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ตะกอน คืออะไร?

ตะกอน คือสารอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุที่มีขนาดเล็ก เกิดขึ้น
โดยกระบวนการสลายตามธรรมชาติ ถูกพัดพาปะปนมากับกระแสน�ำ้
และทับถมกันบริเวณด้านล่างที่กระแสน�้ำไหลผ่าน (Mekong River
Commission, 2011: 43) แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและสายพันธุต์ า่ งๆในแม่นำ�้
ต่างได้รับผลกระทบอย่างยิ่งต่อตะกอนในแม่น�้ำ (MRC, 2011: 43;
WCD, 2000: 78) ประมาณหนึ่งถึงสองในสามของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในแม่น�้ำจะมีความเกี่ยวข้องกับสารตะกอน (MRC, 2011:
43) นอกจากนี้ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสยังถือเป็นแร่ธาตุทจี่ ำ� เป็นต่อ
ระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปริมาณของสารตะกอนทีถ่ กู พัดผ่านในแม่นำ�้ จะต�ำ่ สุดในช่วงหน้าแล้ง
และจะมีปริมาณสูงสุดในช่วงเดือนแรกของฤดูน�้ำหลาก เนื่องมาจาก
สารตะกอนที่เกิดจากกระบวนการสลายในช่วงหน้าแล้งจะถูกกระแส
น�้ำพัดพาลงสู่แม่น�้ำ (MRC, 2010) ปริมาณของตะกอนได้รับอิทธิพล
จากการเติบโตของประชากร การใช้พื้นที่ท�ำกิน การสร้างเขื่อนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (Walling, 2008) แหล่งที่มาที่
ส�ำคัญสองแห่งของตะกอนในลุ่มแม่น�้ำโขงคือ พื้นที่ราบลุ่มหลานซาง
และพื้นที่ 3ซ ซึ่งรวมไปถึงแม่นำ�้ สาขาสายส�ำคัญของแม่น�้ำโขง อัน
ได้แก่ เซซาน เซกอง และ ซีปอก แหล่งที่มาทั้งสองแห่งผลิตตะกอน
ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของตะกอนทั้งหมดในลุ่มแม่น�้ำโขง
(Kummu et al., 2010; Clift et al., 2004; MRC, 2010).

การตกตะกอนเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เป็นห่วงส�ำหรับวิศวกรและผูว้ างแผนด้าน
เขือ่ น เพราะสิง่ นีส้ ง่ ผลกระทบต่อศักยภาพของเขือ่ นในการกักเก็บน�ำ้
ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการศึกษา และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับจากการสร้างเขื่อน เช่น ระบบพลังงาน
น�้ำ การชลประทาน และผลประโยชน์ด้านอื่นๆ (Morris and Fan,
1997; Thorne et al., 2011; Vörösmarty et al., 1997)
นักสร้างเขื่อนพยายามที่จะชดเชยปัญหาที่เกิดจากการตกตะกอนใน
เขื่อน โดยพยายามสร้างความมั่นใจว่ามี “ระดับน�้ำตาย” หรือ พื้นที่ใต้
เขือ่ นในการกักเก็บน�ำ้ ทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้เพียงพอในการใช้กกั เก็บ
สารตะกอนและวัตถุแขวนลอย ทั้งนี้หมายความว่าอ่างเก็บน�้ำจะ
สามารถเก็บน�้ำในปริมาณสูงสุดได้ในช่วงแรกๆของการเปิดใช้เขื่อน
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมี “ระดับน�้ำตาย” แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไป พืน้ ที่ “ระดับน�ำ้ ตาย” นีจ้ ะเต็มไปด้วยสารตะกอน (Morris and Fan,
1997; Thorne et al., 2011; Fu et al., 2008)

เขื่อนในลุ่มแม่น�้ำโขงจะขวางกั้นปริมาณตะกอนมากเพียง
ใด?

