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แม่นํ �าโขงสายหลัก: มองย้อนกลับไปที�การพัฒนาเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �า 

 
 

การเปลี�ยนแปลงในกรอบโครงสร้างนานาชาต ิเพื�อการจัดการทรัพยากรนํ �าในแม่นํ �าโขง 
นบัตั �งแตปี่ 2543 (2000) โครงการพฒันาเขื�อนในแมนํ่ �าสายหลกัอยา่งแมนํ่ �าโขงได้มีการดําเนินการ

พฒันาอยา่งจริงจงั โครงการนี �มีความเป็นมาอนัยาวนานย้อนกลบัไปจนถึงปี 2500 (1957) ซึ�งในปีนั �น 
ประเทศญี�ปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และประเทศตา่งๆ ได้เสนอโครงการให้ความชว่ยเหลือสําหรับโครงการ
พฒันาลุม่นํ �าโขง ในการประชมุประจําปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาตภิมูิภาค
เอเชียและตะวนัออกไกล (ECAFE) – ซึ�งขณะนี �คือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่เอเชียและ
แปซิฟิก – เอสแคป (ESCAP) โดยที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อการสํารวจลุม่นํ �าโขงตอนลา่ง (ที�รู้จกักนั
โดยทั�วไปในชื�อ คณะกรรมการแมนํ่ �าโขง) ได้ก่อตั �งขึ �นจากคําแนะนําในการประชมุครั �งนี � คณะกรรมการ
แมนํ่ �าโขงถกูตั �งให้เป็นตวักลางในการประสานกนัระหวา่งรัฐ เพื�อให้เกิดการรวมตวักนัของทรัพยากรไฟฟ้า
พลงันํ �าและการชลประทานในแมนํ่ �าโขง ประเทศที�เข้าร่วมโครงการดงักลา่วในเวลานั �นมีสี�ประเทศในบริเวณ
ลุม่นํ �าโขงตอนลา่ง คือ ไทย ลาว กมัพชูา และเวียดนาม 

อยา่งไรก็ดี หลงัจากการเกิดสงครามอินโดจีน [2489 ถึง 2497 (1946-1954)] ประเทศตา่งๆ ใน
บริเวณลุม่นํ �าโขงตอนลา่งก็ได้รับความเสียหายอยา่งรุนแรงจากสงคราม และในปี 2518 (1975) ลาว กมัพชูา 
และเวียดนามกลายเป็นประเทศสงัคมนิยม ในขณะที�กมัพชูาถกูโดดเดี�ยวจากสงครามกลางเมือง ประเทศ
อื�นๆ อีกสามประเทศก็ยงัคงดําเนินกิจกรรมในฐานะที�เป็นคณะกรรมการชั�วคราวแมนํ่ �าโขงตอ่ไปตั �งแตปี่  
2521 (1978) แตก่ารดําเนินงานดงักลา่วก็ยงัไมไ่ด้ทําให้เกิดการเคลื�อนไหวใดๆ ที�จะนําไปสูค่วามร่วมมือใน
การพฒันาแมนํ่ �าโขง อยา่งไรก็ดี เมื�อสงครามในกมัพชูาสงบลง และประเทศเกิดสนัตภิาพขึ �นอีกครั �ง ทั �งสี�
ประเทศดงักลา่วก็ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืนของลุม่นํ �าโขง (รู้จกั
กนัโดยทั�วไปในชื�อ ความตกลงแมนํ่ �าโขง) เมื�อปี 2538 (1995) และคณะกรรมการชั�วคราว ก็ถกูปฏิรูป
กลายเป็นคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง (MRC) ในปัจจบุนั  

การทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง คือประสานงานให้เกิดการพฒันาแหลง่นํ �าร่วมกนั คือ
การใช้ การจดัการ และการรักษาทรัพยากรนํ �าในลุม่นํ �าโขง นอกจากนี �คณะกรรมาธิการยงัมีสว่นร่วมในการ
ทํางานในอีกหลายๆ ภาคสว่น รวมถึงการบํารุงรักษาการชลประทาน และการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ป้องกนัภยัแล้ง การเดนิเรือ ไฟฟ้าพลงันํ �า การควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การประมง การจดัการการพฒันา
ลุม่นํ �า สิ�งแวดล้อม และการทอ่งเที�ยว ทั �งนี � ในปี 2539 (1996) จีนและพมา่ได้กลายเป็น “ประเทศคูเ่จรจา” 

