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บทส รุป  (EXECUT IVE  SUMMARY)  

โครงการเขืu อนไฟฟ้าพลังนํbาของประเทศเมียนมามีโอกาสทีu จะสามารถพัฒนาอย่างยัu งยืนในช่วงเริu มต้น ด้วยการ

สร้างความสมดุลให้กับการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลกระทบทางด้านสิu งแวดล้อมและสังคม ปัจจุบัน ประเทศเมียน

มากําลังดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาแบบดัbงเดิม โดยแต่ละโครงการจะถูกกําหนดและอนุมัติ

โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบโดยรวมทีu สะสม ซึu งเกิดจากโครงการหลายแห่งและแรงกดดันอืu น ๆ มีต่อลุ่มแม่นํbา 

อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ กระบวนการในลักษณะนีbจะมีผลกระทบต่อแม่นํbาสายหลักและลํานํbาสาขาต่าง ๆ ทีu มี

ความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพลังงานนํbาซึu งควบคุมสายนํbาต่าง ๆ ในช่วง êE – FEE ปีหรือมากกว่านัbน ซึu งหาก

ผลกระทบสะสมทีu สําคัญได้มีผลต่อสภาพของลุ่มแม่นํbาและระบบนิเวศทีu เกีu ยวข้องแล้วนัbน จะมีโอกาสเพียง

เล็กน้อยทีu จะบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้	
รายงานการประเมินสิu งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สําหรับเขืu อน

ไฟฟ้าพลังนํbาของประเทศเมียนมาฉบับนีbจะพิจารณาถึงคุณค่าด้านสิu งแวดล้อมและสังคมในระดับลุ่มแม่นํbา ซึu งจะ

ให้คําแนะนําในส่วนของวิธีการทีu จะทําให้การพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาเป็นไปอย่างยัu งยืน โดยจะปรับเปลีu ยนมุมมอง

จากเดิมทีu มุ่งเน้นและให้ความสําคัญเฉพาะโครงการใดโครงการหนึu ง เป็นการให้ความสําคัญทางด้านสภาพของลุ่ม

นํbาแม่เพืu อวางแผนการพัฒนาอย่างยัu งยืน 

1. ความเป็นมา 

ประเทศเมียนมามีความต้องการทางด้านพลังงานอย่างมาก โดยมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเชืu อมต่อกับกริด 

(grid connected electrification rate) เพียงร้อยละ ïE ของจํานวนประชากรทัbงหมด ซึu งเป็นปริมาณตํu าทีu สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัbงนีbอาจคาดการณ์ได้ว่าประเทศเมียนมาจะต้องการกําลังการผลิตเพิu มเติมอย่าง

น้อย êEE เมกะวัตต์เป็นประจําทุกปี จนถึงปี พ.ศ. Dêçñ (DEñE) เพืu อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ 

นอกจากนีbระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Electricity Transmission Grid) ของประเทศเมียนมายังต้องมีการขยายเพิu มเติม

และยกระดับขึbน เพืu อตอบสนองความต้องการดังกล่าวอีกด้วย 

ปัจจุบันระบบพลังงานผสม (Energy Mix) ทีu นําเสนอในประเทศเมียนมากําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยมี

การวิเคราะห์การใช้แหล่งพลังงานดัbงเดิมและแหล่งพลังงานหมุนเวียนในยุทธศาสตร์ภาคพลังงานของประเทศ 

ทัbงนีb ไฟฟ้าพลังนํbามีแนวโน้มทีu จะมีบทบาทสําคัญในระบบพลังงานผสม เพราะสามารถสร้างพลังงานทดแทนใน

ปริมาณมาก ราคาถูก และช่วยสร้างความมัu นคงให้กับกริด (grid) โดยเฉพาะอย่างยิu ง การผลิตไฟฟ้าแบบไม่

ต่อเนืu อง (Intermittent Power Generation) จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอืu น ๆ 

ไฟฟ้าพลังนํbาในประเทศเมียนมานัbนมีการพัฒนาทีu ค่อนข้างจํากัด หากเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตโดยรวมของ

ประเทศ โครงการทีu มีกําลังการผลิต FE เมกะวัตต์ และมากกว่า (Dô โครงการ) มีกําลังการผลิตรวมอยู่ทีu  ñ,DôG เม

กะวัตต์ ซึu งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ êG ของแหล่งพลังงานของประเทศในช่วงต้นปี DêöF (DEFG) โดยมีโครงการอืu น ๆ 

ทีu มีกําลังการผลิตรวม F,êöï เมกะวัตต์อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก ö โครงการ แต่โครงการหลายโครงการเหล่านีb

ยังคงหยุดการก่อสร้างหรืออาจจะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนทีu วางไว้ ในปัจจุบัน ได้มีการนําเสนอ

โครงการทัbงหมด öô โครงการทัu วประเทศซึu งมีกําลังผลิตทัbงหมด ïñ,GïG เมกะวัตต์ ในโครงการเหล่านัbนจะมี

โครงการจํานวน ö โครงการทีu มีกําลังผลิตมากกว่า D,EEE เมกะวัตต์ต่อโครงการ และอีก ç โครงการทีu มีกําลังผลิต

อยู่ระหว่าง 1,000 – D,EEE เมกะวัตต์ จนถึงปัจจุบันร้อยละ GE ของโครงการไฟฟ้าพลังนํbาได้พัฒนาในลักษณะขัbน

นํbาตก (Cascade Arrangement) (แบบขัbนตอน) ในลุ่มนํbาย่อย (Sub-basin) โดยการจัดสรรทางภูมิศาสตร์นีbได้



	

แรงผลักดันจากสถานทีu ตัbงของสถานีควบคุม (load center) และระบบการจําหน่ายไฟฟ้าทีu จํากัด พร้อมกับอุทก

