
 
 

แม่น ้ำโขงต้องกำรกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงพลังงำน ไม่ใช่เข่ือนท่ีสร้ำงผลกระทบ 
 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมาธิแม่น ้าโขง (MRC) ประกาศที่จะน้าโครงการเข่ือนสานะ
คามที่จะสร้างในประเทศลาวบนแม่น ้าโขงสายหลัก เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) เป็น
เข่ือนที่ 6   

เข่ือนสานะคามไม่ควรจะถูกสร้างเพราะมีมูลค่าการก่อสร้างสูง ไม่มีความจ้าเป็น และมีความเสี่ยง  
เข่ือนแห่งนี ผลิตไฟฟ้าได ้684 เมกะวัตต์ มีค่าก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 8 ปี 
หากเฉลี่ยเวลาในก่อสร้างแล้วเข่ือนจะติดตั งพลังงานได้เพียง 90 เมกะวัตต์ต่อปีเท่านั น เมื่อเทียบกับการติดตั ง
พลังงานทางเลือกอื่นในภูมิภาค เช่น การติดตั งพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามพบว่า เฉพาะเดือน
เมษายน - กรกฎาคม มีก้าลังการผลิตติดตั งมากถึง 4,400 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าเข่ือนสานะคามถึง 6 เท่า  

ขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีและการลงทุนด้านพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เข่ือนไฟฟ้าขนาด
ใหญ่อย่างเข่ือนสานะคามกลับมีความเสี่ยงมากขึ น ใช้เวลาก่อสร้างนาน ใช้เงินลงทุนสูง และจะกลายเป็น
ทรัพย์สินที่สร้างภาระ ความเสี่ยงต่างๆนี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสร้างเข่ือนที่กั น
แม่น ้าโขงในตอนบน ซึ่งจะท้าให้การไหลและระดับน ้าไม่สามารถคาดการณ์ได้อันส่งผลกระทบต่อการผลิต
ไฟฟ้าของเข่ือนสานะคามและเข่ือนอื่นๆบนแม่น ้าโขงสายหลัก 

เข่ือนสานะคามมีเป้าหมายที่ส่งไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทย แต่ไทยมีก้าลังการผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกิน
โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต้่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิท-19  นอกจากนี การระบาดของโควิท-19 
ยังได้ชี ให้เห็นอย่างชัดเจนขึ นถึงความส้าคัญของพื นที่การเกษตร แหล่งน ้า ป่าไม้ พื นที่ชุ่มน ้า และการประมงใน
ลุ่มน ้าโขง ในฐานะแหล่งความมั่นคงของชีวิตคนท้องถ่ินในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นหลักประกันของการมีสุขภาพที่ดี
และการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตินี ได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม    

เข่ือนสานะคามจะสร้างกั นแม่น ้าโขงสายห่างจากชายแดนไทยไปเพียง 2 กิโลเมตร แต่กลับไม่มีการ
พิจารณาเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างจริงจัง ไม่ต้องพูดถึงความส้าคัญในการปรึกษาหารือในเรื่องนี  อีกทั ง
ยังพบว่าเนื อหาส่วนใหญ่ในรายงานการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและ
ผลกระทบสะสม ก็เป็นข้อมูลที่ล้าสมัยและคัดลอกมาจากรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนของเข่ือนปากลาย 
เช่น หัวข้อการมีส่วนร่วมของสาธารณะ บทสรุป และข้อเสนอแนะ ก็เป็นเนื อหาเดียวกับรายงานของเข่ือนปาก
ลาย ต่างกันเพียงแค่ช่ือโครงการเท่านั น และรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนฯ ดังกล่าวยังไม่มีการอ้างอิง
รายงานการศึกษาต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบของเข่ือนไฟฟ้าต่อแม่น ้าโขงสายหลักที่มีการศึกษาและเผยแพร่มา
อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มันจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ส้าหรับโครงการนี ที่จะส่งผลกระทบข้าม
พรมแดนต่อประชาชนหลายล้านคนที่พึ่งพาแม่น ้าโขง  



พันธมิตรปกป้องแม่น ้ำโขงขอเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนสำนะคำมและเขื่อนแม่น ้ำโขงสำยหลักอ่ืนท่ีมี
แผนจะสร้ำง แทนท่ีจะมีกำรน้ำโครงกำรนี เข้ำสู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือท่ีบกพร่องนี  เรำขอเรียกร้องต่อ
รัฐบำลประเทศแม่น ้ำโขงและคณะกรรมธิกำรแม่น ้ำโขง ดังนี   

- จัดกำรปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อเขื่อนท่ีสร้ำงไปแล้ว  
- ประเมินทำงเลือกด้ำนพลังงำนอย่ำงรอบด้ำนและโดยกำรมีส่วนร่วม จัดล้ำดับควำมส้ำคัญ

ของกำรเดินหน้ำเพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนในภูมิภำค ท่ีค้ำนึงถึงระบบนิเวศของแม่น ้ำ
โขงและควำมต้องกำรของชุมชนในภูมิภำค 

- จัดกำรปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ  
 

กำรแก้ไขปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อเขื่อนท่ีสร้ำงไปแล้ว  
เข่ือนที่สร้างทั งตอนบนและตอนล่างของแม่น ้าโขงและแม่น ้าสาขาก้าลังสร้างผลกระทบโดยตรงและ

ผลกระทบสะสมต่อระบบนิเวศและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้าอย่างข้ามพรมแดน แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ นกลับ
ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบข้ามพรมแดน ความสูญเสียต่อวิถีชีวิต ความสูญเสียชีวิตและที่ดิน  
และแม้กระทั่งสัญญาของรฐับาลลาวที่จะทบทวนยุทธศาสตร์การสรา้งเข่ือนในประเทศหลังจากเข่ือนเซเปียนเซ
น ้าน้อยแตกเมื่อปี 2560  