ภายใต้กรอบความร่วมมือ แตท่ั �งสองประเทศก็ยงัไมไ่ด้เป็นประเทศสมาชิกของ MRC อยา่งเป็นทางการ
จนถึงในขณะนี � (สิงหาคม 2556) 

โครงสร้างการทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง ประกอบไปด้วยสว่นงานถาวรสามสว่น คือ 
คณะมนตรี คณะกรรมการร่วม และสํานกังานเลขาธิการ กลา่วคือในคณะมนตรี จะประกอบไปด้วยตวัแทน
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ของประเทศสมาชิกระดบัรัฐมนตรี และในคณะกรรมการร่วมจะประกอบไปด้วยตวัแทนประเทศสมาชิก
ระดบัข้าราชการระดบัสงู และแตล่ะประเทศสมาชิกทั �งสี�ได้จดัตั �งคณะกรรมการแมนํ่ �าโขงแหง่ชาต ิ(NMC) 

ขึ �น ทั �งนี �คณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขงยงัจดัการประชมุอภิปรายประจําปี เพื�อเปิดโอกาสให้กลุม่ที�ปรึกษาซึ�ง
เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน ที�ประกอบไปด้วยญี�ปุ่ น ชาตติะวนัตกที�ให้ความช่วยเหลือ และองค์กร
ระหวา่งประเทศ ได้แสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบัการทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง 
 
 

การพัฒนาเขื�อนในแม่นํ �าสายหลัก1 

 

ในชว่งระหวา่งปี 2498 -2502 (ครึ�งหลงัของ
ศตวรรษที� 1950) คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงได้ทําการ
สํารวจพื �นที�เพื�อหาทําเลที�สร้างเขื�อน เพื�อผลกัดนัให้เกิด
โครงการไฟฟ้าพลงันํ �าและการชลประทานขึ �นในลุม่นํ �าโขง
ตอนล่าง และตั �งแตปี่ 2503-2512 (ศตวรรษที� 1960) 
โดยประมาณ คณะกรรมาธิการได้วางแผนการสร้างเขื�อน
อเนกประสงค์ชดุแบบขั �นบนัไดขนาดใหญ่ 7 แหง่ ในลุม่
นํ �าโขงตอนลา่ง ซึ�งแผนการสร้างเขื�อนดงักลา่วได้ถกู
นําเสนอในแผนการพฒันาทรัพยากรนํ �า ในปี 2513 (1970) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรับมือกบัความต้องการด้านไฟฟ้า
พลงันํ �า การควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การชลประทาน 
และการปรับปรุงการเดินเรือ เขื�อนดงักล่าวนี �จะมีกําลงั
การผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกนัถึง 23,300 เมกะวตัตส์ (MW) 

และจะสามารถรองรับนํ �าในแมนํ่ �าโขงได้มากกวา่หนึ�งในสามของทั �งหมดตอ่ปี อยา่งไรก็ดี โครงการนี �ไมเ่คย
ประสบความสําเร็จ เนื�องมาจากความหวาดกลวัที�โครงการอาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม 
ความยากลําบากในการระดมเงินทนุ และปัญหาความขดัแย้งในภมูิภาคอินโดจีน ทั �งนี � เพื�อลดจํานวน
ชาวบ้านในพื �นที�ที�ต้องย้ายถิ�นฐาน คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงจงึได้เสนอโครงการเขื�อนบนแมนํ่ �าสายหลกัที�
มีขนาดเล็กลง แตมี่จํานวนเขื�อนมากขึ �นในแผนการพฒันาทรัพยากรนํ �าฉบบัแก้ไขปรับปรุงใหม ่ปี 2530 

