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เขื่อนท่ีใหญ่ที่สุดในเวลานี้คือ เขื่อนเสี่ยวหวาน 

Xiaowan dam  ความสูง 292 เมตร (สูงเกือบเท่า 

ตกึ 100 ชัน้) ถดัมาคอื เขือ่นนัว่จาตู ้Nuazhadu dam 

มีความสูงถึง 291 เมตร ทั้งสองเขื่อนน้ีมีปริมาณ 

ความจุอ่างเก็บน�้ามหาศาลถึง 15 และ 11.3 

ลูกบาศก์กิโลเมตร ตามล�าดับ

สิ่งหน่ึงที่น ่ากังวลคือ นักธรณีวิทยาระบุว ่า 

แม่น�้าโขงตอนบนในจีน ตั้งอยู ่บนรอยเลื่อนของ 

เปลอืกโลกทีย่งัมีพลงั และในช่วงท่ีผ่านมากม็เีหตกุารณ์ 

แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนานหลายครั้ง 

ปริมาณน�้ามหาศาลที่กักเก็บไว้ในเขื่อนอาจ 

น�ามาสูห่ายนะได้หากเกิดแผ่นดนิไหวใกล้ทีต้ั่งของเข่ือน

ลุ่มแม่น�้าโขงในประเทศจีน มีรายงานว่าสอง

ทศวรรษทีผ่่านมามปีระชาชนอย่างน้อย 100,000 คน 

ต้องอพยพโยกย้ายเน่ืองจากการสร้างเขื่อนกั้นน�้าโขง 

ซึ่งผู ้ถูกอพยพส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า-ชาติพันธุ ์และ 

มีต้นก�าเนิดจากภูเขาหิมะบนเทือกเขาหิมาลัย-

ท่ีราบสูงทิเบต ไหลเข้าสู่จีนตอนใต้ ผ่านมณฑล 
ยูนนาน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า 
ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนามด้วยความยาวรวม 
4,909 กม. ลงสู่ทะเลจีนใต้ท่ีปากน�้าเวียดนาม 
แม่น�้าโขง ณ ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น�้า 
แตกเป็นแขนงต่าง ๆ ชาวเวียดนามเรียกว่า 
“มังกรเก้าหาง”

ราว ๆ ครึ่งหนึ่งของแม่น�้าโขงไหลอยู่ในประเทศ

จีน ที่เรียกว่า แม่น�้าล้านช้าง หรือ หลานชางเจียง 

รัฐบาลจีนมีแผนสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า 28 โครงการ 

บนแม่น�้าโขงตอนบนในจีน 

เขื่อนแห่งแรกคือ เขื่อนมานวาน Manwan 

dam สร้างเสร็จในปี 2539 จวบจนปัจจุบันสร้าง 

เขื่อนไปแล้ว 11  เขื่อน 

แม่น้ำ�โขง 
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ส่วนในช่วงฤดูน�้าหลาก การไหลของน�้ากลับ

ลดลง โดยเฉพาะที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซ่ึงเป็น 

ผลมาจากการที่เขื่อนในจีนดึงน�้าเอาไว้เพื่อเติมที่เก็บ

น�้าและใช้ควบคุมระดับน�้าในอ่างเก็บน�้า การลดลง

ของระดับน�้าเช่นน้ีย่อมท�าให้พื้นที่น�้าท่วมถึงตลอด

ล�าน�้าโขงและล�าน�้าสาขาลดลงไปด้วย และส่งผล 

กระทบต่อการไหลของตะกอนดินและสารอาหาร 

ไปยังพื้นที่ที่น�้าท่วมถึงตามธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน�้า 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้ประชาชนใน 

เขตท้ายน�้าประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม 

กังวลอย่างยิ่ง เน่ืองจากเขื่อนในจีนกักตะกอนจาก

แม่น�้าโขงตอนบนไว้ราวครึ่งหน่ึง ไม่ให้ไหลลงมายัง   

ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้าน

ท้ายน�้า ท�าให้ขาดแร่ธาตุอาหาร ส่งผลกระทบต่อการ

ท�าเกษตรริมน�้าและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้า    

เร่งให้เกิดการกร่อนเซาะของท้องน�้า และตลิ่งแม่น�้า 

ท�าลายความมั่นคงทางอาหารในประเทศทางน�้า ท�าให้ 

สามเหลี่ยมปากน�้าในเวียดนามแม่น�้าค่อย ๆ จมลง

เนื่องจากขาดตะกอนมาหนุน และท�าให้ความเสียหาย

จากพายุรุนแรงยิ่งขึ้น 

มีความยากล�าบากในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

และวิถีชีวิต รวมถึงการชดเชยเยียวยาที่ ไม ่ดีพอ 

ส่งผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากจนยิ่งขึ้น

นักอนุรักษ์ในจีนเคยเปิดเผยรูปกลุ่มคนเก็บขยะ 

ในเมืองแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน แท้จริงแล้วคนเก็บ

ขยะกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านท่ีถูกอพยพออกจากพื้นที่เขื่อน

มานวาน เขื่อนแห่งแรกท่ีสร้างกั้นแม่น�้าโขง ซึ่ง 

ชาวบ้านเมื่อย้ายออกจากบ้านเดิมเมื่อมีการสร้างเขื่อน 

ก็ไม ่สามารถด�ารงชีวิตในแปลงอพยพที่ทั้งแออัด 

และไร้ที่ท�ากินที่เพียงพอ

นับต้ังแต่มีเข่ือนแห่งแรกก้ันแม่น�้าโขง สิ่งที ่

เกิดขึ้นคือ แม่น�้าโขงมีระดับน�้าผันผวน ไม่เป็นไป

ตามฤดูกาล 

มีงานศึกษาหลายชิ้นยืนยันว่า “ปริมาณน�้าใน

ช่วงฤดูน�้าหลากลดลง ส่วนปริมาณน�้าในช่วงฤดู

แล้งกลับเพิ่มขึ้น” โดยเป็นผลมาจากการใช้งานเขื่อน 

เนื่องจากเฉลี่ยแล้ว 45% ของน�้าในลุ่มน�้าโขงช่วง 

หน้าแล้งมาจากน�้าในจีน 

ส�าหรับที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย น�้าเกือบ 

100 % ในฤดูแล้งเป็นน�้าโขงท่ีมาจากจีน เขื่อนจิงหง 

ท่ีเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา อยู่ห่างจากสามเหลี่ยม

ทองค�า เพียงประมาณ 340 กิโลเมตรเท่านั้น
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เขื่อนเสี่ยวหวาน ไกน�้าโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เขื่อนจิงหง
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เขื่อนตามโครงการขั้นบันไดเพื่อผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำ โขง ในมณฑลยูนนาน

ที่มา: Magree, D(2555) “The Dragon Upstream China’s Role in Lancang-Mekong Development”:  

International Rivers; แหล่งข้อมูลหลายแห่ง ณ เดือนมีนาคม 2562

ล�าดับ ชื่อเขื่อน ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 

(เมกะวัตต์)

ความสูง  
(เมตร)

ปริมาณการ
กักเก็บน�้า 

(ล้าน ลบ.ม.)

สถานะ

1 เขื่อนมานวาน  (Manwan) 1,550 126 920 เสร็จแล้ว  
(ขั้นที่ 1 ปี 2538  
และขั้นที่ 2 ปี 2550)

2 เขื่อนต้าเฉาชาน (Dachaoshan) 1,350 118 890 สร้างเสร็จปี 2546

3 เขื่อนจิงหง (Jinghong) 1,750 118 1,140 สร้างเสร็จปี 2552

4 เขื่อนเสี่ยวหวาน (Xiaowan) 4,000 292 14,650 สร้างเสร็จปี 2553

5 เขื่อนนั่วจาตู้  (Nouzhadu) 5,850 261.5 23,703 สร้างเสร็จปี 2555

6 เขื่อนกอนเฉาเกียว  
(Gongguoqiao)

900 130 316 สร้างเสร็จปี 2555

7 เขื่อนโชวตู (Guodou)   160 93 83 สร้างเสร็จปี 2557

8 เขื่อนเหมียวเว่ย (Miaowei) 1,400 158 - สร้างเสร็จปี 2561

9 เขื่อนต้าหัวเฉียว (Dachaoqiao) 900 106 - สร้างเสร็จ 2561

10 เขื่อนหวงเติ้ง  (Huangdeng) 1,900 202 - สร้างเสร็จ (2562)

11 เขื่อนวุ่นอองหลง (Wunonglog) 990 136 - สร้างเสร็จ กุมภาพันธ์ 
2562

12 เขื่อนหลีตี้ 420 74 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

13 เขื่อนตู้ป่า 1,400 158 - เตรียมการก่อสร้าง

14 เขื่อนกูฉุย 2600 220 - เตรียมการก่อสร้าง
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สรุปข้อมูลโครงการเขื่อนบนแม่น้ำ โขงตอนล่าง

ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ก�าลัง
การผลิต
(เมกะวัตต์)

บริษัทผู้ด�าเนินการ สถานะ หมายเหตุ

เขื่อนปากแบง แขวงอุดมไซย 
สปป.ลาว

912 บริษัท ไชน่า ต้าถัง โอเว่อซีซ์ 
อินเวสเม้นท์ จ�ากัด   
สปป.จีน  

-เสร็จสิ้นกระบวนการ 
แจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้า 
(PNPCA) 
-ยังไม่ลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับกฟผ. 
ประเทศไทย 

เขื่อนหลวง 
พระบาง

แขวงหลวง
พระบาง 

สปป.ลาว

1,410 ปิโตรนาส เวียดนาม ล่าสุด
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 บริษัท
ช.การช่าง ประกาศลงทุน 
ในบริษัทหลวงพระบาง 
พาวเวอร์จ�ากัด ประกาศ 
ถือหุ้นเป็นเงิน 2170.56 
ล้านบาทในการพัฒนา
โครงการ

-เสร็จสิ้นกระบวนการ 
แจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้า 
(PNPCA) เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2563  
-ยังไม่มีข้อมูลการให้เงินกู้
จากธนาคารไทย/ยังไม่ 
ลงนามซื้อขายไฟฟ้า 

ตุลาคม 2563 
ช.การช่างได้เริ่ม
ลงมือก่อสร้างบ้าน
พักคนงานและ
สะพานข้ามน�้าโขงที่
บริเวณหัวงาน ใกล้
ถ�้าติ่ง เมืองหลวง
พระบาง 

เขื่อนไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลาว

1,285 บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์/
ช.การช่าง 

-ให้เงินกู้โดย 6 ธนาคารไทย 
คือ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ 
กรุงไทย กรุงเทพ ทิสโก้ และ 
Exim Bank 
-สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ
กฟผ. เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 
-เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 
พฤศจิกายน 2555 
-เริ่มผลิตไฟฟ้าขายเชิง 
พาณิชย์ให้ไทยเดือน
ตุลาคม 2562 

ไม่มีการจัดท�า
รายงานผลกระทบ
ข้ามพรมแดน ไม่มี
ระบบติดตามและ
บรรเทาข้าม
พรมแดน

เขื่อนปากลาย เมืองปากลาย 
แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลาว 

770 บริษัทไชนาพาวเวอร์ รีซอส 
จ�ากัด 

เสร็จสิ้นกระบวนการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า 
(PNPCA) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมติดตาม
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(Joint Environmental 
Program) 

เขื่อนสานะคาม แขวงเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว

550 บริษัทไชน่า ต้าถัง โอเวอร์ซี 
อินเวสเมนต์ จ�ากัด

ประกาศเริ่มกระบวนการ
แจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้า 
(PNPCA) เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 และยังไม่มี
การจัดเวทีในประเทศไทย 

เขื่อนอยู่ห่างจาก
พรมแดนไทย  
ที่ปากน�้าเหือง 
อ.เชียงคาน จ.เลย 
เพียง 1.4  กม.
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ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ก�าลัง
การผลิต
(เมกะวัตต์)

บริษัทผู้ด�าเนินการ สถานะ หมายเหตุ

เขื่อนปากชม พรมแดน
ไทย-ลาว 
อ.ปากชม 
จ.เลย 
ประเทศไทย

1,079 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน กระทรวงพลังงาน 
ประเทศไทย

มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ(MoU) เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ 

เขื่อนบ้านกุ่ม พรมแดน
ไทย-ลาว 
อ.โขงเจียม 
จ.อุบล 
ราชธานี 

1,872 บริษัทอิตาเลี่ยนไทยและ
เอเชียคอร์ป(ฮ่องกง)

มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ(MoU) 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 

เขื่อนภูงอย แขวงจ�าปาสัก 
สปป.ลาว

728 บริษัทเจริญเอเนอยี่แอนด์
วอเตอร์ ของไทย และบริษัท
โคเรียเวสเทินร์พาวเวอร์
และบริษัทโคเรียโอเวอร์ซี
อินฟรานสตรัคเจอร์และ
เออเบินร์เดเวอลอฟเมนท์ 
คอปอเรชั่น(KIND) เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2563 

-มีการจัดท�าบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ(MoU) 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้  
ปี 2551
-มีการจัดท�ารายงาน 
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 
-มีการเตรียมแปลงอพยพ 
บริเวณใกล้เขื่อน

มีการเสนอใหม่เป็น
เขื่อนภูงอย 

โครงการท่าค้อ  บ.พะเพ็ง 
เมืองโขง  
สปป.ลาว 

50 CNR (ฝรั่งเศส) GLOW ศึกษาความเป็นไปได้ 
เบื้องต้นแล้วเสร็จ

ผันน�้าและปั่นไฟฟ้า
พลังงาน (ไม่ใช่ปิด
กั้นล�าน�้า

เขื่อนดอนสะโฮง บ.ดอนสะด�า 
เมืองโขง แขวง
จ�าปาสัก 
สปป.ลาว 

260 บริษัทเมกะเฟริสก์ 
(มาเลเซีย) 

เริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม 
2558 เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562

ขายไฟฟ้าให้กับ
ประเทศกัมพูชาและ
ใช้ภายในประเทศ

เขื่อนสตรึงเตรง จังหวัดสตรึง
เตร็ง ประเทศ
กัมพูชา

980 บริษัทเออร์เบิลแอนด์อินดัส
เทรียลแอนด์ดี เวลอปเมน
คอร์ป(เวียดนาม)

มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ(MoU) เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ 

เขื่อนซ�าบอ เมืองซ�าบอ 
จังหวดักระแจ๊ะ 
ประเทศ
กัมพูชา

2,600 บริษัทชิโนไฮโดร (จีน) มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ(MoU) เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ 

มีการศึกษาทาง
เลือกของการสร้าง
เขื่อนซ�าบอโดย
สถาบันมรดกโลก 
(World Heritage 
Insitution) ในปี 
2561

9
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“ป่าชุ่มน้ำาลุ่มน้ำาอิง”  
ระบบนิเวศย่อยของแม่น้�าโขง

ลุ่มน้�าอิง เป็นลุ่มน้�าสาขาของน้�าโขง แม่น้�าอิงเป็นแม่น้�าสายหลักที่มีต้นน้�ามาจาก 
ดอยหลวง หรือเทือกเขาผีปันน้�าจากป่าต้นน้�า 12 ล�าห้วยไหลผ่านท่ีราบน้อยใหญ่ 
ที่เป็นชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่อ�าเภอแม่ใจ อ�าเภอเมืองพะเยา อ�าเภอดอกค�าใต้ 
อ�าเภอภูกามยาว อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา อ�าเภอป่าแดด อ�าเภอพาน อ�าเภอพญา 
เม็งราย อ�าเภอเทิง อ�าเภอขุนตาล แล้วไหลลงสู่แม่น้�าโขงท่ีบ้านปากอิง ต�าบลศรีดอนชัย 
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาวท้ังหมดประมาณ 260 กิโลเมตร  
ลุ่มน้�าอิงมีพื้นที่ 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ 
พะเยาและเชียงราย ซึ่งมีเขตพื้นที่ในเขตอ�าเภอพาน อ�าเภอป่าแดด อ�าเภอเทิง อ�าเภอ 
ขุนตาล อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในเขตอ�าเภอแม่ใจ อ�าเภอเมือง อ�าเภอ
ดอกค�าใต้ อ�าเภอภูกามยาว อ�าเภอจุน อ�าเภอภูซาง และอ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

