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ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับปลาและการประมงในลุ่มแม่น�้ำโขง ICEM, 2010; Sarkkula et al., 2009) ประมาณได้วา่ ในแต่ละปีมี
การจับปลาได้ถงึ 2 ล้านตัน และยังมีผลิตผลจากสัตว์น้�ำอืน่ ๆอีก
เกือบ 500,000 ตัน (Hortle, 2007) การประมงแบบเพาะพันธุป์ ลา
น�ำมาซึง่ ผลผลิตกว่า 2 ล้านตันต่อปี (MRC, 2010a) ดังนัน้ โดย
รวมแล้วในลุม่ แม่น้�ำโขงตอนล่าง 1 มีผลผลิตทางการประมงจากปลา
และสัตว์น้�ำอืน่ ๆถึง 4.5 ล้านตันต่อปี มูลค่าทางเศรษฐกิจของการ
ประมงแต่ละปีอยูท่ ่ี 3.9-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (MRC, 2010b)
การประมงแบบธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมีมลู ค่าถึง 2 พันล้าน
มีสตั ว์น้�ำอืน่ ๆอยูป่ ระมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของจ�ำนวนสัตว์น้�ำทีจ่ บั ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี (Baran and Ratner, 2007) มูลค่าทาง
ได้ในลุม่ แม่น้�ำโขง การประมงและ
เศรษฐกิจนี้เพิม่ ชึน้ อย่างเห็นได้ชดั แม้
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บทบาทส�ำ คัญ ต่ อ การด�ำ รงชีวิต ของ
เปอร์เซ็นต์แก่ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ในลุ่มแม่น้�ำ
คนเรา แหล่งประมงตามธรรมชาติเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิดทีป่ ระชากรซึง่ มี โขงตอนล่าง (Baran and Ratner, 2007; Bush, 2003; Friend and
ความเป็ นอยูย่ ากจนสามารถใช้เลีย้ งชีวติ และหารายได้
Blake, 2009)

พันธุป์ ลาทีม่ มี ลู ค่าทางการค้าในลุม่ แม่น้�ำโขงแบ่งออกเป็ น พันธุป์ ลา
ด�ำ ซึง่ อาศัยค่าอ็อกซิเจนในการด�ำรงชีวติ ต�่ำ เคลือ่ นไหวช้าและอยู่
ในน�้ำตืน้ และพันธุป์ ลาขาว ซึง่ ต้องอาศัยค่าอ็อกซิเจนในการด�ำรง
ชีวติ สูงและอาศัยอยูใ่ นน�้ำลึก (MRC, 2010a) ประชากรในบริเวณลุม่
แม่น้� ำโขงด�ำรงชีวติ จากแหล่งอาหารและหารายได้จากสัตว์น้� ำอื่นๆ
อาทิ ปูน้�ำจืด กุง้ งู เต่าและกบ

อาจกล่า วได้อ ย่า งกว้า งๆว่า พันธุ์ปลาที่อาศัย อยู่ใ นลุ่ม แม่น้� ำ
โขงมีอ ยู่ 3 ประเภทหลัก คือ 1.) ปลาในแม่น้� ำ เป็ นปลาที่อาศัย
อยู่ในแม่น้� ำ สายหลัก และใน โตนเลสาบ ซึ่ง มีอยู่ประมาณ 30
เปอร์เซ็น ต์ 2.) ปลาในที่ลุ่มน�้ ำขัง เช่น ในท้องนาที่เคยเป็ น
พื้น ที่ป่า มีน้� ำ ท่ว มขัง ตามฤดูก าลประมาณ 50 เซนติเ มตร ปลา
ประเภทนี้ ม อี ยู่ป ระมาณ 66 เปอร์เ ซ็นต์ 3.) ปลาในห้ว ย คลอง
และทะเลสาบ ซึ่งมีอ ยู่ประมาณ 4 เปอร์เ ซ็นต์ (MRC, 2010a)

ปลาเป็ นแหล่งโปรตีนจากสัตว์ทร่ี าคาถูกทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี้ การลดลง
ของการประมงจึงมีผลกระทบส�ำคัญต่อสภาวะทางโภชนาการของ
คน โดยเฉพาะผูท้ ย่ี ากจน (Baird, 2009a, 2009b, 2011; Bush,
2003; ICEM, 2010) อย่างไรก็ตามระดับของความรุนแรงยังไม่ได้
รับการประเมิน (Baird, 2009b, 2011)

มีการประเมินว่า 2 ใน 3 ของประชากรทัง้ หมด 40 ล้านคน เป็ น
ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นชนบทของลุม่ แม่น้�ำโขงตอนล่าง และมีวถิ ี
ลุ่ม แม่น้� ำ โขงถือ เป็ น หนึ่ ง ในพื้นที่ท่ีมผี ลิต ผลทางการประมงใหญ่ ชีวติ โดยการท�ำประมงตามธรรมชาติ (MRC, 2010b) การประมงจึง
ทีส่ ดุ (Baran and Myschowoda, 2009; Baran and Ratner, 2007; มีบทบาทส�ำคัญต่อวิถชี วี ติ ทีห่ ลากหลายของคนจนในชนบททีต่ ้อง