ปริมาณของสารตะกอนเป็นประเด็นปัญหาระหว่างพรมแดนที่น่า
วิตกกังวล งานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายชิ้นให้ข้อมูลว่า ปริมาณ
ของตะกอนที่ไหลจากแม่น�้ำโขงตอนบนมีการลดลงไม่มากก็น้อยใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายคนแนะน�ำว่า ตัวเลขที่ลดลงอาจมีมาก
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมั่นหวาน ในแม่น�้ำหลาน
การวัดปริมาณตะกอนในแม่น�้ำโขงเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากและยังไม่มี ซางเจียงในปี ค.ศ.1993 (Lu and Siew, 2006; Fu and He, 2007;
การศึกษาว่ามีตะกอนปริมาณเท่าใดที่ถูกพัดผ่านระบบในแม่น�้ำ Kummu and Varis, 2007; Adamson, 2009; Wang, et al., 2011)
(Kummu and Varis, 2007; Kummu et al., 2010) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตะกอนในปากเซยังอยู่ในสภาวะที่ดีคือประมาณ 150-170 ตัน แต่ เขื่อนมีศักยภาพสูงในการกักเก็บสารตะกอน เขื่อนมั่นหวาน สูญ
ก็ยงั ไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่ามีตะกอนปริมาณเท่าใดทีต่ ดิ อยูใ่ ต้ทอ้ งน�ำ้ ทีป่ าก เสีย 20 เปอร์เซ็นต์ของศักยภาพในการกักเก็บตะกอนในช่วงสิบปี
เซ (Kummu and Varis, 2007; Liu et al. 2013)
แรกของการเปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าแม่น�้ำโขงจะสูญเสียตะกอน
ไปถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตรของตะกอนที่ไหลลงสู่แม่น�้ำโขง มีการ
คาดการณ์ว่าหากเขื่อนหลานซางสร้างเสร็จสิ้นลงจะดักเก็บตะกอน
การตกตะกอนส่งผลต่อเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำอย่างไร?
พลังงานของแม่นำ�้ และศักยภาพในการน�ำพาสารตะกอนขึน้ อยูก่ บั การ ปริมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของตะกอนในแม่น�้ำโขงตอนบนที่จะไหลลง
ไหลและกระแสน�ำ้ โดยกระแสน�ำ้ ในแม่นำ�้ จะไหลช้าลงขณะทีก่ ำ� ลังไหล สู่แม่น�้ำโขงตอนล่าง (Kummu and Varis, 2007; MRC, 2010:73)
ลงสู่อ่างเก็บน�้ำและจะเกิดการสูญเสียพลังในการพัดพาสารตะกอนที่
หนัก ข้อจ�ำกัดทางกายภาพนี้เป็นผลมาจากการสร้างเขื่อน และท�ำให้ เมื่อค�ำนวณปริมาณของสารตะกอนที่สะสมในอ่างเก็บน�้ำแล้ว เป็น
สารตะกอนติดอยู่ข้างหลังก�ำแพงเขื่อนได้ (MRC, 2009; Morris and สิ่งส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการกักเก็บสารตะกอนที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเขื่อนที่สร้างบริเวณต้นน�้ำอาจลดปริมาณ
Fan, 1997; Thorne et al., 2011; Fu et al., 2008)
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สารตะกอนที่ไหลลงสู่เขื่อนที่อยู่ปลายน�้ำ (MRC, 2009: 16) มีการ
ประมาณว่า สารตะกอนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ในแม่น�้ำโขงจะถูกกักเก็บ
โดยโครงการพลังงานน�้ำในประเทศจีนและแม่น�้ำ 3ซ เขื่อน 12 แห่ง
ทางลุ่มแม่น�้ำโขงตอนใต้สมควรจะได้รับการสร้างขึ้นหรือไม่ เพราะ
จะท�ำให้ปริมาณสารตะกอนถูกลดลงอีกกว่าครึ่งหนึ่ง (ICEM, 2010;
MRC, 2011)
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แบบเก็บน�้ำที่มีอ่างเก็บน�้ำเพราะเขื่อนลักษณะนี้ถูกออกแบบให้กัก
เก็บน�้ำ เขื่อนแบบระบายน�้ำจะชะลออัตราการไหลของกระแสน�้ำซึ่ง
ท�ำให้เกิดการตกตะกอน แต่เป็นลักษณะของการตกตะกอนที่ช้ากว่า
อัตราที่เกิดกับเขื่อนที่มีอ่างเก็บน�้ำ (Morris and Fan, 1997) ผู้ที่
ออกแบบเขื่อนแบบระบายน�้ำต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการ
สร้างความเสียหายกับกังหันน�้ำและเครื่องจักรกลต่างๆ ผู้ออกแบบ
เขื่อนพยายามที่จะลดการกักเก็บสารตะกอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
การประมาณการดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นความคิดแบบอนุรักษ์ ว่าเขื่อนจะสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานและมีความปลอดภัย
นิยม อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ยังคลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสอง (MRC, 2009; Morris and Fan, 1997)
เรื่องคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ำพาของสารตะกอนที่ละเอียด
และความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกักเก็บสารตะกอนของ การตกตะกอนส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยในแม่น�้ำ
เขื่อนที่สร้างขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างและการไหลเวียน อย่างไร?
ของตะกอนในอ่างเก็บน�้ำ (ICEM, 2010: 77; Kummu et al., 2010: เขื่อนที่ดักจับสารตะกอนจะปล่อยน�้ำที่มีปริมาณสารตะกอนน้อย
182; Roberts, 2004)
(Kondolf, 2008) อันจะก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า “ภาวะหิวตะกอน”
ซึ่งหมายถึง น�้ำได้กลายเป็นน�้ำใสไม่มีตะกอนขุ่นอย่างที่เคยเป็น ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญว่า ความพยายามใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาคือ สายน�้ำไม่สามารถพัดพาสารตะกอน
กับการคาดเดาอนาคตของปริมาณสารตะกอนในแม่น�้ำโขงเป็นเรื่อง ต่างๆได้ น�ำ้ ชนิดนีจ้ ะชะล้างร่องน�ำ้ และท�ำลายพืน้ ทีร่ มิ ตลิง่ ให้พงั ทลาย
