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การลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
บทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
ในภาคพลังงานภูมิภาคแมนํ้าโขงเปนอยางไร?

โดยผานโครงการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Greater Mekong
Subregion − GMS) ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
กําลังใหทุนสนับสนุนโครงการโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานภูมิภาค
และการศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับภาคพลังงานของภูมิภาคนี้ เปนการ
ใหทนุ ตามเงือ่ นไขของแผนพัฒนาพลังงานอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง (GMS
Energy Roadmap) ซึ่งใหความสําคัญในเบื้องตนกับการพัฒนา
โครงขายพลังงานภูมภิ าค ซึง่ สวนใหญประกอบดวยโครงการเขือ่ นไฟฟา
พลังนํ้าขนาดใหญที่จะมีการสรางในลํานํ้าสาขา และแมนํ้าสายหลัก
ในลุมนํ้าโขงตอนลาง สงผลใหธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
กําลังใหทุนสนับสนุนโดยตรงกับการพัฒนาโครงขายไฟฟาแรงสูง
ที่จําเปนสําหรับระบบการเชื่อมตอ และมีการวาจางบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาภาคพลังงาน

ปญหาคืออะไร?

• มีชองวางอยูมากพอสมควรระหวางการลงทุนดานพลังงาน
ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม นํ้ า โขงกั บ ข อ เสนอแนะที่ ม าจากงานวิ จั ย
ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามข อ เสนอของสถาบั น การเงิ น ระหว า งประเทศ
รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียเอง
◌ แมวา ทีป่ รึกษาทีธ่ นาคารพัฒนาเอเชียวาจางใหทาํ วิจยั มีขอ เสนอแนะ
ใหเพิ่มการใหทุนสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
และโครงการพลังงานหมุนเวียน (ไมรวมถึงโครงการไฟฟาพลังนํา้
ขนาดใหญ) ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง แตการลงทุนในภาคสวนนี้
ยังดูเหมือนมุงเนนสนับสนุนเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ และ
โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
• การลงทุนดานพลังงานในอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขงขาดความโปรงใส
และการตรวจสอบได
◌ ทีผ่ า นมาไมมกี ารปรึกษาหารืออยางจริงจังและไมมกี ระบวนการ
ตัดสินใจที่มีส วนร วมขององคกรพัฒนาเอกชน หน วยงาน
ภาคประชาสังคม และชุมชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ไมวา จะในระดับ
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ทองถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาค หากขาดกระบวนการที่มี
สวนรวมในการวางแผนภาคพลังงานทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับชาติ
หรือทองถิน่ ยอมทําใหผมู อี าํ นาจตัดสินใจอยูเ หนือการตรวจสอบ
• ที่ผานมายังไมมีการประเมินตนทุนดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ในเชิงสะสมของการลงทุนดานพลังงานในอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง
ทั้งในแงของผลกระทบขามพรมแดน และไมมีการนํามาคํานวณ
ต น ทุ น /ผลกํ า ไร และต น ทุ น ด า นการประกั น ภั ย นอกจากนั้ น
ยังไมรวมถึงตนทุนที่ตองใชในการปลดระวางเขื่อน

ฝายบริหารของธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก
ทําอะไรไดบาง?

