
 

 
 

 

แมนํ่ �าโขงเป็น 1 ในแมนํ่ �านานาชาตทีิ�ใหญ่ที�สดุในเอเชีย ความมั�งคั�งทางธรรมชาตแิละความกรุณา
ที�แมนํ่ �าโขงประทานให้แก่พวกเรา ได้หล่อเลี �ยงชีวิตและวิถีชีวิตผู้คนที�อาศยัอยูใ่นลุม่นํ �านี �  การที�จะปกป้อง
วิถีชีวิตของผู้คนซึ�งฝังรากลกึในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองภมูิภาคลุม่นํ �าโขง เราจงึมุง่มั�นเพื�อให้แนใ่จ
วา่ชาวบ้านมีสิทธิที�จะใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั�งยืนและป้องกนัการทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติที�
มากไปกวา่นี � เพื�อบรรลเุจตนารมณ์นี � เราได้ดําเนินการศกึษาวิจยัเพื�อที�จะทําความเข้าใจความเชื�อมโยงที�
ซบัซ้อนระหวา่งวิถีชีวิตในภมูิภาคลุม่นํ �าโขงและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิรวมทั �งรณรงค์การปฏิรูป
นโยบายและแผนพฒันาที�สง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ�น  

 

แม่โขงว้อช (Mekong Watch) 
 



สารบัญ 
 
 

คาํนํา:  ธรรมชาตแิละอนาคตของเรา  -- ลุ่มนํ �าโขงและญี�ปุ่น 

 

หมวดที� 1  รายงานเอกสาร 
 

1. ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตใินลุ่มนํ �าโขง 

1-1 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแมนํ่ �าโขง 

1-2 ผลิตผลจากป่าและความมั นคงทางอาหาร: กรณีศกึษาในลาว 

1-3 ความหลากหลายสายพนัธุ์ปลาในลุม่นํ �าโขง 

1-4 แมนํ่ �าโขง แหลง่ปลานํ �าจืดที ใหญ่ที สดุในโลก 

1-5 แมนํ่ �าโขงและวิถีชีวิตของผู้คน 

1-6 ความหลากหลายอื นๆ: ภาษาในลุม่นํ �าโขง 

 

2. การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแม่นํ �าโขงและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน 

2-1 แมนํ่ �าโขงสายหลกั: มองย้อนกลบัไปที การพฒันาเขื อนไฟฟ้าพลงันํ �า 

2-2 การพฒันาเขื อนบนแมนํ่ �าสายหลกั: การดําเนินการก่อสร้างเขื อนไซยะบรีุลว่งหน้าโดยปราศจาก
ข้อตกลง 

2-3 การพฒันาเขื อนบนแมนํ่ �าสายหลกัและความร่วมมือของภาคประชาสงัคมในภมูิภาค  
2-4 ปัญหาสิ งแวดล้อมข้ามพรมแดน: การพฒันาเขื อนบนแมนํ่ �าเซซาน เซโปก และเซโขง (3S) 

2-5 ผลกระทบทางสงัคมและสิ งแวดล้อมของการพฒันาอย่างรวดเร็วบนลํานํ �าสาขาของแมนํ่ �าโขง: 
กรณีโครงการเขื อนไฟฟ้าพลงันํ �า นํ �าเทิน 2 ในลาว 

2-6 การหายไปของป่าไม้ในประเทศลุม่นํ �าโขง 

2-7 ปัญหาสิ งแวดล้อมและวิถีชีวิตในดินแดนปากแมนํ่ �าโขง ในเวียดนาม 

2-8 เกษตรกรรมริมฝั งลุม่นํ �าโขง: อนาคตที ไมแ่นน่อนสําหรับเกษตรกรรมที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม 

2-9 การทําไร่หมนุเวียนและชีวิตเกษตรกรพื �นที สงูทางตอนเหนือของลาว 

 

3. ประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

3-1 การนบัถือผีและการอนรัุกษ์ป่าไม้ในลุม่นํ �าโขง 

3-2 การฟื�นฟวูฒันธรรมและสิ งแวดล้อม: ความท้าทายของชาวชองในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

3-3 ทศันะตอ่การบรรเทาทกุข์และความเสี ยงของคนยากจนในพื �นที สามเหลี ยมปากแมนํ่ �าโขง: 
กรณีศกึษาของจงัหวดัเบ๊นแจ (Ben Tre) 



3-4 มุง่สูก่ารจดัการป่าโดยชมุชน: การทํางานกบัคนในท้องถิ นเพื ออนรัุกษ์ป่าต้นนํ �าในภาคเหนือของ
ลาว 

 

4. การเปลี�ยนสภาพธรรมชาตใินประเทศญี�ปุ่น และการริ� เริ�มฟื�นฟูธรรมชาตขิึ �นมาใหม่ 

4-1 ญี ปุ่ น: ประเทศรํ ารวยป่าไม้ กว้านซื �อไม้จากทั วโลก 

4-2 การรื �อถอนเขื อนอะราเซะ (Arase): ความพยายามครั �งแรกของญี ปุ่ นในการรื �อถอนเขื อนไฟฟ้าพลงั
นํ �าและฟื�นฟสูภาพแวดล้อมแมนํ่ �าให้คงเดมิ 

4-3 อดีต ปัจจบุนั และอนาคตของการพฒันาแมนํ่ �าในญี ปุ่ น 

 
 

หมวดที� 2 วีดีโอ on You Tube 
1 การเปลี ยนผา่น: เปลี ยนป่า เปลี ยนชีวิตในลาว (Language: English, Lao Subtitle: English) 

http://youtu.be/zd96Rl_Wl-k 
 

2 การปกป้องสายพนัธุ์พืชพื �นเมือง: ชาวมวุนในเวียดนาม  (Language: English, Vietnamese 

Subtitle: English) 
http://youtu.be/a_snwFtYvpk 

 

3 เสียงจากชมุชนริมโขง ประสบการณ์จากแมนํ่ �ามนู  (Language: Thai, Lao Subtitle: English) 

http://youtu.be/YXihR5rOhH4 
 

4 หลมุปลา ของชนเผา่โอย: การเลี �ยงปลาในนาข้าว (Language: Lao Subtitle: English) 

http://youtu.be/iDvGN-z4vTo 



อารัมภบท 
 
 

ธรรมชาตแิละอนาคตของเรา  ～～～～  ลุ่มนํ �าโขงและญี�ปุ่น 
 
 

ทาํไมถงึต้องเป็นแม่นํ �าโขง 

 

ลุม่นํ �าโขงเป็นหนึ�งในบริเวณที�มีความอดุมสมบรูณ์แหง่หนึ�งของโลกในแง่ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะความหลากหลายของพนัธุ์ปลา เป็นรองก็เพียงแมนํ่ �าอเมซอนเทา่นั �น แมนํ่ �าโขงและ
แมนํ่ �าสาขาไหลผา่นพื �นที�กว้างใหญ่ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีบทบาทตอ่การดํารงชีวิตของผู้คนอยา่ง
ใหญ่หลวง ความชกุชมุของปลานํ �าจืดทําให้เกิดอตุสาหกรรมประมง ผู้คนมีวิถีชีวิตตามกระแสขึ �นลงของนํ �า
ตามฝั�งนํ �า ซึ�งเกิดจากอิทธิพลลมมรสมุและหน้าแล้งเมื�อนํ �าลดชายฝั�งแมนํ่ �าโผลข่ึ �นมา ผู้คนก็จะเก็บพืชผกั 
เพาะปลกู หรือปล่อยปศสุตัว์ให้ออกหาอาหารบนพื �นที�ริมฝั�ง นอกจากนี � พืชป่าที�กินได้ เห็ด ยางไม้ และอื�นๆ 
อีกมากมายที�สามารถเก็บในพื �นที�ป่าริมนํ �ามาเป็นอาหาร เป็นเชื �อไฟ และเป็นยารักษาโรค และผลิตผล
เหลา่นี �ยงัหมายถึงรายได้ของชมุชนตามริมฝั�งด้วย เกิดเมืองใหญ่น้อยกระจายอยูต่ามพื �นที�ลุม่โขงนํ �า
ตอนล่าง ได้อาศยันํ �าโขงเป็นแหลง่นํ �ากินนํ �าใช้ ทําประมงและยงัเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวอีกด้วย  สามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขงเป็นหนึ�งในแหลง่ผลิตข้าวที�สําคญัของโลก แมนํ่ �าโขงสร้างคณุประโยชน์นานบัประการให้กบั
ประชากรราว 60 ล้านคนที�อาศยัอยูร่อบๆ 

หลายๆ ประเทศ ในลุม่นํ �าโขงมีความเจริญรุ่งเรืองผา่นการค้าขายกบัประเทศญี�ปุ่ นมาตั �งแตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุนั เป็นฐานอตุสาหกรรมการผลิตของญี�ปุ่ น  เช่นประเทศไทย เป็นต้น หรือที�ปรากฎความสนใจ
ในพมา่เมื�อเร็วๆ นี � ภมูิภาคนี �ยงัมีเสนห์่ดงึดดูความสนใจของการลงทนุ และญี�ปุ่ นก็ได้สร้างความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งกบัภมูิภาคนี �ไว้ ในอดีตญี�ปุ่ นเคยรุกรานประเทศในลุม่นํ �าโขงโดยใช้กําลงัทหารเพื�อ
ฮบุทรัพยากรธรรมชาติ 

ความอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาตขิองลุม่นํ �าโขงเป็นสิ�งที�มีคา่ของโลก และลุม่นํ �าโขงยงัมีบทบาทที�
สําคญัตอ่ประวตัิศาสตร์และเศรษฐกิจของญี�ปุ่ น 

 

หลากหลายมุมมองต่อสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาตขิองแม่นํ �าโขง 

หลงัจากสงครามอินโดจีนอนัยาวนานได้จบลงและเกิดสนัตภิาพขึ �นในกมัพชูา ราวชว่งแรกๆ ของปี 
2533 ถึง 2542  (ตอนต้นทศวรรษที� 90) บริษัทเอกชน รัฐบาลประเทศตา่งๆ และองค์กรชว่ยเหลือระหวา่ง
ประเทศมากมายได้เริ�มเข้ามาชว่ยพฒันาภมูิภาคนี �ซึ�งถกูมองวา่ “ มีความล้าหลงั” แผนพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นแนวคดิหลกัในหมูผู่้ วางนโยบายในภมูิภาคนี � โดยเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการสร้างสา
ธารณปูระโภคพื �นฐานขนาดใหญ่ เชน่ เขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าเพื�อที�จะลดความยากจนในลุ่มนํ �าโขง  ป่าไม้และ



แมนํ่ �าที�เคยมีความอดุมสมบรูณ์ซึ�งรอดพ้นมาจากภยัพิบตัขิองสงครามอยา่งหวดุหวิดเริ�มตกอยูใ่นสภาวะ
อนัตรายจากการพฒันาในปัจจบุนั ในขณะเดียวกนั ชาวบ้านที�อาศยัอยูบ่ริเวณลุม่นํ �าก็มีความกงัวลมากขึ �น
ตอ่การทําลายสิ�งแวดล้อม และสิทธิมนษุยชนจากผลกระทบด้านลบที�มาจากการพฒันาโครงการสร้างสา
ธารณปูระโภคพื �นฐานขนาดใหญ่ 

ตั �งแตปี่ 2543 (2000) การพฒันาได้ก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมโ่ดยเฉพาะ จีน 
เกาหลีใต้ เวียดนามและไทย ขณะที�แตล่ะประเทศมีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ความเสื�อม
โทรมและสญูหายไปของทรัพยากรทางนิเวศของแมนํ่ �าและป่าไม้ก็เพิ�มขึ �นตามไปด้วย ในหมูบ้่านที�ทํา
เกษตรกรรมซึ�งชาวบ้านต้องพึ�งพาอาศยัทรัพยากรธรรมชาตใินการดํารงชีวิต คณุภาพชีวิตก็ตกตํ�าลง
เนื�องมาจากการที�ธรรมชาตแิวดล้อมถกูทําลาย โครงการสร้างเขื�อนพลงันํ �าขนาดใหญ่ตา่งๆ โครงการแล้ว
โครงการเลา่ที�สร้างกนัขึ �นมาเพื�อป้อนไฟฟ้าให้แก่เมืองใหญ่และโครงการอตุสาหกรรมตา่งๆ แตใ่นทาง
ตรงกนัข้ามโครงการเหลา่นี �กลบัสง่ผลร้ายแก่ชาวบ้านในชนบท ทําให้เกิดความรู้สกึว่าไมไ่ด้รับความเป็น
ธรรม  มีแนวโน้มที�จะเกิดความวุน่วายทางการเมืองขึ �นในพื �นที�ตา่งๆ เชน่เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นในเมืองไทยเมื�อ
เร็วๆ นี �  

นอกจากนี �แมนํ่ �าโขงยงัเป็นของนานาชาตไิหลผา่น 6 ประเทศ การสร้างเขื�อนกั �นแมนํ่ �าสายหลกัและ
แมนํ่ �าสาขาตา่งๆ ทําให้เกิดการขดัผลประโยชน์ระหวา่งประเทศเหลา่นี � ทั �งยงัไมมี่กรอบการทํางานที�จะดงึ
ชาวบ้านในพื �นที�เข้ามามีสว่นในการบริหารจดัการแมนํ่ �านี � ยงัมีชอ่งโหวใ่นเรื�องความเข้าใจใน
ทรัพยากรธรรมชาตริะหว่างชาวบ้านที�อาศยัอยูใ่นพื �นที�ซึ�งใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตแิละภาครัฐ 
รวมทั �งบริษัทเอกชนตา่งๆ ที�มีจดุประสงค์ที�จะพฒันาเศรษฐกิจผา่นโครงการพฒันาขนาดใหญ่  สิ�งเหลา่นี �
สง่ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและสงัคมข้ามพรมแดนระหวา่งประเทศๆ ในลุม่นํ �าโขง รวมทั �งความขดัแย้งใน
ชมุชนด้วยกนัเอง ตวัอยา่งเช่น ความขดัแย้งระหวา่งภาครัฐหรือบริษัทเอกชนกบัชาวบ้านในท้องถิ�น หรือ
ความขดัแย้งระหว่างชาวบ้านในท้องถิ�นที�รู้สกึว่าได้รับประโยชน์กบัชาวบ้านที�ได้รับผลเสียจากการโครงการ
พฒันาตา่งๆ  

 

ญี�ปุ่นและลุ่มนํ �าโขง - อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต 

จากที�กลา่วมาข้างต้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งญี�ปุ่ นและลุม่นํ �าโขงนั �นแน่นแฟ้นมาก ในช่วง
สงครามโลกครั �งที� 2 หนึ�งในความพยายามของญี�ปุ่ นที�จะให้ได้มาซึ�งทรัพยากรธรรมชาต ิ จงึได้สง่ทหารเข้า
มารุกรานประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั �งประเทศในลุม่นํ �าแมโ่ขงด้วย อยา่งไรก็ดี แม้ญี�ปุ่ นจะ
พา่ยแพ้สงครามโลกครั �งที� 2 ญี�ปุ่ นก็ยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ที�แนน่แฟ้นทางเศรษฐกิจกบัภมูิภาคนี �อยู ่ 
ในชว่งปี 2493 ถึง 2502 (ศตวรรษที� 50) บริษัทเอกชนของญี�ปุ่ น นิปปอน โคอิ จํากดั ได้ร่างแผนพฒันาเขื�อน
พลงันํ �าบนแมนํ่ �าสาขาของแมนํ่ �าโขง และในชว่งปี 2503 ถึง 2522  (ศตวรรษที� 60 และ 70) สํานกังาน
ชว่ยเหลือเพื�อการพฒันาของรัฐบาลญี�ปุ่ น (Official Development Assistance, ODA)ได้ดําเนินการตามแผน
เหลา่นี � จะเห็นได้วา่ญี�ปุ่ นได้สร้างผลกระทบทั �งทางเศรษฐกิจและสงัคมในภมูิภาคนี �  ยกเว้นประเทศไทย 



