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ต้นทุนท่ีถกูซ่อนภายใต้ข้อจ ากดัด้านธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงั

น ้าบนแม่น ้าโขง: 9 ปีของประวติัศาสตรท่ี์ซ า้รอยจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 
(The hidden cost of hydropower dams in the Mekong river basin:  

9 years of repeated history of lack of Governance and Accountability) 

  รายงานฉบบันี้มคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึ ตน้ทุนจากโครงการสรา้งเขือ่นไฟฟ้า
พลงัน ้าทีถู่กซ่อน และเป็นภาระต่อชุมชน สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ ตัง้แต่การสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบน
แม่น ้าโขงตอนล่างแห่งแรก คอืเขือ่นไซยะบุร ีเมื่อ 9 ปีทีผ่่านมา และตดิตามมาดว้ยแผนการสรา้งอื่นตวัอื่น ๆ 
อกี 3 แห่ง คอื โครงการเขือ่นดอนสะโฮง, เขือ่นปากแบ่ง และเขือ่นปากลาย โดยเขื่อนไซยะบุรจีะมกี าหนด
จ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ในวนัที ่29 ตุลาคม 2562  

ความเสยีหายจากเขือ่นไซยะบุรทีีเ่กดิขึน้กบัชุมชน สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศแม่น ้าโขง  
ยงัคงไม่มคีวามชดัเจน ทัง้ในเชงิตน้ทุนค่าใชจ่้าย ทีผู่พ้ฒันาโครงการตอ้งรบัผดิชอบ และบางสว่นยงัคงถูก
ซ่อนไวอ้ย่างเป็นระบบ จากกลไกในทุกระดบั ทีม่หีน้าทีใ่นการก ากบั ดแูลและตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกั
ของธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค และเกดิขึน้ทัง้ใน
กระบวนการพฒันาโครงการไปจนถงึการก่อสรา้งและการเปิดใชง้าน และความเสยีหายในภาพรวมทัง้หมดนี้ 
จะกลายเป็น “ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส” ของชุมชนและระบบนิเวศ ทีอ่ยู่นอกเหนือทุกสารบบของการค านวณ
ตน้ทุนของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า 

กระบวนการจดัท ารายงานการศกึษานี้ ไดใ้ชว้ธิกีารศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกั  
โดยไดแ้บ่งกรอบของการศกึษาไว ้2 เรื่องหลกั ไดแ้ก ่

1. ตน้ทุนทีชุ่มชนและระบบนิเวศตอ้งแบกรบั ภายหลงัการสรา้งเขือ่น และความรบัผดิชอบของ
ผูพ้ฒันาโครงการ 

2. กระบวนการซ่อนและผลกัภาระต้นทุนหรอืผลกระทบของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

รายงานการศกึษาชิน้นี้ด าเนินการโดยกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly)  
โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากมลูนิธไิฮน์รคิ เบลิล ์(Heinrich Böll Foundation)  

      กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
24 มถิุนายน 2562 
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บทน า 

หลกัทัว่ไปของการคดิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า จะองิกบั
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัอย่างน้อย 3 ประการไดแ้ก่ มลูค่าสุทธใินปัจจุบนั (Net Present Value: NPV), อตัรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) และ อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit to 
Cost Ratio: B/C)1 ซึง่ตวัชีว้ดัดชันีทางเศรษฐกจิทุกรายการนี้ ลว้นผกูโยงอยู่กบัการค านวณตน้ทุนของ
โครงการ ดงันัน้การนิยามความหมายของค าว่า “ตน้ทุน” ของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า จงึมคีวามส าคญั
มาก ทัง้ในมติขิองความครบถว้นสมบูรณ์ของการค านวณตน้ทุน ทัง้ทีป่รากฏและไม่ปรากฏในเอกสาร
โครงการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการศกึษาผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพราะมลูค่าของ “ตน้ทุน” 
จะสง่ผลต่อค่าของตวัชีว้ดัต่าง ๆ อย่างมนียัยะส าคญั 

  เพือ่ใหโ้ครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิในทางทีด่ ีการนิยาม
ขอบเขตของ “ตน้ทุน” จงึถูกตคีวามใหแ้คบทีสุ่ด โดยเฉพาะตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน และ
ระบบนิเวศของแม่น ้า ถงึแมว้่าในการศกึษาจะมกีรอบการศกึษาถงึผลกระทบก่อน-ระหว่าง-ภายหลงั การ
ก่อสรา้งโครงการกต็าม แต่เป็นการวางกรอบวธิกีารค านวณจากผูพ้ฒันาโครงการ หรอืกรอบการศกึษาของ
หน่วยงานรฐัเพยีงฝ่ายเดยีวเท่านัน้ โดยปราศจากการตรวจสอบวธิกีารค านวณจากสาธารณะและประชาชน
ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบ และโดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงสายหลกั หลกัการ
คดิค านวณถงึตน้ทุนของโครงการ กม็คีวามแตกต่างกนัออกไป ตามระเบยีบและกฎหมายของแต่ละประเทศ 
และไดก้ลายเป็นช่องว่าง ของการละเลยการค านวณตน้ทุนของโครงการทีม่ลีกัษณะขา้มพรมแดน 

  ดงันัน้ “ตน้ทุน” ของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงสายหลกั จงึถูกผลกัออกไป 
ใหก้ลายเป็นเรื่อง “ผลกระทบภายหลงัโครงการ” ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในพรมแดนหรอืขา้ม
พรมแดน ตน้ทุนหรอืค่าใชจ่้ายในการเยยีวยาผลกระทบทัง้หมดนี้ จะไม่ถูกคดิค านวณเป็นตน้ทุนของ
โครงการอกีแลว้ แต่ตน้ทุนน้ีไดถู้กแปรไปเป็นตน้ทุนของสงัคม ตน้ทุนของประชาชน ตน้ทุนของระบบนิเวศ
และสิง่แวดลอ้ม และค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จะตกอยู่กบังบประมาณสาธารณะ 

  นอกจากนี้ เมื่อพจิารณามุมมองจากประชาชนและระบบนิเวศ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ ไม่ไดเ้ป็นเพยีง “ตน้ทุน” หรอื “ค่าใชจ่้าย” ไม่ว่าจะจากผูพ้ฒันาโครงการหรอื
งบประมาณสาธารณะของรฐัเท่านัน้ แต่สิง่นี้คอื “ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส” ในการประกอบอาชพี ทีไ่ดร้บัความ
เสยีหายจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ซึง่เป็นอาชพีทีต่อ้งพึง่พงิความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น ้าโขง 

 
1 MEKONG MAINSTREAM RUN-OF-RIVER HYDROPOWER, Main Report, December 1994 โดย Mekong Secretariat, หน้า 5-34 และ 
5-35 (ดูในภาคผนวก 3) 
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ในกรณีของ “ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส” ยงัไม่ปรากฏการค านวณในโครงการใด ๆ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรอื
โครงการเขือ่นบนแม่น ้าโขง  

  อย่างไรกต็าม มกีรณี “ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส” ทีใ่กลเ้คยีงมากทีสุ่ดคอื การก่อสรา้งเขื่อนปาก
มลูซึง่เปิดด าเนินการในปี 25372 ตอ้งมกีารอพยพประชาชน 250 ครอบครวั โดยไม่ไดม้กีารศกึษาในเรื่อง
ผลกระทบดา้นการประมงทีค่รอบคลุมเพยีงพอ สง่ผลใหภ้ายหลงัจากการเปิดเขือ่น มพีนัธุป์ลาในแม่น ้ามลูที่
มกีารบนัทกึไวใ้นปี 2537 จ านวน 265 ชนิดนัน้ มพีนัธุป์ลา 77 ชนิดทีเ่ป็นปลาอพยพ ยิง่ไปกว่านัน้พนัธุป์ลา 
35 ชนิดเป็นปลาทีอ่าศยัอยู่ตามแก่ง การส ารวจหลงัการสรา้งเขือ่น พบว่าเหนือเขือ่นมปีลาเพยีง 96 ชนิด 
เป็นทีช่ดัเจนว่ามพีนัธุป์ลาถงึ 169 ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเขือ่นปากมลู และมพีนัธุป์ลาถงึ 56 ชนิดทีไ่ม่
ปรากฏว่าจบัไดอ้กี ซึง่สง่ผลกระทบต่อประชาชนทีม่อีาชพีประมงในล าน ้ามูลเป็นจ านวนมาก และในปี 2538 
กฟผ.ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 90,000 บาทต่อครอบครวัใหแ้ก่ชาวประมง 3,955 ครอบครวั และในเดอืนมนีาคม 
2543 รฐับาลไดอ้นุมตัจ่ิายค่าชดเชยเพิม่ใหช้าวประมงอกีจ านวน 2,200 ครอบครวั ครอบครวัละ 60,000 
บาท อย่างไรกต็ามค่าชดเชยอาชพีประมงนี้ ค านวณเฉพาะในช่วงการก่อสรา้งเขือ่นทีส่ง่ผลใหเ้กดิการ
สญูเสยีอาชพีและรายไดเ้ท่านัน้  กรณีน้ีไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความบกพร่องของวธิคี านวณ ในการวางกรอบผู้
ไดร้บัผลกระทบเพยีง 250 ครอบครวัทีต่อ้งอพยพเท่านัน้ โดยละเลยกลุ่มประชาชนสว่นใหญ่ทีม่อีาชพีประมง 
และตอ้งสญูเสยีโอกาสในอาชพีประมงตลอดไป นบัเป็นตน้ทุนค่าเสยีโอกาสทีไ่ม่อาจประเมนิได้ 

  ในโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าทีส่รา้งไปแลว้ เช่น เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าทีส่รา้งบนแม่น ้าโขงใน
ประเทศจนี หรอืเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าทีส่รา้งบนล าน ้าสาขาในลุ่มน ้าโขง ต่างไดส้รา้งปัญหาผลกระทบต่อประชา
ชนทัง้ทีอ่ยใูนพืน้ทีโ่ครงการและดา้นทา้ยน ้า และไม่ตอ้งรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ซึง่คอืภาระ
ตน้ทุนของประชาชนและระบบนิเวศทีต่อ้งแบกรบัไวห้ลงัการสรา้งเขือ่น กล่าวไดว้่า ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
เหล่านี้ คอื “ตน้ทุนทีถู่กซ่อน” อนัเป็นผลมาจาก กระบวนการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการศกึษาผลกระทบ
ทีไ่ม่ทัว่ถงึ ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในขอบเขตของโครงการ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยู่นอกขอบเขตโครงการ  ซึง่ไม่ไดม้ี
การศกึษาไว ้(ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในพรมแดนหรอืขา้มพรมแดน) โดยทัง้หมดนี้ ประชาชนทัง้ในพืน้ทีโ่ครงการ
และนอกพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้ระบบนิเวศแม่น ้าและทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ เป็นฝ่ายทีต่อ้งแบกรบัภาระ 
ถอืเป็นตน้ทุนทางสงัคม, ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ ทีถู่กซ่อน โดยไดแ้สดงเป็นภาพเปรยีบเทยีบไว้
ดงันี้ 

 

 
2 บทสรุป ผลการศกึษากรณีเขือ่นปากมลูของคณะกรรมการเขือ่นโลก(WCD)  
  http://irrigation.rid.go.th/rid4/Homepage%20oe49/information/ne11.htm 

http://irrigation.rid.go.th/rid4/Homepage%20oe49/information/ne11.htm
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ภาพท่ี 1 เปรยีบเทยีบการคดิตน้ทุนในระบบ และตน้ทุนทีถู่กซ่อน 

 

  โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ กระบวนการคดิค านวณตน้ทุนของโครงการ มไิดอ้ยู่ในความรบัผดิชอบ
ของผูพ้ฒันาโครงการเพยีงล าพงั แต่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานภาครฐั และขอ้กฎหมายที่
ก าหนดไว ้และโดยเฉพาะโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงตอนล่าง ยงัมหีน่วยงานระดบัภูมภิาค คอื 
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง เป็นหน่วยงานใหข้อ้เสนอแนะต่อรายงานการศกึษาอยู่ดว้ย ดงันัน้ตน้ทุนทีไ่ม่ได้
ถูกรวมไวใ้นโครงการ หรอื ตน้ทุนทีถู่กซ่อน ตามแผนภาพขา้งบนนี้ จงึไดอ้าศยัช่องว่างของระบบการก ากบั
ดแูลและการตรวจสอบของหน่วยงานภาครฐัและระดบัภูมภิาค เพยีงเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการก่อสรา้งเขือ่น
ไฟฟ้าพลงัน ้าไปโดยเรว็ทีสุ่ดเท่านัน้ กระบวนการทีด่ าเนินไปโดยอาศยัช่องว่างเหล่านี้ ซึง่เป็นขอ้จ ากดัดา้น
ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบขององคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดเ้กดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกีกบัโครงการ
เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงตอนล่าง ซึง่เริม่ตัง้แต่เขื่อนไซยะบุร,ี เขือ่นดอนสะโฮง, เขือ่นปากแบ่ง และ
เขือ่นปากลาย 

ในรายงานชิ้นน้ี จะไดน้ าเสนอตวัอย่าง ตน้ทุนทีชุ่มชนและระบบนิเวศตอ้งแบกรบั ภายหลงั
การสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าและความรบัผดิชอบของผูพ้ฒันาโครงการ และตน้ทุนทีถู่กซ่อนในกรณีโครงการ
เขือ่นไซยะบุร ีและโครงการอื่น ๆ โดยสรุป ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ขอ้จ ากดัดา้นธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ 
ไดแ้ก่ การสรา้งวาทกรรมเรื่องเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน หรอืฝายทดแทนแทนเขือ่น ไปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันา
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เศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคแม่น ้าโขง, กระบวนการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ ไม่เป็นที่
เปิดเผย, ประชาชนไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสารของโครงการเขือ่น และมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจได้ 
และกระบวนการอนุมตัโิครงการทีข่ึน้กบัรฐับาลของแต่ละประเทศและกลไกระหว่างประเทศ ไดก้ลายเป็น
เครื่องมอืใหก้บัการสรา้งความชอบธรรมใหก้บัโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ซึง่สรุปเป็นแผนผงัไดใ้นภาพที ่2 

ภาพท่ี 2 แผนผงัเปรยีบเทยีบตน้ทุนของโครงการกบัต้นทุนทีถู่กซ่อน ของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี
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1. ต้นทุนท่ีชุมชนและระบบนิเวศต้องแบกรบั ภายหลงัการสร้างเขื่อน  
    และความรบัผิดชอบของผู้พฒันาโครงการ 

  ตวัอย่างทีจ่ะกล่าวถงึนี้ เป็นกรณีของความเสยีหายต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มทา้ยเขื่อน ทีม่ี
ลกัษณะขา้มพรมแดน โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบจากผูส้รา้งเขื่อนโดยตรงได ้การเยยีวยา
ความเสยีหาย เป็นไปโดยงบประมาณสาธารณะในประเทศตอนทา้ยเขือ่น ซึง่ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหาดา้น
ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ ของเจา้ของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ในการผลกัภาระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิ
จากความเสยีหาย ภายหลงัการสรา้งเขือ่น ใหอ้ยู่นอกเหนือตน้ทุนของโครงการ ประกอบดว้ย 3 กรณีไดแ้ก่ 

1.1 กรณีน ้าโขงท่วม จากการระบายน ้าของเขื่อนในประเทศลาว, กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561 

สถานการณ์น ้าโขงท่วมสงูและต่อเนื่องในตลอดช่วง 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ถงึ 
กนัยายน 2561 โดยเฉพาะในลุ่มน ้าโขงตอนล่างทีเ่ป็นชายแดนระหว่างประเทศไทย ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกบั สปป.ลาวนัน้ ไดส้ง่ผลกระทบอย่างรุนแรงไม่เพยีงพืน้ทีต่ดิแม่น ้าโขงของทัง้สอง
ประเทศเท่านัน้ แต่แม่น ้าโขงไดไ้หลยอ้นกลบัเขา้ไปตามล าน ้าสาขาทุกสาย ท าใหเ้กดิสถานการณ์น ้า
ท่วมขงัลกึเขา้ไปยงัล าน ้าสาขาทุกสาย สรา้งความเสยีหายไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั ทัง้ในการประกอบ
อาชพีทัง้ดา้นการประมง และการเกษตรกรรม สง่ผลกระทบต่อเนื่องไปยงัความมัน่คงดา้นอาหาร, วถิี
ชวีติชุมชน รวมทัง้ความเสยีหายต่อสาธารณูปโภค และความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตดิว้ย
เช่นกนั 

กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชน
ต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน3 ไดร้่วมกนัท างานศกึษาและพบว่า ภยัพบิตันิ ้าท่วมนี้ ไม่ไดม้สีาเหตุ
หลกัมาจากปรมิาณฝนทีต่กหนกัเพยีงประการเดยีว แต่ยงัเป็นผลจากการระบายน ้าจ านวนมหาศาลและ
ต่อเนื่อง ของเขือ่นผลติไฟฟ้าพลงัน ้าในประเทศลาว ซึง่สง่ผลใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าโขงช่วงชายแดนไทย-ลาว 
ยงัคงระดบัสงูต่อเนื่อง ทุกสถานีวดัระดบัน ้าตัง้แต่สถานีวดัระดบัน ้าเชยีงคาน จ.เลย ลงมาจนถงึสถานีวดั
ระดบัน ้าโขงเจยีม จ.อุบลราชธานี ขอ้โตแ้ยง้ว่าการระบายน ้าของเขือ่นไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของน ้าท่วมนัน้ ได้
หมดสิน้ไปจากค าแถลงของ ดร.สอนไซย สพีนัดอน ประธานคณะกรรมการจดัการภยัพบิตัฉุิกเฉิน และรอง
นายกรฐัมนตร ีของประเทศ สปป.ลาว เมื่อ วนัที ่21 กนัยายน 2561 ว่า รฐับาลประกาศ “ไม่มกีารจ่าย
ค่าชดเชย” จากเขือ่นไฟฟ้าทีป่ล่อยน ้า ทุกเขือ่นไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหห้มู่บา้นทีอ่ยู่ท้ายน ้าทาง
ตอนล่างทีไ่ดร้บัผลกระทบ เนื่องจากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปล่อยน ้า ตอ้งรกัษาระดบัน ้าในเขือ่น ค าแถลง

 
3 รายงานการศกึษา ตน้ทุนทีถู่กซ่อน: ภยัพบิตัน้ิาท่วมจากเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว โดยกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly) 
และ สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน, ธนัวาคม 2561 
https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2019/01/final-report-on-flooding-study_thai-1.pdf  

https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2019/01/final-report-on-flooding-study_thai-1.pdf
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ดงักล่าวนี้ ยงัเป็นการปกป้องผลประโยชน์ใหก้บัผูล้งทุนในเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าของลาวทัง้หมด ซึง่รวมถงึใน
หลายเขือ่นทีร่ฐับาลลาวเป็นเจา้ของโดยตรงดว้ย ไม่ตอ้งเขา้มารบัผดิชอบใด ๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

 ในการบ ารุงดแูลรกัษาเขือ่นนัน้ ทีผ่่านมาการระบายน ้าเพือ่รกัษาความมัน่คง ปลอดภยัของ
เขือ่นทุกแห่ง ไม่ไดค้ดิค านวณตน้ทุนส าหรบัการเยยีวยาหรอืชดเชยความเสยีหายดา้นทา้ยน ้า สง่ผล ใหเ้รื่อง
นี้ไม่ไดอ้ยู่ในโครงสรา้งของการค านวณอตัราสว่นระหว่างตน้ทุนกบัรายได ้สง่ผลใหอ้ตัราสว่นทีไ่ดอ้ยู่ใน
ระดบัสงูกว่าทีค่วรจะเป็น เพราะไดซ้่อนตน้ทุนเหล่านี้ไว ้และไดผ้ลกัภาระตน้ทุนความสญูเสยีดา้นทา้ยน ้า
ทัง้หมดไปยงัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ทา้ยน ้า ทีต่อ้งเป็นผูร้บัภาระตน้ทุนทีถู่กซ่อนนี้  ถงึแมจ้ะมกีารเยยีวยา
ชดเชยจากทางรฐับาลอยู่บา้ง กเ็ป็นเพยีงสว่นน้อย และเป็นเงนิทีอ่ยู่นอกระบบของการลงทุนสรา้งเขือ่น แต่
เป็นงบประมาณสาธารณะหรอืภาษขีองประชาชนทัง้ประเทศ ไดถู้กผนัมาใชท้ดแทน โดยผูล้งทุนสรา้งเขือ่น
ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

  เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว ทีต่ ัง้อยู่ลุ่มน ้าโขงช่วงพรมแดนไทย-ลาว และดา้นเหนือที่
ระบายน ้าลงสูแ่ม่น ้าโขง ไดแ้ก่  เขือ่นน ้าทา, เขือ่นน ้าอู 2, 5 และ 6, เขือ่นน ้าคาน 2 และ 3 (Nam Khan 2 , 
3), เขือ่นน ้าลกิ 1, 2)  (Nam Lik), เขือ่นน ้าสอง (Nam Song), เขือ่นน ้างมึ 1, เขือ่นน ้างมึ 2, เขือ่นน ้างมึ 5, 
เขือ่นน ้าลกึ (Nam Leuk), เขือ่นน ้ามาง 3 (Nammang 3), เขือ่นน ้าเงีย้บ 1, เขือ่นเทนิหนิบูนและสว่นต่อ
ขยาย, เขือ่นน ้าเทนิ 1 และเขือ่นน ้าเทนิ 2 ในสว่นของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย มเีขือ่นน ้าอูน 
ในจงัหวดัสกลนคร เป็นเขือ่นเพือ่การชลประทาน ไดร้ะบายน ้าลงมายงัลุ่มน ้าสงคราม ซึง่ไม่สามารถไหลออก
แม่น ้าโขงได ้สง่ผลใหเ้กดิการท่วมขงั และมรีะดบัสงูเป็นระยะเวลานานถงึ 2 เดอืน 

ภาพท่ี 3  แผนผงัเขือ่นกัน้ล าน ้าโขงและล าน ้าสาขาช่วงพรมแดนไทย-ลาว 
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การประกาศไม่รบัผดิชอบของรฐับาลลาว สง่ผลใหภ้าระตน้ทุนทีถู่กซ่อนไวท้ัง้หมดนี้ เป็น
ผลประโยชน์แฝงอย่างมหาศาลใหแ้ก่บรรดาบรษิทัทีไ่ดส้มัปทานสรา้งเขือ่นไฟฟ้าในประเทศ สปป.ลาว ซึง่
เป็นการร่วมทุนทีซ่บัซอ้น จากบรษิทัทีม่าจากประเทศ เช่น ลาว, ไทย, จนี, ฝรัง่เศส, สวเีดน และไดร้บัเงนิกู้
และการค ้าประกนัความเสีย่งจากสถาบนัการเงนิในหลายรปูแบบ อาทเิช่น ธนาคารโลก, ธนาคารพฒันา
เอเชยี, ธนาคารพาณิชยข์องไทย, ธนาคารเพือ่การน าเขา้และสง่ออกของไทยและจนี, กองทุนความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลของญีปุ่่ น เขือ่นไฟฟ้าสว่นใหญ่จะขายไฟฟ้าใหก้บัประเทศไทย รองลงมาคอื 
เวยีดนาม, จนี, กมัพชูา และการใชภ้ายในประเทศลาว 

  ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี้ เปรยีบเสมอืนตน้ทุนการดแูลรกัษาความมัน่คงของเขือ่น
ไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป.ลาว ไม่สามารถประเมนิไดท้ัง้หมดในขณะนี้ เพราะมทีัง้ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้เฉพาะ
หน้า กบัการลงทุนดา้นเกษตร ประมง ปศุสตัว ์บา้นเรอืน สาธารณูปโภค และความสญูเสยีต่อเนื่อง อาทเิช่น 
การลงทุนปลูกพชืในครัง้ที ่2 หรอื 3 และตอ้งสญูเสยีไปทัง้หมดจากน ้าท่วมหลายระลอก, การสญูเสยีโอกาส
ของรายไดใ้นฤดกูาลผลติทัง้ดา้นเกษตรและประมง, การสญูเสยีความมัน่คงทางอาหาร เพราะน ้าท่วมเป็น
เวลานาน สง่ผลใหพ้ชือาหารตามธรรมชาตติายลงทัง้หมด, ตน้ทุนของการซ่อมแซมบา้นเรอืน เครื่องมอื
การเกษตรและประมง และสภาพจติใจทีท่อ้แท ้หมดหวงั  

การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ บนความร่วมมอืระหว่างกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง 
(The Mekong Butterfly) และ สมาคมเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนต าบลลุ่มน ้าโขง 7 จงัหวดัภาคอสีาน ใน
ระหว่างเดอืนพฤศจกิายนถงึธนัวาคม 2561 ไดข้อ้มลูความเสยีหายในระดบัต่าง ๆ โดยสรุปดงันี้ 

1. ขอ้มลูความเสยีหายภาพรวม ทีร่ายงานโดยกรมบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองคาย, บงึกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี และ
สกลนคร โดยสรุป ไดร้บัความเสยีหาย 48 อ าเภอ, 236 ต าบล, 1,809 หมู่บา้น, 37,883 ครวัเรอืน, 
ประชาชน 109,343 คน, พืน้ทีเ่กษตรเสยีหาย 251,807 ไร่, บ่อปลาเสยีหาย อย่างน้อย 417 บ่อ, ปศุสตัว์
เสยีหายอย่างน้อย 120 ตวั และไม่มรีายงานขอ้มลูในเรื่องวงเงนิชดเชย หรอืมลูค่าความเสยีหาย  

2. ขอ้มลูความเสยีหายจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั รวม 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ หนองคาย บงึกาฬ, นครพนม, 
มุกดาหาร, อ านาจเจรญิ, อุบลราชธานี มรีายงานความเสยีหายอย่างน้อย 35 อ าเภอ มเีกษตรกรทีไ่ดร้บั
ความเสยีหายมากกว่า 66,074 คน และพืน้ทีเ่กษตรไดร้บัความเสยีหายมากกว่า 249,515 ไร่ พืน้ทีบ่่อปลา 
เสยีหายมากกว่า 1,752 ไร่ และปศุสตัวเ์สยีหายมากกว่า 603 ตวั วงเงนิชดเชยความเสยีหายอย่างน้อย 207 
ลา้นบาท 

3. การรวบรวมขอ้มลูความเสยีหายในระดบัต าบล จ านวน 10 ต าบล ใน 6 จงัหวดัตดิแม่น ้าโขง ซึ่งจะใหภ้าพ
ความเสยีหายในระดบัพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน และเหน็ถงึขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการช่วยเหลอืจากทางราชการทีต่อ้งมี
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การปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ พืน้ที ่10 ต าบล ไดแ้ก่ ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย, 
ต.เวยีงคุก อ.เมอืง จ.หนองคาย, ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย, ต.หอค า อ.เมอืง จ.บงึกาฬ, ต.บุ่งคลา้ อ.
บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ, ต.โคกกวา้ง อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ, ต.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม, ต.ป่งขาม อ.หวา้น
ใหญ่ จ.มุกดาหาร, ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจรญิ และ ต.สองคอน อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 

อย่างไรกต็าม จากการรวบรวมขอ้มลูแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ในดา้นสภาพภูมอิากาศ ปรมิาณ
ฝน พบว่าปรมิาณฝนในภาคอสีานของไทยมคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ แต่ฝนสว่นใหญ่ตกในประเทศลาว จาก
อทิธพิลของพายุโซนรอ้น “เอวเินียร”์ (EWINIAR 1804) ในเดอืนมถิุนายน, พายุโซนรอ้น“เซนิตญิ” (SON-
TINH,1809) ในเดอืนกรกฎาคม, พายุโซนรอ้น “เบบนิคา” (BEBINCA 1816) ในเดอืนสงิหาคม และ พายุ
โซนรอ้น “บารจีตั (BARIJAT, 1823)”  กบั ใตฝุ้่ น “มงัคุด (MANGKHUT ,1822)” ในเดอืนกนัยายน สง่ผลให้
เขือ่นไฟฟ้า ในประเทศลาว ตอ้งเร่งระบายน ้า เพือ่รกัษาตวัเขือ่น ตวัอย่างทีช่ดัเจน เช่น กรณีเขือ่น น ้างมึ 1 
มอี่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่มากถงึ 6,513.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และตอ้งรบัน ้าจากเขือ่นน ้างมึ 2 และเขือ่นน ้างมึ 
5 ไดเ้พิม่การระบายน ้าตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม จนถงึวนัที ่18 สงิหาคม 2561 ระดบัน ้าในเขือ่นเตม็ความ
จุทีร่ะดบัเกบ็กกั 210.48 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และยงัคงระดบัสงูกว่าระดบัเกบ็กกัจนถงึสิน้เดอืน
ธนัวาคม 2561 สง่ผลใหเ้ขือ่นน ้างมึ 1 ตอ้งระบายน ้าจ านวนมหาศาลลงสูแ่ม่น ้าโขงอย่างต่อเนื่องมาไม่ต ่ากว่า 
5 เดอืน และจะยงัตอ้งระบายน ้าออกอย่างต่อเนื่องในฤดแูลง้ของปี 2562 เพือ่พร่องน ้าในเขือ่นรบักบัฤดฝูน
ในปี 2562 ดว้ยเช่นกนั 

เมื่อประกอบกบัลกัษณะภูมสิณัฐานของแม่น ้าโขง ทีม่คีวามลาดชนัต ่ามาก ท าใหน้ ้าในแม่น ้า
โขงไหลชา้ เกดิการหนุนซึ่งกนัและกนัทัง้ในแม่น ้าโขง และกบัล าน ้าสาขา จงึท าใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าโขง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 คงระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้ภยัพบิตันิ ้าท่วมในลุ่มน ้าโขง
ระหว่างชายแดนไทย-ลาวในปีนี้ จงึมสีาเหตุหลกัมาจากการระบายน ้าของเขือ่นในประเทศ สปป.ลาว ไม่ได้
เป็นเรื่องน ้าท่วมแบบปกตเิช่นในอดตีทีผ่่านมา  

1.2 กรณีน ้าโขงขึ้นลงผิดปกติ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 25624 

  แม่น ้าโขงทีไ่หลผ่านประเทศไทย มตีน้ก าเนิดจากแม่น ้าโขงหรอืแม่น ้าหลานซางในประเทศ
จนี ซึง่มกีารสรา้งเขือ่นกัน้แม่น ้าโขงในประเทศจนี ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี 2536 จนถงึปัจจุบนัรวม 9 เขือ่น มี
ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้ามากกว่า 40,513 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยมเีขือ่นจนิฮงเป็นเขือ่นตวัล่างสุด ทีท่ า
หน้าทีค่วบคุมการระบายน ้าจากเขือ่นตอนบนสูแ่ม่น ้าโขงตอนล่าง  

 
4 โครงการวิจยัและพฒันาชมุชนต้นแบบด้านสขุภาวะ บนฐานความมัน่คงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน า้โขง และ
ความสามารถในการปรับตวัจากปัจจยัเสี่ยงด้านภยัพิบติั,  สนบัสนนุโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  
https://www.facebook.com/1846963272098695/posts/2039274069534280/  

https://www.facebook.com/1846963272098695/posts/2039274069534280/
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  การศกึษาโดยคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง5 แสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงฤดแูลง้ (เดอืนธนัวาคม-
พฤษภาคม) แม่น ้าโขงทีไ่หลมาจากประเทศจนีเมื่อมาถงึสถานีวดัระดบัน ้าเชยีงแสน จ.เชยีงรายจะมสีดัสว่น
มากกว่า 90% และในช่วงฤดฝูน (มถิุนายน-พฤศจกิายน) แม่น ้าโขงทีไ่หลมาจากประเทศจนียงัคงมสีดัสว่น
สงูถงึ 75% ดงันัน้การควบคุมการระบายน ้าโขงโดยเขือ่นจนิฮง จงึมผีลต่ออตัราการไหลและระดบัน ้าโขง
โดยตรงตัง้แต่สถานีวดัระดบัน ้าเชยีงแสน ลงไปจนถงึสถานีวดัระดบัน ้าโขงเจยีม ทีอ่ยู่ห่างลงไปถงึ 1,543 
กโิลเมตร ยงัคงมสีดัสว่นน ้าโขงจากจนีในฤดแูลง้และฤดูฝน ในระดบัสงูประมาณ 50% และ 25% ตามล าดบั 

  ปัจจุบนัเขือ่นจนิฮงไดค้วบคุมการไหลของน ้าโขงจากจนีไวโ้ดยสมบูรณ์ โดยจะเหน็ไดอ้ย่าง
ชดัเจนในฤดแูลง้ ซึง่มกีารปิดและเปิดการระบายน ้าทัง้เพือ่การเดนิเรอืและเพือ่ผลติไฟฟ้าพลงัน ้า ท าใหร้ะดบั
น ้าแม่น ้าโขงในช่วงฤดแูลง้ตัง้แต่สถานีวดัระดบัน ้าเชยีงแสนลงมา มคีวามผนัแปรตลอดเวลา  ระดบัน ้าของ
แม่น ้าโขงระหว่างเดอืนมกราคมถงึเมษายนในปี 2562 ไดข้ึน้ลงตลอดเวลาในช่วง 4 เดอืนถงึ 4 ครัง้ ซึง่มี
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัยะส าคญั กล่าวคอื  

ระดบัน ้าโขงซึง่เพิม่ระดบัในระหว่างวนัที ่5-11 มกราคม มรีะดบัสงูถงึ 2.05 เมตร ไดส้รา้ง
ความเสยีหายอย่างรุนแรงต่อการปลูกพชืรมิโขง ซึง่อยู่ในช่วงตน้ฤดปูลูก สง่ผลใหพ้ชืผกัทีอ่ยู่ในระดบัน ้าท่วม
ถงึ ไดร้บัความเสยีหายเกอืบทัง้หมด และภายหลงัจากน ้าลดแลว้ ชาวบา้นกไ็ม่มัน่ใจทีจ่ะลงทุนปลูกใหม่ใน
พืน้ทีร่มิตลิง่เดมิ เพราะเกรงว่าน ้าโขงจะขึน้มาอกี 

ระดบัน ้าโขงทีข่ึน้มาในระหว่างวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์ถงึ 30 มนีาคม ซึง่เพิม่ระดบัขึน้มา 1.93 
เมตร นบัเป็นการเพิม่ระดบัน ้าทีม่รีะยะเวลานานถงึ 48 วนั สง่ผลใหห้าดทรายและเกาะแก่ง ทัง้ระดบับนและ
ระดบัล่างตลอดแนวรมิแม่น ้าโขง ตอ้งจมอยู่ใตน้ ้าตลอดเวลา ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงแหล่งท่องเทีย่วใน
ระดบัทอ้งถิน่ สรา้งความสูญเสยีต่อระบบเศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิน่ ทีไ่ม่สามารถประเมนิค่าได้ 

ระดบัน ้าโขงไดล้ดลงในช่วงเวลาสัน้ ๆ ในช่วงตน้เดอืนเมษายน อนัเน่ืองมาจากเขือ่นในจนี
ไดล้ดการปล่อยน ้า แต่กไ็ม่อาจฟ้ืนฟูสภาพหาดทรายและเกาะแก่งธรรมชาตใิหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิน่ไดเ้ช่นเดมิ  

ตาราง แสดงการขึ้นลงระดบัน ้าโขงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 
ครัง้ท่ี ขึ้น วนัท่ี / ระดบัน ้า(เมตร) สูงสุด วนัท่ี / ระดบัน ้า(เมตร) ลงต า่สุด วนัท่ี / ระดบัน ้า(เมตร) 

1 5 ม.ค. / 3.19 11 ม.ค. / 5.24 27 ม.ค. / 2.48 
2 28 ม.ค. / 2.75 2 ก.พ. / 3.31 10 ก.พ. / 2.29 
3 12 ก.พ. / 2.29 30 ม.ีค. / 4.22 15 เม.ย. / 2.57 
4 15 เม.ย. / 2.57 23 เม.ย. / 4.2 30 เม.ย. / 4.06 

 
5 Overview of the Hydrology of the Mekong Basin, MRC, 2005 หน้า 31 http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001968-inland-
waters-overview-of-the-hydrology-of-the-mekong-basin.pdf  

http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001968-inland-waters-overview-of-the-hydrology-of-the-mekong-basin.pdf
http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001968-inland-waters-overview-of-the-hydrology-of-the-mekong-basin.pdf
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  การปล่อยน ้าของเขือ่นจากจนี ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่อาจหวนคนื ต่อหาดทราย, แก่ง
หนิและระบบนิเวศย่อยอื่น ๆ โดยเฉพาะในแนวระดบัล่าง จะถูกน ้าท่วมตลอดระยะเวลาในฤดแูลง้ ต่างจาก
อดตีก่อนมเีขือ่นในจนี หาดทราย, แก่งหนิและระบบนิเวศย่อยระดบัล่าง จะปรากฏใหเ้หน็อย่างชดัเจนตลอด
แนวแม่น ้าโขง  การหยุดการระบายน ้าเป็นช่วง ๆ ของเขือ่นในจนี กส็ง่ผลใหห้าดทราย, แก่งหนิและระบบ
นิเวศย่อยระดบับนบางแห่ง ปรากฏตวัเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ในแต่ละปี  และนอกจากนี้รปูแบบการไหล
ของน ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างสิน้เชงินี้ ยงัสง่ผลต่อการจบัปลาของชาวบา้น ชาวบา้นจะไม่สามารถจบัปลาได ้
ในช่วงทีน่ ้าโขงขึน้ ต่างจากอดตีทีช่าวบา้นสามารถจบัปลาไดต้ลอดช่วงฤดแูลง้ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
ต่อเนื่องมานานหลายปีนี้ ไดก้ลายเป็น “ตน้ทุนทีถู่กซ่อน (hidden cost)” จากการท างานของเขือ่นบนแม่น ้า
โขงในประเทศจนี 

ภาพท่ี 4 กราฟแสดงการขึน้ลงระดบัน ้าโขงเดอืนมกราคมถงึเมษายน 2562 

 
1.3 กรณีเขื่อนกัน้ช่องเขาต า่แตก ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย, กรกฎาคม 2561 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูบอละเวน ทีต่ ัง้ในแขวง
อตัตะปือ ทางภาคใตข้องสปป.ลาว โครงการน้ีใชห้ลกัการเดยีวกนักบัโครงการเขือ่นน ้าเทนิ 2 กล่าวคอื มี
การสรา้งเขือ่นปิดกัน้ล าน ้าเซน ้าน้อย และสรา้งอุโมงคส์ง่น ้าจากอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเซน ้าน้อย (สูง 78 เมตร ยาว 
1,560 เมตร) ลงมายงัโรงไฟฟ้าดา้นล่างซึง่มรีะยะความสูงแนวดิง่มากถงึ 458 เมตร ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
ขนาด 410 เมกะวตัต ์



14 
 

  อย่างไรกต็ามในโครงการน้ี ไดส้รา้งเขือ่นอกี 2 แห่ง กัน้ล าหว้ยหมากคาม (ล าหว้ยหมาก
คาม จะไหลลงสูล่ าน ้าเซน ้าน้อย ดา้นทา้ยเขือ่นเซน ้าน้อย และไหลลงสูแ่ม่น ้าเซกอง) และล าน ้าเซเปียน (ล า
น ้าเซเปียน จะไหลลงแม่น ้าเซกองโดยตรง ดา้นทา้ยน ้าทีล่ าน ้าเซน ้าน้อยไหลลงแม่น ้าเซกอง) พรอ้มดว้ย
ระบบผนัน ้าจากอ่างเกบ็น ้าหว้ยหมากคาม มายงัอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเซเปียน และระบบผนัน ้าจากอ่างเกบ็น ้า
เขือ่นเซเปียน มายงัอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเซน ้าน้อย สง่ผลใหต้อ้งมกีารขยายความจุของอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเซน ้า
น้อย ดว้ยการสรา้งเขือ่นปิดกัน้ช่องเขาต ่า (Saddle dam) จ านวน 5 แห่ง ท าใหอ้่างเกบ็น ้าเขือ่นเซน ้าน้อยมี
ความจุมากถงึ 1,043 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร 

  เขือ่นปิดกัน้ช่องเขาต ่าทัง้ 5 แห่ง ไม่ไดเ้ป็นเขือ่นแบบขัน้บนัใด แต่เป็นเขือ่นทีว่างตวัในแนว
ระนาบเดยีวกนักบัเขือ่นเซน ้าน้อยดว้ย ดงันัน้เหตุการณ์ทีเ่ขือ่นปิดกัน้ช่องเขาต ่า หรอื Saddle Dam D ซึง่
เป็นเขือ่นดนิ กวา้ง 8 เมตร ยาว 770 เมตร สงู 16 เมตร ไดท้รุดตวัและพงัทลายลงอย่างสมบูรณ์ ในวนัที ่23 
กรกฎาคม 2561 นัน้ ไม่ไดเ้กดิจากมปีรมิาณฝนตกหนกัในพืน้ทีเ่หนือเขือ่น จนเป็นเหตุใหน้ ้าลน้สนัเขือ่นและ
พงัทลายลงมา เพราะทัง้เขือ่นเซน ้าน้อย และเขือ่นปิดกัน้ช่องเขาต ่าอื่น ๆ ยงัไม่ไดเ้กดิสภาวะน ้าลน้เขือ่นแต่
อย่างใด 

  ปรมิาณน ้าจ านวนมหาศาลในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเซน ้าน้อยกว่า 500 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ได้
ไหลทะลกัเขา้สูพ่ืน้ทีล่ าหว้ยน ้าล ีล าหว้ยสาขาของล าน ้าเซเปียน และน ้าไดไ้หลท่วมพืน้ทีส่องฝัง่แม่น ้า
เซเปียนในบรเิวณกวา้ง ลงไปจนถงึแม่น ้าเซกอง และน ้าจ านวนมหาศาลนี้ ยงัไดไ้หลไปตามแม่น ้าเซกอง
สง่ผลกระทบต่อชุมชนในประเทศกมัพชูา ทีแ่ม่น ้าเซกองไหลผ่านดว้ยเช่นกนั ก่อนทีแ่ม่น ้าเซกองจะไหลลงสู่
แม่น ้าโขงทีจ่งัหวดัสตงึเตรง็ ของประเทศกมัพชูา 

ประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าเซเปียน ไดร้บัผลกระทบอย่างน้อย 6,631 คน ใน 6 หมู่บา้น คอื 
บา้นหนิลาด 123 ครอบครวั บา้นท่าแสงจนัทร ์97 ครอบครวั บา้นสะหมองใต ้67 ครอบครวั บา้นท่าหนิ 159 
ครอบครวั บา้นใหม่ 158 ครอบครวั และบา้นท่าแท 768 ครอบครวั (มตชิน, 26 กรกฎาคม 2561) 6  

จนถงึเดอืน ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 4 เดอืน สรุปจ านวนผูเ้สยีชวีติและผูป้ระสบภยั
จากตวัเลขทางการของรฐั  ยอดผูเ้สยีชวีติ 43 ศพ เป็นเดก็ต ่ากว่าอายุ 10 ปี 15 ศพ เป็นผูห้ญงิ 19 ศพ และ
ยงัสญูหาย 28 คน   มหีมู่บา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบในครัง้นี้ทัง้หมด 19 หมู่บา้น จ านวน 3,540 ครอบครวั 
ประชาชนจ านวน 14,440 คน ในจ านวนทัง้หมดนี้ มบีา้นเรอืน 957 หลงัคาเรอืน และ 1,127 ครอบครวั 
ประชากร 4,560 คน  ไดร้บัผลกระทบหนกัมากทีสุ่ดใน 6 หมู่บา้นเสยีหายทัง้หมด  และเมื่อวนัที ่13 
กนัยายน 2561 รฐับาลลาวไดป้ระกาศยุตกิารคน้หาผูส้ญูหายอย่างเป็นทางการ (Vientiane Time, 23 
ตุลาคม 2561)   

 
6 แนะน าให้รู้จกั เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย อ่างเก็บน า้ 3 ระดบั  https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1059208  

https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1059208
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ภาพท่ี 5 แผนผงัของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย 

 
 

แถลงผลการตรวจสอบสาเหตุการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อยแตก 

วนัที ่28 พ.ค.2562 นายสงิเพด็ บุญสะหวดัทพินั รองประธานองคก์ารตรวจการของรฐับาล 
ผูแ้ทนคณะสบืสวนสอบสวนแห่งชาต ิ(ตัง้คณะท างานเมื่อ 8 สงิหาคม 2561) แถลงข่าวเปิดเผยผลการ
สอบสวน ณ ส านกังานนายกรฐัมนตร ีจากสรุปรายงานการตรวจสอบของคณะผูเ้ชีย่วชาญอสิระ7 กรณี
โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย เมอืงสนามไซ แขวงอตัตะปือ ทีพ่งัทลายลงเมื่อวนัที ่23 
กรกฎาคม 2561 ไดข้อ้สรุปว่าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเกดิจากโครงสรา้งทางวศิวกรรมของเขือ่นผดิพลาด โดย
เฉพาะที ่Saddle dam D (คนักนัน ้า D) ทีแ่ตก เพราะโครงสรา้งของสนัเขือ่นไม่ไดม้าตรฐานตามการ
ออกแบบ ทัง้สนัเขือ่นทีไ่ม่มศีกัยภาพในการซมึน ้า และสนัเขือ่นทีถู่กกดัเซาะไดง้า่ย ไม่ไดม้กีารอดัดนิให้
แขง็แรงพอท าใหส้นัเขือ่นยุบจากปัญหาดนิซมึน ้าจากระยะเกบ็กกัน ้าจนสนัดนิอ่อนตวัและพงัลงมาในทีสุ่ด 
ไม่ไดเ้กดิจากภยัธรรมชาตคิอืฝนตกหนกัตดิต่อกนัหลายวนัตามการสนันิษฐานในตอนแรก เพราะแมฝ้นจะ

