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บทสรุป:  
 International Rivers  ได้สนบัสนนุการทบทวนในเชิงวิชาการตอ่ “การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เข่ือนดอนสะโฮง” หรือ EIA (อีไอเอ) พบว่า EIA ฉบบัดงักล่าวมี
ข้อจ ากัดอย่างมากและยังขาดข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจถึงผลกระทบร้ายแรงของ
โครงการเข่ือนดอนสะโฮง โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีตอ่สตัว์น า้และการประมงในภมูิภาค  

บทสรุปชิน้นีจ้ัดท าขึน้จากเนือ้หาของการทบทวน EIA โดยหน่วยงานอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ช านาญการระดบัภูมิภาคและนานาชาติส่ีท่าน ซึ่งเช่ียวชาญด้านการประมง โลมาอิระวดี อทุกวิทยาและ
ผลกระทบข้ามพรมแดน ผู้ช านาญการเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นข้อบกพร่องส าคญัในรายงาน EIA อาทิ  
  

1. ข้อมลูเก่ียวกบัการอพยพของปลาบางพนัธุ์ในร่องน า้ฮสูะโฮง รวมทัง้อีก 16 ร่องน า้ในบริเวณสีพนั
ดอนยงัคงคลมุเครือและจ ากดั 

2. ขาดข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์อย่างรอบด้านถึงระบบการไหลของน า้โขงท่ี
ซับซ้อนของแต่ละร่องน า้ ทัง้นีเ้พ่ือท าความเข้าใจว่าการสร้างเข่ือนนีจ้ะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านอทุกวิทยาอยา่งไร และ 

3. ยงัไมมี่การท าการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน แม้ว่าเข่ือนแห่งนีจ้ะตัง้อยู่บนแม่น า้โขงซึ่งหลาย
ประเทศใช้ร่วม และโครงการเข่ือน ดอนสะโฮงอยูห่า่งจากพรมแดนลาว/กมัพชูาไมถ่ึง 2 กม.  

4. ยงัไม่มีการรับฟังความเห็นอย่างจริงจงัจากชมุชนด้านท้ายน า้ในกมัพูชา ไม่มีการชีแ้จงมาตรการ
ชดเชยอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ชมุชนในท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบ 
 

 รายงาน EIA อ้างว่าโครงการนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการประมง เน่ืองจากมี
มาตรการลดผลกระทบท่ีเตรียมไว้แล้ว อย่างไรก็ดี ข้ออ้างดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐานแบบจ าลองท่ีไม่เคยมีการ
น ามาใช้ในแม่น า้โขงมาก่อน และยงัมีข้อสงสยัว่า จะสามารถน ามาใช้ได้ส าเร็จส าหรับโครงการท่ีมีขนาด
ใหญ่เช่นนีห้รือไม่ ผู้พฒันาโครงการอ้างว่า พวกเขาได้ใช้ “วิธีดดัแปลง” (adaptive approach) เพ่ือน า



มาตรการลดผลกระทบด้านประมงมาใช้ โดยมีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 ปี อย่างไรก็ดี “แนว
ทางการท างานแบบลองผิดลองถูก” เช่นนีไ้ด้ถกูน ามาใช้กบัโครงการท่ีอาจสร้างผลกระทบร้ายแรงมากต่อ
แมน่ า้โขง กรณีท่ีมาตรการลดผลกระทบไม่ประสบความส าเร็จ หรือผู้พฒันาโครงการไม่สามารถแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ได้ ชมุชนในลาวและชมุชนสองฝ่ังแมน่ า้โขงยอ่มเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 
 
 เข่ือนดอนสะโฮงอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจแก้ไขคืนมาได้ได้ต่อระบบนิเวศท่ีมี
เอกลกัษณ์ในบริเวณสีพนัดอนเข่ือนจะสง่ผลกระทบตอ่การประมง การด ารงชีพ และความมัน่คงทางอาหาร
ในลุม่น า้โขง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ในแม่น า้โขง
สายหลกั (Strategic Environmental Assessment of Hydropwer on the Mekong Mainstream หรือ 
SEA ) ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง หรือ MRC ระบวุา “แม่น า้โขงสายหลกัไม่ควร
ถกูใช้เป็นบททดสอบเพ่ือพิสจูน์และพฒันาเทคโนโลยีเข่ือนไฟฟ้าพลงัน า้”1  

ข้อแนะน านีค้วรน ามาใช้กับกรณีเข่ือนดอนสะโฮง การศึกษาเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และการรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างจริงจงั เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
เพ่ือท าความเข้าใจตอ่ผลกระทบท่ีแท้จริงของเข่ือนดอนสะโฮง  

แม่น า้โขงเป็นหนึ่งในแม่น า้ท่ียิ่งใหญ่ของโลก และเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อภูมิภาค ช่วยให้การ
ด ารงชีพมีความยัง่ยืนและสืบเน่ือง เป็นพืน้ฐานด้านสุขภาพและอตัลกัษณ์ด้านวัฒนธรรมของประชาชน
หลายล้านคน ประชาชนทัง้ภมูิภาคตา่งจะต้องแบกรับผลกระทบจากการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาไฟฟ้า
พลงัน า้ในแมน่ า้โขงสายหลกั  