การพฒันาสร้างเขื�อนได้หยดุลงชั�วคราวชว่งสงครามอินโดจีน เมื�อสงครามสิ �นสดุลงได้มีการเร่งพฒันาสร้าง
เขื�อนโดยมีรัฐบาลจีน เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม รวมทั �งบริษัทเอกชนจากประเทศในลุม่นํ �าเป็นตวัหลกัใน
การพลกัดนั อยา่งไรก็ตาม ต้องไมลื่มวา่โครงการพฒันาเขื�อนพลงันํ �าทั �งหลายนั �นเริ�มมาจากการริเริ�มของ
ญี�ปุ่ นทั �งสิ �น 

หลงัจากญี�ปุ่ นผา่นชว่งเวลาของการถกูวิจารณ์การทํางานของสํานกังานช่วยเหลือเพื�อการพฒันา
ของรัฐบาลและวิธีการทําธุรกิจตา่งๆ  มมุมองตอ่ญี�ปุ่ นจากภาคประชาสงัคมในภมูิภาคแมนํ่ �าโขงได้
เปลี�ยนไปเมื�อเร็วๆ นี � เห็นได้จากกรณีการสร้างเขื�อนไชยะบรีุบนแม่นํ �าโขง  คนตา่งคาดวา่รัฐบาลญี�ปุ่ นจะให้
การสนบัสนนุด้านการเงินเพื�อการวิจยัเพิ�มเตมิเรื�องผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและสงัคมโดยรวมที�มาจากการ
สร้างเขื�อนกั �นแมนํ่ �าโขง  ญี�ปุ่ นไมไ่ด้เป็นประเทศที�อยูห่า่งไกลจากรัฐบาลของกลุม่ประเทศในลุม่นํ �าอีกตอ่ไป 
ญี�ปุ่ นมีความผกูพนัทั �งทางด้านการเมืองและสงัคม รวมทั �งชาวบ้านในพื �นที� มนัอาจจะไมไ่กลเกินไปที�จะ
กลา่ววา่ ประเทศเหลา่นั �นมองญี�ปุ่ นในฐานะผู้ มีสว่นสําคญัตอ่อนาคตแมนํ่ �าโขง 

ชว่งก่อนการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ ประชากรชาวญี�ปุ่ นสว่นมากอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านชนบท
อาศยัอยูอ่ย่างกลมกลืนกบัสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาต ิพึ�งพาอาศยั ซาโตยาม่า1 อยู่ใกล้หมูบ้่าน คือป่าขั �นที�
สองใกล้บ้านเพื�อการดํารงชีพ  ด้วยความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม ซาโตยาม่า เกือบทั �งหมดได้หมดไป 
ดงันั �นในญี�ปุ่ นจงึไมส่ามารถพบเห็นวิถีชีวิตผู้คนที�อาศยัและดแูลสภาพแวดล้อมธรรมชาตดิงัเชน่ที�ปรากฏใน
ชมุชนในลุม่นํ �าโขง อยา่งไรก็ตาม แม้กระทั�งในญี�ปุ่ นได้มีความพยายามที�จะฟื�นฟรูะบบนิเวศและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตของการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้ก่อให้เกิดแนวคดิใหมใ่นการใช้
ทรัพยากรอยา่งยั�งยืนเพื�อลดการเผาผลาญพลงังานคือการรื �อฟื�นวิธีแบบ ซาโตยาม่า ขึ �นมาอีกครั �ง  แม้มนั
ยงัไมใ่ชก่ระแสหลกั แตก่ารพฒันาที�มากเกินไปกําลงัได้รับการเยียวยาและแก้ไขให้ถกูต้อง เชน่ เครื�อง
กําเนิดพลงังานไฟฟ้าพลงันํ �าเริ�มที�จะมีการรื �อถอนเพื�อฟื�นฟธูรรมชาต ิเราหวงัวา่การที�ได้ให้ข้อมลูแก่ประเทศ
ในลุม่นํ �าแมโ่ขงเกี�ยวกบัการฟื�นฟธูรรมชาตทีิ�กําลงัเกิดในประเทศญี�ปุ่ น จะเป็นแรงบรรดาลใจให้ชาติ
เหลา่นั �นสํานึกถึงคณุคา่ของวิถีการดํารงชีวิตแบบดั �งเดมิของตวัเองอีกครั �งหนึ�ง 

ในทํานองเดียวกนั สงัคมญี�ปุ่ นยงัต้องเรียนรู้หลายสิ�งหลายอยา่งจากธรรมชาตแิละผู้คนในภมูิภาค
ลุม่นํ �าโขงเพื�ออนาคตของญี�ปุ่ นเอง เชน่ ต้องเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั�งยืน และสิ�งเหลา่นี �เอง
จะสามารถชว่ยให้เราค้นพบ ซาโตยาม่า ขึ �นมาอีกครั �ง เพื�อที�จะระลกึได้ว่าครั �งหนึ�งเคยมีธรรมชาตแิละสงัคม
ในญี�ปุ่ น และเพื�อฟื�นฟูความพกูพนัระหวา่งธรรมชาติกบัผู้คนดงัที�เคยมีมา เราสามารถเรียนรู้จากกนัและกนั
ได้ 
 

                                                 
1 ซาโตยามา” เป็นคาํภาษาญี�ปุน่ที�ใชเ้รยีกพื�นที�บรเิวณขอบซึ�งอยู่ระหว่างชายเขาและ พื�นที�เพาะปลกูที�เป็นที�ราบ โดยรากศพัทแ์ลว้ 
“Sato”แปลว่า พื�นที�เพาะปลกูอนัอุดมสมบรูณ์ซึ�งรวมถงึที�พกัอาศยัดว้ย และ “Yama”กแ็ปลว่า ภเูขา หลายศตวรรษที�ผ่านมา คาํว่า 
“Satoyama”ไดนํ้ามาใชก้ล่าวถงึการดาํรงอยู่ร่วมกนัระหว่างการใชป้ระโยชน์ ที�ดนิดา้นการเกษตรและปา่ไมท้ี�ยงัคงความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ดว้ยกจิกรรมของมนุษยท์ี�มกีารจดัการอย่างถูกตอ้ง   
จาก http://lookforest.com/00_newlook/article_person.php?id_send=99 



วัตถุประสงค์ของรายงานเอกสารฉบับนี � 
 

ในการก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั�งยืน การใช้ประสบการณ์และภมูิปัญญาของคน
ท้องถิ�นเป็นสิ�งที�สําคญั การที�จะประสบผลสําเร็จในเรื�องนี � การแลกเปลี�ยนข้อมลูพื �นฐานระหวา่งประเทศใน
ลุม่นํ �าโขง ด้านความหลากหลายทางสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาตแิละวิธีการใช้ทรัพยากรเป็นเรื�องที�จําเป็น
เรื�องแรกที�ต้องดําเนินการ รวมทั �งต้องมีการแบง่ปันข้อมลูเหลา่นี �ให้แก่ประชาชนในประเทศจีน เกาหลีใต้ ซึ�ง
มีอิทธิพลอยา่งมากในการพฒันาแมนํ่ �าโขง เราแปลรายงานเอกสารฉบบันี �เป็นหลายภาษาเพื�อที�จะถ่ายทอด
ข้อมลูนี �ให้แก่ผู้คนจํานวนมากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้ 

รายงานเอกสารฉบบันี �แบง่เป็น 2 หมวด หมวดที� 1 ประกอบด้วยบทความเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาตขิองแมนํ่ �าโขง ผลกระทบของการพฒันา การใช้ทรัพยากรของชาวบ้าน ความ
พยายามอื�นๆ ที�เกิดจากความคดิริเริ�มของคนในท้องถิ�น และประสบการณ์ของญี�ปุ่ นซึ�งตระหนกัถึงความ
เสียหายจากการพฒันาที�มากเกิน และความพยายามที�จะฟื�นฟขูึ �นมาใหม ่แตล่ะบทตา่งมีอิสระไมข่ึ �นตอ่กนั 
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อมลูที�ประกอบกนัเป็นบทความขึ �นมา และเราพยายามที�จะอธิบาย
รายละเอียดให้ง่ายที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได้ เราคิดวา่ผู้อา่นรายงานเอกสารนี �จะสามารถเข้าใจข้อเท็จจริง
เบื �องต้นและมีแนวคดิในการพิจารณาอนาคตของแมนํ่ �าโขง หลายสว่นของรายงานเอกสารเขียนขึ �นจาก
ประสบการณ์ที�ได้รับจากการทํางานผา่นองค์กรแมโ่ขงว๊อช (Mekong Watch) ด้วยเหตนีุ � มนัจงึไมไ่ด้
ครอบคลมุถึงปัญหาของสิ�งแวดล้อมและการพฒันาในลุม่นํ �าโขงทั �งหมด เราจงึได้ให้ข้อมลูอ้างอิงในแตล่ะ
บทซึ�งเราคิดวา่จะชดเชยตอ่สิ�งที�เราไมไ่ด้กลา่วถึง 

หมวดที� 2 นําเสนอในรูปของวีดีโอ เพื�อที�จะให้เห็นภาพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที�มีคณุคา่ตอ่
ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นลุม่นํ �าโขง รวมทั �งวิถีการดํารงชีวิตของพวกเขา ซึ�งยากที�จะสะท้อนให้เห็นในรูปดชันีทาง
เศรษฐกิจ เราได้รวบรวมภาพชาวบ้านที�กําลงัใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินหมู่บ้านชนบทของลุม่นํ �าโขง  
ผลกระทบของการพฒันา และความริเริ�มใหมข่องผู้คน วีดีโอมีความยาวตั �งแต ่10 ถึง 20 นาที เริ�มด้วยบทนํา 
1) ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละผลกระทบของการพฒันาในลาว  
2) ความพยายามในเวียดนามที�จะอนรัุกษ์ความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรที�มาจากพื �นที�ภเูขา 
เพื�อการทําเกษตรกรรมอยา่งยั�งยืน  3) ตวัอยา่งของประเทศไทยที�ซึ�งผลกระทบของการสร้างเขื�อนและการใช้
ประโยชน์จากแมนํ่ �าของชาวบ้านมีให้เห็นอย่างชดัเจน และ  4) วิธีการเลี �ยงปลาในนาข้าวซึ�งคดิค้นโดยกลุม่
ชาตพินัธุ์ในลาว  เนื �อหาสว่นมากของวีดีโอมีอยู่ในรายงานเอกสารแล้ว แตเ่ราหวงัวา่วีดีโอจะเสนอภาพที�
ชดัเจนของสภาพความเป็นจริงในท้องถิ�น   นอกเหนือจากรายงานเอกสารฉบบันี � ยงัมีแหลง่ข้อมลูในเวปไซต์
ของแมโ่ขงว้อช (Mekong Watch) http://www.mekongwatch.org  เชน่ นโยบายภาคประชาชนที�เกิดขึ �นมาจาก
การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารนานาชาติวา่ด้วยเรื�อง “ อนาคตของแม่นํ�าโขง อนาคตของเรา - การสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่เครือข่ายภาคประชาสงัคมในเอเชียตะวนัออกเพื�อตรวจสอบการพฒันาในลุ่มนํ�าแม่โขง” ซึ�ง



องค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ นกัวิจยั นกัขา่วจากประเทศญี�ปุ่ น เครือข่ายลุม่แมนํ่ �าโขงและเอเชียตะวนัออก
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสมัมนาที�กรุงโตเกียวเมื�อเดือนธนัวาคม 2555 เราหวงัวา่คณุจะเข้าไปดขู้อมลูเหลา่นี � 
 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

เราขอขอบคณุชาวลุม่แมนํ่ �าโขงทกุคนที�ได้สอนเราหลายสิ�งหลายอย่างในภาคสนาม ทําให้เราเกิด
ความเข้าใจ และความร่วมมือของพวกเขาในการถ่ายทําวิดีโอ ด้วยการสนบัสนนุเหลา่นี �จงึทําให้งานนี �เสร็จ
สมบรูณ์  เราต้องขอโทษที�ไม่สามารถแสดงรายชื�อของทกุคนในที�นี �ได้ ที�ญี�ปุ่ น เราขอขอบคณุ คณุโชโกะ ซรึึ 
รองประธานสมาคมสื�อความหมายธรรมชาติ (Kumamoto Nature Interpreter’s Association) ซึ�งให้ความรู้แก่
เราเกี�ยวกบัความเป็นมาและสถานะปัจจบุนัของการรื �อถอนเขื�อนอะราเซะ  

รายงานเอกสารฉบบันี �เป็นผลงานของสํานกัพิมพ์  “ความคดิริเริ�มของภาคประชาชนแมโ่ขงสีเขียว 
(Green Mekong Initiative citizens) และข้อเสนอของภาคประชาชนเกี�ยวกบัการอนรัุกษ์ระบบนิเวศในลุม่นํ �า
โขงโดยใช้วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิบบดั �งเดมิ” โครงการนี �ได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุ
สิ�งแวดล้อม บริษัทมิตซุยแอนด์คมัปนีจํากดั (the Mitsui & Co., Ltd. Environment Fund) เราขอขอบคณุ
เป็นอย่างสงูสําหรับความช่วยเหลือตลอด 3 ปีที�ดําเนินโครงการ และขอขอบคณุเจแปนทรัสต์สําหรับ
สิ�งแวดล้อมโลก (Japan Trust for Global Environment)  บริษัทลชัเจแปน จํากดั (Lush Japan Co., Ltd.,) และ
มลูนิธิแม็กไนท์ (McKnight Foundation) สําหรับความชว่ยเหลือในการผลิตวีดีโอ  

นอกจากนี �เรายงัขอแสดงความขอบคณุตอ่โครงการนิปปอน โกอะ โอโมอิยาริ  (Nippon Koa 

Omoiyari Program) มลูนิธิสิ�งแวดล้อมเอออน (AEON Environmental Foundation) กองทนุอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม
เกอิดานเรน (the Keidanren Nature Conservation Fund) มลูนิธิโตโยต้า (Toyota Foundation) เจแปนทรัสต์
สําหรับสิ�งแวดล้อมโลก (Japan Trust for Global Environment) และมลูนิธิสมาคมญี�ปุ่ นเอพีไอ (Japan 

Foundation API Fellowship) ตอ่การให้ความชว่ยเหลืองานภาคสนามและการเสาะหาความรู้ข้อมลูในท้องถิ�น  
หมายเหตุ: เนื �อหาและข้ออ้างที�อยูใ่นข้อมลูฉบบันี �เป็นของผู้ เขียนและองค์กรแม่โขงว๊อช (Mekong 

Watch) เทา่นั �น และไมไ่ด้มีข้อผกูพนักบัองค์กรตา่งๆ ที�ให้การสนบัสนนุที�เอ่ยชื�อข้างต้น 
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองแม่นํ �าโขง 

