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โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตลอดป กลายเปนโครงการ
ทีฝ่ า ยสนับสนุนการสรางเขือ่ นนิยมมากขึน้ โดยเชือ่ วาเปนทางเลือกทีม่ ี
“ผลกระทบต่ํา” เมื่อเทียบกับเขื่อนแบบที่มีการเก็บกักน้ํา นิตยสาร
ฟอรบสประกาศวา “เขือ่ นผลิตไฟฟาแบบน้าํ ไหลผานตลอดปอาจเปน
ที่สุดของพลังงานสีเขียว” แตถึงแมวาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานตลอดปอาจชวยหลีกเลี่ยงผลกระทบบางประการที่มัก
เกิดขึ้นกับเขื่อนแบบที่มีการเก็บกักน้ํา เชน เขื่อนที่มีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ แตผลกระทบโดยรวมอาจรายแรงกวาก็เปนได โครงการ
เขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบน้ํ า ไหลผ า นตลอดป เ ป น อั น ตรายอย า งยิ่ ง

โดยเฉพาะกั บ นิ เวศวิ ท ยาของแม น้ํ า ซึ่ ง ให ป ระโยชน อ ย า งสํ า คั ญ กั บ
ประชาชนที่อาศัยอยูดานทายน้ํา
เนื่องจากมีแนวโนมวาบรรดาอุตสาหกรรมไฟฟาพลังน้ํา เจาหนาที่
สถาบันการเงิน และเจาหนาที่รัฐบาล ตางสนับสนุนโครงการเขื่อน
ผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตลอดป เราจึงควรมาทบทวนดูวาโครงการ
เขือ่ นผลิตไฟฟาแบบน้าํ ไหลผานตลอดปเปนอยางไรกันแน และทบทวน
ถึงภาพลักษณ “สีเขียว” ที่มักไมถูกทาทายของโครงการแบบนี้
dddddd
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คําวา “น้ําไหลผาน” (run-of-river) เปนคําที่ทําใหเกิดความ
เขาใจผิด เพราะเหมือนจะบอกวาเปนเพียงการใชประโยชนจาก
กระแสน้ําตามธรรมชาติของแมน้ํา และการผลิตพลังงานขณะที่
น้ําไหลผาน แตนั่นไมใชความจริงของโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา
แบบน้ําไหลผานตลอดป เพราะโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานทุกโครงการนี้ จะมีการควบคุมบังคับน้ําและสราง
ผลกระทบตอแมน้ํา โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
ตลอดปสวนใหญจะกักน้ําเอาไวทั้งดานหลังเขื่อน หรือผานชอง
ผันน้ําของเขื่อน
ไม มี นิ ย ามที่ เ ป น กลางเกี่ ย วกั บ โครงการเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบ
น้ําไหลผานตลอดป โดยทั่วไปแลว “น้ําไหลผาน” หมายถึง
โครงการไฟฟาพลังน้าํ ทีม่ อี า งเก็บน้าํ ขนาดเล็กหรือไมมอี า งเก็บน้าํ เลย
มีความแตกตางจากเขือ่ นทีม่ อี า งเก็บน้าํ แบบเดิม ซึง่ ตองกักน้าํ ไว
เปนจํานวนมากในชวงหนาฝน เพือ่ ใหมนี า้ํ มากพอสําหรับการผลิต
ไฟฟาตลอดทั้งป แตเพราะโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหล
ผานตลอดปมีขนาดอางเก็บน้ําที่คอนขางเล็ก จึงมักตองสรางอยู
ในแมน้ําที่มีอัตราการไหลประจําปคอนขางสม่ําเสมอ โดยอาจ
เปนการไหลตามธรรมชาติ หรือเปนการไหลทีผ่ า นการควบคุมของ
เขื่อนที่มีอางเก็บน้ําตอนเหนือน้ํา

ในทางปฏิบัติแลว เราใชคําวา “น้ําไหลผาน” แบบหลวมๆ มาก
เนื่องจากขาดนิยามที่เฉพาะเจาะจง และเนื่องจากมีการสราง
ภาพลักษณสเี ขียวใหกบั คําๆ นี้ ทําใหหลายโครงการมักอางวาเปน
โครงการแบบ “น้ําไหลผาน” มีการนําคําวาโครงการเขื่อนผลิต
ไฟฟ า แบบน้ํ า ไหลผ า นตลอดป ม าใช กั บ เขื่ อ นแทบจะทุ ก ชนิ ด
รวมทั้งเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานขนาดเล็กซึ่งผลิตไฟฟา
ในหมูบ า น ไปจนถึงเขือ่ นเบโลมอนเต (Belo Monte) ซึง่ เปนเขือ่ น
ขนาดใหญในบราซิล โดยเปนโครงการไฟฟาพลังน้าํ ใหญอนั ดับ 3
ของโลก ซึง่ จะทําใหเกิดผลกระทบรายแรงตอพืน้ ทีป่ า ฝนเขตรอน
