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ຕະກອນແມ່ນຫຍັງ?

ຕະກອນ ແມ່ນອະນົງຄະທາດວັດຖຸທີ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ
ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຫີນ ແລະ ດິນ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ດໍາເນີນການຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ ທັງເປັນຕະກອນທີ່ໄຫຼໄປມາຕາມນ້ຳ�
(ສານແຂວນລອຍ) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ຕະກອນພື້ນນໍ້າ” (ມີລັກສະນະເປັນ
ເມັດໃຫຍ່ກວ່າຕະກອນທົ່ວໄປ, ເຄື່ອນຍ້າຍໄຫຼໄປມາຢູ່ພື້ນແມ່ນໍ້າ)
(ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ, 2011:43). ໃນແມ່ນໍ້າຕາມທໍາມະ
ຊາດ, ຕະກອນແມ່ນປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ອົງປະກອບດ້ານທີ່ຢູ່
ອາໄສ ແລະ ບັນດາສາຍພັນຂອງປາຊະນິດຕ່າງໆ (MRC, 2011:43;
WCD, 2000:78). ໃນລະຫວ່າງ 1 ຫາ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງໄນໂຕຣເຈັນ
ແລະ ຟົສຟໍຣັສໃນແມ່ນໍ້າ ແມ່ນມີຕະກອນປະປົນຢູ່ (MRC, 2011:
43) ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ ໄນໂຕຣເຈັນ ແລະ ຟົສຟໍຣັສ ກໍແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.
ປະລິມານຕະກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນແມ່ນໍ້າ (ຕະກອນທີ່ລອຍໂຕ
ໃນນໍ້າ) ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ສູງສຸດໃນຊ່ວງເດືອນ
ທໍາອິດ ຂອງລະດູຝົນ, ເມື່ອປະລິມານຕະກອນໄດ້ສນ
ູ ເສຍໄປໃນຊ່ວງ
ລະດູແລ້ງແລ້ວ ຈະຖືກຊະລ້າງລົງໃນແມ່ນໍ້າ (MRC, 2010).
ຕະກອນ ທີ່ລອຍໂຕໃນນໍ້າຍັງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງປະຊາກອນ, ການຖາງປ່າ, ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ,
ກາງ ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ
(Walling, 2008). ຕະກອນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນໄດ້ມາຈາກ
2 ແຫຼ່ງຫຼັກໆຄື: ຕະກອນຈາກລານຈານ (Lancang) ແລະ ພື້ນທີ
‘3S’ ທີ່ກວມເອົາສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງຄື: ເຊກອງ, ເຊແສນ ແລະ
ເຊປອກ. ໃນ 2 ແຫຼ່ງຫຼັກນີ້ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຕະກອນ
ທີ່ກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງຕະກອນທັງໝົົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ແມ່ນໍ້າຂອງ (Kummuet al., 2010; Clift et al., 2004; MRC,
2010).
ຂໍ້ມນ
ູ ຕະກອນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫາໄດ້ຍາກ ແລະ
ຍັງບໍ່ມີການສຶກສາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືວ່າມີຕະກອນປະລິມານເທົ່າໃດທີ່
ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ (Kummu and Varis, 2007;
Kummuet al., 2010). ຂໍ້ມນ
ູ ປະລິມານຕະກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍລົງ
ໄປປາກເຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມີປະລິມານຂ້ອນຂ້າງດີ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າມີ
ປະມານ 150 ຫາ 170 ລ້ານໂຕນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ
ວ່າມີປະລິມານ ຕະກອນເທົ່າໃດທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ຕາມທົ່ງພຽງ

ທີ່ນໍ້າຖ້ວມຮອດຢູ່ປາກ ເຊ (Kummu and Varis, 2007; Liu et
al. 2013).

ຕະກອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບ
ນໍ້າຂອງເຂື່ອນ?

