Press Briefing พฤศจิกายน 2550
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงปดปากเงียบ
ขณะโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงจอคิวเดินหนา
เขื่อนขนาดใหญบนแมน้ําโขงสายหลักกําลังฟนคืนชีพ
หลังจากเตรียมการวางแผนมามากกวาหนึ่งทศวรรษ
เขื่อนขนาดใหญ 6 เขื่อนบนแมน้ําโขงตอนลางกําลัง
ฟนคืนชีพอีกครั้ง
และแมวาจะเคยละทิ้งขอเสนอ
การสรางเขื่อนเหลานี้ไปแลวในอดีต เนื่องจากเปน
โครงการที่ทําลายสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล อีกทั้ง
มีราคาสูงเกินไป อยางไรก็ตาม ตั้งแตตนป 2549
บริษัทสัญชาติไทย มาเลเซีย และจีน กลับไดรับไฟ
เขียวจากรัฐบาลในลุมแมน้ําโขงตอนลาง
ให
เดินหนาศึกษาความเปนไปไดของเขื่อนตาง ๆ บน
แมน้ําโขงสายหลัก ซึ่งโครงการที่มีการผลักดันอยู
ในขณะนี้ ไดแก
(1) เขื่อนดอนสะฮอง แขวงจําปาศักดิ์ ประเทศลาว
มีการลงนามในบันทึกชวยจํา
หรือเอ็มโอยู
ระหวางบริษัท เมกะ เฟรสท คอรปอเรชั่น จํากัด
ของมาเลเซีย กับรัฐบาลลาว เมื่อเดือนมีนาคม
2549
เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
(2) เขื่อนไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว มีการ
ลงนามในเอ็มโอยู ระหวางบริษัท ช. การชาง
มหาชน จํากัด ของไทย กับรัฐบาลลาว เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2550 เพือ
่ ทําการศึกษาความ
ที่มา: Acres International Limited and Campaigne Nationale du Rhone, 1994,
เปนไปไดของโครงการ
Mekong Mainstream Run-of-River Hydropower, Mekong Secretaroat, Bangkok.
(3) เขื่อนปากลาย แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว มี
การลงนามในเอ็มโอยู ระหวางบริษัท ชิโน
ไฮโดร คอรปอเรชั่น และบริษัทไชนา เนชั่นแนล อิเลคโทรนิคส อิมพอรต จํากัด กับรัฐบาลลาว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 เพือ
่ ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
(4) เขื่อนปากแบง แขวงอุดมไซ ประเทศลาว มีการลงนามในเอ็มโอยู ระหวางบริษัท ตาถัง อินเตอร
เนชั่นแนล พาวเวอร เจเนเรชั่น จํากัด กับรัฐบาลลาว เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 เพื่อทําการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ
(5) เขื่อนซําบอ จังหวัดกระแจะ ประเทศกัมพูชา มีการลงนามระหวางบริษัท ไชนา เซาธเทิรน พาว
เวอรกริด กับรัฐบาลกัมพูชา เมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
(6) เขื่อนบานกุม ชายแดนไทย-ลาว (อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี) ทางกระทรวงพลังงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดวาจางใหบริษัทปญญา คอนซัล
แตนท จํากัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปน
นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 โดยคาดวาจะใชเงินลงทุน 90,000 ลานบาท
นอกจากนี้ ทาง พพ. ยังไดเสนอโครงการ เขื่อนผามอง บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย ซึ่งได
วาจางใหบริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท ทําการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ และมีรายงานวาลาสุดมีการวาจางสถาบันการศึกษาทองถิ่น ลงทําการศึกษา
ผลกระทบทางสังคม ในหมูบานตางๆ ในเขต อ.ปากชม จ.เลย ทั้งนี้ยังไมมีการเปดเผยขอมูล
โครงการอยางเปนทางการ

