เขือ่ นไซยะบุร:ี ข้อเท็จจริงและข้อวิพากษ์วจิ ารณ์
โครงการฟืน้ ฟูนเิ วศในภูมภิ าคแม่นำ้ โขง (TERRA)
มกราคม 2554
เขือ่ นไซยะบุรี เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งจะปิดกั้นลำน้ำโขงสายหลัก
ทีแ่ ขวงไซยะบุรี ทางภาคเหนือของประเทศลาว ห่างจากหลวงพระบาง
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นหนึ่งใน 12
โครงการเขือ่ นกัน้ แม่นำ้ โขงสายหลักทางตอนล่าง ทีก่ ำลังถูกผลักดัน
อยูใ่ นขณะนี้ (ดูแผนทีป่ ระกอบ) ในอดีตแผนการสร้างเขือ่ นบนแม่นำ้
โขงสายหลักทางตอนล่างได้รบั การศึกษาไว้โดยสำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่นำ้ โขง (Mekong Committee)1 เมือ่ ปี 2537 แต่
ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากเป็นโครงการที่จะ
ก่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมหาศาล มีราคาสูงเกินไป และต้อง
อพยพประชาชนเป็นจำนวนมาก

เขือ่ นไซยะบุรี

ในบรรดาโครงการ 12 เขือ่ นใหญ่ทก่ี น้ั แม่นำ้ โขงสายหลักของลุม่ แม่นำ้
โขงตอนล่างนัน้ เขือ่ นไซยะบุรถี อื ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
มากที่สุดในขณะนี้ เพราะหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างบริษทั ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กับรัฐบาลลาว เพือ่
ทำการศึกษาสำรวจออกแบบเขื่อนไซยะบุรี ในปี 2550 บริษัท
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นทีป่ รึกษาในการรวบรวม
ศึกษาสำรวจ และศึกษาความเหมาะสมของโครงการตั้งแต่เดือน
กันยายน 2550 และสิน้ สุดในเดือนเมษายน 2551
จากนัน้ ในปี 2551 บริษทั ช.การช่าง ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงเพือ่
การพัฒนาโครงการ (Project Development Agreement) กับรัฐบาล
ลาว โดยระบุวา่ การศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า เขือ่ นไซยะบุรมี ขี นาดกำลัง
การผลิตติดตัง้ 1,280 เมกะวัตต์ เป็นเขือ่ นทดน้ำ (run-of-river แบบ
เดียวกับเขือ่ นปากมูน) มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 2,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 65,000 ล้านบาท) เมือ่ การก่อสร้างแล้วเสร็จจะ
สามารถผลิต กระแสไฟฟ้าขายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ได้ประมาณ 7,370 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

ทัง้ นี้ บริษทั ช.การช่าง ระบุในจดหมายทีแ่ จ้งต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่า ในขณะนีผ้ ลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนีเ้ สร็จ
สมบูรณ์แล้ว และกล่าวถึงมติของกพช. ทีไ่ ด้เห็นชอบให้มกี ารลงนามบันทึก
ข้อตกลงรับซือ้ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไซยะบุรใี นประเทศลาวทีจ่ ะขายไฟฟ้าให้
ไทยจำนวน 1,220 เมกะวัตต์ ในราคา 2.159 บาทต่อหน่วย โดยในการนีไ้ ด้มี
การจัดตัง้ บริษทั ย่อยเพือ่ วัตถุประสงค์ในการรับสัมปทานการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากลาวในชือ่ ว่า Xayaburi Power Company Limited (XPCL) เป็นผูร้ ว่ มลงนาม
ใน MOU กับ กฟผ. รายละ เอียดใน MOU ระบุราคาค่าไฟเฉลีย่ (Levelized
tariff) เท่ากับ 2.159 บาท/หน่วย (GWh) และ MOU จะมีผลบังคับเป็นเวลา
ต่ อ มาในเดื อ นมี น าคม 2553 ที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 18 เดือนนับตัง้ แต่วนั ลงนาม หรือจนกว่าจะมีการลงนามในสัญญาข้อตกลง
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มมี ติเห็นชอบร่าง MOU ในการรับซือ้ ซือ้ ขายไฟ (PPA) แล้วแต่วา่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
ไฟฟ้าจากโครงการเขือ่ นไซยะบุรี และมอบหมายให้ กฟผ. นำ ร่างฯ