10 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 
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ตลอดความยาว 260 กม.ของแม่น�้าอิง พบพื้นที่

ชุ ่มน�้าน้อยใหญ่มากมาย เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่ได ้ถูก 

ข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ ่มน�้าระดับนานาชาติ ได้แก่ 

กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย และพื้นที่ชุ่มน�้าในระดับ

ท้องถิ่นประมาณ 400 แห่ง

“ป่าฮิมอิง” (ป่าริมอิง) พบมากตลอดล�าน�้าอิง

ตอนล่าง เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าประเภท “ป่าชุ่มน�้า” ที่มีน�้า

ท่วมขังบางฤดูกาล (seasonally-flooded forest) 

ซึ่งจะมีน�้าท่วมถึง เป็นระบบนิเวศที่มีความส�าคัญต่อ

ทั้งสัตว์น�้า สัตวบก นก แมลง และพรรณพืชนานาชนิด   

ป่าชนิดนี้จะมีพืชเด่นที่สามารถอยู ่ในน�้าท่วมหลาก 

ได้เป็นเวลานาน เช่น ต้นชุมแสง มะเคาะ ข่อย  

พืชเถาวัลย์ และพืชเฉพาะถ่ิน ต้นไม้และพรรณพืช 

ในพื้นที่มีการปรับตัวต่อสภาพน�้าท่วมและทนต่อน�้าขัง 

ได้ยาวนาน ช่วงน�้าลดป่าชุ่มน�้าเต็มไปด้วยระบบนิเวศ

ย่อย กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าและมีพืชหลายชนิดทั้งที่

เป็นพืชสมุนไพรและพืชผักกินได้ ป่าชุ ่มน�้ามีความ

ส�าคัญต่อสัตว์น�้าเพราะฤดูน�้าหลากจะเป็นที่วางไข่ 

หากิน และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น�้าจากแม่น�้าโขง

และแม่น�้าอิง แหล่งน�้าในป่ายังเป็นแหล่งหากินส�าคัญ

ของนกอพยพ เช่น นกเป็ดน�้า และมันยังเป็นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นาก เสือปลา 

แมวดาว รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ

ปัจจุบันพื้นที่ป่าชุ่มน�้าอิง ลุ่มน�้าอิงตอนล่าง มี

พื้ นที่ป ่าชุ ่ มน�้ าที่ มี ลักษณะพิ เศษที่ ใหญ ่ที่ สุ ด ใน

ประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,701.63 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอยละ 23.22 ของพื้นที่ลุ่มน�้า

ทั้งหมดที่ไหลลงสู่แม่น�้าอิง ครอบคลุมพื้นที่แม่น�้าอิง 

ตั้งแต่จุดบรรจบแม่น�้าลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น�้าโขง 

ความยาวล�าน�้าอิงในช่วงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร 

พื้นที่ลุ ่มน�้าอิงตอนล่างมี ลักษณะทางกายภาพที่ 

ส�าคัญคือ มีขนาดกว้างประมาณ 150-200 เมตร และ

ลึกกว่าตอนกลาง ท�าให้มีปริมาณน�้ามาก ในฤดูน�้า

หลากจะได้รับน�้าจากแม่น�้าโขงท่ีหนุนขึ้น ท�าให้ปลา

จากแม่น�้าโขงขึ้นมาวางไข่ในเขตแม่น�้าอิงตอนล่าง 

ประกอบกับการมีคุ้งน�้าที่คดโค้งตามกายภาพแม่น�้า

ตอนปลาย มีพื้นที่การจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงในลุ่มน�้าอิง

ตอนล่างประมาณ 22,422 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวพบป่า 

ชุ ่มน�้าริมฝั ่งน�้าอิงจ�านวน 26 แห่ง เน้ือท่ีรวมกว่า 

8,568 ไร่ มีวังปลา 66 แห่ง และหนองน�้าที่น�้าท่วมถึง

เป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณและชนิดของ 

พันธุ์ปลามากกว่าลุ่มน�้าอิงตอนต้นและตอนกลาง 

ด้านพืช ป่าชุ่มน�้ามีพรรณพืชหลากหลายและ

เป็นเอกลักษณ์ เช่น ต้นข่อย ต้นชุมแสง ในป่าชุ่มน�้า

บ้านทุ่งง้ิวมีพืชอาหารและพืชสมุนไพรกว่า 100 ชนิด 

ผักป่าเด่นที่พบในป่า เช่น ยอดเดา ในด้านสัตว์ป่า 

พบว่ามีสัตว์ป่าจ�านวนมาก โดยสัตว์ป่าส�าคัญ เช่น 

นาก เสือปลา งูจงอาง ลิ่นชวา จากการส�ารวจเบื้องต้น

พบว่ามีแหล่งที่อยู่อาศัยของนากอย่างน้อย 10 จุด  

ในลุ่มน�้าอิงตอนล่างซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นป่าชุ่มน�้า 

จากผลการตรวจวิเคราะห์ DNA พบว่า มีนาก 2 ชนิด 

ปลาจากพื้นที่ป่าชุ่มน�้าอิง บ.บุญเรือง
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กักเก็บคาร์บอนได้เฉลี่ย 13.58 ตันต่อไร่ ดังนั้นพื้นที่  

26 ป่า จ�านวนประมาณ 8,568 ไร่ จึงสามารถกักเก็บ

คาร์บอนได้ถึง 115,335 ตันคาร์บอน

การสร้างฝายกั้นแม่น�าอิงจ�านวน 18 แห่ง ท�าให้

ปลาจากแม่น�้าโขงไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ 

ลุ่มน�้าอิงตอนกลางและตอนบนได้ และพื้นที่ป่าชุ่มน�้า

บางแห่งยังมีความเสี่ยงที่รัฐจะน�าพื้นที่ไปใช้เพื่อการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเผชิญการเปลี่ยนแปลง

ของระดับน�้าโขงที่มีการสร้างเขื่อนตอนบนในจีน 

ท�าให้ปริมาณน�้าโขงไม่หลากในระดับสูงสุด ท�าให้ 

ไม่มีปริมาณน�้าหนุนเข้าไปในพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้าอิงตาม

ธรรมชาติ  ขณะนี้สภาประชาชนลุ ่มน�้ าอิงก�าลัง 

คือ นากใหญ่ธรรมดา และนากใหญ่ขนเรียบ ทั้งนี้  

เป็นไปได้ว่าในลุ่มน�้าอิงตอนล่างอาจจะมีนากทั้ง 3 

ชนิดที่พบทั่วไปในประเทศไทย เนื่องจากการตรวจ 

DNA ดังกล่าว ใช้ตัวอย่างจ�านวนจ�ากัด นอกจากนี้ 

การส�ารวจพบนก 116 ชนิด  เป็นนกอพยพ 65 ชนิด 

แบ่งเป็นนกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นกประจ�าถิ่น

ที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 27 ชนิด และ 

นกอพยพเพื่อสร้างรังและวางไข่ 1 ชนิด นกที่ส�าคัญ 

เช่น เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว และนกกระสาแดง

ป่าชุ ่มน�้ามีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน

เหนือดิน (above ground carbon) สูงโดยเฉพาะ 

ป่าไผ่ จากการส�ารวจป่าชุ่มน�้าจ�านวน 12 ป่า พบว่า

© กลุ่มศิลปินสายน�้ากก
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ผลักดันพื้นที่ป่าชุ่มน�้าอย่างน้อย 7 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความ

ส�าคัญระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้พื้นที่ลุ่มแม่น�้าอิงอย่างยั่งยืน 

1.ด้านอาหาร 2.แหล่งกักเก็บน�้า 3.แหล่งอนุบาลสัตว์ 4.แหล่งที่อาศัย 

ของสัตว์ป่า 5.แหล่งกักเก็บคาร์บอน 6.สถานที่พักผ่อน 7.แหล่งในการศึกษาวิจัย

ของนักศึกษา นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 ความส�าเร็จของชาวบ้านลุ่มน้�าอิงในการปกป้องพื้นท่ีป่าชุ่มน้�า 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
ได้ประกาศให้ชุมชนบุญเรืองเป็น 1 ใน 10 ชุมชนท่ีได้รับรางวัล 
อิเควเตอร์ (Equator Prize) ประจ�าปี 2020 จากชุมชนที่ได้รับการ
เสนอชื่อเกือบ 600 แห่ง 120 ประเทศทั่วโลก โดยรางวัลนี้มอบให้ 
เพ่ือเป็นเกียรติในความส�าเร็จของชุมชนในการลุกขึ้นมาปกป้องพื้นท่ี
ป่าชุ่มน้�าจ�านวนกว่า 3,120 ไร่ จากนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone) ของรัฐบาลอย่งต่อเนื่อง จนต่อมา
รัฐบาลได้ประกาศเป็นทางการในการยกเลิกการใช้พื้นที่ดังกล่าว 
และชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟู และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้อย่างยั่งยืน

13
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โครงการ

เขื่อนแม่น้ำ โขงตอนล่าง
แผนการพัฒนาเขื่อนลุ ่มน�้าโขงตอนล่างได้มี 

การศึกษาและวางแผนไว้ต้ังแต่ราว  ๆ   ปี คศ. 1969 

(พศ.2522) โดยโครงการเขื่อนหลักในยุคนั้นคือ 

“โครงการเขื่อนผามอง” บนแม่น�้าโขงสายหลัก 

ต่อมาราวปี 1990 เป็นต้นมา รัฐบาล 4 ประเทศ

ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม)  

ก็ร ่วมกันผลักดันและเสนอแผนสร ้างเขื่อนและ

โครงการไฟฟ้าพลังน�้าอย่างน้อย 60 โครงการ บน

แม่น�้าโขงสายหลักและแม่น�้าสาขา โดยมีโครงการ

เขื่อนกั้นแม่น�้าโขงสายประธาน 11 แห่ง และรัฐบาล

สปป.ลาวได้วางแผนจะสร้างเขือ่น 9 แห่งในลาวภายใต้ 

นโยบาย “แบตเตอร่ีของเอเชีย” มีประเทศไทยโดย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับ

ซื้อไฟฟ้าหลักจากโครงการเขื่อนเหล่านี้  

ส่วนในกัมพูชา มีแผนการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้า

โขงสายหลักอีก 2 แห่งคือ เขื่อนสตรึงเตร็งและซ�าบอ 

อย่างไรก็ตามเม่ือเดือนมีนาคม 2020 รัฐบาลกัมพูชา

ได้ประกาศชะลอการสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่งออกไป

จนถึงปี 2030 

ในบรรดาโครงการเข่ือนแม่น�้าโขงตอนล่าง 

2 เขื่อนที่ก ่อสร ้างแล้วเสร็จ คือ เขื่อนไซยะบุรี  

Xayaburi dam และเขื่อนดอนสะโฮง Don Sahong 

dam ทั้งสองเขื่อนตั้งอยู่ในลาว 

โครงการเขื่อนที่ผ่านกระบวนการแจ้ง ปรึกษา

หารือล่วงหน้า (PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น�้าโขง มาตร

ที่ 5 แล้ว แต่ยังไม่ก่อสร้างคือ โครงการเขื่อนปากแบง 

Pak Beng project เขื่อนปากลาย  Pak Lay project 

เขื่อนหลวงพระบาง Luang Prabang project 

และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ส�านักข่าววิทยุ

เอเชียเสรีได้รายงานว่า รัฐบาลลาวได้สั่งระงับโครงการ

เขื่อนปากแบงและปากลายไว้ก่อน เน่ืองจากต้องท�า

รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนตาม

ข้อตกลงแม่น�้าโขง ปี 2538 ก่อน และขณะนี้ทั้งสอง

เขื่อนก็ยังไม่มีความคืบหน้า

14 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 
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รายงานคณะมนตรีแม่น้ำาโขง (Council Study)

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) ได้จัดท�ารายงาน การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและการ
บริหารจัดการแม่น�้าโขงท่ีย่ังยืน รวมทั้งผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน 
(หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ ‘การศึกษาของคณะมนตรีแม่น�้าโขง’) เม่ือปี 2554 ภายหลังกระบวนการปรึกษา
หารือล่วงหน้าของโครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกท่ีสร้างบนแม่น�้าโขงตอนล่าง ในครั้งน้ัน 
เวียดนามเรียกร้องให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนแม่น�้าโขง 10 ปี เพื่อให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมและท�าความ
เข้าใจผลกระทบระดับลุ่มน�้าให้ดีขึ้น ซึ่งทางกัมพูชาก็สนับสนุนต่อข้อเสนอนี้ ในเวลาต่อมา เน่ืองจากไม่
สามารถตกลงกันได้เก่ียวกับโครงการเขื่อนไซยะบุรีในระหว่างการปรึกษาหารือล่วงหน้า ประเทศ
สมาชิกลุ่มน�้าโขงจึงเสนอให้ท�าการศึกษาของคณะมนตรีฯ เพื่ออุดช่องว่างด้านองค์ความรู ้ และ
ท�าความเข้าใจผลกระทบในภาพรวม โดยรายงานฉบับนี้ใช้เวลาศึกษา 7 ปี งบประมาณ 4.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลต่อประเทศสมาชิกคือ กัมพูชา สปป.ลาว ไทยและเวียดนาม ในแง่ของ
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทรัพยากรในลุ่มน�้าโขงตอนล่างและแผนการก่อสร้าง
เขื่อนไฟฟ้า  

 ผลของรายงานชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้า 11 โครงการ
บนแม่น�้าโขงตอนล่าง และเขื่อนอีก 120 แห่งในแม่น�้าสาขาภายในปี 2583 เป็นภัยคุกคามอย่าง 
ร้ายแรงต่อนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งกระทบต่อการเข้าถึงอาหารของ
ประชาชนในท้องถิ่น

การศึกษาของคณะมนตรีฯ เตือนว่า จะเกิดผลกระทบร้ายแรงและมีต้นทุนจากโครงการเขื่อนใน
ปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากจะน�าไปสู่ความสูญเสียอย่างร้ายแรงและข้ามพรมแดนต่อการท�า 
ประมง การไหลของตะกอน และนิเวศบริการ ผลกระทบเหล่านี้จะท�าให้ขาดความมั่นคงด้านอาหาร 
ท�าให้เกิดความเส่ียงต่อชุมชนตลอดท่ัวลุ่มน�้าโขง และจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ 
ลุ่มน�้าโขงตอนล่างในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

15



16 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

ข้อค้นพบส�าคัญจากการศึกษาของคณะมนตรีฯ สรุปได้ดังนี้

 » แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าจะ

ท�าให้ปริมาณของตะกอนที่ไหลไปถึงสามเหลี่ยม

ปากแม่น�้าโขงลดลงถึง 97% ตะกอนเหล่านี้ช่วย

เพิ่มสารอาหารและช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศโดยรวม และเป็นปัจจัยสนับสนุน