วิทยาลุ่มแม่นํbาย่อย ภูมิประเทศและธรณีวิทยาทีu เหมาะสม ทัbงนีb การพัฒนาส่วนใหญ่จะเกิดขึbนในลุ่มแม่นํbาอิระวดี 

(Ayeyarwady) ทีu สามารถติดตัbงโครงการได้ถึงร้อยละ öï ของปริมาณกําลังการผลิตทีu มีอยู่ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 

Dê อยู่ในแม่นํbาสะโตง (Sittaung River) 

ประเทศเมียนมา มีพืbนทีu ครอบคลุม öçF,çEE ตารางกิโลเมตร มีแหล่งนํbาจืดทีu อุดมสมบูรณ์อยู่มากมาย โดยมีลุ่ม

แม่นํbาสายหลักคือ แม่นํbาอิรวดี (Ayeyarwady) ทีu มีสัดส่วนร้อยละ êê ของประเทศ (ร้อยละ ôE ของลุ่มแม่นํbานีbอยู่

ในประเทศเมียนมา) และแม่นํbาสาละวิน (Salween หรือ Thanlwin) ทีu มีสัดส่วนร้อยละ Fô ของประเทศ (ร้อยละ 

ïê ของลุ่มแม่นํbานีbอยู่ในประเทศเมียนมา) ทัbงนีbประชากรเมียนมาประมาณร้อยละ çE อาศัยอยู่ในพืbนทีu ชนบท และ

มีประชากรจํานวนมากทีu ต้องพึu งพาและทํามาหากินจากแม่นํbาและทรัพยากรธรรมชาติอืu น ๆ 

สภาพของระบบแม่นํbาของประเทศเมียนมาจะพึu งพาการบํารุงรักษาจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยระบบนิเวศ

นํbาจืดจะประกอบไปด้วย 

• การจัดสรร (Provisioning) การประมง การชลประทาน และการจัดหานํbาประปาในประเทศ 

• การควบคุม (Regulating) การควบคุมการไหลเวียนของนํbา (Flow Regulation) การทํานํbาให้บริสุทธิL  

การควบคุมอันตรายจากธรรมชาติ (นํbาท่วม) การบํารุงรักษาธรณีสัณฐานชายฝัu งและการจัดหา

สารอาหารทางทะเล และ 

• วัฒนธรรม (Cultural) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเทีu ยว 

ความสําคัญของทรัพยากรทางนํbาของประเทศเมียนมานัbนแสดงได้จากปริมาณของการประมง ประชากรประมาณ 

ñ.D ล้านคนทีu มีงานทําจะปฏิบัติงานในภาคการประมงนํbาจืดและทางทะเลประกอบด้วยพนักงานประจํา (Full-

time) GEE,EEE คนและพนักงานนอกเวลา (Part-time) 2.4 ล้านคน (www.worldfishcenter.org/country-

pages/myanmar) อุตสาหกรรมนีbเป็นผู้มีส่วนสําคัญเป็นอันดับสีu ของปริมาณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ของเมียนมา (GDP) และแหล่งรายได้จากการแลกเปลีu ยนเงินตราต่างประเทศทีu ใหญ่เป็นอันดับสีu  ในขณะทีu การ

ประมงเป็นแหล่งโปรตีนสําคัญสําหรับอาหารอีกเช่นกัน (ประมาณ ñE กิโลกรัมต่อคนต่อปี) 

แม้ประเทศเมียนมาจะมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาเพืu อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างมาก แต่เมืu อไม่นานมานีb อุตสาหกรรมดังกล่าวก็ประสบกับความท้าทาย อันเนืu องมาจากการต่อต้าน

ของประชาชนต่อโครงการขนาดใหญ่ การคัดค้านอย่างน้อยส่วนหนึu งเป็นผลมาจากความไม่โปร่งใสของโครงการ

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเปลีu ยนแปลงทางการเมือง โครงการทีu เสนอในแม่นํbาสาย

สําคัญได้รับการคัดค้านมากทีu สุด ทําให้รัฐบาลระงับโครงการในสถานทีu ดังต่อไปนีb เขืu อนมิตโสน (Myitsone) เขืu อน

ทะมันตี (Tamanthi) และตะนินตายี (Tanintharyi) รวมเป็นกําลังการผลิตทัbงหมด 7,800 เมกะวัตต์ การวางแผน

ไฟฟ้าพลังนํb าในประเทศเมียนมายังคงต้องต่อ สู้ กับพืb น ทีu ทีu ได้ รับผลกระทบ ความขัดแย้ง ข้อมูลและ

ทรัพยากรธรรมชาติทีu จํากัด (ในอุทกวิทยา แม่นํbาธรณี สัณฐานนิเวศวิทยาทางนํbา สัตว์นํbาสังคมและการดํารงชีวิต) 

และความสามารถของรัฐบาลและทรัพยากรทีu จํากัด 

  



	
	

	 	 	
	

2. ข้อจํากัดในการพัฒนาธุรกิจตามปกติ (Business-as-usual Development 
Limitations) 

กระบวนการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาของประเทศเมียนมาในปัจจุบัน (‘ธุรกิจตามปกติ’ หรือ Business-as-usual) นัbน

คล้ายคลึงกับการวางแผนไฟฟ้าพลังนํbาแบบดัbงเดิมในประเทศส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปทีu แต่ละโครงการมากกว่า

การวางแผนระดับลุ่มแม่นํbาหลักและลุ่มแม่นํbาย่อย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลือกทีu ตัbงโครงการนัbนมี

จุดเริu มต้นจากปัจจัยทางวิศวกรรมและเศรษฐกิจ ซึu งจะนําไปสู่ข้อเสนอโครงการทีu ขาดการพิจารณาถึงผลกระทบทีu