ดังกล่าวไปร่วมเจรจาลงนามในสัญญาข้อตกลงซื้อขายไฟ (Power ในเดือนเมษายน 2553 บริษทั ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า
Purchase Agreement) กับผูล้ งทุนต่อไป ซึง่ ไทยจะรับซือ้ ไฟฟ้า 1,220 ธนาคารใหญ่ของไทย 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 29 ปี โดยบริษทั ช.การช่าง (ลาว) จํากัด กรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มขี อ้ ตกลงปล่อยเงินกูร้ ว่ มมูลค่ารวม 7.5
จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก คาดว่าการก่อสร้างจะดำเนินการ หมืน่ ล้านบาทให้กบั โครงการเขือ่ นไซยะบุรี และคาดว่าจะเซ็นสัญญาเงินกูไ้ ด้
แล้วเสร็จ และทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่กฟผ.ได้ ภายใน 6 เดือน โดยมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท ใช้เวลา
ประมาณปี 2562
ก่อสร้าง 8 ปี ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ ล่าสุด ในเดือน
ธันวาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยถึง
1
ปัจจุบันคือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ Mekong River Commission
แผนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยระบุวา่ กำลังเร่งเจรจาเพือ่ จะหา
ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแทนที่คณะกรรมการแม่น้ำโขง ภายหลังจากที่ 4 ประเทศ
ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไซยะบุรีภายในต้นปี 2554 โดยตั้งเป้าเข้า
ได้ลงนามข้อตกลงแม่น้ำโขงในปี 2538
ไปร่วมทุนในสัดส่วนขัน้ ต่ำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าโครงการรวม

1

อย่างไรก็ดี มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อย 6 ประการต่อการเจรจา ต้องแบกภาระอันเกิดจากการลงทุนในโครงการทีไ่ ม่มคี วามไม่จำเป็น
ซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีที่หน่วยงานฝ่ายไทยดูเหมือนกำลัง ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปริมาณไฟฟ้าสำรองในสัดส่วนที่สูงกว่า
25% ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ กพช. ต้องเร่งรัดให้ทำ
ดำเนินการอย่างเร่งรัดมาตัง้ แต่ตน้ ปี 2553 ทีผ่ า่ นมา ดังนี้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยะบุรีที่อาจกลายเป็น
มติ กพช. 12 มีนาคม 2553 ขาดความโปร่งใส และขัดต่อ
ภาระทีผ่ ใู้ ช้ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องแบกรับ
หลักธรรมาภิบาล
นอกจากนั้น ประสิทธิภาพของเขื่อนไซยะบุรียังเป็นประเด็นที่น่า
แม้โครงการเขือ่ นไซยะบุรจี ะอยูใ่ นประเทศลาว แต่ทต่ี ง้ั โครงการและ เคลือบแคลง เนือ่ งจากการศึกษาของโครงการเขือ่ นปากชมและเขือ่ น
พื้นที่เก็บกักน้ำก็มิได้ห่างไกลจากชุมชนในประเทศไทยแต่อย่างใด บ้านกุม่ 2 ซึง่ เป็นเขือ่ นในลักษณะเดียวกัน พบว่ากำลังการผลิตไฟฟ้า
ผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ในฤดูแล้ง ซึง่ เป็นช่วงทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง แต่เขือ่ นเหล่านีก้ ลับ
แม่นำ้ โขงภายหลังการสร้างเขือ่ น จึงอาจส่งผลถึงประเทศไทยซึง่ เป็น มีศกั ยภาพการผลิตไฟฟ้าทีพ่ ง่ึ พิงได้เพียง 20% ของกำลังการผลิต
ประเทศท้ายเขือ่ น นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังมีความเกีย่ วข้องใน ติดตั้งเท่านั้น และหากแม่น้ำโขงต้องเผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงดัง
ฐานะผูซ้ อ้ื ไฟฟ้า ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในไทยจึงควรมีสทิ ธิรบั รูถ้ งึ เหตุผลความ ทีเ่ กิดขึน้ ในปีน้ี ประสิทธิภาพของเขือ่ นไซยะบุรี ก็อาจยิง่ ถูกลดทอน
