แม่น�้ำโขงใกล้กับกรุงพนมเปญ

ผลกระทบข้ามพรมแดน

ผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนบนแม่น�้ำโขงมิได้เกิดเฉพาะภายในเขตแดนของ
แต่ละประเทศเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบข้ามพรมแดน คุกคามชุมชน
ประเทศอื่น ๆ ทั้งที่ตั้งอยู่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อน ที่ผ่านมา ผลกระทบข้าม
พรมแดนต่อชุมชน การประมง การเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น�้ำโขง ระบบนิเวศ
การลดลงของปริมาณตะกอน และการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำรายวันและราย
ชั่วโมงของแม่น�้ำโขงและล�ำน�้ำสาขา รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยของเขื่อน
กลับถูกละเลย และไม่เคยถูกประเมินอย่างละเอียดรอบคอบในการศึกษา
เฉพาะรายโครงการ ทว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะขยายวงกว้างไป
ไกลกว่าสิ่งที่ระบุไว้ในรายงานของโครงการ

ในกรณีของเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขงสายหลักทางตอนล่าง เช่น เขื่อนปากแบ่ง แขวงอุดมไซ ประเทศ
ลาว อ่างเก็บน�้ำของโครงการที่ระดับเก็บกักปกติ 340 เมตร จะก่อให้เกิดพื้นที่อ่างเก็บน�้ำที่มีความ
ยาวถึง 120 กิโลเมตร ซึ่งจะท่วมล�้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยราว 55 กิโลเมตร กินพื้นที่
ตัง้ แต่บา้ นห้วยลึก อ�ำเภอเวียงแก่น ขึน้ มาจนถึงบริเวณบ้านหาดไคร้ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ น�้ำในอ่างเก็บน�้ำของ เขื่อนปากชม และ เขื่อนบ้านกุ่ม จะท่วมรุกล�้ำเขตแดนของ
ทัง้ ประเทศไทยและลาว อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของแนวพรมแดนของไทยและลาว ซึง่
ถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางด้านความมั่นคง และอธิปไตยของแต่ละประเทศ
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ส่วนโครงการ เขื่อนลาดเสือ แขวงจ�ำปาสัก ประเทศลาว ก็จะสร้างผลกระทบข้ามพรมแดน
ในท�ำนองเดียวกันนี้กับชุมชนในเขตอ�ำเภอโขงเจียม อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ และอ�ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี รวมทัง้ ระดับโขงทีส่ งู ขึน้ จะส่งผลให้เขือ่ นปากมูนในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครือ่ ง
ผลิตกระไฟฟ้าได้อีกต่อไป
ส�ำหรับ เขื่อนไซยะบุรี ซึ่งทั้งที่ตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำจะอยู่ในเขตประเทศลาวทั้งหมด แต่
เขื่อนจะปิดกั้นการอพยพของปลาแม่น�้ำโขงมากกว่า 200 ชนิด และรวมถึง “ปลาบึก” ที่ใกล้สูญ
พันธุ์ จะไม่สามารถว่ายข้ามผ่านบันไดปลาโจนหรือทางปลาผ่านของเขื่อนไซยะบุรี เพื่อขึ้นไปผสม
พันธุ์และวางไข่ในแม่นำ�้ โขงตอนเหนือในเขตอ�ำเภอเชียงของ-เชียงแสนได้อีกต่อไป อ่างเก็บน�ำ้ ของ
เขือ่ นไซยะบุรจี ะปิดกัน้ ตะกอนในแม่น�้ำโขง ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั
พืน้ ทีก่ ารเกษตรริมฝัง่ แม่น�้ำโขงตอนล่าง ทัง้ ในประเทศลาวและประเทศไทย นอกจากนีก้ ารปิดเขือ่ น
เพื่อเก็บน�้ำและปล่อยน�้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตรา 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ในฤดู
แล้งแม่นำ�้ โขงมีอตั ราการไหลเฉลีย่ ในระดับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะท�ำให้ระดับน�ำ้ โขงด้าน
ท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 3.5 เมตรต่อวัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับน�ำ้ โขงที่ไหลผ่าน
อ�ำเภอเชียงคานซึ่งอยู่ห่างลงมาเพียง 200 กิโลเมตร และกระทบต่อแม่น�้ำโขงตลอดพรมแดนไทยลาวในภาคอีสาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านการประมง การเกษตรกรรมริมฝั่งน�้ำ การท่อง
เที่ยว และระบบนิเวศของแม่น�้ำโขงและล�ำน�้ำสาขาด้วยเช่นกัน
ส่วนโครงการ เขื่อนดอนสะโฮง และ เขื่อนท่าค้อ ที่ถูกเสนอให้สร้างในบริเวณสี่พันดอน
ประเทศลาว ใกล้กับพรมแดนประเทศกัมพูชา จะท�ำให้ระดับน�้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้าย
เขื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนประมง และถิ่นที่อยู่
อาศัยของโลมาอิระวดีที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศกัมพูชา
ขณะทีโ่ ครงการ เขือ่ นซ�ำบอ ในประเทศกัมพูชา ก็จะปิดกัน้ เส้นทางการอพยพของปลาทัง้ หมด
จากโตนเลสาบ ทีจ่ ะอพยพขึน้ ไปผสมพันธุแ์ ละวางไข่ในเขตประเทศกัมพูชาตอนบน รวมถึงประเทศ
