เขื่อนน้ําเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชางปาเอเชียในอางเก็บน้ํา
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่รูจักกันในนาม “ดินแดนลานชาง” ซึ่งแสดง
ใหเห็นความอุดมสมบูรณของชางที่มีอยูในลาว คือชางปาเอเชีย [Elephas maximas] แตใน
ปจจุบัน จากการประเมินของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ชางในประเทศลาวตกอยูใน
“ภาวะเสี่ยง” จนถึงภาวะ “ใกลสูญพันธ” โดยประชากรชางในประเทศลาวปจจุบันมีอยูประมาณ
930–1,300 ตัว จากการศึกษาพบวา ประชากรกลุมใหญของชางปาในลาว พบมากในเขต
ภาคเหนือ แถบแขวงไซยะบุลี นอกจากนี้ยังพบในที่ราบสูงนากาย ซึ่งเปนเขตที่ราบสูงผืนใหญที่สุด
ในภาคกลางของลาว ติดตอกับชายแดนเวียดนาม
ที่ราบสูงนากาย เปนเขตที่กําลังมีการเตรียมการ เพื่อการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2
ขนาดกําลังผลิต 975 เมกะวัตต มีพื้นทีอ
่ างเก็บน้ํา 450 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 280,000 ไร)
และจะทําใหเกิดพื้นที่เสื่อมโทรมอยางนอย 950 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 600,000 ไร) ในเขตที่
ราบสูงนากายและพื้นที่รอบขาง
ในขณะนี้ ทางกลุมผูสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 คือ บริษัทเอกชนจากประเทศไทย การไฟฟา
ฝรั่งเศส และรัฐบาลลาว กําลังอยูในระหวางเสนอรายงานการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการเขื่อน
น้ําเทิน 2 ใหกับทางคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก เพื่อรับรองใหบริษัทเหลานี้ทําการกูเงิน
จากธนาคารพาณิชยตาง ๆ ได หนึ่งในการศึกษาดังกลาว คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ
และแผนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องชาง เสนอไวในเอกสาร “แผนการประเมินและจัดการทางดาน
สิ่งแวดลอม (EAMP) สําหรับโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2” จัดทําโดย บริษัท ซีเทค อินเตอรเนชั่นแนล,
มิถุนายน 2547 โดยมีสาระสําคัญ และขอเสนอตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ประชากรของชางปาในที่ราบสูงนากาย มี 2 กลุม คือ กลุมที่อยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของที่ราบสูง มีชางประมาณ 120 ตัว อยูประมาณ 6 ฝูงในบริเวณนี้ แตอาจจะมีการรวมตัวกัน
มากถึง 450 ตัว ในชวงฤดูฝน กลุมที่สองอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต บริเวณลําน้ําเทินไหลลงสูที่
ราบสูงนากาย แตไมมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนประชากรชางในบริเวณนี้
2. ชางในที่ราบสูงนากายพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําอยางมากในการดํารงอยู พื้นที่ชุมน้ํา หรือปาบุง
ปาทามในที่ราบสูงนากาย มีอยูประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 30,000 ไร) โดยพื้นที่
ประมาณ 27.4 ตร.กม. (ประมาณ 17,000 ไร) จะถูกน้ําทวมจากเขื่อนน้ําเทิน 2 และพื้นที่ประมาณ