ด้วยเหตดุงักลา่ว การตดัสินใจเชน่นัน้ควรอยูบ่นพืน้ฐานการศกึษาท่ีรอบคอบ และเทคโนโลยีท่ีผ่าน
การพิสูจน์มาแล้ว รวมทัง้การรับฟังความเห็นจากรัฐบาลในภูมิภาคและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ จาก
ข้อบกพร่องร้ายแรงท่ีปรากฏในรายงาน EIA และข้อเท็จจริงท่ีว่าแม่น า้โขงเป็นแม่น า้ระหว่างประเทศ 
International Rivers จึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้พัฒนาโครงการเข่ือนดอนสะโฮงต้องจดัท าการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยให้ครอบคลุมผลกระทบข้ามพรมแดน ก่อนจะมีการตดัสินใจใด ๆ ว่าจะ
เดนิหน้าโครงการหรือไม ่ 
 
ผลกระทบต่อการประมงและความม่ันคงทางอาหาร  
ข้อมูลพืน้ฐาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม-เศรษฐกิจท่ีส าคญัสุดของเข่ือนดอนสะโฮงจะเกิด
ขึน้กับการประมงทัง้ในบริเวณท่ีตัง้ เข่ือนและในภูมิภาค เข่ือนดอนสะโฮงจะขวางกัน้ ร่องน า้ฮูสะโฮง ซึ่ง
นกัวิทยาศาสตร์และ MRC ต่างยอมรับว่า มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อพันธุ์ปลาอพยพ โดยเป็นช่องทาง
อพยพของปลาท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในแม่น า้โขง ระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม 
ผลกระทบของโครงการนีจ้ะเกิดขึน้กับการประมง การยังชีพและความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน า้โขง
ตอนล่าง แม้ในรายงาน EAI ยอมรับว่าร่องน า้ฮสูะโฮงมีความส าคญัตอ่การอพยพของปลา แตใ่นรายงาน
กลบัอ้างว่าผลกระทบของโครงการตอ่ปลาจะไม่มีนยัส าคญั และเป็นผลกระทบด้านลบท่ีสามารถบรรเทา

                                                 
1 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง  2553 



ได้2 อย่างไรก็ดี ข้ออ้างเหล่านีป้ราศจากข้อมลูรองรับ และตามความเห็นของผู้ช านาญการด้านประมงคน
หนึง่สิ่งนีเ้ป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป  
 
มาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีเสนอยังไม่เคยมีการทดสอบจริงในแม่น า้โขง และไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าจะ
สามารถบรรเทาความเสียหายต่อการอพยพของปลาเม่ือสญูเสียร่องน า้ฮสูะโฮงไปหรือไม่ หรือจะสามารถ
ชดเชยตอ่ความเสียหายตอ่การประมงในพืน้ท่ีท่ีเป็นผลกระทบจากเข่ือน 
 

 การประเมินความเส่ียง: การศึกษาด้านประมงท่ีปรากฏในรายงาน EIA อยู่บนพืน้ฐานข้อมูลท่ี
จ ากัดเก่ียวกับการจบัปลาในระดบัครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาใน  6 หมู่บ้านท่ี
จะไรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการนี ้3 ข้อมูลดิบท่ีมีอยู่เป็นการพิจารณาโดยถ่วงน า้หนักของ
พนัธุ์ปลาทุกชนิด แต่ไม่มีการจ าแนกและเก็บข้อมูลตามชนิดของสายพนัธุ์ปลา 4 นกัวิทยาศาสตร์
ยืนยนัวา่ร่องน า้ฮสูะโฮงให้ประโยชน์ตอ่การด ารงชีพของพนัธุ์ปลาท่ีแตกตา่งกนัอย่างน้อย 201 สาย
พนัธุ์ รวมทัง้สายพนัธุ์เฉพาะท่ีมีในท้องถ่ินและท่ีเส่ียงตอ่การสญูพันธุ์5 ปลาแตล่ะสายพนัธุ์เหล่านีมี้
รูปแบบการอพยพแตกตา่งกนั เพ่ือท าความเข้าใจถึงผลกระทบทัง้หมดของเข่ือนดอนสะโฮงท่ีมีตอ่
การอพยพของปลาและการประมงในพืน้ท่ี รวมทัง้การประเมินมาตรการบรรเทาผลกระทบ เรา
จ าเป็นต้องศึกษาสายพนัธุ์ปลาแต่ละชนิด รวมทัง้สัดส่วนของสายพนัธุ์ปลาแต่ละชนิดท่ีมีการใช้
ร่องน า้ทัง้ 17 แห่ง ข้อมูลท่ีแยกแยะเช่นนีมี้ความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถประเมินค่าชดเชยท่ีเป็น
ธรรมตอ่ชาวประมงท่ีได้รับผลกระทบ เน่ืองจากปลาแตล่ะสายพนัธุ์มีราคาแตกตา่งกนัมาก   

 สีพนัดอนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและความงดงามทางธรรมชาติท่ีโดดเดน่ ในปี 
2549 เน่ืองจากการตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องคุ้มครองภูมิทศัน์และระบบนิเวศท่ีโดดเด่น
เหล่านี ้จึงมีการเสนอให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีชุ่มน า้ระหว่างประเทศ (Ramsar site) 
อย่างไรก็ดี การสร้างเข่ือนดอนสะโฮงอาจส่งผลให้พืน้ท่ีนีข้าดคุณสมบตัิ และยงัส่งผลให้รัฐบาล
ลาวชะลอการเสนอช่ือพืน้ท่ีแห่งนีใ้ห้ได้รับการคุ้มครอง ในรายงาน EIA มีข้อมูลท่ีจ ากัดเก่ียวกับ
สตัว์ป่าและสตัว์น า้ท่ีจะได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมทัง้มีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับจ านวน
สายพนัธุ์ของนก รวมทัง้สายพนัธุ์ท่ีเส่ียงตอ่การสญูพนัธุ์ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ6 