ของบราซิลในวงกวาง ทําใหประชาชนตองอพยพหนีกวา 20,000 คน
และคุกคามตอความอยูรอดของชนพื้นเมืองที่พึ่งพาอาศัยแมน้ํา
สายนี้
แมจะมีชื่อเรียกอยางไรก็ตาม แตโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบ
น้ําไหลผานตลอดปสวนใหญแลวตองมีการกักเก็บน้ํา โดยอาจมี
การใชประโยชนแตกตางกันไป ในบางกรณี อาจมีการแปะปาย
โครงการเขือ่ นผลิตไฟฟาแบบน้าํ ไหลผานตลอดปกบั เขือ่ นทีก่ กั น้าํ ไว
เปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน ธนาคารโลกมักใชคํานี้กับ
เขื่อนที่กักเก็บน้ําไวในปริมาณเทากับการไหลของแมน้ําหนึ่งวัน
ซึ่งถือเปนนิยามที่เครงครัดกวาสถาบันอื่น แมวาโครงการเหลานี้
ไมใชวาจะปลอดจากผลกระทบ ดังที่จะกลาวถึงในบทตอไป
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1. โครงการเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบน้ํ า ไหลผ า นตามนิ ย าม
(Strict run-of-river) จะไมควบคุมกระแสการไหลของน้ํา
โดยจะมีการผลิตไฟฟาเมื่อน้ําไหลผานกังหันภายในเขื่อน
เนือ่ งจากไมมกี ารกักเก็บน้าํ โครงการเหลานีจ้ งึ มักมีผลกระทบ
น อ ยกว า เมื่ อ เที ย บกั บ โครงการเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบน้ํ า
ไหลผานอื่นๆ แตก็ยังสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมน้ําและการทําหนาที่อยางอื่นของแมน้ําอยูดี
2. โครงการเขือ่ นผลิตไฟฟาแบบน้าํ ไหลผานแบบมีอา งเก็บน้าํ
ขนาดเล็ก (Pondage run-of-river) มีการควบคุมกระแส
การไหลของน้าํ ทุกวันหรือทุกสัปดาห โดยการเก็บกักน้าํ ทีด่ า น
หลั ง ของเขื่ อ น เราเรี ย กอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก แบบนี้ ว า
“pondage” โดยมักนํามาใชกบั “การผลิตไฟฟาชวงทีม่ คี วาม
ตองการสูงสุด” (“peaking plants”) โดยน้ําจะถูกปลอยให
ไหลผานกังหันของเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟา เพื่อ
ตอบสนองชวงที่มีความตองการไฟฟาสูงสุด สงผลใหเกิด
ความตางระดับอยางมากของการไหลของแมนา้ํ โดยอาจมีการ
ผันผวนเปนรายชัว่ โมง โครงการแบบนีย้ งั อาจนํามาใชเพือ่ การ
ผลิตไฟฟาสําหรับชวงไฟฟาฐาน (baseload power) ได
3. โครงการเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบน้ํ า ไหลผ า นแบบผั น น้ํ า
(Diversion run-of-river) จะผันน้ําบางสวนผานทอ
บนดินหรือใตดิน โดยทอเหลานี้อาจมีความยาวตั้งแตหลาย
รอยเมตรไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตร เพื่อสงน้ําไปยังโรงไฟฟา
ดานทายเขือ่ น หลังจากน้าํ ไหลผานกังหันไฟฟาแลว ก็จะกลับคืน
สูแมน้ํา โครงการแบบนี้มักลดระดับน้ําในแมน้ําเปนระยะทาง
คอนขางยาว การใชระบบทอมักเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่เปนภูเขา
เชน เทือกเขาหิมาลัย แคนาดา และสวิตเซอรแลนด
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มักมีการสรางภาพวา โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
มีผลกระทบตอแมน้ําเพียงเล็กนอยหรือไมมีผลกระทบเลย กลุม
อุตสาหกรรม Clean Energy BC ในแคนาดาอธิบายวา เทคโนโลยี
แบบน้ําไหลผานตลอดปเปน “ตนธารอยางตอเนื่องของพลังงาน
หมุ น เวี ย นสี เขี ย วที่ ส ะอาด ซึ่ ง มี ผ ลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
นอยมาก” อยางไรก็ดี โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
อาจสรางผลกระทบมหาศาล โดยเฉพาะกับพืน้ ทีด่ า นทายน้าํ โดย
ผลกระทบบางประการอาจเกิดขึ้นแบบเดียวกันหมด หรืออาจมี