 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มนํ �าโขง 

แมนํ่ �าโขงป็นแมนํ่ �านานาชาตถืิอกําเนิดจากที�ราบสงูทิเบต ไหลผา่นสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงลง
ทะเลจีนใต้ ในด้านความหลากหลายพนัธุ์ปลาเป็นรองก็เพียงแตแ่มนํ่ �าอเมซอนเทา่นั �น (Peterson and 

Middleton 2010) มีปลากวา่ 850 ชนิด พืช 20,000 ชนิด สตัว์ 430 ชนิด นก 1,200 ชนิด และสตัว์เลื �อยคลาน 
รวมถึงสตัว์ครึ�งบกครึ�งนํ �า 800 ชนิด อาศยัอยู ่(Thompson 2008) ทั �งลุม่นํ �าประกอบด้วยพื �นที� 795,000 ตาราง
กิโลเมตร และมีความยาว 4,909 กิโลเมตร (MRC 2000:5) 

 

 

รูปที� 1  แม่นําโขง 
 

ในญี�ปุ่ น ระยะหา่งระหวา่งต้นนํ �าและปากแมนํ่ �าตา่งๆ มีระยะสั �น ขณะที�แมนํ่ �าโขงไหลเป็นระยะ
ทางไกล หนึ�งในลกัษณะเฉพาะของแมนํ่ �าโขงก็คือ ไมมี่ความแตกตา่งในระดบัความสงูระหวา่งต้นนํ �าและ
ปากแมนํ่ �า (ยกเว้นบริเวณต้นนํ �า) (สํานกังานบริหารแม่นํ �าโทะเนะ กระทรวงที�ดิน หนว่ยงานพฒันาภมูิภาค
คนัโต การทอ่งเที�ยว ขนสง่ และโครงสร้างพื �นฐาน) 
 

แมนํ่ �าโขงไหลผา่น 6 ประเทศ ได้แก่ จีน (ชิงไห ่และยนูนาน) พมา่/เมียร์มาร์1 ลาว ไทย กมัพชูาและ
เวียดนาม และไหลลงสูท่ะเล  จีนเป็นต้นกําเนิดแมนํ่ �าใหญ่ 3  สายของโลกคือ แมนํ่ �าแยงซี แมนํ่ �าโขง และ
แมนํ่ �าสาละวิน บริเวณที�แมนํ่ �าทั �ง 3 สายไหลใกล้ๆ กนัเกิดเป็นภมูิประเทศที�เรียก “แมนํ่ �าคูข่นาน 3  สาย” 

แมนํ่ �าโขงไหลเข้าลาว ไหลไปตามพรมแดนพมา่ลาว  ไทยลาว ไหลเข้ากมัพชูา เชื�อมตอ่ทะเลสาบโตนเล ซึ�ง
เป็นสญัลกัษณ์ของกมัพชูา และเมื�อไหลเข้าเวียดนาม คนเวียดนามเรียกวา่ “แมนํ่ �าเก้ามงักร” สามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขงในเวียดนามนบัเป็นหนึ�งในพื �นที�ปลกูข้าวใหญ่ที�สดุในโลก และจากนั �นแมนํ่ �าโขงจงึไหลลง
ทะเลจีนใต้ 
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แมนํ่ �าโขงเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาหิมาลยั รับนํ �าจากพื �นที�ตา่งๆ คือในจีน 16 เปอร์เซ็นต์ 

พมา่ 2 เปอร์เซ็นต์  ลาว 35 เปอร์เซ็นต์  ไทย 18 เปอร์เซ็นต์ กมัพชูา 18  เปอร์เซ็นต์ และเวียดนาม 11

เปอร์เซ็นต์ (MRC 2005) 
        

 จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม พื �นที%ทั �งหมด 
พื �นที�รับนํ �า(ตร.กม.) 165,000 24,000 202,000 184,000 155,000 65,000 795,000 
การรับนํ �า (เปอร์เซ็นต์พื �นที�รับนํ �าทั �งหมด)  21 3 25 23 20 8 100 
ปริมาตร (เปอร์เซ็นต์พื �นที�นํ �าทั �งหมด) 16 2 35 18 18 11 100 

   ตาราง: เปรียบเทียบพืนที�รับนําแม่นําโขงใน 6 ประเทศ (MRC 2005:1) 

  

ลุม่นํ �าโขงมีภมูิอากาศแบบลมมรสมุร้อนชื �น เริ�ม
จากกลางเดือนพฤษาคมถึงตลุาคม ลมมรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้ได้จะนําฝนมา และจากเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางมีนาคมลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจะนําฤดู
ร้อนมาสูภ่มูิภาค (MRC 2010:14) ตอ่เนื�องถึงไปจนถึง
เมษายน และในเดือนพฤษภาคมฝนจะตกอีกครั �งสง่
สญัญาณการเริ�มต้นใหมข่องฤดฝูน ยกเว้นพื �นที�ในจีน 
ชว่งเวลาที�ร้อนที�สดุของปีอยู่ราวเดือนเมษายน 

 

ปริมาณนํ �าฝนตอ่ปีในจงัหวดัอบุลราชธานี ภาคอีสาน 
ประเทศไทย อยูที่� 1,500 มม เทา่กบัของโตเกียว
โดยประมาณ แตจ่ากรูปที� 2 ปริมาณนํ �าฝนกระจกุตวัอยู่

ระหวา่งเดือนพฤษภาคมและกนัยายน ดงันั �นแทบไมมี่ฝนตกเลยจากเดือนตลุาคมถึงพฤษภาคมปีถดัมาซึ�ง
เริ�มฤดฝูนอีกครั �ง แมนํ่ �ามนูซึ�งไหลผา่นอบุลราชธานีก็ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบปริมาณฝนตกดงักลา่ว เกิด
นํ �าขึ �นเดือนพฤษภาคมและถึงจดุสงูสดุในเดือนตลุาคม และจากเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนระดบันํ �า
คอ่ยๆ ลดลงอีกครั �ง 

แมนํ่ �าโขงสายหลกัเทา่นั �นที�รับนํ �าจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาหิมาลยั โดยระดบันํ �าเริ�ม
สงูขึ �นในเดือนเมษายน การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัยะสําคญัแบบนี �ของสภาพแมนํ่ �า ก่อให้เกิดพื �นฐานของ
ระบบนิเวศอนัหลากหลายและสภาพแวดล้อมธรรมชาตเิฉพาะตวัของลุม่นํ �าโขง 
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 ตลอดทั �งรายงานเอกสาร Briefing Paper (BP) จะใชค้าํว่า “พมา่” 
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ผลิตผลจากป่าและความมั�นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาในลาว 

 

คุณค่าของผลิตผลจากป่า (ของป่า) 
ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านกสิกรรมในลาวล้วนพึ�งพาตนเอง ปลกูพืช เก็บเกี�ยวและบริโภคอาหารที�

หาจากป่าและแมนํ่ )า ประชากรประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อาศยัอยู่บนภเูขาและทําไร่หมนุเวียนซึ�งเป็นรูปแบบ
หนึ�งในการทําเกษตรกรรม (NAFRI et al.2005) ของป่ามีนยัยะสําคญัในการดําเนินวิถีชีวิต1 

ของป่าถกูเก็บมาจากป่าและที�ดนิรกร้างจากการทําไร่หมนุเวียน (NAFRI et al. 2005) โดยมีการ
บริโภคเป็นอนัดบัสองเป็นรองก็แคเ่พียงอาหารหลกัอย่างข้าว (Foppes and Ketphanh 2004) 

ในชมุชนเกษตรกรรมในลาว การทํานาอาศยัสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิดงันั )นจงึยากที�จะรักษา
ระดบัการผลิตอาหารให้คงที� บทบาทของป่าจงึมีความสําคญัมาก นอกจากนี ) 1 ใน 4 สว่นหรือน้อยกวา่ของ
รายได้ครัวเรือนซึ�งเป็นเงินสด มาจากของป่า 40-50 เปอร์เซ็นต์ (Foppes and Ketphanh 2004; NAFRI et al. 

2005) ครัวเรือนที�มีรายได้น้อยกวา่ จงึมีแนวโน้มที�จะพึ�งพิงของป่าเป็นอย่างมาก (Greijmans et al. 2007; 

Rosales et al. 2003) 

ของป่าอาจใช้บริโภคโดยตรงเป็นอาหาร และยงัสนบัสนนุการดํารงชีพโดยการขายในตลาด
ภายในประเทศหรือสง่ขายตา่งประเทศ เมื�อผู้คนไมมี่ข้าวพอกิน การขายของป่าชว่ยให้มีเงินซื )อข้าว ดงันั )น
ของป่าจงึสําคญัเป็นพิเศษสําหรับคนที�อาศยัในถิ�นที�การปลกูข้าวมีอยา่งจํากดั (Foppes and Ketphanh 2004) 

อาจพดูได้วา่การทําเกษตรอยา่งยั�งยืนที�เป็นมาแตโ่บราณของชมุขนเกษตรกรรมในลาวมีสว่นรักษา
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิเพราะวีธีดแูลและเคารพป่าเพื�อให้เกิดของป่าอยา่งไมมี่วนัหมดนั�นเองที�
ปกป้องรักษาป่า  

สําหรับประเทศลาวของป่ามีความสําคญั สรุปได้ดงันี ): (1) ความมั�นคงทางอาหาร (2) รายได้ที�เป็น
และไมเ่ป็นตวัเงิน  (3) ธุรกิจขนาดเล็กในชมุชนเกษตร  (4) วสัดถุสํุาหรับสร้างบ้านเรือน  เครื�องมือสร้างบ้าน  

(5)  ยารักษาโรค และ (6) การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในสตัว์ป่า พืชป่า และพืชสวน (NAFRI et 

al. 2005) 
 
 

กินอยู่กับป่า 
เป็นที�รู้กนัวา่มีการบริโภคของป่า 700 ชนิดในหมูบ้่านเกษตรกรรมในลาว (ดตูาราง) มีของป่าหลาย

ชนิดซึ�งมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับคนที�อาศยัในหมู่บ้านชมุขนเกษตรกรรม สตัว์นํ )า (ปลา 

กบ กุ้ง หอยทาก หอย และอื�นๆ) และสตัว์บก (นก หน)ู เป็นแหลง่โปรตีนสําคญัในอาหารประจําวนั (Foppes 

and Ketphanh 2004)  
ของป่ามากกวา่ 25 ชนิดสามารถซื )อขายได้ และบางชนิดยงัเป็นแหลง่รายได้ที�สําคญัของชมุชน ของ

ป่าที�กินได้มีการซื )อขายในตลาดภายในท้องถิ�น พืชสมนุไพรและเครื�องเทศถกูสง่ออกไปยงัประเทศเพื�อน
บ้าน เชน่ ไทย  จีน และเวียดนาม อยู่บอ่ยๆ กํายานซึ�งใช้ทํานํ )าหอมถกูสง่ออกไปฝรั�งเศส และไม้หอมสง่ออก
ไปญี�ปุ่ นและประเทศอาหรับ (NAFRI et al. 2005) 
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ประเภท จาํนวน ตัวอย่าง 

ผลไม้  เมลด็ 87 ลกูตาล  มะไฟ ถั�วกระบก 

 ใบ 86 จิก  ผกัหนาม  สะเดา ใบบวับก 

 หนอ่(ยอด  ต้น) 23 หนอ่ไม้  หวาย  ยอดมะพร้าว 
หวั  ราก 22 หวัมนัเทศ   ขา่    
เห็ด 16 เห็ดหหูน ู เห็ดชิตาเกะ  เห็ดปลวก 

ดอกไม้ 4 โสน  กวาวเครือ 

รวมพืชทั ,งหมด 238 

 ปลา 300 ปลาตะเพียน   ปลาสวาย  ปลาเนื )อออ่น  ปลากราย 

นก 63 นกเขา   นกกระทา   ไก่ฟ้า  นกปรอด  นกกระจอก  
สตัว์เลี )ยงลกูด้วยนม 54 กระรอก  งหูลาม ชะมด  หน ู กวางหน ู

สตัว์เลื )อยคลานและสตัว์ครึ�งบกครึ�งนํ )า 41 กบ  เหี )ย  ง ู เตา่ 

สตัว์นํ )ามเีปลอืก 7 กุ้งนํ )าจืด, ป,ู หอยทาก, หอย 

แมลง 5 ไขม่ดแดง, ด้วงไม้ไผ,่ ด้วงมลูสตัว์ 

รวมสัตว์ทั ,งหมด 470 

ยอดรวม 708 

ตาราง: ของป่าใช้บริโภคในลาว (based on Foppes and Ketphanh 2004)
2

 

 

แม้รัฐบาลลาวจะเข้าใจความสําคญัของป่า แตอ่ยา่งไรก็ตามเพราะนโยบายเพิ�มพื )นที�ป่าถึง 70

เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 (2020) (Lao PDR 2005) ทําให้ข้าราชการท้องถิ�นมกัใช้ตวัเลขนี )เป็นเป้าหมายใน
การทํางาน โครงการปลกูสวนป่าได้รับการสง่เสริมเพื�อเพิ�มพื )นที�ป่า แตข่ณะเดียวกนัโครงการเหล่านี )มีขึ )น
หลงัจากการตดัไม้ธรรมชาตไิปแล้ว ดงันั )นการเพิ�มพื )นที�ป่าอาจไมไ่ด้หมายถึงการอนรัุกษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือการใช้ของป่าอยา่งยั�งยืนของชาวบ้าน 

 

เอกสารอ้างอิง 
Foppes, J., and S. Ketphanh. 2004. NTFP Use and Household Food Security in Lao PDR. Forest Research Centre (FRC) and 

SNV Netherlands Development Organization. 
http://www.mekonginfo.org/mrc_en/doclib.nsf/0/BC0D1629438B4CAB472571420024AC37/$FILE/FULLTEXT.pdf 

Greijmans, M., P. Phonnachith, P. Thongda, S. Ponpakdy, and N. Chantavong. 2007. Selected NTFPs for Development in 
Phoukoun, Xieng Nguen, Ngoi, and Phakxeng Districts, Luang Prabang. Luang Prabang, Lao PDR: World Vision. 

Lao People’s Democratic Republic (PDR). 2005. Forestry Strategy to Year 2020 of Lao PDR. 

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), National Agriculture and Forestry Extension Service 
(NAFES), and National University of Lao PDR (NUOL). 2005. Improving Livelihoods in the Uplands of the Lao PDR, 
Volume 2: Options and Opportunities. Vientiane, Lao PDR: NAFRI. 
http://www.nafri.org.la/03_information/sourcebook/Volume2.htm 

Nonaka, Kenichi et.al. 2008. Rice Paddies that Nurture Living Creatures and their Use. In Kenichi Nakano (ed.) Vientiane 
Plains Life: Diverse Uses of Environment in Rice Farming Villages. Tokyo, Japan: Mekong. 