• ปรับปรุงเนื้อหานโยบายเชิงสถาบันดานพลังงานที่เกี่ยวของ โดย
ใหตัดโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญออกไป และใหสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนเปนทางเลือก
• ใหคํานึงถึงทางเลือกดานพลังงานที่มีอยูทั้งหมดในกระบวนการ
ตัดสินใจกอนอนุมัติโครงการ รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแนะ
อันเปนผลมาจากการศึกษาภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ซึ่งเปนการศึกษาตามขอเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชียเอง
• จัดใหมกี ารปรึกษาหารือกับชุมชนอยางจริงจัง รวมทัง้ การมีสว นรวม
ในการประเมินทางเลือกของแหลงพลังงานและความตองการ
ดานพลังงาน
• ขอความเห็นจากภาคประชาสังคม เครือขายและองคกรชุมชน
ตางๆ อยางจริงจัง
• กําหนดแผนการประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน และการมี
สวนรวมทั้งชายและหญิงอยางเปนองครวม ทั้งนี้โดยใหนําผล
การศึกษาไปใชอยางจริงจังในโครงการภาคพลังงานตางๆ
• ตระหนักถึงการละเมิดหลักประกันตางๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
การพัฒนาโครงการไฟฟาพลังนํา้ ขนาดใหญ และใหถอนการสนับสนุน
การลงทุนในโครงการเขือ่ นขนาดใหญและโครงการทีเ่ กีย่ วของ และ
• จัดใหมีกระบวนการอนุมัติโครงการอยางโปรงใสและตรวจสอบได
และตอบสนองความตองการของประชาชนในภูมิภาค
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การกอสรางยังดําเนินอยู (บริษัทจากเวียดนาม)
โครงการสายสงไฟฟา สปป.ลาว-เวียดนาม เปนการกอสราง
สายสงไฟฟาเปนระยะทางกวา 150 กิโลเมตร และสรางสถานียอย
ในเมื อ งหาดซั น สปป.ลาว เพื่ อ ส ง ไฟฟ า จากเขื่ อ นไฟฟ า พลั ง นํ้ า
ที่เกี่ยวของ 8 แหง ในทางใตของลาวไปยังประเทศเวียดนาม โครงการ
ไฟฟาพลังนํา้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันทัง้ หมดกับโครงการสายสงไฟฟา เปนการ
วางแผนพั ฒ นาในลุ  ม นํ้ า เซกองซึ่ ง เป น ลุ  ม นํ้ า ขา มพรมแดนในลาว
ครอบคลุมเขื่อนเซกะมาน 1 เขื่อนเซกะมาน 4 และเขื่อนเซกอง 3
(ดานเหนือและดานทายนํ้า) โครงการไฟฟาพลังนํ้าเหลานี้จะขวาง
เสนทางแมนาํ้ เซกองและเซกะมานในหลายจุด ซึง่ ไมเพียงสงผลกระทบ
ตอการดํารงชีพของประชาชนหลายหมืน่ คนตามริมฝง แมนาํ้ ในประเทศ
ลาวและกัมพูชาเทานัน้ หากยังทําใหเกิดการสูญเสียชีวมวลดานประมง
จํานวนมาก (ลดลงประมาณ 4%) และกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพตลอดทั้งลุมนํ้าโขง เนื่องจากบริเวณนี้เปนแหลงอาศัยของ
พันธุปลาอพยพจํานวนมาก1
นับแตเริ่มโครงการ International Rivers เรียกรองใหธนาคาร
พัฒนาเอเชียนิยามวา เขือ่ นเหลานีเ้ ปนโครงการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน2 ซึง่ เปน
ไปตามถอยแถลงดานนโยบายในแงการปองกันของธนาคารพัฒนา
เอเชีย และสอดคลองกับขอเสนอแนะตามรายงานที่ปรึกษาเชิงเทคนิค
ทีเ่ ปนการจัดทําตามเงือ่ นไขของโครงการนี้ (ป 2555) ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากวา
เขื่อนเซกะมาน 1 ซึ่งเปนโครงการเดียวที่อยูระหวางการกอสรางและ
เกีย่ วเนือ่ งกับโครงการสายสงไฟฟา มีลกั ษณะทีล่ ะเมิดนโยบายเชิงปองกัน
ของธนาคารพัฒนาเอเชียอยางมาก ธนาคารพัฒนาเอเชียจึงควรชะลอ
การใหทนุ สนับสนุน โครงการสายสงไฟฟาหาดซัน-เปลกู International
Rivers ไดจัดทําขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับปญหาในที่ตั้งโครงการ
เขื่อนเซกะมาน 1 รวมทั้งขอมูลที่มาจากบริษัทที่ปรึกษาของธนาคาร
พัฒนาเอเชียเอง ซึ่งระบุวา
1 Ziv และคณะ “Trading-oﬀ fish biodiversity, food security, and hydropower
in the Mekong River Basin,” (ผลกระทบดานความหลากหลายทางชีววิทยา
ความมัน่ คงดานอาหาร และไฟฟาพลังนํา้ ในลุม นํา้ โขง) รายงานจาก National Academy
of Sciences of the United States of America (ปที่ 109 ฉบับที่ 15) 2555
2 ถาโครงการนี้ตองพึ่งพากับ “โครงการยอยที่เกี่ยวของ” เพื่อใหสามารถดําเนินงานได
(อยางเชน สายสงไฟฟากับโครงการไฟฟาพลังนํา้ ) ถาเชนนัน้ แลวตองถือวา “โครงการยอย
ทีเ่ กีย่ วของ” เหลานี้ ก็ตอ งปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดานสิง่ แวดลอมและสังคมตามมาตรการ
เชิงปองกันของธนาคารพัฒนาเอเชียดวย กอนจะมีการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ
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• ที่ผานมายังไมมีการใหขอมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการประเมิน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและแผนการอพยพ
• ยังไมมีการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางจริงจังกับชาวบาน
ทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบ ซึง่ ชาวบานทัง้ หมดเปนชนพืน้ เมืองเผาอาลัก
และเจะ
• ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ชาวบานอาศัยอยูในพื้นที่อพยพ
ชั่วคราวที่สรางขึ้นมาอยางงายๆ ใกลกับพื้นที่กอสราง ขาดแคลน
สาธารณูปการ และไมมีขอมูลวาจะตองโยกยายเมื่อใด
• ที่ผานมายังไมมีการจําแนกพื้นที่รองรับผูอพยพอยางเหมาะสม
เนื่องจากพื้นที่ที่มีการเสนอกอนหนานี้ตั้งอยูติดกับสวนยางพารา
ทําใหชาวบานทีม่ อี าชีพทําเกษตรกรรมอยางอืน่ หากินไดยากลําบาก
• ไมมีหลักฐานวาที่ผานมามีการทําการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมขามพรมแดนเชิงสะสม และ
• ไมมีการจัดทํามาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการสูญเสีย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/7730
3
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PROJECT 41924-014: โครงการไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนนํ้าเงี๊ยบ 1