 
7 ทมีผูเ้ชีย่วชาญอสิระ (IEP) ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์Anton J. Schleiss จากสวติเซอรแ์ลนด ์ประธานกติตมิศกัดิ ์International 
Commission On Large Dams (ICOLD),  Ahmed F. Chraibi จากสหรฐัอเมรกิา อดตีรองประธาน ICOLD และดร. Jean-Pierre Tournier 
จากแคนาดารองประธาน ICOLD โดยลงพืน้ทีต่รวจสอบทางธรณีวทิยาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2561 โดยไดแ้ลว้เสรจ็และส่งรายงานการตรวจสอบ
แก่รฐับาลลาวในเดอืนมนีาคม 2562 
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ตกหนกั แต่ช่วงเวลาทีเ่ขือ่นดนิแตกนัน้ระดบัน ้ายงัอยู่ในระดบัปลอดภยั ซึง่ต ่ากว่าสนัเขือ่นมาก ไม่ไดล้น้หรอื
มมีวลมากจนไม่อาจรบัน ้าไวไ้ด ้ดงันัน้การพงัทลายครัง้นี้จงึไม่ใช่เหตุสุดวสิยัตามขอ้ยกเวน้ในสญัญา
สมัปทานแต่อย่างใด 

บรษิทัเขือ่นไฟฟ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย8 ไดด้ าเนินการก่อสรา้งสนัเขือ่นใหม่แทนอนัเดมิทีพ่งั
ไป โดยขยบัไปทางทางเหนือห่างจากจุดเดมิ 1 กโิลเมตร การออกแบบสนัเขือ่นใหม่ New Saddle Dam D 
นัน้ จะมคีวามยาว 400 เมตร กวา้ง 10 เมตร สงู 54 เมตร โดยเปลีย่นจากสนัเขือ่นดนิเป็นสนัเขือ่นคอนกรตี
ทัง้หมด สว่นการปรบัปรุงแกไ้ขสนัเขือ่น Saddle Dam E และ F ทีย่งัไม่ไดม้าตรฐานนัน้ ดร.อนัดนั ไชน์เลส 
กข็อใหบ้รษิทัปรบัปรุงแกไ้ขทัง้หมด ดว้ยการเสรมิคอนกรตีเพือ่ความแขง็แรง โดย ใหย้ดึเอาตามมาตรฐาน 
การออกแบบทุกขัน้ตอน 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ หลงัเหตุการณ์ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขื่อนเซเปียนเซน ้าน้อย ด าเนินการโดย บรษิทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซ
น ้าน้อย จ ากดั(PNPC) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่าง SK Engineering & Construction Company Limited 
(SKEC) รอ้ยละ 26, Korea Western Company Limited รอ้ยละ 25, Lao Holding State Enterprise รอ้ย
ละ 24 และ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ (ปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) มลูค่า
โครงการประมาณ 22,000 ลา้นบาท ตามแผนผงัการด าเนินงานของ PNPC แสดงถงึความเชื่อมโยงกบัผูท้ีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดไวด้งันี้ 

ภาพท่ี 6 แผนผงัแสดงความเชื่อมโยงกบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดของบรษิทั PNPC 

 
  แผนผงัของบรษิทั PNPC แสดงใหเ้หน็ว่า SKEC เป็นบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการ 
(EPC Contractor) และรบัผดิชอบในการก่อสรา้งเขือ่นทัง้หมด ซึง่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เมื่อวนัที ่23 

 
8 ส านักขา่วชายขอบ : http://transbordernews.in.th/home/?p=23023  

http://transbordernews.in.th/home/?p=23023


17 
 

กรกฎาคม 2561 ยงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ถงึแมก้ารก่อสรา้งใกลเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้กต็าม ดงันัน้ในความ
รบัผดิชอบภายในนัน้ SKEC เป็นฝ่ายรบัผดิชอบโดยตรงต่อ PNPC  

  อย่างไรกต็ามเขือ่นถูกสรา้งโดย PNPC ซึง่เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่าย 
รวมทัง้วสิาหกจิของรฐับาลลาวดว้ยเช่นกนั ดงันัน้จนถงึขณะน้ี การทีร่ฐับาลลาว ยงัไม่เปิดเผยผลการ
ตรวจสอบ จงึเป็นเรื่องทีร่ฐับาลลาว ก าลงัหาทางออกในการไม่ตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในความรบัผดิครัง้นี้ใน
นามวสิาหกจิทีม่าร่วมลงทุนดว้ย 

  จากรายงานการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2562 ของ บมจ. ราช กรุ๊ป9 ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
SKEC ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากกรณีเขือ่นทรุดตวัดงักล่าว ทางบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการ (EPC 
Contractor) จะเป็นผูร้บัผดิชอบในเบือ้งตน้ และ PNPC ไดท้ าประกนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้ซึง่รวมถงึ
ประกนัภยัการก่อสรา้งโครงการ ประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลทีส่าม และประกนัภยักรณีการพฒันา
โครงการมคีวามล่าชา้กว่าก าหนด  

  อย่างไรกต็ามประเดน็ที ่บมจ. ราช กรุ๊ป มคีวามห่วงใยมากทีสุ่ดคอื เรื่องค่าปรบัในกรณีที
ไม่สามารถสง่มอบไฟฟ้าตามสญัญาให ้กฟผ. ไดใ้นเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ซึง่จะล่าชา้กว่าก าหนดไป
ประมาณ 10 เดอืน หากผลการตรวจสอบของรฐับาลลาวระบุว่า เกดิจากอุบตัเิหตุ กอ็าจจะไม่ต้องเสยี
ค่าปรบั10  

   บรษิทัทีร่บัท าประกนัภยัคอื บมจ.อลอินัซ ์ประกนัภยั ลาว (Allianz General Laos)11 โดยมี
บรษิทั บมจ.ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั ไดเ้ขา้ไปรบัประกนัภยัเขือ่นเซเปียน-เซน ้าน้อย ที ่สปป.ลาว ต่อมาจาก 
บมจ.อลอินัซ ์ประกนัภยั ลาว (Allianz General Laos) ในสดัสว่น 17.5% บนกรมธรรมป์ระกนัการก่อสรา้ง 
(contractors all risks) รวมทัง้การประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ซึง่ขณะนี้บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ 
surveyor loss adjuster เพือ่เขา้ไปท าการส ารวจตรวจสอบความเสยีหายในพืน้ที่ โดยเบือ้งตน้ทีย่งัไม่มี
ขอ้มลูจากผูส้ ารวจภยั แต่จากทีป่ระเมนิความเสยีหายในสว่นของชบับส์ามคัคปีระกนัภยั ทีร่บัประกนัภยั
ต่อมา คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 180 ลา้นบาท  ส าหรบับรษิทัประกนัในประเทศไทยทีไ่ด้รบัประกนัภยัต่อจาก 
บมจ.อลอินัซ ์ประกนัภยั ลาว ม ี2 บรษิทัคอื บมจ.ชบับ์สามคัคปีระกนัภยั และบรษิทั ไอเอจ ีประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
9 บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (เดมิชื่อ “บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)”) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RATCH&ssoPageId=4&language=th&country=TH  

10 https://www.hoonsmart.com/archives/27977  
11 แบงก์หวัน่เขือ่นลาวแตกบานปลายกระทบสนิเชือ่กอ้นโต วนัที ่4 August 2018 https://www.prachachat.net/finance/news-199346  

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RATCH&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.hoonsmart.com/archives/27977
https://www.prachachat.net/finance/news-199346
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  ขณะที ่บมจ.ราช กรุ๊ป ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่า ไดใ้หค้วามช่วยเหลอื
แก่ผูป้ระสบภยัเป็นจ านวนเงนิ 5 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 256112 และจนถงึปัจจุบนั กย็งัไม่ปรากฏ
ว่า บมจ.ราช กรุ๊ป ไดแ้จง้ต่อ ตลท. ว่าไดใ้หค้วามช่วยเหลอือื่นใดเพิม่เตมิ  

  ในสว่นของธนาคารผูใ้หเ้งนิกูน้ัน้ ภายหลงัเกดิเหตุการณ์ ธนาคารน าเขา้และสง่ออกประเทศ
ไทย  (EXIM) บรจิาคเงนิช่วยเหลอื 100,000 บาท สว่นธนาคารกรุงไทยท าไดเ้พยีงการเปิดบญัช ีรบัเงนิ
บรจิาคจากประชาชนทัว่ไป เพือ่น าไปสง่มอบใหแ้ขวงอตัตะปือเท่านัน้  

ความช่วยเหลือต่อประชาชน13 

ความช่วยเหลอืทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในขณะน้ี มลีกัษณะเป็นความช่วยเหลอืแบบชัว่คราว ความ
ช่วยเหลอืในลกัษณะของการตัง้ถิน่ฐานใหม่ มทีีท่ ากนิ และไดร้บัค่าชดเชยเยยีวยาทีเ่พยีงพอนัน้ ยงัไม่
ปรากฏเป็นรูปธรรม เช่น  

ชาวบา้นจ านวนมากยงัพกัอาศยัอยู่ในเตน็ทช์ัว่คราว ทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากองคก์ร
ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาต ิ(UN), AusAid และเตน็ทท์ีท่างหน่วยงานรฐัสรา้งให ้  และมบีาง
หมู่บา้นทีไ่ดเ้ริม่กลบัเขา้ไปท าความสะอาดบา้นและซ่อมแซมบา้นเดมิที่ไม่เสยีหายมาก   และชาวบา้นไดร้บั
เงนิค่าอาหารวนัละ 5000 กบีหรอื 20 บาทต่อวนั  ขา้วสาร 20 กโิลกรมัต่อเดอืน เมื่อเดอืนสงิหาคม 2561 
ชาวบา้นไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจ านวน 500,000 กบีหรอื 1,200 บาท ต่อคน และเดอืนกนัยายน 2561 ไดร้บัเงนิ
ช่วยเหลอืเพิม่ 100,000 กบี หรอื 400 บาท ต่อคน และ 1.5 ลา้นกบี หรอื 5,769 บาท เป็นค่าท าศพ
ผูเ้สยีชวีติทีค่น้พบ   

การสรา้งทีพ่กัชัว่คราวใหก้บัผูป้ระสบภยั โดยรฐับาลลาวและบรษิทั SKEC ตอ้งสรา้งใหม่
และน าเขา้บา้นพกัส าเรจ็รูป เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ไดร้บัผลกระทบ 500 หลงั  โดยรฐับาลจะเป็นผูซ้ือ้ให้
ประชาชนอยู่จ านวน 450 หอ้ง บรษิทัใหเ้ปล่า 50 หอ้ง  

ตามรายงานการจดัสรรทีอ่ยู่อาศยัใหป้ระชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบนัน้ คณะตา้นภยัพบิตัไิด้
จดัตัง้ปฏบิตัเิป็น 3 ระยะคอื ระยะฉุกเฉิน ระยะชัว่คราว ระยะจดัสรรถาวร  ขณะน้ีอยู่ในระยะจดัสรรชัว่คราว 
และ ทางแขวงเตรยีมทีจ่ะใชพ้ืน้ทีป่่าจ านวน 1,750 เฮกตาร ์จดัสรรเป็นทีด่นิท ากนิและมอบใหผู้ป้ระสบภยั
ครอบครวัละ 1 เฮกตารต์่อไป  

  อย่างไรกต็าม มรีายงานจากส านกัข่าวชายขอบ เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 ระบุว่า14 
ทีด่นิจ านวน 2,000 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 12,000 ไร่ ตดิกบับา้นปินดง เมอืงสะหนามไซ แขวงอตัตะปือ ทีม่ี

 
12 https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15324758426441&language=th&country=TH  
13 เอกสารสรุปกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย เสนอ กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ, ตลุาคม 2561 
14 ส านกัข่าวชายขอบ http://transbordernews.in.th/home/?p=23090  

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15324758426441&language=th&country=TH
http://transbordernews.in.th/home/?p=23090
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การบุกเบกิและปรบัพืน้ทีโ่ดยเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่เมื่อ 3 เดอืนทีผ่่านมา เพือ่เตรยีมไวใ้หก้บัผูป้ระสบภยัเป็น
พืน้ทีใ่นการเพาะปลูกในช่วงฤดฝูนของปีนี้ แต่หน่วยงานทอ้งถิน่กลบัอนุญาตใหน้กัลงทุนจนีเข้าไปปลูก
กลว้ยในพืน้ทีน่ัน้แทน นายเลดิ ไซยาพอน ผูว้่าการแขวงอตัตะปือ กล่าวว่า บรษิทัจนีใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวเพือ่
ช่วยเหลอืผูร้อดชวีติ โดยหน่วยงานแขวงและรฐับาลกลาง ไดป้รบัพืน้ทีเ่พือ่ใหผู้ป้ระสบภยัแลว้ แต่
ผูป้ระสบภยัไม่มเีงนิทุนทีจ่ะปลูกพชืต่างได ้เพราะว่าสญูเสยีทุกอย่างจากน ้าท่วม ทางแขวงเองกไ็ม่มี
ความสามารถช่วยเหลอืดา้นการเงนิใหก้บัพวกเขา แต่ไดใ้หท้ีด่นิกบัผูป้ระสบภยัโดยทีด่นิเหล่านัน้เป็นของ
พวกเขา แต่บรษิทัจนีกไ็ดเ้ขา้มาช่วยเหลอืผูป้ระภยัดว้ยการใหเ้งนิทุนและแบ่งก าไรกนั ผูว้่าการฯไม่ไดช้ีแ้จง
ว่า บรษิทัจะแบ่งก าไรหรอืรูปแบบการแบ่งผลประโยชน์จะเป็นอย่างไร แต่เขายนืยนัว่าหน่วยงานทอ้งถิน่
ไม่ไดใ้หท้ีด่นิกบันกัลงทุน แต่การอนุญาตใหบ้รษิทัเขา้ไปช่วยชาวบา้นปลูกกลว้ยและเป็นการสรา้งงานใหก้บั
ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

สภาพพืน้ทีป่ระสบภยัจากเขือ่นเซเปียนแตกนัน้ เป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้าทีม่พีืน้ทีร่าบ
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ จากค าบอกเล่าของชาวบา้น บรเิวณนัน้คอื แหล่งอู่ขา้วอู่น ้าทีป่ลูกเลีย้งคนทัง้แขวง
อตัตะปือ ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นชนเผ่ายะเหนิ เผ่าโอย  ซึง่มวีถิชีวีติอยู่กบัธรรมชาต ิมนีาขา้ว มวีวัควาย 
และมเีศรษฐกจิด ีนางบุญม ีบา้นท่าหนิใต ้กล่าวว่า “ครอบครวัมนีา มขีา้วเป็นรายไดห้ลกัที ่ทัง้สง่ลูกเรยีน
หนงัสอื เวลาเจบ็ป่วยกไ็ดข้ายขา้วไปหาหมอ หาอาหารจากธรรมชาตเินื่องจากบา้นอยู่ใกลก้บัแม่น ้าและ
ภูเขา” ขณะน้ีตอ้งหมดสิน้ทุกอย่าง เหตุการณ์นี้ท าใหช้าวบา้นกว่าสีพ่นัครวัเรอืนไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั 
สญูเสยีสมาชกิในครอบครวั สญูเสยีทีอ่ยู่อาศยั สตัวเ์ลีย้งและพืน้ทีท่ าการเกษตรไปเป็นจ านวนมาก ทีส่ าคัญ
คอืชาวบา้นต่างกล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ไม่มรีะบบเตอืนภยัล่วงหน้า  และยงัไม่มอีนาคตว่าจะเริม่ตน้
อย่างไรต่อไป  

นอกจากนี้พืน้ทีม่เีมอืงสนามไซ ยงัมคีวามเสีย่งของการเคลื่อนยา้ยระเบดิทีต่กคา้งตัง้แต่
สมยัสงครามเวยีดนาม โดยค าสมัภาษณ์ของ นายบลอสซมั กลิมอร ์ผูอ้ านวยการกลุ่มใหค้ าปรกึษาดา้นกบั
ระเบดิหรอืเอม็เอจ ีมลูนิธขิององักฤษในสปป.ลาว ออกแถลงแสดงความกงัวลต่อเหตเุขือ่นเซเปียน-เซน ้า
น้อย แตกเมื่อปลายเดอืนกรกฎาคม สง่ผลใหเ้กดิน ้าท่วมเป็นวงกวา้ง ว่าอาจท าใหก้บัระเบดิทีไ่ม่ท างาน
จ านวนมากทีต่กคา้งมาตัง้แต่ยุคสงครามเวยีดนามเคลื่อนยา้ยต าแหน่ง จากสถานการณ์พบว่า สิง่ทีอ่นัตราย
คอืชาวบา้นไรท้ีอ่ยู่อาศยัหลายพนัคนเขา้ไปตัง้ค่ายหลบภยัในพืน้ทีไ่ม่ปลอดภยัดา้นกบัระเบดิ โดยเฉพาะเขต
สะหนามไซ ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัยนืยนัว่าอนัตราย ขณะทีแ่ขวงอตัตะปือเป็นพืน้ทีป่นเป้ือนไปดว้ยวตัถุ
ระเบดิจ านวนมาก ซึง่มคีวามเป็นไปไดว้่ากรณีน ้าท่วมครัง้นี้อาจท าใหพ้ืน้ทีท่ีเ่คลยีรก์บัระเบดิไปแลว้ตอ้งมี
การตรวจสอบใหม่ 
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ผลกระทบขา้มพรมแดน ปรมิาณน ้าจากเขือ่นเซเปียน เซน ้าน้อยทีพ่งัลงมายงัไหลลงแม่น ้า
เซกอง และท าใหเ้กดิผลกระทบขา้มพรมแดน เกดิภาวะระดบัน ้าในแม่น ้าเซกองสูงขึน้ฉบัพลนัในวนัที ่24-25 
กรกฎาคม 25660  น ้าท่วมฉบัพลนัในพืน้ทีก่ว่า 17 หมู่บา้น 3,074 ครอบครวั ประชากรกว่า 15,000 คน ใน
พืน้ที ่3 ชุมชน  เมอืงเสยีมปาง จงัหวดัสตรงึเตรง็ ประเทศกมัพชูา ท าใหช้าวบา้นตอ้งอพยพออกจาก
บา้นเรอืนและยา้ยไปยงัพืน้ทีส่งู แมจ้ะไม่มตีวัเลขผูเ้สยีชวีติจากน ้าท่วมฉบัพลนั แต่ประชาชนกมัพชูาตอ้ง
เสยีทรพัยส์นิทัง้บา้นเรอื ขา้วของเครื่องใช ้สตัวเ์ลีย้ง เป็นจ านวนมาก สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน 
สะพาน โรงเรยีน วดั และคลนิิกชุมชนตอ้งถูกน ้าท่วมขงัและไดร้บัความเสยีหายอย่างมาก 

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเซเปียนเซน ้าน้อย 

รายงานของ ของ Tanya Lee จาก International Rivers (ปี 2551 ) ระบุว่า มกีารโยกยา้ย
ชาวบา้น พืน้ทีร่องรบัผูอ้พยพทีห่นาแน่นบรเิวณแขวงปากซอง ลาวใต ้ประชาชนอย่างน้อย 6000 คน ถูก
บงัคบัใหโ้ยกยา้ย ระหว่างปี 2539-2544 เพือ่ปทูางใหม้กีารสรา้งโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย
และเขือ่นหว้ยเฮาะ ทีม่กีารวางแผนก่อสรา้งในช่วงนัน้ บรเิวณพืน้ทีท่ีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีต่กทอดมาแต่บรรพ
ชนของพวกชนเผ่า  แม่น ้าเซเปียนและเซน ้าน้อย แม่น ้าและล าหว้ย เป็นแหล่งประมงทีอุ่ดมสมบูรณ์ มนี ้า
ไหลจดืไหลอย่างเสร ีชาวบา้นสามารถเกบ็ของป่าไดจ้ากในป่า มพีืน้ทีเ่พือ่ท าการเกษตรบนพืน้ทีส่งูโดยปลูก
พนัธุผ์กัต่าง ๆ ผสมกบัผลไม ้กาแฟ และขา้ว แต่ในพืน้ทีร่องรบัผูอ้พยพ เป็นพืน้ทีท่ี่เกดิจากการถางป่า และ
มหีน้าดนิตื้นไม่เหมาะสมกบัรปูแบบการเกษตรบนพืน้ทีส่งู ทัง้ไม่มแีม่น ้าบรเิวณใกลเ้คยีงทีส่ามารถจบัปลา 
หรอืสามารถน าน ้าสะอาดมาใชง้านไดเ้หมอืนทีเ่คยเป็นมา ชาวบา้นเหล่านี้กลบัตอ้งกลายเป็นคนซือ้ขา้ว ซือ้
เนื้อ และซือ้ปลาจากตลาดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 5-8 กโิลเมตร โดยมรีะบบสง่น ้าแบบใชแ้รงโน้มถ่วง
เพยีงเครื่องเดยีวเพือ่จ่ายน ้าส าหรบัใชง้านประจ าวนัทัง้ชุมชน 

ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญ่ท างานรบัจา้งเป็นแรงงานรายวนัในแปลงปลูกกาแฟบรเิวณใกลเ้คยีง 
ซึง่เป็นของบรษิทัจากลาวและต่างชาต ิรวมทัง้การเกบ็เกีย่วผลผลติกาแฟจากแปลงปลูกเลก็ ๆ ในทีด่นิซึง่
ไดร้บัมาใกลก้บับา้น เพือ่สง่ขายใหก้บับรษิทั 

ชาวบา้นบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรูส้กึเจบ็ปวดจากความหวิโหยอย่างทีเ่ป็นอยู่ในตอนน้ีเลย 
แมว้่าในหมู่บา้นเดมิทีพ่วกเขาอยู่ เดก็อาจตอ้งเสยีค่าเล่าเรยีน และคนป่วยอาจตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการ
รกัษาพยาบาลบา้ง แต่กเ็ป็นค่าใชจ่้ายในระดบัทีช่าวบา้นจ่ายได ้เนื่องจากไม่มรีายจ่ายในดา้นอื่น ๆ มากนกั 
แต่ในปัจจุบนั ครอบครวัเหล่านี้บอกว่าก าลงัประสบปัญหาไม่มเีงนิสง่ลูกไปโรงเรยีน หรอืไม่มเีงนิรกัษาตวั
ยามเจบ็ป่วย เนื่องจากเงนิทีเ่กบ็สะสมไดต้อ้งน าไปใชซ้ือ้อาหาร  และมชีาวบา้น 2 หมู่บา้นทีไ่ม่ยอมยา้ยออก
จากพืน้ที ่ 

ผูใ้หญ่บา้นคนหน่ึงกล่าวว่า “บรษิทัทีต่อ้งการสรา้งเขือ่นเซน ้าน้อย ควรมาพดูคุยกบัชาวบา้น
ในหมู่บา้นเสยีก่อน พวกเขาไม่ควรเริม่ก่อสรา้งเขือ่นโดยทีย่งัไม่ไดพ้ดูคุยกบัชาวบา้น พวกเราทีเ่ป็นชาวบา้น
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ตอ้งการทราบขอ้มลูทีช่ดัเจนว่าจะเกดิอะไรขึน้ และเกดิขึน้เมื่อไร... พวกเรากงัวลมากในตอนน้ี ทีผ่่านมาไดม้ี
การเริม่จดัเตรยีมพืน้ทีก่่อสรา้งของบรษิทั SK แลว้ แต่พวกเขาไม่เคยเขา้มาทีห่มู่บา้นเพือ่อธบิายอะไรเลย 
พวกเราไม่รูว้่าจะเกดิอะไรขึน้ และจะไดร้บัความช่วยเหลอือย่างไรบา้ง เรายงัคงรอคอยขอ้มลูเหล่านี้”   
เหล่านี้คอืเหตุการณ์ก่อนทีจ่ะมกีารก่อสรา้งเขือ่น  

 