การเกษตร การประมง และคุณภาพน�้า ซึ่งย่อม

ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในลุ่มน�้าด้วย

 » แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าจะ 

ท�าให้ปริมาณสัตว์น�้าลดลงอย่างมาก โดยจะท�าให้

ชีวมวลด้านประมงลดลง 35–40% ภายในปี 2563 

และ 40–80% ภายในปี 2583 ท�าให้ประเทศ 

ต่าง ๆ สูญเสียปริมาณสัตว์น�้าเป็นสัดส่วนดังน้ี 

ไทย 55%; ลาว 50%; กัมพูชา 35%; และ

เวียดนาม 30%

 » แผนการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าจนถึง 

ป ี  2583  จะท� า ให ้พั นธุ ์ ปลาอพยพในพื้ นที ่

ส่วนใหญ่ของแม่น�้าโขงสูญพันธุ ์ไป พันธุ ์ปลา 

อพยพในแม ่น�้ า โขงไม ่สามารถด�ารงชีวิตใน 

อ่างเก็บน�้าของเขื่อนต่าง ๆ ซึ่งมีแผนก่อสร้าง

ระหว่างปี 2563 ถึง 2583 ได้

 » การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ รวมทั้งการ

สูญเสียด้านประมง จะกระทบต่อความมั่นคงทาง

อาหารอย่างรุนแรงในชุมชนต่าง ๆ ของลาวและ

กัมพูชา

 » การลงทุนที่มากเกินไปในภาคเกษตรและเขื่อน

ไฟฟ้าพลังน�้า และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 

ภูมิอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้นจะส่งผลกระทบโดยรวม 

ปิดกั้นโอกาสท่ีประเทศลุ ่มน�้าโขงตอนล่างจะ

สามารถบรรลุหรือรักษาระดับการเป็นประเทศ 

รายได้ระดับต�่าหรือปานกลางได้

 » ประโยชน์และต้นทุนจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้า

พลังน�้าจะเกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมกันตลอดทั้ง 

ลุ่มน�้าโขงตอนล่าง และไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะประเทศ

ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงการ โครงการเขื่อนจะสร้าง 

ให้ประโยชน์กับประเทศสมาชิกลุ่มน�้าโขง ทั้ง 4 

ประเทศแตกต่างกันไป

 » ก�าไรส่วนใหญ่จากเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าจะตกเป็น

ของบริษัทและธนาคารต่างชาติ ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจมหาศาลจากโครงการเขื่อนแม่น�้าโขงจะ

ตกเป็นของประเทศผู้ลงทุนจากต่างชาติ ไม่ว่าจะ

เป็นจีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ในขณะที่ต้นทุน

จากโครงการเหล่านี้จะต้องถูกแบกรับโดยชุมชน

ชาวประมงและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามระเบียง

แม่น�้าโขงเป็นส่วนใหญ่

 » การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ต้อง

พึ่งพาต้นทุนและความหลากหลายทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าใน

แหล่งต้นน�้า และประเทศลุ่มน�้า และมีการไหล 

ของแม่น�้าตามฤดูกาลเพื่อเกื้อหนุนต่อแม่น�้าโขงซึ่ง

เป็นแหล่งประมงน�้าจืดใหญ่สุดของโลก แผนการ

พัฒนาเขื่อนจะท�าให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น และลด

ความยั่งยืนของแต่ละประเทศสมาชิกในลุ่มน�้าโขง

ตอนล่าง ครัวเรือนและประชาชนที่ยากจนสุดจะ 

ได้รับความเสี่ยงมากกว่า และแม้จะไม่มีการส�ารวจ

อย่างเพียงพอในการศึกษาของคณะมนตรีฯ แต่

คาดว ่ากลุ ่มชนพื้นเมืองและชุมชนชาติพันธุ  ์

ส่วนน้อยจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงและภัยคุกคาม

มากกว่ากลุ่มอื่น 

16 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 
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การศึกษาของคณะมนตรีฯ ระบุเช่นน้ี จึงเกิด

ค�าถามว่า เหตุใดเราจึงปล่อยให้โครงการเขื่อนท่ี

สร้างความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ยังคงเดินหน้าต่อไป?

ปฏิญญาจากที่ประชุมผู ้น�าประเทศลุ่มน�้าโขง 

ป ี  2561 (2018 MRC Leaders’ Summit  

Declaration) ระบุว่าให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง

พิจารณาการศึกษาของคณะมนตรีฯ เพื่อใช้เป ็น 

“ข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนและการด�าเนินงาน

ตามแผนและโครงการระดับชาติ และในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ MRC” แต่ที่ผ่านมา

รัฐบาลต่าง ๆ กลับไม่ได้อธิบายว่า ข้อมูลน้ีจะส่งผล 

ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนแม่น�้าโขง

อย่างไร

ยังมีทางเลือกอื่นเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ด้านพลังงานในภูมิภาค ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ของคณะมนตรีฯ ได้แก่ ประเทศสมาชิกลุ ่มน�้าโขง 

ควรพิจารณาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เช่น พลังงาน 

แสงอาทิตย์และลม เพื่อใช้เป็นทางเลือกทดแทน 

ไฟฟ้าจากเขื่อน รวมท้ังการบริหารจัดการด้านความ

ต้องการ และมาตรการประหยัดพลังงาน ถือเป็นองค์

ความรู้ส�าคัญส�าหรับการบริหารจัดการน�้า พลังงาน 

และความม่ันคงทางอาหารให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นในลุ่มน�้าโขง 

ตอนล่าง

17



18 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

เขื่อนไซยะบุรี สร้างกั้นแม่น้�าโขงท่ีเมืองไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี 
ประเทศลาว อยู่บริเวณท้ายน้�าลงมาจากเมืองหลวงพระบาง
ราว 80 กม. และห่างจาก อ.เชียงคาน จ.เลย ราว 200 กม. 

โครงก�ร

เขื่อนไซยะบุรี
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ตัวเขื่อนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 

810 เมตร มีก�าลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ 

ท�าสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 1,220 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าผูกพันการรับซื้อไฟฟ้าเป็นเวลา 29 ปี (และ 

ต่อมาได้ขายเพิ่มเป็น 31 ปี) 

มีสายส ่ ง ไฟฟ ้าแรงสู ง เข ้ าประเทศไทยที่ 

ชายแดน อ.ท่าลี่ จ.เลย และส่งไปยังสถานีไฟฟ้าหลัก 

ที่ จ.ขอนแก่น 

เ ข่ือนไซยะบุ รี  เป ็นการลงทุนของบริษัท 

ช.การช่าง โดยบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ (CKP) มูลค่า

ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท โดยมีธนาคารไทย 6 แห่ง 

คือ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า (Exim) 

ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทิสโก้ เป็นผู ้ปล่อย 

สินเชื่อ 

เข่ือนไซยะบุรี เริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่าง

เป็นทางการในเดือนตุลาคม 2562 แต่ได้มีการทดลอง

การผลิตไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2562 ซ่ึงเป็นช่วง 

ฤดูฝน ในช่วงที่มีการทดลองผลิตไฟฟ้าดังกล่าว พบว่า

ระดับน�้าโขงทางท้ายน�้าของเข่ือนลดลงระดับอย่าง

รุนแรงกว่า 3-4 เมตรภายสัปดาห์เดียว ส่งผลกระทบ

อย่างหนักต่อระบบนิเวศแม่น�้าโขง โดยเฉพาะการ

อพยพของปลา เนื่องจากเป็นฤดูที่มีการอพยพของ

ปลาเป็นจ�านวนมาก 

ชาวบ้านริมฝั ่งโขงพบว่าต้นไคร้น�้าที่ ข้ึนตาม

เกาะแก่งแห้งตายเป็นจ�านวนมาก ตลอดระยะทาง

ตั้งแต ่อ�าเภอเชียงคาน-ปากชม จ.เลย ลงไปถึง 

อ.สังคม จ.หนองคาย 

ความผันผวนของระดับน�้าโขงจากเหตุการณ์ 

ดังกล่าว มีรายงานว่าต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติได ้ส ่งหนังสือถึง 

รัฐบาลลาว ขอให้มีการชะลอการผลิตไฟฟ้าเพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากภาวะน�้าโขงลดระดับอย่าง

รุนแรง 

การอพยพของปลา ในช่วงนั้นพบว่าชาวบ้าน 

จับปลาได้จ�านวนมาก พบปลาและสัตว์น�้าขนาดเล็ก

ตายอยู่ตามริมฝั่งน�้าโขง เน่ืองจากระดับน�้าโขงลดลง

อย่างรวดเร็ว ปลาและสัตว์น�้าบางส่วนไม่สามารถ 

ว่ายลงไปตามระดับน�้าได้ทัน นอกจากนี้ยังพบลูกปลา 

กุ้ง หอยขนาดเล็กที่ตกค้างอยู่ตามแอ่งน�้า 

เป็นปรากฎการณ์ที่คนลุ ่มน�้าโขงอายุตั้งแต  ่

60 ปีขึ้นไป พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่เคยเห็นแม่น�้า

โขงเป็นแบบนี้มาก่อนในชีวิต”

ต้นไคร้น�้า

เรือที่ติดบนตลิ่งเพราะแม่น�้าโขง

ลดระดับอย่างรวดเร็ว ท้ายน�้า 

จากเขื่อนไซยะบุรี ในปี 2562 

รูปจาก Lao
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โดย กฟผ. ได้ประกันการรับซื้อพลังงานไฟฟ้า 

ไว้รวม 5,709 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินท่ีจะ

ต้องจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 13,257 ล้านบาทต่อปี 

หรือตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 31 ป ี รวม 

410,967 ล้านบาท สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทไซยะบุร ี

พาวเวอร์ จ�ากัดดังกล่าว เป็นสัญญาแบบเอาไปใช้ 

หรือจ่ายเงิน (Take or Pay) โดยหากโรงไฟฟ้า

พลังงานน�้าไซยะบุรีสามารถปั่นไฟฟ้าได้ตามที่ก�าหนด 

ไม ่ว ่ า  กฟผ.จะใช ้ ไฟฟ ้าเหล ่า น้ันหรือไม ่ก็ตาม 

จะต้องจ่ายเงินขั้นต�่า ราว 13,000 ล้านบาทต่อปี 

สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท�าให้นักลงทุนไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ จ�ากัดหรือ ธนาคาร 

ผู้ปล่อยสินเช่ือเผชิญกับความเสี่ยงด้านรายได้ค่อนข้างต�่า 

เว้นแต่ว่า โรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี พาวเวอร์จ�ากัด จะไม่

สามารถปั่นไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เผชิญกับ

ภาวะน�้าในแม่น�้าโขงไม่เพียงพอต่อการปั่นไฟ

นับตั้งแต่วันที่เขื่อนไซยะบุรีเปิดท�าการผลิตไฟฟ้า

อย่างเป็นทางการ พบว่าเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน ตั้งแต่เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562 

เกิดปรากฎการณ์น�้าโขงกลายเป็นสีฟ้า นับตั้งแต่ช่วงที่

แม่น�้าโขงไหลผ่านตั้งแต่เขตจังหวัดนครพนม เป็นต้นไป 

ซึ่งนักวิขาการระบุว่า เป็นปรากฎการณ์ “หิวตะกอน” 

ของแม่น�้า หรือภาวะท่ีแม่น�้าไร้ตะกอนในฤดูน�้าหลากที่

ผ่านมา 

ค่าไฟของเขื่อนไซยะบุรี
ที่ประชาชนต้องจ่ายตลอด 31 ปี ยังไง? 

ต่อมาเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 เกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริกเตอร์ในเขตแขวง 

ไซยะบุรี แรงสั่นสะเทือนรับรู ้ ได ้ถึงหลายจังหวัดใน

ประเทศไทย รวมถึงกรงุเทพฯมหานคร อาคารโรงพยาบาล 

ในจังหวัดเลย เกิดรอยร้าวและตึกสูงในตัวเมืองฮานอย 

ประเทศเวียดนามก็ยังรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ 

ผลกระทบจากแผ่นดินไหว ท�าให้โรงไฟฟ้าหงสา 

ท่ีต้ังอยู ่ในแขวงไซยะบุรี ได้รับความเสียหายบางส่วน 

ท� า ให ้ต ้อง มีการแจ ้ งหยุดชั่ วคราวเพื่ อผลิตไฟฟ ้า 

เพื่อตรวจสอบความเสียหาย

เขื่อนไซยะบุรี  ซ่ึงอยู ่ห ่างจากจุดแผ่นดินไหว

ประมาณ 70 กิโลเมตร ได้ออกประกาศว่าตัวเขื่อนไม่ได้

รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม 

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่และในเขตประเทศไทยก็ยังมีความ

หวาดหวั่นวิตกต่อกรณีการเกิดแผ่นดินไหวและภัยพิบัต ิ

ท่ีอาจจะเกิดจากเข่ือน เม่ือปี 2561 ชาวบ้านเครือข่าย

ประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขงได้ส่งจดหมายไปถึง

บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ เพื่อขอให้เปิดเผยแผนบรรเทา

อุทกภัยและรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่ไม่ได้การชี้แจง

จากทางบริษัทแต่อย่างใด 

ค�าถามส�าคัญต่อโครงการเขื่อนไซยะบุรีคือ 

ประสิทธิภาพทางปลาผ่านและการระบายตะกอนที่ทาง

บริษัทได้ออกแบบและก่อสร้างข้ึนน้ัน มีประสิทธิภาพ

อย่างไร มีการระบายน�้าของเขื่อนไซยะ และผลผลิต

ของไฟฟ้าได้มากน้อยเพียงใด

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 คือวันครบรอบ 8 ปีของการลงนามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 
กฟผ. กับ บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์จ�ากัด และเป็นวันท่ีเขื่อนไซยะบุรีจะเริ่มจ่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟผ. จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ และต่อเน่ืองตามอายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าไปอีก 31 ปี
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คดีศาลปกครองกรณี

เขื่อนไซยะบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผู้ฟ้องคดีประมาณ 37 ราย จาก 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง

ของประเทศไทย พร้อมทั้งอีก 1,000 รายชื่อที่สนับสนุน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในคดีท่ี 

เก่ียวกับเขื่อนไซยะบุรี ในนามเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง  ร่วมกับมูลนิธิ 

ศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Center) เน่ืองจากประเทศไทยท�าสัญญารับซื้อ

ไฟฟ้าผลิตจากเขื่อนไซยะบุรีถึง 95% โดยคดีนี้ทางเครือข่ายได้ฟ้องคดีต่อ 5 หน่วยงานรัฐ 

คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน�้า ในฐานะ 

ส�านักงานเลขาธิการคณะการมาธิการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย) และคณะรัฐมนตรี
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มีมูลเหตุฟ้องคดีดังนี้ 

1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์

จ�ากัดนั้นไม่สมบูรณ์ 

2) ละเลยการปฏิบัติตามกระบวนการแจ้ง การ

ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงแม่น�้าโขง ปี 2538 

รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ และ 

3) การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให ้ลงนาม 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าไซยะบุรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่า สัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าเป็นการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยและบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์จ�ากัด 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยการลงนามในสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้านั้นไม ่ เป ็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญไทยและความตกลงว่าด้วยการร่วมมือการ

พัฒนาลุ่มแม่น�้าโขงแบบยั่งยืน หรือ “ความตกลง

แม่น�้าโขง” ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง 

การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (Procedure 

for Notification Prior Consultation and Agree-

ment : PNPCA) 

ในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได ้รับการ 

ลงนามก็ต่อเมื่อพันธกรณีระดับภูมิภาคได้ด�าเนินการ

จนเสร็จสิ้นเสียก่อน แต่ประเทศไทยกลับเดินหน้า 
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ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยที่กระบวนการการ

แจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงยังไม่ 

แล้วเสร็จ และก่อนที่ประเทศลาวจะให้รายงานการ

ศึกษาและข้อมูลที่ร้องขอโดยประเทศเพื่อนบ้าน 

ผู้ฟ้องคดีมีความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่ตามมา

ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี เช่น การสูญพันธุ์

ของปลา ตะกอนดินและแร่ธาตุ ผลกระทบทางความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 

น�้าแล้ง เกษตรกรรมและอุทกภัย

เม่ือวนัที ่15 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ศาลปกครอง 

ชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดี และมีผู ้ฟ้องคดีได้ร่วมกัน

อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 24 มิถุนายน 

2557 โดยเห็นว่าศาลมอี�านาจพิจารณาคดี การเปิดเผย 

ข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีไม่ครบถ้วน และ

การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายตามรฐัธรรมนญูและระเบยีบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548 เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ

ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายตามมาตรา 9 ของพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและ

น่าจะได้รับผลกระทบจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพราะ

ต้องอาศัยและพึ่งพิงจากแม่น�้าโขง ผู้ฟ้องคดีจึงควร 

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการคุ ้มครอง ส่งเสริมและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพ่ือความยั่งยืน ผู ้ฟ้องคดีจึงเป็นผู ้เสียหาย 

หรือน่าจะเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการละเลย

ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นว่านั้น จึงย่อมมีสิทธิที่จะฟ้อง
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คดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรค 1 แม้ว่า 

จะหมดอายุของการฟ้องคดีไปแล้ว แต่ว่าคดีดังกล่าว

เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ศาลจึงรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา 42 

วรรค 2 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�าพิพากษาให้รับฟ้อง

เฉพาะประเด็นที่ว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ 

ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไซยะบรุไีม่ชอบด้วยกฎหมาย 

นอกเหนือจากนั้นเห็นตามศาลปกครองชั้นต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ศาลออกนั่งพิจารณาคดี ได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงจาก 

คูค่วาม คดมีปีระเดน็ต้องวนิจิฉยัว่า ผูถ้กูฟ้องคดลีะเลย 

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติกรณี

การด�าเนนิการสญัญาชือ้ขายไฟฟ้าเขือ่นไชยะบรุหีรือไม่  

เมื่อศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลการ

ด�าเนนิการสญัญาช้ือขายไฟฟ้าเข่ือนไซยะบรุบีนเวบ็ไซต์ 

www.eppo.go.th และบนเว็บไซต์ของส�านักงาน

ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ี ถอืได้ว่าได้มกีารเผยแพร่ข้อมลู 

การด�าเนินการสัญญาชื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 5 (คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี) จึงไม่ได้ละเลย

ต่อหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ กรณีการด�าเนินการสัญญา

ชื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไชยะบุรี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ

ที ่3 (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และกระทรวง 

พลังงาน) จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามมติของคณะ

รัฐมนตรีและดามรัฐธรรมนูญ กรณีการด�าเนินการ

สัญญาชื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไชยะบุรีเช่นกัน นอกจากนี้ 

การด�าเนินการสัญญาชื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีไม่ใช่

โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ไทยไม่มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม กรณีการด�าเนินการสัญญาชื้อขายไฟฟ้า

เขือ่นไซยะบรุ ี และไม่ได้ละเลยต่อหน้าที ่ ในกรณดีงักล่าว 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรม

ทรพัยากรน�า้ได้ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่ามระเบยีบ

ปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและ

ข้อตกลง (PNPCA) เกี่ยวกับการปรึกษาหารือล่วงหน้า

กรณีการด�าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีแล้ว 

โดยไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในกรณีดังกล่าว

วันที่  25 ธันวาคม 2558 ศาลนัดอ่านค�า

พิพากษาคดี พิพากษายกฟ้อง 

อย่างไรก็ตามวันที่ 25 มกราคม 2559 เครือข่าย

ประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

ปกครองสูงสุดอีกครั้ง ขณะน้ีอยู ่ ในระหว่างการ

พิจารณาคดี 

25



26 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

เขื่อนดอนสะโฮง
โครงก�ร

เขื่อนดอนสะโฮง  เขื่อนแห่งที่  2  บนแม่น�้าโขงตอนล่าง  ก่อสร้างกั้นช่องน�้า  
“ฮูสะโฮง”  เขตเมืองโขง  แขวงจ�าปาสัก  ประเทศลาว  ช่องน�้าฮูสะโฮง  เป็น 
ส่วนหนึ่งของ “สีพันดอน”  ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น�้าโขงแผ่ออกเป็นแขนงต่าง ๆ  
กว่า 17 ช่อง

© Endric Catala/VOD
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ความส�าคัญของฮูสะโฮง คือเป็นช่องน�้าเดียว 

ที่ไม่มีน�้าตกหรือแก่งขนาดใหญ่ มีน�้าไหลตลอดปี 

เป็นเส้นทางอพยพของปลาจากแม่น�้าโขงตอนล่าง 

จากกัมพูชา-ทะเลสาบเขมร ที่สามารถว่ายขึ้นมายัง 

แม่น�้าโขงตอนบนได้ตลอดท้ังปี ในขณะที่ช่องทางน�้า 

อ่ืน ๆ เป็นแก่งขนาดใหญ่ น�า้ตก เช่น น�า้ตกคอนพะเพ็ง 

น�้าตกหลี่ผี ซึ่งปลาไม่สามารถว่ายผ่านไปได้ตลอด 

ทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในช ่วงฤดูแล ้งที่น�้ าโขงลด 

ระดับลง

เขื่อนดอนสะโฮง มีความสูง 25 เมตร มีก�าลัง

ผลิตติดต้ัง 260 เมกะวัตต์ ข้อมูลระบุว่าผลิตไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ผูพ้ฒันา โครงการคือบริษัท Mega First Corporation 

Berhad (MFCB) จากมาเลเซีย และรัฐบาลลาว 

เดือนมิถุนายน 2557 รัฐบาลลาวจึงเห็นชอบ 

ให้จัดท�าการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการน้ี 

โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดของความตกลงแม่น�้าโขง 

พ.ศ. 2538

วันที่ 15 กันยายน 2558 บริษัทดอนสะโฮง 

เพาเวอร์ ลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession 

Agreement) กับรัฐบาลลาว เพื่อสร้าง ด�าเนินการ 

และส่งมอบโครงการในช่วงเวลา 25 ปี ภายหลัง 

ค�าประกาศน้ี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริษัทเมกะ 

เฟิร์ส ประกาศว่า มีการลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

ไฟฟ้า (PowerPurchase Agreement) ส�าหรับเขื่อน

ดอนสะโฮงแล ้วกับการไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่งลาว 

(Electricite Du Laos) 

มีการท�าสัญญาเหมาช่วงให้บริษัท Sinohydro 

International Corporation จากจีนเป็นผู้ก่อสร้าง

โครงการ และมีข่าวการเริ่มด�าเนินการก่อสร้างสะพาน

และการปรับพื้นที่ในบริเวณฮูสะโฮง 

หลงัจากทีร่ฐับาลลาวได้แจ้งกรณเีขือ่นดอนสะโฮง 

คณะกรรมการร่วม 4 ประเทศ ก็ได้ตกลงเริ่มกระบวน-

การปรึกษาหารือล่วงหน้า ในปลายเดือนกันยายนและ

สิ้นสุดระยะเวลา 6 เดือนในเดือนมกราคม 2558 (ซึ่ง

ระยะเวลา 6 เดือนน้ีสามารถขยายได้หากรัฐบาล

ประเทศสมาชิกร้องขอ) 

ส�าหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรน�้า ใน 

ฐานะส�านักงานเลขาธิการแม่น�้าโขงของประเทศไทย 

ในขณะน้ัน ได้จัดเวทีให้ข้อมูลโครงการกรณีเขื่อน 

ดอนสะโฮงตามระเบียบ PNPCA ของข้อตกลงแม่น�้า

โขง พ.ศ.2358 จ�านวน 6 ครั้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

นครพนม เชียงราย หนองคาย เลย และกรุงเทพ 

มหานคร ซึ่งทุกเวทีประชาชนที่เข้าร่วมได้แสดงจุดยืน

คดัค้านและไม่เหน็ด้วยกับการก่อสร้างเข่ือนดอนสะโฮง 

หรือเขื่อนอื่น ๆ บนแม่น�้าโขง และขอให้มีการศึกษา

ผลกระทบข้ามพรมแดนเพิ่มเติม 

การจัดเวทีครั้ งสุดท ้ายที่สโมสรทหารบก 

กรุงเทพมหานคร พบว่ายังเป็นกระบวนการที่ปิดกั้น

การเข้ามีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ท�าให้เกิดข้อกังขาต่อความโปร่งใสของ

กระบวนการดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รัฐบาลลาวได้

ท�าการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอย่าง

เงยีบ ๆ และก่อสร้างเข่ือนชัว่คราว coffer dam เพ่ือ 

ปิดปากช่องน�้าฮูสะโฮง และระเบิดท้องน�้าของช่อง 

ฮูสะโฮงเพื่อเตรียมการก่อสร้าง  และได้ท�าการย้าย 

ชาวบ้าน มีราษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโครงการเพยีง 
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14 ครอบครวั ที่อยู่บริเวณ “หางสะโฮง” ขึ้นไปยัง 

พื้นทีอพยพ รวมถึงการห้ามใช้และรื้อถอน “หลี่” 

เครื่องมือหาปลาของชาวบ้านที่อยู ่ใกล้เคียงบริเวณ

ก่อสร้าง  

แม้ว่าทางประเทศท้ายน�้าเช่นเวียดนามและ

กัมพูชา ได้พยายามกดดันรัฐบาลลาว เพื่อขอให  ้

เลื่อนการก่อสร้างออกไป 10 ปี  เพราะกังวลใจอย่าง

ยิ่งต่อผลกระทบข้ามพรมแดนที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก

เขื่อนดอนสะโฮงไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้ามพรมแดน แม้ว่าเขื่อนจะตั้งอยู่ห่างจากพรมแดน

กัมพูชาที่ จ.สตึงเตรง เพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น 

เขื่อนดอนสะโฮง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ 

เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม 2562 ท่ามกลางสภาวะท่ีแม่น�้าโขง

แห้ง มีรายงานระบุว่า ได้ส่งไฟฟ้าไปขายให้กับ

กัมพูชาตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์

แขมรไทม์ (Khmer Times) วันที่ 25 มีนาคม 

25621 โดยรัฐบาลกัมพูชาได้เซ็นสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากับรัฐบาลสปป.ลาว จ�านวน 200 เมกะวัตต์ 

ตั้งแต่ปี 2562 - 2564

ความสำาคัญของฮูสะโฮง  คือเป็นช่องน้ำาเดียวท่ีไม่มีน้ำาตกหรือแก่งขนาดใหญ่ 

มีน้ำาไหลตลอดปี  เป็นเส้นทางอพยพของปลาจากแม่น้ำาโขงตอนล่าง  จาก

กัมพูชา-ทะเลสาบเขมร ที่สามารถว่ายขึ้นมายังแม่น้ำาโขง ตอนบนได้ตลอดทั้งปี
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เขื่อนป�กแบง
โครงก�ร

โครงการเขือ่นปากแบง ถกูระบุว่าเป็นเขือ่นแบบน�า้ไหลผ่าน (Run Off River) 
มีแผนที่จะก่อสร้างอยู่บนแม่น�้าโขงสายประธาน ในเขตเมืองปากแบง แขวง
อดุมไชย ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว หัวงานเขือ่นต้ังอยู่บรเิวณดอนเทด 
ห่างไปทางตอนบนของเมืองปากแบง ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจาก
ชายแดนไทยบริเวณ แก่งผาได ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ประมาณ 97 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 
100 กิโลเมตร มีก�าลังผลิตติดตั้ง 912 เมกะวัตต์ โดยมีแผนที่จะขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. ประมาณ 90 %

 1 https://www.khmertimeskh.com/50589805/cambodia-to-buy-200-megawatts-from-laos/
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โครงการเข่ือนปากแบง ยังถูกออกแบบเพื่อ

ปรับปรุงการเส้นทางเดินเรือสินค้า ระหว่างยูนนาน 

ประเทศจีน ไปยังเมืองหลวงพระบาง 

ผูพ้ฒันาโครงการคอื บรษัิทไชน่า ต้าถงั โอเวอร์ซี 

อินเวสเมนต์ จ�ากัด (China Datang Oversea 

Investment Co.,Ltd (CDTO) ซึ่งเป ็นบริษัท 

สัญชาติจีน 

โครงการเข่ือนปากแบง ได้เข้าสู่กระบวนการ

แจ้งล่วงหน้าและปรึกษาหารือ (PNPCA) ตามข้อตกลง

แม่น�้าโขง พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

และครบระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 19 มิถุนายน 2560  

กรมทรัพยากรน�้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ

แม่น�้าโขงแห่งชาติไทย ได้มีการจัดเวทีให้ข้อมูลใน 3 

จังหวัด รวม 4 ครั้งคือ จังหวัดเชียงราย 2 ครั้ง จังหวัด

หนองคาย 1 ครั้ง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ครั้ง  

ในเวทีฯ ประเด็นที่ชาวบ ้านกังวลหนักคือ 

ผลกระทบจากภาวะ “น�้าเท้อ” จากท้ายอ่างเก็บน�้า

ของเขื่อนปากแบง ในเขตชายแดนไทยบริ เวณ 

อ.เวียงแก่น เชียงของ เชียงแสน และผลกระทบต่อ 

ลุ ่มน�้าสาขาคือ น�้างาว และน�้าอิง ซึ่งในรายงาน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่มีการประเมิน

ผลกระทบข้ามพรมแดน นอกจากนี้ยังมีข้อกังลเรื่อง

ผลกระทบสะสมจากเขื่อนจิงหงของจีน ที่มีการปล่อย

น�้าออกจากเขื่อนสู่แม่น�้าโขงตอนล่างทุกวัน โดยที่ไม่มี

การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการต่อประชาชนในเขต

ประเทศไทย และผลกระทบจากการอพยของปลา 

ผลกระทบต่อการเกษตรและประมงพื้นบ้าน และตลิ่ง

พัง

วันที่  8  มิ ถุนายน 2560 ตัวแทนกลุ ่ ม 

รักษ์เชียงของจ�านวน 4 คนและตัวแทนเครือข่าย 

8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง ได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง โดยผู้ถูก

ฟ้องคือ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า กรมทรัพยากรน�้า

และคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย 

โดยขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีค�าสั่งให้

เพกิถอนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั 

โครงการก่อสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าปากแบง และ

ความเห็นต่าง ๆ ที่ได้ด�าเนินการส่งไปยังคณะกรรมา- 

ธิการแม่น�้าโขง เน่ืองจากการจัดกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นที่ผ่านมาไม่ครอบคลุมและละเลยด�าเนิน

การปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย รวมท้ัง

การแจ้งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

การรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอและจริงจัง 

การแปลเอกสารเป็นภาษาไทยเกีย่วกบัโครงการทัง้หมด 

และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

และสังคม ทั้งในฝั่งประเทศไทย และประเทศเพื่อน

บ้าน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอันตรายข้ามพรมแดน 
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ก่อนที่รัฐบาลลาวจะด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนปากแบง 

หรือก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

อันล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง 

พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542  

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ศาลปกครอง

มีค�าส่ังไม่รับค�าฟ้องกรณีของเขื่อนปากแบง และทาง

กลุ่มรักษ์เชียงของก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์  

ปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างข้ันตอนการอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุด

ความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจจากผู้พฒันาโครงการ 

คือ เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 นายจันสะแหวง 

บุนนอง อธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวง

พลังงานและเหมืองแร ่ พร ้อมกับตัวแทนบริษัท 

ไชน่า ต้าถัง โอเวอร์ซี อินเวสเมนต์ ผู้พัฒนาโครงการ

เขื่อนปากแบง ร ่วมประชุมกับตัวแทนเครือข ่าย

ประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง และนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม ่  ที่ โฮง เฮียนแม ่น�้ าของ 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในประเด็นข้อกังวลต่อผล 

