โดยเฉพาะผลกระทบข้ามพรมแดน ”   

(2)  “จดัทาํ...ขัน้ตอนการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมซึง่อนญุาตให้สาธารณชนมีสว่นร่วม และเตรียมการเพือ่

บนัทกึข้อมลูจากการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ” และ  

(3)  “จดัให้มี [การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ] ก่อนการตดัสนิใจเพือ่มอบอาํนาจหรือดําเนนิการตาม

โครงการทีเ่สนอ [อย่างเช่น โครงการเขือ่นขนาดใหญ่]”10

 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ดงักลา่วเลย ทีผ่่านมามี

การวิเคราะห์รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการนีอ้ย่างน้อยสีค่รัง้ต่างกรรมต่างวาระกนั และสรุป

ได้ถงึข้อบกพร่องทีม่ตีอ่ความคาดหวงัของสากล กรณีทีม่กีารพฒันาโครงการขนาดใหญ่เช่นนี ้แม้แต่การวิเคราะห์ของ

สาํนกัเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงเอง ก็ชีใ้ห้เหน็ข้อกงัวลทีล่กึซึง้เก่ียวกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการ

นี ้  

  

 ในการวิเคราะห์ทีส่าํคญัครัง้หนึง่ของนกัวิทยาศาสตร์และผู้ ชํานาญการด้านเขือ่น (Baran และคณะ) โดยเป็นการ

วิเคราะห์อย่างละเอยีดถงึสตัว์นํา้และการประมงในแง่ของการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมินผล
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กระทบด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เน้นโดยเฉพาะถงึสตัว์นํา้ทีอ่ยูร่อดได้หากมีการนาํมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่

เสนอมาใช้ เหน็ได้ชดัเจนว่า มาตรฐานทีใ่ช้ในการวิเคราะห์สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทีก่าํหนดโดยธนาคารเพือ่การพฒันา

เอเชีย (Asian Development Bank) สมาคมประเมินผลกระทบสากล ( International Association for Impact 

Assessment) สมาคมไฟฟ้าพลงันํา้ระหว่างประเทศ ( International Hydropower Association) และคณะกรรมาธิการ

เขื่อนโลก (World Commission on Dams)10

11 ผู้ เขยีนรายงานได้สรุปผลการประเมินว่า  

 

ข้อบกพร่องทีพ่บจากประเมินทาํให้เราสรุปได้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะ

บรีุไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การประเมินผล

กระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุไม่สามารถตอบคําถามเก่ียวกบัธรรมชาติ ความรุนแรงและ

ขอบเขตของผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากโครงการ และยงัสรุปโดยไม่มีหลกัฐานสนบัสนนุว่าผลกระทบที่

เกิดขึน้จะไม่รุนแรง  

จงึเป็นเหตใุห้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการเพือ่ให้

ครอบคลมุถงึผลกระทบข้ามพรมแดน และสามารถตอบคําถามเก่ียวกบัผลกระทบและมาตรการลด

ผลกระทบอย่างสอดคล้องกบัการปฏิบติัดสีดุของสากล นอกจากการประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมแล้ว ยงัมีความจําเป็นทีจ่ะต้องประเมินผลกระทบแบบสะสม ( Cumulative Impact 

Assessment) โดยเน้นผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากเขือ่นไซยะบรีุนอกเหนอืจากเขือ่นอืน่ ๆ อกี 47 แห่งที่

จะมีการสร้างในลุม่นํา้โขงภายในปี 2558  

… 

โดยภาพรวมแล้วช่องทางทีส่ร้างให้ปลาว่ายผ่านเขือ่นตามแผนทีน่าํเสนอเพือ่ลดผลกระทบจาก

โครงการไซยะบรีุ สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัแค่ 4 จาก 30 ข้อ ตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

“แนวปฏิบติัเบือ้งต้นของการออกแบบสาํหรับโครงการเขื่อนหลกัในลุม่นํา้โขงตอนลา่ง ” แต่ข้อเสนอ

ดงักลา่วไม่สอดคล้อง หรือไม่มลีกัษณะทีจ่ะสอดคล้องกบัแนวปฏิบติั 19 จาก 30 ข้อเลย ช่องทางทีใ่ห้

ปลาผ่านเป็นการออกแบบโดยไม่มกีารทดลองใช้มาก่อน ไม่มีการกําหนดรายละเอยีดบางอย่างให้

ชดัเจน และลกัษณะของช่องทางเหลา่นัน้ไม่สอดคล้องกบัการอพยพของพนัธุ์ปลาสว่นใหญ่ในแม่นํา้

โขง11

12 

 

 ศาสตราจารย์แลนซา ( Professor Lanza) แหง่มหาวิทยาลยัแมสซาจเูสท็ เมืองแอมเฮิร์สต์ สหรัฐอเมริกา ก็ได้

ข้อสรุปสาํคญัทีค่ล้ายคลงึกนัทีบ่อกว่า “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมมีลกัษณะทีข่าดความชดัเจนเป็นช่วง ๆ ทัง้

ยงัมีข้อความทีข่ดัแย้งกนัเอง และไม่สามารถยอมรับได้จากมมุมองในเชิงวิชาการ ” “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

มีคณุภาพเลวร้ายมาก การนาํข้อมลูเหลา่นีม้าสนบัสนนุการสร้างเขือ่นในแม่นํา้โขงสายหลกัตอนลา่งเป็นการกระทาํทีไ่ร้

ความรับผิดชอบอย่างย่ิง” “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่สมบรูณ์และไม่ครอบคลมุผลกระทบทีส่าํคญัของ

เขื่อนต่อทรัพยากรด้านนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพนํา้ นิเวศของระบบนํา้ กาประมง และสาธารณสขุ การประเมินผล

กระทบด้านสิง่แวดล้อมมีสาระสาํคญั ซึง่ไม่ได้อยูใ่นรายงานฉบบันี ้และไม่สามารถตอบคําถามทีส่าํคญัด้านสิง่แวดล้อม

ได้” และ “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่ได้แสดงถงึความเข้าใจต่อการทาํงานของแม่นํา้ และเน้นเฉพาะการ
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มองปริมาณนํา้ทีไ่หลไปจากมมุมองเดียวของระบบนเิวศในแม่นํา้โขง ”13 ในทํานองเดียวกนั นพ.โฮแกน (Dr. Hogan) แห่ง

มหาวิทยาลยัเนวาดา เมืองรีโน สหรัฐฯ บอกว่าการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมฉบบันี ้ “มีความบกพร่องอย่างย่ิง”14 

และนายเบลก (Blake) ซึง่เป็นว่าที่ดษุฎีบณัฑิตสรุปว่า “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมมองข้ามขอบเขตและความ

รุนแรงของผลกระทบในทกุด้านไปอย่างมาก  ….”15

 ในรายงานทบทวนโครงการ สาํนกัเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงยงัสรุปถงึข้อกงัวลหลายประการเก่ียวกบั

โครงการนี ้ยกตวัอย่างเช่น กลุม่ผู้ ชํานาญการด้านประมงของสาํนกัเลขาธิการ “สรุปว่าการออกแบบบนัไดปลาโจนสาํหรับ

การอพยพขึน้เหนอืนํา้และช่องทางสาํหรับการอพยพของปลาทีโ่ตเต็มวยัลงไปด้านใต้ของนํา้ รวมทัง้การวางไขแ่ละระยะตวั

อ่อนจะใช้ไม่ได้ผล” รายงานของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงยงัระบดุ้วยว่า “โอกาสทีพ่นัธุ์ปลาทีม่คีวามยาวกว่า 150 ซม.จะ

สามารถว่ายข้ามเขือ่นไปยงัตอนเหนอืนํา้ได้มีอยูน้่อยมาก หมายถงึโอกาสทีเ่ป็นไปได้ว่าปลาบกึซึง่เป็นพนัธุ์ปลาทีอ่พยพ

ตามธรรมชาติในแม่นํา้โขงอาจต้องสญูพนัธุ์ ” และ “การขาดแคลนความรู้เก่ียวกบัพนัธุ์ปลาอพยพอกีหลายชนดิ มวล

ชีวภาพของมนัและความสามารถที่จะว่ายผ่านเขื่อนและอ่างเก็บนํา้ไป ทําให้เกิดข้อมลูที่ไม่แน่นอนเก่ียวกบัขอบเขต

ผลกระทบต่อการประมงและอาชีพทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ในท้องถ่ินและข้ามพรมแดน ”

 

16

 ข้อสรุปทีช่ดัเจนจากการประเมินเหลา่นีไ้ด้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุทีเ่ป็นอยู่

ยงัไม่สมบรูณ์และมีข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้องต่อความคาดหวงัในระดบัสากลทีม่ตีอ่การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

สาํหรับโครงการพลงังานขนาดใหญ่ ซึง่อาจสง่ผลกระทบข้ามพรมแดนทีไ่ม่สามารถแก้ไขให้กลบักลายและมีความรุนแรงได้ 

จงึควรมีการทาํการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมขึน้มาใหม่ เพราะตามข้อมลูทีม่อียูจ่ะไม่สามารถสง่เสริมให้

สาธารณะมีสว่นร่วมอย่างเพยีงพอ ไม่นาํไปสูก่ารรับฟังความคิดเหน็หรือการตดัสนิใจอย่างชอบด้วยเหตผุล นอกจากนัน้ 

เทา่ทีเ่ราเข้าใจ ได้เร่ิมมีการก่อสร้างเขือ่นไปแล้ว แม้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมยงัคงไม่สมบรูณ์และมี

ข้อบกพร่อง ซึง่ถือเป็นการกระทาํทีข่ดักบัความคาดหวงัในระดบัสากลทีต้่องการเหน็การประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมทีเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ก่อนทีจ่ะมีการตดัสนิใจว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไปหรือไม่  

   

 

2. เน่ืองจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อบกพร่อง และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะ

ทราบก่อนกระบวนการรับฟังความเหน็และมีส่วนร่วมของประชาชน จงึถอืได้ว่ากระบวนการเหล่านีมี้

ข้อบกพร่องอย่างฉกรรจ์ เม่ือจดัทาํการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนเสร็จแล้ว กค็วรนําผลการ

วเิคราะห์นัน้มาเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือจดัให้มีการรับฟังความเหน็และมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกบัการ

สร้างเข่ือนในสปป.ลาวและประเทศอ่ืน ๆ อีกสามแห่งในแม่นํา้โขงตอนล่าง  

 

 เราได้อธิบายในจดหมายลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2554 ว่า สปป.ลาวได้ยติุกระบวนการ  PNPCA ก่อนทีจ่ะเสร็จสิน้ 

โดยไม่แจ้งให้ประเทศเพือ่นบ้านทราบอย่างเหมาะสม เป็นการกระทาํทีข่ดัต่อความตกลงแม่นํา้โขง  และยงัไม่สอดคล้องกบั

ความคาดหวงัทีช่ดัเจนของประชาคมนานาชาติ ทีค่าดว่าจะมีการสือ่สารข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบร้ายแรงของโครงการ

พฒันาขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ รวมทัง้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านด้วย และเพื่อให้

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีเหลา่นัน้มีโอกาสทีจ่ะให้ความเหน็ต่อการตดัสนิใจได้อย่างมีความรู้  

 ดงัทีก่ฎบตัรแหง่โลกเพือ่ธรรมชาติ ( World Charter for Nature) ขององค์การสหประชาชาติได้อธิบายไว้ว่า “การ

วางแผนใด ๆ ควรครอบคลมุ...การประเมินผลกระทบต่อธรรมชาติเนือ่งจากนโยบายและโครงการทีเ่สนอ และข้อมลูเหลา่นี ้

ทกุประการจะต้องได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยช่องทางทีเ่หมาะสม ในช่วงเวลาทีช่ว่ยให้มีการรับฟังความเหน็และ
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การมีสว่นร่วมอย่างเป็นผล ”17

 การมีสว่นร่วมของสาธารณะในการตดัสนิใจด้านสิง่แวดล้อม ยงัต้องสอดคล้องและสะท้อนถงึบริบทและความ

ต้องการของประชาชนในพืน้ที ่ด้วยเหตดุงักลา่ว คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงจงึได้อธิบายถงึความหมายของการมีสว่นร่วม

