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โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตลอดป กลายเปนโครงการ
ท่ีฝายสนับสนุนการสรางเข่ือนนิยมมากข้ึน โดยเช่ือวาเปนทางเลือกท่ีมี 
“ผลกระทบตํ่า” เมื่อเทียบกับเข่ือนแบบท่ีมีการเก็บกักน้ํา นิตยสาร
ฟอรบสประกาศวา “เขือ่นผลติไฟฟาแบบน้าํไหลผานตลอดปอาจเปน
ที่สุดของพลังงานสีเขียว” แตถึงแมวาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานตลอดปอาจชวยหลีกเลี่ยงผลกระทบบางประการที่มัก
เกิดขึ้นกับเข่ือนแบบที่มีการเก็บกักน้ํา เชน เข่ือนที่มีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ แตผลกระทบโดยรวมอาจรายแรงกวาก็เปนได โครงการ
เขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตลอดปเปนอันตรายอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะกับนิเวศวิทยาของแมน้ําซึ่งใหประโยชนอยางสําคัญกับ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูดานทายน้ํา 
เนื่องจากมีแนวโนมวาบรรดาอุตสาหกรรมไฟฟาพลังนํ้า เจาหนาท่ี
สถาบันการเงิน และเจาหนาที่รัฐบาล ตางสนับสนุนโครงการเขื่อน
ผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานตลอดป เราจึงควรมาทบทวนดูวาโครงการ
เขือ่นผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานตลอดปเปนอยางไรกนัแน และทบทวน
ถึงภาพลักษณ “สีเขียว” ที่มักไมถูกทาทายของโครงการแบบน้ี 

à¢×èÍ¹»Ò¡ÁÙÅ 
Photo: International Rivers

áºº¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹μÅÍ´»‚º¹áÁ‹¹éíÒâ¢§
¤ÇÒÁÅÇ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹¼ÅÔμä¿¿‡Ò

â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹¼ÅÔμä¿¿‡Òáºº¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹áºº·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÁÕ¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹μÅÍ´»‚ (run-of-river)” ãËŒÀÒ¾¢Í§áÁ‹¹éíÒ·ÕèäËÅâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ» �´¡Ñé¹áÅÐãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ â´ÂäÁ‹à¡Ô´μ Œ¹·Ø¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
áÅÐÊÑ§¤ÁàËÁ×Í¹à¢×èÍ¹áººà´ÔÁ Ê¶ÒºÑ¹·ÕèÁÕÍÔ· Ô̧¾ÅÍÂ‹Ò§¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡ÁÑ¡ÍŒÒ§Ç‹ÒÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹¼ÅÔμä¿¿‡Òáºº¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ã¹ºÃÃ´Òâ¤Ã§¡ÒÃä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éíÒ
·ÕèãËŒ·Ø¹ ÃÒÇ¡Ñº¨ÐºÍ¡Ç‹Òâ¤Ã§¡ÒÃàËÅ‹Ò¹ÕéÁÕ¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹Åºà¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ áμ ‹¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§
ÍÒ¨μ ‹Ò§ä»¨Ò¡¹Ñé¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ 

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2560 



“¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹” ËÁÒÂ¶Ö§ÍÂ‹Ò§äÃ? 
