พลังงานที่ไรที่สิ้นสุดของภูมิภาคแมน้ําโขง
ลัลธริมา หลงเจริญ
มิถุนายน 2547
แมน้ําโขง – สายน้ําที่ยาวที่สุดในอุษาคเนย และยาวเปนอันดับสิบของโลก จากตนกําเนิด
บริเวณเทือกเขาหิมาลัย แมน้ําโขงเดินทางผานประเทศตางๆ ถึงหกประเทศ จากที่ราบสูงทิเบต
ผานภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ไหลสู พมา ลาว ไทย กัมพูชา กอนจะออกสูทะเลจีนใตที่ดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําประเทศเวียดนาม รวมความยาวทั้งสิ้น 4,909 กิโลเมตร
สายน้ําโขงเปรียบเสมือนเสนเลือดที่เชื่อมรอยและหลอเลี้ยงผูคนในบริเวณลุมน้ํากวา 60 ลาน
ชีวติ ขณะเดียวกัน ความอุดมสมบูรณของแมน้ําโขงก็ถูกจับจองจากสายตาของวิศวกร นัก
เศรษฐศาสตร นักวางแผนเพื่อการพัฒนา และผูเชี่ยวชาญทั้งหลายมาโดยตลอด ทศวรรษทีผ่ าน
มา พื้นที่ลุมน้ําโขงถูกใชเปนเวทีตอรองและตอสูท างเศรษฐกิจ การคา และการเมือง จากอํานาจ
ทั้งภายในและภายนอกลุมน้ํา โดยเฉพาะการที่สายน้ําสายนี้ถูกประเมินวาเปนแหลงพลังงานที่มี
ศักยภาพสูง อันจะเปนตัวขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาค
และภายใตนยิ ามของ “ความรวมมือทางเศรษฐกิจ” เราจึงไดเห็นวา ไมเพียงเฉพาะรัฐบาลในแต
ละประเทศจะพยายามเอาประโยชนจากแมน้ําโขงอยางสูงสุด แมน้ํานานาชาติสายนี้ยังถูกรุมทึง้
จากแหลงทุนภายนอก และการแยงชิงจากประเทศทีแ่ ข็งแรงกวาภายในลุมน้ํา
ลาสุด
แนวความคิดของการสรางโครงขายสายสงไฟฟาในภูมิภาคลุมน้ําโขงที่เสนอโดยธนาคารพัฒนา
เอเชีย หรือเอดีบี กําลังเปนที่วิพากษวจิ ารณอยางหนักถึงเบื้องหลังของแนวความคิด ความ
สมเหตุสมผล และความคุม ประโยชนของโครงการ และคําถามตางๆ มากมายยังไมมีคําตอบ
ชัดเจน

“เปลี่ยนสนามรบ ใหเปนสนามการคา” – เปลีย่ นสายน้ําโขง ใหเปนไฟฟา
ภาวะสงครามและความขัดแยงที่คุกรุนในภูมิภาคอินโดจีนครั้งอดีต นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
บรรดานักสรางเขื่อนผูจับจองแมน้ําโขงไมสามารถกระทําการใดๆ ได กระนั้นก็ตาม รายงาน
การศึกษาถึงศักยภาพดานพลังงานของแมน้ําโขงก็มีออกมาใหเห็นอยูโดยตลอด
ในชวงป 1940-1950 หลังจากที่อุตสาหกรรมการสรางเขื่อนในสหรัฐอเมริกาไดสรางเขื่อนขนาด
ใหญบนสายน้าํ สําคัญๆ ในประเทศตนอยางเต็มที่แลว จึงไดเริ่มมองหาชองทางที่จะขยับขยาย
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อุตสาหกรรมและแนวคิดทางการพัฒนา โดยถอดเอาตนแบบการพัฒนาลุมน้ําในประเทศของ
ตนที่เนนการสรางเขื่อนขนาดใหญ มาสวมใหกับแมน้ําโขง ดวยการผลักดันขององคการ
สหประชาชาติ คณะกรรมการแมน้ําโขง (Mekong Committee) จึงเกิดขึ้น เพื่อประสานความ
รวมมือของประเทศในลุมน้าํ โขงตอนลาง – ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม ในชวงนั้นมีการ
วางแผนที่จะสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟารวมกวา 23,300 เมกะวัตต แตดว ยสถานการณ
ความไมสงบในภูมิภาคนี้ ทําใหการพัฒนาโครงการใหญๆ ไมสามารถเดินหนาไดเทาที่ควร