จำเป็นและความเหมาะสมของโครงการนี้ แต่แม้จนบัดนี้ กฟผ. ซึง่ อาจส่งผลต่อความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าไทยทีต่ อ้ งพึง่ พาโครงการ
กระทรวงพลังงาน ตลอดจนรัฐบาล ก็ยังมิได้เปิดเผยข้อมูลนี้หรือ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่ำเหล่านี้
ชีแ้ จงเหตุผลความจำเป็นให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าและสาธารณชนไทยรับทราบ
ไม่มกี ารจัดกระบวนการรับฟังความเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคม อนึง่ ตามทีป่ รากฏเป็นข่าวว่า ได้เกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak
demand) หลายครัง้ ในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา และคาดว่าความต้องการ
สำหรับผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่ ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2553 น่าจะอยูท่ ่ี 24,009.09 เมกะวัตต์ ซึง่ เพิม่ ขึน้
เกีย่ วข้องใดดูแลให้มกี ระบวนการเปิดเผยรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน จากปีทผ่ี า่ นมา 1,965 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 8.9 ทำให้หน่วยงานที่
สิง่ แวดล้อมของโครงการ ทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นผลักดันโครงการนีต้ อ้ งยอม เกีย่ วข้องเกิดความกังวลโดยอ้างว่า ได้เกิดสถานการณ์ความต้องการ
รับว่าชุมชนท้องถิน่ ในประเทศไทยทีอ่ ยูอ่ าศัยและทำมาหากินในบริเวณ ใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ ขึน้ ถึงปีละเกือบ 2,000 เมกะวัตต์ ซึง่ จะทำให้ระบบ
ท้ายน้ำอาจได้รบั ผลกระทบจากโครงการนี้ จึงสมควรมีสทิ ธิรบั รูข้ อ้ มูล ไฟฟ้าในระยะปานกลางและระยะยาวขาดความมัน่ คงนัน้ ข้อเท็จจริง
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด องค์กรภาคประชาสังคมทีม่ คี วาม อีกด้านทีค่ วรพิจารณาก็คอื ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในปี
ห่วงใยต่อผลกระทบของโครงการนีก้ ค็ วรมีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ 2550 อยูท่ ่ี 22,586.1 เมกะวัตต์ และนับแต่นน้ั มา ความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดของไทยมิได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ยะสำคัญเลยเป็นระยะเวลา
การที่กระทรวงพลังงาน กฟผ. รวมทั้งภาคเอกชนผู้ลงทุนไม่เคย 3 ปี ดังนัน้ อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าเฉลีย่ นับตัง้ แต่ปี
ดำเนินการใด ๆ เพือ่ เปิดเผยข้อมูล อีกทัง้ การทีร่ ฐั บาลกลับเห็นชอบ 2550-2553 คือ 474.33 เมกะวัตต์ตอ่ ปี มิใช่ 1,965 เมกะวัตต์ตอ่ ปี
ให้ กฟผ. เดินหน้าเจรจาลงนามสัญญาซือ้ -ขายไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่า
ทุกฝ่ายที่มีส่วนผลักดันโครงการเพิกเฉยต่อชุมชนที่อาจได้รับผล การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าเมือ่ ครัง้ ทีป่ ระเทศไทยเจรจาซือ้ ไฟฟ้า
กระทบ ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมทีอ่ าจมีความเห็นแตกต่าง จากโครงการเขือ่ นน้ำเทิน 2 ของประเทศลาว จำนวน 920 เมกะวัตต์
จากรัฐ ทั้งในประเด็นความจำเป็นของโครงการเขื่อนไซยะบุรีต่อ ตามแผน PDP 2004 ซึง่ ประกาศใช้ในปี 2547 เป็นตัวอย่างหนึง่ ของ
ประเทศไทย (ดังรายละเอียดในหน้า 2-3) และแนวโน้มผลกระทบทาง ความผิดพลาดทีเ่ คยเกิดขึน้ จริง สัญญาซือ้ -ขายระบุวา่ ไฟฟ้าจากเขือ่ น
สังคมและสิง่ แวดล้อมของโครงการนี้ (ดังรายละเอียดในหน้า 3-4) การ น้ำเทิน 2 เข้าระบบของไทยในปี 2552 ในขณะนัน้ มีการคาดการณ์วา่
ดำเนินการทีผ่ า่ นมาและทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในปี 2552 ไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าสำรองอยูท่ ่ี 15.9% ทว่า แผน PDP