คําวา “น้ําไหลผาน” (run-of-river) เปนคําที่ทําใหเกิดความ
เขาใจผิด เพราะเหมือนจะบอกวาเปนเพียงการใชประโยชนจาก
กระแสน้ําตามธรรมชาติของแมน้ํา และการผลิตพลังงานขณะที่
น้ําไหลผาน แตนั่นไมใชความจริงของโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา
แบบนํ้าไหลผานตลอดป เพราะโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานทุกโครงการน้ี จะมีการควบคุมบังคับน้ําและสราง
ผลกระทบตอแมน้ํา โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
ตลอดปสวนใหญจะกักน้ําเอาไวทั้งดานหลังเขื่อน หรือผานชอง
ผันน้ําของเขื่อน 
ไมมีนิยามท่ีเปนกลางเก่ียวกับโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานตลอดป โดยท่ัวไปแลว “น้ําไหลผาน” หมายถึง
โครงการไฟฟาพลังนํ้าท่ีมีอางเก็บนํ้าขนาดเล็กหรือไมมีอางเก็บนํ้าเลย 
มคีวามแตกตางจากเข่ือนทีม่อีางเก็บน้าํแบบเดิม ซึง่ตองกกัน้าํไว
เปนจํานวนมากในชวงหนาฝน เพือ่ใหมนี้าํมากพอสําหรับการผลิต
ไฟฟาตลอดท้ังป แตเพราะโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหล
ผานตลอดปมีขนาดอางเก็บน้ําที่คอนขางเล็ก จึงมักตองสรางอยู
ในแมน้ําท่ีมีอัตราการไหลประจําปคอนขางสมํ่าเสมอ โดยอาจ
เปนการไหลตามธรรมชาต ิหรือเปนการไหลท่ีผานการควบคุมของ
เข่ือนท่ีมีอางเก็บนํ้าตอนเหนือน้ํา 

ในทางปฏิบัติแลว เราใชคําวา “นํ้าไหลผาน” แบบหลวมๆ มาก 
เนื่องจากขาดนิยามท่ีเฉพาะเจาะจง และเนื่องจากมีการสราง
ภาพลกัษณสเีขยีวใหกบัคาํๆ นี ้ทาํใหหลายโครงการมกัอางวาเปน
โครงการแบบ “น้ําไหลผาน” มีการนําคําวาโครงการเขื่อนผลิต
ไฟฟาแบบน้ําไหลผานตลอดปมาใชกับเขื่อนแทบจะทุกชนิด 
รวมทั้งเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานขนาดเล็กซึ่งผลิตไฟฟา
ในหมูบาน ไปจนถงึเขือ่นเบโลมอนเต (Belo Monte) ซึง่เปนเขือ่น
ขนาดใหญในบราซิล โดยเปนโครงการไฟฟาพลงัน้าํใหญอนัดบั 3 
ของโลก ซึง่จะทําใหเกดิผลกระทบรายแรงตอพืน้ทีป่าฝนเขตรอน
ของบราซิลในวงกวาง ทําใหประชาชนตองอพยพหนีกวา 20,000 คน 
และคุกคามตอความอยูรอดของชนพ้ืนเมืองที่พึ่งพาอาศัยแมน้ํา
สายนี้ 
แมจะมีชื่อเรียกอยางไรก็ตาม แตโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานตลอดปสวนใหญแลวตองมีการกักเก็บน้ํา โดยอาจมี
การใชประโยชนแตกตางกันไป ในบางกรณี อาจมีการแปะปาย
โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานตลอดปกับเข่ือนท่ีกักนํ้าไว
เปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน ธนาคารโลกมักใชคํานี้กับ
เขื่อนท่ีกักเก็บน้ําไวในปริมาณเทากับการไหลของแมน้ําหน่ึงวัน 
ซึ่งถือเปนนิยามที่เครงครัดกวาสถาบันอื่น แมวาโครงการเหลานี้
ไมใชวาจะปลอดจากผลกระทบ ดังที่จะกลาวถึงในบทตอไป 
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1. โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานตามนิยาม 

(Strict run-of-river) จะไมควบคุมกระแสการไหลของนํ้า 
โดยจะมีการผลิตไฟฟาเมื่อน้ําไหลผานกังหันภายในเขื่อน 
เนือ่งจากไมมกีารกักเก็บน้าํ โครงการเหลานีจ้งึมกัมผีลกระทบ
นอยกวา เมื่อเทียบกับโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ํา
ไหลผานอื่นๆ แตก็ยังสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมน้ําและการทําหนาที่อยางอื่นของแมน้ําอยูดี 

2. โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานแบบมีอางเก็บนํ้า
ขนาดเล็ก (Pondage run-of-river) มีการควบคุมกระแส
การไหลของน้าํทกุวันหรือทุกสปัดาห โดยการเกบ็กักน้าํทีด่าน
หลังของเข่ือน เราเรียกอางเก็บนํ้าขนาดเล็กแบบนี้วา 
“pondage” โดยมักนาํมาใชกบั “การผลิตไฟฟาชวงท่ีมคีวาม
ตองการสูงสุด” (“peaking plants”) โดยนํ้าจะถูกปลอยให
ไหลผานกังหันของเข่ือนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟา เพื่อ
ตอบสนองชวงท่ีมีความตองการไฟฟาสูงสุด สงผลใหเกิด
ความตางระดับอยางมากของการไหลของแมน้าํ โดยอาจมีการ
ผนัผวนเปนรายช่ัวโมง โครงการแบบน้ียงัอาจนํามาใชเพือ่การ
ผลิตไฟฟาสําหรับชวงไฟฟาฐาน (baseload power) ได

3. โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานแบบผันน้ํา 
(Diversion run-of-river) จะผันน้ําบางสวนผานทอ
บนดินหรือใตดิน โดยทอเหลานี้อาจมีความยาวตั้งแตหลาย
รอยเมตรไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตร เพื่อสงน้ําไปยังโรงไฟฟา
ดานทายเข่ือน หลังจากนํ้าไหลผานกังหันไฟฟาแลว ก็จะกลับคืน
สูแมน้ํา โครงการแบบนี้มักลดระดับน้ําในแมน้ําเปนระยะทาง
คอนขางยาว การใชระบบทอมักเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่เปนภูเขา 
เชน เทือกเขาหิมาลัย แคนาดา และสวิตเซอรแลนด 
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มักมีการสรางภาพวา โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผาน 
มีผลกระทบตอแมน้ําเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบเลย กลุม
อตุสาหกรรม Clean Energy BC ในแคนาดาอธบิายวา เทคโนโลยี
แบบนํ้าไหลผานตลอดปเปน “ตนธารอยางตอเนื่องของพลังงาน
หมุนเวียนสีเขียวที่สะอาด ซึ่งมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
นอยมาก” อยางไรก็ด ีโครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
อาจสรางผลกระทบมหาศาล โดยเฉพาะกับพ้ืนทีด่านทายนํ้า โดย
ผลกระทบบางประการอาจเกิดขึ้นแบบเดียวกันหมด หรืออาจมี
ความแตกตางกันไปบางขึ้นอยูกับวิธีการเดินเครื่องของเขื่อน 
โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานมักสงผลกระทบอยาง
สําคัญตอปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เขื่อนแบบน้ีจะปดกั้นการอพยพ
ของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ไปทางเหนือน้ําหรือทายน้ํา และปดกั้น
การไหลของตะกอนและสารอาหารไปยังพ้ืนท่ีนํ้าทวมถึงดานทายนํ้า 
มักทําใหเกิดนํ้าทวมบริเวณท่ีเปนจุดออนไหวดานความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ซึง่มกัเปนบรเิวณใกลกบัเกาะแกงในแมน้าํ ซึง่เปนจดุ
ทีผู่สรางเขือ่นใหความสนใจ ผลกระทบเหลานีจ้ะรนุแรงขึน้อกีมาก 
หากมีการสรางเปนลักษณะเขื่อนแบบหลายเข่ือน 
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เขื่อนแบบขั้นบันได: โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
มักกอสรางเปนกลุมของเขื่อนหรือเขื่อนแบบขั้นบันไดตามแมน้ํา 
เนือ่งจากตองมกีารสรางเขือ่นแรกเพือ่ควบคมุกระแสการไหลของ
แมน้ํา เพื่อทําใหการสรางเขื่อนแบบน้ําไหลผานดานทายน้ําเกิด
ประสิทธิภาพมากสุด แมวาแนวทางสรางเขื่อนแบบน้ีอาจทําให
