เขื่อนแมน้ําโขงตอนบนในจีน
และผลกระทบขามพรมแดน
เพียรพร ดีเทศน
โครงการแมนา้ํ เพื่อชีวิต
กันยายน 2552
บทนํา
เปนเวลากวา ๑๕๐ ปแลวทีแ่ มน้ําโขงเปนเปาหมายที่จะถูกนํามาใชประโยชนจากนักลา
อาณานิคมชาวฝรั่งเศส คณะสํารวจถูกสงออกไปรอนแรมเลาะเลียบริมน้ําเพื่อแผนการเปดเสนทาง
เดินเรือจากทะเลจีนใต มีจดุ หมายปลายทางที่ประเทศจีน สุดทายการสํารวจดินแดนตามแนว
แมน้ําโขงจบลงโดยไมมีใครไดแตะตองผลประโยชนจากทรัพยากรแมน้ําอันล้ําคา มีเพียงหลักฐาน
ที่ยนื ยันถึงความยิง่ ใหญและอุดมสมบูรณของแมน้ําสายที่ใหญที่สุดในภูมิภาค
แตเพียงในชวง 2 ทศวรรษทีผ่ านมา แมน้ําโขงเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย
โดยเฉพาะในการนําทรัพยากรมาใชเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ แมน้ําโขงทางตอนบนใน
มณฑลยูนนานในประเทศจีนถูกพัฒนาอยางรวดเร็วและเปนล่าํ เปนสัน แมน้ําถูกใชเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา ทางน้าํ ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อการคมนาคมขนสง ดังที่หลายคนกลาววา จีนกําลังทําให
แมน้ําโขงกลายเปนประตูหลังบานสูอุษาคเนย
ขณะที่การพัฒนาแมน้ําโขงตอนบนรุดหนาไป เมื่อขามพรมแดนแหงรัฐชาติเรื่อยลงมา
ทางทายน้ํา ชุมชนนอยใหญตองประสบกับความเสียหายของระบบนิเวศอันสงผลกระทบโดยตรง
กับวิถีชวี ิตทีพ่ งึ่ พาทรัพยากรแมน้ําโขง โดยที่ลูกแมน้ําโขงเหลานี้ไมเคยรูม ากอนวาทางตอนบนมี
การสรางเขื่อน
เสียงของผูท ี่เดือดรอนทางทายน้าํ ดังขึ้นเรื่อยๆ ตามปญหาที่ทวีความรุนแรงและขอมูล
โครงการพัฒนาที่ถกู เปดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ แตจีนก็ยงั เงียบเฉย ขณะที่ผเู ชี่ยวชาญหลายคนก็ยงั แก
ตางวา เขื่อนบนแมนา้ํ โขงในจีนไมมีผลกระทบตอประเทศทายน้ํา เนื่องจากปริมาณน้ําโขงมี
สัดสวนที่ไหลมาจากประเทศจีนเพียง 16-20 เปอรเซนตเทานัน้ โดยลืมขอเท็จจริงทีว่ านั่นเปนเพียง
ตัวเลขของปริมาณรวมทั้งแมน้ําเฉลี่ยทัง้ ป ในขณะทีน่ า้ํ ในแมนา้ํ โขงที่อยูในประเทศกัมพูชาเปนน้ํา
ที่มาจากจีนถึง 45 เปอรเซ็นต 1 และปริมาณน้ําจากพื้นทีร่ ับน้ําในเขตประเทศจีนมีสวนสําคัญมาก
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Blake, David (2001), “China’s Lancang Dams Endanger Millions both Upstream and Downstream.”
International Rivers Network World Rivers Review, Vol 16 .
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รายงานชิน้ นี้มงุ เสนอขอมูลการพัฒนาเขื่อนในยูนนานและแมน้ําโขงตอนบนในจีน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนทายน้าํ โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ตอนบน เพือ่ ใหเห็นถึง
ผลกระทบขามพรมแดนอันเกิดจากโครงการพัฒนาขนาดใหญบนแมน้ํานานาชาติ ตลอดจน
ติดตามแนวโนมการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมเขื่อนที่ขยายตัวออกไปยังประเทศตางๆ ทัว่ โลก
รวมถึงในประเทศในลุมน้ําโขงดวยเชนกัน
1

อุตสาหกรรมเขื่อนจีน และการพัฒนาพลังงานในยูนนนาน

จีนเปนประเทศที่มีเขื่อนมากที่สุดในโลก จากจํานวนเขือ่ นขนาดใหญที่กอสรางแลวราว
45,000 แหงทัว่ โลก คณะกรรมการเขื่อนโลก (World Commission on Dams หรือ WCD) ระบุวา
มีเขื่อนครึ่งหนึง่ อยูในประเทศจีน หรือประมาณ 25,800 แหง แตประเทศจีนยังมีแผนขยายการผลิต
ไฟฟาพลังน้าํ เพิ่มขึ้นกวาสองเทาจากกําลังผลิตปจจุบัน เปน 250,000 เมกกะวัตต ภายในป พ.ศ.
2563 2 เทากับวามีโครงการเขื่อนอีกมากมายทีก่ ําลังจะกัน้ แมนา้ํ ที่เหลืออยูเพียงไมกสี่ ายในประเทศ
จีน
การศึกษาชี้วา พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยเฉพาะในมณฑลยูนนานและเสฉวน มี
ศักยภาพอยางยิ่งในการพัฒนาพลังงานไฟฟาจากน้ํา เฉพาะยูนนานเพียงมณฑลเดียวก็มีศกั ยภาพ
ในการสรางโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาขนาดกลางและขนาดใหญเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 24 3 ของ
ทั้งประเทศ (ดูรายละเอียดในตาราง 1 ) รัฐบาลจีนจึงมีแผนกอสรางเขื่อนชุดแบบขั้นบันไดบน
แมน้ําในพืน้ ทีด่ ังกลาว อันไดแก ตอนบนของลุมน้าํ แยงซี (จิงสาเจียง) แมนา้ํ โขง (หลานชางเจียง)
และแมน้ําสาละวิน (นูเจียง) ซึ่งสามแมนา้ํ นี้อยูใน 6 อันดับแรกของแมน้ําที่มีศักยภาพสูงสุดในการ
พัฒนาไฟฟาของจีน
ตาราง 1 ศักยภาพพลังงานไฟฟาของแมน้ําตางๆ ในจีน
แมน้ํา
ศักยภาพกําลังผลิตติดตั้ง
จิงสาเจียง/ แยงซี
นูเจียง/ สาละวิน

210,810
30,410

รอยละจากพลังงานของ
แมน้ํา 18 อันดับสูงสุด
49
7

1

http://internationalrivers.org/en/china
2
Dore, John et. al (2007), “China’s energy reform and hydropower expansion in Yunnan”
๒

หลานชางเจียง/ แมนา้ํ โขง
แมน้ําทั้ง 18 สาย
แมน้ําในยูนนาน

28,930
428,610
103,030

7
100
24

ที่มา State Power Corporation data for “medium- and large-sized hydropower projects” (He Jing
2002) อางใน Dore et all (2007)

