โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าดอนสะฮอง
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าดอนสะฮองถูกเสนอให้ต้ งั อยูบ่ นแม่น้ าโขงสายหลักในเขตสี่ พนั ดอน ทางตอน
ใต้ของประเทศลาว หรื ออยูเ่ หนือขึ้นไป จากชายแดนลาว-กัมพูชาไม่เกินสองกิโลเมตร เขื่อนดอนสะฮองจะทาลาย
การดารงชีพอันอุดมสมบูรณ์แบบท้องถิ่น และการประมงเพื่อยังชีพในลาว กัมพูชา ไทยและเวียดนามนอกจากนี้
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารรวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิ
ภาคด้วยเขื่อนดอนสะฮองอาจจะส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้ นที่ที่มีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นเนื่องจากการสร้าง
เขื่อนจะทาให้ประชากรปลาโลมาอิระวดีกลุ่มสุ ดท้ายต้องตกอยูใ่ นภาวะสุ่ มเสี่ ยงรวมทั้งทิศทางของแหล่งน้ าของตก
คอนพะเพ็งอันงดงามเลื่องชื่อก็จะเปลี่ยนไปเพราะการสร้างเขื่อนดังกล่าว
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของโครงการ
บริ เวณสี่ พนั ดอน(สี พนั ดอน)หรื อน้ าตกโขน(หลี่ผ)ี น้ าจากแม่น้ าโขงสู งประมาณ20ถึง30เมตรจะไหลผ่านช่องน้ าอัน
คดเคี้ยวและเกาะแก่งจานวนมากมีการเสนอให้สร้างเขื่อนดอนสะฮองที่ลุ่มน้ าตอนปลายของช่องฮูสะฮองซึ่งมีความ
ยาวประมาณเจ็ดกิโลเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะใหญ่ๆของดอนสะฮองกับดอนสะดา(กรุ ณาดูแผนที่) เขื่อนดอน
สะฮองจะมีความสู งประมาณ 30 ถึง 32 เมตร สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ประมาณ 240 ถึง 360 เมกกะวัตต์ โดยส่ วน
ใหญ่จะส่ งออกไปยังประเทศไทยและกัมพูชา
บริ ษทั เมกะเฟริ สคอพอเรชัน่ เบอร์ เฮดหรื อเอ็ม
เอฟซีบีเป็ นบริ ษทั จากวิศวกรรมและก่อสร้างจาก
ประเทศมาเลเซียที่รับผิดชอบพัฒนาโครงการ
ดอนสะฮองบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจกับรัฐบาลลาวเมื่อเดือนมีนาคม2549เพื่อ
เตรี ยมการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
หลังจากนั้นมีการลงนามข้อตกลงพัฒนา
โครงการที่เปิ ดทางให้บริ ษทั ดาเนินการเจรจาใน
ขั้นก้าวหน้าพร้อมสรุ ปรายละเอียดโครงการกับ
รัฐบาลลาวและผูซ้ ้ื อกระแสไฟฟ้ าได้ภายในเดือน
กันยายน 2552

น้ าตกคอนพะเพ็ง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบริ เวณสี่ พนั ดอน
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ผลกระทบโครงการ
การประมง
สี่ พนั ดอนนั้นอุดมไปด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 201 ชนิด ปลาเหล่านี้อาศัยอยูบ่ ริ เวณสี่ พนั ดอน อย่างน้อยในช่วงหนึ่ง
ของปี และเป็ นปลาที่มีมูลค่าทางการค้าสู งมาก นักวิทยาศาสตร์ ช้ ีวา่ บริ เวณที่เป็ นจุดคอขวดที่สี่พนั ดอนนี้ ไล่ลงมา
ทางใต้จนถึงบริ เวณลุ่มน้ าโขงตอนล่างเป็ นพื้นที่ที่สาคัญยิง่ ต่อการ
อพยพของปลาตลอดทั้งปี โดยที่ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการทามาหากินจับปลาในแหล่งทรัพยากรอันอุดม
สมบูรณ์น้ ี

พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการสร้ างเขื่อน
ดอนสะโฮง

ในขณะที่การออกแบบขั้นสุ ดท้ายของโครงการยังไม่ได้รับการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหลายคนเชื่อว่าเขื่อนที่
กาลังจะสร้างจะขวางกั้นช่องน้ าฮูสะฮองทั้งหมดทั้งๆที่ฮูสะฮองเป็ นช่องน้ าที่สาคัญที่สุดสาหรับการอพยพของ
ปลาในบริ เวณสี่ พนั ดอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงหน้าแล้ง นอกจากเขื่อนดอนสะฮองจะเป็ นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายอพยพของปลาดังกล่าวแล้วยังคุกคามการหาอาหารและรู ปแบบการเจริ ญพันธุ์ของปลามากมายหลาย
ชนิดรวมถึงการอพยพของปลาระหว่างประเทศลาวและกัมพูชาด้วยซึ่ งจะส่ งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการ
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ประมงหลักในประเทศลาวตอนใต้ผลกระทบจากโครงการเขื่อนดอนสะฮองที่มีต่อพันธุ์ปลาและการประมงจะ
ส่ งผลถึงชาวบ้านอีกหลายแสนคนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณลุ่มน้ าโขงและแม่น้ าสายอื่นทัว่ ทั้งภาคใต้และภาคกลางของ
ลาว เขมร เวียดนามและประเทศไทย
ยังไม่มีการเปิ ดเผยรายละเอียดการออกแบบโครงการต่อสาธารณชนแต่ทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบทาง
ด้านการประมงอาจรวมถึงโครงสร้างทางผ่านของปลาหรื อการระเบิดช่องน้ าลึกบริ เวณข้างเคียงให้กว้างขึ้นแต่
ทางเลือกทั้งหมดก็มีความเป็ นไปได้ยากโดยศูนย์เวร์ ลฟิ ชกล่าวว่าหากพิจารณาองค์ประกอบทางนิเวศน์วทิ ยาและ
ความหนาแน่นในการอพยพของปลาแล้ว“ยังไม่ปรากฏตัวอย่างของการทาทางผ่านให้ปลาขึ้นมาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพในลุ่มน้ าโขงโดยนักวิทยาศาสตร์ ท่านอื่นๆที่มีความเป็ นห่วงก็เห็นด้วยและกล่าวเพิ่มเติมว่า“เป็ นไป
ไม่ได้เลยที่จะทาทางผ่านให้ปลาแล้วจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนที่จะกั้นทางน้ า”

