ผลกระทบทางสังคมและสิงแวดล้ อมของการพัฒนาอย่ างรวดเร็วบนลํานํา สาขาของ
แม่ นํา โขง: กรณีโครงการเขือนไฟฟ้าพลังนํา นํา เทิน 2 ในลาว
การพัฒนาเขือนไฟฟ้าพลังนํา ในลํานํา สาขากําลังคุกคามสิงแวดล้ อมในแม่ นํา โขง
ผู้เชียวชาญกล่าวว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ของจํานวนปลาทีอยูใ่ นแม่นําโขงเป็ นปลาอพยพ ปลาเหล่านีว่าย
ไปมาระหว่างแม่นําโขงกับลํานําสาขาตามฤดูกาล วิทยาศาสตร์ ยงั ไม่ได้ อธิบายรายละเอียดอืนๆ อีกมากที
เกียวข้ องกับนิเวศวิทยาของปลาในแม่นําโขง อย่างเช่นการอพยพย้ ายถิน และรูปแบบการวางไข่1 ในขณะนี
แผนการสร้ างเขือนไซยะบุรีและดอนสะโฮงกับผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมจากโครงการทีคาดว่าจะ
เกิดขึนได้ กระตุ้นให้ เกิดการโต้ เถียงกันในระดับนานาชาติ ซึง แน่นอนว่าหากมีการสร้ างเขือนในแม่นําสาย
หลัก เส้ นทางอพยพของปลาจะต้ องถูกกีดขวางอย่างแน่นอน
การเปลียนแปลงของนําจะก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมซึง จะทําให้ เกิดผลกระทบต่อเนืองที
ประเมินค่าไม่ได้ ตอ่ ชีวิตของผู้คนทีใช้ ชีวิตพึง พิงทรัพยากรธรรมชาติของแม่นําและลํานําสาขา2 ถึงแม้ วา่ การ
ก่อสร้ างเขือนบนแม่นําโขงสายหลักจะสามารถหลีกเลียงได้ การพัฒนาหรื อสร้ างเขือนอย่างต่อเนืองในลํา
นําสาขานัน ในท้ ายทีสดุ จะไปกีดขวางการไหลของนํา ซึง จะทําให้ ชีวิตสัตว์นําในแม่นําโขงลดปริ มาณลง
อย่างรวดเร็ วอย่างหลีกเลียงไม่ได้ การก่อสร้ างเขือนในลํานําโขงนันแม้ ว่าจะเป็ นเรื องทีสําคัญมาก แต่
ผลกระทบทังด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมทีเป็ นผลมาจากการพัฒนาและการสร้ างเขือนในลํานําสาขาก็ควร
ต้ องได้ รับการพิจารณาซํา และต้ องพยายามหลีกเลียงผลกระทบทีอาจจะเกิดจากโครงการใหม่ๆ นอกจากนี
ความสนใจทีเน้ นไปทีลํานําสายหลักทีนําไปสูก่ ารพัฒนาลํานําสาขาก็ถกู ผลักดันอย่างกระตือรื อร้ น เป็ น
อันตรายต่อระบบนิเวศสัตว์นําและแม่นําโขงและลํานําสาขา รวมถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านที
พึง พาธรรมชาติ
การเร่ งรั ดการพัฒนาพลังนํา ในลาว
ในจํานวนนําทีไหลจากสามเหลียมปาก
แม่นําโขงเวียดนามสูท่ ะเลจีนใต้ นนั นําจากลาวมี
ปริ มาณสูงทีสดุ คือ ประมาณ 35 เปอร์ เซ็นต์จาก
ทังหมด3 ซึง รัฐบาลลาวดินรนทีจะใช้ ประโยชน์
จากนําจํานวนมหาศาลเหล่านี และทําให้
โครงการนีกลายเป็ นสิงทีเรี ยกว่า “พลังงานของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ทีจะเป็ นแหล่ง
เขือนไฟฟ้าพลังนํา นํา เทิน 2
พลังงานให้ แก่ประเทศเพือนบ้ าน ตามแผนการ
พัฒนาด้ านพลังงานของรัฐบาลลาว (สิงหาคม 2555) โครงการจํานวน 86 โครงการทีถกู ดําเนินการ ธุรกิจ
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การผลิตด้ านพลังงานของประเทศมีโรงงาน 14 โรงทีกําลังปฏิบตั ิการอยูใ่ นปั จจุบนั และอีก 12 โรงอยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้ าง4 ซึง นอกเหนือไปจากสถานีพลังงานจากถ่านหินลิกไนท์หงสาทีกําลังจะเปิ ดใช้ งานในปี
2558 (2015) แล้ ว โครงการอืนๆ ทีเหลือเป็ นโครงการพลังนําทังหมด
สิงทีกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาไฟฟ้าพลังนําในระยะเริ มแรกในลาว คือโครงการไฟฟ้าพลังนํา นําเทิน
2 ทีได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียหรื อ ADB โครงการไฟฟ้าพลังนําทังหมด
ในลาวทีกล่าวไว้ ก่อนหน้ า มีเพียง 10 โครงการทีดําเนินการก่อนทีโครงการเขือนนําเทิน 2 จะเริ มเมือปี 2548
(2005) ซึง เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดสัญญาในการดําเนินโครงการสร้ างเขือน และมีการแลกเปลียนบันทึกที
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และแม้ วา่ ธนาคารโลกและ ADB จะสนับสนุนโครงการนําเทิน 2 ทีถกู ติด
ป้ายว่าเป็ น “ต้ นแบบของการพัฒนาอย่างยัง ยืน” แต่ปัจจุบนั ผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมก็เริ ม
ปรากฏให้ เห็น ซึง ในรายงานนี เราจะตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมอัน
เนืองมาจากการพัฒนาเขือน ผ่านการมองโครงการนําเทิน 2
ผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมของเขือนนํา เทิน 2 “ต้ นแบบของการพัฒนาอย่ างยังยืน”
เขือนนําเทิน 2 ตังอยูใ่ นแขวงคําม่วน ในภาคกลางของลาว โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือรักษาค่า
เงินตราต่างประเทศผ่านการจําหน่ายพลังงานให้ แก่ประเทศเพือนบ้ านอย่างไทย (ดูทีแผนทีด้านล่าง)
โครงการนีเป็ นการสร้ างเขือนทีมีความสูง 48 เมตรในแม่นําเทิน ซึง เป็ นลํานําสาขาของแม่นําโขง การสร้ าง
เขือนดังกล่าว ส่งผลให้ พืนทีขนาด 450 ตร.กม. ซึง มีขนาดเท่ากับสองในสามของสิงคโปร์ จมอยูใ่ ต้ นํา และยัง
ทําให้ ประชากรจํานวน 3,600 คนต้ องอพยพย้ ายถินฐาน และตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ไฟฟ้า
จํานวน 1,000 เมกะวัตตส์ (MW) ของทีผลิตได้ ทงหมด
ั
1,075 เมกะวัตตส์ (MW) จะถูกจําหน่ายให้ แก่
ประเทศไทย เพือนําเงินตราต่างประเทศเข้ าสูล่ าว

แผนที: โครงการเขือนไฟฟ้าพลังนํา นํา เทิน 2
(ทีมา: อินเตอร์ เนชันแนล ริเวอร์ ส)
บทที 2-5

โครงการนีเป็ นโครงการภาคเอกชน
ทีมีผ้ ผู ลิตไฟฟ้าเอกชนผลิต และได้ เงินทุน
จากการใช้ วิธี BOOT หรื อการสร้ าง
ปฏิบตั ิการ และการขนส่งเอง โครงการนี
เป็ นโครงการสาธารณะทีใหญ่ทีสดุ เท่าที
เคยมีมาในลาว ใช้ งบประมาณราวๆ 1.45
ล้ านล้ านดอลล่าห์สหรัฐ
ผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและ
สังคมอย่างใหญ่หลวงทีเกียวข้ องกับ
โครงการนี ทําให้ เกิดการโต้ เถียงกันใน
ระดับนานาชาติ โดยกินเวลานานกว่าหนึง
2

ทศวรรษ ก่อนทีธนาคารโลกกับ ADB จะตัดสินใจให้ ความสนับสนุนในปี 2548 (2005) การก่อสร้ างเริ มใน
เดือนมิถนุ ายนปี เดียวกัน ต่อมาในเดือนเมษายน 2551 (2008) การโยกย้ ายทีอยู่อาศัยของประชากรใน
บริ เวณนันก็สําเร็ จเรี ยบร้ อย และเริ มมีการผันนําเข้ าอ่างเก็บนํา ต่อมาวันที 15 มีนาคม 2553 (2010) เขือนก็
เริ มทํางานเต็มกําลังและส่งออกพลังงานไปยังประเทศไทย
ผลก็คือ พืนทีขนาด 450 ตร.กม. ถูกนําท่วมและระบบนิเวศในพืนทีราบสูงนากายทีมีคณ
ุ ค่ายิง โดย
ถูกเรี ยกว่าเป็ น กาลาปากอสแห่งโลกตะวันออก ก็ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน ในแง่การ