หนึง่ ในแรงขับของนโยบายการพัฒนาพลังงานไฟฟาจากน้ําในจีน คือความตองการ
พลังงานภายในประเทศของจีนเอง มีคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนารัฐ(State Reform and
Development Commission –SRDC) เปนผูประเมินและคาดการณความตองการพลังงาน
ดังกลาว ซึง่ ในเอกสารของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB เมือ่ พ.ศ. 2545 ระบุวาการผลิต
ไฟฟาในประเทศจีนจะเพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 85 ภายในป พ.ศ. 2563
อยางไรก็ตาม อีกประเด็นหนึง่ ที่สาํ คัญในเรือ่ งแผนการผลิตไฟฟาของจีนที่จะเพิม่ ขึ้นอยาง
กาวกระโดด คือ การวางแผนผลิตไฟฟาทีม่ ีอยูนี้มิใชเพื่อสนองความตองภารภายในประเทศเทานัน้
แตรวมไปถึงการสงออกดวยเชนกัน (Dore et. al, 2007) มีการคาดการณวาการผลิตไฟฟาของ
มณฑลยูนนานจะเติบโตอยางรวดเร็ว มณฑลยูนนานจะกาวขึน้ มาเปนผูสงออกพลังงานรายใหญ
ในประเทศจีนไปยังมณฑลอืน่ ๆ ทีม่ ีความตองการไฟฟา รวมถึงการสงออกไฟฟาไปยังประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคอุษาคเนย และอาจรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียใตอีกดวย
แผนการผลิตไฟฟาปริมาณมหาศาลของรัฐบาลจีน ทําใหมณฑลตางๆ ในภาคตะวันตก
ของจีน หรือ Western Region 4 (รวมทัง้ ยูนนาน) มีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะแหลงผลิต
พลังงาน ดังที่ ADB ไดระบุในรายงานวา “ความตองการพลังงานทีเ่ พิ่มขึ้นเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะในภาคตะวันตก” (ADB 2002) และไดประเมินไววา ในป
พ.ศ. 2542 มณฑลตะวันตกของจีนเหลานี้ มีประชากรเพียงรอยลั 28.8 ของประชากรทั้งประเทศ มี
พื้นที่ครอบคลุมถึงรอยละ 61.9 แตมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมเพียงรอยละ 15.8 รัฐบาลกลางจีน
จึงมีแผนยุธศาสตรพัฒนาภาคตะวันตก (Western Region Development Strategy 2000-2020)
ออกมาเมื่อป พ.ศ. 2543 โดยระบุวามีเปาหมายเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นทีดังกลาว
มีการประเมินโดย ADB วา ไฟฟาจากภาคตะวันตกสูภาคตะวันออกของจีนจะเพิ่มขึ้นเปน
4 เทา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2563 โดยในชวงแรกจะเปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในภาค

3

ไดแก Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Qinghai and Gansu, the autonomous regions of Tibet,
Ningxia, Inner Mongolia, Guangxi and Xinjiang, the municipality of Chongqing
๓

กลาวไดวา การพัฒนาพลังงานในมณฑลยูนนานไดรับแรงผลักดันจากทั้งผูก ําหนด
นโยบายระดับประเทศ หนวยงานภาครัฐในทองถิน่ บริษทั กอสราง และนักการเงินและนักธุรกิจที่
เกี่ยวของ ทั้งนีป้ จจุบันมณฑลยูนนานผลิตไฟฟาจากพลังน้าํ เปนสัดสวนรอยละ 10 ของจีนทั้ง
ประเทศ แตยงั มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานไฟฟาไดสูงขึ้นอีกถึง 10 เทาของกําลังผลิตใน
ปจจุบัน
ตาราง 2 ศักยภาพพลังงานไฟฟาในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ประเทศ/ภูมภิ าค
พัฒนาแลว TWH/ป ศักยภาพ TWH/ ป
ยูนนาน
7.9
450
กัมพูชา
0
41
สปป.ลาว
1.1
102
พมา
1.1
366
ไทย
4.6
49
เวียดนาม
5.8
82
รวม
20.5
1,090

พัฒนาแลวรอยละ
1.8
0
1.0
0.3
9.4
7.1

ที่มา: Plinston and He Damming (1999) อางใน Dore et al (2007)

การปฏิรูปกิจการพลังงานในจีนและสิทธิในการสรางเขื่อน
รัฐบาลจีนมีนโยบายปฏิรูปกิจการพลังงานในประเทศเพือ่ สงเสริมการแขงขัน และสราง
ระบบตลาด ดวยการแปรรูปกิจการพลังงานของรัฐสูระบบบริษัทเอกชน โดยกฎหมายพลังงาน
ไฟฟา (Electric Power Law) ไดผานสภาเมื่อ พ.ศ. 2536 หนวยงานกํากับกิจการไฟฟาคอยดูแล
กระบวนการปฏิรูปดังกลาว คือ State Electricity Regulation Commission (SERC) มีหนาที่หลัก
คือ ดูแลราคาไฟฟาและออกใบประกอบกิจการบริการพลังงาน (Dore et. al 2007)
ในป พ.ศ. 2545 กิจการพลังงานของรัฐก็ไดแปรรูปสูบริษัทเอกชน แบงออกเปนบริษทั ที่
ดําเนินกิจการในแขนงตางๆ ดังนี้
บริษัทผลิตไฟฟา 5 แหง ไดแก Huaneng, Datang, Huadian, Guodian, และ China
Power Investment Company
บริษัทสายสง 2 แหง ไดแก State Power Grid Company และ Southern Power Grid
Company

๔

บริษัทกอสรางและที่ปรึกษา 4 แหง ไดแก Hydraulic Power Designing Institute,
Electric Power Designing Institute, China Water Conservancy and Hydropower
Construction Group, และ China Gezhouba Group
การแปรรูปกิจการพลังงานในจีน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในกิจการพลังงานและไฟฟา
สงผลตอแนวโนมและแผนการสรางเขื่อนบนแมนา้ํ ตางๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะนโยบายการมอบ
“สิทธิในการพัฒนาแมน้ําเพือ่ ผลิตพลังงาน” ใหแกบริษทั ทีถ่ ูกแปรรูปออกมา โดยแตละบริษัทจะ
ไดรับสิทธิในการสรางเขื่อนบนแมนา้ํ ตางๆ
สําหรับในมณฑลยูนนานและเสฉวน บริษทั หัวนึง (Huaneng) ไดรับสัมปทานสิทธิในการ
สรางเขื่อนบนแมน้ําโขงและแยงซีตอนบน ในขณะที่บริษทั หัวเตี้ยน (Huadian) ไดรับสัมปทาน
แมน้ําสาละวินตอนบน
นโยบายดังกลาวทําใหบริษัทที่ไดรับสิทธิในการผลิตพลังงานจากแมน้ําแทบจะมีอาํ นาจ
เด็ดขาดในการวางแผนและตัดสินใจพัฒนาเขื่อนในแมนา้ํ แตละสาย โดยบริษัทสามารถทําให
รัฐบาลทองถิน่ สนับสนุนโครงการของตนเนื่องจากมีภาษีทองถิ่นเปนสิ่งจูงใจ
ที่ผานมามีกรณีที่ทาํ ใหเห็นวา บริษัทไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทองถิน่ ในการผลักดัน
โครงการเขื่อน และสามารถงัดขอกับรัฐบาลกลางที่ไมเห็นดวยกับโครงการเขื่อน เชนกรณีโครงการ
เขื่อน 13 แหงบนแมนา้ํ สาละวินตอนบนทีเ่ ปนสิทธิของบริษัทหัวเตี้ยน โครงการเขื่อนเหลานี้อยูใน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ “แมน้ําสามสาย” (Three Parallel Rivers) ซึ่งประกาศโดยยูเนสโก
แตถูกหนวยงานสิง่ แวดลอมของรัฐบาลปกกิ่ง State Environment Protection Administration
(SEPA) ตรวจสอบเนื่องจากโครงการมีแนวโนมที่จะสรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและอาจไม
สามารถบรรเทาความยากจนใหแกประชาชนในพืน้ ที่ไดตามที่กลาวอาง แตการตรวจสอบของ
SEPA ถูกคัดคานและเผชิญหนาโดยรัฐบาลทองถิน่ ของยูนนาน สื่อทองถิน่ ของยูนนานก็ถูก
นํามาใชเพื่อสนับสนุนโครงการอยางกวางขวาง (Dore et. al, 2007)
อยางไรก็ตามโครงการเขื่อนสาละวินตอนบนถูกระงับและตองทํารายงานผลกระทบใหม
ตามคําสั่งของประธานาธิบดีเหวิน เจียเปา หลังจากภาคประชาสังคมกลุมตางๆ ทั้งในประเทศจีน
ประเทศในลุมน้ํา (ไทยและพมา) และนานาชาติออกมารณรงคกรณีเขื่อนสาละวินตอนบนอยาง
กวางขวาง5
2