ของสาธารณะในบริบทการทาํงานของคณะกรรมาธิการฯ ในประเทศแม่นํา้โขงตอนลา่งทัง้สีว่่าหมายถงึ “กระบวนการที่

ช่วยให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัมีบทบาทและสามารถเข้าร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการวางแผน การดําเนนิโครงการ การ

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการใด ๆ ของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ”

 ประชาคมนานาชาติจงึคาดหวงัว่า ในการตดัสนิใจของรัฐบาลเก่ียวกบัโครงการทีส่ง่ผล

กระทบอย่างรุนแรงต่อสิง่แวดล้อม จะต้องครอบคลมุการเปิดเผยข้อมลูในเบือ้งต้นเพื่อให้สาธารณะและประเทศเพื่อนบ้าน

ได้ทราบ และมีสว่นร่วมและให้ความเหน็ได้อย่างจริงจงัและสจุริตใจเก่ียวกบัโครงการ เก่ียวกบัผลกระทบข้ามพรมแดนและ

ผลกระทบในพืน้ทีท่ีอ่าจเกิดขึน้ เก่ียวกบัโอกาสทีจ่ะเดินหน้าโครงการหรืออาจจะยติุโครงการ และเก่ียวกบัมาตรการลด

ผลกระทบร้ายแรงทีจ่ะเกิดขึน้ 17

18 การรับฟังความเหน็และมีสว่นร่วมของประชาชนควรรวมถงึความพยายามอย่างจริงจงั

ของรัฐบาลทีจ่ะดแูลให้ประชากรกลุม่ทีม่กัเสยีเปรียบด้านการเมืองหรือมกัอยูช่ายขอบไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจ 

อย่างเช่นกลุม่ผู้หญิง ให้สามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการได้ 18

19   

20

 กระบวนการรับฟังความเหน็และมีสว่นร่วมของสาธารณะสาํหรับเขือ่นไซยะบรีุ สปป.ลาวไม่ได้สง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัอย่างเต็มที ่เพือ่ให้สามารถประเมินผลกระทบของเขือ่นได้อย่างจริงจงั ยกตวัอย่างเช่น 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  (ซึง่มีข้อบกพร่องอย่างทีเ่ป็นอยู่) ไม่ได้เขยีนขึน้เป็นภาษาลาว หรือไม่ได้

เผยแพร่ในช่วงทีร่ฐับาลสปป.ลาวจดักิจกรรมรับฟังความคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัซึง่อยูใ่นเขตอาํนาจของตน 21

22 

จงึไม่เป็นทีช่ดัเจนว่า ได้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบร้ายแรงของโครงการให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีได้ทราบหรือไม่ 

ทัง้นีเ้พราะทีผ่่านมายงัไม่ได้มีการบนัทกึข้อมลูผลกระทบอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้มีการประเมินอย่างจริงจงัในรายงานการ

ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม กระบวนการรับฟังความเห็นเช่นนีจ้งึจดัขึน้ในลกัษณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่

มีศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะเข้าร่วมและให้ความเหน็ต่อการออกแบบโครงการและทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้ ไม่สามารถให้

ความเหน็ต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทีอ่าจเกิดขึน้ และไม่สามารถให้ความเหน็ต่อมาตรการลดผลกระทบ

ดงักลา่วได้ เราไม่อาจคาดหวงัให้ประชาชนสามารถให้ความเหน็อย่างจริงจงัได้ หรือสามารถตดัสนิใจอย่างมีความรู้

เก่ียวกบัผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้จากโครงการพฒันาทีจ่ะมีตอ่ชีวติตนเองได้ เว้นแต่พวกเขาจะมีเคร่ืองมือ และเป็นเคร่ืองมือที่

เขยีนในภาษาของตนเองซึง่ช่วยให้เข้าใจผลกระทบเหลา่นี ้และทราบว่าจะมีวธีิบรรเทาผลกระทบอย่างไร  

 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัหมายถงึ “ผู้ มีอิทธิพล

อย่างสาํคญั และผู้ มีบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จของโครงการหรือแผนการใด ๆ ” ซึง่อาจหมายถงึกลุม่บคุคลต่าง ๆ 

รวมทัง้ผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้ ได้รับผลกระทบโดยอ้อม สาธารณชน นกัลงทนุ หนว่ยงานผู้บริจาค องค์กรพฒันา

เอกชน ทีป่รึกษาจากภายนอก และภาคธรุกิจ 20

21   

 แม้จะเป็นทีช่ดัเจนว่า ในการรับฟังความคิดเหน็ทัง้สามครัง้ในสปป.ลาวเม่ือเดือนสงิหาคม 2553 จะมีการ

อภิปรายถงึรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  แต่ดเูหมือนว่ามีเพยีงการประชมุครัง้เดียวเทา่นัน้ทีม่ตีวัแทน

ของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วม เนือ่งจากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเป็นการวิเคราะห์

ผลกระทบของโครงการทีไ่ม่สมบรูณ์และมีข้อบกพร่อง จงึไม่อาจถือได้ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเหน็โดยใช้เอกสาร

ดงักลา่วมีความสมบรูณ์ได้ 22

23  และตามความเข้าใจของเรา ไม่มีการเผยแพร่เอกสารทีส่าํคญัต่อการตดัสนิใจกรณีเขือ่นไซ

ยะบรีุ อย่างเช่นรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมในบรรดาผู้ได้รับผลกระทบก่อนทีก่ารรับฟัง

ความเหน็ของประชาชนจะเกิดขึน้ 23

24  นอกจากนัน้ ดเูหมือนว่าผู้ที่ทําหน้าที่สาํรวจความเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับ
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ผลกระทบจากเขือ่น ไม่ได้พยายามอย่างจริงจงัทีจ่ะสาํรวจหรือขอความเหน็จากผู้หญิง และในทางตรงข้าม จะเน้นการขอ

ข้อมลูจากผู้ชายเทา่นัน้ 24

25   

 เนือ่งจากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมมีข้อบกพร่อง จงึไม่ชอบธรรมทีจ่ะนาํข้อมลูจากรายงาน

ฉบบันัน้มาใช้เป็นพืน้ฐานในการรับฟังความเห็นและการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัอื่น ๆ รวมทัง้ผู้นําในประเทศ

เพือ่นบ้านอย่างกมัพชูา ไทย และเวียดนาม ความผิดพลาดเช่นนีย้งัทาํให้ประโยชน์จากข้อมลูเหลา่นีมี้น้อยลง เม่ือมีการนาํ

ข้อมลูเหลา่นีม้าเผยแพร่และนํามาใช้ในการรับฟังความเห็นในประเทศอื่น ๆ  

 

3. การตดัสนิใจให้สร้างเข่ือนไซยะบุรีตามโครงการที่เสนอมีแนวโน้มทาํให้เกดิผลกระทบร้ายแรงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นทรัพยากรร่วมของประเทศต่าง ๆ และยังขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของสปป.

ลาวตามอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ( Convention on Biological Diversity) 

 แม่นํา้โขงเป็นหนึง่ในแม่นํา้ทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพและอดุมสมบรูณ์มากสดุในโลก เป็นแหลง่รวมของ

พนัธุ์ปลานํา้จืดเกือบ 1,000 สปีชีส์เท่าที่มีการจดัทําข้อมลูในแม่นํา้แห่งนี ้(เป็นรองเฉพาะแม่นํา้อเมซอน) ในบรรดาความ

หลากหลายทางชีวภาพ แม่นํา้โขงจงึเป็นแหลง่อาศยัของปลานํา้จืดขนาดใหญ่หลากหลายสายพนัธุ์มากกว่าแม่นํา้อืน่ใด 

รวมทัง้สายพนัธุ์ทีใ่กล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิง ( critically endangered)26

 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงเหลา่นี ้มีความสาํคญัอย่างย่ิงทัง้ในระดบัภมิูภาคและ

ระดบัโลก ทีน่า่ตกใจก็คอืผู้ ชํานาญการอสิระได้สรุปว่า หากมีการสร้างเขือ่นไซยะบรีุตามแผนทีว่างไว้ จะก่อให้เกิด

ผลกระทบร้ายแรงอย่างย่ิงต่อความหลากหลายเหลา่นี ้และโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อการประมง Baran และคณะประมาณไว้

ว่าในปี 2558 “เก้าจาก 70 สายพนัธุ์ปลาอพยพที่อาศยัอยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบ (จากเขือ่น) และ/หรือพืน้ที่รับนํา้ของ

เขือ่น จะถกูจดัว่าเป็นปลาใกล้สญูพนัธุ์ และการสร้างเขือ่นไซยะบรีุจะย่ิงทาํให้ปลาใกล้สญูพนัธุ์เพิม่จํานวนเป็น 15 สปีชีส์ ” 

และ “ปลาสวายอกีสายพนัธุ์หนึง่ (Pangasius nasutus) ก็จะกลายเป็นปลาใกล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิงร่วมกบัปลาอกีสองสปีชีส์  

(Pangasianodon gigas และ Pangasius sanitwongsei) อนัเนือ่งมาจากการสร้างเขือ่น”

 ปลาบกึในแม่นํา้โขงสายพนัธุ์  Pangasianodon gigas 

สายพนัธุ์ทีใ่กล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิงอย่าง  Pangasius sanitwongsei สายพนัธุ์ทีใ่กล้สญูพนัธุ์อย่างปลาย่ีสก ( seven‐striped 

barb Probarbus jullieni)และที่ใกล้สญูพนัธุ์อย่างปลากะโห้ (giant barb Catlocarpio siamensis)26

27 แม่นํา้โขงยงัเป็น

แหลง่ประมงนํา้จืดในชายฝ่ังขนาดใหญ่และอดุมสมบรูณ์มากสดุในโลก ก่อให้เกิดผลผลติประมาณ  2.5 ล้านเมตริกตนัต่อ

ปี คิดเป็นมลูค่ากว่า 3,600,000,000‐6,500,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดย 40‐70% ของผลผลติเหลา่นีเ้ป็นปลาอพยพ 27

28   

29  Hogan ก็สรุปในทํานอง

เดียวกนัว่า “หลกัฐานทีม่อียูท่ัง้หมดชีว่้าเขือ่นไซยะบรีุจะสง่ผลกระทบด้านลบทีรุ่นแรงต่อพนัธุ์ปลาอพยพและใกล้สญูพนัธุ์

ในแม่นํา้โขงตอนลา่ง และอาจสง่ผลให้ปลานํา้จืดขนาดใหญ่สดุสองชนดิในแม่นํา้โขงสญูพนัธุ์ไปได้ รวมทัง้ปลาบกึและ

ปลาสวายยกัษ์ (pangasius catfish)”30

 ในการอนมุติัการสร้างเขือ่นไซยะบรีุตามโครงการทีเ่สนอสปป.ลาว  อาจไม่ทราบถงึผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพเนือ่งจากโครงการ หรือจงใจสร้างเขือ่นโดยไม่คาํนงึถงึผลกระทบเหลา่นี ้อย่างไรก็ตาม การ

ตดัสนิใจของรัฐบาลขดัต่อข้อกําหนดเพือ่การอนรัุกษ์และฟืน้ฟสูายพนัธุ์ตามอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ตามอนสุญัญาฯ  ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถงึ “ความแตกต่างในบรรดาสิง่มีชีวติจากแหลง่ทีม่าทัง้ปวง 

รวมทัง้...ระบบนิเวศในนํา้และความซบัซ้อนของระบบนิเวศอนัเป็นที่อยู่ของสิง่มีชีวิตเหลา่นัน้ ทัง้ในแง่ความหลากหลาย

ในสปีชีส์เดียวกนั ระหว่างสปีชีสแ์ละของระบบนเิวศ ”

  

31  รัฐภาคีของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพยืนยนั

ว่า “รัฐต้องรับผิดชอบอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของตนเองไว้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพใน
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ลกัษณะที่ยัง่ยืน”32

 ดงัทีผ่ลการประเมินรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุ  โดยผู้ ชํานาญการได้แสดง

ไว้ รายงานดงักลา่วไม่ได้วิเคราะห์อย่างจริงจงัถงึผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากเขือ่นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ

การสญูพนัธุ์ของสตัว์ ผลการประเมินมีเนือ้หาละเอยีดจนไม่สามารถนาํมากลา่วถงึในทีน่ีไ้ด้ทัง้หมด แต่ข้อกงัวลทีส่าํคญั

จากการค้นพบของ Baran และคณะ อาจสรุปได้ดงัต่อไปนี  ้

 ตามข้อ 3 ไม่อนญุาตให้รัฐภาคีใด ๆ พฒันาพืน้ทีข่องตนเองได้ หากการกระทาํเช่นนัน้จะทาํให้เกิดผล

กระทบร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐอืน่ ๆ 32

33   

 

•  “ข้อมลูระยะเวลาการทว่มของนํา้ในอา่งเก็บนํา้ (ครอบคลมุเวลาหลายปี) ระดบัการเก็บนํา้หลงัเขื่อน...และ

ผลกระทบจากระดบันํา้กระแสหลกัทีล่ดลงในช่วงฤดแูล้ง...ไม่มีรายละเอยีดเพยีงพอ หรือไม่มีการพดูถงึใน

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม แม้ว่าปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบร้ายแรงต่อทรัพยากรสตัว์นํา้

ในพืน้ที ่การอพยพข้ามพรมแดน และผลกระทบต่อการประมงด้านท้ายนํา้ ”

ในแง่การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมโดยทัว่ไป  

34

•  “ต้นไม้ซึง่อยู่ในพืน้ที่ 2000 เฮคตาร์ (15,000 ไร่) จะถกูนํา้ในอา่งทว่ม และจะเนา่เป่ือยเป็นช่วงเวลาหลายปี ใน

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม มีการจํากดัพืน้ทีศ่กึษาไว้เฉพาะบริเวณทีเ่ป็นเขือ่นทดนํา้และ

จํากดัอยู่เพียงพืน้ที่จํานวน 21 เฮคตาร์ (157.5 ไร่) ...ซึง่เป็นการคาดประมาณผลกระทบต่อพืน้ที่เหนือนํา้ที่ต่ํา

กว่าความจริงถงึ 100 เท่า และยงัเป็นข้อบกพร่องในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการต่อคณุภาพของนํา้ใน

ด้านท้ายนํา้ด้วย อนัทีจ่ริงในหวัข้อผลกระทบต่อคณุภาพนํา้ด้านท้ายนํา้ทีม่อียูส่องหน้ากระดาษ กลบัไม่มีการพดู

ถงึผลกระทบของการเนา่เป่ือยของพชืพรรณในอา่งเก็บนํา้เลย ”

  

35

•  “ในการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุ กลบัไม่มีการพดูถงึผลกระทบเนือ่งจากการมีขึน้

ของอา่งเก็บนํา้ถาวร และไม่มกีารพดูถงึผลกระทบทีม่ตีอ่ทรัพยากรประมงเนือ่งจากการเปลีย่นให้แม่นํา้ทีไ่หล

ตามธรรมชาติอย่างน้อย 60 กม.กลายเป็นทะเลสาบ ”

  

36

•  “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุไม่คาํนงึถงึผลกระทบข้ามพรมแดนทีอ่าจจะเกิดขึน้ใด 

ๆ เลย”

 

37

•  “ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม มีการอธิบายถงึการอพยพของพนัธุ์ปลาในแม่นํา้โขงน้อย

มาก ในสว่นของการวิจยัเอกสารมีการพดูถงึแหลง่อ้างองิเพยีงสามแหลง่ สว่นงานวิจยัอืน่ ๆ มีการอ้างองิผล

การศกึษามากกว่า 28 ชิน้ รวมทัง้แหลง่ข้อมลูอื่น ๆ เก่ียวกบัการอพยพของพนัธุ์ปลาในแม่นํา้โขง ซึง่เป็นข้อมลูที่

เข้าถงึได้ในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  สง่ผลให้การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมครัง้

นีไ้ม่นําไปสูข้่อสรุปว่าการอพยพของพนัธุ์ปลาในแม่นํา้โขงมีความสาํคญัต่อพืน้ที่ท่ีได้รับผลกระทบอย่างไร ”

 

38

•  “การศกึษาอย่างต่อเนือ่งจากการอ้างองิฐานข้อมลูกว่า 70 แหง่ บทความและบญัชีรายช่ือสายพนัธุ์ชีใ้ห้เหน็ว่า มี

พนัธุ์ปลา 229 สปีชีส์ที่อพยพขึน้ไปทางเหนือนํา้ตรงบริเวณที่กําหนดให้สร้างเขื่อน ทัง้นีเ้พื่อวางไข่และ/หรือพกั

อาศยัในช่วงฤดแูล้ง โดย 70 สายพนัธุ์เป็นสายพนัธุ์ปลาอพยพ ในจํานวนนีป้ระกอบด้วยสายพนัธุ์ปลาที่หายาก

และใกล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิง อย่างเช่น ปลาบกึ  (Pangasianodon gigas) ในทางตรงข้าม การประเมินผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมครัง้นีอ้้างองิถงึรายช่ือพนัธุ์ปลา 16 สปีชีส์ซึง่เป็นรายช่ือเก่า ในจํานวนนีเ้ป็นสายพนัธุ์อพยพเพยีง

ห้าสปีชีส์ ….”

   

39   
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• “นยิามของสปีชีส์ทีเ่ป็นเป้าหมายไม่ปรากฏในเนือ้หาการลดผลกระทบของรายงานการประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อม เป็นเหตใุห้มีการเสนอช่องทางผ่านของปลาทีไ่ม่เหมาะสม ”

ในแง่ข้อเสนอทางผ�านของปลาเป็นการเฉพาะ  

40

•  “ไม่มกีารระบแุผนการอย่างละเอยีดหรือการวาดรูปช่องทางผ่านของปลาในรายงานการประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อม ทาํให้สิง่ทีเ่สนอไม่ชดัเจน ”

  

41

•  “ช่องทางผ่านของปลาทีเ่สนอไม่อ้างองิถงึประสบการณ์ในทีอ่ืน่ ๆ ของโลก ไม่มีการอ้างองิถงึแหลง่ข้อมลูเพือ่

สนบัสนนุทางเลอืกดงักลา่ว ”

  

42

•  “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่ให้เหตผุลสนบัสนนุการออกแบบช่องทางผ่านของปลาทีส่อดคล้องกบั

พฤติกรรมหรือความสามารถในการว่ายนํา้ของปลาชนดิใด ๆ เลย ”

  

43

•  “การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่ระบอุย่างชดัเจนว่าในระหว่างการก่อสร้าง (ซึง่ใช้เวลาแปดปี) จะ

สง่ผลกระทบต่อการอพยพของพนัธุ์ปลาอย่างไรบ้าง และไม่ได้กําหนดมาตรการลดผลกระทบใด ๆ ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว” 

  

44

• ผู้ทําการประเมินอีกท่านหนึง่คือ นพ.  Hogan สรุปว่า กลุม่ปลาทีส่าํคญัสดุกลุม่หนึ่งในพืน้ทีไ่ซยะบรีุ (และสาํหรับ

แม่นํา้โขงโดยรวม) ได้แก่ ปลาสวายยกัษ์ (Pangasiid catfish) ซึ่ง “อาจสามารถอพยพระหว่างสามเหลีย่มปาก

แม่นํา้โขงกบัพืน้ทีส่ร้างเขือ่นไซยะบรีุได้ หมายถงึว่า ผลกระทบของเขือ่นไซยะบรีุอาจครอบคลมุพืน้ทีก่ว้างขวาง

ตัง้แต่ตอนเหนอืของไทย ถงึภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของไทย ภาคใต้ของลาว  กมัพชูา และเวียดนาม” แต่ 

“รายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมกลบัมองข้ามผลกระทบข้ามพรมแดนเหลา่นี ้ ”

   

45

 ความเหน็ทีส่าํคญัอย่างย่ิงเหลา่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่า การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของเขือ่นไซยะบรีุ

ไม่ใช่เป็นการประเมินอย่างจริงจงัถงึผลกระทบของเขือ่นทีม่ตีอ่การประมง แม้ว่าแม่นํา้โขงจะเป็นแหลง่ประมงในชายฝ่ัง

แหลง่ใหญ่สดุของโลก และความเสีย่งต่อการทาํประมงนา่จะเป็นข้อกงัวลร้ายแรงสดุเนือ่งจากเขือ่นแหง่นี ้(ซึง่เป็นเขื่อน

แหง่แรกในโครงการเขือ่นอกี 11 โครงการในแม่นํา้โขงตอนลา่งทีเ่ป็นสายหลกั) เนือ่งจากความไม่สมบรูณ์และข้อบกพร่อง

ของรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และเนือ่งจากไม่มีการกําหนดแผนเพือ่ลดผลกระทบร้ายแรงอย่าง

เพยีงพอและนา่เช่ือถือ อย่างเช่น การจดัทาํช่องทางผ่านของปลาทีเ่หมาะสม สปป.ลาวจงึไม่มีเหตผุลเพยีงพอทีจ่ะอนมุติั

ตามโครงการทีเ่สนอ การตดัสนิใจอนมุติัโครงการย่อม “จะทาํให้เกิดความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมของรัฐอืน่ ๆ ” ซึ่งขดักบัข้อ 

3 ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

  

 ในทาํนองเดียวกนั ตามข้อ 7 ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  สปป.ลาว "ยงัจะต้อง” “จําแนก

กระบวนการและประเภทของกิจกรรมทีม่หีรืออาจมีผลกระทบร้ายแรงอย่างมากต่อการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยัง่ยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการตรวจสอบผลกระทบเหลา่นัน้โดยผ่านการสุม่ตวัอย่างและเทคนคิอืน่ ๆ ” 

ตามข้อ 8(f) ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สปป.ลาวยงัจะต้อง “ฟืน้ฟแูละคืนสภาพระบบนิเวศที่

เสือ่มโทรม และสง่เสริมการฟืน้ฟพูนัธุ์ปลาทีถ่กูคกุคาม เป็นต้น ทัง้นีโ้ดยให้มีการจดัทาํและดําเนนิการตามแผนหรือ

ยทุธศาสตร์ในการบริหารอื่น ๆ ” ข้อกําหนดทัง้สองข้อสะท้อนถงึความสาํคญัในการทาํความเข้าใจและจดัเก็บข้อมลู

ผลกระทบสะสมทีอ่าจเกิดขึน้จากเขือ่นไซยะบรีุ ซึง่จะย่ิงทาํให้เกิดผลกระทบมากขึน้เม่ือรวมกบัผลกระทบทีม่อียู ่เม่ือมีการ

สร้างเขื่อนตามแผนการอื่น ๆ ในแม่นํา้โขง  
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 Baran และคณะได้อธิบายว่า “ภายในปี 2561 เม่ือสร้างเขือ่นไซยะบรีุเสร็จแล้ว เขือ่นดงักลา่วจะเป็นหนึง่ใน 48 

เขื่อนในลุม่นํา้โขง และเป็นเขื่อนใหญ่สดุในลุม่นํา้โขงตอนลา่ง ” ผู้ เขยีนได้ระบวุ่า “เขื่อนนํา้เทิน 2 ของสปป.ลาว (1,075 เม

กะวตัต์) และเขื่อนนํา้งมึ 3 (440 เมกะวตัต์) ได้ถกํูาหนดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบสะสม ( Cumulative Impact 

Assessment – CIA) เม่ือเร็ว ๆ นี ้อย่างไรก็ตาม ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (ของเขื่อนไซยะบรีุ) ที่

เรานาํมาประเมินนัน้ กลบัไม่กลา่วถงึผลกระทบสะสมของโครงการไซยะบรีุทีม่กีาํลงัผลติถงึ  1,260 เมกะวตัต์เลย”46

 ปัญหาเหลา่นีชี้ใ้ห้เหน็ความจําเป็นทีรั่ฐบาลทัง้สีใ่นแม่นํา้โขงตอนลา่งจะต้องปฏิบติัตามคําแนะนาํในการ

ประเมินผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ ( Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the 