 โครงการนีย้งัสง่ผลให้มีการผนัน า้จ านวนมาก เป็นการเพิ่มปริมาณน า้ท่ีไหลผ่านร่องน า้ฮสูะโฮง ซึ่ง
ยอ่มสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากตอ่ระดบัน า้ในร่องน า้ตา่ง ๆ บริเวณสีพนัดอนปริมาณ
น า้ในร่องน า้ฮพูะเพ็งซึ่งเป็นต้นก าเนิดของน า้ตกพะเพ็ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั รวมทัง้ร่อง

                                                 
2 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก D 2556 (บทสรุปผู้บริหาร) 
3 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก D 2556 (รวมทัง้ดอนพะเพง็ ฮสูะด า ดอนสะโฮง ดอน
เอสคอม ฮงัโคนและฮงัสะด า (น. 3) 
4การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก C 2556 (น. 21) และภาคผนวก D (น. 3) 
5 The Don Sahong Dam and Mekong Fisheries, World Fish Center, มิถนุายน 2550 
6 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง 2556 (น. 3-13) &Daconto, 2001, Siphandone Wetlands. 



น า้ย่อยในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ปริมาณน า้ท่ีไหลผ่านเหลือน้อยลงในขัน้ต ่าท่ี 800 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ซึ่งน้อยกว่าปริมาณการไหลขัน้ต ่าตามธรรมชาติท่ี 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีเสนอในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเม่ือปี 25507 การลดลง
ของปริมาณน า้ในฤดอูพยพของปลาท่ีส าคญั โดยเฉพาะช่วงเร่ิมต้นฤดฝูน จะส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อการท าประมงในบริเวณร่องน า้ท่ีส าคญัด้านประมง รวมทัง้ฮูพะเพ็ง ฮูสมใหญ่ ฮูสมน้อย 
และฮกูะชีเวียง ผลกระทบเหล่านีโ้ดยเฉพาะท่ีมีตอ่สายพนัธุ์ปลาอพยพบางชนิดจะแตกตา่งกนัไป
ตามแต่ละร่องน า้ แต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในรายงาน EIA และไม่มีข้อเสนอเป็นค่าชดเชยให้กับ
ชาวประมงซึ่งใช้หล่ีจับปลาในบริเวณนัน้ (เช่นท่ีหมู่บ้านท่าค้อ และดอนพะเพ็ง) ทัง้นีต้ามการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาเฉพาะบริเวณร่องน า้ฮูสะโฮง ฮูสะด า และฮู
ช้างเผือกเทา่นัน้  

 มีการเสนอให้ขุดร่องน า้ฮูสะโฮงให้ลึกลงไปมากขึน้ในบริเวณต้นน า้ และให้เปล่ียนแปลงสภาพ
ของฮูช้างเผือกและฮสูะด าซึ่งอยู่ใกล้เคียง8 เพ่ือบรรเทาผลกระทบของเข่ือนท่ีมีต่อการอพยพของ
ปลาทัง้ขึน้และลง แม้ในรายงาน EIA อ้างว่า ร่องน า้ใหม่จะช่วยให้ปลาทกุขนาดว่ายผ่านไปได้ แต่
ไม่มีหลกัฐานสนบัสนุนข้ออ้างดงักล่าว มาตรการบรรเทาผลกระทบหลายประการไม่เคยผ่านการ
ทดสอบในแม่น า้โขงมาก่อน จึงไม่เป็นท่ีชดัเจนว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่ ส านกัเลขาธิการ  MRC ซึ่งได้
จดัท าการทบทวน EIA เม่ือปี 2550 ยงัได้ตัง้ค าถามถึงความเป็นไปได้ท่ีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ท่ีเสนอส าหรับโครงการเข่ือนดอนสะโฮง เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีไม่เคยน ามาใช้ส าหรับโครงการท่ี
มีขนาดใหญ่เช่นนีม้าก่อนในโลก  MRC ระบวุ่า การเปล่ียนแปลงสภาพร่องน า้เช่นนัน้ต้องได้รับ
การศกึษาอยา่งรอบด้าน และต้องผา่นการพิสจูน์วา่ใช้ได้ผลก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างเข่ือน9 

 มาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมท่ีไม่เคยผ่านการทดสอบในแม่น า้โขงยังประกอบด้วย
การศึกษาเก่ียวกับกังหันไฟฟ้าหัวต ่า “ท่ีเป็นมิตรต่อปลา” (“fish-friendly” low-head bulb 
turbines) และเป็นมาตรการท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การ
ติดตัง้ “ระบบดกัจับและขนส่ง” (“trap and transport system”) เพ่ือดกัจับปลาขนาดใหญ่
ด้านล่างของท่ีตัง้เข่ือน และมีการใช้รถบรรทุกขนขึน้ไปด้านเหนือเข่ือน วิธีการเช่นนีอ้าจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อปลาบึกซึ่งเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์ ใน พืน้ท่ี รวมทัง้ปลาชนิดอ่ืน ๆ 
อยา่งเชน่ ปลายาว (Pangasius krempfi) ซึ่งว่ายขึน้มาจากสามเหล่ียมปากแม่น า้โขงในเวียดนาม
ทุกปี10 ไม่เป็นท่ีชัดเจนว่า เหตุใด “ระบบดักจับและขนส่ง”จึงยังมีความจ าเป็น ในเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพร่องน า้เพ่ือให้เหมาะกบัปลาทกุขนาดในพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว    