ดํารงชีวิตของประชากรจํานวน 6,300 คนทีถกู โยกย้ ายถินฐาน ก็ยงั คงต้ องมีการจัดการอย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากนี หลังจากนําถูกนําไปใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ วก็จะถูกส่งไปยังแม่นําเซบังไฟและลํานําสาขา
ทําให้ ผ้ คู นราวๆ 120,000 ถึง 130,000 คน ได้ รับผลกระทบจากพืนทีทําการเกษตรกรรมถูกนําท่วม
อุตสาหกรรมการประมงเสียหายอย่างรุนแรง และมีอทุ กภัยเพิมขึน
การไม่ ทาํ ตามสัญญาของโครงการนํา เทิน 2
สืบเนืองจากการให้ ความสนับสนุนของ
ธนาคารโลกและ ADB ต่อโครงการนี จึงได้ มี
การศึกษาหลายครัง เนืองมาจากความกังวลต่อ
ผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมอย่างรุนแรง
ทีมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึน ดังนัน จึงเกิด
แผนรองรับเหตุการณ์ตา่ งๆ เพือบรรเทาเยียวยา
ผลเสียทีอาจเกิดขึน อย่างไรก็ดี นําก็ถกู ปล่อยจน
เต็มอ่างเก็บนํา และเขือนก็เริ มทํางาน แม้ วา่
แผนการพัฒนาสังคมของโครงการ ข้ อตกลงการ
นํา ท่ วมพืน ทีเพาะปลูกริมฝังแม่ นํา เซบังไฟ
ให้ สมั ปทานกับรัฐบาลลาว และเงือนไขทีร่างไว้
ตามนโยบายคุ้มครองสิงแวดล้ อมและสังคมของธนาคารโลก จะยังไม่ได้ มีการปฏิบตั ิตาม แต่ผลกระทบด้ าน
สิงแวดล้ อมและสังคมทีผ้ คู นเฝ้ามองก็เริ มปรากฏให้ เห็น ซึง ปั ญหาสําคัญบางประการมีดงั ต่อไปนี
ประการแรก พืนทีบริ เวณอ่างเก็บนําถูกนําท่วมก่อนทีจะมีการตัดพืชพันธุ์ไม้ ทีอยูใ่ นบริ เวณอ่างเก็บ
นําออก ซึง การทีไม่ได้ ตดั ต้ นไม้ ตา่ งๆ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนนันทําให้ คณ
ุ ภาพนําเสีย ทังนําในอ่างเก็บนําและที
ปลายนําของแม่นําเซบังไฟ ซึง มีแนวโน้ มจะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคน
ประการทีสอง มีรายงานว่าชาวบ้ านหลายๆ หมูบ่ ้ านในแถบแม่นําเซบังไฟ มีปัญหาโรคผิวหนัง
หลังจากอาบนําหรื อหาปลาในแม่นํา ซึง การทีชาวบ้ านเป็ นโรคผิวหนังทันทีทีเขือนเริ มทํางาน รวมทังไม่มีการ
แจ้ งเตือนชาวบ้ านล่วงหน้ าเกียวกับคุณภาพของนําทีลดลง และชาวบ้ านในพืนทีเองทีไม่มีทางเลือก
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นอกจากต้ องใช้ นําในแม่นําเซบังไฟในครัวเรื อนและชีวิตประจําวัน
เหล่านีมีสาเหตุมาจากบ่อนําทีสร้ างโดยบริ ษัทพลังงานนําเทิน 2
(NTPC) พัง ทําให้ นําเสียไหลออกจากบ่อ
ประการทีสาม แม้ วา่ นโยบายคุ้มครองของธนาคารโลกจะ
กําหนดไว้ วา่ การเวนคืนทีดนิ และสินทรัพย์อืนๆ ทีเกียวข้ อง จะ
กระทําได้ ตอ่ เมือมีการจ่ายเงินชดเชยแล้ ว แต่เงินชดเชยสําหรับ
ทีดนิ และสวนผลไม้ ทีถกู นําท่วมก็ถกู แจกจ่ายให้ ชาวบ้ านหลังจาก
ทีมีการโยกย้ ายถินฐานแล้ วถึงสองปี ซึง ประชากรทีถกู โยกย้ ายถิน
ฐานนันตกอยูใ่ นสถานการณ์ลําบาก พวกเขาไม่อาจยืนฟ้องหรื อ
เด็กหญิงวัยสองขวบทรมานจากโรคผิวหนัง
เรี ยกร้ องได้ หากไม่ได้ รับเงินชดเชยทีไม่ยตุ ธิ รรมตามทีระบุไว้ ใน
หลังจากอาบนําในแม่ นํา เซบังไฟ ทีรับนํา จากอ่ างเก็บ
นโยบาย เพราะทังทีดนิ และทรัพย์สินทีควรจะใช้ เป็ นหลักฐาน
นํา ของเขือนนํา เทิน 2
สนับสนุนข้ อร้ องเรี ยนได้ จมอยูใ่ ต้ นําแล้ ว