Mekong Mainstream – “SEA") ในเดือนตลุาคม 2553 ทีเ่สนอให้งดการก่อสร้างเขือ่นในแม่นํา้สายหลกัชัว่คราวเป็นเวลา 

10 ปี ทัง้นีเ้พือ่รับมือกบัปัญหาความไม่แนน่อนและข้อกงัวลทีเ่กิดจากการพฒันาเหลา่นัน้ 46

47 การยติุการสร้างเขือ่นเป็นเวลา 

10 ปีรวมทัง้เขือ่นไซยะบรีุย่อมเปิดโอกาสให้สปป.ลาวสามารถปฏิบติัตามความรับผิดชอบของตนภายใต้ข้อ 3, 7 และ 8 

ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัผลกระทบร้ายแรงทีม่ตีอ่ทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็น

สมบติัร่วมกนักบัรัฐอืน่ ๆ จําแนกผลกระทบจากเขือ่นทีม่อียูแ่ละเขือ่นทีม่แีผนจะสร้างทีจ่ะมีตอ่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ก่อนจะมีการสร้างเขือ่นใหม่ และเพือ่จําแนกผลจากความพยายามฟืน้ฟรูะบบนเิวศและพนัธุ์ปลา (รวมทัง้การฟืน้ฟู

พนัธุ์ปลาใกล้สญูพนัธุ์ซึง่ผู้ ชํานาญการคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขือ่นไซยะบรีุ) ก่อนจะมีการสร้างเขือ่นใหม่ 

การวิเคราะห์เพิม่เติมยงัมีสว่นช่วยในการปรับปรุงเอกสารเก่ียวกบัการตดัสนิใจของโครงการ รวมทัง้รายงานการ

ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นีเ้พือ่ให้ครอบคลมุการวิเคราะห์เพิม่เติมเก่ียวกบัผลกระทบสะสมทีอ่าจเกิดขึน้

เนือ่งจากเขือ่นไซยะบรีุในแม่นํา้โขง และผลกระทบต่อประชาชนทีพ่ึง่พาแม่นํา้  

 พดูอกี

อย่างหนึง่ แม้จะมีการประเมินผลกระทบสะสมสาํหรับเขือ่นทีเ่ลก็กว่า (ซึง่นา่จะมีผลกระทบน้อยกว่า) แต่ที่น่าประหลาดใจ

คือไม่มกีารเสนอให้ศกึษาผลกระทบสะสมสาํหรับเขือ่นไซยะบรีุทีใ่หญ่กว่าเลย ทัง้ไม่ปรากฏว่ามีความพยายามทีจ่ะศกึษา

เพื่อจําแนกผลกระทบในระยะสัน้หรือระยะยาวของเขื่อนทัง้ 48 แหง่ หรือเขือ่นทีจ่ะมีการเสนอสร้างเพิม่เติมเลย และไม่เป็น

ทีช่ดัเจนว่าความพยายามของคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงหรือรัฐบาลอืน่ ๆ จะนาํไปสูก่ารฟืน้ฟแูละบรูณะระบบนเิวศที่

เสือ่มโทรมในลุม่นํา้อย่างไร และจะช่วยฟืน้ฟพูนัธุ์ปลาทีไ่ด้รับผลกระทบเนือ่งจากเขือ่นทีม่อียูแ่ล้วอย่างไร  

 หากไม่มอีงค์ความรู้ดงักลา่ว สปป.ลาวย่อมไม่สามารถปฏิบติัตามความรับผิดชอบในข้อ  3, 7 หรือ 8 ของ

อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ เนือ่งจากการดําเนนิงานของรัฐบาลย่อมทาํให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และรัฐบาลยงัไม่ทราบว่ากระบวนการและกิจกรรมใด ๆ บ้างทีส่ง่ผลกระทบร้ายแรงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

 

4. การตดัสนิใจให้สร้างเข่ือนไซยะบุรีตามโครงการที่เสนอมีแนวโน้มทาํให้เกดิอันตรายร้ายแรงต่อรัฐเพ่ือน

บ้าน ซ่ึงขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของสปป.ลาวในการป้องกนัอันตรายข้ามพรมแดน  

 

 ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ  สปป.ลาวจะต้องประกนัว่ากิจกรรมใด ๆ ภายใต้เขตอาํนาจของตนไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิง่แวดล้อมของรัฐอืน่ ๆ 47

48 เป็นหลกัการที่ได้รับการยืนยนัจากรัฐบาลทัง้สีป่ระเทศในแม่นํา้

โขงตอนลา่ง ตามข้อ 1 ของความตกลงแม่นํา้โขง (“การใช้นํา้ในประเภทต่างๆ และผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศภาคีทัง้

ปวงบรรลผุลสงูสดุ ”) และ ข้อ 3 (“การคุ้มครองสภาพแวดล้อม…จาก…อนัตรายอืน่ๆ ทีเ่กิดจากแผนพฒันาใด ๆ”) หลกัการ

ดงักลา่วยงัปรากฏอยูใ่นกฎบตัรแหง่โลกเพือ่ธรรมชาติ ( World Charter for Nature) ที่ระบวุ่ารัฐจะต้อง “ประกนัว่ากิจกรรม
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ใด ๆ ภายในเขตอาํนาจหรือการควบคมุของตนไม่กอ่ให้เกิดอนัตรายต่อระบบธรรมชาติทีต่ัง้อยูใ่นรัฐอืน่ ๆ หรือพืน้ที่

นอกเหนอืจากเขตอาํนาจแหง่ประเทศตน"49

 คําตดัสนิครัง้สาํคญัของศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ  Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) 

สะท้อนหลกัการนีใ้นทางปฏิบติัเช่นกนั ในคดีดงักลา่วศาลยติุธรรมระหว่างประเทศสรุปว่า การดําเนนิการตามโครงการ  

 หลกัการที ่2 ของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา ( Rio 

Declaration  on Environment and Development) (“ปฏิญญาริโอ”) ที่ระบวุ่า “รัฐจะต้อง...มีความรับผิดชอบประกนัว่า

กิจกรรมใด ๆ ภายในเขตอาํนาจหรือการควบคมุของตนไม่กอ่ให้เกิดอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมทีต่ัง้อยูใ่นรัฐอืน่ ๆ หรือพืน้ที่

นอกเหนอืจากเขตอาํนาจแหง่ประเทศตน" และข้อ 10 สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)49

50  ด้วยเหตดุงักลา่ว ตามความตกลงแม่นํา้โขงและกฎบตัร

ระหว่างประเทศอื่น ๆ สปป.ลาวจงึมีพนัธกรณีต้องคุ้มครองและป้องกนัอนัตรายทีม่ตีอ่สิง่แวดล้อมในรัฐและประชาชน

เพื่อนบ้าน  

Variant C ที่เป็นโครงการผนันํา้ขนาดใหญ่ (a major lock system) ของประเทศเชคโกสโลวาเกียเพือ่ใช้ประโยชน์ประมาณ 

80-90% ของนํา้ในแม่นํา้ดานบู ก่อนจะปลอ่ยให้นํา้ไหลกลบัไปสูแ่ม่นํา้สายหลกั ทัง้ ๆ ที่แม่นํา้สายนีเ้ป็นแม่นํา้สากลที่เป็น

สมบติัร่วมกนั แม้ศาลจะสรุปว่าตามสนธิสญัญาในปี 2520 ประเทศฮงัการีเหน็ชอบให้มีการสร้างเขือ่นในแม่นํา้ดานบูและ

การผนันํา้ในคลองบายพาสในบริบททีเ่ป็นความร่วมมือและการแบง่ปันประโยชน์ร่วมกนั แต่ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ

ก็สรุปว่าการทีฮ่งัการีชะลอและถอนการปฏิบติัตามความเหน็ชอบดงักลา่ว ถือเป็นการละเมิดพนัธกรณีด้านกฎหมายของ

ฮงัการี แต่ “ก็ไม่ได้หมายความว่าฮงัการีได้สละสทิธิพืน้ฐานของตนทีจ่ะสามารถแบง่ปันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน

นา่นนํา้สากลอย่างเทา่เทยีมและชอบด้วยเหตผุลได้ ” และการที ่“เชคโกสโลวาเกียดําเนนิโครงการ  Variant C ไม่เป็นไป

ตามสนธิสญัญาปี 2520 ในทางตรงข้าม เป็นการละเมิดข้อบญัญัตทิีช่ดัเจนบางประการ และการทาํเช่นนัน้ย่อมถือได้ว่า

เป็นความผิดตามหลกักฎบตัรระหว่างประเทศด้วย ”51

ในปี 2472 ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศถาวร ( Permanent Court of International Justice) ได้ให้

ความเหน็ในแง่การเดินเรือในแม่นํา้โอเดอร์ (River Oder) ไว้ดงันี ้ 

  ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศให้เหตผุลสนบัสนนุความเหน็ของตน

โดยชีใ้ห้เหน็ถงึกฎหมายทีม่มีาเป็นเวลานานเก่ียวกบัแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดน  

 

“ประโยชน์ร่วมกนัในแม่นํา้ทีใ่ช้เพือ่การเดินเรือ เป็นพืน้ฐานของสทิธิตามกฎหมายทัว่ไป 

โดยมีคณุลกัษณะสาํคญั ซึง่หมายถงึความเทา่เทยีมอย่างสมบรูณ์ของรัฐร่วมสายนํา้ทกุแหง่

ในการใช้ประโยชน์จากนา่นนํา้ในแม่นํา้ และการงดเว้นไม่ให้อภิสทิธิเป็นพเิศษต่อรัฐร่วม

สายนํา้ใด ๆ เม่ือเทียบกบัรัฐอื่น ๆ

 

” (Territorial Jurisdiction of the International 

Commission of the River Oder, Judgment No. 16, 1929, P.C.I.J., Series A, No. 

23, p. 27) 

การพฒันาสมยัใหม่ของกฎบตัรระหว่างประเทศย่ิงสง่เสริมความเข้มแขง็ของหลกัการใช้ประโยชน์ใน

นา่นนํา้สากลนอกเหนอืจากการเดินเรือเช่นกนั ดงัจะเหน็ได้จากการรับรองอนสุญัญาเม่ือวนัที ่21 

พฤษภาคม 2540 ในสว่นที่เป็นอนสุญัญาว่าด้วยกฎการใช้งานนอกเหนอืจากการเดินเรือในแม่นํา้

สากล (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of international Watercourses) 
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โดยสมชัชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ 51

52 

 

 เม่ือนําเหตผุลเหลา่นีม้าใช้กบักรณีเขื่อนไซยะบรีุ  สปป.ลาวจงึไม่มีอาํนาจในการสร้างเขือ่นในแม่นํา้โขงสายหลกั 

โดยไม่มกีารขอฉนัทานมุติัเสยีก่อน หากการกระทาํเช่นนัน้จะผลกัภาระผลกระทบร้ายแรงไปให้กบัรัฐบาลของประเทศ

เพือ่นบ้าน อย่างกมัพชูา ไทย และเวียดนาม รัฐบาลประเทศร่วมสายนํา้แต่ละแหง่ได้ทาํความตกลงไว้แล้วกบัสปป.ลาว  

(ความตกลงแม่นํา้โขง) เพือ่คุ้มครองสทิธิของรัฐบาลประเทศร่วมสายนํา้แต่ละแหง่ให้ได้รับการแบง่ปันทรัพยากรจากแม่นํา้

อย่างชอบด้วยเหตผุลและเทา่เทยีม สปป.ลาวจงึไม่อาจอนญุาตให้มีการพฒันาใด ๆ ทีจ่ะทาํลายเส้นทางอพยพทีส่าํคญั

ของพนัธุ์ปลา ทัง้นีเ้พราะไม่ได้เป็นเจ้าของพนัธุ์ปลาเหลา่นัน้ และไม่มีสทิธิที่จะทําลายแหลง่ประมงเพื่อประโยชน์ด้านการ

พฒันาของตนเอง ความตกลงแม่นํา้โขงสะท้อนถงึหลกัการของกฎบตัรระหว่างประเทศทีว่า่ ในแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดน

จะต้องมีความเทา่เทยีมอย่างสมบรูณ์ระหว่างรัฐร่วมสายนํา้ในการใช้ประโยชน์จากแม่นํา้ เป็นเหตใุห้การรับฟังความเหน็

