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 แ ม่น�้ำโขง ณ ดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำ 

แตกเป็นแขนงต่ำง ๆ ชำวเวยีดนำมเรยีกว่ำ 

“มังกรเก้ำหำง” รำว ๆ ครึ่งหนึ่งของ

แม่น�้ำโขงไหลอยู่ในประเทศจีน ที่เรียกว่ำ แม่น�้ำล้ำนช้ำง หรือ 

หลำนชำงเจยีง รฐับำลจนีมแีผนสร้ำงเขือ่นผลติไฟฟ้ำ 28 โครงกำร

บนแม่น�้ำโขงตอนบนในจีน 

เขื่อนแห่งแรกคือ เขื่อนมำนวำน Manwan dam สร้ำงเสร็จ

ในปี 2539 จวบจนปัจจุบันสร้ำงเขื่อนไปแล้ว 11 เขื่อน และ

ก�ำลังก่อสร้ำงเขื่อนแห่งที่ 12 คือ เขื่อน Taoba dam

เขือ่นทีใ่หญ่ท่ีสดุในเวลำน้ี คือเข่ือนเสีย่วหวำน Xiaowan dam 

ควำมสูง 292 เมตร (สูงเกือบเท่ำตึก 100 ชั้น) ถัดมำคือเขื่อน

นัว่จำตู ้Nuazhadu dam มคีวำมสงูถงึ 291 เมตร ท้ังสองเข่ือนนี้

มปีรมิำณควำมจอุ่ำงเกบ็น�ำ้มหำศำลถงึ 15 และ 11.3 ลกูบำศก์

กิโลเมตร ตำมล�ำดับ

สิ่งหนึ่งที่น่ำกังวลคือ นักธรณีวิทยำระบุว่ำแม่น�้ำโขงตอนบน

ในจีน ตัง้อยูบ่นรอยเลือ่นของเปลอืกโลกทีย่งัมีพลงั และในช่วง

ที่ผ่ำนมำก็มีเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนำนหลำยครั้ง 

ปริมำณน�้ำมหำศำลที่กักเก็บไว้ในเขื่อน อำจน�ำมำสู่หำยนะได้

หำกเกิดแผ่นดินไหวใกล้ที่ตั้งของเขื่อน

1

รู้จักแม่น�้ำโขง

แม่น�้ำโขงมีต้นก�ำเนิดจำกภูเขำหิมะ บนเทือกเขำหิมำลัย-ท่ีรำบสูงทิเบต ไหลเข้ำสู่จีน
ตอนใต้ ผ่ำนมณฑลยูนนำน ไหลผ่ำน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่ำ ลำว ไทย กัมพูชำ 
เวียดนำม ด้วยควำมยำวรวม 4,909 กม. ลงสู่ทะเลจีนใต้ ท่ีปำกน�้ำเวียดนำม

ลุม่แม่น�ำ้โขงในประเทศจนี มรีำยงำนว่ำสองทศวรรษท่ีผ่ำนมำ

มีประชำชนอย่ำงน้อย 100,000 คน ต้องอพยพโยกย้ำย

เนื่องจำกกำรสร้ำงเขื่อนกั้นน�้ำโขง ซึ่งผู้ถูกอพยพส่วนใหญ่เป็น

ชนเผ่ำ-ชำติพันธุ์ และมีควำมยำกล�ำบำกในกำรปรับตัวเข้ำกับ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงกำรชดเชยเยียวยำที่ไม่ดีพอ 

ส่งผลให้ประชำชนต้องเผชิญกับควำมยำกจนยิ่งขึ้น

นกัอนุรกัษ์ในจนี เคยเปิดเผยรปูกลุม่คนเก็บขยะ ในเมอืงแห่งหนึง่

ในมณฑลยูนนำน แท้จริงแล้วคนเก็บขยะกลุ่มนี้ เป็นชำวบ้ำน

ที่ถูกอพยพออกจำกพื้นที่เขื่อนมำนวำน เขื่อนแห่งแรกที่สร้ำง

กั้นแม่น�้ำโขง ซึ่งชำวบ้ำนเมื่อย้ำยออกจำกบ้ำนเดิมเมื่อมีกำร

สร้ำงเขื่อน ก็ไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตในแปลงอพยพที่ทั้งแออัด 

และไร้ที่ท�ำกินที่เพียงพอ

นบัตัง้แต่มเีข่ือนแห่งแรกก้ันแม่น�ำ้โขง สิง่ท่ีเกดิข้ึนคือ แม่น�ำ้โขง

มีระดับน�้ำผันผวน ไม่เป็นไปตำมฤดูกำล มีงำนศึกษำหลำยชิ้น

ยนืยนัว่ำ “ปรมิำณน�ำ้ในช่วงฤดนู�ำ้หลำกลดลง ส่วนปรมิำณน�ำ้

ในช่วงฤดูแล้งกลับเพิ่มขึ้น” โดยเป็นผลมำจำกกำรสร้ำงและ

ใช้งำนเขื่อน 

เนื่องจำกเฉลี่ยแล้ว 45% ของน�้ำในลุ่มน�้ำโขงช่วงหน้ำแล้ง

มำจำกน�้ำในจีน แม่น�้ำโขง ที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ อ.เชียงแสน 

จ.เชียงรำย น�้ำรำว 90-95% ในฤดูแล้งเป็นน�้ำโขงที่มำจำกจีน 
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เขื่อนจิงหง Jinghong dam ที่เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนำ 

ตัง้อยูห่่ำงจำกสำมเหลีย่มทองค�ำ เพยีงประมำณ 340 กิโลเมตร

เท่ำนั้น 

ส่วนในช่วงฤดนู�ำ้หลำก กำรไหลของน�ำ้กลบัลดลง โดยเฉพำะที่ 

อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีเข่ือนในจนีดงึน�ำ้

เอำไว้เพื่อเติมที่เก็บน�้ำและใช้ควบคุมระดับน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำ 

กำรลดลงของระดับน�้ำเช่นนี้ย่อมท�ำให้พื้นที่น�้ำท่วมถึงตลอด

ล�ำน�้ำโขงและล�ำน�้ำสำขำลดลงไปด้วย และส่งผลกระทบต่อ

กำรไหลของตะกอนดินและสำรอำหำรไปยังพื้นที่ที่น�้ำท่วมถึง

ตำมธรรมชำติ และพื้นที่ชุ่มน�้ำ wetlands ตลอดฝั่งแม่น�้ำโขง 

กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ท�ำให้ประชำชนในเขตท้ำยน�้ำ 

downstream ในประเทศไทย ลำว กัมพูชำและเวียดนำม 

กังวลอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเขื่อนในจีน กักตะกอนจำกแม่น�้ำโขง

ตอนบนไว้รำวครึ่งหนึ่ง ไม่ให้ไหลลงมำยังลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำง 

ซึง่ส่งผลกระทบอย่ำงรนุแรงด้ำนท้ำยน�ำ้ ท�ำให้ขำดแร่ธำตุอำหำร 

ส่งผลกระทบต่อกำรท�ำเกษตรริมน�้ำและดินดอนสำมเหลี่ยม

ปำกแม่น�ำ้ เร่งให้เกดิกำรกร่อนเซำะของท้องน�ำ้ และตลิง่แม่น�ำ้ 

ท�ำลำยควำมมัน่คงทำงอำหำรในประเทศทำงน�ำ้ ท�ำให้สำมเหลีย่ม

ปำกแม่น�ำ้ในเวยีดนำมค่อย ๆ จมลงเนือ่งจำกขำดตะกอนมำหนนุ 

และท�ำให้ควำมเสียหำยจำกพำยุรุนแรงยิ่งขึ้น 

บน - ชาวบ้านที่อพยพจากเขื่อนโขงแห่งแรกในจีน
ก�าลังเก็บขยะ
ล่าง - เขื่อนเสี่ยวหวาน เป็นเขื่อนโขงมีความสูง
มากที่สุดแห่งหนึ่ง
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สรุปข้อมูลเข่ือนข้ันบันไดแม่น�้ำโขงตอนบนในจีน 
Lancang Cascade

ชื่อเขื่อน
ก�ำลังกำรผลิต

ติดตั้ง 
(เมกะวัตต์)

ควำมสูง 
(เมตร)

ปริมำณกำร
กักเก็บน�้ำ 

(ล้ำน ลบ.ม)
สถำนะ

1 เขื่อนมำนวำน (Manwan) 1550 126 920 เสร็จแล้ว (ชั้นที่ 1 ปี 
2538 และขั้นที่ 2 ปี 
2550)

2 เขื่อนต้ำเฉำชำน (Dachaoshan) 1350 118 890 สร้ำงเสร็จปี 2546

3 เขื่อนจิงหง (Jinghong) 1750 118 1,140 สร้ำงเสร็จปี 2552

4 เขื่อนเสี่ยวหวำน (Xiaowan) 4000 292 14,650 สร้ำงเสร็จปี 2553

5 เขื่อนนั่วจำตู้ (Nouzhadu) 5850 261.5 23,703 สร้ำงเสร็จปี 2555

6 เขือ่นกอนเฉำเกยีว (Gongguoqiao) 900 130 316 สร้ำงเสร็จปี 2555

7 เขื่อนโชวตู (Guodou) 160 93 83 สร้ำงเสร็จปี 2557

8 เขื่อนเหมียวเว่ย (Miaowei) 1400 158 - สร้ำงเสร็จปี 2561

9 เขื่อนต้ำหัวเฉียว (Dachaoqiao) 900 106 - สร้ำงเสร็จ 2561

10 เขื่อนหวงเติ้ง (Huangdeng) 1900 202 - สร้ำงเสร็จ (2562)

11 เขื่อนวุ่นอองหลง (Wunonglog) 990 136 - สร้ำงเสร็จ 
กุมภำพันธ์ 2562

12 เขื่อนหลีตี้ 420 74 - สร้ำงเสร็จ

13 เขื่อนตู้ป่ำ 1,400 158 - อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง

14 เขื่อนกูฉุย 2600 220 - เตรียมกำรก่อสร้ำง

ที่มา: Magree,D (2555) “The Dragon Upstream China’s Role in Lancang-Mekong Development”: 
International Rivers; แหล่งข้อมูลหลายแห่ง ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
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ต่อมำรำวปี 1990 เป็นต้นมำ รัฐบำล 4 ประเทศลุ่มน�้ำโขง

ตอนล่ำง (ลำว ไทย กัมพูชำ เวียดนำม) ก็ร่วมกันผลักดันและ

เสนอแผนสร้ำงเขื่อนและโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ อย่ำงน้อย 

60 โครงกำร ทั้งบนแม่น�้ำโขงสำยหลักและแม่น�้ำสำขำ 

โครงกำรเขือ่นกัน้แม่น�ำ้โขงสำยประธำน ม ี11 โครงกำร โดยมี 

9 โครงกำรเข่ือนอยูใ่นประเทศลำว ภำยใต้นโยบำย “แบตเตอรี่

ของเอเชีย” โดยมีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำหลักจำกโครงกำรเขื่อนเหล่ำนี้ 

ส่วนในกัมพูชำ มีแผนกำรสร้ำงเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขงสำยหลักอีก 

2 โครงกำรคือ เขื่อนสตรึงเตร็งและซ�ำบอ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ

เดือนมีนำคม 2020 รัฐบำลกัมพูชำได้ประกำศชะลอกำรสร้ำง

เขื่อนทั้ง 2 แห่งออกไปจนถึงปี 2030 

แม่น�้ำโขงตอนล่ำง มี 2 เขื่อน ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ คือเขื่อน

ไซยะบรุ ีXayaburi dam และเขือ่นดอนสะโฮง Don Sahong 

dam ทั้งสองเขื่อนตั้งอยู่ในสปป.ลำว 

โครงกำรเขื่อนที่ผ่ำนกระบวนกำรระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง 

กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำและข้อตกลง (Procedure for 

Notification Prior Consultation and Agreement- PNPCA) 

ตำมข้อตกลงแม่น�ำ้โขง มำตรที ่5 ของคณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง

(Mekong River Commission-MRC) แล้ว แต่ยังไม่ก่อสร้ำง

คือ โครงกำรเขื่อนปำกแบง Pak Beng project โครงกำร

เขื่อนปำกลำย Pak Lay project และโครงกำรเขื่อนหลวง-

พระบำง Luang Prabang project ส�ำหรับโครงกำรเขื่อน

3

โครงกำรเข่ือนแม่น�้ำโขงตอนล่ำง

แผนกำรพัฒนำเข่ือนลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำงได้มีกำรศึกษำและวำงแผนไว้ต้ังแต่รำว ๆ 
ปี คศ. 1969 (พศ. 2522) โดยโครงกำรเข่ือนหลักในยุคน้ันคือ “โครงกำรเข่ือน
ผำมอง” บนแม่น�้ำโขงสำยหลัก

สำนะคำม Sanakham Project ยงัอยูร่ะหว่ำงกระบวน PNPCA 

เนื่องจำกมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบข้ำมพรมแดนจำกฝั่งไทย 

โครงกำรเข่ือนท่ีก�ำลงัจะเข้ำสู่กระบวนกำร PNPCA คอื โครงกำร

เขื่อนภูงอย Phu Ngoy dam ตั้งอยู่ในสปป.ลำว ท้ำยน�้ำจำก

เมืองจ�ำปำสัก 

โครงกำรที่ก�ำลังมีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้

ของโครงกำรใหม่ (Feasibility Study) และรำยงำนกำรประเมนิ

ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคม (EIA) คือ โครงกำรเขื่อน

บ้ำนกุม่/สำละวัน โครงกำรเข่ือนปำกชม/ผำมอง และโครงกำร

เขื่อนสตรึงเตร็ง 
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ตารางอัพเดทสถานะเขื่อนบนแม่น�้าโขงตอนล่าง

ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้น
ก�าลัง

การผลิต
ติดตั้ง 

สถานะโครงการ

เขื่อนไซยะบุรี 
Xayaburi dam 

แม่น�้ำโขง 
บ้ำนปำกเนิน 
แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลำว

• ไซยะบุรีพำวเวอร์ จ�ำกัด 

• ผู้ถือหุ้นคือ ซีเคพำวเวอร์ จ�ำกัด
มหำชน 45%

• นทีเอนเนอจี้ 20 % 

• บริษัทผลิตไฟฟ้ำเอกชน หรือเอ็กโก้
กรุ๊ป 12.5 % 

• กำรไฟฟ้ำลำว (EDL) 20 %

• ผูใ้ห้เงนิกูคื้อ ธนำคำรคำรไทยพำนชิย์
จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ธนำคำร
ไทยพำนิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ 
กรุงไทย ธนำคำรเพื่อกำรน�ำเข้ำ
และส่งออกแห่งประเทศไทยและ
ทิสโก้ 

1,285 
เมกะวัตต์ 

• ผลิตไฟฟ้ำเชิงพำนิชย์
ขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศ จ�ำนวน 
1,240 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 
29 ตุลำคม 2562 

• สัญญำสัมปทำน 29 ปี
+2 ปี

• รำคำค่ำไฟฟ้ำ 2.6 บำท/
หน่วย

เขื่อนดอนสะโฮง 
Don Sahong 
dam

แม่น�้ำโขง 
ที่สีพันดอน 
(ฮูสะโฮง) 
เมืองโขง 
แขวงจ�ำปำสัก 
สปป.ลำว

• บริษัทดอนสะโฮงพำวเวอร์จ�ำกัด 

• ผู้ถือหุ้นคือ บริษัทเมกะเฟริส์ จ�ำกัด 
80 % จำกมำเลเซีย 

• กำรไฟฟ้ำลำว (EDL) 20 % 

260 
เมกะวัตต์ 

• ผลิตไฟฟ้ำอย่ำงเป็น
ทำงกำรเมื่อวันที่ 
15 ธันวำคม 2562 

• ส่งไฟฟ้ำขำยให้แก่กัมพูชำ
และใช้ในลำว

โครงการ
เขื่อนปากแบง 
Pak Beng 

แม่น�้ำโขง 
บริเวณดอนเทด 
แม่น�้ำโขง 
เมืองปำกแบง 
สปป.ลำว 
ห่ำงจำก
ชำยแดนไทย 
ประมำณ 97 ก.ม.

• บริษัทต้ำถังลำว ปำกแบงพำวเวอร์
จ�ำกัด (Datang (Lao) Pakbeng 
Power Co,Ltd) 

• ผู้ถือหุ้นคือ บริษัทไชน่ำต้ำถัง
โอเวอร์ซี อินเวสต์เมนต์ 51 % 

• บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) Gulf Energy 
Development 49 % 

• กำรไฟฟ้ำลำว 

• มูลค่ำกำรลงทุน 2,372 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ 

920 
เมกะวัตต์

• อยู่ระหว่ำงกำรลงนำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

• รำคำค่ำไฟฟ้ำ 2.91 บำท 

• สัญญำสัมปทำน 27 ปี  

• วำงแผนเริ่มผลิตไฟฟ้ำ
ทำงกำร 1 มกรำคม 
2576
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ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้น
ก�าลัง

การผลิต
ติดตั้ง 

สถานะโครงการ

โครงการ
เขื่อนปากลาย 
Pak Lay 

แม่น�้ำโขง 
เหนือเมือง
ปำกลำย 
แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลำว

• บริษัทซิโนไฮโดร ฮ่องกง โฮลดิ้ง 
(SHK) จ�ำกัด(Sinohydro (Hong 
Kong) Holding Ltd. (“SHK”)

• บริษัทลูกของ พำวเวอร์ไชน่ำ 
คอนสตรัคชั่นออฟไชน่ำจ�ำกัด) 
จ�ำกัด (Power Construction 
Corporation of China Ltd. 
(POWERCHINA)

• รัฐวิสำหกิจของจีน 

• และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(Gulf Energy Development 

770 
เมกะวัตต์

• อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

• รำคำค่ำไฟฟ้ำ 2.94 บำท 

• วำงแผนเริ่มผลิตไฟฟ้ำ 
1 มกรำคม 2575

โครงการเขื่อน
หลวงพระบาง 
Luang Prabang

แม่น�้ำโขง 
บ้ำนห้วยย้อ
เมืองจอมเพ็ด 
แขวงหลวง-
พระบำง 
สปป.ลำว

• บริษัท หลวงพระบำงพำวเวอร์ 
จ�ำกัด (Luang Prabang Power 
Co,Ltd) 

• ถือหุ้นโดย บริษัท ซีเคพำวเวอร์ 
จ�ำกัด จ�ำนวน 42 % 

• บริษัทปิโตรเวียดนำม (Petro 
Vietnam Co,Ltd) จ�ำกัด 

• กำรไฟฟ้ำลำว (EDL)

1,460 
เมกะวัตต์

• อยู่ระหว่ำงกำรรอลงนำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

• รำคำค่ำไฟฟ้ำ 2.84 บำท 

• สัญญำสัมปทำน 35 ปี 

** เป็นโครงกำรที่มีอำยุ
สัมปทำนนำนที่สุด**

โครงการ
เขื่อนสานะคาม 
Sanakham 

แม่น�้ำโขง 
ห่ำงจำก
ปำกน�้ำเหือง 
ชำยแดน
ไทย-ลำว 
ที่ อ.เชียงคำน 
จ.เลย 1.5 กม.

• บริษัทต้ำถัง (ลำว) สำนะคำม 
ไฮโดรพำวเวอร์ จ�ำกัด สัญชำติจีน 

• มรีำยงำนว่ำบรษัิท กลัฟ์ เอน็เนอร์จี 
ดเีวลลอปเมนท์ จ�ำกดั Gulf Energy 
Development จะร่วมเป็นผู้ลงทุน
ด้วย

684 
เมกะวัตต์

• อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร 
PNPCA ของคณะ
กรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง 

• ยังไม่มีกำรท�ำ Tariff 
MOU
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ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้น
ก�าลัง

การผลิต
ติดตั้ง 

สถานะโครงการ

โครงการ
เขื่อนปากชม/
ผามอง 
Pak Chom/
Phamong

แม่น�้ำโขง 
พรมแดน
ไทย-ลำว 
บ้ำนคกเว้ำ 
ต.หำดคัมภีร์ 
อ.ปำกชม 
จ.เลย

• เดิมเป็นโครงกำรของกรมส่งเสริม
และพัฒนำพลังงำน กระทรวง
พลังงำน 

• ต่อมำบริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ 
จ�ำกัด (มหำชน) (EA) ได้แจ้ง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่ำ บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ ได้เซ็น 
MOU กับรัฐบำลลำว เพื่อท�ำกำร
ศึกษำควำมเป็นศึกษำควำมเป็นไป
ในในฝั่งลำว และมีบริษัทร่วม
ลงนำมคือ 

(1) Chaleun Sekong Energy 
Company Limited ลำว 

(2) Vega Digital Company 
Limited, ประเทศไทย และ 

(3) PSL Service Sole company 
Limited ลำว

1,079 
เมกะวัตต์

• บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ 
(EA Absolute) ก�ำลัง
ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูล
และจัดท�ำรำยงำนกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรในเขตสปป.ลำว

โครงการ
เขื่อนบ้านกุ่ม/
สาละวัน 
Ban Kum

บ้ำนกุ่ม 
ต.ห้วยไผ่ 
อ.โขงเจียม 
จ.อุบลรำชธำนี

• เดิมคือ บริษัทอิตำเลียนไทย จ�ำกัด 
ต่อมำปี 2562 บริษัทพลังงำน
บริสุทธิ์ หรือ EA Absolute 
ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนของลำว 

(1) Chaleun Sekong Energy 
Company Limited ลำว 

(2) Vega Digital Company 
Limited, ประเทศไทย และ 

(3) PSL Service Sole company 
Limited ลำว ร่วมลงนำมในบันทึก
ควำมเข้ำใจร่วม (MOU) ในกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

1,872 
เมกะวัตต์

• โครงกำรชะลอตั้งแต่
ปี 2555 

• ต่อมำบริษัทพลังงำน
บริสุทธิ์ ก�ำลังด�ำเนินกำร
จัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้
ของโครงกำรในพื้นที่
ริมฝั่งแม่น�้ำโขงในลำว
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ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้น
ก�าลัง

การผลิต
ติดตั้ง 

สถานะโครงการ

โครงการ
เขื่อนภูงอย
Phu Ngoy

แม่น�้ำโขง 
ห่ำงจำกตัวเมือง
ปำกเซ 10 กม. 
เมืองปำกเซ 
แขวงจ�ำปำสัก 
สปป. ลำว 

• บริษัทเจริญเอนเนอยี่ แอนด์
วอเตอร์เอเชีย (Chareoun Energy 
and Water Asia: CEWA) 
สัญชำติไทย 

• บริษัท โคเรีย เวสเทินพำวเวอร์ 
(Korea Western Power(KWPO) 

• บรษิทั โอเวอร์ซ ีอนิฟรำนส์สตรคัเจอ 
แอนด์เออเบิน เดเวลล็อบเม้นท์ 
คอร์เปอเรชั่น (Overseas 
Infrastructure & Urban Devel-
opment Corporation (KIND)) 

728 
เมกะวัตต์

• จดัท�ำรำยงำนกำรออกแบบ
เขื่อนและรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคม 
เป้ำหมำยคอืกำรขำยไฟฟ้ำ
ให้กับไทย 

• รอกำรน�ำเข้ำสูก่ระบวนกำร 
PNPCA ตำมข้อตกลง
แม่น�้ำโขง มำตรำ 5

โครงการ
เขื่อนสตรึงเตร็ง
Stung Treng 

แม่น�้ำโขง 
ที่เมืองสำมัคคี 
จงัหวดัสตรงึเตรง็ 
ประเทศกัมพูชำ

• เดิมคือ บริษัทเวียดนำม เออเบินร์
แอนด์อินดรัสเตรียลโซน เดเวลลอป
เม้นท์ คอร์เปอเรชั่น 

• ต่อมำเป็นบริษัท Royal Group

1,400 
เมกะวัตต์

• ปี 2020 รัฐบำลกัมพูชำ
ประกำศเลื่อนกำรก่อสร้ำง
เขือ่นบนแม่น�ำ้โขงออกไป 
10 ปี

• ต่อมำ 2021กระทรวง
พลังงำนและเหมืองแร่ได้
อนุญำตให้บริษัท Royal 
group ด�ำเนินกำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้และกำร
ประเมินผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคม 
(Pre-Feasibility) 
ฉบับใหม่ 

โครงการ
เขื่อนซ�าบอ 
Sam Bor 

แม่น�้ำโขง 
เมืองซ�ำบอ 
จังหวัดกระแจะ 
ประเทศกัมพูชำ 

• ปี 2006 บริษัท ไชน่ำเซำท์เทิน
พำวเวอร์กริด ของจีน 

• ปี 2016 บริษัท Royal Group 

2,600 
เมกะวัตต์

• ตุลำคม 2016 บริษัท 
Royal Group ได้ท�ำกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรและกำรประเมิน
ผลกระทบทำงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

• ปี 2020 รัฐบำลกัมพูชำ
ประกำศเลื่อนกำรก่อสร้ำง
เขื่อนบนแม่น�้ำโขงออก
เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
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3.1 สรุปข้อมูลกรอบควำมร่วมมือกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ
ระหว่ำงไทย-ลำว 

รัฐบำลไทยและรัฐบำลลำว ได้มีควำมร่วมมือด้ำนพลังงำน

ไฟฟ้ำภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) เรื่องควำมร่วมมือใน

กำรพัฒนำไฟฟ้ำในลำว มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 

เรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำไฟฟ้ำในลำว จ�ำนวน 6 ฉบับ 

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมำ ถือเป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ 

โดยเริ่มกำรรับซื้อไฟฟ้ำ จ�ำนวน 1,500 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน

มีกำรขยำยกำรรับซื้อไฟฟ้ำ เป็น 10,500 เมกะวัตต์1 มีกำร

เชื่อมโยงสำยส่งระหว่ำงสองประเทศ 12 จุด เพื่อรับซื้อไฟฟ้ำ

จำกกำรไฟฟ้ำของลำวและผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระใน สปป.ลำว

 

ปี 2565 ประเทศไทยได้รับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำ

และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินจำกลำวเข้ำสู่ระบบแล้ว จ�ำนวน จ�ำนวน 

11 โครงกำร รวมปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำทั้งสิ้น 6,2346 

เมกะวัตต์ (ดูตำรำงที่ 1 ประกอบ) ท�ำให้ปริมำณไฟฟ้ำที่ไทย

สำมำรถรับซื้อเพิ่มเติมจำกลำวเหลือเพียง ประมำณ 2,7654 

เมกะวตัต์ ต่อมำ กระทรวงพลงังำนและบ่อแร่ลำว ได้มีหนงัสอื

ถึงกระทรวงพลังงำน แจ้งควำมประสงค์เสนอขำยไฟฟ้ำจำก

โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำจ�ำนวน 5 โครงกำร ปริมำณเสนอขำยไฟฟ้ำ

