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การพัฒนาเขื�อนบนแม่นํ �าสายหลัก และความร่วมมือของภาคประชาสังคมในภูมิภาค 
   

                 
 

แผนการสร้างเขื�อนพลงันํ �าในแมนํ่ �าโขงสายหลกัในปัจจบุนั มีความเป็นมาย้อนหลงัไปจนถึงชว่งปี 
2513-2522 (ศตวรรษที� 1970) อยา่งไรก็ดีในเวลานั �นยงัไม่มีการนําแผนงานดงักล่าวมาปรับใช้ เนื�องมาจาก
สงครามอินโดจีนและปัญหาทางเศรษฐกิจ จนกระทั�งถึงประมาณปี 2533 (ศตวรรษที� 1990) จีนทําการสร้าง
เขื�อนมา่นวานในแมนํ่ �าโขงสายหลกั ภายในประเทศจีนเอง ซึ�งนํามาสูค่วามตระหนกัในปัญหามากขึ �น1 

จีนอ้างวา่ ความต้องการใช้เขื�อนไมเ่พียงแคเ่พื�อการชลประทานและไฟฟ้าเทา่นั �น แตเ่ขื�อนยงัมี
ประโยชน์ในแง่ที�ชว่ยรักษาระดบันํ �าในแมนํ่ �าโขง เพื�อที�เรือขนสง่สินค้าขนาดใหญ่จะได้แลน่ผา่นแมนํ่ �าสายนี �
ได้ และด้วยวตัถปุระสงค์นี �เอง จีนเริ�มระเบดิและทําลายแก่งในแมนํ่ �าสายหลกัในปี 2546 (2003) โดยอ้างวา่
แก่งเหลา่นี �กีดขวางเครื�องนําทางของเรือสินค้า การกระทําดงักลา่วของจีนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อยา่งมากมายจากชมุชนไทยที�อาศยัอยูบ่ริเวณท้ายนํ �า และเมื�อระดบันํ �าในแมนํ่ �าโขงลดตํ�าลงอยา่งฮวบฮาบ
ในปี 2551 (2008) ชมุชนที�อาศยัอยูท่างภาคเหนือของไทยก็รวมตวักนัวิพากษ์วิจารณ์การสร้างเขื�อนในแมนํ่ �า
สายหลกัของจีน ครั �งนี �รัฐบาลจีนมีทา่ทีตอบรับหนงัสือจากคนไทยที�ได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักล่าว
อยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน โดยรับเรื�องผา่นทางสถานเอกอคัรราชทตูจีนในประเทศไทย แตถึ่งกระนั �นก็ยงัไมมี่
การแก้ปัญหาใดๆ จากจีน ประเทศจีนยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง และแม้ว่า
จีนจะเป็นประเทศสมาชิกของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ในโครงการอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ �าโขง 6 ประเทศ 
(Greter Mekong Subregion: GMS) โครงการนี �เน้นความร่วมมือกนัทางด้านเศรษฐกิจ ดงันั �นจงึไมไ่ด้มีการ
วางกรอบแนวคิดด้านประชาสงัคมไว้ในบริบท และไมมี่การกําหนดหนทางแก้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมข้าม
พรมแดนไว้ด้วย 

การแสดงความไม่พอใจของประชาคมต่อการก่อสร้างเขื�อนในแม่นํ�าสายหลัก บริเวณลํานํ�าตอนบน  

