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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าดอนสะฮอง 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าดอนสะฮองถูกเสนอใหต้ั้งอยูบ่นแม่น ้าโขงสายหลกัในเขตส่ีพนัดอน ทางตอน

ใตข้องประเทศลาว หรืออยูเ่หนือข้ึนไป จากชายแดนลาว-กมัพชูาไม่เกินสองกิโลเมตร เข่ือนดอนสะฮองจะท าลาย
การด ารงชีพอนัอุดมสมบูรณ์แบบทอ้งถ่ิน และการประมงเพื่อยงัชีพในลาว กมัพชูา   ไทยและเวยีดนามนอกจากน้ี
จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารรวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิ 
ภาคดว้ยเข่ือนดอนสะฮองอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากการสร้าง
เข่ือนจะท าใหป้ระชากรปลาโลมาอิระวดีกลุ่มสุดทา้ยตอ้งตกอยูใ่นภาวะสุ่มเส่ียงรวมทั้งทิศทางของแหล่งน ้าของตก
คอนพะเพง็อนังดงามเล่ืองช่ือก็จะเปล่ียนไปเพราะการสร้างเข่ือนดงักล่าว 

ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการ 

บริเวณส่ีพนัดอน(สีพนัดอน)หรือน ้าตกโขน(หล่ีผ)ีน ้าจากแม่น ้าโขงสูงประมาณ20ถึง30เมตรจะไหลผา่นช่องน ้าอนั
คดเค้ียวและเกาะแก่งจ านวนมากมีการเสนอใหส้ร้างเข่ือนดอนสะฮองท่ีลุ่มน ้าตอนปลายของช่องฮูสะฮองซ่ึงมีความ
ยาวประมาณเจด็กิโลเมตรท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเกาะใหญ่ๆของดอนสะฮองกบัดอนสะด า(กรุณาดูแผนท่ี)  เข่ือนดอน
สะฮองจะมีความสูงประมาณ 30 ถึง 32 เมตร  สามารถผลิตไฟฟ้ าไดป้ระมาณ 240 ถึง 360 เมกกะวตัต ์ โดยส่วน
ใหญ่จะส่งออกไปยงัประเทศไทยและกมัพชูา 

บริษทัเมกะเฟริสคอพอเรชัน่เบอร์เฮดหรือเอม็
เอฟซีบีเป็นบริษทัจากวศิวกรรมและก่อสร้างจาก
ประเทศมาเลเซียท่ีรับผดิชอบพฒันาโครงการ
ดอนสะฮองบริษทัไดล้งนามในบนัทึกความ
เขา้ใจกบัรัฐบาลลาวเม่ือเดือนมีนาคม2549เพื่อ
เตรียมการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
หลงัจากนั้นมีการลงนามขอ้ตกลงพฒันา
โครงการท่ีเปิดทางใหบ้ริษทัด าเนินการเจรจาใน
ขั้นกา้วหนา้พร้อมสรุปรายละเอียดโครงการกบั

รัฐบาลลาวและผูซ้ื้อกระแสไฟฟ้าไดภ้ายในเดือน
กนัยายน 2552 น ้าตกคอนพะเพง็ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมบริเวณส่ีพนัดอน 
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ผลกระทบโครงการ 

การประมง 

ส่ีพนัดอนนั้นอุดมไปดว้ยพนัธ์ุปลามากกวา่ 201 ชนิด ปลาเหล่าน้ีอาศยัอยูบ่ริเวณส่ีพนัดอน อยา่งนอ้ยในช่วงหน่ึง
ของปี และเป็นปลาท่ีมีมูลค่าทางการคา้สูงมาก   นกัวทิยาศาสตร์ช้ีวา่ บริเวณท่ีเป็นจุดคอขวดท่ีส่ีพนัดอนน้ีไล่ลงมา
ทางใตจ้นถึงบริเวณลุ่มน ้าโขงตอนล่างเป็นพื้นท่ีท่ีส าคญัยิง่ต่อการ 
อพยพของปลาตลอดทั้งปีโดยท่ีชาวบา้นไดป้ระโยชน์จากการท ามาหากินจบัปลาในแหล่งทรัพยากรอนัอุดม  
สมบูรณ์น้ี 

 

ในขณะท่ีการออกแบบขั้นสุดทา้ยของโครงการยงัไม่ไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนหลายคนเช่ือวา่เข่ือนท่ี 
ก าลงัจะสร้างจะขวางกั้นช่องน ้าฮูสะฮองทั้งหมดทั้งๆท่ีฮูสะฮองเป็นช่องน ้าท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการอพยพของ 
ปลาในบริเวณส่ีพนัดอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงหนา้แลง้นอกจากเข่ือนดอนสะฮองจะเป็นอุปสรรคต่อการ  
เคล่ือนยา้ยอพยพของปลาดงักล่าวแลว้ยงัคุกคามการหาอาหารและรูปแบบการเจริญพนัธ์ุของปลามากมายหลาย
ชนิดรวมถึงการอพยพของปลาระหวา่งประเทศลาวและกมัพชูาดว้ยซ่ึงจะส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อการ 