ดังนัน ถึงแม้ ว่าโครงการนีจะถูกเรี ยกว่าเป็ น “ต้ นแบบของการพัฒนาอย่างยัง ยืน” และมีการ
ประเมินด้ านสิงแวดล้ อมและสังคม รวมถึงแผนงานอย่างละเอียดเพือป้องกันหรื อเยียวยาผลเสียทีเกิดขึน
แต่ในทางปฏิบตั ิ คําสัญญาและข้ อเรี ยกร้ องด้ านการคุ้มครองสิงแวดล้ อมและสังคมกลับไม่บรรลุเป้าหมาย
แต่กลายเป็ นว่า การทํางานเชิงพาณิชย์ของเขือนดังกล่าวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลายเป็ นเรื อง
สําคัญหลัก
การป้องกันไม่ ให้ เกิดผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อมและสังคม จากการพัฒนาเขือนพลังงานไฟฟ้า
ถ้ าหากว่าธนาคารโลกพยายามหาทางหลีกเลียงและเยียวยาผลกระทบทีเกิดกับสิงแวดล้ อมและ
สังคมอันเนืองมาจากโครงการพลังงานไฟฟ้าเขือนนําเทิน 2 ถือเป็ นหน้ าทีทีโครงการนีจะต้ องหาแก้ ไขและ
ปรับปรุงปั ญหาดังต่อไปนี
ประการแรก โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายคุ้มครอง เพราะในฐานะที NTPC เป็ นบริ ษัท
ดําเนินงานได้ ให้ ความสําคัญกับผลประโยชน์มาเป็ นอันดับแรก และไม่สามารถทําตามหน้ าทีทีถกู หนดไว้ ใน
นโยบายได้ ธนาคารโลกและ ADB ในฐานะทีเป็ นผู้สนับสนุนโครงการมีหน้ าทีทีจะต้ องให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์การคุ้มครองทีกําหนดไว้
ประการทีสอง จะต้ องมีกลไกในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ เพือประเมินผลกระทบระยะยาวของ
โครงการ ตามแผนงานเบืองต้ น โปรแกรมฟื นฟูชีวิตความเป็ นอยู่ทีตงขึ
ั นโดย NTPC จะเสร็ จสมบูรณ์ในปี
2557 (2014) ซึง เป็ นเวลาทีหน้ าทีความรับผิดชอบโครงการจะถูกโอนถ่ายไปยังรัฐบาลลาว อย่างไรก็ดี
รัฐบาลลาวจะสามารถรับมือและให้ ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพืนที และแก้ ปัญหาอืนๆ ได้ หรื อไม่นนั ก็
ยังเป็ นข้ อสงสัยและเป็ นปั ญหาอยูม่ าก การเฝ้าระวังผลกระทบในระยะยาว รวมทังการเยียวยาผลกระทบ
เหล่านีจะกลายเป็ นประเด็นปั ญหาสําคัญอย่างชัดเจน ยิงไปกว่านัน ในฐานะทีโครงการนีเป็ นโครงการที
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ได้ รับการสนับสนุนจากนานาชาติ โครงการนีจึงสมควรจะมีการศึกษาในระยะยาว เกียวกับผลกระทบจาก
การก่อสร้ างเขือนในลํานําสาขาในระบบนิเวศลุม่ แม่นําโดยรวม การศึกษาเหล่านีควรต้ องถูกใช้ เพือเป็ น
แหล่งข้ อมูลทีให้ ความรู้ในเรื องของผลกระทบสะสมของเขือนกับระบบนิเวศในแม่นําโขง
ประการทีสาม ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม ทังๆ ทีมีการ
ร้ องขอจากองค์กรพัฒนาเอกชน แต่บริ ษัทต่างๆ ทีรับผิดชอบกลับไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่างๆ รวมถึงการ
สํารวจมาตรฐานในการดํารงชีวิต สํารวจคุณภาพนําทังในอ่างเก็บนําและทีตอนล่างของแม่นํา และรายงาน
การเฝ้าสังเกตุการณ์การฟื นฟูชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้ สาธารณชนรับทราบ ทีสําคัญการศึกษาที NTPC กระทํา
นันมีปัญหาตรงทีรายงานผลการศึกษาม่ถกู เปิ ดเผย ซึง ไม่เพียงแต่การสํารวจทีจดั ทําโดยผู้เชียวชาญจาก
ธนาคารโลกเท่านัน แต่การเฝ้าสังเกตโครงการทีกระทําโดยกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนก็ควรต้ องได้ รับการ