ພະລັງງານຈາກນໍ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນ
ແມ່ນຈະຖືກກໍານົດຈາກການໄຫຼ ແລະ ຄວາມໄວຂອງແມ່ນໍ້າ.
ເມື່ອແມ່ນໍ້າໄຫຼຊ້າ ຄືຕອນທີ່ກໍາລັງໄຫຼເຂົ້າສູ່ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ, ມັນ
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຕະກອນທີ່ແຂວນລອຍຢູ່ໃນນ້ຳ�ສູນເສຍປະສິດ
ທິພາບຂອງມັນ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນທີ່ໜັກກວ່າ. ອຸປະສັກ
ທາງດ້ານຟິຊິກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ ເປັນຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ຕະກອນ
‘ຄ້າງ’ ຢູ່ຫຼັງກໍາແພງຂອງເຂື່ອນ (MRC, 2009; Morris and Fan,
1997; Thorne et al.,2011; Fu et al., 2008).
ຕະກອນ ແມ່ນບັນຫາຫຼັກທີ່ຄວນຄຳ�ນຶງສະເໝີສຳ�ລັບນັກວາງແຜນ
ແລະ ນັກວິສະວະກອນສ້າງເຂື່ອນເພາະວ່າມັນຈະຫຼຸດປະລິມານ
ຂອງ ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ�, ຖ້າຫາກບໍ່ມີການກວດກາເປັນປະຈຳ�ມັນ
ອາດຈະສ້າງບັນຫາເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງນໍ້າເຂົ້າໃນອ່າງເກັບນ້ຳ�ເກີດ
ຕິດຂັດ ແລະ ການສະໜອງນ້ຳ�ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນ
ປະໂຫຍດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ�, ຊົນລະປະທານ,
ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆ. (Morris and Fan, 1997;
Thorne et al., 2011; Vörösmartyet al., 1997).
ນັກກໍ່ສ້າງເຂື່ອນພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາວິທີທີ່ຈະມາແກ້ໄຂບັນຫາ
ການຕົກຄ້າງຂອງຕະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີພື້ນທີ່ພຽງພໍ
ໃນການດັກເກັບຕະກອນໃນອ່າງເກັບນ້ຳ� ເພື່ອລະບາຍຕະກອນອອກ
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເພື່ອໃຫ້ອ່າງເກັບນ້ຳ�ສາມາດຮັກສາປະລິມານ
ນ້ຳ�ໄວ້ເຕັມລະດັບທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພື້ນທີ່ໃນການດັກເກັບຕະກອນ ຈະມີຕະກອນຕົກຄ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆຕາມໄລຍະເວລາ ແລະ ເຂື່ອນກໍຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດປະລິມານໃນ
ການເກັບກັກນ້ຳ�ລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າພື້ນທີ່ອາ
່ ງເກັບນ້ຳ�ຈະເຕັມ
ໄປດ້ວຍຕະກອນ (Morris and Fan, 1997; Thorne et al.,
2011;Fuet al., 2008).
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ຕະກອນປະລິມານເທົ່າໃດທີ່ຖືກກັກໄວ້ໂດຍເຂື່ອນແມ່ນ້ຳ�
ຂອງ?

ແລະ ທັງຫຼຸດຈຳ�ນວນ ຕະກອນທີ່ມີຢູ່ລົງອີກດ້ວຍ (Kummu and
Varis, 2007). ການຫຼຸດລົງຫຼາຍຂອງຕະກອນ ສາມາດກະຕຸ້ນການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ຮບ
ູ ຮ່າງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງ
ແມ່ນໍ້າ ເຊິ່ງຈະກະທົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະຜົນຜະລິດ
ດ້ານກະສິກໍາອີກດ້ວຍ (MRC, 2011). ໃນເຂດອ່າງເກັບນໍ້າກ້ອງເຂື່ອນ,
ຜົນກະທົບທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ກວມເອົາບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ຂອງລະບົບນິເວດ, ຄວາມໃສຂອງນໍ້າ, ສົມດູນຂອງຕະກອນ,
ປະລິມານສານອາຫານ ແລະ ທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າ (Morris
and Fan, 1997). ການປ່ຽນແປງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນ
ແລະ ກະແສການໄຫຼຂອງນ້ຳ�ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້
ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນເຂດແຄມນໍ້າ ແລະ ເຂດນອກແຄມນໍ້າ (ICEM,
2010;Fuet al.,2008; MRC, 2011; MRC, 2009).

ເຂື່ອນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບການສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນ
ຍ້າຍຂອງຕະກອນ ເຂື່ອນມານຫວານສະກັດກັ້ນປະລິມານການ
ເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນລົງເຖິງ 20% ໃນໄລຍະການດຳ�ເນີນງານ 10
ປີທຳ�ອິດ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານຂອງຕະກອນທີ່ໄຫຼລົງ
ມາເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ຂອງຫຼຸດລົງເຖິງ 20 ລ້ານແມັດກ້ອນ. ໄດ້ມກ
ີ ານ
ຄາດຄະເນວ່າເມື່ອເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກຢັງຊີສຳ�ເລັດແລ້ວຈະສະກັດ
ກັ້ນເອົາຕະກອນປະມານ 90% ຂອງຕະກອນໃນເບື້ອງເທິງແມ່ນ້ຳ�
ຂອງທີ່ໄຫຼລົງມາເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ຂອງ (Kummu and Varis, 2007;
MRC, 2010:73).

ເຂື່ອນຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດໃນດ້ານປະສິດທິພາບຂອງ
ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງເຂື່ອນ?

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນຈາກບ່ອນໜື່ງໄປອີກບ່ອນໜື່ງແມ່ນເປັນ
ບັນຫາທີ່ມຄ
ີ ວາມສຳ�ຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍໆສະບັບ
ໄດ້ມຄຳ�
ີ ຄິດເຫັນວ່າໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ ປະລິມານການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຂອງຕະກອນຈາກເບື້ອງເທິງແມ່ນ້ຳ�ຂອງມີການຫຼຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາຈະມີການຂະຫຍາຍຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ບາງຄຳ�ຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດ
ລົງສູງເຖິງ 50% ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມານຫວານ
(Manwan)ໃນແມ່ນ້ຳ� ຢັງຊີກຽງ (LancangJiang) ທີ່ສ້າງສຳ�ເລັດໃນ
ປີ 1993 (Lu and Siew, 2006; Fu and He, 2007; Kummu
and Varis, 2007; Adamson, 2009; Wang, et al., 2011).