ความแตกตางกันไปบางขึ้นอยูกับวิธีการเดินเครื่องของเขื่อน
โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานมักสงผลกระทบอยาง
สําคัญตอปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เขื่อนแบบนี้จะปดกั้นการอพยพ
ของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ไปทางเหนือน้ําหรือทายน้ํา และปดกั้น
การไหลของตะกอนและสารอาหารไปยังพืน้ ทีน่ าํ้ ทวมถึงดานทายน้าํ
มักทําใหเกิดน้าํ ทวมบริเวณทีเ่ ปนจุดออนไหวดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ซึง่ มักเปนบริเวณใกลกบั เกาะแกงในแมนา้ํ ซึง่ เปนจุด
ทีผ่ สู รางเขือ่ นใหความสนใจ ผลกระทบเหลานีจ้ ะรุนแรงขึน้ อีกมาก
หากมีการสรางเปนลักษณะเขื่อนแบบหลายเขื่อน
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เขื่อนแบบขั้นบันได: โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
มักกอสรางเปนกลุมของเขื่อนหรือเขื่อนแบบขั้นบันไดตามแมน้ํา
เนือ่ งจากตองมีการสรางเขือ่ นแรกเพือ่ ควบคุมกระแสการไหลของ
แมน้ํา เพื่อทําใหการสรางเขื่อนแบบน้ําไหลผานดานทายน้ําเกิด
ประสิทธิภาพมากสุด แมวาแนวทางสรางเขื่อนแบบนี้อาจทําให
สามารถผลิ ต ไฟฟ า พลั ง น้ํ า ได สู ง สุ ด ต อ แม น้ํ า ในช ว งหนึ่ ง แต
ผลกระทบสะสมของโครงการแบบนี้ถือวารุนแรงมาก โดยเรา
ไมสามารถตรวจวัดผลกระทบสะสมของเขือ่ นทีม่ ตี อ คุณภาพของ
แมนา้ํ ได โดยการตรวจสอบผลกระทบของแตละเขือ่ นแยกกัน ดวย
เหตุดังกลาว โครงการแบบนี้อาจเปนการประหารชีวิตแมน้ําโดย
“ตัดแมน้ําออกเปนพันชิ้น”
เขื่อนมักสรางผลกระทบตอคุณภาพของแมน้ําโดยการแบงแมน้ํา
ออกเปนสวนๆ ความเชื่อมโยงของแมน้ําตองหายไป เนื่องจากมี
การสรางเขือ่ นหลายโครงการติดตอกัน ซึง่ ขวางกัน้ กระแสการไหล
ของแมน้ํา และกลายเปนอุปสรรคอยางสําคัญตอการอพยพของ
พันธุปลา และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอนิเวศวิทยาของแมน้ํา
ดังที่กลาวถึงขางตน เขื่อนแบบขั้นบันไดนี้ยังสงผลกระทบอยาง
รุนแรงมาก ในแงการสกัดกั้นไมใหตะกอนไหลไปดานทายน้ํา
สงผลกระทบทัง้ การเดินเครือ่ งของเขือ่ น และทีส่ าํ คัญยังสงผลกระทบ
อยางมากตอระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณของพื้นที่น้ําทวม
ถึงดานทายน้ํา ผลกระทบเหลานี้อาจตอเนื่องไปจนถึงสวนที่เปน
ปากแมน้ํา และมีผลกระทบอยางรุนแรงตอบริเวณชายฝง ทําให
เกิดการกรอนเซาะของชายฝงเร็วขึ้น
แม จ ะมี ค วามเสี่ ย งที่ เข ม ข น เนื่ อ งจากการสร า งเป น เขื่ อ นแบบ
ขั้นบันได แตรัฐบาลมักไมมีขอกําหนดใหตองประเมินผลกระทบ
ในระดับลุม น้าํ ในลักษณะทีเ่ ปนผลกระทบสะสมของหลายโครงการ
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หรือมีการประเมินผลกระทบชาเกินไป จนไมมีผลใดๆ ตอการ
เลือกที่ตั้งของเขื่อน โครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขื่อนชั้น มักเปนการสรางและเดินเครื่องโดย
บริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งมักมีขอกําหนดใหบริษัทแตละแหงตอง
ทําการประเมินและจัดการผลกระทบโดยตรงเฉพาะเขือ่ นทีต่ นเอง
รับผิดชอบเทานั้น สงผลใหผูสรางเขื่อนและรัฐบาลมักประเมิน
ผลกระทบสะสมต่ํากวาความเปนจริง ทําใหความอุดมสมบูรณ
ในพื้นที่น้ําทวมถึงลดลงอยางมาก ทําลายความอุดมสมบูรณของ
แมน้ําและการประมงริมชายฝง
รั ฐ บาลและผู พั ฒ นาโครงการไม ค อ ยทํ า การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(baseline studies) เพื่อสํารวจการมีอยูและความอุดมสมบูรณ