จาก 3 ตวัอย่างกรณีศกึษาของผลกระทบทีเ่กดิขึน้แลว้ และกลายเป็นภาระตน้ทุนที่
ประชาชน และระบบนิเวศตอ้งแบกรบั ภายหลงัการสรา้งเขือ่น และขอบเขตของการค านวณผลกระทบ ใน
โครงการเขือ่นไฟฟ้าแม่น ้าโขงตอนล่าง  สามารถสรุปไดว้่า ตน้ทุนทีเ่กดิขึ้นภายหลงั หรอืตน้ทุนทีถู่กซ่อนไว้
ทัง้หมดนี้ เป็นผลมาจาก กระบวนการศกึษาผลกระทบทีไ่ม่ทัว่ถงึ ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในขอบเขตของโครงการ และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยู่นอกขอบเขตโครงการ  ซึง่ไม่ไดม้กีารศกึษาไว ้(ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในพรมแดนหรอืขา้ม
พรมแดน) โดยทัง้หมดนี้ ประชาชนทัง้ในพืน้ทีโ่ครงการ และนอกพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้ระบบนิเวศแม่น ้าและ
ทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ เป็นฝ่ายทีต่อ้งแบกรบัภาระ ถอืเป็นตน้ทุนทางสงัคม-ทรพัยากรธรรมชาต-ินิเวศ ที่
ถูกซ่อน จงึสะทอ้นถงึปัญหาดา้นธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบของเจา้ของโครงการไดเ้ป็นอย่างด ี

2. กระบวนการซ่อนและผลกัภาระต้นทุนหรือผลกระทบของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 

  โครงการเขื่อนไซยะบุรี เป็นโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าแห่งแรกบนแม่น ้าโขงสายหลัก
ตอนล่าง15 ตัง้อยู่ในแขงไซยะบุร ีประเทศลาว โดยเริม่ก่อสรา้งในปี 2555 และจะเริม่ด าเนินการขายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์ในวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2562 และเป็นโครงการเขื่อนแห่งแรกที่ได้เข้าสู่กระบวนการหารือ
กระบวนการการแจง้ใหท้ราบ  การปรกึษาหารอืล่วงหน้า และการตกลง (Procedures for Notification, Prior 
Consultation and Agreement: PNPCA) ตามขอ้ก าหนดของความตกลงแม่น ้าโขง พ.ศ.2538 ซึง่เปิดโอกาส
ใหส้มาชกิประเทศลุ่มน ้าโขงอื่น ๆ ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา และเวยีดนาม สามารถเขา้ถงึขอ้มูลการศกึษาความ
เป็นไปได้, การศึกษาผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการนี้ 
นอกจากนี้ยงัเป็นบทบาทของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง โดยส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้า
โขง (MRCs) ในการน าเสนอรายงานความเหน็ทางเทคนิค ต่อรายงานการศกึษาความเป็นไปได ้การศกึษา
ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

  จากรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของเขื่อนไซยะบุร ีและรายงานการศกึษาผลกระทบ
ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ปรากฏข้อมูลตวัเลขการลงทุน หรือต้นทุนของโครงการ การแสดงตวัเลข
ค่าใชจ่้ายในดา้นนี้ จะมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ

 
15 ดคูวามเป็นมาของโครงการเขื่อนไซยะบรีุ ในภาคผนวก 
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ของโครงการ ว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบทัง้ระหว่างการก่อสร้าง เขื่อน และระหว่างการ
ด าเนินการผลติไฟฟ้าไปตลอดช่วงอายุสมัปทานไวอ้ย่างไร ถงึแมว้่าในรายงานการศกึษา จะไดม้กีารศกึษา
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบไวก้ต็าม แต่กไ็ม่ปรากฏค่าใชจ่้ายอนัเปรยีบเสมอืนต้นทุน
ของโครงการ ดงันัน้การไม่ได้แสดงต้นทุนใด ๆ ในการเอกสารโครงการที่เผยแพร่ในทางสาธารณะนัน้ 
เท่ากบัเป็นการซ่อนตน้ทุนของโครงการไวต้ัง้แต่แรกเริม่เช่นกนั  

   ถงึแม้ว่าเอกสารโครงการเขื่อนไซยะบุรจีะไม่ได้แสดงต้นทุนการด าเนินการต่าง ๆ ไว้ แต่
เมื่อพจิารณาถงึรายละเอยีดของการศกึษาผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ก็พบว่ายงัคงมีช่องว่างอยู่
เป็นจ านวนมากในกระบวนการศกึษา เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ “ความเสยีหาย” หรอื “ผลกระทบ” 
ทีน้่อยทีสุ่ด ดงันี้ 

ภาพท่ี 7 ภาพรวมโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงสายหลกั 
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2.1 ต้นทุนทางสงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของโครงการเขื่อนไซยะบุรี  

2.1.1 การศึกษาผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดล้อม ของโครงการเขื่อนไซยะบุรี 

  การศกึษาผลกระทบทางสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในโครงการเขือ่นไซยะ
บุร ีไดร้ะบุขอบเขตหลกัคอื พืน้ทีอ่่างเกบ็น ้า และพืน้ทีท่า้ยเขือ่นในระยะทาง 10 กโิลเมตร16 อย่างไรกต็ามใน
การศกึษาตามตวัชีว้ดัต่าง ๆ (parameter) ทีป่รากฏในรายงานการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มนี้ ยงั
ไม่ปรากฏว่ามกีารศกึษาตวัชีว้ดัใดทีล่งไปถงึพืน้ทีท่า้ยเขือ่นในระยะทาง 10 กโิลเมตร มเีพยีงสถานีส ารวจที ่
1 ส าหรบัการส ารวจพนัธุป์ลาและสตัวน์ ้า และคุณภาพน ้า ทีห่่างจากเขือ่นลงมาเพยีง 2 กโิลเมตรเท่านัน้ 
ในขณะทีส่ถานสี ารวจพนัธุป์ลาและสตัวน์ ้า และคุณภาพน ้า สถานีที ่6 ซึง่เป็นสถานีสุดทา้ย กอ็ยู่ดา้นเหนือ
เขือ่นขึน้มาเพยีง 20 กโิลเมตรเท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีอ่่างเกบ็น ้าเขือ่นไซยะบุรมีคีวามยาวมากกว่า 90 กโิลเมตร ไป
จนถงึเมอืงหลวงพระบาง 

  เฉพาะการศกึษาเรื่องการใชท้ีด่นิเท่านัน้ ทีร่ะบุว่ามกีารศกึษาในระยะ 1 กโิลเมตรจาก
ขอบเขตอ่างเกบ็น ้าทีร่ะดบั 275 เมตร รทก.  

  นอกจากนี้ การศกึษาภาคสนามดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สว่นใหญ่ท าการส ารวจเพยีง 2 
ครัง้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2550, เดอืนมนีาคม และเมษายน 2551 เท่านัน้ 

  ดงันัน้ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการศกึษา และถูกค านวณมาเป็นตน้ทุนของโครงการนัน้ จงึ
อยู่ภายใตก้รอบการศกึษาดงักล่าวนี้ ซึง่เป็นกรอบการศกึษาทีย่งัไม่ครอบคลุมผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิ และ
กรอบการศกึษาดงักล่าวนี้ กอ็ยู่ภายใตว้าทะกรรมของเขื่อนแบบ Run of River ว่าเป็นเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน 
ไม่มกีารเกบ็กกั มปีรมิาณน ้าไหลเขา้และไหลออกในแต่ละวนัเท่ากนั จงึไม่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น ้า  

นอกจากนี้ ในแต่ละหวัขอ้ทีท่ าการศกึษา เช่น วถิชีวีติชุมชน ภูมศิาสตรแ์ละความเสีย่ง
แผ่นดนิไหว การระบายตะกอน สตัวน์ ้าขนาดเลก็และพชืน ้า ฯลฯ จะแบ่งการส ารวจผลกระทบเป็นประเภท
ของสิง่ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ สายส่ง โรงผลติไฟฟ้า ถนน อ่างเกบ็น ้า ซึ่งแยกย่อยเป็น 2 ระยะ คอื ระยะก่อสรา้ง 
และระยะด าเนินการผลติ โดยแทบทุกหวัขอ้นัน้โครงการไม่มคีวามเสีย่งใหเ้กดิความเสยีหายและไม่สรา้ง
ผลกระทบแต่อย่างใด หรอืหากมกีม็โีอกาสน้อยมาก ทัง้ยงัมมีาตรการบรรเทาผลกระทบทีเ่ตรยีมพรอ้มไว้
ตลอดเวลา โดยโอกาสในการใชม้าตรการนี้กไ็ม่มาก เพราะหากเกดิผลกระทบขึน้จะเกดิขึน้ในวงแคบเพยีง
แค่ในสถานทีก่่อสรา้งโครงการเท่านัน้  

  ตวัอย่างรางานผลกระทบทางสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีศ่กึษาภายใตข้อบเขตที่จ ากดั อาทิ
เช่น 

 
16 Environmental Impact Assessment: EIA, Xayaburi Hydroelectric Power Project, August 2010 (หน้า 1-2)  
   http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/Xayaburi-EIA-August-2010.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/Xayaburi-EIA-August-2010.pdf


24 
 

1. ผลกระทบต่อชุมชนด้านเหนือเขื่อนไซยะบุรี  

  รายงานการศกึษาผลกระทบทางสงัคมโครงการเขือ่นไซยะบุร ี(SIA)17 มขีอบเขตการศกึษา
ในระยะ 1 กโิลเมตรจากขอบเขตอ่างเกบ็น ้าทีร่ะดบั 275 เมตร รทก. ระบุว่าม ี46 หมู่บา้นทีอ่ยู่เหนือเขือ่นไซ
ยะบุรขีึน้ไปจนถงึเมอืงหลวงพระบาง ในระยะทางตามแม่น ้าโขง 90 กโิลเมตร ซึง่มปีระชากรมากกว่า  4,040 
ครวัเรอืน ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นตลอดล าน ้าโขง โดยสามารถจ าแนกได ้2 กลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องสูญเสยีบ้านและที่ดินท ากิน โดยต้องอพยพไปยงัพื้นที่จดัสรรใหม่ มจี านวน
ประมาณ 458 ครอบครวัจาก 19 หมู่บา้น 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่น ้าไม่ท่วมบ้าน แต่สูญเสยีที่ดนิท ากนิ และสูญเสยีรายได้ มจี านวน 27 หมู่บ้าน มี
จ านวนประมาณ 3,582 ครอบครวั 

  ขอบเขตการศกึษาทีจ่ ากดันี้ สง่ผลใหไ้ม่สามารถศกึษาครอบคลุมผลกระทบต่อประชาชนที่
อาศยันอกเขต 1 กโิลเมตร แต่ยงัคงตอ้งพึง่พาแม่น ้าโขงเพือ่การด ารงชพีและรายได ้ทัง้ในการท าเกษตรรมิ
ตลิง่ การจบัปลา การร่อนทอง การหาเกบ็ไก และการเกบ็กอ้นหนิเพือ่การก่อสรา้ง เป็นตน้ และการสญูเสยี
พืน้ทีห่าดในเขตเมอืงหลวงพระบาง ทีส่รา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่อกีเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ในรายงาน EIA และ SIA ยงัไม่ปรากฏว่า ไดท้ าการศกึษาถงึผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ยู่ใตเ้ขือ่นไซ
ยะบุรเีลย 

2. ผลกระทบต่อ ปลา และนิเวศสตัวน์ ้า 

ใน EIA ฉบบัน้ีไดศ้กึษาส ารวจพนัธุป์ลา และการประมงของเขือ่นไซยะบุรโีดยแบ่งเป็นสอง
ช่วงเวลาคอืเดอืนพฤศจกิายน 2550 และเดอืนมนีาคม 2551 

การส ารวจครัง้แรกเกดิขึน้ระหว่างวนัที ่23-25 เดอืนพฤศจกิายน 2550 บรเิวณเหนือเขือ่น 
20 กโิลเมตร และใตเ้ขือ่นลงไปเพยีง 2 กโิลเมตรเท่านัน้ (หน้า 4-82) พบปลา 37 ชนิด จาก 10 สกุล (หน้า 
4-86) ขณะทีอ่่างเกบ็น ้ามคีวามยาวถงึ 90 กโิลเมตรไปจนถงึเมอืงหลวงพระบาง  

การส ารวจครัง้ทีส่อง เกดิขึน้ระหว่างวนัที ่10-14 เดอืนมนีาคม 2551  พบปลา 30 ชนิด 
จาก 6 สกุล (หน้า 4-94) การส ารวจครัง้นี้พบว่า น ้าหนักปลาในฤดน้ีูอยู่ท่ี 4.56 กิโลกรมั/เฮกตาร ์หรือ 
0.73 กิโลกรมัต่อไร่เท่านัน้ (หน้า 4-94) 

การส ารวจไม่ไดร้ะบุไวว้่า ทมีส ารวจใชเ้ครื่องมอืใดในการสุม่จบัปลาแต่ละชนิด และจบัมา
จากสว่นใดของแม่น ้า และตารางชนิดของปลาทีไ่ม่สามารถเชื่อมโยงไดช้ดัเจน กบัความอุดมสมบูรณ์ของ

 
17 Social Impact Assessment: EIA, Xayaburi Hydroelectri Power Project, August 2010 (หน้า 4-1, 4-2) 
  http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/Xayaburi-SIA-August-2010.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/Xayaburi-SIA-August-2010.pdf
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แม่น ้า การศกึษาทิง้ขอ้สรุปของพนัธุป์ลาบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งไวเ้พยีงว่า มเีพยีงพนัธุป์ลาขนาดเลก็ถงึปาน
กลาง และไม่พบปลาหายากหรอืใกลส้ญูพนัธุแ์ต่อย่างใด 

นอกจากนี้ มาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นการประมงและนิเวศของสิง่มชีวีติในน ้า กลบั
สรา้งผลกระทบใหม่ต่อเนื่อง จากรายงานการศกึษา EIA (หน้า 6-8, 6-9) ระบุโดยอา้งองิผลการส ารวจปลา
และสิง่มชีวีติในน ้าว่า มคีวามอุดมสมบูรณ์น้อย ไม่พบชนิดปลาทีห่ายากตาม Red List ของ IUCN และ
ปัญหาสว่นหนึ่งเกดิจากวธิที าการประมงของประชาชนในพืน้ที ่และผลกัภาระใหป้ระชาชนในพืน้ทีอ่กีดว้ย 
ซึง่หนึ่งในมาตรการบรรเทาคอื จ ากดัการหาปลาของชาวประมงเหนือเขือ่นและควบคุมประเภทของเครื่องมอื
หาปลาเพือ่ไม่ใหช้าวประมงเหนือเขือ่นจบัปลาไดม้ากเกนิไป ผลกระทบต่อมาตรการนี้ ไม่ไดอ้ยู่ในกรอบของ
การชดเชยเยยีวยา กลายเป็นภาระต้นทุนทางเศรษฐกจิของชุมชนทีต่อ้งอาศยัท าประมงเหนือเขือ่นไซยะบุรี 

ขณะทีปั่ญหาน ้าเสยีจากเขือ่นในช่วงหลายปีแรก จะสง่ผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน ้า
ทา้ยเขือ่น และสง่ผลต่อเนื่องไปยงัปลาและสิง่มชีวีติอื่น ๆ ในรายงานระบุเพยีงว่า ควรมมีาตรการเตมิ
ออกซเิจนในน ้าทีป่ล่อยออกมา แต่ไม่มรีูปธรรมทีช่ดัเจน นอกจากนี้การตดิตามจะมขีอบเขตอยู่เพยีงสถานีที ่
1 ซึง่อยู่ใตเ้ขือ่นลงไปเพยีง 2 กโิลเมตรเท่านัน้ 

3. ผลกระทบต่อทรพัยากรป่าไม ้ 

การศกึษาใชข้อ้มลูจากแผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ ในพืน้ทีบ่รเิวณน ้าท่วมถงึ ซึง่
ครอบคลุมพืน้ทีเ่ขา้ไปจากตลิง่ทัง้สองขา้ง 1 กโิลเมตร จากระดบัอ่างเกบ็น ้า 275 เมตรจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง ซึง่ขอ้มลูทีแ่สดงในรายงานมเีพยีงตวัเลข แต่ไม่แสดงใหเ้หน็ภาพเด่นชดัว่าตวัเลขของขนาดพืน้ที ่
ขนาดความสงูของตน้ไมน้ัน้ส าคญัอย่างไรบา้ง ไม่มแีมก้ารระบุชนิดของพนัธุไ์มแ้ละคุณภาพของป่า โดยมุ่ง
ไปทีต่น้ไมท้ีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิเท่านัน้ พรอ้มประเมนิมลูค่าของตน้ไมเ้ป็นค่าเงนิเหรยีญสหรฐั (USD) 

ป่าไมพ้ืน้ที ่21.33 เฮกตาร ์คดิเป็นจ านวนตน้ไมจ้ านวน 5,851 ตน้ มเีนื้อไมป้รมิาตรรวม 
363.70 ลูกบาสก์เมตร คดิเป็นมลูค่า 19,678,128.60 USD (หน้า 5-13, 5-14) 
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ตารางแสดงพื้นท่ีเกษตรท่ีจะได้รบัผลกระทบจากเขตงานก่อสร้าง  
ประเภท พื้นท่ี (เฮกตาร)์ พื้นท่ี (ไร่) เปอรเ์ซน็ต์ 

1. ชมุชน 
2. พืน้ทีเ่พาะปลูก 

พชืไร ่
นาขา้ว 
ไมย้นืตน้ 
พืน้ทีท่ิง้รา้ง 

3. ป่าไม ้
ป่าทบึ 
ป่าพร ุ

22.57 
231.48 

8.60 
10 

208.47 
4.41 

93.24 
21.33 
71.91 

141.0625 
1,446.75 

53.75 
62.5 

1,302.9375 
27.5625 

582.75 
133.3125 
449.4375 

6.50 
66.65 

2.48 
2.88 

60.03 
1.27 

26.85 
6.14 

20.71 
รวม 347.29 2,170.5625 100 

 

2.1.2 การศึกษาทบทวนรายงานการศึกษา EIA และ SIA ฉบบัเดือนสิงหาคม ปี 2553 (Technical 
Review) 

  การทบทวนรายงานการศกึษาผลกระทบ EIA และ SIA ซึ่งด าเนินการโดยส านักเลขาธกิาร
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงในปี 2553 ในระหว่างกระบวนการ PNPCA ของเขื่อนไซยะบุร ีและได้น าเสนอ
ประเดน็ที่รายงานการศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุม และต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วนที่ขาด
หายไปของการศกึษาทัง้หมดคอื การประเมนิผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขา้มพรมแดนและผลกระทบสะสม 
ประเดน็ทีต่อ้งศกึษาเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  

1. มาตราตดิตาม เฝ้าระวงัภายหลงัการสรา้งเขือ่น (ในกรณีทีส่ามารถสรา้งเขือ่นได)้ 
2. การจดัท าเสน้ฐานขอ้มลู เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 
3. การแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อการประมง, สภาพแวดลอ้มทางน ้า, ปรมิาณตะกอน

ในระดบัทีส่ามารถธ ารงสภาพแวดลอ้ม, ความปลอดภยัของการสญัจรทางน ้า 
4. มาตรการแก้ไขและบรรเทาและชดเชย ที่พจิารณาถึงระดบัของการข้ามพรมแดนและผลกระทบ

สะสมอื่น ๆ  
5. ผลกระทบขา้มพรมแดนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมง ได้แก่ การขดัขวางความต่อเนื่องของล าน ้าและ

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติทีอ่ยู่ในล าน ้า, การเปลีย่นลกัษณะรูปแบบการท่วมและระบบการไหล
ของน ้า, การสูญเสยีตะกอนและพลวตัของสารอาหาร, การตดัสภาพความเชื่อมต่อระหว่างแม่น ้ากบั
พืน้ทีชุ่่มน ้าและทีร่าบน ้าท่วมถงึ, ผลกระทบทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ผลกระทบสะสมส าคญั ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย การอพยพของสตัว์น ้า, การรบกวน
เสน้ทางการว่ายของปลาอนัเนื่องมาจากสภาพการไหลเวยีนของน ้าเปลี่ยนแปลงไป, สตัว์น ้าตาย
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มากขึน้อนัเนื่องมาจากการหมุนของกงัหนัเขื่อน, ผลกระทบโดยรวมของเขื่อนที่มตี่อสภาพถิ่นที่อยู่
อาศยัของสตัวน์ ้า, การเปลีย่นสภาพถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ ้าและสายพนัธุ ์สง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชนประมงและอุปทานดา้นอาหาร, ผลกระทบสะสมทีอ่าจเกดิขึน้ต่อรปูแบบการไหลท่วมของน ้า 

7. การสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์เขือ่นพงั  

  ต่อมาในเดอืนมนีาคม 2554 ส านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ไดส้รุปรายงานการ
ทบทวนทางเทคนิคในโครงการเขือ่นไซยะบุร1ี8 มปีระเดน็ทีเ่สนอใหศ้กึษาเพิม่เตมิส าคญั ๆ เช่น  

1. การศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการไหลตามปกตขิองน ้า กบัการไหลทีช่า้ลงเนื่องจากเขื่อน
ไซยะบุร ีและควรขยายขอบเขตการศกึษาผลกระทบระดบัน ้าทา้ยอ่างเกบ็น ้าในระยะ 200 กโิลเมตร
เหนือเขือ่น (ซึง่จะรวมถงึเขตเมอืงหลวงพระบางดว้ย) 

2. ในดา้นการประมง จะกระทบต่อพนัธุป์ลาทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิประมาณ 23-100 ชนิด ในจ านวนนี้ม ี
5 ชนิดเป็น Red list ของ IUCN ดงันัน้ต้องมีการปรบัปรุงแบบทางปลาผ่าน การการระบายน ้ า 
เพราะแบบในปัจจุบนั ยงัไม่มปีระสทิธิภาพทัง้การอพยพขึ้นและอพยพลงของปลาและสตัว์น ้าใน
แม่น ้าโขง และควรมมีาตรการบรรเทาผลกระทบเรื่องการประมงขา้มพรมแดน 

3. การสูญเสยีธาตุอาหารและการตกตะกอนในอ่างเกบ็น ้า จากการไหลของน ้าทีช่า้ลงจะท าใหเ้กดิการ
ตกตะกอนเหนือเขือ่นในระยะทาง 100 กโิลเมตร ถงึแมว้่าจะมอีตัราเพยีง 5% เมื่อเทยีบกบัตะกอนที่
ถูกเกบ็จากเขื่อนในจนี แต่ปรมิาณตะกอนทีถู่กเกบ็จะท าใหสู้ญเสยีธาตุไนโตรเจน 1 ใน 3 และ ธาตุ
ฟอสฟอรสั 40% การออกแบบระบายตะกอนของเขื่อน เป็นไปเพื่อการรกัษาระบบกงัหนัไฟฟ้าพลงั
น ้าและยดือายุการใชง้านของเขือ่นเท่านัน้  

4. การเปลีย่นแปลงของระดบัน ้ารายวนั ทัง้เหนือเขื่อนและทา้ยเขื่อน ยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานต่อ
วนัในวนัปกต ิและในวนัทีใ่ชไ้ฟฟ้ามาก จะเปลีย่นแปลงในระดบั 2.5 เมตรต่อวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเปลี่ยนแปลงระดบัน ้าท้ายเขื่อน ยงัไม่มกีารศึกษาในเรื่องนี้เลย ซึ่ง MRC มขี้อเสนอว่า ควร
รกัษาการเปลี่ยนแปลงของระดบัน ้าท้ายเขื่อน ไม่ให้เกิน 1 เมตรต่อวนั ซึ่งอตัรานี้น่าจะไม่ส่งผล
กระทบขา้มพรมแดนมายงัประเทศไทย 