กระทั่งบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคอินโดจีนเริ่มคลี่คลายในชวงตนของ
ทศวรรษ 1990 เมื่อประเทศกัมพูชาไดทําขอตกลงเพื่อสันติภาพ และคณะกรรมการแมน้ําโขง
ไดรื้อฟนบทบาทของตัวเองขึ้นมาใหมในนามคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River
Commission) ในป 1995 รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดประกาศนโยบายดาน
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในแถบอินโดจีน โดยลั่นวลีที่จะ “เปลี่ยนสนามรบ ใหเปนสนาม
การคา” รวมทั้งสถาบันการเงินระหวางประเทศ อยางเชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(เอดีบี) รวมถึงรัฐบาลจากประเทศในซีกโลกเหนือ ตางยื่นมือเขามาสนับสนุนทั้งดานเงินทุนและ
วิชาการ ตัวอยางเชน ธนาคารโลกเขามาสนับสนุนเงินกูเพื่อการสรางเขื่อนปากมูน เอดีบีได
วาจางบริษัท นอรคอนซัล ทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
และไดเสนอแผนการสรางเขื่อนถึง 54 เขื่อน ในขณะที่รัฐบาลของแตละประเทศก็พยายาม
เดินหนาโครงการเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอยางเต็มที่
ทศวรรษทีผ่ านมา เขื่อนขนาดใหญที่กั้นสายน้ําโขงและน้ําสาขาผุดขึน้ ราวกับดอกเห็ด และลาสุด
ในนามของ “ความรวมมือทางเศรษฐกิจ” เอดีบียังไดเสนอแผนพัฒนาเชื่อมโยงระบบสายสง
ไฟฟาในภูมิภาค เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองใหญๆ ที่ตองการโตอยางไมมีที่
สิ้นสุด... และกวาทศวรรษมานี้เอง แมน้ําโขงและลําน้ําสาขากลับถูกปดกั้น และตัดขาดเปน
ทอนๆ ดวยเขือ่ นตางๆ มากมาย

เขื่อน เขื่อน เขื่อน และเสียงสะทอนกองของคนลุม น้ําโขง
หลายปที่ผานมา เสียงสะทอนจากคนในลุมน้ําโขงที่บอกเลาความสูญเสียที่มากับเขื่อนขนาด
ใหญกําลังดังกองขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปนี้ เสียงกลาวขานถึงระดับน้ําในแมน้ําโขงที่ลดลง
อยางมากจนผิดสังเกต
ผูคนสองฝงลําน้ําเริ่มเห็นการแปรเปลีย่ นของระบบนิเวศที่เดนชัดขึ้น
ตามลําดับ ระดับน้ําโขงขึน้ -ลงไมแนนอน และไมเปนไปตามฤดูกาล การสูญหายของพันธุพืช
และพันธุปลาในลําน้ําโขงและลําน้ําสาขาเปนสิ่งที่นาวิตกยิ่ง
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หลังจากเขื่อนมานวานในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนเริ่มปดกั้นลําน้ําโขงเมื่อป
2539 ชาวบานในอําเภอเชียงของก็เริ่มสังเกตการลดลงทุกๆ ปของจํานวนปลาบึก และปลาอื่นๆ
ที่เคยจับได เขื่อนตาเฉาซานที่เพิ่งสรางเสร็จไปเมื่อปที่แลว เปนตัวเพิ่มความวิตกกังวลของคน
ปลายน้ํายิ่งขึน้ ไปอีก และระดับน้ําโขงที่ต่ําสุดเปนประวัติการณในปนี้ ทําใหชาวบานริมฝงโขง
ทางตอนเหนือของไทย และประเทศทีอ่ ยูปลายน้ําตางเพงสายตาไปที่เขื่อนที่อยูเหนือตนขึ้นไป
แตสิ่งที่นาตระหนกไปกวานั้นก็คือ จีนกําลังสรางเขื่อนเสี่ยวหวาน – เขื่อนตัวที่สามที่จะมีความ
สูงเทากับตึกระฟา 100 ชั้น และมีแผนทีจ่ ะสรางใหครบ 8 เขื่อนดวยกัน ซึ่งกระแสไฟฟาที่ผลิต