เขื่อนบนแมน้ําโขงในเขตจีน

5

ชวงเดือนธันวาคม 2546 องคกรสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน ไทย-พมา กวา 80 องคกรรวมกันลงนามจด
หมายถึงรัฐบาลจีนเพื่อคัดคานโครงการเขื่อนสาละวินตอนบนในจีน ตอมาในเดือนมกราคม 2547 องคกร
นานาชาตินําโดย International Rivers Network ก็ยื่นจดหมายตอรัฐบาลจีนอีกฉบับ
๕

แมน้ําโขงในเขตจีนมีความยาวประมาณ 2,047 กิโลเมตร โดยมี 800 กิโลเมตรไหลอยูใน
ทิเบต และสวนที่เหลือ 1,247 กิโลเมตรอยูใ นมณฑลยูนนาน แมน้ําโขงสวนนีม้ ีชื่อเรียกเปน
ภาษาจีนวา หลานชางเจียง

ภาพ 1 แมน้ําโขงตอนบนในมณฑลยูนนานมีลักษณะเปนโตรกผาชัน ในภาพเปนชวงแมน้ําใกล
ชายแดนทิเบต หนึ่งในพื้นที่ทมี่ ีโครงการเขื่อน
ภาพโดยโครงการแมน้ําเพื่อชีวิต

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงชันตลอดลําน้าํ โขงตอนบน มีระดับความตาง
ของความสูงลําน้าํ กวา 800 เมตรในชวงตอนกลางของแมน้ําในชวงที่ไหลผานยูนนาน เปน
ระยะทาง 750 กิโลเมตร นํามาสูแผนสรางเขื่อนผลิตไฟฟาแบบขั้นบันได (cascade dams) เปน
จํานวนมากถึง 15 แหงบนแมน้ําโขงในจีน 6
สําหรับนักสรางเขื่อนแลว แมน้ําโขงในชวงนี้เทียบไดกับขุมทรัพยที่อุดมสมบูรณสําหรับกั้น
แมน้ําผลิตไฟฟา เนื่องจากทรัพยากรน้าํ มีอยูอยางเหลือเฟอ นอกจากนี้ลักษณะโตรกเขาสูงชัน
6

ดูแผนที่โดยละเอียดของเขื่อนแมน้ําโขงที่วางแผนไวทั้งหมด 15 แหง ไดที่ลิงค
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=zhTW&msa=0&msid=114895846059709183210.00046
b7d8d03f34708b80&ll=25.99755,107.556152&spn=9.195638,19.577637&z=6 รวบรวมโดย Kevin Li

๖

อยางไรก็ตาม จากแผนสรางเขื่อนบนแมนา้ํ โขงในประเทศจีนทัง้ สิ้น 15 แหง มีโครงการ
เขื่อน 8 แหง ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อผลิตไฟฟากอน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 3 โครงการสรางเขื่อนบนแมนา้ํ โขงในประเทศจีน
พื้นที่น้ํา จํานวน
ทวม (ไร) ประชากร
ที่ตอง
อพยพ

ความ
สูง
(ม.
รทก.)

ความจุ
อางเก็บ
น้ํา /ใช
งาน
(ลาน ลบ.
ม.)

กําลัง
ผลิต
ติดตั้ง
(MW)

1. Gonguoqiao

1,319

510 / 120

750

2,144

2. Xiaowan

1,236

4,200

3. Manwan
4. Dachaoshan
5. Nuozhadu

994

14,560 /
9,800
920 / 258

895
807

6. Jinghong
7. Ganlanba
8. Mengsong

เขื่อน

ความ
สูงของ
เขื่อน
(เมตร)

สถานะการ
ดําเนินการ

4,596

130

23,200

32,737

300

1,500

2,594

3,513

126

ระหวางการ
กอสราง
กําหนดแลวเสร็จ
ตุลาคม 2552
กอสรางแลวเสร็จ

890 / 240

1,350

5,163

6,100

118

กอสรางแลวเสร็จ

5,500

28,175

23,826

254

เตรียมการกอสราง

602

22,400 /
12,400
1,233 / 230

1,500

3,188

2,264

118

กอสรางแลวเสร็จ

533

-

250

75

58

-

การออกแบบ

519

-

600

363

230

-

การออกแบบ

รวม

15,650

64,902

73,324

ที่มา 1. Modelled Observations on Development Scenarios in the Lower Mekong Basin, November 2004,
World Bank
2. Yunan Hydropower Expansion ; Update on China’s energy industry reforms & the Nu, Lancang &
Jinsha hydropower dams , Chiang Mai University’s Unit for Social & Environmental Research &
Green Watershed, Kunming, PR of China, March 2004
รวบรวมโดย TERRA กันยายน 2550 ปรับปรุงโดยโครงการแมน้ําเพื่อชีวิต กรกฎาคม 2552

ที่ผานมาสามารถกลาวไดวา หนวยงานพัฒนาพลังงานของจีนใชแนวทางพัฒนา “หลาน
ชางเจียง” หรือ แมน้ําโขงตอนบนในเขตจีน เสมือนหนึง่ เปนแมนา้ํ ในประเทศ แผนการและความ
คืบหนาของเขือ่ นแมนา้ํ โขงในจีนไมเคยเปนที่รับรู และไมเคยถูกเปดเผยอยางเปนทางการ จนเขื่อน
แหงแรกกอสรางใกลแลวเสร็จ
๗

การกอสรางเขือ่ นแหงแรกกัน้ แมนา้ํ โขงเริม่ ขึ้นในปพ.ศ. 2529 คือเขื่อนมานวาน
(Manwan) ขนาดความสูง 126 เมตร กําลังผลิตติดตั้ง 1,500 เมกกะวัตต ใชเวลากอสรางยาวนาน
ถึง 10 ปเต็ม กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2539 อางเก็บน้ําของเขื่อนมานวานทําใหประชาชนที่
อาศัยอยูในชุมชนริมแมน้ําตองอพยพในขณะนั้น 3,153 คน
ไฟฟาจากเขื่อนมานถูกปลอยเขาระบบและแกไขปญหาขาดแคลนไฟฟาในมณฑลยูนนาน
ที่เกิดขึ้นกอนหนานัน้ เปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหเขื่อนแมน้ําโขงแหงอืน่ ๆ ถูกสรางตามมาอยางรวดเร็ว