Rosales, R. M. P., M. F. Kallesoe, P. Gerrard, P. Muangchanh, S. Phomtavong, and S. Khamsomphou. 2003. The Economic 
Returns from Conserving Natural Forests in Sekong, Lao PDR. Vientiane, Lao PDR: International Union of Conservation 
of Nature (IUCN) and World Wildlife Fund (WWF). 
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คูมิโกะ โทะซึ และ ยูกะ คิกูจิ  
                                                 
1
 คาํว่า “ของปา่ (NTFP)” มหีลายนิยาม แต่ ณ ที�นี� หมายถงึผลติผลจากปา่ที�ไมใ่ช่เนื�อไม ้

2
 ตามการสาํรวจของญี�ปุน่ มแีมลง 17 ชนิด รวมถงึแมลงตด  ดว้งกว่าง จกัจั �น  และแมงอนูีน (Nonaka et. al, 2008) 
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ความหลากหลายสายพันธ์ุปลาในลุ่มนํ �าโขง 
 

ปลาและสตัว์นํ าจืดชนิดอื�นๆ คือแหลง่โปรตีนหลกัของผู้คนที�อาศยัอยูใ่นชนบทของลุม่นํ าโขง
ตอนล่าง (4 ประเทศลุม่นํ าโขงตอนลา่ง ไมร่วมจีนและพม่า) ยกเว้นสามเหลี�ยมปากแม่นํ าโขงในเวียดนามซึ�ง
ตดิทะเล  อตัราการบริโภคปลานํ าจืดสงูมากในเกือบทกุพื นที�ลุม่นํ า เราเสนอภาพรวมการบริโภคปลาใน
แมนํ่ าโขงของประชากรในภมูิภาคจากรายงานการประเมินพื นฐานการทําประมง (Fisheries Baseline 

Assessment Working Paper) ของคณะกรรมาธิการประเมินสิ�งแวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ของแมนํ่ าโขง 
(Mekong River Commission’s Strategic Environmental Assessment, ICEM 2010) 
 

ความหลากหลายสายพันธ์ุปลาในลุ่มนํ �าโขง 
รายงานการประเมินพื นฐานการทําประมง (Fisheries Baseline Assessment Working Paper) 

ประมาณความหลากหลายของพนัธุ์ปลาในแมนํ่ าโขงจากฐานข้อมลูปลาที�อาศยัในแม่นํ า 204 สาย 
ทะเลสาบ 32 แหง่ทั�วโลก ในทะเบียนข้อมลูเมื�อปี 2552 (2009)  มีการยืนยนัวา่มีการพบพนัธุ์ปลา 781 ชนิด 
ในแมนํ่ าโขงเป็นรองแค ่1,271  ชนิด ในแมนํ่ าอเมซอนเท่านั น แสดงให้เห็นวา่แมนํ่ าโขงเป็นแมนํ่ าสายที� 2 

ของโลกในด้านความหลากหลายของสายพนัธุ์ปลา ตามรายงานโดยองค์กร World Wildlife Fund (WWF) 
ลุม่นํ าโขงมีจดุเดน่ทางความหลากหลายทางชีวภาพ มีการค้นพบพนัธุ์ปลากว่า 279 ชนิดในทศวรรตที�ผา่น
มา และที�คาดกนัก่อนหน้านี วา่มีพนัธุ์ปลากวา่ 1,200 ชนิดในแมนํ่ าโขง แตปั่จจบุนัเข้าใจวา่มีพนัธุ์ปลาจืดแค ่
850  ชนิดและราว 1,100  ชนิดอาศยัในแมนํ่ า (รวมปลาทะเลย้ายถิ�นฐานชั�วคราวเข้ามาในปากแมนํ่ าโขง
ด้วย) ยิ�งกวา่นั นพนัธุ์ปลา 197 ชนิดในทะเลสาบโตเลที�ถกูขึ นทะเบียนในฐานข้อมลูปลาแสดงให้เห็นวา่
ทะเลสาบโตนเลเป็นที� 4 ในโลกในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพพนัธุ์ปลา (ทะเลสาบบีวาของญี�ปุ่ นเป็นที� 
6 มี 69 ชนิด) 

ตารางแสดงจํานวนพนัธุ์ปลาในจากพื นที� 20 แหง่ ในลุม่นํ า (รวมถึงลํานํ าสาขายอ่ย)   
 

พื �นที� สายพันธ์ุ ครอบครัว ถิ�นฐาน 

จีน-แหลง่ต้นนํ า 24 3 4 

จีน-ตอนบน 34 4 4 

จีน-ตอนกลาง 48 8 7 

จีน-ตอนลา่ง 122 21 15 

ลาวตอนเหนือ 140 30 26 

นํ าอ ู 72 15 29 

นํ างึม 156 27 43 

นํ าแมง 57 19 17 

นํ ากะดิ�ง 99 21 38 

สงคราม 216 40 39 
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เซบงัไฟ 157 31 51 

เซบงัเฮี�ยง 160 33 47 

มลู/ชี 270 38 49 

นํ าตกคอนพะเพ็ง 168 34 25 

สะตงึเตร็ง-กระแจะ 204 37 33 

เซโขง 214 33 63 

เซซาน 133 26 24 

สะเรป๊อก 204 32 38 

โตนเลสาบ 284 45 31 

ปากแมนํ่ าโขง 486 73 28 

ตาราง: ความหลากหลายสายพนัธ์ุในพื�นที� 20 แห่งของลุ่มนํ�าโขง (ICEM 2010:11) 
 

จากตารางพบวา่ แม้ยกเว้นสามเหลี�ยมปากแมนํ่ าโขงซึ�งมีปลาทะเลอาศยัอยู่ แมนํ่ าโขงและลํานํ า
สาขาก็มีสตัว์นํ ามากมาย มีพนัธ์ปลากวา่ 200 ชนิดในลุม่นํ าสงครามและลุม่นํ ามลู/ชี (ในไทย) ในลํานํ าสาย
หลกัระหวา่งสะตงึเตร็งและกระแจะ และในลุม่นํ าเซโขงและลุม่นํ าสะเรป็อก (ในกมัพชูา) 
 

เอกสารอ้างอิง 
International Center for Environmental Management (ICEM). 2010. Mekong River Commission (MRC) Strategic 

Environmental Assessment (SEA) for Hydropower on the Mekong Mainstream: Fisheries Baseline Assessment Working 
Paper. Vientiane, Lao PDR: MRC. http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/initiative-on-sustainable-
hydropower/strategic-environmental-assessment-of-mainstream-dams/ 

 

ยูกะ คิกูจิ 
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แม่นํ �าโขง: แหล่งปลานํ �าจืดใหญ่ที�สุดในโลก  

 
การบริโภคปลานํ �าจืดในลุ่มนํ �าโขง 

ในรายงานการประเมินพื �นฐานการทําประมง (Fisheries Baseline Assessment Working Paper 

(ICEM 2010)  ตามสถิตขิององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) พบวา่ปริมาณการจบัปลา
นํ �าจืดใน 4 ประเทศของแมนํ่ �าโขงตอนลา่งมีจํานวน 750,000 ตนัตอ่ปี แตจ่ากการศกึษาภาคสนามพบวา่อาจ
ถึง 2.1 ล้านตนัตอ่ปี เทา่กบั 18 เปอร์เซ็นต์ ของประมาณการจบัปลานํ �าจืดทั/วโลก โดยการคํานวนจากสถิติ
ขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) พบวา่ปริมาณการบริโภคปลานํ �าจืดตอ่คนตอ่ปีใน
แมนํ่ �าโขงตอนลา่งอยูที่/ 13.8 กิโลกรัม ขณะที/โดยเฉลี/ยทั/วโลกแค ่2.3 กิโลกรัม ปริมาณการบริโภคในกมัพชูา
อยูที่/ 19.4 กิโลกรัมซึ/งสงูที/สดุในโลก และเมื/อสรุปรวมผลการสํารวจปลานํ �าจืดทั �ง 20 ฉบบั พบวา่คา่เฉลี/ย
ปริมาณการบริโภคตอ่ปีตอ่คนพุง่ขึ �นไปที/ 32.3 กิโลกรัมในกมัพชูา  ในลาว 24.5 กิโลกรัม  ในไทย 24.9 

กิโลกรัม และ 34.5 กิโลกรัมในเวียดนาม  
จากข้อมลูองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ในปี 2543 ถึง 2546 (2000-2003) 

เรื/องการบริโภคโปรตีนสตัว์ตอ่วนั สดัสว่นการบริโภคโปรตีนจากปลานํ �าจืดในกมัพชูามีปริมาณ 49.8 

เปอร์เซ็นต์  ในลาว 38.31 เปอร์เซ็นต์  ในไทย 16.19 เปอร์เซ็นต์ และ 12.87 เปอร์เซ็นต์ในเวียดนาม ซึ/งสงูมาก
เมื/อเทียบกบัอตัราเฉลี/ย 5.78 เปอร์เซ็นต์ ทั/วโลก ในแง่นี �พบวา่กมัพชูาและลาวคอ่นข้างบริโภคปลานํ �าจืด
คอ่นข้างมาก 

 

  
 

การประมงในแม่นํ �าโขง 
จากข้อมลูลา่สดุ ปริมาณการจบัปลาจากการทําประมงลุม่นํ �าโขงมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจตอ่ปี

ประมาณ 2.1 ถึง 3.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และที/ราคาขายปลีกระหวา่ง 4.2 ถึง 7.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ICEM 2010) 
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อตุสาหกรรมประมงในแมนํ่ �าโขงสายหลกัที/ครอบคลมุพื �นที/รอบๆนํ �าตกคอนพะเพ็งทางใต้ของลาว
เลี �ยงดคูนกวา่ 65,000 ครัวเรือน โดยเฉลี/ยครอบครัวหนึ/งๆ จบัปลาได้ 355 กิโลกรัมตอ่ปี และบริโภคปลา 249  
กิโลกรัม ปริมาณการจบัปลาทั �งหมดในพื �นที/ใกล้นํ �าตกคอนพะเพ็งอยูร่าว 4,000 ตนั คิดเป็นมลูคา่ระหว่าง 
450,000 ถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Baran, Jantunen, and Chong 2008)  

ข้อมลูจากแหลง่อื/นๆ ประมาณผลผลิตประมงนํ �าจืดรวมถึงการเลี �ยงปลาในกมัพชูามีมลูคา่ระหว่าง 
11.7 เปอร์เซ็นต์ ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ หรือระหว่าง 8 เปอร์เซ็นต์ ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภนัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ขณะที/ตวัเลขเหลา่นี �คือคา่ประมาณการ เพราะเป็นเรื/องยากที/จะได้ตวัเลขที/แมน่ยําสําหรับ
การประมงขนาดเล็ก ดงันั �นเราจงึเข้าใจความสําคญัของการประมงในแมนํ่ �าโขงได้จากข้อมลูประมาณการ
เทา่นั �น (ICEM 2010) 
 
ปลาหล่อเลี �ยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 

ปัจจบุนัปลาจากแม่นํ �าโขงสามารถสง่ขายไปยงัตา่งประเทศรอบๆ ชายแดนได้เพราะการพฒันา
อตุสาหกรรมห้องเย็นและเครือขา่ยการขนสง่ โดยข้อเท็จจริงแล้วปลาเป็นสินค้าสําคญัในการแลกเปลี/ยนที/
เกิดขึ �นก่อนระบบกระจายสินค้าในปัจจบุนั 

จนกระทั/งประมาณ 50 ปีที/แล้ว การแลกเปลี/ยนปลาและข้าวเกิดขึ �นทั/วภมูิภาครวมถึงตอนใต้ของ
ลาว และทางเหนือของไทย ในยคุที/วิถีชีวิตสืบตอ่ๆ มาของผู้คนคล้ายๆ กนั ผู้คนใช้เวลาสว่นใหญ่หาและเก็บ
อาหาร ในหมู่บ้านซึ/งทํานาเป็นอาชีพหลกั จงึยากมากที/จะมีเวลาหากบัข้าวกินระหว่างชว่งฤดหูว่านกล้า
และเก็บเกี/ยวข้าว ในชว่งเวลาเดียวกนัหมูบ้่านริมนํ �าที/อดุมสมบรูณ์ด้วยปลาจะจบัปลาและแปรรูปเป็นปลา
ร้าหรือปลาตากแห้งเพื/อนํามาแลกเปลี/ยนสินค้าอื/นๆที/ต้องการ ดงันั �นแลกเปลี/ยนอาหารจงึมีทั/วทั �งภมูิภาค 

การแลกเปลี/ยนไมไ่ด้มีแคผ่ลในทางปฏิบตัเิทา่นั �น แตย่งัมีนยัยะสําคญัทางวฒันธรรมและสงัคม
ด้วย แมใ่หญ่อาย ุ70 ปีทา่นหนึ/งในภาคอีสานของไทยเลา่วา่ เมื/อตอนเป็นสาวเธอจะหมกัอาหารและตาก
แห้งจํานวนมาก ใสเ่กวียนท่องไปเรื/อยๆ กบัเพื/อนๆ โดยไมมี่จดุหมาย ตอ่รองกบัคนที/พบตามทางเพื/อแลก
ปลา กบัข้าวหรือสินค้าเกษตรอื/นๆ โดยไมมี่อตัราแลกเปลี/ยนที/แนน่อนสําหรับปลาและข้าว ถ้ามีเหลือเธอก็
จะให้คนอื/นมากขึ �นและถ้ามีไมม่ากพอ เธอจะตอ่รองเพื/อได้ข้าวเยอะขึ �น ดงันั �นสิ/งที/สําคญัในการตอ่รองนี �ก็
คือความเอื �อเฟื�อเผื/อแผ ่  

เวลานั �นทั �งข้าวและปลาไมมี่ขายในตลาด และไมส่ามารถแลกปลี/ยนเป็นเงินได้ ผู้คนรู้สกึวา่ไมมี่
ประโยชน์ที/จะมีระบบแลกเปลี/ยนคงที/แน่นอน นอกจากนั �นข้าวและปลาไมส่ามารถเก็บไว้ได้นานๆ ดงันั �น 
แทนที/เก็บไว้จํานวนมากๆ คา่นิยมสงัคมจงึกําหนดว่าการให้คนอื/นเป็นการเพิ/มชื/อเสียง กระชบั
ความสมัพนัธ์สว่นตวั และเป็นภมูิคุ้มกนัตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคิดในอนาคต จากการสมัภาษณ์เราได้เรียนรู้
วา่ในการออกเดินทางไปยงัตําบลที/ไมเ่ป็นที/รู้จกั ทําการแลกเปลี/ยน และพบเพื/อนใหม่นั �น ก็มีสิ/งดีๆ ระหวา่ง
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ทางเสมอ ผู้คนผกูเสี/ยว (หมายถึง การเป็นเพื/อนสนิท) ผ่านการแลกเปลี/ยนไปมาหาสูซ่ึ/งกนัเสมอๆ หลงัจาก
นั �นอาจมีการแตง่งานระหวา่งสองครอบครัว กระชบัความเชื/อทางสงัคมเปลี/ยนจากเพื/อนเป็นญาติ 

ปัจจบุนั ปลาสามารถซื �อขายเปลี/ยนเป็นเงินได้ง่าย คนเก่าคนแก่คดิถึงวนัคืนที/ยงัแลกเปลี/ยนปลา
กนั แม้ทกุวนันี �ในลาวเองเมื/อมีการจบัปลาได้มากๆ ก็จะแบง่ให้เพื/อนหรือญาติๆ  หรือในหมูบ้่านทางอีสาน
ของไทยถ้าจบัปลาได้น้อยจนไมคุ่้มคา่นํ �ามนัขนปลาไปขายในตลาด ก็จะขายปลาในหมูบ้่านในราคาถกูมาก   
ปลาในลุม่นํ �าโขงจงึมีบทบาทสําคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม  สง่เสริมความมั/นคงทางอาหาร
ของผู้คนที/มีโอกาสจํากดัในการหารายได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
Baran, Eric, Jantunen Teemu, and Chiew Kieok Chong, 2008. Value of Inland Fisheries in the Mekong River Basin, Tropical 

River Fisheries Valuation: Background Paper to Global Synthesis 227-290. 