»ÃÐªÒª¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ÃÔÁáÁ‹¹íéÒà§ÕêÂºμŒÍ§¾Öè§¾ÒáÁ‹¹íéÒà¾×èÍ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕ¾áÅÐ¡ÒÃ¢¹Ê‹§

สถานภาพ: อนุมัติเมื่อป 2557
การกอสรางยังดําเนินอยู
โครงการไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนนํ้าเงี๊ยบ 1 ขนาด 290 เมกะวัตต
ในลาว อยูระหวางการกอสรางโดยบริษัทไฟฟาเขื่อนนํ้าเงี๊ยบ 1 (Nam
Ngiep 1 Power Company) ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ประกอบดวย
Kansai Electric Power Company จากญี่ปุน (45%) บริษัท กฟผ.
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จากไทย (30%) และ Lao Holding State
Enterprise (25%) โดยธนาคารพัฒนาเอเชียใหเงินกูย มื กวา 220 ลาน
เหรียญ และอีก 200 ลานเหรียญ จากธนาคารเพือ่ ความรวมมือระหวาง
ประเทศของญีป่ นุ (Japan Bank for International Cooperation –
JBIC) กวา 90% ของไฟฟาทีผ่ ลิตไดจะสงออกไปประเทศไทย ทีผ่ า นมา
มีการอพยพประชาชนซึง่ สวนใหญเปนชนเผามงและขมุกวา 3,000 คน
ออกไปจากพืน้ ทีโ่ ครงการ เนือ่ งจากการจํากัดเสรีภาพทางการเมืองในลาว
ผูไดรับผลกระทบเหลานี้จึงไมสามารถรองทุกขกับหนวยงานใดได
ไมเชนนั้นอาจถูกทางการเรียกตัวมาสอบปากคํา ทั้งไมสามารถวิจารณ
การตัดสินใจดานการพัฒนาของรัฐบาล โดยเฉพาะในแงที่วามีความ
เห็นชอบกับการกอสรางโครงการนี้หรือไม
การละเมิดหลักปองกันของธนาคารพัฒนาเอเชีย กรณีเขื่อน
นํ้าเงี๊ยบ 1 ประกอบดวย
• การไมจดั ใหมขี อ มูลทีเ่ ขาใจไดและเขาถึงไดเกีย่ วกับผลกระทบดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมของเขื่อน แผนการอพยพ และกรอบเวลา
ในการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
• ไมมีการยืนยันอัตราคาชดเชย และไมมีการทําความตกลงในแง
มูลคาความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ แมทผี่ า นมายังมีการเดินหนาในขัน้
เตรียมการโครงการแลว
4

• ไมมีการปรึกษาหารืออยางจริงจังและไมมีการใหความเห็นชอบ
อยางเปนอิสระของประชาชนผูไดรับผลกระทบที่ตองอพยพหรือ
สูญเสียที่ดินของตน
• พื้นที่รองรับขาดความเหมาะสม (70% เปนพื้นที่ปาสงวน) และ
• ไมมีการประเมินผลกระทบเชิงสะสมอยางเปนองครวม ไมมีการ
ประเมินผลกระทบทีเ่ ปนอันตรายอยางสําคัญ และไมมแี ผนบรรเทา
ผลกระทบหรือไมมกี ารประเมินเพิม่ เติมเกีย่ วกับมาตรการทีเ่ หมาะสม
กับพื้นที่ทายนํ้า ในการรับมือกับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อน
ในดานเหนือนํ้า
นอกจากนั้น ที่ผานมายังไมมีการจัดทําแผน “ชดเชยผลกระทบ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ” กรณีเขือ่ นนํา้ เงีย๊ บ 1 อยางเหมาะสม
จากขอมูลและการศึกษาของกลุม สิง่ แวดลอมระหวางประเทศหลายกลุม
รวมทัง้ สหภาพนานาชาติเพือ่ การอนุรกั ษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature – IUCN)
จึงมีคาํ ถามวาเหตุใดในขอเสนอโครงการจึงระบุวา “ไมมผี ลกระทบสุทธิ”
ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีโ่ ครงการ (เปนไปตามขอเสนอ
ของผูสนับสนุนโครงการ) ทั้งนี้เพื่อชดเชยกับการสูญเสียแหลงอาศัย
ของสัตวปาที่สําคัญและพื้นที่ปาอันเปนมาจากโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับโครงการเขื่อนนํ้าเงี๊ยบ 1 ที่ผานมาการศึกษาขอมูล
พื้นฐานในชวงเตรียมโครงการยังไมแลวเสร็จ เปนเหตุใหไมสามารถ
คํานวณมูลคาความเสียหายในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพกอน
จัดทําโครงการไดอยางเที่ยงตรง หรือไมมีการคํานวณเลย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/8372
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PROJECT 37734-032: โครงการไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนนํ้าเทิน 2