2.1.3 ผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ถกูพิจารณา 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ ได้กลายเป็นภาระต้นทุนทางสงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ใน
ประเทศลาวและขา้มพรมแดนมายงัประเทศไทยและประเทศทา้ยน ้าอื่น ๆ 

 

 
18 Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA), Proposed Xayaburi Dam Project – 

Mekong River, PRIOR CONSULTATION PROJECT REVIEW REPORT, 24 March 2011 
  http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Reports/PC-Proj-Review-Report-Xaiyaburi-24-3-11.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Reports/PC-Proj-Review-Report-Xaiyaburi-24-3-11.pdf
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1. ผลกระทบต่อชุมชนด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี 

  ไม่ปรากฏรายงานการศกึษาผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ยู่ใตเ้ขือ่นไซยะบุร ีแต่จากรายงานการ
ประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment :SEA)19 ไดท้ า
การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อประชาชนดา้นทา้ยน ้า พบว่า ประชาชนประมาณ 5,000 คน ทีอ่าศยัอยู่ทา้ยเขือ่น
ไซยะบุรตีามล าน ้าโขงในระยะ 100 กโิลเมตร จะไดร้บัผลกระทบจากความผนัแปรของระดบัแม่น ้าโขงรายวนั 

2. ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าท้ายเขื่อน 

จากเอกสารสาระส าคญัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเขือ่นไซยะบุรรีะบุว่า  เขือ่นไซยะบุรตีอ้งสง่
ไฟฟ้าให ้กฟผ. ไม่ต ่ากว่าวนัละ 8 ชัว่โมง รวมทัง้ปีเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าวนัละ 10 ชัว่โมง โดยไม่รวมวนัอาทติย ์ใน
ฤดแูลง้เขือ่นจะตอ้งปิดประตูระบายน ้าเพือ่เกบ็กกัน ้าไวเ้ป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรบัปล่อยน ้าผ่าน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพือ่จ่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. เป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั หากเขือ่นไซยะบุรตีอ้งเกบ็กกัน ้าหรอืล
เการระบายน ้าเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั ระดบัน ้าโขงทา้ยเขือ่นไซยะบุรจีะลดระดบัลง และแหง้ลงมาเป็น
ระยะทางประมาณ 258 กโิลเมตร ซึง่จะเขา้เขตแดนไทย-ลาว ผ่านอ าเภอเชยีงคาน ไปจนถงึอ าเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ชาวบา้นใหค้วามเหน็ว่า หากระดบัน ้าโขงเปลีย่นแปลงรายวนัในลกัษณะเช่นนี้แลว้ จะสง่ผล
กระทบอยา่งรุนแรงต่ออาชพีประมงของชาวบา้น และสรา้งความเสยีหายต่อเรอืและอุปกรณ์การท าประมง 
รวมถงึอาชพีอื่น ๆ เช่น การท่องเทีย่วทีจ่ะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากหาดทรายตลอดล าน ้าโขงไดอ้กีต่อไป, 
การเลีย้งปลาในกระชงัในแม่น ้าโขง และการเกษตรรมิฝัง่แม่น ้าโขง เป็นตน้ 

รายงาน STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF HYDROPOWER ON 
THE MEKONG MAINSTREAM FINAL REPORT, October 2010 (หน้า 74, 75 และ 125)  ไดร้ะบุการ
เปลีย่นแปลงของคุณภาพน ้าในรอบวนั โดยจะท าใหเ้กดิความผนัผวนของระดบัน ้าโขง เปลีย่นแปลงแบบ
ชัว่โมงต่อชัว่โมง โดยระดบัน ้าจะเปลีย่นแปลงไดถ้งึ 3-6 เมตรภายในหนึ่งวนั ซึง่จะเกดิผลกระทบกบัชุมชนที่
ตัง้อยู่ทา้ยเขือ่นภายในระยะ 40-50 กโิลเมตร ระดบัน ้าโขงจะเปลีย่นแปลงในระยะทางดงักล่าวภายใน 1-2 
ชัว่โมง คาดว่ามปีระชาชนทีอ่าศยัอยู่ทา้ยน ้าในระยะทาง 100 กโิลเมตรจากทา้ยเขือ่นไซยะบุรทีีจ่ะได้
ผลกระทบประมาณ 5,968 คน  และจะสง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงปรมิาณตะกอนในแม่น ้าโขงอย่างมี
นยัส าคญั และไดเ้สนอผลการศกึษาแบบจ าลองการเปลีย่นแปลงระดบัน ้าโขงทา้ยเขือ่นเขือ่นหลวงพระบาง 
ซึง่เป็นเขือ่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเขือ่นไซยะบุร ีแต่ตัง้อยู่ดา้นเหนือเขือ่นไซยะบุรขีึน้ไปประมาณ 150 
กโิลเมตร พบว่าระดบัน ้าโขงทา้ยเขื่อนจะมคีวามแปรปรวนประมาณ 5.5 เมตรในทุก ๆ วนั และการ
เปลีย่นแปลงระดบัน ้าจากการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขงตอนล่าง จะสง่ผลใหช้่วงรอยต่อของฤดกูาลตามระบบ
นิเวศจะสญูเสยีไปอย่างสิน้เชงิ  

 
19  Strategic Environmental Assessment: SEA, October 2010 
   http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf
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3. ผลกระทบจากคณุภาพน ้าใต้เขื่อน 

เขือ่นไซยะบุรมีกีารออกแบบใหร้ะบายตะกอนทรายในช่วงฤดแูลง้ในอตัรา 500 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาท ีเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อวนั20 (หรอื 140-700 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีในเวลากลางคนื) จะสง่ผล
กระทบต่อคุณภาพน ้าของแม่น ้าโขงและระบบนิเวศทา้ยน ้าอย่างมาก เพราะการระบายตะกอนทีท่บัถมกนั
เป็นเวลานานออกมาจากดา้นเหนือเขื่อนในปรมิาณมากเช่นน้ี จะท าใหน้ ้าทีร่ะบายออกมามคี่า BOD21   สงู 
เป็นการท าลายออกซเิจนในน ้าโขงดา้นทา้ยเขือ่น และส่งผลกระทบต่อปลาในแม่น ้าโขงอย่างรุนแรง และ
ปรมิาณตะกอนทีถู่กกกัไวใ้นเขือ่น คอืการลดสารอาหารตามธรรมชาต ิในพืน้ทีแ่ม่น ้าโขงตอนล่างดว้ยเช่นกนั 

4. ผลกระทบต่อการอพยพของปลาในแม่น ้าโขง 

ถงึแมว้่าเขือ่นไซยะบุรจีะออกแบบใหม้ทีางปลาผ่าน (fish passage) และมกีารลงทุน
ปรบัปรุงแบบทางปลาผ่านแลว้กต็าม แต่จนถงึปัจจุบนัยงัไม่มขีอ้พสิจูน์ในทางวทิยาศาสตรว์่า จะสามารถ
แกไ้ขปัญหาเรื่องการอพยพของปลาในแม่น ้าโขงได ้ 

นายครสิ บารโ์ลว ์อดตีผูอ้ านวยการโครงการดา้นการประมงของส านกัเลขาธกิาร
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ไดเ้คยวจิารณ์การท าทางปลาผ่านในการประชุมนานาชาตเิรื่อง “เขือ่นแม่น ้าโขง
สายหลกั –เสยีงประชาชนขา้มพรมแดน”22  โดยกล่าวว่า เทคโนโลยทีางปลาผ่านและบนัไดปลาโจนเป็น
เทคโนโลยขีองอเมรกิาและยุโรป ใชไ้ดก้บัปลาเพยีง 5-8 ชนิดเท่านัน้ เช่น ปลาแซลมอน และปลาเทรา้ท ์ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัล าน ้าในแม่น ้าโขงซึง่มปีลาส าคญัทางเศรษฐกจิกว่า 50 ชนิด ทีต่อ้งอพยพตามล าน ้าโขง การ
ท าทางปลาผ่านอาจจะใชไ้ดส้ าหรบัเขือ่นทีส่งูไม่มาก แต่หากเขือ่นสงูถงึ 50 เมตร ทางปลาผ่านตอ้งมี
ระยะทางอย่างน้อยถงึ 1 กโิลเมตร และยงัไม่เป็นทีช่ดัเจนว่า ทางปลาผ่านจะสามารถใชง้านไดจ้รงิ 

การศกึษาผลกระทบทางสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ถูกจ ากดัขอบเขตโดย
พืน้ที ่และประเดน็ศกึษาเฉพาะเขือ่นและอ่างเกบ็น ้าเท่านัน้ จงึไม่สามารถสะทอ้นผลกระทบทัง้ทีเ่กดิขึ้นจรงิ
ในขอบเขตการศกึษา และนอกพืน้ที ่รวมถงึขา้มพรมแดนดว้ย ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ลว้นกลายเป็น
ตน้ทุนหรอืภาระของชุมชน และสิง่แวดลอ้มทีม่ลีกัษณะสะสมต่อเนื่องไป  

 

 
20 โดย บรษิทั ทมี คอนซลัติ้ง เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั ถูกอา้งใน 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 หน้า 23-29 

21 น ้าทีม่ ีBOD สงู แสดงว่ามสีารอนิทรยีอ์ยู่มาก จุลนิทรยีจ์งึตอ้งใช ้O2 เพื่อสลายสารอนิทรยี ์เหล่านัน้  ดงันัน้น ้าทีม่คี่า BOD สงูจนถงึ 100 
จดัเป็นน ้าเสยี และถา้น ้ามคี่า BOD < 100 mg/l เป็นน ้าด ี

22 การประชุมนานาชาตเิรือ่ง “เขือ่นแมน่ ้าโขงสายหลกั –เสยีงประชาชนขา้มพรมแดน” เมื่อวนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2551 ณ หอ้งประชุมจุมภฎ-
พนัธท์พิย ์อาคารประชาธปิก- ร าไพพรรณี คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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2.2 กระบวนการซ่อนและผลกัภาระต้นทุนหรือผลกระทบของโครงการ 

โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีนอกจากจะไม่แสดงขอ้มลูตน้ทุน โดยเฉพาะ ตน้ทุน ที่
ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในเอกสารการศกึษาใด ๆ แลว้ ใน
กระบวนการพฒันาโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2554 ยงัไดป้รากฏกระบวนการซ่อนตน้ทุนของ
โครงการไวใ้นหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งวาทกรรมเรื่องเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน หรอืฝายทดแทนแทนเขือ่น ไปพรอ้ม ๆ กบัการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคแม่น ้าโขง 

2. กระบวนการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ ไม่เป็นทีเ่ปิดเผย 
3. ประชาชนไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสารของโครงการเขือ่น และมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจได้ 
4. กระบวนการอนุมตัโิครงการขึน้กบัรฐับาลของแต่ละประเทศ และกลไกระหว่างประเทศ กลายเป็น

เครื่องมอืใหก้บัการสรา้งความชอบธรรมใหก้บัโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า 

2.2.1 การสร้างวาทกรรมเรื่องเขื่อนแบบน ้าไหลผ่าน หรือฝายทดแทนแทนเขื่อน ไปพร้อม ๆ กบัการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศในภมิูภาคแม่น ้าโขง 

การสรา้งวาทะกรรมของเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน หรอื Run of River คอื ไม่กกัเกบ็น ้า 
ปรมิาณน ้าไหลเท่ากบัปรมิาณน ้าไหลออกในแต่ละวนั  เพือ่ใหเ้ขา้ใจว่าเป็นเขือ่นทีไ่ม่มผีลกระทบต่อ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในลุ่มน ้าโขง เช่น  

“โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีตัง้อยู่ในแขวงไซยะบุรขีอง สปป.ลาว เป็นการสรา้งเขือ่นทด
น ้าบนแมน่ ้าโขงเพื่อยกระดบัน ้าใหส้งูขึน้ โดยไม่มกีารผนัน ้าออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีารกกั
เกบ็น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อ่ีางเกบ็น ้าทัว่ ๆ ไป การสรา้งเขือ่นทดน ้าจะทาใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าโขง
สงูขึน้เฉพาะช่วงแขวงไซยะบรุ ีไปถงึตอนใตข้องเมอืงหลวงพระบาง โดยมรีะดบัน ้าใกลเ้คยีงกบั
ระดบัน ้าสงูสดุในฤดนู ้าหลากตามธรรมชาต ิสว่นตอนลา่งของแม่น ้าโขงจะมรีะดบัน ้าปกตติาม
ธรรมชาต”ิ23 

“การออกแบบเขือ่นเป็น run-of river ไม่กกัเกบ็น ้า ทัง้ยงัมเีทอรไ์บน์ทีค่อยปัน่อยู่ตลอดเวลา จงึยิง่
เป็นผลดตี่อคุณภาพน ้า เพราะจะสรา้งออกซเิจนแก่เหล่าพชืและสตัว ์และหากเปิดปัญหาน ้าเสยีหรอื
สารเคมรีัว่ไหล เช่นค่า pH เปลีย่นไปจากการปนเป้ือนของคอนกรตี, ค่า BOD (Biochemical 
Oxygen Demand)  เพิม่ขึน้จากน ้าเสยีทีป่ล่อยมาจากทีพ่กัคนงานและส านักงานชัว่คราว หรอืการ
ปนเป้ือนของน ้ามนัทีม่าจากการซ่อมบ ารุง ความเรว็แรงของน ้ากจ็ะช่วยพดัพาและเจอืจางทัง้ตะกอน

 
23 เอกสารเผยแพร่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีโดยกระทรวงพลงังาน, 27 กนัยายน 2554 
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และของเสยีดงักล่าวไดอ้ย่างรวดเรว็จนไม่สง่ผลกระทบต่อทา้ยน ้า และแมจ้ะมพีืน้ทีก่กัน ้าไวใ้นสว่น
น ้าตาย กไ็ม่กระทบต่อวงจรชวีติพนัธุป์ลาทีอ่ยู่เหนือเขือ่นในบรเิวณน ้าตายนัน้เช่นเดยีวกนั เพราะ
ปลาจะปรบัตวัไดเ้อง และยงัมทีางปลาผ่านทีอ่ านวยความสะดวกใหป้ลาสามารถว่ายน ้าผ่านเขือ่น
ได2้4   

  การน าเสนอวาทกรรมนี้ ยงัคงเกดิขึน้จนถงึปัจจุบนั ท่ามกลางการศึกษาทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึ
ผลกระทบจากเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน ทีไ่ม่ไดม้ผีลกระทบน้อยไปกว่าเขือ่นแบบเกบ็กกัน ้า ซึง่ไดใ้ห้
รายละเอยีดไวแ้ลว้ ในการศกึษาทบทวนรายงาน EIA และ SIA ของเขือ่นไซยะบุร ีโดยส านกัเลขาธกิาร
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง นอกจากนี้ในรายงาน The Council Study: Mainstream Hydropower project ที่
ศกึษาโดยส านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง แลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2560 ไดช้ีว้่า การออกแบบ
เขือ่นไซยะบุรปัีจจุบนั จะท าใหน้ ้าไหลผ่านประตูน ้าดว้ยความเรว็ 7-10 เมตรต่อวนิาท ีซึง่ปลาไม่สามารถว่าย
ขึน้ได ้และการว่ายกลบัลงมากม็อีนัตรายมาก ดงันัน้วาทกรรมเขือ่นแบบน ้าไหลผ่าน จงึเป็นการน าเสนอ
เพยีงดา้นเดยีว เฉพาะปรมิาณน ้าทีไ่หลต่อวนัเท่านัน้ทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 

2.2.2 กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ ไม่เป็นท่ีเปิดเผย 

  เนื่องจากกระบวนการพจิารณาโครงการ และการพจิารณารายงานการศกึษาความเป็นไปได ้
และรายงานการศกึษาผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ของโครงการเขือ่นทีด่ าเนินการในขณะนี้ เกดิขึน้
ในประเทศลาวทัง้หมด ซึง่รฐับาลลาว โดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ จะเป็นผูค้ดัเลอืกผูพ้ฒันาโครงการ และให้
สทิธิแ์ก่ผูพ้ฒันาโครงการในการจดัท ารายงานการศกึษาทัง้หมดนี้ ตัง้แต่การวางกรอบการศกึษา การ
ด าเนินการศกึษา และจดัท ารายงานเสนอใหร้ฐับาลลาวพจิารณา ทีผ่่านมาในขัน้ตอนน้ี รฐับาลไดอ้นุมตัิ
รายงานทุกฉบบั โดยไม่มกีารเปิดเผยถงึรายละเอยีดใด ๆ ในทุกขัน้ตอน 

  อย่างไรกต็ามรายงานการศกึษาของทุกโครงการ ต่างอา้งองิว่า ไดท้ าการศกึษา ไปตาม
กรอบ Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin25 
ซึง่ส านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงไดอ้อกแนวทางปฎบิตันิี้มาในวนัที ่31 สงิหาคม 2552 มี
ประเดน็ส าคญัในเรื่อง การเดนิเรอื, การประมงและทางปลาผ่าน, การเปลีย่นแปลงของตะกอนและรปูร่าง
ของแม่น ้า, คุณภาพน ้าและสิง่มชีวีติในน ้า, ความปลอดภยัของเขือ่น  

  การเปิดเผยรายงานการศกึษาของรฐับาลลาว จะกระท าผ่านกระบวนการ PNPCA 
(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement)26 หรอืกระบวนการการแจง้ใหท้ราบ  

 
24 Environmental Impact Assessment: EIA, Xayaburi Hydroelectric Power Project, August 2010 (หน้า 5-5, 5-12) 
25 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-
Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf    
26 http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/PNPCA-FAQs-TH.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/2010-Xayaburi/PNPCA-FAQs-TH.pdf
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การปรกึษาหารอืล่วงหน้า และการตกลง โดยจะสง่มอบเอกสารการทัง้หมดใหแ้ก่ MRCs เพือ่ใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบการหารอืล่วงหน้า อย่างไรกต็ามในกรณีกระบวนการ PNPCA ของเขือ่นไซยะบุร ีรฐับาลลาวไม่
อนุญาตใหเ้ผยแพร่บนเวป็ไซดข์อง MRC หากแต่เมื่อกระบวนการ PNPCA สิน้สุดลง รฐับาลลาวจงึยนิยอม
ใหเ้ผยแพร่บนเวป็ไซดข์อง MRC ได ้ ส าหรบัรายงานการศกึษาของเขือ่นอื่น ๆ ไดแ้ก่ เขือ่นดอนสะโฮง, 
เขือ่นปากแบ่ง และเขือ่นปากลาย รฐับาลลาวอนุญาตใหเ้ผยแพร่บนเวป็ของ MRC ในช่วงกระบวนการ 
PNPCA ได ้

  อย่างไรกต็ามรายงานการศกึษาทัง้หมดทีส่ง่มอบให ้MRCs นัน้ ไดผ้่านการพจิารณาอนุมตัิ
ตามกฎหมาย โดยรฐับาลลาวทัง้หมดแลว้ ซึง่รฐับาลลาวไดร้บัการวจิารณ์จากประเทศสมาชกิมาก ทีไ่ม่ยอม
เปิดเผยรายงานการศกึษาของเขือ่นไซยะบุรใีนช่วง PNPCA ท าใหใ้นการพจิารณาในเขือ่นต่อ ๆ รฐับาลลาว
ไดย้นิยอมใหเ้ผยแพร่ได ้ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากการมธีรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อประชาชนในลุ่มน ้าโขง
มาตัง้แต่ตน้ 

2.2.3 ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของโครงการเขื่อน และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ได้ (ครบถ้วน ถกูต้อง ภาษา เวลา ความสะดวก) 

  กระบวนการซ่อนผลกระทบทีส่ าคญั คอื การกดีกนัประชาชนไม่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูของ
โครงการในทุกช่องทาง ก่อนการอนุมตัโิครงการ รวมทัง้การสรา้งระเบยีบวธิปีฏบิตัทิียุ่่งยาก ซบัซอ้นในการ
เขา้ถงึขอ้มลูของประชาชน ซึง่รายงานการศกึษาเขือ่นบนแม่น ้าโขง ถอืว่าเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสามารถเขา้ถงึได้
ร่วมกนัของประชาชนใน 4 ประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่าง แต่แมจ้ะเป็นประชาชนในประเทศลาว ซึง่เป็นทีต่ ัง้
ของเขือ่นโดยตรง โดยรฐับาลลาวไดอ้า้งหลกัอธปิไตยของดนิแดน ในการลงนามใหส้ญัญาสมัปทานก่อสรา้ง
เขือ่น แต่ประชาชนลาวไม่มโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลูของโครงการใด ๆ ซึง่ยงัไม่รวมถงึกระบวนการมสีว่นร่วมใน
การตดัสนิใจของโครงการสรา้งเขือ่น 

  หลกัการพืน้ฐานของการเขา้ถงึขอ้มลูทีค่วรจะตอ้งม ีไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง ความครบถว้น 
ภาษาทอ้งถิน่ เวลาทีเ่พยีงพอ และมคีวามสะดวก เพือ่เป็นหลกัประกนัใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ และ
วเิคราะหผ์ลกระทบของโครงการ ซึง่จะแตกต่างไปจากการวเิคราะหท์ีจ่ดัท าขึน้โดยผูพ้ฒันาโครงการ รฐับาล
ควรเป็นตวักลางในการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบจากทุกภาคสว่น โดยเฉพาะจากประชาชนทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ หากแต่ในขอ้เทจ็จรงิ รฐับาล (รวมถงึรฐับาลในลุ่มน ้าโขงทัง้หมด) กลบัเป็นกลไกทีข่ดัขวางการถงึ
หลกัการพืน้ฐานการเขา้ถงึขอ้มลูของประชาชน 
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2.2.4 กระบวนการอนุมติัโครงการของรฐับาล อาศยักลไกระหว่างประเทศ สร้างความชอบธรรม
ให้กบัโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้า 