47 ตร.กม. จะกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรมหลังการสรางเขื่อน
3. ลักษณะการใชทรัพยากรเพื่อการหากินของชาง คือ ฝูงชางทางตะวันตกเฉียงเหนือ จะใช
พื้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงนากายตลอดทั้งป และจะหากินดินโปงในแถบนี้ตลอด
ทั้งป สวนฝูงชางทางดานตะวันออกเฉียงใต ใชพื้นที่บางสวนในบริเวณนี้ และใชเปนบางชวงเทานั้น
ในชวงฤดูฝน ชางทั้งสองฝูงจะใชพื้นที่เปนบริเวณกวางขึ้น และเขมขนขึ้นในบริเวณตะวันตกเฉียง
เหนือของที่ราบสูงนากาย โดยจะอาศัยตามลําน้ําเทินมากที่สุด ในการชุมนุม และจับคู โดยชางใช
พื้นที่บริเวณปาไผเปนแหลงหากินมากกวาแหลงอื่นๆ นอกจากนั้น ชางยังใชเขตที่มีโปง (ทั้งโปง
ดินและโปงน้ํา) ซึ่งมีอยูมากในบริเวณนี้อยางมีนัยสําคัญ การแพรกระจายและการโยกยายของฝูง
ชางขึ้นอยูกับการแหลงแรธาตุในโปงเหลานี้ ซึ่งแตกตางกันไปในแตละจุด ฝูงชางมีแนวโนมที่จะ
เขาไปในหากินตามแหลงดินโปงที่อยูในที่อันหลากหลาย มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได พบวาชางจะ
เขาไปในโปงบอยขึ้นในชวงฤดูฝน หรือหลังจากฝนตก เพราะน้ําฝนชะลางธาตุอาหารตาง ๆ ทําให
ชางหากินธาตุอาหารไดงายขึ้น
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4. ปญหาการถูกคุกคามของชาง ประชากรชางในเขตที่ราบสูงนากายถูกคุกคามจากการลาเพื่อ
เอางา และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น เนื่องจากความตองการมีมากขึ้น ปญหาชางถูกคุกคาม เกิดจาก
การสูญเสียและลดลงของถิ่นที่อยูอาศัย จากการทําการเกษตร รวมทั้งการทําไม และการที่ชางถูก
ทํารายจากการรุกล้ําเขาไปในพื้นที่เกษตร มีความขัดแยงระหวางชางกับคน ซึ่งเคยทําใหชาวบาน
เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส และหากไมประเมินและมีมาตรการในการบรรเทาปญหา ความขัดแยงนี้
มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
หากมีการกักเก็บน้ําในอาง
ความขัดแยงจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากการแยงชิงพื้นที่เพื่ออยู
อาศัยและหากิน จะสรางภาวะกดดันใหกับฝูงชางเกี่ยวกับการโยกยายและการขยายพันธุ อยางไรก็
ตาม หากพื้นที่ในที่ราบสูงนากายกลายเปนอางน้ํา จะเกิดลักษณะเปนเกาะที่มีระยะหางกันระหวาง
400 เมตร ถึง 1.5 กิโลเมตรในแตละเกาะ ซึ่งอาจไมใชอุปสรรคเสมอไปสําหรับชาง (คืออาจอยู
อาศัย หรือวายน้ําไปมาได)
5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสัตวปาโดยรวม จะเกิดจาก
-

-

การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยในเขตที่ราบสูงนากาย จะทําใหเกิดการลาสัตว และ
เกิดการแยงใชทรัพยากรจากแหลงเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการกอสราง
และอาจตอเนื่องไปถึงชวงการเปดใชเขื่อน
การทําลายแหลงที่อยูของสัตวปา อางเก็บน้ําของเขื่อนจะทวมแหลงที่อยูอาศัยและหา
กินของชางเปนบริเวณกวาง ทวมแหลงดินโปง เขตหากินอื่น ๆ และเสนทางการอพยพ