ที่ซับซ้อน และมีข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลความถูกต้องเกี่ยวกับ จนกระทั่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยของ
รูปแบบของสารตะกอน และการใช้พื้นที่ในอนาคตที่ยังไม่มีความ สัตว์น�้ำ ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำ�้ กระบวนการสูญเสียดัง
แน่นอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศและสภาวะโลก กล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในระดับกว้างโดยกินพื้นที่ไปถึงลุ่มน�้ำใน
ร้อน (Thorne et al., 2011; Adamson, 2009)
ประเทศเวียดนามที่เป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ (MRC, 2010;
MRC, 2009; Kummu and Varis, 2007; Roberts, 2004; Thorne
อะไร คือผลกระทบของการตกตะกอนในอ่างเก็บน�้ำ?
et al., 2011; WCD, 2000; Morris and Fan, 1997) ซึ่งสิ่งนี้จะเกิด
เขื่อนเปลี่ยนแปลงศักยภาพของแม่น�้ำในการพัดพาสารตะกอน และ ขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องต้องจับตาดู
ยังลดจ�ำนวนสารตะกอนที่จะถูกพัดพามาโดยสายน�้ำ (Kummu and
Varis, 2007) การลดลงที่เห็นได้ชดั ของปริมาณสารตะกอนจะส่งผลก ไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบแต่เพียงด้านลบเสมอไปเท่านั้น สารตะกอนที่
ระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่กว้างต่อกระแสน�้ำและโครงสร้าง กักเก็บไว้อาจมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของสัตว์น�้ำบางชนิด เช่น
ของระบบแม่นำ�้ ซึง่ แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบบ สัตว์น�้ำริมตลิ่งที่อาจได้รับอันตรายจากปริมาณของสารตะกอนที่มาก
ชีวภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร (MRC, 2011) กระแส เกินไปในน�้ำ (Rogers, 1990; Morris and Fan, 1997)
น�้ำในอ่างเก็บน�้ำส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ชีววิทยาในท้องน�ำ้ ความใสของน�ำ้ ความสมดุลของสารตะกอน จ�ำนวน การลดการเกิดสารตะกอนอันส่งผลมาจากเขือ่ นจะก่อให้เกิด
แร่ธาตุและสารอาหาร รวมทั้งวิถีของน�้ำ (Morris and Fan, 1997) ผลกระทบอย่างไรต่อแม่นำ�้ โขง?
ความเปลีย่ นแปลงของปริมาณสารตะกอนและการไหลของสารตะกอน สารตะกอนที่ถูกกักเก็บไว้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
สามารถสร้างความเสียหายให้กบั พืน้ ทีบ่ ริเวณริมตลิง่ ได้ (ICEM, 2010; ระบบของแม่นำ�้ ปริมาณของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนขนาดใหญ่ที่
Fu et al., 2008; MRC, 2011; MRC, 2009)
พบในแม่น�้ำมีส่วนสัมพันธ์กับสารตะกอนในแม่น�้ำโขง (Koponen et
al., 2010; Lu and Siew, 2006; Thorne et al., 2011) ปริมาณของ
เขื่อน ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของอ่างเก็บน�้ำและการ แร่ธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเพราะยังเป็นเรื่องที่ขาดข้อมูล
ท�ำงานของเขื่อน?
อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าประมาณสองในสามของฟอสฟอรัส
ในแต่ละปี ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน�้ำที่อ่างเก็บน�้ำ ในแม่น�้ำโขงจะขึ้นอยู่กับสารตะกอน (MRC, 2011; Thorne et al.,
สามารถกักเก็บได้ในโลกต้องสูญเสียไปเพราะการตกตะกอน การ 2011) และยังมีการประมาณการอีกด้วยว่าสารตะกอนขนาดเล็กทีไ่ หล
สูญเสียศักยภาพในการกักเก็บน�้ำส่งผลเสียหายต่อเขื่อนพลังงานน�้ำ ลงสูท่ รี่ าบลุม่ แม่นำ�้ โขงและทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึงมีปริมาณถึง 2,600 ตันต่อ
เพราะจะท�ำให้ลดปริมาณของน�้ำที่สามารถกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�้ำ ปีโดยประมาณ (ICEM, 2010).
เพื่อการผลิตพลังงาน (Morris and Fan, 1997; Fu et al., 2008)
เขื่อนลดการรวมตัวกันของสารตะกอนต่างๆในแม่น�้ำ ดังนั้นจึงลด
สารตะกอนที่กักเก็บในบริเวณอ่างเก็บน�้ำจะมีขนาดใหญ่ สารตะกอน ปริมาณของแร่ธาตุที่มีอยู่ในแม่น�้ำด้วย (Koponen et al., 2010; Lu
ใหญ่เหล่านี้ได้แก่ ก้อนหินขนาดเล็ก หินกรวด ทรายกรวด เขื่อน and Siew, 2006; Thorne et al., 2011; MRC, 2011; Rosenberg
ตอนบนสุดที่สร้างบนสายน�้ำจะกักเก็บตะกอนได้มากกว่าเพราะว่า et al., 1997; Nikula, 2005) คาดการณ์ว่าหากกัมพูชา ลาว ไทย และ
ไม่มีเขื่อนที่อยู่เหนือกว่าคอยดักจับตะกอนไว้ (ICEM, 2010) การ เวียดนาม สร้างเขื่อนบนเส้นน�ำ้ สายหลัก 11 แห่ง และเขื่อนอีก 71
ตกตะกอนอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องกลของเขื่อน แห่งในแม่น้�ำสายสาขา (ยังไม่นับรวมเขื่อนที่มีอยู่แล้ว 6 แห่ง ใน
รวมไปถึงประตูน�้ำของทั้งอ่างเก็บน�้ำและท่อน�้ำเข้า นอกจากนี้ยังส่ง ประเทศจีน) สารตะกอนขนาดเล็กในแม่นำ�้ โขงจะลดลงอีก 75 เปอร์เซ็นต์
ผลกระทบต่อการท�ำงานของเขื่อนทั้งระบบ (MRC, 2009) เขื่อน (ประมาณ 6,600 ตัน ต่อปี) โดยประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของการลด
พลังงานน�้ำแบบระบายน�้ำจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเท่ากับเขื่อน ลงนี้เป็นผลที่เกิดมาจากการสร้างเขื่อน (ICEM, 2010 ) นอกไปเสีย