  กลไกระหว่างประเทศในทีน่ี้คอื คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (Mekong River Commission: 
MRC) เกดิจากความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพือ่การพฒันาลุ่มน ้าโขงอย่างยัง่ยนื พ.ศ. 253827   
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ไดว้างแนวทางปฏบิตัใินกรณีการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขง ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการ
ตามระเบยีบปฏบิตัเิรื่องการแจง้  การปรกึษาหารอืล่วงหน้า และขอ้ตกลง28 (Procedures for Notification, 
Prior ConsultationและAgreement: PNPCA) โดยมคีณะกรรมการร่วมจาก 4 ประเทศสมาชกิ ร่วมท าหน้าที่
พจิารณาในกรอบระยะเวลา 6 เดอืน และสามารถขยายระยะเวลาได ้การเหน็ชอบของคณะกรรมร่วมตาม
ขอ้บงัคบัที ่27 ใหถ้อืว่า “มตขิองคณะกรรมการร่วมจะต้องเป็นการออกเสยีงโดยเอกฉนัท ์เวน้แต่ทีป่ระชุมจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น” และหากเกดิปัญหาขอ้ขดัแยง้และขอ้พพิาท ที่ คณะกรรมการร่วมไม่สามารถบรรลุมติ
ร่วมกนัได ้จะเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงในการด าเนินการพยายามในการแกไ้ขปัญหาใน
ชัน้ตน้ หรอืน าเสนอต่อใหร้ะดบัรฐับาลเป็นด าเนินการแก้ไขตามวถิทีางการทตูต่อไป ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ที ่34 และ 35 ของความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพือ่การพฒันาลุ่มแม่น ้าโขงอย่างยัง่ยนื พ.ศ. 2538  
ดงันัน้กระบวนการ PNPCA จงึเป็นเพยีงกลไกหนึ่ง ภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพือ่การพฒันาลุ่ม
น ้าโขงอย่างยัง่ยนื พ.ศ. 2538 เท่านัน้   ซึง่เกดิขึน้ในระดบัคณะท างานของภาคปีระเทศสมาชกิ เพือ่ร่วมกนั
พจิารณาผลกระทบขา้มพรมแดนต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ และการแสวงหาแนวทางการลดผลกระทบร่วมกนัใน
อนาคต และยงัมกีลไกในระดบัคณะมนตร ีทีจ่ะแกไ้ขปัญหาต่อเนื่อง หากไม่สามารถบรรลุไดใ้นระดบั
คณะท างาน ตามขอ้บงัคบัที ่34 และ 35 

ในกรณีของการพจิารณาเขื่อนไซยะบุร ีในกรอบของกระบวนการ PNPCA ซึง่เริม่ตัง้แต่
วนัที ่20 กนัยายน 2553 ถงึวนัที ่19 เมษายน 2554 นัน้ เมื่อระยะเวลาสิน้สุดลง และยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติ
ทีเ่ป็นเอกฉนัทไ์ด ้และมมีตใิหโ้ครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรเีขา้สูก่ารพจิารณาในระดบัคณะมนตร ีซึ่ง
เป็นกลไกสงูสุดภายใตโ้ครงสรา้งความตกลงแม่น ้าโขง พ.ศ. 2538 ในการประชุมคณะมนตรวีนัที ่8 เดอืน
ธนัวาคม 2554 ทีป่ระเทศกมัพชูา29 แต่รฐับาล สปป.ลาว ไดย้นืยนัเพยีงฝ่ายเดยีวว่ากระบวนการ PNPCA 
ไดส้ิน้สุดลงแลว้ และไดใ้ชห้ลกัอธปิไตยของดนิแดนและนโยบาย Battery of Asia  ในการด าเนินการต่อใน

 
27 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf หรือ 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/1995-Agreement-Procedural-Rules-Thai.pdf  
28 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Notification-Prior-Consultation-

Agreement.pdf  หรือ http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-procedures-TH-13-Sep-18-Final.pdf  
29 ขา่วประชาสมัพนัธ ์โดยส านักเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/1995-Agreement-Procedural-Rules-Thai.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Notification-Prior-Consultation-Agreement.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Notification-Prior-Consultation-Agreement.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-procedures-TH-13-Sep-18-Final.pdf
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โครงการเขือ่นไซยะบุร ีโดยมกีารลงนามใหส้มัปทานก่อสรา้งและบรหิารแก่ บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
ในช่วงเดอืนมถิุนายน 2554 และเร่งใหฝ่้ายไทยด าเนินการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่มกีารลงนามไป
เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2554 ขณะทีร่ฐับาลไทย กไ็ดอ้นุมตัใิหธ้นาคารกรุงไทย ใหส้นิเชื่อแก่โครงการเขือ่นไซ
ยะบุรใีนเดอืนพฤศจกิายน 2554 ทัง้หมดนี้ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้ก่อนการประชุมระดบัคณะมนตรแีม่น ้าโขง 
ในเดอืนธนัวาคม 2554 

ในท านองเดยีวกนักบักระบวนการ PNPCA ของเขือ่นดอนสะโฮง, เขือ่นปากแบ่ง และเขือ่น
ปากลาย เมื่อครบก าหนด 6 เดอืนแลว้ คณะท างานร่วมไม่สามารถหาขอ้ยุตทิี่เป็นเอกฉนัทไ์ด ้แต่รฐับาล
ยงัคงอา้งว่าไดผ้่านกระบวนการ ทีก่ าหนดขึน้ในกรอบความตกลงแม่น ้าโขงทีส่มบูรณ์แลว้ และเดนิหน้า
โครงการต่อไป โดยเฉพาะในโครงการเขือ่นดอนสะโฮง ไดก้่อสรา้งเสรจ็แลว้ พรอ้มทีจ่ะจ่ายไฟฟ้าในปลายปี 
2562 นี้เช่นกนั ดงันัน้กรอบเวลา 6 เดอืนของกระบวนการ PNPCA ภายใตค้วามตกลงแม่น ้าโขง จงึ
กลายเป็นการสรา้งความชอบธรรมใหก้บัรฐับาลลาว ในการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขง โดยทีป่ระเทศสมาชกิอื่น 
ๆ ไม่สามารถทกัทว้งได ้(สว่นหน่ึงเป็นเพราะการมผีลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ ในระดบัทวภิาค ีกบัประเทศลาว) 

ความลม้เหลวของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ยงัไดป้รากฏในกระบวนการศกึษาตรวจสอบ
ผลกระทบการสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ทีไ่ม่สามารถน ามาตรวจสอบโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้า
โขงสายหลกัตอนล่างทัง้ทีผ่่านมา และจะเกดิขึน้ในอนาคตได ้ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการตรวจสอบท่ีล้มเหลวของ MRC กรณีการจดัท ารายงาน Strategic 

Environmental Assessment OF HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM 

  ในช่วงปี 2550 – 2551 รฐับาลในประเทศลุ่มน ้าโขง ไดล้งนามบนัทกึความตกลงเรื่อง
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขงเกอืบทัง้หมด จงึเป็นทีม่าของกระบวนการ
ศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเชงิยุทธศาสตร ์จากโครงการเขือ่นบนแม่น ้าโขงสายหลกัตอนล่างจ านวน 12 
เขือ่น30 ( SEA 2010) ซึง่เริม่และแลว้เสรจ็ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2552 ถงึ เดอืนตุลาคม 2553 รายงาน
ฉบบับน้ีไดใ้หภ้าพของผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขงไวอ้ย่างชดัเจน และมขีอ้เสนอว่า ควรเลื่อน
โครงการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขงออกไปอกี 10 ปี จนกว่าจะมกีารศกึษาทีม่ากเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ  

  รายงาน SEA 2010 ซึง่เผยแพร่ในเดอืนตุลาคม 2553 อนัเป็นช่วงเวลาเดยีวกบักบั
กระบวนการ PNPCA ของเขือ่นไซยะบุรกี าลงัเริม่ตน้ โดยในประเทศไทย ส านกังานเลขาธกิาร
คณะกรรมการแม่น ้าโขงไทย หรอื TNMC ไดจ้ดัรบัฟังความเหน็จากประชาชนใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ที ่จ.

 
30 Strategic Environmental Assessment OF HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM: SEA, October 2010 

   http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf
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เชยีงราย, จ.เลย และ จ.นครพนม ในการประชุม TNMC ไดน้ าเสนอความส าคญัของ SEA 2010 (โดยใช้
เพาเวอรพ์อย ซึง่ไม่สามารถอา้งองิเอกสารนี้ในเวป็ไซดข์อง TNMC และ MRC ได)้ ดงัตวัอย่างภาพประกอบ
นี้   

   

  อย่างไรตามต่อมา ส านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง MRCs ไดแ้จง้ว่า รายงาน 
SEA 2010 นี้ จะไม่ถูกสง่ใหป้ระเทศสมาชกิรบัรอง จงึไม่มสีถานะเป็นเอกสารทีร่บัรองโดย MRC การแถลง
ดงักล่าวไม่มเีหตุผลทีช่ดัเจนรองรบั ทัง้ ๆ ทีก่ระบวนการศกึษานี้เป็นความรเิริ่มของ MRC มาตัง้แต่ตน้ และ
สนบัสนุนงบประมาณจ านวนมหาศาล รวมทัง้ประเทศผูบ้รจิาคใหก้บัการศกึษานี้ผ่าน MRC กไ็ม่ไดม้ี
ปฏกิรยิาใด ๆ ในทางสาธารณะต่อการไม่รบัรองสถานะของเอกสารดงักล่าวนี้ 

  ดงันัน้ในกระบวนการ PNPCA ทัง้ของเขือ่นไซยะบุรแีละเขือ่นอื่น ๆ จงึไม่สามารถใชข้อ้มลู
ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีเ่กดิในพืน้ทีโ่ครงการ และขา้มพรมแดน เพือ่อา้งองิทีเ่ป็นทางการได้31 
นบัเป็นการซ่อนผลกระทบและตน้ทุนต่าง ๆ ไว ้ในกระบวนการศกึษาระดบัภูมภิาคของ MRC ทีข่าดธรร
มาภบิาลและความรบัผดิชอบ 

2. กระบวนการตรวจสอบท่ีล้มเหลวของ MRC กรณีการจดัรายงาน Technical 
Review ส าหรบักระบวนการ PNPCA  

  ในกระบวนการ PNPCA ทุกครัง้ MRCs จะตอ้งท าการประเมนิรายงานการศกึษาของ
โครงการเขือ่นทีน่ าเสนอเขา้สูก่ระบวนการ หรอื Technical Review กล่าวคอื เอกสารดงักล่าวนี้ จะเป็นการ
ประเมนิผล รายงานการศกึษาว่าไดด้ าเนินการศกึษาไปตามกรอบแนวทางการออกแบบเขือ่นของ MRC 
อย่างไร และเอกสารดงักล่าวจะมคีวามส าคญัมากในการใชเ้ป็นขอ้มลู เพือ่ประกอบการประชุมปรกึษาหารอื

 
31 สรุปผลกระทบจากการศกึษา SEA 2010 อยู่ในภาคผนวก 



36 
 

ของแต่ละประเทศ แต่เอกสารดงักล่าวนี้กลบัถูกเผยแพร่ภายหลงัจากการประชุมปรกึษาหารอืในแต่ละ
ประเทศก าลงัจะสิน้สุดลง หรอืสิน้สุดลงไปแลว้ในบางประเทศ  

  ดงันัน้ Technical Review ทีด่เูหมอืนจะเป็นการใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิรายงาน
การศกึษาของทุก ๆ โครงการ แต่กลบัไรป้ระโยชน์ ในเชงิเป็นขอ้มลูเพือ่ใหป้ระชาชนในประเทศลุ่มน ้าโขง 
ไดศ้กึษาก่อนกระบวนการ PNPCA จะเริม่ต้นขึน้อย่างเป็นทางการ ซึง่จะช่วยใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้ของ
ปัญหาผลกระทบของทุก ๆ โครงการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  ช่องว่างตรงน้ีสามารถปรบัแก้ภายในกลไก
ของ MRC ได ้แต่ยงัไม่มกีารทบทวนเพือ่แกไ้ขในเรื่องนี้ ตารางนี้จะไดแ้สดงถงึช่วงเวลาของกระบวนการ 
PNPCA กบั การออกรายงาน Technical Review 

กระบวนการ PNPCA รายงาน Technical Review ของ MRCs 
เขือ่นไซยะบุร,ี 20 กนัยายน 2553 ถงึ 19 เมษายน 2554 24 มนีาคม 2554 
เขือ่นดอนสะโฮง, กรกฎาคม 2557 ถงึ มกราคม 2558 6 กุมภาพนัธ ์2558 
เขือ่นปากแบ่ง, 20 ธนัวาคม 2559 ถงึ 19 มถิุนายน 2560  มถิุนายน 2560 
เขือ่นปากลาย, 8 สงิหาคม 2561 ถงึ 29 มนีาคม 2562  15 มนีาคม 2019 

 

3. การทบทวนกระบวนการ PNPCA ท่ีล้มเหลวของ AusAID 

  กระบวนการ PNPCA ของเขือ่นไซยะบุร ีซึง่เริม่ระหว่าง 20 กนัยายน 2553 ถงึ 19 
เมษายน 2554 นัน้ ถูกวจิารณ์อย่างกวา้งขวางจากประเทศสมาชกิลุ่มน ้าโขงอื่น ๆ จึงเป็นทีม่าของความ
ร่วมมอืระหว่าง MRCs และ AusAID เพือ่ท าการศกึษา ประเมนิกระบวนการ PNPCA ในปัจจุบนั โดย
AusAID ไดว้่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา HATFIELD CONSULTANTS MEKONG ในการศกึษาครัง้นี้ และ
รายงานการศกึษานี้ กซ็ ้ารอยเดมิกบัรายงานการศกึษา SEA 2010 กล่าวคอื ไม่ไดร้บัการรบัรองจาก MRCs 
และยงัคงไม่มกีารเปิดเผยรายงานการศกึษานี้ในทางสาธารณะไม่ว่าจะผ่านทางเวป็ไซตข์อง MRC หรอื 
รฐับาลออสเตรเลยี   

  26 กนัยายน 2557 องคก์ารแม่น ้านานาชาต ิไดท้ าจดหมายถงึกระทรวงต่างประเทศ
ออสเตรเลยี32 ขอใหเ้ปิดเผยผลการศกึษานี้ ซึ่งกระทรางต่างประเทศของออสเตรเลยีไดต้อบกลบัว่า ยงัไม่
สามารถเผยแพร่ได ้เป็นกระบวนการภายในของ MRC แต่ไดส้รุปขอ้คน้พบมาพรอ้มกบัจดหมายฉบบัน้ี33 

 
32 https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/internationalrivers_requestpnpcareview.pdf  
33 https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/responseausaid.pdf  

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/internationalrivers_requestpnpcareview.pdf
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/responseausaid.pdf
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  ในช่วงการศกึษาของบรษิทั HATFIELD CONSULTANTS MEKONG มผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
จ านวนมากในทุกประเทศแม่น ้าโขง ต่างสละเวลาใหส้มัภาษณ์อย่างละเอยีดต่อสภาพปัญหา และแนวทาง
การปรบัปรุงกระบวนการ PNPCA การที ่MRC ปฏเิสธทีจ่ะใหม้กีารรบัรองภายในและเป็นเอกสารทีเ่ผยแพร่
ได ้จงึเท่ากบัการแสดงความไม่รบัผดิชอบ และไม่เคารพต่อความเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอกีเป็นจ านวนมาก 
รวมทัง้รฐับาลออสเตรเลยี กไ็ม่สามารถแมแ้ต่จะเผยแพร่ร่างรายงาน ในเวป็ไซตข์องกระทรวงต่างประเทศ
ของตนเองได ้ซึง่ไม่ไดเ้พยีงไม่รบัผดิชอบต่อประชาชนแม่น ้าโขงเท่านัน้ หากยงัไม่รบัผดิชอบต่อประชาชน
ออสเตรเลยีเองดว้ย ในฐานะทีเ่ป็นผูเ้สยีภาษี 

  การปรบัปรุงกระบวนการ PNPCA มคีวามส าคญัมาก ในการทีจ่ะไม่ใหร้ฐับาลาว ใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการสรา้งความชอบธรรม ในการปรกึษาหารอืกบัประเทศสมาชกิอื่นในลุ่มน ้าโขง เพือ่เดนิหน้า
สรา้งเขือ่น 

4. The Council Study: รายงานท่ีไร้ความรบัผิดชอบ และไร้ธรรมาภิบาล โดย 

คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงและประเทศผู้บริจาคทัง้หมด 

  การศกึษา Council Study34 รเิริม่ขึน้จากการประชุมระดบัคณะมนตรแีม่น ้าโขง ในเดอืน
ธนัวาคม 2554  ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 7 ปี การศกึษาจงึเสรจ็สมบูรณ์ มหีวัขอ้หลกัทีเ่กีย่วขอ้งการพฒันา
ทรพัยากรน ้า 6 เรื่องไดแ้ก่ การชลประทาน, การเกษตรและการใชท้ีด่นิ, ไฟฟ้าพลงัน ้า, การป้องกนัน ้าท่วม, 
การใชน้ ้าในประเทศและเพือ่การอุตสาหกรรม และการเดนิเรอื พรอ้มดว้ยทมีสหวชิาการในการศกึษาดา้น
อุทกวทิยา, ทรพัยากรชวีภาพ, เศรษฐกจิ-สงัคม, เศรษฐกจิมหภาค และการประเมนิสภาวะโลกรอ้น โดย
น ามาท าเป็นแบบจ าลองสถานการณ์หลกั 3 ช่วงคอื ปี 2550, 2563, 2583 

  ในสว่นทีร่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขงและล าน ้าสาขา35 
(The Council Study on Hydropower) ซึง่ตามแบบจ าลองปี 2583 จะมกีารสรา้งเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าเตม็
ศกัยภาพ  

  ในระดบัประเทศและภูมภิาคแม่น ้าโขงนัน้ เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าตอนล่างทัง้หมด กถ็ูกน าเสนอ
ในฐานะทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศและภูมภิาค โดยเฉพาะประเทศลาว 
ทีต่ ัง้เป้าหมายของการเป็น Battery of Asia จงึผลกัดนัเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าทุกแห่งทีม่ ีศกัยภาพการลงทุน ใน

 
34 ดชูดุรายงานรวมที่ http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/the-CS-reports-cover.pdf  
35 The Council Study on Hydropower 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Council-study-Reports-Thematic/Impacts-of-
Hydropower-Development-29-December-2017.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/the-CS-reports-cover.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Council-study-Reports-Thematic/Impacts-of-Hydropower-Development-29-December-2017.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Council-study-Reports-Thematic/Impacts-of-Hydropower-Development-29-December-2017.pdf
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เขตแดนของประเทศลาว โดยเฉพาะในรายงาน The Council Study on Hydropower ไดใ้หต้วัเลข
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากการสรา้งเขือ่นทีส่งูมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่หากสรา้งเขือ่นในแม่น ้าโขงและล า
น ้าสาขาตามแบบจ าลอง ในปี 2563 และปี 2583 จะมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงูถงึ 74,600,000,000 และ 
156,300,000,000 เหรยีญสหรฐั ตามล าดบั36 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนดา้นการประมง หากไม่มกีาร
สรา้งเขือ่นจะมมีลูค่าลดลง  1,040,000,000 และ 1,570,000,000 เหรยีญสหรฐั ในปี 2563 และ 258337 

  ดงันัน้รายงานการศกึษา The Council Study on Hydropower ซึง่ใชเ้วลาศกึษามาร่วม 7 ปี 
ถงึแมว้่าจะระบุผลกระทบไวช้ดัเจนในทุก ๆ ดา้น เช่น การพงัทลายของตลิง่, ผลกระทบต่อพืน้ทีชุ่่มน ้าและ
พืน้ทีช่ายฝัง่แม่น ้า, ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในน ้า,  ผลกระทบต่อวงจรชวีติของปลาและการประมง, ผลกระทบ
ต่อสตัวค์รึง่บกครึง่น ้า, นก, สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม, ผลกระทบต่อตะกอนและคุณภาพน ้า แต่กไ็ม่ปรากฏว่ามี
การวเิคราะหจ์ านวนประชาชนทีจ่ะไดร้บัผลกระทบไวใ้นรายงานดว้ย   

รายงาน The Council Study on Hydropower ไดใ้หต้วัเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจาก
การสรา้งเขือ่นทีสู่งมากเช่นนี้ จะกลายเป็นเครื่องมอืหนึ่งของการน าไปใชส้รา้งความชอบธรรมในการสรา้ง
เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าเพิม่ขึน้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ไปพรอ้ม ๆ กบัไม่มมีาตรการใด ๆ เพือ่ชะลอโครงการ
เขือ่นกัน้แม่น ้าแห่งใหม่ ๆ ใหไ้ดม้กีารทบทวนผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นการศกึษาของ The 
Council Study ลกัษณะเช่นนี้จงึไม่ไดแ้ตกต่างไปจาก “สร้างไป ศึกษาไป” การสรา้งแบบจ าลองใน

การศกึษา ไม่ไดม้ผีลอะไรกบัการใชข้อ้มลูเพือ่ตดัสนิใจ นบัเป็นรายงานทีไ่รธ้รรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อประชาชนในลุ่มน ้าโขง โดยเฉพาะประชาชนทีต่อ้งไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขือ่น และ เป็นความ
รบัผดิชอบร่วมกนัของ MRC และประเทศผูบ้รจิาคทัง้หมด 

สรปุ 

  26 ปีหลงัการสรา้งเขือ่นกัน้แม่น ้าโขงแห่งแรกในจนี จนปัจจุบนัมถีึง 9 เขือ่นทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 
และก าลงัก่อสรา้งอกี 6 เขือ่น การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัล าน ้าโขงจากค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป มาสู่
ความสามารถควบคุมการไหลของน ้าโขงใหเ้หลอืต ่าสุดที ่500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีไปจนถงึมากกว่า 
2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีประชาชนใน 4 ประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ต่างตอ้งรบัภาระกบัการ
เปลีย่นแปลงนี้ทัง้ต่อวถิชีวีติและระบบนิเวศแม่น ้าโขงโดยไม่มทีางเลอืก ไม่มโีอกาสไดต้ดัสนิใจว่า จะเลอืกใช้
ชวีติกบัการเปลีย่นแปลงเช่นน้ีหรอืไม่  

 
36 The Council Study on Hydropower หน้า 8 

37 The Council Study on Hydropower หน้า 44 
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  เขือ่นขนาดใหญ่ตามล าน ้าสาขาของแม่น ้าโขงในไทย ลาว เวยีดนาม ถูกสรา้งขึน้มาจ านวน
นบัไม่ถว้น จากเดมิทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงในเฉพาะล าน ้าสาขา ก าลงัขยายผลของการเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผล
ต่อล าน ้าโขงสายหลกัอย่างชดัเจนขึน้ในระยะไม่เกนิ 10 ปีทีผ่่านมา และชดัเจนมากทีสุ่ดเมื่อทุกเขือ่นในล าน ้า
สาขาในประเทศลาว ต่างตอ้งระบายน ้าอย่างเตม็ศกัยภาพเป็นเวลานานนบัเดอืนในช่วงฤดฝูนของปี 2561 
สง่ผลใหเ้กดิน ้าท่วมในแม่น ้าโขงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ผูพ้ฒันาและสรา้งเขือ่นบนล าน ้าสาขา กงัวล
เพยีงว่า จะตอ้งระบายใหม้ากทีสุ่ด เพือ่รกัษาตวัเขือ่นเท่านัน้ 

  เขือ่นขนาดใหญ่บนล าน ้าโขงตอนล่าง เริม่สรา้งเมื่อ 8 ปีก่อน และก าลงัจะเริม่ท างานเตม็
ศกัยภาพในเดอืนตุลาคมปี 2562 นี้ มคีวามสามารถในการหยุดการไหลของแม่น ้าโขงใหเ้หลอืศูนยไ์ดใ้น
ช่วงเวลาหนึ่งของวนั และเขื่อนขนาดใหญ่อื่น ๆ ในลุ่มน ้าโขง กม็แีผนทยอยก่อสรา้งเป็นขัน้บนัไดไปจนครบ
ในปี 2583 ประชาชนหลายพนัหรอืหลายหมื่นคน ตอ้งเตรยีมอพยพโยกยา้ย โดยบางสว่นไม่มสีทิธแิมก้ระทัง่
ทีจ่ะสอบถามถงึความจ าเป็นจรงิ ๆ ของการสรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขง รวมถงึการเรยีกรอ้งใหม้กีารชดเชย
เยยีวยาทีเ่ป็นธรรม ขณะทีป่ระชาชนทีย่งัอาศยัอยู่กบัแม่น ้าโขง กเ็ผชญิกบัสภาวะระดบัน ้าขึน้ลงรายชัว่โมง
ในรอบวนั ไม่ว่าจะอยู่เหนือเหนือหรอืใตเ้ขือ่น โดยไม่มโีอกาสทีจ่ะก าหนดบรรทดัฐานของการเปลีย่นแปลง
ระดบัน ้ารายชัว่โมงในรอบวนั 