ເມື່ອມີການຄາດຄະເນອັດຕາການເກັບກັກຕະກອນໃນອ່າງເກັບ
ນ້ຳ� ກໍມຄ
ີ ວາມສຳ�ຄັນທີ່ຈະຄຳ�ນຶງເຖິງ ’ຜົນກະທົບຂອງການເກັບກັກ’
ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະ ແລະອ່າງເກັບນ້ຳ�ໜ້າເຂື່ອນ
ຈະຫຼຸດການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນລົງສູອ
່ ່າງເກັບນ້ຳ�ກ້ອງເຂື່ອນແນວ
ໃດ(MRC, 2009:16). ອີງຕາມການຄາດຄະເນເຫັນວ່າ ປະລິມານ
ຂອງຕະກອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ປະມານ 50% ຈະສູນຫາຍໄປເນື່ອງ
ຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກໃນປະເທດຈີນ ແລະ ແມ່ນ້ຳ�
ສາຂາຍ່ອຍ 3S. ສະນັ້ນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ�ຕົກ 12 ແຫ່ງໃນລຸ່ມ
ແມ່ນ້ຳ�ຂອງຄວນກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບໍ່, ປະລິມານຕະກອນຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ
ຫຼື ບໍ່ (ICEM, 2010; MRC, 2011).
ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາໃນເຊີງອະນຸລັກ
ໃນຈຸດທີ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນເຊັ່ນ: i) ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ
ໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນທີ່ເປັນປົກກະຕິ ii)
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການຜົນກະທົບ
ຈາກການສະກັດກັ້ນຕະກອນລົງສູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ�ຂອງ ແລະ ການຕົກ
ຄ້າງຂອງຕະກອນໃນທາງໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ຳ�ສູ່ອ່າງເກັບນ້ຳ� (ICEM,
2010:77; Kummuet al., 2010:182; Roberts, 2004).
ສັງເກດໄດ້ວ່າ ໃນທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄາດຄະເນໃນ
ອະນາຄົດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນໃນອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ້ຳ�
ຂອງແມ່ນຊັບຊ້ອນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳ�ກັດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຮູບແບບຂອງຕະກອນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການປ່ຽນແປງ
ການນຳ�ໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ໃນບໍລິ ເວນອ້ອມຂ້າງຕະຫຼອດເຖິງການປ່ຽນແປງ
ຂອງທຳ�ມະຊາດ (Thorne et al.,2011; Adamson, 2009).

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຈາກການຕົກຕະກອນໃນອ່າງ
ເກັບນ້ຳ�?

ເຂື່ອນໄດ້ປຽ່ ນແປງຄຸນນະພາບຂອງແມ່ນ້ຳ�ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນ

ໄດ້ມກ
ີ ານຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ມໃີ ນໂລກ
ໄດ້ສນ
ູ ເສຍເນື້ອທີ່ໃນການຕົກຕະກອນເຖິງ 1% ໃນແຕ່ລະປີ. ພື້ນທີ່
ໃນການກັກເກັບນໍ້າທີ່ເສຍໄປນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກກໍ່ຄື ມັນເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອ
ຜະລິດໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ (Morris and Fan, 1997; Fu et al., 2008).
ຕະກອນທໍາອິດທີ່ໄຫຼເຂົ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າຈະໃຫ່ຍ, ເນື້ອຕະກອນຂ້ອນ
ຂ້າງຫຍາບ (ເປັນຫີນນ້ອຍ, ແຮ່ ແລະ ຫີນກ້ອນໃຫຍ່). ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ທໍາອິດທີ່ສາ
້ ງເຂື່ອນໃນແມ່ນໍ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕະກອນມີປະລິມານເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ເພາະວ່າຍັງບໍ່ມເີ ຂດພື້ນທີ່ໜ້າເຂື່ອນທີ່ກັ້ນມັນ (ICEM, 2010).
ການຕົກຕະກອນອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບກົນໄກຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງ
ຕົວເຂື່ອນ, ບັນດາປະຕູລະບາຍນໍ້າ ແລະ ທາງນ້ຳ�ເຂົ້າຫາເຄື່ອງປັ່ນໄຟ
ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ (MRC,
2009). ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລົ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງ
ກ່າວເທົ່າກັບອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອ
ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າ. ເຂື່ອນນໍ້າລົ້ນຍັງໄດ້ຫຼຸດອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າໄວ້,
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຕະກອນປະໄວ້, ແຕ່ອັດຕາການໄຫຼແມ່ນຕໍ່າກວ່າເຂື່ອນທີ່
ມີອ່າງເກັບນໍ້າ. ນັກອອກແບບເຂື່ອນນໍ້າລົ້ນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມ
ເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກອື່ນໆ
(Morris and Fan, 1997). ນັກອອກແບບເຂື່ອນພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ຫຼຸດປະລິມານຕະກອນທີ່ຖກ
ື ກັກໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານ
ຂອງເຂື່ອນໃຫ້ຍາວນານຂື້ນຕະຫຼອດເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງ
ສ້າງອີກດ້ວຍ(MRC, 2009; Morris and Fan, 1997).

ການຕົກຕະກອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ລຸ່ມນໍ້າ?

