เขื่อนแมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีน : อันตรายของคนหลายลานในแมน้ําตอนลาง
แปลและเรียบเรียงจากเอกสารของ International Rivers Network
โดย ธีระพงศ โพธิ์มั่น SEARIN

แมน้ําโขงถือเปนหัวใจและวิญญาญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประชาชนกวา 60 ลานคนตอง
พึ่งพาแมน้ําโขงและแมน้ําสาขาทั้งในดานอาหาร น้ํา การคมนาคม และดานตางๆอีกมากมายที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวัน และแมน้ําโขงยังถือเปนแมน้ําที่มีความหลากหลาย ทางดานสิ่งมีชีวิตทางน้ํามากที่สุด
ในโลกรองลงมาจากแมน้ําอะเมซอน

แมน้ําโขงในสวนใกลกับเมืองเบาฉาน ประเทศจีน
ระบบนิเวศที่สลับซับซอน และวิถีชีวิตของคนหลายลานซึ่งตองพึ่งพิงอยูกับแมน้ําโขงนี้ กําลังถูกคุกคาม
โดยการสรางเขื่อนจํานวน 8 เขื่อนบนแมน้ําโขงตอนบน ในจังหวัดยูนานของประเทศจีน
โครงการนี้จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงตอระบบธรรมชาติของการทวมและการแหงแลง
ของแมน้ํา และปดกั้นเสนทางการไหลของตะกอนดิน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะกอใหเกิดผลกระทบ
อยางมากตอวิถีชีวิตของประชาชนหลายลานคน ซึ่งอาศัยอยูตอนลางของแมน้ําในประเทศ พมา ไทย
ลาว กัมพูชา และเวียตนาม

อภิมหาโครงการ
ประเทศจีนวางแผนในการสรางเขื่อนพลังงานไฟฟา 8 เขื่อน ในแมน้ําโขงตอนบน เพื่อผลิตไฟฟาใหกับ
ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และประเทศไทย โดยมีเขื่อนมันวานเปนเขื่อนแรกของโครงการที่ถูก
สรางขึ้นและแลวเสร็จใน ป 2539 โดยที่ไมไดมีการปรึกษากับประเทศเพื่อนบานทางตอนลางของแมน้ํา
และไมไดมีการทํา EIA สําหรับโครงการ ในชวงระหวางที่มีการกักเก็บน้ําในเขื่อนชวงหนาแลงระหวาง
ป 2535 – 2536 หนวยงานราชการไทยไดมีการรองเรียนถึงปญหาระดับน้ําในแมน้ําที่ลดต่ํากวาปกติใน
ชวงจังหวัดเชียงราย อันเนื่องมาจากเขื่อน
เขื่อนดาเชาฉาน เปนเขื่อนที่สองที่ไดถูกสรางขึ้นในป 2539 ซึ่งกําหนดจะแลวเสร็จในป 2546 นี้
โดยที่ไดรับ การสนับสนุนเงินทุนในการสรางสายสงไฟฟาจาก ADB ซึ่งไดเคยประกาศวาจะไมให
การสนับสนุน เงินทุนแกโครงการเขื่อนที่สรางบนแมน้ําโขง
เขื่อนที่สามคือเขื่อน เซียววาน เริ่มการกอสรางขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ป 2544 และคาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2555 ดวยขนาดความสูง 292 เมตรนี้ เขื่อนเซียววานจะกลายเปนหนึ่งในเขื่อนที่มีความสูงที่สุดในโลก
การเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝนของเขื่อนนี้ จะทําใหการไหลของน้ําในระดับของชวงหนาแลงเพิ่มขึ้นถึง 70
เปอรเซ็นตยาวลงไปกวา 1,000 กิโลเมตร ถึงประเทศเวียตนามและลาว เขื่อนนี้ยังจะปดกั้นกวา 35
เปอรเซ็นตของตะกอนซึ่งหลอเลี้ยงและกอใหเกิดความอุดมสมบูรณของสองฝงแมน้ําตอนลาง
โครงการเขื่อนที่เหลืออีก 5 โครงการขณะนี้ยังอยูในชวงการวางแผน โดยที่เขื่อนจิงฮองถูกคาดวาจะเริ่ม
มีการกอสรางขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนานี้ ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศจีนและไทยไดลงนามสัญญาอยางเปน
ทางการในการที่จะรวมพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งคาดวาจะมีกําลังผลิตไฟฟาประมาณ 1,500 เมกกะวัตต
ถึงแมวาจริงๆแลว ประเทศไทยจะมีกําลังไฟฟาสํารองอยูอยางมากมายแลวก็ตาม นอกจากนี้แลว
ประเทศไทยยังไดมีการเจรจาที่จะซื้อไฟฟาจากเขื่อนเนาฉาดู ดวย