จากกว่า ช่วงเวลาที่น�้ำได้รับการปล่อยออกมา พื้นที่บริเวณปลายน�้ำ การเดินเรือ
ของเขื่อนจะพบกับสภาวะการรวมตัวกันของสารตะกอนและแร่ธาตุ การเดินเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากการสะสม
(MRC, 2011)
ของตะกอนที่ติดอยู่ใต้ร่องน�้ำในช่วงที่น�้ำที่มีตะกอนปะปนถูกปล่อย
ออกมาจากเขื่อน (Morris and Fan, 1997) ในช่วงของการเก็บกักน�้ำ
การลดปริมาณของสารตะกอนจะกระทบกับทัง้ ธรรมชาติและชีวติ ของ เมื่อประตูเขื่อนถูกปิด มีความเป็นไปได้ว่าความไม่แข็งแรงของตลิ่ง
มนุษย์ ข้อมูลในล�ำดับต่อไปคือการศึกษาผลกระทบที่มีต่อเรื่องนี้ใน และการพังทลายของตลิ่ง รวมทั้งผลอันเกิดจาก “ภาวะหิวตะกอน”
เชิงลึก
จะส่งผลต่อความเสียหายแก่การเดินเรือในลุม่ แม่นำ�้ โขง (ICEM, 2010)