ເຂື່ອນທີ່ກກ
ັ ເກັບຕະກອນໄວ້ຈະປ່ອຍນໍ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນ
ທີ່ຂອງຕະກອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນຊ່ວຍເຂົ້າໃນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ (Kondolf, 2008). ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຕະກອນທີ່ບໍ່ອິ່ມ
ນໍ້າຈະກັດເຊາະພື້ນທ້ອງແມ່ນໍ້າ ແລະ ແຄມນໍ້າຈົນກວ່າວ່ານໍ້າດັ່ງກ່າວ
ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸໄດ້ອີກໃນຈຸດທີ່ເຖິງພາວະສົມດູນ.
ໄດ້ມກ
ີ ານຄາດຄະເນວ່າໃນແມ່ນໍ້າຂອງ, ຂະບວນການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດຜົນໄດ້ຮັບວ່າແມ່ນໍ້າລໍາທານຈະແຫ້ງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ກວ້າງຂວງໃຫ້ແກ່ທຢ
ີ່ ອ
ູ່ າໄສໃນນໍ້າ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການທໍາລາຍບ່ອນ
ວາງໄຂ່ຂອງປາຈໍານວນຫຼາຍ. ຂະບວນການນີ້ມີທ່າອ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງລົງໄປເຖິງເຂດສາມຫຼ່ຽມເສດຖະກິດ
ຂອງຫວຽດນາມໄດ້ (MRC, 2010; MRC, 2009; Kummu and

Varis, 2007; Roberts, 2004; Thorne et al.,2011; WCD,
2000; Morris and Fan, 1997). ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນ
ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງກັນຕໍ່ໄປ.
ບໍ່ແມ່ນວ່າຜົນກະທົບທີ່ມທ
ີ ່າອ່ຽງວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຈະເປັນແຕ່ຜົນເສຍ
ສະເໝີໄປ, ຕົວຢ່າງວ່າຕະ ກອນທີ່ຖກ
ື ກັກໄວ້ນັ້ນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ
ຕໍ່ກບ
ັ ບາງລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ເຊັ່ນ: ລະບົບນິເວດວິທະຍາເຂດຊາຍຝັ່ງ,
ແຕ່ອີກແງ່ໜຶ່ງກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກລະດັບຕະກອນ
ແຂວນລອຍທີ່ສງູ ຈົນເກີນໄປໃນນໍ້າໄດ້ (Rogers, 1990; Morris
and Fan, 1997).

ຈະຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕະກອນແຂວນລອຍທີ່ເກີດຈາກ
ຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນນໍ້າຂອງໄດ້ແນວໃດ?

ຕະກອນແຂວນລອຍໄດ້ບັນຈຸສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາ
ລະບົບໃນແມ່ນໍ້າ, ສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຟົດສຟໍຣັສ ແລະ ໄນໂຕຣ
ເຈນໃນແມ່ນໍ້າແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງຕະກອນ(Koponenet al., 2010;
Lu and Siew, 2006; Thorne et al., 2011), ຟົດສຟໍຣັສແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນເປັນຕົວຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນ
ພື້ນຖານຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາໃນແຫຼ່ງນໍ້າສະອາດ. ການຄາດ
ຄະເນທີ່ຖກ
ື ຕ້ອງຂອງຈໍານວນຟົດສຟໍຣັສ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນທີ່ຢູ່ກັບ
ຕະກອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນ
ູ
ພຽງພໍທີ່ກ່ຽວພັນກັບສານອາຫານ ແລະ ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແຕ່ ກໍໄດ້ມກ
ີ ານຄາດຄະເນວ່າປະມານ
2 ໃນ 3 ຂອງຟົດສຟໍຣັສໃນແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຕະກອນ
(MRC, 2011; Thorne et al., 2011). ການຄາດຄະເນໃນເອກະສານ
ບາງສະບັບໄດ້ກ່າວເຖິງປະລິມານຕະກອນແຂວນລອຍຂະໜາດ
ປົກກະຕິທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປພື້ນທີ່ຮາບພຽງລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມ
ວ່າມີປະມານ 26,400 ໂຕນ/ປີ.

ຕໍ່ກັບປະລິມານ ແລະ ປະເພດຂອງປາ (Kummu and Varis,
2007; Morris and Fan, 1997; WCD, 2000). ປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວາງໄຂ່ຢູ່ພນ
ື້ ນໍ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕະກອນ
ແລະ ຕົມອາດຈະຝັງຫຼືທໍາລາຍໄຂ່ຂອງປານັ້ນໄດ້ (MRC, 2011;
MRC, 2010; ICEM, 2010; Roberts, 2004).
ການກັກເກັບຕະກອນຢູ່ເຂດກ້ອງເຂື່ອນ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ທັງຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນປາ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດ
ໃນນໍ້າເຊື່ອມໂຊມລົງ. ການປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂຂອງ
ຕະກອນທີ່ມຫຼ
ີ າຍເກີນໄປໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ປາ ແລະ ສິ່ງທີ່ມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ
ໃນນໍ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດ້ານສານ
ອາຫານ ແລະ ການວາງໄຂ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ (Kummu and
Varis, 2007; Morris and Fan, 1997; WCD, 2000). ການຫຼຸດ
ລົງຂອງສານອາຫານທີ່ມີຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ພືດນໍ້າ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກຂອງປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເປັນ
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານໃນນໍ້າ (MRC, 2011, 2010;
ICEM, 2010; Roberts, 2004). ນອກຈາກນີ້ກຍ
ໍ ັງອາດເກີດຜົນ
ເສຍຕໍ່ກັບການປະມົງອີກດ້ວຍ(MRC, 2011; Haiet al., 2009).
ເຂດກ້ອງເຂື່ອນຢາລີ (YaliFalls) ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນ
ປະເທດກໍາປູເຈຍໄດ້ລາຍງານວ່າການຫາປາໃນພື້ນທີ່ພາຍຫຼັງມີ
ການສ້າງເຂື່ອນນັ້ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຫຼຸດລົງຂອງການ
ປະມົງແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບປະລິມານຄວາມຂຸ່ນ ແລະ ຕະກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
(ມັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຕະກອນກັດເຊາະຕາຝັ່ງ), ແລະ ສາມາດກັດເຊາະ
ພືດໃນນໍ້າໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ. ປະລິມານຕະກອນທີ່ສູງຂຶ້ນສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ຕະກອນທັບຖົມບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ສຳ�ຄັນຂອງປາ, ແລະ ມັນອາດ
ຈະສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ແກ່ຊະນິດພັນປາ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບ
ປະລິມານຕະກອນທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ (Wyatt and Baird, 2007).