สะสมในด้านสิu งแวดล้อมและสังคม รวมทัbงผลกระทบต่อลุ่มแม่นํbาหลักและลุ่มแม่นํbาย่อย 

สําหรับการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาตามปกติทางธุรกิจในประเทศเมียนมา หากมีการจัดตัbงของโครงการทีu เสนอทัbงหมด

ในปัจจุบันในช่วง ñE ปีข้างหน้าได้ การพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดความยัu งยืนให้แก่ลุ่มแม่นํbาต่าง 

ๆ ทัbงนีb การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในแม่นํbาสายหลักของแม่นํbาอิรวดี (Ayeyarwady) แม่นํbาชิดวิน (Chindwin) 

และแม่นํbาสาละวิน (Salween หรือ Thanlwin) จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเชืu อมต่อระบบกระบวนการ

ลุ่มนํbาและระบบนิเวศ โครงการหลักเหล่านีbรวมถึงการพัฒนาตามปกติธุรกิจในแอ่งนํbาย่อยจะเพิu มพืbนทีu เก็บกักนํbา

ทัbงหมดในประเทศเมียนมา ซึu งควบคุมโดยพลังงานนํbาจากร้อยละ 14 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ ïê โดยจะครอบคลุม

พืbนทีu เก็บกักนํbาบริเวณเนินเขาและภูเขาส่วนใหญ่ กระบวนการนีbจะส่งผลให้ความเสืu อมโทรมของสุขภาพลุ่มแม่นํbา 

และการสูญเสียคุณค่าทางธรรมชาติและทางสังคมทีu สําคัญทัu วทัbงประเทศ 

3. วิสัยทัศน์ ขอบเขต และวิธีการของรายงานการประเมินสิ- งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Vision, Scope and Methodology) 

กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิu งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environmental: MONREC) ตระหนักถึงความจําเป็นในการ

พัฒนาภาคพลังงานนํbาอย่างยัu งยืน เพืu อสร้างสมดุลให้กับการพัฒนาด้วยการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพืu อ

เตรียมจัดเตรียมรายงานการประเมินสิu งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันดังต่อไปนีb 

การพัฒนาไฟฟ้าพลังนํ. าอย่างยั2งยืนบนพื.นฐานของการวางแผนทางนํ. า ผืนดิน และระบบนิเวศ โดยทําให้เกิดความ

สมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลําดับความสําคัญต่าง ๆ เพื2 อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความยั2งยืนด้าน

สิ2 งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางสังคม 

วิสัยทัศน์นีbได้รับการสนับสนุนโดยวัตถุประสงค์ ö ประการดังต่อไปนีb 

• บํารุงรักษากระบวนการและหน้าทีu  (function) ของลุ่มแม่นํbาธรรมชาติ ทีu ทําการควบคุมและอนุรักษ์สภาพ

ของแม่นํbาและระบบนิเวศต่าง ๆ 

• รักษาสถานทีu และคุณค่า (value) ทางชีวฟิสิกส์และเชิงวัฒนธรรมทีu มีความสําคัญและมีลักษณะพิเศษ 

ตลอดคุณค่าทางสิu งแวดล้อมทีu เป็นตัวอย่าง 

• หลีกเลีu ยงผลกระทบทางสังคม การดํารงชีวิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจทีu ยอมรับไม่ได้ 

• มีความตระหนักถึง เข้าใจ และหลีกเลีu ยงหรือจัดการความเสีu ยงทีu ทําให้เกิดความขัดแย้ง 



	

• สร้างเสริมประโยชน์ในการพัฒนาแก่ผู้คนในชุมชน และภูมิภาคทีu ได้รับผลกระทบ และ 

• สร้างพลังงานไฟฟ้าพลังนํbาอย่างเพียงพอ เชืu อถือได้ และราคาไม่แพง เพืu อการบริโภคภายในประเทศ 

ขอบเขต (scope) การจัดทํารายงานการประเมินสิu งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จะครอบคลุมถึงทุกโครงการ

ทีu มีกําลังการผลิต FE เมกะวัตต์ หรือมากกว่าในประเทศเมียนมา โดยมีหลักการวางแผนทีu สําคัญทีu ปรับใช้ใน

รายงานดังต่อไปนีb 

1) การวางแผนลุ่มนํEาทัEงหมด (Whole-of-basin planning) มุ่งเน้นไปทีu สภาพของระบบในระดับอุทก

วิทยา เพืu อเป็นแนวทางในการระบุทีu ตัbงโครงการ 

2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล (Balanced natural resource utilization) 
บํารุงรักษาหน้าทีu  (Function) และคุณค่าของแม่นํbาให้คงสภาพเดิม (intact rivers) และลุ่มแม่นํbาย่อย

จํานวนมาก เพืu อชดเชยผลกระทบการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาในแม่นํbา/ลุ่มแม่นํbาย่อยอืu น ๆ อันเป็นการรักษา

สภาพของลุ่มแม่นํbา และ 

3) การพัฒนาที- อิงจากความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource capacity-based 
development) ไฟฟ้าพลังนํb าทีu พัฒ นาขึbนจากขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ (หรือขีด

ความสามารถในการรองรับ) โดยไม่ทําให้คุณค่าทางธรรมชาติเสืu อมโทรมลงอย่างไม่เหมาะสม หรือ

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อชุมชน 

รายงานดังกล่าวมีการกําหนดขอบเขตปัญหาเพืu อทําความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาทีu ใช้ใน

ปัจจุบัน และคุณค่าด้านสิu งแวดล้อมและสังคมทีu มีความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีu แตกต่างกัน กลุ่มทีu ปรึกษา 