1 - พืน้ ทีใ่ นกลุม่ ลุม่ แม่น้ �ำโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม ส่วนประเทศพม่าและจีน ถือเป็ นประเทศในกลุม่ ลุม่ แม่น้ �ำโขงตอนบน
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พึง่ พาแหล่งน�้ำในการด�ำรงชีวติ (Baran and Myschowoda, 2009; กัมพูชาเป็ นประเทศทีต่ อ้ งจ�ำใจยอมรับกับผลกระทบทางการประมง
Baran and Ratner, 2007; Baran et al., 2011; Friend and Blake, อันเป็ นผลมาจากการสร้างเขือ่ น ผลกระทบลักษณะนี้ยงั เกิดขึน้ กับ
ั ่ น้�ำในประเทศลาว (ICEM, 2010)
2009; World Bank, 2004)
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูต่ ามริมฝงแม่
และ ประเทศไทย (Baird, 2011) รวมไปถึงชุมชนลุม่ แม่น้�ำโขงใน
การประมงน�ำมาซึง่ รายได้หลักของผูค้ นจ�ำนวนมาก และมีบทบาท ประเทศเวียดนาม (ICEM, 2010) การเสือ่ มสลายของการประมง
เป็ นเครื่องมือช่วยหาเลีย้ งชีพในยามทีผ่ ลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อความยากจน แต่การประมงเพียงอย่างเดียวไม่
ผลหรือเมือ่ มีอุปสรรคในการด�ำรงชีพ (Baran and Ratner, 2007; สามารถใช้เป็ นตัวชีว้ ดั การพัฒนาและความต้องการในการลดความ
Baran and Myschowoda, 2009; Friend and Blake, 2009; World ยากจนได้ (Friend and Blake, 2009) ภายในปี ค.ศ. 2030 ถ้า
Bank, 2004) ในประเทศลาวเพียงประเทศเดียวพบว่า ประชากร เขือ่ น 11 แห่ง ทีถ่ กู เสนอให้สร้างได้รบั การสร้างจนส�ำเร็จ ในแต่ละปี
70 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทัง้ หมด (ราว 2.9 ล้านคน) อาศัยอยูใ่ น เราจะเสีย่ งต่อการสูญเสียโปรตีนจากสัตว์ถงึ 110 เปอร์เซ็นต์ ทีเ่ ป็ น
ชนบท พวกเขาด�ำรงชีวติ อยูโ่ ดยการท�ำประมงเป็ นอาชีพเสริมหรือ ผลผลิตจากการประมงในประเทศลาวและกัมพูชา (ICEM, 2010)
อาชีพทดแทน บริเวณโตนเลสาบในกัมพูชา ประชากรมากกว่า 1.2 การบริโภคปลามีแนวโน้มจะสูงขึน้ อันเนื่องมาจากจ�ำนวนประชากร
ล้านคน อาศัยอยูใ่ นชุมชนประมงและเลีย้ งชีพด้วยการจับปลาและ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในภูมภิ าคนี้ หากโภชนาการของประชาชนได้รบั การ
สัตว์น้�ำเพียงอย่างเดียว (MRC, 2010b).
ส่งเสริมสิง่ ทีจ่ ะตามมาก็คอื การพัฒนา (Mainuddin and Kirby,
2009)

อะไรคือผลกระทบของเขื่อนต่อการประมง
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เกีย่ วกับวัฏจักรของน�้ ำ การบริหาร
ท�ำให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบบางราย
จัดการเขือ่ น และการปล่อยน�้ ำจาก
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เขือ่ นมีผลกระทบต่อการประมงอย่างมาก ดังนี้:
* เขือ่ นเป็ นอุปสรรคในการย้ายถิน่ ของปลา การเคลือ่ นย้ายถิน่
ฐานของปลาเป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนและเป็ นกระบวนการหนึ่งของ
การด�ำรงเผ่าพันธุ์ การสร้างเขือ่ นในลุม่ แม่น้�ำอะเมซอนตัดเส้น
ทางการเคลื่อนย้ายถิน่ ของปลาดุกและปลาบึกหลายสายพันธุ์
และลดปริมาณปลาทีจ่ บั ได้ลงไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ (Bergkamp
et al., 2000)
* เขือ่ นรบกวนการไหลเวียนของกระแสน�้ำทีป่ ลาใช้ดำ� รงชีวติ สืบ
สายพันธุม์ าหลายพันปี
* เขือ่ นท�ำให้รอ่ งน�้ำแข็งตัว เพราะเขือ่ นปล่อยกระแสน�้ำทีร่ นุ แรง
ท�ำให้เกิดการหลุดตัวของตะกอน เช่น โคลนเลน ทราย กรวด รวม
ถึงพืชน�้ำ สัตว์น้ำ� และเถ้าละอองจากวัชพืช ผลทีต่ ามมาคือพืน้ น�้ำใต้
เขือ่ นถูกท�ำลายและสูญเสียคุณค่าส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของสัตว์น้ำ�
* เขือ่ นท�ำให้เกิดการจับตัวของตะกอนด้านหลังก�ำแพงเขือ่ น ซึง่
ตะกอนเหล่านัน้ เป็นอาหารส�ำคัญทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสัตว์น้ำ�
* เขือ่ นเปลีย่ นอุณหภูมขิ องน�้ำ น�้ำทีป่ ล่อยออกมาจากเขือ่ นมี
อุณหภูมติ ำ่� กว่าอุณหภูมขิ องกระแสน�้ำทัวไป
่ เมือ่ น�้ำถูกปล่อยออก
มาจากเขือ่ น อุณหภูมขิ องกระแสน�้ำจะเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ของปลา (WCD, 2000).

เขื่อนส่ งผลกระทบต่ อความหลากหลายทางชี วภาพของ
แม่น�้ำโขงอย่างไร

แม่น้� ำโขงเป็ นแม่น้� ำทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ุดเป็ น
ล�ำดับทีส่ องรองจากแม่น้� ำอะเมซอน (Ferguson et al., 2011;
ICEM, 2010; World Bank, 2004) แม่น้� ำโขงมีอตั ราความเข้ม
ข้นทางชีวภาพต่อพืน้ ที่ 10,000 ตารางเมตร มากทีส่ ุดเมื่อเปรียบ
เทียบกับแม่น้� ำสายอื่น (Valbo-Jørgensen et al., 2009) แม้การ
ประเมินความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสัตว์น้� ำยังไม่แน่ นอน
แต่ประมาณได้ว่าแม่น้� ำโขงมีสายพันธุป์ ลาอยู่ประมาณ 850 สาย
พันธุ์ (Hortle 2009) ความหลากหลายทางสายพันธุเ์ หล่านี้จะลด
ลงอีกใน 20 ปี ขา้ งหน้าอันเป็ นผลมาจากการถูกบุกรุกท�ำลาย การ
ลดลงของพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยและคุณภาพของน�้ ำทีล่ ดลง(Costanza et
al., 2011; ICEM, 2010) ในลุ่มแม่น้� ำโขงตอนล่าง เขือ่ นมีแนวโน้ม
ที่จะน� ำไปสู่การสูญเสียผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสายพัน ธุ์ส ัต ว์น้� ำ ที่ม ีก ารเคลื่อ นย้า ยถิ่น ซึ่ง ต้อ งพึ่ง พาระบบ
สาขาของแม่น้� ำ (Costanza et al., 2011)
บทสรุป: การประมงในลุม่ แม่น้ �ำโขงเป็ นหนึง่ ในการประมงทีม่ คี วาม
หลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ดุ ในโลกและมีการค้นพบสัตว์น้ �ำสาย