ของพันธุสัตวน้ํากอนจะสรางเขื่อน รวมทั้งพันธุสัตวน้ําที่เสี่ยงตอ
การสูญพันธุ ชองวางของขอมูลเชนนีท้ าํ ใหการประเมินผลกระทบ
เปนเรื่องยาก และมีการประเมินผลกระทบสะสมของเขื่อนต่ํากวา
ความเปนจริง
เขื่อนผันน้ํา: เปนการผันน้ําผานรองน้ําหลักเปนเสนทางน้ํา
ขนาดยาว โดยอาจเปนการผันน้าํ ยาวหลายสิบกิโลเมตร ซึง่ สงผล
ใหระดับน้ําลดลงอยางมาก โดยมีการนําน้ําจากแมน้ําเขาไปกักไว
ในบอน้ําจํานวนมากและสงไปตามทอตลอดเกือบทั้งป โครงการ
จํานวนมากในลักษณะนี้ สงผลใหมีการผันปริมาณน้ําสูงสุดหรือ
ปริมาณทั้งหมดจากแมน้ํา ทําใหอุณหภูมิของแมน้ําเปลี่ยนแปลง
ไป สงผลกระทบตอความเร็วและความลึกของแมนา้ํ ซึง่ อาจทําให
สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในแมน้ําตายลงอยางสิ้นเชิง
การผลิตไฟฟาในชวงความตองการสูงสุด (Peaking power):
กระบวนการแบบนีอ้ าจสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศของ
แมน้ํา แมวาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานตามนิยาม
ไมควรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําเพื่อใชผลิตไฟฟา

แตเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานที่มีอางเก็บน้ําขนาดเล็กหรือ
“pondage” อาจกําหนดเวลาการปลอยน้าํ และเวลาการผลิตไฟฟา
เปนรายชั่วโมงหรือหลายวัน เพื่อตอบสนองความตองการไฟฟา
ชวงสูงสุดหรือที่เรียกวา “peaking” อยางไรก็ดี การปลอยน้ํา
ทีส่ ะสมมาตลอดหนึง่ วันภายในเวลาไมกชี่ วั่ โมง จะทําใหเกิดความ
ผันผวนของระดับน้ําประจําวัน โดยในหนึ่งวันอาจมีทั้งสภาพ
น้ําทวมและน้ําแลงพรอมกัน กระแสน้ําเหลานี้อาจพัดพาหรือ
สงผลกระทบตอแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําและพืชพรรณ
ซึง่ เปนองคประกอบสําคัญอยางยิง่ ของหวงโซอาหาร แมจะเรียกวา
เปนโครงการแบบน้าํ ไหลผานตลอดป แตโครงการเหลานีม้ กั มีการ
เดินเครื่องในลักษณะที่สวนทางกับการไหลตามธรรมชาติของ
แมนา้ํ โรงไฟฟาทีผ่ ลิตพลังงานเพือ่ ตอบสนองความตองการสูงสุด
ยังสงผลกระทบดานความปลอดภัยอยางมากตอคนที่อาศัยอยู
ดานทายน้ํา เพราะอาจไดรับผลกระทบโดยไมคาดหมายจากการ
ปลอยน้ําในปริมาณมากของเขื่อนในเวลาเดียวกัน
แทนทีจ่ ะเปนทางเลือกทีม่ ผี ลกระทบนอยของเขือ่ นทีม่ อี า งเก็บน้าํ
ขนาดใหญ เขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผานอาจสงผลกระทบ
ทีร่ นุ แรงในระยะยาว โดยเฉพาะตอระบบนิเวศดานทายน้าํ ทีผ่ า นมา
มี ก ารมองข า มหรื อ มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบเหล า นี้ น อ ยเกิ น ไป
เนื่ อ งจากมี ค วามเชื่ อ โดยทั่ ว ไปว า โครงการแบบนี้ ไ ม น า จะมี
ผลกระทบใดๆ ประกอบกับไมมีคํานิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเขื่อน
ประเภทนี้ คํ า ว า มี น้ํ า ไหลผ า นตลอดป จึ ง ได ถู ก ใช โ ดยกลุ ม
ผู ส นั บ สนุ น เขื่ อ นบางส ว น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า งภาพลวงตาว า เป น
โครงการ “สี เขี ย ว” อย า งไรก็ ดี ผู มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ
ผูว างแผนและชุมชนตองดําเนินการตรวจสอบโครงการเขือ่ นผลิต
ไฟฟาแบบน้ําไหลผานอยางเขมงวด เชนเดียวกับโครงการเขื่อน
แบบอื่น
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Source: MRC Strategic Environmental Assessment: ICEM, 2010
*Initially proposed as a 3,300 MW project, 465 MW and 2,600 MW options have also been studied.