การประมงและสายพันธุข์ องสัตว์นำ�้

การกักเก็บสารตะกอนอาจส่งผลท�ำให้เกิดการลดความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแม่น�้ำ ในด้านน�้ำเหนือเขื่อนนั้น การเพิ่มขึ้นของสาร
ตะกอนจะเปลี่ยนแปลงลักษณะทางชีวภาพในอ่างเก็บน�้ำ ส่งผลกระ
ทบต่อปริมาณและจ�ำนวนของปลาทีม่ อี ยู่ (Kummu and Varis, 2007;
Morris and Fan, 1997; WCD, 2000) สายพันธุ์ของปลาในลุ่มแม่น�้ำ
โขงส่วนใหญ่จะวางไข่ในร่องน�ำ้ ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของสารตะกอนและ
โคลนเลนอาจทับถมและสร้างความเสียหายแก่การวางไข่ของปลา
(MRC, 2011; MRC, 2010; ICEM, 2010; Roberts, 2004)
ด้านปลายน�้ำของเขื่อน ตะกอนที่ถูกกักเก็บอาจน�ำไปสู่การลดลงของ
ทัง้ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตของปลาและสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ
ปลาและสัตว์นำ�้ ต่างๆอาจไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทีเ่ ปลีย่ น
ไปทั้งต่อการด�ำรงชีวิต การหาอาหารและการสืบสายพันธุ์ ซึ่งเป็นผล
มาจากสารตะกอนที่เปลี่ยนไป (Kummu and Varis, 2007; Morris
and Fan, 1997; WCD, 2000) แร่ธาตุที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อพืช
น�้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำ� คัญส�ำหรับปลาในลุ่มแม่น�้ำโขง และเป็น
องค์ประกอบอันส�ำคัญของห่วงโซ่อาหารส�ำหรับปลา (MRC, 2011,
2010; ICEM, 2010; Roberts, 2004) ผลกระทบด้านลบต่อสัตว์น�้ำ
และปลาจึงเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูง (MRC, 2011; Hai et
al., 2009)

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้วา่ การกักเก็บของตะกอนจะก่อให้เกิดผลทาง
บวกแก่การเดินเรือ โดยจะลดปริมาณตะกอนที่สะสมในร่องน�้ำที่เป็น
ทางเดินของเรือ (Hori, 2000)

ที่ราบน�้ำท่วมถึงในกัมพูชา และระบบของ โตนเลสาป

ในช่วงฤดูน�้ำหลากของที่ราบลุ่มในประเทศกัมพูชารวมไปถึงพื้นที่
ในเขตโตนเลสาปถือเป็นบริเวณส� ำคัญที่ให้ผลผลิตทางเกษตรกรรม
ในปริ ม าณที่ สู ง ทุ ก ปี ป ระมาณ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของตะกอนและ
แร่ ธ าตุ จ ะถู ก พั ด พาเข้ า สู ่ ร ะบบของทะเลสาบและถู ก กั ก เก็ บ ไว้
หลั ง จากน�้ ำ ลดลงแล้ ว ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ ส ่ ง ผล
ให้การเกษตรและการประมงได้รับผลผลิตอย่างสูง (MRC, 2005;
Sarkkula et al., 2003; Kummu et al., 2008; Nikula 2005;
Zalinge et al., 2003; Sarkkula et al., 2003; Zalinge et al.,
2003)