ภาพ 2 แผนผังแสดงโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงตอนบนในมณฑลยูนนาน
ที่มา การประชุม Regional Multi-stakeholder Consultation on MRC’s Hydropower Program
เวียงจันทน, กันยายน 2551

เขื่อนถัดมาคือเขื่อนตาเฉาชาน (Dachaoshan) กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2546 มีขนาด
ความสูง 118 เมตร กําลังผลิตติดตั้ง 1,350 เมกกะวัตต แตตองอพยพประชาชนจํานวน 6,100 คน
เขื่อนอันดับทีส่ ามทีม่ ีการกอสราง คือเขื่อนเซี่ยวหวาน (Xiaowan) นับเปนหนึง่ ในโครงการ
เขื่อนที่ใหญทสี่ ุดในภูมิภาค ดวยความสูงของตัวเขื่อน 300 เมตร และกําลังผลิตติดตั้ง 4,200
เมกกะวัตต คาดการณวา จะกอใหเกิดอางเก็บน้ําทวมพืน้ ทีย่ าวไปตลอดลําน้ําถึง 169 กิโลเมตร มี
จํานวนประชาชนที่ตองอพยพ 32,737 คน เขื่อนเซีย่ วหวานเริ่มการกอสรางในป พ.ศ. 2544 และ
กําหนดแลวเสร็จอยางเปนทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นี้
เขื่อนแมนา้ํ โขงที่มกี ารกอสรางเปนอันดับที่สี่ คือเขื่อนจิงหง (Jinghong) ตั้งอยูเหนือเมืองจิ
งหง หรือเชียงรุง สิบสองปนนา มีกาํ ลังผลิตติดตั้ง 1,500 เมกกะวัตต ความสูงของเขือ่ น 118 เมตร
อพยพประชาชน 2,264 คน เริ่มกอสรางในปพ.ศ. 2546 แตกอสรางแลวเสร็จไปเมื่อป พ.ศ. 2550
แลวเสร็จกอนกําหนดถึง 3 ป จึงเปนเขื่อนแหงที่ 3 ที่กนั้ สายน้าํ โขงสําเร็จ
๘

ภาพ 3 เขื่อนจิงหงกอสรางแลวเสร็จ
ที่มา ภาพถายดาวเทียมของ Google Earth 2008

เขื่อนจิงหงถูกนับวาเปนโครงการกอสรางไดรวดเร็วเปนประวัติการของวงการเขื่อนในเมือง
จีน จนเปนทีก่ ลาวขานกันในหมูนกั สรางเขือ่ นชาวจีนวา หากจะสรางเขื่อนใหสรางไดดีและเร็ว
อยางเขื่อนจิงหง และเปนทีม่ าของคําวา “Jinghong Speed” หรือ “เร็วอยางจิงหง” ซึ่งเปนคํา
นิยามสําหรับการสรางเขื่อนที่รวดเร็วนั่นเอง
อยางไรก็ตาม กลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมในยูนนาน เชน Centre for Biodiversity and
Indigenous Knowledge (CBIK) ไดใหขอมูลวา โครงการเขื่อนจิงหงทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่
อนุรักษปาเขตรอน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแหงหนึ่งของมณฑลยูนนาน
นอกจากนีช้ าวบานจํานวนหนึง่ เคยถูกอพยพออกจากเขตปาเมื่อมีการประกาศเขตอนุรักษมาแลว
1 ครั้ง และตองอพยพซ้าํ อีกเปนครั้งที่สองเมื่อมีนา้ํ ทวมจากเขื่อนแหงนี้
เขื่อนแหงถัดมาที่กาํ ลังอยูระหวางเตรียมการกอสราง คือเขื่อน นัว่ จาตู (Nuozhadu) ซึ่งจะ
เปนเขื่อนที่มกี าํ ลังผลิตติดตั้งสูงที่สุดบนสําน้าํ โขงในจีน คือ 5,500 เมกกะวัตต (หรือราว 1 ใน 4
ของปริมาณไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน) เขื่อนนัว่ จาตูมีความสูงของตัวเขื่อน 254 เมตร
ประมาณการวาจะเกิดพืน้ ทีอ่ างเก็บน้าํ กินระยะทางยาวถึง 226 กิโลเมตรตามลําน้าํ เนื่องจาก
ลักษณะทีเ่ ปนเขื่อนที่มีความจุอางเก็บน้าํ ขนาดใหญมากจึงอาจตองใชเวลาถึง 10 ปในการเริ่มกัก
เก็บน้าํ โครงการเขื่อนนัว่ จาตูจะทําใหตองอพยพประชาชนออกจากพืน้ ทีน่ ้ําทวมกวา 23,826 คน