´ŒÒ¹·ŒÒÂ¹íÒé ¢Í§à¢×Íè ¹¹íÒé à·Ô¹ 2 μÒÁÅíÒ¹íÒé à«ºÑ§é ä¿ ÊÀÒ¾ÃÔÁ½˜§› ¹íÒé ÂÑ§¤§ÁÕ¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐ Ê‹§¼ÅãËŒªÒÇºŒÒ¹ÊÙÞàÊÕÂ·Õ´è ¹Ô ·ÕÁè ¤Õ Ò‹ áÅÐà¤ÂãªŒà¾ÒÐ»ÅÙ¡ ¹íÒé ÂÑ§¤§ÁÕÅ¡Ñ É³Ð¢Ø¹‹ ·íÒãËŒÂÒ¡μ‹Í¡ÒÃ¨Ñº»ÅÒ
áÅÐÊÑμÇ¹íéÒÍ×è¹æ «Öè§à¤Âà»š¹áËÅ‹§â»ÃμÕ¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ªÒÇºŒÒ¹

สถานภาพ: อนุมัติเมื่อป 2548
การกอสรางเสร็จโดยสมบูรณป 2553
โครงการเขือ่ นนํา้ เทิน 2 เปนเขือ่ นผลิตไฟฟาขนาด 1,070 เมกะวัตต
ทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารโลก และธนาคาร
เพือ่ การลงทุนแหงยุโรป (European Investment Bank) เปนโครงการ
ที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 สงผลใหชนพื้นเมืองกวา 6,300 คน
ตองอพยพออกไปจากพืน้ ทีอ่ า งเก็บนํา้ ขนาด 450 ตารางกิโลเมตร และ
สงผลกระทบตอประชาชนดานทายนํ้ากวา 110,000 คน
แมวา สถาบันการเงินระหวางประเทศถือวาโครงการนีเ้ ปนโครงการ
สําคัญมาก และยกยองวาเปนตนแบบเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ
ที่สามารถผลิตพลังงานที่ยั่งยืน แตประโยชนตามคําโฆษณาเหลานี้
ยังไมเกิดขึ้นอยางชัดเจน ที่ผานมามีการบันทึกขอมูลผลกระทบ
ดานลบหลายประการ ทั้งจากการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชียและ
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ (Panel of Experts – POE) ของ
ธนาคารโลก การศึกษาของที่ปรึกษาเชิงเทคนิคของกลุมผูใหทุน
(Lenders’ Technical Advisory (LTA) Review) รวมทัง้ จากการศึกษา
ในภาคสนามของ International Rivers และ Mekong Watch
ผลกระทบเหลานี้ประกอบดวย
• การขาดการจางงานทีย่ งั่ ยืนและประชากรทีอ่ พยพออกไปไมสามารถ
เขาถึงทรัพยากรได
• ที่ดินที่จัดสรรใหใหมมีคุณภาพตํ่าและไมเหมาะสมกับการปลูกพืช
เปนอาหารหรือพืชเศรษฐกิจ3
3 จากขอมูลของ NTPC (ตามทีอ่ า งถึงในรายงาน LTA Review report [ธันวาคม 2557])
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 82% ของผูอพยพ ยังไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่
จัดสรรใหมได

