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การพัฒนาเขื�อนบนแม่นํ �าสายหลัก: การดาํเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบุรีล่วงหน้าโดย
ปราศจากข้อตกลง 

 
 

การประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ 
(SEA) ตามคําสั�งของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง (MRC) พบวา่ 
หากดําเนินโครงการเขื�อนทั $ง 11 แหง่ในลุม่นํ $าโขงตอนลา่งตาม
แผนที�วางไว้ จะมีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ $นตามมาดงัตอ่ไปนี $1 

1） 55 เปอร์เซ็นต์ของพื $นที�ลุม่นํ $าจะกลายเป็นอา่งเก็บนํ $า 
หรือการไหลของนํ $าเกิดการเปลี�ยนแปลงกะทนัหนัอนั
เนื�องมาจากการปล่อยนํ $าในเขื�อน 

2） จํานวนสายพนัธุ์ปลาในแมนํ่ $าอาจลดลงถึง 26 
เปอร์เซ็นต์ ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ ประเมินคา่ความเสียหาย
อยูที่� 50 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี โดยที�การประมงใน
อา่งเก็บนํ $าสามารถชดเชยส่วนที�หายไปได้เพียง 1 ใน 10  

3） สตัว์นํ $าทั $งที�อาศยัอยูใ่นบริเวณนั $น และที�ใกล้จะสญูพนัธุ์ประมาณ 100 ชนิด เชน่ปลาโลมาอิรวดี 
และปลาบกึยกัษ์แมโ่ขงอาจสญูพนัธุ์ 

4） นํ $าทว่มพื $นที�ทางการเกษตร ทําให้เกิดความเสียหายกบัเกษตรกรรม คดิเป็นมลูคา่ถึง 5 ล้าน
ดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี นอกจากนี $ปริมาณตะกอนในแมนํ่ $ายงัอาจลดลงมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ ทําให้
ขาดแร่ธาตแุละสารอาหารในดนิ สง่ผลให้เกษตรกรจําเป็นต้องใช้ปุ๋ ยเพิ�มมากขึ $น ทําให้มีคา่ใช้จา่ย
โดยรวมเพิ�มขึ $น 24 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี ความเสียหายที�จะเกิดขึ $นกบัการเพาะปลกูหรือ
เกษตรกรรมริมฝั�งแมนํ่ $ามากกวา่ 21 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ซึ�งประโยชน์ด้านการชลประทานที�จะได้รับ
จากเขื�อนจะอยูที่�ราวๆ 15 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปีเทา่นั $น 

5） ผลกระทบยงัจะเกิดขึ $นตอ่พื $นที�ราบลุม่ที�อดุมสมบรูณ์และตามชายฝั�งแมนํ่ $าเชน่ โตนเลสาบ ใน
กมัพชูา และพื $นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ $าของเวียดนาม ผลิตผลทางการเกษตรและการทําประมงนํ $า
จืดและตามชายฝั�งจะได้รับความเสียหาย พื $นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ $า ชายฝั�งทะเลและแมนํ่ $าจะถกู
กดัเซาะเร็วขึ $น และ 

6） วิถีชีวิตและแหลง่อาหารของประชากรจํานวนประมาณ 30 ล้านคนที�ทําการประมงเพื�อเลี $ยงชีพจะ
ถกูคกุคาม 

 

ความท้าทายอยา่งหนึ�งที�เขื�อนบนแมนํ่ $าสายหลกัเหลา่นี $แสดงให้เห็นคือ ความจําเป็นที�จะต้องมีการ
จดัการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตใินภมูิภาคแมนํ่ $าโขงนี $ร่วมกนั ซึ�งประเดน็นี $แสดงให้เห็นจาก

