เขื่อนไซยะบุรี

และ เขื่อนปากลาย

โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
สิงหาคม 2550

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการพลังงานแหงชาติ สปป.ลาว ไดออกเอกสาร “แผนพัฒนา
พลังงานในประเทศลาว”
โดยระบุถึงโครงการดานพลังงานที่กําลังดําเนินการและโครงการที่อยูใน
แผน ซึ่งโครงการสวนใหญเปนโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา ทั้งนี้ มีการระบุถึงโครงการทั้งหมดกวา 70
โครงการ แตมีอยู 7 โครงการที่ระบุวาเปนโครงการที่ “ไมเปดสําหรับการพัฒนา” ซึ่งสวนใหญเปน
โครงการเขื่อนที่ตั้งอยูบนแมน้ําโขงสายหลัก
แตในเวลาไมกี่เดือนถัดมา
รัฐบาลลาวก็ลงนามใน
ขอตกลงกับนักลงทุนสรางเขื่อนจากประเทศจีน
และไทย
เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการเขื่อน 2 เขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลัก นั่นคือ เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนปากลาย (ดูแผนที่
ประกอบ)
ในเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับ
รัฐบาลลาว เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสราง เขื่อนไซยะบุรี ขนาดกําลังการ
ผลิต 1,260 เมกะวัตต โดยตัวเขื่อนจะเปนเขื่อนแบบ run-of-river (เชนเดียวกับเขื่อนปากมูน) ซึ่ง
จะกั้นแมน้ําโขงสายหลักที่จังหวัดไซยะบุรี ทางตอนเหนือของประเทศลาว
โดยมีมูลคาการลงทุน
ประมาณ 1,700-1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 หมื่นลานบาท
ทั้งนี้ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจะใชระยะเวลาไมเกิน 30 เดือน และมีแผนจะเริ่ม
กอสรางไดประมาณตนป 2554 โดย ช.การชาง จะมอบหมายใหบริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด ซึ่ง
ถือหุนโดย ช.การชาง ทั้งหมด เปนผูรับเหมากอสรางหลัก และบริษัทยังไดรับสัมปทานในการผลิต
กระแสไฟฟาจากรัฐบาลลาวเปนเวลา 30 ป (รวมระยะเวลากอสราง) โดยคาดวาโครงการจะแลวเสร็จ
และผลิตกระแสไฟฟาเพื่อขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดประมาณไตร
มาสสุดทายของป 2558 ทั้งนี้บริษัท ช.การชาง คาดวาจะมีรายไดจากการขายไฟฟาให กฟผ. ไมต่ํา
กวา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป และรายจายการดําเนินการและบํารุงรักษาจะตกประมาณรอยละ 3
ของรายรับ
ถัดมาในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทผูผลิตไฟฟารายใหญของจีนสองราย คือ บริษัทชิโนไฮโดร คอร
ปอเรชั่น กับบริษัท ไชนาแนชชันนัล อิเลคโทรนิคส อิมพอรทแอนดเอ็กพอรท คอรปอเรชั่น ไดลง
นามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว
เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจสําหรับโครงการ
เขื่อนปากลาย ขนาดกําลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต ซึ่งจะกั้นแมน้ําโขงสายหลักทางตอนใตของ
จังหวัดไซยะบุรีติดกับแขวงเวียงจันทน กอนที่แมน้ําโขงจะไหลเขาสูจังหวัดเลย เขื่อนปากลายมี