กระทบข้ามพรมแดนกรณีน�้าเท้อจากท้ายอ่างเก็บน�้า

และผลกระทบต่อระดับน�้าในแม่น�้าสาขา เช่น แม่น�้า

อิง แม่น�้างาว และผลกระทบการอพยพของปลา 

แม่น�้าโขงและล�าน�้าสาขา ผลกระทบ ต่อเกษตรริม 

ฝั ่งโขงและระบบนิเวศแก่งต ่าง ๆ โดยทางภาค

ประชาชนเสนอให้มีการทบทวนการศึกษาผลกระทบ 

ข้ามพรมแดนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

และต่อมามีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 

สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหา

แนวทางการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขื่อน

ดังกล่าว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องกระบวนการ

ศึกษาร่วมกับรัฐบาลลาวและทางบริษัทจีน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือตอบ

กลุ ่มรักษ์เชียงของ กรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าว ่า 

กฟผ. ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก 

เขื่อนปากแบง เนื่องจากอยู่ในกระบวนการทบทวน

แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี 2018 

(PDP2018) และต้องรอความชัดเจนจากแผนการ

พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ก่อน  

เขื่อนปากแบง จึงยังไม่มีการลงมือก่อสร้าง

จนถึงปัจจุบัน 
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เขื่อนป�กล�ย
โครงก�ร

เขื่อนปากลาย  ตั้งอยู่บนแม่น้�าโขง  ท้ายน้�าจากเขื่อนไซยะบุรี  เหนือเมือง 
ปากลายประมาณ  30  กิโลเมตร  ห่างจากชายแดนไทยที่  บ.ท่าดีหมี 
อ.ท่าลี่  จ.เลย  ประมาณ  60  กิโลเมตร  และห่างจาก  อ.เชียงคาน  92 
กิโลเมตร  มีก�าลังผลิตติดตั้ง  770  เมกะวัตต์  มีแผนที่จะส่งไฟฟ้าขาย 
ให้กับประเทศไทย  
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ผู ้พัฒนาโครงการคือ บริษัทพาวเวอร์ไชน่า 

รีซอร์สเซส Power China Resources Ltd. และ

บริษัทไชน่า เนช่ันแนล อิเลคโทรนิค อิมพอร์ต

เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรช่ัน  China National Elec-

tronics Import-Export Corporation (CEIEC) 

มูลค่าการลงทุน 2,134 ล้านเหรียญสหรัฐ มีข้อมูล 

ระบุว่าได้รับเงินกู้จากธนาคารน�าเข้าและส่งออกจีน 

China Exim Bank จ�านวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เอกสารรายงานการประเมินผลกระทบข้าม

พรมแดนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ระบุว ่าจะมี

ประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบโดยตรง 9,651 คน 

ที่จะต้องถูกโยกย้ายหมู่บ้านและสูญเสียพื้นที่ท�ากิน 

รฐับาลลาวได้ยืน่เอกสารโครงการเขือ่นปากลาย 

ต่อคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 

2561 และ MRC ประกาศการเร่ิมต้นกระบวนการ

ปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดลงวันที่ 4 

เมษายน 2562 

กระบวนการปรึกษาหารือฯ PNPCA โครงการ

เขื่อนปากลาย เกิดขึ้นภายหลังจากกรณีภัยพิบัติ 

สันเขื่อนดินย่อยของโครงการเขื่อนเซเปียน เซน�้าน้อย

แตก ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 

7,000 คนใน 12 หมู่บ้าน และรัฐบาลลาวได้ประกาศ

ชะลอนโยบายการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่และให้ม ี

การตรวจสอบคุณภาพและศักยภาพของเขื่อนต่าง ๆ 

ทั่วประเทศ  

ค�าประกาศดังกล่าวของทางการลาวส่งผลให ้

ในขณะนั้นมีการเร่งระบายน�้าจากเขื่อนต่าง ๆ บน

แม่น�้าสาขาของแม่น�้าโขงในลาว โดยเฉพาะเขื่อน 

น�้างึม 1, 2, และ 5 ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะ 

น�้าโขงเอ่อท่วมเข้ามายังพ้ืนที่บางบ้านเรือนและพื้นที่

การเกษตรของชาวบ้านที่ตั้งอยู ่ริมแม่น�้าโขง เขต

ประเทศไทยในเขตจังหวัดบึงกาฬและนครพนม    

ในประเทศไทย กรมทรัพยากรน�้า ได้จัดเวทีฯ 

จ�านวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ 

อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ท่ี 

อ.เมือง จ.บึงกาฬ และวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยประเด็นส�าคัญที่ผู้เข้าร่วม 

ได้เสนอคือ ความปลอดภัยของเขื่อน และการรับมือ

จากภัยพิบัติจากเขื่อน ผลกระทบจากน�้าท่วม และการ

อพยพของปลา การแจ้งเตือนการระบายน�้าจากเขื่อน  

ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการ

และยังไม่มีการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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เขื่อนหลวงพระบ�ง
โครงก�ร

โครงการเข่ือนหลวงพระบาง  ตั้งอยู่บนแม่น้�าโขงสายหลัก  บริเวณบ้าน 
ห้วยโง  ห่างจากปากน้�าอู  ขึ้นมาทางเหนือประมาณ  4  กิโลเมตร  ห่างจาก
ตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ    30  กิโลเมตร  ห่างจากเขื่อนไซยะบุรี  130 
กิโลเมตร ห่างจากจุดที่จะก่อสร้างเขื่อนปากแบง 170 กิโลเมตร 

แม่น�า้โขง เมืองหลวงพระบาง
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เข่ือนเป็นแบบ Run of River หรือแบบน�้า 

ไหลผ่านได้ มีก�าลังการผลิต 1,460 เมกะวัตต์ ความสูง

ของเข่ือน 79 เมตร ระยะน�้าเท้อคือ 156 กิโลเมตร 

ระดับกักเก็บน�้า 312-312.5 ม.รทก. ปริมาณความจุ

อ่างเก็บน�้า 1,250 ล้านลบ.ม. 

เวียดนาม ตามข้อตกลง (MOU) กับรัฐบาลลาวเมื่อ 

ปี 2007 

ที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากหลายส�านักระบุว่า 

บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ จ�ากัด ของไทย มีความสนใจ

ที่ร่วมลงทุนด้วย ระยะเวลาในการก่อสร้างจ�านวน 7 ปี 

มูลค่าการลงทุนใกล้เคียงกับเขื่อนไซยะบุรี 

มีรายงานข่าวระบุว่า บริษัท ช.การช่าง โดย

บริษัทซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ก�าลังผลักดัน

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง โดยก�าลังเจรจากับ

รัฐบาลลาว เนื้อหาข่าวจาก “ข่าวหุ้น” เม่ือเดือน

เมษายน 2562 ระบุว่า “บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการ

ลงทุนเพิ่มเติมใน สปป.ลาว .ยังคงเหลือโอกาสใน

การพัฒนาโครงการได้ ท้ังนี้โครงการไฟฟ้าพลังน�้า

ยังคงเป็นโอกาสที่มีต้นทุนต�่าที่สุด…”  

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง เริ่มกระบวนการ

ปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2562 และก�าหนดครบวาระ 6 เดือน เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการเลื่อนก�าหนดการครบ

วาระกระบวนการ PNPCA ตามระยะเวลา 6 เดือน 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ประเทศไทยมีการจัดกระบวนการดังกล่าว

จ�านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

จ.นครพนม ครั้งที่  2 วันที่ 28 มกราคม 2563 

จ.อ�านาจเจริญ ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2563 

จ.เลย ประเด็นส�าคัญคือเขื่อนตั้งอยู่ใกลกับรอยเลื่อน

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ คือ รอยเลื่อนเดียนเบียนฟู 

เพียง 8 กิโลเมตร และเขื่อนจะปิดกั้นและท�าให  ้

เกิดน�้าท่วมตลอดสองฝั่งแม่น�้าโขง ซึ่งเป็นเส้นทาง 

ท่องเที่ยวทางเรือที่ส�าคัญของโลก และอาจจะส่งผล 

กระทบต่อเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่

ส�าคัญด้านการท่องเที่ยว 

ข้อเสนอของรัฐบาล 3 ประเทศที่มีการยื่นต่อ

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงคือ เวียดนาม เสนอให้

ท�าการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนและเสนอให้

ศึกษาพลังงานทางเลือกด้านอื่นทดแทน

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง ถูกออกแบบให้มี

ประตูระบายน�้า 6 บาน และมีช่องระบายน�้าระดับต�่า 

3 ช่อง มีทางปลาผ่านริมฝั่งขวาของแม่น�้าและผ่าน 

โรงผลิตไฟฟ้า  

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ด�าเนินการโดยบริษัท พอยรี่ (Porry) 

ผู ้พัฒนาโครงการคือ บริษัทหลวงพระบาง 

พาวเวอร์ จ�ากัด เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาว

และบริษัทปิโตรเวียดนาม (Petro Vietnam) ของ
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ส่วนคณะกรรมาธิการน�้าโขงประเทศไทย ได้

เสนอ 7 ประเด็นคือ สาระส�าคัญของท่าทีของประเทศ 

ไทยต่อโครงการฯ เขื่อนหลวงพระบาง ประกอบด้วย 

8 ประเด็นได้แก่

1 .  การเปลี่ยนแปลงด ้านอุทกวิทยาและ 

ชลศาสตร์ ระดับน�้าขึ้น-ลงอย่างฉับพลันและช่วง 

เวลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่าง

มากต่อประเทศท้ายน�้า

2. การลดลงของปริมาณตะกอนที่มีผลต่อ

ระบบนิเวศและธรณีสัณฐาน และส่งผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงด้านอาหาร

3. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ โดยเฉพาะ 

น�้าโขงเปลี่ยนสี ต้องมีการศึกษาสาเหตุและแนวทาง

แก้ไขปัญหา รวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนและ 

สะสมต่อระบบนิเวศลุ ่มน�้าจากการบริหารจัดการ

เขื่อนแบบขั้นบันไดอย่างเป็นระบบและครอบคลุม

4. การประมงและทางปลาผ่าน ควรมีการถอด

บทเรียนด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ทางปลาผ่านของโครงการเขื่อนไซยะบุรี และการ

ติดตามผลการปฏิบัติการของเขื่อนไซยะบุรี เพื่อเป็น

แนวทางการปรับแบบทางปลาผ่านของโครงการ

5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ควรมีการศึกษาและ

วิเคราะห์ผลกระทบ และก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนต่อ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

6. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการจัดตั้งกลไก

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการติดตามการ

ปฏิบัติการของเขื่อนแบบขั้นบันได เพ่ือทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์

7. ผู้พัฒนาควรมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยและ

มาตรการบรรเทาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน

8. การถอดบทเรียนโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 

ที่ผ ่านมา เนื่องจากมีประเด็นข ้อห ่วงกังวลจาก

กระบวนการ PNPCA ของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าที่

ผ ่านมายังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่าง

ชัด เจน และยั ง ไม ่มีการถอดบทเรียนจากการ 

ด�าเนินการของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนไซยะบุร ี

ที่ได้มีการด�าเนินการแล้วอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะ

เริ่มกระบวนการ PNPCA ของโครงการใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยชี้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อ

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ ่มน�้าโขงว่า 

ยังไม่มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนดังกล่าว 

และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ตัวแทนเครือข่าย

ประชาชนฯ และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม (Fair 

Finance Thailand) ได้เข้าพบและให้ข้อมูลแก่

ธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง และธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย ณ ศูนย์ส�านักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 

กรณีข้อกังวลและความเสี่ยงของการให้เงินกู ้กับ

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง

อาหารจากปลาแม่น�้าโขง ปลาแม่น�้าโขง
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38 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 นายนิวัฒน์ 

ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ และผู้แทน

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน�้าโขง เปิดเผย

ว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ที่อาคารศูนย์การ

เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัวแทน

ภาคประชาชนเครือข่ายแม่น�้าโขงได้มีการประชุม

กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงข้อกังวล

ต่อแนวโน้มการให้เงินกู ้ต ่อโครงการเขื่อนหลวง 

พระบาง และปรึกษากับผู้แทนธนาคารต่างๆ โดย 

มีผู้แทนจากธปท. และธนาคารพาณิชย์อีก 6 แห่ง

เข้าร่วม

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า เครือข่ายฯ และแนวร่วม

การเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thai-

land) ได้น�าเสนอเหตุผล 5 ประการ ที่ธนาคารไทย 

ไม่ควรปล่อยกูใ้ห้แก่โครงการเขือ่นหลวงพระบาง ซ่ึงจะ 

กั้นแม่น�้าโขง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

(สปป. ลาว) คือ 1. ไม่มีความจ�าเป็นใด ๆ  ที่ไทยต้องซื้อ

ไฟฟ้าจากเข่ือนแห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณ 

ส�ารองไฟฟ้าของประเทศพุ่งทะลุ 50% ไปแล้วในช่วง

โควิด-19 ปริมาณไฟฟ้าส�ารองเกิน 10,000 เมกะวัตต์ 

(MW) เทียบเท่ากับเขื่อนหลวงพระบาง 6.8 เขื่อน ซึ่งมี

ข่าวว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ก�าลังพิจารณายกเลิกการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

2. มีความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงมาก  

ผลกระทบบางด้านมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากกว่า

เขื่อนไซยะบุรี เช่น ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว ความ

เสี่ยงต่อเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แต่บริษัท

เจ้าของโครงการไม่มีการประเมินความเสี่ยงเพียงพอ 

เช่น ไม่มีการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน ไม่ค�านึง

ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(climate change) ฯลฯ 3. ผลการปรึกษาหารือ 

ล่วงหน้า (PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น�้าโขงที่ 4 

ประเทศสมาชิกลงนาม ทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย 

กัมพูชา และเวียดนาม ได้เรียกร้องให้ท�าการศึกษา

เพิ่มเติม โดยเฉพาะผลกระทบข้ามพรมแดนและ 

ผลกระทบสะสม 4.ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ซ่ึง

ขณะน้ีเจ้าหน้ีของลาว 50% คือจีน 5.ความเสี่ยง

ทางการเงินเพิ่มเติมจากการท่ีประเทศลาวถูกลด

อันดับเครดิต Moody’s รวดเดียว 2 ขั้น จาก B3 เป็น 

Caa2 (ระดับ junk bond)  

นายนิวัฒน์กล ่าวว ่า การพบกับธปท.และ

ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ธนาคารได้รับทราบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วกับแม่น�้าโขง และหาแนวทาง

ร่วมกันในการที่จะปกป้องแม่น�้าโขง การให้สินเชื่อ

ต้องมีธรรมภิบาล ตามแนวทางการธนาคารที่ยั่งยืน 

(sustainable banking) โดยหวังว่าธนาคารต่าง ๆ 

จะปรับมาตการในการพิจารณาการใหสินเช่ือแก่

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง

ธปท.นัดภาคประชาชนแม่น้ำาโขงแจงเหตุ 6 แบงค์ 

ไม่ควรปล่อยกู้สร้างเข่ือนหลวงพระบาง  

เผยผลร้าย 5 ข้อ ผลกระทบข้ามแดนมหาศาล-  
สวนทางความต้องการไฟฟ้าในประเทศท่ีลดฮวบ- 

เส่ียงถูกจีนครอบงำาลาว

38 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 
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เขื่อนส�นะค�ม
โครงก�ร

ข้อมูลระบุว่าโครงการเขื่อนสานะคาม Sanakham project เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 
มีก�าลังผลิตติดตั้ง 684 เมกะวัตต์ เป็นเขื่อนแบบน�้าไหลผ่าน (run-of-river) จุดสร้างเขื่อน
ตั้งอยู่ระหว่างแขวงไซยะบุรี และนครหลวงเวียงจันทน์ ที่เมืองสานะคาม ลาว ห่างจาก
ชายแดนไทย-ลาว ที่ จ.เลย ราว 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย 
ประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจุดสร้างเขื่อนปากลาย 84 กิโลเมตร มูลค่าการ
ก่อสร้างโครงการ 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (6.6 หมื่นล้านบาท) ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 8 ปี และมีแผนจะขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู ้พัฒนาโครงการ คือ บริษัทไชน่า ต ้าถัง 