๙

กลุมสิ่งแวดลอมลาหู (Lahu National Development Organization-LNDO) ซึ่งทํางาน
วิจัยภาคสนามอยูในพื้นที่ลมุ น้ําโขงในรัฐฉาน ประเทศพมา รายงานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ถึงโครงการเขือ่ นนัว่ จาตู7 วาบริษัทหัวนึง เจาของโครงการ ไดเริ่มเตรียมการกอสรางเขื่อนอยางเต็ม
รูปแบบ โดยไดกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไวพรอมแลว อาทิ สํานักงานบริษัท ถนนสูหวั งาน
เขื่อน อาคารทีพ่ ักคนงาน ซึ่งมีจํานวนคนงานที่ทาํ งานกอสรางดังกลาว ในพ.ศ. 2550 จํานวน
30,000 คน และจะเพิม่ ขึ้นเปน 50,000 คน
บริษัทเอกชน ตัวละครหลักในเวทีเขือ่ นน้ําโขง
ปจจุบันโครงการเขื่อนแมนา้ํ โขงในจีนแทบทั้งหมดอยูภายใต “สิทธิการพัฒนาแมน้ําหลาน
ชาง” ของบริษัทหัวนึง (Huaneng Power International-HPI) ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทยักษใหญดาน
พลังงานของจีน ขอมูลของหนังสือพิมพไชนาเดลี่ ระบุวา บริษัทหัวนึงมีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยทั้งในฮองกงและนิวยอรค โดยเปนบริษัทที่มมี ลู คาสูงเปนอันดับที่ 38 ในตลาด
หลักทรัพยฮองกง
บริษัทหัวนึง ไดกอตั้งบริษัทลูกเพื่อกอสรางและดําเนินการเขื่อนบนแมน้ําโขงในจีน คือ
บริษัท Yunnan Huaneng Lancangjiang Hydropower Company (YHLCH) โดยบริษัทหัวนึง
เปนผูถือหุนหลัก (รอยละ 56) รวมทุนกับอีก 2 บริษัท ไดแก Yunnan Development Investment
Company และ Hongta Investment
เงินทุนที่ใชในการกอสรางเขือ่ นเหลานี้สว นใหญมาจากแหลงทุนในประเทศจีน เชนกรณี
การกอสรางเขือ่ นเซี่ยวหวาน ซึ่งสํานักขาว China West News รายงานเมื่อป พ.ศ. 2546 วา บริษทั
YHLCH ไดกูยืมเงิน 25,000 ลานหยวน จาก 3 แหลงทุนหลัก คือ China Development Bank,
Construction Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China ซึ่งเพียงพอตอการ
กอสรางทั้งโครงการทีม่ ีมูลคาทัง้ สิ้นในขณะนัน้ 27,700 ลานหยวน
เนื่องจากเขื่อนบนแมน้ําโขงในจีนลวนเปนของบริษัทเอกชน มีการบริหารจัดการที่คอนขาง
เปนอิสระจากการกํากับดูแลของรัฐบาล จึงพบวาเมื่อประเทศทายน้ําหรือชุมชนที่เดือดรอนจาก
เขื่อนทวงถามขอมูลจากรัฐบาลจีนก็จะไมไดรับคําตอบหรือการตอบสนอง
3
ผลกระทบขามพรมแดน
ผลกระทบทายน้ําจากการสรางเขื่อนและการระเบิดแกงบนแมน้ําโขงในประเทศจีน 8
7
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หลังจากจีนไดสรางเขื่อน เพือ่ กั้นแมน้ําโขงในตอนบน และเขื่อนเริ่มมีการกักเก็บน้าํ ระดับ
น้ําของแมน้ําโขงทางตอนลางเริ่มมีการเปลีย่ นแปลงนับตัง้ แตพ.ศ. 2540 เปนตนมา จากการลง
พื้นที่เก็บขอมูลโดยโครงการแมน้ําเพื่อชีวิตใน 3 อําเภอคือ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียง
แกน จ.เชียงราย โดยไดขอสรุปวา ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําเริ่มปรากฏใหเห็นตั้งแตพ.ศ.
2540 เปนตนมา และมีความชัดเจนขึ้นในชวงพ.ศ. 2545 ชาวบานพบวาน้ําเริ่มขึน้ -ลงไมเปนเวลา
บางสัปดาหนา้ํ ขึ้น 3 วัน ลง 2 วัน ซึ่งในสภาพธรรมชาตินา้ํ ในแมน้ําโขงจะไมเปนเชนนี้ คือถาถึงชวง
ที่นา้ํ ขึ้นก็จะขึน้ ไปเรื่อยๆ จนถึงชวงหนาแลงเปนชวงน้าํ ลด น้ําก็จะลดลงเรื่อยๆ เชนกัน
ความผันผวนของระดับน้ําไดสงผลกระทบตอการอพยพของปลาในแมน้ําโขงดวยเชนกัน
คนหาปลาใหขอมูลตรงกันวา ปลาที่อพยพขึ้น-ลงในแมน้ําโขงเกิดอาการหลงน้าํ คือทั้งที่เปนชวง
น้ําขึ้นน้าํ ก็ไมขนึ้ ปลาที่เคยวายทวนกระแสน้ําขึ้นไปวางไขในทางทิศเหนือก็ไมวา ยขึน้ มา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศแมน้ําโขง สามารถสรุปไดดังนี้
ความผันผวนของระดับน้ํา
หลังจากเริ่มมีโครงการพัฒนาตางๆ บนแมน้ําโขงตอนบน ทัง้ โครงการระเบิดแกงปรับปรุง
รองน้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชย และการสรางเขื่อนในประเทศจีน ไดสงผลกระทบตอประเทศทาย
น้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได
หลังจากเขื่อนในตอนบนเริ่มมีการกักเก็บน้าํ แมน้ําโขงในอดีตกอนการสรางเขื่อนเคยขึ้น
สูงสุดในเดือนสิงหาคมเปนตนไป เมื่อถึงเดือนธันวาคมน้ําก็จะคอยๆ ลดระดับลง จนแหงลงเต็มที่
ในเดือนเมษายน แตภายหลังจากการดําเนินโครงการสรางเขื่อนและการระเบิดแกง พบวาวัฎจักร
น้ําทวม-น้ําแลงที่เคยเปนไปตามปกติ รวมทั้งระดับน้ําในแมน้ําโขงตามฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
นอกจากเขื่อนจะทําใหน้ําในแมน้ําโขงเปลีย่ นแปลงไปแลว โครงการระเบิดแกงที่เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปลายพ.ศ. 2544 ก็ไดสงผลใหเกิดความผันผวนของปริมาณการไหลของน้าํ ใน
แมน้ําโขงเชนกัน ระดับน้ําทีข่ ึ้นๆ ลงๆ ตามอิทธิพลของการใชงานเขื่อนไดสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศของแมนา้ํ โขงอยางหลีกเลี่ยงไมได ผลกระทบเหลานี้ยงั ไดสงผลโดยตรงกับพันธุปลา พรรณ
พืช และวิถีชวี ติ ของชาวบานทั้งสองฝงโขงดวยเชนกัน
การพังทลายของตลิ่ง
ปริมาณตะกอนมหาศาลของแมนา้ํ โขงถูกกักเก็บไวในอางเก็บน้าํ ของเขื่อนตางๆ
นอกจากจะทําใหอายุการใชงานของเขื่อนสั้นลงอยางมากแลว ตะกอนทีห่ ายไปจากแมนา้ํ สงผล
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นอกจากนีก้ ารพังทลายของตลิ่งเกิดจากกระแสน้ําไดเปลี่ยนทิศทางการไหล กระแสน้ําพุง
เขาทําลายตลิง่ ทัง้ สองฝง น้าํ ชาวบานสังเกตเห็นวา ความเร็วของกระแสน้ําไดเพิม่ ขึ้น ตางจากใน
อดีตที่ผานมา พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายครอบคลุมทั้งทีอ่ ยูอาศัย ที่สาธารณะของหมูบาน และ
พื้นที่เพาะปลูกพืชผักริมฝง ของหมูบา น
หลายหมูบา นที่อยูติดกับแมน้ําโขงตองประสบกับปญหานี้ เชน บานตนผึ้ง ประเทศลาว
บานแซว บานปงของ บานสวนดอก บานสบยาบ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บานดอนที่ บานผากุบ
บานเมืองกาญจน บานดอนมหาวัน บานปากอิง อ.เชียงของ บานแจมปอง บานหวยลึก อ.เวียง
แกน จ.เชียงราย โดยเฉพาะที่บานปากอิงนั้นถือวาเปนหมูบานที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
เนื่องจากตลิง่ ริมฝงพังทลายลงมากเปนแนวยาวราว 500 เมตร ซึ่งจากการสอบถามชาวบาน
พบวา ตลิ่งพังลงทุกป แตไมมาก ในชวง 3-4 ปที่ผานมาตลิ่งเริ่มพังลงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด
เพราะกระแสน้ําไหลแรงขึน้