สามารถผลิตไฟฟาพลังน้ําไดสูงสุดตอแมน้ําในชวงหน่ึง แต
ผลกระทบสะสมของโครงการแบบน้ีถือวารุนแรงมาก โดยเรา
ไมสามารถตรวจวดัผลกระทบสะสมของเขือ่นทีม่ตีอคณุภาพของ
แมน้าํได โดยการตรวจสอบผลกระทบของแตละเขือ่นแยกกนั ดวย
เหตุดังกลาว โครงการแบบน้ีอาจเปนการประหารชีวิตแมน้ําโดย 
“ตัดแมน้ําออกเปนพันชิ้น” 
เขื่อนมักสรางผลกระทบตอคุณภาพของแมน้ําโดยการแบงแมน้ํา
ออกเปนสวนๆ ความเช่ือมโยงของแมน้ําตองหายไป เนื่องจากมี
การสรางเขือ่นหลายโครงการตดิตอกนั ซึง่ขวางกัน้กระแสการไหล
ของแมน้ํา และกลายเปนอุปสรรคอยางสําคัญตอการอพยพของ
พันธุปลา และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอนิเวศวิทยาของแมน้ํา
ดังที่กลาวถึงขางตน เขื่อนแบบขั้นบันไดนี้ยังสงผลกระทบอยาง
รุนแรงมาก ในแงการสกัดกั้นไมใหตะกอนไหลไปดานทายนํ้า 
สงผลกระทบท้ังการเดินเคร่ืองของเข่ือน และท่ีสําคัญยังสงผลกระทบ
อยางมากตอระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีน้ําทวม
ถึงดานทายน้ํา ผลกระทบเหลานี้อาจตอเนื่องไปจนถึงสวนท่ีเปน
ปากแมน้ํา และมีผลกระทบอยางรุนแรงตอบริเวณชายฝง ทําให
เกิดการกรอนเซาะของชายฝงเร็วขึ้น 
แมจะมีความเสี่ยงที่เขมขนเนื่องจากการสรางเปนเขื่อนแบบ
ขั้นบันได แตรัฐบาลมักไมมีขอกําหนดใหตองประเมินผลกระทบ
ในระดับลุมน้าํในลักษณะท่ีเปนผลกระทบสะสมของหลายโครงการ 
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หรือมีการประเมินผลกระทบชาเกินไป จนไมมีผลใดๆ ตอการ
เลือกที่ตั้งของเข่ือน โครงการเข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผาน
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเขื่อนชั้น มักเปนการสรางและเดินเครื่องโดย
บริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งมักมีขอกําหนดใหบริษัทแตละแหงตอง
ทาํการประเมนิและจัดการผลกระทบโดยตรงเฉพาะเข่ือนทีต่นเอง
รับผิดชอบเทานั้น สงผลใหผูสรางเข่ือนและรัฐบาลมักประเมิน
ผลกระทบสะสมต่ํากวาความเปนจริง ทําใหความอุดมสมบูรณ
ในพื้นท่ีน้ําทวมถึงลดลงอยางมาก ทําลายความอุดมสมบูรณของ
แมน้ําและการประมงริมชายฝง 
รัฐบาลและผูพัฒนาโครงการไมคอยทําการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(baseline studies) เพื่อสํารวจการมีอยูและความอุดมสมบูรณ
ของพันธุสัตวน้ํากอนจะสรางเขื่อน รวมทั้งพันธุสัตวน้ําที่เสี่ยงตอ
การสญูพนัธุ ชองวางของขอมลูเชนนีท้าํใหการประเมนิผลกระทบ
เปนเร่ืองยาก และมีการประเมินผลกระทบสะสมของเขื่อนต่ํากวา
ความเปนจริง 
เขื่อนผันน้ํา: เปนการผันน้ําผานรองนํ้าหลักเปนเสนทางนํ้า
ขนาดยาว โดยอาจเปนการผันน้าํยาวหลายสิบกโิลเมตร ซึง่สงผล
ใหระดับนํ้าลดลงอยางมาก โดยมีการนําน้ําจากแมน้ําเขาไปกักไว
ในบอน้ําจํานวนมากและสงไปตามทอตลอดเกือบท้ังป โครงการ
จํานวนมากในลักษณะน้ี สงผลใหมีการผันปริมาณนํ้าสูงสุดหรือ
ปริมาณทั้งหมดจากแมน้ํา ทําใหอุณหภูมิของแมน้ําเปลี่ยนแปลง
ไป สงผลกระทบตอความเรว็และความลกึของแมน้าํ ซึง่อาจทาํให
สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในแมน้ําตายลงอยางสิ้นเชิง 
การผลติไฟฟาในชวงความตองการสงูสุด (Peaking power): 
กระบวนการแบบน้ีอาจสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศของ
แมน้ํา แมวาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตามนิยาม
ไมควรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําเพื่อใชผลิตไฟฟา 

แตเขื่อนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานท่ีมีอางเก็บน้ําขนาดเล็กหรือ 
“pondage” อาจกาํหนดเวลาการปลอยน้าํและเวลาการผลิตไฟฟา
เปนรายช่ัวโมงหรือหลายวัน เพ่ือตอบสนองความตองการไฟฟา
ชวงสูงสุดหรือที่เรียกวา “peaking” อยางไรก็ดี การปลอยนํ้า
ทีส่ะสมมาตลอดหน่ึงวนัภายในเวลาไมกีช่ัว่โมง จะทาํใหเกดิความ
ผันผวนของระดับน้ําประจําวัน โดยในหนึ่งวันอาจมีทั้งสภาพ
น้ําทวมและน้ําแลงพรอมกัน กระแสน้ําเหลานี้อาจพัดพาหรือ
สงผลกระทบตอแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําและพืชพรรณ 
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญอยางย่ิงของหวงโซอาหาร แมจะเรียกวา
เปนโครงการแบบนํ้าไหลผานตลอดป แตโครงการเหลานีม้กัมีการ
เดินเคร่ืองในลักษณะท่ีสวนทางกับการไหลตามธรรมชาติของ
แมน้าํ โรงไฟฟาทีผ่ลติพลงังานเพ่ือตอบสนองความตองการสูงสดุ
ยังสงผลกระทบดานความปลอดภัยอยางมากตอคนท่ีอาศัยอยู
ดานทายน้ํา เพราะอาจไดรับผลกระทบโดยไมคาดหมายจากการ
ปลอยน้ําในปริมาณมากของเขื่อนในเวลาเดียวกัน
แทนท่ีจะเปนทางเลอืกทีม่ผีลกระทบนอยของเข่ือนทีม่อีางเกบ็นํ้า
ขนาดใหญ เข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผานอาจสงผลกระทบ
ท่ีรุนแรงในระยะยาว โดยเฉพาะตอระบบนิเวศดานทายนํ้า ท่ีผานมา
มีการมองขามหรือมีการศึกษาผลกระทบเหลานี้นอยเกินไป 
เนื่องจากมีความเชื่อโดยท่ัวไปวา โครงการแบบนี้ไมนาจะมี
ผลกระทบใดๆ ประกอบกับไมมีคํานิยามท่ีชัดเจนเก่ียวกับเข่ือน
ประเภทน้ี คําวามีน้ําไหลผานตลอดปจึงไดถูกใชโดยกลุม
ผูสนับสนุนเข่ือนบางสวน ทั้งนี้เพื่อสรางภาพลวงตาวาเปน
โครงการ “สีเขียว” อยางไรก็ดี ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
ผูวางแผนและชุมชนตองดําเนินการตรวจสอบโครงการเข่ือนผลิต
ไฟฟาแบบน้ําไหลผานอยางเขมงวด เชนเดียวกับโครงการเขื่อน
แบบอ่ืน 
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โครงการเข่ือนแบบข้ันบันได 11 เข่ือน มีแผนการกอสรางและ
อยูระหวางการกอสรางในแมน้ําโขงสายประธานตอนลาง โดยมี
ทั้งหมด 9 โครงการในลาว และ 2 โครงการในกัมพูชา ตางจัดวา
เปนโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน 
ผูสนับสนุนโครงการระบุผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการเหลาน้ี
ต่าํกวาความจรงิเปนอยางมาก โดยเฉพาะผลกระทบขามพรมแดน
ของเข่ือนบนแมน้ําโขงสายประธานตอนลาง พวกเขาบอกวา 
โครงการเหลาน้ีมนี้าํไหลผานตลอดป ซึง่จะทําใหมคีวามเส่ียงและ
ผลกระทบนอย อยางไรก็ดี ดังที่ตั้งขอสังเกตขางตน ยังไมมี
คํานิยามท่ีเปนกลางของคําวา “นํ้าไหลผาน” ศักยภาพในการเก็บนํ้า 
ขนาดของอางเก็บน้ํา และแนวทางการเดินเครื่องของแตละ
โครงการ ซึ่งแตกตางกันไปอยางมาก โดยโครงการเข่ือนบางแหง
ในแมน้าํโขงสายประธานตอนลางมศีกัยภาพในการกักการไหลของ
แมน้ําไวสองถึงสามสัปดาห โดยเฉล่ียในชวงฤดูแลง และหนึ่งถึง
สองสัปดาหโดยเฉล่ียในชวงฤดูน้ําหลาก 
แมน้าํโขงมีลกัษณะเฉพาะของฤดูน้าํหลากท่ีแตกตางกันถงึ 4 ฤด ู