พันธ์ใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา มีแนวโน้มว่าเขือนจะส่
่
งผลกระทบเชิงลบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็ นอุปสรรคในการเคลือ่ นย้าย
ถิน่ ฐานของปลาและท�ำลายถิน่ อาศัยของปลาซึง่ ส่งผลต่อการผสม
พันธุแ์ ละวงจรชีวติ ของปลา

ในลุม่ แม่น้�ำโขงทีม่ กี ารย้ายถิน่ ยังไม่ทราบแน่ชดั ปจั จุบนั เราทราบ
เพียงประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์ ของสายพันธุท์ งั ้ หมดทีม่ กี ารย้ายถิน่
(ประมาณ 165 สายพันธุ)์ (Baran, 2006; Baran and Ratner, 2007;
Baran and Myschowoda 2009)

เขื่อนส่ งผลกระทบต่ อการเคลื่อนย้ายถิ่ นของปลาในลุ่ม ปลาทีม่ กี ารย้ายถิน่ ระยะไกลมีอยูอ่ ย่างน้อย 1 ใน 3 ของปริมาณ
มวลรวมของปลาทีจ่ บั ได้ในลุม่ แม่น้�ำโขงตอนล่าง ในทีน่ ้ีมสี ายพันธุ์
แม่น�้ำโขงหรือไม่

การพัฒนาใดๆทีก่ ่อให้เกิดอุปสรรคโดยตรงต่อการย้ายถิน่ ของปลา ปลาทีม่ มี ลู ค่าทางการค้ารวมอยูด่ ว้ ย (ICEM, 2010; World Bank,
ในแม่น้� ำโขงตอนกลางและตอนล่างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ 2004) ประมาณการณ์วา่ สายพันธุข์ องปลาทีม่ กี ารย้ายถิน่ มีอยูถ่ งึ
37 เปอร์เซ็นต์ ของปลาทัง้ หมด(Ferguson et al., 2011) ปลา 58
ประมง (Stone, 2011)
สายพันธุ์ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นระบบนิเวศของลุม่ น�้ำตอนต้นในเวียงจันทน์
เขื่อนถือเป็ นอุปสรรคทางกายภาพอันส�ำคัญทีข่ ดั ขวางการเคลื่อน มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการพัฒนาเขือ่ นในแม่น้�ำสายหลัก และ
ย้ายถิ่นของปลารวมทัง้ ท�ำลายที่อยู่อาศัยส�ำหรับปลาที่ใช้ในการ อีก 26 สายพันธุ์ อยูใ่ นภาวะเสีย่ งปานกลางทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบด้าน
วางไข่และด�ำรงชีวติ (Baird, 2009a, 2009b; Baran and Myschow- พฤติกรรมการย้ายถิน่ (ICEM, 2010)
oda, 2009; Kirby and Mainuddin, 2009; Sarkkula et al., 2009;
บทสรุป: ปลาทีจ่ บั ได้ในลุม่ แม่น้ �ำโขงส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์
Valbo-Jørgensen et al., 2009; World Bank, 2004)
ปลาทีม่ กี ารอพยพย้ายถิน่ ผลกระทบจากเขือนที
่ ม่ ตี ่อเส้นทางการ
อุ ป สรรคเหล่า นี้ จ ะส่ง ผลต่ อ การผลิต
ย้า ยถิน่ ของปลาแตกต่ า งกัน ออกไป
ทางการประมงและการมีชวี ติ อยู่ของ
“ มีแนวโน้ มว่าเขื่อนจะส่งผล
ตามพืน้ ที ่ อย่างไรก็ตาม เขือนส่
่ งผลก
พันธุป์ ลาต่างๆ (Baird, 2009a; World
กระทบเชิงลบต่อความหลากหลาย ระทบต่อเส้นทางการย้ายถิน่ ของปลา
Bank, 2004) ในความเป็ นจริงแล้วมี
และการจับปลา ประสบการณ์จากทัว่
ทางชี
ว
ภาพ
โดยขั
ด
ขวางเส้
น
ทางย้
า
ย
ปลาจ�ำนวนมากในลุ่มแม่น้� ำโขงทีต่ อ้ ง
โลกเป็ น หลัก ฐานยืน ยัน ว่ า เขือ่ นก่ อ
ถิ่นของปลาท�ำลายพืน้ ที่อาศัย
มีการย้ายถิน่ ในระยะไกล การสร้าง
ให้เกิดผลกระทบด้านลบโดยขัดขวาง
ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์
เขื่อนในแม่น้� ำสายหลักดูจะมีผลกระ
เส้นทางอพยพของปลา อย่างไรก็ตาม
ทบต่ อ การประมงมากกว่ า การสร้า ง
และวงจรชีวิตของปลา ”
ยังมีความต้องการข้อมูลด้านผลวิจยั
เขือ่ นในแม่น้�ำสายสาขา
(Dugan,
เกีย่ วกับความรุนแรงของผลกระทบ
2008) เขือ่ นทีส่ ร้างบนทีส่ งู จะส่งผลกระทบต่อการประมงน้อยกว่า ของเขือ่ นทีม่ ีต่ อ สายพัน ธุ์ข องปลาในลุ่ ม แม่น้ � ำโขงคาดการณ์ ว่ า
การผลิตทางการประมงส่วนใหญ่มาจากแหล่งน�้ำตอนกลางและตอน เขือ่ นจะก่อให้เกิดอุปสรรคทีย่ ากแก่การเอาชนะได้ต่อการย้ายถิน่
ล่างและโดยทัวไปมี
่
ปลาน้ อยสายพันธุ์ท่อี พยพย้ายถิน่ ในเส้นทาง ของปลา
ยาวจากตอนล่างไปยังตอนบน (Baran and Myschowoda, 2009;
Ferguson et al., 2011) เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า อย่างไรก็ตาม ลุม่ แม่น้�ำ เขื่อนจะส่งผลกระทบต่อระดับน�้ำในลุ่มแม่น�้ำโขงหรือไม่
โขงตอนล่างมีสายพันธุป์ ลาทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุน์ ้อยกว่าสายพันธุ์ เป็ นที่ทราบกันดีว่าเขื่อนจะเปลี่ยนแปลงระดับน�้ ำตามฤดูกาลของ
ของปลาทีอ่ ยูใ่ นลุม่ แม่น้�ำโขงตอนบน ทัง้ นี้เนื่องจากความหลาก แม่น้� ำโขง ซึง่ เรียกว่า “วงจรน�้ ำท่วม” หรือ “ชีพจรน�้ ำท่วม” (Flood
หลายของถิ่น ที่อ ยู่อ าศัย ในลุ่ม แม่น้� ำ โขงตอนล่า งมีล กั ษณะที่เ อื้อ Pulse) การมีอยู่ของเขือ่ นอาจส่งผลให้เกิดฤดูแล้งทีย่ าวนานมาก
อ�ำนวยต่อการด�ำรงชีวติ ของปลาทีไ่ ม่ตอ้ งเคลื่อนย้ายถิน่ ไปตอนบน ขึน้ (Friend and Blake, 2009) และก่อให้เกิดผลกระทบทีร่ ุนแรง
(Halls and Kshatriya, 2009: 73) เขือ่ นแบบทีใ่ ช้ลำ� น�้ำเป็ นอ่างเก็บ ต่อวงจรน�้ ำท่วมซึง่ ท�ำให้ลดปริมาณของน�้ ำท่วมลง (Stone, 2011)
น�้ำอาจถูกมองว่ามีผลกระทบน้อยต่อการประมงเมือ่ เปรียบเทียบกับ วงจรน�้ ำท่วมเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการประมงเพราะน�้ ำเป็ นแหล่ง
เขือ่ นแบบมีอา่ งเก็บน�้ำเหนือเขือ่ น อย่างไรก็ตาม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การ ทีอ่ ยู่อาศัยของปลา ปลาหลายสายพันธุใ์ นแม่น้� ำโขงต้องพึง่ พา
ออกแบบและการจัดการเขือ่ น แต่ทม่ี ากไปกว่านัน้ คือเขือ่ นแบบใช้ วัฏจักรของน�้ ำในการย้ายถิน่ หากฤดูแล้งมีระยะเวลายาวนานขึน้
ล�ำน�้ำเป็ นอ่างเก็บน�้ำทุกเขือ่ นถือเป็ นตัวขัดขวางเส้นทางการเคลื่อน อาจส่งผลท�ำให้ปลาที่อ่อนแอไม่สามารถย้ายถิน่ ฐานเพื่อการผสม
พันธุไ์ ด้ ผลทีต่ ามมาก็คอื จ�ำนวนประชากรปลาจะลดลง (Baird
ย้ายถิน่ ของปลา (Baran and Myschowoda, 2009)
2011; Baran and Myschowoda, 2009; Baran and Ratner,
ไม่ใช่ว่าปลาทุกสายพันธุ์จะถูกคุกคามโดยเขื่อนในแม่น้� ำสายหลัก 2007; Friend and Blake, 2009: Halls and Kshatriya, 2009; Hoแต่ปลาสายพันธุท์ ต่ี อ้ งมีวงจรชีวติ ในการการย้ายถิน่ จะได้รบั ผลกระ gan et al., 2004, 236; Jutagate et al., 2003; Valbo-Jørgensen
ทบมากกว่า (Halls and Kshatriya 2009) จ�ำนวนสายพันธุข์ องปลา et al., 2009) เขือ่ นแบบทีใ่ ช้ล�ำน�้ ำเป็ นอ่างเก็บน�้ ำเองก็มแี นวโน้ม
3