พืน้ทีเ่ป้าหมายในการสร้างเขื่อน

ดอนสะโฮง 
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ประมงหลกัในประเทศลาวตอนใตผ้ลกระทบจากโครงการเข่ือนดอนสะฮองท่ีมีต่อพนัธ์ุปลาและการประมงจะ 
ส่งผลถึงชาวบา้นอีกหลายแสนคนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณลุ่มน ้าโขงและแม่น ้าสายอ่ืนทัว่ทั้งภาคใตแ้ละภาคกลางของ 
ลาว เขมร เวยีดนามและประเทศไทย 

ยงัไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการออกแบบโครงการต่อสาธารณชนแต่ทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบทาง 
ดา้นการประมงอาจรวมถึงโครงสร้างทางผา่นของปลาหรือการระเบิดช่องน ้าลึกบริเวณขา้งเคียงใหก้วา้งข้ึนแต่ 
ทางเลือกทั้งหมดก็มีความเป็นไปไดย้ากโดยศูนยเ์วร์ลฟิชกล่าววา่หากพิจารณาองคป์ระกอบทางนิเวศน์วทิยาและ
ความหนาแน่นในการอพยพของปลาแลว้“ยงัไม่ปรากฏตวัอยา่งของการท าทางผา่นใหป้ลาข้ึนมาอยา่งมี
ประสิทธิภาพในลุ่มน ้าโขงโดยนกัวทิยาศาสตร์ท่านอ่ืนๆท่ีมีความเป็นห่วงก็เห็นดว้ยและกล่าวเพิ่มเติมว่า“เป็นไป
ไม่ไดเ้ลยท่ีจะท าทางผา่นใหป้ลาแลว้จะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากเข่ือนท่ีจะกั้นทางน ้า” 

สถานะแรมซาร์ (RAMSAR)  

ดว้ยตระหนกัในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณส่ีพนัดอนอนัเป็นเอกลกัษณ์รัฐบาลลาวก าลงัเสนอให้
ส่ีพนัดอนไดรั้บสถานะเป็นแหล่งอนุรักษภ์ายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศหรือ
แรมซาร์การไดรั้บสถานะดงักล่าวจากแรมซาร์จะช่วยสนบัสนุนความพยายามในการปกปักรักษาพื้นท่ีการ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวน ามาซ่ึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่งมากต่อชุมชนในพื้นท่ีและเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง 
ประเทศ  ถา้ขา้มเขตชายแดนไปทางประเทศกมัพชูาไม่ไกลมากก็จะถึงจงัหวดัสตงัเตร็งท่ีอยูท่างเหนือสุดของแม่น ้า
โขงกไ็ดรั้บการยกยอ่งจากแรมซาร์ไปแลว้ตั้งแต่ปี2542เข่ือนดอนสะฮองนั้นจึงจะท าใหส่ี้พนัดอนขาดคุณสมบติัท่ี
จะไดรั้บการยกสถานะจากแรมซาร์และจะสูญเสียประโยชน์ท่ีจะไดต้ามมาอีกมากมาย 

ปลาโลมาอริะวดี 

จุดท่ีเป็นชายแดนลาว-กมัพชูาทางตอนใตข้องส่ีพนัดอนนั้นมีวงัโลมา (วนึนงั/อนัลองโชตีล) ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องโลมาอิ
ระวดีประมาณ 10 ตวั ในช่วงฤดูร้อน ปลาโลมาจะอยูใ่นสระลึก เพราะมีอาหารอยูท่ี่นัน่ ในฤดูฝนปลาโลมาจะอพยพ
จากสระลึกซ่ึงอยูห่่างออกไปเพียงไม่ก่ีร้อยเมตรไปยงับริเวณท่ีเสนอใหมี้การสร้างเข่ือนประชากรโลมาอิระวดีจึง
ก าลงัถูกคุกคามอยา่งหนกัและมีจ านวนนอ้ยลงเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีร้อยตวั กองทุนสัตวป่์าโลก(WWF)กล่าววา่เข่ือน
ดอนสะฮองจะคุกคามความอยูร่อดของโลมาอิระวดีฝงูท่ีอยูใ่นวนึนงั /อนัลองโชตีล ซ่ึงเป็นแหล่งประชากรโลมาท่ี
ถาวรเพียงแห่งเดียวในลาว 
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การอพยพของปลาผ่านช่องน า้ฮูสะฮองเท่าที่มีการศึกษา 