ลว่งหน้าตามกระบวนการ  PNPCA ความตกลงแม่นํา้โขง “ไม่สามารถอ้างเป็นสทิธิเพือ่วีโต้การใช้ประโยชน์หรือสทิธิฝ่าย

เดียวในการใช้ประโยชน์จากแม่นํา้โดยประเทศร่วมสายนํา้ ทัง้นีโ้ดยไม่คาํนงึถงึสทิธิของประเทศร่วมสายนํา้อืน่ ๆ ”53

   

  

5. การตัดสินใจให้สร้างเข่ือนไซยะบุรีตามโครงการที่เสนอขัดกับหลักการป้องกันไว้ก่อน เน่ืองจากการ

ตัดสินใจดังกล่าวไม่คํานึงความไม่แน่นอนและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเข่ือน และไม่แสดงให้เห็นว่า

จะสามารถนํามาตรการลดผลกระทบเหล่านีไ้ปปฏิบตัไิด้จริง   

 

 ตามปฏิญญาริโอ รัฐบาลต้องปฏิบติัตามหลกัการที ่15 ว่าด้วย “แนวทางป้องกนัไว้ก่อน” (precautionary 

approach) “เพือ่คุ้มครองสิง่แวดล้อม” และ “ในกรณีทีม่ภียัคกุคามอนัสง่ผลอนัตรายร้ายแรงหรือไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้ 

ไม่อาจอ้างข้อมลูทีข่าดความนา่เช่ือถือในเชิงวิทยาศาสตร์เพือ่เป็นเหตผุลชะลอการนาํมาตรการทีคุ่้มทนุมาใช้ เพือ่ป้องกนั

ความเสือ่มโทรมทางสิง่แวดล้อม ”54

 ประการแรก ดเูหมือนว่าสปป.ลาวไม่ได้ดําเนนิการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะทีห่นกัแนน่อนัเป็นผลมาจากการ

ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้การยติุการสร้างเขือ่นในแม่นํา้สายหลกัชัว่คราวเป็นเวลา 10 ปี เพือ่ทาํความ

เข้าใจและเตรียมรับมือผลกระทบทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของการพฒันาเขือ่นในแม่นํา้สายหลกั ข้อมลูจากการ

ประเมินผลกระทบด้านสงัคม  “ช่วยสนบัสนนุข้อมลูพืน้ฐานและกรอบการประเมินทีร่ฐับาลนาํมาใช้เพือ่พจิารณารายงาน

การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีจ่ดัเตรียมโดยเจ้าของโครงการ ทัง้ยงัเป็นข้อมลูทีช่ว่ยให้ คณะกรรมาธิการแม่นํา้

โขงสามารถสนบัสนนุรัฐภาคีได้ดีสดุ กรณีทีจ่าํเป็นต้องมีการปฏิบติัตามหลกัการรับฟังความเหน็ต่อข้อเสนอโครงการ

พฒันาใด ๆ ในแม่นํา้สายหลกั ซึง่เป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการตามความตกลงแม่นํา้โขง พ.ศ. 2538 (อย่างเช่น

กระบวนการ PNPCA)”

 การทีรั่ฐบาลตดัสนิใจเดินหน้าเขือ่นไซยะบรีุ โดยใช้ข้อมลูทีย่งัมีจดุบกพร่องจากการ

ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (ตามที่อภิปรายด้านบน) จงึขดัต่อหลกัการป้องกนัไว้ก่อนอย่างน้อยในสองลกัษณะ  

55

 แต่โชคร้ายทีข่ัน้ตอนเหลา่นีไ้ม่ได้เกิดขึน้กบักรณีเขือ่นไซยะบรีุ เนือ่งจากมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลกระทบ

ด้านสงัคมภายหลงัการจดัทาํเอกสารสาํคญัเพือ่การตดัสนิใจเก่ียวกบัเขือ่นแล้ว ไม่วา่จะเป็นการศกึษาความเป็นไปได้ การ

ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ การประเมินผลกระทบด้านสงัคม ข้อเสนอตามผลการประเมินผลกระทบด้านสงัคม

เพื่อให้มีการชะลอการสร้างเขื่อนออกไป 10 ปี สอดคล้องกบั “แนวทางป้องกนัไว้ก่อน” ทัง้นีเ้พือ่ทาํความเข้าใจต่อ
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ผลกระทบของการสร้างเขือ่นใหม่กอ่นทีจ่ะมีการสรุปถงึผลกระทบเหลา่นัน้ การตดัสนิใจของสปป.ลาวทีอ่นมุติัการสร้าง

เขือ่นไซยะบรีุ เป็นไปในทศิทางตรงข้ามและขดักบัแนวทางป้องกนัไว้ก่อน   

 ประการทีส่อง ดงัทีอ่ภิปรายข้างต้น นกัวิทยาศาสตร์และผู้ เช่ียวชาญทีเ่ป็นมืออาชีพอสิระได้ทาํรายงานแสดงข้อ

กงัวลอย่างหนกัหนว่งต่อข้อเสนอให้ก่อสร้างบนัไดปลาโจนสาํหรับเขือ่นไซยะบรีุ โดยเหน็ว่าไม่เหมาะสมและไม่ช่วยให้พนัธุ์

ปลาที่หลากหลายในพืน้ที่ซึง่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนไซยะบรีุสามารถผ่านไปได้ หากนํา  “แนวทางป้องกนัไว้ก่อน” มาใช้ 

ข้อเสนอการใช้เทคโนโลยีเพือ่สร้างทางผ่านให้ปลาสาํหรับเขือ่นในแม่นํา้สายหลกั ควรพฒันาขึน้มาจากข้อมลูทีม่กีาร

อ้างองิและประสบความสาํเร็จในบริบททีค่ล้ายคลงึกนั ก่อนทีจ่ะมีการนาํเสนอต่อสาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบัเสยีงเตือน

ของผู้จดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบด้านสงัคม  ซึง่สรุปไว้ว่า “ไม่ควรนาํแม่นํา้โขงสายหลกัมาใช้เป็นบททดสอบเพือ่

พิสจูน์และปรับปรุงเทคโนโลยีเขื่อนไฟฟ้าพลงันํา้ ”56

 กลา่วโดยสรุป สปป.ลาวไม่ปฏิบติัตามแนวทางป้องกนัไว้ก่อนเพือ่ทาํความเข้าใจให้ดีขึน้เก่ียวกบัผลกระทบของ

การพฒันาเขือ่นในแม่นํา้สายหลกั ก่อนทีจ่ะอนมุติัการสร้างเขือ่นไซยะบรีุ  รัฐบาลยงัไม่ได้ปฏิบติัตามแนวทางป้องกนัไว้

ก่อนเพือ่ประกนัว่า เทคโนโลยีทีใ่ช้เพือ่สร้างทางผ่านให้กบัปลาจะสอดคล้องกบัความหลากหลายทีโ่ดดเด่นของพนัธุ์ปลาใน

แม่นํา้สายนีไ้ด้ สปป.ลาวและประเทศร่วมสายนํา้อกีสามแหง่ควรยดึมัน่กบัหลกัการป้องกนัไว้ก่อน  โดยเหน็ชอบกบั

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประเมินผลกระทบด้านสงัคมทีใ่ห้ชะลอการก่อสร้างเขือ่นออกไป 10 ปี  

 แต่ในความเป็นจริง บนัไดปลาโจนที่เสนอสาํหรับเขื่อนไซยะบรีุและยงั

ไม่ผ่านการทดสอบมาก่อน ถือว่าเป็นข้อเสนอเพื่อ “ทดสอบ” เทา่นัน้และหากคํานงึถงึการประเมินผลกระทบด้านสงัคมด้วย 

ต้องถือว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรนํามาปฏิบติัเลย  

 

6.  ประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนามมีสิทธิและหน้าที่ในการป้องกันผลกระทบร้ายแรงจากเข่ือนไซยะบุรีที่มี

ต่อแม่นํา้โขง  รัฐบาลประเทศเหล่านีมี้สทิธิได้รับการเยยีวยาด้านการเงนิเน่ืองจากผลกระทบร้ายแรงที่

เกิดขึน้ในเขตอํานาจของตน  

 

i. หน้าที่ต่อต้านการพัฒนาที่คุกคามการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายของแม่นํา้โขง  

 ข้อ  3 ของความตกลงแม่นํา้โขงกําหนดให้รัฐภาคีแต่ละแหง่ต้อง  “คุ้มครองสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวติ

และสภาวะของพชืและสตัว์นํา้ และความสมดลุทางนเิวศวิทยาของลุม่นํา้โขงจากมลพษิ หรือผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ๆ 

ทีเ่กิดจากแผนพฒันาใดๆและจากการใช้นํา้ และทรัพยากรทีเ่ก่ียวข้องภายในลุม่นํา้ ” ข้อบญัญัตนิีมี้ผลบงัคบัใช้ต่อรัฐภาคี

ทกุแหง่และสาํหรับโครงการพฒันาทกุโครงการ

 การคดัค้านเช่นนัน้เป็นเหตใุห้รัฐภาคีสามารถปฏิบติัตามหน้าทีท่ีส่าํคญัสดุตามความตกลงแม่นํา้โขง ซึง่มี

ข้อกําหนดในข้อ 1 ให้รัฐบาลแต่ละแหง่  “ร่วมมือกนัใน...การใช้ การบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรนํา้และ

ทรัพยากรทีเ่ก่ียวข้องของลุม่นํา้โขง… ในลกัษณะทีจ่ะทาํให้การใช้นํา้ในประเภทต่าง ๆ และผลประโยชน์ร่วมกนัของ

ประเทศภาคีทัง้ปวงบรรลผุลสงูสดุ และให้ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายอนัอาจเนือ่งมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ และ

จากการกระทาํของมนษุย์เกิดน้อยสดุ ” หน้าทีใ่นการคุ้มครองแม่นํา้โขงและการคดัค้านการพฒันาทีท่าํลายการใช้

ประโยชน์ทีห่ลากหลายของแม่นํา้ เป็นสว่นหนึง่ของความตกลงแม่นํา้โขงซึง่ถือเป็นกฎบตัรระหว่างประเทศ ทัง้หน้าที่

 ไม่วา่จะเกิดขึน้ทีใ่ดก็ตาม ด้วยเหตดุงักลา่ว ตามความตกลงแม่นํา้โขง รัฐ

ภาคีแต่ละแหง่เหน็ชอบและคาดหวงัว่ารัฐภาคีอืน่ ๆ จะใช้สทิธิของตนเพือ่คดัค้านการใช้ประโยชน์ของประเทศร่วมสายนํา้

ใด ๆ ทีจ่ะสง่ผลคกุคามอย่างร้ายแรงต่อระบบนเิวศทีเ่ป็นสมบติัร่วมกนัของแม่นํา้ และเป็นการบัน่ทอนสภาพทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประชาชนที่อยู่ในเขตอํานาจของตนและต้องพึง่พาสายนํา้นัน้   
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ดงักลา่วยงัได้รับการบญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูประเทศต่าง ๆ ทัง้ของกมัพชูา 56

57 สปป.ลาว 58

 กมัพชูา  ไทย และเวียดนาม แต่ละประเทศได้แสดงหรือกลา่วถงึข้อกงัวลสาํคญัทีเ่ป็นเสยีงจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี

เก่ียวกบัโครงการเขือ่นไซยะบรีุ กมัพชูาเสนอว่าควรขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเหน็ออกไป และได้อธิบายใน

รายงาน PNPCA ว่า “มีความจําเป็นทีจ่ะต้องทาํการศกึษาและประเมินอย่างรอบด้านถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมข้าม

พรมแดน รวมทัง้การประเมินผลกระทบแบบสะสม ”

 ไทย58

59 และเวียดนาม 59

60 

61 ไทยได้ระบถุงึข้อกงัวลของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีว่า “การประเมินผล

กระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่ได้ครอบคลมุผลกระทบทีส่าํคญัต่อระบบนเิวศ และการไหลของนํา้ รวมทัง้ผลกระทบข้าม

พรมแดนทีม่ตีอ่ไทย” และ “สบืเนือ่งจากการขาดข้อมลูสาํหรับการพจิารณา...การขยายกรอบเวลาตามกระบวนการ  