ที่ตั้งของเขื่อนทั้งหมดที่กลาวมาลวนเปนโครงการที่ทางบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติแคนาดากับฝรั่งเศส
เคยเสนอไวกับสํานักงานเลขาธิการแมน้ําโขง เมื่อป 2537 (ดูแผนที่ประกอบ)1 ซึ่งการศึกษาในป
2537 นั้นไดเสนอชุดเขื่อนแบบ run-of-river (แบบเดียวกับเขื่อนปากมูน) ที่มีความสูงประมาณ 30
ถึง 60 เมตร โดยจะทําใหเกิดอางเก็บน้ําที่มีความยาวมากกวา 600 กิโลเมตร และตองอพยพ
ประชาชนประมาณ 57,000 คน
เขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักคุกคามชุมชนแมน้ําโขง
ขณะที่ยังไมมีการเปดเผย
หรือรายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมของแตละ
โครงการ แตการศึกษาจํานวนมากที่ผานมา ก็ไดชี้ใหเห็นถึงผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางที่
จะเกิดขึ้นกับชุมชนแมน้ําโขง ซึ่งประชาชนเหลานี้พึ่งพาหากินอยูกับทรัพยากรของแมน้ําโขง
ในเดือนพฤษภาคม 2550 ทีผ
่ านมา นักวิทยาศาสตรกวา 30 คน ไดสงจดหมายถึงเจาหนาที่ระดับสูง
ของรัฐบาลในประเทศแมน้ําโขง และคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission หรือ
เอ็มอารซี) เรียกรองใหมีการพิจารณาโดยใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ไดชี้ใหเห็นถึงผลเสียหายใน
วงกวางของเขื่อนดอนสะฮองตอการประมง และตอวิถีชีวิตชุมชนที่พ่งึ พิงกับการหาปลาในแมน้ําโขง
ในจดหมายระบุวา “สถานที่กอสรางเขื่อนดอนสะฮอง ขนาด 240 เมกะวัตต อาจเปนสถานที่ที่เลวราย
ที่สุดก็วาได เพราะเปนพื้นที่ที่เปนเสนทางการอพยพที่สําคัญของปลาในแมน้ําโขง ซึ่งถือไดวาเปน
แหลงประมงน้ําจืดที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก”
สวนโครงการเขื่อนซําบอ ในจังหวัดกระแจะ ก็จะกั้นเสนทางอพยพที่สําคัญของปลา ที่จะอพยพจาก
ทะเลสาบเขมรขึ้นมายังแมน้ําโขง
ผลกระทบอยางใหญหลวงจะเกิดขึ้นกับการประมงของประเทศ
กัมพูชา ซึ่งรายไดผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (จีดีพ)ี มาจากการประมงถึง 12 เปอรเซ็นต ทั้งนี้
รายงานสรุปดานนโยบายของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงแหงชาติกัมพูชาเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังไดระบุวา
“การสูญเสียทางดานประมงแมเพียงเปอรเซ็นตเล็กนอย แตมันหมายถึงการสูญเสียปลาจํานวนหลาย
แสนตัน และเงินหลายลานดอลลาร”2
รายงานวิจัยที่ตีพิมพโดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเมื่อป 2547 ไดระบุถึงโครงการเขื่อนตาง ๆ ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการชลประทาน ผลิตไฟฟาพลังน้ํา และควบคุมน้ําทวม เหลานี้วา “เปนการคุกคาม
อยางใหญหลวงตอปลาและการประมงในแมน้ําโขง”3 ซึ่งตางจากผูสนับสนุนการสรางเขื่อนทั้งหลาย
ที่มักอางอยูบอยครั้งวา หากมีการจัดการที่เหมาะสม ก็สามารถบรรเทาผลกระทบได แตงานวิจัยฉบับ
นี้ไดชี้ใหเห็นวา “จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไมมีตัวอยางของมาตรการที่สัมฤทธิ์ผลใด ๆ ในภูมิภาค ที่จะชวย
ลดผลกระทบของเขื่อนที่มีตอการประมง”4
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง: ปกปอง หรือทําลายแมน้ําโขง?
แมวาจะมีการระบุถึงผลเสียหายรายแรงตอระบบนิเวศ และเศรษฐกิจจากการเขื่อนแมน้ําโขงตอนลาง
แตที่ผานมา คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง หรือเอ็มอารซี – หนวยงานที่มีภารกิจหลักในการปกปอง
แมน้ําโขงภายใต “ขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน” เมื่อป 2538 – กลับ
ปดปากเงียบ
ขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมน้ําโขงอยางยั่งยืน ป 2538 (ขอตกลงแมน้ําโขง) เปน
ขอตกลงที่เกิดขึ้นแทนที่ขอตกลงที่เคยทําไวกอนหนานี้ 2 ครั้ง คือ เมื่อแรกกอตั้งคณะกรรมการแมน้ํา
โขงเมื่อป 2500 และขอแถลงในหลักการสําหรับการใชประโยชนจากน้ําในลุมแมน้ําโขงตอนลางเมื่อ
ป 2518
ในชวงระหวางทศวรรษ 1960-1970 คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดรางแผนการสรางชุดเขื่อนขนาด
ใหญ 7 เขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักทางตอนลาง
แตแผนการเหลานี้ไมสามารถกอรูปกอรางได
เนื่องจากขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมอยางใหญหลวงที่จะเกิดขึ้น
รวมถึง
ความขัดแยงทางการเมืองในชวงเวลานั้น
แตที่ผานมา คณะกรรมการแมน้ําโขง (ชื่อเดิมของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง) และสํานักงานเลขาธิการแมน้ําโขง
ตางใชเวลาและทุนทรัพยจํานวน
มากไปกับ “การทบทวน” แผนการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลัก รวมทั้งมีการระบุถึงโครงการ
เขื่อนอีกจํานวนมากกวา 200 เขื่อน ซึ่งสวนใหญอยูบนแมน้ําสาขาของแมน้ําโขงที่ไหลมาจากที่ราบ
สูงของประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การลงนามในขอตกลงแมน้ําโขงเมื่อป 2538 เสมือนเปนการสงสัญญาณใหเห็นถึงพันธกิจใหมที่
มุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน การปกปองสิ่งแวดลอม และการจัดการแมน้ําสําหรับผูใชประโยชนในวง
กวาง
ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากจุดเนนกอนหนานี้ที่พูดถึงการเปลี่ยนถายทรัพยากรเพื่อการสรางเขื่อน
ขนาดใหญบนแมน้ําโขงและแมน้ําสาขา
แมวา การสถาปนาคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงครั้งนั้นจะ
ไดรับการเยินยอวาเปนกาวขามความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอกันในอดีตของภูมิภาคแมน้ําโขง
แต
คณะกรรมการแมน้ําโขงก็ยังถูกครอบงําโดยผลประโยชนของชาติที่เปนสมาชิก
ซึ่งติดยึดอยูกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเหนือสิ่งอื่นใด
เปนที่ประจักษวา คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในวันนี้ไมสามารถยืนหยัดในหลักการตามขอตกลงแมน้ํา
โขงป 2538 และยังคงปดปากเงียบกริบเกี่ยวกับการผลักดันโครงการเขื่อนขนาดใหญที่คุกคามแมนา้ํ
โขงและประชาชนในลุมน้ํา
ภายใตมาตรา 7 ของขอตกลงแมน้ําโขงป 2538 ระบุถึงภารกิจของ
คณะกรรมาธิการวา มีหนาที่ใน “การปองกันและการหยุดยั้งผลกระทบที่เปนอันตราย จะมีการดําเนิน

ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อหลีกเลี่ยง ลด และบรรเทาผลกระทบที่เปนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา สภาพน้ํา (ระบบนิเวศน) และความ
สมดุลยดานนิเวศนวิทยาของระบบแมน้ํา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา และการใชทรัพยากรน้ําของลุม
แมน้ําโขง…” อยางไรก็ตาม แทบจะไมปรากฏวาคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงไดใชความพยายามใด ๆ
ในการใหคําแนะนําตอรัฐบาลประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการสรางเขื่อนในแมน้ําสายหลักตอนลาง ทั้ง ๆ
ที่ทศวรรษที่ผานมา ความรูที่ดีที่สุดเกี่ยวกับระบบนิเวศของแมน้ํากับความสัมพันธทม
ี่ ีตอความมั่นคง
ในวิถีชีวิตของประชาชนมาจากการวิจัยของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ซึ่งไดชี้ใหเห็นวา ผลกระทบ
รายแรงที่จะตามมา

ตามเปาประสงคของขอตกลงแมน้ําโขง

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงยังมีความชอบธรรมในการ

“ทําการศึกษาและการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม
และรักษาความสมดุลยดาน
(มาตรา 24), และมีภารกิจในกระบวนการการหารือระหวางหรือ
นิเวศนวิทยาของลุมแมน้ําโขง”

ภายในรัฐสมาชิก,
และประเมินขอเสนอในการใชน้ําจากแมน้ําโขงในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ปริมาณการไหลของแมน้ําโขงสายหลักและทะเลสาบเขมร

อยางไรก็ตาม แทนที่คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงจะเขามาทําใหเกิดกระบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเดินหนาโครงการเหลานี้อยางเปดเผยและเปดใหมีสวนรวม
ตามหลักการที่ระบุไวในขอตกลง
แมน้ําโขงป 2538 คณะกรรมกาธิการแมนา้ํ โขงกลับลมเหลวที่จะบอกตอสาธารณะเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของโครงการพัฒนาในลักษณะนี้ แตกลับตัดทอนแกไขและเก็บงําขอมูลเหลานั้นไว ไมเปดเผยตอ
สาธารณะ
รายงานจากนักวิจัยอิสระที่ประเมินคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดชี้ใหเห็นปญหาสําคัญ
ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงคือ “การตรวจทานแกไขและควบคุมขอมูลทางวิทยาศาสตร”5 ซึ่งเปน
ที่เขาใจกันวา
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการเปดเผยเรื่องผลกระทบดานลบของโครงการพัฒนาบาง
โครงการนั่นเอง
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 เปนตนมา คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดรับการสนับสนุนดานการเงินถึง
23 ลานเหรียญสหรัฐฯ (มากกวา 800 ลานบาท) จากประเทศเดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม
และประเทศแหลงทุนอื่น ๆ
ความจริงแลว การสนับสนุนดานการเงินและดานเทคนิคนั้นตั้งอยูบน
พื้นฐานที่วา คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงจะสงเสริมและประสานความรวมมือเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกลับลมเหลวที่จะปกปองนิเวศวิทยาของแมน้ําโขง
และนี่เปนสิ่งที่ประเทศที่สนับสนุนดานการเงินเหลานี้คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
และภาคประชา
สังคมตองตั้งคําถามตอบทบาทและการดํารงอยูของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
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