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พิชัย ถิ่นสันติสุข

จากความหลากหลายด้านเชื้อชาติ

และวิถีชีวิตของอาเซียน คงต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

แล้วว่า ประเทศลาว หรือ สปป.ลาว เปรียบเสมือนแคปซูลแห่งกาลเวลา

ท่ีคอยเก็บเรื่องราวในอดีตของอาเซียนไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ใช่ว่า สปป.ลาว  

จะไม่มีการพัฒนาและปล่อยให้เป็นประเทศล้าหลัง แต่ สปป.ลาวได้ประสบการณ์จาก 

เพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย จึงพัฒนาประเทศแบบไม่ถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า สปป.ลาวมีการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตอิยา่งระมดัระวงั และใช้เทา่ทีจ่ำาเปน็ จงึเปน็แรงบนัดาลใจใหต้อ้งเขยีนตแีผ่

เรื่องราวท่ีควรค่าแก่การเสียเวลาอ่าน นั่นคือ “หลวงพระบางเมืองมรดกโลกด้าน

วัฒนธรรม” นอกจากนี้ หลวงพระบางยังสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ชุ่มน้ำา 

จนสามารถสร้างโรงไฟฟ้าไซยะบุรีแบบไม่ต้องก้ันเข่ือน (ROR: Run - of - the - River)

“หลวงพระบางเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม” ของ สปป.ลาว และมรดก

ของมวลมนุษยชาติ เพชรเม็ดงามของอาเซียนแห่งนี้ ได้รับการประกาศให้เป็น 

มรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งเมือง ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด หรือสิ่งก่อสร้างใด 

สิง่กอ่สรา้งหนึง่ ซึง่เป็นความภาคภมูใิจของชาวหลวงพระบางในการรักษามรดกล้ำาคา่

นี้ไว้ตราบผืนดินกลบหน้า คนรุ่นใหม่ชาวหลวงพระบางถึงกับมีความรู้สึกว่า ตัวตน

ของพวกเขากค็อืสว่นหนึง่ของมรดกทางวฒันธรรมและก็เป็นมรดกโลกเชน่กนั ซ่ึงคง

ยากที่จะบรรยาย นอกจากท่านผู้อ่านจะไปเยือนหลวงพระบางให้เห็นกับตา

หลวงพระบาง เมืองเก่าแก่ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง ได้มีการ

เปล่ียนชื่อหลายครั้งตามผู้มีอำานาจปกครองในแต่ละสมัย จนในที่สุดเปลี่ยนจาก 

ชือ่เชยีงทองเปน็ “หลวงพระบาง” จนถึงปัจจุบนั หลวงพระบางไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเมือง 

อันเป็นเอกลักษณ์แบบโคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาคาน  

ซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม นอกจากนี้ชาวหลวงพระบางยัง 

มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยแววตาอันเป็นมิตร อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันงดงาม จึงผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาเมืองมรดกโลกของยูเนสโกถึง 3 ข้อ  

หลวงพระบางไดร้บัการข้ึนทะเบยีนทัง้เมอืงเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2538 และได้รับ

การยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้การปกปักรักษาที่ดีที่สุดในอาเซียน

หลวงพระบางเมืองเสน่ห์แห่งการท่องเท่ียวของกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว  

เมยีนมา และเวยีดนาม) เปน็เมอืงเลก็ๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีม่คีวามสงูเฉลีย่ 1,500 

เมตรจากระดับน้ำาทะเล อากาศจึงดีตลอดทั้งปี นอกจากวัดวาอาราม โบราณสถาน 

และผู้คนท่ีดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาท่ีหลวงพระบางแล้ว ด้านความปลอดภัย 

การเดินทางก็มีสายการบินให้เลือกมากมาย รองรับด้วยสนามบินนานาชาติ  

(International Airport) ความปลอดภัยระดับสากล หลวงพระบางอยู่ตอนเหนือ 

ของ สปป.ลาว ท่ีบรรดาเราท่านรู้เพียงว่า สปป.ลาวไม่มีพ้ืนท่ีท่ีออกสู่ทะเล จึงเสียเปรียบ 