ที�หน้าสถานเอกอคัรราชทูตจีน ในกรุงเทพฯ (เมษายน 2553) 
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โครงการก่อสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลกัในตอนกลางและตอนล่างเริ�มเดนิหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมหลงัจากปี 2543 (2000) เป็นต้นมา สงครามที�เคยขดัขวางการพฒันาก็สงบลง และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศเกิดใหมไ่ด้เพิ�มความสามารถในการระดมทนุของบริษัทไมเ่พียงแตใ่น
จีนเทา่นั �น แตย่งัรวมถึงบริษัทตา่งๆ ในไทย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอื�นๆ อีกด้วย ความสนใจใน
ไฟฟ้าพลงังานนํ �าถกูกระตุ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที�เพิ�มมากขึ �นทั �งในไทยและเวียดนาม และจาก
มมุมองด้านการป้องกนัภาวะโลกร้อน ทําให้คนบางกลุม่หนัมามองที�ไฟฟ้าพลงันํ �าวา่เป็นอีกทางเลือกของ
พลงังานฟอสซิล ในขณะที�อีกทางหนึ�ง ชาตติะวนัตก ญี�ปุ่ น และประเทศผู้บริจาคอื�นๆ รวมถึงองค์กรความ
ชว่ยเหลือตา่งๆ ก็เข้ามามีสว่นร่วม  ธนาคารพฒันาเอเชียทําให้ประเทศสมาชิกและภาคเอกชนเข้าถึงธุรกิจ
ไฟฟ้าพลงันํ �าได้ง่ายขึ �นโดยผ่านทางโครงการ GMS ทั �งยงัสนบัสนนุเงินชว่ยเหลือด้านสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู
อยา่งจริงจงั ภาคเอกชนของญี�ปุ่ นเชน่ บริษัทโตเกียว อิเลคทริกส์  (TEPCO) บริษัทมิตซูบชิิ คอร์ปอเรชั�น 
และ เจ พาวเวอร์ ตา่งก็ชว่ยกระตุ้นโดยสนบัสนนุเงินลงทนุให้กบับริษัทด้านไฟฟ้าของไทย โดย TEPCO ได้
ซื �อหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าจํากดัหรือเอ็กโก (EGCO) และในทางกลบักนั เอ็กโกก็สนบัสนนุเงินให้กบับริษัทไซ
ยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทที�ดแูลโครงการเขื�อนไซยะบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราวๆ ปี 2533 (1990) ได้เกิดกลุม่เคลื�อนไหวเพื�อตอ่ต้านการสร้างเขื�อนขึ �นอยา่งจริงจงัในประเทศ
ไทย โดยเกิดจากชาวบ้านที�ต้องการปกป้องสิ�งแวดล้อมและชมุชนของตวัเอง ตั �งแตปี่ 2543 (2000) เป็นต้น
มาก็ได้เกิดเครือขา่ยปกป้องสภาพแวดล้อมและสงัคมลุม่นํ �าโขง และมีกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนจาก
ตา่งประเทศเข้าร่วมด้วย การเคลื�อนไหวตา่งๆ เหลา่นี �นําไปสูก่ารตั �งพนัธมิตรรักษ์แมนํ่ �าโขงขึ �นในปี 2552 

(2009) และกลุม่นี �ได้กลายเป็นแกนนําในการประท้วงโครงการสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลกั ความ

ชาวประมงท้องถิ�นของไทยแสดงป้ายผ้ามีข้อความต่อต้านเขื�อนไซยะบุรี ต่อผู้แทน

นานาชาติที�การประชุมเอเชีย – ยุโรป (ASEM) ที�จัดขึ�นที�เวียงจันทน์ ประเทศลาว 
(พฤศจิกายน 2555 โดยอินเตอร์แนชั�นแนล ริเวอร์ส) 

ตัวแทนชุมชนประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่เอาเขื�อน ในการพจิารณาเรื�องเขื�อนไซยะบุรี  
(กุมภาพนัธ์ 2011 ภาพจากกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน ฟุกุโอกะ ฟอรั�ม ของ ADB) 
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แตกตา่งระหวา่งโครงการรณรงค์นี �กบัความเคลื�อนไหวเพื�อตอ่ต้านเขื�อนแบบเก่าคือ โครงการรณรงค์มีความ
พยายามที�จะให้ชนชั �นกลางที�กําลงัเติบโตของไทยได้เข้าใจและให้การสนบัสนนุ ทําให้เกิดการจดันิทรรศการ
ภาพถ่ายในใจกลางกรุงเทพฯ และให้มีการลงชื�อเพื�อเรียกร้องบนรูปภาพหรือโปสการ์ด การลงชื�อเพื�อ
เรียกร้องดงักลา่วถกูสง่ไปยงัสํานกังานเลขาธิการของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง และรัฐบาลของแตล่ะ
ประเทศสมาชิก นอกจากนี �ยงัมีการยื�นอทุธรณ์ไปยงัสื�อทั �งในและตา่งประเทศ ความเคลื�อนไหวของกลุม่ 
“ รักษ์แมนํ่ �าโขง” ถือเป็นความเคลื�อนไหวที�มีการรวมตวักนัอย่างหลวมๆ และองค์กรตา่งๆ ที�เข้าร่วมกบั
กลุม่นี � ตา่งก็มีความเคลื�อนไหวของตวัเองเป็นเอกเทศ ในบริบทนี �ยงัมีกลุม่ที�คอยให้ข้อมลูขา่วสารแก่ชมุชน
ในลุม่นํ �าโขง หุ้นสว่นในการพฒันา ทําการล็อบบี �และจดัการเดนิขบวนประท้วงอยา่งสงบด้วย 