                                                 
7การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง 2556  (น. 4-9) 
8การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก D 2556  (น. 10) 
9การทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขือ่นดอนสะโฮง 2550 (Review of 2007 EIA for Don 
Sahong Dam), คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง (Point 64) 
10Hogan et al, Long distance migration and marine habitation in the tropical Asian catfish, Pangasiuskrempfi, 
2550 



 แนวปฏิบตัิการออกแบบเบือ้งต้นส าหรับโครงการเข่ือนในแม่น า้โขงสายหลกัในลุ่มน า้โขงตอนล่าง  
(Preliminary Design Guidance for Proposed Mekong Mainstream Dams in the Lower 
Mekong Basin) ของคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงจ าแนกว่า “การบรรเทาผลกระทบท่ีประสบ
ความส าเร็จ” ในแง่ของการอพยพของปลาด้านเหนือน า้และท้ายน า้ของเข่ือน ต้องอยู่ท่ีระดบัท่ีปลา 
95% สามารถว่ายผ่านไปได้โดยไม่ตาย11 ตวัเลขท่ีเสนอในรายงาน EIA กลบัชีว้่า จะมีปลาท่ี9kp
เป็นสัดส่วนท่ีสูงขึน้เม่ือมีการว่ายกลบัลงไปด้านท้ายน า้ผ่านกังหันป่ันไฟฟ้า โดยเฉพาะปลาท่ีมี
ความยาวกว่า 50 ซม.12 และยังระบุว่าในบางช่วงฤดูกาล อัตราการรอดชีวิตอาจอยู่ท่ี 88-90% 
อยา่งไรก็ดี ตวัเลขเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูจากพนัธุ์ปลาท่ีพบในทวีปอเมริกาเหนือ ไมใ่ชใ่นแมน่ า้โขง  

 มีความกงัวลวา่อตัราการเสียชีวิตของตวัอ่อนจะสงูเม่ือไหลผ่านกงัหนัป่ันไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ยงัไม่มี
ความชัดเจนในแง่ผลกระทบเน่ืองจากยังไม่มีการศึกษาเร่ืองนี ้13 การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งอ้างถึงแนวปฏิบตัิของคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงท่ีชีว้่า จะมีการเสียชีวิตของไข่และ
ตวัอ่อนของปลาท่ีไหลไปด้านท้ายน า้รวมกันทัง้หมดไม่เกิน 30%14 อย่างไรก็ดี แม้เป็นการสญูเสีย
เพียง 30% ก็ถือเป็นผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั ผู้พฒันาเข่ือนดอนสะโฮงอ้างว่าจะมีการควบคมุการ
ท างานของกงัหนัป่ันไฟฟ้าในบางช่วงเวลาท่ีตวัอ่อนไหลผ่านมา หากอตัราการเสียชีวิตของไข่และ
ตวัออ่นของปลาท่ีไหลผา่นกงัหนัไฟฟ้าสงูกวา่ 30%15 อยา่งไรก็ดี ไมเ่ป็นท่ีชดัเจนวา่จะมีการติดตาม
ตรวจสอบอตัราการเสียชีวิตอย่างไร เน่ืองจากมีสิ่งมีชีวิตหลายสายพนัธุ์มากท่ีต้องอพยพผ่าน และ
แตล่ะสายพนัธุ์มีแบบแผนการอพยพแตกตา่งกนัไป รวมทัง้การควบคมุตรวจสอบการลดระดบัการ
เดนิเคร่ืองผลิตไฟฟ้า ในขณะท่ีเข่ือนต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามปริมาณขัน้ต ่าของการผลิตพลงังาน  

 EIA เน้นวา่จะมีการศกึษาด้านประมงอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลา 10 ปีในระหว่างท่ีมีการก่อสร้างเข่ือน 
รวมทัง้ในช่วงปีแรก ๆ ของการเดินเคร่ือง และจะมี “การดดัแปลง” ท่ีเหมาะสมตามข้อมลูท่ีเก็บมา
ได้ อย่างไรก็ดี ไม่เป็นท่ีชดัเจนว่าการออกแบบด้านวิศวกรรมของเข่ือนท่ีเป็นอยู่จะมีการดดัแปลง
เพิ่มเตมิได้อยา่งไร หากมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีใช้อยู่ไม่เป็นผล นอกจากนัน้ การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมไมร่ะบวุา่หนว่ยงานใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้หากแผนท่ีวาง
ไว้เพ่ือป้องกนัการสญูเสียของปลาไม่เป็นผล ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าผู้พฒันาโครงการไม่ได้วางแผนท่ี
จะแสดงความรับผิดชอบด้านการเงินใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากผลกระทบของเข่ือน  

  EIA ดเูหมือนจะเสนอวา่ตวัโครงการสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง โดยเน้นถึงการขดุเจาะร่องน า้
ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การประมงในพืน้ท่ี และอ้างว่าโครงการนีไ้ม่เพียงช่วยปรับปรุงพืน้ท่ี หากยงั

                                                 
11แนวปฏิบตัิการออกแบบเบือ้งต้นส าหรับโครงการเขื่อนในแมน่ า้โขงสายหลกัในลุม่น า้โขงตอนลา่ง (Preliminary Design 
Guidance for Proposed Mekong Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin) คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง 
(point 61) 
12การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก C 2556 (น. 15) 
13การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก C 2556 (น. 32) 
14การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก C 2556 (น. 41) 
15การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง 2556 (น. 5-22) 



ช่วยส่งเสริมผลผลิตด้านการประมงในท้องถ่ินอีกด้วย อย่างไรก็ดี ไม่มีค าอธิบายท่ีชดัเจนเก่ียวกับ 
“อาชีพในทางเลือก” หรือค่าชดเชยท่ีจะมีให้กับชาวประมงในท้องถ่ิน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการ หรือได้รับผลกระทบจากการจบัปลาด้วยหล่ี 