จึงเป็นการละเลยหลักการความโปร่งใสและขัดต่อหลักธรรมาภิบาล 2010 ซึ ่ ง ประกาศใช้ ใ นปี 2553 แม้ โ ครงการเขื ่ อ นน้ ำ เทิ น 2
ได้เลื่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจริงในปี 2553 ซึ่งประเทศไทยยังคงมี
เขือ่ นไซยะบุรอี าจเป็นโครงการทีไ่ ม่จำเป็น และมี
ปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงถึง 28.1%
ประสิทธิภาพทีน่ า่ เคลือบแคลง
การตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดจากโครงการเขือ่ นน้ำเทิน 2 ทำให้ประชาชน
หลายปีมานี้ แผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development ไทยผูใ้ ช้ไฟฟ้าอยูใ่ นขณะนีจ้ ะต้องเป็นผูจ้ า่ ยค่าไฟจากเขือ่ นน้ำเทิน 2
Plan) ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มักพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ทั้ง ๆ ที่เรายังมีไฟฟ้าอยู่ในระบบมากพอ เขื่อนน้ำเทิน 2 จึงเป็น
ผิดพลาด ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงเกินจริง และ โครงการทีไ่ ม่มคี วามจำเป็นทีก่ ลายเป็นภาระของผูใ้ ช้ไฟฟ้าไทย
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โครงการเขื่อนปากชม (กำลังผลิต 1,079 เมกะวัตต์) และเขื่อนบ้านกุ่ม
(กำลั ง ผลิ ต 1,872 เมกะวั ต ต์ ) เป็ น อี ก สองโครงการเขื ่ อ นใน 12 เขื ่ อ นที ่
จะปิดกั้นแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง ทั้งสองโครงการจะอยู่บนพรมแดน ไทย-ลาว
ที่จังหวัดเลย และอุบลราชธานี ตามลำดับ

ดังนัน้ ไฟฟ้าขนาด 1,220 เมกะวัตต์ จากโครงการเขือ่ นไซยะบุรี ซึง่ จะ
เป็นปริมาณการซือ้ -ขายทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศลาว รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการตรวจสอบทีร่ อบคอบรัดกุม และ
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ต้องไม่ละเลยต่อการพิจารณาพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
และเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดภาระการลงทุนกับโครงการที่ไม่มีความ
จำเป็น อันจะสร้างภาระทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ และกลายเป็น
ภาระทีผ่ ใู้ ช้ไฟฟ้าต้องแบกรับในทีส่ ดุ

เป็นแหล่งประมงน้ำจืดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก” การประมงในแม่นำ้ โขงก่อ
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 70,000-100,000 ล้านบาท ซึง่ ตัวเลขนี้
ยังมิได้รวมถึงมูลค่าส่วนเพิ่มที่เกิดจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยว
เนือ่ งกับการประมง เช่น การแปรรูป การส่งออก ซึง่ จะเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ให้สงู ขึน้ ไปอีก

เขือ่ นไซยะบุรจี ะทำลายระบบนิเวศแม่นำ้ โขง
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหกประเทศ และแม้เขื่อน
ไซยะบุรีจะปิดกั้นลำน้ำโขงสายหลักทางตอนเหนือของประเทศลาว
แต่ ผ ลกระทบที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น มิ ไ ด้ จ ำกั ด ขอบเขตอยู ่ แ ต่ เ พี ย งพื ้ น ที ่
บริเวณเขือ่ นในประเทศใดประเทศหนึง่ เท่านัน้
เขื่อนไซยะบุรีจะปิดกั้นลำน้ำโขงสายหลัก และจะท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง
เหนือสันเขือ่ นเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร เขือ่ นจะทำให้เกิดการเปลีย่ น
แปลงในด้านอุทกวิทยา ปริมาณ และอัตราการไหล ตลอดจนการขึน้ ลง
ของระดับน้ำจะเปลีย่ นแปลงไปไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึง่ จะส่งผลต่อ
คุณภาพน้ำของแม่น้ำโขง นอกจากนี้ เขื่อนจะปิดกั้นตะกอนที่อุดม