  เขือ่นขนาดใหญ่บนล าน ้าสาขา ถูกสรา้งอย่างซบัซอ้นมากขึน้ มลีกัษณะของการผนัน ้าขา้ม
ลุ่มน ้าสาขา เพือ่ใหไ้ดอ้่างเกบ็น ้าทีใ่หญ่ขึน้ ดว้ยแรงผลกัดนัดา้นผลประโยชน์ไฟฟ้าและความเชื่อมัน่ทาง
วศิวกรรม และไดส้รา้งโศกนาฏกรรมแก่ประชาชนนบัหมื่น ๆ คน และความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่อาจ
หวนคนื เมื่อเขือ่นไดพ้งัทลายลงมาอย่างสมบูรณ์ ผูพ้ฒันาโครงการต่างเป็นห่วงว่า ค่าใชจ่้ายในการชดเชย
เยยีวยาความเสยีหายใหก้บัประชาชน และค่าปรบัทีไ่ม่สามารถสง่มอบไฟฟ้าได ้จะกระทบสถาฐานะทาง
การเงนิซึง่สง่ผลต่อความเชื่อมัน่ของนกัลงทุน  สถาบนัการเงนิทีใ่หกู้้ไม่มคีวามกงัวลมากนกั เพราะไดซ้ือ้
ประกนัภยัไวแ้ลว้ แต่รฐับาลซึง่มหีน้าทีต่อ้งแถลงผลการตรวจสอบ ยงัคงละลา้ละลงั เพราะไม่ตอ้งการใหผ้ล
การตรวจสอบน้ี ท าใหร้ฐับาลตอ้งเขา้มารบัผดิชอบในฐานะผูร้่วมลงทุนดว้ย 

  ภาพโดยรวมนี้ตอ้งการแสดงใหเ้หน็ว่า “ประชาชน” คอืผูท้ี ่“ตอ้งอยู่กบัที”่ หมายถงึตอ้ง
อาศยัอยู่ พึง่พาทรพัยากรและธรรมชาตขิองลุ่มน ้าโขงทัง้สายหลกัและล าน ้าสาขา ทีไ่ม่เพยีงอาศยัเพยีงความ
สมบูรณ์ในเขตแดนประเทศเท่านัน้ แต่ตอ้งอาศยัความสมบูรณ์ของนิเวศลุ่มน ้าโขงทีข่า้มพน้เขตแดนประเทศ
ดว้ยเช่นกนั  แต่ดว้ยระบบการเมอืงทีปิ่ดและแรงผลกัดนัทางเศรษฐกจิแบบ trade off หรอื เศรษฐกจิแบบ 
“ไดอ้ย่าง เสยีอย่าง” ซึง่ประชาชนไม่เคยไดม้โีอกาสเลอืก สง่ผลใหม้กีารก่อสรา้งโครงการเขือ่นขึน้มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะรฐับาลและระบบสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ จะสรา้งกลไกทัง้ทางนโยบายและกฎหมาย
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เพือ่การค ้าประกนัใหก้นันกัลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในฐานะทีเ่ป็น “ผูไ้ด”้ ในขณะที ่“ผูเ้สยี” คอื การแลกกบั
การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่หวนคนืต่อ “ประชาชน” และ “ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศแม่น ้า”  

  “ผูเ้สยี” อาจจะไดร้บัการชดเชยเยยีวยาในกรอบของโครงการ แต่กไ็ม่สามารถทดแทน
ความสามารถในการด ารงชพีทีอ่ยู่กบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศลุ่มน ้าได ้ไม่สามารถทดแทนจติ
วญิญาณทีเ่ป็นสิง่เชื่อมโยงความเป็นชุมชนได้ โศกนาฏกรรมของการอพยพบา้นเรอืนไปตัง้ถิน่ฐานใหม่ 
เกดิขึน้โดยทัว่ไปในภูมภิาคนี้ “ผูเ้สยี” ยงัคงขยายครอบคลุมไปถงึ ประชาชน และระบบนิเวศทีถู่กกดีกนั
ออกไปจากระบบการคดิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทีม่ลีกัษณะคบัแคบและไม่มลีกัษณะขา้ม
พรมแดน และตอ้งอาศยั “ตน้ทุน” ของตนเองและของระบบนิเวศ ในการตัง้รบัปรบัตวัไปกบัการเปลีย่นแปลง 
อนัเป็นตน้ทุนทีถู่กซ่อนไวอ้ย่างตัง้ใจ ผูพ้ฒันาโครงการไม่ต้องมภีาระใด ๆ กบัตน้ทุนทีถู่กซ่อนในสว่นน้ี 

  การศกึษาเกดิขึน้มากมาย ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ปพน้กรอบ
การคดิเพยีงเฉพาะพืน้ทีข่องโครงการทีค่บัแคบ และกระบวนการทีจ่ะสนบัสนุนให ้“ผูเ้สยี” ไดม้โีอกาสร่วม
ตดัสนิใจในอนาคตของตนเอง เกดิขึน้โดยกลไกระดบัภูมภิาค ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก  งานศกึษาของกลไกระดบัภูมภิาคอย่าง MRC นี้ ทีด่เูหมอืนจะกา้วหน้า ไม่ว่าจะเรื่องการศกึษา
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเชงิยุทธศาสตรจ์ากโครงการเขื่อนบนแม่น ้าโขง, ความร่วมมอืกบั AusAID ในการ
ทบทวนกระบวนการ PNPCA, การจดัท ารายงาน Technical Review ของโครงการเขือ่น และล่าสุดคอื
การศกึษาและจดัท ารายงาน The Council Study แต่กลายเป็นการช่วยซ่อนอ าพราง ไม่ใหม้กีารน าหลกัการ
ประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีก่วา้งขวางและขา้มพรมแดน มาบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ นบัเป็นกลไก
ระดบัภูมภิาคทีไ่รธ้รรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อประชาชนในลุ่มน ้าโขง ในขณะเดยีวกนักลุ่มประเทศผู้
บรจิาค ต่างท าตวัเป็นทองไม่รูร้อ้น ในการสนับสนุนการศกึษา The Council Study ทีม่ลีกัษณะสรา้งไป 
ศกึษาไป ซึง่ทุกประเทศต่างรูว้่า ไม่มผีลในทางปฏบิตั ินับเป็นความไรค้วามรบัผดิชอบทัง้ต่อประชาชนในลุ่ม
น ้าโขง และต่อประชาชนในประเทศของตนเอง 

  โดยสรุปแลว้ 9 ปีของประวตัศิาสตรท์ีซ่ ้ารอย ของกระบวนการผลกัภาระ “ความเสยีหาย” 
และ “ค่าเสยีโอกาส” ของชุมชน สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศของแม่น ้าโขง ออกไปจาก “ตน้ทุน”จรงิ ๆ ของ
โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าจากเขือ่นไซยะบุร ีไปยงัเขือ่นดอนสะโฮง เขือ่นปากแบ่ง เขือ่นปากลาย และ
เขือ่นอื่น ๆ ในอนาคตนัน้ ย่อมไม่ไช่เป็นเรื่องบงัเอญิ หากแต่ไดด้ าเนินการไปบนขอ้จ ากดัดา้นธรรมาภบิาล
และความรบัผดิชอบของกลไกเชงิสถาบนัในทุกระดบั ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาคร่วมกนั.  

--------------------------------------------- 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ล าดบัช่วงเวลา การพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า บนแม่น ้าโขงสายหลกัตอนล่าง 
วนั เดือน ปี เหตุการณ์โดยรวม 

4 พฤษภาคม 2550 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นไซยะบุร ีระหว่าง บมจ. ช การ
ช่าง กบั รฐับาลลาว 

สงิหาคม 2550 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นปากแบ่ง ระหว่าง บรษิทั ตา้ถงั 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล พาวเวอร ์เจเนอเรชัน่ จ ากดั กบัรฐับาลลาว 

มถิุนายน 2550 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นปากลาย ระหว่าง บรษิทั ชโิน
ไฮโดร คอรป์อเรชัน่ และบรษิทัไชน่า เนชัน่แนล อเิลคโทรนิคส ์อมิพอรต์ แอนด ์เอก็พอรต์ 
จ ากดั กบัรฐับาลลาว 

ตุลาคม 2550 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นหลวงพระบาง ระหว่าง บรษิทั 
ปิโตรเวยีดนาม พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน่, บรษิทัร่วมทุน เอน็จเีนียริง่ คอนซลัติง้ และสถาบนั
การชลประทานและออกแบบก่อสรา้ง มอสโค กบัรฐับาลลาว 

กุมภาพนัธ ์2551 การลงนามบนัทกึความตกลง การการพฒันาโครงการเขือ่นดอนสะโฮง ระหว่าง บรษิทั เม
กะเฟิรส์ท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ของมาเลเซยี กบัรฐับาลลาว 

25 มนีาคม 2551 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นบา้นกุ่ม ระหว่าง รฐับาลไทย
กบัรฐับาลลาว โดยให ้บรษิทั อติาเลยีน-ไทย ดเีวลลอ็ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
เอเชยีคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั กบัรฐับาลลาวด าเนินการศกึษาส ารวจขือ่นบา้นกุ่ม 

เมษายน 2551 การลงนามบนัทกึความเขา้ใจ การศกึษาความเป็นไปไดเ้ขือ่นลาดเสอื ระหว่าง บรษิทั เจรญิ
เอน็เนอจ ีแอนด ์วอเตอร ์เอเชยี กบัรฐับาลลาว 

เมษายน 2551 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ประเทศไทย จดั
ท าการศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฝายปากชมและฝายบา้นกุ่ม, 
เมษายน 2551 (จดัท าโดย บรษิทัปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั และบรษิัท แมคโครคอนซลั
แตนท ์จ ากดั) 

25 พฤศจกิายน 2551 การลงนามบนัทกึความตกลง การการพฒันาโครงการเขือ่นไซยะบุร ี 
พฤษภาคม 2552 – 
ตุลาคม 2553 

การศกึษา Strategic Environmental Assessment OF HYDROPOWER ON THE 
MEKONG MAINSTREAM (SEA 2010) 

31 สงิหาคม 2552 MRCs ออกเอกสาร Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in 
the Lower Mekong Basin 

12 มนีาคม 2553 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) เหน็ชอบร่างบนัทกึความเขา้ใจการรบัซื้อ
ไฟฟ้าโครงการไซยะบุร ี(Tariff MoU) ระหว่าง กฟผ. กบั ช. การช่าง   
และ คณะรฐัมนตร ีมมีตริบัทราบ เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2553 

5 กรกฎาคม 2553 กฟผ. ลงนามบนัทกึความเขา้ใจการรบัซื้อไฟฟ้าโครงการไซยะบรุ ีTariff MoU  
กบั บรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั มอีายุ 18 เดอืน 
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วนั เดือน ปี เหตุการณ์โดยรวม 
20 กนัยายน 2553 ถงึ 
19 เมษายน 2554 

กระบวนการ PNPCA เขือ่นไซยะบุร ี

ตุลาคม 2553 Final report on Strategic Environmental Assessment OF HYDROPOWER ON THE 
MEKONG MAINSTREAM 

11 มกราคม 2554 ครม. มมีตอินุมตัใิห ้กฟผ. ลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการเขือ่นไซยะบุร ี
22 มกราคม 2554 การประชุมปรกึษาหารอื ในกระบวนการ PNPCA ของไทย ที ่อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

TNMC เผยแพร่เอกสาร 3 ชิน้ เรื่อง SEA, PNPCA ของไซยะบรุ ีและ ผลการรวีวิเบือ้งตน้
จาก MRC ไม่ปรากฏการเปิดเผยรายงาน FS/EIA/SIA เพราะรฐับาลลาวไม่ยนิยอม การ
เปิดเผยเกดิขึน้เมื่อจบ PNPCA ไปแลว้ 

29 มกราคม 2554 การประชุมปรกึษาหารอื ในกระบวนการ PNPCA ของไทย ที ่อ.เชยีงคาน จ.เลย 
31 มกราคม 2554 การประชุมปรกึษาหารอื ในกระบวนการ PNPCA ของไทย ที ่จ.นครพนม 
24 มนีาคม 2554 PRIOR CONSULTATION PROJECT REVIEW REPORT by MRC 

หมายเหตุ เอกสารน้ี ควรออกกอ่นกระบวนการ PNPCA มาออกหลงัจากการประชุมในแต่
ละประเทศเสรจ็แลว้ จงึไม่มปีระโยชน์  (Technical review of Xayaburi report by MRC) 

19 เมษายน 2554 การประชุมคณะท างานเพื่อสรุปกระบวนการ PNPCA ของเขือ่นไซยะบุร ีซึง่ไม่สามารถหา
ขอ้สรุปทีเ่ป็นเอกฉนัทไ์ด ้จงึไดส่้งใหค้ณะมนตรพีจิารณา ในเดอืนธนัวาคม 2554 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-
Xayaburi-JCSS-19Apr11-Thai.pdf  

พฤษภาคม 2554 รฐับาลลาว ว่าจา้ง Pöyry Energy AG ใหท้บทวนโครงการเขือ่นไซยะบุร ีเป็นไปตามกรอบ
ของ MRC หรอืไม ่

มถิุนายน-สงิหาคม 
2554 

รฐับาลลาว ลงนามในสญัญาสมัปทานกบับรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 

5 ตุลาคม 2554 สปป.ลาว แจง้มายงั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ของไทยว่า กระบวนการ 
PNPCA สิน้สุดแลว้ 

29 ตุลาคม 2554 กระทรวงพลงังาน อนุมตัใิห ้กฟผ. ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กบั บรษิทั ไซยะ
บุร ีพาวเวอร ์จ ากดั มกี าหนดจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นวนัที ่29 ตุลาคม 2562 

15 พฤศจกิายน 2554 คณรัะฐมนตรขีองไทย อนุมตัใิหธ้นาคารกรุงไทย ปล่อยสนิเชื่อในโครงการเขือ่นไซยะบุร ี
ธนัวาคม 2554 การประชุมคณะมนตรแีม่น ้าโขง และรเิริม่การศกึษา The Council Study 
ธนัวาคม 2554 รฐับาลเวยีดนาม เริม่กระบวนการศกึษาผลกระทบต่อสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง จากการ

สรา้งเขือ่นบนแม่น ้าโขง หรอืเรยีกว่า Delta Study 
มกราคม 2555 รฐับาลออสเตรเลยี ร่วมกบั MRCs เริม่การศกึษา Review study of PNPCA แต่ผล

การศกึษาไมไ่ดเ้ผยแพร่สาธารณะ 
มกราคม-เมษายน  
2555 

รฐับาลลาวจา้ง Compagnie National du Rhône (CNR) ใหท้ าการศกึษาทบทวนรายงานที่
ท าโดย Pöyry  และเผยแพร่รายงานใน “Powering Progress” website. 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-Xayaburi-JCSS-19Apr11-Thai.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-Xayaburi-JCSS-19Apr11-Thai.pdf
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วนั เดือน ปี เหตุการณ์โดยรวม 
15 มนีาคม 2555 
 
 

บจก.ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ไดล้งนามว่าจา้ง บจก. ช.การช่าง(ลาว) (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ 
บมจ. ช.การช่าง) ใหด้ าเนินการสรา้งเขือ่นไซยะบุร ีในวงเงนิ 51,824,640,000 บาท และ 
711,040,000 เหรยีญสหรฐั เป็นเวลา 96 เดอืน (ประมาณ 73,155,840,000 บาท เวลา 8 ปี) 

7 พฤศจกิายน 2555 รฐับาลลาว ท าพธิเีปิดการก่อสรา้งเขือ่นไซยะบุรอียา่งเป็นทางการ  
พฤศจกิายน 2555 Draft National Report (Thailand) ในการศกึษาทบทวน PNPCA โดย HATFIELD 

CONSULTANTS MEKONG, NOVEMBER 2012 สนับสนุนงบโดย AusAID (เอกสาร
ภายใน ไม่เปิดเผย) 

กรกฎาคม 2557 – 
มกราคม 2558 

กระบวนการ PNPCA ของเขือ่นดอนสะโฮง 

6 กุมภาพนัธ ์2558 TECHNICAL REVIEW REPORT on Prior Consultation for the Proposed Don Sahong 
Hydropower Project, The Mekong River Commission Secretariat 

16 พฤษภาคม 2559 บมจ. ช.การช่าง ไดอ้นุมตัคิวามช่วยเหลอืการเงนิให ้บจก. ไซยะบุรพีาวเวอร ์ในวงเงนิรวม 
13,547 ลา้นบาทเน่ืองจากรฐับาล สปป.ลาว ขอให ้บจก. ไซยะบรุพีาวเวอร ์ปรบัแบบงาน
ก่อสรา้งเขือ่น ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

20 ธนัวาคม 2559 – 
19 มถิุนายน 2560 

กระบวนการ PNPCA ของเขือ่นปากแบ่ง  

มถิุนายน 2560 Technical Review Report (TRR) on the prior consultation process for the Pak Beng 
Hydropower project (PBHPP), The Mekong River Commission Secretariat 

มกราคม 2561 The Council Study: Final complete  
25 กรกฎาคม 2561  เขือ่นกัน้ช่องเขาต ่า ในโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย แตกและพงัทะลายลง 
กรกฎาคม-ตุลาคม  
2561 

เกดิน ้าท่วมใหญ่ในแม่น ้าโขงช่วงพรมแดนไทย-ลาว ระหว่างจงัหวดัหนองคาย ถงึ 
อุบลราชธาน ี

8 สงิหาคม 2561 – 29 
มนีาคม 2562 

กระบวนการ PNPCA ส าหรบัเขือ่นปากลาย 

 ผูแ้ทนคณะสบืสวนสอบสวนแห่งชาต ิแถลงขา่วเปิดเผยผลการสอบสวน ณ ส านักงาน
นายกรฐัมนตร ีจากสรุปรายงานการตรวจสอบของคณะผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ส่งรายงานการ
ตรวจสอบแก่รฐับาลลาวตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2562 

กุมภาพนัธ ์2562 โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเซเปียน-เซน ้าน้อย ตอ้งเลื่อนการจ่ายไฟเชงิพาณิชยอ์อกไปจากเดมิ
ในเดอืน กุมภาพนัธ ์2562 เป็นช่วงปลายปี 2562 

15 มนีาคม 2562 The Technical Review Report (TRR) on the prior consultation process for the Pak 
Lay Hydropower project (PLHPP), The Mekong River Commission Secretariat 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ความเป็นมาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรตีัง้อยู่ที่กิโลเมตรที่ 1,931 นับจากปากแม่น ้าโขง ในพื้นที่
แขวงไซยะบุรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือตัง้อยู่เหนืออ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย 
ประมาณ 200 กโิลเมตร มกี าลงัผลติตดิตัง้ 1,285 เมกะวตัต์ (แบ่งเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะ
วตัต์ จ านวน 7 เครื่อง และขนาด 60 เมกะวตัต์ จ านวน 1 เครื่อง) ผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 7,370 ลา้น
หน่วย โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ จุดสง่มอบชายแดนไทย-ลาว 
จ านวน 1,220 เมกะวตัต์ (จากหน่วยผลติไฟฟ้า 7x175 เมกะวตัต์) เป็นเวลา 29 ปี และภายหลงัมกีารขยาย
อายุสมัปทานเป็น 31 ปี มลูค่าเงนิลงทุนประมาณ 1.15 แสนลา้นบาท คาดว่าจะใชเ้วลาในการก่อสรา้งทัง้สิ้น 
8 ปี โดยเริม่ก่อสร้างแล้ว เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2555 และจะเริม่ด าเนินการขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในเดือน
ตุลาคม 2562 

เขือ่นไซยะบุรมีรีะดบัเกบ็กกัน ้าสงูสุดเท่ากบั 275 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (รทก.) 
มพีืน้ทีอ่่างเกบ็น ้าเท่ากบั 49 ตารางกโิลเมตร หรอื 30,625 ไร่ โดยอ่างเกบ็น ้ามคีวามยาว 90 กโิลเมตร และ
มคีวามจุ 726.02 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ปรมิาณน ้าใชง้านกบั 211.97 ลา้นลูกบาศก์เมตร และปรมิาณน ้าตาย
เท่ากบั 514.05 ลา้นลูกบาศก์เมตร38) เมื่อผลติไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรจีะระบายน ้าสูงสุด 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนิาท ีโดยมกีารออกแบบใหส้ามารถระบายตะกอนทรายในช่วงฤดูแลง้ไดใ้นอตัรา 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
วนิาทเีป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อวนั  

ผูพ้ฒันาโครงการ คอื บมจ. ช. การช่าง ต่อมาไดจ้ดทะเบยีนตัง้บรษิทัใหม่เป็น บรษิทั ไซยะ
บุร ีพาวเวอร์ จ ากดั (Xayaburi Power Company Limited: XPCL) ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบียนในลาว ได้รบั
สมัปทานก่อสร้างเขื่อนจากรฐับาลลาว และได้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2544 และมกี าหนดจ่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ในปี 2562 โดย กฟผ. 
มหีน้าทีต่อ้งก่อสรา้งสายสง่ภายในประเทศไทยใหเ้สรจ็ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

นอกจากนี้โครงการเขื่อนไซยะบุร ียงัเป็นโครงการแรกที่ได้รบัเงนิกู้ทัง้หมดจากธนาคาร
พาณิชย์ของไทยจ านวน 6 ธนาคาร ได้แก่ บมจ.กรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการน าเข้าและส่งออกแห่ง
ประเทศไทย (2 แห่งทีก่ล่าวมานี้ เป็นธนาคารทีก่ ากบัดูแลโดยกระทรวงการคลงั) และธนาคารพาณิชยอ์กี 4 
แห่ง คอื ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทสิโก้ เป็นเงนิจ านวนประมาณ 
73,000 ลา้นบาท  

 
38 INCEPTION REPORT VOLII MAINSTREAM PROJECT PROFILE SUMMARIES 23 OCTOBER 2009 (หน้า 24) 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/IRVOL2final.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/IRVOL2final.pdf
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เนื่องจากโครงการเขื่อนไซยะบุร ีตัง้อยู่บนแม่น ้าโขงสายหลกั ที่มคีวามตกลงการใช้แม่น ้า
โขงอย่างยัง่ยนื พ.ศ.2538 โดยประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 4 ประเทศไดล้งนามไว ้ดงันัน้การพฒันาโครงการ
โครงการเขือ่นไซยะบุรยี่อมตอ้งไปตามกระบวนการทีก่ าหนดไวภ้ายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว โครงการเขือ่นไซยะ
บุรีจึงเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้ าบนแม่น ้ าโขงเขื่อนแรกที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่มีอยู่  ทัง้ในเรื่อง
กระบวนการปรกึษาหารอืล่วงหน้า (PNPCA) และการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเบื้องต้น การออกแบบสร้าง
เขือ่นบนแม่น ้าโขงของส านกังานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (MRC) 