แม่นํ�าโขง มองจากแก่งคุดคู้ในอาํเภอเชียงคาน 

จังหวดัเลย ในภาคอสีานของไทย ชาวบ้านในพื�นที$

กาํลงัเป็นกงัวลต่อผลกระทบของเขื$อนไซยะบุรีที$จะ
มีต่อพื�นที$บริเวณนั�น (พฤษภาคม 2553) 
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การสร้างเขื�อนในลุม่แมนํ่ $าเซซาน ในเวียดนาม กําลงัสง่ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมแบบข้ามพรมแดนตอ่
ชมุชนตา่งๆ ที�อาศยัอยูบ่ริเวณท้ายเขื�อนตามแนวชายแดนกมัพชูา แตก็่ยงัไมมี่การแก้ไขปัญหาที�มี
ประสิทธิภาพจากหนว่ยงานใดที�เกี�ยวข้อง ไมว่า่จะเป็นรัฐบาลของประเทศในแถบนี $ หรือจาก
คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง2 ในเรื�องของการพฒันาแมนํ่ $าสายหลกั ลาว ไทย กมัพชูา และเวียดนาม ตา่ง
ร่วมลงนามในสนธิสญัญาแมนํ่ $าโขงเมื�อปี 2538 (1995) ข้อตกลงฉบบันี $ได้กําหนดขั $นตอนการเจรจาตอ่รอง
ระหวา่งผู้ลงนาม ซึ�งเป็นการกําหนดบทบาทและให้ความสําคญัตอ่คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง แตข่ณะนี $
ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการฯ กําลงัถกูทดสอบ3 

 

กรณีเขื�อนไซยะบุรี: รัฐบาลลาวกาํลังทาํให้คณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขงเสียหน้า 
 

โครงการที�กําลงัดําเนินการอยา่งรวดเร็วที�สดุใน
ภมูิภาคแมนํ่ $าโขงทั $งตอนกลางและตอนล่างคือ โครงการ
เขื�อนไซยะบรีุทางเหนือของลาว เมื�อเดือนกนัยายน 2553 

(2010) รัฐบาลลาวได้แจ้งตอ่คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง
เกี�ยวกบัแผนการสร้างเขื�อน ซึ�งทําให้เกิดขั $นตอนการเจรจา
ตอ่รองขึ $นเป็นครั $งแรกตามที�กําหนดไว้ในข้อตกลงแมนํ่ $าโขง 
ภาคประชาคม – ซึ�งรวมถึงองค์กรพฒันาเอกชนทั $งท้องถิ�น

และนานาชาต ิและองค์กรภาคประชาสงัคมตา่งๆ ที�เคยแสดงความกงัวลและท้วงตงิ – รวมทั $ง “หุ้นสว่น”
ในการพฒันา เชน่ รัฐบาลญี�ปุ่ น ชาตติะวนัตก และสถาบนัการเงินตา่งชาต ิทกุฝ่ายตา่งเข้าร่วมในขั $นตอน
การเจรจา นอกจากนี $ นอกเหนือไปจากการประเมินด้านสิ�งแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ (SEA) แล้ว ยงัมีการศกึษา
เพิ�มเตมิในแง่ของผลกระทบที�จะมีตอ่การประมง และการประเมินความคุ้มทนุในการลงทนุอีกด้วย ในขณะ
ที�การเจรจาดําเนินไปรัฐบาลเวียดนามและกมัพชูาตา่งก็แสดงความกงัวล และสื�อของไทยยงัเปิดเผยวา่
รัฐบาลลาวได้เริ�มการก่อสร้างในโครงการนี $ไปแล้วก่อนหน้าที�การเจรจาจะเรียบร้อย ซึ�งเรื�องนี $ยิ�งทําให้
คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงถกูวิพากษ์วิจารณ์มาก โดยเฉพาะจากภาคประชาคมในเรื�องความไมโ่ปร่งใสใน
การทํางาน และไมส่ามารถให้ข้อมลูที�เพียงพอแก่สาธารณชน คณะกรรมาธิการแม่นํ $าโขงจงึได้จดัการ
ประชมุของคณะมนตรีขึ $น (การประชมุระดบัรัฐมนตรี) ในเดือนธนัวาคม 2554 (2011) และที�ประชมุได้ลงมติ
ให้ทําการศกึษาเพิ�มเตมิในเรื�องที�เกี�ยวกบัการพฒันาเขื�อนบนแมนํ่ $าสายหลกั ซึ�งได้รับเงินสนบัสนนุจาก
รัฐบาลญี�ปุ่ นและรัฐบาลชาติอื�นๆ ทั $งนี $ ก่อนหน้าการประชมุคณะมนตรี รัฐบาลลาวได้ให้คํามั�นสญัญาวา่จะ
หยดุการก่อสร้างไว้ก่อนจนกวา่ชาตสิมาชิกทั $งหลายจะได้ข้อตกลงร่วมกนั 

