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คําสงวนสิ ทธิ์
(Disclaimer)
เอกสารชุดนี้จดั ทําขึ้นเพื่อนําเสนอต่อสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (Mekong River
Commission Secretariat -- MRCS) โดย ICEM – International Centre for Environmental Management เพื่อ
ช่วยในการเตรี ยมการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สาํ หรับการจัดทําโครงการ
เขื่อนกั้นแม่น้ าํ สายหลักในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่าง
เอกสารชุดนี้ได้รับการจัดทําขึ้นจากทีมที่ปรึ กษาการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อช่วย
สํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อคิดเห็น ข้อสรุ ป หรื อ
ข้อเสนอแนะต่างๆในระหว่างที่มีการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการประสาน
ความร่ วมมือระหว่างสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง และคณะกรรมการแม่น้ าํ โขงระดับชาติ
ของทั้ง 4 ประเทศ ทั้งทางภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ข้อคิดเห็น ข้อสรุ ป
หรื อข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารชุดนี้ไม่ใช่ตวั แทนความเห็นของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
(Mekong River Commission -- MRC) แต่อย่างใด ข้อคิดเห็น ข้อสรุ ป หรื อข้อเสนอแนะทั้งบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงจะปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงเท่านั้น
สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าอย่างยัง่ ยืน (Initiative on
Sustainable Hydropower) และการดําเนินงานในการประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์สาํ หรับการพัฒนา
บนแม่น้ าํ สายนํ้าหลักของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ
โขง:
http://www.mrcmekong.org/ish/ish.htm and http://www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงยึดจุดยืนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ โขงสายหลักตามที่ประกาศไว้
ในเว็บไซต์เมื่อปี พ.ศ. 2552
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จุดยืนของคณะกรรมาธิการแม่ นํา้ โขงทีม่ ตี ่ อ
การสร้ างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํา้ บนแม่ นาํ้ โขงสายหลักในภูมิภาคแม่ นํา้ โขงตอนล่ าง
หน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนหลายหน่วยงานกําลังศึกษาความเป็ นไปได้สาํ หรับโครงการพัฒนา
เขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าบนแม่น้ าํ โขงสายหลักทั้ง 12 โครงการ ข้อตกลงแม่น้ าํ โขงเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995
Mekong Agreement) กําหนดให้มีการศึกษาและอภิปรายความเป็ นไปได้ของโครงการเหล่านี้อย่างกว้างขวาง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ประเทศ (ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจใดๆ
เกิดขึ้น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นดังกล่าว ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง จะพิจารณา
ครอบคลุมถึงผลกระทบด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาภาคส่ วนต่างๆภายในภูมิภาคแม่น้ าํ โขง
ตอนล่าง เท่าที่ผา่ นมา มีโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าบนแม่น้ าํ โขงสายหลักจํานวน 1 โครงการซึ่งได้
ดําเนินการมาถึงขั้นประกาศเจตนารมณ์ (notification) และรับฟังความเห็นล่วงหน้า (prior consultation)
ความเห็นตามที่กาํ หนดไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงแม่น้ าํ โขงแล้ว คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงได้ทาํ การศึกษาวิจยั
อย่างละเอียดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพประมงและชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชากร ผล
การศึกษาดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง เช่น รายงานการประชุมในเรื่ องเขื่อนและการประมง
ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงได้ศึกษาการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ โขงสายหลักเพื่อนําเสนอความเข้าใจในมุมกว้างเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ ยง
ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาดังกล่าว การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนา
เหล่านี้กบั ภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนเป็ นสิ่ งที่คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงกําลังผลักดัน
ให้เกิดขึ้น และข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับทั้งหมดจะถูกนําไปพิจารณาต่อไป
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จัดทําโดย:

ICEM Australia

จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอต่อ: คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (Mekong River Commission)
สงวนลิขสิ ทธิ : © 2010 คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขง
การอ้างอิงเอกสาร: ICM, 2553, บทสรุ ปของรายงานฉบับสุ ดท้าย เรื่ องการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลัก, ฮานอย, เวียดนาม
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.icem.com.au | http://www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm
ICEM Australia
International Center for Environmental Management
14A Wallis Avenue,
Glen Iris, Victoria 3146,
Australia
ภาพปก:

Mekong River Commission, 2010; Zeb Hogan, 2009;
Peter-John Meynell, 2010, Peter Ward, 2003
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การประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์
เพือ่ การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํา้ ในแม่ นํา้ โขงสายหลัก
(About the SEA of Hydropower on the Mekong Mainstream)
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงเป็ นองค์กรความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่าง ทํา
หน้าที่เป็ นสถาบันโครงข่ายในการดําเนินงานตามข้อตกลงแม่น้ าํ โขง พ.ศ. 2538 เพื่อความร่ วมมือในระดับ
ภูมิภาคในอาณาบริ เวณแม่น้ าํ โขงตอนล่าง รัฐบาลของกัมพูชา ส.ป.ป.ลาว ไทย และเวียดนามได้ร่วมกันลง
นามในข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือสําหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่าง รัฐบาล
เหล่านี้เห็นพ้องต้องกันในการจัดการทรัพยากรนํ้าร่ วมกัน โดยเน้นความร่ วมมือในเชิงสร้างสรรค์และ
ประสานผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกันเพื่อการพัฒนา การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการจัดการนํ้าและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงอย่างยัง่ ยืน
การขจัดความยากจนเป็ นเป้ าหมายสําคัญของการพัฒนา ซึ่งเป็ นไปตามกรอบเป้ าหมายการพัฒนาใน
รอบสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals)
ประเทศที่ต้งั อยูใ่ นภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนบน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพเมียนมาร์
เป็ นประเทศคู่เจรจาของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
ในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าํ โขงเล็งเห็นว่าการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลักเป็ นประเด็นการพัฒนาทาง
ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญที่สุดที่ภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่างกําลังเผชิญอยู่ โดยอาศัยพื้นความรู ้ที่มีอยูใ่ นโครงการ
ต่างๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง คณะกรรมาธิการฯ ได้วา่ จ้างให้มีการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ทาํ งานร่ วมกันและตัดสิ นใจที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาภูมิภาคลุ่ม
นํ้า
โครงการพัฒนาพลังงานนํ้าจํานวน 12 โครงการได้รับการเสนอให้ดาํ เนินการก่อสร้างบนลํานํ้าโขง
สายหลักในส่ วนที่เป็ นของส.ป.ป.ลาว ลาว-ไทย และกัมพูชา การดําเนินการตามโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ า
พลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักไม่วา่ จะเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างย่อมมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างต่อประเทศริ มนํ้าทั้ง 4 ประเทศ
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การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะระบุโอกาสและ ความเสี่ ยง และ
คุณูปการของโครงการพัฒนาเหล่านี้ที่มีต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยการประเมินทางเลือกใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลัก สําหรับเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง การประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการกระจายระดับภูมิภาคของค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และการรักษา
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้ความมุ่งหมายดังกล่าว การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้สนับสนุน
กระบวนการการวางแผนงานพัฒนาลุ่มนํ้า (Basin Development Planning -- BDP) ในวงกว้าง โดยใช้การ
วิเคราะห์พลังงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและความเสี่ ยงในการพัฒนาของโครงการพัฒนาพลังงานนํ้า
ในแม่น้ าํ โขงสายหลัก เข้ามาเสริ มกับการประเมินการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าในวงกว้างของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าํ โขง
การประเมินสิ่ งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากโครงการริ เริ่ มการพัฒนา
พลังงานนํ้าอย่างยัง่ ยืน (ISH) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ร่ วมกับโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมาธิ การฯ
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ีมีส่วนโดยตรงในการเพิ่มความรู ้ความ
เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานและกรอบในการประเมินสําหรับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ในการ
ทบทวนผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจัดทําโดยหน่วยงานพัฒนาต่างๆ รายงานนี้
ยังได้นาํ เสนอถึงแนวทางที่คณะกรรมาธิการฯ สามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอย่างดีที่สุดได้
อย่างไร เมื่อกระบวนการอย่างเป็ นทางการภายใต้ขอ้ ตกลงแม่น้ าํ โขง พ.ศ. 2538 เพื่อการรับฟังความเห็น
ล่วงหน้าที่มีต่อโครงการพัฒนาแต่ละโครงการจถูกดําเนินการขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น กระบวนการประกาศ
เจตนา การรับฟังความเห็นและข้อตกลงล่วงหน้า หรื อ PNPCA)
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ีในครั้งนี้ยงั มีส่วนเสนอแนะขั้นตอน
ต่างๆ ที่โครงการของคณะกรรมาธิการฯ อาจจะต้องพิจารณาในวงจรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมาธิ การฯ รอบต่อไป (2554-2558) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดช่องว่างความรู ้ รวมทั้งความเสี่ ยงและความไม่
แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลัก
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ีครั้งนี้เริ่ มดําเนินการในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 และเสร็ จสิ้ นในเวลา 16 เดือนหลังจากนั้นโดยการส่ งรายงานฉบับสุ ดท้ายพร้อมกับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในเดือนกันยายน 2553 รายงานนี้เป็ นเล่มสุ ดท้ายในชุดเอกสารที่เขียนขึ้นจากการปรึ กษาหารื อและรับ
ฟังความเห็นอย่างละเอียดในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงลึกของผูเ้ ชี่ยวชาญในประเด็นที่
6
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลัก เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และการประเมินเชิงวิพากษ์
เพื่อว่าหน่วยงานหรื อผูม้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่ วมในการประเมินได้อย่างมีนยั สําคัญ รายชื่อเอกสาร
ทั้งหมดปรากฏอยูบ่ นหน้าเว็บของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเว็บไซท์ของ
คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขงแล้ว
คณะทํางานการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ประกอบด้วย
ICEM
ดร.เจเรมี คาเรว-รี ด

หัวหน้าทีมและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายปี เตอร์-จอนห์ เมเนล

ผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ระบบธรรมชาติ

ดร.อีริค บาราน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประมง (WorldFish Centre)

ดร.เอลิซาเบธ มานน์

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบสังคม

ศ. ปี เตอร์ วอร์ด

วิศวกรพลังงานนํ้าและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา

นายจอนห์ ซอดอน

นักเศรษฐศาสตร์สงั คม

ดร.เบอนัว ลาพลองเต

นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดร.คาร์ลอซ เยอร์โมลิ

วิศกรภาคพลังงาน

นายจอง ออง ทรัน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน GIS

นายทาเรค เคเทลเซน

ผูป้ ระสานงานโครงการและนักอุทกวิทยา

ดร. อภิชาติ อันนุกลัมภัย

หัวหน้าทีมฝ่ ายไทย และวิศวกรแหล่งนํ้า

ดร.ศุพกร ชินนาโว

นักเศรษฐศาสตร์สงั คม (SEA START)

ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดํารงชีวิต (MSSRC)

นางสาวปิ ยะทิพย์ เอียวพานิช

ผูป้ ระสานงานฝ่ ายไทย
7
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ดร. เหงียน ฮู เทียน

หัวหน้าทีมฝ่ ายเวียดนามและผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ระบบป่ าชายเลน

ดร. เหงียน ซวน เหงียน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบเศรษฐกิจ

ดร. เหงียน วัน ซัน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบพื้นดิน

นางสาว เหงียน ที งา

ผูป้ ระสานงานฝ่ ายเวียดนาม

นายเม็ง โมนยรัก

หัวหน้าทีมฝ่ ายกัมพูชาและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นายทรัย ทุออน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดํารงชีวิตของกัมพูชา

นายพักนะคอน รัตนา

หัวหน้าทีมฝ่ ายประเทศลาวและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นายแส เสนปะติ

นักวิจยั ด้านการดํารงชีวิตของลาว

นายบุญเฮือง พันธะสิ ทธิ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบธรรมชาติของลาว

คณะทํางานการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขอขอบคุณสําหรับการให้ความช่วยเหลืออัน
สําคัญยิง่ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน รวมทั้งองค์กรลุ่มนํ้าโขงตอนล่างรวมทั้งสิ้ นมากกว่า
100 องค์กร ความพยายามในการสนับสนุนด้านข้อมูล การกําหนดขอบเขตของการประเมินสิ่ งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และความก้าวหน้าในการทบทวนข้อมูลต่างๆ มีส่วนสําคัญยิง่ ต่อความสําเร็ จใน
กระบวนการประเมินตลอดช่วง 16 เดือนที่ผา่ นมา
คณะทํางานการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการแม่น้ าํ โขงระดับชาติของ 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ส.ป.ป.ลาว ไทย และเวียดนามที่ให้อาํ นวย
ความสะดวกในการจัดการรับฟังความเห็น และขอขอบคุณฝ่ ายเทคนิคของสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขงที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่คณะทํางานด้วยแหล่งข้อมูลมหาศาลและข้อมูล
ที่มีอยูใ่ นสํานักเลขาธิการกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
ขอขอบคุณเป็ นพิเศษสําหรับโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าอย่างยัง่ ยืน (Initiative on
Sustainable Hydropower --ISH) ของสํานักเลขาธิการฯสําหรับบทบาทสําคัญในช่วยประสานงานของ
คณะทํางานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ภายในสํานักเลขาธิการฯ และภายใน
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ระบบการทํางานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง รวมทั้งกระบวนการเข้าถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขง
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บทสรุ ป
แม่น้ าํ โขงเป็ นหนึ่งในบรรดาแม่น้ าํ สายใหญ่ของโลกที่ยงั ไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นตลอดความยาวส่ วน
ใหญ่ของลํานํ้า ทั้งยังเป็ นแม่น้ าํ สายเดียวที่ไหลลงสู่ ทะเลได้อย่างอิสระผ่าน 5 ประเทศจากจํานวนทั้งหมด 6
ประเทศที่มีพรมแดนหรื อพื้นที่ติดกับลํานํ้า ได้แก่ พม่า ส.ป.ป.ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม สายนํ้าหลัก
ของแม่น้ าํ โขงในประเทศจีนถูกกั้นด้วยเขื่อนชุดแรก 4 โครงการจากโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บพลังนํ้าที่
วางแผนไว้ท้ งั หมด 8 โครงการ1 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา ความสนใจเรื่ องพลังงานนํ้าในภูมิภาค
แม่น้ าํ โขงตอนล่างได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการลงทุนโดยภาคธุรกิจเอกชนในส่ วนของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน ลํานํ้าสาขาของแม่น้ าํ โขงส่ วนใหญ่มีการสร้างเขื่อนกั้นหรื อมีโครงการที่จะสร้างเขื่อน
กั้นอีกประมาณ 71 โครงการเมื่อถึงปี พ.ศ. 2573 ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมา นักลงทุนและนักพัฒนาด้าน
พลังงานนํ้าซึ่งส่ วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน ไทย และเวียดนาม ได้นาํ เสนอโครงการเพือ่ พัฒนาพลังงานนํ้า
ในบริ เวณภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่างจํานวน 12 โครงการ โดยวางแผนจากกรอบความคิดจากทศวรรษที่ผา่ น
มา (ดูขอ้ มูลประกอบจากแผนผัง S1) 2 โครงการเหล่านั้นนับได้วา่ เป็ นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดและมี
นัยสําคัญมากที่สุดในบริ เวณลุ่มนํ้าเท่าที่ได้รับการนําเสนอเพือ่ พิจารณาโดยประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขงตอนล่าง
โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักที่ถูกเสนอขึ้นมาจํานวน 10 โครงการจะ
เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าทั้งสาย ในจํานวนนี้มี 8 โครงการอยูใ่ นส.ป.ป.ลาวซึ่ง 2 โครงการจะ
ก่อสร้างในส่ วนของลํานํ้าสายหลักในพื้นที่ติดต่อระหว่างส.ป.ป.ลาวและไทย และอีก 2 โครงการในกัมพูชา
ส่ วนอีก 2 โครงการที่อยูใ่ กล้กบั นํ้าตกคอนพะเพ็งในส.ป.ป.ลาวจะมีท้ งั การกั้นลํานํ้าบางส่ วน (ดอนสะโฮง)
หรื อการกั้นเพื่อเปลี่ยนทางเดินของลํานํ้า (ท่าค้อ) ในจังหวัดยูนานของจีน มีเขื่อนกั้นแม่น้ าํ ลานซาง (แม่น้ าํ
โขง) ทั้งที่สร้างเสร็ จแล้ว อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง หรื ออยูใ่ นขั้นตอนการวางแผน รวมทั้งหมด 8 โครงการ
ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจของจีนเพื่อพัฒนาแม่น้ าํ โขงในเขตจังหวัดยูนานและการเปลี่ยนแปลงการ
จากข้อมูลล่าสุด โครงการเม็งสง (Mengsong) ซึ่งเป็ นโครงการที่อยูใ่ ต้น้ าํ มากที่สุดของพื้นที่สูงของจีน ได้ถูกเลื่อนการก่อสร้างออกไป
อย่างไม่มีกาํ หนดแน่นอน
2
11 โครงการจากจํานวน 12 โครงการพัฒนาลํานํ้าสายหลักในบริ เวณภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงออกแบบมาจากการศึกษาความเป็ นไปได้
เบื้องต้น ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการแม่น้ าํ โขงในปี พ.ศ. 2537 และขยายผลต่อจากกรอบความคิดเดิมสําหรับการพัฒนาพลังนํ้าใน
แม่น้ าํ โขงสายหลักเริ่ มตั้งแต่ทศวรรษที่ 2503
1
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ไหลของนํ้าตามฤดูกาลซึ่งส่ งผลให้เกิดการชลอที่จะดําเนินการดังกล่าวในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงตอนล่างในอดีต
รวมทั้งการทําให้โครงการพัฒนาลํานํ้าโขงสายหลักให้มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจมากขึ้น3 ปั จจัยแวดล้อมใน
ระดับนานาชาติอย่างอื่น เช่น การลดการปล่อยฝุ่ นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก็สเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ส่ วนที่เกิดจากเชื้อเพลิงซากฟอสซิล และความพยายามในการลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานและเพิม่ ความ
หลากหลายของแหล่งพลังงาน ทําให้พลังงานนํ้ากลายมาเป็ นแหล่งทรัพยากรพลังงานที่สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากขึ้นในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
แผนผังที่ 1: โครงการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ ในแม่ นํา้ โขงสายหลักในภูมภิ าคแม่ นํา้ โขงตอนล่ างและ
มณฑลยูนนาน ในประเทศจีน