ซึง่มคีวามสาํคญัตอระบบนเิวศทีอ่ดุมสมบรูณของแมน้าํ เปนแหลง
ประมงนํ้าจดืขนาดใหญ และทาํใหเกดิความสมดลุของตะกอนและ
สารอาหาร ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอผลิตภาพดานเกษตรกรรม
ในพืน้ท่ี เขือ่นในแมน้าํโขงจะสงผลกระทบทีไ่มอาจแกไขไดในชวง
ฤดูน้ําหลากของป โดยจะปดก้ันเสนทางอพยพของพันธุปลา
ทีส่าํคัญ และปดกนัการไหลของตะกอน ทาํใหเกดิผลกระทบอยาง
สาํคญัตอความมัน่คงดานอาหารและการประกอบอาชพีในภมูภิาค 
เข่ือนสานะคามในลาว เปนเข่ือนท่ีมีการกักนํ้าไวเปนระยะเวลา
นานสุด กลาวคือในชวงปที่น้ําแลง อาจจะมีการกักปริมาณนํ้าที่
ไหลเปนระยะเวลาถึงหน่ึงเดือนเอาไว เข่ือนซําบอในกัมพูชาเปน
เขื่อนที่มีอางเก็บน้ําขนาดใหญสุดคิดเปนพื้นที่ 620 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสงผลใหประชาชนกวา 19,000 คนตองอพยพออก
จากพื้นท่ี 
หากมีการสรางเข่ือนท้ัง 11 แหงบนแมนํ้าโขงสายประธานตอนลาง 
55% ของแมน้ําสายนี้จะถูกเปลี่ยนใหเปนพื้นที่ของอางเก็บน้ํา
จาํนวนมาก ทัง้นีต้ามแผนการประเมินสิง่แวดลอมเชงิยทุธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment - SEA) ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง 
การวางแผนและการตัดสนิใจเพ่ือพฒันาโครงการเข่ือนผลิตไฟฟา
แบบน้าํไหลผานบนแมน้าํโขงสายประธานตอนลาง จนถงึปจจบุนั
เปนการวางแผนและตัดสินใจแบบรายโครงการแยกกัน การดําเนินงาน
เปนรายโครงการเชนนี้ กอใหเกิดปญหาจํานวนมาก และเลวราย
ยิ่งขึ้น เน่ืองจากไมมีการจัดทําขอมูลฐานอยางเพียงพอ ไมมีการ
ประเมินผลกระทบขามพรมแดนหรือเชิงสะสมในโครงการ
บนแมน้าํสายประธานทีอ่ยูระหวางการกอสรางและไมมแีผนอยาง
รอบดานเพ่ือตรวจสอบผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบระดับ
ลุมน้ําของโครงการ 

ÁÃ´¡¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ¢Í§à¢×èÍ¹ä¿¿‡Òáºº¹éíÒäËÅ
¼‹Ò¹μÅÍ´»‚: à¢×èÍ¹»Ò¡ÁÙÅ
เขื่อนปากมูลของไทยใชงบประมาณกอสราง 24 ลานเหรียญ โดย
เปนเงินทุนจากธนาคารโลก แมวาผูสนับสนุนโครงการอางวา
จะทําใหเกิดผลกระทบที่จํากัด เนื่องจากเปนโครงการเขื่อนไฟฟา
แบบน้ําไหลผานตลอดป แตก็เปนเขื่อนที่ถูกตอตานอยางมาก 
เนื่องจากคาดการณวาจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตํ่าการทํา
ประมงที่อุดมสมบูรณและหลากหลายของแมน้ํามูล ซึ่งเปนแมน้ํา
สาขาใหญสุดของแมน้ําโขง 
เขื่อนแหงนี้สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนกวา 20,000 คน 
ทําใหประชากรสัตวน้ําตอนเหนือของเขื่อนลดลงอยางมาก และ
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของพวกเขา เขื่อนแหงน้ี
ปดกั้นการอพยพของพันธุปลาจากแมน้ําโขงไปแมน้ํามูล ซึ่งเดิม
เคยมีพันธุปลาอยูชุกชุมถึง 265 สายพันธุ บันไดปลาโจนท่ี
อวดอางโดยผูเชีย่วชาญดานการประมงของธนาคารโลกวาจะชวย
ใหปลาอพยพได กลายเปนสิ่งที่ไรประโยชน หลังผานไป 20 ป 
ชุมชนทองถิ่นยังคงเรียกรองใหมีการปลดระวางเขื่อนแหงนี้ 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éíÒäËÅ¼‹Ò¹
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แมที่ผานมามีการสรางเข่ือนหลายสิบแหงในแมน้ําสาขาของ
แมน้ําโขง แตหากเขื่อนแหงนี้สรางเสร็จสมบูรณในป 2562 เขื่อน
ไซยะบรุใีนตอนเหนอืของลาวจะนบัเปนเขือ่นแหงแรกในแมน้าํโขง