ເຂື່ອນໄດ້ຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານແຂວນລອຍໃນແມ່ນໍ້າ, ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Koponenet al., 2010; Lu and Siew, 2006; Thorne et al.,
2011; MRC, 2011; Rosenberg et al., 1997; Nikula,
2005). ມີມີການຄາດຄະເນວ່າຖ້າຫາກປະເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ,
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມດໍາເນີນການສ້າງເຂື່ອນໃຫຍ່ 11 ແຫ່ງ ແລະ
ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍອີກ 71 ແຫ່ງ (ບໍ່ລວມເອົາເຂື່ອນ 6 ແຫ່ງ
ທີ່ສ້າງແລ້ວຂອງປະເທດຈີນ), ປະລິມານຕະກອນແຂວນລອຍຂະໜາດ
ປົກກະຕິຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 75% (ຫຼື ປະມານ 6,600
ໂຕນ/ປີ). ປະມານ 25% ຂອງຕະກອນແຂວນລອຍທີ່ຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນ
ເປັນຜົນມາຈາກການສ້າງເຂື່ອນໃຫຍ່ (ICEM, 2010). ອີກຢ່າງໜຶ່ງ,
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມກ
ີ ານປ່ອຍນໍ້າ, ພື້ນທີ່ເຂດກ້ອງເຂື່ອນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທີ່ຕະກອນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ
ສູງຜິດປົກກະຕິ (MRC, 2011).

ດ້ານການກະສິກໍາ

ປະລິມານຕະກອນທີ່ຫຼຸດລົງຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ທັງສິ່ງແວດລ້ອມ
ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ທາງສັງຄົມ, ໃນພາກຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະໄດ້ມີ
ການພິຈາລະນາບາງຜົນກະທົບຢ່າງລະອຽດ.

ການເດີນເຮືອເພື່ອການຄ້າ ຫຼື ເພື່ອການດໍາລົງຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ ກໍຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສັ່ງສົມໃນພື້ນທີ່ປິດ, ເຂດສາມຫຼ່ຽມ,
ທ່າເຮືອ ແລະ ທາງເດີນເຮືອ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມກ
ີ ານປ່ອຍນໍ້າອອກ
ຈາກ ເຂື່ອນ (Morris and Fan, 1997). ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເກັບກັກນໍ້າ,
ເມື່ອປະຕູນໍ້າປິດ, ເບິ່ງຄືວ່າຄວາມສະຖຽນຂອງຊາຍຝັ່ງ ແລະ ພື້ນນໍ້າ
ທີ່ຖກ
ື ຕະກອນບໍ່ອິ່ມນໍ້າກັດເຊາະເຂດກ້ອງເຂື່ອນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ກັບການເດີນເຮືອໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມແມ່
ນໍ້າຂອງ, ເຂດພື້ນທີ່ໆມີການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າສູງ (ICEM, 2010).

ການປະມົງ ແລະ ຊະນິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ

ການກັກເກັບຕະກອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງຊີວະ
ວິທະຍາຂອງນໍ້າຫຼຸດລົງ. ໃນເຂດໜ້າເຂື່ອນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕະກອນ
ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດໃນອ່າງເກັບນໍ້າມີການປ່ຽນແປງ, ມີຜົນກະທົບ

ເມື່ອນໍ້າຖ້ວມຕະກອນຈະຕົກຄ້າງຢູ່ບ່ອນເຂດດິນທາມແຄມນໍ້າ.
ເຂດດິນທາມແຄມນໍ້າແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ມຄ
ີ ວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ ແລະ
ຍັງໄດ້ມບ
ີ ົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາ. ການ
ຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານຕະກອນແຂວນລອຍ ແລະ ສານອາຫານທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາຂອງພາກພື້ນ (ICEM,
2010; MRC, 2011). ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່ກັບຜົນ
ຜະລິດຂອງເຂົ້າໃນພາກພື້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ແຕ່
ວ່າຜົນກະທົບໄລຍະຍາວນັ້ນອາດຈະມີຄວາມຮຸນແຮງກວ່າ. ປະລິ
ມານຕະກອນທີ່ຫຼຸດລົງຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ສນ
ູ ເສຍພື້ນທີ່ການກະສິກໍາ
ໃນເຂດດິນທາມ, ດິນແຄມນໍ້າ ແລະ ດິນບໍລເິ ວນນໍ້າຖ້ວມ. ປະຊາຊົນ
ຜູ້ທຸກຍາກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າຫາກເກີດການສູນ
ເສຍດິນກະສິກໍາດັ່ງກ່າວ (ICEM, 2010; Haiet al., 2009).