โยกยายของสัตวตามธรรมชาติ รวมทั้งจะสูญเสียแหลงที่อยูของเปดกา (White-winged
duck) ไปดวย
การที่อพยพชาวบานจากพื้นที่อางเก็บน้ําเขาไปอยูในแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
หรือการอนุญาตใหเปนเขตที่สามารถเขาถึงได
โดยประชากรมนุษยที่ถูกอพยพจาก
เขตที่กลายเปนอางเก็บน้ํา
ในที่ราบสูงนากาย
เขาไปในพื้นที่ซึ่งบางสวนปจจุบันถูก
ประกาศเปนปาอนุรักษนากายน้ําเทิน

6. ขอเสนอ แนวทางปองกัน ไดแก การหามาตรการหาถิ่นที่อยูที่เหมาะสมสําหรับชางที่มี
หลักประกันในเรื่องความหนาแนนของแหลงอาหาร
ซึ่งตองหลีกเลี่ยงการอพยพมนุษยเขาไปใน
เขตที่จะเปนถิ่นอาศัยของชาง; มีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม (ชางจะวายน้ําขามเกาะ
ตางๆ ของอางเก็บน้ําไดหรือไม); มีแผนการละเอียดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชากรสัตว
เมื่อเขื่อนเริ่มกักเก็บน้ําโดยหาวิธีการที่จะลดผลกระทบในชวงตนๆ เชน พยายามทําใหสัตวโยกยาย
ออกจากพื้นที่กอนที่เขื่อนจะเก็บกักน้ํา สรางความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่อางเก็บน้ํากับคนที่เกี่ยวของ
วาจะน้ําจะถูกเก็บกักอยางไร และจะเกิดเกาะตาง ๆ ตรงจุดไหนบาง เปนตน รวมทั้งหามาตรการ
ตาง ๆ เพื่อจัดการกับนักลาสัตวปา
เนื่องจากแผนการใด ๆ ก็ตามที่คิดคนเพื่ออนุรักษชาง จะมีประโยชนตอสัตวปาชนิดอื่นๆ ที่
อยูในแหลงเดียวกันดวย เพราะฉะนั้น ความเขาใจเกีย
่ วกับชางและพื้นที่ของชางจึงมีความจําเปน
คือตองรูขนาดของประชากรและการกระจายของชาง, รูปแบบของการอพยพยายถิ่นของชาง, ถิ่นที่
อยูอาศัยที่เหมาะสมในปจจุบัน แหลงทรัพยากรที่ชางพึ่งพิง และรูวาแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสมใน
อนาคตของชางจะเปลี่ยนไปอยางไรหลังจากน้ําทวมแลว
ขอเสนอปจจุบันในการอนุรักษชาง
คือตองศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญทางระบบนิเวศ
โครงสราง ขอมูลทางโภชนาการของพื้นที่โปงตางๆ ที่ฝูงชางใช และอิทธิพลที่มีตอนิเวศของชาง
ศึกษาพฤติกรรมของชาง และรูปแบบของกลุมชางซึ่งเปนการศึกษาในระยะยาวในเขตที่ราบสูงนา
กายอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปกอนที่จะมีการกักเก็บน้ําในเขื่อน และอีก 3 ป หลังจากกักเก็บน้ํา
แลว
นอกจากนั้น
จะตองพยายามรักษาหรือเสาะหาถิ่นที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพสูง
ซึ่งตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ (1) ใกลแหลงน้ํา แหลงหากิน และแหลงดินโปง (2) ถิ่นที่อยูตองประกอบดวยภูมิ
นิเวศแบบตางๆ (3) ตองมีแหลงพืชที่เปนอาหารที่ชางชอบ (4) การกระจัดกระจายของถิ่นที่อยู
และภาวะแปลกแยกกับถิ่นที่อยูตองอยูในเกณฑต่ํา (5) ตองมีพื้นที่ที่ติดตอกันเปนผืนใหญพอที่จะ
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รองรับกับประชากรชางที่มีอยู และ (6) จะตองรักษาพื้นที่รอยตอเพื่อรองรับการเคลื่อนยายของชาง
ในแตละฤดู
มีการเสนอให
เพื่อลดความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยภายหลังการเก็บกักน้ําในเขื่อน