โอเวอรซี จากจีน (เจ้าเดียวกับโครงการเขื่อนปากแบง) 

ร่วมกับรัฐบาลลาว ในนาม บริษัทสานะคามพาวเวอร์ 

จ�ากัด

รฐับาลลาวได้ส่งเอกสารโครงการเขือ่นสานะคาม 

เพ่ือน�าเข้าสู่กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้า 

(PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น�้าโขง พ.ศ. 2538 เมื่อ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ต่อมาคณะกรรมการร่วม 

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง ได้ประกาศเริ่มต้นของ

กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าของเขื่อน 

สานะคาม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประเด็นส�าคัญของโครงการเขื่อนสานะคาม คือ 

ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของเอกสารรายงานท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ทางผู้พัฒนาโครงการได้จัดท�า

และน�าส่งโดยรัฐบาลลาว เนื่องจากพบการคัดลอก

เอกสารในหลายส่วนจากเอกสารของโครงการเข่ือน

ปากแบง และปากลาย โดยเปล่ียนเพียงชื่อโครงการ

เขื่อน และสลับหัวข้อกันเท่านั้น มีการใช้ข้อมูลในการ

วิเคราะห์ที่เก่า ไม่อัพเดท และที่ส�าคัญ การศึกษา 

ผลกระทบข้ามพรมแดนน้ันระบุว่า โครงการนี้จะไม ่

ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศไทยและอื่น ๆ 

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเขื่อนตั้งอยู่ห่างจากชายแดน

เพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น

นอกจากนี้ ในระหว่างการเสนอโครงการ 

เข่ือนสานะคาม หน่วยงานงานด้านทรัพยากรน�้าใน

ประเทศไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางราย 

ได้เสนอให้มีการสร้างเขื่อนปากชม Pak Chom 

project บนแม่น�้าโขง พรมแดนไทย-ลาว โดยระบุ

ว่าเพื่อกักเก็บน�้าและผลิตไฟฟ้าเช่นกัน
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40 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

การแพร ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส ่งผล 

สืบเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทรุดต�่า และ

ท�าให้การใช้พลังงานของประเทศไทยลดต�่าลงมา 

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2563) และท�าให้

ปริมาณพลังงานส�ารองของประเทศไทยพุ ่งสูงถึง 

35-40% 

ตัวเลขการจัดหาไฟฟ้าล่าสุดระหว่างเดือน

มีนาคม -พฤษภาคม 2563 มีก� า ลั งการผลิต 

ตามสัญญาอยู่ที่ 50,327 เมกะวัตต์ และเกิดความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า (peak) ของ 3 การไฟฟ้า ณ วันที่  

13 มีนาคม 2563 อยู่ที่ 30,342 เมกะวัตต์ 

หากค�านวนคร่าว ๆ จะพบว่า มีปริมาณส�ารอง

ไฟฟ้าล้นเกินเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ สามารถเทียบ

ได้กับโรงไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน 800 เมกะวัตต์ ถึง  

12 โรง 

ถือเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชน โดย

เฉพาะในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการให้ประชาชน

กักตัวอยู่ในบ้าน ท�าให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นและค่าไฟ

แพงมากขึ้น จนมีการต้ังค�าถามสาธารณะจากผู้ใช้ไฟ 

ในช่วงเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการ

ช่วยเหลือด้วยการช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน 

จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจทรุดลง ตัวเลข

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดต�่า

ในระดับที่ติดลบ (-12%) ถือว่าต�่าสุดในภูมิภาค

อาเซียน สอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานใน

ปัจจุบัน ท�าให้กระทรวงพลังงานต้องทบทวนแผน

พฒันาพลังงานไฟฟ้า (PDP2018) และความเป็นไปได้

ในการปรับลดปริมาณส�ารองไฟฟ้าที่ล้นเกินในระบบ

ในอีก 10 ปีข้างหน้าก็คือ การปรับลดก�าลังผลิตไฟฟ้า

ใหม่ที่จะเข้าระบบ กับการลดการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก สปป.ลาวลง 

นั่นหมายถึงจะต้องท�าการแก้ไขปรับปรุงแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง

แก้ไข (ร่างแผน PDP 2018 Rev.1) ใหม่หมด และ 

เขื่อนแม่น้ำาโขงจำาเป็นหรือไม่
กับพลังงานในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา 
ท�าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้มงวดต่าง  ๆ  โดยเฉพาะการประกาศพรก.ฉุกเฉิน 
มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดร้านอาหาร งดการเรียน 
การสอน   งดกิจกรรมการวมตัวของประชาชนจ�านวนมากทุกประเภท   รวมถึงงดการ 
เดินทางท้ังภายในจังหวัดและระหว่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
ท�าให้ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการใช้
พลังงานในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แต่พบว่าการใช้ไฟฟ้าใน
ส่วนของที่อยู่อาศัยกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านภายใต้นโยบาย
การท�างานที่บ้าน (work from home)

?
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาจจะ

ต้องเป็นผู ้รับภาระในการยอมเสียสละ “เลื่อน” 

หรือ “ยกเลิก” โรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบ เนื่องจาก 

การเลื่อนการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ภาคเอกชน (IPP) เป็นเรื่องยาก เพราะมีการท�าสัญญา

รับซื้อไฟฟ้าผูกพันกันไว้แล้ว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเซ็นสัญญาข้อตกลง

การซือ้ขายไฟฟ้าจากสปป.ลาว ทัง้หมด 9,000 เมกะวตัต์ 

โดยข้อตกลงดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุ ขณะนี้ประเทศ 

ไทยซื้อไฟฟ้าและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

ทั้งหมด การรับซ้ือไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว

ทั้งหมดจ�านวน 5,720.60 เมกะวัตต์ จากเขื่อน 

7 เข่ือน (เขื่อนเทินหินบูน, ห้วยเฮาะ, น�้าเทิน2, 

น�้างึม 2, ไซยะบุรี, น�้าเงี๊ยบ 1 และเขื่อนเซเปียนเซน�้า

น้อย และโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา 1 แห่ง)

ในปี 2564 จะมีไฟฟ้าน�าเข้าจากเขื่อนน�้าเทิน 1 

อีกจ�านวน 514.3 เมกะวัตต์ จึงคิดรวมก�าลังการผลิต 

ที่ไทยซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว รวมทั้งส้ิน 6,234.9 

เมะกะวัตต์  

หากพิจารณาตัวเลขการน�าเข้าพลังงานจาก

ประเทศเพื่อนบ้านและปริมาณพลังงานส�ารองภายใน

ประเทศพุ่งสูงมากถึง 40% นั้น อย่างไรก็ตาม การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ระบุว่า สปป.ลาว ได้

เสนอขายพลังงานไฟฟ้าจากเข่ือนแม่น�้าโขงสายหลัก

จ�านวน 4 แห่งคือ เขื่อนปากแบง เขื่อนปากลาย เขื่อน

หลวงพระบาง และเขื่อนสานะคาม จ�านวนกว่า 3,786 

เมกะวัตต์  แต่ยังไม่มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

จึงมีค�าถามถึงความจ�าเป็นด้านพลังงานจาก

เขื่อนท้ัง 4 แห่ง ท่ีไม่จ�าเป็นต่อความต้องการของ

ไทย เนื่องจากพลังงานที่สูงส�ารองมากไป ต้นทุนสูง

และมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อ

ประชาชนไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอย่างแน่นอน 

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องทบทวน

และลดการซื้อขายไฟฟ้าจากสปป.ลาวลง 



  ถงึเวลาของประชาชนแล้ว  ท่ีเสยีงของประชาชนไม่มีท่ี  เครอืข่าย 
ภาคประชาชน  8  จังหวัดท่ีเราทำางานมาในการแลกเปลี่ยนความเดือดร้อน 
ต่าง  ๆ  ต้องมีการยกระดบั  และต้องมีองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  นักวชิาการ  องค์กร
ทางสงัคมท่ีทำาเรือ่งแม่นำา้โขง  ต้องร่วมกันเป็นจดุยืนของประชาชน เข้าไปมีส่วน
ในการมีส่วนร่วมการกำาหนดนโยบายและขบวนการพฒันาลุ่มนำา้โขง   เข้าไป
สร้างวสิยัทัศน์ และกระบวนการในความร่วมมือและอนุรกัษ์ การพฒันาลุม่นำา้
โขงท่ีคำานึงถงึประชาชน ท่ีเป็นธรรมต่อสิง่แวดล้อม  
  จงัหวะสำาคญัเพราะปรากฎการณ์มันชดัเจน  เรือ่งปัญหาอย่างแท้จรงิ
และรนุแรงข้ึนเรือ่ย  ๆ    ท่ีจะมีบทบาท ท่ีจะเสนอทางออกท่ีเป็นธรรมต่อประเทศ
มหาอำานาจต่าง  ๆ   ในเวที ท้ังจนี อเมรกิา ออสเตรเลยี ฯลฯ  ทุกประเทศต้องฟัง
เสยีงประชาชนลุม่นำา้โขง เพ่ือการพฒันาท่ีย่ังยืนและเป็นธรรม ว่าเป็นอย่างไร 
  เพือ่เช่ือมโยงไปถงึประเทศเพ่ือนบ้านท้ังกัมพชูา ลาว เวยีดนาม  เป็นการ
ช่วยองค์กรของรฐัท่ีไม่ทันต่อเหตกุารณ์ท่ีมีประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ 

            แนวคิดการจัดตั้ง
   สภาประชาชนลุ่มน้ำาโขง
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โครงการปรบัปรงุร่องน�า้เพือ่การเดนิเรอืพาณชิย์ 

หรือ โครงการระเบิดแก่งแม่น�้าโขง เกิดจากข้อตกลง

ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น�้าล้านช้าง-แม่โขง ที่

รัฐบาล 4 ประเทศลุ่มน�้าโขงตอนบน ได้แก่ จีน พม่า 

ลาว และไทย ร่วมกันลงนาม น�ามาสู่โครงการส�ารวจ

เส้นทางเรือจากท่าเรือเมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน 

ประเทศจีน จนมาถึงเมืองหลวงพระบางประเทศลาว 

รวมระยะทางทั้งสิ้น 886.1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นข้อตกลง

เพื่อการเดินเรือเสรี โดยรัฐบาลท้ัง 4 ประเทศมีความ

เห็นตรงกันว่า หากต้องการเดินเรือในแม่น�้าโขงอย่าง

สะดวกต้องมีการปรับปรุงร่องน�้า เพ่ือเปิดเส้นทางเรือ

ให้เรือที่ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 150 ตันผ่านไปได้ 

และเกาะแก่ง หาด ดอน ที่อยู่ในแม่น�้าโขงนั้นจะต้องมี

การระเบิดหรือขุดลอก เพ่ือให้เรือเดินสะดวก โดยใน

การด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว รัฐบาลจีน

สนับสนุนงบประมาณจ�านวน 200 ล้านหยวนเพื่อ 

เป็นค่าด�าเนินการ 

หลังจากถูกตั้งค�าถามถึงต้นทุนทางส่ิงแวดล้อม 

สังคม และผลกระทบข้ามพรมแดน จากโครงการ

ระเบิดแก่งแม่น�้าโขง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วง

ระยะเวลาที่ด�าเนินการ “ส�ารวจและออกแบบ” โดย

บริษัทจีน CCCC Second Habor ต่อมาเมื่อวันที่  

4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก

โครงการส�ารวจเพื่อการเดินเรือพานิชย์ ออกไป

เนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและการคัดค้าน

ของประชาชน 

ยกเลิกโดยมติครม.

“ระเบิดแก่งแม่น้ำาโขง” 
โครงการปรับปรุงร่องน้ำาเพ่ือการเดินเรือพานิชย์
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13 สิงหาคม 2562  ผู้บริหารจาก 15 ธนาคาร

พาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมแถลง 

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใน

ด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุน

ธนาคารไทยในการให้สินเชื่อที่ค�านึงถึงปัจจัยทางด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภูม ิ

คุ้มกันให้กับสถาบันการเงินและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ 

โดยมีแนวทาง 4 ข้อ คือ การแสดงเจตนารมณ์ในการ

ปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ การค�านึงถึง

การมีส ่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย การก�าหนด

นโยบายและกระบวนการท�างานภายใน และการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  

โดยเนื้อหาระบุว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน

ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable 

Banking Guidelines – Responsible Lending) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง

มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจ ด�าเนินกิจการภายใต้หลักการ “การ

ธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” 

โดยน�าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social, and Governance: ESG) 

มาร่วมพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์

ส�าหรบัการให้สนิเชือ่อย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจน 

มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ 

ที่เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร

แนวทางการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักที่ธนาคารพาณิชย์

ควรให้ความส�าคัญ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันว่า กลยุทธ์

ด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคาร

จะมีการน�าไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

(1) การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่อ

อย่างมีความรับผิดชอบ (Commitment) และการ

สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Tone from the 

Top) เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการด�าเนินการให้สินเชื่อ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร

(2) การค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

เสีย (Stakeholder Engagement) ในการปรับปรุง

การด�าเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการ

ด้าน ESG และประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและทาง

อ้อมจากการให้สินเชื่อของธนาคาร

(3) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการท�างาน 

ภายใน (Internal Implementation Mechanisms) 

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย กระบวนการ

ให้สินเชื่อ และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจน

การมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการ

ผลักดันให้มีการน�าไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กร

(4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transpar-

ency) โดยเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินการตามหลักการ

ให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน เพื่อ

สื่อถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร และเพิ่มกลไกในการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานของธนาคาร การลงนามร่วม

กันในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ 15 

แห่งในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 

2019 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงเป็น

ก้าวส�าคัญของสถาบันการเงินไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อน

ภาคการเงินและประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

(ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย)

กิจการธนาคารอย่างยั่งยืน
ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
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46 : สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง 

ก่อนหน้าน้ีสิง่ท่ีชาวบ้านเคยถามว่า ครู  เราจะสูกั้นได้เหรอ? น่ีเป็นเรื่องระหว่าง
ประเทศ เราเป็นแค่ชาวบ้าน แต่การเคล่ือนไหวในการปกป้องแม่น�้าโขงของชาวบ้านก็ท�าให้
เห็นแล้วว่า การต่อสู้แบบลงมือท�ามากว่า2 ทศวรรษ ได้พิสูจน์ให้เห็นความส�าเร็จเกิดขึ้นได้ 
ปัญหาแม่น�้าโขงได้เป็นที่ประจักษ์ 
 จากท่ีครม.มีมติยุติโครงการปรับปรุงร่องน�้าเพื่อการเดินเรือฯ โดยให้เหตุผลเรื่อง
ข้อกังวลต่อปัญหาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสังคม ผลกระทบต่อ เขตแดน อธิบไตย 
ที่จะเกิดขึ้นต่อแผ่นดินไทยและประชาชนไทย 
 การประกาศยุ ติ โครงการระเบิดแก ่งแม ่น�้ า โขงในครั้ ง น้ี เป ็น
ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีภาคประชาชนได้พยายามท�างาน
รณรงค์และปกป้องแม่น�้าโขงมามากเกิน 20 ปี ได้ท�าให้หน่วยงานรัฐและ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าในด้านต่าง ๆ ของแม่น�้าโขง

ครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว 
ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ
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ตั้งแต่เด็กอยู่กับพ่อแม่ ชีวิตก็เริ่มหาปลาต้ังแต่เด็กเลย ปลูกผักริมโขงด้วย หัดพายเรือจากพ่อ 
เวลาพ่อไม่อยู่ก็ลงไปยามมอง ให้ได้ปลามาเอง 3-4 เดือนตามฤดูกาล เช่น ปลาเขีย้วไก่ มาเดือนธนัวาคม 
ต้นมกราคมจะมีปลาขึ้นตามฤดูกาล เช่น ปลาสร้อย ปลารากกล้วย แข้วไก่ อพยพตามกันมา ปลา 
พวกน้ีจะอพยพมาก เราลงจิบ จิบจะยาวในปากห้วยช่วงเดือนตุลาคม ก็สนุกกันอีกแบบหน่ึง ปลามัน
เยอะจะกระโดดเต็มไปหมด สนุกมาก มีความสุข ได้ปลามาท�าปลาแดกแลกข้าวมาแต่รุ่นพ่อแม่ ท้ังขาย
และแลกข้าว เอามาท�าอาหาร ปิ้ง ลาบ ก้อย นอกนั้นก็ท�าสวนริมตลิ่งโขงเดือนตุลา น�้าลดลง ปลูกพริก 
มะเขือ ฝ้าย มันแกว ข้าวโพดตามหลัง เดิมน�้าท่วมสูง หญ้าตาย ปลูกฝ้ายง่าย ท�านาบ้าง แต่ไม่ได้ท�ามาก 
เพราะมีที่ดินน้อย บางครั้งท�านาก็น�้าท่วม ท�าให้ไม่ได้ข้าว แต่ก่อนก็ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรจากรัฐ

 ตอนไปศาลปกครองครั้งแรก คิดว่าอย่างน้อย คุยกับพ่อบ้านว่า 
เราต้องไปบอกว่า ให้ประเทศเราได้รับรู้ว่า น�้าโขงเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง น�้าขึ้นลงผิดปกติ ปลูกผักไม่ได้ น�้าขึ้นเร็ว ลงเร็ว 
เราคิดว่าจ�าเป็นต้องไป ต้องไปบอกเขาว่า การท่ีผู้จะสร้างเขื่อน อยากให้
ยุติไว้ก่อน ต้องมาปรึกษาหารือกับประชาชนจริง ได้ยินว่ามีการปรึกษา
แต่เราไม่ได้รับการปรึกษา เลยตัดสินใจบอกศาลว่า เรามีผลกระทบแล้ว
จริง ๆ

แม่สอน จ�าปาดอก 
 ชาวประมงบ้านส�าโรง 

ต.ส�าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 
ผู้ฟ้องคดีศาลปกครอง กรณีเขื่อนไซยะบุรี 

ตุลาคม 2563

©วิชัย จันทวาโร:Wichai Juntavaro
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เป ็นแม่น�้าที่ ไหลจากข้างบนลงล ่าง จากธิเบตสู ่

ทะเลจีนใต้ไหลจากเหนือลงใต้ จะมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพแม่น�้าที่ไหลจากตะวันออกไปตะวันตก

หรือลักษณะแบบอื่น ๆ แม่น�้าโขง จึงมีพันธุ์ปลามาก

เป็นอันดับ 2 ของโลก ประมาณ 877 ชนิด เป็นรอง

เพียงแม่น�้าอเมซอน เป็นรองแค่เชิงชนิดและในเชิง

ของกลุ่มสายพันธุ์เท่านั้น  แม่น�้าโขงมีหลากหลายมาก

ที่สุดในโลก มีต้ังแต่ปลาแคระตัวเต็มวัย เพียง 2 

เซนติเมตรไปถึงขนาดใหญ่เท่าปลาบึก มีทั้งปลาที่ปรับ

ตามธรรมชาติ ทั้งอ่างลึก ทะเล น�้ากร่อย อพยพ 

เดินทาง เช่น ปลาซวยหางเหลืองที่เดินทางจากปาก

แม่น�้าเวียดนามมาถึงเวียงจันทน์ได้ มีปลาที่อพยพมาก

ถึง 100 ชนิด และอพยพระยะทางไกล 50 กว่าชนิด 

และมีปลาท่ีสามารถวางไข่ในทะเลได้ ในจ�านวนกว่า 

900 ชนิดมีความหลากหลายและจ�าเพาะตัวเอง จาก

ปริมาณที่มีมากของปลาในแม่น�้าโขง ท�าให้เกิดความ

ผูกพันระหว่างแม่น�้าโขงและปลาสิ่งมีชีวิตในน�้า เช่น 

หลักฐานในผาแต้ม มีรูปปลาและเครื่องมือประมง รูป

แกะสลักหินที่นครวัด เป็นสิ่งท่ีชี้ว่าเราใช้ประโยชน์

จากปลามาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แม่น�้าโขงมี

ประมาณการจับปลาจากแม่น�้าโขงมากที่สุดในโลก 

จ�านวน 25 % มาจากแม่น�้าโขง ตัวเลขององค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประมาณ 

8 แสนตันต่อปี แต่ตัวเลขทางวิจัยจริง ๆ  คิดที่ประมาณ 

1 ล้านตันต่อปี ที่ปลาถูกน�าขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแต่ละ

ปี โดยมีการจับน�าไปใช้ประโยชน์ในน�้าสาขา ที่ราบลุ่ม

น�้าท่วม แหล่งน�้าน่ิง ในแม่น�้าโขง สะท้อนเรื่องการ

บริโภคปลาเยอะ จะเห็นว่า ตัวเลขเฉลี่ยการบริโภค

ปลาเป็นโปรตีนหลักน้อยกว่า 10 กิโลกรัมต่อปี แต่ใน

ลุ่มน�้าโขงสูงมีการบริโภคกว่า 20 กิโลกรัมต่อปี หากดู

ในกัมพูชาและลาวสูงมากถึง 60 กิโลกรัมต่อปี ซ่ึง 

น�ามาสู่ข้อค้นพบว่า ไม่มีโรคขาดสารอาหารในเด็กใน

ภูมิภาคน้ี ปลาเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่

ส�าคัญ ท�าให้อัตราการเป็นโรคที่เกิดจากสารอาหาร

ของลุ่มน�้าโขงต�่ากว่าที่อื่นจากทั่วโลก    

ลมหายใจที่แม่น�้าโขงได้ให้เรานั้น เป็น

หน้าที่โดยตรงในด้านความมั่นคงอาหาร เศรษฐกิจ 

สร้างอาชีพเป็นชาวประมงได้ ความเท่าเทียมกันของ

หญิงชาย พบว่าอัตราความแตกต่างสิทธิในการหาปลา

และสร้างพลังของตัวเองได้น้ันค่อนข้างต�่า และมีหน้า

ที่ทางสังคม มีวัฒนธรรมมีประเพณีท่ีเชียงแสน และมี

พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับน�้าในกัมพูชาและเวียดนาม   

หน้าที่ทางส่ิงแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในริมฝั่ง 

เป็นแหล่งเชื่อมต่อกัน การเกษตรริมฝั่งและการท�านา

ในน�้าสงครามท�าในระยะสั้นได้ เพราะได้ตะกอนอุดม

สมูบรณ์จากแม่น�้าโขงเป็นหลัก เป็นแหล่งที่มีความ

เชื่อมต่อของแม่น�้าโขง

แม้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

มีผลกระทบแน ่นอนต ่อ ส่ิงมีชี วิตและปลา การ

แม่น�้าโขง

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกต  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

ปาฐกาน�า “ลมหายใจของแม่น�้าโขง” 5 พ.ย. 2563
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เปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมฝั่ง การท�าการประมงท�าลายล้าง 

การจับลูกปลาขนาดเล็ก ปัญหาสัตว์น�้าต่างถิ่นต่าง ๆ 

ในแม่น�้าโขง เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อความอุดม

สมบูรณ์ ความหลากหลายและปริมาณที่จะน�ามาใช้

ประโยชน์ สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือ การที่เรามีเขื่อน

บนแม่น�้าโขงสายประธาน แม้ว่ามุมหนึ่งคือได้พลังงาน 

แต ่ มุมหนึ่ งก็ส ่งผลกระทบต ่อสิ่ งมี ชี วิตที่ปรับตัว

มากกว่าล้านปีที่เริ่มสมดุลและสมดุลแล้ว แต่เมื่อมีการ

ปิดกั้นแม่น�้าแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตของ

แม่น�้าโขงด้วย โดยเฉพาะการเห็นรายงานวิชาการ

เก่ียวกับผลกระทบต่อแม่น�้าโขงจากสิ่งกีดขวางขนาด

ใหญ่ เช ่น การบริการจากธรรมชาติ สินค้าจาก

ธรรมชาติ ที่จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มปลา

และสัตว์น�้าอื่น ๆ ข้อกังวลคือ เขื่อนมีการกักเก็บน�้า 

ควบคุมน�้า ปล่อยน�้า ตามความต้องการในการผลิต

พลังงาน ประเด็นคือ การไหลของน�้าเป็นสิ่งควบคุม

ปลาและสิ่งมีชีวิตในแม่น�้าโขง ซึ่งต้องมีทั้งหน้าแล้ง

และหน้าน�้า ในช่วงแล้ง ปลาจะอาศัยอยู่ในเวินหรือ

แอ่งลึก เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ปลาจะอพยพจากกลิ่นและ

กระแสน�้าที่ไหลแรงที่จะต้องว่ายขึ้นไปด้านบนที่มี

ออกซิเจนสูงเพื่อวางไข่ สืบพันธ์ุ และอาศัยอยู่ในพื้นที่

ราบลุ่มน�้า เป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นพันล้านปี แต่เมื่อมี

เข่ือนจะมีการเปล่ียนวงจรและกระทบต่อวงจรของ

ปลาในแม่น�้าโขง แม้บริษัทต่างจะต้องรับรู้เรื่องการ

ไหลของแม่น�้าแบบธรรมชาติ แต่ข้อกังวลคือการ

ปล่อยน�้าวันต่อวันแค่ไหน ฤดูกาลไหนจึงจะไม่มีผล 

กระทบ ระบบนิเวศสืบพันธุ์วางไข่ของปลาท�าไม่ได ้

ก็ไม่มีลูกหลานที่จะสืบพันธุ ์ทดทดแทนไป ต้องให้

ความส�าคัญ มีการท�าบันไดปลา ดูผลสัมฤทธิ์ เราเห็น

ว่าบริษัทท�าแต่ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์  

การเปลีย่นแปลงของน�า้และกระแสน�า้ 

ท�าให้ปลาอย่างน้อย 30 -40 ชนิด แตกต่างกันทาง

ระบบนิเวศ งานวิจัยของชาวบ้านที่ช่วยกันท�าอยู่นี้ 

ช่วยให้ปลามีทางรอดอยู่ในระดับหนึ่ง  สิ่งที่ชาวบ้าน

ท�าในชุมชนใน 22 พ้ืนที่มีการศึกษาในการท�าองค์

ความรู ้ของชุมชนในการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ

สร้างความยั่งยืนของนิเวศ มีประเด็นส�าคัญ คือ ความ

รู ้ของชาวประมงในการติดตามเกี่ยวกับการอพยพ 

ของปลา มาประกอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 

เชื่อมโยงไปถึงผลกระทบจากการพัฒนาด้วย และ

ท�าให้เราทราบว่า ปลาตัวใหญ่อยู่ในสภาวะอย่างไร 

การไหลและระดับของน�้าโขงสัมพันธ์ของปลา ฤดูแล้ง 

ปลาจะอยู่ในแอ่งลึก  เมื่อถึงฤดูฝน น�้าแดง ปลาจะได้

กลิ่นท�าให้เกิดการอพยพ  โดยทั่วไปแล้วจากธรรมชาติ

และชีววิทยาแม่น�้าโขง ปลาแม่น�้าโขงขนาดกลาง 

โอกาสที่จะสูญพันธ์จากการประมงไม่มีเลย เท่ากับ

ศูนย์ ยกเว้นเสียแต่แหล่งที่อยู ่อาศัย พื้นที่อพยพ 

การไหลของน�้าเปลี่ยนแปลงไปจนปลาปรับตัวไม่ได้  

ซ่ึงอาจจะต้องใช้พลังในระดับนานาชาติเพื่อให้สภาพ

ธรรมชาติกลับคืนมา แหล่งธรรมชาติที่อยู ่อาศัย 

เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการร่วมมือท่ีจะ

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ลุ ่มน�้าโขง เพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและสร้างความย่ังยืนของปลาแม่น�้าโขง

อยู่ในนั้นด้วย

ระบบนิเวศน�้าโขงแถบผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
 © วิชัย จันทวราโร:Wichai Juntavaro
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แนวคิดการผันน�้าโขงโดยแรงโน้มถ่วง

การผันน�้าจากปากน�้าเลย ที่อ.เชียงคาน เป็นจุดเดียวในแม่น�้าโขงท่ีสามารถผันน�้าเข้าพื้นที่อีสานโดย

ระบบแรงโน้มถ่วง มีแก่งคุดคู้ด้านท้ายน�้าช่วยอัดน�้าโขงให้สูงขึ้นโดยธรรมชาติ เพื่อส่งน�้าให้พื้นที่

ชลประทานขนาดใหญ่ในลุ่มน�้าโขงชีมูล โดยแรงโน้มถ่วงผ่านคลองชลประทานที่ขุดขึ้นมาใหม่ ระบุว่าเพื่อ

ช่วยเหลือพื้นที่วิกฤติภัยแล้ง บริเวณต้นน�้าชี ต้นน�้ามูน เติมน�้าให้แม่น�้า หนองน�้า แก้มลิง และอ่างเก็บน�้า

ต่างๆได้ สามารถบรรเทาอุกภัยได้ โดยคลองชลประทานท่ีขุดขึ้นใหม่ วางตามแนวเชิงเขา สามารดักน�้า

หลากจากต้นน�้าและช่วยบรรเทาตอนล่างได้

สรุปข้อมูลโครงการผันน้ำ 

โขง เลย ชี มูล

การพัฒนาเต็มศักยภาพของโครงการจะ

สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 7 ล้านไร่ เป็น 

33.57 ล้านไร่ โดยระบบแรงโน้มถ่วง 21.73 ล้านไร่ 

ระบบสูบน�้า 11.84 ล้านไร่ ฤดูแล้ง 11.15 ล้านไร่ 

การเติมน�้าในอ่างเก็บน�้าต่าง ๆ อีก 8,360 ล้านลบ.ม/

ปี และช่วยเพิ่มน�้าในพื้นที่ชลประทานเดิม 2,339,600 

ไร่ มีคลองส่งน�้าสายหลัก 6 สาย คลองยาวรวม 

2,273 กิโลเมตร  

ข้อมูลของกรมชลประทานระบุว ่า พื้นที่รับ

ประโยชน์ 20 จังหวัด 281 อ�าเภอ จ�านวน 1.44 ล้าน

ครอบครัว 5.71 ล้านคน รายได้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

สุทธิ 85,672 บาท/ครัวเรือน/ปี มูลค่าการลงทุน 

1,930,674 ล้านบาท เฉลี่ยมูลค่าการลงทุนก่อสร้าง 

57,500 บาท/ไร่

แผนการพัฒนาโครงการเต็มศักยภาพ จะมีการ

ก่อสร้างอุโมงค์ผันน�้า 17 แถว กว้าง 10 เมตรx 11.8 

เมตร โดยเตรียมความพร้อม 3 ปี โดยส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบ

รายละเอียด จัดหาที่ดิน 



 © มนตรี จันทวงศ์:Montree Chantawong

 © มนตรี จันทวงศ์:Montree Chantawong
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ข้อมูลระบุว่าโครงการใช้เวลาก่อสร้าง 17 ป ี

แบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ 

ระยะที่  1 ก ่อสร ้างอุโมงค ์ 1 แถว พื้นท่ี

ชลประทาน 1.69 ล้านไร่  (โขง-เลย-เขื่อนอุบลรัตน์-

ฝายชนบท-ชัยภูมิ)

ระยะที่  2 ก ่อสร ้างอุโมงค ์ 2 แถว พื้นท่ี

ชลประทาน 4.03 ล้านไร่ (ฝายชนบท-นครราชสีมา-

บุรีรัมย์)

ระยะที่  3 ก ่อสร ้างอุโมงค ์ 3 แถว พื้นท่ี

ชลประทาน 5.59 ล้านไร่ (ลุ่มน�้าชีตอนกลาง และ 

ตอนล่าง เขตจ.ขอนแก่น  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ)

ระยะที่  4 ก ่อสร ้างอุโมงค ์ 5 แถว พื้นท่ี

ชลประทาน 9.62 ล ้ านไร ่  (ลุ ่ มน�้ ามูลฝ ั ่งขวา 

เชิงเขาพนมดงรัก ในจ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี)

ระยะที่  5 ก ่อสร ้างอุโมงค ์ 6 แถว พื้นท่ี

ชลประทาน 12.64 ล้านไร่ (ลุ่มน�้าโขงอีสาน ลุ่มน�้าปาว

ตอนบน ลุ่มน�้าชีตอนล่างฝั่งซ้าย ลุ่มน�้ามูนตอนล่าง 

ฝั่งซ้าย) อ่างเก็บน�้าขนาดกลางรองรับการผันน�้า72 

แห่ง ความจุรวม 789 ล้านลบม. พื้นที่ชลประทาน 

1,070,233 ไร่

แผนการผันน�้าในระยะที่ 1 คือ โขง-เลย-เขื่อน

อุบลรัตน์ มีองค์ประกอบส�าคัญคือ หัวงานแนวผัน 

น�้าโขง ด้วยการปรับปรุงน�้าเลย 0.901 กม. ขุดคลอง 

ชักน�้า 1.341 กม. สร้างอุโมงค์แรงดันน�้าขนาดกว้าง 

10 เมตร ยาว 64.581 กิโลเมตร จ�านวน 1 แถว คลอง

ล�าเลียงน�้า 16.675 กิโลเมตร รวมความยาว 83.498 

กิโลเมตร 

แนวผันน�้าชี-มูล ปรับปรุงน�้าเลย 0.901 กม. 

