การประเมินผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำในแม่น�้ำโขงสายหลัก
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment หรือ SEA) ของโครงการเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขงทั้ง 12 โครงการ ด�ำเนินการภายใต้กรอบของคณะ
กรรมาธิการแม่น�้ำโขง (Mekong River Commission หรือ เอ็มอาร์ซ)ี เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจ
สอบประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์อย่างกว้าง และน�ำเสนอผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากการ
สร้างเขื่อนบนแม่น�้ำโขงสายหลัก ซึ่งในท้ายที่สุดจะต้องให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขง
นั้นควรจะด�ำเนินการหรือไม่ และควรจะด�ำเนินการให้ดีที่สุดอย่างไร
เอ็มอาร์ซีจัดท�ำ SEA ขึ้นก่อนที่จะเกิด “กระบวนการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อ
ตกลง” (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA) โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ๆ ดังนี้
• ความมั่นคงด้านพลังงานและการก่อให้เกิดรายได้ การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ
• การพัฒนาเศรษฐกิจและการขจัดความยากจน
• ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศลุ่มน�้ำ
• การประมง และความมั่นคงทางอาหาร (รวมทั้งเกษตรกรรม)
• ระบบสังคม เช่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
ผลการประเมิน SEA ได้ถูกน�ำเสนอในที่ประชุมที่จัดขึ้นโดยเอ็มอาร์ซี ในวันที่ 28-29 มิถุนายน
2553 ณ กรุงเวียงจันทน์ ซึ่งได้ระบุถึงผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
ประมงที่ไม่อาจทดแทนได้ รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการประมง และในข้อสรุปยังกล่าวอีกว่า แม้
โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น�้ำโขงสายหลักจะช่วยเพิ่มพลังงานไฟฟ้าอย่างมาก แต่โครงการเหล่านี้ยังน�ำ
มาซึ่ง “ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รุนแรงหลายอย่าง” ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นส�ำคัญที่เป็น
โจทย์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์จากเขื่อนจะตกอยู่กับบริษัทสร้างเขื่อนและหน่วยงานที่
ผลักดันโครงการเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ยังไม่มีหลักประกันว่า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายโอนไป
ยังระดับชุมชนท้องถิ่น ประชาชนผูย้ ากจนจะได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการมากน้อยเพียงไร แต่ผทู้ ไี่ ด้
รับผลกระทบโดยตรงและโดยทันทีคือประชาชนผู้พี่งพาทรัพยากรในลุ่มน�้ำโขงนั่นเอง ดังข้อความที่
ปรากฏอยู่ในรายงาน เช่น
“ความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศในน�้ำและบนบกของแม่น�้ำโขง จะส่ง
ผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้นกับผู้คนนับหลายล้านคน”
“โครงการสร้างเขือ่ นกัน้ แม่น�้ำโขงสายหลักนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารสูญเสียอย่างถาวรของความหลาก
หลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน�้ำและบนบกที่มีความส�ำคัญในระดับโลก”
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“โครงการสร้างเขื่อนกั้นล�ำน�้ำโขงสายหลักในภูมิภาคแม่น�้ำโขงตอนล่างนี้จะมีผลท�ำให้เกิด
ผล กระทบส�ำคัญทั่วลุ่มน�้ำต่อระบบนิเวศน์แม่น�้ำโขง ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ หากโครงการได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการก่อสร้าง”
“แม้จะมีมาตรการการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีมาแต่เดิมกับโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้า
พลังน�้ำในภูมิภาค แต่โครงการสร้างเขื่อนกั้นล�ำน�้ำโขงสายหลักในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง
นี้มีแนวโน้มว่าจะยิ่งเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นไปอีก และในระยะสั้นจะมีส่วนท�ำให้
ความยากจนในเขตลุ่มน�้ำโขงตอนล่างย�่ำแย่ลงกว่าเดิม”
ข้อสรุปดังกล่าว ส่งผลให้ตัวแทนจากประเทศไทยแสดงความเห็นในที่ประชุมนั้นว่าให้ระงับการ
สร้างเขื่อนบนแม่น�้ำโขงสายหลัก ตัวแทนจากเวียดนามเสนอให้เลื่อนการตัดสินใจออกไปก่อน 10 ปี ใน
ขณะทีต่ วั แทนจากประเทศลาวเสนอให้ทยอยสร้างทีละเขือ่ น และตัวแทนจากกัมพูชางดออกความเห็น
ท้ายที่สุด บทสรุปของคณะท�ำงาน SEA ซึ่งออกมาในเดือนตุลาคม 2553 ก็มีข้อเสนอแนะหลัก
