เพื่อเผยแพร่ ทันที
กระบวนการติดตามสถานการณ์แม่น้าํ โขงเผยแพร่รายงานการสังเกตการณ์เบือ้ งต้นเกี่ยวกับผลกระทบจาก
เขื่อน
นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว, 22 สิงหาคม 2565 - การค้นพบเบือ้ งต้นตามรายงานของคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขง
(MRC) ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ท่แี ล้ว พบว่า โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้ สองโครงการตามแนวแม่นาํ้ ที่สาํ คัญที่สดุ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลกระทบต่อการไหลของนํา้ ตะกอน และการประมงที่สามารถวัดผลได้ แต่ยงั เป็ นผลกระทบในระดับ
ปานกลาง
ด้วยข้อมูลการติดตามตรวจสอบเป็ นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี ซึ่งนับว่ายังเร็วเกินไปในกระบวนการหาข้อสรุ ปโดยทีม
ตรวจสอบที่ ป ระกอบด้ว ยเจ้า หน้า ที่ จ ากหลายชาติ ร่ว มกัน ภายใต้โ ครงการร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล้อ มของ
คณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขง ( MRC-Joint Environmental Monitoring (JEM)) ซึ่งริเริ่มวิธีการต้นแบบในการติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ดาํ เนินการเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั สําคัญ 5 ประการเกี่ยวกับสถานภาพของแม่นาํ้ โขง ได้แก่ อุทกวิทยา
ตะกอน คุณภาพนํา้ นิเวศวิทยาทางนํา้ และการประมง
โดยการทดสอบนีไ้ ด้ดาํ เนินการกับโครงการไฟฟ้าพลังนํา้ ที่ค่อนข้างใหม่สองโครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนดอนสะโฮงและ
เขื่อนไชยะบุรี คณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงมีเป้าหมายที่จะสร้างวิธีการและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบที่ผปู้ ระกอบการ
โครงไฟฟ้าเขื่อนพลังนํา้ ทัง้ หมดในแม่นาํ้ โขงสายหลักจะนําไปปฏิบตั ิตามในอนาคต
ในบรรดาการค้นพบที่สาํ คัญที่สดุ นัน้
ทีมตรวจสอบสังเกตพบว่ารูปแบบการไหลของแม่นาํ้ โขงโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง
สุขภาพทางนิเวศวิทยาของแม่นาํ้ ของเขื่อนทัง้ สองโครงการพบว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ในบริเวณเขื่อนต้นนํา้ และอยู่ในเกณฑ์
“ปานกลาง” ภายในพืน้ ที่กกั เก็บเขื่อนและด้านปลายนํา้ ท้ายเขื่อน ส่วนคุณภาพนํา้ ยังคง “อยูใ่ นเกณฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์” นอกจากนี ้ ภายในบริเวณพืน้ ที่กกั เก็บไม่พบหลักฐานการแบ่งชัน้ ของนํา้ (stratification) ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่ดคุณภาพนํา้ และการประมง ทัง้ นี ้ เมื่อนํา้ ไหลผ่านเขื่อนพบว่า “มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํา้ ด้านท้ายนํา้
เพียงเล็กน้อย”
ผลการติดตามยังตรวจพบความผันผวนของระดับนํา้ ในแต่ละวันที่ดา้ นท้ายนํา้ ของโครงการเขื่อนไชยะบุรีใน สปป. ลาว ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์นไี ้ ม่ได้เกิดขึน้ ที่ดา้ นท้ายนํา้ ของโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ทีม
ตรวจสอบยังสังเกตเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นในปี 2561 คือ การลดลงของความเข้มข้นและปริมาณตะกอนซึง่
ส่งผลต่อการพัดพาสารอาหารตามธรรมชาติและเสถียรภาพริมฝั่งแม่นาํ้ ทว่าการลดลงนี ้ “อาจเกิดจากการดักตะกอนโดย
โครงการไฟฟ้าพลังนํา้ ที่ตงั้ อยูใ่ นลํานํา้ สาขาและแม่นาํ้ โขงสายหลัก”
ประการสุดท้าย
ทีมตรวจสอบได้สงั เกตพบการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณต้นนํา้ ของ
โครงการเขื่อนไชยะบุรี โดยมีเสถียรภาพบางส่วนตัง้ แต่ปี 2560 ถึง 2562 และมีเสถียรภาพลดลงในปี 2563 ทัง้ นีพ้ นื ้ ที่
บริเวณด้านท้ายนํา้ ของอ่างเก็บนํา้ ยังคงมีความหลากหลายของชนิดปลาสูง ในทางกลับกัน การประมงค่อนข้างคงที่โดยมี
มูลค่าสูงในปี 2560 ลดลงในปี 2561-2562 และสูงขึน้ อีกครัง้ ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในพืน้ ที่โครงการเขื่อนดอนสะโฮง