SEA และกลุ่มผู้เชีu ยวชาญด้านเทคนิค ö กลุ่มได้มีการประชุมกันเพืu อกําหนดแนวทางในรายงาน SEA คัดสรรข้อมูล

ทีu ดีทีu สุดทีu มีอยู่ตรวจสอบร่างผลการตรวจสอบ (Finding) และช่วยดําเนินการและทําให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง 

กลุ่มคนเหล่านีbประกอบไปด้วยผู้เชีu ยวชาญในประเทศและต่างประเทศทีu มีความเชีu ยวชาญทางเทคนิคทีu แตกต่างกัน

จากรัฐบาล องค์กรทีu ไม่ใช่รัฐบาล ภาคเอกชน หุ้นส่วนการพัฒนา หน่วยงานหลายฝ่าย สถาบันการศึกษา บุคคลทีu

เคยเป็นเจ้าหน้าทีu รัฐ และนักวิจัยอิสระ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีu ยวกับทิศทางของภาคส่วนและประเด็นทีu มีความสําคัญ 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมการร่วมปรึกษาหารือ consultation) กว่า êê รายการในประเทศเมียนมา กิจกรรมดังกล่าว

รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการลุ่มนํbาในระดับภูมิภาคกับองค์กรประชาสังคมและรัฐบาลของรัฐบาลกลาง/

ภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน การให้คําปรึกษาโดยตรงกับชุมชน

ท้องถิu น พรรคการเมือง องค์กรติดอาวุธชาติพันธ์ุ (ethnic armed organization) และการหารือกับคณะทํางานของ

นักพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาแห่งประเทศเมียนมา (Myanmar Hydropower Developers’ Working Group) 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (hydropower geographic information system: GIS) ได้ถูกจัดทําขึbน 

เพืu อวางฐานข้อมูลไฟฟ้าพลังนํbา การทําแผนทีu โครงการก่อสร้างทีu มีอยู่ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และโครงการ

ก่อสร้างทีu มีการเสนอให้ดําเนินการ ซึu งกําลังการผลิต FE เมกะวัตต์ขึbนไป โดยมีการกําหนดลุ่มแม่นํbา G สายทีu

ครอบคลุมในประเทศเมียนมา ประกอบไปด้วยลุ่มแม่นํbา ö แห่ง ได้แก่ แม่นํbาอิระวดี (Ayeyarwady) แม่นํbาสาละ

วิน (Salween หรือ Thanlwin) แม่นํbาโขง (Mekong) แม่นํbาสะโตง (Sittaung) แม่นํbาพะโค (Bago) เบเลง (Belin) 

และลุ่มแม่นํbาชายฝัu ง D แห่งทีu มีการจัดกลุ่มตามแหล่งลุ่มแม่นํbาชายฝัu งคือ ตะนินตายี (Tanintharyi) และยะไข่ หรือ



	
	

	 	 	
	

ระขึน (Rakhine)  ความซับซ้อนของลุ่มแม่นํbาต่าง ๆ จะจัดการโดยการกําหนดและวิเคราะห์จากหน่วยการจัดการ

ตามธรรมชาติสองหน่วยทีu มีความเกีu ยวข้อง แต่หน้าทีu หลักจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังต่อไปนีb 

1) แม่นํEาสายหลัก (Mainstem river) ทําหน้าทีu เชืu อมต่อลุ่มนํbา และ 

2) ลุ่มแม่นํEาย่อย (Sub-basin) ทําหน้าทีu ในการพืbนผิวสําหรับผืนดิน/แหล่งนํbาหลักซึu งกระบวนการทาง

กายภาพเคมีและชีวภาพจะมีอิทธิพลต่อการทํางานของระบบนิเวศของลุ่มนํbา 

มีการกําหนดและประเมินลุ่มแม่นํbาย่อยทัbงหมด êG แห่งครอบคลุมทัbงประเทศ ทัbงนีb ผลกระทบจากการพัฒนา

ตามปกติทางธุรกิจจึงถูกประเมินเพืu อกําหนดผลลัพธ์ทีu เป็นไปได้ของเส้นทางการพัฒนานีb จากนัbนจึงเตรียมกรอบ

การพัฒนาทีu ยัu งยืนเพืu อเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

4. กรอบการพัฒนาที- ยั- งยืน (Sustainable Development Framework) 

กรอบการพัฒนาทีu ยัu งยืน (sustainable development framework: SDF) สําหรับการพัฒนาภาคไฟฟ้าพลังนํbาใน

อนาคตถูกกําหนดขึbน บนพืbนฐานของการประเมินกระบวนการและคุณค่าของลุ่มแม่นํbา แผน ‘ฉบับพิมพ์ครัbงแรก’ นีb

จะให้คําแนะนําในการพัฒนาด้วยความสมดุลในระยะยาว โดยมีกรอบการวางแผนเริu มต้นสําหรับการเลือก

คัดเลือกโครงการ กรอบการพัฒนาทีu ยัu งยืนจะมุ่งเน้นไปทีu สภาพของลุ่มแม่นํbา และการอนุรักษ์คุณค่าทางธรรมชาติ

และทางสังคมทีu สําคัญ โดยพิจารณาจากการวางแผนไฟฟ้าพลังนํbาแบบรวมสองระดับซึu งจําเป็นต่อการพัฒนาทีu

ยัu งยืนดังนีb 

• การประเมินผลกระทบสะสม (Cumulative Impact Assessment: CIA) สําหรับลุ่มแม่นํbาย่อยหรือลุ่ม

แม่นํbาต่าง ๆ ทีu มีการเสนอให้มีการจัดตัbงโครงการหลายโครงการ หรือโครงการไฟฟ้าพลังนํbาทีu โดดเด่น

เพียงโครงการเดียว และ 

• การประเมินสิu งแวดล้อมและสังคมของโครงการ (ทัbงการประเมินผลกระทบสิu งแวดล้อมหรือการตรวจสอบ