ไดทั้งหมดประมาณ 15,000 เมกะวัตต จะปอนใหกับเมืองอุตสาหกรรมใหญๆ ทางชายฝง
ตะวันออกของจีน และบางสวนมีแผนที่จะขายใหกับประเทศไทยดวย
การเรงฝเทาเพื่อความเติบโตแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ ทําใหทุกประเทศตางพยายามดึงเอาแมน้ํา
โขงมาใชประโยชนใหมากทีส่ ุด โดยเฉพาะประเทศลาวที่มีลําน้ําโขงและลําน้ําสาขาใหญนอยที่
สมบูรณที่สุด ศักยภาพการผลิต 18,000 เมกะวัตตที่ถูกประเมินไววาจะไดจากการสรางเขื่อน
นอยใหญในลาว ทําใหลาวเปนที่หมายปองของบรรดาอุตสาหกรรมการสรางเขื่อน และรัฐบาล
เองก็เล็งเห็นแนวทางที่จะนํารายไดเขาประเทศอยางเปนกอบเปนกํา อยางไรก็ตาม โครงการ
เขื่อนเทินหินบูนซึ่งถูกผลักดันและสนับสนุนโดยเอดีบี และเปนเสมือนตนแบบของเขื่อนเพื่อการ
สงออกไฟฟาในภูมิภาค (โดยขายไฟฟาใหกับประเทศไทย) กลับถูกโจมตีจากทั่วโลก มี
รายงานวา ชาวบานมากกวา 3,000 ครอบครัวกําลังประสบกับความยากลําบากในการดํารงชีวติ
หลังจากเขื่อนสรางเสร็จในป 2541 ชาวบานตองสูญเสียที่ดิน จับปลาไดนอยลง และมีอาหารและ
น้ําดื่มไมเพียงพอ
แตดูเหมือนวาเสียงเล็กๆ ของชาวบานที่ทุกขยากเหลานั้นไมเคยดังเขาหูนักสรางเขื่อน ในเวลา
นี้ ทางธนาคารโลกกําลังสนใจที่จะสนับสนุนรัฐบาลลาวเพื่อสรางเขือ่ นน้ําเทิน 2 เพื่อขายไฟฟา
ใหกับไทย พื้นที่ปาอนุรักษที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะตองจมอยูใตน้ํา พรอมๆ กับบานเรือนของประชาชนกวา 6,000 คน ซึ่งยัง
ไมรวมชาวบานอีกกวา 120,000 คนที่พึ่งพาสายน้ําแหงนี้
ผลกระทบจากการปดกั้นสายน้ําโขงที่โนนที่นี่เริ่มสอเคาความขัดแยงมากขึ้น บทเรียนกวาสิบป
ของการปดกั้นลําน้ํามูนโดยเขื่อนปากมูนทางภาคอีสานของไทย ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลก
ไดบงบอกถึงความสูญเสียอยางไมสามารถประเมินคาได บทเรียนจากที่อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคก็ทาํ
ใหเราไดเห็นวา มันไมไดเพียงแตทําลายระบบนิเวศของทั้งลําน้ํา และชีวิตทัง้ หมดทั้งมวลที่
พึ่งพิงกับสายน้ํา เขื่อนยังสรางความบาดหมางระหวางเจาหนาที่รัฐกับราษฎร และความราวฉาน
ของคนในพื้นที่นั้นๆ ดวย... และเมื่อมองภาพรวมของแมน้ําโขงทั้งลุมในฐานะแมน้ํานานาชาติที่
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ตางฝายตางรุมแยงชิง คงจะไมผิดเกินไปนักที่จะบอกวา ผลกระทบกําลังไปไกลเกินกวาทีใ่ คร
เคยคาดคิด
ไมเพียงเฉพาะคนเชียงแสน และคนเชียงของในประเทศไทยเทานัน้ มองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของสายน้ําอยางวิตกกังวล ชาวบานในจังหวัดรัตนคีรี และสตึงเตรง ประเทศกัมพูชา ตองเผชิญ
กับหายนะที่มากับเขื่อนที่อยูไกลจากพวกเขาไปถึง 300 กิโลเมตร ในประเทศเวียดนาม เขื่อนยา
ลี ฟอลล ที่กั้นแมน้ําเซซาน สาขาของแมน้ําโขง สามารถผลิตกระแสไฟฟา 720 เมกะวัตต ใหกบั
ประเทศที่กําลังเติบโตอยางเวียดนาม
ไมเพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมชาติพันธุใน
ประเทศเวียดนามกวา 6,000 คนที่ตองอพยพออกจากพื้นที่เทานั้น จากรายงานของศูนยวิจัยใน