SOK 1: ผลกระทบของเขือนต่
่ อการประมงในลุม่ แม่น้ �ำโขง, กันยายน 2555

ทีจ่ ะเปลีย่ นการไหลเวียนของกระแสน�้ ำได้ ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารสร้าง
ของเขือ่ น (Baran and Ratner, 2007) คาดการณ์ว่าจ�ำนวนสาย
พันธุ์ของปลาทีม่ แี นวโน้มจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ของชีพจรน�้ ำจะมีจ�ำนวนมาก (Baran and Ratner, 2007) การ
ไหลของน�้ ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปยังส่งผลกระทบอื่นๆตามมา รวมไป
ถึงการลดลงของปริมาณอาหาร โอกาสในการอยู่รอดและการย้าย
ถิน่ ฐาน รวมไปถึง สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เป็ นมิตรต่อการด�ำรงชีวติ
ของปลา(Halls and Kshatriya, 2009; Kirby and Mainuddin,
2009; Sarkkula et al., 2009; World Bank, 2004)

ต้องการงานวิจยั ทีป่ ระเมินความรุนแรงของการสูญเสียพื้นทีอ่ าศัย
ของปลาและผลกระทบต่อผลผลิตของสัตว์น้ �ำ

เขือ่ นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศของแม่น�้ำโขงหรือไม่

การเสื่อมสภาพของการประมงในลุ่มน�้ ำโขงมีแนวโน้มจะส่งผลกระ
ทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของลุม่ น�้ ำโขง
(Halls and Kshatriya, 2009; Baird 2009a) โดยจะก่อให้เกิดความ
เสีย่ งทัง้ ด้านเศรษฐกิจ โภชนาการ และผลทางสังคม (Dugan et al.,
2010) หากเขือ่ นทัง้ หมดถูกสร้างตามทีม่ กี ารวางแผนไว้จะก่อให้
เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศวิทยา ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าถึง 274 พัน
การพยายามปรับตัวของโตนเลสาบให้อยูใ่ นสภาวะทีม่ นคง
ั่
อันเป็ น ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Stone, 2011)
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชีพจรน�้ ำจะขัดขวาง
่
งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างหลีกเลีย่ ง
ระบบนิเวศวิทยา
เนื่องจากสายพันธุป์ ลาและการประมงมีความ บทสรุป: เขือนจะส่
สัมพันธ์กบั ระดับของน�้ำ (Kirby and Mainuddin, 2009; Stone, ไม่ได้ โดยระดับของการสูญเสียยังไม่สามารถระบุได้แน่นอน ทัง้ นี้ขน้ึ
กับจ�ำนวนเขือนที
่ สร้
่ างและสถานทีที่ สร้
่ างเขือน
่ ประชากรทียากจนยั
่
ง
2011)
ต้องใช้ชวี ติ พึง่ พิงกับระบบนิเวศวิทยา พวกเขาเป็นผูท้ จะต้
ี ่ องทุกข์ทน
บทสรุป:
เขือ่ นจะลดระดับชีพจรน�้ ำท่วมของลุ่มแม่น้ � ำโขงใน กับผลกระทบทีเกิ
่ ดขึน้
อัตราทีเ่ รายังไม่สามารถคาดเดาได้ มี
เขื่ อนจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต
“
ประสบการณ์
จ
ากทั
วโลก
่
ความเป็ น ไปได้ว่ า เขือ่ นจะก่ อ ให้เ กิด
ทางการประมงในลุม่ แม่น�้ำโขงหรือ
เป็ นหลักฐานยืนยันว่า
ผลกระทบเชิง ลู ก โซ่ อ ย่ า งต่ อ เนื อ่ งต่ อ
ไม่
การย้า ยถิน่ ฐานและวงจรการสืบ พัน ธุ์
ิ
เขื่อนก่อให้เกดผลกระทบด้านลบ หากภายในปี ค.ศ. 2030 เขือ่ น 11
ของปลา ผลทีต่ ามมาคือจ�ำนวนผล
แห่งได้รบั การสร้างส�ำเร็จในบริเวณลุ่ม
อันใหญ่หลวงต่อการประมง
ผลิตทางการประมงทีล่ ดลง
โดยเป็ นตัวอุปสรรคในการอพยพย้าย น�้ำโขงตอนล่าง คาดการณ์ได้วา่ ความ
สูญเสียทางการประมงจะมีปริมาณถึง
ถิ่นฐานของปลา ”
เขื่ อ นจะส่ ง ผลต่ อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศัย
550,000-880,000 ตัน เมือ่ เปรียบเทียบ