 
ผลกระทบต่อปลาโลมาอิระวดี 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน ท่ีตัง้ของเข่ือนดอนสะโฮงอยู่ห่างเพียง 1 กม.จากแหล่งอาศยัของโลมาอิระวดีซึ่งเส่ียงต่อ
การสญูพนัธุ์อยา่งมาก กลุม่โลมา 6 ตวัเป็นโลมาท่ีเหลืออยูใ่นสปป.ลาว พวกมนัอาศยัอยู่บริเวณวงัน า้ลึกใน
บริเวณพรมแดนลาวกับกัมพชูา16 ในแม่น า้โขงยงัมีปลาโลมาเหลืออยู่ทัง้หมด 55 ตวั ส่วนใหญ่จะพบอยู่
บริเวณท้ายน า้ของแม่น า้โขงในกมัพชูา17 จากการทบทวนรายงาน EIA ชีใ้ห้เห็นว่า โครงการนีท้ าให้เกิด
ความเส่ียงอย่างมากต่อสายพนัธุ์ท่ีมีความเส่ียงอยู่เดิมแล้ว และอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้กลุ่มโลมาดงักล่าว
สญูพนัธุ์ไปจากสปป.ลาว 
 
การประเมินความเส่ียง: 

 การขดุเจาะร่องน า้เป็นองค์ประกอบส าคญัในระหว่างการก่อสร้างโครงการ เพ่ือเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตไฟฟ้าของเข่ือน ผู้พฒันาโครงการเสนอให้เพิ่มปริมาณน า้ท่ีไหลผ่านร่องน า้ฮูสะโฮงโดยจะมี
การขดุเอาหินแข็ง 2.5 ล้านลกูบาศก์เมตรออกไปจากร่องน า้และบริเวณใกล้เคียง การขดุเจาะส่วน
ใหญ่จะใช้วตัถรุะเบิด ซึ่งส่งผลให้เกิดคล่ืนเสียงท่ีรุนแรงใต้น า้ ในขณะท่ีปลาโลมามีความอ่อนไหว
อย่างมากด้านการได้ยิน และอ่อนไหวต่อแรงกดดนัท่ีรุนแรงใต้น า้ ท าให้อาจได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ผู้พฒันาโครงการมีแผนท่ีจะท าให้บริเวณท้องน า้แห้งก่อนท่ีจะขดุเจาะร่องน า้ และจะมีการ
แยกโลมาออกจากพืน้ท่ีท่ีมีการระเบิดโดยการสร้างท านบดินชัว่คราว แม้มาตรการเช่นนีจ้ะช่วยลด
ผลกระทบร้ายแรงตอ่โลมาได้ในบางส่วน แตเ่น่ืองจากท่ีตัง้เข่ือนอยู่ใกล้มากกบัวงัน า้ท่ีโลมาอาศยั
อยู่ พวกมันย่อมได้รับผลสะเทือนจากคล่ืนเสียงท่ีรุนแรงเน่ืองจากการระเบิด จากข้อมูลในการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นท่ีชดัเจนว่า กระบวนการขดุเจาะดงักล่าวจะใช้เวลานาน
เทา่ใด การขนย้ายหินจ านวนมากออกไปอาจใช้เวลาเป็นปี ๆ ย่อมท าให้ผลกระทบและการรบกวน
เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองกบัประชากรโลมาในพืน้ท่ี  

 การขุดเจาะทางปล่อยน า้ท้ายเข่ือนเพิ่มเติม อาจท าให้ผลกระทบลุกลามเข้าไปถึงบริเวณรัศมีไม่ก่ี
ร้อยเมตรของพืน้ท่ีท่ีโลมาใช้อาศยั18 ผู้พฒันาโครงการอ้างว่าจะไม่มีการใช้วตัถรุะเบิดเพ่ือขดุเจาะ
ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเก่ียวกับวิธีการอ่ืนท่ีจะ
น ามาใช้ และแม้การใช้วิธีการขดุเจาะอย่างอ่ืน เช่น drills, jackhammers และกลไกไฮดรอลิกก็

                                                 
16Brahminy Kites Haliastur Indus fishing with Irrawaddy dolphins Orcaella brevirostris in the Mekong River, 
Ryan 2555 
17Irrawaddy dolphin demography in the Mekong River: An application of mark–resight models, Ryan et al 2554 
18การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง 2556 (น. 2-5) 
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ย่อมท าให้เกิดเสียงท่ีรุนแรง และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลมา เน่ืองจากอยู่ใกล้และผลกระทบ
เกิดขึน้เป็นเวลานานตามกระบวนการก่อสร้าง  

 การพดัพาของตะกอนเป็นกระบวนการส าคญัทางระบบนิเวศ อ่างเก็บน า้ของเข่ือนอาจส่งผลให้มี
การดกัจบัตะกอนจ านวนมาก และอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงธรณีสณัฐานวิทยาของ
แม่น า้ ท่ีตัง้ของเข่ือนดอนสะโฮงเป็นเหตใุห้ตะกอนต้องไหลผ่านร่องน า้อ่ืนในบริเวณใกล้เคียง แต่
การรบกวนตอ่ตะกอนท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการก่อสร้างและการปล่อยตะกอนออกไปอย่างรวดเร็วใน
ระหว่างการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า ท าให้เกิดผลคกุคามต่อโลมาในพืน้ท่ี การปล่อยตะกอนออกไป
อย่างรวดเร็วจากเข่ือนท าให้มีการไหลออกของน า้ท่ีมีมวลตะกอนหนาแน่น โดยอาจมีความ
หนาแน่นกว่าน า้ท่ีไหลตามธรรมชาติถึง 20 เท่า ไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าความหนาแน่นของตะกอน
เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อโลมาอย่างไร แตเ่ป็นไปได้ว่าอาจมีผลกระทบในด้านลบตอ่แหล่งอาศยั 
กรณีท่ีมีการรับเอาหรือมีการแทรกซมึของตะกอนเข้าไปในระบบการหายใจของปลาโลมา  