สมบูรณ์ทเ่ี ป็นปุย๋ ธรรมชาติไว้ ตะกอนเหล่านีจ้ ะไปทับถมในวังปลาและ
แก่งต่าง ๆ ส่งผลให้ระบบนิเวศของพืน้ ทีเ่ หล่านีเ้ ปลีย่ นแปลงไป และไม่
สามารถเป็นทีพ่ กั พิงและแหล่งขยายพันธุข์ องปลาและสัตว์นำ้ ได้อกี ต่อไป
การปิดกัน้ ลำน้ำโขงสายหลักจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่นำ้
โขงโดยรวม เพราะระบบนิเวศของแม่นำ้ โขงนัน้ มิได้แยกจากกัน นัน่
หมายถึงว่า ไม่เพียงแต่ชุมชนในประเทศลาวเท่านั้นที่จะได้รับผล
กระทบโดยตรง แต่ชมุ ชนทีอ่ ยูท่ า้ ยเขือ่ นในประเทศไทยและประเทศ
ท้ายน้ำ เช่น กัมพูชา และเวียดนาม ก็จะได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน
หลายปีมานี้ กลุ่มชาวบ้านและองค์กรอนุรักษ์ท้องถิ่นในอำเภอ
เชียงของ เชียงแสน และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระบุวา่ เขือ่ นทีป่ ดิ
กัน้ แม่นำ้ โขงทางตอนบนในประเทศจีนเป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้ระบบ
นิเวศของแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สภาวะการขึ้น-ลงของ
ระดับน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติและฤดูกาล และยังเห็นว่าเขือ่ นบน
ลำน้ำโขงตอนบนเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม
รุนแรง (ดังทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนสิงหาคม ปี 2551) และวิกฤติการณ์ภยั แล้ง
(ดังทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในช่วงต้นปีน)้ี ในประเทศตอนล่างคือไทยและลาว
การสร้างเขื่อนไซยะบุรีจะทำให้ปัญหาของระดับการไหลของแม่น้ำ
แปรปรวนซับซ้อนยิง่ ขึน้ แม้เขือ่ นไซยะบุรจี ะกัน้ แม่นำ้ โขงอยูใ่ นเขต
ประเทศลาว พืน้ ทีท่ างตอนล่างของเขือ่ น เช่น ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย และประเทศท้ายน้ำ เช่น กัมพูชา และ เวียดนาม
ย่อมได้รบั ผลกระทบไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
เขือ่ นไซยะบุรจี ะส่งผลกระทบต่อการอพยพของปลา และ
การประมงในลุม่ แม่นำ้ โขง
แม่นำ้ โขงได้ชอ่ื ว่าเป็นแหล่งทีท่ ม่ี คี วามหลากหลายทางพันธุป์ ลามาก
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประมงต่างยืนยันว่า “แม่นำ้ โขง

หากมีการสร้างเขือ่ นไซยะบุรี หรือเขือ่ นขนาดใหญ่อน่ื ๆ กัน้ แม่นำ้ โขง
สายหลัก ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพทางนิเวศวิทยาของแม่นำ้ โขง อัน
เป็นปัจจัยเกือ้ กูลทรัพยากรประมงของแม่นำ้ สายนีท้ ย่ี งั อุดมสมบูรณ์
อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ อุทกวิทยาจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เพราะ
เขือ่ นปิดกัน้ ลำน้ำจะส่งผลกระทบโดยตรง และรุนแรงต่อการอพยพ
ของปลาในแม่นำ้ โขง งานสำรวจและศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตา่ ง ๆ พบ
ว่า 78 เปอร์เซ็นต์ของชนิดปลาในแม่นำ้ โขงเป็นปลาอพยพ และหลาย
ชนิดเป็นปลาอพยพระยะทางไกล โดยการว่ายข้ามเขตแดนระหว่าง
ประเทศในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อวางไข่ ทั้งตามลำน้ำโขงและลำน้ำ
สาขา ลูกปลาก็จะฟักตัวและเจริญเติบโต จนถึงฤดูนำ้ ลดจึงเริม่ อพยพ
อีกรอบหนึง่
ข้อมูลด้านเทคนิคพืน้ ฐานของเขือ่ นไซยะบุรี *
วัตถุประสงค์รอง ได้แก่ การเดินเรือ ไม่รวมการชลประทาน
ที่ตั้ง : บนแม่น้ำโขง กิโลเมตร 1,931 ของเมืองไซยะบุรี
ความสูงเขื่อน
38 เมตร
ความยาวของเขื่อน
810 เมตร
อัตราการระบายน้ำ
5,000 ลูกบากศ์เมตรต่อวินาที
จำนวนเทอร์ไบร์
8 หน่วย ๆ ละ 160 เมกะวัตต์
กำลังผลิตติดตั้ง
1,280 เมกะวัตต์
อ่างเก็บน้ำ
ระดับเก็บกักสูงสุด
ระดับเก็บกักต่ำสุด
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำใช้งาน
ปริมาณน้ำตาย
ความยาวอ่างเก็บน้ำ

+275 เมตร รทก.