ให้ “ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขงสายหลักออกไปเป็นเวลา 10 ปี” โดยชี้ว่า
“จะเกิดการสูญเสียอย่างถาวร... แม้จะมีมาตรการบรรเทาปัญหาทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบทีไ่ ม่
พึงปรารถนาก็ตาม ที่สำ� คัญยิ่งกว่านั้น เป็นที่ชัดเจนว่า ยังมีทางเลือกในการดึงเอาพลังน�ำ้
จากล�ำน�้ำโขงสายหลักมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนกั้นทั้งล�ำน�้ำ อีกทั้งยังมีทาง
เลือกอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้พลังน�้ำ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ”
ผลของการประเมิน SEA คือข้อมูลทางวิชาการที่ตอกย�้ำให้เห็นถึงปัญหาอันหนักหน่วงที่จะเกิด
ขึน้ หากมีการสร้างเขือ่ นบนแม่น�้ำโขงสายหลัก แต่สงิ่ ทีอ่ งค์กรภาคประชาชนมีความเป็นห่วงอย่างยิง่ คือ
ข้อมูลใน SEA ดังกล่าวยังมิได้เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนให้รบั รูโ้ ดยทัว่ กัน แต่ขณะนีท้ างรัฐบาลลาวได้เสนอ
โครงการเขื่อนไซยะบุรีบนแม่นำ�้ โขงสายหลักเข้าสู่ “กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อ
ตกลง” เรียบร้อยแล้ว
แหล่งข้อมูล: การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำในแม่น�้ำโขงสายหลัก บทสรุป
ของรายงานฉบับสุดท้าย เสนอต่อคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง จัดท�ำโดย ICEM – International Centre for Environmental
Management, ตุลาคม 2553 (http://www.mrcmekong.org/ish/SEA/SEA-Summary-final-report-Thai-18-Oct-10.pdf)
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กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA)

เป็นกระบวนการที่กำ� หนดไว้ภายใต้ “ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน�ำ้
โขงอย่างยั่งยืน” (ข้อตกลงเม่น�้ำโขง) ปี 2538 อันเป็นระเบียบปฏิบัติว่า ประเทศสมาชิกจะ
ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (Joint Committee) ผ่านทาง
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง ในกรณีที่ประเทศของตนมีความประสงค์ที่
จะด�ำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ รวมทั้งโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้ำบนแม่น�้ำโขงสาย
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบข้ามเขตแดนต่อ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ท้ายน�้ำ อันเป็นกลไกทางการที่ประเทศสมาชิกทั้ง 4 จะร่วม
กันพิจารณาในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค (โดยอาจจะตัง้ กรรมการร่วม หรือท�ำงานเป็น
รายประเทศ) อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมา การสร้างเขือ่ นในลุม่ น�ำ้ โขง เกิดขึน้ เฉพาะบนล�ำน�ำ้ สาขา
เท่านั้น ซึ่งตามข้อตกลงแม่น�้ำโขง ปี 2538 ระบุให้ประเทศเจ้าของโครงการด�ำเนินการแจ้ง
ประเทศสมาชิกอื่นๆ เท่านั้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือหรือขอความเห็นพ้องใด ๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้น เขื่อนไซยะบุรีถือเป็นโครงการแรกที่เข้าสู่กระบวนการ PNPCA ซึ่งก่อนหน้านี้
ปรากฏเพียงข้อมูลเชิงนามธรรมบนเวบไซต์ของเอ็มอาร์ซี โดยสาธารณชนไม่เคยรับรู้ข้อมูล
เชิงรูปธรรมเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการ
ดังกล่าวเลย
อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีสาธารณะที่
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ PNPCA ใน
ประเทศต่างๆ ถูกด�ำเนินเป็นไปอย่างเร่งรัด
การจัดเวทีถูกวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชา
สังคมว่า ท�ำขึ้นโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และ
เวทีให้ข้อมูลเรื่องเขื่อนไซยะบุรี ที่อ.เชียงคาน
ไม่มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลล่วงหน้าอย่างกว้างขวาง จ.เลย
ซึ่งถูกวิจารณ์จากภาคประชาสังคมว่าจัด
ซึง่ การทีเ่ อ็มอาร์ซผี มู้ สี ว่ นรับผิดชอบหลัก ละเลย ขึ้นอย่างเร่งรีบ และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
อย่างเพียงพอ
การให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น ก็อาจสะท้อนให้เห็นว่า
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระบวนการทั้งหมด คือความพยายามด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นตาม
ขั้นตอน เพื่อน�ำไปสู่การสร้างเขื่อน มากกว่าการพยายามหาข้อวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาถึง
ความจ�ำเป็นและความคุ้มค่าของการสร้างเขื่อน
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