โครงการเขื่อนแบบขั้นบันได 11 เขื่อน มีแผนการกอสรางและ
อยูระหวางการกอสรางในแมน้ําโขงสายประธานตอนลาง โดยมี
ทั้งหมด 9 โครงการในลาว และ 2 โครงการในกัมพูชา ตางจัดวา
เปนโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน
ผูส นับสนุนโครงการระบุผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากโครงการเหลานี้
ต่าํ กวาความจริงเปนอยางมาก โดยเฉพาะผลกระทบขามพรมแดน
ของเขื่อนบนแมน้ําโขงสายประธานตอนลาง พวกเขาบอกวา
โครงการเหลานีม้ นี า้ํ ไหลผานตลอดป ซึง่ จะทําใหมคี วามเสีย่ งและ
ผลกระทบนอย อยางไรก็ดี ดังที่ตั้งขอสังเกตขางตน ยังไมมี
คํานิยามทีเ่ ปนกลางของคําวา “น้าํ ไหลผาน” ศักยภาพในการเก็บน้าํ
ขนาดของอ า งเก็ บ น้ํ า และแนวทางการเดิ น เครื่ อ งของแต ล ะ
โครงการ ซึ่งแตกตางกันไปอยางมาก โดยโครงการเขื่อนบางแหง
ในแมนา้ํ โขงสายประธานตอนลางมีศกั ยภาพในการกักการไหลของ
แมน้ําไวสองถึงสามสัปดาห โดยเฉลี่ยในชวงฤดูแลง และหนึ่งถึง
สองสัปดาหโดยเฉลี่ยในชวงฤดูน้ําหลาก
แมนา้ํ โขงมีลกั ษณะเฉพาะของฤดูนา้ํ หลากทีแ่ ตกตางกันถึง 4 ฤดู
ซึง่ มีความสําคัญตอระบบนิเวศทีอ่ ดุ มสมบูรณของแมนา้ํ เปนแหลง
ประมงน้าํ จืดขนาดใหญ และทําใหเกิดความสมดุลของตะกอนและ
สารอาหาร ซึง่ มีความสําคัญอยางมากตอผลิตภาพดานเกษตรกรรม
ในพืน้ ที่ เขือ่ นในแมนา้ํ โขงจะสงผลกระทบทีไ่ มอาจแกไขไดในชวง
ฤดูน้ําหลากของป โดยจะปดกั้นเสนทางอพยพของพันธุปลา
ทีส่ าํ คัญ และปดกันการไหลของตะกอน ทําใหเกิดผลกระทบอยาง
สําคัญตอความมัน่ คงดานอาหารและการประกอบอาชีพในภูมภิ าค
เขื่อนสานะคามในลาว เปนเขื่อนที่มีการกักน้ําไวเปนระยะเวลา
นานสุด กลาวคือในชวงปที่น้ําแลง อาจจะมีการกักปริมาณน้ําที่
ไหลเปนระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนเอาไว เขื่อนซําบอในกัมพูชาเปน
เขื่ อ นที่ มี อ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ สุ ด คิ ด เป น พื้ น ที่ 620 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสงผลใหประชาชนกวา 19,000 คนตองอพยพออก
จากพื้นที่
หากมีการสรางเขือ่ นทัง้ 11 แหงบนแมนาํ้ โขงสายประธานตอนลาง
55% ของแมน้ําสายนี้จะถูกเปลี่ยนใหเปนพื้นที่ของอางเก็บน้ํา
จํานวนมาก ทัง้ นีต้ ามแผนการประเมินสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Environmental Assessment - SEA) ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
การวางแผนและการตัดสินใจเพือ่ พัฒนาโครงการเขือ่ นผลิตไฟฟา
แบบน้าํ ไหลผานบนแมนา้ํ โขงสายประธานตอนลาง จนถึงปจจุบนั
เปนการวางแผนและตัดสินใจแบบรายโครงการแยกกัน การดําเนินงาน
เปนรายโครงการเชนนี้ กอใหเกิดปญหาจํานวนมาก และเลวราย
ยิ่งขึ้น เนื่องจากไมมีการจัดทําขอมูลฐานอยางเพียงพอ ไมมีการ