+268 เมตร รทก.
49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,625 ไร่
211.97 ล้านลูกบากศ์เมตร
514.05 ล้านลูกบากศ์เมตร
90 กิโลเมตร

การก่อสร้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง
7.5 ปี
ถนนที่ตัดใหม่เพื่อเข้าถึงหัวงาน
25 กิโลเมตร
ความยาวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
220 กิโลเมตร
ช่องทางน้ำเพื่อการเดินเรือ 2 ช่อง ขนาดช่องละ 12 x 195 x 5 เมตร
บันไดปลาโจน
2 ชุด
ผลกระทบ
- ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีการชลประทานแล้ว
- พื้นที่การเกษตรทั่วไป จำนวน 18 เฮกตาร์ มีการปลูกข้าวโพด, งา, ชา
และพื้นที่สวนสัก 162 เฮกตาร์
- จำนวนหมู่บ้านที่ต้องอพยพ รวม 10 หมู่บ้าน, 391 ครอบครัว
มีประชากร รวม 2,130 คน
- สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อาคารสำนักงานของรัฐบาลซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว 1 แห่ง,
โรงเรียน 7 แห่ง, วัด 4 แห่ง, สุสาน 1 แห่ง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว, สถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
*
โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด อ้างใน MRC SEA FOR
HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM INCEPTION REPORT VOL II, MAINSTREAM
PROJECT PROFILE SUMMARIES, 23 OCTOBER 2009 by International Centre for
Environmental Management (http://www.mrcmekong.org/ISH/IR_VOL2__final.pdf)
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งานวิจยั เกีย่ วกับวังปลา (deep pool) ในฐานะแหล่งอาศัยทีส่ ำคัญของ
ปลาลุม่ แม่นำ้ โขงในช่วงหน้าแล้งของคณะกรรมาธิการแม่นำ้ โขง เมือ่ ปี
2545 ระบุวา่ ปลาในลำน้ำโขงทีพ่ บในแขวงไซยะบุรถี งึ หลวงพระบาง
จะอาศัยอยู่ในวังปลาซึ่งมีอยู่มากในบริเวณนี้ และจะอพยพขึ้นไป
วางไข่ในฤดูผสมพันธุ์ และตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนัน้
มีความเป็นไปได้สูงว่า วังปลาบริเวณนี้ยังอาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลาบึกทีใ่ กล้สญ
ู พันธุอ์ กี ด้วย ดังนัน้ หากมีการสร้างเขือ่ นไซยะบุรี
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาและสัตวน้ำเหล่านีย้ อ่ มถูกทำลายลง ส่งผล
กระทบด้านลบต่อผลิตผลด้านประมงของภูมภิ าคแม่นำ้ โขง และเป็น
สาเหตุให้ปลานานาชนิดค่อย ๆ เสือ่ มพันธุแ์ ละสูญพันธุไ์ ปในทีส่ ดุ
การประมงในแม่นำ้ โขงไม่เพียงแต่สร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศในลุม่ แม่นำ้ โขงเท่านัน้ แต่ยงั มีความสำคัญยิง่ ต่อวิถชี วี ติ และ
เศรษฐกิจชุมชนในลุ่มแม่น้ำโขง เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้
ให้กับครัวเรือน ปลาน้ำจืดยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญที่ชาวบ้าน
สามารถเข้าถึง และการประมงในลุม่ น้ำโขงมีบทบาทสำคัญต่อความ
มัน่ คงทางอาหารของประเทศในภูมภิ าคแม่นำ้ โขงตอนล่างอีกด้วย