VIET NAM

รัฐบาลส.ป.ป. ลาวและกัมพูชาพิจารณาโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลักเป็ นราย
โครงการไป ส.ป.ป. ลาวได้วา่ จ้างการศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ (optimisation study) การไหลของแม่น้ าํ
โขง ซึ่งเป็ นผลกระทบโดยตรงจากเขื่อนกั้นลํานํ้าที่อยูต่ อนเหนือจากเวียงจันทน์ 6 แห่ง นอกเหนือไปจากการ
พิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงแล้วโครงการเหล่านี้
ยังถูกผลักดันให้มีผลในทางปฏิบตั ิโดยปราศจากแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการหรื อภาพรวมเชิงพื้นที่ท้ งั ลํานํ้า
ไม่วา่ จะเป็ นระดับประเทศของแต่ละประเทศหรื อระดับภูมิภาค4 ภายใต้ภาวะที่กรอบแนวทางการพัฒนา
3

เขื่อนเก็บนํ้าในประเทศจีน ที่เก็บนํ้าไว้แล้วปล่อยนํ้าในฤดูแล้งสามารถทําให้เกิดการไหลของนํ้าได้ตลอดทั้งปี สําหรับเขื่อนผลิตไฟฟ้ าพลัง
นํ้าที่ต้ งั อยูเ่ ขตใต้น้ าํ และช่วยเพิ่มปริ มาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้
4

แผนการพัฒนาลุ่มนํ้าของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงเป็ นกระบวนริ เริ่ มที่สาํ คัญในรอบหลายปี ที่ผา่ นมาเพื่อประสานงานการวางแผนใน
ระดับภูมิภาค
11

SEA | FINAL REPORT | SUMMARY

ดังกล่าวขาดหายไป หน่วยงานด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติได้ประยุกต์ใช้มาตรการ
กระบวนการหลายอย่างเพื่อทบทวนโครงการเฉพาะแห่ง รวมทั้ง การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessments -- EIA) ก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจดําเนินโครงการต่างๆ ในระดับชาติ
ในระดับภูมิภาคนั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงได้ยอมรับเอาพิธีสารภายใต้ขอ้ ตกลงแม่น้ าํ
โขง พ.ศ. 2538 ซึ่งกําหนดให้ประเทศต่างๆ ต้องแจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบถึงโครงการพัฒนาลํานํ้าสาย
หลักเมื่อพวกเขามีขอ้ มูลเพียงพอ รวมทั้งต้องปรึ กษาหารื อเพื่อบรรลุขอ้ ตกลงว่าจะมีดาํ เนินโครงการต่อไป
หรื อไม่ ถ้ามีการผลักดันโครงการต่อไป จะกระทําภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง กระบวนการประกาศเจตนา การ
รับฟังความเห็นและข้อตกลงล่วงหน้า (PNPCA) ได้ถูกริ เริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เมื่อ
มีการประกาศเจตนารมณ์จากฝ่ ายส.ป.ป. ลาวในการนําเสนอโครงการพัฒนาลํานํ้าสายหลักที่ไซยะบุรี
โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักนี้จะเป็ นบททดสอบสําคัญอันหนึ่งสําหรับกระบวนการ
ประกาศเจตนา การรับฟังความเห็นและข้อตกลงล่วงหน้า (PNPCA) และความร่ วมมือในระดับภูมิภาคซึ่ ง
ดําเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงแม่น้ าํ โขง พ.ศ. 2538
การประเมิ น ผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ มเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ( STRATEGIC ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT‐‐ SEA)

โครงการหลายโครงการได้ถกู รื้ อฟื้ นขึ้นมาพิจารณาค่อนข้างปั จจุบนั ทันด่วนในช่วงเวลาเดียวกัน
และเป็ นโครงการที่มุ่งพัฒนาลํานํ้าสายเดียวกัน ทําให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงต้องเรี ยกร้องให้การ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของโครงการทั้งหมด 12 โครงการดําเนินการภายใต้กรอบความ
ร่ วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดงั กล่าวมุ่งพิจารณา
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่มกั จะเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันมากกว่าหนึ่งโครงการ การประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์มีข้ นั ตอนการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกับการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม แต่มีขอบเขตความสนใจกว้างกว่ามากในส่ วนของ เวลา สถานที่ และความครอบคลุมด้าน
เนื้อหา การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ีเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการ
ตรวจสอบประเด็นทางยุทธศาสตร์อย่างกว้าง ซึ่งจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไขและพิจารณาตัดสิ นใจก่อนหน้าที่
จะมีการตัดสิ นใจในแต่ละโครงการเฉพาะ ในกรณี น้ ีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ถูกกําหนดให้นาํ เสนอความเข้าใจของผล
พวงของการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักและให้ขอ้ เสนอแนะว่า โครงการที่ถูกนําเสนอขึ้นมา
นั้นควรจะมีการดําเนินการต่อไปหรื อไม่และควรจะดําเนินการให้ดีที่สุดอย่างไร การประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ี มุ่งที่จะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกระบวนการประกาศ
เจตนา การรับฟังความเห็นและข้อตกลงล่วงหน้า (Procedures for Notification, Prior Consultation and
Agreement - PNPCA) และเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั แผนการพัฒนาลุ่มนํ้า (Basin Development Plan -- BDP)
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง และเพือ่ สนับสนุนการตัดสิ นใจระดับชาติในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาลํานํ้าสายหลัก
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การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์น้ ีให้ความสนใจโครงการที่ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่ทางอุทกนิเวศน์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ 3 พื้นที่ และทําการประเมินพื้นที่ดงั กล่าวในกลุ่มเขื่อนที่แตกต่างกัน
ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
(1) โครงการสร้างเขื่อนในพื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้งหมด
(2) ชุดโครงการส.ป.ป.ลาวตอนบนจํานวน 6 โครงการ ตั้งอยูต่ อนเหนือสายนํ้าของเวียงจันทน์
(3) โครงการส.ป.ป. ลาวตอนกลางจํานวน 2 โครงการ ตั้งอยูเ่ หนือนํ้าและใต้น้ าํ ติดกับเมืองปากเซ (บ้าน
โคมและลาดเสื อ)
(4) โครงการขนาดเล็กส.ป.ป. ลาวตอนล่าง 2 โครงการที่น้ าํ ตกคอนพะเพ็ง (ดอนสะโฮงและท่าค้อ)
(5) โครงการในกัมพูชา 2 โครงการ ตั้งอยูเ่ หนือนํ้าจากเมืองกระเตีย (สะตรึ งเตร็ ง และซําเบอ)
การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้แบ่งการดําเนินออกเป็ น 4 ระยะในช่วง
เวลา 16 เดือน ได้แก่
(1) ระยะกําหนดขอบเขตการศึกษาเพือ่ ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแม่น้ าํ โขง
(2) ระยะการประเมินข้อมูลพื้นฐานเพื่ออธิบายแนวโน้มในอดีตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแม่น้ าํ โขง และการประเมินแนวโน้มในอนาคตจนถึง พ.ศ. 2573 ภายใต้สภาพการณ์ท่ีไม่
มีการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้าสายหลัก
(3) ระยะการประเมินผลกระทบของผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้าสายหลักที่มี
ต่อแนวโน้มดังกล่าว
(4) ระยะการวางแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงและบรรเทาความเสี่ ยง รวมทั้งขยายผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการพัฒนา
การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้ดาํ เนินการรับฟังความเห็นอย่างละเอียดจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 60 หน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน 40 องค์กร และ
หน่วยงานพัฒนานานาชาติอีก 20 หน่วยงานผ่านรู ปแบบการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กระบวนการของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ยงั ได้เน้นการมีส่วนร่ วมของผูแ้ ทนจาก
ประเทศจีนผ่านคณะกรรมการศึกษาระบบนิเวศน์สาํ หรับแม่น้ าํ นานาชาติ (Ecosystem Study Commission
for International River -- ESCIR)
ทัศนะและความเห็นที่ได้รับการนําเสนอผ่านการรับฟังความเห็นต่างๆ ได้มีส่วนชี้แนะและวาง
กรอบการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ในทุกระยะของการดําเนินงาน ใน
รายงานฉบับนี้ คณะทํางานได้กลัน่ กรองและวิเคราะห์ทศั นะ ข้อคิดเห็น และข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญของ
รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชน ในกรณี ที่มีความเห็นแตกต่างในประเด็น
13
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สําคัญ เช่น ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้าสายหลัก คณะทํางาน
จะกลัน่ กรองข้อสรุ ปของตนเองโดยใช้หลักฐานข้อมูลที่มีอยูก่ ่อนหน้าที่จะเกิดความเห็นแตกแยก
ประเด็นสําคัญบางอย่างซึ่งนําเสนอโดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงจะอยูน่ อกเหนือขอบเขตการพิจารณา
หลักของ การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวต้องการ
ศึกษาวิจยั เพิ่มเติม ยกตัวอย่าง เช่น ข้อถกเถียงและข้อคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการประมาณการความ
ต้องการพลังงานของแต่ละประเทศและของภูมิภาค (ดูแผนผัง S2) ในทํานองเดียวกัน คําถามเกี่ยวกับ
ทางเลือกเป็ นประเด็นพื้นฐานในการพิจารณาซึ่งนําเสนอและอภิปรายร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย แต่เป็ นประเด็น
ที่ตอ้ งมีการศึกษาเพิ่มเติม ในกรณี ดงั กล่าว การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฉบับนี้จะรายงานเฉพาะตัวเลขทางการปี ล่าสุ ดและแหล่งข้อมูล ให้ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ นั
ดึงความสนใจไปยังความไม่แน่นอนที่ยงั คงมีอยู่ และระบุประเด็นสําคัญก่อนหลังสําหรับการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดครั้งต่อไป
แผนผัง S2: การประมาณความต้ องการพลังงานระดับภูมภิ าคในประเทศลุ่มนํา้ โขงจนถึง พ.ศ. 2568
เปรียบเทียบระหว่ างตัวเลขประมาณการโดยทางการของแต่ ละประเทศกับธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่ งเอเชีย

ข้อค้นพบจากกการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA FINDINGS)
ในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลกระทบกําหนดว่า 96% ของความต้องการพลังงานถึง พ.ศ. 2568 เป็ นความต้องการจากไทยและเวียดนาม
ทั้งสองประเทศเป็ นประเทศเป้ าหมายที่จะซื้อพลังงานมากเกือบถึง 90% ของพลังงานที่ผลิตจากโครงการ
พัฒนาลํานํ้าสายหลัก ถ้าไทยและเวียดนามตัดสิ นใจไม่ซ้ือพลังงานจากโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้า
สายหลัก โครงการ ทั้งหมดซึ่งถูกออกแบบมาเพือ่ การผลิตพลังงานเพื่อการส่ งออกก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ถูก
ผลักดันไปข้างหน้า

14

SEA | FINAL REPORT | SUMMARY

ข้อค้นพบหลักของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์น้ ีได้รับการสรุ ปไว้
ข้างล่างนี้ โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็ นประเด็นที่รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การนิยามว่า
เป็ น “ประเด็นยุทธศาสตร์ใหญ่” (big strategic issues) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้าสายหลัก
ประเด็นดังกล่าวได้รับการระบุโดยผูเ้ ข้าร่ วมการประเมินหลายร้อยคนในการประชุมระดับชาติ การสัมมนา
โต๊ะกลม และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในระดับภูมิภาค ประเด็นดังกล่าวประกอบด้วย
 ความมัน่ คงด้านพลังงานและการก่อให้เกิดรายได้ การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ
 การพัฒนาเศรษฐกิจและการขจัดความยากจน
 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้า อันประกอบด้วย สิ่ งมีชีวิตในนํ้า
สิ่ งมีชีวิตบนบก พลวัตเชิงอุทกวิทยาลํานํ้า และการเคลื่อนย้ายของสารอาหารและตะกอน
 การประมงและความมัน่ คงด้านอาหาร (รวมทั้งการเกษตรกรรม)
 ระบบสังคม เช่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยูข่ องชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ได้พิจารณาผลกระทบเฉพาะ
(ทั้งในทางบวกและทางลบ) ของโครงการสร้างเขื่อนต่างๆ ที่ถูกนําเสนอขึ้นมา ผลกระทบดังกล่าวเป็ นส่ วน
เพิม่ เติมจากผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดใหญ่ตามลํานํ้าสาขาของแม่น้ าํ
โขงจํานวน 41 โครงการใน พ.ศ. 2558 เขื่อนกักเก็บนํ้าอีก 8 แห่งในลุ่มนํ้าโขงตอนบน (ลานช้าง)ในประเทศ
จีน รวมทั้งผลกระทบสะสมที่เกิดจากภาวะกดดันอื่นๆที่ไม่ใช่การสร้างเขื่อนที่มีต่อระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติของแม่น้ าํ โขง5
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าและความมั่น คงด้า นพลัง งาน (POWER GENERATION AND SECURITY)
ในรอบ 2-3 ศตวรรษที่ผา่ นมา ประเทศในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงมีอตั ราความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สู ง จากปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2548 ความเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในอัตรา
เฉลี่ย 8% ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงที่สุดอัตราหนึ่งของโลกในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ในขณะที่อตั ราความ
เติบโตของความต้องการกระแสไฟฟ้ าในภูมิภาคแม่น้ าํ โขงขยายตัวสู ง การขยายตัวของรายได้ต่อหัวของ
ประชากรกลับยังเป็ นไปในระดับตํ่า6
มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการพลังงานจะขยายตัวประมาณ 6-7% ต่อปี จนถึง พ.ศ. 2568 เพราะ
เศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างขยายความหลากหลายและประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัว
5

ยกตัวอย่าง เช่น การประเมินสถานการณ์ในอนาคตที่แน่นอน (Definite Future Scenario) ของแผนการพัฒนาลุ่มนํ้า คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง
เล็งเห็นว่าจะมีโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนลํานํ้าสาขาของแม่น้ าํ โขงมากถึง 41 โครงการจนถึงปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เป็ นการเพิม่ จากโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริ เวณลุ่มนํ้าลานช้าง-แม่โขงในประเทศจีน ตัวเลขดังกล่าวพิจารณาจากจํานวนโครงการที่สร้างเสร็ จแล้ว กําลังอยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และผ่านการพิจารณาโครงการแล้ว
6

จนถึงปี พ.ศ. 2551 การใช้ไฟฟ้ าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (Greater Mekong Subregion – GMS) (940 kwh ต่อคนต่อปี ) คิดเป็ นสัดส่ วนเพียง 2
ใน 3 ของค่าเฉลี่ยในประเทศกําลังพัฒนาเท่านั้น
15
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ของการผลิตไฟฟ้ าในเวียดนามและไทยเพื่อสนองตอบต่อความต้องการพลังงานดังกล่าว อีกทั้งในกัมพูชา
และส.ป.ป.ลาวก็จะมีการเชื่อมโยงสายส่ งไฟฟ้ าในระดับชาติ (ดู แผนผัง S2) ตัวเลือกของแหล่งพลังงานเพื่อ
สนองต่อความต้องการไฟฟ้ าในระดับชาติดงั กล่าว ได้แก่ พลังงานนํ้า พลังงานทดแทนที่สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้ พลังนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนแบบดั้งเดิม และการบริ หารจัดการความต้องการพลังงานให้
เหมาะสม
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงมีศกั ยภาพในการพัฒนาไฟฟ้ าเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าอย่างมหาศาล ซึ่งในทาง
เทคนิคแล้วสามารถผลิตได้มากถึง 176,350 – 250,000 เมกกะวัตต์ ประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง
4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ส.ป.ป.ลาวไทย และเวียดนามมีศกั ยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานนํ้า
ในระดับประมาณการระหว่าง 50,000-64,750 เมกกะวัตต์ ในจํานวนนี้มีปริ มาณกระแสไฟฟ้ า 30,000 เมกกะ
วัตต์สามารถผลิตได้ในบริ เวณลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ทั้งนี้ได้นบั รวมไฟฟ้ าจํานวน 14,697 เมกกะวัตต์ที่จะผลิต
ได้จากโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักแล้ว เมื่อนับรวมแม่น้ าํ ลานช้างในจังหวัดยูนาน
แล้ว ลุ่มนํ้าโขงทั้งหมดมีศกั ยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าได้ถึง 53,000 เมกกะวัตต์
ถ้ ายึดข้ อมูลตามแบบโครงการต่ างๆ ในปัจจุบัน เขือ่ นพลังงานนํา้ ทีก่ ้นั ลํานํา้ สายหลักในภูมภิ าคแม่ นํา้
โขงตอนล่างจํานวน 12 แห่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ มากถึง 14,697 เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็ น 23-28%
ของศักยภาพของการผลิตไฟฟ้ าพลังนํา้ ระดับชาติของทั้ง 4 ประเทศในลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง และคิดเป็ น 5-8%
ของศักยภาพของการผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้าทั้งหมดของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง มีแนวโน้มระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ 3 ประการที่เอื้อต่อการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้ าพลังนํ้าที่มีต่อภาคพลังงานของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง ได้แก่
(1) มีการประสานความร่ วมมือ การค้า และการวางแผนในระดับภูมิภาคเพิม่ ขึ้น
(2) มีความต้องการในระดับชาติอย่างชัดเจนที่จะสร้างแหล่งพลังงานที่หลากหลาย และลดการ
พึ่งพิงแหล่งพลังงานซากฟอสซิลที่มีอยูแ่ ต่เดิมและปริ มาณจํากัด
(3) แนวโน้มในระดับนานาชาติที่จะลดการปล่อยควันพิษที่สร้างภาวะเรื อนกระจกในภาคพลังงาน
ถ้ าหากเขือ่ นพลังงานนํา้ ในลํานํา้ สายหลักของแม่ นํา้ โขงทั้งหมด 12 โครงการได้ รับ
การพัฒนาขึน้ ตามแผนการ เขื่อนทั้ง ๑๒ แห่ งนีจ้ ะช่ วยเพิม่ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าและก่ อให้ เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะด้ านต่ างๆ ในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ การประมาณการความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ดในประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างในปี พ.ศ. 2568 รวมกันทั้งหมดที่ 130,366 เมกกะวัตต์ เขื่อนผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้า
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บนลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างคิดเป็ น 11% ของกําลังการผลิตติดตั้ง7 ที่ตอ้ งการระหว่าง
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2568
ในกรณี ที่มีการสร้างเขื่อนส.ป.ป.ลาวตอนบน 2 แห่ง (ปากแบ่งและปากชม) ถ้าไม่นบั รวมโครงการ
สร้างเขื่อนบนลํานํ้าสายหลักของแม่น้ าํ โขงในกัมพูชา 2 แห่ง เปอร์เซ็นต์ดงั กล่าวก็จะตกลงไปเหลือประมาณ
9% และเหลือเพียง 7%
ตาราง S1: ประมาณการความต้ องการกระแสไฟฟ้ าระดับชาติของประเทศในลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างในปี 2568
กัมพูชา