ของปลาหรือไม่

เป็ นทีท่ ราบกันว่าแอ่งน�้ำลึกมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของปลา
เพราะเป็ นแหล่งอาศัยของปลาในยามฤดูแล้ง (Bush, 2003; Baird,
2009b) แอ่งน�้ำลึกในแม่น้�ำซีสานตืน้ เขินมากขึน้ อันเป็ นผลมาจาก
การทรุ ด ตัว และการตกตะกอนของดิน ที่เ กิด จากการสร้า งเขื่อ น
น�้ำตกยาลี ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการประมง (Baird, 2009b) หาก
แผนการทีจ่ ะสร้างเขือ่ น 11 แห่งบนล�ำน�้ำสายหลักส�ำเร็จลงในปี
ค.ศ. 2030 ล�ำน�้ำกว่า81 เปอร์เซ็นต์ ของลุม่ น�้ำโขงจะถูกขัดขวางและ
ส่งผลให้ปลาไม่มที อ่ี ยูอ่ าศัยและเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐาน (Baran, 2010)
นอกจากนี้ 55 เปอร์เซ็นต์ ของลุม่ น�้ำโขงระหว่าง เมืองเชียงแสน กับ
เมืองกระแจะ จะถูกแปรสภาพเป็ นอ่างเก็บน�้ำและส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมของภูมภิ าค (Baran, 2010) อย่างน้อย
จะก่อให้เกิดการสูญเสียพืน้ ทีป่ ระมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ประมาณ
2,500 ตารางกิโลเมตร ของพืน้ ทีร่ าบน�้ำท่วมถึงในลุม่ แม่น้�ำโขงตอน
ล่าง ภายในปี ค.ศ. 2030 หากปล่อยให้แผนการสร้างเขือ่ นด�ำเนินต่อ
ไป (ICEM, 2010; Roberts, 2004)

กับปี ค.ศ. 2000 (ลดลงประมาณ 26-42 เปอร์เซ็นต์) แต่หากไม่ม ี
การสร้างเขือ่ น 11 แห่ง ภายในปี ค.ศ. 2030 ปริมาณความสูญเสีย
จะอยูท่ ่ี 340,000 ตัน (ICEM, 2010) ประมาณการณ์ของมูลค่าความ
สูญเสียของผลผลิตทางการประมงอยูท่ ร่ี ะหว่าง 200 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (Baird, 2011) และ 476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี (ICEM,
2010) เขือ่ นหลักๆทีส่ ร้างบริเวณต้นน�้ำของเวียงจันทน์จะมีผลกระ
ทบต่อการประมงน้อยกว่าเขือ่ นทีส่ ร้างบริเวณปลายน�้ำ
ผลกระทบของเขือ่ นต่อผลผลิตทางการประมงแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละโครงการ ขึน้ อยูก่ บั ระยะทางระหว่างพืน้ ทีห่ ลักของลุม่ แม่น้�ำ
โขงทีเ่ ป็ นทีร่ าบน�้ำท่วมถึงและพืน้ ทีท่ อ่ี ยูต่ ามสายน�้ำทีส่ ำ� คัญ (ICEM,
2010)
เขือ่ นทีอ่ ยูบ่ ริเวณแม่น้�ำสายสาขาต่างๆส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการประมง เขือ่ น 78 แห่ง บริเวณสายน�้ำสาขาของลุม่
น�้ ำโขงตอนล่างทัง้ หมดทัง้ ทีส่ ร้างเสร็จแล้วและก�ำลังอยู่ระหว่างการ
วางแผนก่อสร้างจะผลิตพลังงานได้ต่ำ� แต่ขณะเดียวกันกลับก่อให้
เกิดความเสีย่ งต่อสภาพแวดล้อมในระดับสูง อันได้แก่ผลร้ายต่อการ
ขยายพันธุข์ องปลาและผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
บทสรุป: มีแนวโน้มว่าเขือนจะสร้
่
างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อถิน่ เสีย่ งทีเ่ กิดจากเขือ่ นเหล่านี้มมี ากกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเขือ่ น 6
ทีอยู
่ อ่ าศัยของปลา ลดการขยายพันธุข์ องปลาและขัดขวางวงจรชีวติ แห่ง ทีอ่ ยูบ่ ริเวณแม่น้�ำโขงสายหลัก (Ziv et al., 2012)
ของปลา อันส่งผลให้ผลิตผลจากปลาและสัตว์น้ �ำลดลง ยังมีความ

แผนการสร้างเขื่อนในล�ำน�้ ำสายย่อยซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอัน
ใหญ่หลวงต่อผลิตผลทางการประมงได้แก่ เขือ่ นเซซาน 2 ในกัมพูชา
ซึง่ จะลดปริมาณผลผลิตทางการประมงลงถึง 9.3 เปอร์เซ็นต์ เขือ่ น
เซกอง 3 ด้านปลายน�้ำในประเทศลาว ซึง่ จะลดผลผลิตทางการ
ประมงลงไปถึง 2.3 เปอร์เซ็นต์ เขือ่ นเซกอง 3 ด้านต้นน�้ำในประเทศ
ลาว ซึง่ จะลดผลผลิตทางการประมงลงไปถึง 0.9 เปอร์เซ็นต์ และ
เขือ่ นเซกอง 4 ในประเทศลาว ซึง่ จะลดผลผลิตทางการประมงลงไป
ถึง 0.75 เปอร์เซ็นต์ (Ziv et al., 2012)