รวม 4,200 เมกะวัตต์ และขอให้ขยำยกรอบควำมร่วมมือ

กำรรับซื้อไฟฟ้ำเพิ่มเติมเพื่อรองรับข้อเสนอดังกล่ำว 

วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน

แห่งชำติ มีมติเห็นชอบเรื่องกำรขยำยกรอบควำมร่วมมือกำร

ซื้อขำยไฟฟ้ำจำกปริมำณ 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 

เมกะวัตต์ เพื่อให้ไทยสำมำรถรับซื้อไฟฟ้ำได้ทุกโครงกำรที่

ทำงกำรลำวเสนอมำ และคณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบควำมเห็น

ของกพช. เม่ือวนัท่ี 1 มนีำคม 2565 และมกีำรลงนำมกำรขำย 

MOU ในวันที่ 4 มีนำคม 2565 

 

โครงกำรทีท่ำงลำวได้เสนอขำยไฟฟ้ำไทยและมีร่ำง Tariff MOU 

and ร่ำงสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement

- PPA) คือ โครงกำรเขื่อนน�้ำงึม 3 โครงกำรเขื่อนปำกแบง 

โครงกำรเข่ือนปำกลำย โครงกำรเข่ือนหลวงพระบำง โครงกำร

เขื่อนเซกอง 4A และ 4B

1 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/52081
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรงไฟฟ้าที่ไทยรับซื้อจากลาวและมาเลเซีย*

ล�าดับ ชื่อโครงการ
บริษัทไทยที่เป็นผู้ถือหุ้น/

ลงทุนร่วม

ก�าลังการผลิตตาม

สัญญา (เมกะวัตต์)/

ระยะเวลาสัมปทาน

ปีที่ผลิตไฟฟ้าเชิงพานิ

ชย์ (COD)

1 เขื่อนเทินหินบูน บริษัท จีเอ็มเอส พำวเวอร์ 

(GMS power company) 

434 เมกะวัตต์

25 และ 27 ปี

ธันวำคม 2555

2 เขื่อนห้วยเฮำะ บริษัท โกลว์พลังงำน จ�ำกัด

(Glow Co,Ltd)

126 เมกะวัตต์ 

30 ปี

กันยำยน 2542

3 เขื่อนน�้ำเทิน 2 บริษัทผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน) 

(EGGO Group)

948 เมกะวัตต์ 

25 ปี

เมษำยน 2553

4 เขื่อนน�้ำงึม 2 บริษัท รำชกรุ๊ป (RATCH), 

บริษัทซีเคพำวเวอร์ (CK.power)

596.60 เมกะวัตต์

27 ปี

มีนำคม 2554

5 เขื่อนไซยะบุรี บริษัทซีเคพำวเวอร์, บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 

จ�ำกัด (มหำชน) กรุ๊ป (EGGO Group)

1,220 เมกะวัตต์

29+2 = 31 ปี

29 ตุลำคม 2562

6 เขื่อนน�้ำเงี้ยบ 1 บริษัท อีแก็ทอินเตอร์เนชั่นแนล 

(EGAT International Co,Ltd)

269 เมกะวัตต์

27 ปี

มกรำคม 2562

7 เขื่อนเซเปียน เซน�้ำน้อย บริษัท รำช กรุ๊ป (RATCH Group) 354 เมกะวัตต์

27 ปี

มกรำคม 2562

8 โรงไฟฟ้ำหงสำลิกไนต์ บริษัทบ้ำนปู พำวเวอร์ (Banpu 

Power) บริษัท รำช กรุ๊ป (RATCH 

Group)

1,473 เมกะวัตต์

25 ปี

มิถุนำยน 2558,

พฤศจิกำยน 2558 

และมีนำคม 2559

9 โครงกำรสำยส่ง

ไทย - มำเลย์

300 เมกะวัตต์ 2545

10 เขื่อนน�้ำเทิน 1 บริษัท เอ็กโก้ กรุ๊ป (EGGO Group) 514 เมกะวัตต์ 

27 ปี

12 สิงหำคม 2565

รวม 6,324.60 เมกะวัตต์

* ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กันยายน 2565 และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ
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3.2 รำยงำนคณะมนตรีแม่น�้ำโขง (Council Study)

 ค ณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง (MRC) ได้จัดท�ำรำยงำน กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำและ

กำรบรหิำรจัดกำรแม่น�ำ้โขงท่ียัง่ยืน รวมท้ังผลกระทบจำกโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ในแม่น�ำ้โขง

สำยประธำน’ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘กำรศึกษำของคณะมนตรีแม่น�้ำโขง’) เมื่อปี 2554 

ภำยหลังกระบวนกำรปรกึษำหำรอืล่วงหน้ำของโครงกำรเขือ่นไซยะบรุ ีซึง่เป็นเขือ่นแห่งแรกทีส่ร้ำงบนแม่น�ำ้โขง

ตอนล่ำง ในครั้งนั้น เวียดนำมเรียกร้องให้ระงับกำรก่อสร้ำงเขื่อนแม่น�้ำโขง 10 ปี เพื่อให้มีกำรศึกษำเพิ่มเติม

และท�ำควำมเข้ำใจผลกระทบระดับลุม่น�ำ้ให้ดขีึน้ ซึง่ทำงกมัพชูำก็สนบัสนนุต่อข้อเสนอนี ้ในเวลำต่อมำ เนือ่งจำก

ไม่สำมำรถตกลงกันได้เกี่ยวกับโครงกำรเขื่อนไซยะบุรีในระหว่ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ (PNPCA) 

ประเทศสมำชิกลุ่มน�้ำโขง จึงเสนอให้ท�ำกำรศึกษำของคณะมนตรีฯ เพื่ออุดช่องว่ำงด้ำนองค์ควำมรู้ และท�ำ

ควำมเข้ำใจผลกระทบในภำพรวม 

รำยงำนฉบับนีใ้ช้เวลำศกึษำ 7 ปี งบประมำณ 4.7 ล้ำนเหรยีญสหรฐั มเีป้ำหมำยเพือ่ให้ข้อมลูต่อประเทศสมำชกิ

คือ กัมพูชำ สปป.ลำว ไทยและเวียดนำม ในแง่ของผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบของกำรพัฒนำทรัพยำกร

ในลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำงและแผนกำรก่อสร้ำงเขื่อนไฟฟ้ำ ผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ แผนกำรพัฒนำ

โครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำ 11 โครงกำรบนแม่น�้ำโขงตอนล่ำง และเขื่อนอีก 120 แห่งในแม่น�้ำสำขำภำยในปี 2583 

เป็นภัยคุกคำมอย่ำงร้ำยแรงต่อนิเวศวิทยำและเศรษฐกิจของภูมิภำค รวมทั้งกระทบต่อกำรเข้ำถึงอำหำรของ

ประชำชนในท้องถิ่น

รำยงำนเตือนว่ำ จะเกิดผลกระทบร้ำยแรง และมีต้นทุนจำกโครงกำรเขื่อนในปัจจุบันและในอนำคต เนื่องจำก

จะน�ำไปสู่ควำมสูญเสียอย่ำงร้ำยแรงและข้ำมพรมแดน ต่อกำรท�ำประมง กำรไหลของตะกอน และนิเวศบริกำร 

ผลกระทบเหล่ำนี้จะท�ำให้ขำดควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อชุมชนตลอดทั่วลุ่มน�้ำโขง และจะ

ส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำงในกำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)

ข้อค้นพบส�าคัญจากการศึกษาของคณะมนตรีฯ สรุปได้ดังนี้

• แผนกำรพัฒนำโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำ จะท�ำให้ปริมำณของตะกอนที่ไหลไปถึงสำมเหลี่ยมปำก

แม่น�้ำโขงลดลงถึง 97% ตะกอนเหล่ำนี้ช่วยเพิ่มสำรอำหำรและช่วยฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศโดยรวม และเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรเกษตร กำรประมง และคุณภำพน�้ำ ซึ่งย่อมช่วยสนับสนุน

เศรษฐกิจของประเทศในลุ่มน�้ำด้วย

• แผนกำรพัฒนำโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำจะท�ำให้ปริมำณสัตว์น�้ำลดลงอย่ำงมำก โดยจะท�ำให้ชีวมวล

ด้ำนประมงลดลง 35 – 40% ภำยในปี 2563 และ 40 – 80% ภำยในปี 2583 ท�ำให้ประเทศต่ำง ๆ 

สูญเสียปริมำณสัตว์น�้ำเป็นสัดส่วนดังนี้ ไทย 55%; ลำว 50%; กัมพูชำ 35%; และเวียดนำม 30%

• แผนกำรพัฒนำโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำจนถึงปี 2583 จะท�ำให้พันธุ์ปลำอพยพในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ

แม่น�้ำโขงสูญพันธุ์ไป พันธุ์ปลำอพยพในแม่น�้ำโขงไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตในอ่ำงเก็บน�้ำของเขื่อนต่ำง ๆ 

ซึ่งมีแผนก่อสร้ำงระหว่ำงปี 2563 ถึง 2583 ได้
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• กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะภูมิอำกำศ รวมทั้งกำรสูญเสียด้ำนประมง จะกระทบต่อควำมมั่นคงทำง

อำหำรอย่ำงรุนแรงในชุมชนต่ำง ๆ ของลำวและกัมพูชำ

• กำรลงทุนที่มำกเกินไปในภำคเกษตรและเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะภูมิอำกำศ

ที่รุนแรงยิ่งขึ้นจะส่งผลกระทบโดยรวม ปิดกั้นโอกำสที่ประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำงจะสำมำรถบรรลุหรือ

รักษำระดับกำรเป็นประเทศรำยได้ระดับต�่ำหรือปำนกลำงได้

• ประโยชน์และต้นทนุจำกกำรพฒันำเขือ่นไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ จะเกดิขึน้อย่ำงไม่เท่ำเทยีมกนัตลอดทัง้ลุม่น�ำ้โขง

ตอนล่ำง และไม่จ�ำกัดอยู่เฉพำะประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงกำร โครงกำรเขื่อนจะสร้ำงให้ประโยชน์

กับประเทศสมำชิกลุ่มน�้ำโขง ทั้ง 4 ประเทศ แตกต่ำงกันไป

• ก�ำไรส่วนใหญ่จำกเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำจะตกเป็นของบริษัทและธนำคำรต่ำงชำติ ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ

มหำศำลจำกโครงกำรเข่ือนแม่น�ำ้โขง จะตกเป็นของประเทศผูล้งทุน จำกต่ำงชำต ิไม่ว่ำจะเป็นจนี มำเลเซีย 

และเกำหลใีต้ ในขณะทีต้่นทนุจำกโครงกำรเหล่ำนีจ้ะต้องถกูแบกรบัโดยชมุชนชำวประมงและเกษตรกร

ที่อำศัยอยู่ตำมระเบียงแม่น�้ำโขงเป็นส่วนใหญ่

• กำรบรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื SDG ต้องพึง่พำต้นทุนและควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำต ิโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง กำรมีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีป่ำในแหล่งต้นน�้ำ และประเทศลุ่มน�้ำ และมีกำรไหลของแม่น�้ำตำม

ฤดกูำลเพ่ือเก้ือหนุนต่อแม่น�ำ้โขงซ่ึงเป็นแหล่งประมงน�ำ้จดืใหญ่สดุของโลก แผนกำรพฒันำเข่ือน จะท�ำให้

เกิดควำมเสี่ยงมำกขึ้น และลดควำมยั่งยืนของแต่ละประเทศสมำชิกในลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำง ครัวเรือนและ

ประชำชนที่ยำกจนสุด จะได้รับควำมเสี่ยงมำกกว่ำ และแม้จะไม่มีกำรส�ำรวจอย่ำงเพียงพอในกำรศึกษำ

ของคณะมนตรีฯ แต่คำดว่ำกลุ่มชนพื้นเมืองและชุมชนชำติพันธุ์ส่วนน้อย จะเป็นผู้แบกรับควำมเสี่ยง

และภัยคุกคำมมำกกว่ำกลุ่มอื่น 

กำรศกึษำของคณะมนตรฯี ระบเุช่นนี ้จงึเกดิค�ำถำมว่ำ เหตใุดเรำจงึปล่อยให้โครงกำรเขือ่นทีส่ร้ำงควำมเสยีหำย

ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมยังคงเดินหน้ำต่อไป?

ปฏิญญำจำกที่ประชุมผู้น�ำประเทศลุ่มน�้ำโขงปี 2561 (2018 MRC 

Leaders’ Summit Declaration) ระบุว่ำให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน

ที่จะต้องพิจำรณำกำรศึกษำของคณะมนตรีฯ เพือ่ใช้เป็น “ข้อมลู

อ้ำงองิในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนและโครงกำร

ระดับชำติ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของ MRC” 

แต่ที่ผ่ำนมำรัฐบำลต่ำง ๆ กลับไม่ได้อธิบำยว่ำ ข้อมูลนี้จะส่งผลต่อ

กำรตัดสินใจเกี่ยวกับโครงกำรเขื่อนแม่น�้ำโขงอย่ำงไร

ยงัมทีำงเลอืกอ่ืนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพลงังำนในภมูภิำค 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำของคณะมนตรีฯ ได้แก่ ประเทศสมำชิก

ลุม่น�ำ้โขงควรพจิำรณำเทคโนโลยพีลังงำนใหม่ เช่น พลงังำนแสงอำทติย์

และลม เพื่อใช้เป็นทำงเลือกทดแทนไฟฟ้ำจำกเขื่อน รวมทั้งกำร

บริหำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำร และมำตรกำรประหยัดพลังงำน 

ถือเป็นองค์ควำมรู้ส�ำคัญส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ พลังงำน

และควำมมั่นคงทำงอำหำรให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นในลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำง
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มีสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเข้ำประเทศไทยที่ชำยแดน อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

และส่งไปยังสถำนีไฟฟ้ำหลักที่ จ.ขอนแก่น 

เขื่อนไซยะบุรี เป็นกำรลงทุนของบริษัท ช.กำรช่ำง โดยบริษัท

ไซยะบุรีพำวเวอร์ (CKP) มูลค่ำประมำณ 1.5 แสนล้ำนบำท 

สินเชื่อจำกธนำคำรไทย 6 แห่ง คือธนำคำรไทยพำนิชย์ 

ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก

และน�ำเข้ำ ธนำคำรกรุงเทพ และธนำคำรทิสโก้ 

เขื่อนไซยะบุรี เริ่มผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นทำงกำร 

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2562 แต่ได้มีกำรทดลองกำรผลิตไฟฟ้ำ 

ในเดอืนกรกฎำคม 2562 ซึง่เป็นช่วงฤดฝูน ในช่วงท่ีมกีำรทดลอง

ผลิตไฟฟ้ำดังกล่ำวพบว่ำระดับน�้ำโขงทำงท้ำยน�้ำของเขื่อน 

ลดลงระดับอย่ำงรุนแรง กว่ำ 3-4 เมตร ภำยสัปดำห์เดียว 

ส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อระบบนิเวศแม่น�้ำโขง โดยเฉพำะ

กำรอพยพของปลำ เนือ่งจำกเป็นฤดทูีม่กีำรอพยพของพนัธุป์ลำ

ธรรมชำติเป็นจ�ำนวนมำก 

ในช่วงนั้นพบว่ำชำวบ้ำนจับปลำได้จ�ำนวนมำก ระดับน�้ำโขง

ที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้พบปลำและสัตว์น�้ำขนำดเล็กตำย

อยู่ตำมริมฝั่งน�้ำโขง ปลำและสัตว์น�้ำบำงส่วนไม่สำมำรถว่ำย

ลงไปตำมระดับน�้ำที่ลดอย่ำงทันที นอกจำกนี้ยังพบลูกปลำ 

กุ้ง หอย ขนำดเล็กที่ตกค้ำง แห้งตำยอยู่ตำมแอ่งน�้ำ 

4

เข่ือนไซยะบุรี 

เข่ือนไซยะบุรี สร้ำงก้ันแม่น�้ำโขง ท่ีเมืองไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศลำว อยู่บริเวณ
ท้ำยน�้ำลงมำจำกเมืองหลวงพระบำงรำว 80 กม. และห่ำงจำก อ.เชียงคำน จ.เลย 
รำว 200 กม. เป็นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีควำมยำว 810 เมตร ก�ำลังผลิตติดต้ัง 
1,285 เมกะวัตต์ ท�ำสัญญำขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 1,220 
เมกะวัตต์ โดยมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำผูกพันกำรรับซ้ือไฟฟ้ำเป็นเวลำ 29 ปี (และต่อมำ
ได้ขำยเพ่ิมอีก 2 ปี รวมเป็น 31 ปี) 

จำกควำมผันผวนของระดับน�้ำโขงจำกกำรทดลองใช้งำนเขื่อน

ไซยะบุรี มีรำยงำนว่ำวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ส�ำนักงำน

ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบำลลำว ขอให้มีกำร

ชะลอกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกภำวะน�้ำโขง

ลดระดับอย่ำงรุนแรง กำรอพยพของปลำ 

หลงัจำกมกีำรใช้งำนเข่ือนไซยะบุรีเพือ่ผลติไฟฟ้ำ พบว่ำตะกอน

ในแม่น�้ำโขงหำยไป แม่น�้ำโขงที่เคยขุ่นและอุดมด้วยตะกอน

แร่ธำตุกลับกลำยเป็นน�้ำใส สีฟ้ำรำวกับน�้ำทะเล ตะกอนที่

หำยไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพชืริมน�ำ้ ชำวบ้ำนรมิฝ่ังโขง

พบว่ำต้นไคร้น�้ำ ที่ขึ้นตำมตลิ่งแม่น�้ำโขงและบนเกำะแก่ง 

แห้งตำยเป็นจ�ำนวนมำก ตลอดระยะทำงตัง้แต่อ�ำเภอเชยีงคำน-

ปำกชม จ.เลย ลงไปถงึ อ.สงัคม จ.หนองคำย เป็นปรำกฎกำรณ์

ที่คนลุ่มน�้ำโขงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ 

“ไม่เคยเห็นแม่น�้ำโขงเป็นแบบนี้มำก่อนในชีวิต” 
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หลังจำกมีกำรใช้งำนเข่ือนไซยะบุรีเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ พบว่ำตะกอน
ในแม่น�้ำโขงหำยไป แม่น�้ำโขงท่ีเคยขุ่นและอุดมด้วยตะกอนแร่ธำตุ
กลับกลำยเป็นน�้ำใส สีฟ้ำรำวกับน�้ำทะเล ตะกอนท่ีหำยไป
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพืชริมน�้ำ ชำวบ้ำนริมฝ่ังโขงพบว่ำ
ต้นไคร้น�้ำ ท่ีข้ึนตำมตล่ิงแม่น�้ำโขงและบนเกำะแก่ง แห้งตำย
เป็นจ�ำนวนมำก ตลอดระยะทำงต้ังแต่อ�ำเภอเชียงคำน-ปำกชม 
จ.เลย ลงไปถึง อ.สังคม จ.หนองคำย เป็นปรำกฎกำรณ์
ท่ีคนลุ่มน�้ำโขงอำยุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ 
“ไม่เคยเห็นแม่น�้ำโขงเป็นแบบน้ีมำก่อนในชีวิต” 
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4.1 สรุปคดีศำลปกครอง กรณีเข่ือนไซยะบุรี

 7 สงิหาคม พ.ศ. 2555 ผูฟ้้องคด ี37 รำย จำก 8 จังหวดัลุม่น�ำ้โขงของประเทศไทย พร้อมทัง้อกี 

1,000 รำยชือ่ทีส่นับสนุน ยืน่ฟ้องต่อศำลปกครองในคดท่ีีเกีย่วกบัเข่ือนไซยะบุร ีในนำมเครอืข่ำย

ประชำชนไทย 8 จงัหวดัลุ่มน�ำ้โขง ร่วมกับทมีกฎหมำยจำกมลูนธิศินูย์ข้อมลูชมุชน (Community 

Resource Center) เนื่องจำกประเทศไทยท�ำสัญญำรับซื้อไฟฟ้ำผลิตจำกเขื่อนไซยะบุรีถึง 95% โดยคดีนี้ได้

ฟ้องคดต่ีอ 5 หน่วยงำนรฐัไทย คอื กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำน

แห่งชำต ิกระทรวงพลงังำน กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (กรมทรพัยำกรน�ำ้ ในฐำนะส�ำนกังำน

เลขำธิกำรคณะกำรมำธิกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย) และคณะรัฐมนตรี 

มูลเหตุฟ้องคดีดังนี้ 

1) สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระหว่ำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยและบรษิทัไซยะบุรพีำวเวอร์จ�ำกดัน้ัน

ไม่สมบูรณ์ 

2) ละเลยกำรปฏบัิติตำมกระบวนกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำและข้อตกลงแม่น�ำ้โขง พ.ศ. 2538 

รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในประเทศ 

3) กำรอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำไซยะบุรีไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำก

เครือข่ำยภำคประชำชนเห็นว่ำ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นกำรลงนำมระหว่ำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

แห่งประเทศไทยและบริษัทไซยะบุรีพำวเวอร์จ�ำกัด เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 โดยกำรลงนำม

ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำนั้นไม่เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญไทยและควำมตกลงว่ำด้วย

กำรร่วมมือกำรพัฒนำลุ่มแม่น�้ำโขงแบบยั่งยืน หรือ “ควำมตกลงแม่น�้ำโขง” ซึ่งรวมถึงระเบียบ

ปฏิบัติเรื่องกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำและข้อตกลง (Procedure for Notification Prior 

Consultation and Agreement- PNPCA) 

ในขณะทีส่ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจะได้รบักำรลงนำมกต่็อเมือ่พนัธกรณรีะดบัภมูภิำคได้ด�ำเนนิกำรจนเสรจ็สิน้เสยีก่อน 

แต่ประเทศไทยกลับเดินหน้ำลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยที่กระบวนกำรกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ

และข้อตกลงยังไม่แล้วเสร็จ และก่อนที่ประเทศลำวจะให้รำยงำนกำรศึกษำและข้อมูลที่ร้องขอโดยประเทศ

เพื่อนบ้ำน 

ผู้ฟ้องคดีมีควำมเป็นห่วงต่อผลกระทบ

ที่ตำมมำภำยหลังกำรก่อสร้ำงเขื่อน

ไซยะบุรี เช่น กำรสูญพันธุ์ของปลำ 

ตะกอนดนิและแร่ธำตุ ผลกระทบทำง

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ควำมมัน่คง

ทำงอำหำร น�ำ้แล้ง เกษตรกรรมและ

อุทกภัย



สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง24

      
Justice for th

e Mekong River and her people

Justice for th
e Mekong River and her people

      
Justice for th

e Mekong River and her people

 » 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ศำลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจำรณำคดี 

 » 24 มิถุนายน 2557 ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด โดยเห็นว่ำศำลมีอ�ำนำจพิจำรณำคดี 

กำรเปิดเผยข้อมูลและกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่ไม่ครบถ้วน และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญ

และระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 เป็นคดีพิพำท

เกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยตำมมำตรำ 9 ของ

พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงและน่ำจะได้รับผลกระทบจำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพรำะต้องอำศัยและพึ่งพิงจำกแม่น�้ำโขง ผู้ฟ้องคดี

จงึควรมส่ีวนร่วมอย่ำงเต็มทีใ่นกำรคุ้มครอง ส่งเสริมและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม รวมท้ังควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

เพื่อควำมยั่งยืน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสียหำยหรือน่ำจะเสียหำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้จำกกำรละเลยปฏิบัติตำม

กฎหมำยเช่นว่ำนั้น จึงย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศำลปกครองตำมมำตรำ 42 วรรค 1 แม้ว่ำจะหมดอำยุของ

กำรฟ้องคดีไปแล้ว แต่ว่ำคดีดังกล่ำวเกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะและศีลธรรมอันดีของประชำชน ศำลจึงรับไว้

พิจำรณำได้ตำมมำตรำ 42 วรรค 2 ศำลปกครองสูงสุดจึงมีค�ำพิพำกษำให้รับฟ้องเฉพำะประเด็นที่ว่ำกำรอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีให้ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำไซยะบุรีไม่ชอบด้วยกฎหมำย นอกเหนือจำกนั้นเห็นตำม

ศำลปกครองชั้นต้น

 » 30 พฤศจกิายน 2558 ศำลออกนัง่พจิำรณำคด ีได้รบัฟังสรปุข้อเทจ็จรงิจำกคูค่วำม คดีมปีระเดน็ต้องวนิจิฉัยว่ำ 

ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีกำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อน

ไชยะบรีุหรอืไม่ เมือ่ศำลพเิครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรเผยแพร่ข้อมลูกำรด�ำเนนิกำรสญัญำชือ้ขำยไฟฟ้ำเขือ่นไซยะบรุี

บนเว็บไซด์ www.eppo.go.th และบนเวบ็ไซด์ของส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีถอืได้ว่ำได้มกีำรเผยแพร่

ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำ เขื่อนไซยะบุรีตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

2550 แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 5 (คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรี) จึงไม่ได้

ละเลยต่อหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ กรณีกำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไชยะบุรี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 

และที่ 3 (กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงำน) จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้ำที่ตำมมติของ

คณะรัฐมนตรีและดำมรัฐธรรมนูญ กรณีกำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไชยะบุรีเช่นกัน นอกจำกนี้ 

กำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไซยะบุรีไม่ใช่โครงกำรหรือกิจกำรที่ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ไม่มหีน้ำทีต้่องจัดท�ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม กรณีกำรด�ำเนินกำรสัญญำชื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไซยะบุรี และไม่ได้ละเลยต่อหน้ำที่ ในกรณีดังกล่ำว 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยำกรน�้ำได้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบ

ปฏิบัติ เรื่องกำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำและข้อตกลง (PNPCA) เกี่ยวกับกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำกรณี

กำรด�ำเนินโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำไซยะบุรีแล้ว โดยไม่ได้ละเลยต่อหน้ำที่ในกรณีดังกล่ำว

 » 25 ธันวาคม 2558 ศำลนัดอ่ำนค�ำพิพำกษำคดี พิพำกษำยกฟ้อง 

 » 25 มกราคม 2559 เครือข่ำยประชำชน 8 จังหวัดลุ่มน�้ำโขง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดอีกครั้ง 
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 » 14 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ำยประชำชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน�้ำโขง ได้ยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมต่อศำลปกครอง

สูงสุด กรณีคดีเกี่ยวกับผลกระทบข้ำมพรมแดนจำกกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกเขื่อนไซยะบุรี โดยเป็นกำรยื่นเอกสำร

เพิ่มเติม หลังจำกที่เขื่อนไซยะบุรีได้เริ่มผลิตไฟฟ้ำเชิงพำนิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2562 และเกิดปรำกฎกำรณ์

กำรเปลี่ยนแปลงของแม่น�้ำโขงทำงระบบนิเวศอย่ำงหนัก บริเวณท้ำยน�้ำจำกเขื่อนไซยะบุรี ที่พรมแดนไทยลำว 

จำก อ.เชยีงคำน จ.เลย ลงไปจนถงึ จ.นครพนม และจ.อบุลรำชธำน ีอำทิ ระดบัน�ำ้ท่ีผนัผวน ข้ึนลงผดิธรรมชำติ

