พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ท้ำกำรประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดนใหม่
และให้ชะลอโครงกำรเขื่อนปำกลำยไว้ก่อน (แปลจำกภำษำอังกฤษ)
ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนปากลาย พันธมิตรปกป้องแม่น้าโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และ
พลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้าโขง เรียกร้องให้จัดท้า การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้าม
พ รม แดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment - TBESIA) และการ
ประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment - CIA) ส้าหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่
เนื่ อ งจากการประเมิ น ที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น พบว่า ด้อยคุ ณ ภาพ เขื่อ นปากลาย เป็ น โครงการเขื่อนที่ สี่ ที่จ ะ
ก่อสร้างในตอนล่างของแม่น้าโขงสายประธานในสปป.ลาว และได้เริ่ม กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงแล้ว
จุดประสงค์ที่ระบุไว้ของการประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากลาย ได้แก่ “การช่วยให้ผู้มีอ้านาจ
ตัดสิน ใจ ได้รับ ข้อมูล ในเวลาอันเหมาะสม เกี่ยวกับผลลัพธ์ ข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึน และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม เชิงสะสม”1 อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อบกพร่องร้ายแรงที่เป็นอยู่ การประเมินผลโครงการ
เขื่อนปากลาย จึงไม่ได้ให้ข้อมูลพืนฐานที่พึ่งพาได้ และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ โดย
ค้านึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบเชิงสะสมที่อาจเกิดขึนจากโครงการนี จึ งควรยุติกระบวนการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA จนกว่าจะมีการประเมินผลครังใหม่ตามมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อประกันการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของโครงการนีอย่างจริงจังและอยู่บนพืนฐานข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อม
หลายหัวข้อในรายงานการประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากลาย เป็นการคัดลอกข้อมูลมาจาก
รายงานการประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากแบงตังแต่ปี 2558 ส่งผลให้รายงานการประเมินผลเขื่อน
ปากลายมีข้อบกพร่องและมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย โดยข้อมูลและแหล่งอ้างอิงส่วนใหญ่เกิดขึนตังแต่ก่อนปี 2554
การประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากแบงได้ถูกวิจารณ์ว่า มีความบกพร่องด้านข้อมูลและการวิเคราะห์2
ส่ งผลให้ เกิด การตังค้าถามต่ อความสมบู ร ณ์ ของข้อมูล ที่ จะใช้เป็ นพื นฐานของกระบวนการปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า
การประเมิน ผลโครงการเขื่อนปากลายไม่ได้อ้างอิงจากผลการศึกษาที่มีอยู่ รวมทังการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงเอง ทังยังอ้างอย่างผิด ๆ ว่าไม่เคยมีการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment - SEA) ในแม่น้าโขงสายประธานของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง
รายงานการประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากลาย www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropowerproject/
2 www.internationalrivers.org/resources/independent-expert-review-of-the-pak-beng-dam-eia-16488
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เมื่อปี 25533 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 4 ก็มีข้อบกพร่องและไม่ทันสมัย5 รายงานการ
ประเมินผลเขื่อนปากลาย ไม่ได้อ้างอิงผลการศึกษาของคณะมนตรีภายใต้ คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ซึ่งได้
ศึ กษาเป็ น เวลากว่ าหกปี และใช้ งบประมาณ 4.7 ล้ านเหรีย ญ เพื่ อ รวบรวมหลั ก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ ที่
น่าเชื่อถือ โดยอาศัยข้อมูลจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเนื่องจากการพัฒนาในแม่น้าโขง
ผลการศึกษาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนการวางแผนของประเทศสมาชิก และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท้ามาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทาผลกระทบหรือชดเชยเยียวยา ส้าหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า
อย่ างน้ อ ย 90% ของข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ ข้ อ มู ล พื นฐานเชิ งสั งคม (Social Baseline Conditions) ใน
รายงาน TBSEIA/CIA ของเขื่อนปากลาย 6 เป็ นการคัดลอกมาจากรายงานการประเมิ นผลเขื่อนปากแบง7
รวมทังการคัดลอกภาพถ่าย ตารางและเนือหา ควรสังเกตด้วยว่า รายงานทบทวนเชิงเทคนิคของเขื่อนปากแบง
ของคณะกรรมาธิ การแม่น้าโขง “เสนอแนะอย่างจริงจังให้มีการปรับปรุงข้ อมูลด้านสังคม-เศรษฐกิจให้ เป็น
ปัจจุบัน”8 เมื่อค้านึงถึงข้อบกพร่องร้ายแรงในแง่ข้อมูลและการประเมินผลเชิงสังคม-เศรษฐกิจของรายงาน
TBESIA ของเขื่อนปากแบง ย่อมไม่อาจถือได้ว่ารายงานTBSEIA/CIA ของเขื่อนปากลาย มีความน่าเชื่อถือในแง่
ข้อมูลพืนฐานเชิงสังคมในลุ่มน้าโขงตอนล่าง
ในหัวข้อ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาผลกระทบ มีข้อสังเกตว่าหลังมีการใช้มาตรการ
บรรเทาผลกระทบ บรรดาผลกระทบต่าง ๆ จากเขื่อนปากลาย จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีนัยส้าคัญ หรือ ส่งผลใน
เชิงบวก9 แต่ในหัวข้อนีกลับไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน แต่เป็นการคัดลอกมาจากรายงานประเมินผลเขื่อนปาก
แบงเท่ านั น รายงานทบทวนเชิงเทคนิ คเขื่อนปากแบงของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงได้ ระบุ ว่า การขาด
หลักฐานสนับสนุนเป็นข้อกังวลหลัก และเสนอแนะให้ผู้จัดท้าโครงการ “จัดหาหลักฐานที่หนักแน่นมากกว่านี