ผลกระทบพื้นที่ในแมน้ําโขงตอนลาง
โครงการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบนนี้กําลังคุกคามตอ ระบบนิเวศวิทยาอันสลับซับซอนซึ่ง
ประชาชนกวา 60 ลานคนตองพึ่งพิงอยูทั้งในดานการประมงและการเกษตร โดยทั้งนี้ประชากรกวา 90

เปอรเซ็นตในลุมแมน้ําโขงมีอาชีพขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม และการหาปลาจากแมน้ําโขงและแมน้ํา
สาขา ซึ่ง 80 เปอรเซ็นตของแหลงโปรตีนสําหรับภูมิภาคนี้ไดมาจากปลาแมน้ําโขง คณะกรรมการ
ลุมแมน้ําโขง (MRC) ไดประเมินวาปลาที่จับไดในแมน้ําโขงตอนลางมีมูลคารวมมากกวา 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐตอป

พื้นที่โครงการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีน

ความอุดมสมบูรณและมั่งคั่งของระบบนิเวศแมน้ําโขงขึ้นอยูกับสองปจจัยหลักคือ หนึ่งวงจรการทวม
และแหงแลงของแมน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นและสามารถคาดการณไดในแตละป และปจจัยที่สอง
คือตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณซึ่งจะถูกพัดพามาจากพื้นที่รับน้ําตอนบน โครงการเขื่อนในประเทศจีน
เหลานี้ จะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอปจจัยสําคัญทั้งสอง
เขื่อนในแมน้ําโขงตอนบนเหลานี้ จะทําใหระดับการไหลของแมน้ําโขงตอนลางในหนาแลงเพิ่มขึ้น
เปนสองเทา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงวงจรธรรมชาติของแมน้ํา ปริมาณน้ําในแมน้ําที่เกิดจากพื้นที่รับน้ํา
ในสวนแมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีนนี้ มีสวนสําคัญตอปริมาณการไหลของแมน้ําในหนาแลงชวง
ประเทศลาวและไทย ในขณะที่ประมาณ 15-20 เปอรเซนตของปริมาณน้ํารวมตอปนี้ไหลไปถึงประเทศ