การลดลงของไก (สาหรายน้ําจืด)
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแมน้ําโขงไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอไก-สาหรายแมน้ํา
โขง เนื่องจากไก เปนพืชที่มคี วามออนไหวตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก คือ ลักษณะการ
เกิดขึ้นของไกโดยสวนมากจะเกิดที่ระดับน้าํ ลึกไมเกิน 40-45 เซนติเมตร น้ําตองใสสะอาดและ
แสงแดดสองถึง
งานวิจยั จาวบานเชียงของ-เวียงแกนพบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2545 บริเวณหาดหิน ซึ่งเปน
แหลงกําเนิดไก (สาหรายน้ําจืดในแมน้ําโขง) มีตะกอนทรายมาทับถม ขณะที่นา้ํ โขงขุนขน ทําให
ไกไมสามารถจะเกิดได นอกจากนัน้ ระดับน้ําขึน้ -ลงผิดปกติทําใหไกทีเ่ กิดขึ้นมาใหมไดเพียงแควนั
สองวันตองจมน้ําหรือแหงตาย สวนไกที่ยังพอเก็บไดคุณภาพก็ไมดี อีกทั้งตะกอนทรายทีพ่ ัดมา
ติดกับไกก็ทาํ ใหลางออกยาก
งานวิจยั จาวบานยังพบอีกวา เมื่อไกมีจํานวนลดลง ชวงระยะเวลาในการเก็บไกก็สนั้ ลง
กวาเดิม จากที่เคยเก็บได 4– 5 เดือนก็เก็บไดเพียงเดือนเดียวเทานัน้ เมื่อระยะเวลาในการเก็บไก
สั้นลง รายไดที่คนเก็บไกโดยสวนมากจะเปนกลุมแมบา นก็ลดลงไปดวย
ผลกระทบตอพันธุปลา และการหาปลา
เปนทีท่ ราบกันดีวาลุม น้าํ โขงมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากเปนอันดับ 3 ของ
โลก งานวิจยั จาวบาน เชียงของ-เวียงแกน สํารวจพบพันธุปลาทัง้ สิน้ 96 ชนิด โดยมีปลาธรรมชาติ
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งานวิจยั จาวบานพบวา การหาปลาในแมน้ําโขงนัน้ ตองการสภาพน้ําในแมนา้ํ โขงที่ทรง
ตัว หากน้ําจะขึ้นหรือลงตองเปนไปตามธรรมชาติคือคอยๆ ขึ้นหรือลง การที่ระดับน้ําโขงขึ้น-ลงไม
ปกติอันเนื่องจากการปนไฟของเขื่อนทําลายวงจรการอพยพของปลา และสงผลใหคนหาปลาจับ
ปลาไดนอยลง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของคนหาปลา
ลั้ง หรือ พืน้ ทีห่ าปลา แตละแหงไมวา จะเปนพืน้ หินหรือทรายจะมีความเรียบของทองน้าํ
ที่สม่ําเสมอและสวนใหญมีรอ งน้าํ เดียวจึงทําใหสามารถจับปลาได แตในปจจุบันพืน้ ที่ใตน้ําที่เปน
ลั้งหาปลาของชาวบานไมราบเรียบสม่ําเสมอ เกิดสันดอนหินและสันดอนทรายขึ้นมาใหม บาง
พื้นที่ก็แบงเปนสองรองน้ําจึงทําใหหาปลาลําบากและหาปลาไดนอยลง
การขึ้น-ลงของน้าํ ที่ไมปกติ ทําใหชาวบานไมสามารถใชเครื่องมือจับปลาบางชนิดได เชน
เบ็ดที่ปกไวริมฝงน้าํ อาจเปลีย่ นเปนอยูเหนือน้ําเมื่อระดับน้ําลดลงทันทีในระยะเวลาเพียงชั่ว
ขามคืน ที่สําคัญคือ การขึ้น-ลงของน้าํ ไมปกติทําใหปลาไมอพยพตามฤดูกาล คนหาปลาจึงไม
สามารถใชความรูทองถิน่ ในการคาดการณการอพยพของปลาไดดังเดิม
ผลกระทบที่ตามมาก็คอื คนหาปลาสามารถหาปลาไดนอ ยลง คนหาปลาบานปากอิง
ระบุวา การผันผวนของกระแสน้ํา และระดับน้ําทั้งในชวงฤดูแลงและฤดูฝน ทําใหจํานวนปลาที่จับ
ไดลดลงถึงรอยละ 50% ทําใหคนหาปลาหลายคนตองเปลี่ยนไปทําอาชีพอืน่ หรือตองออกไป
ทํางานตางถิน่ เนื่องจากไมสามารถยึดการหาปลาเปนอาชีพหลักไดอีกตอไป จํานวนเรือหาปลาที่
เคยมีประมาณ 70-80 ลํา ไดลดลงเหลือเพียงประมาณ 30 ลําเทานั้น
จากการสํารวจจํานวนเรือประมง (เรือกาบ) ในแมนา้ํ โขงในพื้นที่อ.เชียงแสน โดยหนวย
รักษาตามลําน้ําโขง (นรข.) 9 พบวา มีจํานวน 180 ลํา โดยแบงออกเปน 4 จุด เปนแหลงหาปลาที่
สําคัญที่สุดเพราะมีการหาปลาตลอดทั้งป ตอมาพบวาจํานวนเรือหาปลาทัง้ 4 จุดทีก่ ลาวมามีเรือ
หาปลาลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ
นายทองสวรรค พรมราช10 ผูใหญบานหวยลึก ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย กลาววา
“เมื่อกอนที่บานหวยลึกจะมีเรือออกหาปลาในน้ําโขงวันหนึง่ 15 ลําขึ้นไป คนหนึ่งออกหาปลาวัน
ละ 2-3 เทีย่ ว เขาคิวกันหาปลาตามจุดตางๆ ที่มีปลาชุกชุม ระดับน้าํ โขงขึ้นลงตามระยะเวลาคงที่
ตลอดทุกป โดยปกตินา้ํ จะขึน้ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และจะทรงตัวไปเรื่อยจนถึงเดือน
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“ระดับน้ําเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไมคงทีเ่ มือ่ ประมาณ 4-5 ปที่ผานมา ขึ้น-ลงไมเปนเวลา
และน้ําแหงมากมาประมาณ 3 ปแลว ทําใหชาวบานหาปลายากขึ้น”
“สังเกตจากการขึ้น-ลงของน้ํา วาถาวันไหนมีเรือสินคาลองมาจากจีนวันนั้นน้ําจะขึน้ มาก
เขาใจวาจีนอาจจะมีการกักเก็บน้าํ ไวเมื่อจะนําสินคามาสงก็จะมีการปลอยน้ําออกมาเพื่อใหเรือ
สินคาเดินไดสะดวกและไดขึ้นไปดูที่เชียงแสนก็สงั เกตเห็นวาถาวันไหนมีเรือสินคาจากจีนมาสง
ของน้ําจะขึ้นมาก เขาใจวาจีนตองมีการกักเก็บน้ําไวในเขื่อนอยางแนนอน ทําใหเดีย๋ วนีห้ าปลา
ยากมากขึน้ ”
ผลกระทบตอการทําเกษตรริมโขง
เกษตรริมโขงมีความสําคัญตอชาวบานทัง้ ในแงของความมัน่ คงทางอาหาร และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนจํานวนมากปลูกพืชผักริมน้ําเพื่อบริโภคและขายเปนรายได แต
ชาวบานในชุมชนริมโขงในจ.เชียงรายพบวาการทําเกษตรริมโขงเริ่มประสบกับปญหาตั้งแตพ.ศ.
2540 หรือ 1 ปหลังการสรางเขื่อนมานวานกอสรางแลวเสร็จ
โดยปกติชาวบานจะเริ่มลงมือทําการเพาะปลูกหลังน้าํ ลด ในชวงเดือนตุลาคม และ
สามารถเก็บเกี่ยวไปจนถึงเดือนเมษายน แตหลังจากมีเขื่อนมานวานเปนตนมา ชาวบานพบวา
ระดับน้ําโขงมีความผันผวน บางครั้งไดเพิม่ ระดับขึ้นจนทวมแปลงผัก กอความเสียหายแกผลผลิต
ของชาวบาน ในบางประดับน้ําขึ้น-ลง ในระยะเวลาเพียงสัปดาหเดียว ทําใหตนกลาพืชผลที่
ชาวบานปลูกซ้ําเสียหายมากยิ่งขึน้
กรณีอุทกภัยแมน้ําโขง เขือ่ นจีน และ MRC
นักวิชาการจีนระบุวา เขื่อนแมน้ําโขงในจีนจะสงผลดีตอประเทศทายน้าํ โดยชวยบรรเทา
ปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และเพิ่มปริมาณน้าํ ในฤดูแลง แตประสบการณที่ผานมาทําใหหลายฝาย
มองวาเขื่อนในจีนยิ่งสรางความเสียหายจากอุทกภัย
เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2551 เกิดน้ําทวมฉับพลันตลอดสองฝงแมนา้ํ โขงนับตัง้ แต
พรมแดนลาว-พมา สามเหลีย่ มทองคํา ลงไปจนถึงหลวงพระบาง และเวียงจันทน กอใหเกิดการตั้ง
คําถามจากชุมชนที่เดือดรอนวา เขื่อนน้าํ โขงในจีนปลอยน้ําลงมาหรือไม เนื่องจากชาวบาน
โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนไทย-ลาว พบวาไมมีฝนตกในพื้นที่ แตนา้ํ กลับเออทวมจากแมน้ําโขง
โดยตรง