International Center for Environmental Management (ICEM). 2010. Mekong River Commission (MRC) Strategic 
Environmental Assessment (SEA) for Hydropower on the Mekong Mainstream: Fisheries Baseline Assessment Working 
Paper. Vientiane, Lao PDR: MRC. http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/initiative-on-sustainable-
hydropower/strategic-environmental-assessment-of-mainstream-dams/ 

 

ยูกะ คิกูจิ   
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แม่นํ �าโขงและวิถีชีวติของผู้คน 
 

ผู้คนและสายนํ �า 
ปัจจบุนัประชากรในลุม่นํ �าโขงเกิน 60 ล้านคนเข้าไปแล้ว โดยมีในลาว 5.2 ล้านคน  ในไทย 3.1 ล้าน

คน  ในกมัพชูา 13 ล้านคน และ 18.7 ล้านคนในเวียดนาม1 โดยประมาณ 85  เปอร์เซ็นต์ คือชมุชน
เกษตรกรรม (MRC 2010:31-32) การเกษตร การะประมง และการเลี �ยงสตัว์เลี �ยงพืชยงัเป็นกิจกรรมหลกัทาง
เศรษฐกิจของผู้คนในลุม่นํ �า  62.6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรวยัทํางานในภมูิภาค หาเลี �ยงตวัเองจากงานที1
เกี1ยวข้องกบัทรัพยากรของแมนํ่ �าโขงเป็นหลกั (MRC 2010:48) 

นอกจากเป็นแหลง่นํ �ากินนํ �าใช้ของชมุชนเมือง
ในภมูิภาคแล้ว แมนํ่ �าโขงยงัเป็นแหลง่นํ �าสําหรับใช้ใน
ชีวิตประจําวนัของชมุชนเกษตรกรรมในหน้าแล้งด้วย  
ในหมูบ้่านริมฝั1งนํ �า เกือบทกุคนดื1มนํ �า ใช้นํ �าใน
ชีวิตประจําวนั และทําเกษตรจากแมนํ่ �าทั �งสิ �น และแมนํ่ �า
ยงัเป็นสนามเดก็เลน่สําหรับเดก็ๆด้วย  

เมื1อระดบันํ �าลดลงในหน้าแล้ง แผน่ดนิแห้งแล้ง 
ริมฝั1งแมนํ่ �ากลายเป็นพื �นที1สําคญัในการเพาะปลกู  

นอกจากนี �ปลานํ �าจืดที1จบัในลํานํ �าโขงสายหลกัหรือลํานํ �าสาขา รวมถึงพื �นที1นํ �าทว่มขงั และคลองเล็กคลอง
น้อยที1เชื1อมตอ่กนั ยงัเป็นแหลง่โปรตีนสําคญัสําหรับชมุชนเกษตรกรรม ในปัจจบุนั ปลาในแมนํ่ �าโขงกวา่ 
850 ชนิด สามารถนํามาบริโภคได้ สตัว์ฯ ตา่งๆ เชน่ กบ และปลา เป็นแหลง่โปรตีนหลกัและแหลง่รายได้
สําคญัของผู้คน ถ้ารวมแรงงานตามฤดกูาลและธุรกิจข้างเคียงที1เกี1ยวข้องแล้ว จะพบว่าผู้คนราว 40 ล้านคน
ในภมูิภาคเกี1ยวข้องกบัอตุสาหกรรมการทําประมงในเครือขา่ยแมนํ่ �าโขง และประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรในกมัพชูาพึ1งพาทะเลสาบโตนเลและพื �นที1นํ �าทว่มรอบๆ (MRC 2010:49) 

แมนํ่ �ายงัเป็นเส้นทางขนสง่สําคญั ไมแ่ปลกที1ผู้คนจากหมู่บ้านตา่งๆ บนสองข้างฝั1งจะเป็นญาติ
หา่งๆ กนั แตก่่อนที1อบุลราชธานี ประเทศไทย ผู้คนที1อาศยัริมฝั1งไทยจะทําไร่หมนุเวียนตามภเูขาในฝั1งลาว   
สําหรับพวกเขาแล้วแมนํ่ �าโขงไมไ่ด้เป็นพรมแดนระหว่างประเทศมากไปกว่าสายนํ �าที1ข้ามไปมาหาสูก่นั 

 

ความเชื�อเรื�องสิ�งศักดิ#สิทธิ#และสายนํ �า 
แมนํ่ �าโขงและแมนํ่ �าอื1นๆ ในภมูิภาคนี �มีความสําคญัทางจิตวิญญาณเป็นพิเศษตอ่ผู้คนในไทย ลาว 

กมัพชูา วดัซึ1งเป็นศนูย์กลางความเชื1อของผู้คนมกัถกูสร้างริมฝั1งนํ �า ระหวา่งการลงพื �นที1เรามีโอกาสได้ฟัง
นิทานพื �นบ้านอยูบ่อ่ยๆ เชน่ ทางตอนใต้ของลาว มีนิทานเลา่ถึงวงัพญานาคใต้แมนํ่ �าโขง มีสิ1งศกัดิ;สิทธิ;สิง
สถิตในท้องนํ �าและที1พิเศษอื1นๆ ดงันั �นจงึไมค่วรออกจบัปลาหรือเมื1อเดนิผา่นบางสถานที1 ควรอธิษฐานขอ
อนญุาตก่อน2 ตามฝั1งลําโดมน้อยในไทยซึ1งเป็นลํานํ �าสาขาของแมนํ่ �ามลูซึ1งเป็นลํานํ �าสาขาของแมนํ่ �าโขงอีก
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ที ผู้คนยงัคงขออนญุาตสิ1งศกัดิ;สิทธิ;ก่อนจบัปลา นอกจากนี �ในไทยและลาวยงัเชื1อว่าแมนํ่ �าคือร่องรอยการ
ตอ่สู้ของพญานาค  

ในปลาก็มีสิ1งศกัดิ;สิทธิ;สิงสถิตอยู่ แม้มีขนาดใหญ่โตแตเ่ราก็รู้น้อยมากเกี1ยวกบัชีวิตของปลาบกึ 
ปลานํ �าจืดที1ใหญ่ที1สดุในโลกมีนํ �าหนกักวา่ 300 กิโลกรัม ชาวประมงในไทยเชื1อวา่ปลาบกึเป็นปลาศกัดิ;สิทธิ;

ถือศีลห้าเพราะกินแตส่าหร่ายและผกั ในจงัหวดัอบุลราชธานี ภาคอีสานของไทย ใครก็ตามทอดแหจบัปลา
บกึได้จะพบโชคร้าย แม้ปลาชนิดนี �ขายได้เงินมากแตเ่พราะความกลวัตายจากการทําบาปฆา่ปลาศกัดิ;สิทธิ;

อยา่งปลาบกึ ชาวประมงจงึต้องมีประเพณีการทําบญุหลงัจากขายปลายกัษ์แล้ว 

 
แมนํ่ �ายงัเป็นสถานที1จดังานเทศกาล 

ทกุปีมีการแขง่เรือในแมนํ่ �าโขงและลํานํ �า
สาขาเมื1อหมดฤดฝูน และในเดือนเมษายนมี
ประเพณีขึ �นปีใหมข่องคนไทยและลาว ผู้คน
เฉลิมฉลองริมฝั1งนํ �าโดยการสร้างเจดีย์ทราย 
มีพิธีประเพณีเฉลิมฉลองในหลวงพระบาง 
เมืองมรดกโลกซึ1งเป็นที1รู้จกัทั1วโลก และพิธี
คล้ายๆ กนัแตค่นน้อยกว่าแถบแมนํ่ �ามลูใน
อีสานประเทศไทย และแมนํ่ �าเซโขงในกมัพชูา
ก็เชน่กนั 

 

ประโยชน์ใหม่จากสายนํ �า 
ในที1ราบบอละเวนประเทศลาวมีการใช้เครื1องปั1นไฟฟ้าพลงันํ �าขนาดเล็กทําในจีน ซื �อหาได้ตาม

ตลาดในท้องถิ1น ชาวบ้านหลายครอบครัวลงขนัคนละ 200-300 ดอลลาร์สหรัฐ ก็สามารถติดตั �งเครื1องปั1นไฟ
ไว้ใช้ได้แล้ว โดยระดบันํ �าที1ตา่งกนั 2 เมตรก็สามารถปั1นกระแสไฟฟ้าได้ ดงันั �นแม้ปราศจากความชว่ยเหลือ  
ชาวบ้านสามารถใช้ทรัพยากรของตวัเองในการผลิตไฟฟ้า ในบางหมู่บ้านที1ไฟฟ้าเข้าไมถึ่งชาวบ้านก็มีธุรกิจ
เล็กๆ เชน่ รับจ้างชาร์จแบตเตอร์รี1   
 
เอกสารอ้างอิง 
Mekong River Commission (MRC). 2010. State of the Basin Report 2010. 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/MRC-SOB-report-2010full-report.pdf 
 

ยูกะ คิกูจิ  
                                                 
1
 ไมท่ราบจาํนวนประชากรจนีในลุ่มนํ�า 

2
 ตวัอย่างเช่น ปากแมนํ่�าปากกะดิ�ง ในจงัหวดัคาํมว่น ลาว 
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ความหลากหลายอื�นๆ : ภาษาในลุ่มนํ �าโขง 
 

มีภาษากวา่ 398  ภาษา ใช้พดูกนัใน 5 ประเทศบนลุม่นํ �า
โขง (พมา่  ลาว  ไทย  กมัพชูา  และเวียดนาม) เทา่กบั 5.8  

เปอร์เซ็นต์ของ 6,909  ภาษาในโลกที*ระบโุดยนกัชาตพินัธุ์วิทยา ใน
อีกด้านหนึ*งจํานวนผู้ใช้ภาษาใน 5  ประเทศเหลา่นี �คดิเป็น 3.2  

เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก แม้น้อยกวา่ในแปซิฟิก (0.1 เปอร์เซ็นต์
ของคนทั �งโลก 18.1 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) และทวีปเหนือ
และอเมริกาใต้ (0.8 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  14.4 เปอร์เซ็นต์ของ

ภาษาทั �งโลก) แตเ่มื*อเทียบกบัในยโุรป (26.1 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  3.4 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) หรือ
เอเชียทั �งหมด (60.8 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  33.6 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) ก็อาจกลา่วได้ว่ามีความ
หลากหลายของภาษาในสดัสว่นเดียวกบัประชากรในภมูิภาคลุม่นํ �าโขง1 

 
ประเทศ จาํนวนผู้ใช้ จาํนวนภาษา ภาษาที�มีผู้ใช้ 

น้อยกว่า 10,000 คน 

ตัวอย่าง 

กมัพชูา 13,511,970 23 12 ขา่พร้าว  สาํเร สะโอจ 

ลาว 5,349,894 84 47 ขา่ตองเหลอืง อาเร็ม ชตุ 

พมา่ 47,319,800 111 35 ดะน ุ ดชิน  ฮปอน 

ไทย 51,668,997 74 28 บีซู  ชอง  ปลงั 

เวียดนาม 75,650,099 106 42 อาเร็ม  ชตุ  เอ็ น 

รวม (5 ประเทศ) 193,500,760 398 164  

รวมทั �งโลก 5,959,511,717 6,909 3,524  

เปอร์เซ็นต์ 3.2 เปอร์เซ็นต์ 5.8 เปอร์เซ็นต์   

     ตาราง: ความหลากหลายทางภาษาใน 5 ประเทศลุ่มนํ�าโขง 
 

ภาษาของกลุ่มชาตพัินธ์ุต่างๆ สร้างความหลากหลาย 

จาก 398 ภาษาที*ใช้ใน 5 ประเทศลุม่นํ �าโขงพบวา่มี 164  ภาษา (41.2 เปอร์เซ็นต์) ที*คนพดูน้อยกวา่ 
10,000 คน2 ขณะที*การคงอยู่ของภาษาอาจไมข่ึ �นอยู่กบัจํานวนผู้ใช้ภาษานั �นๆ ทั �งหมด (Nettle and Romaine 

2000) ด้วยการคํานวณจากการเปรียบเทียบ (Crystal 2000) ประมาณวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ของภาษาในโลกจะ
สญูหาญไปภายใน 100  ปี และภาษาในโลกที*มีคนพดูน้อยกวา่ 10,000 คนอยูที่* 51 เปอร์เซ็นต์ (3,524 
ภาษา) ดงันั �นจงึมีโอกาสสงูที*ภาษาในกลุม่ชาตพินัธุ์ 164 ภาษาในลุม่นํ �าโขงจะสาบสญูไประหวา่งศตวรรษที* 
21  คาดวา่ 1  หรือ 2 ภาษา ใน 5 ประเทศลุม่นํ �าโขงจะหายสาบสญูไปทกุปี ภาษามีการหายสาบสญูและ
พฒันาอยา่งตอ่เนื*องในประวตัศิาสตร์ แตอ่ตัราการสาบสญูก็เพิ*มอยา่งมากตลอด 500 ปีที*ผา่นมา (Nettle 

and Romaine 2000) 

วดัมอญในราชบุรี ภาคตะวนัตกของไทย 
(กนัยายน 2555) 
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ภัยคุกคามต่อภาษาในกลุ่มชาตพัินธ์ุ 

ปัจจยัใหญ่ที*สดุที*คกุคามภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ในลุม่นํ �าโขงคือการแพร่กระจายของภาษาหลกั 
เชน่ ภาษาประจําชาติและภาษาราชการ โดยเฉพาะการศกึษาภาคบงัคบัที*สนบัสนนุหรือบงัคบัใช้ภาษา
หลกั ขณะที*เดก็กลุม่ชาตพินัธุ์มีความจําเป็นและมีสิทธิในการเรียนภาษาประจําชาตแิละภาษาราชการ  แต่
ครูหรือพอ่แมเ่องพยายามจํากดัการใช้ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ทั �งโดยตรงและทางอ้อม ทําให้เดก็ตั �งคําถามถึง
คณุคา่ของการเกิดและการเลี �ยงดอูบรมสั*งสอนของตวัเอง ด้วยเหตนีุ �ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์จงึไมไ่ด้มีการใช้ใน
โรงเรียนหรือแม้แตใ่นบ้านและไมอ่าจสง่ผา่นไปยงัคนรุ่นตอ่ไป นอกจากนี �ภาษาหลกัยงัขยายตวัผา่นทีวี วิทย ุ

หนงัสือพิมพ์ และการสื*อสารอื*นๆ เชน่เดียวกบัวฒันธรรมป๊อบในหนงัและดนตรี อีกทั �งการเปิดประชาคม
อาเซียน AEC (Association of Southeast Asian Nations) ในปี 2558 (2015) ของกลุม่ประเทศอาเซียนได้ตก
ลงที*จะใช้ภาษาองักฤษเป็นช่องทางการสื*อสาร ทําให้ยากที*จะให้ความสนใจความสําคญัในคณุคา่ของ
ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ 