สถานะแรมซาร์ (RAMSAR)
ด้วยตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในบริ เวณสี่ พนั ดอนอันเป็ นเอกลักษณ์ รัฐบาลลาวกาลังเสนอให้
สี่ พนั ดอนได้รับสถานะเป็ นแหล่งอนุรักษ์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศหรื อ
แรมซาร์ การได้รับสถานะดังกล่าวจากแรมซาร์ จะช่วยสนับสนุนความพยายามในการปกปั กรักษาพื้นที่การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวนามาซึ่ งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อชุมชนในพื้ นที่และเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง
ประเทศ ถ้าข้ามเขตชายแดนไปทางประเทศกัมพูชาไม่ไกลมากก็จะถึงจังหวัดสตังเตร็ งที่อยูท่ างเหนือสุ ดของแม่น้ า
โขงก็ได้รับการยกย่องจากแรมซาร์ ไปแล้วตั้งแต่ปี2542เขื่อนดอนสะฮองนั้นจึงจะทาให้สี่พนั ดอนขาดคุณสมบัติที่
จะได้รับการยกสถานะจากแรมซาร์และจะสู ญเสี ยประโยชน์ที่จะได้ตามมาอีกมากมาย
ปลาโลมาอิระวดี
จุดที่เป็ นชายแดนลาว-กัมพูชาทางตอนใต้ของสี่ พนั ดอนนั้นมีวงั โลมา (วึนนัง/อันลองโชตีล) ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องโลมาอิ
ระวดีประมาณ 10 ตัว ในช่วงฤดูร้อน ปลาโลมาจะอยูใ่ นสระลึก เพราะมีอาหารอยูท่ ี่นนั่ ในฤดูฝนปลาโลมาจะอพยพ
จากสระลึกซึ่ งอยูห่ ่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรไปยังบริ เวณที่เสนอให้มีการสร้ างเขื่อนประชากรโลมาอิระวดีจึง
กาลังถูกคุกคามอย่างหนักและมีจานวนน้อยลงเหลืออยูเ่ พียงไม่กี่ร้อยตัว กองทุนสัตว์ป่าโลก(WWF)กล่าวว่าเขื่อน
ดอนสะฮองจะคุกคามความอยูร่ อดของโลมาอิระวดีฝงู ที่อยูใ่ นวึนนัง /อันลองโชตีล ซึ่ งเป็ นแหล่งประชากรโลมาที่
ถาวรเพียงแห่งเดียวในลาว
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การอพยพของปลาผ่านช่ องนา้ ฮูสะฮองเท่ าที่มีการศึกษา
ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็ นช่วงเวลาการอพยพของปลาในบริ เวณน้ าตกคอนพะเพ็ง ซึ่ งอาจจะถูกกั้นบางส่ วนหรื อทั้งหมด
โดยเขื่อนดอนสะฮอง มีการนาเสนอการอพยพที่สาคัญอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากเขื่อนด้ วย
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ : ปลาขนาดกลางประเภทปลาเปี่ ยน ปลาสะอี ปลาหว้า จะอพยพจากแม่น้ าเซกอง เซซาน และ
สเรป็ อกในประเทศกัมพูชาและลาว ไปยังแม่น้ าโขงที่สตังเตร็ งประเทศกัมพูชาและขึ้นตามน้ าไปยังประเทศลาว
ผ่านฮูสะฮอง ขึ้นไปจนถึงเขตแดนประเทศไทย ปลาเหล่านี้วา่ ยผ่านน้ าตกโขน (หลี่ผ)ี ด้านฮูสะฮองและอพยพผ่าน
ปากเซขึ้นไปตามลาน้ าโขงบริ เวณที่เป็ นชายแดนไทย-ลาว การอพยพของปลาเหล่านี้จะถูกขวางกั้นโดยเขื่อนดอน
สะฮอง ส่ วนปลาอื่นๆในแม่น้ าเซของ ประเทศลาวก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะปลาเหล่านั้นมักอพยพไป
มาระหว่างเหนือน้ าตกโขน (หลี่ผ)ี และแม่น้ าเซของ
มกราคม-มีนาคม: ปลาขนาดเล็กฝูงใหญ่ ในตระกูลปลาสร้อย ปลาแตบ ปลาหมู จะอพยพจากโตนเลสาบในกัมพูชา
ผ่านน้ าตกโขนและฮูสะฮองเข้าสู่ เขตพื้นที่สีพนั ดอน ซึ่ งชาวบ้านทั้งในลาวและกัมพูชา ได้อาศัยจับปลาเล็กปลาน้อย
เหล่านี้เป็ นอาหาร เขื่อนดอนสะฮองจะขวางกั้นไม่ให้ปลาเหล่านี้วา่ ยเข้าสู่ ประเทศลาวได้
เมษายน: ปลาขนาดใหญ่ประเภทปลาโพนจะอพยพขึ้นไปทางแม่น้ าโขงจากกัมพูชาสู่ ลาวโดยผ่านช่องน้ าฮูสะฮอง
พฤษภาคม-มิถุนายน: ปลาบึกขนาดใหญ่แม่น้ าโขงในประเทศกัมพูชาจากจะอพยพขึ้นไปยังลาวโดยผ่านช่องน้ าตก
โขนและฮูสะฮอง เช่นเดียวกับปลาเสื อหางเหลืองอพยพขึ้นจากสามเหลี่ยมแม่น้ าโขงในเวียดนาม
ตุลาคม-มกราคม: ปลาตระกูลปลาคาร์ ปที่กาลังใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลาเอินตาแดง และปลาเอินขาว ก็จะเข้ามาวางไข่
ในบริ เวณสี พนั ดอน ใกล้กบั เขื่อนดอนสะโฮงนัน่ เอง
ปรับปรุ งข้อมูลจาก “Baird, I.G. (1996) Khone Falls Fishers, Catch and Culture, Mekong River Commission, 2(2):1-3.”
การท่องเทีย่ ว
เขื่อนดอนสะฮองจะคุกคามแหล่งท่องเที่ยวบริ เวณสี่ พนั ดอนถึงสองแห่งหลักด้วยกัน ได้แก่ ปลาโลมาอิระวดีและ
น้ าตกโขนพะเพ็ง โดยโครงการจะทาให้น้ าที่น้ าตกคอนพะเพ็งไหลน้อยลง เพราะน้ าจะถูกผันไปผลิตกระแสไฟฟ้ าที่
เขื่อนอีกทั้งยังจะก่อให้เกิดสิ่ งกีดขวางขึ้นชัว่ คราวในบริ เวณโครงการ
ทีี ่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและจะมีผลกระทบระยะยาวต่อภูมิทศั น์ของแหล่งท่องเที่ยวเพราะโครงสร้างของเขื่อน
ขนาดใหญ่ได้บดบังทัศนียภาพที่เคยสวยงามใน
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ความเป็ นห่ วงภาคประชาสั งคมเกีย่ วกับโครงการดอนสะฮอง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาโครงการดอนสะฮองก่อให้เกิดความเป็ นห่วงอย่างมากจากองค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ
นักวิชาชีพด้านการพัฒนาและประชาชนโดยทัว่ ไปในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.
2550 องค์การพัฒนาเอกชน 28 แห่งได้ส่งจดหมายเปิ ดผนึกถึงรัฐบาลลาว คณะกรรมการแม่น้ าโขง และรัฐบาลของ
ชาติสมาชิกในโอกาสที่จะมีการเริ่ มพิจารณาโครงการ โดยเรี ยกร้องให้มีการทบทวนโครงการ และในเดือน
