การประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความรวมมือในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
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หองประชุมอาคารสหประชาชาติ, กรุงเทพ, ประเทศไทย

โครงการเขื่อนในประเทศจีน
กับผลกระทบตอระบบนิเวศ และสังคมในลุมน้ําโขง
กลุมรักษเชียงของ
โครงการแมน้ําและชุมชน
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง-ลานนา
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

ประเทศจีนกําลังเรงฝจักรในการพัฒนาสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานพลังงานเพื่อใชเปนฐานสําหรับการผลิตเปนอยางมาก จีนมีแผนที่จะ
สรางเขื่อนขนาดใหญบนแมน้ําสายตาง ๆ มากมาย เชน แมน้ําโขง หรือที่จีนเรียกวา แมน้ําหลานชาง
ซึ่งเปนแมน้ํานานาชาติที่ไหลผานอีก 5 ประเทศทางตอนลาง คือ พมา ลาว ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม โดยจีนวางแผนที่จะสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงถึง 14 เขื่อน
อยางไรก็ตาม แผนการสรางเขื่อนบนแมน้ําหลานชาง-โขง ในประเทศจีนที่เปนรูปธรรมแลว
ในขณะนี้มีอยู 8 เขื่อน สรางเสร็จแลว 2 เขื่อน คือ เขื่อนมานวาน (Manwan) เริ่มปนกระแสไฟฟา
เมื่อป 2539 และเขื่อนตาเฉาซาน (Dachaoshan) สรางเสร็จเมื่อปที่แลว อีก 4 เขื่อนที่จะสราง
ตอไปคือ เขื่อนนั่วจาตู (Nuozhadu) เขื่อนกงกวอเฉียว (Gongguoqiao) เขื่อนกันหลั่นปา
(Ganlanba) และเขื่อนเมิ่งซง (Mengsong) และในขณะนี้กําลังกอสรางเขื่อนเสี่ยววาน (Xiaowan)
ซึ่งมีความสูงถึงเกือบ 300 เมตร หรือเทากับตึกระฟา 100 ชั้น นอกจากนี้จีนยังเดินหนากอสราง
เขื่อนจิ่งหง โดยจีนประเมินวาเขื่อนทั้ง 8 ที่เรียงรายอยูบนแมน้ําโขงตอนบน จะสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดถึง 15,000 เมกะวัตต ซึ่งจะปอนใหกับเมืองอุตสาหกรรมใหญ ๆ ทางชายฝง
ตะวันออกของจีน และบางสวนมีแผนจะขายไฟฟาใหกับประเทศไทยดวย
เขื่อน
กําลังผลิต
(เมกะวัตต)
ความสูง (เมตร)
ปริมาณน้ําตาย
ปริมาณกักเก็บรวม
ปริมาณน้ําที่ใชได

มานวาน
1,500

ตาเฉาซาน
1,350

เสี่ยววาน
4,200

นั่วจาตู
5,500

จิ่งหง
1,500

รวม
14,050

126
663
920
257

110
566
933
367

292/300
4,660
14,560
9,900

254
10,100
22,400
12,300

118
984
1,233
249

16,973
40,046
23,073

บทบาทประเทศไทย และผูสนับสนุนการสรางเขื่อน
แมวารัฐบาลจีน โดยธนาคารพัฒนาจีน (China Development Bank) จะดําเนินการลงทุน
เพื่อสรางเขื่อนเองเปนสวนใหญ แตก็ไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากแหลงทุนอื่น ๆ ดวย
เชนกัน เชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย มีแผนที่จะใหเงินกูสําหรับการสรางสายสงไฟฟา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการโครงขายสายสงไฟฟาในภูมิภาคแมน้ําโขง (Mekong Power Grid) โดยจะเชื่อมโยง
สายสงจากเขื่อนจิ่งหงและเขื่อนนั่วจาตูเพื่อสงไฟฟาออกไปขายยังภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีแผนที่
จะรับซื้อไฟฟาจากเขื่อนเหลานี้ดวย นอกจากนี้ บริษัทตางประเทศ เชน Morgan Stanley และ
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Credit Suisse First Boston ซึ่งเปนธนาคารจากอเมริกาก็ไดเขาไปมีสวนระดมทุนในการสรางเขื่อน
ตาง ๆ ดวยเชนกัน
ผลกระทบจากการสรางเขื่อนในจีน
•