เวียดนามพบวา ประชาชนมากกวา 60,000 คนซึ่งอยูใตเขื่อนยาลี ฟอลล กําลังมีความเปนอยูที่
ยากลําบาก และตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน... ขามพรมแดนไปไกลในประเทศกัมพูชา
ชาวเขมรในลุม น้ําเซซานกําลังเรียกรองกับทั้งรัฐบาลของตนและรัฐบาลเวียดนามใหจัดการกับ
ปญหานี้อยางจริงจัง เพราะการเปลี่ยนแปลงของสายน้ําหลังการสรางเขื่อนยาลี ฟอลล ทําให
พวกเขาตองเผชิญกับภาวะน้ําแหง และน้ําทวมอยางเฉียบพลันอยางไมสามารถคาดเดาได ขาว
พืชผลทางการเกษตร และเครื่องมือประมงเสียหาย คุณภาพน้ําต่ําลงและนํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ
และความตาย
ความเสียหายเหลานี้ไมสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได แตเขื่อนทั้งหมดลวนเกิดขึ้นจาก
ความตองการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น
และในวันนี้มันก็ถกู ยังใชเปนขออางในการเสนอ
โครงการขนาดใหญอีกเชนเคย
พาวเวอรกริด – แผนเชื่อมโยงไฟฟา ตัดทอนสายน้ําและสายสัมพันธ
รายงานของบริษัทที่ปรึกษา นอรคอนซัล ซึ่งวาจางโดยเอดีบี ไดเสนอใหมีการสรางเขื่อนไฟฟา
พลังน้ํา และสรางตลาดไฟฟาดวยการเชือ่ มตอสายสงไปทั่วทั้งภูมิภาค (regional power grid)
เพื่อถายเทไฟฟาไปยังแหลงที่มีความตองการใชไฟฟาสูง เชน ประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม มีการระบุถงึ การเชื่อมตอระบบสายสงไฟฟาจากเขื่อนขนาดใหญ ที่สามารถจาย
ไฟฟาในราคาถูก อยางเชน เขื่อนทาซาง ในประเทศพมา เขื่อนน้ําเทิน 2 ในประเทศลาว เขื่อน
จิงหง และนั่วจาตู ในประเทศจีน
ที่ผานมา เอดีบีไดสนับสนุนเงินใหเปลาเพื่อศึกษาเตรียมการ และกําลังเตรียมแผนที่จะอนุมัติ
เงินกูอีกหลายกอนสําหรับการสรางระบบสายสงในจุดตางๆ ดวย เชน ภายในปนี้ เอดีบีมีแผนที่
จะอนุมัติเงินกูสําหรับการสรางโครงขายระบบไฟฟาที่เชือ่ มระหวางกัมพูชากับประเทศไทย และ
จะใหเงินชวยเหลือทางดานเทคนิคสําหรับโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ที่จะเชื่อมโยงไฟฟาจากลาว
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มายังประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งหมดทั้งปวงนี้ คือสิ่งที่เอดีบีเรียกมันวา “ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง” ที่อยูบนพื้นฐานของ “ความเทาเทียม”
ในขณะที่ วิฑรู ย เพิ่มพงศาเจริญ – สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูต ิดตาม
นโยบายดานพลังงานในภูมิภาคแมน้ําโขงมาโดยตลอด ไดตั้งขอสังเกตวา การเสนอโครงการ
สรางระบบสายสงที่จะเชื่อมโยงกันระดับภูมิภาคเชนนี้ กระบวนการตัดสินใจและผลประโยชนอยู
บนพื้นฐานความเทาเทียมกันจริงหรือ? – “ถาเราพิจารณาประเทศในภูมิภาคแมน้ําโขง เราก็จะ
เห็นประเทศไทยมีบทบาทเปนศูนยกลาง
มีประเทศเพื่อนบานที่พยายามเขามารวมอยูใน
เศรษฐกิจเดียวกัน เชน ลาว กัมพูชา และพมา เหมือนอยางที่นายกรัฐมนตรีของไทยไดกลาวไว
ในปฏิญญาพุกามวา ‘สี่ประเทศ หนึ่งเศรษฐกิจ’ ในขณะที่จีนก็เปนมหาอํานาจอยูขางบน และ