ความขดัแย้งและสงครามกลางเมือง  ภยัธรรมชาติ   
โรคระบาด และการ(บงัคบั)ย้ายถิ*นฐานจากการพฒันาขนาดใหญ่ เช่น 
การสร้างเขื*อนกําลงัคกุคามตอ่ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ กลุม่คนที*พดูภาษา
มอแกนซึ*งเป็นคนพื �นถิ*นอาศยัอยูท่างตอนใต้ของพมา่และไทย ซึ*งก่อน
นั �นก็โดนเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสงัคมอยูแ่ล้ว ได้ประสบภยั
แผน่ดนิไหวและซนึามิในเดือนธนัวาคม 2547 (2004) โดยเฉพาะพวกที*
อาศยัอยูต่ามชายฝั*ง นอกจากสญูเสียเรือและบ้านไปกบัซินามิแล้ว ยงั
พบกบัวิกฤตดงักลา่วด้วย (Skehan 2012)  และกลุม่คนที*พดูภาษาอุ
ก๊อง---ภาษาในตระกลูภาษาจีน-ทิเบต - อาศยัอยูใ่นภาคตะวนัตกของ
ไทยถกูบงัคบัให้ย้ายถิ*นฐานเพราะการสร้างเขื*อนของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย (EGAT) ด้วยเหตนีุ �ความเป็นบกึแผ่นเหนียวแน่นของชมุชนท้องถิ*นจงึออ่นแอลง เกิด
อปุสรรคในการรักษาภาษาและอตัลกัษณ์ (Bradley 1989)  

 
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์นั �นเตม็ไปด้วยภมูิปัญญาและความรู้

สะสมผา่นประเพณีวีถีชีวิตและการอยู่รอดในธรรมชาตขิองผู้คนรุ่นแล้ว
รุ่นเลา่ นกัวิจยัทา่นหนึ*งกลา่ววา่ คนเราเกิดมาพร้อมสิทธิในการพดู
ภาษาและวฒันธรรม (McCarty et al. 2007) เทา่กบัวา่การหายสาบสญู
ของภาษาก็ทําให้ภมูิปัญญาหายไปด้วย และยงัมีอนัตรายจากการถกู
ปฏิเสธสิทธิทางวฒันธรรมของผู้คนกลุม่นั �นๆ อีก เราไมไ่ด้กําลงัประสบ
วิกฤตในแง่ความหลากหลายทางชีววิทยาเทา่นั �น แตเ่ป็นวิกฤตในแง่

ผู้หญิงขมุ เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย  
ทางเหนือของลาว 

ผู้หญิงงวน ที-ลุ่มนํ�าเซโขง  
ทางตอนใต้ ของลาว 
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ความหลากหลายทางภาษาด้วย  
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โตะชิยูกิ โดะอิ 

 
                                                 
1
  ในแอฟรกิา 12.2 เปอรเ์ซน็ต์ ของคนทั �งโลกใช ้20.5 เปอรเ์ซน็ต์ ของภาษาทั �งโลก 

2  Nettle (1999) รายงานว่ารอ้ยละของภาษาที"มผีูใ้ชน้้อยกว่า 10,000 คน คอื 92.8 เปอรเ์ซน็ต์ ในออสเตรเลยี/โอเชยีนเนีย  
76.5 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิาใต ้  77.8 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิาเหนือ   36.4 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิากลาง   32.6 เปอรเ์ซน็ต์ ในแอฟรกิา และ 
30.2 เปอรเ์ซน็ต์ ในยุโรป อตัราเฉลี"ยทั �งโลกอยู่ที" 59.4 เปอรเ์ซน็ต ์และในเอเชยี 52.8 เปอรเ์ซน็ต ์
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แม่นํ �าโขงสายหลัก: มองย้อนกลับไปที�การพัฒนาเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �า 

 
 

การเปลี�ยนแปลงในกรอบโครงสร้างนานาชาต ิเพื�อการจัดการทรัพยากรนํ �าในแม่นํ �าโขง 
นบัตั �งแตปี่ 2543 (2000) โครงการพฒันาเขื�อนในแมนํ่ �าสายหลกัอยา่งแมนํ่ �าโขงได้มีการดําเนินการ

พฒันาอยา่งจริงจงั โครงการนี �มีความเป็นมาอนัยาวนานย้อนกลบัไปจนถึงปี 2500 (1957) ซึ�งในปีนั �น 
ประเทศญี�ปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และประเทศตา่งๆ ได้เสนอโครงการให้ความชว่ยเหลือสําหรับโครงการ
พฒันาลุม่นํ �าโขง ในการประชมุประจําปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาตภิมูิภาค
เอเชียและตะวนัออกไกล (ECAFE) – ซึ�งขณะนี �คือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่เอเชียและ
แปซิฟิก – เอสแคป (ESCAP) โดยที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อการสํารวจลุม่นํ �าโขงตอนลา่ง (ที�รู้จกักนั
โดยทั�วไปในชื�อ คณะกรรมการแมนํ่ �าโขง) ได้ก่อตั �งขึ �นจากคําแนะนําในการประชมุครั �งนี � คณะกรรมการ
แมนํ่ �าโขงถกูตั �งให้เป็นตวักลางในการประสานกนัระหวา่งรัฐ เพื�อให้เกิดการรวมตวักนัของทรัพยากรไฟฟ้า
พลงันํ �าและการชลประทานในแมนํ่ �าโขง ประเทศที�เข้าร่วมโครงการดงักลา่วในเวลานั �นมีสี�ประเทศในบริเวณ
ลุม่นํ �าโขงตอนลา่ง คือ ไทย ลาว กมัพชูา และเวียดนาม 

อยา่งไรก็ดี หลงัจากการเกิดสงครามอินโดจีน [2489 ถึง 2497 (1946-1954)] ประเทศตา่งๆ ใน
บริเวณลุม่นํ �าโขงตอนลา่งก็ได้รับความเสียหายอยา่งรุนแรงจากสงคราม และในปี 2518 (1975) ลาว กมัพชูา 
และเวียดนามกลายเป็นประเทศสงัคมนิยม ในขณะที�กมัพชูาถกูโดดเดี�ยวจากสงครามกลางเมือง ประเทศ
อื�นๆ อีกสามประเทศก็ยงัคงดําเนินกิจกรรมในฐานะที�เป็นคณะกรรมการชั�วคราวแมนํ่ �าโขงตอ่ไปตั �งแตปี่  
2521 (1978) แตก่ารดําเนินงานดงักลา่วก็ยงัไมไ่ด้ทําให้เกิดการเคลื�อนไหวใดๆ ที�จะนําไปสูค่วามร่วมมือใน
การพฒันาแมนํ่ �าโขง อยา่งไรก็ดี เมื�อสงครามในกมัพชูาสงบลง และประเทศเกิดสนัตภิาพขึ �นอีกครั �ง ทั �งสี�
ประเทศดงักลา่วก็ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืนของลุม่นํ �าโขง (รู้จกั
กนัโดยทั�วไปในชื�อ ความตกลงแมนํ่ �าโขง) เมื�อปี 2538 (1995) และคณะกรรมการชั�วคราว ก็ถกูปฏิรูป
กลายเป็นคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง (MRC) ในปัจจบุนั  

การทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง คือประสานงานให้เกิดการพฒันาแหลง่นํ �าร่วมกนั คือ
การใช้ การจดัการ และการรักษาทรัพยากรนํ �าในลุม่นํ �าโขง นอกจากนี �คณะกรรมาธิการยงัมีสว่นร่วมในการ
ทํางานในอีกหลายๆ ภาคสว่น รวมถึงการบํารุงรักษาการชลประทาน และการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ป้องกนัภยัแล้ง การเดนิเรือ ไฟฟ้าพลงันํ �า การควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การประมง การจดัการการพฒันา
ลุม่นํ �า สิ�งแวดล้อม และการทอ่งเที�ยว ทั �งนี � ในปี 2539 (1996) จีนและพมา่ได้กลายเป็น “ประเทศคูเ่จรจา” 

ภายใต้กรอบความร่วมมือ แตท่ั �งสองประเทศก็ยงัไมไ่ด้เป็นประเทศสมาชิกของ MRC อยา่งเป็นทางการ
จนถึงในขณะนี � (สิงหาคม 2556) 

โครงสร้างการทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง ประกอบไปด้วยสว่นงานถาวรสามสว่น คือ 
คณะมนตรี คณะกรรมการร่วม และสํานกังานเลขาธิการ กลา่วคือในคณะมนตรี จะประกอบไปด้วยตวัแทน
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ของประเทศสมาชิกระดบัรัฐมนตรี และในคณะกรรมการร่วมจะประกอบไปด้วยตวัแทนประเทศสมาชิก
ระดบัข้าราชการระดบัสงู และแตล่ะประเทศสมาชิกทั �งสี�ได้จดัตั �งคณะกรรมการแมนํ่ �าโขงแหง่ชาต ิ(NMC) 

ขึ �น ทั �งนี �คณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขงยงัจดัการประชมุอภิปรายประจําปี เพื�อเปิดโอกาสให้กลุม่ที�ปรึกษาซึ�ง
เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน ที�ประกอบไปด้วยญี�ปุ่ น ชาตติะวนัตกที�ให้ความช่วยเหลือ และองค์กร
ระหวา่งประเทศ ได้แสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบัการทํางานของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง 
 
 

การพัฒนาเขื�อนในแม่นํ �าสายหลัก1 

 

ในชว่งระหวา่งปี 2498 -2502 (ครึ�งหลงัของ
ศตวรรษที� 1950) คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงได้ทําการ
สํารวจพื �นที�เพื�อหาทําเลที�สร้างเขื�อน เพื�อผลกัดนัให้เกิด
โครงการไฟฟ้าพลงันํ �าและการชลประทานขึ �นในลุม่นํ �าโขง
ตอนล่าง และตั �งแตปี่ 2503-2512 (ศตวรรษที� 1960) 
โดยประมาณ คณะกรรมาธิการได้วางแผนการสร้างเขื�อน
อเนกประสงค์ชดุแบบขั �นบนัไดขนาดใหญ่ 7 แหง่ ในลุม่
นํ �าโขงตอนลา่ง ซึ�งแผนการสร้างเขื�อนดงักลา่วได้ถกู
นําเสนอในแผนการพฒันาทรัพยากรนํ �า ในปี 2513 (1970) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรับมือกบัความต้องการด้านไฟฟ้า
พลงันํ �า การควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การชลประทาน 
และการปรับปรุงการเดินเรือ เขื�อนดงักล่าวนี �จะมีกําลงั
การผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกนัถึง 23,300 เมกะวตัตส์ (MW) 

และจะสามารถรองรับนํ �าในแมนํ่ �าโขงได้มากกวา่หนึ�งในสามของทั �งหมดตอ่ปี อยา่งไรก็ดี โครงการนี �ไมเ่คย
ประสบความสําเร็จ เนื�องมาจากความหวาดกลวัที�โครงการอาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม 
ความยากลําบากในการระดมเงินทนุ และปัญหาความขดัแย้งในภมูิภาคอินโดจีน ทั �งนี � เพื�อลดจํานวน
ชาวบ้านในพื �นที�ที�ต้องย้ายถิ�นฐาน คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงจงึได้เสนอโครงการเขื�อนบนแมนํ่ �าสายหลกัที�
มีขนาดเล็กลง แตมี่จํานวนเขื�อนมากขึ �นในแผนการพฒันาทรัพยากรนํ �าฉบบัแก้ไขปรับปรุงใหม ่ปี 2530 

(1987) 

ก่อนที�สํานกังานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานชั�วคราวจะถกูยกเลิกไปในปี 2537 (1994) 
ทางสํานกังานได้ออกรายงานการก่อสร้างเขื�อนทั �งหมดจํานวนสงูสดุถึง 11 เขื�อนในลุ่มนํ �าโขงตอนลา่ง ทั �งนี �
ตามรายละเอียดของแผนงานที�เสนอในรายงาน จะมีการทยอยสร้างเขื�อนทั �งหมด โดยมีความสงูตั �งแต ่30 
ถึง 60 เมตร และมีความยาวอา่งเก็บนํ �ารวมทั �งสิ �น 600 กิโลเมตร ทั �งนี �การก่อสร้างเขื�อนดงักลา่วจะต้องมีการ

แผนที�เขื�อนบนแม่นํ�าสายหลกั 
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โยกย้ายที�อยู่อาศยัของประชาชนในพื �นที�ประมาณ 57,000 คน นอกจากนี � ในรายงานยงัได้นําเสนอลําดบั
ความสําคญัของเขื�อน 9 แหง่ ที�จะสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้ารวมกนัได้ถึง 13,350 เมกะวตัตส์ 

 ปัจจบุนันี � นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัในจีน ก็ยงัมีแผนการสร้าง
เขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัอีก 12 แหง่ รวมทั �งโครงการที�ได้รับการผลกัดนัจากบริษัทเอกชนของไทย ซึ�ง
ขณะนี �กําลงัดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุในลาว  
 

ชื�อโครงการ (ที�ตั �ง) กําลังการผลิต วัตถุประสงค์หลัก โครงงาน หรือบริษัทและประเทศ
รับผิดชอบ 

ปากแบง (ลาวตอนเหนือ) 1,230 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Datang International Power Generation 

Co. Ltd. ประเทศจีน 

ไซยะบรีุ (ลาวตอนเหนือ)
  

1,260 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

บริษัท ช. การช่าง จํากดั (มหาชน) 
ประเทศไทย 

ปากลาย (ลาวตอนเหนือ) 1,320 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Sinohydro and China National 
Electronics Imports and Exports 

Cooperation ประเทศจีน 

หลวงพระบาง (ลาวตอน
เหนือ) 

1,500 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศเวียดนาม 

Petrovietnam Power Engineering 
Consulting Joint Stock Company 

ประเทศเวียดนาม 

ปากชม (พรมแดนไทย – ลาว) 1,079 เมกะวตัต์   กระทรวงพลงังานไทย และกระทรวง
พลงังานและเหมืองแร่แหง่ชาตลิาว 
(มอบหมายให้ทําการศกึษา) 

สานะคาม (ลาวตอนเหนือ) 700 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

Datang International Power Generation 
Co., Ltd. and Datang Overseas 

Investment Co. Ltd., ประเทศจีน 

บ้านกุ่ม (พรมแดนไทย – 

ลาว) 
2,175 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่

ประเทศไทย 

กระทรวงพลงังาน ประเทศไทย 
(มอบหมายให้ทําการศกึษา) 

ลาดเสือ (ลาวตอนกลาง) 686 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย 

บริษัทเจริญเอ็นเนอร์ยี� แอนด์ วอเทอร์ 
เอเชียจํากดั ประเทศไทย 

ดอนสะโฮง (ลาวตอนใต้) 240 เมกะวตัต์ จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทย, กมัพชูา, และ
เวียดนาม 

Mega First Corporation Bhd. 