• ชาวบานในพืน้ ทีซ่ งึ่ ตองอพยพออกมายังคงตองรับจางจากกลุม คา
สัตวปาและกลุมตัดไมอยางผิดกฎหมาย ในบริเวณพื้นที่ปาสงวน
ทั้งนี้เพื่อใหมีเงินเพียงพอกับการดํารงชีพประจําวัน
• การฟนฟูรายไดและอาชีพของชุมชนดานทายนํ้าไมไดเกิดขึ้นจริง
ตามความตกลงดานสัมปทาน (Concession Agreement)
(จากการประเมินของ LTA Review ธันวาคม 2557)
• มีการสูญเสียความมั่นคงดานเศรษฐกิจอยางมากในกลุมประชากร
ดานทายนํ้า โดยเปนผลมาจากการลดลงอยางมากของพันธุปลา
ตามธรรมชาติ (ในขณะที่บริษัทใหขอมูลวาจะมีการลดลงของ
พันธุปลาในระยะยาว) มีปญหานํ้าทวมในพื้นที่ลุมสําหรับทํานา
และมีนํ้าขังบริเวณแปลงเกษตรริมฝงนํ้าซึ่งเปนที่ปลูกพืชผล และ
• 67 หมูบ า นดานทายนํา้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ไมสามารถเขาถึงโครงการ
ใหความชวยเหลือดานอาชีพ โดยที่ผานมามีการใหเงินชดเชย
เพียงกอนเดียว
ผลจากความบกพรองของโครงการบรรเทาผลกระทบเหลานี้
ภาพรวมการใหคะแนนของธนาคารโลกกับโครงการนี้จึงอยูในระดับ
“ไมเปนที่นาพอใจระดับปานกลาง” นอกจากนั้น จากการศึกษา
เมื่อเร็วๆ นี้กรณีเขื่อนนํ้าเทิน 2 ซึ่งเปนการศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการชื่อ Biogeosciences (สิงหาคม 2557) มีขอสรุปวา
ทีผ่ า นมามีการประเมินการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกจากอางเก็บนํา้
ตํ่า กว า ความเป น จริง มาก และต อ งมีก ารให ค วามใส ใจเป น พิเ ศษ
ตลอดอายุโครงการ ตรงขามกับขอสมมติฐานของโครงการไฟฟา
พลังนํ้าแหงนี้ท่รี ะบุวา เปนแหลงพลังงานสีเขียว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู: http://www.internationalrivers.
org/node/2337
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กรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹íéÒâ¢§ «Öè§àÃÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍ»‚ 2535 ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÀÙÁÔÀÒ¤
·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¡ÃÐ¨ÒÂä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹íéÒ¨Ò¡áÁ‹¹íéÒ·ÕèÁÕà¢×èÍ¹ã¹ª¹º·¢Í§»ÃÐà·ÈË¹Öè§ä»ÂÑ§ªØÁª¹ã¹à¢μàÁ×Í§áÅÐáËÅ‹§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ã¹ÍÕ¡»ÃÐà·ÈË¹Öè§ ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç´Õ »ÃÐªÒ¡ÃÊ‹Ç¹ãËÞ‹ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤»ÃÐÁÒ³ 326 ÅŒÒ¹¤¹ ÂÑ§¤§¢Ò´¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº
á¼¹§Ò¹·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹íéÒâ¢§ ¾Ç¡à¢ÒäÁ‹·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñºá¼¹§Ò¹
äÁ‹ÃÙŒÇ‹Òã¤Ãà»š¹¼ÙŒμÑ´ÊÔ¹ã¨ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¨ÐμÃÇ¨ÊÍºÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐäÁ‹ÁÕ¡Åä¡àÂÕÂÇÂÒàÁ×èÍà¡Ô´»˜ÞËÒ¢Öé¹ »ÃÐªÒª¹·Õèä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º
ã¹¾×é¹·ÕèÁÑ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ò§àÅ×Í¡ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÑ§¤Á¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹íéÒâ¢§
ตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศลุมนํ้าโขงแตละแหง เห็นชอบตอ
กรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานพลังงานของอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง
ซึ่งสนับสนุนโครงการผลิตพลังงานขนาดใหญ โดยเฉพาะเขื่อนไฟฟา
พลังนํา้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สงเสริมความมัน่ คงดานพลังงานโดยผานระบบโครงขาย
สายสงไฟฟาภูมภิ าค ผลจากการวางแผนงานเหลานี้ เปนเหตุใหมกี ารเสนอ
สรางเขื่อนขนาดใหญในแมนํ้าสายตางๆ ของประเทศลาว พมา และ
กัมพูชา ทั้งนี้เพื่อผลิตไฟฟาใหกับเขตเมืองในไทย เวียดนาม และจีน
ผานโครงขายสายสงไฟฟาแรงสูง
มีการเสนอวาโครงการตนแบบเหลานี้จะ
• มีประสิทธิภาพดานตนทุนเปนเหตุใหประเทศซึ่งมีความตองการ
ไฟฟาสูง สามารถซื้อหาไฟฟาในราคาถูกไดมากขึ้น
• เปนการผลิตไฟฟาจากประเทศที่ “อุดมสมบูรณดวยแหลงไฟฟา
พลังนํา้ ” เพือ่ สงไปยังประเทศทีม่ คี วามตองการไฟฟาคอนขางสูงกวา
• เปนการใชประโยชนจากความแตกตางของชวงเวลาทีม่ คี วามตองการ
ไฟฟาสูงสุด และ/หรือชวงทีม่ คี วามผันผวนของความตองการไฟฟา
สูงสุดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
• ทําใหความพึ่งพาไดดานไฟฟาเพิ่มขึ้น และชวยลดตนทุนคาไฟฟา
สําหรับผูบริโภค และ
• นํารายไดเปนเงินสกุลตางชาติเขามาในภูมภิ าค โดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีการพัฒนาตํ่ากวา ทั้งนี้จากการเก็บคาภาคหลวงและการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศ
กรอบยุทธศาสตรซึ่งใหความสําคัญกับโครงการไฟฟาพลังนํ้า
ขนาดใหญเพื่อกระจายผานโครงขายสายสงไฟฟาขามพรมแดนไดรับ
การเสนอ โดย
4 เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาในภูมิภาคมักเปนการ
จัดทําโดยหนวยงานผลิตไฟฟาของรัฐ และมีการพยากรณความตองการเกินความจริง
อยางเปนระบบ ยกตัวอยางเชน ในประเทศไทย แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาจัดทําขึน้
บนสมมติฐานวามีการเติบโตอยางกาวกระโดด แทนทีจ่ ะอางอิงแนวโนมการเติบโตแบบ
เสนตรงจากอดีต และมักมีการเสนอแนวทางตอบสนองความตองการพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ดวยการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญแหงใหม แตจากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับสากลชีใ้ หเห็นวา
ยังมีทางเลือกอืน่ ทีม่ ตี น ทุนตํา่ กวา มีความเสีย่ งนอยกวา และทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
และสิง่ แวดลอมนอยสุด โปรดดู อยางเชน “Proposed Power Development Plan 2012
and a Framework for Improving Accountability and Performance of Power
Sector Planning” (แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาป 2555 และกรอบเพื่อปรับปรุง
การตรวจสอบไดและการดําเนินงานดานการวางแผนภาคพลังงานไฟฟา) <http://www.
internationalrivers.org/files/attached-fi les/pdp2012-eng_1.pdf>
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• ไมคํานึงถึงแนวโนมความตองการพลังงานที่คํานวณจากแนวทาง
พยากรณความตองการไฟฟาในระยะยาวจากลางสูบน ซึ่งเปน
วิธีการคํานวณแนวโนมที่เกิดขึ้นจริงของการบริโภคพลังงาน4
• ไมไดพิจารณาทางเลือกทั้งหมดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ที่ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กและ
แบบกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ

á¼¹·Õèâ¤Ã§¢‹ÒÂÊÒÂÊ‹§ä¿¿‡Òã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ‹Á¹íéÒâ¢§·Ñé§·ÕèÍÂÙ‹ã¹á¼¹áÅÐ·Õè¡‹ÍÊÃŒÒ§àÊÃç¨áÅŒÇ
Credit: GMS Atlas of the Environment μØÅÒ¤Á 2556 <www.gms-eoc.org>

ถึงเวลาตองทบทวนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

• ไม คํ า นึ ง ถึ ง ข อ มู ล จากการประเมิ น ผลกระทบด า นสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมเชิงสะสม
• ไมไดอยูบนพื้นฐานสภาพการณตนทุนตํ่าสุดอยางแทจริง ซึ่งรวม
ตนทุนดานสังคมและสิง่ แวดลอมเขามาดวย แตกลายเปนวาประชาชน
ในภูมภิ าคตองมาแบกรับความเสีย่ งเหลานีแ้ ทน เปนเหตุใหโครงการ
เขื่อนขนาดใหญเหลานี้สงผลกระทบดานลบตอวิถีการดํารงชีพ
ที่ตองพึ่งพาการจับสัตวนํ้าตามธรรมชาติและการปลูกขาว5 และ
• ทํ า ให ภู มิ ภ าคนี้ เ กิ ด ภาวะพึ่ ง พาเขื่ อ นไฟฟ า พลั ง นํ้ า ขนาดใหญ
ในขณะที่เราจําเปนตองมีแนวทางที่ยืดหยุนมากขึ้นเพื่อรับมือกับ
ปญหาดานสภาวะภูมิอากาศ และเพื่อใหเกิดทางเลือกมากขึ้น
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน

หนวยงานหลักซึ่งสนับสนุนแผนพลังงาน
ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

หน ว ยงานหลั ก ที่ เ ป น แกนนํ า ผลั ก ดั น แผนภาคพลั ง งานของ
อนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขง และเปนหนวยงานกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแล
การคาพลังงานภูมภิ าค ประกอบดวยคณะกรรมการซึง่ มีตวั แทนมาจาก
กระทรวงพลังงานในประเทศที่เกี่ยวของ (คณะกรรมการประสานงาน
การคาไฟฟาภูมิภาค – Regional Power Trade Coordination
Committee) โดยผานการจัดประชุมและประสานงานของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย
โครงการพลังงานที่ไดรับการคัดเลือกวามีความจําเปนเรงดวน
สําหรับการลงทุนในชวงป 2557-2561 ประกอบดวยการพัฒนา
• โครงการสายสงไฟฟา สปป.ลาว-เวียดนาม (หาดซัน-เปลกู) เพื่อ
สงไฟฟา 1,013 เมกะวัตต จากเขื่อนตางๆ ในลุมนํ้าเซกองของ
สปป.ลาว ไปเวียดนาม (Project REG-ENG-01) และ
• โครงการสถานีไฟฟายอยนาบงขนาด 500 kV เพื่อสงออกไฟฟา
จากเขื่อนนํ้าเงี๊ยบ 1 เขื่อนนํ้าเทิน 1 และเขื่อนนํ้างึม 2 ในลาว
มาไทย (Project REG-ENG-02)
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาโครงการ
• การจัดตั้งศูนยประสานงานไฟฟาภูมิภาคเพื่อสงเสริมมาตรฐาน
การดําเนินงานที่เปนเอกภาพ ระเบียบวาดวยโครงขายไฟฟา และ
หลักเกณฑดานการตลาด

การศึกษาทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากธนาคารเพือ่ การพัฒนา
เอเชีย: ขอเสนอแนะเหลานี้ถูกเพิกเฉยไปแลวหรือ?

ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความชวยเหลือเชิงเทคนิคที่สําคัญ
สําหรับโครงการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เนนใหเห็นความจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญมากขึ้นกับประสิทธิภาพดานพลังงานและทางเลือก
พลังงานหมุนเวียน และมีขอเสนอแนะที่ชัดเจนใหหลีกเลี่ยงการพึ่งพา
โครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ แมจะมีขอคนพบเชนนี้ แตทางเลือก
ในภาคพลังงานของโครงการอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขงยังไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
แตอยางใด
5 แมจะมีการจัดทําโครงการดานอาชีพใหกบั ประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ทัง้ การเพาะพันธุ
ปลาและการปลูกขาวในที่ดินชลประทาน แตจากการติดตามขอมูลในชุมชนของลาว
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากเขือ่ นเทินหินบุนและโครงการตอเนือ่ งอยางเขือ่ นนํา้ เทิน 2 รวมทัง้
เขือ่ นในยุคแรกทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย อยางเชน โครงการผันนํา้
หลีกและนํ้าสอง แสดงใหเห็นวาแผนการบรรเทาผลกระทบเหลานี้ไมไดชวยใหชาวบาน
มีรายไดกลับคืนมาและมีความมั่นคงดานเศรษฐกิจเหมือนเดิมกอนจะมีการกอสราง
ทัง้ โครงการเพาะพันธุป ลาและปลูกขาวในทีด่ นิ ชลประทาน ตางตองพึง่ พาปจจัยการผลิต
ซึง่ หลายครอบครัวไมสามารถหาซือ้ มาได และอาจสงผลใหพวกเขาตกอยูใ นวงจรหนีส้ นิ
เนื่องจากตองแบกรับภาระมากขึ้น (การหาซื้ออาหารมาเลี้ยงปลา การซื้อพันธุสัตวนํ้า
และวัสดุเพื่อการกอสราง การใสปุยในนาขาว การปมนํ้า และการจัดหานํ้าที่เพียงพอ)

ยกตัวอยางเชน ในชวงกลางป 2556 ธนาคารพัฒนาเอเชียจัดพิมพ
รายงานประเมิ น การพั ฒ นาภาคพลั ง งานในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม นํ้ า โขง:
ความกาวหนา อนาคต และลําดับความสําคัญดานการลงทุนในภูมภิ าค
(Assessment of the Greater Mekong Subregion Energy Sector
Development: Progress, Prospects, and Regional Investment
Priorities) ซึง่ วิเคราะหแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาระดับชาติและ
การลงทุนระดับภูมิภาค6
รายงานดังกลาวเตือนวาจะเกิดผลกระทบรายแรงของโรงไฟฟาและ
สายสงไฟฟาตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนขอกังวลที่จําเปนตอง
“ใหความใสใจอยางมากแมอาจจะไมเกิดขึ้นก็ตาม” ทั้งในสวนของ
รัฐบาลหรือผูเ สนอโครงการ มีขอ เสนอแนะใหประเทศตางๆ ดําเนินการ
ตามเปาหมายที่มีระยะเวลาชัดเจน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดาน
พลังงานและเพื่อสงเสริมพลังงานหมุนเวียน นอกจากนั้น ในเดือน
ธันวาคม 2556 มีการจัดทําการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เชิงยุทธศาสตรของธนาคารพัฒนาเอเชียจนแลวเสร็จ ในหัวขอ ประกัน
ความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาไฟฟ า ภู มิ ภ าคในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม นํ้ า โขง 7
(Ensuring Sustainability of the GMS Regional Power
Development) รายงานดังกลาวประเมินแมแบบแผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟาระดับชาติทเี่ ปนอยูข องกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม เปรียบเทียบ
กับอีกสองสภาพการณทางเลือก กลาวคือกรณีทมี่ แี ผนพลังงานหมุนเวียน
และแผนประสิทธิภาพดานพลังงานไฟฟา และไดจาํ แนกปญหาทีส่ าํ คัญ
ของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน รวมทั้ง
• แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของลาวและกัมพูชายังประกอบดวย
โครงการไฟฟาพลังนํา้ จํานวนมาก ซึง่ มีการจําแนกวาผลิตพลังงาน
ในปริมาณทีส่ งู เกินจริงเพือ่ สงออก ไมสอดคลองกับแนวโนมการนําเขา
ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยและเวียดนาม
• การพยากรณศักยภาพและการเติบโตดานความตองการในระดับ
ประเทศยังสูงเกินจริง สงผลใหมีการเสนอแผนพัฒนาพลังงาน
ที่สูงกวาความตองการที่แทจริง และ
• โครงการโรงไฟฟาใหมทเี่ สนอ (ทัง้ นิวเคลียรและไฟฟาพลังนํา้ ) ไมใช
สิง่ ทีจ่ าํ เปน หากมีการนํามาตรการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
มาใช มีการใหความสําคัญกับโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน
มากขึ้น และมีการพยากรณความตองการโดยคํานึงถึงแผนการ
จัดการอุปสงคดานไฟฟา
รายงานสรุปวา กระบวนการวางแผนภาคพลังงานไฟฟาในอนุภมู ภิ าค
ลุม นํา้ โขง ยังไมคาํ นึงถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและสังคมทัง้ ในประเทศ
หรือขามพรมแดนมากเพียงพอ ไมไดเปนการพยากรณความตองการ
อยางสมเหตุผล ทัง้ ไมมกี ารวิเคราะหทางเลือกทีค่ มุ ทุนกวา มีขอ เสนอแนะ
ในหลายดานเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการวางแผนพลังงาน รวมทัง้ ใหคาํ นึงถึง
ขอกังวลดานสิ่งแวดลอมและสังคม ใหรวมตนทุนดานตางๆ และ
ใหปรับปรุงคุณภาพของการจัดการปรึกษาหารือกับประชาชน
ขอเสนอแนะในรายงานทั้งสองฉบับ รวมทั้งการศึกษาครั้งใหม
ที่แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธิภาพดานพลังงานในภูมภิ าค (Project 43301-012) ใหขอ มูล
ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง สามารถและควรเป น แนวทางในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การ
ดําเนินงานและการบริหารการลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานดานพลังงานของ
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย
6 จาก http://www.adb.org/documents/assessment-greatermekong-subregionenergy-sector-development
7 ADB TA 7764. Impact Assessment Report: Ensuring Sustainability of GMS
Regional Power Development, ธันวาคม 2556 [ไมไดเผยแพรทางอินเทอรเน็ต]
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ขอเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจดานการลงทุน
ภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