(1987) 

ก่อนที�สํานกังานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานชั�วคราวจะถกูยกเลิกไปในปี 2537 (1994) 
ทางสํานกังานได้ออกรายงานการก่อสร้างเขื�อนทั �งหมดจํานวนสงูสดุถึง 11 เขื�อนในลุ่มนํ �าโขงตอนลา่ง ทั �งนี �
ตามรายละเอียดของแผนงานที�เสนอในรายงาน จะมีการทยอยสร้างเขื�อนทั �งหมด โดยมีความสงูตั �งแต ่30 
ถึง 60 เมตร และมีความยาวอา่งเก็บนํ �ารวมทั �งสิ �น 600 กิโลเมตร ทั �งนี �การก่อสร้างเขื�อนดงักลา่วจะต้องมีการ

แผนที�เขื�อนบนแม่นํ�าสายหลกั 
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โยกย้ายที�อยู่อาศยัของประชาชนในพื �นที�ประมาณ 57,000 คน นอกจากนี � ในรายงานยงัได้นําเสนอลําดบั
ความสําคญัของเขื�อน 9 แหง่ ที�จะสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้ารวมกนัได้ถึง 13,350 เมกะวตัตส์ 

 ปัจจบุนันี � นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัในจีน ก็ยงัมีแผนการสร้าง
เขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัอีก 12 แหง่ รวมทั �งโครงการที�ได้รับการผลกัดนัจากบริษัทเอกชนของไทย ซึ�ง
ขณะนี �กําลงัดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุในลาว  
 

ชื�อโครงการ (ที�ตั �ง) กําลังการผลิต วัตถุประสงค์หลัก โครงงาน หรือบริษัทและประเทศ
รับผิดชอบ 

ปากแบง (ลาวตอนเหนือ) 1,230 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Datang International Power Generation 

Co. Ltd. ประเทศจีน 

ไซยะบรีุ (ลาวตอนเหนือ)
  

1,260 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

บริษัท ช. การช่าง จํากดั (มหาชน) 
ประเทศไทย 

ปากลาย (ลาวตอนเหนือ) 1,320 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Sinohydro and China National 
Electronics Imports and Exports 

Cooperation ประเทศจีน 

หลวงพระบาง (ลาวตอน
เหนือ) 

1,500 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศเวียดนาม 

Petrovietnam Power Engineering 
Consulting Joint Stock Company 

ประเทศเวียดนาม 

ปากชม (พรมแดนไทย – ลาว) 1,079 เมกะวตัต์   กระทรวงพลงังานไทย และกระทรวง
พลงังานและเหมืองแร่แหง่ชาตลิาว 
(มอบหมายให้ทําการศกึษา) 

สานะคาม (ลาวตอนเหนือ) 700 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Datang International Power Generation 
Co., Ltd. and Datang Overseas 

Investment Co. Ltd., ประเทศจีน 

บ้านกุ่ม (พรมแดนไทย – 

ลาว) 
2,175 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่

ประเทศไทย 

กระทรวงพลงังาน ประเทศไทย 
(มอบหมายให้ทําการศกึษา) 

ลาดเสือ (ลาวตอนกลาง) 686 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

บริษัทเจริญเอ็นเนอร์ยี� แอนด์ วอเทอร์ 
เอเชียจํากดั ประเทศไทย 

ดอนสะโฮง (ลาวตอนใต้) 240 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย, กมัพชูา, และ
เวียดนาม 

Mega First Corporation Bhd. 