 ประเทศมาเลเซีย 

ทา่โก (ลาวตอนใต้) 50 เมกะวตัต์ ผลิตเพื�อเป็นแหล่งพลงังานใน
ประเทศลาว 

Compagnie Nationale du Rhone, France 
and Electricité du Laos 

สตงึเตร็ง (กมัพชูา) 978 เมกะวตัต์ และ 
591 เมกะวตัต์ 

จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศเวียดนาม 

Open Joint Stock Co. Bureyagessttroy, 

ประเทศรัสเซีย 

ซมับอร์ (กมัพชูา) 3,300 เมกะวตัต์ และ 
2,600 เมกะวตัต์ 

จําหน่วยพลงังานไฟฟ้าแก่
ประเทศไทยและเวียดนาม 

China Southern Power Grid ประเทศจีน 

ตาราง: ชื�อโครงการและสรุปสาระสําคญัของเขื�อนบนแม่นํ�าสายหลกัในลุ่มนํ�าโขงตอนล่าง  
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การพัฒนาต้นนํ �าโดยประเทศจีน 

 

ในเขตพรมแดนประเทศจีน แมนํ่ �าโขงนั �น
เป็นที�รู้จกักนัในนาม แมนํ่ �าหลานชั�งเจียง โดยในปี 
2544 (2001) รัฐบาลจีนได้อนมุตัโิครงการ “ ซีเตี �ยน 
ตงซง่”(Xidian Dongsong) หรือโครงการสง่ไฟฟ้า
จากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก ซึ�งโครงการดงักลา่ว
เป็นโครงการหนึ�งในแผนที�สิบ ที�ทั �งแผนมีระยะเวลา
ห้าปี โครงการนี �จะกระจายพลงังานที�ผลิตได้จาก
พลงันํ �าจํานวนมหาศาลในภาคตะวนัตกของจีน ไป
ยงัภาคตะวนัออก เชน่ กวา่งตงและเซี�ยงไฮ้ ที�มี
ปัญหาขาดแคลนพลงังานมาช้านาน ลุม่แมนํ่ �าหลาน
ชั�งเจียงในจงัหวดัยนูนานนั �น เชื�อกนัวา่เป็นแหลง่ที�มี
ศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลงันํ �าได้สงูสดุ โดยในปี 2552 (2009) อตัราการใช้ประโยชน์จากพลงังานนํ �าอยูที่�
ราวๆ 7 เปอร์เซ็นต์ แตห่ากว่าเขื�อนทั �งหมด 8 แหง่ในแผนงานที�วางไว้ เริ�มทํางานพร้อมกนัภายในปี 2563 

(2020) คาดว่าอตัราการใช้ประโยชน์จากพลงังานนํ �าจะเพิ�มขึ �นถึง 58 เปอร์เซ็นต์  
จากเขื�อนทั �งหมด 8 แหง่  มี 6 เขื�อนที�สร้างเสร็จสมบรูณ์และเปิดใช้งานแล้ว (คือ เสี�ยววาน กงกัLว

เฉียว จิ�งหง ต้าเฉาชาน มา่นวาน และนั�วจาตู้) สําหรับเขื�อนอีก 2 แหง่ (คือ ก๋านหลั�นป้า และเหมิงซง่) ยงัอยู่
ในขั �นตอนการวางแผน เขื�อนเสี�ยววานเป็นเขื�อนคอนกรีตรูปโค้ง สงู 292 เมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของจีน รองจากเขื�อนสามหบุเขา (the Three Gorges Dam) เขื�อนเสี�ยววานเป็นเขื�อนอเนกประสงค์ที�มี
ประโยชน์ทั �งในการควบคมุและป้องกนัอทุกภยั การชลประทาน การควบคมุตะกอน และการขนสง่ทางนํ �า 
แตว่ตัถปุระสงค์หลกัของเขื�อนนี �คือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกําลงัการผลิตอยูที่� 4,200 เมกะวตัต์ คิด
คร่าวๆ เทา่กบัพลงังานครึ�งหนึ�งของทั �งหมดที�สง่ไปยงัจงัหวดักว่างตง และจงัหวดัชายฝั�งทะเลอื�นๆ ของจีน 

 

ยังไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์จากแม่นํ �าโขงอย่างยั�งยืน 
ตามที�ได้กลา่วไปแล้วข้างต้น ประเทศจีนยงัไมไ่ด้เป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการในคณะกรรมาธิการ

แมนํ่ �าโขง และยงัไมมี่เวทีสําหรับการอภิปรายหารือกบัประเทศตา่งๆ ที�อยูท่างตอนลา่งของแมนํ่ �า ในบริบทที�
เกี�ยวกบัการพฒันาแมนํ่ �าโขง รัฐบาลจีนยดึตดิกบัมมุมองที�วา่ อิทธิพลหรือผลกระทบของเขื�อนหลานชั�งเจียง
ตอ่บริเวณตอนล่างของแมนํ่ �าโขงนั �นมีเพียงเล็กน้อย และทางรัฐบาลจะยงัคงผลกัดนัการพฒันาเขื�อนบน
แมนํ่ �าสายอื�นๆ ในประเทศจีนตอ่ไป  ในบริเวณลุม่นํ �าตอนลา่ง ลาวยงัคงดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุ
ตอ่ไปเพียงลําพงั ในขณะเดียวกนั คณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงในฐานะที�เป็นตวักลาง ก็ถกูตั �งคําถาม ทั �งนี � 
ตามข้อเท็จจริงที�วา่ การสร้างเขื�อนในลํานํ �าสาขานั �นได้ส่งผลเสียหายอยา่งมาก2 การสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �า

แผนที�เขื�อนหลานชั�งเจียง 
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โขงจะทําลายสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดผลเสียตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที�ใช้ชีวิตพึ�งพาธรรมชาตใิน
บริเวณนั �น อย่างไรก็ดี เมื�อข้อตกลงแมนํ่ �าโขงมีผลบงัคบัใช้ในปี 2537 (1994) การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย กระบวนการการตดัสินใจในการพฒันาแม่นํ �าโขง (เชน่ ชาวบ้านและประชากรที�อาศยัอยูใ่นแถบลุม่
นํ �าโขง และนกัวิจยัที�มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง) นั �นขาดหายไปในการทําข้อตกลง สิ�งที�จําเป็น
ในตอนนี � ไมใ่ชก่ารพฒันาแมนํ่ �าโขงที�หมายถึงการก่อสร้างเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �า แตเ่ป็นการศกึษาอยา่ง
ละเอียดและการประเมินผลกระทบโดยรวมที�เป็นผลมาจากการพฒันาลุม่แมนํ่ �าทั �งหมด โดยกระทําอยูบ่น
พื �นฐานที�ทกุฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกนั เพราะการปรึกษาหารือกนัเฉพาะในหมูรั่ฐบาลของแตล่ะประเทศ
กบัหนว่ยงานด้านการพฒันานั �นไมเ่พียงพอ ทั �งนี �เพื�อให้เกิดการใช้ประโยชน์แมนํ่ �าโขงอยา่งยั�งยืน ดงันั �น จงึ
จําเป็นต้องมีการสร้างกรอบการทํางานใหม ่ที�ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ชาวบ้านหรือประชากรในพื �นที�ที�
ได้รับผลกระทบและพลเมืองในลุม่นํ �าโขงได้มีโอกาสมีสว่นร่วม  
 

เอกสารอ้างอิง 
China Newspaper Network. China’s Hydropower Base Moves West: Tibet, Qinghai, and Yunnan can be Bases (August 11, 

2009). http://energy.people.com.cn/GB/9833213.html  

Mekong River Commission (MRC). Organizational Structure. http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/organisational-
structure/ (Last accessed on July 31, 2013) 

 

ยูกะ คิกูจิ 
                                                 
1  ดบูทที� 2-2 การพฒันาเขื�อนบนแมนํ่�าสายหลกั: การสรา้งเขื�อนไซยะบุรลีว่งหน้าโดยปราศจากขอ้ตกลง ในหวัขอ้นี�เราไดส้รุปประวตักิาร
พฒันาเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�าบนแมนํ่�าโขงสายหลกัไว ้ 

2
 ดบูทที� 2-4 ปญัหาสิ�งแวดลอ้มขา้มพรมแดน: การพฒันาเขื�อนบนแมนํ่�าเซซาน แมนํ่�าเซรยป์ก และแมนํ่�าเซกอง (3S) และบทที� 2-5 

ผลกระทบทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของการพฒันาอย่างรวดเรว็บนลาํนํ�าสาขาของแมนํ่�าโขง: กรณโีครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า นํ�าเทนิ 2 
ในลาว 
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การพัฒนาเขื�อนบนแม่นํ �าสายหลัก: การดาํเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบุรีล่วงหน้าโดย
ปราศจากข้อตกลง 

 
 

การประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ 
(SEA) ตามคําสั�งของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง (MRC) พบวา่ 
หากดําเนินโครงการเขื�อนทั $ง 11 แหง่ในลุม่นํ $าโขงตอนลา่งตาม
แผนที�วางไว้ จะมีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ $นตามมาดงัตอ่ไปนี $1 

1） 55 เปอร์เซ็นต์ของพื $นที�ลุม่นํ $าจะกลายเป็นอา่งเก็บนํ $า 
หรือการไหลของนํ $าเกิดการเปลี�ยนแปลงกะทนัหนัอนั
เนื�องมาจากการปล่อยนํ $าในเขื�อน 

2） จํานวนสายพนัธุ์ปลาในแมนํ่ $าอาจลดลงถึง 26 
เปอร์เซ็นต์ ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ ประเมินคา่ความเสียหาย
อยูที่� 50 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี โดยที�การประมงใน
อา่งเก็บนํ $าสามารถชดเชยส่วนที�หายไปได้เพียง 1 ใน 10  

3） สตัว์นํ $าทั $งที�อาศยัอยูใ่นบริเวณนั $น และที�ใกล้จะสญูพนัธุ์ประมาณ 100 ชนิด เชน่ปลาโลมาอิรวดี 
และปลาบกึยกัษ์แมโ่ขงอาจสญูพนัธุ์ 

4） นํ $าทว่มพื $นที�ทางการเกษตร ทําให้เกิดความเสียหายกบัเกษตรกรรม คดิเป็นมลูคา่ถึง 5 ล้าน
ดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี นอกจากนี $ปริมาณตะกอนในแมนํ่ $ายงัอาจลดลงมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ ทําให้
ขาดแร่ธาตแุละสารอาหารในดนิ สง่ผลให้เกษตรกรจําเป็นต้องใช้ปุ๋ ยเพิ�มมากขึ $น ทําให้มีคา่ใช้จา่ย
โดยรวมเพิ�มขึ $น 24 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปี ความเสียหายที�จะเกิดขึ $นกบัการเพาะปลกูหรือ
เกษตรกรรมริมฝั�งแมนํ่ $ามากกวา่ 21 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ซึ�งประโยชน์ด้านการชลประทานที�จะได้รับ
จากเขื�อนจะอยูที่�ราวๆ 15 ล้านดอลลาห์สหรัฐตอ่ปีเทา่นั $น 

5） ผลกระทบยงัจะเกิดขึ $นตอ่พื $นที�ราบลุม่ที�อดุมสมบรูณ์และตามชายฝั�งแมนํ่ $าเชน่ โตนเลสาบ ใน
กมัพชูา และพื $นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ $าของเวียดนาม ผลิตผลทางการเกษตรและการทําประมงนํ $า
จืดและตามชายฝั�งจะได้รับความเสียหาย พื $นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ $า ชายฝั�งทะเลและแมนํ่ $าจะถกู
กดัเซาะเร็วขึ $น และ 

6） วิถีชีวิตและแหลง่อาหารของประชากรจํานวนประมาณ 30 ล้านคนที�ทําการประมงเพื�อเลี $ยงชีพจะ
ถกูคกุคาม 

 

ความท้าทายอยา่งหนึ�งที�เขื�อนบนแมนํ่ $าสายหลกัเหลา่นี $แสดงให้เห็นคือ ความจําเป็นที�จะต้องมีการ
จดัการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตใินภมูิภาคแมนํ่ $าโขงนี $ร่วมกนั ซึ�งประเดน็นี $แสดงให้เห็นจาก

แม่นํ�าโขง มองจากแก่งคุดคู้ในอาํเภอเชียงคาน 

จังหวดัเลย ในภาคอสีานของไทย ชาวบ้านในพื�นที$

กาํลงัเป็นกงัวลต่อผลกระทบของเขื$อนไซยะบุรีที$จะ
มีต่อพื�นที$บริเวณนั�น (พฤษภาคม 2553) 
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การสร้างเขื�อนในลุม่แมนํ่ $าเซซาน ในเวียดนาม กําลงัสง่ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมแบบข้ามพรมแดนตอ่
ชมุชนตา่งๆ ที�อาศยัอยูบ่ริเวณท้ายเขื�อนตามแนวชายแดนกมัพชูา แตก็่ยงัไมมี่การแก้ไขปัญหาที�มี
ประสิทธิภาพจากหนว่ยงานใดที�เกี�ยวข้อง ไมว่า่จะเป็นรัฐบาลของประเทศในแถบนี $ หรือจาก
คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง2 ในเรื�องของการพฒันาแมนํ่ $าสายหลกั ลาว ไทย กมัพชูา และเวียดนาม ตา่ง
ร่วมลงนามในสนธิสญัญาแมนํ่ $าโขงเมื�อปี 2538 (1995) ข้อตกลงฉบบันี $ได้กําหนดขั $นตอนการเจรจาตอ่รอง
ระหวา่งผู้ลงนาม ซึ�งเป็นการกําหนดบทบาทและให้ความสําคญัตอ่คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง แตข่ณะนี $
ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการฯ กําลงัถกูทดสอบ3 

 

กรณีเขื�อนไซยะบุรี: รัฐบาลลาวกาํลังทาํให้คณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขงเสียหน้า 
 

โครงการที�กําลงัดําเนินการอยา่งรวดเร็วที�สดุใน
ภมูิภาคแมนํ่ $าโขงทั $งตอนกลางและตอนล่างคือ โครงการ
เขื�อนไซยะบรีุทางเหนือของลาว เมื�อเดือนกนัยายน 2553 

(2010) รัฐบาลลาวได้แจ้งตอ่คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขง
เกี�ยวกบัแผนการสร้างเขื�อน ซึ�งทําให้เกิดขั $นตอนการเจรจา
ตอ่รองขึ $นเป็นครั $งแรกตามที�กําหนดไว้ในข้อตกลงแมนํ่ $าโขง 
ภาคประชาคม – ซึ�งรวมถึงองค์กรพฒันาเอกชนทั $งท้องถิ�น

และนานาชาต ิและองค์กรภาคประชาสงัคมตา่งๆ ที�เคยแสดงความกงัวลและท้วงตงิ – รวมทั $ง “หุ้นสว่น”
ในการพฒันา เชน่ รัฐบาลญี�ปุ่ น ชาตติะวนัตก และสถาบนัการเงินตา่งชาต ิทกุฝ่ายตา่งเข้าร่วมในขั $นตอน
การเจรจา นอกจากนี $ นอกเหนือไปจากการประเมินด้านสิ�งแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ (SEA) แล้ว ยงัมีการศกึษา
เพิ�มเตมิในแง่ของผลกระทบที�จะมีตอ่การประมง และการประเมินความคุ้มทนุในการลงทนุอีกด้วย ในขณะ
ที�การเจรจาดําเนินไปรัฐบาลเวียดนามและกมัพชูาตา่งก็แสดงความกงัวล และสื�อของไทยยงัเปิดเผยวา่
รัฐบาลลาวได้เริ�มการก่อสร้างในโครงการนี $ไปแล้วก่อนหน้าที�การเจรจาจะเรียบร้อย ซึ�งเรื�องนี $ยิ�งทําให้
คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงถกูวิพากษ์วิจารณ์มาก โดยเฉพาะจากภาคประชาคมในเรื�องความไมโ่ปร่งใสใน
การทํางาน และไมส่ามารถให้ข้อมลูที�เพียงพอแก่สาธารณชน คณะกรรมาธิการแม่นํ $าโขงจงึได้จดัการ
ประชมุของคณะมนตรีขึ $น (การประชมุระดบัรัฐมนตรี) ในเดือนธนัวาคม 2554 (2011) และที�ประชมุได้ลงมติ
ให้ทําการศกึษาเพิ�มเตมิในเรื�องที�เกี�ยวกบัการพฒันาเขื�อนบนแมนํ่ $าสายหลกั ซึ�งได้รับเงินสนบัสนนุจาก
รัฐบาลญี�ปุ่ นและรัฐบาลชาติอื�นๆ ทั $งนี $ ก่อนหน้าการประชมุคณะมนตรี รัฐบาลลาวได้ให้คํามั�นสญัญาวา่จะ
หยดุการก่อสร้างไว้ก่อนจนกวา่ชาตสิมาชิกทั $งหลายจะได้ข้อตกลงร่วมกนั 