กลาวโดยสรุป เราเสนอแนะใหธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา
เอเชียชะลอแผนการลงทุนภาคพลังงานในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทั้งที่
กําหนดไวแลวและที่จะมีในอนาคต จนกวาจะมีการตรวจสอบไดวา
• มีการตรวจสอบการพยากรณความตองการพลังงานระดับ
ประเทศและภูมภิ าคอยางเหมาะสม เพือ่ ประกันวามีความตองการ
ที่สอดคลองกับขอเสนอของโครงการ
• ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทางเลื อ กทุ ก ประการเพื่ อ ตอบสนอง
ความตองการดานพลังงานที่พยากรณไว
• มีการประเมินผลการประเมินทางเลือกตามขอเสนอโครงการ
อยางเปนองครวม โดยเปนการประเมินอยางโปรงใสและมีการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
• ใหมกี ารประเมินผลกระทบขามพรมแดนเชิงสะสม และเปดเผย
ขอมูลเหลานั้นตอสาธารณะ รวมทั้งประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
• การวิเคราะหตนทุนและกําไรของโครงการตองคํานึงถึงตนทุน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่ตลอดชวงอายุโครงการ และ
ใหเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

• ที่ตั้งโครงการที่เสนอตองไมสงผลใหเกิดการทําลายหรือเกิด
นํา้ ทวมในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความสําคัญในเชิงสังคม นิเวศวิทยา วัฒนธรรม
และ/หรือเศรษฐกิจ
• มีการปรึกษาหารืออยางจริงจังกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
และใหโอกาสพวกเขาไดแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ มีการแจง
ลวงหนาอยางไดรับขอมูล และ
• กลุม ประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบเขาถึงการเยียวยาอยางเปนผล
และเขาถึงกลไกรองทุกขซึ่งเปนกลไกที่จัดใหมีตั้งแตเบื้องตน และ
ปฏิบัติหนาที่ตลอดชวงอายุของโครงการ
นอกจากนัน้ สําหรับโครงการทีไ่ ดรบั การอนุมตั แิ ละมีการรองเรียน
จากผูไดรับผลกระทบและองคกรภาคประชาสังคมวามีการละเมิด
มาตรการปองกันซํ้าซาก เรามีขอเสนอแนะใหชะลอการจายเงินกู
งวดตอไป จนกวาจะมีการสอบสวนตามขอกังวลเหลานี้ และจนกวา
จะมีการนํามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เปนองครวมมาปฏิบัติเพื่อ
แกปญหาอยางเต็มที่

International Rivers เปนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศซึ่งทํางานทั่วโลก เพื่อปกปองแมนํ้า
และสิทธิของชุมชนที่พึ่งพาแมนํ้าเหลานี้ International Rivers มุงทํางานเพื่อยุติการสรางเขื่อน
ที่ทําลายลาง และสนับสนุนทางออกดานนํ้าและพลังงานเพื่อใหเกิดโลกที่เปนธรรมและยั่งยืน
Mekong Watch เปนองคกรพัฒนาเอกชนตั้งอยูที่กรุงโตเกียว ทําหนาที่ติดตามขอมูลโครงการพัฒนา
ขนาดใหญในลุม นํา้ โขง โดยเฉพาะโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนจากรัฐและเอกชนของญีป่ นุ Mekong
Watch ทํางานอยางใกลชดิ กับชุมชนในทองถิน่ และหนวยงานภาคประชาสังคม เพือ่ หลีกเลีย่ งและบรรเทา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคมและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ
¾ÔÁ¾â´ÂãªŒ¡ÃÐ´ÒÉÃÕä«à¤ÔÅ