ทีผ่ า่ นมา มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านประมงทีม่ กั เสนอกัน คือ
การส่ ง เสริ ม ทำประมงเลี ้ ย งในพื ้ น ที ่ อ ่ า งเก็ บ น้ ำ และการสร้ า ง
เส้นทางปลา (รวมทัง้ บันไดปลาโจน) ช่วยให้ปลาผ่านเขือ่ นไปได้ ทว่า
งานวิจยั ของคณะกรรมาธิการแม่นำ้ โขงเมือ่ ปี 2547 ก็ยนื ยันว่าโครง
การเขือ่ นต่าง ๆ ถือเป็น “การคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อปลาและการ
ประมงในแม่นำ้ โขง” นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการแม่นำ้ โขง
แห่งชาติกมั พูชา และ WorldFish Center เมือ่ ปี 2550 ก็ระบุวา่ “มีปลา
เพียง 9 สายพันธุจ์ ากปลานับร้อย ๆ สายพันธุใ์ นแม่นำ้ โขงเท่านัน้ ที่
สามารถขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำได้” และชี้ว่าการทำประมงในอ่าง
เก็บน้ำนีไ้ ม่สามารถทดแทนความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ กับการประมงตาม
ธรรมชาติได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยมี
ตัวอย่างของมาตรการสัมฤทธิผลใด ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบของ
เขือ่ นทีม่ ตี อ่ การประมงในลุม่ แม่นำ้ โขงได้เลย ซึง่ ตัวอย่างทีผ่ า่ นมาของ
การสร้าง “บันไดปลาโจน” ทีเ่ ขือ่ นปากมูนมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความล้มเหลวและความสูญเปล่า ในขณะที่
วิถชี วี ติ เศรษฐกิจท้องถิน่ และชุมชนปากมูนก็ตอ้ งล่มสลายไปด้วย
เขือ่ นไซยะบุรจี ะส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และชุมชนสองฝัง่ โขง
การสร้างเขือ่ นขวางกัน้ ลำน้ำโขงจะทำให้ชมุ ชนเหนือเขือ่ นและท้ายเขือ่ น
ทีพ่ ง่ึ พา แม่นำ้ โขงได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง เฉพาะเขือ่ นไซยะบุรี
นัน้ จะทำให้ระดับน้ำในแม่นำ้ โขงและพืน้ ทีร่ มิ ตลิง่ เหนือสันเขือ่ นถูก
น้ำท่วมเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร ซึง่ จะท่วมทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำกิน
ของชาวบ้านริมสองฝัง่ โขง กระทบต่อวิถชี วี ติ ทัง้ ด้านประมง การทำ
เกษตรริมฝัง่ แม่นำ้ และการร่อนทอง เป็นต้น ตัวเลขของ บริษทั ทีม
คอนซัลติง้ ฯ สรุปว่าจะต้องอพยพชาวบ้านในพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน้ำมากกว่า
2,000 คน จาก 10 หมูบ่ า้ นในแขวงไซยะบุรี แต่ประสบการณ์จากโครง
การเขือ่ นทีก่ อ่ สร้างไปแล้วทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศในลุม่ แม่นำ้ โขง พบ

ว่า จำนวนประชากรทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบมิได้จำกัดทีจ่ ำนวนผูท้ ต่ี อ้ ง
อพยพเท่านัน้ ไม่มหี ลักประกันว่าวิถชี วี ติ ของชุมชนอีกนับร้อยนับพัน
ที่อาศัยอยู่ทั้งในพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนจะรอดพ้นจาก
หายนะทีจ่ ะมาพร้อมกับเขือ่ น
ทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาจำนวนมากได้ชใ้ี ห้เห็นถึงผลกระทบอย่างรุนแรง