ยอมรับด้ วยเช่นกัน และเพือให้ การเฝ้าสังเกตโครงการเหล่านีได้ ผลดียิงขึนข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผลกระทบ
ทางสิงแวดล้ อมและสังคมของโครงการควรต้ องเปิ ดเผยแก่สาธารณชน
ประการทีสี ธนาคารโลกควรต้ องให้ รัฐบาลลาวปฏิบตั ติ ามนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมทีธนาคารโลก
กําหนดไว้ เมือทําการกําหนดโครงการนําเทิน 2 ซึง ในการวางรากฐานโครงการ ทังธนาคารโลกและ ADB
ต่างร่วมกันกําหนดและทบทวนนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมทีทางลาวรับไปปฏิบตั ิ ข้ อเท็จจริ งทีวา่ ลาวได้
เตรี ยมการและจัดการให้ เกิดนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมนันเป็ นเรื องน่ายกย่อง แต่ทว่า ลาวได้ จดั ลําดับ
ความสําคัญไว้ ทีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าจะพิจารณาถึงความเสียหายทางสภาพแวดล้ อม
และสังคมจากโครงการพัฒนาดังกล่าว และยังไม่พยายามกําหนดนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมเพือปรับปรุง
และแก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ดังนัน เมือมาถึงการปฏิบตั จิ ริ งจึงมีหลายประเด็นทีต้องกล่าวถึง ทัง
ธนาคารโลกและ ADB ต่างเพิมแรงผลักดันโครงการไฟฟ้าพลังนําในลาว ด้ วยการให้ นําหนักแก่โครงการนํา
เทิน 2 ปั จจัยนีจึงนําไปสูโ่ ครงการพัฒนาเขือนทีองค์ประกอบทางด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมไม่ได้ รับการ
พิจารณาอย่างเพียงพอ ฉะนัน เราจึงไม่สามารถคาดหวังให้ ผ้ ดู ําเนินการโครงการไฟฟ้าพลังนําจะกําหนด
หรื อส่งเสริ มมาตรการใดๆ ทีจะเป็ นการหลีกเลียงและเยียวยาผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมด้ วยตัวเอง
นอกจากนี ในปั จจุบนั รัฐบาลลาวขาดความสามารถในการจัดการและความน่าเชือถือ ซึง ผู้ให้ การสนับสนุน
เงินอย่างธนาคารโลกและ ADB ทีให้ การสนับสนุนเพือปรับปรุงแก้ ไขนโยบายด้ านสิงแวดล้ อม และส่งเสริ ม
การพัฒนาไฟฟ้าพลังนําในลาว โดยสนับสนุนให้ ก่อสร้ างเขือนนําเทิน 2 ต้ องมีหน้ าทีกระตุ้นให้ รัฐบาลลาว
ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมอย่างครบถ้ วน และเรี ยกร้ องให้ ลาวดําเนินโครงการด้ วยความโปร่งใส
และมีความน่าเชือถือมากกว่านี
ทังนี หากไม่สามารถแก้ ปัญหาเหล่านีได้ โครงการนีก็ไม่สมควรทีจะถูกเรี ยกว่าเป็ น “ต้ นแบบของ
การพัฒนาอย่างยัง ยืน” และไม่ควรจใช้ ในการพัฒนาเขือนไม่วา่ จะในลาวหรื อประเทศอืน
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ดูบทที 1-3 ความหลากหลายสายพันธุป์ ลาในลุ่มนําโขง และบทที 1-4 แม่นําโขง แหล่งปลานําจืดทีใ หญ่ทสี ุดในโลก
ดูบทที 2-1 แม่นําโขงสายหลัก: มองย้อนกลับไปทีก ารพัฒนาเขือ นไฟฟ้าพลังนํา และ บทที 2-2 การพัฒนาเขือ นบนแม่นําสายหลัก: การ
ดําเนินการก่อสร้างเขือ นไซยะบุรลี ่วงหน้าโดยปราศจากข้อตกลง
ดูบทที 1-1 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแม่นําโขง
แผนนีรวมถึงโรงงานทีม กี าํ ลังการผลิตที 1 เมกกะวัตต์ (MW) หรือมากกว่า
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