คลองชักน�้า 1.341 กม. อุโมงค์แรงดันขนาดกว้าง 

10 เมตร 3 ช่วง ความยาว 48.458 กม. จ�านวน 1 แถว 

คลองล�าเลียงน�้า 5 ช่วง ยาว 59.168 กม. รวมความ

ยาว 174.449 กม. มูลค่าการลงทุน 157,045 ล้าน

บาท คาดว่าพื้นที่รับประโยชน์ 1.69 ล้านไร่
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ข้อกังวลต่อโครงการผันน้ำ โขงเลยชีมูล 

ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของโครงการจัดการน�้าขนาดใหญ่น้ี   อาจจะ 
ซ�้ารอยโครงการโขงชีมูล ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการดังกล่าว ที่มีการสร้างเขื่อนและ
ระบบจ�านวน 14 แห่ง กั้นแม่น�้ามูล แม่น�้าชี และแม่น�้าสาขา ใช้งบประมาณไปแล้ว 
กว่า 10,000 ล้านบาท ยังไม่รวมนับค่าชดเชยที่ดินที่ต้องจ่ายให้กับประชาชนที ่
สูญเสียพื้นที่อีกเป็นจ�านวนมาก แต่ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากระบบชลประทานของ
โครงการโขงชีมูลนั้นกลับมีน้อย ยกตัวอย่างเช่น ป่าบุ่งทาม ของพื้นที่ลุ่มน�้ามูล 
อีสานตอนกลางหลายสภาพเป็นอ่างเก็บน�้าเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา รวมพื้นที่ 
157,000 ไร่ พื้นที่ชุ่มน�้าอันเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของปลาลุ่มน�้าโขงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ถูกท�าลายไปอย่างย่อยยับ แหล่งต้มเกลือพื้นบ้านกว่า 120 บ่อ และแหล่งพืชพันธุ์
ธรรมชาติในระบบนิเวศท้องถิ่น กลายเป็นอ่างเก็บน�้า ไม่มีแหล่งอาหารอีกต่อไป
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ตัวอย่างของความสูญเปล่าคืองบประมาณที่ใช้

ไปส�าหรับการชดเชยผลกระทบเบื้องต้น เฉพาะเขื่อน

ราษีไศลจากปี 2540-2562 ประมาณ 2,527 ล้านบาท 

เขื่อนใช้งบประมาณก่อสร้าง 871 ล้านบาท ค่าชดเชย

ที่ต้องจ่ายเกิดจากการเรียกร้องและเคลื่อนไหวของ

ชาวบ้านที่เดือดร้อนเสียที่ดินท�ากิน เสียอาชีพ เสีย

ความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว และสูญเสียแหล่ง

เลือกที่เหมาะสมก่อนที่จะพัฒนาโครงการอื่น ๆ ใน

อนาคต

2) ด�าเนินการจัดการปัญหาและแก้ไขผล 

กระทบจากโครงการจัดการน�้าเดิมให้แล้วเสร็จและ

สร ้างทางเลือกใหม ่ ในการจัดการน�้ าที่ ย่ั ง ยืน

โดยเรียนรู ้จากความผิดพลาดในอดีตและให้ภาค

ประชาชนและภาควิชาการ ได้มีส ่วนร่วมในการ

อาหาร ต้องแลกมาด้วยน�้าตา ความเหนื่อยยาก และ

เวลาที่ยาวนาน แต่ผลประโยชน์จากโครงการก็ยังไม่

คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป อาจกล่าวได้ว่า ไม่เป็น

ไปตามเป้าหมายของโครงการ และเป็นชนวนความ 

ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนลุ่มน�้าอีสานนับตั้งแต่ปี 

2535 เป็นต้นมา ซึ่งรูปแบบการพัฒนาโครงการผันน�้า

โขงเลยชีมูล ดังกล่าว ก็อาจจะซ�้ารอยเดิม 

สิ่งท่ีหน่วยงานรัฐต้องทบทวนต่อการจัดการน�้า

ในภาคอีสานคือ 

1) ทบทวนบทเรียน ปัญหา ผลกระทบของ

โครงการ โขง ชี มูล (เดิม) ก่อนจะมีการด�าเนิน

โครงการ โขง เลย ชี มูล และโครงการโครงข่ายน�้าที่

เชื่อมต่อจากโครงการดังกล่าว รัฐต้องให้สถาบัน

วิชาการที่ได ้รับความเชื่อถือจากประชาชนไม่ใช ่

สถาบันรับจ้างท�า EIA มาท�าการศึกษาทบทวนและ

ประเมินผลประโยชน์ (Evaluation of benefits) 

และผลกระทบ (Impact assessment) ที่เกิดขึ้นจริง

กับโครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่ผ่านมาในภาคอีสานที่

ด�าเนินการไปแล้ว โดยมีกลไกการศึกษาที่เป็นอิสระ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเสนอทาง

ออกแบบและเสนอแนวทางในการด�าเนินการ โดยมุ่ง

เป้าไปที่ “การได้น�้ามา ต้องพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ”

3) ยุติโครงการสร้างเขื่อนในแม่น�้าโขง รวม

ท้ังการสนับสนุนทางอ้อมในการท�าให้ประเทศ 

เพื่อนบ้านใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างเขื่อน เช่น 

การท�าสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนในแม่น�้าโขงของ

ประเทศเพื่อนบ้าน

4) กรณีแม่น�้าสายใดที่ยังไม่มีการก่อสร้าง

เขื่อน หรือประตูน�้า รัฐต้องปล่อยให้แม่น�้าไหลอย่าง

อิสระตามธรรมชาติ เพื่อด�ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ วิถี

ชีวิตชุมชน และการใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

โดยค�านึงถึงการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ให ้ 

ความส�าคัญกับระบบนิเวศลุ ่มน�้าและวิถีชีวิตของ

ประชาชนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพตาม

ธรรมชาติของลุ ่มน�้ า น้ัน ๆ ท้ังทางสิ่ งแวดล ้อม 

เศรษฐกิจ และสังคมที่อาศัยการบริการจากระบบ

นิเวศที่เอื้ออ�านวยประโยชน์ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

แม่น�้าสงคราม และลุ่มน�้าสงคราม ที่ควรเป็นต้นแบบ

ของการพัฒนาที่ไม่มีเขื่อน

การได้น้�ามา ต้องพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ
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5) รัฐต ้องหันมาให ้ความส�าคัญกับการ

จัดการน�้าในส่วนของผู้ใช้น�้า (Water demand 

management)  ประสิท ธิภาพในการใช ้น�้ า  

(Efficiency) และการหมุนเวียนการใช้น�้า (Reuse 

and recycle) มากกว่าท่ีจะมองเรื่องการจัดหาน�้า 

(Water supply) เพียงอย่างเดียว

6) รัฐบาลต้องให้ความเคารพไม่ละเมิด 

สิทธิการใช้น�้าของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กระบวนการก�าหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรน�้า 

ต้องเปิดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ร่วมแสดง

ความคิดเห็นและตัดสินใจ และด�าเนินการ โดยมุ่งเน้น

ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนส�าคัญในการเป็นเจ้าของ

ตัวอย่างของความสูญเปล่าคือ งบประมาณที่ ใช้ ไปส�าหรับการชดเชย 
ผลกระทบเบ้ืองต้น เฉพาะเข่ือนราษี ไศล จากปี 2540-2562 ประมาณ 
2,527 ล้านบาท เขื่อนใช้งบประมาณก่อสร้าง 871 ล้านบาท ค่าชดเชย 
ที่ต้องจ่ายเกิดจากการเรียกร้องและเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ เดือดร้อน 
เสียที่ดินท�ากิน เสียอาชีพ เสียความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว และสูญเสีย 
แหล่งอาหาร ต้องแลกมาด้วยน้�าตา ความเหนื่อยยาก และเวลาที่ยาวนาน 
แต่ผลประโยชน์จากโครงการก็ยังไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจ่ายไป อาจกล่าว 
ได้ว่า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และเป็นชนวนความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนลุ่มน้�าอีสานนับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ซึ่งรูปแบบการ
พัฒนาโครงการผันน้�าโขงเลยชีมูลดังกล่าว ก็อาจจะซ้�ารอยเดิม

และจัดการในระดับลุ่มน�้าขนาดเล็ก ลุ่มน�้าย่อย แหล่ง

น�้าในชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ วิถี

ชีวิต วิถีการผลิต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยไม่

แสวงหาก�าไรจากการบริหารจัดการน�้า โดยรัฐต้องให้

ความส�าคัญและทุ่มเทงบประมาณกับทางเลือกการ

จัดการน�้า หรือการพัฒนาแหล่งน�้าในโครงการขนาด

เล็กท่ีกระจายอยู่ใกล้ชุมชน เพื่อง่ายแก่การเข้าถึงและ

การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรควบคู่ไปกับการรักษา

และฟื ้นฟูระบบนิเวศลุ ่มน�้ ามากกว ่าการพัฒนา

โครงการแหล่งน�้าขนาดใหญ่
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7) รัฐต้องมีมาตรการอย่างจริงจังในการ

คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ชุ ่มน�้า ให้คงไว้ 

ซึ่งหน้าที่ในการรักษาระบบนิเวศ สมดุลของธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง

การใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เอาพื้นที่

ชุ ่มน�้าไปดัดแปลงสภาพเป็นอ่างเก็บน�้า หรือท�าให้

กลายสภาพไปจากเดิมโดยไม่ได้ท�าหน้าที่ของพ้ืนที่ 

ชุ่มน�้าตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น

8) ทบทวนแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับน�้าใหม่ 

ทั้ง พ.ร.บ.ชลประทาน พ.ร.บ.ทรัพยากรน�้า ให้เอื้อ

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน�้าควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน�้า การส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนการใช้น�้า การลด

ภาระการจัดหาน�้าของภาครัฐ การสร้างการพ่ึงพา

แหล่งน�้าของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีควรสนับสนุนให้จัดหา

น�้าได้เองบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น แหล่งเก็บน�้าของ

เมือง นิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจการเกษตรขนาด

ใหญ่ พื้นที่เก็บน�้าของภาคเอกชน ท่ีดินเอกชน ที่ควร

ได้รับการสนับสนุนหรือจ่ายเงินอุดหนุน มากกว่าการ

เน้นไปที่อ�านาจของส่วนราชการในการจัดหาน�้า หรือ

จัดการด้านวิศกรรมแหล่งน�้าและมองน�า้แยกขาดจาก

องค์ประกอบอื่น ๆ ของลุ่มน�้า รวมถึงการสร้างกลไกที่

ไม่ท�าให้น�้าเป็นเรื่องการแสวงหาก�าไร เช่น รายได้จาก

น�้า ผ่านระบบการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการใช้

น�้าที่ไม่เป็นธรรม หรือการให้เอกชนสัมปทานน�้าจาก

แหล่งน�้าของประชาชนไปแสวงหาก�าไร เป็นต้น และ

ควรกระจายอ�านาจการจัดการน�้าจากส่วนกลางมาสู่

ลุ ่มน�้าย่อย ชุมชนท้องถิ่น และการตัดสินใจบนฐาน

ของระบบนิเวศในแต่ละพื้นถิ่น

9) ศึกษา ปรับปรุง และฟื้นฟูนิเวศแหล่งน�้า 

หรือโครงการจัดการน�้าเดิมที่เส่ือมโทรม ให้สามารถ

กลับมาใช้งานได้ และท�าหน้าที่ในทางนิเวศวิทยาและ

สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถ่ิน เช่น 

การเลือกใช้เทคโนโลยีประตูระบายน�้า ประตูปิด- 

เปิดน�้า ฝาย เขื่อนทดน�้า ให้สามารถได้น�้ามาใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และ

สร้างองค์ประกอบเพิ่มเติมให้มีช่องทางผ่านของปลา 

(fish way) ที่จะสามารถอพยพตามฤดูกาลเพ่ือ 

ขยายพันธุ์หรือวางไข่ได้จากท้ายน�้าไปยังต้นน�้าได้

 »  Mekong River Commission (2020), Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 » เดินเครื่องเขื่อนกั้นโขง สิ่งที่ (น่าจะ) ได้ และราคาที่ต้องจ่าย, The Momentum 5 พฤศจิกายน 2563 https://themomentum.co/price-to-pay-xayaburi-dam/
 » ธปท.นัดภาคประชาชนแม่น�้าโขงแจงเหตุ 6 แบงค์ไม่ควรปล่อยกู้สร้างเขื่อนหลวงพระบาง, สยามรัฐ 27  กันยายน 2563  https://siamrath.co.th/n/185387
 » ปริมาณไฟฟ้าส�ารองล้นประเทศ ทบทวนแผน PDP รื้อใหญ่โรงไฟฟ้าชุมชน, ประชาชาติธุรกิจ 13 สิงหาคม 2563 https://www.prachachat.net/economy/news-505362
 » เครือข่ายประชาชน สับเละหน่วยงานจัดการน�้าแห่งชาติ ปลุกผีดันเขื่อนแม่น�้าโขง ร่อนจดหมายจี้ให้แจงใน 30 วัน, สยามรัฐ 25 มิถุนายน 2563 https://siamrath.co.th/n/165345
 » ล าวสั่งระงับชั่วคราว 2 โครงการยักษ์เข่ือนปากแบง-ปากลาย รอศึกษาผลกระทบข้ามแดน, ส�านักข่าวชายขอบ 14 พฤศจิกายน 2562 https://transbordernews.in.th/

home/?p=24113
 » Responsible Lending Guidelines  ก้าวส�าคัญของการผลักดัน Sustainable Banking ในประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 สิงหาคม 2562, https://www.bot.or.th/Thai/

BOTMagazine/Pages/256204Knowledge02.aspx
 » โ ครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน�้าโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1จังหวัดเลย, บริษัทครีเอทีฟเทคโนโลยี จ�ากัด,บริษัทปัญญา 

คอนซัลแต้นท์ จ�ากัด, ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ,6 มิถุนายน 2563

เอกสารอ้างอิง
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