น้อย เป็ นทีท่ ราบกันว่าผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้ ใน
หลายปีทผ่ี า่ นมา (Kirby and Mainuddin 2009; Mainuddin et al.,
2011) จ�ำนวนของผลผลิตจากสัตว์น้�ำส่วนใหญ่ถกู น�ำส่งออกไปขาย
มากกว่าใช้หล่อเลีย้ งชีวติ ของผูค้ นในภูมภิ าค (Friend and Blake,
2009; ICEM, 2010; Mainuddin et al., 2011)

ในปี ค.ศ. 2008 มีการประเมินว่าการเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำมีมลู ค่าถึง 2
ล้านตันเทียบเท่ากับ 78 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคปลาทีไ่ ด้จากการ
ประมงตามธรรมชาติ (MRC, 2010a) การเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำในลุม่
บทสรุป:
การพัฒนาเขือ่ นบนลุ่มแม่น้ � ำโขงส่งผลกระทบอย่าง แม่น้�ำโขงส่วนใหญ่อยูบ่ ริเวณทีร่ าบลุม่ ริมแม่น้�ำโขง ทัง้ นี้เนื่องจาก
ชัดเจนต่อผลิตผลทางการประมง ไม่ว่าเขือ่ นนัน้ จะสร้างบริเวณ จ�ำนวนประชากรทีม่ ากขึน้ ความต้องการอาหารจากสัตว์น้�ำทีม่ าก
ขึน้
ท�ำให้ราคาและโอกาสในการลงทุนด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำ
ล�ำน�้ ำสายหลักหรือเส้นน�้ ำสาขาก็ตาม
สูงขึน้ ภายในปี ค.ศ. 2515 มีการคาดการณ์วา่ การเพาะเลีย้ งสัตว์
การลดลงของการประมงตามธรรมชาติ อนั เป็นผลมาจาก น�้ ำสามารถรองรับความต้องการบริโภคปลาทีม่ ากขึน้ เกินกว่าการ
การสร้างเขื่อนสามารถบรรเทาลงได้หรือไม่
ประมงตามธรรมชาติจะสามารถรองรับได้ (MRC, 2010a) ภายใน
ในปี ค.ศ. 2008 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประมงจ�ำนวน 17 คน ได้ ปี ค.ศ. 2020 มีการคาดการณ์วา่ ผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตว์
น�้ ำจะไม่สามารถรองรับความต้องการ
ร่ ว มประชุ ม กัน ในที่ป ระชุ ม เลขาธิก าร
บริโภคปลาทีส่ งู ขึน้ ได้ เมือ่ ถึงเวลานัน้
คณะกรรมการธิการแม่น้�ำโขง โดยได้
“
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เ
้
ชี
่
ย
วชาญ
17
คน
ั
ความกดดันจะกลับมาสู่การประมงตาม
ผลสรุปว่าเทคโนโลยีท่มี อี ยู่ในป จจุบนั
์ ลาและการประมงสรุปว่า ธรรมชาติเพื่อให้สามารถผลิตปลามา
ไม่ ส ามารถน� ำ มาใช้บ ริห ารจัด การกับ ด้านพันธุป
ทดแทนส่วนทีย่ งั ไม่เพียงพอ (MRC,
จ�ำนวนการอพยพย้ายถิน่ ของปลาในลุ่ม
มาตราการเยียวยาผลกระทบ
2010a)
น�้ำโขงได้ ในการประชุมยังระบุวา่ ความ
ไม่สามารถน�ำมาใช้จดั การ
สามารถในการจัดหามาตราการในการ
กับจ�ำนวนปลาในลุ่มแม่น�้ำโขง
สิง่ ที่ส�ำคัญคือการผลิตและการบริโภค
แก้ไขผลกระทบกับป ญั หาที่เกิดขึ้นใน
อเมริกาตอนเหนือและยุโรปต้องอาศัย ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้ ” ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไป เป็ นที่เห็น
กันทัวโลกว่
่
า ปริมาณการผลิตอาหาร
การวิจยั ที่เข้มข้น และใช้เวลายาวนาน
กว่าหลายศตวรรษในการพัฒนา โดยอาศัยทีมงานนักชีววิทยาและ จ�ำนวนมากไม่ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการบริโภค หาก
นักวิศวพันธุกรรมประมงทีเ่ ชีย่ วชาญ ดังนัน้ ต้องมีการลงทุนอย่าง อาหารไม่ได้ถูกแจกจ่ายไปยังผู้ท่ตี ้องการอาหารเช่นคนยากจนที่
มหาศาลในการวางมาตราการในการแก้ไขผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน ไม่มกี ำ� ลังในการซือ้ (Sen, 1981) และนี่คอื ความแตกต่างระหว่าง
ลุม่ แม่น้�ำโขง (Dugan, 2008: 14) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มหี ลักฐาน การประมงแบบเพาะพัน ธุ์ส ตั ว์น้� ำ และการประมงแบบธรรมชาติ
ยืนยันจากทัง้ ระดับภูมภิ าคและระดับโลกว่ามาตราการในการแก้ไข ผลผลิตจากสัตว์น้�ำทีเ่ พาะเลีย้ งจะถูกบริโภคโดยผูม้ รี ายได้เพียงพอ
ผลกระทบสามารถป้องกันผลกระทบด้านลบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับวัฏจักร ต่อการบริโภคเท่านัน้ ซึง่ แตกต่างจากการบริโภคสัตว์น้�ำจากการ
ของน�้ำและการประมงได้ทงั ้ หมด ทีเ่ พียงท�ำได้กค็ อื การช่วยลดผลก ประมงตามธรรมชาติ
ระทบลงบ้างเท่านัน้
การเพาะพัน ธุ์ ส ัต ว์ น้� ำ จะสามารถมาทดแทนการประมงแบบ
บทสรุป: เทคโนโลยี การจัดการบริหาร และเครือ่ งมือทาง ธรรมชาติทก่ี �ำลังเสื่อมสลายลงเพราะการสร้างเขื่อนได้หรือไม่เป็ น
นิเวศวิทยาสามารถบรรเทาความสูญเสียด้านการประมงได้บ้างก็ เรือ่ งทีย่ งั ไม่มใี ครสามารถให้คำ� ตอบได้ กรณีศกึ ษาบางกรณีระบุ
จริง แต่ไม่สามารถฟื้นฟูสภาพความสมบูรณ์ของลุม่ น�้ำโขงให้กลับ ว่าสามารถท�ำได้ แต่ในบางกรณีศกึ ษาก็ยงั พบว่ามีปญั หาอยูโ่ ดย
เฉพาะหากมีการสร้างเขือ่ นบนแม่น้�ำสายหลัก และในบางกรณีทเ่ี ลว
มาดังเดิมได้เหมือนเมือ่ ครัง้ ยังไม่มกี ารสร้างเขือน
่
ร้ายพบว่า ภายหลังปี ค.ศ. 2015 จะก่อให้เกิดความขาดแคลนสัตว์
การเพาะพันธุส์ ตั ว์น�้ำอย่างจริงจังจะสามารถชดเชยการสูญ น�้ำถึง 436,000 ตันต่อปี และความขาดแคลนจะเกิดขึน้ ในประเทศ
เสียทางการประมงได้หรือไม่
กัมพูชา ไทย และทีร่ าบสูงของเวียดนาม รวมทัง้ ความขาดแคลนเล็ก
การพัฒ นาเขื่อ นได้ร ับ การยอมรับ ว่ า มีศ ัก ยภาพในการเป็ น ตัว น้อยในลาว (MRC, 2010a) ลุม่ แม่น้�ำโขงจะพบกับความขาดแคลน
กระตุน้ การเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำในภูมภิ าค (Friend and Blake, 2009) ในลักษณะใดขึน้ อยูก่ บั ศักยภาพในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้� ำในลุ่มแม่น้� ำโขงมีอยู่ค่อนข้าง
5