ประเมิ น ผลกระทบข า มพรมแดนหรื อ เชิ ง สะสมในโครงการ
บนแมนา้ํ สายประธานทีอ่ ยูร ะหวางการกอสรางและไมมแี ผนอยาง
รอบดานเพือ่ ตรวจสอบผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบระดับ
ลุมน้ําของโครงการ
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เขื่อนปากมูลของไทยใชงบประมาณกอสราง 24 ลานเหรียญ โดย
เปนเงินทุนจากธนาคารโลก แมวาผูสนับสนุนโครงการอางวา
จะทําใหเกิดผลกระทบที่จํากัด เนื่องจากเปนโครงการเขื่อนไฟฟา
แบบน้ําไหลผานตลอดป แตก็เปนเขื่อนที่ถูกตอตานอยางมาก
เนื่ อ งจากคาดการณ ว า จะส ง ผลกระทบอย า งรุ น แรงต่ํ า การทํ า
ประมงที่อุดมสมบูรณและหลากหลายของแมน้ํามูล ซึ่งเปนแมน้ํา
สาขาใหญสุดของแมน้ําโขง
เขื่อนแหงนี้สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนกวา 20,000 คน
ทําใหประชากรสัตวน้ําตอนเหนือของเขื่อนลดลงอยางมาก และ
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของพวกเขา เขื่อนแหงนี้
ปดกั้นการอพยพของพันธุปลาจากแมน้ําโขงไปแมน้ํามูล ซึ่งเดิม
เคยมีพันธุปลาอยูชุกชุมถึง 265 สายพันธุ บันไดปลาโจนที่
อวดอางโดยผูเ ชีย่ วชาญดานการประมงของธนาคารโลกวาจะชวย
ใหปลาอพยพได กลายเปนสิ่งที่ไรประโยชน หลังผานไป 20 ป
ชุมชนทองถิ่นยังคงเรียกรองใหมีการปลดระวางเขื่อนแหงนี้
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แม ที่ ผ า นมามี ก ารสร า งเขื่ อ นหลายสิ บ แห ง ในแม น้ํ า สาขาของ
แมน้ําโขง แตหากเขื่อนแหงนี้สรางเสร็จสมบูรณในป 2562 เขื่อน
ไซยะบุรใี นตอนเหนือของลาวจะนับเปนเขือ่ นแหงแรกในแมนา้ํ โขง
สายประธานตอนลาง จากขอมูลของรัฐบาลลาว เขือ่ นไซยะบุรเี ปน
เหมือนโครงการทดลอง และเปน “ตนแบบของเขื่อนทุกแหงที่จะ
สรางในแมน้ําโขงสายประธาน”
ผูที่จะตองแบกรับตนทุนจาก “การทดลอง” ครั้งนี้คือประชาชน
หลายลานคนทีอ่ าศัยอยูร มิ ฝง แมนาํ้ โขง ผูส นับสนุนโครงการอางวา
เนื่องจากเปนเขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน เขื่อนไซยะบุรีจะมี
สันเขือ่ นทีเ่ ตีย้ ซึง่ ทําใหนาํ้ ไหลลอดไปได อยางไรก็ดี นักวิจยั แยงวา
ผนังคอนกรีตของเขื่อนไซยะบุรีก็ยังถือวาสูงจนเปนการยกระดับ
น้ําตอนเหนือเขื่อนขึ้นไปประมาณ 30-65 เมตร ซึ่งยอมสงผลให
มีการปดกั้นการไหลของตะกอนและการอพยพของปลา
นักวิทยาศาสตรคาดการณวา เขือ่ นแหงนีจ้ ะปดกัน้ เสนทางอพยพ
ที่สําคัญของปลาประมาณ 23-100 สายพันธุ รวมทั้งปลาบึก
ซึ่ ง เสี่ ย งต อ การสู ญ พั น ธุ เขื่ อ นแห ง นี้ ยั ง จะทํ า ลายระบบนิ เวศ
ที่ซับซอนของแมน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยที่สําคัญของปลา โดยจะ
ป ด กั้ น การไหลของตะกอนและสารอาหาร ส ง ผลกระทบต อ
เกษตรกรรมยาวไปถึ ง พื้ น ที่ ด า นท า ยน้ํ า ในปากแม น้ํ า โขงของ
เวียดนาม
แมจะมีผลกระทบมหาศาลตอการประมงในภูมิภาค แตผูพัฒนา