น. 38
4 หัวข้อ 1.7.1 (น.27-28) และหัวข้อ 1.7.3, น.31-35
5 มีการกล่าวถึงตัวอย่างของกฎหมายและนโยบายที่เกีย
่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติน้าและทรัพยากรน้า (2560) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (2555) นโยบายว่าด้วยการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้าทีย่ ั่งยืน (PSHD) (2558) และแนวปฏิบัติตามนโยบาย PSHD (2559)
6 หัวข้อ 3.8
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www.mrcmekong.org/assets/Consultations/PakBengBengHydropowerProject/19.Transboundary+Environmental+and+Social+I
mpact+AssessmentCummulative+Impact+Assessement.pdf
8 ส้านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง (MRC) (2560, น.78) Technical Review Report: Prior Consultation for the Proposed Pak
Beng Hydropower Project (รายงานทบทวนเชิงเทคนิค: การปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนปากแบง)
www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-beng-hydropower-project/
9 ภาคผนวก B, น.293-297

เพื่อพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เสนอ หรือให้ยอมรับว่าอาจมีความเสี่ยง และ
ให้ปรับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประเมิน”10
เป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมายังไม่มีการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชน ในช่วงเตรียมพร้อมเพื่อท้า
การประเมิ น ผลเขื่ อ นปากลาย ยกตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public
Involvement) เป็นการคัดลอกข้อมูลเกือบทังหมดมาจากรายงานของเขื่อนปากแบง โดยมีการแก้ไขข้อมูล
เฉพาะชื่อของเขื่อนเท่านัน อย่างไรก็ดี ผู้จัดท้ารายงานกลับลืมเปลี่ยนชื่อของบริษัท เป็นเหตุให้ในรายงานของ
เขื่อนปากลายได้ระบุชื่อบริษัทต้าถัง ทัง ๆ ที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดท้าโครงการเขื่อนปากแบง11
ในเวทีเศรษฐกิจโลกของอาเซียน (ASEAN World Economic Forum) ที่เวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี นาย
ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของประเทศลาว กล่าวว่า “จากนีไปจะก้าหนดให้การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า
ในลาว ต้องผ่านการศึกษาที่เหมาะสม” และ “สอดคล้องกับเงื่อนไขของการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพดีสุด
การออกแบบโครงการก็จ ะต้องสอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และมีห ลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนอย่างหนักแน่น”12
เป็นที่ชัดเจนว่า การประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากลายไม่อาจถือว่ามีคุณภาพดีสุด ไม่ได้มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ทังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท้าการประเมินผล TBESIA/CIA ของโครงการไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนปากลายใหม่ โดยการประเมินผล TBESIA
ใหม่นีจะต้องอยู่บนพืนฐานการศึกษาล่าสุด ต้องเกิดจากการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับชุมชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบ รวมทังชุม ชนในประเทศเพื่ อนบ้ าน และต้องด้ าเนิ นการอย่างสอดคล้ องกับ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ จึงควรมีการชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน จนกว่าการ
ประเมินผล TBESIA/CIA ครังใหม่จะแล้วเสร็จ คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงยังควรยุติกระบวนการปรึกษาหารือ
ล่วงหน้าของโครงการเขื่อนปากลายเอาไว้ และก้าหนดให้มีการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการปรึกษาหารือที่อยู่บนพืนฐานข้อมูลและมีความหมายอย่างแท้จริง

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง
20 กันยำยน 2561

ส้านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นา้ โขง (MRC) (2560, น.78) รายงานทบทวนเชิงเทคนิค: การปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้า
เขื่อนปากแบง
11 โปรดดู น. 270 และ น.274
12 www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Development_of_215.php
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