สปป. ไทย
ลาว

เวียดนาม รวม/ทั้ง
ภูมิภาค

ความต้องการกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด (MW)

2,401

2,696

72,445

ความต้องการพลังงานระดับชาติ (GWh/yr)

14,302

16,060 339,479 450,618 820,458

ค่ามัธยฐานพลังงานไฟฟ้ ารายปี ที่ผลิตได้จาก
โครงการ

19,740

46,054 -

-

65,794

13.8%

28.7% 11.6%

4.4%

8.3%

53,824

130,366

เขื่อนบนลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
(GWh/yr)
เปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าจากเขื่อนกั้นลํา
นํ้าสายหลักต่อความต้องการไฟฟ้ าของแต่ละ
ประเทศ*
เปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าจากเขื่อนกั้นลํา
นํ้าสายหลักต่อความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ด

11.3%

*สันนิษฐานว่ า 90% ของการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเขื่อนไฟฟ้ าพลังนําบนลํานําสายหลักของแม่ นาโขงใน
ํ
ภูมิภาคลุ่มนําโขงตอนล่ างเป็ นไปเพื่อการส่ งออกไปยังประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ด้ วยปริ มาณความ
ต้ องการไฟฟ้ าภายในประเทศที่ 10%

กําลังการผลิตติดตั้ง ซึ่งมีหน่วยวัดเป็ นวัตต์ (Watts – W) หรื อเพิ่มทวีคูณขึ้นหลังจากนั้น เป็ นขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
สูงสุดของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าที่ถกู ติดตั้งไว้
7
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กําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าของเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักทั้ง 12 แห่ งตอบสนองความต้ องการการใช้
ไฟฟ้ าในภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงที่ประมาณการในปี พ.ศ. 2568 ได้ 6-8% ซึ่งเป็ นตัวเลขเทียบเท่ ากับอัตราเติบโต
ของความต้ องการไฟฟ้ าทีค่ าดการณ์ ไว้ ใน 1 ปี ของช่ วงปี ระหว่ าง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2568 การคาดการณ์
ความต้องการกระแสไฟฟ้ าโดยหน่วยงานของรัฐประมาณการว่า ความต้องการพลังงานในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่างจะอยูท่ ี่ 820TWh/y ในจํานวนนี้โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ โขงสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่างสามารถตอบสนองได้สูงสุ ดเพียง 65TWh/y เมื่อคิดรวมกับการผลิตไฟฟ้ ารู ปแบบอื่นในตลาด
ส่ งออกแล้ว การส่ งออกกระแสไฟฟ้ าที่แท้จริ ง (ไปยังไทยและเวียดนาม) จากโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ
โขงสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างอาจเป็ นไปได้ที่ปริ มาณ 53TWh/y (2 ใน 3 มาจากส.ป.ป. ลาวและ
1 ใน 3 มาจากกัมพูชา) ในขณะที่ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าบางส่ วนจะถูกใช้ภายในประเทศผูผ้ ลิต ถ้าหากสร้าง
เขื่อนบนแม่น้ าํ โขงสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้งหมดถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริ ง กระแสไฟฟ้ าจาก
โครงการเหล่านั้นจะตอบสนองความต้องพลังงานระดับชาติโดยประมาณได้ที่ 4% ในเวียดนาม 11.6% ใน
ไทย 13.8% ในกัมพูชา และ 28.7% ในส.ป.ป.ลาวในปี พ.ศ. 2568 (ดู ตาราง S1) 8
แหล่ งพลังงานไฮโดรคาร์ บอน (เช่ น ถ่ านหิน แก๊ สธรรมชาติ และนํา้ มัน) เป็ นแหล่ งเชื้อเพลิงหลักทีใ่ ช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในปัจจุบัน (ประมาณ 85%) แต่ พลังงานนํา้ ยังคงเป็ นองค์ ประกอบสํ าคัญในการ
ผสมผสานแหล่ งพลังงานในอนาคตร่ วมกับพลังงานทดแทนที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable
Energy – REs) การบริ หารจัดการด้านความต้องการพลังงาน (Demand Side Management -- DSM) และการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Energy Efficiency -- EE) เพิม่ เติมจากการขยายกําลังการผลิตพลังแบบเดิม
ส.ป.ป. ลาวเป็ นประเทศทีไ่ ด้ รับผลประโยชน์ เชิงพลังงานโดยรวมมากทีส่ ุ ดในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ อง
โดยตรงกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํา้ ในลํานํา้ โขงสายหลัก ส.ป.ป. ลาวอาจได้รับผลประโยชน์เชิง
พลังงานโดยรวมมากกว่า 70% เมื่อนับรวมรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ าและไม่ตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายซื้อ
แหล่งพลังงานความร้อน ส่ วนกัมพูชาและไทยจะได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าว 11-12% และเวียดนามได้รับ
5% ถ้าปราศจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักนี้ ส.ป.ป. ลาวก็ยงั คงมีศกั ยภาพการผลิต
ไฟฟ้ าพลังนํ้าอย่างเพียงพอในระยะกลาง ที่จะผลิตไฟฟ้ าเพื่อหารายได้จากการส่ งออกและการกระตุน้ การ
ลงทุนให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ในส่ วนของแหล่ งพลังงานราคาตํ่าสุ ด โครงการการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้าพลังนํา้ ในลํานํา้ โขงสายหลักมี
ความจําเป็ นมากทีส่ ุ ดสํ าหรับภาคพลังงานในกัมพูชา โดยเฉพาะในระยะยาวเมือ่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ รับ
การถ่ ายโอนไปยังหน่ วยงานของรัฐ ความต้องการไฟฟ้ าในระดับชาติเกือบทั้งหมดยังคงต้องพึ่งพาแหล่ง
8

จากสมมติฐานที่ว่า 90% ของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะถูกส่งออกไปยังไทยและเวียดนาม
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พลังงานจากซากฟอสซิลซึ่งต้องนําเข้า กัมพูชามีขอ้ จํากัดทางเลือกมากที่สุดในการผลิตกระแสไฟฟ้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้ าภายในประเทศ ศักยภาพในการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าจากลํานํ้าสาขาในลาวมี
ขีดจํากัดมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั
การพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ ในลํานํา้ โขงสายหลักมีความสํ าคัญไม่ มากนักสํ าหรับภาคพลังงานใน
ไทยและเวียดนาม โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อ
ราคาไฟฟ้ า (น้อยกว่า 1.5%) และส่ งผลน้อยมากต่อยุทธศาสตร์ในการจัดหาแหล่งพลังงานของทั้งสอง
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดภาคพลังงานของทั้งสองประเทศแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ข้อดีบางประการต่อภาคพลังงานในระดับภูมิภาคเนื่องจากมีการหันมาใช้พลังงานนํ้าทดแทนเพือ่ การลดแบบ
สุ ทธิของการปล่อยแก๊สที่ก่อให้เกิดภาวะเรื อนกระจกจากการผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ใช้แหล่งพลังงานความร้อน
การกําหนดการบริ หารจัดการเชิงสถาบันและกฎข้อบังคับขึ้นมาเพื่อการบริ การจัดการโครงการ
พัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักในรู ปแบบบริ ษทั เอกชนเป็ นประเด็นที่สลับซับซ้อนและมีผล
สื บเนื่องในระดับนานาชาติอย่างมาก นอกจากการกําหนดกรอบแนวทางสําหรับการดําเนินการเขื่อนที่ก้ นั ลํา
นํ้าสายหลักในแม่น้ าํ สายหนึ่งจะมีผลสื บเนื่องต่อเวทีนานาชาติแล้วการกําหนดกรอบแนวทางนี้ยงั ควรที่จะมี
การดึงประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง 4 ประเทศเข้ามามีส่วนร่ วม รวมทั้งจีนและเมียนม่าร์
สถานการณ์ของโครงการสร้างเขื่อน 2 แห่งที่ชายแดนลาวและไทย ซึ่ งกําหนดให้มีการเซ็นสัญญา
พิธีสารการเมืองแบบทวิภาค กําหนดลักการพื้นฐาน แล้วบังคับให้คณะทํางาน ซึ่งอาจมาจาก
คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขงหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ต้องมาจากทั้งสองประเทศมีความ
ซับซ้อนยิง่ ขึ้นไปอีก
นอกเหนือไปจากข้อกําหนดเชิงสถาบันเฉพาะโครงการแล้ว ยังมีความจําเป็ นในการจัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินงานร่ วมกัน ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องกําหนดข้อบังคับเฉพาะสําหรับการปรับเปลี่ยน
การไหลของกระแสไฟฟ้ ารายชัว่ โมง และควรกําหนดแผนปฏิบตั ิการเพิม่ ประสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้ประโยชน์
สู งสุ ดจากเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าและลดผลกระทบสะท้อนกลับให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และการชจัด ความยากจน (ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY
ALLEVIATION)

ถ้ าโครงการทั้ง 12 โครงการได้ รับอนุมตั ิให้ ดาํ เนินการ ส.ป.ป. ลาวจะไมีรายได้ จากการส่ งออก
พลังงานหลังจากการสร้ างเขือ่ นในแม่ นํา้ สายหลักในครั้งนีถ้ งึ 70% (2.6 พันล้ านเหรียญสหรัฐต่ อปี ) ในขณะ
ทีก่ มั พูชาจะได้ รับ 30% (1.2 พันล้ านเหรียญสหรัฐต่ อปี ) ส.ป.ป.ลาวจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเนื่องจาก
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มีหลายโครงการที่ต้ งั อยูใ่ นเขตส.ป.ป.ลาวในกลุ่มลาวตอนบน (ปากแบ่งถึงปากชม) เป็ นพื้นที่ที่ผลิตพลังงาน
ให้กบั ประเทศได้มากถึงสองในสามของพลังงานที่ผลิตได้ท้ งั หมด ในช่วงระหว่างการสัมปทานพลังงานนํ้า
ผลประโยชน์มหาศาลที่ส.ป.ป.ลาวและกัมพูชาจะได้รับอาจจะยังไม่ตกไปถึงมือประเทศเจ้าภาพโดยรวม
หรื อรัฐบาลของแต่ละประเทศ เนื่องจากผลประโยชน์ในช่วงนั้นจะตกเป็ นของผูพ้ ฒั นาโครงการและเจ้าของ
เงินทุนของแต่ละโครงการ การจัดสรรผลประโยชน์ลกั ษณะเดียวกันนี้ยงั เกิดขึ้นกับรายได้จากการส่ งออก
พลังงานด้วย ในขณะที่ผลประโยชน์เป็ นเรื่ องสําคัญ รายได้สุทธิที่รัฐบาลประเทศเจ้าภาพจะได้รับนั้นมักจะ
น้อยกว่ารายได้มวลรวมและตัวเลขต่างๆ ที่ระบุไว้ ในช่วงสัญญาการให้สมั ปทาน รายได้มวลรวมอาจจะอยู่
ระหว่าง 26 ถึง31 % ส.ป.ป. ลาวและกัมพูชาจะไม่สามารถดําเนินการสร้างเขื่อนต่างๆตามโครงการเหล่านี้ได้
โดยไม่ตอ้ งพึ่งพานักลงทุนเอกชน หลังจากสิ้ นสุ ดสัญญาการสัมปทาน 25 ปี และกรรมสิ ทธิของโครงการ
ต่างๆ ถูกถ่ายโอนไปเป็ นของประเทศเจ้าภาพแล้ว ผลประโยชน์รายได้ท้ งั หมดจากโครงการเหล่านี้จึงจะตก
เป็ นของประเทศเจ้าภาพ
ในส.ป.ป.ลาวได้มีการกําหนดอย่างชัดเจนในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและใน
ยุทธศาตร์การขจัดความยากจนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศว่า รายได้จากการผลิตไฟฟ้ าพลัง
นํ้าจะถูกนําไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสังคม (รวมถึง ค่าใช้จ่าย
ในการสร้างถนนในพื้นที่ชนบท สุ ขภาพอนามัย และการศึกษา)
ปริมาณเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศ (Foreign Direct Investment--FDI) จํานวนมหาศาล
สํ าหรับโครงการพัฒนาพลังงานนํา้ ในลํานํา้ สายหลักในกัมพูชาและส.ป.ป. ลาว(ประมาณ 25 พันล้ านเหรียญ
สหรัฐ ถ้ าหากทั้ง 12 โครงการได้ รับอนุมตั ิให้ ดาํ เนินการ) จะนําไปสู่ การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่ างมีนัยสํ าคัญใน
ประเทศเจ้ าภาพและในภูมภิ าค ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น (เช่น แรงงาน วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่ องมือวิศวกรรมและบริ การต่างๆ) การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิม่ ขึ้น อันเป็ นผลมาจากมีรายได้จากการ
ขายกระแสไฟฟ้ ามากขึ้น สามารถนํามาใช้จ่ายเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย
ส.ป.ป.ลาวอาจมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการลงทุนการพัฒนาพลังงานนํา้ ในลํานํา้
สายหลัก ผลจากการกระตุน้ เศรษฐกิจจะเกิดผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจน แม้วา่ การไหลเวียนของเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักอย่างน้อย 50%
คาดว่าจะถูกนําไปใช้จ่ายเป็ นค่าวัสดุเครื่ องมือนําเข้าจากนอกประเทศเจ้าภาพ
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องอาจรวมถึง พัฒนาการของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจระดับมหภาค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส.ป.ป. ลาวเมื่อพิจารณาจากขนาดของการลงทุนพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าเมื่อเทียบกับ
เศรษฐกิจของประเทศ และปริ มาณหนี้สินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอันเป็ นผลมาจากหุน้ ส่ วนการลงทุนใน
โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้า ลักษณะธรรมชาติและความมากน้อยของโอกาสและความเสี่ ยงแตกต่าง
กันอย่างมากในช่วงอายุของโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าในลํานํ้าสายหลักแต่ละแห่ง
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โครงการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ บนแม่ นํา้ โขงสายหลักอาจจะส่ งผลกระทบด้ านลบอย่ างเห็นได้
ชัดต่ อภาคประมงและภาคเกษตรกรรม ความสู ญเสี ยในภาคประมงเกิดขึ้นโดยตรงจากการสร้างเขื่อนบน
แม่น้ าํ โขงสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างในกรณี โครงการได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้อาจมีมูลค่าสู ง
ถึง 476 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ทั้งนี้ยงั ไม่นบั รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการประมงชายฝั่งและบริ เวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญแต่ยงั ไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี้ 54%
ของจํานวนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าํ โขงจะสู ญเสี ยไป ซึ่งเมื่อรวมกับการสู ญเสี ยที่ดินเพื่อการเกษตรที่ตอ้ งใช้เป็ นอ่าง
เก็บนํ้าและวางสายส่ งไฟฟ้ าคาดว่าจะมีมูลค่าสู งถึง 25.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี การลดลงของสารอาหาร
อาจจะต้องใช้เงินประมาณ 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี เพื่อรักษาผลิตภาพของการเกษตรในบริ เวณที่ราบนํ้า
ท่วมถึง ซึ่งในจํานวนนี้ 33% เป็ นผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้ากั้นลํานํ้าสายหลักใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากการประมงบริ เวณอ่างเก็บนํ้าหน้าเขื่อนและการ
ชลประทานมีมูลค่า 14 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ตามลําดับ
ผลกระทบต่ อภาคประมงและภาคเกษตรกรรมสามารถบรรเทาได้ ในบางส่ วน อ่างเก็บนํ้าที่จะเกิดขึ้น
สามารถผลิตทรัพยากรประมงได้ประมาณ 10% ของจํานวนทั้งหมดที่สูญหายไป ผลกระทบด้านลบต่อภาค
ชลประทานอาจทําให้ลดน้อยลงได้บา้ ง ถ้ามีการให้เงินลงทุนจํานวนหนึ่งเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการ
ชลประทานเพือ่ ประโยชน์จากนํ้าในอ่างเก็บนํ้า9
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังนํา้ จากการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักอาจเพิม่ ความไม่ เสมอภาค
กันในประเทศลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างเพิม่ มากขึน้ ผลประโยชน์จากไฟฟ้ าพลังนํ้าจะตกไปอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภค
กระแสไฟฟ้ าที่ใช้สายส่ งไฟฟ้ าระดับชาติ นักลงทุนพัฒนาโครงการ เจ้าของเงินทุน และรัฐบาลของประเทศ
เจ้าภาพ ในขณะที่ค่าเสี ยหายส่ วนใหญ่จะตกไปอยูก่ บั ชุมชนริ มแม่น้ าํ โขงที่ยากจนและเปราะบาง รวมทั้งภาค
เศรษฐกิจอีกจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่ได้กจ็ ะถูกแบ่งอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ถ้าหากโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าในแม่น้ าํ โขงสายหลักทั้งหมดได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้
เวียดนามและกัมพูชาอาจเป็ นประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสู ญเสี ยในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง
เพราะผลกระทบต่อการประมงและการเกษตรรวมกันแล้วย่อมมีน้ าํ หนักมากกว่าผลประโยชน์ดา้ นพลังงานที่
จะได้รับ
ในระยะสั้ นถึงระยะกลาง ปัญหาความยากจนจะถูกทําให้ เลวร้ ายลงไปอีกจากทุกโครงการสร้ างเขือ่ น
กั้นลํานํา้ สายหลักโดยเฉพาะอย่ างยิง่ กลุ่มคนยากจนในชนบทและในเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในพืน้ ทีร่ ิมนํา้
ชาวประมงซึ่งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ในชุมชนลุ่มนํ้าโขงตอนล่างที่ยากจนและถูกผลกระทบได้ง่ายจะได้รับ
ผลกระทบจากการสู ญเสี ยรายได้ โดยดฉพาะรายได้จากอาชีพประม ครัวเรื อนยากจนย่อมได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้า โดยการถูกบีบให้ยา้ ยไปตั้งถิ่นที่อยูใ่ หม่ การสู ญเสี ยที่ดินทํากิน และ
ผลกระทบอื่นๆ ในช่วงที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญา ความสู ญเสี ยด้านการประมงและสารอาหารโปรตีนที่เกี่ยว
9