สิu งแวดล้อมเบืbองต้น) สําหรับโครงการไฟฟ้าพลังนํbาแต่ละแห่งทีu มีกําลังการผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ F เม

กะวัตต์ ตามทีu กําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศเมียนมาซึu งเป็นส่วนหนึu งของกระบวนการอนุมัติ 

องค์ประกอบสําคัญของกรอบการพัฒนาทีu ยัu งยืนคือแผนการกําหนดเขตลุ่มแม่นํbา (Basin Zoning Plan) ซึu งจะ

แนะนําให้ (ก) แม่นํbาสายหลักต่าง ๆ จะคงรักษาไว้เพืu อเชืu อมต่อลุ่มแม่นํbาต่าง ๆ และ (ข) จัดพืbนทีu ลุ่มแม่นํbาสาขา

สําหรับการพัฒนาและการคุ้มครองในอนาคต ทัbงนีbแม่นํbาสายหลักจะสร้างการเชืu อมต่อระหว่างลุ่มแม่นํbาต่าง ๆ 

โดยจะเป็นทางนํbาทีu ไม่มีสิu งกีดขวาง (unimpeded pathway) สําหรับการไหล่ผ่านของนํbา ตะกอน ปลา และ

สิu งมีชีวิตในนํbาอืu น ๆ เพืu อเคลืu อนย้ายกระแสนํbาระหว่างลุ่มแม่นํbาย่อยและทะเลต่าง ๆ อีกทัbงยังเป็นการบํารุงรักษา

ระบบนิเวศทีu สําคัญ หน้าทีu ของแม่นํbาสายหลักยังรวมถึงการหมุนเวียนของนํbา (ตามฤดูกาล และตามระดับของนํbา) 

การบํารุงรักษาช่องทางของแม่นํbา ลําดับและกระบวนการของระบบนิเวศน์ทางนํbา (เช่น การอพยพของปลา) การ

บํารุงรักษาถิu นทีu อยู่อาศัยตามชายฝัu งแม่นํbา การไหล่ของพืbนดินและการทําให้เกิดธาตุอาหาร (Nutrient) ลงสู่ทะเล 

การเติมเต็มตะกอนในพืbนทีu ทางทะเลทีu เกืbอหนุนธรณีสัณฐานชายฝัu ง (coastal landform) การควบคุมภยันตราย

ตามธรรมชาติ (นํbาท่วมและการป้องกันชายฝัu ง) และการป้องกันการแพร่เข้าปนของนํbาเค็มในพืbนทีu สามเหลีu ยมปาก

แม่นํbา (delta regions) ในขณะทีu ลุ่มแม่นํbาย่อยจะเป็นจุดเชืu อมต่อหลักระหว่างพืbนดินและนํbา ในลุ่มแม่นํbาต่าง ๆ 

โดยทีu กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจะมีอิทธิพลต่อการทํางานของระบบนิเวศของลุ่มแม่นํbา 



	

โดยมีการกําหนดให้แม่นํbาสายหลักใน ê ลุ่มแม่นํbา เป็นลุ่มแม่นํbาสําคัญและจะต้องกระบวนการบํารุงรักษา ทัbงนีb 

แม่นํbาสายหลักทีu มีค่า Strahler ลําดับทีu  ï หรือมากกว่า และมีอัตราการไหล่เฉลีu ยมากกว่า F,EEE ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที (ยกเว้น แม่นํbาสะโตง (Sittaung) ซึu งมีขนาดประมาณ ï,FEE กิโลเมตรของแม่นํbาสายหลักต่าง ๆ ควรเป็น

แม่นํbาทีu จะอนุรักษ์ไว้ซึu งคุณประโยชน์ในการเชืu อมต่อกับลุ่มแม่นํbาต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยเขตพืbนทีu ของแม่นํbาอิระ

วดี (Ayeyarwady) (F,êEE กิโลเมตร) แม่นํbาชิดวิน (Chindwin) (ôEE กิโลเมตร) แม่นํbาสาละวิน (Salween หรือ 

Thanlwin) (F,DEE กิโลเมตร) แม่นํbาโขง (Mekong) (200 กิโลเมตร) และ แม่นํbาสะโตง (Sittaung) (ñEE กิโลเมตร) 

ลุ่มแม่นํbาย่อยจะถูกจัดสรรเป็นพืbนทีu สําหรับการพัฒนาหรือพืbนทีu อนุรักษ์ ตามการประเมินคุณค่าพืbนทีu ตามปัจจัย

ทางชีวิฟิสิกส์ ñ ประการดังนีb 

i) ธรณีสัณฐานวิทยา การเชืu อมต่อแม่นํbาและเสถียรภาพของพืbนทีu สามเหลีu ยมปากแม่นํbา 

(delta)/ชายฝัu ง ศักยภาพในการผลิตตะกอน การไหลของแม่นํbา 

ii) นิเวศวิทยาทางนํEาและการประมง ความคลาดแคลนพืbนทีu ลุ่มแม่นํbาขนาดใหญ่ (river reach)  

(WWF, DEFï) พืbนทีu ทีu มีความหลากหลายทางชีวภาพทีu สําคัญ พืbนทีu ชุ่มนํbาทีu มีความสําคัญ

ระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) และพืbนทีu ชุ่มนํbาทีu สําคัญต่าง ๆ การไหลบรรจบกันของแม่นํbา

หลายสาย ธรณีวิทยาแบบคาสต์ (Karst) และการปรากฏตัวของปลาและสิu งมีชีวิตทางนํbาทีu ถูก

คุกคาม และ 

iii) ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืEนดิน   จํานวนร้อยละของพืbนทีu อนุรักษ์/พืbนทีu ความ