SOK 1: ผลกระทบของเขือนต่
่ อการประมงในลุม่ แม่น้ �ำโขง, กันยายน 2555

แม้ว่าปจั จุบนั จะมีแนวโน้ มในการสนับสนุ นการประมงแบบเพาะ
เลีย้ งสัตว์น้�ำอย่างต่อเนื่อง แต่หากยังไม่มมี าตราการในการแก้ไข
อย่างจริงจังอาจจะก่อให้เกิดปญั หาความขาดแคลนในระดับขัน้ ที่
การประมงแบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้�ำไม่สามารถทดแทนได้ ประเด็น
ทีส่ �ำคัญคือตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้รวมถึงจ�ำนวนผลผลิตมหาศาลจาก
การประมงแบบเพาะพันธุ์สตั ว์น้� ำที่ส่งออกไปขายยังพื้นที่นอกลุ่ม
แม่น้�ำโขง
หากผลผลิตเหล่านี้ถกู เก็บไว้ใช้บริโภคเฉพาะส�ำหรับ
ประชาชนในลุ่มแม่น้� ำโขงก็อาจช่วยลดความขาดแคลนลงได้และจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรทีย่ ากจนในภูมภิ าค แต่ความเป็ น
จริงมิได้เป็ นเช่นนัน้ ดังนัน้ ประชากรทีย่ ากจนก็ยงั คงเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบต่อไปเพราะขาดก�ำลังทรัพย์ในการซือ้ สัตว์น้�ำเพือ่ บริโภค
(MRC, 2010a)

เก็บน�้ ำยังไม่สามารถเอื้อต่อความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาได้
เหมือนสภาพแวดล้อมของแม่น้�ำตามธรรมชาติ (ICEM, 2010; Roberts, 1996) มีปลาเพียง 9 สายพันธุใ์ นลุม่ แม่น้�ำโขงเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
ขยายพันธุใ์ นอ่างเก็บน�้ำได้ (Baran, 2006) ในอดีตจ�ำนวนปลาทีม่ ี
ในอ่างเก็บน�้ ำยังไม่สามารถชดเชยจ�ำนวนปลาทีส่ ญ
ู เสียไปจากการ
ประมงตามธรรมชาติได้ (Friend and Blake, 2009) อ่างเก็บน�้ำเป็ น
แหล่งน�้ ำที่มกี ารถ่ายเทของอ็อกซิเจนน้ อยและยังเป็ นแหล่งสะสม
ของเชือ้ โรคอันเป็ นผลมาจากการสร้างเขือ่ น (Roberts, 1996) ซึง่
พบการรายงานกรณีแบบนี้จากอ่างเก็บน�้ำหลายแห่งในลุม่ แม่น้�ำโขง
(Baird, 2009b) มีแนวโน้มว่าการประมงจากอ่างเก็บน�้ำไม่สามารถ
ชดเชยความสูญเสียของการประมงตามธรรมชาติได้ (Baran and
Myschowoda, 2009; Friend and Blake, 2009)