การเปลี่ยนแปลงวงจรน้ําขึ้น-น้ําลงของน้ําในแมน้ําโขงและปริมาณตะกอนในลุม
แมน้ําโขง

การสรางเขื่อนขนาดใหญกั้นแมน้ําโขงในประเทศจีน สงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศ
ลุมแมน้ําโขงตอนลาง มีผลใหการขึ้น-ลงของน้ําผิดธรรมชาติ เชน ปริมาณเฉลี่ยของน้ํากลับเพิ่มขึ้น
เปนสองเทาในฤดูแลง รวมทั้งธาตุอาหารที่โดยปกติจะถูกพัดพามากับน้ํากวาครึ่งถูกเก็บกักไว
เขื่อนทําใหสภาพการไหลหลากของน้ําผิดเพี้ยนไปจากที่เคยเปนตามธรรมชาติ
กลาวคือ
ในชวงตนฤดูฝน ปริมาณน้ําหลากอาจไมเพิ่มขึ้น เพราะน้ําฝนถูกกักไวเหนือเขื่อน หรือในชวงระหวาง
ฤดูฝน ปริมาณน้ําหลากอาจเพิ่มขึ้นไปจากที่ควรจะเปน เพราะแมน้ําตองรับทั้งน้ําหลากตามธรรมชาติ
ในเวลานั้นและน้ําที่ถูกปลอยจากเขื่อน (เพื่อผลิตไฟฟา และ/หรือเพื่อปองกันมิใหโครงสรางของ
เขื่อนเสียหาย เนื่องจากระดับน้ําในอางเก็บน้ําสูงเกินไป)
สวนในฤดูแลงปริมาณน้ําในแมน้ําอาจลดลงอยางมากดวยเหตุผลทํานองเดียวกันคือ ถูกเก็บ
กักไวเพื่อผลิตไฟฟาหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เมื่อปริมาณการไหลของน้ําลดลง
ในชวงฤดูแลง วงจรอาหารตามธรรมชาติของปลาถูกตัดขาด เพราะการสะสมธาตุอาหารตามหนาดิน
หรือการเติบโตของพืชและสัตวที่เปนอาหารของปลานั้นจะเกิดขึ้นในฤดูแลงหรือชวงน้ําหลาก
แมน้ําหลานชางไดใหธาตุอาหารแกแมน้ําโขงกวาครึ่ง เมื่อเขื่อนกักเก็บน้ํา ธาตุอาหารตาม
ธรรมชาติที่ไหลเวียนในลุมแมน้ําโขงก็จะถูกกักไปดวย บริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลางจึงสูญเสียธาตุ
อาหารอยางรวดเร็ว นอกจากกระทบตอการประมงโดยตรงแลว ยังมีผลตอการเกษตรริมฝงที่ตอง
พึ่งพาธาตุอาหารซึ่งไหลมากับกระแสน้ําและสะสมเปนปุยชั้นดีตามธรรมชาติในดิน
•

การพังทลายชายฝงแมน้ําโขง

การกัดเซาะพังทลายของชายฝงแมน้ําโขงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นปกติในทุกป แตในชวง 5 ปที่
ผานมา ชาวบานริมฝงโขงสังเกตพบวาการพังทลายของชายฝงเร็วและรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้คาดวา
อาจมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การกอสรางทาเทียบเรือทําใหกระแสน้ําเปลี่ยนทิศ การเปดให
มีการเดินเรือขนาดใหญ
การระเบิดแกงหินและขุดลอกสันดอนทรายในเขตประเทศจีนจนถึงเขต
รอยตอพมา-ลาว ทําใหกระแสน้ําไหลเร็วและเชี่ยวกรากมากขึ้น และการปด-เปดประตูระบายน้ําของ
เขื่อนในประเทศจีน ทําใหการขึ้น-ลงของน้ําผิดปกติ และสงผลตอการพังทลายของตลิ่งสองฝง
แมน้ําโขง
นอกจากนี้ ในระบบนิเวศลุมน้ําโขง ที่มีแองน้ําลึก ซึ่งเชื่อวาเปนที่อยูอาศัยและหากินของ
ปลาบึก ปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก และกําลังอยูในภาวะใกลสูญพันธุ การพังทลายของ
ชายฝงและหนาดินตลอดลําน้ําโขงไดทําใหแองน้ําลึกเหลานี้ตื้นเขิน ซึ่งอาจจะสุมเสี่ยงตอการสูญ
พันธุของปลาบึกก็เปนได
เขื่อนตนน้ํา กับปมปญหาทางการเมืองในภูมิภาคแมน้ําโขง
จีนอาศัยความไดเปรียบในฐานะประเทศตนน้ํา ดําเนินการกอสรางเขื่อนตาง ๆ มากมาย
ทั้งนี้
มีเสียงทักทวงจากประเทศทางแมน้ําโขงตอนลางมากขึ้นวา
การสรางเขื่อนบนลําน้ําโขง
ตอนบนของจีนในปจจุบัน ดําเนินการไปโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศที่
จะเกิดขึ้นกับประเทศที่อยูปลายน้ํา
แมวาจะมีการรวมตัวกันในนามของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ของประเทศในแมน้ําโขงตอนลาง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แตที่ผานมา
หนวยงานนี้ก็ไมมีอํานาจอะไรที่จะไปตอรองอยางตรงไปตรงมากับประเทศจีนได
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ลาสุด เมื่อสถานการณระดับน้ําในแมน้ําโขงลดลงอยางมากเปนประวัติการณในชวงหนาแลง
ที่ผานมา
ทําใหประเทศทางตอนลางเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทางนิเวศของลําน้ําที่สงผลตอวิถี
ชีวิตของพวกเขาอยางชัดเจน แตแมจะมีเสียงคัดคานจากภาคประชาสังคมในภูมิภาคแมน้ําโขง และ
จากนานาประเทศ รัฐบาลจีนก็ยังคงเดินหนากอสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงทางตอนบนตอไป ทั้งนี้จีนได
พยายามเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับประเทศตาง ๆ ในลุมน้ําโขงตอนลางดวย เชน การ
เจรจาซื้อขายไฟฟากับประเทศไทย การสนับสนุนการกอสรางถนนจากเมืองคุนหมิงเขาสูเชียงแสน
และประเทศลาวตอนเหนือ
และการลงทุนกอสรางเขื่อน หรือแมกระทั่งการเจรจาขอตกลงการคา
เสรีกับประเทศในลุมน้ําโขงตอนลาง
การเจรจาตอรองเรื่องผลประโยชนในภูมิภาคแมน้ําโขงกําลังดําเนินตอไป แตการตระหนัก
ถึงเรื่องผลกระทบและความสูญเสียทางนิเวศ สังคม เศรษฐกิจของประชาชนในลุมน้ําโขงยังมิไดรับ
ความสนใจจากภาครัฐในการแกไขปญหาเทาที่ควร
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