 ขณะนั $น ความสนใจมุง่ไปที�รัฐบาลลาวว่าจะรักษาสญัญาที�ให้ไว้หรือไมว่า่จะหยดุการก่อสร้างไว้
ก่อนตามข้อตกลงในการประชมุของคณะมนตรี MRC และวา่จะมีการศกึษาเพิ�มเตมิ โดยให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายมีสว่นร่วมหรือไม ่แตท่วา่รัฐบาลลาวก็ยงัคงดําเนินการ

เขื$อนไซยะบุรีขณะดาํเนินการก่อสร้าง (กรกฎาคม 
2012 ภาพโดยอนิเตอร์เนชั$นแนล ริเวอร์ส) 
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ก่อสร้างตอ่ไป โดยอ้างผลการศกึษาของรัฐบาลลาวเองที�วา่ผลกระทบจากเขื�อนไซยะบรีุนั $นมีเพียงเล็กน้อย 
และยงัอ้างอยูฝ่่ายเดียวว่า กระบวนการการเจรจาของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงได้เสร็จสิ $นสมบณ์ูแล้ว 
และเมื�อเร็วๆ นี $ รัฐบาลลาวไมเ่พียงแตป่่าวประกาศถึงประโยชน์ที�จะได้จากการสร้างเขื�อนไซยะบรีุผ่านสื�อ
ของรัฐบาลคือหนงัสือพิมพ์ เดอะเวียนเทียนไทมส์  รัฐบาลก็ยงัริ�เริ�มโครงการใหม่อื�นๆ อีกเชน่ โครงการเขื�อน
ปากแบง ทางภาคเหนือ และโครงการเขื�อนดอนสะโฮงบริเวณใกล้กบัชายแดนกมัพชูาด้วย ในขณะที�ลาว
กําลงัผลกัดนัโครงการเขื�อนไซยะบรีุอยา่งเตม็ที� คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงและหุ้นสว่นในการพฒันาก็ยงัคง
ไมส่ามารถจดัการใดๆ กบักรณีนี $ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทําให้คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงพบวา่ 
ข้อตกลงแมนํ่ $าโขงซึ�งเป็นรากฐานที�สร้างคณะกรรมาธิการขึ $นมานั $นกําลงัลม่สลาย  
 

จาํเป็นต้องมีการปรึกษาหารือโดยอ้างอิงจากหลักฐาน 
ตามที�ได้เกริ�นไปแล้วในตอนต้นของบทความฉบบันี $ ความท้าทายหลกัๆ สองประการของโครงการ

สร้างเขื�อนบนแมนํ่ $าโขงสายหลกัคือ 1) ผลกระทบทั $งด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมที�คกุคามวิถีชีวิตและความ
มั�นคงทางอาหารของผู้คนนบัล้านที�อาศยัอยูต่ามลุม่นํ $าโขง และ 2) ความจําเป็นที�จะต้องมีกรอบการทํางาน
ที�ชดัเจนและนําไปใช้ได้ผลจริงในการจดัการและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั และการที�รัฐบาลลาวละเลย
ขั $นตอนหรือระเบียบที�กําหนดไว้ในข้อตกลงแมนํ่ $าโขง และดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุตอ่ไปนั $นถือเป็น
สิ�งที�เลวร้ายที�สดุที�จะเกิดขึ $นในบริบทของความท้าทายสองข้อดงักลา่วข้างต้น ทั $งนี $ผู้ ที�นําเสนอความคดิการ
สร้างเขื�อนไซยะบรีุควรต้องทบทวนผลการศกึษาการสร้างเขื�อน ที�ชี $ให้เห็นผลเสียของการเขื�อนไว้อยา่ง
ชดัเจน ต้องตระหนกัถึงปัญหาที�กําลงัเกิดขึ $นทั $งในวงกว้างและระยะยาว ต้องหยดุการสร้างเขื�อนทนัทีและ
กลบัมาปรึกษาร่วมกนัอยา่งจริงจงักบัภาคประชาสงัคม คูส่ญัญาในการพฒันาของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $า
โขงควรต้องสนบัสนนุด้านการเงินและเทคนิคในการศกึษาเพิ�มเตมิ เพื�อหาข้อมลูมาเตมิเตม็สว่นที�ขาด
หายไปในรายงานศกึษา (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในส่วนที�เกี�ยวกบัผลกระทบของเขื�อนไซยะบรีุที�กินบริเวณกว้าง
ในหลายๆ ประเทศ) และต้องพยายามสร้างบรรยากาศในการหารือในหมูส่มาชิกให้เกิดขึ $นด้วย 
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