รัฐบาล นักสร้างเข่ือน และสถาบันการเงินทั งหลายต้องจัดล้าดับความส้าคัญในการจัดการกับ
ผลกระทบของเข่ือนทีม่ีอยู่เพือ่พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ แทนที่จะไปผลกัดนั
เข่ือนกั นแม่น ้าโขงภายใตห้น้ากากเรื่อง “เข่ือนยั่งยืน” และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ไม่เป็นจริง  

 
กำรประเมินทำงเลือกด้ำนพลังงำนอย่ำงครอบคลุมโดยกำรมีส่วนร่วม และจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ

ของกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน 
เราไม่จ้าเป็นต้องเอาแม่น ้าโขงมาแลกกับความต้องการด้านพลังงานและน ้าของภูมิภาค เพราะไทยซึ่ง

เป็นประเทศหลักที่จะรบัซื อไฟฟ้ามีพลังงานส้ารองทีล่้นเกนิ เมื่อเมษายน 2563 กระทรวงพลังงานของไทยระบุ
ว่าในปี 2563 เรามีพลังงานส้ารองที่อาจสูงมากถึง 40 % หรือประมาณ 18,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าก้าลัง
การผลิตของเข่ือนแม่น ้าโขงสายหลักทุกแห่งรวมกัน ขณะที่มีนาคม 2563 กัมพูชาได้ประกาศเลื่อนการสร้าง
เข่ือนซ้าบอและสตรึงเตร็งออกไปอีก 10 ปี 

ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเลิกการสร้างเข่ือนแม่น ้าโขงอย่างถาวร และให้ความส้าคัญกับความยั่งยืนและเทา่
เทียมกันด้านพลังงานทางเลือกที่เคารพสิทธิของชุมชน ภูมิภาคแม่น ้าโขงมีศักยภาพและความยั่งยืนด้าน
พลังงานทางเลือกสูงมาก ประกอบกับต้นทุนและการผลิตที่ลดลง เทคโนโลยีด้านการกักเก็บและการส่งผ่าน
พลังงานที่พัฒนาขึ น ยิ่งท้าให้ต้องตะหนักถึงการเข้าถึงพลังงานและความมั่นคงของประชาชนและเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค โดยไม่ต้องท้าลายแม่น ้าและทรัพยากรธรรมชาติ มากกว่านั น มาตรการประหยัดพลัง งานและ
พลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่เข่ือนยังสามารถเกิดขึ นอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีต้นทุนถูกกว่าเข่ือนไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ที่รวมศูนย์อ้านาจ    



แทนที่จะเอางบประมาณอันมีค่าไปจัดกระบวนการปรึกษาหารือที่บกพร่อง มันควรจะถูกน้าไปใช้ใน
การประเมินทางเลือกด้านพลังงานอย่างครอบคลุมและมีส่วนร่วมเพื่อผลทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า รวมถึงอนาคต
ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเท่าเทียม โดยการประเมินด้านพลังงานนั นจะต้องให้ความส้าคัญกับการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงาน อันหมายถึงการรับประกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี จะน้าไปสู่การพัฒนา การผลิต การกระจาย และ
การบริโภคพลังงานที่ค้านึงถึงสิทธิของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
 

กำรแก้ไขข้อกังวลหลักต่อกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ  
พันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขงได้น้าเสนอข้อกังวลและชี ให้เห็นถึงข้อบกพร่องร้ายแรงในกระบวนการ

ปรึกษาหารือล่วงหน้านี มาครั งแล้วครั งเล่า แต่โดยรวมแล้วข้อเรียกร้องและข้อกังวลของประชาสังคม รวมถึง
ของรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงและประเทศผู้ให้ทุน และข้อเรียกร้องให้มีการศึกษา
เพิ่มเติมและข้อมูล ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข  

นอกจากนี ยังไม่มีขั นตอนในการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่ส่งไปยังการปรึกษาหารือล่วงหน้า เนื อหา
ส่วนมากของรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลกระทบสะสมของเข่ือนสานะ
คามนี ถูกคัดลอกมาจากรายงานของเข่ือนปากลาย ซึ่งผู้เช่ียวชาญของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงก็พบว่า 
“รายงานของเข่ือนปากลายนั นลอกข้อมูลจากเข่ือนปากแบงเป็นส่วนมาก” นี แสดงให้เห็นว่า การเรียกร้องซ ้า
แล้วซ ้าเล่าถึงการศึกษาที่ครอบคลุม ข้อมูลพื นฐานและผลกระทบต่างๆ นั นยังคงถูกเพิกเฉยและไม่มีการ
เช่ือมโยงกับการประเมินผลกระทบของเข่ือนแม่น ้าโขงสายหลักแต่ละแห่ง  ทั งนี บริษัท National Consulting 
Group (NCG) ที่ท้ารายงานการศึกษาแบบคัดลอกนี  และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนของเข่ือนปากแบง ปากลาย และสานะคาม ควรถูกห้ามไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับ
ประเมินผลกระทบต่างๆอีกในอนาคต  

เราขอย ้าจุดยืนของเราในแถลงการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ว่า “…หากไม่มีการปฏิรูปที่ส้าคัญ ก็ไม่มี
อะไรที่จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรึกษาล่วงหน้าที่จะเกิดขึ นนี จะต่างจากที่เคยท้ามามากนัก หรือจะ
สามารถรองรับมาตรฐานขั นต่้าของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ไม่ต้องพูดถึงความส้าคัญของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผู้จะได้รับผลกระทบ ภาคประชาสังคม และสาธารณะชน”  

 
พันธมิตรปกป้องแม่น ้ำโขง 

2 มิถุนำยน 2563 