ການເດີນເຮືອ
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຕະກອນທີ່ຖືກເກັບກັກ
ໄວ້ຈະມີຜົນດີໃນດ້ານການເດີນເຮືອໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຕ
ະກອນທີ່ເຂົ້າໄປສະສົມໃນຊ່ອງທາງເດີນເຮືອ (Hori, 2000).

ລະບົບເຂດທົ່ງພຽງນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕົງເລສາບຂອງກໍາປູເຈຍ
ລະດູນໍ້າຖ້ວມຂອງທົ່ງພຽງນໍ້າຖ້ວມກໍາປູເຈຍລວມເອົານໍ້າຕົງເລ
ສາບ ແມ່ນເປັນພື້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງໃນການສ້າງຜົນຜະລິດສູງໃນ
ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ, ໃນທຸກໆປີມຕ
ີ ະກອນ ແລະສານອາຫານປະມານ
80% ໄຫຼເຂົ້າສູ່ລະບົບແຫຼ່ງນໍ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງຄົງໄວ້ຫຼັງຈາກ
ນໍ້າຖ້ວມຜ່ານໄປ. ຝຸ່ນທໍາມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງ
ຍິ່ງເຂົ້າໃນຜົນຜະລິດທາງດ້ານການກະສິກໍາແລະ ການປະມົງ
(MRC, 2005; Sarkkulaet al.,2003; Kummuet al., 2008;
Nikula 2005; Zalingeet al., 2003; Sarkkulaet al., 2003;
Zalingeet al., 2003).

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕະກອນແຂວນລອຍທີ່ຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມ
ສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຄວາມສົມດູນຂອງສານອາຫານໃນແຫຼ່ງນໍ້າ
ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນຜະລິດທີ່ເກີດຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວ (ICEM, 2010;
Sarkkulaet al.,2003; Koponenet al., 2010). ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ທີ່ຫຼຸດລົງຂອງປ່າຊາຍເລນທີ່ຕອບສະໜອງບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນ
ເພາະພັນປາທີ່ສໍາຄັນອາດຈະຫຼຸດລົງ (Kummuet al., 2008).
ຖ້າຫາກເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ມີ
ການຄາດຄະເນວ່າຜົນຜະລິດໃນພື້ນທີ່ໃຫຍ່ຂອງທົ່ງພຽງນໍ້າຖ້ວມ
ກໍາປູເຈຍຈະຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ (Koponenet al., 2010).

ເຂດສາມຫຼ່ຽມຫວຽດນາມ

ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບາງບົດໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າມີຕະກອນປະ
ມານ 79 ລ້ານ ເມຕຼິກໂຕນໄຫຼເຂົ້າສູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມແມ່ນໍ້າຂອງ
ຫວຽດນາມໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງ 9 ຫາ 13 ລ້ານໂຕນ ແມ່ນຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມ
ທົ່ງພຽງນໍ້າຖ້ວມ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄປຊ່ວຍເສີມພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່
ເຂດສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ເພີ່ມຝຸ່ນໃສ່ເຂດການປະມົງຊາຍຝັ່ງ (Huang
and Tamai, 1999; Fox and Sneddon, 2005). ຕະກອນທີ່ຄ້າງ
ຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງແຄມນໍ້າຕື້ນຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງ
ຊາຍຝັ່ງຈາກຄື້ນໃນນໍ້າ. ຕະກອນທີ່ຫຼຸດລົງຈະເຮັດໃຫ້ຊາຍຝັ່ງເກີດ
ການເຊາະເຈື່ອນ(Wolanskiet al.,1996), ຂະບວນການມີແນວໂນ້ມ
ວ່າຈະເຊື່ອມໂຊມລົງເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລສູງຂຶ້ນຍ້ອນການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເຊາະເຈື່ອນຂອງແຄມຝັ່ງເຂດກ້ອງ
ເຂື່ອນໃນອ່າງເກັບນໍ້າແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຕະກອນທີ່ບໍ່ອິ່ມນໍ້າ
ຈະໄປທົດແທນຕະກອນທີ່ຈະຖືກກັກໄວ້ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນໃນ
ອ່າງເກັບນໍ້າ (MRC, 2010:73). ປະຊາກອນປະມານ 1 ລ້ານຄົນ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງແຄມຝັ່ງ
ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສນ
ູ ຫາຍໄປຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມແມ່ນໍ້າຂອງໃນປີ 2050
(IPCC, 2007).
ການກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງຂອງຫວຽດນາມແມ່ນຂຶ້ນກັບຕະກອນ
ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍສານອາຫານ (Wild and Loucks, 2012; ICEM,
2010). ປະລິມານຕະກອນທີ່ຫຼຸດລົງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບົ່ງບອກເຖິງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກໍາລັງຈະສູງຂຶ້ນທັງການກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງ.
ການພັດທະນາການກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງອາດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີທາງເລືອກໃໝ່ຂອງແຫຼ່ງສານອາຫານ, ແຕ່ຜົນກະທົບ
ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຂດສາມຫຼ່ຽມແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຢ່າງຊັດເຈນ (ICEM, 2010).

ປະສິດທິພາບຂອງອ່າງເກັບນໍ້າແມ່ນເຮັດໃຫ້ຍືນຍົງໄດ້ບໍ່?