และปรำกฎกำรณ์แม่น�้ำโขงสีครำม ซึ่งหมำยถึงแม่น�้ำขำดตะกอน แร่ธำตุสำรอำหำรที่จ�ำเป็นต่อสัตว์น�้ำและ

เกษตรกรรมตลอดลุ่มน�้ำ และส่งผลกระทบต่อระบบน�้ำประปำของชุมชนและเมืองขนำดใหญ่ตลอด 7 จังหวัด

ในภำคอสีำน เครอืข่ำยประชำชนฯจึงได้ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิและให้ขอให้ศำลมคี�ำสัง่คุม้ครองชัว่ครำวและให้ศำล

มคี�ำสัง่โดยเรว็ให้ระงบักำรซือ้ไฟฟ้ำ จนกว่ำจะมมีำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ำมพรมแดน 

โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และน�ำส่งเอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด เนื่องจำก

มีข้อเท็จจริงเพิมขึ้นที่ก�ำลังเกิดใหม่ดังเป็นที่ประจักษ์

 » 3 พฤษภาคม 2565 ศำลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจำรณคดีครั้งแรก คดีหมำยเลขด�ำที่ ส.493/2555 และคดี

หมำยเลขด�ำ อส.11/2559 ตุลำกำรเจ้ำของส�ำนวนอ่ำนสรุปข้อเท็จจริงในคดีให้ผู้ฟ้องคดีได้รับฟัง ตุลำกำร

ผู้แถลงคดีได้แถลงควำมเห็นตน
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ศำลได้ก�ำหนดประเด็นในกำรวินิจฉัย 2 ประเด็น คือ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 5 ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติในเรื่องกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสมหรือไม่และได้ด�ำเนินกำรจัดกำรรับฟัง

ควำมคดิเห็นอย่ำงเพยีงพอและจริงจังหรอืไม่ และ 2 ผูถู้กฟ้องคดท้ัีง 5 ละเลยต่อหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้

ต้องปฏิบัติในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดนในกำรจัดท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำหรือไม่ 

 » 17 สิงหาคม 2565 ศำลปกครองได้อ่ำนค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด พิจำรณำ “ยกฟ้องตำมศำลชั้นต้น” 

โดยสรปุว่ำ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำไม่ได้ส่งผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและสังคมต่อประชำชนไทย 8 จงัหวัดลุม่น�ำ้โขง 

แต่ตัวโครงกำรเขื่อนไซยะบุรีก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่ำว และ พรบ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุให้กำรท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำต้องจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 

ส่วนประเด็นกำรจดัรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชนเกีย่วกับกรณเีขือ่นไซยะบรุนีัน้ถอืว่ำได้มกีำรจดัครอบคลมุแล้ว 

ค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีรายละเอียดที่น่าสนใจส่วนหนึ่งดังนี้ 

“เมือ่บทบญัญัติมำตรำ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช 2550 (ซ่ึงใช้ในขณะเกดิเหตคุดนีี)้ 

ได้บัญญตัใิห้กำรด�ำเนินโครงกำรหรือกจิกรรมท่ีอำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรนุแรง ท้ังทำงด้ำนคณุภำพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ จะต้องศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภำพของประชำชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ก่อนที่จะมีกำรด�ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น”

“แต่ในประเด็นนี้ไม่ปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำ กำร

ด�ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมในเรื่องกำรจัดซื้อ

ไฟฟ้ำจำกโครงกำรไซยะบรุไีด้ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ 

ตำมที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวบัญญัติไว้แต่

อย่ำงใด”

“อีกทั้งประกำศก�ำหนดประเภทและขนำดของ

โครงกำรหรอืกจิกำรของส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกจิ 

หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้อง

จดัท�ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 47 แห่ง

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ

สิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นบทบญัญตัิ
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ที่บังคับใช้ขณะเกิดข้อพิพำท ขณะได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อท�ำสัญญำจัดซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรไซยะบุรีนั้น 

ก็มิได้ก�ำหนดให้โครงกำรสัญญำรับซื้อไฟฟ้ำต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อนด�ำเนินโครงกำร

“ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กฟผ.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 

(กระทรวงพลังงำน) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 (คณะรัฐมนตรี) จึงไม่มีหน้ำที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่อง

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรไขยะบุรีแต่อย่ำงใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ 1 และผู้ฟ้องคดีที่ 3 ถึงผู้ฟ้องคดีที่ 37 

จึงไม่อำจรับฟังได้” 

“แม้โครงกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรไซยะบุรีจะเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กฟผ.) 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (กระทรวงพลังงำน) และผู้ถูกฟ้อง

คดีที่ 5 (คณะรัฐมนตรี) แต่โครงกำรหรือกิจกรรมเช่นว่ำ หำมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมสุขภำพอนำมัย 

คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญ แต่อย่ำงใดไม่

“โครงกำรดงักล่ำวจึงไม่อยูใ่นเงือ่นไขทีต้่องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 57 ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2550 ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กฟผ.) จะได้ท�ำกำรลงนำมในสัญญำซื้อไฟฟ้ำโครงกำรไซยะบุรีแต่

อย่ำงใดอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดีที ่1 (นำยนวิฒัน์) และผูฟ้้องคดทีี ่3 ถงึผูฟ้้องคดทีี ่37 ในประเดน็นีไ้ม่อำจรบัฟังได้”

“ส่วนกรณทีีผู่ฟ้้องคดี อ้ำงในค�ำอทุธรณ์ว่ำกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ไซยะบรุไีม่ได้ด�ำเนนิกำร

ให้สอดคล้องกบัควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอืเพือ่กำรพฒันำลุม่แม่น�ำ้โขงอย่ำงยัง่ยนื พ.ศ. 2538 และกระบวนกำร

ตำมระเบยีบปฏิบติั เรือ่ง กำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) นัน้ เหน็ว่ำ เมือ่ข้อเท็จจรงิ

ปรำกฏว่ำ ภำยหลังที่ สปป. ลำว เจ้ำของโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำไซยะบุรี ได้ยื่นเสนอโครงกำรแก่

ส�ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง และต่อมำส�ำนกังำนเลขำธกิำรคณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง ได้แจ้ง

ให้รำชอำณำจักรไทย โดยคณะกรรมกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย ด�ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กำรแจ้ง 

กำรปรึกษำหำรีอล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA)

“ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 4 (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม) โดยกรมทรพัยำกรน�ำ้ ในฐำนะส�ำนกัเลขำธกิำร

คณะกรรมกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย ได้จัดเวทีให้ข้อมูลโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำไซยะบุรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

22 ม.ค. 2554 ณ อ�ำเภอเชียงของ จ.เชียงรำย โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรให้ข้อมูล 86 คน จำกพื้นที่ จ.เชียงรำย 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2554 ณ อ.เชียงคำน จ.เลย โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรให้ข้อมูล 127 คน จำกพื้นที่ 

จ.เลย หนองคำยและบึงกำฬ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2554 ณ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีผู้เข้ำ

ร่วมรับฟังกำรให้ข้อมูล 125 คน จำกพื้นที่ จ.นครพนม มุกดำหำร อ�ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี และประชุม

สรุปผลที่ได้จำกเวทีทั้ง 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2554 โดยเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นักวิชำกำรอิสระ สมำชิก

วุฒิสภำ และคณะผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 

มำให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนครั้งต่อไป
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“อีกทั้งกรมทรัพยำกรน�้ำได้ด�ำเนินกำรน�ำข้อมูลโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำไซยะบุรีเท่ำที่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผย

จำกรัฐบำล สปป.ลำว ลงเผยแพรในเว็บไซต์ของคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง จึงเห็นว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดย

กรมทรัพยำกรน�้ำ ได้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กำรแจ้ง กำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ

และข้อตกลง (PNPCA) เกีย่วกบักำรปรกึษำหำรอืล่วงหน้ำกรณกีำรด�ำเนนิโครงกำรเข่ือนไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ไชยะบุรแีล้ว

“ดังนั้น จึงฟังว่ำผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ) ได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธะผูกพัน

ของรำชอำณำจกัรไทยในเรือ่งระเบยีบปฏบิติั เรือ่ง กำรแจ้ง กำรปรกึษำหำรอืล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) แล้ว 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จึงมิได้ละเลยหน้ำที่แต่อย่ำงใด

“ส�ำหรับคดีนีผู้ฟ้้องคดี (นำยนวิฒัน์และพวก) ฟ้องว่ำ กฟผ. กับพวกรวม 5 คน ได้มมีตใิห้ด�ำเนนิโครงกำรสญัญำ

ซื้อไฟฟ้ำจำกเขื่อนไซยะบุรี (สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว) ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำ กำรด�ำเนินโครงกำร

ดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดนอย่ำงร้ำยแรง ดังนั้น จึงควรมีกำร

จัดท�ำกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ถูกต้อง

“ต่อมำศำลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพำกษำยกฟ้อง เนื่องจำกพิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

(คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ) และที่ 5 (คณะรัฐมนตรี) มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กฟผ.) และที่ 3 

(กระทรวงพลงังำน) เปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินกำรสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเข่ือนไซยะบุรี ซ่ึงผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 และท่ี 3 

ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำเข่ือนไซยะบุรบีนเวบ็ไซต์ www.eppo.go.th และบนเวบ็ไซต์

ของส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

“จึงถือได้ว่ำได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไซยะบุรี ตำมมำตรำ 57 วรรคหนึ่ง 

ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550 แล้ว ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 (คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต)ิ 

และที่ 5 (คณะรัฐมนตรี) จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กรณีกำรด�ำเนินกำร

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเขือ่นไซยะบรุ ีและผูถ้กูฟ้องคดท่ีี 1 (กฟผ.) และท่ี 3 (กระทรวงพลงังำน) ไม่ได้ละเลยต่อหน้ำท่ี 

ตำมมติของผูถ้กูฟ้องคดีที ่5 และตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย กรณกีำรด�ำเนนิกำรสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ

เขื่อนไซยะบุรีเช่นกัน

“นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไซยะบุรีไม่ใช่โครงกำรหรือกิจกำรที่ต้องจัดท�ำรำยงำน

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ

สิง่แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 ผูถ้กูฟ้องคดีที ่1 (กฟผ.) จงึไม่มหีน้ำทีต้่องจดัท�ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมกรณีกำรด�ำเนินกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเขื่อนไซยะบุรี และไม่ได้ละเลยต่อหน้ำที่ในกรณีดังกล่ำว”
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 ค วำมส�ำคญัของฮสูะโฮง คือเป็นช่องน�ำ้เดยีว

ทีไ่ม่มนี�ำ้ตกหรอืแก่งขนำดใหญ่ มนี�ำ้ไหล

ตลอดปี เป็นเส้นทำงอพยพของปลำจำก

แม่น�้ำโขงตอนล่ำง จำกกัมพูชำ ทะเลสำบเขมร ที่สำมำรถว่ำย

ขึ้นมำยังแม่น�้ำโขงตอนบนได้ตลอดทั้งปี ในขณะที่ช่องทำงน�้ำ

อื่น ๆ เป็นแก่งขนำดใหญ่น�้ำตก เช่น น�้ำตกคอนพะเพ็ง น�้ำตก

หลีผ่ ีซึง่ปลำไม่สำมำรถว่ำยผ่ำนไปได้ตลอดทกุฤดกูำล โดยเฉพำะ

ในช่วงฤดูแล้งที่น�้ำโขงลดระดับลง

เขื่อนดอนสะโฮง มีควำมสูง 25 เมตร มีก�ำลังผลิตติดตั้ง 260 

เมกะวตัต์ ข้อมลูระบุว่ำผลติไฟฟ้ำเพือ่ใช้ในประเทศและส่งออก

ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ผู้พัฒนำโครงกำรคือบริษัท Mega 

First Corporation Berhad (MFCB) จำกมำเลเซีย และ

รัฐบำลลำว 

มถุินำยน 2557 รัฐบำลลำวเหน็ชอบให้จดัท�ำกำรปรึกษำหำรอื

ล่วงหน้ำ PNPCA โดยเริม่ในเดือนกรกฎำคม 2557 และสิน้สดุ

ระยะเวลำ 6 เดือน ในเดือนมกรำคม 2558 (ซึ่งระยะเวลำ 

6 เดือนนี้สำมำรถขยำยได้หำกรัฐบำลประเทศสมำชิกร้องขอ)

บรษิทัดอนสะโฮงเพำเวอร์ ลงนำมสญัญำสมัปทำน (Concession 

Agreement) กบัรฐับำลลำว เพือ่สร้ำง ด�ำเนนิกำร และส่งมอบ

โครงกำรในช่วงเวลำ 25 ปี ภำยหลังค�ำประกำศนี้ 1 ตุลำคม 

2558 บริษัทเมกะเฟิร์ส ประกำศว่ำมีกำรลงนำมในสัญญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) ส�ำหรับ

เขื่อนดอนสะโฮงแล้วกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งลำว (EDL)

5

เข่ือนดอนสะโฮง 

เข่ือนดอนสะโฮง เข่ือนแห่งท่ี 2 บนแม่น�้ำโขงตอนล่ำง ก่อสร้ำงก้ันช่องน�้ำ “ฮูสะโฮง” 
เขตเมืองโขง แขวงจ�ำปำสัก ประเทศลำว ติดพรมแดนกัมพูชำ ช่องน�้ำฮูสะโฮง 
เป็นส่วนหน่ึงของ “สีพันดอน” ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีแม่น�้ำโขงแผ่ออกเป็นแขนงต่ำง ๆ 
กว่ำ 17 ช่อง 

มกีำรท�ำสญัญำเหมำช่วงให้บรษิทั Sinohydro International 

Corporation จำกจีนเป็นผู้ก่อสร้ำงโครงกำร

ส�ำหรับประเทศไทย กรมทรัพยำกรน�้ำ ในฐำนะส�ำนักงำน

เลขำธิกำรแม่น�้ำโขงของประเทศไทยในขณะนั้น ได้จัดเวที

ให้ข้อมูลโครงกำรกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ตำมระเบียบ PNPCA 

จ�ำนวน 6 ครั้ง ที่จังหวัด อุบลรำชธำนี นครพนม เชียงรำย 

หนองคำย เลย และกรุงเทพมหำนคร ซึ่งทุกเวทีประชำชน

ท่ีเข้ำร่วมได้แสดงจดุยนืคัดค้ำนและไม่เหน็ด้วยกบักำรก่อสร้ำง

เขื่อนดอนสะโฮงหรือเขื่อนอื่น ๆ บนแม่น�้ำโขง และขอให้มี

กำรศึกษำผลกระทบข้ำมพรมแดนเพิ่มเติม 

กำรจัดเวทีครั้งสุดท้ำยที่สโมสรทหำรบก กรุงเทพมหำนคร 

พบว่ำยังเป็นกระบวนกำรที่ปิดกั้นกำรเข้ำมีส่วนร่วมและ

กำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน ท�ำให้เกิดข้อกังขำ

ต่อควำมโปร่งใสของกระบวนกำรดังกล่ำว 

16 สิงหำคม 2559 รัฐบำลลำวได้ท�ำกำรวำงศิลำฤกษ์ก่อสร้ำง

เขื่อนดอนสะโฮงอย่ำงเงียบ ๆ และก่อสร้ำงเขื่อนชั่วครำว 

Coffer dam เพื่อปิดปำกช่องน�้ำฮูสะโฮง และระเบิดท้องน�้ำ

ของช่องฮสูะโฮง เพือ่เตรยีมกำรก่อสร้ำง และได้มกีำรย้ำยรำษฎร

ที่ได้รับผลกระทบ 14 ครอบครัว ที่อยู่บริเวณ “หำงสะโฮง” 

ขึ้นไปยังแปลงอพยพ รวมถึงกำรห้ำมใช้และรื้อถอน “หลี่” 

เครื่องมือหำปลำที่ส�ำคัญของชำวบ้ำนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณ

ก่อสร้ำง 



31

The M
ekong River Situation U

pdate 2022

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

แม้ว่ำทำงประเทศท้ำยน�ำ้เช่นเวยีดนำมและกมัพูชำ ได้พยำยำม

กดดันรัฐบำลลำว เพื่อขอให้เลื่อนกำรก่อสร้ำงออกไป 10 ปี 

เพรำะกังวลใจอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบข้ำมพรมแดนที่จะเกิดขึ้น 

เน่ืองจำกเขือ่นดอนสะโฮงไม่มกีำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดล้อม

ข้ำมพรมแดน แม้ว่ำเขื่อนจะตั้งอยู่ห่ำงจำกพรมแดนกัมพูชำที่ 

จ.สตึงเตรง เพียง 2 กิโลเมตรเท่ำนั้น 

15 ธันวำคม 2562 เขือ่นดอนสะโฮง ได้ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และ

เร่ิมด�ำเนินกำรผลติไฟฟ้ำอย่ำงเป็นทำงกำรรฐับำลลำวได้มกีำร

ออกกฏหมำยห้ำมท�ำกำรประมงด้วยเครื่องมือ “หลี่” ในเขต

เมืองโขง แขวงจ�ำปำสัก มีรำยงำนระบุว่ำ ได้ส่งไฟฟ้ำไปขำย

ให้กบักัมพชูำ ตำมรำยงำนข่ำวของหนงัสอืพิมพ์ Khmer Times 

วันที่ 25 มีนำคม 25622 โดยรัฐบำลกัมพูชำได้ลงนำมสัญญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำกับรัฐบำลสปป.ลำว จ�ำนวน 200 เมกะวัตต์ 

ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 

อย่ำงไรก็ตำม มีรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2565 

โลมำอิรวด ี(โลมำหวับำตร) ตวัสดุท้ำยท่ีอำศัยอยูบ่รเิวณแอ่งลกึ 

Deep pool ของแม่น�้ำโขง บริเวณบ้ำนหำงคอน และเขื่อน

ดอนสะโฮง บริเวณชำยแดนลำว - กัมพูชำ ได้ตำยลง โดยพบ

ซำกของโลมำอริวดท่ีีหมูบ้่ำนในเขตจังหวดัสตรงึเตรง็ของกมัพชูำ 

ซึ่งก่อนหน้ำนี้บริเวณดังกล่ำวพบ ปลำข่ำ หรือโลมำอิรวดี 

จ�ำนวน 7 ตัว 

โลมำอิรวดีที่ชำยแดนลำว - กัมพูชำแห่งนี้ เคยเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชำติจำกทั่วโลก 

แต่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเขื่อนดอนสะโฮงและกำรเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศของแม่น�้ำโขง ท�ำให้โลมำอิรวดีตำยลงไปทุกปี

จนกระท่ังไม่เหลอื ธรุกจิท้องถ่ินท่ีพึง่พำกำรท่องเท่ียวจำกโลมำ

ก็ต้องยุติลงในที่สุด

โลมาอิระวดี ที่บ้านหางคอน
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โครงกำรเขื่อนปำกแบง ได้เข้ำสู่กระบวนกำร PNPCA ตำม

ข้อตกลงแม่น�้ำโขง เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 และครบ

ระยะเวลำ 6 เดือน วนัที ่19 มถินุำยน 2560 กรมทรพัยำกรน�ำ้ 

ในฐำนะคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทยในขณะนั้น 

ได้มีกำรจัดเวทีให้ข้อมูลใน 3 จังหวัด โดยระบุว่ำเป็น “เวที

ให้ข้อมูลกรณีเกี่ยวกับโครงกำรเขื่อนปำกแบง” รวม 4 ครั้ง

คือ จังหวัดเชียงรำย 2 ครั้ง จังหวัดหนองคำย 1 ครั้ง จังหวัด

อุบลรำชธำนี 1 ครั้ง 

ในเวทดีงักล่ำว ประเดน็ทีช่ำวบ้ำนทีเ่ข้ำร่วมเวทมีกีงัวล เนือ่งจำก

รำยงำนผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่มีกำประเมิน

ผลกระทบข้ำมพรมแดน อำทิ

• ผลกระทบจำกภำวะ “น�้ำเท้อ” จำกอ่ำงเก็บน�้ำของ

เขื่อนปำกแบง ในเขตชำยแดนไทยบริเวณ อ.เวียงแก่น 

เชียงของ เชียงแสน และผลกระทบต่อลุ่มน�้ำสำขำคือ 

น�้ำงำว และน�้ำอิง 

• ผลกระทบสะสมจำกเขื่อนจิงหงของจีนที่ใช้งำนเขื่อน

และระบำยน�้ำโดยไม่มีกำรแจ้งเตือนอย่ำงเป็นทำงกำร

ต่อประชำชนในประเทศไทย 

• ผลกระทบต่อกำรอพยพของปลำหำกมเีขือ่นกัน้เส้นทำง

อพยพ คนหำปลำ ประมงพื้นบ้ำน 

6

โครงกำรเข่ือนปำกแบง

โครงกำรเข่ือนปำกแบง ถูกระบุว่ำเป็นเข่ือนแบบน�้ำไหลผ่ำน (Run Off River) มีแผน
ท่ีจะก่อสร้ำงอยู่บนแม่น�้ำโขงสำยประธำน ในเขตเมืองปำกแบง แขวงอุดมไชย 
ทำงภำคเหนือของ สปป.ลำว หัวงำนเข่ือนต้ังอยู่บริเวณดอนเทด ห่ำงไปทำงตอนบน
ของเมืองปำกแบง ประมำณ 14 กิโลเมตร ห่ำงจำกชำยแดนไทยบริเวณ แก่งผำได 
ต.ม่วงยำย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย ประมำณ 97 กิโลเมตร มีก�ำลังผลิตติดต้ัง 
912 เมกะวัตต์ โดยมีแผนท่ีจะขำยไฟฟ้ำเกือบท้ังหมดแก่ กฟผ.

• ผลกระทบต่อกำรเกษตร พืน้ท่ีเกษตรรมิแม่น�ำ้โขงและ

ที่รำบลุ่มล�ำน�้ำสำขำ 

• ผลกระทบต่อตลิ่งพัง 

• ผลกระทบต่อพรมแดนไทย - ลำว 

 » 19 มิถุนายน 2560 กรมทรัพยำกรน�้ำ ได้ยื่นแบบตอบรับ 

(Reply Form) ต่อส�ำนักงำนเลขำธิกำรแม่น�้ำโขง (MRCs) 

ระบุว่ำ ประเดน็ข้อคดิเห็นเก่ียวกับผลกระทบของไทย 4 ข้อหลัก

คอื ผลกระทบจำกภำวะน�ำ้เท้อเหนอืเข่ือนปำกแบง เขตอ�ำเภอ

เวียงแก่น เชียงของ เชียงแสน ประเทศไทย โดยเฉพำะพื้นที่

ล�ำน�้ำสำขำคือ น�้ำงำว และน�้ำอิง กำรขึ้นลงของน�้ำอย่ำง

เฉียบพลันจำกกำรบริหำรจัดกำรเขื่อนปำกแบงและเขื่อน

ตอนบนของจนีซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศแม่น�ำ้โขง 

แหล่งที่อยู่อำศัยของปลำ กำรท่องเที่ยว กำรปลูกพืชตำม

ฤดูกำล และประเพณีวัฒนธรรมของชำวบ้ำนริมแม่น�้ำโขง 

กำรเปลี่ยนแปลงของตะกอนและระบบกำรไหลหลำกของน�้ำ 

ผลกระทบต่อกำรประมงและศักยภำพของทำงปลำผ่ำน 

(Fish Passage)



33

The M
ekong River Situation U

pdate 2022

 » เมษายน 2560 กลุ่มรักษ์เชียงของ ได้มีกำรท�ำหนังสือถึง

หน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่ง เพือ่ขอทรำบควำมคดิเหน็เก่ียวกบั

ผลกระทบข้ำมแดนที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนปำกแบง อำทิ 

กรมทรัพยำกรน�้ำ กรมชลประทำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมประมง 

ส�ำนกังำนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

(สผ.) มหีนงัสอืตอบกลบักลุม่รกัษ์เชยีงของ ลงวนัที ่9 พฤษภำคม 

2560 มีเนื้อหำส่วนหนึ่งว่ำ สผ. ได้ให้ควำมคิดเห็น (แก่กรม

ทรพัยำกรน�ำ้ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรับผดิชอบหลกั) ว่ำข้อมูลท่ีใช้นัน้

เป็นข้อมลูเก่ำ ยงัไม่เป็นปัจจุบนั ซึง่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำร

ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้อำจจะส่งผลกระทบข้ำม

พรมแดนและผลกระทบสะสม จึงต้องมมีำตรกำรลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นจำกเจ้ำของโครงกำร ซึ่ง สผ. ได้เสนอให้

มีแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้ำมพรมแดนกับประเทศท้ำยน�้ำซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

 ก ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

มหีนงัสอืตอบกลบั ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 

2560 มีเนื้อหำส่วนหนึ่งระบุว่ำ ส�ำหรับ

ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและชมุชนทีอ่ำศยัอยูบ่รเิวณเหนอืน�ำ้

และท้ำยน�้ำในเขตประเทศไทย ที่อำจเกิดจำกกำรเดินเครื่อง

ผลติกระแสไฟฟ้ำของเขือ่นปำกแบงนัน้ กฟผ. ได้ร่วมพจิำรณำ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังน�้ำเขื่อนปำกแบง ของสปป.ลำว และได้เสนอควำมเห็น

ทัง้ทำงด้ำนเทคนคิและวชิำกำร รวมทัง้มำตรกำรป้องกนัแก้ไข

และมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมทีร่ะบไุว้

ในรำยงำนดังกล่ำวไว้แล้วรวมทั้งยินดีให้ควำมร่วมมือและให้

กำรสนับสนุนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้มีกำร

ด�ำเนินกำรศกึษำผลกระทบสิง่แวดล้อมข้ำมพรมแดนอย่ำงเป็น

รูปธรรม (Transboundary Environmental Impact 

Assessment: TbEIA)

แก่งผาได แม่น�้าโขง ชายแดนไทย - ลาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
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กรมประมง มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 

มเีน้ือหำส่วนหน่ึงระบวุ่ำ ทำงกรมประมงขอชีแ้จงควำมคิดเห็น

ต่อกรณีผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน

ไฟฟ้ำพลังน�้ำปำกแบง หลังได้พิจำรณำรำยงำนกำรศึกษำ

ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม เห็นว่ำ กำรศึกษำผลกระทบของ

โครงกำรด้ำนทรัพยำกรประมงยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

ขำดควำมสมบรูณ์ เเละไม่ครอบคลมุพืน้ทีท่ีจ่ะได้รบัผลกระทบ

จำกโครงกำรทั้งหมด เช่น 

1. จดุเกบ็ตัวอย่ำงทีด่�ำเนนิกำรเกบ็ตวัอย่ำงทำงด้ำนประมง

มจี�ำนวนน้อยเเละไม่ครอบคลมุพืน้ทีใ่นล�ำน�ำ้และรปูแบบ

เเหล่งอำศัยสัตว์น�้ำที่จะได้รับผลกระทบ ท�ำให้ผลกำร

ศกึษำไม่สะท้อนข้อมลูทีจ่ะได้รับผลกระทบจริงท้ังหมด 

2. ช่วงระยะเวลำที่เก็บตัวอย่ำงภำคสนำมจ�ำนวน 2 ครั้ง

ในช่วงเดือนมกรำคมเเละเดือนกรกฎำคม 2554 

ไม่ครอบคลุมกำรเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึ้นตำมฤดูกำล

ในรอบปีทั้งหมด ส่งผลให้จ�ำนวนพันธุ์ปลำที่พบจำก

กำรศึกษำมจี�ำนวนน้อยมำก เมือ่เทียบกบัผลกำรศกึษำ

ของผู้วิจัยอื่นที่ด�ำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน 

3. วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงในด้ำนกำรประมงในภำคสนำม 

ยังไม่เป็นวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำนสำกล ซึ่งท�ำกำรสุ่ม

ตัวอย่ำงด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่งที่มีพื้นที่ขนำดเล็ก

มำก จึงไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอและไม่สำมำรถสะท้อน

ให้เห็นควำมชุกชุมของประชำกรปลำที่มีอยู่จริง 

4. ไม่มกีำรประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้กับกลุม่ชำวประมง

อำชีพในบรเิวณพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน โดยเฉพำะในส่วนของ

ประเทศไทยตั้งแต่พื้นที่แก่งผำได อ�ำเภอเวียงแก่น 

จนถึงบ้ำนปำกอิง ต�ำบลศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ 

จงัหวัดเชียงรำย กล่ำวได้ว่ำ หลำยหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

ในประเทศต่ำงมคีวำมกังวลต่อผลกระทบทำงสิง่แวดล้อม

ข้ำมพรมแดนต่อประเทศไทยอย่ำงยิ่งเนื่องจำกควำม

ไม่สมบูรณ์ของกำรจัดท�ำรำยงำนผลกระทบทำง

สิ่งแวดล้อมของบริษัท

 » 8 มถินุายน 2560 ตวัแทนกลุม่รกัษ์เชยีงของจ�ำนวน 4 คน

และตัวแทนเครือข่ำย 8 จังหวัดลุ่มน�้ำโขง ได้ท�ำกำรยื่นฟ้อง

ศำลปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคือ อธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ 

กรมทรัพยำกรน�้ำและคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย 

โดยขอให้ศำลปกครองพิพำกษำหรือมีค�ำสั่งให้เพิกถอนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำง

เขื่อนพลังงำนไฟฟ้ำปำกแบง และควำมเห็นต่ำง ๆ ที่ได้

ด�ำเนินกำรส่งไปยังคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง เนื่องจำกกำร

จัดกระบวนกำรับฟังควำมคิดเห็นที่ผ่ำนมำไม่ครอบคลุมและ

ละเลยด�ำเนนิกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีตำมรฐัธรรมนญู กฎหมำย รวมทัง้

กำรแจ้งข้อมลูและกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเหมำะสม กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอและจริงจัง กำรแปลเอกสำรเป็น

ภำษำไทยเกีย่วกับโครงกำรท้ังหมด และกำรประเมนิผลกระทบ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และสังคม ทั้งในฝั่งประเทศไทย 
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และประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจำกอันตรำย

ข้ำมพรมแดน ก่อนที่รัฐบำลลำว จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเขื่อน

ปำกแบง หรือก่อนที่จะมีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

อนัเป็นล่ำช้ำเกนิสมควรตำมมำตรำ 9 วรรคหนึง่ (2) แห่ง พ.ร.บ.

จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 » 23 กันยายน 2560 ศำลปกครองมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องกรณี

ของเขื่อนปำกแบง ซึ่งต่อมำกลุ่มรักษ์เชียงของก็ได้ยื่นอุทธรณ์ 

 » 15 มกราคม 2561 ผูพ้ฒันำโครงกำรของบรษัิทไชน่ำ ต้ำถัง 

โอเวอร์ซี อินเวสต์เม้นท์ จ�ำกัด (China Datang Oversea 

Investment) นำยจันสะแหวง บุนนอง อธิบดีกรมนโยบำย

และแผน กระทรวงพลังงำนและเหมืองแร่ พร้อมกับตัวแทน

บรษิทัไชน่ำ ต้ำถงั โอเวอร์ซ ีอนิเวสเมนต์ ผูพ้ฒันำโครงกำรเขือ่น

ปำกแบง ได้เดินทำงมำประชุมกับตัวแทนเครือข่ำยประชำชน 

8 จงัหวัดลุม่น�ำ้โขง และนกัวชิำกำรจำกมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

ณ สถำบันองค์ควำมรู้ท้องถิ่นโฮงเฮียนแม่น�้ำของ อ.เชียงของ 

จ.เชียงรำย โดยมีกำรน�ำเสนอประเด็นข้อกังวลต่อผลกระทบ

ข้ำมพรมแดน โดยทำงภำคประชำชนเสนอให้มีกำรทบทวน

กำรศึกษำผลกระทบข้ำมพรมแดนเพื่อป้องกันควำมเสียหำย

ที่จะเกิดขึ้น 

 » 4 สิงหาคม 2562 ผู้แทนบริษัทต้ำถัง ประชุมร่วมกับ

นกัวชิำกำร ท่ีมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ เพือ่หำแนวทำงกำรศกึษำ

ผลกระทบข้ำมพรมแดนจำกเขื่อนดังกล่ำว แต่ยังไม่มีควำม

คืบหน้ำเรื่องกระบวนกำรศึกษำร่วมกับรัฐบำลลำวและทำง

บริษัทจีน 

6.1 กำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ กรณีกำรละเมิดสิทธิชุมชน จำกโครงกำร
เข่ือนปำกแบง 

 » 8 กรกฎาคม 2559 นำยทองสุข อินทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้ำน

ห้วยลึก ต.ม่วงยำย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย ได้ร้องเรียนต่อ

คณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำติ (กสม.) เกีย่วกบัผลกระทบ

ที่อำจจะเกิดจำกโครงกำรเขื่อนปำกแบง ผู้ถูกร้องเรียนคือ 

กรมทรพัยำกรน�ำ้ ในฐำนะส�ำนกังำนเลขำธกิำร คณะกรรมำธกิำร

แม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย และเนื่องจำกมีกระบวนกำรฟ้องร้อง

ต่อศำลปกครองของกลุ่มรักษ์เชียงของ เมื่อปี 2560 และคดี

อยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำ คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ

จงึได้มกีำรออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและยตุกิำรตรวจสอบ

ดังกล่ำว 

 » 19 กุมภาพันธ์ 2563 กสม. ได้ออกรำยงำนกำรตรวจสอบ

กำรละเมดิสทิธิของกรณเีข่ือนปำกแบง ผลรำยงำนท่ีส�ำคัญคอื 

กรมทรัพยำกรน�ำ้ ในฐำนะผูถ้กูร้อง ได้ว่ำจ้ำงคณะวศิวกรรมศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ด�ำเนินโครงกำรส�ำรวจภูมิประเทศ

เพื่อก�ำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงต่อน�้ำท่วม จ.เชียงรำย จำก

โครงกำรเขื่อนปำกแบง ตั้งแต่พื้นที่บริเวณสบกก อ.เชียงแสน 

ถงึแก่งผำได อ.เวยีงแก่น รวมระยะทำง 119 กโิลเมตร ครอบคลมุ

พืน้ท่ีเสีย่ง 27 หมูบ้่ำน ในเขตประเทศไทย โดยจำกกำรส�ำรวจ

พบว่ำ ม ี2 หมูบ้่ำน ทีน่่ำกังวลคอื บ้ำนห้วยลกึและบ้ำนแจมป๋อง 

มีระดับใกล้เคียงกับระดับกักเก็บน�้ำของเขื่อนที่ สปป.ลำว

แจ้งไว้คือ ระดับ 340 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเลปำนกลำง 

(ม.รทก.) ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของกรมชลประทำน 

ที่เห็นว่ำ โครงกำรเขื่อนปำกแบงอำจจะส่งผลให้ระดับน�้ำงำว

และแม่น�้ำอิง สูงขึ้นในช่วงฤดูน�้ำหลำก ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ด้ำนอุทกภัยในพื้นที่ อ.เชียงของ อ.ขุนตำล และ อ.เทิง และ

ลุ่มน�้ำงำว ในเขต อ.เวียงแก่น เพิ่มสูงขึ้นได้ และกสม. ได้มี

ข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐไทยที่เกี่ยวข้องให้ท�ำกำรปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ
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 » 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศำลปกครองสูงสุด มีค�ำสั่งไม่รับ

ฟ้องคดีเขื่อนปำกแบง ค�ำสั่งดังกล่ำวมีเนื้อหำส�ำคัญสรุปได้ว่ำ 

1. กำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นตำมกระบวนกำร PNPCA 

เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมข้อตกลงแม่น�ำ้โขง ซึง่พนัธกรณี

ระหว่ำงประเทศ ทีร่ฐัไทยไปลงนำมเป็นภำคไีว้ จงึไม่อำจ

จ�ำเอำกฎหมำยไทยมำบังคับใช้ และรัฐไม่ได้มีอ�ำนำจ

ในกำรอนุมัติ อนุญำต เพิกถอนโครงกำรดังกล่ำวได้ 

เนื่องจำกไม่อยู่ในอธิปไตย (โครงกำรอยู่ในสปป.ลำว) 

2. กำรฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี ออกข้อบังคับต่ำง ๆ ในกรณี

ผลกระทบข้ำมพรมแดน เช่น กำรออกกฎหมำยกำร

ประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดน ไม่สำมำรถท�ำได้ 

เนื่องจำก พรบ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2535 ไม่มีกำรบัญญัติเรื่องกำรศึกษำผลกระทบ

ทำงสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดนไว้ 

3. ส�ำนกังำนทรพัยำกรน�ำ้แห่งชำต ิ(สทนช.) ทีป่ฏบิติัหน้ำที่

คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขงแห่งชำติไทย ด�ำเนินกำร

ในฐำนะตัวแทนของรัฐบำล กำรท�ำควำมเห็นเกี่ยวกับ

เขื่อนปำกแบง ตำมที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องนั้น ถือเป็นกำร

ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจบริหำรของรัฐบำล ไม่ถือเป็น

กำรกระท�ำทำงปกครอง ที่ศำลปกครองจะรับฟ้องได้ 

ค�ำขอที่ให้สทนช.มีข้อแนะน�ำ หรือข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงำนภำยใน กฟผ. และหน่วยงำนอ่ืน ให้พจิำรณำ

กำรด�ำเนินกำรใด ๆ เกีย่วกบัเขือ่นปำกแบง กไ็ม่ใช่เป็น

กำรกระท�ำทำงกำรปกครองที่จะรับฟ้องได้ จึงถือว่ำ

คดีถึงที่สุด

หลังจากค�าพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าว ต่อมาพบ

ว่ามีการเร่งรัดในการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการ

เขื่อนปากแบง 

 » 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 

ได้มีมติเห็นชอบอัตรำค่ำไฟฟ้ำ3 และมอบหมำยให้กำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยลงนำมในร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจ

ในกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Taffif MOU) ต่อไป โดยกรณีเขือ่นปำกแบง 

ผูพ้ฒันำโครงกำร คอื China Datang Overseas Investment 

Co., Ltd. และ Gulf Energy Development Public Co., Ltd. 

(GULF) ตัง้อยูบ่นแม่น�ำ้โขง แขวงอดุมไซย สปป. ลำว ก�ำลังผลิต

ติดตั้ง 912 เมกะวัตต์ ปริมำณเสนอขำย ณ จุดส่งมอบ 897 

เมกะวตัต์ เป็นโรงไฟฟ้ำประเภท Run off River พลงังำนไฟฟ้ำ

ที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมำณ 4,525 ล้ำนหน่วย อำยุสัญญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำ 29 ปี ก�ำหนด SCOD วันที่ 1 มกรำคม 2576 

ท้ังน้ี ข้อเสนออัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลีย่ ณ ชำยแดน รวมค่ำก่อสร้ำง

ระบบส่งไฟฟ้ำในฝ่ังไทย ในรำคำซ้ือไฟฟ้ำ 2.9179 บำทต่อหน่วย

 » 25 เมษายน 2565 บรษิทั Gulf กัลฟ์ เอน็เนอร์จ ีดีเวลลอป

เมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) ได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ว่ำ บรษิทั กลัฟ์ฯ และ China Datang Overseas Investment 

Co.,Ltd. (CDTO) ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจแห่งสำธำรณรัฐ

ประชำชนจนี ได้ร่วมกันลงนำมบนัทึกควำมเข้ำใจกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ 

(Tariff MOU) ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ Pak Beng 

กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภำยใต้กรอบ

บันทึกควำมเข้ำใจ ระหว่ำงไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว (สปป.ลำว) เรือ่งควำมร่วมมอืในกำรพฒันำไฟฟ้ำ

ใน สปป.ลำว และเป็นไปตำมแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP

2018 Rev.1) นับเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้โครงกำรที ่2 ที่

บรษิทัฯ ได้เข้ำไปลงนำม Tariff MOU ต่อจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังน�้ำ Pak Lay ที่ได้แจ้งให้ทรำบไปเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 

ทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัฯ มแีผนท่ีจะด�ำเนนิกำรเข้ำซือ้หุน้ในสัดส่วน 

49% ใน Datang (Lao) Pakbeng Hydropower Co., Ltd. 

(บริษทัร่วมทุน) จำก CDTO เพือ่พฒันำโครงกำรเข่ือนปำกแบง 

3 http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/17973-nepc-prayut09-03-65#s5
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โดยบรษิทักัลฟ์ฯ และ CDTO จะถอืหุน้ในบรษัิทร่วมทนุสดัส่วน 

49% และ 51% ตำมล�ำดับ ต่อมำ กพช.ได้มีกำรพิจำรณำ

เหน็ชอบร่ำงร่ำงสญัญำซือ้ไฟฟ้ำกรณเีข่ือนปำกแบงแล้ว เมือ่วนัท่ี 

29 เมษำยน 2565 ทีผ่่ำนมำ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำอยูร่ะหว่ำงกำร

พจิำณำของส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ ซ่ึงหำกแล้วเสรจ็ กำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ลงนำมรับซื้อไฟฟ้ำต่อไป 

เครอืข่ำยประชำชนไทย 8 จงัหวดัลุม่น�ำ้โขงได้มหีนงัสอืเรยีกร้อง

ให้กระทรวงพลังงำนและส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ 

ทบทวนกำรลงนำมซื้อไฟฟ้ำจำกเขื่อนปำกแบง เนื่องภำระ

ค่ำไฟของผู้บริโภคที่สูงขึ้นและพลังงำนส�ำรองที่เกินกว่ำ 60% 

และผลกระทบข้ำมพรมแดนต่อพื้นที่เหนือเขื่อนในเขตอ�ำเภอ

เวียงแก่น เชียงของ และเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย และ

ผลกระทบต่อพื้นที่กำรเกษตรในล�ำน�้ำสำขำคือ น�้ำอิงและ

น�ำ้งำว และแม่น�ำ้โขงบริเวณพรมแดนไทยลำว ในพ้ืนท่ีจงัหวัด

เชยีงรำยตัง้อยู่ระหว่ำงเขือ่นจงิหง ในสปป.จนี และเขือ่นปำกแบง 

ที่จะก่อสร้ำงใน สปป.ลำว ซึ่งจะกลำยเป็นอ่ำงเก็บน�้ำระหว่ำง

เขือ่นทัง้สองแห่ง หำกมีกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ทีไ่ม่สอดคล้องกัน

และอำจจะส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนระหว่ำงไทย - ลำว

ในอนำคตอีกด้วย 

นอกจำกนี้ยังมีกำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำธิกำรกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ คณะกรรมำธิกำรกิจกำรศำล องค์กรอิสระ องค์กร

อัยกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และกองทุน สภำผู้แทน

รำษฎร ซึ่งยังอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ได้ท�ำหนังสือ

ด่วนที่สุดถึง ผู้ว่ำกำร กฟผ. ลงวันที่ 13 กันยำยน 2565 

เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุว่ำตำมที่ได้เชิญท่ำนเข้ำร่วม

ประชุม กมธ. ในกำรพิจำรณำเรื่อง “ผลกระทบจำกสัญญำ

รับซื้อไฟฟ้ำ (PPA) ในโครงกำรเขื่อนบนแม่น�้ำโขงที่ขำดกำร

มีส่วนร่วมของคนไทย” เมื่อวันที่ 1 กันยำยน และท่ำนได้

มอบหมำยให้ผูแ้ทนเข้ำร่วมประชมุ กมธ.ได้ร่วมกนัพจิำรณำแล้ว 

เหน็ว่ำ ยงัคงมบีำงประเดน็ทีต้่องได้รบักำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ 

จึงเห็นควรให้มีกำรขอข้อมูล เพิ่มเติมจำกท่ำน เพื่อให้กำร

ด�ำเนินงำนของ กมธ.บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ดังนี้ 

1) ขอให้ส่งร่ำงสัญญำข้อตกลงกำรซื้อขำยไฟฟ้ำพลังงำน

หมนุเวียนระหว่ำงรฐัและ เอกชนท่ีเป็นผูผ้ลติไฟฟ้ำข้ึนมำใช้เอง 

(PPA) ของ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปำกแบง เขื่อนปำกลำย และ 

เขื่อนหลวงพระบำง ให้แก่ กมธ. 2) ขอให้ชะลอสัญญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำไปจนกว่ำ กมธ.จะได้รับข้อมูลครบถ้วน

หมายเหตุ: อ่านเอกสารชี้แจงต่อการคัดค้านแผนการรับซื้อไฟฟ้าเขื่อนปากแบงเพิ่มเติมได้ที่ท้ายเล่ม
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โครงกำรเข่ือนปำกลำย

โครงกำรเข่ือนปำกลำย วำงแผนท่ีจะก่อสร้ำงก้ันแม่น�้ำโขง ท้ำยน�้ำจำกเข่ือนไซยะบุรี 
เหนือเมืองปำกลำยประมำณ 30 กิโลเมตร ห่ำงจำกชำยแดนไทยท่ี บ.ท่ำดีหมี 
อ.ท่ำล่ี จ.เลย ประมำณ 60 กิโลเมตร และห่ำงจำก อ.เชียงคำน 92 กิโลเมตร 
มีก�ำลังผลิตติดต้ัง 770 เมกะวัตต์ มีแผนท่ีจะส่งไฟฟ้ำขำยให้กับประเทศไทย

ผูพ้ฒันำโครงกำรคอื บริษัทพำวเวอร์ไชน่ำ รีซอสร์เซส Power 

China Resources Ltd. และบริษัทไชน่ำ เนชั่นแนล อิเลค

โทรนิค อิมพอรต์-เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น China National 

Electronics Import-Export Corporation (CEIEC) มูลค่ำ

กำรลงทุน 2,134 ล้ำนเหรียญสหรัฐ มีข้อมูลระบุว่ำได้รับกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิจำกธนำคำรน�ำเข้ำและส่งออกจนี China 

Exim Bank เป็นเงินกู้ประมำณ 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

เอกสำรรำยงำนกำรประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดนทำง

สิง่แวดล้อมและสงัคม ระบวุ่ำจะมปีระชำชนทีจ่ะได้รบัผลกระทบ

โดยตรง 9,651 คน ที่จะต้องถูกโยกย้ำยหมู่บ้ำนและสูญเสีย

พื้นที่ท�ำกิน 

ต่อมำรัฐบำลลำวได้ยืน่เอกสำรโครงกำรเขือ่นปำกลำย ต่อคณะ

กรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง เมือ่วนัที ่13 มถินุำยน 2561 และ MRC 

ประกำศกำรเริม่ต้นกระบวนกำรปรกึษำหำรอืล่วงหน้ำ (PNPCA) 

อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561 และสิ้นสุดลง

วันที่ 4 เมษำยน 2562 

กระบวนกำรปรกึษำหำรอืฯ PNPCA ของโครงกำรเขือ่นปำกลำย 

เกดิข้ึนภำยหลังจำกกรณีภยัพิบติัสันเขือ่นดินย่อยของโครงกำร

เขือ่นเซเปียน เซน�ำ้น้อยแตก ซึง่ท�ำให้เกดิผลกระทบต่อประชำชน

มำกกว่ำ 7,000 คน ใน 12 หมูบ้่ำน และรัฐบำลลำวได้ประกำศ

ชะลอนโยบำยกำรสร้ำงเขือ่นขนำดใหญ่และให้มกีำรตรวจสอบ

คุณภำพและศักยภำพของเขื่อนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ 

ค�ำประกำศดงักล่ำวของทำงกำรลำว ส่งผลให้ในขณะนัน้มีกำร

เร่งระบำยน�้ำจำกเขื่อนต่ำง ๆ บนแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำโขง

ในลำว โดยเฉพำะเขื่อนน�้ำงึม 1, 2 และ 5 ซึ่งได้ส่งผลกระทบ

ให้เกดิภำวะน�ำ้โขงเอ่อท่วมเข้ำมำยงัพืน้ทีบ่ำงบ้ำนเรอืนและพ้ืนท่ี

กำรเกษตรของชำวบ้ำนที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง เขตประเทศไทย 

โดยเฉพำะจังหวัดบึงกำฬและนครพนม 

ในประเทศไทย กรมทรัพยำกรน�้ำ ได้จัดเวที จ�ำนวน 3 ครั้ง 

คือ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ที่ อ.เชียงคำน จ.เลย วันที่ 14 

พฤศจกิำยน 2561 ที ่อ.เมือง จ.บงึกำฬ และ วนัที ่22 มกรำคม 

2562 ที่ อ.เมือง จ.มุกดำหำร โดยประเด็นข้อกังวลส�ำคัญที่

ผู้เข้ำร่วมได้เสนอคือ ควำมปลอดภัยของเขื่อน และกำรรับมือ

จำกภัยพิบัติจำกเขื่อน ผลกระทบจำกน�้ำท่วมและกำรอพยพ

ของปลำ กำรแจ้งเตือนกำรระบำยน�้ำจำกเขื่อน 

กรณโีครงกำรเขือ่นปำกลำย ได้มข้ีอถกเถียงส�ำคญัคอื มำตรฐำน

ด้ำนกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดน

และผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่พบว่ำรำยงำน

เอกสำรกำรประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดนด้ำนสิ่งแวดล้อม

และสังคม ไม่มีควำมน่ำเชื่อถือและไร้มำตรฐำนทำงวิชำกำร 

ไม่เพียงพอต่อกระบวนกำรตัดสินใจในระดับภูมิภำค 
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กรณีโครงกำรเข่ือนปำกลำย 
ได้มีข้อถกเถียงส�ำคัญคือ 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรประเมิน
ผลกระทบข้ำมพรมแดน
และผลกระทบด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและสังคม
ท่ีพบว่ำรำยงำนเอกสำร
กำรประเมินผลกระทบ
ข้ำมพรมแดนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและสังคม 
ไม่มีควำมน่ำเช่ือถือ
และไร้มำตรฐำนทำง
วิชำกำร ไม่เพียงพอ
ต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
ในระดับภูมิภำค 

ข้อมูลหลำยส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำน

เศรษฐกิจและสังคม เป็นกำรคัดลอกมำจำกรำยงำนกำร

ประเมินผล TBESIA/CIA ของโครงกำรเขื่อนปำกแบง ที่มี

กำรเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้รำยงำนกำรประเมินผล

เข่ือนปำกลำยมข้ีอบกพร่องและมข้ีอมูลท่ีไม่ทันสมยั โดยข้อมลู

และแหล่งอ้ำงอิงส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี 2554 และ

ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อพื้นที่ประเทศไทย 

ซ่ึงมีพรมแดนอยูห่่ำงจำกเข่ือนไม่ถึง 100 กิโลเมตร ซ่ึงเครือข่ำย

พันธมิตรปกป้องแม่น�้ำโขง (Save the Mekong Coalition 

ตัวแทนภำคประชำสังคมจำก 4 ประเทศ (ไทย ลำว กัมพูชำ 

เวียดนำม) นักวิชำกำรและนักสิ่งแวดล้อมจำกทั่วโลกได้ออก

แถลงกำรณ์เรียกร้องให้มีกำรท�ำกำรประเมินผลกระทบ

ข้ำมพรมแดนใหม่ เนื่องจำกรำยงำนกำรประเมินด้ำนสังคม 

มีกำรคัดลอกมำจำกรำยงำนของเขื่อนปำกแบงกว่ำ 90 % 
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(SHK) และ บริษทักลัฟ์ เอเนอย่ี ดเีวลลอปเมน็ท์จ�ำกัด(มหำชน) 

ถือหุ้น 51 % Gulf Energy Development Public Co., Ltd. 

(GULF) จะถือหุ้น 49 % ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโขง แขวงไซยะบุรี 

สปป.ลำว ก�ำลังผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ปริมำณเสนอขำย 

ณ จุดส่งมอบ 763 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้ำประเภท Run off 

river พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมำณ 4,010 

ล้ำนหน่วย อำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 29 ปี ก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำ

เข้ำระบบเชิงพำณชิย์ (SCOD) วนัท่ี 1 มกรำคม 2575 ค่ำไฟฟ้ำ

2.9426 บำทต่อหน่วย

 » 22 มถินุายน 2565 นำยสพัุฒนพงษ์ พันธ์มเีชำว์ รองนำยก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เปิดเผยถึง

ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กพช.) 

โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำน 

วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 ว่ำ ที่ประชุม ได้รับทรำบหลักกำร

ร่ำงสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) โครงกำรปำกลำย และโครงกำร

หลวงพระบำง และมอบหมำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ลงนำมใน PPA โครงกำรปำกลำย 

 ค วำมเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันโครงกำร

เขื่อนปำกลำย ได้ปรำกฎชัดอีกครั้งใน

ทำงสำธำรณะ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 

2564 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กพช.) 