หลากหลายทางชีวภาพทีu สําคัญ และสัดส่วนร้อยละของป่าทีu ไม่บุบสลาย (GE% ของการปกคลุม

ของเรือนยอด (crown cover)) 

มีการประเมินคุณ สมบัติทางสังคมและการดํารงชีวิต ซึu งรวมถึงความเปราะบางทางสังคม การพึu งพา

ทรัพยากรธรรมชาติและความยากจน ทัbงนีbข้อมูลต่าง ๆ ถูกจํากัดอยู่เพียงข้อมูลการสํารวจสํามะโนประชากรปี 

Dêêç (DEFï) ในระดับเขตการปกครอง โดยมีตัวชีbวัดทีu ใช้สําหรับความเปราะบางทางสังคมและความยากจน 

อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ในการทีu ใช้การประเมินผลนีbเพืu อช่วยในการกําหนดการแบ่งเขตลุ่มแม่นํbาย่อย แต่ไม่

สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ เนืu องจากข้อมูลทีu ใช้ไม่ได้ชีbวัดผลกระทบจากสังคมซึu งจะอยู่ในบริเวณโดยรอบลุ่มแม่

นํbาย่อยทีu น่าจะเกิดขึbนได้เพียงพอ 

สถานะของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธเป็นปัจจัยหนึu งในการประเมินลุ่มแม่นํbาย่อยแต่ละแห่ง 

โดยมีการกําหนดความเสีu ยงต่อความขัดแย้งทีu อาจก่อให้เกิดอุปสรรคทีu มีนัยสําคัญหรือไม่สามารถจัดการได้สําหรับ

การพัฒนาโครงการ หรืออาจทําการพัฒนาโครงการแย่ลง การประเมินข้างต้นจะขึbนอยู่กับสถานะปัจจุบันและ

ประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งทางอาวุธ โดยการพิจารณาการปรากฏตัวของกลุ่มติดอาวุธ การขับไล่ประชากรใน

ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ความขัดแย้งทีu ผ่านมา และจํานวนโดยประมาณของผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ อีกทัbงยังทํา

หน้าทีu ในการคัดกรองโครงการต่าง ๆ ทีu ถูกนําเสนอ เพืu อใช้สําหรับนักพัฒนาโครงการในการวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของโครงการ และพิจารณาว่าโครงการควรจะดําเนินการต่อหรือไม่ ทัbงนีbเนืu องจากความเสีu ยงต่อความขัดแย้งนัbน

มีการเปลีu ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และระดับความเสีu ยงอาจแตกต่างกันไปตามพืbนทีu ลุ่มแม่นํbาย่อยต่าง ๆ การ

วางแผนโครงการในพืbนทีu ซึu งมีความขัดแย้ง ควรพิจารณาและคํานึงถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความขัดแย้ง 

(conflict sensitivity analysis) ทีu เป็นส่วนหนึu งของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นวงกว้างซึu งมีผลกระทบต่าง

ประชาชน ประชากรทีu ถูกขับไล่ในอดีต กองกําลังชาติพันธ์ุติดอาวุธ (ethnic armed organization) และพรรค

การเมืองชาติพันธ์ุ (ethnic political parties) 



	
	

	 	 	
	

ได้มีการจัดอันดับให้แก่ปัจจัยทางชีวฟิสิกส์แต่ละรายการ และนํามารวบรวมและปรับสัดส่วนเพืu อกําหนดลักษณะ 

“พืbนทีu ” ลุ่มแม่นํbาย่อย ñ ลําดับดังนีb 

• ลําดับสูง (High) – เป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับกระบวนไหลการลุ่มแม่นํbา (เช่น กระแสนํbาไหลสูงหรือ

มีตะกอนจํานวนมาก) และ/หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติทีu มีลักษณะพิเศษซึu งมีปัจจัยทางชีวฟิสิกส์อย่าง

น้อยสองปัจจัย 

• ลําดับกลาง – ค่าการอนุรักษ์ไม่สูง (conservation value) ในบริเวณทีu มีลักษณะโดดเด่น (notable area) 

ซึu งมีปัจจัยทางชีวฟิสิกส์ D ประการ แม้ว่าอาจจะมีคุณค่ามีลักษณะโดดเด่น (notable values) ซึu งมีปัจจัย

ทางชีวฟิสิกส์ประการเดียวหรือมีคุณค่ามีลักษณะโดดเด่นหลายประการ 

• ลําดับตํ- า – ไม่มีค่าการอนุรักษ์ในบริเวณทีu มีลักษณะโดดเด่นสําหรับปัจจัยทางชีวฟิสิกส์ใด ๆ แม้ว่าอาจมี

มีคุณค่ามีลักษณะโดดเด่นสูง 

ลุ่มแม่นํbาย่อย FE สายทีu มีลําดับสูงซึu งครอบคลุมพืbนทีu ร้อยละ Dï ของประเทศเมียนมา ควรได้รับการอนุรักษ์เพืu อ

กระบวนการทางชีวิฟิสิกส์ทีu สําคัญและการเก็บกักนํbา การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาไปสู่ลุ่มแม่นํbาย่อยเหล่านีb

ควรถูกจํากัดเฉพาะสําหรับโครงการขนาดเล็กซึu งมีความเสีu ยงต่อสิu งแวดล้อมและสังคมตํu า โดยจะไม่ลดทอนคุณค่า

ของลุ่มแม่นํbาย่อยต่าง ๆ ทัbงนีb ลุ่มแม่นํbาย่อยจํานวน ê สายของลุ่มแม่นํbาย่อย FE สายดังกล่าวรวมกันเป็นพืbนทีu

ต่อเนืu องจํานวน çG,ôEE ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ DF ของลุ่มแม่นํbาในประเทศเมียนมา) คุณสมบัติทีu สําคัญในพืbนทีu