 ในระหว่างการก่อสร้างและเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า จะมีผลกระทบเพิ่มขึน้ในบริเวณท่ีตัง้เข่ือน
เน่ืองจากการเดินเรือและอุตสาหกรรม โลมาอิระวดีมีลกัษณะขีอ้ายและอ่อนไหวต่อการเดินเรือ 
และการท่ีมีเรือเพิ่มมากขึน้อาจท าให้โลมาได้รับบาดเจ็บจากคล่ืนเสียง ความตึงเครียด และอาจ
หายไปจากพืน้ท่ี อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างหนาแน่นในพืน้ท่ียังอาจท าให้มีการปล่อยมลพิษ
สารเคมี ซึง่ยอ่มสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่แอง่น า้ซึง่เป็นท่ีอยูข่องโลมา โดยผลกระทบท่ีเป็นไปได้
เหล่านีก้ลบัไม่มีการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดผลกระทบดงักลา่วเน่ืองจากระยะเวลาก่อสร้างท่ียาวนาน เป็นข้อมลูท่ีควรศกึษา 

 การเดนิเคร่ืองอยา่งตอ่เน่ืองของกงัหนัผลิตไฟฟ้าย่อมส่งผลกระทบตอ่แอ่งน า้ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
ปลาโลมา คล่ืนเสียงจ านวนมากย่อมท าให้แหล่งอาศยัของพวกมนัเปล่ียนสภาพไปอย่างไม่อาจ
แก้ไขกลับคืน น่าจะส่งผลให้โลมาต้องเปล่ียนแปลงลักษณะการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีใหม่เม่ือมีการ
เดนิเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  

 ถ้าต้องมีการสูญเสียโลมาในวงัน า้นีไ้ป ย่อมส่งผลให้มีการลดลง 34% ของสายพนัธุ์ดงักล่าวใน
แม่น า้โขง การลดลงในปริมาณมากของสตัว์ท่ีมีประชากรค่อนข้างน้อยย่อมเพิ่มความเส่ียงตอ่การ
สญูพนัธุ์เป็นอยา่งมาก ผลกระทบสะสมของเข่ือนตอ่ประชากรโลมาในพืน้ท่ี เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณา
เม่ือค านงึถึงผลกระทบในระยะยาวของโครงการ เม่ือน ามารวมกนัเช่ือว่าจะเป็นผลกระทบท่ีรุนแรง
มากตอ่โลมาซึง่มีประชากรจ านวนน้อยในแมน่ า้โขง  

 
ข้อกังวลด้านอุทกวิทยา  
 
ข้อมูลพืน้ฐาน ท่ีตัง้ของเข่ือนดอนสะโฮงอยู่ในบริเวณท่ีมีความซบัซ้อนประกอบด้วยร่องน า้ 17 สาย มีการ
จ าแนกวา่ลกัษณะด้านอทุกวิทยาและไฮดรอลิกของแม่น า้โขงในส่วนนีมี้ลกัษณะเป็น “สภาพท่ีได้ดลุยภาพ
อย่างมีพลวตั” (“dynamic equilibrium situation”) ผู้พฒันาโครงการเสนอให้มีการขดุเจาะร่องน า้ฮสูะโฮง 
รวมทัง้ร่องน า้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเพิ่มปริมาณการไหลและการผลิตไฟฟ้าของเข่ือน อยา่งไรก็ดี ล าพงัแค่



การขุดเจาะลึกลงไปเพียง 5 เมตรด้านเหนือน า้และ 1.5 เมตรด้านท้ายน า้ย่อมมีผลกระทบต่อดลุยภาพท่ี
เปราะบางของพืน้ท่ีนี ้ผลกระทบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของระดบัน า้อย่างรวดเร็ว และผลกระทบท่ีมีตอ่
ปลาและการท าประมงในพืน้ท่ี ล้วนเป็นข้อมูลท่ียงัไม่มีการศึกษามากเพียงพอในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมในครัง้นี ้
 
การประเมินความเส่ียง  

 ผลกระทบของเข่ือนดอนสะโฮงในด้านอุทกวิทยาและการไหลของน า้ด้านท้ายน า้ ได้รับการ
วิเคราะห์จากการศกึษาร่องน า้ทัง้ 5 แห่งในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโครงการ และมีข้อสรุปว่า เฉพาะร่อง
น า้ฮูสะโฮง ฮูสะด า และฮูพะเพ็งเท่านัน้ท่ีจะได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างไรก็ดี การศึกษา
ครัง้นีไ้ม่ได้ให้ภาพการวิเคราะห์ท่ีรอบด้านเก่ียวกับอุทกวิทยาท่ีซบัซ้อนของพืน้ท่ีซึ่งควรครอบคลุม
ถึงร่องน า้ทัง้ 17 สาย19 เพ่ือท าความเข้าใจถึงความส าคญัของร่องน า้ฮสูะโฮงท่ีมีตอ่ระบบของร่อง
น า้ทัง้หมด และเพ่ือค านวณผลกระทบจากเข่ือนดอนสะโฮงอนัเน่ืองมาจากการปิดกัน้ร่องน า้ได้
อย่างแม่นย า จ าเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านส าหรับร่องน า้ทัง้หมด 17 สายซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะท่ีปรากฏอยูใ่นการทบทวนรายงาน EIA เข่ือนดอนสะโฮง ฉบบัปี 2550 ของ MRC 20 