การลดลงของการสะสมของตะกอนน�ำ ไปสู ่ อั น ตรายและความ
เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ความสมดุ ล ของแร่ ธ าตุ แ ละระบบการผลิ ต ของ
ทะเลสาบ ( ICEM, 2010; Sarkkula et al., 2003; Koponen et
al., 2010) ความอุ ด มสมบู รณ์ ที่ ลดลงของพื้ นที่ ป ่ า น�้ ำท่วมถึงซึ่ง
เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของปลาจะท� ำ ให้ พื้ น ที่ ก ารประมงมี ข นาดเล็ ก
ลง (Kummu et al., 2008) หากเขื่ อ นถู ก สร้ า งขึ้ นในแม่น�้ำสาย
หลักและสายสาขาตามที่ได้มีการวางแผนไว้ ประมาณการได้ว่า
ด้านปลายน�้ำของเขื่อนน�้ำตกยาลีในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมไปถึง ปริ ม าณผลผลิ ต ด้ า นการประมงในพื้ น ที่ ป ระเทศของกั ม พู ช าจะ
บริเวณพื้นที่ชุมชนในประเทศกัมพูชาได้พบรายงานว่ามีการลดลง ถู ก ลดลงครึ่ ง หนึ่ ง (Koponen et al., 2010)
อย่างเห็นได้ชัดของสารตะกอนและความขุ่นของน�้ำ ปริมาณของปลา
ทีจ่ บั ได้ตงั้ แต่มกี ารสร้างเขือ่ นลดลงอย่างมาก การลดลงของการประมง ที่ ร าบลุ ่ ม ในประเทศเวี ย ดนาม
มีความเชื่อมโยงกับ “ภาวะหิวตะกอน” และการพังทลายของตลิ่ง ซึ่ง มีการศึกษาพบว่า ในทุกปี ประมาณ 79 ล้านเมตริกตัน ของตะกอน
ยังส่งผลท�ำให้เกิดการทับถมและปิดกั้นระบบการหายใจของสัตว์ พืช จะไหลลงสู่แม่น�้ำโขงในประเทศเวียดนาม โดย 9 ใน 13 ล้านตันของ
น�ำ้ และสาหร่ายน�ำ้ ตะกอนขนาดใหญ่สง่ ผลให้เกิดการทับถมและเข้าไป ตะกอนดังกล่าวจะถูกสะสมไว้ที่บริเวณที่ราบน�้ำท่วมถึง และส่วนที่
แทนที่แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา และส่งผลกระทบด้านลบ เหลือจะไหลลงสู่ที่ราบลุ่มและสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่การประมง
ต่อสายพันธุ์ของปลา ส่งผลให้ปลาไม่สามารถทนต่อการด�ำรงชีวิตอยู่ ชายฝั่ง ( Huang and Tamai, 1999; Fox and Sneddon, 2005)
ในพื้นที่ที่มีสารตะกอนปริมาณมากๆได้ (Wyatt and Baird, 2007) ตะกอนที่สะสมในพื้นที่ตื้นชายฝั่งจะปกป้องชายฝั่งจากคลื่นและการ
พังทลาย ตะกอนที่มีปริมาณลดลงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพังทลาย
การเกษตรกรรม
ของชายฝัง่ (Wolanski et al., 1996) กระบวนการดังกล่าวมีแนวโน้ม
เมือ่ ถึงฤดูนำ�้ หลาก น�ำ้ จะพัดพาตะกอนสูพ่ นื้ ทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึง ทีร่ าบลุม่ ว่าจะร้ายแรงขึน้ กว่าเดิม อันเป็นผลกระทบมาจากระดับน�ำ้ ทะเลทีเ่ พิม่
เหล่านีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ และมีบทบาทอย่างมากต่อผลิตผล สูงขึ้นและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน การพังทลายของชายฝั่งใน
ทางการเกษตร การลดลงของสารตะกอนทีต่ กค้างและแร่ธาตุตา่ งๆจะส่ง แหล่งน�้ำตอนล่างของเขื่อนอันเป็นผลมาจาก “ภาวะหิวตะกอน” จะ
ผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆในภูมภิ าค (ICEM, สามารถชดเชยได้เพียงเล็กน้อยจากเศษตะกอนเล็กๆน้อยๆที่สะสม
2010; MRC, 2011) ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างทันทีจะเกิดขึน้ ในระดับ ในอ่างเก็บน�ำ้ (MRC, 2010, 73) มีการคาดการณ์วา่ ประชากรประมาณ
ปานกลาง แต่ในระยะยาวแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ปริมาณสาร หนึ่งล้านคนจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพังทลายของชายฝั่ง
ตะกอนทีล่ ดลงจะส่งผลต่อการสูญเสียพืน้ ทีท่ างการเกษตรและท�ำให้เกิด และการสูญเสียพืน้ ทีท่ ำ� กินในลุม่ แม่นำ�้ โขงภายในปี ค.ศ. 2050 (IPCC,
พืน้ ทีท่ ไี่ ม่สามารถใช้งานได้ เกิดการพังทลายของตลิง่ และพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 2007)
ประชากรทีย่ ากจนจะเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ เพราะต้องสูญ
เสียพืน้ ทีท่ ำ� กิน (ICEM, 2010; Hai et al., 2009)
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SOK 2:

การเกษตรกรรมในประเทศเวียดนาม การประมงและการจับสัตว์น�้ำ
ต้องพึ่งพาปริมาณของแร่ธาตุและสารตะกอนที่ส่งมา (Wild and
Loucks, 2012; ICEM, 2010 การลดลงของปริมาณสารตะกอนเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีบ่ อกว่าจะก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อภาคเกษตรกรรมและการ
ประมง การพัฒนาทางเกษตรกรรมและการพัฒนาความเป็นเมืองอาจ
ถือเป็นทางเลือกด้านแหล่งอาหาร แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลุ่มน�้ำ
แห่งนี้ดูจะเกินการประมาณ (ICEM, 2010)

ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน�้ำมีความยั่งยืนหรือไม่?

ขณะที่การตกตะกอนในอ่างเก็บน�้ำเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้
ปริมาณน�้ำส�ำรองและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการของเขือ่ นไม่
อาจเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนได้หากยังขาดการควบคุมกระบวนการ
ตกตะกอนที่เป็นผลมาจากการสร้างเขื่อน (Morris and Fan, 1997 )
โดยอุดมคติแล้ว เขื่อนจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่ช่วยลดการกักเก็บ
ตะกอนให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้ลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและ
ผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณปลายน�้ำ (MRC, 2011) การบริหารจัดการที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ
การตกตะกอนอันเป็นผลของการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำควรได้รับ
ความส�ำคัญ กระบวนการบริหารจัดการดังกล่าวต้องรวมถึงการประเมิน
เกีย่ วกับกระบวนการตกตะกอน (Morris and Fan, 1997) การออกแบบ
เขื่อนให้มีลักษณะเหมาะสม การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้าง
เขื่อน และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเขื่อน (MRC, 2009)
เพือ่ เป็นการหลีกเลีย่ งการกักเก็บตะกอนและเพือ่ เป็นการรักษาแร่ธาตุ
ทีส่ ำ� คัญเอาไว้ให้แก่พนื้ ทีบ่ ริเวณปลายน�ำ้ ได้ใช้ เขือ่ นควรจะปราศจาก
กระบวนการสร้างตะกอน (Thorne et al., 2011) การก�ำจัดสารตะกอน
ที่สะสมในอ่างเก็บน�้ำเป็นกระบวนการที่ท�ำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
(Morris and Fan, 1997) มีทางเลือกหลายวิธีในการก�ำจัดตะกอน
เช่น การสร้างเส้นทางการไหลของตะกอน การสร้างเส้นทางเพือ่ เบีย่ ง
การไหลของตะกอน การชะล้างเพื่อปล่อยตะกอน การใช้เครื่องจักร
กลในการก�ำจัดตะกอน (MRC, 2009) เขือ่ นสามารถลดปัญหาการตก
ตะกอนได้โดยการสร้างประตูระบายในก�ำแพงเขื่อน ซึ่งจะอยู่ตรง
บริเวณฐานของก�ำแพงและคอยเปิดเป็นระยะตามช่วงเวลาเพือ่ ปล่อย
ให้ตะกอนไหลออกจากอ่างเก็บน�ำ้ ซึง่ จะช่วยท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ประโยชน์
ของสารตะกอนจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่อยู่บริเวณปลายน�้ำ แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ไม่มเี ขือ่ นในแม่นำ�้ โขงแห่งใดทีม่ ปี ระตูระบายทีก่ ล่าวมา ด้วย
เหตุผลทีว่ า่ การสร้างประตูระบายสารตะกอนจะท�ำให้งบประมาณการ
สร้างเขื่อนเพิม่ สูงขึ้น นอกจากนี้การมีประตูระบายที่กล่าวมาจะท�ำให้
ปริมาณน�ำ้ บางส่วนในอ่างเก็บน�ำ้ ต้องถูกระบายไปด้วยแทนทีจ่ ะน�ำมา
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ผูท้ วี่ างแผนเกีย่ วกับเขือ่ นควรพิจารณาด้วยว่า วิธใี ดมีความเหมาะสม
กับเขื่อนประเภทใด การบริหารจัดการสารตะกอนในเขื่อนต้องอาศัย
การประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐที่มีอ�ำนาจ ผู้ออกแบบ
เขือ่ น ผูป้ ฏิบตั กิ าร รวมทัง้ อีกหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
และความเป็นอยูข่ องประชาชนทีต่ อ้ งด�ำรงชีวติ อยูด่ ว้ ยการพึง่ พิงแหล่ง
น�้ำและระบบนิเวศวิทยา (MRC, 2009)