เหล่านีbจะแสดงจากร้อยละ ïç ของปริมาณการไหล่ของลุ่มแม่นํbา (basin discharge) และปริมาณตะกอน 

(volume of sediment) และยังประกอบไปด้วยพืbนทีu อยู่อาศัยทางนํbาและระบบนิเวศทางบกทีu มีลักษณะพิเศษใน

อุทยานแห่งชาติคากาโบราซี (Hkakaborazi National Park) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ï แห่ง และพืbนทีu ซึu งมีความ

หลากหลายทางชีวภาพอีกหลายแห่ง รวมทัbงพืbนทีu ร้อยละ ñê ของพืbนทีu ป่าทีu คงสภาพเดิม (intact forest) (มากกว่า

ร้อยละ GE ของการปกคลุมของเรือนยอด (crown cover)) ในประเทศเมียนมา ในส่วนของลุ่มแม่นํbาอีก D สายจะ

อยู่ทีu ลุ่มแม่นํbาตะนินตายี (Tanintharyi) และอีกสายหนึu งอยู่ทีu แม่นํbาสาละวิน (Salween หรือ Thanlwin) แม่นํbาโขง 

(Mekong) และระขึน (Rakhine) 

ลุ่มแม่นํbาย่อยทีu จัดอยู่ในลําดับกลางจํานวน  DF สาย และลุ่มแม่นํbาทีu จัดอยู่ในลําดับตํu าจํานวน Dç สาย จะถูก

กําหนดให้เป็นพืbนทีu ทีu เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังนํbา ครอบคลุมพืbนร้อยละ ñç และ ñô ของ

ประเทศเมียนมาตามลําดับ โดยลุ่มแม่นํbาย่อยเหล่านีbควรได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล สําหรับโอกาสในการ

พัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาในช่วงเริu มต้นสําหรับการจัดพืbนทีu และแบ่งเขต เมืu อเวลาผ่านไป หากมีข้อมูลเพิu มเติมทีu

เกีu ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณลักษณะทางสังคม ซึu งได้มีการพัฒนารูปแบบของลุ่มแม่นํbาและโครงการ

ต่าง ๆ ได้รับอนุมัติแล้ว ควรจะให้รัฐบาลพิจารณาใช้ประโยชน์จากลุ่มแม่นํbาย่อยเหล่านีb เพืu อสร้างความสมดุล

ระหว่างการเก็บกักนํbาทีu ได้รับการพัฒนาแล้ว กับระบบการเก็บกักนํbาทีu อนุรักษ์ไว้สําหรับสุขภาพ ระบบนิเวศน์ และ

คุณค่าประการอืu น ๆ ทีu สําคัญ 

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาอย่างยัu งยืนควรทีu จะใช้รูปแบบการดําเนินการเป็นลําดับ (cascade project) 

แทนทีu จะพิจารณากําลังการผลิตทีu มีลักษณะคล้ายกันในลุ่มแม่นํbาย่อยต่าง ๆ ข้อดีของการมีโครงการหลายแห่งใน

หนึu งลุ่มแม่นํbาย่อยหรือบริเวณลุ่มนํbา หากเปรียบเทียบกับการผลิตพลังงานทีu มีลักษณะกระจัดกระจายคือ 

ผลกระทบโดยรวมต่อหน่วยพลังงานทีu ผลิตได้จะตํu ากว่า และจํานวนพลังงานทีu ผลิตต่อหน่วยของนํbาทีu จัดเก็บใน

พืbนทีu กักเก็บผ่านโรงไฟฟ้า (Powerhouse) จะสูงกว่า ซึu งจะทําให้สามารถอนุรักษ์แม่นํbาให้คงสภาพเดิม (intact 



	

rivers) ในขณะทีu สามารถผลิตพลังงานจากนํbาในปริมาณทีu เท่ากันหรือมากกว่าภายในลุ่มแม่นํbา สําหรับการพัฒนา

ลุ่มแม่นํbาย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกรณีทีu ติดตัbงโครงการตามปกติธุรกิจทัbงหมดแล้ว จะสามารถเพิu มพืbนทีu

เก็บกักนํbาในประเทศเมียนมาทีu ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังนํbาจากร้อยละ Fï.ï เป็นร้อยละ Dñ.ê ซึu งยังคงน้อยกว่าร้อย

ละ ïê ของพืbนทีu ทีu ควรมีการกักเก็บตามการพัฒนาธุรกิจตามปกติ (business-as-usual) 

อย่างไรก็ตาม กําลังการผลิตโดยรวมของภาคการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาในอนาคตซึu งพัฒนาขึbนตามกรอบการพัฒนา

อย่างยัu งยืนจะไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยํา เนืu องจากขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และตัวแปร

ตลาดทีu จะมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ ทัbงนีb อาจประมาณการณ์ได้ว่ากําลังการผลิตจะอยู่ทีu ประมาณ Fñ,EEE เมกะ

วัตต์หรือมากกว่า ซึu งการประมาณการณ์นีbจะอ้างอิงจากกําลังการผลิตของโครงการทีu มีอยู่ในปัจจุบัน (ñ,ñEE เมกะ

วัตต์) บวกกับกําลังการผลิตเพิu มเติมจากโครงการทีu อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (F,öEE เมกะวัตต์) โครงการบาง

โครงการทีu ถูกนําเสนอในปัจจุบันทีu เป็นโครงการลําดับกลางและลําดับตํu า (ç,ñEE เมกะวัตต์) และกําลังการผลิต

บางส่วนจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาทีu มีผลกระทบตํu า ซึu งอยู่ในพืbนทีu ลุ่มแม่นํbาลําดับสูงซึu งมีลักษณะสถานี

พลังงานทีu ได้รับการปรับปรุงและการติดตัbงกังหันในโครงการชลประทาน ทัbงนีbไม่รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังนํbา

ขนาดเล็กทีu มีกําลังผลิตน้อยกว่า FE เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม เนืu องจากการดําเนินการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังนํbามีความสําคัญอย่างมากสําหรับลุ่มแม่นํbาย่อย จึงทําให้กําลังการผลิตโดยรวมอาจมีการเพิu มขึbน 

แผนการจัดการพืbนทีu ลุ่มแม่นํbาเป็นเครืu องการวางแผนเบืbองต้นสําหรับการวางโครงการ ซึu งสนับสนุนโดยฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การประเมินลุ่มแม่นํbาย่อยแผนการดําเนินงานระยะ ñ ปีจะประกอบไปด้วย 

• จัดตัbงคณะกรรมการวางแผนร่วมกับรัฐบาลประเทศเมียนมา (กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิu งแวดล้อม) 

• การพัฒนานโยบายพลังนํbาทีu ยัu งยืนแห่งชาติ 

• พัฒนากระบวนการกําหนดเขตลุ่มแม่นํbาสําหรับการดําเนินงานของรัฐบาลประเทศเมียนมา 

• แนะนําเกณฑ์การออกแบบโครงการทีu ยัu งยืน 

• แนะนําการปรับปรุงการประเมินผลกระทบสิu งแวดล้อมและสังคมและการวางแผนการจัดการ และ 

• รวบรวมข้อมูลพืbนฐานและทําการวิจัย 

ในฐานะทีu เป็นแผนงานฉบับแรก รายงานฉบับนีbจะแนะนําให้มีการทบทวนกรอบการทํางานหลังจาก ñ ปี หลังจาก

เริu มดําเนินการ และแก้ไขกรอบการทํางานหากจําเป็น โดยอาศัยข้อมูลทีu มีรายละเอียดมากขึbน ผลการดําเนินงาน 

และผลลัพธ์ทีu เกิดขึbน 

5. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

รายงาน SEA จะมองหาเส้นทางทีu สมดุลสําหรับการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาอย่างยัu งยืนในประเทศเมียนมา โดย

พิจารณาจากกระบวนการและตัวแปรทางชีวฟิสิกส์ทีu สําคัญ มุมมองต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียทีu แตกต่างกัน และ

ความต้องการด้านพลังงานของประเทศทีu สามารถจัดหาได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังนํbา โดยจะส่งเสริมการสืu อสาร

ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีu สําคัญ ในด้านความยัu งยืนและทิศทางในระยะยาวของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํbา และ



	
	

	 	 	
	

จะแสดงมุมมองในวงกว้างสําหรับการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาเป็นครัbงแรก และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทีu

เกีu ยวข้องในประเทศเมียนมา 

กรอบการพัฒนาทีu ยัu งยืน (SDF) ทําหน้าทีu เป็นตัวเชืu อมต่อการวางแผนระหว่างการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํbาและการ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถดําเนินการให้สําเร็จได้ด้วยการวางแผนระดับลุ่มแม่นํbา ทัbงนีbด้วยการ

ปรับเปลีu ยนการวางแผนในขัbนต้น จากการมุ่งเน้นไปทีu แต่ละโครงการ เป็นการคํานึงถึงสภาพของลุ่มนํbาในระยะยาว 

และการบํารุงรักษา ระบบนิเวศทีu ต้องพึu งพาระบบของธรรมชาติ จะสามารถความเสีu ยงด้านสิu งแวดล้อมและสังคม

ของการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนทีu อาศัยบริเวณแม่นํbาได้อย่างมากมาก กรอบการ

พัฒนาทีu ยัu งยืน (SDF) นําเสนอข้อเสนอแนะเป็นกรอบการพัฒนาและยังตระหนักถึงข้อจํากัดในการวางแผนใน

ปัจจุบัน ซึu งทําให้ภาคไฟฟ้าพลังนํbานีbสามารถมุ่งไปสู่การพัฒนาทีu ยัu งยืนก่อนทีu การพัฒนาทางธุรกิจตามปกติ 

(business-as-usual) จะเกิดขึbนและส่งผลให้เกิดการควบคุมและการเสืu อมโทรมของลุ่มแม่นํbาทีu สําคัญ 

การนํากรอบการทํางานไปใช้สําหรับการวางแผนภาคการผลิตไฟฟ้าพลังนํbาอาจคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถ 

• ช่ วย รักษ าแอ่งนํb า ทีu มี สภ าพ ดี ใน อีกFEE ปี ข้างห น้ า  โดยไม่ ทํ าให้ เกิดความ เสืu อม สลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสําคัญจากการสูญเสียการการเชืu อมต่อของแม่นํbาสายหลักและลุ่มแม่

นํbาย่อยทีu สําคัญ รวมถึงคุณค่าทางสิu งแวดล้อมและสังคมลุ่มแท่นํbาย่อย 

• รักษาระบบนิเวศทีu สําคัญตามแม่นํbา 

• ให้ทิศทางทีu ชัดเจนแก่ผู้มีอํานาจตัดสินใจและผู้พัฒนาในการเลือกและออกแบบโครงการทีu เหมาะสม 

• เป็นจุดเริu มต้นของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีu สําคัญ ซึu งจะช่วยปรับปรุงการออกแบบโครงการ

และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการทีu วางแผนไว้อย่างดี 

• ปรับปรุงการเข้าถึงการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ โดยการหลีกเลีu ยงและลดผลกระทบสะสมทัu วทัbงลุ่ม

แม่นํbา และ 

• ส่งเสริมการพัฒนาระดับท้องถิu นและระดับชาติ ผ่านการจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทีu เชืu อถือได้และ

ราคาไม่แพง สําหรับการจัดส่งให้ครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
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