ลาวและไทย ซึ่ีงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาและรายได้หลักจากการ
หาปลาของชุมชนประมงในเขตสีพ่ นั ดอนของประเทศลาว รวมถึงชุมชนประมงในเขตพรมแดนไทยลาวด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ เขือ่ นซ�ำบอจะเป็นตัวการส�ำคัญในการท�ำลายถิน่ ทีอ่ ยูข่ องโลมาอิระวดี นอกจาก
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นี้ เขือ่ นซ�ำบอยังจะเปลีย่ นแปลงระบบการไหลและปริมาณตะกอนของน�ำ้ โขง ซึง่ สร้างความสมบูรณ์
ให้กับระบบนิเวศของโตนเลสาบ และสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงในประเทศเวียดนาม
กว่าทศวรรษของการปิดกั้นแม่น�้ำโขงทางตอนบนโดย เขื่อนม่านวาน และ เขื่อนต้าเฉาซาน
ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตัง้ แต่ปี 2536 และ 2546 ชาวบ้านทีอ่ ยูท่ า้ ยน�้ำเช่นที่ อ�ำเภอเชียงแสน
และเชียงของ ของไทย ได้สังเกตเห็นการลดลงของจ�ำนวนปลาบึกและปลาเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เคยจับ
ได้ ระดับน�้ำโขงขึ้น-ลงไม่แน่นอน และไม่เป็นไปตามฤดูกาล
แม้จีนได้อ้างมาโดยตลอดว่า เขื่อนในจีนจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณน�ำ้ ในฤดูแล้ง และป้องกันน�ำ้ ท่วมในฤดูฝน แต่วกิ ฤตน�ำ้
โขงแห้งในช่วงต้นปี 2553 ก็ไม่อาจปฎิเสธได้วา่ มีสาเหตุส�ำคัญ
มาจากการสร้างเขื่อนที่ปิดกั้นน�้ำโขงทางตอนบนด้วย ทั้ง ๆ ที่
เขือ่ นในประเทศจีนมีระยะทางห่างจากพืน้ ทีข่ องประเทศแม่นำ�้
่านวาน กั้นแม่น�้ำโขงตอนบน
ใน
โขงตอนล่างหลายร้อยกิโลเมตร โดยในขณะนี้จีนสร้างเขื่อน มณเขืฑล่อนม
ยูนนาน ประเทศจีน ตั้งแต่ป
ี 2536
บนแม่น�้ำโขงเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 3 แห่ง คือ เขื่อนม่านวาน
เขื่อนต้าเฉาซาน และ เขื่อนจิ่งหง และในปี 2552 ยังได้เริ่มปั่นไฟฟ้าระยะแรกจาก เขื่อนเสี่ยววาน
(เขือ่ นทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเอเชีย) ซึง่ หากสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2555 จะเป็นเขือ่ นทีม่ อี า่ งเก็บน�้ำขนาด
ใหญ่ถึง 14,560 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5 เท่าของเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้ว 3 เขื่อนรวมกัน และถ้าหาก
โครงการเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขงทางตอนล่างเกิดขึ้น ผลกระทบจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพียงใด
จากการศึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายต่าง ๆ หรือแม้แต่ “การประเมินผลกระทบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่ทางคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงจัดท�ำขึ้นเอง ยังแสดงให้เห็น
อย่างชัดแจ้งว่า ผลกระทบข้ามพรมแดนจากการสร้างเขื่อนแม่น�้ำโขงทั้ง 12 เขื่อนจะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอนและไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ทัง้ การสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ กับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของลุ่มแม่น�้ำโขงที่มีความส�ำคัญระดับโลก อีกทั้งพื้นที่การเกษตร สวนริมฝั่งน�้ำโขง ตะกอนในแม่น�้ำ
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อความอุดมสมบูรณ์ของปากแม่น�้ำโขง และพื้นที่ชุ่มน�้ำตามล�ำน�้ำโขงที่จะเสื่อมสูญไป
ยิง่ ไปกว่านัน้ ภูมภิ าคแม่น�้ำโขงยังต้องสูญเสียแหล่งความมัน่ คงด้านอาหารของผูค้ นหลายล้านคนทัง้
ในเมืองและชนบท ซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างถาวร และไม่อาจเอากลับคืนมา บรรเทา หรือจ่ายค่า
ทดแทนได้ สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ความไม่เท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรในภูมิภาคแม่น�้ำโขงมีมากยิ่ง
ขึ้น และจะท�ำให้ปัญหาความยากจนในภูมิภาคเลวร้ายลงไปอีก ทั้งนี้ โครงการเขื่อนบนแม่น�้ำโขง
อาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งทีจ่ ะสร้างความร้าวฉานระหว่างประเทศในลุม่ แม่นำ�้ โขงได้ ทีส่ ำ� คัญ
ผลกระทบข้ามพรมแดนเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ก่อนที่ประชาชนในลุ่มแม่น�้ำโขงจะได้มี
โอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีด่ ตี อ่ กัน อันจะเป็นความหวังในการรักษา
แม่น�้ำโขงไว้ได้อย่างทันท่วงที
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดทีไ่ ซยะบุร:ี ผลกระทบข้ามพรมแดนทีไ่ ม่อาจมองข้าม