สายประธานตอนลาง จากขอมลูของรฐับาลลาว เขือ่นไซยะบรุเีปน
เหมือนโครงการทดลอง และเปน “ตนแบบของเข่ือนทุกแหงที่จะ
สรางในแมน้ําโขงสายประธาน”
ผูที่จะตองแบกรับตนทุนจาก “การทดลอง” ครั้งนี้คือประชาชน
หลายลานคนท่ีอาศัยอยูริมฝงแมนํ้าโขง ผูสนับสนุนโครงการอางวา 
เนื่องจากเปนเขื่อนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผาน เขื่อนไซยะบุรีจะมี
สันเข่ือนท่ีเต้ียซ่ึงทําใหนํ้าไหลลอดไปได อยางไรก็ดี นักวิจัยแยงวา
ผนังคอนกรีตของเขื่อนไซยะบุรีก็ยังถือวาสูงจนเปนการยกระดับ
น้ําตอนเหนือเขื่อนขึ้นไปประมาณ 30-65 เมตร ซึ่งยอมสงผลให
มีการปดกั้นการไหลของตะกอนและการอพยพของปลา 
นกัวิทยาศาสตรคาดการณวา เขือ่นแหงนีจ้ะปดกัน้เสนทางอพยพ
ที่สําคัญของปลาประมาณ 23-100 สายพันธุ รวมทั้งปลาบึก
ซึ่งเสี่ยงตอการสูญพันธุ เขื่อนแหงนี้ยังจะทําลายระบบนิเวศ
ที่ซับซอนของแมน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยท่ีสําคัญของปลา โดยจะ
ปดกั้นการไหลของตะกอนและสารอาหาร สงผลกระทบตอ
เกษตรกรรมยาวไปถึงพื้นที่ดานทายนํ้าในปากแมน้ําโขงของ
เวียดนาม 
แมจะมีผลกระทบมหาศาลตอการประมงในภูมิภาค แตผูพัฒนา
โครงการกลบัเพกิเฉยตอความเหน็รวมกนัในทางวทิยาศาสตร และ
ไมใหความสําคัญตอภัยคุกคามน้ี โดยอางวา บันไดปลาโจน
สองแหงท่ีออกแบบใหกับเข่ือนน้ี จะสามารถลดผลกระทบดาน
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การประมงได แตกลุมผูเชีย่วชาญการประมงทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก
ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา บันไดปลาโจนน้ันจะไมเปน
ประโยชน เนือ่งแมน้าํโขงมีความหลากหลายทางชวีภาพอยางมาก
และมจีาํนวนปลาทีม่ากมาย แมวาจะมกีารออกแบบทางปลาผาน
ใหกับปลาบางสายพันธุเทานั้น ผูเชี่ยวชาญเตือนวาเขื่อนไซยะบุรี
ซึ่งมีความสูงถึง 32 เมตร ถือวาสูงกวาระดับสูงสุดของระดับ
ที่บันไดปลาโจนจะสามารถทํางานไดผล 
เข่ือนไซยะบุรี เปนตัวอยางท่ีอันตรายของการสรางเข่ือนในแมนํ้าโขง 
โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยังไมไดรับการพิสูจนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบใดๆ จากเข่ือน การประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอม
ของโครงการ เปนการตรวจสอบผลกระทบดานทายนํ้าเปนระยะทาง 
10 กิโลเมตรเทานั้น ทําใหเรายังไมทราบวาเข่ือนแหงนี้จะสง
ผลกระทบโดยรวมท้ังหมดเทาใดตอแหลงประมงนํ้าจืดขนาดใหญสุด
ของโลก 
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ผูสนับสนุนโครงการมักอางวา เขื่อนดอนสะโฮงในลาวเปน
โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน ทั้งนี้เพื่อบอกวา
โครงการน้ีจะไมสงผลกระทบขามพรมแดนท่ีสําคัญ อยางไรก็ดี 
การออกแบบใหเปนเขื่อนที่มีน้ําไหลผานไมไดชวยลดผลกระทบ
ของโครงการทีม่ตีอการประมงแตอยางใด เพราะเขือ่นดอนสะโฮง
จะปดกั้นหน่ึงในรองน้ําสําคัญสุดในพ้ืนที่ ซึ่งเปนเสนทางอพยพ
ของพนัธุปลาตลอดท้ังป โดยมรีายงานวา ปลากวา 100 สายพนัธุ 
ที่อพยพผานชองฮูสะโฮงน้ี การปดกั้นฮูสะโฮงยอมสงผลกระทบ
ตอการอพยพ การหาอาหาร และแบบแผนของการเพาะพันธุของ
สายพันธุปลาจํานวนมาก โดยอาจมีผลกระทบรายแรงตอการ
ประกอบอาชีพ และความมั่นคงดานอาหารของประชาชน