 ผู้พฒันาโครงการมีแผนจะใช้ร่องน า้ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือการอพยพของปลาและเป็นมาตรการ
บรรเทาผลกระทบ  อยา่งไรก็ดี ในรายงานไมมี่ข้อมลูด้านอทุกวิทยาและไฮดรอลิกของร่องน า้อีก 12 
แห่งจาก 17 แห่ง เราจ าเป็นต้องมีข้อมลูระดบัน า้และการไหลของน า้ผ่านร่องน า้แตล่ะแห่ง ซึ่งควร
อยูใ่นระดบั 1,000-2,000 ลกูบาศก์เมตร/วินาที ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัว่ามีการไหลของน า้อย่าง
เท่าเทียมกนัในแตล่ะร่องน า้ ข้อมลูส่วนใหญ่ด้านอทุกวิทยาในรายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมมีพืน้ฐานมาจาก “แบบจ าลองโครงการไฟฟ้าพลังน า้ดอนสะโฮงในแม่น า้โขง ” 
(“DSHPP Mekong River Model”) แต่ในแบบจ าลองนีมี้ข้อมูลไม่มากนัก ไม่มีรายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีวิทยาและสิ่งท่ีต้องการศกึษา จ าเป็นต้องมีความโปร่งใสมากขึน้จากในส่วนของผู้พฒันา
โครงการ ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบวา่ยงัมีการศกึษาในแง่ใดเพิ่มเตมิอยูบ้่าง  

 แม้จะมีการศกึษาภาวะน า้ทว่มของแมน่ า้ แตไ่มมี่การศกึษาอตัราการไหลสงูสดุในบริเวณท่ีตัง้เข่ือน 
และไมเ่ป็นท่ีชดัเจนวา่อตัราการทว่มของน า้สงูสดุในบริเวณทางระบายน า้เป็นอย่างไร   

 ผู้พฒันาโครงการระบวุ่า เข่ือนแห่งนีจ้ะผลิตไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกนัในช่วงฤดแูล้งและฤดฝูน อย่างไร
ก็ดี จากการศกึษาของนกัอทุกวิทยาท่านหนึ่ง ในช่วงฤดแูล้งจ าเป็นต้องมีการหยดุเดินเคร่ืองเข่ือน
ในบางเวลา ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่มปริมาณน า้ในอ่างเก็บน า้ ในการเดินเคร่ืองหน่วยผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วย 
หรือการเดินเคร่ืองกงัหนัและเคร่ืองป่ันไฟฟ้า จ าเป็นต้องมีปริมาณการไหลขัน้ต ่า 70% โดยต้องมี
ปริมาณการไหลออกของน า้จากกังหนัไฟฟ้าในขัน้สูงระหว่าง 306-420 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่ง
เป็นปริมาณการไหลออกท่ีสอดคล้องกบัการไหลของน า้ในบริเวณปากเซท่ี 2,200-2,500 ลกูบาศก์

                                                 
19 การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขื่อนดอนสะโฮง ภาคผนวก A 2556 (น. A-3) 
20 การทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเขือ่นดอนสะโฮง 2550 (Review of 2007 EIA for Don 
Sahong Dam), คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง (Points 64-69) 



เมตร/วินาที อย่างไรก็ดี ในช่วงฤดแูล้ง การไหลของน า้ท่ีปากเซจะลดลงอย่างมาก โดยอาจเหลือ
เพียง 1,100 ลกูบาศก์เมตร/วินาที21 และควรสงัเกตด้วยว่าบริษัท Companie National du Rhône 
(CNR) ได้ท าการศึกษาด้านไฮดรอลิกเพิ่มเติมเก่ียวกับเข่ือนดอนสะโฮงเม่ือปี 2554 และจาก
การศึกษาครัง้อ่ืน ๆ ท าให้พบว่ามีการคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของเข่ือนดอนสะโฮงสูง
เกินไป เม่ือค านึงถึงข้อจ ากัดในการจ าลองแบบแฟนการไหลของน า้ผ่านร่องน า้ต่าง ๆ ในบริเวณ
น า้ตกคอนพะเพ็งได้อยา่งแมน่ย า22 

 
ผลกระทบข้ามพรมแดนและการรับฟังความเหน็  
 
ข้อมูลพืน้ฐาน ท่ีตัง้ของเข่ือนดอนสะโฮงอยู่ห่างจากพรมแดนลาว/กัมพูชาไม่ถึง 2 กม. อย่างไรก็ดี ใน
รายงาน EAI ไม่มีส่วนไหนท่ีครอบคลมุเป็นการเฉพาะตอ่ผลกระทบข้ามพรมแดน โดยกมัพชูาน่าจะได้รับ
ผลกระทบมากสดุ ในแง่ของการรบกวนตอ่วฏัจกัรการอพยพของปลาทัง้ขึน้และลง โดยผลกระทบของเข่ือน
ดอนสะโฮงจะปรากฏโดยทันทีด้านท้ายน า้ท่ีจังหวดัสะตึงเตร็ง และอาจแผ่วงกว้างกว่านัน้ เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมโยงของการอพยพของปลา ซึ่งมีวฏัจกัรการด ารงชีวิตบางส่วนใน
บริเวณตนเลสาปของกัมพูชา ทัง้ยังอาจมีผลกระทบด้านเหนือน า้ต่อประเทศไทย และด้านท้ายน า้ต่อ
เวียดนามอีกด้วย  
 