โครงการกลับเพิกเฉยตอความเห็นรวมกันในทางวิทยาศาสตร และ
ไมใหความสําคัญตอภัยคุกคามนี้ โดยอางวา บันไดปลาโจน
สองแหงที่ออกแบบใหกับเขื่อนนี้ จะสามารถลดผลกระทบดาน
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การประมงได แตกลุม ผูเ ชีย่ วชาญการประมงทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก
ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา บันไดปลาโจนนั้นจะไมเปน
ประโยชน เนือ่ งแมนา้ํ โขงมีความหลากหลายทางชีวภาพอยางมาก
และมีจาํ นวนปลาทีม่ ากมาย แมวา จะมีการออกแบบทางปลาผาน
ใหกับปลาบางสายพันธุเทานั้น ผูเชี่ยวชาญเตือนวาเขื่อนไซยะบุรี
ซึ่งมีความสูงถึง 32 เมตร ถือวาสูงกวาระดับสูงสุดของระดับ
ที่บันไดปลาโจนจะสามารถทํางานไดผล
เขือ่ นไซยะบุรี เปนตัวอยางทีอ่ นั ตรายของการสรางเขือ่ นในแมนาํ้ โขง
โดยการพึ่ ง พาเทคโนโลยี ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การพิ สู จ น เ พื่ อ บรรเทา
ผลกระทบใดๆ จากเขือ่ น การประเมินผลกระทบดานสิง่ แวดลอม
ของโครงการ เปนการตรวจสอบผลกระทบดานทายน้าํ เปนระยะทาง
10 กิโลเมตรเทานั้น ทําใหเรายังไมทราบวาเขื่อนแหงนี้จะสง
ผลกระทบโดยรวมทัง้ หมดเทาใดตอแหลงประมงน้าํ จืดขนาดใหญสดุ
ของโลก
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ผู ส นั บ สนุ น โครงการมั ก อ า งว า เขื่ อ นดอนสะโฮงในลาวเป น
โครงการเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ า แบบน้ํ า ไหลผ า น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ บอกว า
โครงการนี้จะไมสงผลกระทบขามพรมแดนที่สําคัญ อยางไรก็ดี
การออกแบบใหเปนเขื่อนที่มีน้ําไหลผานไมไดชวยลดผลกระทบ
ของโครงการทีม่ ตี อ การประมงแตอยางใด เพราะเขือ่ นดอนสะโฮง
จะปดกั้นหนึ่งในรองน้ําสําคัญสุดในพื้นที่ ซึ่งเปนเสนทางอพยพ
ของพันธุป ลาตลอดทัง้ ป โดยมีรายงานวา ปลากวา 100 สายพันธุ
ที่อพยพผานชองฮูสะโฮงนี้ การปดกั้นฮูสะโฮงยอมสงผลกระทบ
ตอการอพยพ การหาอาหาร และแบบแผนของการเพาะพันธุข อง
สายพันธุปลาจํานวนมาก โดยอาจมีผลกระทบรายแรงตอการ
ประกอบอาชี พ และความมั่ น คงด า นอาหารของประชาชน
หลายแสนคน ปลานับเปนอาหารสําคัญและเปนชองทางหารายได
สําคัญของชุมชนในแมน้ําโขง
40% - 70% ของโปรตีนจากเนื้อสัตวในภูมิภาค มาจากการทํา
ประมงในชายฝง และมีผลการศึกษาที่ระบุวา การบริโภคโปรตีน
จากเนื้อสัตวที่ไดจากปลาอาจสูงถึง 80% สําหรับชุมชนที่อาศัย
อยูดานบนและดานลางของน้ําตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเปนที่ตั้งของ
เขื่อนดอนสะโฮง โครงการนี้ตั้งอยูหางจากพรมแดนกัมพูชาไมถึง
สองกิโลเมตร แตแมจะมีระยะทางที่ใกลเพียงเทานี้ แตที่ผานมา
ไมมกี ารประเมินผลกระทบขามพรมแดน รัฐบาลกัมพูชา ไทย และ