ได้เหน็ชอบขยำยกรอบปริมำณรับซือ้ไฟฟ้ำภำยใต้บนัทึกควำม

เข้ำใจระหว่ำงไทย และ สปป.ลำว เรื่องควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำไฟฟ้ำจำก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ 

หรือเพิ่มขึ้นอีก 1,500 เมกะวัตต์ และที่ประชุมยังได้เห็นชอบ

อัตรำกำรรับซื้อค่ำไฟฟ้ำจำก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) เขื่อนน�้ำงึม 3 

ก�ำลังกำรผลติ 480 เมกะวตัต์ ในอัตรำค่ำไฟฟ้ำที ่2.8934 บำท

ต่อหน่วย 2) เขื่อนปำกแบง ก�ำลังกำรผลิต 912 เมกะวัตต์ 

ในอตัรำค่ำไฟฟ้ำที ่2.7935 บำทต่อหน่วย และ 3) เขือ่นปำกลำย 

ก�ำลังกำรผลติ 770 เมกะวตัต์ ในอัตรำค่ำไฟฟ้ำที ่2.9426 บำท

ต่อหน่วย

 » 24 มกราคม 2565 บริษัทกัลฟ์ เอเนอยี่ ดีเวลล็อบเม้นท์ 

จ�ำกัด (มหำชน) หรือ Gulf ได้แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ว่ำบริษัทฯ บริษัท ซิโนไฮโดร (ฮ่องกง) โฮลดิ้ง 

จ�ำกัด (SHK) Sinohydro (Hong Kong) Holding Limited 
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โครงกำรเขือ่นหลวงพระบำง ถกูออกแบบให้มปีระตรูะบำยน�ำ้ 

6 บำน และมีช่องระบำยน�้ำระดับต�่ำ 3 ช่อง มีทำงปลำผ่ำน

ริมฝั่งขวำของแม่น�้ำและผ่ำนโรงผลิตไฟฟ้ำ 

รำยงำนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ด�ำเนนิกำรโดย

บรษิทั พอยรี ่(Porry) ผูพ้ฒันำโครงกำรคอื บรษิทัหลวงพระบำง

พำวเวอร์ จ�ำกดั เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำงรฐับำลลำวและบรษิทั

ปิโตรเวยีดนำม (Petro Vietnam) ของเวยีดนำม ตำมข้อตกลง 

(MOU) กบัรัฐบำลลำวเมือ่ปี 2007 ทีผ่่ำนมำมีรำยงำนข่ำวจำก

หลำยส�ำนักระบุว่ำ บริษัทไซยะบุรีพำวเวอร์ จ�ำกัด ของไทย

ร่วมลงทุนด้วย ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงจ�ำนวน 7 ปี มูลค่ำ

กำรลงทุนใกล้เคียงกับเขื่อนไซยะบุรี 

มรีำยงำนข่ำวระบวุ่ำ บรษิทั ช.กำรช่ำง โดยบรษิทัซเีค พำวเวอร์ 

จ�ำกัด (มหำชน) ก�ำลังผลักดันโครงกำรเขื่อนหลวงพระบำง 

โดยก�ำลังเจรจำกับรฐับำลลำว เนือ้หำข่ำวมำจำก “ข่ำวหุน้” 

เมือ่เดอืนเมษำยน 2562 ระบวุ่ำ “บรษัิทเลง็เหน็โอกำสในกำร

ลงทุนเพิ่มเติมใน สปป.ลำว ยังคงเหลือโอกำสในกำรพัฒนำ

โครงกำรได้ ที่งนี้โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำยังคงเป็นโอกำสที่มี

ต้นทุนต�่ำที่สุด…” 

8

โครงกำรเข่ือนหลวงพระบำง

โครงกำรเข่ือนหลวงพระบำง ถูกวำงแผนเพ่ือสร้ำงก้ันแม่น�้ำโขง บริเวณบ้ำนห้วยย้อ 
ห่ำงจำกปำกน�้ำอูข้ึนมำทำงเหนือ ห่ำงจำกตัวเมืองหลวงพระบำงประมำณ 25 กิโลเมตร 
เข่ือนแห่งน้ีระบุว่ำเป็นแบบ Run of River หรือแบบน�้ำไหลผ่ำน มีก�ำลังกำรผลิตติดต้ัง 
1,460 เมกะวัตต์ ควำมสูงของเข่ือน 79 เมตร ระยะน�้ำเท้อ 156 กิโลเมตร ระดับ
กักเก็บน�้ำ 312-312.5 ม.รทก. ปริมำณควำมจุอ่ำงเก็บน�้ำ 1,250 ล้ำนลบ.ม. 

โครงกำรเขื่อนหลวงพระบำง เริ่มกระบวนกำรปรึกษำหำรือ

ล่วงหน้ำ (PNPCA) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562 และก�ำหนด

ครบวำระ 6 เดือน เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 แต่เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ- 19 จงึได้มกีำรเล่ือน

ก�ำหนดกำรครบวำระกระบวนกำร PNPCA ตำมระยะเวลำ 

6 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

ประเทศไทยมีกำรจัดเวที PNPCA 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 

24 ธนัวำคม 2562 จ.นครพนม ครัง้ 2 วนัที ่28 มกรำคม 2563 

จ.อ�ำนำจเจรญิ ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 24 มนีำคม 2563 จ.เลย ประเดน็

ข้อกงัวลส�ำคญัจำกเวทคืีอเขือ่นต้ังอยูใ่กลกบัรอยเล่ือนแผ่นดนิไหว

ขนำดใหญ่ คอื รอยเลือ่นเดยีนเบยีนฟ ูเพยีง 8 กโิลเมตร และ

เขื่อนจะปิดกั้นและท�ำให้เกิดน�้ำท่วมตลอดสองฝั่งแม่น�้ำโขง 

ซึ่งเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวทำงเรือที่ส�ำคัญของโลก และอำจจะ

ส่งผลกระทบต่อเมืองหลวงพระบำง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโล

กที่ส�ำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยวของลำว 

ข้อเสนอของรฐับำล 3 ประเทศทีม่กีำรยืน่ต่อคณะกรรมำธกิำร

แม่น�้ำโขงคือ เวียดนำม เสนอให้ท�ำกำรศึกษำผลกระทบข้ำม

พรมแดนและเสนอให้ศึกษำพลังงำนทำงเลือกด้ำนอื่นทดแทน 
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คณะกรรมำธิกำรน�้ำโขงประเทศไทย ได้เสนอท่ำทีของไทยต่อ

โครงกำรเขื่อนหลวงพระบำง ดังนี้

1. กำรเปล่ียนแปลงด้ำนอทุกวทิยำและชลศำสตร์ ระดับน�ำ้

ขึน้-ลงอย่ำงฉบัพลนัและช่วงเวลำไม่เป็นไปตำมฤดกูำล 

ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่ำงมำกต่อประเทศท้ำยน�้ำ

2. กำรลดลงของปริมำณตะกอนทีม่ผีลต่อระบบนเิวศและ

ธรณสีณัฐำน และส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงด้ำนอำหำร

3. กำรเปลีย่นแปลงระบบนิเวศ โดยเฉพำะน�ำ้โขงเปล่ียนสี 

ต้องมีกำรศกึษำสำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำ รวมถึง

ผลกระทบข้ำมพรมแดนและสะสมต่อระบบนเิวศลุม่น�ำ้

จำกกำรบริหำรจัดกำรเขื่อนแบบขั้นบันไดอย่ำงเป็น

ระบบและครอบคลุม

4. กำรประมงและทำงปลำผ่ำน ควรมกีำรถอดบทเรยีนด้ำน

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติทำงปลำผ่ำน

ของโครงกำรเขื่อนไซยะบุรี และกำรติดตำมผลกำร

ปฏบิตักิำรของเขือ่นไซยะบรุ ีเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปรับ

แบบทำงปลำผ่ำนของโครงกำร

5. ด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม ควรมีกำรศึกษำและวิเครำะห์

ผลกระทบ และก�ำหนดมำตรกำรท่ีชัดเจนต่อผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

6. กำรแลกเปลีย่นข้อมลู ควรมกีำรจดัตัง้กลไกกำรแลกเปลีย่น

ข้อมลู ข่ำวสำร และกำรติดตำมกำรปฏบิตักิำรของเขือ่น

แบบขัน้บนัได เพือ่ทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงด้ำนอทุก-

วิทยำและชลศำสตร์

7. ผู้พัฒนำควรมีกำรจัดตั้งกองทุนชดเชยและมำตรกำร

บรรเทำผลกระทบด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ให้ชัดเจน

8. กำรถอดบทเรยีนโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำก

มีประเด็นข้อห่วงกังวลจำกกระบวนกำร PNPCA ของ

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถประเมิน

ผลกระทบได้อย่ำงชดัเจน และยงัไม่มกีำรถอดบทเรียน

จำกกำรด�ำเนินกำรของโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำเขื่อน

ไซยะบุรีที่ได้มีกำรด�ำเนินกำรแล้วอย่ำงเป็นรูปธรรม

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนกำร PNPCA ของโครงกำรใหม่
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8.1 ความคืบหน้าของผู้พัฒนาโครงการ

ปลำยปี 2563 สื่อหลำยส�ำนักรำยงำนว่ำ บริษัทซีเคพำวเวอร์

เตรยีมงบ 44,600 ล้ำนบำทเตรยีมลงทุนโรงไฟฟ้ำในลำวขนำด 

1,460 เมกะวตัต์ ในสปป.ลำว และอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำกับทำง

สปป.ลำวทัง้ สญัญำสมัปทำน สญัญำซือ้ไฟฟ้ำ สญัญำก่อสร้ำง

และสัญญำสินเชื่อ โดยบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำม

เป็นไปได้และพฒันำของโครงกำรไฟฟ้ำหลวงพระบำง เพ่ือสรปุ

เม็ดเงินลงทุนโครงกำร เบื้องต้นคำดว่ำจ�ำนวนเงินลงทุนจะ

ใกล้เคยีงกบัโครงกำรไซยะบรีุ ท่ีมเีงินลงทุน 1.3 แสนล้ำนบำท 

 » 23 กุมภาพันธ์ 2564 บมจ.ซีเค พำวเวอร์ (CKP) แจ้งว่ำ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติ

กำรเข้ำท�ำสัญญำบริหำรกำรพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ

หลวงพระบำง (LPHPP) กับบริษัท หลวงพระบำง พำวเวอร์ 

จ�ำกัด (LPCL) เป็นระยะเวลำ 1 ปี (ม.ค.-ธ.ค.64) เป็นเงิน

ประมำณ 120 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยเดินทำงตำมที่เกิดขึ้น

จรงิกำรเข้ำท�ำสญัญำดงักล่ำวกบั LPCL ถือเป็นกำรท�ำรำยกำร

ระหว่ำงบรษิทักับบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัของบริษทั คอื นำยเดวดิ 

แวน ดำว กรรมกำรของบริษัท โดยนำยเดวิด เป็นประธำน

เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของ PTS ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

รำยใหญ่ใน LPCL (อ่ำนเรื่องบริษัท PT Sole ได้ที่ลิงค์นี้)

 » 5 เมษายน 2565 บริษัทซีเคพำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ได้แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้บริษัทในฐำนะผู้ถือห้นใหญ่ใน

บรษัิท หลวงพระบำง พำวเวอร์ จ�ำกดั (LPCL) ในสดัส่วน 42% 

และเป็นผูพ้ฒันำหลกัของโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้หลวงพระบำง 

เข้ำท�ำรำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ LPCL โดย

ด�ำเนนิกำรให้ธนำคำรออกหนงัสอืค�ำ้ประกัน (Bank Guarantee) 

ภาพโดย ปิยะวิทย์ ทองสอาด
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ในนำมของ LPCL ส�ำหรับเป็นหลักประกันตำมข้อก�ำหนดใน

บันทึกควำมเข้ำใจกำรซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรหลวงพระบำง 

(Tariff MOU) กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

โดยมรีะยะเวลำกำรค�ำ้ประกนันบัตัง้แต่ลงนำมใน MOU ดงักล่ำว

เป็นเวลำ 1 ปี จนถึงวันที่ LPCL ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำกับกฟผ.คิดเป็นมูลค่ำรำยกำรรวมค่ำธรรมเนียมตลอด

ระยะเวลำค�้ำประกันในวงเงินรวม 98.10 ล้ำนบำท

 » 27 เมษายน 2565 บริษัทซีเคพำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งว่ำ ได้บริษัท หลวงพระบำง

พำวเวอร์ จ�ำกัด (LPCL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้ลงนำมในบันทึก

ควำมเข้ำใจกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำ (Tariff MOU) ของโครงกำรไฟฟ้ำ

พลังน�้ำหลวงพระบำงกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ภำยใต้กรอบบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงรำชอำณำจักร

ไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) 

เรือ่งควำมร่วมมอืในกำรพฒันำไฟฟ้ำใน สปป.ลำว และเป็นไป

ตำมแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ.2561-

2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 1,460 

เมกะวัตต์ และมกี�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณชิย์ในวนัที่ 

1 มกรำคม 2573 โดย กฟผ.จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำทั้งหมดจำก

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำหลวงพระบำงในอัตรำค่ำไฟเฉลี่ย 

(Levelized tariff) 2.4030 บำทต่อกโิลวตัต์-ช่ัวโมง ซ่ึง LPCL 

จะด�ำเนินกำรเจรจำในรำยละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

กฟผ.และลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. 

8.2 กระบวนการพิจารณาซื้อขายไฟฟ้ากรณีโครงการเขื่อน

หลวงพระบางกับกระทรวงพลังงานของไทย

 » 21 มกราคม 2564 คณะอนกุรรมกำรประสำนฯ ได้พจิำรณำ

ร่ำง Tariff MOU โครงกำรน�ำ้งึม 3 และข้อเสนออตัรำค่ำไฟฟ้ำ

ของโครงกำรปำกแบงและโครงกำรปำกลำย ซึ่งที่ประชุมมีมติ 

เหน็ชอบร่ำง Tariff MOU โครงกำรน�ำ้งมึ 3 และมอบหมำยให้ 

กฟผ. เสนอส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (อส.) พิจำรณำร่ำง Tariff 

MOU โครงกำรน�้ำงึม 3 ต่อมำเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2564 

คณะอนุกรรมกำรประสำนฯได้พิจำรณำร่ำง Tariff MOU 

โครงกำรปำกแบงและโครงกำรปำกลำย ซึ่งที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบร่ำง Tariff MOU โครงกำรปำกแบงและโครงกำร

ปำกลำย และมอบหมำยให้ กฟผ. เสนอ อส. ตรวจพิจำรณำ

ร่ำง Tariff MOU โครงกำรปำกแบงและโครงกำรปำกลำย 

 » 23 กนัยายน 2564 คณะอนุกรรมกำรประสำนฯ ได้พจิำรณำ

ข้อเสนอขำยไฟฟ้ำของโครงกำรหลวงพระบำง และได้มีมติ 

ดังนี้ (1) ปัจจุบันมีปริมำณไฟฟ้ำคงเหลือภำยใต้กรอบ MOU 

ที่สำมำรถรับซื้อเพิ่มเติมได้อีก 3,065 เมกะวัตต์ ซึ่งที่ผ่ำนมำ

คณะอนุกรรมกำรประสำนฯ มมีตเิหน็ชอบมอบหมำยให้ กฟผ. 

ไปจัดท�ำร่ำง Tariff MOU แล้ว จ�ำนวน 3 โครงกำร ปริมำณ

เสนอขำยรวมทั้งสิ้น 2,128 เมกะวัตต์ ท�ำให้มีปริมำณไฟฟ้ำ

คงเหลือที่รับซื้อไฟฟ้ำได้อีกเพียง 937 เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่ำ

ข้อเสนอขำยไฟฟ้ำของโครงกำรที่ปริมำณเสนอขำย 1,400 

เมกะวัตต์ ดังนั้น อำจจะเสนอ กพช. พิจำรณำขยำยกรอบ 

MOU ในส่วนทีเ่กนิ 9,000 เมกะวตัต์ คูข่นำนกนัไป (2) องค์กำร

ศกึษำ วทิยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำต ิ(UNESCO) 

ได้มีหนังสือถึง พน. แจ้งว่ำ คณะกรรมกำรมรดกโลกเรียกร้อง

เม่ือปี 2012 คณะกรรมกำร
มรดกโลกได้เรียกร้องให้
รัฐบำลลำวส่งรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบทำง
ส่ิงแวดล้อมและกำรประเมิน
ผลกระทบต่อเมืองมรดกโลก 
(HIA) ในรัศมี 60 กิโลเมตร
บนแม่น�้ำโขงท่ีอยู่ตอนเหนือ
ของตัวเมือง ต้ังแต่น้ันมำ
ควำมกังวลเก่ียวกับ
กำรก่อสร้ำงเข่ือนได้เกิดข้ึน
อย่ำงต่อเน่ืองท้ังในแม่น�้ำโขง
สำยหลักและแม่น�้ำสำขำ
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ขอให้ สปป.ลำวหยดุกำรก่อสร้ำงโครงกำรจนกว่ำจะมีจดัท�ำกำร

ประเมนิผลกระทบมรดกโลก (Heritage Impact Assessment: 

HIA) และส่งให้คณะกรรมกำรมรดกโลกพิจำรณำก่อนจึงจะ

ด�ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำ

จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องอนุสัญญำ

ว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ

ปี พ.ศ. 2515 เพื่อสนับสนุนรัฐบำล สปป.ลำว ในกำรปกป้อง

ให้เมอืงหลวงพระบำงให้เป็นมรดกโลก ซึง่ต่อมำส�ำนกัเลขำธกิำร

นำยกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง พน. แจ้งว่ำกระทรวงกำร

ต่ำงประเทศ (กต.) ได้น�ำส่งหนังสือจำก นำยกรัฐมนตรี สปป. 

ลำว ถึงนำยกรัฐมนตรี (นรม.) เกี่ยวกับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก

โครงกำร ซึ่ง นรม. ได้พิจำรณำแล้วมีบัญชำมอบหมำยรอง

นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ประชุม

หำรือกับ กต. และ ทส. เพื่อร่วมกันก�ำหนดท่ำทีของไทย

อย่ำงรอบคอบและรัดกุมและกรำบเรียน นรม. ในโอกำสแรก 

และ (3) ทีป่ระชมุจงึได้มมีตเิหน็ควรให้ด�ำเนนิกำรตำมข้อสัง่กำร

ของ นรม. ให้แล้วเสร็จก่อนจะพิจำรณำด�ำเนินกำรใด ๆ กับ

โครงกำรหลวงพระบำงต่อไปนอกจำกนี้ 

 » 18 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมกำรประสำนฯ ได้มีกำร

พิจำรณำข้อเสนอขำยไฟฟ้ำของโครงกำรหลวงพระบำง 

(โครงกำรฯ) เนื่องจำก พน. ได้ประชุมหำรือร่วมกับ กต. และ 

ทส. เพื่อก�ำหนดท่ำทีเกี่ยวกับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรฯ 

ตำมบญัชำกำรของนำยกรัฐมนตรแีล้ว เมือ่วนัที ่4 ตลุำคม 2564 

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ พน. สำมำรถเจรจำ 

Tariff MOU ในรำยละเอียดไปพลำงก่อน คู่ขนำนไปกับกำรที่ 

สปป. ลำว ด�ำเนินกำรจัดท�ำและเสนอ HIA ต่อคณะกรรมกำร

มรดกโลกเมือ่ HIA ได้รับกำรอนุมติัจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

มรดกโลกเรียบร้อยแล้ว จึงให้ กฟผ. ลงนำมใน Tariff MOU 

เพือ่เป็นกำรประนปีระนอมและรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย

และ สปป.ลำว และสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนพลังงำน

ให้บรรลุเป้ำหมำย Carbon Neutrality ต่อไป และเมื่อวันที่ 

26 ตลุำคม 2564 คณะอนุกรรมกำรประสำนฯได้มมีตเิหน็ชอบ

ข้อเสนอรำคำค่ำไฟฟ้ำตำมข้อเสนอใหม่ของโครงกำรฯ และ

มอบหมำยให้ กฟผ. ไปเจรจำร่ำง Tariff MOU กับโครงกำรฯ 

คู่ขนำนไปกับกำรที่ สปป. ลำว ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำน HIA 

เสนอต่อ World Heritage Center เพ่ือให้ Advisory Bodies 

พจิำรณำก่อนทีจ่ะด�ำเนนิโครงกำรฯ ต่อไป และคณะอนกุรรมกำร

ประสำนฯ จึงจะพิจำรณำเสนอ กพช. มอบหมำย กฟผ. 

ไปลงนำม Tariff MOU กับโครงกำรฯ 

กำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง) 

3 มนีำคม 2565 ระบุในมตว่ิำ ข้อ 2.1 โครงกำรหลวงพระบำง

เมือ่วันท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2565 คณะอนกุรรมกำรฯ ได้พิจำรณำ 

ร่ำง Tariff MOU ของโครงกำรหลวงพระบำง และรบัทรำบว่ำ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนและบ่อแร่ แห่ง สปป.ลำว 

ได้แจ้งว่ำรัฐบำล สปป.ลำว เสนอรำยงำนผลกำรศึกษำผล-

กระทบต่อแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact Assessment: 

HIA) ฉบับสมบูรณ์ต่อ UNESCO แล้ว โดยจะด�ำเนินกำรตำม

ค�ำแนะน�ำใด ๆ ที่จะได้รับจำก UNESCO หรือ Advisory 

Bodies ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีควำมมั่นใจว่ำจะ

ไม่กระทบต่อกำรพัฒนำโครงกำร สปป.ลำว จึงเห็นว่ำกำร

ลงนำมในร่ำง Tariff MOU และสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) 

สำมำรถด�ำเนินกำรต่อไปได้โดยไม่ต้องรอค�ำแนะน�ำจำก 

Advisory Bodies ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรฯ ได้มีมติ ดังนี้ 

(1) เห็นชอบ ร่ำง Tariff MOU โครงกำรหลวงพระบำง 

(2) มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ เสนอ 

กพช. พิจำรณำเห็นชอบอัตรำค่ำไฟฟ้ำโครงกำรหลวงพระบำง 

และมอบหมำยให้ กฟผ. ลงนำมใน Tariff MOU โครงกำร 

หลวงพระบำงทีผ่่ำนกำรตรวจพจิำรณำจำก อส. ภำยหลงัจำก

ท่ีมกีำรลงนำมใน MOU แล้ว และ (3) มอบหมำยให้ กฟผ. เสนอ 

อส. ตรวจพิจำรณำร่ำง Tariff MOU โครงกำรหลวงพระบำง 

และเมื่อ อส. ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จให้ด�ำเนินกำรเจรจำร่ำง 

PPA กับโครงกำรหลวงพระบำงอย่ำงไม่เป็นทำงกำรคูข่นำนกนั

ไประหว่ำงรอเสนอ กพช. พิจำรณำเห็นชอบข้อเสนอรำคำ

ค่ำไฟฟ้ำและมอบหมำยให้ กฟผ. ลงนำมร่ำง Tariff MOU ทัง้นี้ 

หำก กพช. พิจำรณำ Tariff MOU แล้ว มีควำมเห็นแตกต่ำง

จำกร่ำง Tariff MOU ท่ี อส. ได้เคยตรวจพจิำรณำแล้วให้น�ำไป

ปรับปรุงในร่ำง Tariff MOU และร่ำง PPA ด้วย

มีข้อสังเกตส�ำคัญว่ำ กระบวนกำรพิจำรณำกำรเซ็นสัญญำ

ซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำง กฟผ. และบรษิทัผูพ้ฒันำโครงกำรด�ำเนนิ

ไปโดยไม่ชอบธรรม และไม่รอค�ำแนะน�ำจำก Advisory Bodies 

ของ UNESCO ซึ่งอำจจะน�ำไปสู่ควำมเสี่ยงสูงต่อชื่อเสียงของ

ไทยในฐำนะเป็นผูร้บัซ้ือไฟฟ้ำจำกโครงกำรท่ีอำจจะมผีลกระทบ

ต่อเมืองมรดกโลกได้ และภำระค่ำไฟฟ้ำของภำคประชำชนไทย
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 » 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 

ได้พิจำรณำเห็นชอบค่ำไฟฟ้ำกรณีเขื่อนหลวงพระบำงในรำคำ 

2.8432 บำท/หน่วย ก�ำหนดวนัผลติไฟฟ้ำเชงิพำนชิย์เข้ำสูร่ะบบ 

เดือนมกรำคม 2573 

เว็บไซต์ energynewscenter รำยงำนว่ำ ผลกำรประชุม

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) โดยมี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน 

วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 ว่ำ ที่ประชุม ได้รับทรำบหลักกำร

ร่ำงสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) โครงกำรปำกลำย และโครงกำร

หลวงพระบำง และมอบหมำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) ลงนำมใน PPA โครงกำรปำกลำย และโครงกำร

หลวงพระบำง ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส�ำนักงำนอัยกำร

สูงสุดแล้ว 

8.3 สรปุความเห็นของ UNESCO กรณีเขือ่นหลวงพระบาง4

รำยงำนของยเูนสโก UNESCO Report on the Joint World 

Heritage Centre/ICOMOS Mission to the “Town of 

Luang Prabang” (Lao PDR) ซึ่งได้จัดท�ำเมื่อมีภำรกิจ

ตรวจสอบมรดกโลก เมื่อเดือนเมษำยน 2565 มีเนื้อหำส�ำคัญ

สำมำรถสรุปได้ดังนี้

รำยงำนช้ินนีจั้ดท�ำตำมมตท่ีิประชุมของคณะกรรมกำรมรดกโลก 

(44 COM 7B.32 เมื่อเดือนมิถุนำยน 2021) เพื่อประเมิน

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบำง และ

ผลกระทบด้ำนบวกและลบที่อำจเกิดขึ้นจำกแผนกำรสร้ำง

เขื่อนหลวงพระบำง และศึกษำประสิทธิภำพของธรมำภิบำล

ในกำรอนุรักษ์เมือง เขตกันชน และกระบวนกำรตัดสินใจ

4 https://whc.unesco.org/en/list/479/documents/
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กำรก่อสร้ำงเขื่อนที่มีอ่ำงเก็บน�้ำขนำดใหญ่ภำยในขอบเขต

ของมรดกโลกที่อำจจะเข้ำกันไม่ได้กับสถำนะเมืองมรดกโลก 

และเรยีกร้องให้ฝ่ำยรฐับำลตรวจสอบผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิข้ึน

ต่อทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ทั้งตอนบนและตอนล่ำงภำยในลุ่มน�้ำ

เดียวกัน โดยให้ได้รับกำรประเมินอย่ำงเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยง

ผลกระทบต่อคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล (Outstanding 

Universal Value: OUV) 

แถลงกำรณ์ล่ำสุดของสมำคมไฟฟ้ำพลังน�้ำสำกล (Interna-

tional Hydropower Association – IHA) ได้เรียกร้องให้ 

“ปฏิบัติ” อย่ำงมุ่งมั่นต่อโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนพลังน�้ำที่ได้

วำงแผนนอกพื้นที่เมืองมรดกโลก แต่อำจจะส่งผลกระทบ

ทำงลบต่อคณุค่ำของเมอืงนัน้ ในเนือ้หำที ่118 bis ของแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนยังเรียกร้องให้รัฐบำลต่ำง ๆ ต้องเตรียมกำร

ประเมินผลกระทบที่จ�ำเป็นและอำจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

ที่มีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล (OUV) 

เมือ่ปี 2012 คณะกรรมกำรมรดกโลกได้เรียกร้องให้รัฐบำลลำว

ส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและกำร

ประเมนิผลกระทบต่อเมอืงมรดกโลก (HIA) ในรศัม ี60 กโิลเมตร

บนแม่น�ำ้โขงท่ีอยูต่อนเหนอืของตวัเมอืง ตัง้แต่นัน้มำควำมกงัวล

เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงเขื่อนได้เกิดขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องทั้งใน

แม่น�้ำโขงสำยหลักและแม่น�้ำสำขำ ผลกระทบต่อระดับน�้ำ

ที่เพิ่มสูงขึ้นและกำรเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชำติ รวมถึง