PNPCA กระบวนการนีจ้งึไม่ควรจํากดัอยูเ่พยีงหกเดือน ”62

 

 รายงาน PNPCA ของเวียดนามได้แสดงข้อกงัวลทีส่าํคญั

เก่ียวกบัโครงการนีว่้า  

ด้วยความกงัวลอย่างลกึซึง้และจริงจงั เวียดนามพบว่ากรอบเวลาการปรึกษาหารือลว่งหน้าทีเ่ป็นอยู่

จํากดัมาก และไม่เพยีงพอทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงค์ของกระบวนการ จากข้อค้นพบทีก่ลา่วถงึข้างต้น 

เวียดนามจงึมีข้อร้องขออย่างหนกัแนน่ว่า ควรชะลอการตดัสนิใจใด ๆ เก่ียวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ไซยะบรีุรวมทัง้โครงการไฟฟ้าพลงันํา้ทีม่กีารวางแผนจะก่อสร้างในแม่นํา้โขงสายหลกัออกไปอย่างน้อย 

10 ปี ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะทีห่นกัแนน่ของชมุชนทางสงัคม องค์กรพฒันาเอกชนในประเทศ

และระดบัภมูภิาค และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันามากมาย การชะลอการตดัสนิใจออกไปอาจเป็น

เร่ืองดีเพราะช่วยให้รัฐบาลประเทศภาคีมเีวลาทีจ่าํเป็นมากขึน้เพือ่ศกึษาในเชิงปริมาณอย่างรอบด้าน

และเฉพาะเจาะจงมากขึน้เก่ียวกบัผลกระทบสะสมทีอ่าจเกิดขึน้จากการสร้างเขือ่นชดุในแม่นํา้โขงสาย

หลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อสภาพตามธรรมชาติข้ามพรมแดนของแม่นํา้โขง รวมทัง้บางสว่น

ของสามเหลีย่มปากแม่นํา้โขงในเวียดนาม 62

63 

 

 ดงัทีไ่ด้อธิบายไว้ รัฐบาลทัง้สามประเทศได้แสดงข้อกงัวลว่ายงัไม่มีข้อมลูมากเพยีงพอเพือ่ประเมินผลกระทบข้าม

พรมแดนของเขือ่นได้อย่างสมเหตผุล นอกจากนัน้ ตามความเข้าใจของเรา ยงัไม่มีการปฏิบติัตามข้อเรียกร้องให้มีการรับ

ฟังความเหน็ของสาธารณะมากขึน้โดยรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และให้ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบเข้ามามีสว่นร่วมผ่าน

กระบวนการ PNPCA ในกรณีที่รัฐบาลประเทศเหลา่นีห้นึง่หรือหลายแห่งมีความเห็นว่า เขื่อนไซยะบรีุจะนําไปสู ่

“ผลกระทบอนัตรายอนัเนือ่งมาจากแผนการพฒันาและการใช้ประโยชน์จากนํา้ใด ๆ รวมทัง้ทรัพยากรทีเ่ก่ียวข้องในลุม่นํา้ ” 

รัฐบาลย่อมมีหน้าทีค่ดัค้านโครงการใช้ประโยชน์จากนํา้เช่นนัน้ เพือ่คุ้มครองการใช้ประโยชน์ทีห่ลากหลายของแม่นํา้โขง    

 

ii. การเยียวยาผลกระทบร้ายแรงของเข่ือนในเขตอํานาจศาลอ่ืน ๆ   

 หากมีการสร้างเขือ่นไซยะบรีุ  กมัพชูา ไทย และเวียดนาม แต่ละประเทศก็ควรมีสทิธิได้รับค่าเยียวยาชดเชย

ภายในเขตอาํนาจศาลของตน อนัเป็นผลมาจากการสร้างเขือ่น ดงัทีศ่าลยติุธรรมระหว่างประเทศ ได้กลา่วยอมรับว่า “เป็น

หลกัการทีย่อมรับตามกฎบตัรระหว่างประเทศว่า รัฐทีเ่สยีหายย่อมมีสทิธิได้รับค่าชดเชยจากรัฐซึง่เป็นผู้ละเมิดต่อกฎบตัร

ระหว่างประเทศและทาํให้เกิดความเสยีหายดงักลา่วขึน้มา ”64 สทิธิในการเยียวยาปรากฏอยูใ่นข้อ 765 และ 866 ของความ

ตกลงแม่นํา้โขง 



-17- 
70627-0002/LEGAL21766598.1  

 รัฐยงัมีหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องในการปฏิบติัหน้าทีใ่นนามพลเมืองของตน เพือ่แก้ไขและเยียวยาผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้กบัพลเมืองของตน โดยไม่คาํนงึว่าความเสยีหายนัน้เกิดขึน้จากทีใ่ด หน้าทีด่งักลา่วปรากฏอยูใ่น

ความเหน็ของคณะกรรมาธิการเขือ่นโลก ( World Commission on Dams) ที่ยอมรับว่า “กฎบตัรระหว่างประเทศทีม่อียูไ่ด้

กําหนดพืน้ฐานของกฎหมายเพือ่สนบัสนนุสทิธิในการเยียวยา หรือการชดเชย ซึง่สะท้อนให้เหน็จากกรอบกฎหมายใน

ประเทศของหลายประเทศ...ความรับผิดชอบในการริเร่ิมกระบวนการชดเชยเป็นหน้าทีข่องรัฐบาล  ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบยงัสามารถฟ้องคดีเพือ่เรียกความเสยีหายจากรัฐบาลได้ ” และ “เป็นความรับผิดชอบของรัฐทีจ่ะต้องคุ้มครอง

พลเมืองของตน รวมทัง้สทิธิทีจ่ะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม ”67 หน้าที่นีย้งัปรากฏในหลกัการที่ 10 ของปฏิญญาริโอที่

ระบอุย่างชดัเจนว่า “รัฐจะต้องสง่เสริมและอาํนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทราบข้อมลูและมีสว่นร่วม โดยการ

สนบัสนนุให้เผยแพร่ข้อมลูอย่างกว้างขวาง และจดัให้มีการเข้าถงึขัน้ตอนของกระบวนการยติุธรรมและบริหารอย่างเป็น

ผล รวมทัง้การแก้ไขและเยียวยาปัญหา "68

 ปัจจยัสาํคญัทีช่ว่ยให้ปฏิบติัตามสทิธิและหน้าทีใ่นการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมได้ คือการ

ทีรั่ฐซึง่ได้รับผลกระทบจดัทาํข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบร้ายแรงทีเ่กิดขึน้กบัประชาชนในเขตอาํนาจของตนเอาไว้ ข้อ  7 ตาม

ความตกลงแม่นํา้โขงกําหนดให้มี “หลกัฐานที่เหมาะสมที่แน่ชดั” เก่ียวกบัผลกระทบเหลา่นี ้ดงันัน้หากกมัพชูา ไทย หรือ

เวียดนามเหน็ว่าเขือ่นไซยะบรีุจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในเขตอาํนาจของตน รัฐบาลประเทศเหลา่นีก็้ควรสนบัสนนุ

โครงการทีช่ีใ้ห้เหน็ผลกระทบในอนาคตของเขือ่น แม้จะไม่ใช่สิง่ทีท่าํได้โดยง่ายเม่ือพจิารณาถงึโครงการพฒันาและ

ผลกระทบมากมายทีม่ตีอ่แม่นํา้โขง แต่กเ็ป็นสิง่ทีส่ามารถทาํได้ในทางทฤษฎีโดยการว่าจ้างคณะประเมินผลอย่างเป็น

อสิระเพือ่สาํรวจสภาพทางสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ จากนัน้นาํข้อมลูมาให้ผู้ ชํานาญการอสิระวิเคราะห์เพือ่

จําแนกว่าสภาพเหลา่นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปอย่างไรบ้างในพืน้ทีใ่ต้เขตอาํนาจของรัฐบาลอนัเป็นผลมาจากเขือ่น การประเมิน

อาจครอบคลมุการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้ความเสยีหายด้านการเงินทีเ่กิดจากผลกระทบเหลา่นี ้(อย่างเช่น 

ผลกระทบต่อประมง การสญูเสยีตะกอน คณุภาพนํา้ทีล่ดลง) เราอาจนําข้อมลูพืน้ฐานเหลา่นีม้าใช้เพื่อประเมินผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม-เศรษฐกิจ ซึง่อาจเป็นผลมาจากเขือ่นอย่างชดัเจน  

   

 กลา่วโดยสรุป ไม่เพยีงประเทศสปป.ลาวทีจ่ะต้องมีหน้าทีคุ่้มครองแม่นํา้โขงและประชาชนทีพ่ึง่พาสายนํา้แหง่

นี ้แต่ยงัรวมถงึรัฐบาลประเทศเพือ่นบ้านด้วย  

 

ข้อเสนอแนะ 

 เราทราบว่าจะมีการประชมุสภาคณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงในเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่ออภิปรายและหาทาง

แก้ปัญหาตามข้อกงัวลของประเทศกมัพชูา  ไทย และเวียดนาม ในแง่ที่สปป.ลาวได้ตดัสนิใจอนมุติัการสร้างเขือ่นไซยะบรีุ 

เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุการประชมุของรัฐภาคี เรามีข้อเสนอสามประการด้านลา่งทีส่ามารถดําเนนิได้ก่อนการประชมุสภา

ร่วม และในระยะยาวอาจเป็นประโยชน์และช่วยให้แก้ปัญหาข้อพพิาทเก่ียวกบัความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ในแม่นํา้

โขงได้   

 

1. การวิเคราะห์อย่างเป็นอสิระเพิม่เติมของคณะกรรมาธิการเพือ่ทบทวนเอกสารทีใ่ช้ในการตดัสนิใจของโครงการ ทัง้

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และผลกระทบข้ามพรมแดนทีอ่าจเกิดขึน้ของเขือ่นไซยะบรีุ  ในพืน้ที่ที่

มีความขดัแย้งสงู กลบัไม่มกีารวิเคราะห์อย่างเป็นอสิระต่อผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคม-เศรษฐกิจทีอ่าจจะ
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เกิดขึน้จากการพฒันาเช่นนี ้การวิเคราะห์อย่างเป็นองค์รวมและเป็นอสิระจากข้อมลูการสาํรวจภาคสนามของ

ผู้ เช่ียวชาญที่เป็นมืออาชีพผู้ มีประสบการณ์ เพื่อศกึษาสภาพที่เป็นอยู่ของบริเวณที่ตัง้เขื่อน จะเป็นข้อมลูพืน้ฐาน

สาํคญัเพื่อแก้ไขข้อพิพาท และการเก็บข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อจําแนกว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการที่เป็นอยู่

อย่างไรบ้าง นอกจากนัน้ มีความสาํคญัอย่างย่ิงทีจ่ะต้องมีการวิเคราะห์เพิม่เติมเก่ียวกบัผลกระทบข้ามพรมแดนที่

อาจจะเกิดขึน้ของเขือ่น บทวิเคราะห์นีค้วรนาํมารวมไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมฉบบัใหม่ 

และควรนาํรายงานนัน้มาใช้เป็นพืน้ฐานสง่เสริมการมีสว่นร่วมและการรับฟังความเหน็ของสาธารณะ ในบรรดา

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในประเทศทัง้สีใ่นแม่นํา้โขงตอนลา่ง  

 

2. สง่เสริมให้ทีป่ระชมุรัฐภาคีของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อภิปรายผลกระทบในระดบัโลกจาก

การสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพทีอ่าจเกิดขึน้จากโครงการเขือ่นนี ้

 

 เพื่อหาทางป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบ

จากการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพเนือ่งจากโครงการเขือ่น ประเทศใดประเทศหนึง่ในแม่นํา้โขงตอนลา่ง

อาจเสนอต่อสาํนกัเลขาธิการอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยขอให้จดัประชมุรัฐภาคีของ

อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่เป็นไปตามข้อ  23 ย่อหน้า 2 ของอนสุญัญาฯ ตามข้อบญัญัติที่ระบุ