เวียดนามก็กําลังมาแรง ถาพิจารณาใหดีแลว โครงการเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาในภูมิภาคนี้ ผูที่
ไดประโยชนจะเปนไทย และจีน กับอุตสาหกรรมกอสรางเขื่อน ไมนาจะอยูบนพื้นฐานของความ
เทาเทียมอยางที่กลาวอางเลย”
นอกจากนี้ แนวคิดของโครงการเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟานี้ยังถูกวิพากษวิจารณวา ยังคง
อยูในกรอบความคิดเดิม ๆ ที่มองการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเสนตรงที่พุงขึน้ ไปอยางไมมีที่
สิ้นสุด และความตองการพลังงานถูกใชเปนตัวชีว้ ัดสําหรับความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญ
โครงการขนาดใหญที่เชื่อมโยงกันระดับภูมิภาคเชนนี้ ยังกอใหเกิดคําถามตางๆ มากมายถึง
ความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของโครงการ ที่ตองการ “ความรวมมือ” ที่มากไปกวา
เรื่องเศรษฐกิจ
“มันเปนการเสนอที่อยูบนพื้นฐานของความตองการทีไ่ มมีที่สิ้นสุด
ถามวาเศรษฐกิจจะโตไป
เรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุดจริงๆ หรือเปลา และเราจะปลอยใหความตองการไฟฟาของเราไปเปนอยาง
ไรขีดจํากัดอยางนั้นหรือ ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ ในความเปนจริง ความพรอมของประเทศ
ตางๆ ในภูมภิ าคนี้กับโครงการใหญ ๆ ที่ครอบคลุมกวางไกลไปกวาประเทศของตัวเองเชนนีย้ ัง
มีคําถามเต็มไปหมด ไมวาจะเปนเรื่องทางเทคนิค เชน ระบบของสายสงไฟฟาตองมีมาตรฐาน
เดียวกัน ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียดานสังคม และสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ปญหา
เรื่องความไววางใจและยอมรับที่จะประสานงานกัน เพราะโครงขายระดับภูมภิ าคเชนนี้ ตองมี
ศูนยในการดูแลควบคุม คําถามก็คือวาใครจะควบคุม สั่งการ มันเปนปญหาเรื่องอธิปไตยเขามา
เกี่ยวของแลว ซึ่งเปนปญหาที่ใหญ และละเอียดออนมาก”
วิฑูรย ยังเสนอในทางกลับกันวา “ความจริง ศักยภาพดานพลังงานของภูมิภาคแมน้ําโขง ไม
จําเปนตองสรางเขื่อนขนาดใหญ แตเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กที่กระจายกันออกไป และเรามี
ศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนอยูมาก และนาจะเพียงพอ”
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นี่เปนเพียงตัวอยางของการพัฒนาดานพลังงานในลุมน้าํ โขงเทานั้น... การเดินทางอันยาวไกล
ของสายน้ําโขงกําลังถูกกักกั้นและตัดทอนดวยเขื่อนตามรายทาง ความสัมพันธแบบดั้งเดิมที่
เชื่อมรอยกันดวยสายน้ํา
กําลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธเชิงเดี่ยวที่ผูกโยงกันดวย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ...
ลองนึกภาพในอนาคตเมื่อเขื่อนขนาดใหญปดกั้นสายน้ําโขงที่โนนที่นี่ตามแผนจนหมดสิ้น สาย
สงไฟฟาพาดผานระโยงระยางไปทั่วทั้งภูมิภาค วันนั้น คนในลุมน้าํ โขงจะอยูกันอยางไร?
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