ช่วงเวลาต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาการอพยพของปลาในบริเวณน ้าตกคอนพะเพง็ ซ่ึงอาจจะถูกกั้นบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยเข่ือนดอนสะฮอง มีการน าเสนอการอพยพท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากเข่ือนด้วย 

ธันวาคม-กุมภาพนัธ์: ปลาขนาดกลางประเภทปลาเป่ียน ปลาสะอี ปลาหวา้ จะอพยพจากแม่น ้าเซกอง เซซาน และ 
สเรป็อกในประเทศกมัพชูาและลาว ไปยงัแม่น ้าโขงท่ีสตงัเตร็งประเทศกมัพชูาและข้ึนตามน ้าไปยงัประเทศลาว 
ผา่นฮูสะฮอง ข้ึนไปจนถึงเขตแดนประเทศไทย ปลาเหล่าน้ีวา่ยผา่นน ้าตกโขน (หล่ีผ)ี ดา้นฮูสะฮองและอพยพผา่น
ปากเซข้ึนไปตามล าน ้าโขงบริเวณท่ีเป็นชายแดนไทย-ลาว การอพยพของปลาเหล่าน้ีจะถูกขวางกั้นโดยเข่ือนดอน
สะฮอง ส่วนปลาอ่ืนๆในแม่น ้าเซของ ประเทศลาวก็จะไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั เพราะปลาเหล่านั้นมกัอพยพไป
มาระหวา่งเหนือน ้าตกโขน (หล่ีผ)ี และแม่น ้าเซของ 

มกราคม-มีนาคม: ปลาขนาดเล็กฝงูใหญ่ ในตระกลูปลาสร้อย ปลาแตบ ปลาหมู จะอพยพจากโตนเลสาบในกมัพชูา 
ผา่นน ้าตกโขนและฮูสะฮองเขา้สู่เขตพื้นท่ีสีพนัดอน ซ่ึงชาวบา้นทั้งในลาวและกมัพชูา ไดอ้าศยัจบัปลาเล็กปลานอ้ย
เหล่าน้ีเป็นอาหาร เข่ือนดอนสะฮองจะขวางกั้นไม่ใหป้ลาเหล่าน้ีวา่ยเขา้สู่ประเทศลาวได้ 

เมษายน: ปลาขนาดใหญ่ประเภทปลาโพนจะอพยพข้ึนไปทางแม่น ้าโขงจากกมัพชูาสู่ลาวโดยผา่นช่องน ้าฮูสะฮอง  

พฤษภาคม-มิถุนายน: ปลาบึกขนาดใหญ่แม่น ้าโขงในประเทศกมัพชูาจากจะอพยพข้ึนไปยงัลาวโดยผา่นช่องน ้าตก
โขนและฮูสะฮอง เช่นเดียวกบัปลาเสือหางเหลืองอพยพข้ึนจากสามเหล่ียมแม่น ้าโขงในเวยีดนาม  

ตุลาคม-มกราคม: ปลาตระกลูปลาคาร์ปท่ีก าลงัใกลสู้ญพนัธ์ุ เช่น ปลาเอินตาแดง และปลาเอินขาว ก็จะเขา้มาวางไข่
ในบริเวณสีพนัดอน ใกลก้บัเข่ือนดอนสะโฮงนัน่เอง 

ปรับปรุงขอ้มูลจาก “Baird, I.G. (1996) Khone Falls Fishers, Catch and Culture, Mekong River Commission, 2(2):1-3.” 

 
การท่องเทีย่ว 
เข่ือนดอนสะฮองจะคุกคามแหล่งท่องเท่ียวบริเวณส่ีพนัดอนถึงสองแห่งหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปลาโลมาอิระวดีและ
น ้าตกโขนพะเพง็ โดยโครงการจะท าใหน้ ้าท่ีน ้าตกคอนพะเพง็ไหลนอ้ยลง เพราะน ้าจะถูกผนัไปผลิตกระแสไฟฟ้าท่ี
เข่ือนอีกทั้งยงัจะก่อใหเ้กิดส่ิงกีดขวางข้ึนชัว่คราวในบริเวณโครงการ 
ที่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและจะมีผลกระทบระยะยาวต่อภูมิทศัน์ของแหล่งท่องเท่ียวเพราะโครงสร้างของเข่ือน
ขนาดใหญ่ไดบ้ดบงัทศันียภาพท่ีเคยสวยงามใน  
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ความเป็นห่วงภาคประชาสังคมเกีย่วกบัโครงการดอนสะฮอง 
ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาโครงการดอนสะฮองก่อใหเ้กิดความเป็นห่วงอยา่งมากจากองคก์รภาคเอกชน นกัวชิาการ 
นกัวชิาชีพดา้นการพฒันาและประชาชนโดยทัว่ไปในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและนานาชาติ โดยในเดือนเมษายน พ .ศ. 
2550 องคก์ารพฒันาเอกชน 28 แห่งไดส่้งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลลาว คณะกรรมการแม่น ้าโขง และรัฐบาลของ
ชาติสมาชิกในโอกาสท่ีจะมีการเร่ิมพิจารณาโครงการ โดยเรียกร้องใหมี้การทบทวนโครงการ และในเดือน
พฤษภาคมปีเดียวกนันกัวทิยาศาสตร์34ท่านก็ไดส่้งจดหมายถึงรัฐบาลลาวโดยร้องขอใหผู้มี้อ  านาจ 
ในการตดัสินใจ“ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีแสดงวา่โครงการดอนสะฮองจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง
เช่นเดียวกบัความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวติ
ความเป็นอยู ่ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บซ่ึงไม่สามารถ
ประเมินได ้ทั้งๆท่ีก่อนหนา้น้ีจะได้มีการ
ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไปแลว้ 
 