พฤษภาคมปี เดียวกันนักวิทยาศาสตร์ 34ท่านก็ได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลลาวโดยร้ องขอให้ผมู้ ีอานาจ
ในการตัดสิ นใจ“ให้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงว่าโครงการดอนสะฮองจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวง
เช่นเดียวกับความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ ชีวติ
ความเป็ นอยู่ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่า
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่ งไม่สามารถ
ประเมินได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้จะได้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมไปแล้ว
เอ็มเอฟซีบีซ่ ึงเป็ นผูส้ นับสนุนโครงการ
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยเอกสารสาคัญด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชนจนถึงวันนี้ชาวบ้านยัง
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์และบิดเบือน บันไดปลาโจนบริเวณช่องฮูสะโฮง ที่ถกู กาหนดให้ เป็ นต้ นน ้าของพื ้นทีส่ ร้ างเขื่อน
เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านลบของโครงการ
สร้างเขื่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวบ้านที่อาศัยอยูต่ อนท้ายของแม่น้ า
ในกัมพูชานั้นแทบจะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดารงชีพของ
พวกเขา
ข้ อเสนอแนะ
เขื่อนดอนสะฮองไม่ได้ช่วยทาให้อะไรดีข้ ึนมานอกเสี ยจากกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้อย่างมากไม่เกิน360เมกะวัตต์
จะทาให้เขื่อนเป็ นภัยคุกคามต่อชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่สาคัญด้านการประมงเพื่อยังชีพและการค้า เช่นเดียวกับ ความ
อุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพในพื้นที่ และการท่องเที่ยว แม้เขื่อนอาจจะสร้ างภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้ แต่
สาธารณชนกลับได้รับข้อมูลข่าวสารจากผูท้ ี่รับผิดชอบ
เพียงน้อยนิด การประเมินผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลักที่จดั ทาขึ้นโดยสานักเลขานุการ
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แม่โขงในปี พ.ศ.2537ชี้วา่ สี่ พนั ดอนเป็ น“แหล่งที่หายากทางธรรมชาติที่ควรมีความพยายามทุกทางในการที่จะ
พิทกั ษ์ไว้ซ่ ึ งน้ าตกโขนทั้งหมด ให้ปราศจากการพัฒนาใดๆ ก็ตาม”
นอกเหนือจากการสร้างเขื่อนดอนสะฮองที่ทาลายการประมงและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ตอ้ งพึ่งพาการประมง
แล้วควรมีการผลักดันให้แผนการบรรจุให้สี่พนั ดอนเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่มี
ความสาคัญระหว่างประเทศหรื อRAMSARให้มีกา้ วหน้าต่อไปรวมทั้งควรมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระบบ
นิเวศน์อนั จะนามาซึ่ งผลประโยชน์แก่ชาวบ้านที่อยูใ่ นอาศัยในบริ เวณพื้นที่
สมาพันธ์ แม่ นา้ แห่ งกัมพูชา เป็ นพันธมิตรขององค์กรภาคเอกชนที่ดาเนินงานเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ของแม่น ้า
และชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เกี่ยวข้ องในกัมพูชา (info@ngoforum.org.kh)
องค์ การแม่ นา้ สากล
ทาหน้าที่พิทกั ษ์แม่น้ าและรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ของชุมชนที่ตอ้ งพึ่งพาแม่น้ าด้วยการคัดค้านการสร้างเขื่อนที่จะส่ งผล
กระทบร้ายแรง รวมทั้งรู ปแบบการพัฒนาแบบเดียวกัน พร้อมส่ งเสริ มการบริ หารจัดการที่ดีกว่าในอันที่จะจัดหาน้ า
และพลังงานให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชากร และการป้ องกันน้ าท่วมรุ นแรง
(www.internationalrivers.org)

แหล่ งอ้ างอิง
a

WorldFish Center (2007) “The Don Sahong Dam and Mekong Fisheries” A science brief from the WorldFish Center.

b

Letter from Scientists concerned for the sustainable development of the Mekong River to Government and international agencies
responsible for managing and developing the Mekong River Re: Concerns about the Don Sahong Dam, planned for the mainstream Mekong
River in the Khone Falls area, Khong District, Champasak Province, Southern Lao PDR, dated 25 May 2007.
c

WWF (2007) The Don Sahong Dam and the Irrawaddy Dolphin A science brief from WWF

d

See www.livingriversiam.org/mk/sub_lowerdam.html for a comprehensive record of media coverage

e

http://www.internationalrivers.org/files/Don%20Sahong%20scientists%20May%202007.pdf

f

Mark. T Hill and Susan A. Hill, 1994, Fisheries Ecology and Hydropower in the Mekong River: An Evaluation of Run-of-the-River Projects.
Mekong Secretariat, Bangkok, p.90
For more information visit: http://www.internationalrivers.org/en/southeast-asia/mekong-mainstream-dams/don-sahong
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