มูลคาการลงทุนประมาณ 1,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 หมื่นลานบาท และบริษัทจีนยัง
จะไดรับสัมปทานในการผลิตกระแสไฟฟาจากรัฐบาลลาวเปนเวลา 30 ป (รวมระยะเวลากอสราง)
หากการศึกษาความเปนไปไดไมมีปญหา
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในขณะที่ขอมูลของทั้งสองโครงการในปจจุบันยังมีนอยมาก แตการศึกษา “โครงการไฟฟาพลังน้ํา
แบบ run-of-river บนแมน้ําโขงสายหลัก” เมื่อป 2537 ของสํานักเลขาธิการแมน้ําโขง (ซึ่งตอมาได
แปรสภาพเปนคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในป 2538) ไดประมาณการณไววา เขื่อนไซยะบุรี และ
เขื่อนปากลาย จะตองอพยพประชาชน 1,720 คน และ 11,780 คน ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองโครงการนี้
เปนสวนหนึ่งของโครงการเขื่อนขั้นบันไดแบบ
run-of-river
(เปนเขื่อนยกระดับตามลําน้ําแบบ
เดียวกับเขื่อนปากมูน) ที่มีการเสนอไว 5 เขื่อนทางตอนเหนือของประเทศไทยและลาว นอกจากนี้
การศึกษาเรื่องประมงที่ตีพิมพโดยสํานักเลขาธิการแมน้ําโขงในปเดียวกันนั้น ยังไดกลาวถึงขอมูลที่
ยังมีไมเพียงพอที่จะประเมินผลกระทบในรายละเอียดของแตละโครงการ อยางไรก็ตาม งานศึกษา
ยังไดระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการสรางเขื่อนทั้งหมด 5 แหงตามแผนวา เขื่อนเหลานี้จะ
เปลี่ยนแปลงลําน้ําโขงที่ไหลอิสระใหกลายเปนระบบขั้นบันได และพื้นทีช
่ ุมน้ํา พื้นที่วางไขและที่อยู
อาศัยของปลา
ปดกัน
้ เสนทางการอพยพของปลาในแมน้ําโขง
และสงผลกระทบตอความ
1
หลากหลายทางชีวภาพในที่สุด
การสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักเปนประเด็นที่ประเทศตาง
ๆ
ในแมน้ําโขงลวนวิตกกังวล
โดยเฉพาะประเทศที่อยูปลายน้ําของเขื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวอยางผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อน
ขนาดใหญบนแมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีน เชน เขื่อนมานวาน และเขื่อนตาเฉาชาน ได
เปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ํา ทําใหเกิดการพังทลายของชายฝงอยางรุนแรง อีกทั้งทําลาย
แหลงหากินและวางไขของปลา สรางผลเสียหายตอการประมง และวิถีชีวิตผูคนทีพ
่ ึ่งพาแมน้ําโขง
ทางตอนลาง เชน อําเภอเชียงแสน และเชียงของ ในชวงที่ผานมาอยางเห็นไดชัด
ในขณะที่การสรางเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนปากลายก็มีประเด็นที่นาวิตกกังวลไมยิ่งหยอนไปกวากัน
จากการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงป 2545 ระบุวา พื้นที่สรางเขื่อนทั้งสองแหงนั้นเปนหุบ
เขาสูงชัน มีพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงซึ่งเปนแหลงอาศัยของปลาคอนขางจํากัด เพราะฉะนั้นปลาใน
บริเวณนี้จะอาศัยตามวังปลา (deep pool) ในชวงลําน้ําระหวางไซยะบุรีกับหลวงพระบาง และอพยพ
ไปวางไขทางตอนบนของลําน้ําโขง2 นั่นหมายความวา หากมีการสรางเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนปาก
ลายกั้นขวางลําน้ําโขง ยอมสงผลคุกคามตอประชากรปลาในแมน้ําโขง
ในรายงานฉบับเดียวกัน ยังไดระบุถึงวังปลาใกลกับบานเมืองเลียบ ซึ่งชาวประมงในจังหวัดไซยะบุรี
เชื่อวาเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาบึกในหนาแลง สวนชาวบานที่จังหวัดบอแกวก็เชื่อวาปลาบึกที่
พวกเขาจับไดมาจากไซยะบุรี
นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ยังไดหยิบยกประเด็นการทําลายวังปลาหากมีการสรางเขื่อน
ซึ่ง
ผลกระทบขอนี้เปนที่ประจักษกันดีจากการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงสาขา เชน โครงการเขื่อนยาลี
ฟอลลบนลําน้ําเซซาน และเขื่อนเทิน-หินบูนบนลําน้ําเทิน โดยการศึกษาไดชี้วาวังปลาบางแหงของ
ลําน้ําเซซานและน้ําเทินไดหายไปอยางสิ้นเชิง
การสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักเปนประเด็นรอนที่ภาคประชาสังคมของประเทศในลุมแมน้ําโขง
ตอนลางตางวิพากษวิจารณถึงความชอบธรรม
เนื่องจากแมน้ําโขงถือเปนแมน้ํานานาชาติที่
6
ประเทศใชรวมกัน
หากมีการขวางกั้นลําน้ําในตอนบนยอมสงผลเสียหายตอประเทศที่อยูทาง
ตอนลาง และโครงการเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนปากลายที่กําลังวางแผนอยูนี้ก็มีความเปนไปไดสูงวา
จะสงผลกระทบโดยตรงตอเมืองสําคัญ ๆ ทางใตเขื่อนอยางเชน จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย
ของไทย รวมไปถึงกรุงเวียงจันทนของลาวดวย
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