ด้านเศรษฐกิจ วันนี้ สปป.ลาวส่งขายสินค้าด้วยสายส่งไฟฟ้านำาหน้าสู่ ASEAN 

Power Grid ไม่ง้อท่าเรือ และจุดแข็งอีกประการหน่ึงท่ีมองข้ามไปไม่ได้ ก็คือ

สปป.ลาวมีพื้นที่อยู่ ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีน ล้อมรอบด้วยประเทศที่ 

สว่นใหญ่มฐีานะทางเศรษฐกิจสงูกว่า ได้แก ่ประเทศจนี เวียดนาม ไทย กมัพชูา 

และเมียนมา ซึ่งมีน้อยประเทศในโลกที่มีชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านถึง  

5 ประเทศ ถ้าจะขนานนามว่า สปป.ลาว คือ “Truly ASIA” ก็คงจะไม่ผิด

Xayaburi Power XPCL
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี สปป.ลาว ก่อสร้างในรูปแบบของ Run - of -  

the - River ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำา ซึ่งปริมาณน้ำาที่ไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำา 

ท่ีไหลออก ไม่มีการกักเก็บหรือเบี่ยงน้ำาออกจากแม่น้ำาโขง ปริมาณน้ำาที่ 

ไหลผ่านโครงการจึงเป็นไปตามธรรมชาติ การก่อสร้างในรูปแบบฝายน้ำาล้น 

Run - of - the - River นีเ้หมาะกับแมน่้ำาที่ไหลสม่ำาเสมอตลอดทัง้ปแีละไมแ่รง

เกินไป ซึ่งการบริหารจัดการอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าโรงไฟฟ้า พลังน้ำาแบบมี

เขื่อนกักเก็บน้ำา (Reservoir)
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สถานที่ตั้ง
โครงการไฟฟา้พลังน้ำาไซยะบรุ ีตัง้อยูบ่นแมน้่ำาโขงในสว่นท่ีไหลผา่นเขา้ไป

ใน สปป.ลาว แขวงไซยะบรุ ีอยูห่า่งจากเมอืงหลวงพระบางไปทางทิศใตป้ระมาณ 

80 กิโลเมตร  และห่างจากปากน้ำาโขงประมาณ 1,900 กิโลเมตร สถานท่ีตั้ง 

โรงไฟฟา้เปน็บรเิวณทีม่ปีระชากรอยูน่อ้ย จงึมกีารอพยพยา้ยผูค้นเพยีง 400-600 

ครอบครัว

หากจะถามถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด คงต้องหาคำาตอบจากหลายๆ ฝ่าย คำาตอบสุดท้าย

คงตอ้งอยูท่ีค่วามคุม้คา่ระหวา่งสิง่ที่ไดม้ากบัสิง่ท่ีเสยีไป ซ่ึงมหีลายๆ ฝา่ยออกมา

แสดงความคิดเห็น บ้างก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง บ้างก็เป็นผู้ท่ีออกมา

แสดงบทบาทเพ่ือให้มีท่ียืนในสังคม และวันน้ี “โรงไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี” เดินหน้า 

พร้อมที่จะเสร็จตามกำาหนด และจ่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายให้ประเทศไทย

ภาพรวมการลงทุน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี

Timeline รายละเอียด ระยะเวลาดำาเนินการ

พ.ศ. 2550-2554 ศึกษาความเป็นไปได้ Pre - Const.         5 ปี

พ.ศ. 2555-2262 ก่อสร้าง, Const.         8 ปี

พ.ศ. 2563-2593 สัมปทาน, O&M        30 ปี

การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้พัฒนาโครงการ (Xayaburi Power Company Limited) ได้ดำาเนินการ

ศกึษาผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดา้นผลกระทบตอ่คณุภาพน้ำา อากาศ 

ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำา และระบบนิเวศวิทยาโดยรวม และนำาเสนอรายงาน

การศกึษาดงักลา่ว พร้อมท้ังแผนงานแกไ้ขปญัหาผลกระทบตอ่รฐับาล สปป.ลาว 

เน่ืองจากโครงการฯ ต้ังอยู่บนลำาน้ำาโขง ผู้พัฒนาโครงการฯ ได้ดำาเนินการออกแบบ 

ตามแนวปฏิบัติ (Guideline) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง (Mekong River 