 ประเทศมาเลเซีย 

ทา่โก (ลาวตอนใต้) 50 เมกะวตัต์ ผลิตเพื�อเป็นแหล่งพลงังานใน
ประเทศลาว 

Compagnie Nationale du Rhone, France 
and Electricité du Laos 

สตงึเตร็ง (กมัพชูา) 978 เมกะวตัต์ และ 
591 เมกะวตัต์ 

จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศเวียดนาม 

Open Joint Stock Co. Bureyagessttroy, 

ประเทศรัสเซีย 

ซมับอร์ (กมัพชูา) 3,300 เมกะวตัต์ และ 
2,600 เมกะวตัต์ 

จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทยและเวียดนาม 

China Southern Power Grid ประเทศจีน 

ตาราง: ชื�อโครงการและสรุปสาระสําคญัของเขื�อนบนแม่นํ�าสายหลกัในลุ่มนํ�าโขงตอนล่าง  
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การพัฒนาต้นนํ �าโดยประเทศจีน 

 

ในเขตพรมแดนประเทศจีน แมนํ่ �าโขงนั �น
เป็นที�รู้จกักนัในนาม แมนํ่ �าหลานชั�งเจียง โดยในปี 
2544 (2001) รัฐบาลจีนได้อนมุตัโิครงการ “ ซีเตี �ยน 
ตงซง่”(Xidian Dongsong) หรือโครงการสง่ไฟฟ้า
จากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก ซึ�งโครงการดงักลา่ว
เป็นโครงการหนึ�งในแผนที�สิบ ที�ทั �งแผนมีระยะเวลา
ห้าปี โครงการนี �จะกระจายพลงังานที�ผลิตได้จาก
พลงันํ �าจํานวนมหาศาลในภาคตะวนัตกของจีน ไป
ยงัภาคตะวนัออก เชน่ กวา่งตงและเซี�ยงไฮ้ ที�มี
ปัญหาขาดแคลนพลงังานมาช้านาน ลุม่แมนํ่ �าหลาน
ชั�งเจียงในจงัหวดัยนูนานนั �น เชื�อกนัวา่เป็นแหลง่ที�มี
ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลงันํ �าได้สงูสดุ โดยในปี 2552 (2009) อตัราการใช้ประโยชน์จากพลงังานนํ �าอยูที่�
ราวๆ 7 เปอร์เซ็นต์ แตห่ากว่าเขื�อนทั �งหมด 8 แหง่ในแผนงานที�วางไว้ เริ�มทํางานพร้อมกนัภายในปี 2563 

(2020) คาดว่าอตัราการใช้ประโยชน์จากพลงังานนํ �าจะเพิ�มขึ �นถึง 58 เปอร์เซ็นต์  
จากเขื�อนทั �งหมด 8 แหง่  มี 6 เขื�อนที�สร้างเสร็จสมบรูณ์และเปิดใช้งานแล้ว (คือ เสี�ยววาน กงกัLว

เฉียว จิ�งหง ต้าเฉาชาน มา่นวาน และนั�วจาตู้) สําหรับเขื�อนอีก 2 แหง่ (คือ ก๋านหลั�นป้า และเหมิงซง่) ยงัอยู่
ในขั �นตอนการวางแผน เขื�อนเสี�ยววานเป็นเขื�อนคอนกรีตรูปโค้ง สงู 292 เมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของจีน รองจากเขื�อนสามหบุเขา (the Three Gorges Dam) เขื�อนเสี�ยววานเป็นเขื�อนอเนกประสงค์ที�มี
ประโยชน์ทั �งในการควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การชลประทาน การควบคมุตะกอน และการขนสง่ทางนํ �า 
แตว่ตัถปุระสงค์หลกัของเขื�อนนี �คือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกําลงัการผลิตอยูที่� 4,200 เมกะวตัต์ คิด
คร่าวๆ เทา่กบัพลงังานครึ�งหนึ�งของทั �งหมดที�สง่ไปยงัจงัหวดักว่างตง และจงัหวดัชายฝั�งทะเลอื�นๆ ของจีน 

 

ยังไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์จากแม่นํ �าโขงอย่างยั�งยืน 
ตามที�ได้กลา่วไปแล้วข้างต้น ประเทศจีนยงัไมไ่ด้เป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการในคณะกรรมาธิการ

แมนํ่ �าโขง และยงัไมมี่เวทีสําหรับการอภิปรายหารือกบัประเทศตา่งๆ ที�อยูท่างตอนลา่งของแมนํ่ �า ในบริบทที�
เกี�ยวกบัการพฒันาแมนํ่ �าโขง รัฐบาลจีนยดึตดิกบัมมุมองที�วา่ อิทธิพลหรือผลกระทบของเขื�อนหลานชั�งเจียง
ตอ่บริเวณตอนล่างของแมนํ่ �าโขงนั �นมีเพียงเล็กน้อย และทางรัฐบาลจะยงัคงผลกัดนัการพฒันาเขื�อนบน
แมนํ่ �าสายอื�นๆ ในประเทศจีนตอ่ไป  ในบริเวณลุม่นํ �าตอนลา่ง ลาวยงัคงดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุ
ตอ่ไปเพียงลําพงั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงในฐานะที�เป็นตวักลาง ก็ถกูตั �งคําถาม ทั �งนี � 
ตามข้อเท็จจริงที�วา่ การสร้างเขื�อนในลํานํ �าสาขานั �นได้ส่งผลเสียหายอยา่งมาก2 การสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �า

แผนที�เขื�อนหลานชั�งเจียง 
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โขงจะทําลายสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดผลเสียตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที�ใช้ชีวิตพึ�งพาธรรมชาตใิน
บริเวณนั �น อย่างไรก็ดี เมื�อข้อตกลงแมนํ่ �าโขงมีผลบงัคบัใช้ในปี 2537 (1994) การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย กระบวนการการตดัสินใจในการพฒันาแม่นํ �าโขง (เชน่ ชาวบ้านและประชากรที�อาศยัอยูใ่นแถบลุม่
นํ �าโขง และนกัวิจยัที�มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง) นั �นขาดหายไปในการทําข้อตกลง สิ�งที�จําเป็น
ในตอนนี � ไมใ่ชก่ารพฒันาแมนํ่ �าโขงที�หมายถึงการก่อสร้างเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �า แตเ่ป็นการศกึษาอยา่ง
ละเอียดและการประเมินผลกระทบโดยรวมที�เป็นผลมาจากการพฒันาลุม่แมนํ่ �าทั �งหมด โดยกระทําอยูบ่น
พื �นฐานที�ทกุฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกนั เพราะการปรึกษาหารือกนัเฉพาะในหมูรั่ฐบาลของแตล่ะประเทศ
กบัหนว่ยงานด้านการพฒันานั �นไมเ่พียงพอ ทั �งนี �เพื�อให้เกิดการใช้ประโยชน์แมนํ่ �าโขงอยา่งยั�งยืน ดงันั �น จงึ
จําเป็นต้องมีการสร้างกรอบการทํางานใหม ่ที�ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ชาวบ้านหรือประชากรในพื �นที�ที�
ได้รับผลกระทบและพลเมืองในลุม่นํ �าโขงได้มีโอกาสมีสว่นร่วม  
 

เอกสารอ้างอิง 
China Newspaper Network. China’s Hydropower Base Moves West: Tibet, Qinghai, and Yunnan can be Bases (August 11, 

2009). http://energy.people.com.cn/GB/9833213.html  

Mekong River Commission (MRC). Organizational Structure. http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/organisational-
structure/ (Last accessed on July 31, 2013) 

 

ยูกะ คิกูจิ 
                                                 
1  ดบูทที� 2-2 การพฒันาเขื�อนบนแมนํ่�าสายหลกั: การสรา้งเขื�อนไซยะบุรลีว่งหน้าโดยปราศจากขอ้ตกลง ในหวัขอ้นี�เราไดส้รุปประวตักิาร
พฒันาเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�าบนแมนํ่�าโขงสายหลกัไว ้ 

2
 ดบูทที� 2-4 ปญัหาสิ�งแวดลอ้มขา้มพรมแดน: การพฒันาเขื�อนบนแมนํ่�าเซซาน แมนํ่�าเซรยป์ก และแมนํ่�าเซกอง (3S) และบทที� 2-5 

ผลกระทบทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของการพฒันาอย่างรวดเรว็บนลาํนํ�าสาขาของแมนํ่�าโขง: กรณโีครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า นํ�าเทนิ 2 
ในลาว 