ใน

คืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาประมาณ 22.53 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ริกเตอร์ โดยศูนย์กลาง
อยู่บริเวณเทือกเขาแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว (ที่ความลึก 10 กิโลเมตร) ห่างจากอ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ของไทยเพียง 55 กิโลเมตรเท่านั้น แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
เช่น ที่จังหวัดแพร่ น่าน เลย หนองคาย กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองบัวล�ำภู โดยพื้นที่พบแรงสั่น
สะเทือนค่อนข้างรุนแรง เช่น ที่จังหวัดเลย ซึ่งต้องมีการอพยพผู้ป่วยออกมาจากตัวอาคารของโรงพยาบาล และ
ยังท�ำให้วิหารหลวงของวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดโบราณอายุมากกว่า 500 ปีคู่จังหวัดน่าน เกิดรอยร้าวยาวถึง 3
เมตร และในจังหวัดอุดรธานี ยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 20 อ�ำเภอด้วยกัน เป็นต้น
หากส�ำรวจดูการเกิดแผ่นดินไหวของพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามิใช่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่เป็นการเกิดอย่างต่อ
เนื่องในพื้นที่ที่นักวิชาการด้านธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อมาจากพื้นที่รอยเลื่อนที่มีพลังขนาด
ใหญ่ในภาคเหนือของไทย รวมทัง้ รอยเลือ่ นปัวในจังหวัดน่าน ซึง่ เป็นแนวรอยเลือ่ นทีพ่ าดยาวไปถึงพืน้ ทีท่ างภาค
เหนือของลาว เป็นรอยเลื่อนในกลุ่ม 15 แนวรอยเลื่อน ซึ่งมีการศึกษายืนยันว่า เป็นรอยเลื่อนมีพลัง และเคย
เกิดแผ่นดินไหวมาแล้วในอดีด โดยการศึกษาระบุว่า แนวรอยเลื่อนดังกล่าวสามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดร้าย
แรงที่สดุ ได้ถึง 6.79 ริกเตอร์ และในงานศึกษายังระบุอีกว่า คาบวิบตั ิซ�้ำของการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์
ในบริเวณดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้ทุก ๆ 7 ปี ซึ่งการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้ง
รุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2550 วัดได้ 6.1 ริกเตอร์ สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร โรงเรียน
วัดวาอารามหลายแห่งในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางการไหว และประชาชนในกรุงเวียงจันทน์
ยังรูส้ กึ ถึงแรงสัน่ สะเทือนได้ อีกทัง้ อาฟเตอร์ชอ็ ก หรือแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดติดตามมาภายหลังหลายครัง้ สามารถ
รู้สึกได้ตามอาคารสูงในกรุงเทพฯ และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร รวม
ถึงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในเมืองเดียนเบียน จังหวัดเดียนเบียน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ที่มีเขตแดนติดกับแขวงพงสาลีกับแขวงหลวงพระบางของลาวด้วย
ประเด็นเรือ่ งแผ่นดินไหวถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการเสนอโครงการสร้างเขือ่ นขนาด
ใหญ่บนแม่น�้ำโขงสายหลักหลายต่อหลายเขื่อนในบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับรอยเลื่อนที่มีพลังขนาดใหญ่ และมี
ความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง เช่น เขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนปากลาย เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนปาก
แบ่ง และเขือ่ นสะนะคาม ทางตอนเหนือของลาว โดยทีย่ งั ขาดการส�ำรวจศึกษาทางธรณีวทิ ยาอย่างละเอียด และ
หากเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งกักเก็บน�้ำไว้จ�ำนวนมหาศาล และกดทับอยู่บนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวม
ของแนวรอยเลื่อนมีพลัง ก็อาจเกิดผลเสียหายรุนแรงที่ไม่คาดคิดได้ ทั้งนี้ ยังมีงานศึกษาหลายชิ้นที่ระบุว่า เขื่อน
ขนาดใหญ่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย
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- กิตติ ขาววิเศษ, ธรณีแปรสัณฐานยุคใหม่ตามแนวรอยเลื่อนปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือของประเทศไทย โดยอาศัยหลักฐานข้อมูลโทร
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