Commission : MRC) โดยมีแผนงานสำาคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำาระบบทางปลาผ่าน

ผู้พัฒนาโครงการฯ จะจัดให้มีทางปลาว่ายน้ำาผ่านข้ึนลงขนาดกว้าง  

10 เมตร เพือ่ใหป้ลาสามารถเดนิทางได้ตามฤดูกาลตา่งๆ รวมทัง้จะจดัให้มีสถานี

ขยายพันธุ์ปลา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผลผลิตที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ

ประมงของประชาชนที่อาศัยตามริมฝั่งแม่น้ำาโขง

2. ช่องทางเดินเรือ

ปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทางเรือไม่สามารถทำาได้ตลอดปี  

เพราะชว่งหนา้แลง้จะมเีกาะแกง่โผลข่ึน้หลายแห่ง จงึเป็นอุปสรรคตอ่การเดินเรอื

ขนาดใหญ ่ผูพ้ฒันาโครงการฯ จะกอ่สรา้งชอ่งทางเดนิเรอืทีร่องรบัเรอืขนสง่สนิคา้

ขนาดใหญ่ 500 ตัน ทำาให้การเดินเรือสะดวกมากกว่าเดิม

3. การระบายตะกอน

สำาหรับตะกอนแขวนลอยท่ีมากับน้ำานั้น โดยธรรมชาติจะมีมากในช่วง 

น้ำาหลาก และน้ำาไหลเร็ว ส่วนในฤดูแล้งตะกอนจะน้อยลง และเน่ืองจากโครงการฯ 

ได้ปล่อยน้ำาผ่านในปริมาณท่ีไหลอยู่ตามธรรมชาติทุกวัน ความเร็วของน้ำาจะ 

ใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิม อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้ออกแบบให้มีประตู

ระบายทรายเพิ่มเติมไว้ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหลของตะกอนและอาหารของ 

สิ่งมีชีวิตในลำาน้ำาอีกส่วนหนึ่งด้วย

4. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โครงการฯ จะรักษาการระบายน้ำาให้เท่ากับ

ปริมาณน้ำาที่ไหลในลุ่มแม่น้ำาโขงในแต่ละวัน โดยการควบคุมน้ำาจะเป็นแบบ 

รายวัน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำาเหนือเขื่อนไม่เกิน 0.5 เมตร และท้ายเขื่อน 

ไม่เกิน 1.5 เมตร ดังนั้น เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ ระดับน้ำาด้านเหนือเข่ือน 

จะค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา ส่วนทางด้านท้ายน้ำานั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติ  

คือ ระดับน้ำาจะสูงในฤดูน้ำามากและต่ำาในฤดูน้ำาน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำา 

ในแม่น้ำาโขงตามปกติ

  เบื้องหลังความสำาเร็จของโรงไฟฟ้า

พลังน้ำาไซยะบุรี ใน สปป.ลาว และอีก

หลายแห่งในอดีตล้วนมาจาก CEO ช.การช่าง 

ลูกผู้ชายวัย 70 ปี ชื่อ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะ

คนไทยคนหนึ่งต้องขอขอบคุณ “คุณปลิว” ที่ช่วยให้ 

คนไทยได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดในราคาท่ีถูกกว่า

พลังงานจากซากดึกดำาบรรพ์ (Fossil) และเชื่อต่อไปว่า 

เราจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำาจาก สปป.ลาวเพิ่มขึ้นไปอีก  

จากฝีมือนักพัฒนาโครงการชั้นครูจากชายผู้นี้

 สัดส่วนการถือหุ้น เปอร์เซ็นต์

 EGCO 12.50

 ช.การช่าง 30

 EDL 20

 BECL 7.5

 GPSC 25

 PT Construction and Irrigation 5

 มูลค่าโครงการ ล้านบาท

 EPC (ค่าก่อสร้าง) 95,000   

 Project Admin 15,000

 Financial Cost (ดอกเบี้ย) 25,000 

 รวมมูลค่าโครงการ 135,000
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