ในกรณี ส่วนใหญ่ การก่อสร้างระบบชลประทานใหม่เพื่อทดแทนระบบชลประทานที่มีอยูค่ วรจะใช้งบประมาณที่เป็ นส่วนหนึ่งจากเงิน
ค่าใช้จ่ายทดแทนของโครงการ
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เนื่องกันจะนําไปสู่ ความเสื่ อมถอยของภาวะสุ ขโภชนาการของประชากรในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกัมพูชาและส.ป.ป. ลาวที่ซ่ ึงแหล่งสารอาหารโปรตีนที่จะเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ย สู งถึง
30% ถ้าหากเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักทั้งหมดได้รับการอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้ ประเด็นเรื่ องความมัน่ คงด้าน
อาหารเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่ งผลกระทบต่อคนยากจนทั้งในชนบทและในเมือง ยิง่ ไปกว่านั้น การเพิ่มขึ้น
ของปัญหาความยากจนในชนบทจะกลายเป็ นปั จจัยผลักดันอีกปัจจัยหนึ่งสําหรับการย้ายถิ่นจากชนบทสู่
เมือง อันจะเป็ นการเพิ่มปัญหาความยากจนในเมืองอีกทางหนึ่ง
การปรับปรุ งความร่ วมมือในระดับภูมภิ าคทีส่ ํ าคัญ การเพิม่ ขีดความสามารถเชิงสถาบันและกําหนด
ระเบียบข้ อบังคับเป็ นสิ่ งทีจ่ ําเป็ นอย่ างยิง่ ต่ อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสํ าหรับโครงการสร้ างเขือ่ น
กั้นลํานํา้ สายหลักและการหามาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัว่ โลกจะมีกลไกในการแบ่งปั น
ผลประโยชน์และมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลายอย่าง ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่พิสูจน์ความ
ความสําเร็ จภายใต้บริ บทเชิงสถาบันเฉพาะแห่ง ความสําเร็ จของมาตรการการบรรเทาผลกระทบในวงกว้าง
ต้องให้ความสําคัญกับความเสี่ ยง โอกาส และเงินทุนที่จะใช้ดาํ เนินมาตรการดังกล่าว (เช่น การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ต้ งั แต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น กลไกการแบ่งปั นผลประโยชน์ขา้ มพรมแดน) อาจขึ้นอยู่
กับการสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการเชิงสถาบันอย่างยัง่ ยืน ด้านการบริ หารงาน และด้านการพัฒนา
เทคนิคในประเทศเจ้าภาพและในระดับภูมิภาคในช่วงเวลาของการก่อสร้างและการเริ่ มใช้งานของ
โครงการ10
การพัฒนาเขือ่ นบนลํานํา้ สายหลักจะช่ วยปรับปรุ งเงือ่ นไขการคมนาคมทางนํา้ สํ าหรับเรือยนต์
ขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาประกอบกับการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของร่ องนํ้า การสนับสนุน
ห่วงโซ่การคมนาคมขนส่ งในหลายรู ปแบบ และการประเมินผลช่องทางเดินเรื อ รวมทั้งความมุ่งมัน่ ที่จะ
พัฒนาระบบการขนส่ งทางนํ้าภายในประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนบน การขยายทางเดินของนํ้าช่วงที่อยู่
เหนือปากแบ่งเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่จะต้องทําเพื่อเปิ ดเส้นทางคมนาคมขนส่ ง อีกทั้งเส้นทางเดินเรื อสายหลักจาก
พนมเปญไปยังทะเลยังต้องประสบปั ญหาความไม่คงที่ของช่องทางนํ้า ซึ่งปั ญหานี้สามารถจัดการได้ถา้ มีการ
เพิ่มความพยายามเสริ มความมัน่ คงแข็งแรงให้กบั พื้นที่ฝั่งแม่น้ าํ การเชื่อมต่อของการขนส่ งสิ นค้าขนาดเล็ก
และการขนส่ งผูโ้ ดยสารอาจจะต้องถูกลดจํานวนลง ไม่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบใดๆในการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ภาคการคมนาคมขนส่ งขนาดเล็กและการใช้ทางนํ้าในระดับชุมชน
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายของระบบนิ เ วศน์ ลุ่ ม นํ้า (ECOSYSTEMS INTEGRITY AND
DIVERSITY)

โครงการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ บนลํานํา้ สายหลักจะลดทอนความสามารถในการเชื่อมโยงอย่ าง
ยืนยาวของระบบนิเวศน์ แม่ นํา้ โขง ส่ งผลให้ เกิดการแยกสลายออกเป็ นหน่ วยเล็กลงและเป็ นหน่ วยทีก่ ่ อให้ เกิด
10

การแบ่งปั นผลประโยชน์ โดยเฉพาะเงินรายได้เป็ นเรื่ องสําคัญ ในการสร้างความเชื่อมัน่ ว่า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (จากโครงการพัฒนา
พลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลัก) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติจะถูกส่ งผ่านลงไปถึงระดับท้องถิ่น
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การผลิตภายในระบบน้ อยมาก โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าบนลํานํ้าสายหลักที่ได้รับการนําเสนอนั้น
จะก่อให้เกิดการแตกสลายของภาวะสมดุลเชิงพลวัตในปั จจุบนั ของแม่น้ าํ โขง ซึ่งเป็ นระบบมหึ มาซึ่งทํา
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ปริ มาณมหาศาลไปสู่ กระบวนการด้านรู ปแบบและโครงสร้าง
เชิงนิเวศน์ตลอดความยาวของลํานํ้า
โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าบนลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างถูกนําเสนอขึ้นมา
ในภาวะที่ระบบอุทกวิทยาของแม่น้ าํ โขงกําลังตกอยูภ่ ายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสื บเนื่องมาจาก
การพัฒนาพลังนํ้าอย่างรวดเร็ วในลํานํ้าสาขาในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้า
บนลํานํ้าสายหลักในจังหวัดยูนาน ในประเทศจีน โครงการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ บนลํานํา้ สายหลักใน
ภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างจะส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสํ าคัญไปทัว่ ลุ่มนํา้ ต่ อการไหลของนํา้ และตะกอนใน
อนาคต ผ่ านระบบลุ่มนํา้ โขง รวมทั้งบริเวณชายฝั่งและพืน้ ทีห่ ่ างฝั่งนํา้ อีกด้ วย
แม่น้ าํ โขงมีชีพจรที่เข้มแข็งที่จะก่อให้เกิดภาวะนํ้าท่วม อันเป็ นคุณลักษณะที่เกิดจาก 4 ฤดูกาลที่
แตกต่างกันและการตอบสนองต่อภาวะขึ้นลงของระดับนํ้าในแม่น้ าํ การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้า
สาขาในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในประเทศจีนจะมีผลต่อความคงที่ของเวลาและ
ช่วงเวลาสั้นยาวของฤดูกาลเหล่านี้ ถ้ ามีการสร้ างเขือ่ นตามโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าบนลํานํา้ สายหลักใน
ภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง ลํานํา้ โขงตอนบนในโซน 2 (ตั้งแต่ เชียงแสนจนถึงหลวงพระบาง) และส่ วนอืน่ ๆ
ของลํานํา้ โขงทีถ่ ูกกักขังด้ วยเขือ่ นกั้นนํา้ จะไม่ เกิดฤดูกาลทีม่ กี ารเปลีย่ นผ่ านทางนิเวศน์ ทสี่ ํ าคัญอีกต่ อไป
ส่ วนอื่นๆ ของลํานํ้าโขงยังต้องเผชิญหน้ากับการลดลงของช่วงเวลาของฤดูการที่มีการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการกระตุน้ กระบวนการทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นลํานํ้าและที่ราบนํ้าท่วมถึง
พนังกั้นนํ้าของเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างจะต้องสู งเพียงพอ เพราะระดับ
นํ้าเหนืออ่างเก็บนํ้าจะสู งกว่าระดับนํ้าสู งสุ ดที่ถูกบันทึกไว้นบั สิ บๆ กิโลเมตรตลอดลําหน้าเขื่อน การ
เปลี่ยนแปลงระดับนํ้าสามารถคาดการณ์ได้โดยใช้กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิการของโครงการต่างๆ “การปฏิบตั ิการ
ที่ขีดสุ ด” (peaking operation) (เช่น การปล่อยนํ้าไหลผ่านกังหันเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าในปริ มาณสู งสุ ด เมื่อ
ราคาซื้อไฟฟ้ า ณ ความต้องการสู งสุ ดเกิดขึ้นหนึ่งหรื อสองครั้งต่อวัน) สามารถเพิ่มความเร็ ว ณ จุดที่ระดับนํ้า
สู งขึ้น และภาวะขึ้นลงของนํ้าเป็ นภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากรายฤดูมาเป็ นรายวัน หรื อรายชัว่ โมง) มีความ
เป็ นไปได้ ทจี่ ะมีภาวะนํา้ ขึน้ หรือนํา้ ลงอย่ างฉับพลันเป็ นรายชั่วโมงในระดับ 3-6 เมตรในเขตเมืองหรือ
หมู่บ้านทีต่ ้งั อยู่ใต้ นํา้ ระยะ 40-50 กิโลเมตร การปล่อยนํ้าที่ไม่อยูใ่ นแผนการปฏิบตั ิการหรื อการปล่อยนํ้าใน
กรณี ฉุกเฉิ นใน ภาวการณ์แบบขีดสุ ดดังกล่าวอาจมีขนาดใหญ่กว่าและนํ้าสามารถไหลลงสู่ พ้นื ที่ใต้น้ าํ ภายใน
1-2 ชัว่ โมง ทําให้มีเวลาในการแจ้งเตือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักแต่ละโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่หรื อ
ช่วงเวลาที่น้ าํ ท่วมในกัมพูชา และดินดอนสามเหลี่ยมปากนํ้า หรื อความเข้มข้นของการเกิดดินเค็ม
ผลกระทบสะสมของโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักที่มีต่อปัจจัยข้างต้นต้องการ
การศึกษาเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้เพราะโครงการเหล่านี้อาจต้องรับนํ้าเต็มปริ มาตรบรรจุเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ และ
ขึ้นอยูก่ บั ว่าโครงการเหล่านี้จะมีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร
ปริ มาณตะกอนในแม่น้ าํ โขงมีประมาณ 160-165 ล้านตันต่อปี ประมาณ 50% ของปริ มาณตะกอนจะ
ถูกกําจัดโดยอ่างเก็บนํ้าในโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในจีนและโดย แม่น้ าํ 3S เมื่อมีการสร้างเขื่อนใน
บริ เวณภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง 12 แห่ง ปริ มาณตะกอนแม่น้ าํ จะลดลงประมาณครึ่ งหนึ่ง ยกตัวอย่าง
เช่น ตะกอนแม่น้ าํ ที่เขื่อนกระเตีย จะลดลงเหลือเพียง 25% ของปริ มาณในปั จจุบนั (ประมาณ 42 ล้านตันต่อ
ปี ) การลดลงของตะกอนแม่น้ าํ จะมีผลพวงต่อการเคลื่อนย้ายของสารอาหาร ซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์โดย
ธรรมชาติให้กบั ระบบลุ่มนํ้าโตนเลสาป (Tonle Sap) และพื้นที่น้ าํ ท่วมถึงประมาณ 23,000-28,000 ตาราง
กิโลเมตรในกัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งรบกวนทางเดินของนํ้า ที่ราบนํ้าท่วมถึง และชายฝั่งของพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ โขง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภาวะความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนในการวางแผน
ระยะยาว ส่ งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาพลังนํ้าในบริ เวณลุ่มนํ้า การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศอาจเพิม่ ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ รุนแรงในช่ วงชีวติ ของเขือ่ นในลํานํา้ สายหลัก รวมทั้ง
เหตุการณ์ ทอี่ าจส่ งผลต่ อการออกแบบเพือ่ ความปลอดภัยของเขือ่ น ถ้าหากไม่ได้นาํ เอาปั จจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปร่ วมพิจารณาในการออกแบบตัวเขื่อนหรื อมาตรการความปลอดภัย
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มความเสี่ ยงในการพังทลายของ
ตัวเขื่อนและความล้มเหลวในองค์ประกอบของเขื่อนที่สาํ คัญ เช่น ประตูระบายนํ้า
โครงการเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักอาจก่ อให้ เกิดความเสี ยหายต่ อสภาพแวดล้ อมอย่ างรุ นแรงและไม่
อาจฟื้ นคืนได้ ความสู ญเสี ยต่ อสภาพความเข้ มแข็งและผลิตภาพระยะยาวของระบบธรรมชาติ และความ
สู ญเสียต่ อความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน์ ผลกระทบทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดต่ อ
ระบบพืน้ ทีต่ ดิ ริมนํา้ จะเกิดขึน้ กับพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ พื้นที่ชุ่มนํ้าของแม่น้ าํ โขงเกือบ 40% อยูใ่ นเขตทางเดินของ
แม่น้ าํ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการ ในจํานวนนี้ 17% จะถูกท่วมขังอย่างถาวรโดยโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลัง
นํ้าบนลํานํ้าสายหลัก
โครงการสร้ างเขือ่ นไฟฟ้ าเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ บนลํานํา้ สายหลักจะส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสํ าคัญต่ อ
ผลผลิตการเกษตร พื้นที่ประมาณ 135,000 เฮกตาร์จะถูกนํ้าท่วมขังโดยโครงการสร้างเขื่อน 11 แห่ง และ
บางส่ วนจะถูกใช้สร้างสายส่ งไฟฟ้ าและทําถนน พื้นที่ประมาณ 150,000 เฮกตาร์ของแปลงพืชสวนริ มนํ้า
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอ่างเก็บนํ้าที่กินเนื้อที่โดยรวม 996
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ตารางกิโลเมตรจากการสร้างเขื่อน 11 แห่งระหว่างเชียงแสนกับกระเตีย (ดู แผนผัง S3)11 20% ของพื้นที่
เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนจะสู ญเสี ยอย่างถาวรทั้งโดยการถูกนํ้าท่วมขังและการรื้ อ
ถอนพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ขณะที่การใช้ประโยชน์และการผลิตในพื้นที่ 80% ที่เหลือภายใต้โครงการ
ชลประทานจะประสบปั ญหาเพิ่มมากขึ้นในการบริ หารจัดการและการใช้งานของระบบ เช่น ระดับนํ้าไม่
คงที่แตกต่างออกเป็ นรายวันหรื อรายชัว่ โมง ความซับซ้อนและยุง่ ยากเหล่านี้ตอ้ งอาศัยการลงทุนเพิ่มขึ้นเพือ่
ช่วยบรรเทาหรื อแก้ไขปั ญหาต่อไป