ทดลองใชวิธีการตาง ๆ ที่ชาวบานสามารถนําไปใชปองกันการบุกรุกทําลายไรสวนของชางได
การศึกษานี้จะรวมอยูในแผนการอนุรักษชางดวย
สําหรับมาตรการลดผลกระทบเพื่ออนุรักษประชากรชาง คือ ตองใหความสนใจเกี่ยวกับการ
เคลื่อนยายไปมาของประชากรชาง และการใชทรัพยากรตางๆ อยางเขมขนของชางในที่ราบสูงนา
กาย จะตองมีแผนการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยที่จะเกิดขึ้น
มาตรการลดผลกระทบในเรื่องการสูญเสียของถิ่นที่อยูของชาง ความขัดแยงระหวางชาง
กับคนที่จะเพิ่มขึ้น และผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาหลังจากพื้นที่ถูกทวมกลายเปนอางเก็บน้ํา มี
่ ดึงดูดฝูงชางจากพื้นที่โปงเดิม
ขอเสนอดังนี้; สรางโปงเทียมในเขตปาสงวนนากาย-น้ําเทิน เพือ
ไปสูแหลงโปงใหมๆ ทางตอนเหนือของอางเก็บน้ํา และใหระบุ และปรับปรุง “เกาะ” ตางๆ ที่จะเปน
ถิ่นที่อยูอาศัยของชาง มีความเปนไปไดสูงมากที่ชางจะใช เสนทางเคลื่อนยายเดิมของตน ซึ่งจะ
ทําใหความขัดแยงระหวางชางกับคนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรจะมีการเลือก “เกาะ” ที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงสภาพถิ่นที่อยูของชางใหดีขึ้นกอนที่ปญหาจะกอตัวขึ้น ในการเลือกเกาะ หรือจุดที่อยู
อาศัยแตละแหงนั้นจะตองเลือกแตเฉพาะพื้นที่ที่เคยเปนเสนทางเคลื่อนยายของชางเทานั้น และ
จะตองเปนเสนทางที่หางไกลจากถิ่นฐานของมนุษยดวย
ในปจจุบัน บริษัทสรางเขื่อน NTPC (Nam Theun Power Company) ไดขอคําแนะนํา
จากเชี่ยวชาญของ World Conservation Society (WSC) สําหรับการพัฒนาและการดําเนินการ
แผนการอนุรักษชาง แผนการดังกลาวจะเริ่มตนในฤดูแลงของป 2547 เพื่อออกแบบและทดสอบ
แผนการจัดการสําหรับรองรับกับปญหาความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยที่จะเพิ่มขึ้นในบริเวณริม
อางเก็บน้ําทางตอนใต
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาเสนอไวในเอกสาร “แผนการประเมินและจัดการทางดาน
สิ่งแวดลอม (EAMP) สําหรับโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2” ผูเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชางปา

เอเชีย มีขอสังเกตดังตอไปนี้

ประเด็นความนาเชื่อถือของรายงาน
พบวารายงานมีเนื้อหานอย
ไมเพียงพอกับการนํามา
พิจารณาประกอบการวิเคราะห หรืออางอิง อีกทั้งขัดแยงกับใจความสําคัญในการสรุปแตละประเด็น
ซึ่งมีความโนมเอียงที่จะสนับสนุนการสรางเขื่อน
อีกทั้งผูศึกษาไมไดนํารายละเอียดทางดาน
วิศวกรรมมาประกอบการวิเคราะห
จึงไมสามารถสรุปผลกระทบจากการสรางเขื่อนที่จะเกิดขึ้นกับ
สัตวปาได การทํารายงานใชเวลาสั้น คือศึกษาเฉพาะบางฤดูกาลเพียงครั้งเดียว จึงไมเปนตัวแทนที่
ดีของการการศึกษา ความไมนาเชื่อถือของขอมูลดังกลาว จึงมิอาจจะนํามาสรางแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางไรก็ตาม พบวามีประเด็นเบื้องตนที่นาสนใจจากการอางอิงของผูจัดทํารายงาน (ซึ่ง