ควำมเสี่ยงต่อผลกระทบเขื่อนพัง 

 

โครงกำรเขื่อนหลวงพระบำง ได้จัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือ 

PNPCA ของคณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง (MRC) ท่ีได้มีกำรออก

รำยงำนประเมนิทำงด้ำนเทคนคิ 2 คร้ัง คอืปี 2019 และ 2020 

ทีต่ระหนกัถงึควำมเสีย่งขนำดใหญ่ต่อทรพัย์สนิจำกกรณเีขือ่น

แตกและน�้ำท่วมและจ�ำนวนข้อกังวลเกี่ยวข้องกับผลกระทบ

ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เมอืงมรดกโลกหลวงพระบำง เน้นควำมส�ำคัญของทีต่ัง้ของเมอืง

ทีล้่อมรอบไปด้วยแม่น�ำ้โขงและแม่น�ำ้คำน และสภำพแวดล้อม 

โดยเฉพำะแม่น�้ำ แหล่งน�้ำ และควำมเชื่อทำงจิตวิญญำณ เช่น

พญำนำค กิจกรรมทำงศำสนำและชำติพันธุ์ย่อย ซึ่งแสดงถึง

ตัวเมือง พื้นที่ทำงธรรมชำติในตัวเมืองและริมฝั่งแม่น�้ำ พื้นที่

ชุม่น�ำ้ พืน้ทีส่เีขยีว ถกูยอมรับว่ำเป็นส่วนหนึง่ของคณุค่ำโดดเด่น

อันเป็นสำกล (OUV) 

นบัตัง้แต่เดอืนมีนำคม 2020 ศนูย์มรดกโลกเรยีกร้องให้รัฐบำล

ลำวแบ่งปันข้อมูลกรณีโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำหลวงพระบำง 
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คณะกรรมกำรพบว่ำ รำยงำนกำรประเมนิผลกระทบต่อแหล่ง

มรดก (Heritage Impact Assessments: HIA) ยังขำดกำร

วิเครำะห์หลำยระดับทั้งด้ำนกำยภำพ คุณค่ำโดดเด่นอันเป็น

สำกล และกำรวิเครำะห์เก่ียวกับผลกระทบของโครงกำรเขือ่น

ตลอดอำยุ

นบัตัง้แต่มเีขือ่นไฟฟ้ำพลงัน�ำ้บนแม่น�ำ้โขงทัง้ตอนบนและตอนล่ำง 

ผลกระทบสะสมจำกปริมำณตะกอนในแม่น�้ำ กำรลดลงของ

ตะกอน กำรเปลี่ยนแปลงกำรไหลและควำมเร็วของน�้ำ ควำม

เป็นไปได้ต่อผลกระทบต่อสัณฐำนของเมือง ลักษณะของตลิ่ง

แม่น�้ำ ปริมำณสัตว์น�้ำที่จับได้ ระบบนิเวศและห่วงโซ่อำหำร 

ส่งผลให้เกดิกำรพงัของตลิง่และควำมเปรำะบำง ในสถำนกำรณ์

ทีเ่มืองจะถกูเปลีย่นแปลงไปจำกเมืองทีอ่ยูริ่มฝ่ังแม่น�ำ้เป็นเมอืง

ที่อยู่ในทะเลสำบเทียม 

หลกัฐำนหน่ึงทีเ่กดิกำรเปลีย่นแปลงชดัเจนคอื เคยมหีำดทรำย

กลำงแม่น�้ำโขงที่ชำวบ้ำนใช้เป็นพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรม

ทำงศำสนำและกิจกรรมในช่วงปีใหม่ถูกน�้ำท่วมทั้งหมด และ

มีกำรสร้ำงเกำะเทียมขึ้นมำตำมมำตรกำรเยียวยำเพื่อให้คน

ท้องถิ่นยังสำมำรถท�ำกิจกรรมตำมควำมเชื่อและงำนเทศกำล

ต่ำง ๆ บนดอนที่ถูกน�้ำท่วมไปแล้ว (เนื่องจำกกำรกักเก็บน�้ำ

ของเขื่อนไซยะบุรี) 

ปริมำณปลำแม่น�้ำที่จับได้ลดลงก็ถูกระบุเป็นข้อกังวลที่ส�ำคัญ 

เพรำะวัฒนธรรมกำรท�ำอำหำรที่เป็นเมนูปลำและผลผลิตจำก

สำหร่ำย “ไก” ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เมืองหลวงพระบำงมี

ลักษณะพิเศษเฉพำะและช่วยส่งเสริมให้ทักษะและควำมรู้

ถูกสืบทอดขึ้นอยู่กับระบบนิเวศและผลผลิตของสัตว์น�้ำ

รำยงำนหลำยชิ้นได้เสนอข้อกังวลถึงกำรไร้ที่อยู่อำศัยของ

ชำวบ้ำนในพื้นที่สร้ำงเขื่อน ควำมไม่แน่นอนและไม่เป็นธรรม

ของค่ำชดเชย กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจได้

ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ถูกอพยพอย่ำงต่อเนื่อง ผลกระทบ

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประมง และวิถีชีวิต กำรสะสมของ

ตะกอนอำจจะเกิดขึ้น และถูกระบุไว้ในรำยงำนด้ำนเทคนิค 

ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำรมรดกโลกได้มีข้อแนะน�ำให้ชะลอ

กำรก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนหลวงพระบำง จนกว่ำรำยงำน

กำรประเมินผลกระทบต่อเมืองมรดกโลกจะเสร็จสิ้น แต่กำร

ลงพื้นที่ของผู้แทนในเดือนเมษำยน 2022 กลับพบกำรเตรียม

กำรในพื้นที่ก่อสร้ำงเขื่อน กำรก่อสร้ำงที่พักคนงำน สะพำน

และกำรตดิตัง้เครน และเร่ิมมกีำรอพยพชำวบ้ำนออกจำกพืน้ที่ 

นอกจำกนี้ ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบทำงธรณีวิทยำ เช่น 

ถ�้ำติ่ง-ปำกอู ที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมทำงวัฒนธรรม

ต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับหัวงำนก่อสร้ำงเขื่อนหลวงพระบำง

 

หลังกำรลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจกำรเตรียมกำรก่อสร้ำงเขื่อน ได้มี

กำรพิจำรณำรำยงำนหลำยฉบับ เช่น รำยงำนกำรวำงแผน

ทำงเทคนิค รำยงำนของผู้เชี่ยวชำญของ MRC ร่ำงรำยงำน

ผลกระทบต่อเมืองมรดกโลก รำยงำนทบทวนรำยงำนกำร

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (HIA) โดยผู้เช่ียวชำญอสิระ

ทำงเทคนิค 5 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของ ICOMOS/IUCN 

ซึ่งคณะกรรมกำรฯ มีข้อสรุปว่ำสถำนะปัจจุบันของข้อมูลด้ำน

เทคนิคและผลกำรวิเครำะห์ที่จัดท�ำโดยทีมเจ้ำของโครงกำร

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเขื่อนและสำธำรณูปโภคและ

ส่งต่อให้ศูนย์มรดกโลกโดยรัฐบำลลำว ยังไม่เพียงพอที่จะ

เชื่อถือได้ โดยเฉพำะกำรพิสูจน์ผลกระทบทั้งทำงตรงและ

ทำงอ้อมและผลกระทบสะสมจำกเขื่อนหลวงพระบำง และ

เขื่อนอื่น ๆ ทั้งตอนบนและตอนล่ำงต่อเมืองมรดกโลกและ

คุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล (OUV) 

คณุค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล (OUV) หมำยรวมถงึ สภำพธรรมชำติ

ของแม่น�ำ้โขง ขนบธรรมเนยีมทำงศำสนำและวฒันธรรม และ

สภำพควำมเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น

 

คณะกรรมกำรฯ จงึมข้ีอเสนอแนะต่อรัฐบำลลำว ให้ปฏิบตัติำม

มำรตรกำรป้องกันไว้ก่อน ไม่ด�ำเนินกำรโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำนี้ 

และย้ำยหัวงำนเขื่อน และโครงกำรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ไปยงัพืน้ท่ีซ่ึงจะไม่มผีลกระทบต่อมรดกโลก คณุค่ำของมรดกโลก 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ มรดกโลก 
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ผู้พัฒนำโครงกำร คือ บริษัทไชน่ำ ต้ำถัง โอเวอรซี จำกจีน 

(บริษัทเดียวกับโครงกำรเขื่อนปำกแบง) ร่วมกับรัฐบำลลำว 

ในนำม บริษัทสำนะคำมพำวเวอร์ จ�ำกัด มูลค่ำกำรก่อสร้ำง

โครงกำรประมำณ 2,073 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ระยะเวลำ

ในกำรก่อสร้ำง 8 ปี และมีแผนจะขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 

รัฐบำลลำวได้ส่งเอกสำรโครงกำรเขื่อนสำนะคำม เพื่อน�ำเข้ำสู่

กระบวนกำรแจ้ง ปรกึษำหำรอืล่วงหน้ำ (PNPCA) ตำมข้อตกลง

แม่น�้ำโขง พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2563 ต่อมำ

คณะกรรมกำรร่วม คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง ได้ประกำศ

เริ่มต้นของกระบวนกำรแจ้ง ปรึกษำหำรือล่วงหน้ำของเขื่อน

สำนะคำม ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2563

 

ประเด็นข้อกังวลที่ส�ำคัญของโครงกำรเขื่อนสำนะคำม คือ 

ควำมน่ำเชือ่ถือและคุณภำพของเอกสำรรำยงำนท่ีเกีย่วข้องกบั

โครงกำร ทีผู่พ้ฒันำโครงกำรได้จัดท�ำและน�ำส่งโดยรฐับำลลำว 

เน่ืองจำกพบกำรคดัลอกเอกสำรในหลำยส่วนจำกเอกสำรของ

โครงกำรเขื่อนปำกแบง และปำกลำย โดยเปลี่ยนเพียงชื่อ

โครงกำรเขือ่น และสลบัหวัข้อกนัเท่ำนัน้ มกีำรใช้ข้อมลูในกำร

วิเครำะห์ที่เก่ำไม่อัพเดท และที่ส�ำคัญ กำรศึกษำผลกระทบ

ข้ำมพรมแดนนั้น ระบุว่ำ โครงกำรนี้จะไม่ส่งผลกระทบข้ำม

พรมแดนต่อประเทศไทยและอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจำก

9

โครงกำรเข่ือนสำนะคำม 

โครงกำรเข่ือนสำนะคำม ระบุว่ำเป็นเข่ือนแบบน�้ำไหลผ่ำน (run-of-river) มีก�ำลัง
ผลิตติดต้ัง 684 เมกะวัตต์ จุดสร้ำงเข่ือนต้ังอยู่ระหว่ำงแขวงไซยะบุรี และนครหลวง
เวียงจันทน์ ท่ีเมืองสำนะคำม ลำว ห่ำงจำกชำยแดนไทย - ลำว ท่ี จ.เลย รำว 1.5 
กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวเมือง อ.เชียงคำน จ.เลย ประมำณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่ำง
จำกจุดสร้ำงเข่ือนปำกลำย 84 กิโลเมตร 

เขื่อน ตั้งอยู่ห่ำงจำกชำยแดนเพียง 1.5 กิโลเมตรเท่ำนั้น 

หำกมกีำรก่อสร้ำงเขือ่นสำนะคำมกจ็ะสำมำรถมองเหน็ได้จำก

ประเทศไทย

 

นอกจำกนี ้ระหว่ำงกำรเสนอโครงกำรเข่ือนสำนะคำม หน่วยงำน

ด้ำนทรพัยำกรน�ำ้ในประเทศไทย และสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร

บำงรำย ได้เสนอให้มกีำรสร้ำงเข่ือนปำกชมบนแม่น�ำ้โขงบรเิวณ

พรมแดนไทย-ลำว โดยระบวุ่ำเพือ่กักเกบ็น�ำ้และผลติไฟฟ้ำเช่นกัน 

ปัจจุบัน กรณีโครงกำรเขื่อนสำนะคำม ยังไม่ได้มีกำรประกำศ

สิ้นสุดกระบวนกำรแจ้ง ปรึกษำหำรือและข้อตกลงล่วงหน้ำ 

(PNPCA) ตำมระยะเวลำ 6 เดือน เนื่องจำกประเด็นข้อกังวล

ด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และควำมมั่นคงระหว่ำง

ชำยแดนของไทย-ลำว เนือ่งจำกตวัเขือ่นตัง้อยูห่่ำงจำกชำยแดน

ไทยเพียง 1.5 กิโลเมตรเท่ำนั้น 

รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงแบบเร่งด่วนของผู้เชี่ยวชำญ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง ยังระบุอีกว่ำ กรณีเขื่อน

สำนะคำมจะท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงของระดับน�ำ้โขงรำยวนั 

ในระดับ 3.5 เมตร ในเวลำ 1 วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ำยแรง

ต่อระบบนิเวศ โดยเฉพำะตลิ่งพัง เรือหำปลำและเครื่องมือ

หำปลำของชำวประมงในเขตอ�ำเภอเชียงคำน ปำกชม และ

สังคม และยังมีประเด็นเรื่องของกำรกักเก็บตะกอนของเขื่อน
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กรณีเข่ือนสำนะคำม
จะท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
ของระดับน�้ำโขงรำยวัน 
ในระดับ 3.5 เมตร ในเวลำ 
1 วัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ร้ำยแรงต่อระบบนิเวศ 
โดยเฉพำะตล่ิงพัง 
เรือหำปลำและเคร่ืองมือ
หำปลำของชำวประมง
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ป่าไคร้น�้าที่แก่งฟ้า อ.ปากชม จ.เลย

สวนผักริมโขง อ.ปากชม จ.เลย พลับพลึงแม่น�้าโขง
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โครงกำรเขือ่นปำกชม มีก�ำลงักำรผลติติดต้ัง 1,079 เมกะวตัต์ 

ต้ังอยูบ่นพรมแดนไทยลำว ทีบ้่ำนคกเว้ำ ต.หำดคมัภร์ี อ.ปำกชม 

จ.เลย

โครงกำรเขือ่นบ้ำนกุม่ มกี�ำลังผลติตดิตัง้ 1,872 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่

บนพรมแดนไทยลำวที ่ต.นำโพธิก์ลำง อ.โขงเจยีม จ.อุบลรำชธำนี 

ช่วงปี 2550-2555 เครือข่ำยชำวบ้ำนในพื้นที่ นักวิชำกำร 

ภำคประชำสังคมได้ร่วมกันคัดค้ำน และมีกำรตรวจสอบโดย

คณะกรรมำธกิำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม วฒิุสภำ 

โครงกำรเขื่อนทั้งสองแห่งได้มีกำรชะลอออกไป 

 » 10 มกราคม 2565 มรีำยงำนจำกพืน้ท่ีของเครือข่ำยชุมชน

คนฮักน�้ำของ จ.อุบลรำชธำนี ว่ำบริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ จ�ำกัด 

ได้ท�ำหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยและอุบลรำชธำนี โดย

ระบวุ่ำ บริษทัฯ ได้ท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจ (Memorandum of 

Understanding - MOU) กับรัฐบำลแห่ง สปป.ลำว ในกำร

ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ

10

โครงกำรเข่ือนปำกชม
และเข่ือนบ้ำนกุ่ม 

โครงกำรเข่ือนปำกชม และเข่ือนบ้ำนกุ่ม เป็นเพียง 2 โครงกำรเข่ือนแม่น�้ำโขงตอนล่ำง 
ท่ีจะสร้ำงก้ันแม่น�้ำโขงบนพรมแดนไทยลำว เสนอโดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน เม่ือ พ.ศ. 2548 - 2550 ได้มีกำรจัดท�ำรำยงำน
ก่อนรำยงำนควำมเหมำะสมและรำยงำนส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Pre-Feasibility 
and Environment study) โดยบริษัทปัญญำ คอนซัลแตนท์และบริษัทแมคโคร
คอนซัลแตนท์ โดยเสนอควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพำะในพ้ืนท่ีเข่ือนผำมองเดิม และได้มีกำรเสนอช่ือโครงกำรเข่ือนปำกชม 
และเข่ือนบ้ำนกุ่ม

ผำมอง (ชำวบ้ำนรู้จักในนำม เขื่อนผำมอง หรือเขื่อนปำกชม) 

และ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำสำละวัน (ชำวบ้ำนรู้จักในนำม 

เขื่อนสำละวัน หรือเขื่อนบ้ำนกุ่ม) ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณชำยแดน

ระหว่ำงประเทศไทย - ลำว โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น 

จะตั้งอยู่ที่ อ.ปำกชม จ.เลย และ อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 

โดยบริษัทจะขอเข้ำไปด�ำเนินกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลพร้อม

เครือ่งจักรต่ำง ๆ ในช่วงเดอืนกุมภำพนัธ์ 2565 - มกรำคม 2566 

ในพืน้ที ่ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจยีม จ.อบุลรำชธำน ีจ�ำนวน 10 - 12 คร้ัง 

ครั้งละ 7 วัน อัพเดทข้อมูลกำรเข้ำมำพื้นที่และกำรขอส�ำรวจ

เชิงกำยภำพของบริษัท และสังเกตเห็นเรือส�ำรวจที่อยู่ริมฝั่ง

แม่น�้ำโขงในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี

บรษิทัพลงังำนบริสทุธิ ์จ�ำกดั มหำชน ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศเกี่ยวกับกำรลงนำมบันทึกควำม

เข้ำใจร่วมกับรฐับำลลำวในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร

เข่ือนผำมองและปำกชม เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2563 ว่ำทำง

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับพันธมิตร 3 รำยเป็น “ผู้ร่วมพัฒนำ” 
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ได้แก่ บริษัทเจริญเซกองเอเนอยี่ จ�ำกัด มหำชน สปป.ลำว

(Chaleun Sekong Energy Company Limited) บรษัิทเวกำ 

ดจิติอล จ�ำกดั (มหำชน) (Vega Digital Company Limited) 

ประเทศไทย และบริษัทพีเอสไอ เซอวิส โซล จ�ำกัด (มหำชน) 

(PSI Service Sole Company limited) สปป.ลำว ได้เสรจ็สิน้

กำรร่วมลงนำมกับรฐับำลลำวในกำรท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) 

เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเขื่อนผำมองและเขื่อน

สำละวัน ภำยในระยะเวลำ 2 ปี โดยจะด�ำเนินกำรร่วมส�ำรวจ 

ศกึษำผลกระทบและควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ภำยใต้ขอบเขต

และพัฒนำตำมกรอบกฎหมำย

 » 7 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มเด็กไทยฮิมโขง ชุมชนบ้ำนตำมุย 

อ.โขงเจยีม จ.อบุลรำชธำน ีพร้อมพีเ่ลีย้งได้เดินทำงไปยงัศำลำ

กลำงจงัหวดัอบุลรำชธำนี เพือ่ยืน่หนงัสอืต่อผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั

อุบลรำชธำนี หลังจำกในระยะนี้ชำวบ้ำนตำมุย พบว่ำมีเรือ

น่ำสงสัย มีคนงำนและทหำรฝั่ง สปป.ลำว ได้ท�ำกำรส�ำรวจ

หำข้อมลูบำงอย่ำงอยูช่ำยแดนแม่น�ำ้โขงไทย-ลำว โดยชำวบ้ำน

เชือ่ว่ำ เรือดงักล่ำวลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมลูเพือ่เดินหน้ำก่อสร้ำง

เขื่อนสำละวัน (เขื่อนบ้ำนกุ่ม) 

กรณโีครงกำรเขือ่นผำมอง หรอืเขือ่นปำกชม วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 

2565 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อเครือข่ำย

ประชำชนลุ่มน�้ำโขงอีสำนโดยระบุว่ำยังไม่มีกำรพิจำรณำให้

บริษัทเอกชนเข้ำส�ำรวจพื้นที่เพื่อสร้ำงเขื่อนผำมอง หรือเขื่อน

ปำกชม ซ่ึงกัน้แม่น�ำ้โขงระหว่ำงพรมแดนไทยลำวด้ำน จ.เลย

นำยชำญณรงค์ วงศ์ลำ ตัวแทนเครือข่ำยประชำชนลุ่มน�้ำโขง

อีสำน กล่ำวว่ำ ทำงเครือข่ำยได้ส่งจดหมำยถึงผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2565 เพื่อสอบถำมกำร

อนุญำตให้บริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ จ�ำกัดขออนุญำตเข้ำพื้นที่

เพื่อส�ำรวจแม่น�้ำโขงในเขตจังหวัดเลย ในกำรศึกษำควำม

เป็นไปได้ของโครงกำรเขื่อนไฟฟ้ำพลังน�้ำผำมอง หรือเขื่อน

ปำกชม 

 » 10 กมุภาพนัธ์ 2565 มหีนังสอืตอบกลบัเครือข่ำยประชำชน

ลุ่มน�้ำโขงอีสำน จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เนื้อหำระบุว่ำ 

โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินกำรในแม่น�้ำโขง ที่เป็นแม่น�้ำ

ระหว่ำงประเทศ และอำจจะส่งผลกระทบต่อประชำชนในพ้ืนที่ 

ซึ่งจังหวัดเลยอยู่ระหว่ำงกำรหำรือแนวทำงปฏิบัติในกรณี

ดังกล่ำวไปยังส่วนกลำง และขณะนี้ยังไม่มีกำรพิจำรณำ เรื่อง

กำรเข้ำพื้นที่ของบริษัทพลังงำนบริสุทธิ์ จ�ำกัด แต่อย่ำงใด
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 » สงิหาคม 2563 บรษิทัเจรญิเอเนอยีฯ่ ได้ลงนำมควำมร่วมมอื

บริษัทสัญชำติเกำหลีใต้ คือ บริษัท โคเรียน เวสเทินพำวเวอร์ 

(Korean Western Power- KWPO) ซึ่งถือหุ้นในโครงกำร

เขือ่นเซเปียนเซน�ำ้น้อย 25% บรษัิท โคเรยีนโอเวอร์ซ ีอนิฟรำน

สตรคัเจอร์ แอนด์เอเบลิ เดเวลลอปเม้นทคอเปอเรชัน่ (Korean 

Oversea Infrastructure & Urban Development 

Corporation - KIND) โดยได้น�ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำควำม

เป็นไปได้และกำรประเมินผลกรทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบำล

ลำว เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์ 2563 โดยทำงรัฐบำลลำวได้ส่งเอกสำร

11

โครงกำรเข่ือนภูงอย 

โครงกำรเข่ือนภูงอย ต้ังอยู่บนแม่น�้ำโขง ห่ำงจำกเมืองปำกเซ ประมำณ 10 กิโลเมตร 
อยู่ท้ำยน�้ำจำกพรมแดนไทยลำว ท่ีปำกแม่น�้ ำมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 
เดิมผู้พัฒนำโครงกำรคือบริษัทเจริญเอเนอย่ี แอนด์วอเตอร์เอเชีย ซ่ึงเป็น
บริษัทลูกด้ำนพลังงำนของบริษัทซีพีเจริญโภคภันฑ์ เข่ือนภูงอยมีก�ำลังกำรผลิต 
780 เมกะวัตต์ มีเป้ำหมำยส่งไฟฟ้ำขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
มูลค่ำกำรลงทุนรำว 2.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ มีควำมยำวก้ันแม่น�้ำโขง 1,300 เมตร

ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไปยังส�ำนักงำนเลขำธิกำรแม่น�้ำโขง

แห่งชำต ิเพือ่เตรยีมจัดกำรบวนกำรแจ้ง ปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ

และข้อตกลง (PNPCA) ต่อจำกโครงกำรเขื่อนสำนะคำม 

มรีำยงำนจำกสือ่หลำยส�ำนกัว่ำ โครงกำรภงูอยจะส่งผลกระทบ

ต่อพื้นที่ 88 หมู่บ้ำนของลำว ใน 7 เมือง หมู่บ้ำนที่ได้รับผล

กระทบมำกท่ีสดุคอื บ้ำนขอนแก่น มีประชำกร 811 คน อย่ำงไร

ก็ตำมยังไม่มีควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับข้อตกลงกำรซื้อไฟฟ้ำ 
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เข่ือนสตรึงเตร็ง ก้ันแม่น�้ำโขงบริเวณเมือง
สำมัคคี จังหวัดสตรึงเตร็ง กัมพูชำ อยู่เหนือ
ตัวเมืองสตรึงเตรง มีก�ำลังกำรผลิตติดต้ัง 
978 เมกะวัตต์ เป้ำหมำยคือผลิตไฟฟ้ำส่ง
ขำยเวียดนำม ผู้พัฒนำโครงกำรคือ บริษัท
เออเบินร์แอนด์อินดรัสเตรียลโซน เดเวลลอป
เม้นท์ คอร์เปอเรช่ัน สัญชำติเวียดนำม

ปี 2563 รัฐบำลกัมพูชำได้ประกำศชะลอกำรสร้ำงเขื่อนบน
แม่น�้ำโขงสำยหลัก คือ โครงกำรเขื่อนสตรึงเตร็ง และโครงกำร
เขื่อนซ�ำบอ ออกไปเป็นระยะเวลำ 10 ปี อย่ำงไรก็ตำม ในเดือน
สิงหำคม 2564 กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชำ ได้ออกใบอนุญำต
ให้บริษัท รอยัลกรุ๊ป ให้จัดท�ำรำยงำนก่อนกำรศึกษำควำมเป็น
ไปได้ (Pre-feasibility study) และรำยงำนศกึษำควำมเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) เพื่อว่ำจ้ำง บริษัทไชน่ำ/แคมโบเดีย ริช 
อินเตอร์เนชั่นแนล (China/Cambodia Rich International 
Ltd) และ บริษัทเอสบีเค รีเสิรช์ แอนด์เดเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด 
(SBK Research and Development Co Ltd.) ท�ำกำรศึกษำ

12

โครงกำรเข่ือนสตรึงเตร็ง

ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และจัดเวที
ปรึกษำหำรือกับประชำชนพื้นที่ มีบริษัท พำวเวอร์ไชน่ำ ฮัวดง 
เอนจีเนียริ่ง คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (Powerchina Huadong 
Engineering Cooperation Co,Ltd) เป็นผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเทคนคิ
ในกำรจัดท�ำกระบวนกำรปรึกษำหำรือและกำรท�ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้นของ
เขื่อนสตรึงเตร็ง 

รำยงำนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ล่ำสุดนี ้ระบุว่ำ เข่ือนสตรงึเตรง็
จะมกี�ำลังกำรผลิตตดิตัง้ 1,400 เมกะวัตต์ และระบจุุดทีต่ัง้เขือ่น 
3 แห่ง โดยขณะนีย้งัอยูใ่นระหว่ำงกำรจดัท�ำรำยงำนควำมเป็นไปได้
(Pre-Feasibility) ฉบับใหม่ โดยยังไม่มีกำรเปิดเผยรำยงำน
ดังกล่ำว เดิมในรำยงำนเมื่อปี 2552 ระบุว่ำ โครงกำรเขื่อน
สตรึงเตร็ง จะส่งผลกระทบต่อประชำชนไม่ต�่ำกว่ำ 10,000 คน
ที่อำศัยอยู่ในดอนและริมฝั่งแม่น�้ำโขงยำวไปจนถึงชำยแดนลำว 
และกำรสร้ำงเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน�้ำส�ำคัญระดับ
นำนำชำต ิหรือ แรมซำร์ (RAMSAR SITE) กว่ำ 14,600 เฮกตำร์ 
จะกลำยเป็นอ่ำงเก็บน�้ำของเขื่อน