๑๔

ตอมาคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขง (MRC) ไดออกแถลงการณเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม มี
เนื้อหาระบุวา อุทกภัยที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากพายุเขตรอนคามูริ ทําใหปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น และน้าํ
โขงที่เวียงจัน ๕๐ % มาจากจีน ที่เหลือมาจากน้ําสาขา
MRC ระบุอยางชัดเจนวาระดับน้ําที่เพิม่ สูงขึ้นไมไดเกิดจากการปลอยน้ําจากเขื่อนในจีน
ซึ่งมีปริมาณกักเก็บน้ํานอยเกินกวาจะสรางผลกระทบตออุทกวิทยาในแมนา้ํ โขง แตกลับไมได
ชี้แจงใหชัดเจนวาปริมาณน้าํ ทวมที่อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เปนน้าํ ทีม่ าจากจีนเปน
สัดสวนเทาไหร และเกี่ยวของอยางไรกับการปลอยน้าํ ของเขื่อนในจีน
หลายฝายเห็นตรงกันวาอุทกภัยที่เกิดขึ้นชี้ใหเห็นวาปริมาณน้ําที่เพิม่ ขึ้นสวนใหญมาจาก
แมน้ําโขงสายหลัก มิไดมาจากน้าํ สาขาในไทยหรือลาว ตรงกับทีห่ นังสือพิมพเซียงไฮเดลี่ วันที่ ๑๓
สิงหาคม รายงานขาวความเสียหายจากพายุในมณฑลยูนนาน ซึ่งอยูทางตอนบนของแมนา้ํ โขง
รายงานขาวระบุวาประชาชนกวา ๑,๒๕๐,๐๐๐ คน ใน ๑๑ เมือง ไดรับความเดือดรอน มี
ผูเสียชีวิต ๔๐ คน
เหตุการณที่เกิดขึ้นจึงชี้ใหเห็นวา ปริมาณน้ําจากตอนบนในจีน มีนัยยะสําคัญตอปริมาณ
น้ําและอุทกวิทยาในแมน้ําโขงตอนลาง โดยเฉพาะที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แตหนวยงานดูแลลุม
น้ํา คือ MRC กลับไมสามารถเขาถึงขอมูลปริมาณน้าํ ที่ปลอยจากเขื่อนในจีน และไมสารถนําขอมูล
ออกแจงเตือนภัยแกประเทศทายน้าํ ไดอยางทันทวงที
แมผลกระทบจากเขื่อนในจีนจะเปนที่รับรูส ําหรับชุมชนทายน้าํ แตขอมูลจากบริษทั ไฮโดร
ไชนา 11 ระบุวาเขื่อนในจีนที่สรางแลวเสร็จ 3 แหงไมสง ผลกระทบตอชุมชนทายน้าํ แตอยางใด
เนื่องจากเปนเขื่อนขนาดเล็ก แตหากเขื่อนแมน้ําโขงทัง้ 8 แหงในจีนดําเนินการเต็มรูปแบบภายใน
พศ. 2568 ก็จะสงผลกระทบตอปริมาณไหลของน้ําทางดานทายน้าํ บาง ปริมาณตะกอนจะนอยลง
เนื่องจากถูกกับเก็บไวในอางเก็บน้ําโดยเฉพาะเขื่อนใหญที่สุด 2 แหง คือ เขื่อนเสีย่ วหวาน และ
เขื่อนนัว่ จาตู
4
เมื่อมังกรสยายปก
อุตสาหกรรมเขื่อนจีนในตางประเทศ
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โครงการแมน้ําเพื่อชีวิต, สรุปขอมูลความคืบหนาเขื่อนแมน้ําโขงจากการประชุม Regional Multi-stakeholder
Consultation on MRC’s Hydropower Programเวียงจันทน, กันยายน 2551

๑๕

นับตั้งแตป 2543 เปนตนมารัฐบาลกลางของจีนไดมนี โยบายสนับสนุนใหกลุม
อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเขือ่ นสัญชาติจนี “โกอินเตอร” ออกไปลงทุนในโครงการ
เขื่อนนอกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบทวีปแอฟริกา และภูมิภาคอุษาคเนย International
Rivers ระบุวา ในป 2551 มีบริษัทจากจีนลงทุนในโครงการเขื่อนขนาดใหญ 97 แหง ใน 39
ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา อุษาคเนย ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก และ
ตะวันออกกลาง
เฉพาะในลาว เวียดนาม กัมพูชา และพมา มีโครงการเขื่อนที่ลงทุนโดยบริษัทจีนสูงถึง 52
โครงการ จาก 21 บริษัท (ดูรายละเอียดในตาราง 4) ลาสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผานมา
บริษัทหัวนึง เจาของเขื่อนทัง้ หมดบนแมนา้ํ โขงในจีน ไดลงนามกับบริษัทของพมาเพื่อรวมพัฒนา
เขื่อนผลิตไฟฟาบนแมน้ําสาละวินในพมา

ภาพ 4 พิธีลงนามรวมพัฒนาเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน ระหวางบริษัทหัวนึง ผูสรางเขื่อนแมน้ําโขงจีน
และบริษัทของพมา เมื่อเดือนกันยายน 2552
ภาพจาก http://finance.sina.com.cn/roll/20090918/11106768258.shtml

หนึง่ ในบรรดาหนวยงานของจีนทีม่ ีสวนผลักดันการออกไปลงทุนนอกประเทศ ไดแก สภา
ไฟฟาจีน หรือ China Electricity Council โดยจัดประชุมและเวทีตา งๆ ระหวางบริษทั ของจีนกับ
รัฐบาลและบริษัทจากประเทศตางๆ เพื่อเปนเวทีเจรจาการลงทุน
การลงทุนโดยบริษัทจีนใชเงินลงทุนจากประเทศจีนเอง ปจจุบันธนาคารนําเขาสงออกของ
จีน (China Export-Import Bank) เปนผูใหกูยมื สําหรับการสรางเขื่อนรายใหญที่สุดแหงหนึง่ ของ
โลก12 นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังปลอยเงินกูแกรัฐบาลประเทศตางๆ เพื่อพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
และเขื่อนดวยเชนเดียวกัน
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International Rivers , “The New Great Walls, A Guide to China’s Dam Industry”, July 2008
๑๖