เอม็เอฟซีบีซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนโครงการ
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยเอกสารส าคญัดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชนจนถึงวนัน้ีชาวบา้นยงั
ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารท่ีไม่สมบูรณ์และบิดเบือน
เก่ียวกบัผลกระทบทางดา้นลบของโครงการ
สร้างเข่ือนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูต่อนทา้ยของแม่น ้า 
ในกมัพชูานั้นแทบจะไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีพของ 
พวกเขา  
 
ข้อเสนอแนะ 
เข่ือนดอนสะฮองไม่ไดช่้วยท าใหอ้ะไรดีข้ึนมานอกเสียจากกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดอ้ยา่งมากไม่เกิน360เมกะวตัต ์
จะท าใหเ้ข่ือนเป็นภยัคุกคามต่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ส าคญัดา้นการประมงเพื่อยงัชีพและการคา้ เช่นเดียวกบั ความ
อุดมสมบูรณ์ทางดา้นชีวภาพในพื้นท่ี และการท่องเท่ียว แมเ้ข่ือนอาจจะสร้างภยัคุกคามอยา่งใหญ่หลวงเช่นน้ีแต่
สาธารณชนกลบัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูท่ี้รับผิดชอบ 
เพียงนอ้ยนิด การประเมินผลกระทบของเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าในแม่น ้าโขงสายหลกัท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกัเลขานุการ

บนัไดปลาโจนบริเวณช่องฮสูะโฮง ท่ีถกูก าหนดให้เป็นต้นน า้ของพืน้ทีส่ร้างเขื่อน 
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แม่โขงในปี พ.ศ.2537ช้ีวา่ส่ีพนัดอนเป็น“แหล่งท่ีหายากทางธรรมชาติท่ีควรมีความพยายามทุกทางในการท่ีจะ
พิทกัษไ์วซ่ึ้งน ้าตกโขนทั้งหมด ใหป้ราศจากการพฒันาใดๆ ก็ตาม” 
 
นอกเหนือจากการสร้างเข่ือนดอนสะฮองท่ีท าลายการประมงและวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ตอ้งพึ่งพาการประมง 
แลว้ควรมีการผลกัดนัใหแ้ผนการบรรจุใหส่ี้พนัดอนเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมี 
ความส าคญัระหวา่งประเทศหรือRAMSARใหมี้กา้วหนา้ต่อไปรวมทั้งควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวระบบ 
นิเวศน์อนัจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์แก่ชาวบา้นท่ีอยูใ่นอาศยัในบริเวณพื้นท่ี 
 
สมาพันธ์แม่น า้แห่งกัมพูชา เป็นพนัธมิตรขององค์กรภาคเอกชนท่ีด าเนินงานเพ่ือปกป้องระบบนิเวศน์ของแมน่ า้
และชีวิตความเป็นอยูท่ี่เก่ียวข้องในกมัพชูา (info@ngoforum.org.kh) 
 
องค์การแม่น า้สากล 
ท าหนา้ท่ีพิทกัษแ์ม่น ้าและรักษาไวซ่ึ้งสิทธิของชุมชนท่ีตอ้งพึ่งพาแม่น ้าดว้ยการคดัคา้นการสร้างเข่ือนท่ีจะส่งผล 
กระทบร้ายแรง  รวมทั้งรูปแบบการพฒันาแบบเดียวกนั พร้อมส่งเสริมการบริหารจดัการท่ีดีกวา่ในอนัท่ีจะจดัหาน ้า 
และพลงังานใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของประชากร  และการป้องกนัน ้าท่วมรุนแรง
(www.internationalrivers.org)  
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