ໃນຂະນະທີ່ການຕົກຕະກອນຂອງອ່າງເກັບນໍ້າໄດ້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາ
ເລື້ອຍໆວ່າ ເປັນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້, ການສະໜອງນໍ້າ
ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ຖືກຜະລິດຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ນໍ້າຕົກພັດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນທາງຍືນຍົງໄດ້ຈົນກວ່າວ່າ
ຂະບວນການຕົກຕະກອນຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ(Morris and
Fan, 1997).
ຕາມຫຼັກການແລ້ວ, ເຂື່ອນຈະຕ້ອງສ້າງໃນຮູບແບບທີ່ຄາດຄະເນ
ວ່າຈະມີການກັກເກັບຕະກອນໄວ້ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສດ
ຸ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາ
ຕະຫຼອດເຖິງການຫຼຸດທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ກ້ອງເຂື່ອນ (MRC, 2011). ການຈັດ
ການຕະກອນທີ່ຍນ
ື ຍົງຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປເປັນບັນຫາທີ່ຄວນຄົ້ນຄິດ
ໃນການຈັດການ ສັນປັນນໍ້າ, ແມ່ນໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ເຂື່ອນ
ລວມໄປເຖິງຜົນກະທົບສະສົມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ຂະບວນການ
ດັ່ງກ່າວຈະລວມເອົາການປະເມີນຜົນກະທົບການຕົກຕະກອນ
(Morris and Fan, 1997), ການຄໍານຶງເຖິງການເລືອກພື້ນທີ່ທີ່
ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກແບບເຂື່ອນ, ຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ,
ການກວດສອບ ແລະ ການຈັດການທີ່ທ່ຽງກົງ (MRC, 2009).
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກຕະກອນ ແລະ ຮັກສາຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍ
ສານອາຫານທີ່ປກ
ົ ກະຕິໄປສູ່ເຂດກ້ອງເຂື່ອນ ແລະ ຈໍາກັດຜົນກະທົບ
ທາງສັນຖານວິທະຍາ, ເຂື່ອນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານກໍາຈັດຕະກອນຢ່າງສະໝໍ່າ
ສະເໝີ (Thorne et al., 2011). ການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືການກໍາຈັດຕະກອນ
ທີ່ສະສົມໃນອ່າງເກັບນໍ້າອອກແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ມລ
ີ າຄາແພງ
ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ(Morris and Fan, 1997). ຍັງມີທາງເລືອກອື່ນໆ
ໃນການກໍາຈັດຕະກອນອອກ, ລວມເຖິງການກໍານົດເສັ້ນທາງຂອງ
ຕະກອນ, ຫຼີກລ້ຽງຕະກອນ, ລ້າງຕະກອນ (ລະບາຍຕະກອນ),
ເຄື່ອງກົນຈັກກໍາຈັດຕະກອນ ແລະ ກັບດັກຕະກອນ (MRC, 2009).
ເຂື່ອນສາມາດຫຼຸດບັນຫາຕະກອນລົງໄດ້ ໂດຍການສ້າງປະຕູລະບາຍ
ຕະກອນຢູ່ກໍາແພງເຂື່ອນ, ປະຕູດັ່ງກ່າວຄວນຈະຕັ້ງຢູ່ຖານຂອງ
ກໍາແພງ ແລະ ເປີດເປັນໄລຍະເພື່ອປ່ອຍຕະກອນອອກຈາກອ່າງເກັບ
ນໍ້າ. ນອກນີ້, ຍັງສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ວ່າ
ສາມາດ ຮັກສາຕະກອນເຂດກ້ອງເຂື່ອນໄວ້ໄດ້. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນ
ຈິງແລ້ວ, ບໍ່ມີເຂື່ອນໃດໃນແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີປະຕູລະບາຍຕະກອນ
ເນື່ອງຈາກວ່າຈະເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທຶນຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ
ກໍຍອ
້ ນວ່ານໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າບາງສ່ວນຈະຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຊ່ວຍ
ລະບາຍຕະກອນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.
ນັກວາງແຜນເຂື່ອນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດວ່າວິທກ
ີ ານໃດຈະເປັນວິທທ
ີ ີ່
ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບເຂື່ອນແຕ່ລະແຫ່ງ, ການຈັດການຕະກອນ
ໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕອ
້ ງອາໄສການຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ນັກດໍາເນີນ
ງານຂອງເຂື່ອນ, ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງເປັນຕົວແທນ
ໃນນາມສິ່ງແວດລ້ອມຕະຫຼອດເຖິງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ຕິດແທດກັບແມ່ນໍ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດ (MRC, 2009).

ສາມາດບັນເທົາຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຫຼຸດລົງຂອງ
ປະລິມານຕະກອນຜ່ານຂະບວນການອື່ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ໜຶ່ງໃນແນວຄວາມຄິດ, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດທົດແທນ
ສານອາຫານທີ່ເສຍໄປຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕະກອນແຂວນ

ລອຍທີ່ຫຼຸດລົງໄດ້ ແຕ່ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການທົດ
ສອບກ່ອນ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຕະກອນທີ່ມສ
ີ ານອາຫານອຸດົມ
ສົມບູນແມ່ນມາຈາກພູ (ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນປະເທດຈີນ), ໃນກໍລະນີ
ທີ່ການໃຫ້ຝຸ່ນບໍ່ສາມາດທົດແທນຂອບເຂດທີ່ສານອາຫານສູນເສຍ
ໄປໄດ້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອເຂົ້າໃຈ
ເຖິງຕ່ອງໂສ້ສານອາຫານໃນແມນໍ້າຂອງ (Koponenet al., 2010).
ວິທກ
ີ ານອື່ນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີແມ່ນ ”ການເພີ່ມຕະກອນ” ຫຼືການເພີ່ມ
ຕະກອນເຂດກ້ອງເຂື່ອນຢ່າງເໝາະສົມ, ການເພີ່ມຕະກອນຕ້ອງໄດ້
ມີການກວດສອບຄິດໄລ່ປະລິມານຕະກອນທີ່ຖືກກັກໄວ້ໃນອ່າງ
ເກັບນໍ້າຕະຫຼອດເຖິງຄວາມໄວທີ່ຫຼຸດລົງຂອງແມ່ນໍ້າກ້ອງເຂື່ອນ,
ນອກຈາກນີ້ກຕ
ໍ ອ
້ ງຄໍານຶງເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ຫຼຸດລົງຂອງການເຄື່ອນ
ຍ້າຍຕະກອນ. ຜົນກະທົບທາງນິເວດວິທະຍາຂອງການເພີ່ມຕ້ອງກອນ
ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ (MRC, 2009).

ສະຫຼຸບ

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະມີທ່າອ່ຽງເກີດຂຶ້ນຂອງການພັດທະນາເຂື່ອນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະກອນ ລວມໄປເຖິງສານອາຫານ, ລະບົບນິເວດ
ໃນແມ່ນໍ້າ ແລະ ທາງເດີນເຮືອ, ແລະ ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ
ກໍຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາ. ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ກວ້າງ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນ ແລະ ສານອາຫານໃນແມ່ນໍ້າ
ຂອງແມ່ນມີຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຄດ
ິ ໄລ່
ເຖິງຜົນກະທົບລວມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່
ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນຂະນະທີ່ມກ
ີ ານສຶກສາຫຼາຍໆບົດ ກໍຄວນຈະ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນທີ່ຊບ
ັ ຊ້ອນຂອງຕະ
ກອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄວນຄໍານຶງເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການ
ອອກແບບ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງທິດສະດີວ່າຈະສາມາດເຄື່ອນ
ຍ້າຍ ຕະກອນໄດ້ຢາ
່ ງສົມບູນ. ນັກວາງແຜນ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ
ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂອງເຂື່ອນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າ ຕ້ອງດໍາເນີນການ
ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກໍຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ
ເຖິງການຈັດການຕະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າຈະພຽງພໍເພື່ອ
ຈະຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃດໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ (Thorne et
al., 2011). ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຕະກອນ,
ສານອາຫານ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຕົວແປອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ,
ການທົດລອງໃນຕົວຈິງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານນກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ .
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What is the State of Knowledge (SOK) Series?
The SOK series sets out to evaluate the state of knowledge on subjects related to the impact, management and
development of hydropower on the Mekong, including its tributaries. Publications in the series are issued by the CGIAR
Challenge Program on Water and Food – Mekong Programme. The series papers draw on both regional and international
experience. Papers seek to gauge what is known about a specific subject and where there are gaps in our knowledge and
understanding. All SOK papers are reviewed by experts in the field. Each section in a SOK papers ends with a conclusion
about the state of knowledge on that topic. This may reflect high levels of certainty, intermediate levels, or low certainty.
The SOK series is available for download from the CPWF Mekong website at http://mekong.waterandfood.org/
Citation: Pukinskis, I. Mekong Sediment Basics. February, 2013. State of Knowledge Series 2. Vientiane, Lao PDR,
Challenge Program on Water and Food.
This SOK has been reviewed by Gregory A. Thomas, Natural Heritage Institute; Matti Kummu, Aalto University; and
Jeffrey Richey, University of Washington.
Reviewers cannot be held responsible for the contents of any SOK paper, which remains with the CPWF and associated
partners identified in the document.
This SOK has been edited by Terry Clayton at Red Plough International Co. Ltd. clayton@redplough.com and
proofread by Clare Sandford claresandford@hotmail.co.uk
Design and lay-out by Remy Rossi rossiremy@gmail.com and Watcharapol Isarangkul nong.isarangkul@gmail.com
The Challenge Program on Water and Food was launched in 2002 as a reform initiative of the CGIAR, the Consultative
Group on International Agricultural Research. CPWF aims to increase the resilience of social and ecological systems
through better water management for food production (crops, fisheries and livestock). CPWF does this through an
innovative research and development approach that brings together a broad range of scientists, development specialists,
policy makers and communities to address the challenges of food security, poverty and water scarcity. CPWF is currently
working in six river basins globally: Andes, Ganges, Limpopo, Mekong, Nile and Volta. More information can be found
at www.waterandfood.org.
In the Mekong, the CPWF works to to reduce poverty and foster development by optimizing the use of water in reservoirs.
If it is successful, reservoirs in the Mekong will be: (a) managed in ways that are fairer and more equitable to all water
users; (b) managed and coordinated across cascades to optimize benefits for all; (c) planned and managed to account for
environmental and social needs; (d) used for multiple purposes besides hydropower alone; (e) better governed and the
benefits better shared. More information can be found at www.mekong.waterandfood.org.

Want to know more?
Contact us at cpwf.mekong@gmail.com.
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