เวียตนาม และประมาณกวา 45 เปอรเซนตของปริมาณการไหลเฉลี่ย ของน้ําในประเทศเขมรในชวง
เดือนเมษายนก็มาจากพื้นที่รับน้ําในประเทศจีนนี้ เขื่อนในมลฑลยูนานเหลานี้จะทําการเก็บกักน้ําใน
ชวงหนาฝนและทําการปลอยน้ําในชวงหนาแลงซึ่งทําใหระดับน้ําในชวงหนาแลงสูงผิดกวาปกติมาก
นอกจากนี้ มันถูกประมาณวาครึ่งหนึ่งของปริมาณตะกอนรวมในแมน้ําโขงที่เกิดขึ้นในแตละป
เกิดมาจากพื้นที่ลุมน้ําที่อยูในสวนของประเทศจีน เขื่อนเหลานี้จะเปนตัวกักเก็บตะกอนดินซึ่งจะทําให
เขื่อนเหลานี้กลายเปนเขื่อนดินตะกอนและหมดประโยชนในที่สุด และมีผลใหปริมาณดินตะกอนใน
แมน้ําตอนกลางและตอนลางลดลงอยางมาก
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหลานี้ จะกอใหเกิดผลกระทบตอดานตางๆ ดังนี้
การทําลายพันธุปลาและการประมง
สถาพแวดลอมในการหาอาหารและวางไขของปลาที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแมน้ําที่เต็มไปดวย
ดินตะกอนของแมน้ําโขงจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ซึ่งจะนําไปสูการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและผลผลิต พื้นที่วางไขจะลดลงอยางมากในหนาแลงเพราะแกงตางๆจะจมอยูใตน้ํา สวน
ในหนาฝนระดับน้ําที่ต่ํากวาปกติในพื้นที่ปาที่มีน้ําทวมถึง (ปาบุง ปาทาม: ผูแปล) ในประเทศลาว
ตอนลางและประเทศเขมร จะกระทบตอแหลงสําคัญในการหาอาหาร วางใขและ แหลงอนุบาลสัตวน้ํา
ซึ่งผลที่จะตามมาคือการสูญเสียอยางมากทางการประมงในลุมแมน้ําโขง รวมทั้งความเปนไปไดในการ
สูญพันธุของสัตวน้ําบางพันธุ
ผลกระทบตอเกษตรกรรม
ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของขาวที่ผลิตในลุมแมน้ําโขงตอนลางขึ้นอยูกับน้ํา ดินตะกอน และสารอาหาร
ซึ่งมาพรอมกับการทวมประจําปของแมน้ําโขง การทวมใหญที่เกิดขึ้นในแตละปหมายถึงความถี่ของ
การทวมครั้งยอยๆจะลดลง โดยจะมีผลทําใหตะกอนและแรธาตุลดลงไปดวย
ซึ่งทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงนั่นเอง ในระยะยาวแลวจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง
ถาหากไมมีการพึ่งปุยเคมีอยางมหาศาล
ระดับน้ําที่สูงกวาปกติในหนาแลง จะทําใหเกิดการทวมสวนพืชผักริมฝงซึ่งมีอยูตลอดสองฝงแมน้ําโขง
และสารอาหารและปุยธรรมชาติที่ลดลงในหนาฝนจะมีผลทําใหผลผลิตลดลง ดังที่ไดกลาวมาแลวสิ่ง

เหลานี้จะนําไปสูการตองพึ่งพาปุยเคมีซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตและลดคุณคาทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตลง
การกัดเซาะหนาดินที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง
น้ําที่ปลอยออกมาจาก เขื่อนลางสุดของโครงการจะมีตะกอนนอยกวาปกติซึ่งจะทําใหทองน้ําของแมน้ํา
ขางลางเกิดการกัดเซาะ การกัดเซาะนี้อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนเสนทางการไหลของแมน้ําและความ
กวางของแมน้ํา ซึ่งเปนผลเสียตอการกอสรางอาคาร ทาเรือ สะพาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
พื้นที่ในแมน้ําตอนลาง

เขื่อน

มันวาน
ดาเฉาฉาน
เซียววาน
จิงฮอง
เนาซาดู
กอนเกาเคียว
กันลันบา
เมงซอง

สถานะภาพของเขือนตางๆ ในโครงการ
ความสูง
กําลังการ จํานวนประชาชน สถานภาพ ปที่แลวเสร็จ
(เมตร)
ผลิตไฟฟา
ที่จะถูกอพยพ
ปจจุบัน
(เมกกะวัต)
126
1,500
3,513
แลวเสร็จ
1996
110
1,350
6,054
กําลังกอสราง
2003
300
4,200
32,737
กําลังกอสราง
2012
118
1,500
2,264
ชวงการศึกษา
2010
ความเปนไปได
254
5,000
23,826
ชวงการศึกษา
2017
ความเปนไปได
130
750
?
?
?
?
150
?
?
?
?
600
?
?
?

ใครเปนผูสนับสนุนเงินทุน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงประเทศจีน (CDB) ซึ่งเปนธนาคารของรัฐบาลจีน ถูกคาดวาจะเปนผูเตรียม
เงินทุน สําหรับโครงการเขื่อนแมน้ําโขงตอนบน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงประเทศจีนไดระดมทุน
โดยการขายพันธบัตรใหกับตางประเทศ ในอดีตที่ผานมาธนาคารเพื่อการลงทุนในประเทศอเมริกา

อยางเชน มอรแกนสแตนลี่ย และ เครดิตสูสเฟรสบอสตัน ไดชวยในการสนับสนุนการขายพันธบัตร
เหลานี้โดยการทําสัญญาประกันใหกับพันธบัตรของ CDB จํานวนกวา 830 ลานเหรียญสหรัฐ ในป
2540 และป 2542