11

เขื่อนกันลํานําสายหลักลําดับที่ 12 ได้ แก่ เขื่อนท่าค้ อ จะไม่ก่อให้ เกิดอ่างเก็บนําและไม่สง่ ผลให้ เกิดภาวะนําท่วมขังที่ดนิ
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แผนผัง S3: อ่ างเก็บนํา้ บริเวณหน้ าเขื่อนกั้นลํานํา้ โขงสายหลัก: 55% ของลํานํา้ โขงตั้งแต่ เชียงแสนถึง
กระเตียจะถูกกั้นให้ เป็ นอ่ างเก็บนํา้ หลายแห่ ง
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เขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อความอุดมสมบูรณ์
และผลิตภาพของระบบสิ่ งมีชีวติ ทีอ่ าศัยอยู่ในแม่ นํา้ โขง โดยการ
(1) ทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมขังอย่างถาวรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวิตใน
แม่น้ าํ
(2) ทําลายลักษณะเฉพาะตัวตามฤดูกาลของอุทกวิทยาแม่น้ าํ ในระดับท้องถิ่น
(3) ตัดขาดการเคลื่อนย้ายของตะกอนดินและสารอาหารระหว่างพื้นที่ตน้ นํ้าและที่ราบนํ้าท่วมถึง
กล่ าวเฉพาะการสู ญเสี ยแหล่ งทีอ่ ยู่อาศัยของสิ่ งมีชีวติ ในนํ้า โครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลัก
ก่ อให้ เกิดการลดลงของผลิตภาพขั้นปฐมภูมิของระบบสิ่งมีชีวติ ในลํานํา้ (เช่ น ผลิตภาพของพืชนํา้ ต่ างๆ)
ระหว่ าง 12 ถึง27% ซึ่งจะส่ งผลต่ อผลิตภาพโดยรวมของแม่ นาํ้ และผลิตภาพในอ่ างเก็บนํา้ แต่ ละแห่ ง เมื่อ
พิจารณาถึงว่ามีการลดลงของสารอาหารต่างๆ ประมาณ 75% อันเป็ นผลกระทบสัง่ สมของเขื่อนกั้นลํานํ้า
สายหลักทั้งหมด ผลิตภาพขั้นปฐมภูมิสามารถลดทอนลงไปเป็ นเศษส่ วนย่อยของคุณค่าในปั จจุบนั โดยจะ
ส่ งผลอย่างรุ นแรงต่อห่วงโซ่อาหารในนํ้า ที่อยูอ่ าศัยของปลา และทรัพยากรประมงต่างๆ จากการประมาณ
การอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างจะมีส่วน
รับผิดชอบโดยตรงต่อการลดลงถึง 1 ใน 3 ของประมาณสารอาหารและตะกอนดินในแม่น้ าํ โขง การพัฒนา
ลํานํ้าโขงในส่ วนที่เป็ นนํ้าตกจากที่สูงในยูนานและการพัฒนาลํานํ้าสาขาอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี
พ.ศ. 2573 ก็มีส่วนสําคัญต่อการลดลง 2 ใน 3 ของสารอาหารและตะกอนดินส่ วนที่เหลือในแม่น้ าํ โขง
โครงการสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักส่ งผลในทางลบต่ อระบบนิเวศน์ ทมี่ คี วามสํ าคัญในระดับ
นานาชาติ จํานวนชนิดของพันธุ์พชื และสัตว์ (species) และพันธุ์พชื และสั ตว์ จาํ นวนหนึ่งทีอ่ ยู่ในภาวะเสี่ ยง
ต่ อการสู ญพันธุ์ทวั่ โลกก็จะสู ญพันธุ์ การสู ญเสี ยที่อยูอ่ าศัยกระตุน้ ให้เกิดการขยายพันธุ์ของพืชสัตว์ทวั่ ไป
ชนิดที่ไม่ตอ้ งย้ายถิ่นที่อยูไ่ ปไกลๆ พืชสัตว์เหล่านี้สามารถขยายพันธุ์ภายในอ่างเก็บนํ้าและไม่ตอ้ งการแหล่ง
ที่อยูอ่ าศัยพิเศษ หรื อกลไกกระตุน้ ทางอุทกวิทยาเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ ชนิดของพืชและสัตว์ที่ตอ้ งอาศัย
เงื่อนไขเหล่านั้น เช่น ปลาในตระกูลปลาหนัง จะลดจํานวนลงอย่างเห็นได้ชดั การแตกสลายเป็ นส่ วนย่อย
ของระบบแม่น้ าํ จะก่อให้เกิดการแยกตัวอยูโ่ ดดเดี่ยวของประชากรสิ่ งมีชีวิตในนํ้าอยูใ่ นพื้นที่ปิดตาย นํามาซึ่ง
การสู ญหายไปของสิ่ งมีชีวิตชนิดต่างๆ ถ้าโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักทั้งหมดได้รับการก่อสร้าง
ตามแผน 55% ของแม่น้ าํ โขงระหว่างเชียงแสนถึงกระเตียจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นอ่างเก็บนํ้า พร้อมกับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมจากแม่น้ าํ ไปเป็ นแอ่งขังนํ้านิ่ง (ดู แผนผัง S3) อย่างน้อยพันธุ์ปลา 41 ชนิดที่พบเฉพาะตามลํา
นํ้าสายหลักส่ วนที่อยูเ่ หนือเวียงจันทน์จะตกอยูภ่ าวะเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์
การสู ญเสี ยของความหลากหลายทางชีววิทยาในบริเวณภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างจะเป็ นการสู ญเสี ย
ระดับโลกอย่ างถาวรซึ่งไม่ สามารถทดแทนได้ ซึ่งการสู ญเสี ยดังกล่ าวไม่ สามารถทดแทน (เป็ นตัวเงิน) ได้
27

SEA | FINAL REPORT | SUMMARY

ผลกระทบส่ วนใหญ่ของการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตนล่างที่มีต่อระบบนิเวศน์
ของสิ่ งมีชีวิตในนํ้าเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การสกัดพลังงานสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลัก (มีปริ มาณสู งถึง 14,697
เมกกะวัตต์) จะมีส่วนลดทอนพลังงานที่มีอยูส่ าํ หรับกระบวนการรู ปแบบและโครงสร้างเชิงนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติของแม่น้ าํ โขง ผลพวงที่ตามมาก็คือ ผลกระทบโดยตรงส่ วนใหญ่ ของโครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้
สายหลักทีเ่ กีย่ วข้ องกับอุทกวิทยา ธรณีสัณฐาน พลวัตของตะกอนดินและสิ่ งมีชีวติ ของแม่ นาํ้ โขงเป็ นสิ่ งที่
หลีกเลีย่ งไม่ ได้ โอกาสที่จะบรรเทาผลกระทบดังกล่าวอาจจะมีอยู่ แต่โอกาสเหล่านั้นจะขึ้นอยูก่ บั การลด
กําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยการปรับเปลี่ยนการออกแบบ การปฏิบตั ิการและการจัดการโครงการที่
นําเสนอมา ซึ่ งอาจจะต้องอาศัยหน่วยงานอิสระที่มีความรู ้ความสามารถทางเทคนิคและได้รับการมอบหมาย
ให้มีการบังคับใช้มาตรฐานในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง หรื อถ้าเป็ นไปได้ ตลอดระดับลุ่มนํ้าโดยรวม
ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์บนบกโดยทัว่ ไปขึ้นอยูก่ บั สภาพท้องถิ่นแต่ละแห่ง และสามารถ
บรรเทาลงได้หรื อทดแทนได้ดว้ ยมาตรการสําหรับการฟื้ นฟูและเสริ มสร้างระบบนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ
และผ่านโครงการอนุรักษ์ที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็ นการทดแทนการสู ญเสี ยสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ไปอย่างถาวร ระบบที่
ทดแทนหรื อฟื้ นฟูได้ยากที่สุดก็คือ พื้นที่ชุ่มนํ้า การสู ญเสี ยพื้นที่ชุ่มนํ้าตามแนวลํานํ้าสายหลักไม่อาจจะ
ทดแทนหรื อสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลย
การประมงและความมั่น คงด้า นอาหาร (FISHERIES AND FOOD SECURITY)
ในพื้นที่ลุ่มนํ้าแห่งหนึ่งที่ 70% ของชุมชนเป็ นชุมชนชนบทที่มีการประมงนํ้าจืดที่มากที่สุดในโลก
ความมัน่ คงด้านอาหารและการดํารงชีวิตส่ วนใหญ่ยงั คงต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ าํ ความ
เสี่ ยงและการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ของสิ่ งมีชีวิตในนํ้าและพื้นที่ริมนํ้าย่อมหมายถึงภัยคุกคามที่มี
ต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นหลายล้านคน ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขาดความมัน่ คงด้านอาหารในลุ่ม
นํ้าเพิม่ มากขึ้น ถ้าผลิตภาพของทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง บรรดาประเทศที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับภาวะเสี่ ยง
มากที่สุดคือ กัมพูชา และส.ป.ป.ลาว
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขื่อนพลัง
นํ้าตามลํานํ้าสาขาได้คุกคามความหลากหลายและขนาดของการประมงในแม่น้ าํ โขงแล้ว ปลาที่จบั ได้ใน
แม่น้ าํ โขงอย่างน้อย 35% เป็ นชนิดปลาที่ยา้ ยถิ่นระยะทางไกล ซึ่งเส้นทางการเคลื่อนย้ายดังกล่าวต้องถูกตัด
ขาดลงเพราะการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้า โครงการสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักจึงมีผลอย่ างมากต่ อความอุดม
สมบูรณ์ ผลผลิต และความหลากหลายของทรัพยากรปลาในแม่ นํา้ โขง ส่ งผลกระทบต่อผูค้ นชนบทหลาย
ล้านคนที่ตอ้ งพึ่งพาสารอาหารและการดํารงชีวิตจากทรัพยากรปลาและอาชีพประมง
แผนผัง S4 แสดงให้เห็นถึงการสู ญเสี ยผลผลิตปลาแม่น้ าํ โขงเนื่องจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้า
ในลํานํ้าสายหลักและลํานํ้าสาขา กล่าวโดยสรุ ปแล้ว เมื่อถึง ปี พ.ศ. 2573
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 เมื่อมีการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าทัว่ ทั้งลุ่มนํ้า ซึ่งรวมถึงเขื่อน 77 แห่งที่ก้ นั ลํานํ้าสาขาในภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและแม่น้ าํ ลานช้างสายหลัก การสู ญเสี ยผลผลิตปลาเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลในปี
2543 คาดว่าจะอยูร่ ะหว่าง 210,000-540,000 ตัน หรื อประมาณ 10-26% เมื่อเทียบกับตอนที่ยงั ไม่มี
การสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก
 ถ้าหากมีการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักทั้ง 11 แห่งแล้ว ปริ มาณรวมของการสู ญเสี ยทรัพยากรปลา
จะอยูร่ ะหว่าง 550,000-880,000 ตัน หรื อ 26-42% เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลในปี 2543 ประมาณ
340,000 ตันจากปริ มาณที่ประมาณการนั้นเป็ นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้า
สายหลัก ปริ มาณโปรตีนที่ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะต้องสู ญเสี ยไปรายปี ถ้ามีการก่อสร้างเขื่อนกั้นลํา
นํ้าสายหลักทั้ง 11 แห่งในปี พ.ศ. 2573 อาจสู งถึง 110% ของผลผลิตโคกระบือรายปี ในปั จจุบนั ของ
ส.ป.ป. ลาวและกันพูชารวมกัน
 ถ้ามีการเปิ ดใช้งานเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก 9 แห่งบริ เวณเหนือนํ้าของนํ้าตกคอนพะเพ็ง การสู ญเสี ย
ทรัพยากรปลาอาจสู งถึง 350,000-680,000 ตันหรื อคิดเป็ น 17-32% เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลในปี
พ.ศ. 2543 ซึ่ง 140,000 ตันจากปริ มาณที่คาดการนี้เป็ นผลมาจากการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก
 ถ้ามีการสร้างเขื่อน 6 แห่งบริ เวณเหนือนํ้าจากเวียงจันทร์ การสู ญเสี ยทรัพยากรปลาคาดว่าจะอยู่
ระหว่าง 270,000 ถึง600,000 ตัน หรื อ 13-29% เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลปี 2543 ประมาณ 60,000 ตัน
จากปริ มาณที่คาดการนี้เป็ นผลมาจากการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก หรื อการสู ญเสี ยปริ มาณ
โปรตีนรายปี มากเทียบเท่ากับ 60% ของผลผลิตโคกระบือในส.ป.ป. ลาวในปัจจุบนั
การประมงในอ่ างเก็บนํา้ หน้ าเขื่อนไม่ สามารถทดแทนการสู ญเสี ยปลาที่จบั ได้ ตามธรรมชาติ อย่าง
ดีที่สุดคือผลิตปลาได้เพียง 1 ใน 10 ของผลผลิตจากการประมงที่สูญเสี ยไป ในระยะยาว การลดลงของการ
ไหลเคลื่อนย้ายของตะกอนดินและสารอาหาร ซึ่งคาดการให้ปี พ.ศ. 2573 ว่าจะอยูร่ ะหว่าง 50% ถึง 70%
ของปริ มาณการไหลเคลื่อนย้ายรายปี ในปั จจุบนั ย่อมส่ งผลกระทบสําคัญต่อผลผลิตของการประมงชายฝั่ง
และส่ งผลต่อเนื่องไปยังภาคการประมงและการค้าขายปลาของเวียดนาม ซึ่งเป็ นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่เติบโต
อย่างมัน่ คงในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งผลิตปลาได้ประมาณ 500,000 ตันต่อปี
การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นาํ้ สามารถเสริมภาคการประมงในแม่ นํา้ โขงได้ แต่ ไม่ สามารถทดแทนได้ ในเรื่อง
ความมัน่ คงด้ านอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงทุกประเทศ (พัฒนา
มากที่สุดในเวียดนาม) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ อย่างเข้มข้น (เช่น ในเวียดนาม) ผลิตปลาเพือ่ การส่ งออกและ
เพื่อสร้างรายได้ แต่รายได้เหล่านั้นไปไม่ถึงคนยากจน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ อย่างกว้างขวาง (เช่น ในกัมพูชา)
ช่วยผลิตอาหารสําหรับคนในท้องถิ่นแต่ไม่บงั เกิดผลมากนัก ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั (1)
การลงทุน (2) การบริ หารจัดการนํ้าหรื อที่ดิน และ (3) การจับปลาเพื่อใช้เป็ นอาหาร (ในทุกประเทศ) และ
เพื่อการขยายพันธุ์ (โดยเฉพาะในกัมพูชา) ด้วยเป้ าหมายการสร้างเขื่อนเอนกประสงค์ โครงการสร้างเขื่อน
กั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสามารถตอบสนองความต้องการทรัพยากรนํ้าและตอบสนองการ
ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ต่อไป โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก
ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงจะลดผลผลิตของปลาที่จบั ได้ตามธรรมชาติ โดยการลดทอนแหล่งอาหารที่จะ
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ตอบสนองต่อภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ด้วยขีดความสามารถอันจํากัดในการทดแทนด้วยการประมงใน
บริ เวณอ่างเก็บนํ้า
การสู ญเสี ยปลานํา้ จืดและปลาทะเลทีจ่ บั ได้ จาํ นวนมากและการเพาะเลีย้ งสั ตว์ บริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่ นํา้ โขงมีผลกระทบต่ อภาคการประมงทัว่ ลุ่มนํา้ โขง รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ปลาและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การดํารงชีวิตที่ผกู พันกับการประมง โภชนาการและสุ ขภาพอนามัย
แผนผังS4: ผลกระทบเชิงศักยภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักทีม่ ีต่อผลผลิตปลาทัว่ ลุ่มนํา้