การประมงแบบเพาะพันธุส์ ตั ว์น้�ำต้องอาศัยการลงทุนมหาศาลรวม บทสรุป: ผลผลิตของสัตว์น้ �ำจากอ่างเก็บน�้ำในเขือนไม่
่ สามารถ
ทัง้ การสนับ สนุ น ทางเทคโนโลยีแ ละจากภาครัฐ เพื่อ ความยังยื
่ น ชดเชยความสูญเสียของการประมงตามธรรมชาติทเี ่ กิดจากผลกระ
(Friend and Blake, 2009; Ferguson et al., 2011; ICEM, 2010; ทบของการสร้างเขือนได้
่
World Bank, 2004) การขยายตัว
ผลประโยชน์ อ ัน เกิ ดจากพลัง
“ ยังไม่มีบทสรุปว่า การประมง
ในอนาคตยังไม่เป็ นทีแ่ น่ชดั (Friend
น�้ ำมี มู ล ค่ า มากเพี ย งพอที่ จะ
and Blake, 2009; Ferguson et al.,
แบบเพาะพันธุส์ ตั ว์น�้ำจะสามารถ
2011) การประมงแบบการเพาะเลีย้ ง
ทดแทนความสูญเสียของการประมง ชดเชยความเสี ยหายที่ เกิ ด
สัตว์น้� ำขนาดใหญ่ยงั ไม่ได้รบั ผลกระ
จากการสร้า งเขื่ อนหรื อ ไม่
ิ
แบบธรรมชาต
ที
่
ไ
ด้
ร
บ
ั
ผลกระทบจาก
ทบทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่าง
ในปี ค.ศ. 2006 ธนาคารโลกและ
การสร้
า
งเขื
่
อ
นได้
”
ยิง่ จากการน�ำพันธุป์ ลาทีไ่ ม่ใช่พนั ธุ์
ธนาคารเพื่อ การพัฒ นาแห่ ง เอเชีย
ปลาพืน้ เมืองมาปล่อยโดยไม่ได้ตงั ้ ใจหรือการจับแมลงจากธรรมชาติ ท� ำ การศึก ษาร่ ว มกัน และพบว่ า ลุ่ ม แม่ น้� ำ โขงมีศ ัก ยภาพในการ
เกินขนาดเพือ่ น�ำมาใช้เลีย้ งสัตว์น้�ำ (Costanza et al., 2011; Friend พัฒนาที่ยงยื
ั ่ นและสมบูรณ์ อนั จะน� ำไปสู่ผลประโยชน์ ท่กี ว้างขวาง
and Blake, 2009: Mainuddin et al., 2011) อย่างไรก็ตาม การ มีก ารแนะน� ำ ว่า ควรมีก ารก�ำ หนดนโยบายที่เ กี่ย วกับ การบริห าร
ประมงแบบการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้� ำ ขนาดเล็ก อาจก่ อ ให้เ กิด การ จัดการน�้ำทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และผลได้ผลเสียทาง
ขาดแคลนอาหารทีม่ ากขึน้ ในเขตชนบท (Friend and Blake, 2009; สังคม (Friend and Blake, 2009) มีแนวโน้มว่ามูลค่าความเสียหาย
World Bank, 2004)
ทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลมาจากความสูญเสียทางการประมงเพราะ
การสร้างเขือ่ น จะมีมลู ค่ามากกว่ารายได้ทค่ี าดไว้ทางเศรษฐกิจ
บทสรุป:
มีความน่าจะเป็นทีการประมงแบบเพาะเลี
่
ย้ งสัตว์น้ ำ� ขนาด (Baran and Myschowoda, 2009; Baran and Ratner, 2007;
ใหญ่จะสามารถทดแทนความขาดแคลนอาหารในส่วนทีการประมงแบบ
่
Friend and Blake, 2009)
ธรรมชาติไม่สามารถรองรับได้ แต่ขอ้ เท็จจริงเกียวกั
่ บเรืองนี
่ ้ยงั ไม่ชดั เจน
ทางเลือกนี้มคี า่ ใช้จา่ ยตามมา อย่างไรก็ตาม ประชากรในเขตชนบทยัง
ไม่มกี ำ� ลังทรัพย์เพียงพอในการบริโภคสัตว์น้ �ำทีเ่ ป็ นผลผลิตจากการ บทสรุป: การศึกษาเบื้องต้นเพือ่ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียระหว่าง
ประมงแบบเพาะเลีย้ ง นอกจากนี้แล้วผลกระทบทางนิเวศวิทยาจากการ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมและสังคมกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
่
พบว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รบั มี
ประมงแบบเพาะเลีย้ งสัตว์น้ ำ� ยังต้องได้รบั การวิเคราะห์ เพือหากลยุ
่
ทธ์ ของการพัฒนาเขือน
แนวโน้มจะไม่คุม้ ค่ากับความสูญเสียทางสังคมและสภาพแวดล้อม
และแนวทางเกียวกั
่ บต้นทุนและก�ำไรอีกด้วย
(Kirby and Mainuddin, 2009)

อ่ า งเก็บ น�้ ำ จากเขื่ อ นถื อ เป็ นโอกาสในการพัฒ นาการ
ประมงหรือไม่
ปจั จุบนั พบว่าการท�ำการประมงในอ่างเก็บน�้ ำก่อให้เกิดผลผลิตถึง
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทัง้ หมดทีไ่ ด้จากลุม่ แม่น้�ำโขง
(Baran et al., 2007) แต่อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมของอ่าง
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ได้แก่ แม่น้�ำแอนดีส แม่น้�ำคงคา แม่น้�ำลิมโปโป แม่น้�ำโขง แม่น้�ำไนล์ และแม่น้�ำวอลต้า รายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถสืบค้นได้ท่ี www.waterandfood.org
ในลุม่ แม่น้�ำโขง โครงการเพือ่ การพัฒนาน�้ำและอาหาร (CPWF) ท�ำงานเพือ่ ลดปญั หาความยากจนและการตัดไม้ทำ� ลายปา่ โดยพัฒนา
ศักยภาพในการใช้น้�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุด หากโครงการประสบความส�ำเร็จ แหล่งน�้ำในลุม่ แม่น้�ำโขงจะมีการพัฒนาดังนี้ 1.) มีการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็ นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผใู้ ช้น้�ำทุกราย 2.) มีการบริหารและประสานความร่วมมือกับทุกฝา่ ยเพือ่ ให้การใช้น้�ำเกิดประโยชน์
สูงสุด 3.) วางแผนและบริหารจัดการน�้ำเพือ่ สภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม 4.) ใช้น้�ำเพือ่ วัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย นอกเหนือ
จากการใช้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียว 5.) มีการท�ำงานแบบธรรมาภิบาลและเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันของทุกฝา่ ย โดยรายละเอียดเพิม่
เติมสามารถสืบค้นได้ท่ี www.mekong.waterandfood.org
โครงการเพือ่ การพัฒนาน�้ำและอาหาร (CPWF) เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เพือ่ น�้ำ ผืนดิน และระบบนิเวศวิทยา ของโครงการความร่วม
มือในการวิจยั เพือ่ การเกษตรของโลก (CGIAR) โครงการวิจยั ล่าสุดนี้เป็ นการรวบรวมแหล่งข้อมูลจากศูนย์การวิจยั 14 แห่ง ของโครงการ
ความร่วมมือในการวิจยั เพือ่ การเกษตรของโลก ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพือ่ น�ำมาใช้บรู ณาการแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและน�ำเสนอผลการค้นพบ โครงการให้ความส�ำคัญกับปญั หาความขาดแคลนน�้ำทีส่ ำ� คัญใน 3 ประเด็น
คือ การเสือ่ มสภาพของดิน ระบบนิเวศวิทยา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทย่ี งยื
ั ่ น โครงการดังกล่าวยังจะส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านอาหาร การลดปญั หาความยากจน ภาวะโภชนาการและสุขภาพอีกด้วย รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถสืบค้นได้ท่ี www.iwmi.cgiar.

org/CRP5

ต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ติดต่อเราได้ท่ี cpwf.mekong@gmail.com
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SOK 1: ผลกระทบของเขือนต่
่ อการประมงในลุม่ แม่น้ �ำโขง, กันยายน 2555
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