ไมเกี่ยวกับการวิเคราะหที่ผด
ิ ของผูจัดทํารายงาน) คือรายงานพบวา มีชางถึง 2 ฝูงอาศัยอยูในพื้นที่
และมีอัตราความหนาแนนตอหนวยพื้นที่สูง และการศึกษายอมรับวา สภาพถิ่นที่อยูอาศัยของชาง
ตองมีความอุดมสมบูรณเพียงพอตอขีดความสามารถในการรองรับได
จึงทําใหขนาดประชากร
ดังกลาวดํารงอยูได อีกทั้งชางมีการใชดินโปงตลอดทั้งปในพื้นที่ โดยมีลําน้ําเทินเปนจุดบงชี้ที่
สําคัญของชาง ในการเคลื่อนยายหากินและปฏิสัมพันธระหวางฝูง และยอมรับวา ในพื้นที่ซึ่งจะมี
การกอสรางเขื่อนมีปญหาการคุกคามชางปาเกิดขึ้นอยางตอเนื่องอยูแลว ทั้งการลาชางเพื่อเอางา
สภาพถิ่นที่อยูอาศัยถูกคุกคามจากกิจกรรมการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
การจับชาง
และปญหาชางไดรับบาดเจ็บจากเหตุตาง ๆ
การที่การศึกษาเสนอวา ใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ชี้ใหเห็นวา ผูจัดทํา
รายงานเองยอมรับวา ขอมูลที่มีอยูยังไมสามารถนําไปสูการวิเคราะหผลกระทบได การที่มีการเสนอ
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ที่ใหหาแหลงรองรับชางในพื้นที่ใหม และการสรางสิ่งแวดลอมใหมใหกับชาง แสดงใหเห็นการ
ทํางานทางวิชาการที่ไรความนาเชื่อถือ มิไดยืนอยูบนพื้นฐานการใหความสําคัญกับผลของขอมูลที่
ไดจากการสํารวจ แตอาศัยการวางแผนการทํางานในอนาคตจาก การคาดเดา ซึ่งชี้ใหเห็นชัดวา
ขอเสนอเบื้องตน ก็จะไมไดนําไปสูการใชประโยชนจริงแตอยางใด
ในการประชุมสัมมนาทางเทคนิค (Technical Workshop) ซึ่งจัดโดยธนาคารโลก และ
กลุมบริษัทผูสรางเขื่อนในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2547 ที่ผานมา แมจะถูกตั้งคําถามอยาง
กวางขวาง
เกี่ยวกับความออนดอยในเรื่องขอมูลที่เกี่ยวของกับสัตวปาสําคัญคือชาง
ทาง
ธนาคารโลกและกลุมบริษัท ยังพยายามโตเถียงวาการศึกษาขอมูลทําโดย “ผูเชีย
่ วชาญ” จาก
องคกรสัตวปาระหวางประเทศ
แตหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการปองกัน และการ
จัดการที่จะรับประกันการสูญพันธของชางในที่ราบสูงนากาย
เห็นไดชัดเจนวา ผูเสนอโครงการสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 มิไดหาขอมูลเรื่องชางปาในเขตที่
ราบสูงนากาย ตามหลักการทํางานทางดานวิชาการซึง่ เปนที่ยอมรับของกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องที่มีไมนอยกวา 10,000 องคกรทั่วโลก อีกทั้งมิไดขอความเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญเหลานั้น
ตอผลของรายงานการศึกษาที่มีอยู และรับฟงความคิดเห็นอยางเปนกลางและโปรงใส กอนที่จะเริ่ม
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบจากโครงการ และจัดทํามาตรการรองรับตาง ๆ ที่เปนจริง ดังนั้น
โครงการสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 จึงมีแนวโนมที่สูงยิ่ง ที่จะทําลายถิ่นที่อยูของประชากรชางเอเชียที่
สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลกลงโดยสิ้นเชิง
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