การสร้ างช่ องทางผ่ านสํ าหรับปลา (fish passes) เพือ่ การบรรเทาปัญหาสํ าหรับเขือ่ นกั้นลํานํา้ สาย
หลักในแม่ นํา้ โขง ไม่ ใช่ ตวั เลือกทีอ่ ยู่ในหลักความเป็ นจริ ง บันไดปลา (fish ladders) อาจเป็ นตัวเลือกสําหรับ
เขื่อนขนาดตํ่ากั้นลํานํ้าสาขา แต่ขนาดและแบบของบันไดปลาที่อยูไ่ ม่สามารถรองรับปริ มาณและความ
หลากหลายที่สูงมากของการย้ายถิ่นของปลาในลํานํ้าโขงสายหลักได้ เขื่อนจํานวน 8 แห่งจากจํานวนที่อยูใ่ น
โครงการก่อสร้างสู งเกินกว่าความสู งขีดสุ ดที่จะใช้สะพานปลาได้ บันไดปลาทัว่ โลกจะมีประสิ ทธิภาพ
ต่อเมื่อถูกออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับปลาไม่กี่ชนิดที่ยา้ ยถิ่นปี ละครั้งและครั้งละไม่มาก แม่น้ าํ โขงมี
ปลาชนิดที่แตกต่างกันก มากกว่า 50 ชนิดที่อพยพเคลื่อนย้ายถิ่น อีกทั้งมีความหนาแน่นอย่างมหาศาลของ
ปลาในช่วงสุ ดยอดของการย้ายถิ่นแต่ละครั้ง และมีการย้ายถิ่นหลายครั้งต่อปี นอกจากนี้ สภาพนํ้าตกของ
เขื่อนย่อมลดทอนอัตราโดยรวมของการเคลื่อนย้ายของปลาผ่านขึ้นไปยังเหนือนํ้าเป็ นเท่าทวี
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ถ้าจะทําทางผ่านของปลาให้ประสบความสําเร็ จ ทางผ่านเหล่านั้นจะต้องได้รับการพิจารณาตั้งแต่
ขั้นตอนแรกๆ ระหว่างการกําหนดที่ต้ งั ของเขื่อนและขั้นตอนการออกแบบตัวเขื่อน รวมทั้งจะต้องออกแบบ
ทางผ่านนั้นสําหรับชนิดปลาที่ถูกกําหนดโดยเฉพาะ ณ ปั จจุบนั มีเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงตอนล่างเพียง 3 จากทั้งหมด 11 โครงการที่ได้พิจารณาสร้างทางผ่านปลาอย่างชัดเจน ในจํานวนนี้ ไม่
มีเขื่อนใดเลยที่ได้พิจารณาเส้นทางเคลื่อนย้ายของปลาก่อนที่จะมีการตัดสิ นทําเลที่สร้างเขื่อน และไม่มีที่ใด
เลยที่ออกแบบทางผ่านปลาโดยใช้ผลการศึกษาชนิดปลาที่ถูกกําหนดไว้เป็ นเป้ าหมาย
ภาคเกษตรกรรมจะได้ รับผลกระทบอย่ างหนักจากการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้ าพลังนํา้ ในลํานํา้ โขงสาย
หลัก เพราะนํา้ ท่ วมขังพืน้ ทีก่ ารเกษตรอย่ างถาวรและการสู ญเสี ยพืน้ ทีท่ าํ สวนริมฝั่งนํา้ แม้ จะมีการขยายการ
ชลประทานในส่ วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับตัวโครงการ ผลกระทบต่อการเกษตรในบริ เวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ
คาดว่าจะมีความสําคัญไม่นอ้ ย แต่ถึงขั้นนี้ยงั ไม่มีการค้นคว้าหรื อประมาณการแต่อย่างใด
โครงการสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ โขงสายหลักจะลดทอนความมัน่ คงด้ านอาหารในพืน้ ทีจ่ ังหวัดทีอ่ ยู่ตดิ
แม่ นาํ้ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาร่ วมกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิด (1) การเพิ่มผลผลิตการเกษตรในบริ เวณลุ่มนํ้า (ประมาณ 3.6%
ในปี 2573) แต่ลดทอนความมัน่ คงด้านอาหาร แม้วา่ จะมีพ้นื ที่ชลประทานเพิม่ ขึ้นก็ตาม (2) การลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความคงที่ของปลาในผลผลิตภาคการประมง แม้จะได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบางอย่างจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่น้ าํ ท่วมขังและปริ มาณสารอาหาร
การสู ญเสี ยทางการเกษตรอาจทดแทนได้บางส่ วน โดยการเปิ ดพื้นที่ดินเพือ่ การเกษตรใหม่ที่อยูต่ ิด
กับพื้นที่อ่างเก็บนํ้า และจัดหาเครื่ องมือชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้ า อาจมีปัญหาเรื่ องความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการพัฒนาดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มคนจน ทั้งนี้เพราะโครงการพัฒนาชลประทานขนาดใหญ่
มักจะเน้นการรวมศูนย์เข้าสู่ ส่วนกลาง
ระบบสั ง คม สภาพการดํา รงชี วิ ต และวัฒ นธรรมที่ มี ชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบ (SOCIAL
SYSTEMS ‐ LIVELIHOODS AND LIVING CULTURES OF AFFECTED COMMUNITIES)

ผูค้ นประมาณ 29.6 ล้านคนทํางานและใช้ชีวิตอยูภ่ ายในรัศมี 15 กิโลเมตรของแม่น้ าํ โขงทัว่ ภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ในจํานวนนี้ ประมาณ 2.1 ล้านคนเป็ นสมาชิกชุมชนท้องถิ่นที่อยูต่ ิดริ มนํ้าภายในรัศมี 5
กิโลเมตรของแม่น้ าํ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสี่ ยงมากที่สุดจากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง จากจํานวนดังกล่าว 106,942 คนจะ
ได้ รับความเดือดร้ อนโดยตรงจากการสร้ างเขือ่ น 12 แห่ ง พวกเขาต้ องสู ญเสียบ้ าน ที่ดนิ และต้ องมีการย้ าย
ถิน่ ทีอ่ ยู่ใหม่ ผู้คนมากกว่ า 2 ล้ านคนใน 47 เมือง (district) ซึ่งอาศัยอยู่ในพืน้ ทีท่ ี่จะกลายเป็ นอ่ างเก็บนํา้ เหนือ
เขื่อน ทีต่ ้งั ตัวเขือ่ น และพืน้ ทีใ่ ต้ นํา้ ติดกับตัวเขือ่ นของโครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในลุ่มนํา้ โขง
ตอนล่ าง 11 แห่ งต้ องตกอยู่ในภาวะเสี่ ยงมากทีส่ ุ ดทีจ่ ะได้ รับผลกระทบทางอ้ อมจากโครงการ
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โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักจะส่ งผลอย่างมากต่อชุมชนริ มนํ้า โครงการสร้างเขื่อนนี้จะ
รบกวนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสํานึกของความเป็ นชุมชน การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักที่
ได้รับการเสนอมาจะทําให้ชุมชนเข้าไม่ถึงอาหารที่มีอยู่ และคุณภาพอาหาร ทั้งยังเพิ่มระดับของอันตราย
หรื อความเสี่ ยงต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักบางโครงการจะก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่หมู่บา้ นจะต้องถูก
อพยพโยกย้ายเป็ นครั้งที่ 2 หรื อ 3 หรื อ 4 ในรอบ 15 ปี การที่ตอ้ งอพยพโยกย้ายซํ้าซากภายในช่วงเวลาสั้นๆ
เป็ นหนึ่งปั จจัยที่ก่อให้เกิดความยากจนข้นแค้นที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับชุมชน เมื่อพิจารณาจากอัตราการ
พัฒนาของโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความเสี่ ยงต่อการอพยพโยกย้ายซํ้าซากของ
ผูค้ นในพื้นที่สะตึงเตร็ ง และกระเตียมีความเป็ นไปได้อย่างสู งว่าจะเกิดขึ้น
เท่าที่ผา่ นมานั้น ประสบการณ์ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างในการจัดทําโครงการปรับตัวและให้
ความช่วยเหลือในระยะยาว และคงเส้นคงวา และการช่วยเหลือในเรื่ องของการปรับตัวแก่ผทู ้ ี่ได้รับความ
เดือดร้อน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง เป็ น
ประสบการณ์ที่ไม่ดีนกั บ่อยครั้งที่ตอ้ งอาศัยขีดความสามารถและแนวการทํางานจากโครงการและการ
จัดการงบประมาณที่ไม่ได้เตรี ยมไว้ก่อน
บทสรุ ปของโอกาสและความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างสํ าหรับโครงการ
สร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักทั้ง 12 โครงการบริเวณลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง
กัมพูชา
 เกิดผลสื บเนื่องอย่างร้ายแรงต่ออาชีพประมงและชาวประมง ความมัน่ คงด้านอาหาร และการลดความยากจน
 ได้ผลประโยชน์อย่างมากจากการพัฒนาภาคพลังงานที่มนั่ คงและราคาไม่แพงสําหรับอุตสาหกรรมและการสร้าง
ความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาว

การสูญเสี ยจากการประมงอาจส่งผลเสี ยมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลิตพลังงานไฟฟ้ า อย่างน้อยก็ใน
ระยะสั้นถึงระยะปานกลาง
โอกาส
 ผลประโยชน์อย่างมากจากแหล่งพลังงานแห่งชาติที่
มัน่ คงและราคาไม่แพง (ทดแทนการนําเข้าเชื้อเพิง
ดีเซลที่มีราคาแพง)
 ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต
เพิม่ ขึ้น
 รายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจากการส่ งออกพลังงานและ
ภาษีอากร
 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นและผลผลิตการเกษตร
เพิม่ ขึ้นในบางพื้นที่

ความเสี่ ยง
 สูญเสี ยทรัพยากรประมงและมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความมัน่ คงด้านอาหาร
 สภาพการดํารงชีวิตของชาวประมงมากกว่า 1.6 ล้านคนถูก
รบกวน
 สูญเสี ยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพราะการสูญเสี ย
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการประมงและการเกษตร
 อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ประมงและบริ การที่
เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบ
 สูญเสี ยตะกอนดินและสารอาหารที่เกี่ยวเนื่องที่จะไหลลงสู่
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 มีความยืดหยุน่ เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการจัดหา
แหล่งพลังงานเมื่อช่วงเวลาสัมปทานสิ้นสุ ดลง






ทะเลสาบเขมร และผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการผลิตขั้น
ปฐมภูมิ นํ้าท่วมขังป่ าไม้ และปลาประจําถิ่นและปลาที่มา
จากการอพยพย้ายถิ่น
สูญเสี ยพื้นที่ทาํ สวนริ มฝั่งนํ้า ซึ่ งมีความสําคัญอย่างมากต่อ
ชุมชนริ มนํ้าในบางพื้นที่
สูญเสี ยความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตการเกษตรในพื้นที่
ราบนํ้าท่วมถึง
การสูญเสี ยแหล่งการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
การที่ไม่มีสายส่ งไฟฟ้ าระดับชาติอาจปิ ดกั้นการกระจาย
กระแสไฟฟ้ าไปอย่างทัว่ ถึง
สูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ

ส.ป.ป. ลาว
 มีแนวโน้ มทีจ่ ะได้ รับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมากในขณะเดียวกันก็มแี นวโน้ มว่ าจะมีการกระจาย
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจทีจ่ ะได้ รับนีอ้ ย่ างไม่ เท่ าเทียม
 ผลกระทบในทางลบที่จะเกิดกับชุมชนทีอ่ ยู่ในภาวะเสี่ยงเป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก
 การใช้ จ่ายของรัฐบาลส.ป.ป.ลาวจากเงินรายได้ ที่เพิม่ มากขึน้ อาจช่ วยปรับผลกระทบในทางลบให้ ดีขนึ้ ได้

โอกาส
 ได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากการกระตุน้
เศรษฐกิจของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในการ
พัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
 อาจได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ในช่วงสัมปทาน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การออกแบบข้อตกลงทางการเงินและขีด
ความสามารถในการบริ หารงานอย่างเพียงพอ
 ได้รับผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญหลังจากการสิ้นสุ ด
สัญญาสัมปทาน 25 ปี และโครงการถูกถ่ายโอนไปยัง
รัฐบาลส.ป.ป.ลาว
 ได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่ชลประทานที่เพิม่ ขึ้นและ
ผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่
 ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางเดินเรื อสําหรับ
เรื อขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตต้นนํ้าตอนเหนือ
นครเวียงจันทน์
 มีความยืดหยุน่ เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการจัดหา
แหล่งพลังงานเมื่อช่วงเวลาสัมปทานสิ้นสุ ดลง

ความเสี่ ยง
 มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคที่
ไม่สมดุล เนื่องจากการขยายตัวเกินขนาดของภาค
พลังงานเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้า
 การสูญเสี ยการประมง อาจจะส่ งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงด้านอาหารและการดํารงชีวิตของประชากรกลุ่ม
ที่จะได้รับผลกระทบ
 สูญเสี ยพื้นที่ทาํ สวนริ มนํ้า ซึ่งมีความสําคัญเป็ นอย่าง
มากในส.ป.ป. ลาว
 สูญเสี ยแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่า
 สูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
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ไทย
 ได้ รับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจโดยรวม แม้ ว่าจะไม่ มีนัยสํ าคัญต่ อเศรษฐกิจระดับชาติ
 มีความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจต่ อการดํารงชีวติ ของชุมชนทีต่ ้ังอยู่ริมนํ้าในเขตลุ่มนํ้า
โอกาส

ความเสี่ ยง

 จะได้รับส่วนแบ่งอย่างมากจากผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้ที่จากการนําเข้าพลังงานไฟฟ้ า
 ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุ งเส้นทางเดินเรื อ
สําหรับเรื อขนาดกลางและขนาดใหญ่ในตอนบนของ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

 สูญเสี ยแหล่งประมง
 สูญเสี ยพื้นที่การเกษตร
 อาจสู ญเสี ยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เวียดนาม
 มีแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจโดยรวม
 ชุมชนยากจนในบริเวณทีร่ าบสามเหลีย่ มปากแม่ นาํ้ โขงจะต้ องแบกรับความสู ญเสี ยนั้น นั้น
โอกาส

ความเสี่ ยง

 จะได้รับส่วนแบ่งอย่างมากจากผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้ที่จากการนําเข้าพลังงานไฟฟ้ า

 สูญเสี ยอย่างมากจากการประมงนํ้าจืด ประมงทะเล
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ส่ งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวประมงในบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน
 สูญเสี ยตะกอนดินแม่น้ าํ และสารอาหารที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่ง
จะส่ งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจอย่างมากต่อการ
เกิดพื้นที่ดินที่เกิดจากสะสมตัวของตะกอนปากแม่น้ าํ
การประมงทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม และการเกษตร