การประเมินความเส่ียง  

 ประเด็นส าคญัอย่างหนึ่งใน EIA ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จ าเป็นต้องมีการขอความร่วมมือและรับฟัง
ความเห็นจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขึน้อยู่กบัว่ามีการจดัสถานะว่าเข่ือนดอนสะโฮงอยู่บนแม่น า้โขง
สายหลกั หรือเพียงสาขาของน า้โขง ใน EIA ปี 2556 ผู้พฒันาโครงการอ้างอิงข้อมลูด้านอทุกวิทยา
เท่านัน้ และอ้างว่าร่องน า้ฮูสะโฮงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้โขงสายหลกั เน่ืองจากมีแม่น า้โขง
เพียง 15% ท่ีไหลผา่นร่องน า้ดงักล่าว อย่างไรก็ดี การนิยามเช่นนีค้อ่นข้างคบัแคบเน่ืองจากละเลย
ลกัษณะทางนิเวศวิยาท่ีส าคญัของพืน้ท่ีดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น ผู้ช านาญด้านประมงซึ่งท าการ
ประเมิน EIA ฉบบัปี 2550 ระบวุ่าฮสูะโฮงเป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้โขงสายหลกั โดยอ้างอิงข้อมูล
เก่ียวกับปลาอพยพ นอกจากนัน้ ความเป็นไปได้ของมาตรการบรรเทาผลกระทบรวมทัง้การ
ดดัแปลงฮูช้างเผือกและฮูสะด า ไม่ควรส่งผลกระทบต่อสถานะของร่องน า้ฮูสะโฮงในฐานะท่ีเป็น
ร่องน า้ส าคญัท่ีปลาอพยพผา่น  

 เอกสารโครงการมีข้อมูลท่ีขัดแย้งกันหลายประการ เก่ียวกับนิยามของโครงการ ในเอกสารก่อน
หน้านีร้วมทัง้ผลการศกึษาและการจดัท าแผนท่ีท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง
และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการฯ ชีใ้ห้เห็นว่า เข่ือนดอนสะโฮงเป็นหนึ่งในโครงการ
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เข่ือน 11 แห่งในแม่น า้โขงสายหลัก การประเมินผลกระทบสะสม (Cumulative Impact 
Assessment - CIA) ของเข่ือนท่ีมีขึน้ในปี 2556 โดยผู้พฒันาโครงการ ยงัระบวุ่า เข่ือนดอนสะโฮง
เป็นโครงการเข่ือนในแม่น า้สายหลกั พร้อมกับข้อความท่ีว่า “ปัจจบุนัไม่มีเข่ือนอ่ืนใดในแม่น า้โขง
สายหลกัตอนลา่ง แตอ่ยา่งน้อยมีการวางแผนพฒันาโครงการเข่ือน 11 แห่ง รวมทัง้โครงการไฟฟ้า
พลงัน า้เข่ือนดอนสะโฮง”23 ในเม่ือเข่ือนดอนสะโฮงเป็นโครงการในแม่น า้สายหลกั จึงจ าเป็นต้อง
ปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for 
Notification, Prior Consultation, and Agreement - PNPCA) ของ MRC อย่างเต็มท่ี โดยเปิด
โอกาสให้มีการรับฟังความเห็นและการตดัสินใจร่วมกนัในระดบัภมูิภาค  

  EIA อ้างว่า จากการรับฟังความเห็นของประชาชนด้านท้ายน า้ในกัมพูชา ชีใ้ห้เห็นว่าพวกเขา
สนบัสนนุโครงการ24 อย่างไรก็ดี ไม่มีหลกัฐานว่าท่ีผ่านมามีการรับฟังความเห็นอย่างจริงจงัจาก
ชุมชนในกัมพูชา ในขณะท่ีการประเมินผลกระทบสะสมมีข้อมูลท่ีจ ากัด รวมทัง้ภาพและรายช่ือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการประชุมในระหว่างการท างานภาคสนามในช่วงเดือนตลุาคมถึงธันวาคม 255225 
อย่างไรก็ดี ไม่มีหลกัฐานว่าในช่วงท่ีผ่านมามีการขอความร่วมมือหรือการรับฟังความเห็นจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกัมพูชาอีก หมายความว่าข้อมูลในรายงานมาจากการศึกษาในภาคสนาม ซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ีล้าสมยัและไม่เท่ียงตรงเก่ียวกบัโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบเชิงสะสม
ในชว่งตอ่มายงัระบวุา่ “ท่ีผา่นมาไมมี่การรับฟังความเห็นจากสาธารณะอยา่งเป็นทางการ หรือไม่มี
การประชุมเพ่ือชีแ้จงข้อมูลโครงการต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนท่ีเป็นความคืบหน้าของ
โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ดอนสะโฮง (ในกมัพูชา) จึงจ าเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นอย่างตอ่เน่ือง
เพ่ือให้ได้ทราบความเห็นของพวกเขาต่อโครงการ ในขณะท่ีมีการเดินหน้าโครงการต่อไป ” 
จ าเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นจากสาธารณะเพิ่มเติมในกมัพูชา โดยมีการให้ข้อมลูเก่ียวกับผล
การศกึษาและการออกแบบโครงการเข่ือนดอนสะโฮงท่ีเป็นปัจจบุนั การรับฟังความเห็นยงัควรมีขึน้
ในประเทศไทยและเวียดนามด้วย เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอาจได้รับผลกระทบเชน่กนั  
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