หลายแสนคน ปลานบัเปนอาหารสาํคญัและเปนชองทางหารายได
สําคัญของชุมชนในแมน้ําโขง 
40% - 70% ของโปรตีนจากเน้ือสัตวในภูมิภาค มาจากการทํา
ประมงในชายฝง และมีผลการศึกษาที่ระบุวา การบริโภคโปรตีน
จากเนื้อสัตวที่ไดจากปลาอาจสูงถึง 80% สําหรับชุมชนที่อาศัย
อยูดานบนและดานลางของนํ้าตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเปนที่ตั้งของ
เข่ือนดอนสะโฮง โครงการน้ีตั้งอยูหางจากพรมแดนกัมพูชาไมถึง
สองกิโลเมตร แตแมจะมีระยะทางท่ีใกลเพียงเทานี้ แตที่ผานมา
ไมมกีารประเมนิผลกระทบขามพรมแดน รฐับาลกมัพชูา ไทย และ
เวียดนาม ตางเรียกรองใหมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินผลกระทบ
ของเขื่อนดอนสะโฮง
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จากการศึกษาโครงการเข่ือนปากแบง ซ่ึงเปนโครงการเข่ือนแหงท่ีสาม
ในแมน้ําโขงสายประธาน มีการระบุวา เขื่อนแหงนี้เปนโครงการ
เข่ือนผลิตไฟฟาแบบนํ้าไหลผาน ซึ่งอาจมีผลกระทบรายแรงตอ
การอพยพของปลา รวมทัง้ปลาบกึทีเ่สีย่งตอการสญูพนัธุ ผูพฒันา
โครงการเสนอมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบดานการประมง แต
มาตรการเหลานี้ไมเคยถูกทดสอบมากอนบนแมน้ําที่มีชนิด

พันธุปลาจํานวนมากและมีความหลากหลายเชนแมน้ําโขง แมวา
กังหันของเข่ือนไดรับการออกแบบใหปลาขนาดเล็กสามารถลอด
ไปได แตปลาขนาดใหญอยางปลาบึกจะประสบปญหาในการวาย
ผานกังหนัโดยไมไดรบับาดเจ็บ การไหลอยางรวดเร็วของตัวออน
ของปลาไปดานทายนํ้า จะถูกปดก้ันดวยอางนํ้าความยาว 97 กิโลเมตร
ดานหลังเข่ือน ซึง่มกีารไหลของนํ้าอยางเช่ืองชา สงผลใหตวัออน
ของปลาติดอยูในอางนํ้าและตกเปนอาหารของสัตวที่ลาเหย่ือ 
ผูเช่ียวชาญทํานายวาจะสงผลใหเกิดความสูญเสียของสายพันธุ
ปลาท่ีอพยพเปนเสนทางไกล ซ่ึงถือวาเปนสายพันธุปลาจํานวนมาก
ที่อาศัยอยูในแมน้ําโขง และเปนความมั่นคงดานอาหารสําหรับ
ทั้งภูมิภาค 
นอกจากนั้น อางเก็บน้ําขนาดเล็กหรือ “pondage” ตอนเหนือ
ของเขื่อนปากแบง ซึ่งมีพื้นที่กวา 43,750 ไร โดยในพื้นท่ีนี้จะมี
พื้นที่ 26,112 ไร ซึ่งเปนที่ดินและเปนแหลงน้ําใชของชาวบาน
ในพื้นที่ และอีก 1,062 ไร ซึ่งเปนที่ราบลุมสําหรับทํานา คาดวา
จะมีประชาชน 800-1,100 คน ที่ตองอพยพออกจากพื้นท่ี 
จากการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบดานสิง่แวดลอม (EIA) 
ของโครงการเข่ือนปากแบงโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ พบวา ขาด
องคความรูในการศึกษาระบบนิเวศท่ีซบัซอนของแมน้าํโขง ทาํให
เกดิภาพท่ีจาํกดัอยางมากตอผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสังคม
ของเข่ือนท่ีอาจจะเกิดขึน้ และทําใหไมสามารถประเมินผลกระทบ
ดานขามพรมแดนและสะสมของโครงการไดอยางสมบูรณ มาตรการ
บรรเทาผลกระทบและชดเชยก็จัดทําขึ้นดวยขอมูลที่จํากัดหรือ
ลาสมยั ตัง้อยูบนสมมตฐิานทีข่าดการพสิจูนและไมสอดคลองกบั
ความจริง และมักพึ่งพาตนแบบท่ีใชกับโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา
แบบน้าํไหลผานขนาดใหญอืน่ๆ ในลาว ซึง่ทีผ่านมาประสบความ
ลมเหลวในแงการฟนฟกูารดํารงชีพหรือการบรรเทาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอม 
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