ข้อ สรุ ป ของบทสรุ ป (SUMMARY OF CONCLUSIONS)
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักจะช่วยเพิ่มพลังงานไฟฟ้ าอย่างมากและจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์จากการลงทุนและรายได้แก่ภูมิภาค โครงการเหล่านี้ยงั นํามาซึ่งความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน
ที่รุนแรงหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ในประเทศและชุมชนลุ่มนํ้าโขง รวมทั้งประเด็นการพัฒนาลุ่มนํ้าอย่างยัง่ ยืน กล่าวโดยสรุ ป คณะทํางานการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์จะสรุ ปประเด็นความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่ๆ
ดังต่อไปนี้
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การผลิตพลังงานไฟฟ้ าและความมั่นคง
เขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างมีคุณูปการเชิ งศักยภาพอย่ างมากต่ อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง คิดรวมกันเป็ น 23% ของศั กยภาพไฟฟ้ าพลังนํา้ ในเชิ ง
เทคนิคในประเทศลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง 4 ประเทศ และ 11% ของขีดความสามารถในการผลิตที่ติดตั้งในปี
พ.ศ. 2568 การผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังนํ้าในลุ่มนํ้าโขงมีสัดส่ วนขนาดเล็ก แต่ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ในภาคพลังงานของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างที่ตอ้ งพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิ ล การขยายตัวของ
ความต้องการกระแสไฟฟ้ าจนถึงปี พ.ศ. 2568 จะช่วยให้ไฟฟ้ าพลังนํ้ายังคงมีความสําคัญในขณะที่
ประเทศต่างๆ กําลังเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ข้ ึนสู่
ชั้นบรรยากาศ และเพิ่มปริ มาณการค้าในระดับภูมิภาค โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขงตอนล่างนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ประมาณ 8% ของความต้องการพลังงานในระดับ
ภูมิภาคในปี พ.ศ. 2568 ถ้าหากทุกโครงการดําเนิ นการไปตามแผนที่วางไว้
กระแสไฟฟ้ าจากเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างไม่ ได้ รับประกันการเติบโต
ของภาคพลังงานในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง แต่ หากปราศจากโครงการเขื่อนเหล่ านี้จะเป็ นข้ อจํากัด
ด้ านขีดความสามารถของกัมพูชาในการหาตัวเลือกแหล่ งพลังงานภายในประเทศ และการหารายได้ จาก
การส่ งออก แม้ว่าผลประโยชน์ภาคพลังงานส่ วนมากที่สุดจะตกอยู่กบั ส.ป.ป. ลาวแต่โครงการเหล่านี้ มี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งยวดสําหรับกัมพูชา ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีทางเลือกพลังงานค่อนข้างน้อย
นอกเหนื อไปจากการนํ้าเข้าพลังงานซากฟอสซิ ลราคาแพง ส.ป.ป. ลาวซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังนํ้า
ประสบการณ์สูงยังมีศกั ยภาพผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้าจากลํานํ้าสาขาอย่างเพียงพอที่จะรองรับความเติบโตใน
ระยะกลาง และสามารถผลิตพลังงานราคาถูกตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่ งออกไป
ขายยังต่างประเทศได้แม้ปราศจากโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
การเตรี ยมตัวรั บมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในตอนนี้จะช่ วยให้ ภาคพลังงานเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังนํา้ จากเขื่อนกั้นลํานํา้ สาขาและเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักใน
ภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง มีการคาดการณ์ว่าลํานํ้าสาขาของแม่น้ าํ โขงส่ วนใหญ่ที่มีศกั ยภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าจะมีปริ มาณนํ้าไหลต่อปี เพิ่มขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของการไหลของนํ้าในฤดูฝนอัน
เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การสํารวจเกี่ยวกับทางเลือกในการปิ ดลํานํ้าโขงสายหลักอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ ายังไม่เพียงพอ ในระดับนานาชาติมีนวัตกรรมด้านการจัดการและเทคโนโลยีล่าสุ ดจํานวน
หนึ่ งสําหรับการผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้าในแม่น้ าํ ขนาดใหญ่ แต่ยงั ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอในกรณี ของ
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แม่น้ าํ โขง แม้ว่ากระแสไฟฟ้ าที่ได้รับจากแต่ละโครงการอาจจะน้อย แต่การสร้ างเขื่อนกั้นลํานํ้าสาขา
บางส่ วน กังหันที่ปั่นโดยพลังนํ้า และการทดนํ้าจําเป็ นต้องอาศัยการศึกษาความเป็ นไปได้อย่างละเอียด
เมื่อพิจารณาศักยภาพสําหรับระบบธรรมชาติที่ถูกบีบบังคับให้ลดส่ วนลง ผลกระทบต่อการดํารงชี วิต
และการผสมกลมกลืนอย่างยัง่ ยืนระหว่างเป้ าหมายในการผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้ากับเป้ าหมายของโครงการ
การจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างบูรณาการ (Intregrated Water Resources Management -- IWRM)
การพัฒนาเศรษฐกิ จและการขจัดความยากจน
พลังงานนํา้ จากเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างช่ วยสร้ างประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญต่ อภาคพลังงานในระดับภูมิภาค ซึ่ งประโยชน์ ส่วนใหญ่ (70%) ตกอยู่กับส.ป.ป. ลาว
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง 12 โครงการนับเป็ นโอกาสสําคัญ
ในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเจ้าภาพ โดยทําเงินได้มากถึง 3 ถึง4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี สําหรับ
ส.ป.ป.ลาว และกัมพูชา ประมาณ 25-30% ของรายได้มวลรวมจะตกเป็ นของรัฐบาลประเทศเจ้าภาพ
ในช่ วงสัมปทาน (อายุสัมปทานส่ วนใหญ่จะอยู่ที่ 25 ปี ) จากนั้นจะเพิ่มเป็ น 100% เต็มเมื่อพ้นจากช่ วง
สัมปทานไปแล้ว
ถ้ าหากได้ รับการจัดการอย่ างเหมาะสม ผลกระตุ้นจากไฟฟ้ าพลังนํา้ จากเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลัก
ในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างที่จะมีต่อรายได้ ประชาชาติ สามารถสร้ างประโยชน์ ให้ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเจ้ าภาพได้ อย่ างมาก โครงการสร้ างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าบนลํานํ้าสาย
หลักในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง 12 โครงการเป็ นการลงทุนที่สาํ คัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเม็ดเงิน
ที่สูงถึง 25 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ กระแสไหลเวียนของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาพลังนํ้าในลํานํ้าสายหลักที่เพิ่มสู งขึ้นถึง 50% นั้น น่ าจะยังคงอยู่หมุนเวียนอยู่ในประเทศ
เจ้าภาพ
แม้ว่าขีดความสามารถระดับชาติและระดับภูมิภาคในการจัดการการคลังสาธารณะ ขีด
ความสามารถของโครงการ และการใช้ กลไกการแบ่ งปั นผลประโยชน์ อย่ างมีประสิ ทธิภาพนั้นกําลังขยาย
ตัว แต่ ยังไม่ เพียงพอที่จะสร้ างหลักประกันว่ า ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในระดับชาติจะถูกถ่ ายโอนไปยัง
ระดับท้ องถิ่น องค์กรการเงินนานาชาติจะมีบทบาทสําคัญในระยะสั้นถึงระยะกลาง ในการพัฒนาขีด
ความสามารถที่จาํ เป็ นเพื่อเปลี่ยนรายได้ที่จะได้รับมากขึ้นนั้นไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจที่เสมอภาคและ
ยัง่ ยืน
ความสู ญเสี ยที่จะเกิดขึ้นกับภาคการประมงและภาคการเกษตรอันเนื่องมาจากการสร้ างเขื่อน
กั้นลํานํา้ สายหลักมีมากกว่ าผลประโยชน์ ที่ได้ เกิดขึ้นจริ งต่ อภาคเศรษฐกิจของทั้งสองภาค การประมง
และการเกษตร ซึ่ งเป็ นสองในภาคเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่สุดในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่างที่ตอ้ งพึ่งพาทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมาก จะต้องประสบกับภาวการณ์สูญเสี ยประมาณ 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี โดยมี
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประมงในอ่างเก็บนํ้าหน้าเขื่อนและศักยภาพชลประทานซึ่ งคาดว่ามีมูลค่า
ประมาณ 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี เมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะมีต่อการประมงในพื้นที่ ชายฝั่ งและบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ มีมากขึ้น การประมาณ
การของความสู ญเสี ยย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
แม้ จะมีมาตรการการบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึน้ ที่มีมาแต่ เดิมกับโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํา้
ในภูมิภาค แต่ โครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างนี้มีแนวโน้ มว่ าจะยิ่ง
เพิ่มความไม่ เท่ าเทียมกันมากขึ้นไปอีก และในระยะสั้ นจะมีส่วนทําให้ ความยากจนในเขตลุ่มนํา้ โขง
ตอนล่ างยํา่ แย่ ลงกว่ าเดิม
ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของระบบนิ เวศน์
โครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในภูมิภาคลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างนี้จะมีผลทําให้ เกิดผลกระทบ
สํ าคัญทั่วลุ่มนํา้ ต่ อระบบนิเวศน์ แม่ นํ้าโขง ซึ่ งผลกระทบส่ วนใหญ่ เป็ นสิ่ งที่ไม่ อาจจะหลีกเลี่ยงได้ หาก
โครงการได้ รับการอนุมัติให้ ดาํ เนินการก่ อสร้ าง โครงการสร้างเขื่อนนี้ถูกนําเสนอขึ้นมาในช่วงเวลาที่ระบบ
อุทกวิทยาของแม่น้ าํ โขงกําลังตกอยูภ่ ายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งสื บเนื่องมาจากการพัฒนา
พลังนํ้าอย่างรวดเร็ วในลํานํ้าสาขาในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและการพัฒนาพลังนํ้าบนลํานํ้าสายหลักใน
ประเทศจีนโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักจะเพิ่มภัยคุกคามและสร้างความเสี ยหายให้กบั การ
เชื่อมโยงระยะยาวของระบบนิเวศน์แม่น้ าํ โขง โดยการแยกส่ วนระบบใหญ่ออกเป็ นหน่วยขนาดเล็กกว่าและ
มีผลผลิตน้อยกว่ามาก
โครงการสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักในเขตลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างจะส่ งผลให้ เกิดภาวะนํา้ ท่ วมผ่ านรอย
ขยายของอ่ างเก็บนํา้ หน้ าเขือ่ น โดยจะเปลีย่ นความยาว 55% ของแม่ นาํ้ โขงตอนล่ างให้ เป็ นอ่ างเก็บนํา้ ทีม่ ี
ศักยภาพในการก่ อให้ เกิดภาวะนํา้ ขึน้ ลงอย่ างรวดเร็วของระดับนํา้ ผิวหน้ าในเขตใต้ นาํ้ ต่ อวัน หรือต่ อชั่วโมง
การพัฒนาพลังนํา้ โดยรวมในลํานํา้ สายหลักและลํานํา้ สาขาก่ อให้ เกิดการลดปริมาณการเคลือ่ นย้ ายของ
ตะกอนดินอย่ างมหาศาลและรบกวนฤดูกาลทีก่ ่ อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพอุทกวิทยานิเวศน์ โครงการ
สร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสาขาและลํานํ้าสายหลักตอนบนทําให้เกิดผลกระทบต่อความลึกของนํ้าท่วมและ
ช่วงเวลาในบริ เวณที่ราบนํ้าท่วมถึง ผ่านการไหลเวียนตามฤดูกาล
โครงการสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สายหลักนีจ้ ะนําไปสู่ การสู ญเสี ยอย่ างถาวรของความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่ งมีชีวติ ในนํา้ และบนบกทีม่ คี วามสํ าคัญในระดับโลก และสร้างความเสื่ อมเสี ยอย่างที่แก้ไขคืน
ไม่ได้ให้กบั นิเวศวิทยาแม่น้ าํ โขง ซึ่งความเสื่ อมเสี ยของระบบนิเวศน์ดงั กล่าวไม่อาจบรรเทาเบาบางหรื อจ่าย
ค่าทดแทนได้ 17% ของพื้นที่ชุ่มนํ้าตามลํานํ้าโขงจะสู ญหายไป และสายพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตที่พบเฉพาะใน
แม่น้ าํ โขงจํานวนหนึ่งจะเกิดการสู ญพันธุ์
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การประมงและความมัน่ คงด้ านอาหาร
เมือ่ ถึงปี พ.ศ. 2573 ถ้ าหากมีการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลัก 11 แห่ ง สารอาหารโปรตีนที่เสี่ ยงต่ อ
การสู ญเสียรายปี จะมีจาํ นวนสู งถึง 110% ของผลผลิตโคกระบือของกัมพูชาและส.ป.ป. ลาวในปัจจุบัน
รวมกัน การประมงในอ่างเก็บนํ้าหน้าเขื่อนสามารถทดแทนได้เพียง 10% ของการสู ญเสี ยของการจับปลา
ตามธรรมชาติ ไม่มีรูปแบบการสร้างทางผ่านของปลาใดๆ ที่จะสามารถรองรับขนาดและความหนาแน่นของ
การย้ายถิ่นปลาในลํานํ้าสายหลักได้
ความเสี่ ยงและความสู ญเสี ยทีเ่ กิดขึน้ กับระบบนิเวศน์ ในนํา้ และบนบกของแม่ นํา้ โขงจะส่ งผลให้ เกิด
ความไม่ มั่นคงด้ านอาหารเพิม่ ขึน้ กับผู้คนนับหลายล้ านคน ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองที่อาศัยอยูใ่ นรัศมี
15 กิโลเมตรของแม่น้ าํ โขงจะได้รับผลกระทบมากเป็ นพิเศษ ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองเหล่านั้นจะ
ประสบภาวะความไม่มนั่ คงด้านอาหารเนื่องจากจับปลาได้นอ้ ยลงและการสู ญเสี ยการเกษตรแบบยังชีพ และ
การทําสวนตามริ มฝั่งนํ้า
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบร่ วมกันกับผลกระทบทีก่ ารสร้ างเขือ่ นกั้นลํานํา้ สาย
หลักมีต่อความมัน่ คงด้ านอาหาร ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อเนื่องทําให้ ผลผลิตจากการประมงลดลงและผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ในสถานการณ์ ทมี่ คี วามต้ องการผลผลิตเหล่ านั้นมากขึน้
การให้บริ การด้านการเงินและสร้างสถาบันภาคประชาชนและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมี
ความจําเป็ นในการแก้ปัญหาความมัน่ คงด้านอาหารตลอดแนวฝั่งนํ้าข้ามพรมแดน ซึ่งมีความยาวมากกว่า
1,500 กิโลเมตรนั้น เป็ นเรื่ องใหญ่มากและอยูน่ อกเหนือขีดความสามารถของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและ
รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่จะแก้ไขได้
ขนาดของความเสี่ ยงในกัมพูชา ส.ป.ป. ลาวและในเศรษฐกิจบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ ของ
เวียดนามยังต้องการการศึกษาประเมินผลกระทบที่มีต่อความมัน่ คงด้านอาหารและการดํารงชีวิต การค้นหา
หนทางในการแก้ไขปั ญหาตามความเป็ นจริ ง และการพัฒนาแหล่งอาหารทางเลือกก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจ
สําหรับโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก
ระบบสังคม – การดํารงชี วิตและวัฒนธรรมที่ มีชีวิต
ในช่ วงระยะสั้ นและระยะกลาง โครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ สายหลักในเขตลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างจะ
สร้ างความเสี ยหายต่ อการดํารงชีวติ ของชุมชนทีย่ ากจนที่สุดในเขตจังหวัดที่ต้งั อยู่ติดกับตัวแม่ นํา้ เขื่อน
ไฟฟ้ าพลังนํ้าในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่างจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ นจํานวนหลายล้านคนในชุมชนริ มฝั่งนํ้า ผูค้ น
เหล่านี้ดาํ รงชีวิตอยูด่ ว้ ยการอาศัยแม่น้ าํ และทรัพยากรธรรมชาติจากลํานํ้า ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นไม่นอ้ ยกว่า
2.1 ล้านคนจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักทั้งหมด
ถูกสร้างขึ้น
โครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลักจะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัยในการเข้าถึงและ
ควบคุมทรัพยากรที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตและวิถีชีวิตในบรรดาชุมชนริ มนํ้าที่จะได้รับผลกระทบทางตรง
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และทางอ้อม เช่น พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ ทํางาน เล่น และมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกันในชีวิตประจําวันได้
อย่างไร ความปลอดภัยทางกายภาพและระดับของความเสี่ ยงที่พวกเขาต้องแบกรับมีสภาพเป็ นอย่างไร และ
วัฒนธรรมของพวกเขา เช่น มรดกร่ วม ประเพณี และค่านิยมจะเป็ นอย่างไร
ความร่ วมมือและความขัดแย้ งในระดับภูมิภาค
เมื่ออยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเปิ ดใช้งาน โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าที่ ได้รับการ
นําเสนอมานั้นมีศกั ยภาพที่ จะทําให้เกิ ดงผลกระทบข้ามพรมแดนและความตึงเครี ยดในระดับนานาชาติ
ภายในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ทั้งนี้ เพราะ (1) ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศน์ลดลง (2) ปริ มาณ
ตะกอนดิ นและสารอาหารลดลง (3) รบกวนการใช้ประโยชน์อย่างอื่นจากแม่น้ าํ โขง (4) ผลผลิตการ
ประมงและการเกษตรลดลง และส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้านอาหารโดยรวมไปทัว่ เขตลุ่มนํ้าย่อย
และบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ
กรอบของมาตรฐานและแนวการรักษาความปลอดภัยระดับภูมิภาคในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบต่อพื้นที่ใต้น้ าํ รวมทั้งการจัดการเชิ งสถาบันเพื่อบังคับใช้ ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งยังไม่เพียงพอถึงขั้นมาตรฐานที่จะกําหนดใช้กบั การบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงของโครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลัก
โครงการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่างนี้ ทาํ ให้โอกาสเพิ่มขึ้นใน
การร่ วมมือในระดับภูมิภาคในภาคพลังงาน ซึ่ งเป็ นในทิศทางเดียวกับการการวางแผนระดับชาติและ
ระดับอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ความไม่ แน่ นอน
ความเสี่ ยงจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลํานํ้าสายหลักที่ถูกนําเสนอมานั้นไม่สามารถ
บรรเทาเบาบางลงได้ในเวลานี้ เพราะความเสี่ ยงเหล่านี้ เป็ นเรื่ องของการสู ญเสี ยอย่างถาวรของทรั พยากร
ด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและไม่อาจกูค้ ืนกลับมาได้เลย
การจัดการเชิ งกระบวนการและเชิงสถาบันเพื่อนําไปสู่ การจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ก่อสร้างและเปิ ดใช้งานของโครงการต่างๆมีช่องว่างสําคัญ รวมทั้งยังมีช่องว่างคล้ายๆ กันในเรื่ องขีด
ความสามารถระดับชาติในการแบ่งปั นประโยชน์ที่ได้รับอย่างเท่าเทียม
ขีดความสามารถระดับชาติที่สาํ คัญในเรื่ องการพัฒนาบุคลากรและทักษะกําลังเติ บโตอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่ยงั ไม่ลงตัวเต็มที่สาํ หรับการดูแล ควบคุม ติดตาม และบังคับใช้กฏระเบียบในการปฏิ บตั ิการ
และป้ องกันรั กษาความปลอดภัย
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อีกทั้งยังมีความไม่แน่ นอนอีกหลายประการ รวมทั้งช่ องว่างทางความรู ้ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
พัฒนาโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าสายหลัก ความก้าวหน้าขององค์ความรู ้เกี่ยวกับแม่น้ าํ โขงก็ยงั ไม่มาก
เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและไม่มากเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการตัดสิ นใจ
ด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักในเวลานี้
ตัว เลื อ กทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้อ เสนอแนะ (STRATEGIC OPTIONS AND RECOMMENDATIONS)
การพัฒนาในลํานํ้าสายหลักของแม่น้ าํ โขงที่ได้รับการนําเสนอขึ้นมานั้นเป็ นการตัดสิ นใจทาง
ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาในนานาประเทศในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ร่ วมกัน เป้ าหมายของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ี เพื่อ(ผลักดัน,
เอื้ออํานวย)ส่ งอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ได้รับการนําเสนอขึ้นมา
ทั้งนี้เพื่อช่วยกําหนดทิศทางของการวางแผนและการตัดสิ นใจเพือ่ ให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างเสมอภาคและมี
ความยัง่ ยืนในเชิงนิเวศน์ การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้ดาํ เนินการเพื่อ
ช่วยระบุอย่างชัดเจนถึงผลดีผลเสี ยที่เกี่ยวกับตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น อะไรจะสู ญเสี ยไป อะไรจะ
ได้รับเพิ่มขึ้น ใครจะเสี ยประโยชน์ และใครจะได้รับประโยชน์
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ตอบคําถามพื้นฐานหลัก 1 ข้อ
ได้แก่ “จะดําเนินการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักหรื อไม่” ในการตอบคําถามนี้ การประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้อธิบายและสร้างตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ข้ ึนมา 4 ตัวเลือกเพื่อนําเสนอให้กบั
ประเทศในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
1.
2.
3.
4.

ไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลัก
ชะลอการตัดสิ นใจเรื่ องการสร้างเขื่อนบนลํานํ้าโขงสายหลักออกไประยะหนึ่ง
พัฒนาพลังงานในลํานํ้าสายหลักไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
พัฒนาโครงการที่มีอยูไ่ ปตามกระแสตลาด

คณะทํางานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ได้ประเมินรายละเอียดของ
แต่ละตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือก โดยอาศัยพื้นฐานการประเมิน 4 ระยะและข้อค้นพบจากการประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินนี้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างละเอียดของตัวเลือกทาง
ยุทธศาสตร์แต่ละตัวเลือก เพื่อว่ารัฐบาลของประเทศสมาชิกในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่างจะได้มีแนวทางตอบ
ประเด็นปั ญหาที่สาํ คัญ ไม่วา่ ตัวเลือกยุทธศาสตร์ใดจะได้รับการเลือกให้มีผลในทางปฏิบตั ิกต็ าม ตาราง
แสดงการตัดสิ นใจข้างล่างจะช่วยสรุ ปข้อเสนอแนะของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ควบคู่กบั ตัวเลือกทางยุทธศาสตร์แต่ละตัวจากตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก
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ตัวเลือกทางยุทธศาสตร์

ไม่ สร้ างเขื่อน

1

ไม่มีการสร้างเขื่อนบน
แม่น้ าํ โขงสายหลัก

สิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการในแต่ละยุทธศาสตร์ทางเลือก
1.1. บริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสนํ้าและตะกอน อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนของ
จีนและเขี่อนในลํานํ้าสาขา
1.2. ศึกษาความเป็ นไปได้ของการปรับรู ปแบบโครงสร้างโดยรวมของแหล่งเงินทุน
1.3. ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพด้านการจัดการนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริ การเชิงนิเวศน์
1.4. กระตุน้ ให้มีการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นที่เป็ นพลังงานที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ได้และมีการบริ หาร
จัดการด้านความต้องการพลังงานในประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
1.5. พัฒนารู ปแบบทางเลือกในการควบคุมการใช้พลังงานนํ้าจากแม่น้ าํ โขงสายหลักในรู ปแบบอื่น โดยที่
ไม่สร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าทั้งสาย

ชะลอการ
ตัดสิ นใจ

2

ชะลอการตัดสิ นใจใน
สร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ โขง
สายหลักทั้งหมดออกไป
ระยะหนึ่ง

พัฒนาการสร้ างเขือ่ นไป
อย่างค่ อยเป็ นค่ อยไป

3

ดําเนินการอย่างระมัดระวังและมี
การวางแผนล่วงหน้า
(มี 2 ทางเลือกหลัก)

3a

โครงการใน
ปัจจุบัน
ใชข้โครงการที่มี
อยูส่ ร้างเขื่อนกั้น
ลํานํ้าทั้งหมด

3b

4

ทางเลือกอืน่
สร้างเขื่อนในรู ปแบบอื่น
เพื่อกั้นนํ้าในลํานํ้าสาย
หลักบางส่วนเท่านั้น

ตลาด
กระแสไฟฟ้ า
พัฒนาโครงการสร้าง
เขื่อนที่มีอยู่ ตามกระแส
ความต้องการของตลาด

2.1. รับแนวทางการตัดสิ นใจที่จะ นําประเด็นเรื่ อง “จะสร้างเขื่อนหรื อไม่สร้างเขื่อน” มาพิจารณาใหม่
2.2. พัฒนารู ปแบบทางเลือกในการควบคุมการใช้พลังงานนํ้าจากแม่น้ าํ โขงกระแสหลักในรู ปแบบอื่น
โดยที่ไม่สร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าทั้งหมด
2.3. ปรับปรุ งการดําเนินงาน ความปลอดภัย และรู ปแบบการจัดการผลกระทบจากโครงการที่นาํ เสนอ
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้
2.4. ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของมาตรการที่ได้ตกลงกันไว้ ในเรื่ องการลดผลกระทบที่จะมีต่อการป้ องกัน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.5. ปรับปรุ งการทําความเข้าใจเรื่ องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม และข้อจํากัดของ
สิ่ งเหล่านี้ในเรื่ องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.6. ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพด้านการจัดการนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และบริ การระบบนิเวศน์
2.7. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่มีอยูใ่ ห้ทาํ หน้าที่ กํากับดูแลติดตามและบังคับใช้ขอ้ ปฏิบตั ิที่
ตกลงร่ วมกันในการใช้พลังงานนํ้า
2.8. สร้างหน่วยงานใหม่ข้ ึนมาเพือ่ ทําหน้าที่วางแผนและบริ หารจัดการการใช้พลังงานนํ้าในแม่น้ าํ โขง
สายหลักในอนาคต
2.9. พัฒนากลไกสนับสนุนเงินทุนระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (Mekong Regional Funding
Mechanism)
3.1. พัฒนาแผนการสร้างเขื่อนในแม่น้ าํ โขงสายหลักออกเป็ นระยะต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง:
3.1.1. มีการติดตามผลการก่อสร้างและการดําเนินการของเขื่อนอย่างครอบคลุม
3.1.2. มีการบังคับใช้ขอ้ ปฎิบตั ิที่เห็นพ้องต้องกัน
3.1.3. เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในเรื่ องโครงสร้าง และกําหนดเวลาที่ตอ้ งดําเนิ นการก่อสร้าง
ให้ทนั เวลา
3.1.4. มีความยืดหยุน่ ในการดําเนิ นงานและสามารถเปลี่ยนแผนงานได้ เช่นละทิ้งบาง
โครงการและเลือกดําเนินโครงการทางเลือกอื่น
3.1.5. พิจารณาการสร้างเขื่อนรู ปแบบทางเลือกอื่นซึ่ งจะรกั้นกระแสนํ้าหลักบางส่วนเท่านั้น
3.2. ใช้มาตรการที่กล่าวในข้างต้น ที่ใช้ได้กบั หัวข้อที่ 2 แต่มีกรอบระยะเวลาสั้นกว่า
4.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนบนสายนํ้าหลักที่เสนอมาจะต้องมีการก่อสร้างให้เร็ วที่สุดเท่าที่นกั ลงทุน
พัฒนาเขื่อน และผูด้ ูแลควบคุมกฎอนุญาต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกระแสไฟฟ้ า
4.2 ไม่มีแผนงานอย่างจริ งจัง:
4.2.1.

ติดตามผลการก่อสร้างและการดําเนิ นการของเขื่อนอย่างครอบคลุมทัว่ ถึง

4.2.2.

บังคับใช้ขอ้ ปฎิบตั ิที่เห็นพ้องต้องกัน

4.2.3. เรี ยนรู้จากประสบการณ์และแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ในกรณีที่มี เวลาบูรณา
การประสบการณ์นนเพี
ั ยงเล็กน้ อย
4.2.4. มีความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน และมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
แผนงานได้ เสมอ
4.3 ใช้มาตรการที่กล่าวในข้างต้น ที่ใช้ได้กบั หัวข้อที่ 2 แต่มีกรอบระยะเวลาที่ส้ นั กว่าเดิม
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ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดของตัวเลือกทางยุทธศาสตร์แต่ละตัวเลือกจะมีอยูใ่ นรายงานฉบับหลัก
เพื่อให้แนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับประเทศในภูมิภาคลุม่ นํ้าโขงตอนล่างเกี่ยวกับตัวเลือกที่ประเทศ
เหล่านั้นตัดสิ นใจเลือกในการพิจารณาโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลัก
กระบวนการในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ได้ดาํ เนินการในบริ บทที่
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับคําถามในการพัฒนาแม่น้ าํ โขงสายหลัก
ความเห็นที่แตกต่างกันสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทํางานและพันธกิจขององค์กรในระดับท้องถิ่นและ
ระดับนานาชาติในทางปฏิบตั ิ คณะทํางานในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
(SEA team) พบว่ามีจุดร่ วมจํานวนมากจากบรรดาผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อโครงการ จากการเข้าร่ วมการประเมินใน
ฐานะของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรื อตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างการรับฟัง
ความคิดเห็นตลอด 16 เดือน ซึ่ งมีการศึกษาเป็ นรายหน่วยงานและการประชุมโต๊ะกลมกับหน่วยงานของรัฐ
กว่า 60 หน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชนอีก 40 องค์กรในประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่างแต่ละแห่ง ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยจากโครงการส่ วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ และต้องการ
หลักฐานที่จาํ เป็ นอย่างชัดเจน และต่างรู ้สึกว่า ยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและการอภิปรายถกเถียง
ระหว่างรัฐบาลกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเพียงพอ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เข้าร่ วมรายงานการประเมินผล
กระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์จาํ นวนมากรู ้สึกว่า ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจทางการเมืองควรจะให้
ความสําคัญกับการพิจารณาตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ที่ให้ชะลอการตัดสิ นใจการพัฒนาพลังงานนํ้าจากลํานํ้า
โขงสายหลักออกไปก่อน จนกว่าประเด็นที่ยงั ไม่มีความแน่นอนทั้งหลายจะลดลง ทางเลือกในการพัฒนา
พลังงานได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถว้ น และมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงจากการพัฒนาเป็ นที่ยอมรับ
ร่ วมกัน โดยผ่านผลรวมของกระบวนการพิจารณาที่มีคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงเป็ นแกนนําและ
กระบวนการเจรจาแบบทวิภาค
ข้อค้นพบและบทสรุ ปของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสําคัญของความเสี่ ยง ความไม่แน่นอน ความรู ้ที่ยงั มีช่องว่างอยูแ่ ละความเห็นร่ วมกันของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยส่ วนใหญ่ที่เข้าร่ วมกระบวนการประเมินในครั้งนี้ ที่มองว่าจําเป็ นที่จะต้องศึกษาวิจยั และรับฟังความ
คิดเห็นเพิม่ เติม ข้อค้นพบและบทสรุ ปนี้เองช่วยให้คณะทํางานตัดสิ นใจให้คาํ แนะนําในการเลือกตัวเลือก
ทางยุทธศาสตร์ที่ 2 นัน่ คือ การชะลอการพัฒนาพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักออกไปก่อน ดังรายละเอียดที่
สรุ ปข้างล่างนี้
ข้ อเสนอแนะหลักของคณะทํางานการประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมเชิงยุทธศาสตร์
(MAIN RECOMMENDATION OF THE SEA TEAM)
จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการพัฒนาเขื่อน
ไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลัก และจากการรับฟังความเห็นอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานของรัฐบาลและ
หน่วยงานพัฒนาเอกชนมากกว่า 100 องค์กร คณะทํางานวิเคราะห์โดยพิจารณาหลักการดังต่อไปนี้
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• การพิจารณาถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของแม่น้ าํ โขงในฐานะ
ที่เป็ นระบบทางนํ้าที่ไหลอย่างเป็ นอิสระเชื่อมโยงประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่างทั้ง 4 ประเทศ
• การพิจารณาถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ระบบธรรมชาติและระบบทรัพยากรในภูมิภาคที่ตกอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น และภาวะกดดันที่มากขึ้นต่อระบบดังกล่าว
• การพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างและความไม่แน่นอนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าโขงสายหลักที่ยงั มีอยู่
• การพิจารณาถึงความจําเป็ นในการค้นหาแนวทางการพัฒนาแม่น้ าํ โขงแนวใหม่ ซึ่งมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประเทศและชุมชนลุ่มนํ้าโขงตอนล่างในคริ สต์ศตวรรษที่
21
คณะทํางานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ขอเสนอว่า
1. ควรทีจ่ ะชะลอการตัดสิ นใจเกีย่ วกับการสร้ างเขื่อนกั้นลํานํา้ โขงสายหลักออกไปเป็ นเวลา 10 ปี
(ตัวเลือกทางยุทธศาสตร์ ที่ 2) โดยมีการทบทวนทุกๆ 3 ปี เพือ่ สร้ างความแน่ ใจว่ าจะเกิดการ
ดําเนินการทีส่ ํ าคัญอย่ างมีประสิ ทธิภาพในช่ วงของการชะลอการตัดสิ นใจนั้น
2. เป้ าหมายสําคัญสู งสุ ดในช่วงการชะลอการตัดสิ นใจคือการศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ยวกับการกั้นลํา
นํ้าบางส่ วน หรื อการกั้นลํานํ้าเพือ่ ให้น้ าํ เปลี่ยนทางเดิน หรื อระบบนวัตกรรมการสร้างเขื่อนอย่างอื่น
ในการดึงเอาพลังนํ้าจากลํานํ้าสายหลักมาใช้โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้างเขื่อนกั้นตลอดความกว้างของ
แม่น้ าํ ในการศึกษาดังกล่าวต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลในประเทศลุ่มนํ้าโขงกับ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ธนาคารเพื่อการพัฒนารายย่อย และหน่วยงานหรื อบริ ษทั พัฒนาไฟฟ้ า
พลังนํ้า
3. ในช่วงการชะลอการตัดสิ นใจนี้ ควรจะต้องมีการศึกษาและประเมินอย่างละเอียดและควรที่จะ
ผลักดันโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าในลํานํ้าสาขาที่มีการศึกษาถึงความเป็ นไปได้และความ
ยัง่ ยืนเชิงนิเวศน์แล้ว ให้มีความคืบหน้าตามแนวทางที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิในระดับนานาชาติ
ในปั จจุบนั
4. ในช่วงการชะลอการตัดสิ นใจนี้ จะต้องเริ่ มเผยแพร่ รายงานการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่างในแต่ละประเทศอย่างเป็ นระบบ โดยควร
จะเผยแพร่ รายงานในภาษาของชาติน้ นั ๆ รวมทั้งจัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากภาคเอกชน และจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
5. ลํานํา้ สายหลักของแม่ นํ้าโขงไม่ ควรจะถูกใช้ เป็ นสนามทดลองสํ าหรับการทดสอบหรือการปรับปรุ ง
เทคโนโลยีการสร้ างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํา้ อย่ างเต็มรู ปแบบ
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ขั้น ตอนการดํา เนิ น งานในลํา ดับ ต่ อ ไป (IMMEDIATE NEXT STEPS)
ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์เวทีสุดท้าย คณะทํางานระดับชาติได้ให้คาํ ชี้แนะว่าควรจะดําเนินการอะไรบ้างหลังจากที่รายงาน
ฉบับสุ ดท้ายของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ถูกนําเสนอไปยังสํานัก
เลขาธิการของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ข้อเสนอแนะนี้เป็ นข้อเสนอแนะที่มาจากความเห็นที่สอดคล้อง
กันเป็ นอย่างดีจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมกลุ่มต่างๆ ความตั้งใจโดยรวมคือ การต้องการแน่ใจว่าจะเกิดการปรักษา
หารื อเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ข้ ึนในแต่ละประเทศก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจอนุมตั ิโครงการแต่
ละแห่ง
โดยสรุ ปแล้ว คณะทํางานเสนอว่า ควรจะมีการเผยแพร่ รายงานการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์น้ ีในภาษาของชาติน้ นั ๆ และเผยแพร่ อย่างเป็ นระบบภายในประเทศแต่ละ
ประเทศในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง และควรจะสนับสนุนให้มีการปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับรายงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลัก
กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจากหลายชาติได้เสนอขั้นตอนอีกหลายประการแก่บรรดาประเทศใน
เขตลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ในการที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากรายงาน ขั้นตอนดังกล่าวได้แก่
• การพิจารณาเนื้อหาของรายงานโดยคณะกรรมการร่ วมของสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ
โขง
• การพิจารณาเนื้อหาของรายงานโดยคณะกรรมการแม่น้ าํ โขงระดับชาติ
• การปรึ กษาหารื อทางเทคนิคเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ
• การพิจารณาเนื้อหาของรายงานโดยคณะรัฐมนตรี ของแต่ละประเทศ
• การพิจารณาเนื้อหาของรายงานโดยคณะกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
รัฐสภา
• จัดการประชุมในแต่ละประเทศและระดับภูมิภาคโดยเชิญกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เข้าร่ วมเพือ่
อภิปรายเนื้อหาของรายงาน
• จัดตั้งคณะทํางานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์หลักในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงที่สาํ คัญที่ยงั ไม่ได้รับการศึกษาอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้เป็ นผลมาจากการ
ตระหนักถึงความจําเป็ นที่จะต้องตัดสิ นใจอย่างระมัดระวังเป็ นที่สุดในเรื่ องเกี่ยวกับโครงการพัฒนานี้ใน
ขณะที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งมากและในสถานการณ์ที่เป็ นภัยคุกคามที่จะสร้างความเสี ยหาย
อย่างใหญ่หลวงและแก้ไขไม่ได้เลยต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาพลังงานนํ้าใน
ลํานํ้าโขงสายหลัก การตัดสิ นใจในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มกั จะเป็ นการตัดสิ นใจเลือกแบบได้อย่างเสี ย
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อย่างและมักเป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง หลักการของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนั้น คือการ
หลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยที่ถาวรที่จะเกิดจากการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนั้น และหลีกเลี่ยงการทําให้คนรุ่ น
ต่อไปไม่มีทางเลือกในอนาคต และหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาคของการกระจายต้นทุนและผลประโยชน์ใน
ชุมชนและบริ เวณที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ของโครงการสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงสายหลักทั้ง 12 โครงการนั้น การ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ พบว่าจะเกิดการสู ญเสี ยอย่างถาวร และยังมีช่องว่าง
ของความรู ้และมีขีดความสามารถเชิงสถาบันที่ไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิการและในการบังคับใช้ตาม
โครงการ แม้จะมีมาตรการบรรเทาปั ญหาที่จะช่วยลดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาก็ตาม ที่สาํ คัญยิง่ กว่านั้น
เป็ นที่ชดั เจนว่า ยังมีทางเลือกในการดึงเอาพลังนํ้าจากลํานํ้าโขงสายหลักมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ตอ้ งสร้าง
เขื่อนกั้นทั้งลํานํ้า อีกทั้งยังมีทางเลือกอื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับการใช้พลังนํ้า ที่ยงั ไม่ได้รับการพิจารณาอย่าง
เพียงพอ
การชะลอเวลาออกไปเป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิง่ ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริ หารจัดการเพิ่มขึ้น และเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีกว่า และแสวงหาหนทางที่จะ
หลีกเลี่ยงการสู ญเสี ย อันจะนําไปสู่ การลดทอนสุ ขภาวะในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาค
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