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  รัฐบาลลาวได้เสนอโครงการเขื่อนไซยะบุรีต่อ 
คณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง  (MRC)เพื่อเข้าสู่กระบวนการแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง 
(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ตามขอ้ตกลงการใชแ้ม่น ้าโขง 
พ.ศ.2538 (1995 Mekong Agreement) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อครบก าหนด
กระบวนการ PNPCA ในเดอืนเมษายน 2554 คณะท างานร่วมของ 4 ประเทศ ภายใตก้ระบวนการ PNPCA 
ไม่สามารถหาขอ้สรุปร่วมที่เป็นมตเิอกฉันท์ได้ จงึเสนอให้มกีารพจิารณาโครงการเขื่อนไซยะบุรใีนระดบั
รฐัมนตร ีซึ่งมกี าหนดการประชุมในเดือน ธนัวาคม 2554 และผลการประชุมระดบัรฐัมนตร ีมเีพยีงให้มี
การศกึษาเพิม่เตมิในเรื่อง ผลกระทบจากการสรา้งเขื่อน 12 แห่ง บนแม่น ้าโขงสายหลกัตอนล่างเท่านัน้ แต่
เนื่องจากภาคประชาสงัคมของ 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ตัง้ค าถามต่อกระบวนการ 
PNPCA รฐับาลลาวจงึต้องว่าจา้ง บรษิทั Pöyry (บรษิทัทีป่รกึษาจากสวติเซอรแ์ลนด์) เพื่อศกึษาความชอบ
ธรรมในการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรตีามกรอบความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพื่อการพฒันาลุ่มน ้าโขงอย่าง
ยัง่ยนื พ.ศ.2538 และในการศกึษาของบรษิทั Pöyry สรุปว่า การออกแบบโครงการเขื่อนมคีวามสอดคล้อง
กับข้อก าหนดของคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขงเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสนอแนะให้ศึกษาเพิ่มเติมใน 40 
ประเด็นก่อนด าเนินการก่อสร้างเขื่อน แต่ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเทศลาว ได้ส่งจดหมาย (เลขที่ 1021/MONRE) ถึง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มของไทย แจง้ว่ากระบวนการ PNPCA ของเขื่อนไซยะบุรไีดส้ิ้นสุดลงแลว้ และการสรา้งเขื่อนไซ
ยะบุรเีป็นเขตอ านาจอธปิไตยของประเทศลาว 

กลุ่มผู้พฒันาโครงการ  

บมจ. ช.การช่าง ไดล้งนามศกึษาความเป็นไปไดก้บัรฐับาลลาวในปี 2550 จนต่อมาไดจ้ดัตัง้ 
บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์(XPCL) จดทะเบยีนในประเทศลาว ในวนัที ่22 มถิุนายน 2553 จ านวน 80 ลา้นหุน้ 
จากนัน้ในปี 2554 ได้มกีารขายหุ้นให้กบักลุ่มบรษิทัต่าง ๆ ได้แก่ บจก. นท ีซินเนอร์ยี่, บมจ.ผลติไฟฟ้า, 
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ และ บจก. พที ีคอนสตรคัชัน่แอนด์อริเิกชัน่ ซึ่งเขา้มามสีดัส่วนการถอืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 25.0, 12.5, 7.5 และ 5.0 ตามล าดบั โดย บมจ. ช.การช่าง ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
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ภายหลงัไดล้งนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2554 แลว้ บมจ. ช.
การช่าง ไดข้ายหุน้ของตนเองใหก้บัการไฟฟ้าลาวในสดัสว่นรอ้ยละ 20 และ บมจ. ช.การช่าง ยงัคงถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 30 เท่านัน้ ต่อมาในวนัที ่10 มถิุนายน 2558 บมจ. ช.การช่าง ไดข้ายหุน้ทัง้หมดให ้บมจ.ซเีค
พาวเวอร์ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย จ านวน  805,830,000 หุ้น (หรอืเท่ากบัร้อยละ 30) คดิเป็นมูลค่า 4,344 ล้าน
บาท  

ในปัจจุบนั การถือหุ้นใน บรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) นัน้ มนีิติบุคคลที่จด
ทะเบยีนในประเทศไทย มอียู่ดว้ยกนั 4 บรษิทั ดงันี้ 

1. บมจ. ซเีคพาวเวอร ์(CKP) เป็นบรษิทัย่อยทางตรง ซึ่ง บมจ.ช.การช่าง(Ch. Karnchang Public 
Company Limited: CK) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่รอ้ยละ 30.25 ของหุน้ทัง้หมด 

2. บจก. นที ซินเนอร์ยี่ (NSC) เป็นบรษิัทย่อยทางตรง ซึ่งบรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากัด (มหาชน) (Global Power Synergy Public Company Limited: GPSC) เป็นผู้ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี้  
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถูกก่อตัง้เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจพลงังานของ 
บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดย บมจ. ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก. นที ซินเนอร์ยี่ ในอตัราร้อยละ 
22.85 

3. บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เป็นบรษิัทซึ่ง กฟผ. (Electricity Generating Authority of Thailand: 
EGAT) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่จ านวนรอ้ยละ 25.41 

4. บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BECL หรอื BEM) เป็นบรษิัทย่อย ซึ่ง บมจ. ช.การช่าง 
(CK) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่จ านวนรอ้ยละ 28.16 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง 

นายอนุกูล ตนัตมิาสน์ กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรมนุษย์

และบรหิารทัว่ไป บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั(มหาชน) ท าหนงัสอืแจง้กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย(ตลท.) เมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม ว่า บรษิทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดล้ง

นามในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจา้งเหมาออกแบบจดัหา และก่อสรา้ง ส าหรบังานก่อสรา้งเพิม่เตมิ ระยะ

ที ่1 และระยะที ่2 ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีกบับรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั มลูค่ารวม 

19,400 ลา้นบาท โดยมรีะยะเวลาแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนตุลาคม 2562 โดยแบ่งงานก่อสรา้งเพิม่เตมิเป็น 2 

ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 มลูค่างานก่อสรา้ง 14,650 ลา้นบาท เป็นงานปรบัปรุงรูปแบบการก่อสรา้งโครงการ

บรเิวณฝัง่ขวาของล าน ้าโขงทีไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้งในระหว่างปี 2554-2558 อา้งว่าเพือ่เพิม่เตมิและแกไ้ข

ปรบัปรุงคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นตามขอ้ก าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้มและวศิวกรรมตามทีร่ฐับาล
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ลาวรอ้งขอ คอื การเพิม่ประตูระบายตะกอนและลดระดบัความสงูของธรณีประตูระบายน ้าลน้ การเพิม่ระบบ

ทางปลาผ่าน การเสรมิเหลก็เพิม่เตมิเพือ่ใหต้วัโครงสรา้งมคีวามแขง็แรงมากขึน้ และระยะที ่2 มลูค่างาน

ก่อสรา้ง 4,750 ลา้นบาท เป็นงานแกไ้ขและปรบัเปลีย่นแบบการก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงสรา้งบรเิวณ

ฝัง่ซา้ยของล าน ้าโขงทีจ่ะด าเนินการระหว่างปี 2559-2562 ไดแ้ก่ การปรบัเปลีย่นรูปแบบระบบทางปลาผ่าน

การปรบัลดช่องทางระบายตะกอนใตโ้รงไฟฟ้า และการปรบัลดความยาวของโรงไฟฟ้า และพืน้ทีต่ดิตัง้งาน

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นตน้ ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการกล่าวอา้งว่าโครงสรา้งเขือ่นไซยะบุรแีต่เดมินัน้เป็น

เขือ่นทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มรองรบัการยา้ยถิน่ของปลา มกีารระบายตะกอน และเกดิผลกระทบน้อยนัน้ 

เหตุใดจงึมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิและเพิม่งบประมาณนบัหมื่นลา้นบาท 

ปัจจุบนัเขือ่นไซยะบุร ีด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และก าลงัเตรยีมด าเนินการจ่ายไฟฟ้า

เชงิพาณิชยต์ามสญัญาใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ในวนัที ่29 ตุลาคม 2562 

 

------------------------------------------- 
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ภาคผนวกท่ี 3 ตวัอย่างวิธีคิดต้นทุนเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้า 

1. วิธีค านวณต้นทุนเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้า โดยคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (MRC) 

MRC เมื่อยงัเป็น คณะกรรมการแม่น ้าโขงในปี 2537 โดย Mekong Secretariat ไดจ้ดัท า
รายงานเรื่อง MEKONG MAINSTREAM RUN-OF-RIVER HYDROPOWER, Main Report, December 
1994 รายงานดงักล่าวนี้ ไดแ้สดงวธิกีารพืน้ฐานของการค านวณตน้ทุน ผลตอบแทนและตวัชีว้ดัผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิของโครงการ ไดม้กีารระบุไวใ้นเอกสาร โดยโดยไดแ้สดงการค านวณโดยประมาณการ ของ
เขือ่นบา้นกุ่มไว3้9 เป็นตวัแทนของการค านวณตน้ทุนของโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าทุกโครงการ 
ประกอบดว้ย 

 ประเภทของต้นทุนโครงการ ร้อยละของต้นทุนรวม 
1. การศกึษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 0.6 
2. งานเตรยีมงาน (Preliminary Works), งานโยธาทัว่ไป (General Civil Works), 

งานดา้นโรงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Power Plant), งานดา้นการควบคุมประตูน ้า 
(Barrage), งานเขือ่นปิดเสรมิ (Closure Dams), งานดา้นการเดนิเรอื 
(Navigation Lock) (5.9 + 8.6 + 42.8 + 3 + 0.2 + 4.3 = 64.84%) 

64.84 

3. งานอพยพชุมชน (Resettlement Cost) 0.3 
4. งานดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Cost)  3.0 
5. ค่าใชจ้่ายส ารองฉุกเฉิน ของรายการที ่2 (Contingencies) 11.7 

6. งานดา้นการบรหิารจดัการ (Management, Administration and Engineering) 5.9 
7. งานสายส่ง (Transmission) 13.7 

 

รายงานฉบบันี้ของ Mekong Secretariat ไดค้ านวณตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนและ
สิง่แวดลอ้มไว ้เฉพาะเรื่องการอพยพชุมชน และตน้ทุนการบรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไม่ไดป้รากฏ
รายละเอยีดแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ตน้ทุน ทัง้หมดนี้ เป็นการค านวณครัง้เดยีว
เมื่อเริม่ก่อสรา้งโครงการ หรอืไดร้วมตน้ทุน ทีเ่กดิจากความเสยีหายหรอืผลกระทบดา้นชวีติ ทรพัยส์นิ และ
สิง่แวดลอ้มภายหลงัการสรา้งเขือ่นไปอย่างน้อยในตลอดอายุของโครงการ (ประมาณ 50 ปี) แต่เมื่อพจิารณา
ถงึสดัสว่นของตน้ทุนในสว่นนี้มสีดัสว่นเพยีง 3.3% เท่านัน้ จงึเป็นไปไดว้่าเป็นการค านวณตน้ทุนครัง้เดยีว
เมื่อเริม่ก่อสรา้งโครงการเขื่อนเท่านัน้ 

 
39 MEKONG MAINSTREAM RUN-OF-RIVER HYDROPOWER, Main Report, December 1994 โดย Mekong Secretariat, หน้า 5-28 



49 
 

  ในสว่นการค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของโครงการ จะคดิจากรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าเฉลีย่ 0.05 เหรยีญสหรฐัต่อ 1 หน่วย ($ 0.05 per kWh.) และค านวณอตัราการคดิลด 10% เป็นมลูค่า
สุทธใินปัจจุบนั (Net Present Value: NPV) ในระยะเวลา 50 ปี และน ามาสูก่ารค านวณตวัชี้วดัทาง
เศรษฐกจิอกี 2 รายการคอื อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) และ อตัราสว่น
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit to Cost Ratio: B/C) ซึง่ในรายงานไดแ้สดงดชันีเหล่านี้ไวโ้ดยสรุปดงันี้40 

รายชื่อเขื่อน ก าลงัผลิตติดตัง้ IRR (%) NPV 
($ million/year) 

B/C Ratio 

เขือ่นปากแบ่ง 892 11.0 220 1.1 
เขือ่นหลวงพระบาง 1,493 11.4 440 1.1 
เขือ่นไซยะบุร ี 1,037 11.2 290 1.1 
เขือ่นปากลาย 632 6.5 (860) 0.7 
เขือ่นเชยีงคานบน 569 10.2 60 1.1 
เขือ่นผามอง 1,885 11.1 460 1.1 
เขือ่นบงึกาฬ 167 7.2 (650) 0.7 
เขือ่นบา้นกุ่ม 2,091 12.4 980 1.2 
เขือ่นสตงึเตรง็ 1,546 10.3 110 1.1 
เขือ่นซมับอ 4,249 12.4 1,790 1.2 

  จ านวนประชาชนทีต่อ้งอพยพจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า คอื ตน้ทุนทีเ่ลก็น้อย 
ประมาณ 0.3% เท่านัน้ของตน้ทุนโครงการเขือ่น ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการอพยพไปตัง้ถิน่ฐานใหม่ แต่เป็นการ
ค านวณเพยีงฝ่ายเดยีว จากผูล้งทุนสรา้งเขือ่นเท่านัน้ ซึ่งไดป้ระมาณการเมื่อปี 2537 ไวด้งันี้41   

รายชื่อเขื่อน ระดบัเกบ็กบั 
(เมตร รทก.) 

 ประมาณการประชาชนท่ีต้องอพยพ  รวม 

  ลาว ไทย กมัพชูา  
เขือ่นปากแบ่ง 345 1,491 176 - 1,667 
เขือ่นหลวงพระบาง 320 6,575 - - 6,575 
เขือ่นไซยะบุร ี 270 1,716 - - 1,716 
เขือ่นปากลาย 250 11,780 - - 11,780 
เขือ่นเชยีงคานบน  230 12,945 - - 12,945 
เขือ่นผามอง  207.5 14,000 38,000 - 52,000 
เขือ่นบงึกาฬ 155 1,825 - - 1,825 

 
40 MEKONG MAINSTREAM RUN-OF-RIVER HYDROPOWER, Main Report, December 1994 โดย Mekong Secretariat, หน้า 5-34 
และ 5-35 
41 MEKONG MAINSTREAM RUN-OF-RIVER HYDROPOWER, Main Report, December 1994 โดย Mekong Secretariat, หน้า 6-11 



50 
 

เขือ่นบา้นกุ่ม 120 1,441 1,182 - 2,573 
เขือ่นสตงึเตรง็ 55 - - 9,160 9,160 
เขือ่นซมับอ 40 - - 5,115 5,115 

 

2. วิธีการค านวณต้นทุนโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าปากชมและเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าบ้านกุ่ม  

การค านวณตน้ทุนโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขง ในสว่นของประเทศไทยได้
ปรากฏไวใ้นรายงานการศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฝายปากชมและฝายบา้นกุ่ม, 
มนีาคม 2551, โดยบรษิทัทีป่รกึษาไดจ้ าแนกตน้ทุนของโครงการเป็น 2 สว่น คอื ตน้ทุนการลงทุนของ
โครงการ และตน้ทุนดา้นการเงนิ โดยตน้ทุนการลงทุนของโครงการ เป็นไปในรปูแบบเดยีวกนักบัการ
ค านวณตน้ทุนโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ดงัที ่Mekong Secretariat ไดท้ าไวเ้มื่อปี 2537 แต่สดัสว่นมลูค่า
การลงทุนของงานโยธาและเครื่องจกัรกลไฟฟ้า ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัมากกว่า 70% ของตน้ทุน
โครงการ และสดัสว่นของงานอพยพชุมชน, งานดา้นสิง่แวดลอ้มและงานพฒันาในพืน้ที ่กลบัมสีดัสว่นทีล่ดลง 
อย่างไรกต็ามกรอบการค านวณตน้ทุนดา้นนี้ทัง้หมด ยงัจ ากดัขอบเขตภายในพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ ต้นทุน
ของทัง้สองโครงการไดแ้สดงไวต้ามตาราง42 

ล าดบั รายการ  เข่ือนปากชม เข่ือนบ้านกุ่ม  
  ล้านบาท % ล้านบาท % 
1 งานศกึษาความเหมาะสม, ออกแบบรายละเอยีด และจดัท า

เอกสารประกวดราคา 
300 0.55 300 0.32 

2 งานแกไ้ขผลกระทบสงัคม สิง่แวดลอ้ม และชดเชยทรพัยส์นิ 577 1.05 655.04 0.69 
3 ประกวดราคาและเตรยีมการก่อสรา้ง 1,000 1.82 1,050 1.10 
4 งานโยธา เช่น งานปรบัปรุงฐานราก, งานผนัน ้า, อาคาร

ระบายน ้าลน้, ช่องทางเดนิเรอื, ทางปลาผ่าน, ท านบดนิ, 
ลานไกไฟฟ้า เป็นตน้ 

10,674.30 19.38 17,135.03 17.97 

5 เครื่องจกัรกลไฟฟ้าพลงัน ้าและอุปกรณ์ชลศาสตร ์เช่น 
เครื่องกงัหนัน ้า, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องกล
ไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคมุ, ประตูระบายน ้าลน้, stoplog, ประตู
ระบายน ้าบนัไดปลา 

32,904.45 59.77 56,523.29 59.28 

 รวมรายการ 1 – 5 45,455.85 - 75,663.35 - 
6 ระบบสายส่งไฟฟ้า 5,224.70 9.49 11,845.60 12.42 

 
42 เอกสารประกอบการสมัมนา การศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฝายปากชมและฝายบา้นกุ่ม, มนีาคม 2551 จดัท าโดย 
บรษิทัปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั และบรษิทั แมคโครคอนซลัแตนท ์จ ากดั เสนอ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน กระทรวง
พลงังาน 
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7 งานพฒันาในพืน้ที ่ 305.91 0.56 794.83 0.83 
8 ค่าบรหิารและด าเนินการ (5% ของขอ้ 1 ถงึ 7 ) 2,549.32 4.63 4,415.19 4.63 
9 ค่าวศิวกรทีป่รกึษาควบคุมงาน (3% ของขอ้ 1, 3, 4 ถงึ 7) 1,512.28 2.75 2,629.46 2.76 
 รวมราคาทัง้หมด 55,048.06 100 95,348.44 100 

  รายการศกึษานี้ ไดแ้สดงภาพทีช่ดัเจนของแบบแผนวธิคีดิค านวณตน้ทุนโครงการสรา้ง
เขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้า ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย และไดใ้หร้ายละเอยีดของผลกระทบดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ทีช่ดัเจนขึน้ อย่างไรกต็ามกรอบการค านวณตน้ทุนผลกระทบทัง้หมดนี้ ยงัคงจ ากดัอยู่ในขอบเขตของ
โครงการเป็นหลกั  ซึง่มตีน้ทุนเพยีง 1.05 และ 0.69 ของตน้ทุนรวมในโครงการเขื่อนปากชมและเขือ่นบา้น
กุ่มตามล าดบั รายละเอยีดผลกระทบไดค้รอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

  ผลกระทบดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อจ านวนหมู่บา้นและครวัเรอืน, จ านวนสิง่ปลูกสรา้ง
, การคมนาคมทางบก, การคมนาคมทางน ้า, การประกอบอาชพีและเศรษฐกจิของชุมชน (การเพาะปลูกพชื
รมิตลิง่, การประมง, การจา้งงานและรายได)้ 
  ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ พืน้ทีถู่กน ้าท่วม, ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า, ทรพัยากรป่าไม,้ 
ทรพัยากรสตัวป่์า, การอพยพของสตัวน์ ้า, แหล่งท่องเทีย่ว 
  รายงานการศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าฝายปากชมและฝายบา้น
กุ่มนี้ ยงัไดเ้พิม่การค านวณตน้ทุนทางการเงนิเขา้มาดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง ค่าเงนิเฟ้อ และ
ดอกเบีย้เงนิกู ้แต่อย่างไรกต็ามตน้ทุนทางการเงนินี้ จะไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการค านวณตน้ทุนของ
โครงการอกีแลว้ และตอ้งใชต้วัเลขจากตน้ทุนโครงการเป็นหลกั ในการวเิคราะหผ์ลตอบแทนดา้นการเงนิ ซึง่
จะเป็นตวัเลขทีจ่ะบอกว่าโครงการเหล่าน้ี มคีวามน่าสนใจในการลงทุนมากน้อยเพยีงใด ซึง่จะเชื่อมโยงไปถงึ
การพจิารณาใหเ้งนิกูข้องสถาบนัการเงนิ และมลูค่าหุน้ของบรษิทัทีล่งทุนในโครงการเขือ่นเหล่านี้ดว้ย และ
รวมถงึมลูค่าหุน้ของผูล้งทุนร่วมในบรษิทัทีส่รา้งเขือ่นโดยตรง จงึเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่อง ทีย่งัคงยดึกบั
ตน้ทุนเดมิไม่เปลีย่นแปลง โดยมดีชันีผลตอบแทนทางการเงนิคอื อตัราผลตอบแทนดา้นการเงนิของ
โครงการ, อตัราผลตอบแทนดา้นการเงนิ และระยะเวลาคนืทุน เป็นดชันีส าคญั  ซึง่การศกึษานี้ไดค้ านวณ
ดชันีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิและการเงนิไวด้งันี้ 

ตวัช้ีวดัด้านการเงิน เขื่อนปากชม เขื่อนบ้านกุ่ม 
มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) (ลา้นบาท) 13,989 18,923 
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (B/C Ratio) 1.52 1.41 
อตัราผลตอบแทนดา้นการเงนิของโครงการ (ROI) 8.60% 7.80% 
อตัราผลตอบแทนดา้นการเงนิ (ROE) 18.83% 17.18% 
ระยะเวลาคนืทุน (ปี) 10 10 
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ในทางกลบักนั หากตน้ทุนดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ถูกค านวณในขอบเขตทีก่ว้างมากขึน้ 
และผูล้งทุนโครงการเขือ่นตอ้งเขา้ไปรบัภาระตน้ทุนเหล่านี้ จนท าให ้B/C Ratio มคี่าเท่ากบั 1 หรอืน้อยกว่า 
1 แลว้ กจ็ะสง่ผลใหโ้ครงการเขือ่นน้ี ไม่มคีวามน่าสนใจในการลงทุน และสมัพนัธก์ับการพจิารณาใหเ้งนิกู้
ของสถาบนัการเงนิดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรกต็าม การค านวณผลประโยชน์ของโครงการเขือ่นไฟฟ้า ไม่ไดค้ านวณเฉพาะรายได้
จากค่าไฟฟ้าเท่านัน้ ในบางกรณีกน็ าความเสยีหายมาค านวณเป็นผลประโยชน์ของโครงการแทน เช่น 

1. การสญูเสยีพืน้ทีป่่าไม ้ถูกคดิเป็นผลประโยชน์รายไดจ้ากการขายไม ้ในพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้า 
2. การสญูเสยีการเดนิเรอืของชุมชน ถูกคดิเป็นผลประโยชน์เป็นรายไดจ้ากค่าผ่านเขื่อน 
3. การสญูเสยีอาชพีประมงและชนิดพนัธุป์ลา กลบัถูกคดิเป็นรายไดจ้ากการเลีย้งปลาในอ่างเกบ็น ้า

เหนือเขือ่น 

 

------------------------------------------------------ 

 


