แม่น้ำโขงต้องกำรกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงพลังงำน ไม่ใช่เขื่อนที่สร้ำงผลกระทบ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมาธิแม่น้าโขง (MRC) ประกาศที่จะน้าโครงการเขื่อนสานะ
คามที่จะสร้างในประเทศลาวบนแม่น้าโขงสายหลัก เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) เป็น
เขื่อนที่ 6
เขื่อนสานะคามไม่ควรจะถูกสร้างเพราะมีมูลค่าการก่อสร้างสูง ไม่มีความจ้าเป็น และมีความเสี่ยง
เขื่อนแห่งนีผลิตไฟฟ้าได้ 684 เมกะวัตต์ มีค่าก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 8 ปี
หากเฉลี่ยเวลาในก่อสร้างแล้วเขื่อนจะติดตังพลังงานได้เพียง 90 เมกะวัตต์ต่อปีเท่านัน เมื่อเทียบกับการติดตัง
พลังงานทางเลือกอื่นในภูมิภาค เช่น การติดตังพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ ในเวียดนามพบว่า เฉพาะเดือน
เมษายน - กรกฎาคม มีก้าลังการผลิตติดตังมากถึง 4,400 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าเขื่อนสานะคามถึง 6 เท่า
ขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีและการลงทุนด้านพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เขื่อนไฟฟ้าขนาด
ใหญ่อย่างเขื่อนสานะคามกลับมีความเสี่ยงมากขึน ใช้เวลาก่อสร้างนาน ใช้เงินลงทุนสูง และจะกลายเป็น
ทรัพย์สินที่สร้างภาระ ความเสี่ยงต่างๆนีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสร้างเขื่อนที่กัน
แม่น้าโขงในตอนบน ซึ่งจะท้าให้การไหลและระดับน้าไม่สามารถคาดการณ์ได้ อันส่งผลกระทบต่อการผลิต
ไฟฟ้าของเขื่อนสานะคามและเขื่อนอื่นๆบนแม่น้าโขงสายหลัก
เขื่อนสานะคามมีเป้าหมายที่ส่ง ไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทย แต่ไทยมีก้าลังการผลิต ไฟฟ้าที่ล้นเกิน
โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่้าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิท-19 นอกจากนีการระบาดของโควิท-19
ยังได้ชีให้เห็นอย่างชัดเจนขึนถึงความส้าคัญของพืนที่การเกษตร แหล่งน้า ป่าไม้ พืนที่ชุ่มน้า และการประมงใน
ลุ่มน้าโขง ในฐานะแหล่งความมั่นคงของชีวิตคนท้องถิ่นในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นหลักประกันของการมีสุขภาพที่ดี
และการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตินีได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
เขื่อนสานะคามจะสร้างกันแม่น้าโขงสายห่างจากชายแดนไทยไปเพียง 2 กิโลเมตร แต่กลับ ไม่มีการ
พิจารณาเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างจริงจัง ไม่ต้องพูดถึงความส้าคัญในการปรึกษาหารือในเรื่องนี อีกทัง
ยัง พบว่า เนือหาส่วนใหญ่ ในรายงานการประเมิ นผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่ง แวดล้อมและสัง คมและ
ผลกระทบสะสม ก็เป็นข้อมูลที่ล้าสมัยและคัดลอกมาจากรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนของเขื่อนปากลาย
เช่น หัวข้อการมีส่วนร่วมของสาธารณะ บทสรุป และข้อเสนอแนะ ก็เป็นเนือหาเดียวกับรายงานของเขื่อนปาก
ลาย ต่างกันเพียงแค่ชื่อโครงการเท่านัน และรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนฯ ดังกล่าวยังไม่มีการอ้างอิง
รายงานการศึกษาต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้าต่อแม่น้าโขงสายหลักที่มีการศึกษาและเผยแพร่มา
อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา มั นจึง เป็น สิ่งที่ยอมรับไม่ ได้ส้าหรับ โครงการนีที่จ ะส่ง ผลกระทบข้าม
พรมแดนต่อประชาชนหลายล้านคนที่พึ่งพาแม่น้าโขง

พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงขอเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนสำนะคำมและเขื่อนแม่น้ำโขงสำยหลักอื่นที่มี
แผนจะสร้ำง แทนที่จะมีกำรน้ำโครงกำรนีเข้ำสู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือที่บกพร่องนี เรำขอเรียกร้องต่อ
รัฐบำลประเทศแม่น้ำโขงและคณะกรรมธิกำรแม่น้ำโขง ดังนี
- จัดกำรปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อเขื่อนที่สร้ำงไปแล้ว
- ประเมินทำงเลือกด้ำนพลังงำนอย่ำงรอบด้ำนและโดยกำรมีส่วนร่วม จัดล้ำดับควำมส้ำ คัญ
ของกำรเดินหน้ำเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนในภูมิภำค ทีค่ ้ำนึงถึงระบบนิเวศของแม่น้ำ
โขงและควำมต้องกำรของชุมชนในภูมิภำค
- จัดกำรปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ
กำรแก้ไขปัญหำตำมข้อกังวลหลักต่อเขื่อนที่สร้ำงไปแล้ว
เขื่อนที่สร้างทังตอนบนและตอนล่างของแม่น้าโขงและแม่น้าสาขาก้าลังสร้างผลกระทบโดยตรงและ
ผลกระทบสะสมต่อระบบนิเวศและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้าอย่างข้ามพรมแดน แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึนกลับ
ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบข้ามพรมแดน ความสูญเสียต่อวิถีชีวิต ความสูญเสีย ชีวิตและที่ดิน
และแม้กระทั่งสัญญาของรัฐบาลลาวที่จะทบทวนยุทธศาสตร์การสร้างเขื่อนในประเทศหลังจากเขื่อนเซเปียนเซ
น้าน้อยแตกเมื่อปี 2560
รัฐบาล นัก สร้างเขื่ อ น และสถาบันการเงินทั งหลายต้องจัดล้าดับ ความส้าคัญ ในการจัดการกั บ
ผลกระทบของเขื่อนทีม่ ีอยู่เพือ่ พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ แทนที่จะไปผลักดัน
เขื่อนกันแม่น้าโขงภายใต้หน้ากากเรื่อง “เขื่อนยั่งยืน” และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ไม่เป็นจริง
กำรประเมินทำงเลือกด้ำนพลังงำนอย่ำงครอบคลุมโดยกำรมีส่วนร่วม และจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
ของกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน
เราไม่จ้าเป็นต้องเอาแม่น้าโขงมาแลกกับความต้องการด้านพลังงานและน้าของภูมิภาค เพราะไทยซึ่ง
เป็นประเทศหลักที่จะรับซือไฟฟ้ามีพลังงานส้ารองทีล่ ้นเกิน เมื่อเมษายน 2563 กระทรวงพลังงานของไทยระบุ
ว่าในปี 2563 เรามีพลังงานส้ารองที่อาจสูงมากถึง 40 % หรือประมาณ 18,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าก้าลัง
การผลิตของเขื่อนแม่น้าโขงสายหลักทุกแห่งรวมกัน ขณะที่มีนาคม 2563 กัมพูชาได้ประกาศเลื่อนการสร้าง
เขื่อนซ้าบอและสตรึงเตร็งออกไปอีก 10 ปี
ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเลิกการสร้างเขื่อนแม่น้าโขงอย่างถาวร และให้ความส้าคัญกับความยั่งยืนและเท่า
เที ยมกั นด้านพลังงานทางเลือ กที่ เคารพสิท ธิของชุมชน ภูมิ ภาคแม่ น้าโขงมี ศัก ยภาพและความยั่ง ยืนด้าน
พลังงานทางเลือกสูงมาก ประกอบกับต้นทุนและการผลิตที่ลดลง เทคโนโลยีด้านการกักเก็บและการส่งผ่ าน
พลังงานที่พัฒนาขึน ยิ่งท้าให้ต้องตะหนักถึงการเข้าถึงพลังงานและความมั่นคงของประชาชนและเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค โดยไม่ต้องท้าลายแม่น้าและทรัพยากรธรรมชาติ มากกว่านัน มาตรการประหยัดพลัง งานและ
พลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่เขื่อนยังสามารถเกิดขึนอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีต้นทุนถูกกว่าเขื่อนไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ที่รวมศูนย์อ้านาจ

แทนที่จะเอางบประมาณอันมีค่าไปจัดกระบวนการปรึกษาหารือ ที่บกพร่อง มันควรจะถูกน้าไปใช้ใน
การประเมินทางเลือกด้านพลังงานอย่างครอบคลุมและมีส่วนร่วมเพื่อผลทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า รวมถึงอนาคต
ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเท่าเทียม โดยการประเมินด้านพลังงานนันจะต้องให้ความส้าคัญกับการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงาน อันหมายถึงการรับประกันว่าการเปลี่ยนแปลงนีจะน้าไปสู่การพัฒนา การผลิต การกระจาย และ
การบริโภคพลังงานที่ค้านึงถึงสิทธิของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
กำรแก้ไขข้อกังวลหลักต่อกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ
พันธมิตรปกป้องแม่น้าโขงได้น้าเสนอข้อกัง วลและชี ให้เห็นถึง ข้อบกพร่องร้ายแรงในกระบวนการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้านีมาครังแล้วครังเล่า แต่โดยรวมแล้วข้อเรียกร้องและข้อกังวลของประชาสังคม รวมถึง
ของรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงและประเทศผู้ให้ทุน และข้อเรียกร้องให้มีการศึกษา
เพิ่มเติมและข้อมูล ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
นอกจากนียังไม่มีขันตอนในการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่ส่งไปยังการปรึกษาหารือล่วงหน้า เนือหา
ส่วนมากของรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลกระทบสะสมของเขื่อนสานะ
คามนีถูก คัดลอกมาจากรายงานของเขื่อ นปากลาย ซึ่ง ผู้เ ชี่ยวชาญของคณะกรรมาธิก ารแม่น้าโขงก็พบว่า
“รายงานของเขื่อนปากลายนันลอกข้อมูลจากเขื่อนปากแบงเป็นส่วนมาก” นีแสดงให้เห็นว่า การเรียกร้องซ้า
แล้วซ้าเล่าถึง การศึกษาที่ ครอบคลุม ข้อ มู ล พืนฐานและผลกระทบต่างๆ นันยัง คงถูก เพิกเฉยและไม่มีการ
เชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบของเขื่อนแม่น้าโขงสายหลักแต่ละแห่ง ทังนีบริษัท National Consulting
Group (NCG) ที่ ท้ ารายงานการศึก ษาแบบคัดลอกนี และที่ ป รึก ษาที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การจัดท้ ารายงานการ
ประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนของเขื่อนปากแบง ปากลาย และสานะคาม ควรถูกห้ามไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับ
ประเมินผลกระทบต่างๆอีกในอนาคต
เราขอย้าจุดยืนของเราในแถลงการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ว่า “…หากไม่มีการปฏิรูปที่ส้าคัญ ก็ไม่มี
อะไรที่จะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการปรึกษาล่วงหน้า ที่จ ะเกิดขึนนีจะต่างจากที่เคยท้ามามากนัก หรือจะ
สามารถรองรับมาตรฐานขันต่้าของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ไม่ต้องพูดถึงความส้าคัญของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผู้จะได้รับผลกระทบ ภาคประชาสังคม และสาธารณะชน”
พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง
2 มิถุนำยน 2563