การลดลงของปริมาณตะกอนจะบรรเทาได้โดยวิธีการอื่น
หรือไม่?
แนวความคิดหนึง่ คือการใช้ปยุ๋ ในการเกษตรเพือ่ ทดแทนแร่ธาตุทสี่ ญ
ู
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เสียไปจากการลดลงของตะกอน แต่แนวทางนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ มี
ความเป็นไปได้วา่ ตะกอนแร่ธาตุทสี่ มบูรณ์ถกู ผลิตบนแถบบริเวณภูเขา
(ส่วนใหญ่ในบริเวณพืน้ ทีป่ ระเทศจีน) ในกรณีนี้ ปุย๋ อาจใช้ทดแทนการ
สูญเสียแร่ธาตุได้ แต่เรือ่ งนีก้ ย็ งั คงต้องการข้อมูลเพือ่ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฏจักรของแร่ธาตุในลุ่มแม่น�้ำโขง (Koponen et al., 2010)
อีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือ การเพิ่มปริมาณสารตะกอน
ลงในบริเวณพืน้ ทีร่ าบลุม่ ด้านล่างของเขือ่ น การผลิตสารตะกอนนีต้ อ้ ง
ค�ำนึงถึงปริมาณสารตะกอนที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้น รวมทั้งต้องค�ำนึง
ถึงสภาพการไหลเวียนของน�้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตตะกอนในน�้ำ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
กระบวนการผลิตสารตะกอนดังกล่าวยังต้องมีการพิจารณา (MRC,
2009)

บทสรุป

แนวโน้มผลกระทบของตะกอนอันเกิดมาจากการพัฒนาเขือ่ นเป็นเรือ่ ง
ที่ต้องให้ความส�ำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบต่อแร่ธาตุในแม่น�้ำ ระบบ
นิเวศวิทยาของสัตว์น�้ำและการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบจากตะกอนและแร่ธาตุทไี่ หลเวียนในแม่นำ�้ โขง
ยังมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบโดย
รวมอันเกิดจากการสร้างเขื่อนในเส้นแม่น�้ำสายหลักและเส้นน�้ำสาขา
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
ความซับซ้อนของกระบวนการตกตะกอนในลุม่ แม่นำ้� โขง ขณะเดียวกัน
ก็ควรตระหนักว่า ความไม่แน่นอนทีย่ งั คงมีอยูเ่ กีย่ วกับผลกระทบเรือ่ ง
นีไ้ ม่สามารถถูกลบล้างไปได้โดยการจ�ำลองรูปแบบหรือเพียงการคาด
เดาโดยทฤษฎีเท่านัน้ ผูส้ ร้างเขือ่ น นักบริหาร และนักวางแผนนโยบาย
ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง แม้การสร้างเขื่อนจะมีการวาง
ระบบและการบริหารจัดการดีเพียงใดก็ตาม ประเด็นนีก้ ย็ งั เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอน (Thorne et al., 2011) ซึ่งส่งผลต่อความซับซ้อน
ของความสัมพันธ์ระหว่างตะกอน แร่ธาตุ ระบบนิเวศวิทยาและปัจจัย
อืน่ ๆอีกมากมาย ประเด็นทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเปรียบเสมือน “การทดลอง
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริง” ซึ่งควรได้รับการประเมินอย่างใกล้ชิด
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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/
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Challenge Program on Water and Food.
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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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