เปนที่สงั เกตุวา ประเทศที่บริษัทจีนเขาไปลงทุนสรางเขื่อนนัน้ สวนใหญเปนประเทศที่
ประชาชนไมมสี ิทธิเสรีภาพทีจ่ ะมีสวนรวมในโครงการขนาดใหญที่จะสงผลกระทบตอชีวิตตนเอง
เชน พมา ซูดาน และมีแนวโนมวาโครงการเขื่อนของจีนจะสรางผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยที่บริษทั จีนไมตองรับผิดชอบแตอยางใด

ตาราง 4 การลงทุนในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟาของบริษัทจากจีนในภูมิภาคลุมน้ําโขง
เขื่อน/โครงการ
บริษัทสรางเขื่อนจากจีน
1. กัมพูชา
Kamchay (in Kampot)
Kirirom (Kampong Speu)
Steung Russei Chrum
Steung Ta Tai
Ganzai
Songbo
Chai-a-Run
Sambo district in Kratie province (on
mainstream Mekong River)
Stung Cheay Areng
Steung Atai (Koh Kong province)
Transmission lines from Steung Atai
รวม 11 โครงการ

Sinohydro Corp.
?
China Yunnan Corporation for International Techno-Economic
Cooperation
China Yunnan Corporation for International Techno-Economic
Cooperation
Sinohydro Corp.
China Southern Power Grid Co.
China Southern Power Grid Co.
Guangxi Grid (Guangxi Power Industry Surveying and Design
Institute - design only)
Guangxi Grid (Guangxi Power Industry Surveying and Design
Institute - design only)
China Yunnan Corporation for International Techno-Economic
Cooperation
Yunnan Southeast Asia Economy and Technology Investment
Industrial Co. Ltd.

2. ลาว
Nam Lik I/II (near Vientiane)
Nam Mo
Nam Ou 8

China International Water and Electric Corporation (CWE)
Sinohydro Corp.
Sinohydro Corp.

๑๗

Nam Tha 1
Nam Beng
Nam Khan 2
Nam Khan 3
Pak Beng (on Mekong River)
Paklai Hydroelectric Power Project,
Xayaboury province
Nam Nguem 5
Kelongtaifan

China Southern Power Grid
China Electrical Equipment Corp.
Sinohydro Corp.
Sinohydro Corp.
Datang International Power Generation Co. Ltd. + China
Electrical Equipment Corp.
Sinohydro Corp. + China National Electronics Import and
Export Corporation
Sinohydro Corp.
Sinohydro Corp.

รวม 11 โครงการ
3. พมา
Tasang Dam (diversion tunnel)
Piaoliang

Yeywa

Shweli I, II & III Cascade
Upper Thanlwin (confluence of Nanka
and Nanlei Rivers)
Thapanseik River (Kanbalu, Sagaing
Division)
Mone power plant (in Sedoktara,
Magway division)
Hatgyi (Salween River)
Paunglaung

China Gezhouba (Group) Corporation (CGGC)
China Gezhouba (Group) Corporation (CGGC)
Sinohydro Corp., China Gezhouba (Group) Corporation
(CGGC), International Trust and Investment Corporation
(CITIC), Technology Company Ltd., China National Heavy
Machinery Corporation (CHMC)
Sinohydro Corp., Yunnan Joint Power Development Company
Ltd (Yunnan Power Grid Corporation + Yunnan Huaneng
Lancang River Hydropower Company Ltd. + Yunnan Machinery
& Equipment Export & Import Company Ltd.)
Yunnan Power Grid Corporation, Farsighted Investment Group,
the Gold Water Resources Group Company
Sinohydro Corp., China International Trust and Investment
Corporation (CITIC)
Sinohydro Corp., China International Trust and Investment
Corporation (CITIC)
Sinohydro Corp.
Sinohydro Corp. + Yunnan Machinery and Equipment Import
and Export Co. (YMEC)
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Yunnan Machinery and Equipment Import and Export Co.
(YMEC), General Installation Company of China Water
Conservancy and Hydropower (GICCWCH), China National
Upper Paunglaung
Heavy Machinery Corporation (CHMC)
Myitsone (Irrawaddy River confluence) China Power Investment Corporation (CPI)
N'mai Hka and Mali Hka cascade,
Kachin State (near Yunnan border) - 6
in total
China Power Investment Corporation (CPI)
Kyeeon Kyeewa (Mon River, a tributary China Power Investment Corporation (CPI), Guangdong New
of Irrawaddy River)
Technology Import Export Zhuhai Co.
Baoshan power grid supply myitkyina,
Kachin State through Tengchog,
Yunnan
Yunnan Power Grid Company
transmission line and sub-stations
between Yangon and Yeji
Central China Grid Company
Taping River
Central China Grid Company
Kabaung
China National Heavy Machinery Co.

รวม 24 โครงการ

4. เวียดนาม
Transmission line Lao Cai - Yen Bai Viet Tri
Transmission line from Hong He - Soc
Son
Transmissino line Wenshan-Ha Giang
Xiao Zhong River
Kong Giang 2
Bao Loc

Yunnan Power Grid Corporation
Yunnan Power Grid Corporation
China Southern Power Grid
Sino-Vietnamese Electricity Investment Corporation
Guangxi Grid
Guangxi Grid

รวม 6 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ

บริษัทจากจีนทั้งหมด 21 แหง

ที่มา Zao Noam and Pianporn Deetes, “Chinese Hydropower Industry Investment in the Mekong
Region – Impacts and Opportunities for Cooperation: Perspectives from Civil Society”, 2007
๑๙

บทสรุป
การพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน อันไดแกเขื่อนบนแมน้ําโขงในจีน ผนวกกับการปรับปรุงรอง
น้ําเพื่อการเดินเรือพาณิชย ไดสรางผลกระทบรายแรงแกระบบนิเวศขามพรมแดนมายังประเทศ
ทายน้าํ แตสิ่งที่เกิดขึ้นยังเปนเพียงขัน้ แรกๆ ของโครงการใหญบนสายน้ําโขง หากเขือ่ นยักษ 2
แหง คือ เสี่ยวหวาน และนัว่ จาตู กอสรางแลวเสร็จและทําการกักเก็บน้ํา คาดการณวาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะยิง่ รุนแรง
เปนทีน่ า กังวลวาเขื่อนและโครงการพัฒนาตางๆ บนแมน้ําโขงทัง้ ตอนบนกําลังรุดหนา
อยางรวดเร็วเนื่องจากเปนโครงการที่ดาํ เนินการโดยบริษัทเอกชน แตรัฐบาลของประเทศในลุม น้าํ
รวมทัง้ องคกรจัดการลุมน้าํ กลับเพิกเฉยตอเสียงเรียกรองของชุมชนทีเ่ ดือดรอน จนปจจุบันยังไม
พบวารัฐบาลมีการทําการศึกษาผลกระทบขามพรมแดน และผลกระทบระยะยาว
การระงับโครงการและทําการศึกษาผลกระทบทัง้ ลุมน้ํา คือหนึง่ ในหนทางที่จะระงับและ
บรรเทาปญหาที่แมน้ําโขงกําลังเผชิญ ซึ่งแนนอนวาปญหาที่เกิดขึ้นกับแมน้ําสายนีม้ ิไดหยุดอยูที่
พรมแดนของประเทศจีน

๒๐