แม่น�้ำโขงในเขตเมืองสตรึงเตร็ง เชื่อมกับเมืองโขง จ�ำปำสัก
ของลำว ประกอบด้วยเกำะกลำงแม่น�้ำโขง ดอน ขนำดใหญ่
หลำยแห่ง เป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของประชำชนจ�ำนวนมำก และ
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำขนำดใหญ่ และแอ่งน�้ำลึก deep pools 
จ�ำนวนมำก เป็นระบบนเิวศทีม่คีวำมสลบัซับซ้อน เป็นแหล่งอำศยั
ที่ส�ำคัญของสัตว์น�้ำ ปี 2565 มีรำยงำนกำรพบปลำกระเบน
แม่น�้ำโขงขนำดใหญ่ 2 ครั้ง ล่ำสุดคือเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 
2565 ปลำกระเบนที่พบมีขนำดน�้ำหนักกว่ำ 300 กิโลเมตร 
ยำว 3.9 เมตร และถูกระบุว่ำเป็นปลำน�้ำจืดขนำดใหญ่ที่สุด
ในโลก ซึ่งมีขนำดใหญ่กว่ำปลำบึกขนำด 293 กิโลกรัม ที่จับได้
ที่เชียงของ เมื่อปี 2549 ถือได้ว่ำเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้ำนควำม
หลำกหลำยและควำมส�ำคัญของระบบนิเวศของแม่น�้ำโขงเป็น
อย่ำงยิ่ง

จุดสร้างเขื่อนสตรึงเตร็ง เมืองสตรึงเตร็ง กัมพูชา
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เขื่อนจะสร้ำงกั้นแม่น�้ำโขงเป็นระยะทำง 18 กิโลเมตร ควำม

สูงของเขื่อน 33 เมตร5 จะท�ำให้

เกิดควำมยำวของอ่ำงเก็บน�้ำตำมล�ำน�้ำโขงกว่ำ 83 กิโลเมตร 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชำชนกว่ำ 19,000 คน และปิดกั้น

เส้นทำงกำรอพยพของปลำกว่ำ 86 สำยพันธุ์ และที่อยู่อำศัย

ของโลมำอิรวด ีกว่ำ 100 ตัว มลูค่ำกำรลงทุน 5 พนัล้ำนเหรยีญ

สหรัฐ นอกจำกนี้เขื่อนซ�ำบอ ยังจะดักตะกอนจำกแม่น�้ำโขง

และแม่น�้ำสำขำตอนบนไว้กว่ำ 60 % ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบ

ทำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรงบริเวณปำกแม่น�้ำโขงเวียดนำม 

เดิมผู้พัฒนำโครงกำรคือ บริษัทไชน่ำ เซำท์เทิน พำวเวอร์กริด 

สัญชำติจีน ซึ่งได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรควำมเป็นไปได้ของ

โครงกำรแล้วเสร็จ ต่อมำปี 2554 บริษัทไชน่ำ เซำท์เทิน พำว

เวอร์กริด ได้ถอนตัวออกไปเนื่องจำกกำรกดดันของประชำชน

ในกัมพูชำและภำคประชำสงัคม ต่อมำเม่ือเดือนตลุำคม 2557 

กระทรวงพลังงำนและเหมืองแร่ รัฐบำลกัมพูชำได้เห็นชอบ

ข้อกรอบควำมร่วมมือ (MOU) ให้องค์กร Natural Heritage 

Institution (NHI) ให้ศกึษำทำงเลอืกของกำรสร้ำงเขือ่นซ�ำบอ 

โดย NHI ได้มีกำรศึกษำทำงเลือกจุดสร้ำงเขื่อนไว้ 10 แห่ง 

รวมถงึแบบเขือ่นและกำรบรหิำรจัดกำรเขือ่น รวมถงึทำงเลอืก

ที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีเขื่อนด้วย หรือ No-Dam Alternative

13

โครงกำรเข่ือนซ�ำบอ

โครงกำรเข่ือนซ�ำบอ วำงแผนจะก่อสร้ำงก้ันแม่น�้ำโขง ท่ีบริเวณบ้ำนเปรียะ ก�ำปี 
เมืองซ�ำบอ จังหวัดกระแจะ ประเทศกัมพูชำ ข้อมูลเดิมระบุว่ำมีก�ำลังกำรผลิตติดต้ัง 
2,600 เมกะวัตต์ 

เมื่อปี 2563 รัฐบำลกัมพูชำได้ประกำศว่ำ จะเลื่อนกำรสร้ำง

เข่ือนบนแม่น�ำ้โขงสำยหลกั 2 แห่งออกไปอีก 10 ปี ตำมข้อเสนอ

ของท่ีปรกึษำญีปุ่่น เพือ่หำทำงออกเกีย่วกับควำมต้องกำรด้ำน

พลังงำนของกัมพูชำ 

ปัจจุบัน โครงกำรเขื่อนซ�ำบอยังไม่มีควำมคืบหน้ำใด

ปลาน�้าโขง เมืองซ�าบอ กัมพูชา

5 https://n-h-i.org/programs/restoring-natural-functions-in-developed-
river-basins/mekong-river-basin/cambodia-sambor/?fbclid=IwAR1euUtP
n6LgxQGYpQIbRoX8FZhOTCR0hQxkwW_Gt-v0dRqOHhi5tJgbCOw
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ข้อมลูของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำนระบวุ่ำ ช่วงเดอืน

มกรำคม - มถินุยน 2565 ระบุว่ำ ก�ำลงักำรผลติรวมใน 3 ระบบ

ไฟฟ้ำ จ�ำนวน 51,731 เมกะวตัต์ ขณะทีค่วำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ

สูงสุดของปี 2565 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2565 คือ 

33,177 เมกะวัตต์ 

หำกค�ำนวนคร่ำว ๆ จะพบว่ำ ปัจจุบันไทย มีปริมำณไฟฟ้ำ

ส�ำรองมำกถึง 18,554 เมกะวัตต์ ซึ่งเกิน 15% ตำมมำตรฐำน

สำกลของกำรส�ำรองพลังงำน 

ปริมำณดังกล่ำวสำมำรถเทียบได้กับโรงไฟฟ้ำขนำดมำตรฐำน 

800 เมกะวัตต์ ถึง 23 โรง และประชำชนยังต้องแบกรับ

ค่ำใช้จ่ำยจำกปริมำณไฟฟ้ำส�ำรองนี้ในรูปแบบของค่ำ Ft ตำม

รูปแบบกำรท�ำสัญญำซื้อขำยระยะยำว ไม่ใช้ก็ต้องจ่ำย (Take 

or Pay) 

สิงหำคม 2565 รัฐบำลไทยได้ประกำศขยับขึ้นค่ำ Ft อีก 

68.88 สตำงค์/หน่วย ท�ำให้ปัจจุบันผู้บริโภคต้องจ่ำยค่ำไฟ

แพงมำกขึ้นเป็น 4.27 บำทต่อหน่วย (เดิมค่ำไฟอยู่ที่ 3.2 

บำท/หน่วย) 

แม้จะมีพลังงำนส�ำรองของไทยจะสูงมำก แต่ประเทศไทย โด

ยกฟผ.ก็ยังมุ่งมั่นที่จะซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน โดย

14

เข่ือนแม่น�้ำโขง 
จ�ำเป็นหรือไม่ต่อควำมม่ันคงพลังงำนไทย 

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ภำวะสงครำมระหว่ำงรัสเซียและยูเครนท่ียืดเย้ือ 
ได้ส่งผลสืบเน่ืองให้ภำวะเศรษฐกิจของประเทศทรุดต�่ำและรำคำเช้ือเพลิงโดยเฉพำะ
ก๊ำซและน�้ำมันพุ่งสูงข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลให้รำคำน�้ำมันและค่ำไฟของไทยแพงมำกข้ึน 
และส่งผลกระทบต่อกำรรำยได้และกำรบริโภคเป็นอย่ำงย่ิง

เฉพำะกำรรับซื้อไฟฟ้ำเขื่อนแม่น�้ำโขงสำยหลักและแม่น�้ำ

สำขำจ�ำนวน 4 แห่งคือ เขื่อนปำกแบง เขื่อนปำกลำย เขื่อน

หลวงพระบำง เขื่อนน�้ำงึม 3 ซึ่งก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำร

พิจำรณำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จึงมีค�ำถำมส�ำคัญถึงควำม

จ�ำเป็นด้ำนพลังงำนจำกเขื่อนทั้ง 4 แห่ง ที่ไม่จ�ำเป็นต่อควำม

ต้องกำรของไทย เนื่องจำกพลังงำนที่สูงส�ำรองมำกไป ต้นทุน

สูงและมีผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อประชำชน

ไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงแน่นอน ดังนั้นกระทรวง

พลังงำนจึงจ�ำเป็นที่จะต้องทบทวนและลดกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ

จำกลำวอย่ำงเร่งด่วน 
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 ป รำกฏกำรณ์น�ำ้โขงใส ไร้ตะกอน ได้ส่งผลกระทบ

ต่อเน่ืองไปยงัระบบนเิวศแม่น�ำ้โขงและวถิชีมุชน

ริมฝั่งแม่น�้ำโขง เช่น เกิดกำรระบำดของ

สำหร่ำยแม่น�้ำโขง กำรระบำดนี้ท�ำให้ชำวบ้ำนไม่สำมำรถจับ

ปลำได้ เพรำะสำหร่ำยจ�ำนวนมำกไหลมำติดตำข่ำย ตลิ่งถูก

กดัเซำะ กำรกัดเซำะท้องน�ำ้และดินตะกอนท่ีต้นไม้ในแม่น�ำ้โขง

ใช้เป็นที่ยึดเกำะอำศัย เช่น ต้นไคร้น�้ำ และต้นหว้ำ ตำยลง

เป็นจ�ำนวนมำก อำหำรตำมธรรมชำติของปลำและสัตว์น�้ำ

ต่ำง ๆ ทีม่ำพร้อมแร่ธำตุตะกอนแขวนลอยในแม่น�ำ้โขงหำยไป 

และภำวะน�ำ้โขงใส ยงัเอือ้ให้เกดิกำรด�ำน�ำ้ยงิปลำ ทีแ่พร่กระจำย

ในกลุม่คนหลำยพ้ืนที ่ถอืเป็นกำรสูญเสยีพ่อแม่พันธุป์ลำน�ำ้โขง

ในธรรมชำติอย่ำงหนัก ฯลฯ

ตะกอนแขวนลอยในแม่น�้ำโขงทั้งสำยหำยไปได้อย่ำงไร? ทั้งที่

เมื่อแม่น�้ำโขงไหลเข้ำสู่ประเทศไทยที่อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 

ยังมีควำมขุ่นมำกจำกตะกอนแขวนลอย แต่หลังจำกที่ไหลเข้ำ

สู่ประเทศลำวที่แก่งผำได อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย และไหล

กลับสู่ชำยแดนไทย-ลำวอีกครั้ง ที่อ.เชียงคำน จ.เลย น�้ำโขง

กลับใส ไร้ตะกอนอย่ำงเห็นได้ชัด 

15

ตะกอนแม่น�้ำโขงไม่หวนคืน 
หลังเปิดเข่ือนไซยะบุรี 

ก่อนหน้ำน้ีปรำกฏกำรณ์ “น�้ำโขงใส ไร้ตะกอน” ไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน แต่เกิดข้ึนติดต่อ
มำ 3 ปี นับต้ังแต่เข่ือนไซยะบุรีเปิดท�ำกำร เม่ือวันท่ี 29 ตุลำคม 2562 เป็นต้นมำ 
ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนกุมภำพันธ์ของปี 2562-63, 
2563-64 และ 2564-65 ตลอดระยะทำงกว่ำ 800 กิโลเมตรท้ำยน�้ำจำกเข่ือนไซยะบุรี
ในภำคอีสำน 7 จังหวัด ท่ีติดแม่น�้ำโขง ต้ังแต่จังหวัดเลย ลงมำถึงจังหวัอุบลรำชธำนี 

ผลกระทบในเร่ืองกำรไหล
ของน�้ำโขงและปริมำณ
ตะกอนแขวนลอย จะรุนแรง
เพ่ิมมำกข้ึน หำกมีกำรสร้ำง
เข่ือนก้ันแม่น�้ำโขงเพ่ิมอีก 
หำกวันน้ันมำถึง ระบบนิเวศ
แม่น�้ำโขงตลอดสำยจะถึง
จุดท่ีล่มสลำยลงอย่ำงส้ินเชิง 
ไม่สำมำรถฟ้ืนฟูได้อีก และน่ัน
ก็หมำยถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ริมฝ่ังโขง จะถูก (บังคับ) 
ให้เปล่ียนแปลงไปตลอดกำล
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ตลอดระยะเวลำ 3 ปีมำน้ี ไม่มทีัง้หน่วยงำนของไทยหรอืระดบั

ภมูภิำค เช่น MRC จะกล่ำวถงึหรอืหยบิยกประเดน็ผลกระทบนี้

มำชี้แจงในทำงสำธำรณะ ถึงควำมเชื่อมโยงของปรำกฏกำรณ์

น�้ำโขงใส ไร้ตะกอน ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรเปิดใช้งำนเขื่อน

ไซยะบุรีหรือไม่ 

 อ ย่ำงไรกต็ำมพบว่ำผลกำรตรวจสอบตะกอน

แขวนลอย ภำยใต้โครงกำรศึกษำผลกระทบ

และตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม

ข้ำมพรมแดนจำกโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ในแม่น�ำ้โขงสำยประธำน 

(ปีงบประมำณ 2564) โดยส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ 

(สทนช.) พบข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงน้อย 2 ประกำรคือ ปริมำณ

ตะกอนแขวนลอยที่สถำนีเชียงคำนเทียบกับสถำนีเชียงแสน 

ลดลงอย่ำงมำกถึงร้อยละ 82 ในเดือนธันวำคม 2563 และ 

ลดลง ร้อยละ 98 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 นอกจำกนี้ยัง

ระบุว่ำ แม่น�้ำโขงไหลจำกสถำนีเชียงแสนถึงสถำนีเชียงคำน 

“ใช้เวลำเพิม่ขึน้ 2 วนั จำกเดมิ 3 วนั เพิม่เป็น 5 วนั” ตลอดจน

ระดบัน�ำ้โขงขึน้-ลง เปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ ท้ังใน

ฤดนู�ำ้หลำกและฤดแูล้ง ข้อมลูกำรศกึษำโดยส�ำนกังำนทรพัยำกร

น�้ำแห่งชำตินี้ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงควำมสัมพันธ์ ของเขื่อนไซยะบุรี

ทีม่ต่ีอปริมำณตะกอนแขวนลอยในแม่น�ำ้โขง ช่วงเดอืนพฤศจกิำยน

ถึงกุมภำพันธ์ได้เป็นอย่ำงดี

ผลกระทบในเรื่องกำรไหลของน�้ำโขงและปริมำณตะกอน

แขวนลอย จะรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น หำกมีกำรสร้ำงเขื่อนกั้น

แม่น�้ำโขงเพิ่มอีก เรียงตำมล�ำดับ คือ โครงกำรเขื่อนปำกแบ่ง 

โครงกำรเขือ่นหลวงพระบำง เข่ือนไซยะบรุ ี(สร้ำงแล้ว) โครงกำร

เข่ือนปำกลำย โครงกำรเข่ือนสำนะคำม โครงกำรเข่ือนปำกชม 

(หรือเขื่อนผำมอง) และเขื่อนบ้ำนกุ่ม (หรือเขื่อนสำละวัน) 

หำกวันนั้นมำถึง ระบบนิเวศแม่น�้ำโขงตลอดสำยจะถึงจุดที่

ล่มสลำยลงอย่ำงสิน้เชงิ ไม่สำมำรถฟ้ืนฟไูด้อกี และนัน่กห็มำยถงึ

วิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขง จะถูก (บังคับ) ให้เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดกำล
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ต้นไคร้น�้าไร้ดินตะกอนทับถมรากและล�าต้น มกราคม 2565
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เสียงชำวบ้ำนผู้ฟ้องคดีข้ำมพรมแดน: 
คดีเข่ือนไซยะบุรี

ณ วันท่ี 17 สิงหำคม 2565 วันฟังค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด

สมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์ คนหาปลา 

จากอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นวันสุดท้ำย และเป็นปีสุดท้ำย ในกำร

ฟ้องเขื่อนไซยะบุรี ก็มีควำมหวังว่ำจะมีชัย 

และหวังลึก ๆ ในใจว่ำควำมยุติธรรมใน

เมืองไทยยังมีอยู่ ก็คิดว่ำกำรตัดสินของ

ศำลจะให้เรำเป็นผู้ชนะ มันน่ำจะเป็นแบบ

นั้นอยู่แล้ว

ควำมรู้สึกหลังฟังค�ำตัดสินที่หำปลำเรำ

หำยไป ดินสไลด์ที่หำยไปก็ไม่ได้ที่ดินคืน 

มีแต่เอกสำรสิทธิ์ แต่ที่ดินเรำไหลหำยไป

แล้ว เรื่องทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ท�ำกินของ

คนตัวเล็กตัวน้อย แถวดอน บุ่ง ก็สูญหำยไปเยอะ เพรำะธรรมชำติลงโทษเพรำะมีน�้ำมือของมนุษย์ที่สร้ำงเขื่อน 

ท�ำให้น�้ำเปลี่ยนทิศทำงจนดอน บุ่ง เสียหำย เขื่อนเก็บกักน�้ำจนไม่มีในหน้ำแล้ง ไม่ท่วมดอน จนดอนรกเหมือน

ป่ำดงดิบ ปลูกอะไรไม่ได้

นี่คือกำรสูญเสียสิ่งที่เรำควรจะได้รับ. แม้ดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่มันเป็นของชำวบ้ำนที่เขำใช้เลี้ยงลูก เลี้ยงหลำน

จนเป็นเจ้ำคนนำยคนได้เพรำะดอนเหล่ำนี้ แต่ด้วยน�้ำมือของคนบำงกลุ่ม บำงครอบครัว ที่เขำมำท�ำลำยระบบ

นิเวศให้สูญเสีย น่ำเสียดำยมำก แต่อย่ำงไรก็พอใจที่วันนี้ศำลพูดกับเรำเพรำะหน่อย (ไม่เหมือนครั้งก่อนหน้ำ)
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อ้อมบุญ ทิพย์สุนา 

ผู้ฟ้องคดีจากจังหวัดหนองคาย

เรำเช่ือว่ำสิง่ทีเ่รำท�ำเป็น “สทิธอินัชอบธรรม” 

และเรำได้ท�ำหน้ำที่โดยกำรใช้กระบวนกำร

ยตุธิรรมให้คนรบัรูว่้ำปัญหำเกดิข้ึนจริง และ

เรำอยำกให้ประเทศผู้ใช้น�้ำโขงร่วมกันได้

รับรู้ว่ำเรำได้รับผลกระทบ เรำท�ำหน้ำที่

บอกกล่ำวเรื่องรำวเหล่ำนี้ในกระบวนกำร

ยุติธรรม เรำยังรู้สึกมีควำมหวัง ถึงแม้ว่ำ

สิ่งตำมที่ศำลเคยกล่ำวอ้ำงว่ำขอบเขต

อ�ำนำจอธิปไตยอำจไปไม่ถึง แต่เรำเชื่อว่ำ

ในครั้งนี้เรำได้ท�ำหน้ำที่ให้กระบวนกำร

ยุติธรรมได้ฉุกคิด ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

และสำธำรณะ ได้รับรู้ว่ำพวกเรำประชำชนน�้ำโขงได้ท�ำหน้ำที่แล้ว ส่วนผลพิจำรณำคดีจะเป็นอย่ำงไรเรำก็จะ

น้อมรับ แต่เรำเชื่อว่ำเรำได้กระตุกสิ่งเหล่ำนี้ให้คนทั่วไปได้รับทรำบว่ำเรำมีปัญหำ

ควำมรู้สึกหลังฟังค�ำตัดสิน อย่ำงน้อยศำลปกครองสูงสุดชี้ว่ำนี่คือโครงกำรของรัฐ และต้องมำตีควำมกันว่ำเวที

กำรรับฟังควำมคิดเหน็ต้องจรงิจังแค่ไหน เผยแพร่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ขนำดไหนกนัแน่ ซ่ึงตรงนีย้งัมข้ีอถกเถียง

เฉพำะประชำชนน�ำ้โงในภำคอสีำนไม่ต�ำ่กว่ำสองแสนคน แต่ตวัเลขคนเข้ำร่วมเวทีรบัฟังควำมคดิเหน็เข่ือนไซยะบุรี

มหีลกัร้อย ถำมว่ำเพียงพอหรือไม่ และโครงกำรของรฐันีไ้ด้ปฏิบัตติำมระเบียบส�ำนกันำยก พ.ศ.2548 แล้วหรอืไม่ 

ตุลำกำรผู้แถลงคดีที่แถลงคดีครั้งก่อนบอกว่ำข้อมูลผลกระทบไม่น่ำเชื่อถือ บอกว่ำเรำกังวลไปเองในขณะที่

ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เรำต้องกำรชี้ให้สำธำรณะเห็นคือ ผลกระทบดังกล่ำว ประชำชน สื่อมวลชน  

หน่วยงำน นักวิชำกำร ต่ำงเห็นผลกระทบร่วมกันชัดเจน แม้แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงกับตั้งแผนงำน

ในปีงบประมำณ 2566-2570 เพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องระบบนิเวศ

ดังนั้นกำรที่หน่วยงำนตั้งแผนนี้ได้หมำยถึงยอมรับว่ำมันเกิดผลกระทบต่อประชำชนจริง ๆ ประเด็นเหล่ำนี้เรำ

ต้องรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรแล้วน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมอีกครั้ง ตอนนี้เรำเห็นผู้ร้ำยแล้ว แต่ต�ำรวจสำกล

ที่ต้องมำจัดกำรเรำยังหำไม่เจอ เพรำะฉะนั้นเรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นตัวช้ีชัดว่ำ ท้ังชำวบ้ำน หน่วยงำนวิชำกำร 

หน่วยงำนรฐั ต่ำงร่วมไม้ร่วมมอืเพือ่แก้ไขปัญหำนี ้ในขณะท่ีกระบวนกำรทำงปกครองยงับอกว่ำเรือ่งนีผ้ลกระทบ

ไม่ชัด ดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นควำมขัดแย้งในตัวของมันเอง
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นิวัตน์ ร้อยแก้ว

ผู้ฟ้องคดีจากจังหวัดเชียงราย

ผมคิดว่ำคดีเขื่อนไซยะบุรีเป็นกรณีที่ส�ำคัญ

เกีย่วกบักำรพัฒนำในภมิูภำคแม่น�ำ้โขงเพรำะ

กรณีเขื่อนเป็นปัญหำมำนำนพอสมควรแล้ว 

เครอืข่ำยประชำชนลุม่น�ำ้โขงได้ฟ้องร้องคดีน้ี

มำนับ 10 ปีแล้ว และอุธรณ์กันมำจนถึงศำล

ปกครองสูงสุด กำรตัดสินคดีเขื่อนไซยะบุรี

จึงมีควำมส�ำคัญมำก ที่จะชี้ให้เห็นอนำคต

และทิศทำงของแม่น�้ำโขงว่ำจะเป็นไปใน

แนวทำงไหน 

เมื่อฟังค�ำตัดสินของศำลแล้วผมยอมรับค�ำ

ตัดสินของศำล และคิดว่ำมันเป็นกำรมอง

ต่ำงมุม ศำลมองมุมหนึ่ง พวกเรำก็มองกัน

อีกมุมหนึ่ง ดังนั้นท�ำอย่ำงไรต่อ ก็คือเรำต้อง

มำศึกษำทั้งเรำและศำล และท�ำควำมเข้ำใจ

ข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำย

นิชล ผลจันทร์ 

ผู้ฟ้องคดีจังหวัดบึงกาฬ

ส�ำหรับผมแทบไม่มีควำมหวัง ตลอดมำศำล

แทบไม่ให้ควำมหวงัว่ำเรำจะชนะ แต่อย่ำงไร

เรำก็ต้องสู้เพื่อปกป้องแม่น�้ำโขง เพรำะมัน

เป็นชีวิตของพี่น้อง
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อ�านาจ ไตรจักร ผู้ฟ้องคดีจังหวัดนครพนม 

พี่น้องน�้ำโขงรอค�ำตัดสินเรื่องเขื่อนไซยะบุรีมำ 

13 ปี วันนี้มำฟังค�ำตัดสินครั้งสุดท้ำยแล้ว 

พี่น้องน�้ำโขงยังหวังลึก ๆ ว่ำศำลจะให้ควำม

เมตตำ ลกึ ๆ เรำยงัหวังว่ำควำมยติุธรรมมีจรงิ 

เพรำะเรำมีข้อมูลที่เก็บรวมรวมและส่งให้ศำล

มำตลอด วันนี้มำฟังค�ำตัดสิน เรำก็ยังหวังว่ำ

เรำจะชนะเขื่อนไซยะบุรี หลังฟังค�ำตัดสินเรำ

กท็�ำใจมำจำกบ้ำนแล้ว อย่ำงน้อยคร้ังน้ีกดี็กว่ำ

ครั้งก่อน อย่ำงน้อยศำลก็ชี้แจงให้เรำเห็น

ควำมชัดเจนในคดีมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำมันไม่ตรง

ตำมที่เรำคิด 

10 กว่ำปีทีเ่รำต่อสู ้และเกบ็ข้อมูลผลกระทบจำกกำรสร้ำงเข่ือนกนัมำ เร่ิมจำกเข่ือนจนีท่ีเรำเหน็กำรเปลีย่นแปลง

ของแม่น�ำ้โขงมำไม่เท่ำไหร่ แต่หลงัจำกปี 2562 ทีเ่ปิดเขือ่นไซยะบรุ ีเรำก็พยำยำมรวบรวมข้อมูลควำมเปลีย่นแปลง

ที่เห็นชัดเจนขึ้น ทั้งข้อมูลระบบนิเวศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กำรเกษตร กำรประมง ก่อนหน้ำนี้ศำลชั้นต้น

ยกฟ้อง แต่เช้ำวันนี้เรำยังมีควำมหวังว่ำ 0.1 เปอร์เซ็น ว่ำเรำจะได้เห็นควำมยุติธรรม 

เรำยอมรับค�ำตัดสิน และเรำก็ได้รู้ว่ำทิศทำงหลังจำกนี้เรำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป เรำหนีไม่ได้อยู่แล้ว อย่ำงไรเรำ