 

 
 

ความเคลื�อนไหวอย่างหนึ�งที�สําคญัคือ องค์กรพฒันาเอกชนของเวียดนามได้นําเสนอข้อมลูแก่
นกัวิจยัที�ทุม่เทให้ความชว่ยเหลือ ด้วยเหตนีุ �ข้อมลูเกี�ยวกบัผลกระทบร้ายแรงที�จะเกิดจากเขื�อนจงึเข้าถึง
สมาชิกของรัฐสภาเวียดนาม ทําให้รัฐบาลเวียดนามวางตวัอยา่งชดัเจน ว่าตอ่ต้านการสร้างเขื�อนไซยะบรีุ  

อยา่งไรก็ดี ปฏิกริยาในไทยนั �นมีหลากหลายรูปแบบกวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเขื�อนไซยะ
บรีุนั �นมีหลายแง่มมุ เนื�องจากการสร้างเขื�อนนี �ดําเนินงานโดยบริษัท ช. การชา่ง จํากดั บริษัทก่อสร้างราย
ใหญ่ของไทย และการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทยก็จะรับซื �อไฟฟ้าที�ผลิตจากเขื�อนนี �เป็นส่วนใหญ่ แตท่ว่าชมุชน
ท้องถิ�นที�อาศยัอยูใ่นภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยนั �นจะเป็นผู้ ที�ได้รับผลกระทบ และใน
ประเดน็ที�เกี�ยวกบัการซื �อขายไฟฟ้า รายงานผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ รัฐบาลไทยคาดคะเนความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าไว้เกินจริง จงึมีการนําเสนอข้อเสนอเป็นมาตรการทางเลือกเพื�อทดแทนความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลงังานทดแทน (Greacen and Greacen 2012) มีการจดัตั �งเครือขา่ยของ
ชมุชนที�ได้รับผลกระทบในประเทศไทยทั �งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และนอกเหนือจากการ
จดัประชมุขึ �นในหลายพื �นที� ทางเครือขา่ยยงัได้ยื�นฟ้องตอ่ศาลปกครองเมื�อเดือนสิงหาคม 2555 (2012) เพื�อ
เป็นการยืนยนัวา่ข้อตกลงในการซื �อขายไฟฟ้าของรัฐบาลนั �น ไมถ่กูต้อง 

ในขณะที�การเคลื�อนไหวของกลุม่ในภาคสงัคมกําลงัถกูจบัตามองวา่จะสามารถมีอิทธิพลตอ่ทิศ
ทางการวางแผนการก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าสายหลกัอยา่งไร พวกเขาก็สมควรได้รับความสนใจมากกวา่นี � 
จากแนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจที�มุง่สูก่ารรวมตวักนัในภมูิภาค ที�ให้ความสําคญักบัเป้าหมายทาง

กลุ่มพนัธมิตรรักษ์แม่นํ�าโขง ร่วมจัดงานประชุมเดลต้า ฟอรั�ม ที�ภาคใต้ของเวียดนาม 
(สิงหาคม 2556) 
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เศรษฐกิจ ความตระหนกัในประเดน็นี �กําลงัอยูเ่หนือกวา่พรมแดน และการเคลื�อนไหวของสงัคมหลายๆ 
กลุม่ร่วมกนัก็กําลงัจะเกิดเป็นรูปเป็นร่าง 
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