ว่า “ทีป่ระชมุอาจกําหนดให้มีการประชมุของรัฐภาคีขึน้มาในเวลาอืน่ ๆ ได้หากมีความจําเป็น หรือมีการร้องขออย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากรัฐภาคี ในกรณีทีม่เีสยีงสนบัสนนุจากรัฐภาคีอย่างน้อยหนึง่ในสามในช่วงเวลาหกเดือนนบั

แต่มกีารแจ้งให้สาํนกัเลขาธิการทราบ ”   

3. หาทางสนบัสนนุให้มีการเจรจาอย่างสจุริตใจเก่ียวกบัการอนมุติัโครงการเขือ่นไซยะบรีุ  กมัพชูา สปป.ลาว ไทย และ

เวียดนามได้ลงนามในความตกลงแม่นํา้โขง โดยคาดหวงัว่าจะบงัคบัใช้ความตกลงนีเ้ป็นเหมือนกฎบตัรระหว่าง

ประเทศ กรณีทีรั่ฐบาลทัง้สีมี่ความเหน็ไม่ตรงกนัเก่ียวกบัการก่อสร้างเขือ่น ก็ควรมีการทาํงานร่วมกนัเพือ่แก้ไขข้อ

แตกต่าง และให้เกิดทางออกต่อข้อพพิาทตามขัน้ตอนปฏิบติัทีก่าํหนดไว้ในบทที่  V ของความตกลงแม่นํา้โขง ในขณะ

ทีรั่ฐบาลต่าง ๆ กําลงัอภิปรายเก่ียวกบัอนาคตของ เขือ่นไซยะบรีุ และนยัของความตกลงแม่นํา้โขงและผลกระทบต่อ

แม่นํา้โขง ยงัมีความจําเป็นทีรั่ฐบาลแต่ละแหง่ควรปฏิบติัตามหลกัการอย่างสจุริตใจ ทัง้นีต้ามข้อบญัญัตใินข้อ 26 

ของอนสุญัญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญัญา  (Vienna Convention on the Law of Treaties) ที่ระบวุ่า "ทกุ

สนธิสญัญาทีม่ผีลบงัคบัใช้ย่อมมีข้อผกูมดัต่อรัฐภาคี และต้องมีการปฏิบติัตามโดยสจุริตใจ "69

 

  ในทาํนองเดียวกนั ไม่

มีข้อบญัญัตใิด ๆ ในความตกลงแม่นํา้โขงทีปิ่ดกัน้ไม่ให้รัฐภาคีเสนอทางออกต่อข้อพพิาทเก่ียวกบัแม่นํา้โดยใช้ความ

ช่วยเหลอืหรือให้ฝ่ายทีส่ามเป็นผู้ตดัสนิ ยกตวัอย่างเช่น รัฐบาลของประเทศใดในแม่นํา้โขงตอนลา่งก็สามารถขอให้

สปป.ลาวเข้าร่วมตามขัน้ตอนปฏิบติัเพือ่คลีค่ลายข้อพพิาทตามข้อ 27 ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (การเจรจา การไกลเ่กลีย่ อนญุาโตตลุาการ การตดัสนิคดีของ ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ หรือการประนอม

คดี) 

                                                
เชิงอรรถ 
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Procedures for EIA of Hydropower Projects. IEA Technical Report. The International Energy Agency-

Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes, หน้า 35 (2000) 
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http://www.internationalrivers.org/en/node/6424�
http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf�
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สิง่แวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสงัคมทีเ่ป็นอยู ่มีลกัษณะการมองในระยะสัน้ มีข้อเทจ็จริงคลาดเคลือ่น และ

ขาดข้อมลูเชิงเทคนคิ ไม่สมควรจะเรียกว่าเป็นการสอบสวน ทาํนายและวิเคราะห์ผลกระทบในระยะยาวและระยะสัน้

สาํหรับชีวติของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้เลย และรายงานย่อมไม่สามารถเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบและ

ชดเชยได้อย่างเหมาะสม กระบวนการจดัทาํดเูหมือนจะเป็นการต๊ิกข้อมลูในกลอ่งเฉย ๆ แทนทีจ่ะใช้ความพยายามอย่าง
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of Discrimination Against Women-CEDAW) 1249 U.N.T.S. 13, art. 7 (b), เปิดให้ลงนามตัง้แต่ 1 มีนาคม 2523 (สทิธิ

ในการเข้าร่วมกําหนดนโยบายของรัฐบาล) และข้อ 14 ย่อหน้า  2 (a) (สทิธิในการเข้าร่วมการวางแผนการพฒันา) และ

โปรดดหูลกัการที ่20 ของปฏิญญาริโอ (ที่ระบวุ่า “ผู้หญิงมีบทบาทสาํคญัในการจดัการและพฒันาสิง่แวดล้อม การมีสว่น

ร่วมอย่างเต็มทีจ่งึเป็นปัจจยัสาํคญันาํไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยืน ") 

20 MRC, Public Participation in the Context of the MRC, หน้า 3 (ไม่ระบวุนัที่) (เน้นมาจากต้นฉบบั) 

21 MRC, Public Participation in the Context of the MRC, หน้า 8-9 (ไม่ระบวุนัที่) 

22 ดเูหมือนว่าสปป.ลาวและผู้พฒันาโครงการได้จดัการปรึกษาหารือเก่ียวกบัโครงการนี ้ในขณะทีม่กีารจดัทาํ การ

ประเมินผลกระทบด้านสงัคมระหว่างปี 2550-2553 แต่รายงาน การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและการประเมินผล

กระทบด้านสงัคมก็ยงัไม่แล้วเสร็จจนกระทัง่เดือนสงิหาคม 2553  รายงานการทบทวนตามกระบวนการปรึกษาหารือ

ลว่งหน้า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง , Vol. 2 Stakeholder Consultations related to the proposed Xayaburi dam 

project, หน้า 15 and Annex 4: Report of Public Consultations in Lao PDR (24 มีนาคม 2554) (“รายงานการทบทวน

ตามกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง ”) 

23 โปรดดู รายงานการทบทวนตามกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง , Annex 4, Table 7 

24 โปรดดู รายงานการทบทวนตามกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง หน้า 2 (โปรดสงัเกตว่า 

“จนถงึวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้เปิดโอกาสให้มีการดาวน์โหลดเนือ้หาการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการทีเ่ว็บไซต์  

www.xayaburi.com. สว่นเอกสารทีม่กีารย่ืนให้รวมถงึรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ยงัไม่มีการเผยแพร่

ในสาธารณะในช่วงทีเ่ขยีนรายงานฉบบันี ้ [ตีพิมพ์เม่ือ 24 มีนาคม 2554]” ซึง่หลงัจากการรับฟังความคิดเหน็ของผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสยีในสปป.ลาวเป็นเวลานานมาก ) 
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25 Blake หน้า 15 

26 เป็นบญัชีรายช่ือของสหภาพนานาชาติเพือ่การอนรัุกษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ( International Union for 

Conservation of Nature - IUCN) ตามบญัชี IUCN Red List ซึง่มีการยอมรับทัว่ไปว่า เป็นกระบวนการทีเ่ป็นกลางเพือ่

ประเมินสถานะการอนรัุกษ์ของพชืและสตัว์ สาํหรับข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบั  IUCN Red List โปรดดู

http://www.iucnredlist.org/ อนกุรมวิธานฉบบันีแ้บ่งประเภทออกเป็น “ใกล้สญูพนัธุ์อย่างย่ิง” หรือ “ใกล้สญูพนัธุ์ ” ใน

กรณีทีม่คีวามเสีย่งอย่างมากหรือค่อนข้างเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ สาํหรับบญัชีรายช่ืออย่างละเอยีด โปรดดู  IUCN, IUCN 

Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland 

and Cambridge, UK. หน้า 16 – 20 (2001) 

27 Hogan หน้า 1 (เว้นการอ้างองิเนือ้หาบางสว่น) 

28 Hogan หน้า 1 (เว้นการอ้างองิเนือ้หาบางสว่น) 

29 Baran และคณะ หน้า 21 

30 Hogan หน้า 1 

31 อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ , ข้อ 2, วลี 1 

32 อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ , บทนํา Cl. 5 

33 อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ , ข้อ 3 (ระบวุ่า “ตามกฎบตัรองค์การสหประชาชาติและหลกัของกฎบตัร

ระหว่างประเทศ รัฐมีสทิธิเป็นอสิระทีจ่ะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนโดยให้เป็นไปตามนโยบายด้านสิง่แวดล้อมของ

ตนเอง และต้องรับผิดชอบดแูลไม่ให้กิจกรรมภายในเขตอาํนาจหรือการควบคมุของตนก่อให้เกิดความเสยีหายต่อ

สิง่แวดล้อมในรัฐหรือดินแดนอืน่นอกเหนอืขอบเขตจํากดัของเขตอาํนาจตน ”)  

34 Baran และคณะ หน้า 15 

35 Baran และคณะ หน้า 16 

36 Baran และคณะ หน้า 23 

37 Baran และคณะ หน้า 23 

38 Baran และคณะ หน้า 17 – 18 (เว้นการอ้างองิเนือ้หาบางสว่น) 

39 Baran และคณะ หน้า 18 

40 Baran และคณะ หน้า 26 

41 Baran และคณะ หน้า 26 

42 Baran และคณะ หน้า 26 

43 Baran และคณะ หน้า 27 

http://www.iucnredlist.org/�
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44 Baran และคณะ หน้า 30 

45 Hogan หน้า 8 

46 Baran และคณะ หน้า 23 

47 Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream, prepared for the Mekong 

River Commission by the International Centre for Environmental Management, หน้า 24 (ตลุาคม 2553) 

48 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, หน้า 241–242, para. 29.  หลกัการนีย้งัปรากฏอยูใ่นทฤษฎี

สองประการทีเ่ช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดอนัเป็นพืน้ฐานของกฎหมายทีบ่งัคบัใช้ต่อแม่นํา้ทีไ่หลข้ามพรมแดน กลา่วคือ ทฤษฎี

เอกราชในพืน้ทีจ่าํกดัและทฤษฎีชมุชน ( limited territorial sovereignty theory and the community theory)  ตามทฤษฎี

แรก “รัฐอาจใช้ประโยชน์จากนํา้ทีไ่หลผ่านเขตแดนของตนในลกัษณะทีก่ารใช้ประโยชน์ดงักลา่วไม่เป็นการแทรกแซงการ

ใช้นํา้อย่างเหมาะสมของรัฐท้ายนํา้ ” ตามทฤษฎีชมุชนระบวุ่า “นํา้ทีไ่หลมายงัพืน้ทีล่ ุม่รับนํา้ ควรได้รับการจดัการอย่างเป็น

องค์รวม โดยคํานงึถงึขอบเขตของประเทศ ประเทศร่วมสายนํา้ควรมีโอกาสบริหารและพฒันาพืน้ที่รับนํา้ร่วมกนั และ

แบง่ปันประโยชน์ทีไ่ด้ร่วมกนั” Aaron Schwabach, The Sandoz Spill: The Failure of International Law to Protect 

the Rhine from Pollution, 16 ECOLOGY L. Q. 443, 456 and 458 (1989); และโปรดดู William W. Van Alstyne, 

International Law and Interstate River Disputes, 48 CAL. L. REV. 596, 616 (1960), quoting H.A. SMITH, THE 

ECONOMIC USES OF INTERNATIONAL RIVERS, 150-151 (1931) (“โดยธรรมชาติแล้ว ระบบแม่นํา้ทกุแหง่ไม่สามารถแบง่แยก

ได้ จงึควรมีการพฒันาเพือ่ให้เกิดบริการทีม่ปีระโยชน์สงูสดุต่อชมุชนมนษุย์ ไม่วา่ชมุชนแหง่นัน้จะถกูแบง่ออกเป็นสองหรือ

กว่านัน้ภายใต้เขตอาํนาจการเมืองต่าง ๆ”)   

49 World Charter for Nature, Part III, para. 21(d) 

50 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 27 I.L.M. 610 (24 กมุภาพนัธ์ 2519) ได้ที่ 

http://www.asean.org/1217.htm  (ตามข้อ 10, “ไม่วา่ในลกัษณะใด อคัรภาคีผู้ทาํสญัญา ( High Contracting Party) แต่