กต้็องอยูก่บัมันให้ได้ เรำกพ็ยำยำมต่อไปว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศแม่น�ำ้โขงท่ีเรำเตบิโตมำให้มนักลบัคืน

เหมือนเดิม

มนตรี จ�าปาดอก

ตัวแทนชาวบ้าน จ.อุบลราชธานี
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สอน จ�าปาดอก 

ผู้ฟ้องคดีจากจังหวัดอุบลราชธานี 

ในนำมประชำชนลุ่มน�้ำโขงคนหนึ่ง กำรมำ

ศำลปกครองครั้งนี้ ไม่ว่ำแพ้หรือชนะ ก็มี

ควำมหวงัเพรำะเรำท�ำถึงท่ีสดุแล้วเพือ่ควำม

เป็นธรรมแก่ประชำชนแม่น�้ำโขง และเรำ

ท�ำให้คนข้ำงนอกได้รู้ว่ำประชำชนน�้ำโขงได้

รับผลกระทบ ทั้งป่ำ คน และสิ่งแวดล้อม 

แม่น�้ำโขงขึ้นลงผิดปกติ น�้ำขึ้นหน้ำแล้ง 

น�้ำแห้งหน้ำฝน คนหำปลำอย่ำงฉันที่เมื่อ

รุ่นพ่อรุ่นแม่มีปลำ แต่รุ่นนี้หำปลำไม่ได้ 

ปลำหำยไป เรำท�ำเกษตรรมิโขงก็เจอน�ำ้ท่วม 

ถือเป็นผลกระทบร้ำยแรงต่อประชำชน

ตัวน้อย ๆ ที่หำกินริมโขง ปีนี้ กำรปลูกผัก ปลูกฝ้ำย มันเทศ ถั่วลิสง ถั่วฝักยำว มันแกว ล้วนไม่ได้เมล็ดพันธุ์เลย

เพรำะน�้ำท่วม จะเก็บเกี่ยวเวลำไหน น�้ำท่วมเวลำนั้น ยิ่ง 2-3 ปีมำนี้ยิ่งเห็นชัด

เมื่อได้ฟังค�ำตัดสินของศำลแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไร ขอน้อมรับไปตำมที่ศำลท่ำนตัดสิน หำกถำมว่ำท้อแท้ไหม 

ขอตอบว่ำฉันก็ท้อ แต่ฉันไม่ถอย ฉันจะพยำยำมศึกษำไปเรื่อย ๆ 

วันนี้ฉันเหนื่อยเพรำะอย่ำงน้อยฉันอยำกได้ยินว่ำ ประชำชนได้รับผลกระทบจริง และอย่ำงน้อยอยำกให้มีกำร

ช่วยเหลือให้พอได้มีทำงออกติดมือกลับไปบ้ำง อยำกให้ช่วยเหลือเยียวยำผลกระทบจำกกำรประมง กำรเกษตร 

ที่เรำหำกินไม่ได้ อยำกให้ศำลเห็นควำมส�ำคัญของชำวประมงและเกษตรกรริมแม่น�้ำโขงบ้ำง อย่ำงไรเรำก็ต้อง

ปรับตัวเพื่ออยู่กับแม่น�้ำโขงอยู่แล้ว อย่ำงไรเรำก็ต้องอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้ 

เรำหนีไม่ได้หรอก เรำต้องอยู่ไปตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละ จะให้ย้ำยก็คงไม่ย้ำย เพรำะบ้ำนเรำอยู่ที่นี่ จะให้เรำหนี

ไปไหนได้ เรำก็ต้องอยู่ปรับตัวกับระบบนิเวศ อยู่ในชุมชนที่นี่ให้ได้ต่อไป
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ยุคนี้ค�ำว่ำ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” กลำยเป็นค�ำฮิตติดปำก

บริษัทน้อยใหญ่ทั่วโลก บริษัทไทยจ�ำนวนมำกทยอยประกำศ

รับหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์กำร

สหประชำชำติ (United Nations Guiding Principles on

Business and Human Rights: UNGP) ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท

เคำรพสิทธิมนุษยชนและมีบทบำทในกำรเยียวยำผู้ได้รับ

ผลกระทบตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำนของตัวเอง

17

กลไกก�ำกับกำรลงทุนข้ำมพรมแดน? 
ข้อคิดจำกคดีเข่ือนไซยะบุรี 

โดย สฤณี อำชวนันทกุล 
สิงหำคม 2022

หวัใจของหลกักำรช้ีแนะ UNGP อยูท่ี่กำรด�ำเนนิกำร “ตรวจสอบ

ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน” (Human Rights Due 

Diligence: HRDD) แล้วน�ำข้อค้นพบมำปรับปรุงกลไกเคำรพ

สิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึงเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่ำบริษัทเองจะเป็นผู้ละเมิด

โดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิก็ตำม
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อย่ำงไรกด็ ีกระแสควำมต่ืนตัวเรือ่ง “ธรุกิจกบัสทิธิมนุษยชน” 

ก็มำพร้อมกับควำมกังวลของนักสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมำกว่ำ 

สุดท้ำยหลักกำรและแนวปฏิบัติเหล่ำนี้อำจเป็นเพียง “กลไก

สมัครใจ” ที่บริษัทจะท�ำก็ได้ ไม่ท�ำก็ได้ เพรำะไม่มีกฎหมำย

บังคับให้ท�ำ

นกัสทิธมินษุยชนหลำยคนจงึออกมำเรยีกร้องให้รฐัออกกฎหมำย

บังคับให้บริษัทท�ำตำมหลักกำรชี้แนะ UNGP ตรวจสอบด้ำน

สทิธมินุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (HRDD) เยยีวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบ 

และรำยงำนควำมคืบหน้ำทกุปี ซึง่ท่ีผ่ำนมำหลำยประเทศก็ได้

ออกกฎหมำยท�ำนองน้ีแล้ว อำท ิเยอรมนี ฝร่ังเศส ออสเตรเลยี

โดยใช้บังคับกับบริษัทขนำดใหญ่ ส่วนอเมริกำออกกฎหมำย

ห้ำมน�ำเข้ำสินค้ำที่ผลิตโดยแรงงำนบังคับหรือแรงงำนทำส 

และในอนำคตอันใกล้ สหภำพยุโรปก็จะออกกฎหมำยบังคับ

กำรตรวจสอบด้ำนสิทธมินุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ส�ำหรบับรษัิท

ขนำดใหญ่ (นิยำมว่ำมพีนกังำนมำกกว่ำ 500 คน และมรีำยได้

มำกกว่ำ 150 ล้ำนยูโรต่อปี แต่ถ้ำเป็นบริษัทในอุตสำหกรรม

ที่ถูกนิยำมว่ำ “สร้ำงผลกระทบสูง” นิยำมจะขยับให้กว้ำงขึ้น 

คอื มีพนกังำนมำกกว่ำ 250 คน และมรีำยได้มำกกว่ำ 40 ล้ำน

ยูโรต่อปี)

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยบังคับให้บริษัทใหญ่ด�ำเนินกำร

ตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน แต่ก็เริ่มเห็น

พฒันำกำรทีน่่ำสนใจ ยกตวัอย่ำงเช่น ตัง้แต่ต้นปี 2565 บรษิทั

จดทะเบียนทุกแห่งในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ต้องจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี (แบบฟอร์ม 56-1) รูปแบบใหม่ 

เรียกว่ำ One Report ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนดให้เปิดเผย

ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนด้วย

ในขณะที่ธุรกิจตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น กระบวนกำร

ยุติธรรมในบำงแง่มุมก็ดูเหมือนจะพึ่งพำได้น้อยลง ทั้งที่เป็น 

“ที่พึ่งสุดท้ำย” ของประชำชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ

วนัท่ี 17 สงิหำคม 2565 ท่ีผ่ำนมำ หลังจำกท่ีสูก้นัยำวนำนนบั

10 ปี ศำลปกครองสงูสดุก็มคี�ำพิพำกษำยกฟ้อง ในคดทีีเ่ครอืข่ำย

ชำวบ้ำน 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น�้ำโขง ยื่นฟ้อง 5 หน่วยงำนรัฐ 

ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.), คณะกรรมกำร

นโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิกระทรวงพลงังำน, กระทรวงทรพัยำกร

ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) และคณะรฐัมนตร ีว่ำร่วมกัน

ด�ำเนินกำรโครงกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรเขื่อน

ภาพโดย ปิยะวิทย์ ทองสอาด
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ไซยะบุรใีนประเทศลำว ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขำดกำรประเมนิ

ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และสังคม ทั้งในฝั่งไทย

และลำว ซึ่งจะได้รับผลกระทบจำกอันตรำยข้ำมพรมแดน

 ศ ำลปกครองสงูสดุให้เหตุผลในกำรยกฟ้อง

ว่ำ คดีนี้ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำกำรจัด

ซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรไซยะบุรีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชมุชนอย่ำงรุนแรง ทัง้ทำงด้ำนคุณภำพสิง่แวดล้อม 

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ นอกจำกนี้ ประกำศก�ำหนด

ประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรของส่วนรำชกำร 

รฐัวสิำหกิจ หรือเอกชนทีม่ผีลกระทบสิง่แวดล้อม ซึง่ต้องจดัท�ำ

รำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบตำม 

มำตรำ 47 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ ปี 2535 (พ.ร.บ.สิง่แวดล้อม) ก็มไิด้ก�ำหนดให้โครงกำร

สัญญำรับซื้อไฟฟ้ำต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำน EIA ก่อนจะ

ด�ำเนินโครงกำร ดังนั้นหน่วยงำนของรัฐจึงไม่มีหน้ำที่ประเมิน 

EIA แต่อย่ำงใด

พูดง่ำย ๆ ก็คือ ศำลมองว่ำ “สัญญำรับซื้อไฟฟ้ำ” ไม่ได้สร้ำง

ผลกระทบ (ถ้ำจะมีผลกระทบอะไร ผลกระทบก็เกิดจำกตัว

เข่ือนเอง ไม่ใช่สญัญำรับซ้ือไฟฟ้ำ) และในเมือ่ “โครงกำรรับซือ้

ไฟฟ้ำ” ไม่ได้อยูใ่นประกำศประเภทโครงกำรท่ีต้องจัดท�ำรำยงำน 

EIA ตำมประกำศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม ผู้ด�ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำมำขำยจึงไม่จ�ำเป็น

ต้องท�ำ EIA ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรที่สร้ำงผลกระทบสูงเพียงใด

ก็ตำม

ค�ำตัดสินของศำลปกครองสูงสุดในคดีนี้นับเป็นค�ำตัดสินครั้ง

ประวัติศำสตร์ เพรำะคดีนี้เป็นคดีแรกที่ประชำชนผู้ได้รับ

ผลกระทบจำกโครงกำรของคนไทยที่สร้ำงในประเทศอื่น 

(เข่ือนของบริษทัไทย ออกทุนสนบัสนนุโดยธนำคำรไทย 100% 

และขำยไฟฟ้ำ 95% ให้ไทย) พยำยำมทวงถำมควำมรบัผดิชอบ

จำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง เพรำะผลกระทบท่ีประชำชนรมิโขง

ประสบ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำและส่งผลต่อวิถีชีวิต

ประมงและเกษตรกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็นภำวะน�ำ้โขง

ลดระดับลงอย่ำงรุนแรง หรือปรำกฎกำรณ์น�้ำโขงกลำยเป็น

สีฟ้ำที่นักวิชำกำรเรียกว่ำ ปรำกฎกำรณ์ “หิวตะกอน” หรือ

แม่น�้ำไร้ตะกอนในฤดูน�้ำหลำก 

ย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎำคม 2562 แม่น�้ำโขงใน อ.สังคม 

จ.หนองคำย เลย บึงกำฬ และนครพนม ลดระดับลงอย่ำง

รวดเร็วชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนในรอบ 50 ปี ส�ำนักงำน

ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ (สทนช.) ระบุสำเหตุในครั้งนั้นว่ำ 

เกิดจำก 3 ปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ 1) ปริมำณน�้ำฝนที่ตกลง

มำน้อยกว่ำปกติทั้งในจีน ลำว ไทย 2) กำรลดระดับกำร

ระบำยน�้ำของเขื่อนจิ่งหงในจีน และ 3) กำรทดสอบเครื่อง

ก�ำเนิดไฟฟ้ำของเขื่อนไซยะบุรี

ค�ำตัดสินคดีประวัติศำสตร์ในครั้งนี้ควรค่ำแก่กำรวิเครำะห์

และถกเถียงโดยนักกฎหมำยสืบไป ผู้เขียนไม่ใช่นักกฎหมำย

แต่ติดตำมโครงกำรไซยะบุรีมำนำน เห็นว่ำถ้ำค�ำตัดสินนี้ถูกใช้

เป็นบรรทัดฐำนส�ำหรับคดีอื่น ๆ ในอนำคต ก็แปลว่ำกำร

ก่อสร้ำงเขื่อนหรือโครงกำรใด ๆ ก็ตำมในประเทศเพื่อนบ้ำน 

ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำรำยงำน EIA ตำมกฎหมำยไทยเลย (ยังไม่ต้อง

พูดถึงกำรท�ำรำยงำนผลกระทบข้ำมพรมแดน) เพรำะศำลจะ

บอกว่ำ “สัญญำ” ที่หน่วยงำนของรัฐท�ำกับเอกชนผู้ด�ำเนิน

โครงกำร (ในกรณีนี้คือ สัญญำรับซื้อไฟฟ้ำ) ไม่ได้สร้ำง

ผลกระทบ

ควำมลักล่ันอย่ำงชัดเจน
ระหว่ำงรำยงำนของบริษัท 
กับข้อมูลควำมเส่ียงท่ีปรำกฏ
ต่อสำธำรณะ จึงเป็นสำเหตุ
ท่ีเรำควรเรียกร้องให้ ก.ล.ต. 
มีกลไกตรวจสอบหรือ
สอบทำนคุณภำพของ
รำยงำน One Report 
ของบริษัทจดทะเบียน
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กำรตีควำมเช่นนีด้ ู“ก�ำป้ันทบุดิน” ไม่น้อย สมมติุว่ำผู้เขียนจ้ำง

ผูร้บัเหมำมำสร้ำงบ้ำนให้ มสีญัญำว่ำจ้ำงชดัเจน ต่อมำผูร้บัเหมำ

ท�ำบ้ำนพงั ผูเ้ขียนฟ้องศำล ถ้ำหำกศำลตัดสินว่ำผูรั้บเหมำไม่ผดิ 

เพรำะ “สัญญำว่ำจ้ำง” ไม่ใช่สิ่งที่ท�ำให้บ้ำนพัง (ผู้รับเหมำ

ต่ำงหำกที่ท�ำให้บ้ำนพัง) ผู้เขียนคงรู้สึกเคว้งคว้ำง ไม่รู้จะไป

หำควำมยุติธรรมจำกไหนได้อีก

ค�ำตดัสนิของศำลในคดีไซยะบรุที�ำให้ผูเ้ขยีนมองว่ำ ควรผลกัดัน

ให้มีกำรแก้ไข พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ไปครอบคลุมกำรด�ำเนิน

โครงกำรหรือกิจกำรในประเทศเพื่อนบ้ำนที่อำจก่อให้เกิด

ผลกระทบข้ำมพรมแดนด้วย เพรำะโครงกำรทีส่่งผลกระทบ

สงูหลำยประเภทตำมประกำศกระทรวงทรัพย์ฯ เช่น เขื่อน

ขนำดใหญ่อย่ำงไซยะบรุ ีถ้ำจะสร้ำงในไทยต้องท�ำรำยงำน EIA 

แต่พอจะสร้ำงในประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงลำวที่กลไกคุ้มครอง

ประชำชนและสิ่งแวดล้อมอ่อนแอกว่ำไทย จึงมีแนวโน้มจะ

สร้ำงผลกระทบสูงกว่ำในไทย กลบัไม่ต้องท�ำ EIA ตำมกฎหมำย

ไทย ทั้งที่บริษัทเจ้ำของโครงกำร ธนำคำรที่ให้กำรสนับสนุน

ทำงกำรเงนิ และผูไ้ด้ประโยชน์จำกโครงกำร ล้วนมสีญัชำตไิทย 

และคนไทยสุ่มเสี่ยงจะต้องแบกรับผลกระทบข้ำมพรมแดน

บำงส่วนด้วย

นอกจำกจะผลกัดันกำรแก้ พ.ร.บ. สิง่แวดล้อม ให้ทันสมยัแล้ว 

ผู้เขียนคิดว่ำมีอย่ำงน้อย 3 เรื่อง ที่ภำคประชำชนร่วมกัน

ผลักดันได้ ในเมื่อวันนี้เรำมีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่ไม่มีเมื่อ 

10 ปีที่แล้ว ตอนที่เครือข่ำยประชำชน 8 จังหวัดริมโขงเริ่ม

ฟ้องศำลปกครอง

1. เรยีกร้องมาตรการก�ากบัการลงทนุข้ามพรมแดนท่ีเข้มข้น

และมีประสทิธิผล ในแผนปฏบิติัการระดับชาติว่าด้วยธรุกจิ

กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2

รฐับำลไทยภมูใิจกับกำรเป็นประเทศแรกในทวปีเอเชียท่ีประกำศ 

“แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

(National Action Plan on Business and Human Rights: 

NAP) ระยะที ่1 ปี 2562-2565 ซึง่บรรจปุระเดน็หลกั 4 ประเดน็ 

หนึง่ในนัน้คอื “แผนปฏบัิติกำรด้ำนกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 

และบรรษทัข้ำมชำต”ิ แต่เมือ่ดรูำยละเอยีด กิจกรรมส่วนใหญ่

มีลักษณะกว้ำง ๆ ปรำศจำกเป้ำหมำยกำรก�ำกับดูแลที่ชัดเจน 

ยกตัวอย่ำงกิจกรรมเช่น ให้ไปทบทวนกฎหมำย สร้ำงช่องทำง

เปิดเผยข้อมูล เผยแพร่หลักกำรชี้แนะ UNGP แก่ภำคธุรกิจ 

สร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ธุรกิจที่จะไปลงทุนต่ำงแดน จัดกำร

อบรม ฯลฯ
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กิจกรรมเดียวเท่ำนั้นที่ผู้เขียนเห็นว่ำอำจเป็นจุดเริ่มต้นของ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรข้ำมพรมแดน คือ ให้กระทรวงทรัพย์ฯ 

“พจิำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำแนวทำงหรือควำมตกลง

ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน (trans-

boundary EIA) และมกีำรเฝ้ำระวังต่อผลกระทบข้ำมพรมแดน

ทำงด้ำนสุขภำพ กำรเกษตร สังคม ที่ดิน” แต่ข้อนี้แผน NAP 

ระยะที่ 1 ก็ระบุเพียงให้ “พิจำรณำควำมเป็นไปได้” ภำยในปี 

2565 เท่ำนั้น ไม่ได้บอกให้ไป “ก�ำหนด” แนวทำงหรือควำม

ตกลงในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดนแต่

อย่ำงใด

ในเมื่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงำน “เจ้ำภำพ” ในกำรจัดท�ำแผน NAP ก�ำลงัอยู่ระหว่ำง

กำรร่ำงแผน NAP ระยะที่ 2 ผู้เขียนเห็นว่ำเป็นโอกำสดีที่เรำ

จะเรียกร้องให้บรรจเุร่ือง “ออกมำตรกำรบงัคับกำรด�ำเนนิกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน” และ “ออก

มำตรกำรบงัคบักำรตรวจสอบด้ำนสทิธมินุษยชนอย่ำงรอบด้ำน

ก่อนด�ำเนินโครงกำรข้ำมชำติขนำดใหญ่” เป็นเป้ำหมำยหลัก

ของ “แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และ

บรรษัทข้ำมชำติ” ของ NAP ระยะที่ 2

2. เรยีกร้องให้ ก.ล.ต. มีกลไกตรวจสอบหรอืสอบทานคุณภาพ

รายงาน One Report โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน และ

เปิดกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ดังที่ผู้เขียนเกริ่นไปข้ำงต้นว่ำ กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำร

เปิดเผยข้อมลู One Report ของ ก.ล.ต. นบัเป็นพัฒนำกำรทีดี่ 

แต่ควำมเสี่ยงก็คือบริษัทจดทะเบียนบำงแห่งอำจท�ำรำยงำน

ท่ีไม่ได้คณุภำพ อ้ำงว่ำด�ำเนนิกำรตรวจสอบด้ำนสทิธมินุษยชน

อย่ำงรอบด้ำนแล้ว ทว่ำเนือ้หำในรำยงำนไม่สะท้อนปัจจยัเสีย่ง

ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน เป็นที่รับรู้กันในวงกว้ำง หรือเป็น

ปัจจัยเสี่ยงหลักในกำรด�ำเนินงำนของอุตสำหกรรมนั้น ๆ 

ยกตัวอย่ำงกรณีไซยะบุรี บริษัทผู้ด�ำเนินโครงกำรนี้คือ บริษัท 

ซเีค พำวเวอร์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน ตลท. 

ด้วย (หุ้น CKP) บริษัทนี้ประกำศทั้งนโยบำยสิทธิมนุษยชน 

และเผยแพร่รำยงำนสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสทิธิมนษุยชน

ประจ�ำปี 2021 ซึ่งบริษัทอ้ำงว่ำเป็นผลจำกกำรด�ำเนิน

กระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน 

(Human Rights Due Diligence) และกำรประเมนิควำมเสีย่ง

ด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment)



สรุปสถานการณ์แม่น�้าโขง ส�าหรับลูกหลานแม่น�้าโขง72

 จ ำกรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยง

และกำรตรวจสอบด้ำนสทิธิมนุษยชน ซีเค 

พำวเวอร์ ระบุว่ำพบควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิ

มนุษยชนทีเ่ป็นสำระส�ำคญั (salient issue) เพยีงประเดน็เดยีว

เท่ำน้ัน คือ “สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน” 

(ดภูำพประกอบ) ในสถำนประกอบกำรหลกั 5 แห่ง รวมโครงกำร

ไซยะบุรีในลำวด้วย

ไม่มีกำรเอ่ยถึงควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ

วิถชีวีติของชำวบ้ำนรมิฝ่ังโขง ดังทีป่รำกฏในค�ำฟ้องศำลปกครอง 

และกำรรณรงค์เรียกร้องของเครือข่ำยภำคประชำชนและ

เอ็นจีโอสิ่งแวดล้อมหลำยองค์กรตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำแต่

อย่ำงใด ทั้งที่ประเด็นนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สุ่มเสี่ยงว่ำจะส่งผล

กระทบกว้ำงไกลกว่ำ “สขุภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน” 

ที่บริษัทระบุในรำยงำน

ควำมลักลั่นอย่ำงชัดเจนระหว่ำงรำยงำนของบริษัท กับข้อมูล

ควำมเสีย่งทีป่รำกฏต่อสำธำรณะ จงึเป็นสำเหตทุีเ่รำควรเรียกร้อง

ให้ ก.ล.ต. มกีลไกตรวจสอบหรือสอบทำนคุณภำพของรำยงำน 

One Report ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอำจเริ่มจำกกำรเปิด

กลไกรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เห็นว่ำ รำยงำน

ของบริษัทมีเนื้อหำที่บกพร่อง ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่สะท้อน

ควำมกังวลที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย

3. เรียกร้องให้สถาบันการเงินไทยกวดขันลูกค้าที่ด�าเนิน

โครงการข้ามพรมแดน และเปิดกลไกรับเรื่องร้องเรียนจาก

ผู้มีส่วนได้เสียของลูกค้าธนาคาร

ในเดอืนสงิหำคม 2562 ธนำคำรไทยทกุแห่งลงนำมรบั “แนวทำง

กำรด�ำเนินกิจกำรธนำคำรอย่ำงยั่งยืนในด้ำนกำรให้สินเชื่อ

อย่ำงรับผิดชอบ” (Sustainable Banking Guidelines 

- Responsible Lending) ซึ่งมีแนวทำงหลัก 4 แนวทำง 

หนึ่งในนั้นคือ กำรค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder Engagement) ในกำรปรบัปรุงกำรด�ำเนนิงำน

ของธนำคำรให้สอดคล้องกับหลักกำร ESG (ปัจจัยเสี่ยงด้ำน

สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมำภิบำล) และประเมินผลกระทบ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรให้สินเชื่อของธนำคำร

นอกจำกนี ้ธนำคำรไทยขนำดใหญ่ 5 แห่ง ยงัประกำศรบัหลกักำร

ชี้แนะ UNGP อีกทั้งธนำคำรไทยพำณิชย์ ก็เป็นธนำคำรไทย

แห่งแรกที่รับหลักกำรอีเควเตอร์ (Equator Principles) 

ชุดหลักกำรกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบระดับสูง ที่ใช้

กับสินเชื่อโครงกำรขนำดใหญ่

ทั้งหมดนี้หมำยควำมว่ำ ธนำคำรในฐำนะแหล่งทุนหลักของ

กำรลงทุนข้ำมพรมแดน ควรกวดขันให้ลกูค้ำท่ีด�ำเนนิโครงกำร

ข้ำมพรมแดนรับหลักกำรชี้แนะ UNGP ด�ำเนินกำรตรวจสอบ

ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนก่อนด�ำเนินโครงกำร และ

เปิดเผยผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสทิธมินุษยชนทุกปีต่อสำธำรณะ

นอกจำกนี้ ธนำคำรเองก็ควรประกำศอย่ำงชัดเจนว่ำ ยินดีรับ

เรือ่งร้องเรยีนจำกผูม้ส่ีวนได้เสยีของลกูค้ำธนำคำร เช่น ชำวบ้ำน

ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินโครงกำร โดยมี

มำตรกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวอย่ำงรัดกุมเพื่อป้องกัน

กำรกลั่นแกล้งจำกบริษัท เนื่องจำกหลักกำรชี้แนะ UNGP ที่

ธนำคำรขนำดใหญ่รับมำนั้น ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำต้องแสดง

ควำมรับผิดชอบตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งในกรณีของ

ธนำคำรก็หมำยรวมถึงกิจกรรมของลูกค้ำที่ตัวเองให้กำร

สนับสนุนทำงกำรเงินด้วย

กำรเปิดรับเรื่องร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้เสียของลูกค้ำธนำคำร

โดยตรงนั้น นอกจำกจะท�ำให้ธนำคำรได้ชื่อว่ำเคำรพในสิทธิ

มนษุยชน ยงัเป็นมำตรกำรท่ีช่วยให้ได้ข้อมลูโดยตรงจำกผูไ้ด้รบั

ผลกระทบ แทนที่จะฟังควำมข้ำงเดียวจำกบริษัทลูกค้ำของ

ตวัเองเหมอืนท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงกจ็ะช่วยให้ธนำคำรสำมำรถประเมนิ

ควำมเสี่ยง ESG ของลูกค้ำได้อย่ำงเที่ยงตรงมำกขึ้น ซึ่งก็จะ

ช่วยยกระดับกำรด�ำเนินงำนของให้สอดคล้องกับหลักกำร

ปล่อยสินเชื่อที่รับผิดชอบมำกกว่ำเดิมด้วย
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