เวียดนาม ตางเรียกรองใหมกี ารศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ประเมินผลกระทบ
ของเขื่อนดอนสะโฮง

à¢×èÍ¹»Ò¡áº§: ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éíÒ·ÕèäÃŒÍ¹Ò¤μ

จากการศึกษาโครงการเขือ่ นปากแบง ซึง่ เปนโครงการเขือ่ นแหงทีส่ าม
ในแมน้ําโขงสายประธาน มีการระบุวา เขื่อนแหงนี้เปนโครงการ
เขื่อนผลิตไฟฟาแบบน้ําไหลผาน ซึ่งอาจมีผลกระทบรายแรงตอ
การอพยพของปลา รวมทัง้ ปลาบึกทีเ่ สีย่ งตอการสูญพันธุ ผูพ ฒ
ั นา
โครงการเสนอมาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบดานการประมง แต
มาตรการเหล า นี้ ไ ม เ คยถู ก ทดสอบมาก อ นบนแม น้ํ า ที่ มี ช นิ ด
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พันธุปลาจํานวนมากและมีความหลากหลายเชนแมน้ําโขง แมวา
กังหันของเขื่อนไดรับการออกแบบใหปลาขนาดเล็กสามารถลอด
ไปได แตปลาขนาดใหญอยางปลาบึกจะประสบปญหาในการวาย
ผานกังหันโดยไมไดรบั บาดเจ็บ การไหลอยางรวดเร็วของตัวออน
ของปลาไปดานทายน้าํ จะถูกปดกัน้ ดวยอางน้าํ ความยาว 97 กิโลเมตร
ดานหลังเขือ่ น ซึง่ มีการไหลของน้าํ อยางเชือ่ งชา สงผลใหตวั ออน
ของปลาติดอยูในอางน้ําและตกเปนอาหารของสัตวที่ลาเหยื่อ
ผูเชี่ยวชาญทํานายวาจะสงผลใหเกิดความสูญเสียของสายพันธุ
ปลาทีอ่ พยพเปนเสนทางไกล ซึง่ ถือวาเปนสายพันธุป ลาจํานวนมาก
ที่อาศัยอยูในแมน้ําโขง และเปนความมั่นคงดานอาหารสําหรับ
ทั้งภูมิภาค
นอกจากนั้น อางเก็บน้ําขนาดเล็กหรือ “pondage” ตอนเหนือ
ของเขื่อนปากแบง ซึ่งมีพื้นที่กวา 43,750 ไร โดยในพื้นที่นี้จะมี
พื้นที่ 26,112 ไร ซึ่งเปนที่ดินและเปนแหลงน้ําใชของชาวบาน
ในพื้นที่ และอีก 1,062 ไร ซึ่งเปนที่ราบลุมสําหรับทํานา คาดวา
จะมีประชาชน 800-1,100 คน ที่ตองอพยพออกจากพื้นที่
จากการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบดานสิง่ แวดลอม (EIA)
ของโครงการเขื่อนปากแบงโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ พบวา ขาด
องคความรูใ นการศึกษาระบบนิเวศทีซ่ บั ซอนของแมนา้ํ โขง ทําให
เกิดภาพทีจ่ าํ กัดอยางมากตอผลกระทบดานสิง่ แวดลอมและสังคม
ของเขือ่ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และทําใหไมสามารถประเมินผลกระทบ
ดานขามพรมแดนและสะสมของโครงการไดอยางสมบูรณ มาตรการ
บรรเทาผลกระทบและชดเชยก็จัดทําขึ้นดวยขอมูลที่จํากัดหรือ
ลาสมัย ตัง้ อยูบ นสมมติฐานทีข่ าดการพิสจู นและไมสอดคลองกับ
ความจริง และมักพึ่งพาตนแบบที่ใชกับโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา
แบบน้าํ ไหลผานขนาดใหญอนื่ ๆ ในลาว ซึง่ ทีผ่ า นมาประสบความ
ลมเหลวในแงการฟน ฟูการดํารงชีพหรือการบรรเทาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอม
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