ละแหง่จะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ทีค่กุคามต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ เอกราช หรือบรูณภาพของ

ดินแดนของอคัรภาคีผู้ทาํสญัญาอืน่ ”)  และโปรดดู Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses, 36 I.L.M. 700, Part IV. Art. 20, เปิดให้ลงนามตัง้แต่ 21 พฤษภาคม 2540 (นบัจากนี ้

เรียกว่า “UIW”) (“รัฐในนา่นนํา้ทัง้โดยเอกเทศและร่วมกนั ควรคุ้มครองและอนรัุกษ์ระบบนเิวศของนา่นนํา้สากล ") และ 

IUW, Part II, Art. 7 ("1. ในการใช้ประโยชน์จากนา่นนํา้สากลทีอ่ยูใ่นเขตแดนตนเอง รัฐในนา่นนํา้ควรใช้มาตรการที่

เหมาะสมทัง้ปวงเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายต่อรัฐในนา่นนํา้เดียวกนัอืน่ ๆ 2. ในกรณีที่รัฐในน่านนํา้อีกแห่งหนึง่

ก่อให้เกิดอนัตรายขึน้มาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ รัฐทีใ่ช้ประโยชน์จากนํา้และทาํให้เกิดอนัตรายดงักลา่วต้องใช้มาตรการที่

เหมาะสม และมีหน้าทีต่ามข้อ 5 (ว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการมีสว่นร่วมอย่างเทา่เทยีมและชอบด้วยเหตผุล) และ 6 

(ปัจจยัเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ทีเ่ทา่เทยีมและชอบด้วยเหตผุล) โดยมีการรับฟังความเหน็จากรัฐทีไ่ด้รับผลกระทบ เพือ่

กําจดัและบรรเทาอนัตรายดงักลา่วและหากเหมาะสมให้ตัง้คําถามเก่ียวกบัการชดเชย ") 

51 Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 1997 I.C.J. 7, 54, para. 78 (1997) 

http://www.asean.org/1217.htm�
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52 Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), หน้า 56, para. 85 (เน้นโดยผู้ เขยีน) 

53 ความตกลงแม่นํา้โขง Chp. II, Cl. 8 

54 และโปรดดู World Charter for Nature, Part II, 11 (เน้นโดยผู้ เขยีน) (ซึง่อธิบายเพิม่เติมถงึหลกัการนีว่้า “กิจกรรมทีอ่าจ

มีผลกระทบต่อธรรมชาติต้องได้รับการควบคมุ และต้องมีการนาํเทคโนโลยีดสีดุทีม่อียูม่าใช้ เพือ่ลดความเสีย่งหรือ

ผลกระทบร้ายแรงต่อธรรมชาติให้น้อยสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง (ก) ต้องหลกีเลีย่งกิจกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายทีไ่ม่

สามารถเยียวยาได้ของธรรมชาติ (ข) ก่อนทีจ่ะมีการทาํกิจกรรมใด ๆ ทีอ่าจทาํให้เกิดความเสีย่งอย่างมากต่อธรรมชาติ  

ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอยีด ผู้สนบัสนนุโครงการต้องแสดงให้เหน็ว่าประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับมีคณุค่ามากกว่า

ความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ต่อธรรมชาติ และกรณีทีย่งัไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึผลกระทบทีร้่ายแรง ก็ไม่ควรดําเนนิ

โครงการนัน้ต่อไป (ค) ก่อนการทาํกิจกรรมทีอ่าจรบกวนธรรมชาติ ต้องมีการประเมินผลลพัธ์ทีจ่ะเกิดขึน้ และควรมี

การศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการพฒันาลว่งหน้าอย่างเพยีงพอ และกรณีทีจ่ะดําเนนิโครงการนัน้ ต้องมี

การวางแผนและปฏิบติัตามมาตรการเพือ่ลดผลกระทบให้น้อยสดุ ….”); David A. Wirth, The Rio Declaration on 

Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599, 634 

(1995) (internal citation omitted) (อธิบายว่า “แนวทางป้องกนัไว้ก่อนเป็นองค์ประกอบโดยพืน้ฐานของแนวคิดการ

พฒันาทีย่ัง่ยืน เนือ่งจากเป็นภาระพสิจูน์ทีจ่าํเป็นเพือ่จําแนกว่าการตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงการพฒันาใด ๆ ตอบสนองต่อ

ความต้องการในปัจจบุนั  สอดคล้องกบัข้อจํากดัด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอยู ่และสนบัสนนุให้คนในรุ่นต่อ ๆ ไปสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ด้วย ”) 

55 SEA หน้า 4 

56 SEA หน้า 24 

57 ข้อ 59 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรกมัพชูา  (2536 แก้ไข 2542) กําหนดว่า “รัฐจะต้องคุ้มครองสิง่แวดล้อม และสร้าง

สมดลุให้กบัทรัพยากรธรรมชาติทีอ่ดุมสมบรูณ์ จดัทาํแผนการทีช่ดัเจนเพือ่จดัการทีด่นิ นํา้ อากาศ ลม ภมิูศาสตร์ ระบบ

นเิวศ เหมือง พลงังาน นํา้มนัและก๊าซ หนิและทราย เพชรพลอย ป่า และผลติภณัฑ์จากป่า สตัว์ป่า ปลาและทรัพยากรสตัว์

นํา้”  

58 ข้อ 19 รัฐธรรมนญูแหง่สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2546) ระบวุ่า “องค์กรและบคุคลทกุแหง่จะต้อง

คุ้มครองสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ผิว หน้าดิน ใต้ดิน ป่า สตัว์มีชีวติ แหลง่นํา้และบรรยากาศ ”  

59 มาตรา 85 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  (2007) ระบวุ่า “รัฐต้องดําเนนิการตามแนวนโยบายด้านทีด่นิ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม ดงัต่อไปนี ้: … (5) สง่เสริม บาํรุงรักษา และคุ้มครองคณุภาพสิง่แวดล้อมตาม

หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยืน ตลอดจนควบคมุและกําจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลต่อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคณุภาพชีวติของ

ประชาชน โดยประชาชน ชมุชนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องมีสว่นร่วมในการกําหนดแนวทางการ

ดําเนนิงาน” และโปรดดู มาตรา 73 (“บคุคลมีหน้าที่ … อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมาย

บญัญัติ”) 
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60 มาตรา 29 ของรัฐธรรมนญูสาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม (2535 แก้ไขปี 2544)  กําหนดให้ “หนว่ยงานของรัฐ...และบคุคล

ทกุคนต้องปฏิบติัตามระเบยีบของรัฐว่าด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชอบด้วยเหตผุลและการคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

กิจกรรมใด ๆ ทีอ่าจทาํให้เกิดความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และทาํให้เกิดความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม เป็นสิง่ที่

ต้องห้ามโดยสิน้เชิง”   

61 กมัพชูา ระเบยีบปฏิบติัเร่ืองการแจ้ง การปรึกษาหารือลว่งหน้า และข้อตกลง  คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง  แบบฟอร์ม/

รูปแบบการตอบรับเพื่อปรึกษาหารือลว่งหน้า หน้า 3 (13 เมษายน 2554)   

62 ไทย ระเบยีบปฏิบติัเร่ืองการแจ้ง การปรึกษาหารือลว่งหน้า และข้อตกลง  คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง  แบบฟอร์ม/รูปแบบ

การตอบรับเพื่อปรึกษาหารือลว่งหน้า หน้า 2 (เมษายน 2554)   

63 เวียดนาม ระเบยีบปฏิบติัเร่ืองการแจ้ง การปรึกษาหารือลว่งหน้า และข้อตกลง  คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง  แบบฟอร์ม/

รูปแบบการตอบรับเพื่อปรึกษาหารือลว่งหน้า หน้า 3 (15 เมษายน 2554) 

64 Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) หน้า 81, para. 152; และโปรดด ูหลกัการที ่16 ของปฏิญญาริ

โอ (หนว่ยงานระดบัชาติควร “พยายามสง่เสริมให้นาํต้นทนุทางสิง่แวดล้อมมาคํานวณด้วยและการใช้เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยคํานงึถงึแนวทางทีผู่้ ก่อมลพษิควรปฏิบติั ซึง่โดยหลกัการแล้วต้องเป็นผู้แบกรับต้นทนุของมลพษิ ให้

ความเคารพต่อประโยชน์ของสาธารณะและไม่บิดเบือนการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ ”) 

65 ข้อ 7 (เน้นโดยผู้ เขยีน) (รัฐภาคีเห็นชอบว่า “จะมีการดําเนนิความพยายามทกุวิถีทาง เพือ่หลกีเลีย่ง ลด และบรรเทา

ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้กบัสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านปริมาณนํา้และคณุภาพนํา้ สภาพนํา้ (ระบบ

นเิวศ) และความสมดลุด้านนเิวศวิทยาของระบบแม่นํา้ ทีเ่ป็นผลมาจากการพฒันา และการใช้ทรัพยากรนํา้ของลุม่นํา้โขง 

หรือการปลอ่ยนํา้เสยี และปลอ่ยนํา้กลบัคืน เม่ือรัฐหนึง่ใดหรือหลายรัฐได้รับการบอกกลา่ว โดยมีหลกัฐานทีเ่หมาะสมทีแ่น่

ชดั และเป็นจริงว่ารัฐนัน้กําลงัก่อให้เกิดความเสยีหายรุนแรงแก่รัฐริมฝ่ังหนึง่ใดหรือหลายรัฐ จากการใช้ และ/หรือการ

ปลอ่ยนํา้ลงในแม่นํา้โขง รัฐหนึง่ใดหรือหลายรัฐนัน้จะต้องหยดุเหตขุองอนัตรายทีถ่กูกลา่วหาถงึนัน้ในทนัท ีจนกว่าเหตขุอง

อนัตรายนัน้จะได้รับการพสิจูน์ทีก่าํหนดตาม ข้อ 8”  

66 ข้อ 8 (เน้นโดยผู้ เขยีน) (รัฐภาคีเห็นชอบว่า “ในกรณีทีผ่ลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายก่อให้เกิดความเสยีหายรุนแรงแก่รัฐหนึง่

ใดหรือหลายรัฐ อนัเนือ่งมาจากการใช้ และ/หรือการปลอ่ยนํา้ ลงในแม่นํา้โขงโดยรัฐหนึง่ใด รัฐภาคีทีเ่ก่ียวข้องจะพจิารณา

กําหนดปัจจยัทัง้ปวงทีเ่ก่ียวข้องสาเหต ุขอบเขตของความเสยีหาย และความรับผิดชอบต่อความเสยีหายทีเ่กิดขึน้โดยรัฐ

นัน้ โดยสอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวกบัความรับผิดชอบของรัฐ  และให้มีการพิจารณา และแก้ปัญหา

ความขดัแย้ง และข้อพพิาททัง้ปวงอย่างฉนัท์มิตรและภายในเวลาอนัควรโดยสนัติวธีิ ตามทีก่าํหนดไว้ใน ข้อ  34 และ ข้อ 

35 ของความตกลงนี ้และโดยสอดคล้องกบักฎบตัรสหประชาชาติ ” 

67 World Commission on Dams, Dams and Development: A New Framework for Decision-making, หน้า 229-

230 (พฤศจิกายน 2543) (เว้นเชิงอรรถ เน้นโดยผู้ เขยีน) 

68 สอดคล้องกบัหลกัการที ่13 ของปฏิญญาริโอที่ระบวุ่า “รัฐจะจดัทาํกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดและการชดเชยต่อเหย่ือ

ของมลพษิและความเสยีหายด้านสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ รัฐจะร่วมมือโดยไม่ชกัช้าและอย่างจริงจงัเพือ่พฒันากฎบตัรระหว่าง
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ประเทศเก่ียวกบัความรับผิดและการเยียวยากรณีทีเ่กิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิง่แวดล้อม อนัเป็นผลมาจากกิจกรรมที่

เกิดขึน้ในเขตอาํนาจหรือการควบคมุนอกเหนอืจากเขตอาํนาจของตน ” 

69 Vienna Convention on the Law of Treaties, Art. 26, 1155 U.N.T.S. 331, เปิดให้ลงนามตัง้แต่ 23 พฤษภาคม 2512 