ทีมตรวจสอบพบข้อค้นพบที่น่าสงสัยในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา คือ จํานวนปลาที่จบั ได้ลดลงในบริเวณภาคเหนือของกัมพูชา
แต่กลับเพิ่มขึน้ ทันทีท่ีบริเวณท้ายนํา้ ของเขื่อน
การค้นพบที่กล่าวมาข้างต้นนีม้ าจากวงจรการติดตามวงจรเดียว ซึ่งทีมตรวจสอบได้แนะนําให้ติดตามในช่วง 2-3 ปี ขา้ งหน้า
เพื่อหา "ข้อสรุปที่ชดั เจน" เกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํา้ และแรงกดดันอื่นๆ จากมนุษย์
“เราต้องเข้าใจความท้าทายที่เรากําลังประสบ

และระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการวัดผล” ดร.อานุลกั กิตติคณ
ุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของสํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงกล่าว “ในขณะที่รายงานฉบับนีใ้ ห้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้ แต่ก็ยงั เร็วเกินไปที่จะระบุผลกระทบทุกประการที่มาจากเขื่อน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอื่น ๆ ก็เป็ นปัจจัยเช่นกัน”
โดยรวมแล้ว รายงานการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงเป็ นส่วนหนึ่งของความพยายามใน
วงกว้างของคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงซึ่งเป็ นตัวแทนของประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อ
สร้างสมดุล: ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไฟฟ้าพลังนํา้ ผลกระทบของอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่ต่อ
สิ่งแวดล้อมเท่านัน้ แต่รวมถึงครอบครัวประมงและเกษตรกรรมหลายล้านคนที่พึ่งพาแม่นาํ้ โขงในการดํารงชีวิต
สําหรับการดําเนินงานโครงการนําร่องการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมาธิ การแม่นาํ้ โขง ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันนัน้ ทีมตรวจสอบได้ทดสอบวิธีการและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบของพวกเขาเป็ นเวลา
ประมาณหนึ่งปี แต่ภายหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก ทั้งนี ้ รายงานการติดตาม
ตรวจสอบจะเป็ นพืน้ ฐานสําหรับทัง้ นโยบายและกิจกรรมการติดตามในอนาคต ในรายงานระบุว่า ข้อมูลจากการติดตาม
ตรวจสอบสามารถช่วยกําหนดโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้ ในอนาคตเกี่ยวกับ “การกําหนดที่ตงั้ และการออกแบบ การ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ และการพัฒนา การประยุกต์ใช้และการประเมินมาตรการ
บรรเทาผลกระทบและการจัดการ” นอกจากนีย้ งั สามารถให้ "พืน้ ฐานสําหรับการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์" ระหว่างชุมชน
ริมนํา้ และประเทศภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขง
ในบรรดาข้อเสนอแนะจํานวนมากต่อคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขง ประเทศสมาชิก และผูด้ าํ เนินการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลัง
นํา้ รายงานดังกล่าวแนะนําว่า เพื่อลดผลกระทบต่ออุทกวิทยา ตะกอน และการประมง ควรร่วมกันกําหนด “เป้าหมายหรือ
จํากัดอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับนํา้ ” ในแม่นาํ้ โขงสายหลัก ใช้ระบบแจ้งเตือนการสื่อสารส่วนกลาง ร่วมกันดําเนินการ
บริหารจัดการประตูระบายตะกอน และในกรณีของโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ให้ดาํ เนินการเพิ่มความลึกบริเวณทางเข้าช่อง
ปลาผ่านและปรับปรุงทางปลาผ่าน
สําหรับโครงการในอนาคต รายงานเรียกร้องให้มี "การตรวจสอบคุณภาพนํา้ อย่างเป็ นระบบในทุกขัน้ ตอนของการก่อสร้าง
และการดําเนินงานของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้
เพื่อให้สามารถดําเนินการที่เหมาะสมได้หากสภาพนํา้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า
เกิดขึน้ "
คณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงอยู่ระหว่างการหารือถึงวิธีการบูรณาการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมาธิการ
แม่นาํ้ โขง (JEM) เข้ากับเครือข่ายการติดตามตรวจสอบแม่นาํ้ ใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม การรายงาน และการจัดการ
แบบปรับตัวในระยะยาว ซึง่ มีความสําคัญต่อการปกป้องแม่นาํ้ โขง

บันทึกบรรณาธิการ:
คณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขงเป็ นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2538 เพื่อการเจราและความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคพืน้ ที่ล่มุ แม่นาํ้ โขงตอนล่าง โดยถูกก่อตัง้ ขึน้ จากข้อตกลงแม่นาํ้ โขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย
และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็ นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรนํา้ และเป็ นศูนย์กลางข้อมูล องค์
ความรูใ้ นด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างยั่งยืนของภูมิภาค
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Mr Sopheak Meas, ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นาํ้ โขง
อีเมล : sopheak@mrcmekong.org
โทรศัพท์มือถือ: +856 20 92479737

-จบ-