และกว้างขวางของเขื่อนที่มีต่อชุมชนและการประมงในแม่น้ำโขง
และหลายปีมานี้ เสียงจากประชาชนในลุม่ แม่นำ้ โขงทีบ่ อกเล่าถึงความ
สูญเสียทีม่ ากับเขือ่ นขนาดใหญ่กม็ มี ากขึน้ เรือ่ ยๆ ระดับน้ำโขงขึน้ ลง
ไม่แน่นอน และไม่เป็นไปตามฤดูกาล การสูญหายของพันธุพ์ ชื พันธุ์
ปลาในลำน้ำโขงและลำน้ำสาขา ซึง่ ผลเสียหายเหล่านีม้ ไิ ด้เกิดเฉพาะ
พืน้ ทีต่ วั โครงการเท่านัน้ เพราะแม่นำ้ โขงเป็นแม่นำ้ สายใหญ่ มีระบบ
นิเวศทีซ่ บั ซ้อน เชือ่ มร้อยชุมชนต่าง ๆ ในหลายประเทศ ทีผ่ า่ นมา
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน รวมถึงผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ำ และผลกระทบข้ามพรมแดน เป็นสิ่งที่ถูก
ละเลยเสมอมา ในกรณีโครงการเขือ่ นไซยะบุรี มีแนวโน้มว่าประเทศ
ไทย โดยเฉพาะชุมชนในเขตจังหวัดเลย และหนองคายอาจต้องรับ
ผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
การอนุมตั ริ บั ซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการเขือ่ นไซยะบุรอี าจละเลย
สาระสำคัญของ“ข้อตกลงแม่นำ้ โขง”และ“ปฏิญญาหัวหิน”
“ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่าง
ยัง่ ยืน” (ข้อตกลงแม่นำ้ โขง) ปี 2538 ข้อที่ 5 และ 26 ระบุวา่ ประเทศ
สมาชิกจะต้อง ‘บอกกล่าว’ (Notification), ‘ปรึกษาหารือก่อนการตัด
สินใจ’ (Prior consultation) และ ‘จัดทำข้อเสนอการใช้นำ้ ’ (Proposed
use) สาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านีค้ อื ทุกประเทศสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องดำเนินพันธกิจเหล่านี้ให้ลุล่วงก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายในโครงการใด ๆ ทีเ่ ป็นการใช้ประโยชน์จากลำน้ำโขงสายหลัก
การทีร่ ฐั บาลไทยอนุมตั แิ ผนการรับซือ้ ไฟฟ้าจากเขือ่ นไซยะบุรี ซึง่ เป็น
เขือ่ นบนแม่นำ้ โขงสายหลัก โดยทีร่ ฐั บาลลาวในฐานะเจ้าของโครงการ
ยังมิได้กระทำพันธกิจใด ๆ ข้างต้น ย่อมเสมือนส่งเสริมให้ทกุ ฝ่ายที่
เกีย่ วข้องละเลยต่อสาระสำคัญของ “ข้อตกลงแม่นำ้ โขง ปี 2538”
นอกจากนี้ การเร่งเจรจาซือ้ ไฟฟ้าจากเขือ่ นไซยะบุรี อาจไม่สอดคล้อง
กับ ‘ปฏิญญาหัวหิน’ วันที่ 5 เมษายน 2553 ซึง่ ผูน้ ำแม่นำ้ โขงตอนล่าง
มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่า จะใช้แนวทาง Integrated Water Resources
Management [IWRM] ในยุทธศาสตร์การพัฒนาลุม่ น้ำโขง หลักการ
ของ IWRM ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของประเทศต้นน้ำและ
ท้ายน้ำ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ
ดังนัน้ การตัดสินใจรับซือ้ ไฟฟ้าจากเขือ่ นไซยะบุรขี องรัฐบาลไทยใน
ครัง้ นีเ้ ป็นเพียงการตัดสินใจเฉพาะภาคส่วนการเมืองกับหน่วยงานของ
รัฐ โดยละเลยต่อกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมต่าง ๆ
และมิได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบข้ามพรมแดนที่จะเกิดขึ้นต่อ
ประเทศไทย และประเทศท้ายน้ำ.
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