 ขณะนั $น ความสนใจมุง่ไปที�รัฐบาลลาวว่าจะรักษาสญัญาที�ให้ไว้หรือไมว่า่จะหยดุการก่อสร้างไว้
ก่อนตามข้อตกลงในการประชมุของคณะมนตรี MRC และวา่จะมีการศกึษาเพิ�มเตมิ โดยให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายมีสว่นร่วมหรือไม ่แตท่วา่รัฐบาลลาวก็ยงัคงดําเนินการ

เขื$อนไซยะบุรีขณะดาํเนินการก่อสร้าง (กรกฎาคม 
2012 ภาพโดยอนิเตอร์เนชั$นแนล ริเวอร์ส) 
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ก่อสร้างตอ่ไป โดยอ้างผลการศกึษาของรัฐบาลลาวเองที�วา่ผลกระทบจากเขื�อนไซยะบรีุนั $นมีเพียงเล็กน้อย 
และยงัอ้างอยูฝ่่ายเดียวว่า กระบวนการการเจรจาของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงได้เสร็จสิ $นสมบณ์ูแล้ว 
และเมื�อเร็วๆ นี $ รัฐบาลลาวไมเ่พียงแตป่่าวประกาศถึงประโยชน์ที�จะได้จากการสร้างเขื�อนไซยะบรีุผ่านสื�อ
ของรัฐบาลคือหนงัสือพิมพ์ เดอะเวียนเทียนไทมส์  รัฐบาลก็ยงัริ�เริ�มโครงการใหม่อื�นๆ อีกเชน่ โครงการเขื�อน
ปากแบง ทางภาคเหนือ และโครงการเขื�อนดอนสะโฮงบริเวณใกล้กบัชายแดนกมัพชูาด้วย ในขณะที�ลาว
กําลงัผลกัดนัโครงการเขื�อนไซยะบรีุอยา่งเตม็ที� คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงและหุ้นสว่นในการพฒันาก็ยงัคง
ไมส่ามารถจดัการใดๆ กบักรณีนี $ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทําให้คณะกรรมาธิการแมนํ่ $าโขงพบวา่ 
ข้อตกลงแมนํ่ $าโขงซึ�งเป็นรากฐานที�สร้างคณะกรรมาธิการขึ $นมานั $นกําลงัลม่สลาย  
 

จาํเป็นต้องมีการปรึกษาหารือโดยอ้างอิงจากหลักฐาน 
ตามที�ได้เกริ�นไปแล้วในตอนต้นของบทความฉบบันี $ ความท้าทายหลกัๆ สองประการของโครงการ

สร้างเขื�อนบนแมนํ่ $าโขงสายหลกัคือ 1) ผลกระทบทั $งด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมที�คกุคามวิถีชีวิตและความ
มั�นคงทางอาหารของผู้คนนบัล้านที�อาศยัอยูต่ามลุม่นํ $าโขง และ 2) ความจําเป็นที�จะต้องมีกรอบการทํางาน
ที�ชดัเจนและนําไปใช้ได้ผลจริงในการจดัการและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั และการที�รัฐบาลลาวละเลย
ขั $นตอนหรือระเบียบที�กําหนดไว้ในข้อตกลงแมนํ่ $าโขง และดําเนินการก่อสร้างเขื�อนไซยะบรีุตอ่ไปนั $นถือเป็น
สิ�งที�เลวร้ายที�สดุที�จะเกิดขึ $นในบริบทของความท้าทายสองข้อดงักลา่วข้างต้น ทั $งนี $ผู้ ที�นําเสนอความคดิการ
สร้างเขื�อนไซยะบรีุควรต้องทบทวนผลการศกึษาการสร้างเขื�อน ที�ชี $ให้เห็นผลเสียของการเขื�อนไว้อยา่ง
ชดัเจน ต้องตระหนกัถึงปัญหาที�กําลงัเกิดขึ $นทั $งในวงกว้างและระยะยาว ต้องหยดุการสร้างเขื�อนทนัทีและ
กลบัมาปรึกษาร่วมกนัอยา่งจริงจงักบัภาคประชาสงัคม คูส่ญัญาในการพฒันาของคณะกรรมาธิการแมนํ่ $า
โขงควรต้องสนบัสนนุด้านการเงินและเทคนิคในการศกึษาเพิ�มเตมิ เพื�อหาข้อมลูมาเตมิเตม็สว่นที�ขาด
หายไปในรายงานศกึษา (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในส่วนที�เกี�ยวกบัผลกระทบของเขื�อนไซยะบรีุที�กินบริเวณกว้าง
ในหลายๆ ประเทศ) และต้องพยายามสร้างบรรยากาศในการหารือในหมูส่มาชิกให้เกิดขึ $นด้วย 
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การพัฒนาเขื�อนบนแม่นํ �าสายหลัก และความร่วมมือของภาคประชาสังคมในภูมิภาค 
   

                 
 

แผนการสร้างเขื�อนพลงันํ �าในแมนํ่ �าโขงสายหลกัในปัจจบุนั มีความเป็นมาย้อนหลงัไปจนถึงชว่งปี 
2513-2522 (ศตวรรษที� 1970) อยา่งไรก็ดีในเวลานั �นยงัไม่มีการนําแผนงานดงักล่าวมาปรับใช้ เนื�องมาจาก
สงครามอินโดจีนและปัญหาทางเศรษฐกิจ จนกระทั�งถึงประมาณปี 2533 (ศตวรรษที� 1990) จีนทําการสร้าง
เขื�อนมา่นวานในแมนํ่ �าโขงสายหลกั ภายในประเทศจีนเอง ซึ�งนํามาสูค่วามตระหนกัในปัญหามากขึ �น1 

จีนอ้างวา่ ความต้องการใช้เขื�อนไมเ่พียงแคเ่พื�อการชลประทานและไฟฟ้าเทา่นั �น แตเ่ขื�อนยงัมี
ประโยชน์ในแง่ที�ชว่ยรักษาระดบันํ �าในแมนํ่ �าโขง เพื�อที�เรือขนสง่สินค้าขนาดใหญ่จะได้แลน่ผา่นแมนํ่ �าสายนี �
ได้ และด้วยวตัถปุระสงค์นี �เอง จีนเริ�มระเบดิและทําลายแก่งในแมนํ่ �าสายหลกัในปี 2546 (2003) โดยอ้างวา่
แก่งเหลา่นี �กีดขวางเครื�องนําทางของเรือสินค้า การกระทําดงักลา่วของจีนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อยา่งมากมายจากชมุชนไทยที�อาศยัอยูบ่ริเวณท้ายนํ �า และเมื�อระดบันํ �าในแมนํ่ �าโขงลดตํ�าลงอยา่งฮวบฮาบ
ในปี 2551 (2008) ชมุชนที�อาศยัอยูท่างภาคเหนือของไทยก็รวมตวักนัวิพากษ์วิจารณ์การสร้างเขื�อนในแมนํ่ �า
สายหลกัของจีน ครั �งนี �รัฐบาลจีนมีทา่ทีตอบรับหนงัสือจากคนไทยที�ได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักล่าว
อยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน โดยรับเรื�องผา่นทางสถานเอกอคัรราชทตูจีนในประเทศไทย แตถึ่งกระนั �นก็ยงัไมมี่
การแก้ปัญหาใดๆ จากจีน ประเทศจีนยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง และแม้ว่า
จีนจะเป็นประเทศสมาชิกของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ในโครงการอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ �าโขง 6 ประเทศ 
(Greter Mekong Subregion: GMS) โครงการนี �เน้นความร่วมมือกนัทางด้านเศรษฐกิจ ดงันั �นจงึไมไ่ด้มีการ
วางกรอบแนวคิดด้านประชาสงัคมไว้ในบริบท และไมมี่การกําหนดหนทางแก้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมข้าม
พรมแดนไว้ด้วย 

การแสดงความไม่พอใจของประชาคมต่อการก่อสร้างเขื�อนในแม่นํ�าสายหลัก บริเวณลํานํ�าตอนบน  

ที�หน้าสถานเอกอคัรราชทูตจีน ในกรุงเทพฯ (เมษายน 2553) 
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โครงการก่อสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลกัในตอนกลางและตอนล่างเริ�มเดนิหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมหลงัจากปี 2543 (2000) เป็นต้นมา สงครามที�เคยขดัขวางการพฒันาก็สงบลง และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศเกิดใหมไ่ด้เพิ�มความสามารถในการระดมทนุของบริษัทไมเ่พียงแตใ่น
จีนเทา่นั �น แตย่งัรวมถึงบริษัทตา่งๆ ในไทย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอื�นๆ อีกด้วย ความสนใจใน
ไฟฟ้าพลงังานนํ �าถกูกระตุ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที�เพิ�มมากขึ �นทั �งในไทยและเวียดนาม และจาก
มมุมองด้านการป้องกนัภาวะโลกร้อน ทําให้คนบางกลุม่หนัมามองที�ไฟฟ้าพลงันํ �าวา่เป็นอีกทางเลือกของ
พลงังานฟอสซิล ในขณะที�อีกทางหนึ�ง ชาตติะวนัตก ญี�ปุ่ น และประเทศผู้บริจาคอื�นๆ รวมถึงองค์กรความ
ชว่ยเหลือตา่งๆ ก็เข้ามามีสว่นร่วม  ธนาคารพฒันาเอเชียทําให้ประเทศสมาชิกและภาคเอกชนเข้าถึงธุรกิจ
ไฟฟ้าพลงันํ �าได้ง่ายขึ �นโดยผ่านทางโครงการ GMS ทั �งยงัสนบัสนนุเงินชว่ยเหลือด้านสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู
อยา่งจริงจงั ภาคเอกชนของญี�ปุ่ นเชน่ บริษัทโตเกียว อิเลคทริกส์  (TEPCO) บริษัทมิตซูบชิิ คอร์ปอเรชั�น 
และ เจ พาวเวอร์ ตา่งก็ชว่ยกระตุ้นโดยสนบัสนนุเงินลงทนุให้กบับริษัทด้านไฟฟ้าของไทย โดย TEPCO ได้
ซื �อหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าจํากดัหรือเอ็กโก (EGCO) และในทางกลบักนั เอ็กโกก็สนบัสนนุเงินให้กบับริษัทไซ
ยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทที�ดแูลโครงการเขื�อนไซยะบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราวๆ ปี 2533 (1990) ได้เกิดกลุม่เคลื�อนไหวเพื�อตอ่ต้านการสร้างเขื�อนขึ �นอยา่งจริงจงัในประเทศ
ไทย โดยเกิดจากชาวบ้านที�ต้องการปกป้องสิ�งแวดล้อมและชมุชนของตวัเอง ตั �งแตปี่ 2543 (2000) เป็นต้น
มาก็ได้เกิดเครือขา่ยปกป้องสภาพแวดล้อมและสงัคมลุม่นํ �าโขง และมีกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนจาก
ตา่งประเทศเข้าร่วมด้วย การเคลื�อนไหวตา่งๆ เหลา่นี �นําไปสูก่ารตั �งพนัธมิตรรักษ์แมนํ่ �าโขงขึ �นในปี 2552 

(2009) และกลุม่นี �ได้กลายเป็นแกนนําในการประท้วงโครงการสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลกั ความ

ชาวประมงท้องถิ�นของไทยแสดงป้ายผ้ามีข้อความต่อต้านเขื�อนไซยะบุรี ต่อผู้แทน

นานาชาติที�การประชุมเอเชีย – ยุโรป (ASEM) ที�จัดขึ�นที�เวียงจันทน์ ประเทศลาว 
(พฤศจิกายน 2555 โดยอินเตอร์แนชั�นแนล ริเวอร์ส) 

ตัวแทนชุมชนประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่เอาเขื�อน ในการพจิารณาเรื�องเขื�อนไซยะบุรี  
(กุมภาพนัธ์ 2011 ภาพจากกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน ฟุกุโอกะ ฟอรั�ม ของ ADB) 
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แตกตา่งระหวา่งโครงการรณรงค์นี �กบัความเคลื�อนไหวเพื�อตอ่ต้านเขื�อนแบบเก่าคือ โครงการรณรงค์มีความ
พยายามที�จะให้ชนชั �นกลางที�กําลงัเติบโตของไทยได้เข้าใจและให้การสนบัสนนุ ทําให้เกิดการจดันิทรรศการ
ภาพถ่ายในใจกลางกรุงเทพฯ และให้มีการลงชื�อเพื�อเรียกร้องบนรูปภาพหรือโปสการ์ด การลงชื�อเพื�อ
เรียกร้องดงักลา่วถกูสง่ไปยงัสํานกังานเลขาธิการของคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขง และรัฐบาลของแตล่ะ
ประเทศสมาชิก นอกจากนี �ยงัมีการยื�นอทุธรณ์ไปยงัสื�อทั �งในและตา่งประเทศ ความเคลื�อนไหวของกลุม่ 
“ รักษ์แมนํ่ �าโขง” ถือเป็นความเคลื�อนไหวที�มีการรวมตวักนัอย่างหลวมๆ และองค์กรตา่งๆ ที�เข้าร่วมกบั
กลุม่นี � ตา่งก็มีความเคลื�อนไหวของตวัเองเป็นเอกเทศ ในบริบทนี �ยงัมีกลุม่ที�คอยให้ข้อมลูขา่วสารแก่ชมุชน
ในลุม่นํ �าโขง หุ้นสว่นในการพฒันา ทําการล็อบบี �และจดัการเดนิขบวนประท้วงอยา่งสงบด้วย 

 

 
 

ความเคลื�อนไหวอย่างหนึ�งที�สําคญัคือ องค์กรพฒันาเอกชนของเวียดนามได้นําเสนอข้อมลูแก่
นกัวิจยัที�ทุม่เทให้ความชว่ยเหลือ ด้วยเหตนีุ �ข้อมลูเกี�ยวกบัผลกระทบร้ายแรงที�จะเกิดจากเขื�อนจงึเข้าถึง
สมาชิกของรัฐสภาเวียดนาม ทําให้รัฐบาลเวียดนามวางตวัอยา่งชดัเจน ว่าตอ่ต้านการสร้างเขื�อนไซยะบรีุ  

อยา่งไรก็ดี ปฏิกริยาในไทยนั �นมีหลากหลายรูปแบบกวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเขื�อนไซยะ
บรีุนั �นมีหลายแง่มมุ เนื�องจากการสร้างเขื�อนนี �ดําเนินงานโดยบริษัท ช. การชา่ง จํากดั บริษัทก่อสร้างราย
ใหญ่ของไทย และการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทยก็จะรับซื �อไฟฟ้าที�ผลิตจากเขื�อนนี �เป็นส่วนใหญ่ แตท่ว่าชมุชน
ท้องถิ�นที�อาศยัอยูใ่นภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยนั �นจะเป็นผู้ ที�ได้รับผลกระทบ และใน
ประเดน็ที�เกี�ยวกบัการซื �อขายไฟฟ้า รายงานผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ รัฐบาลไทยคาดคะเนความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าไว้เกินจริง จงึมีการนําเสนอข้อเสนอเป็นมาตรการทางเลือกเพื�อทดแทนความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลงังานทดแทน (Greacen and Greacen 2012) มีการจดัตั �งเครือขา่ยของ
ชมุชนที�ได้รับผลกระทบในประเทศไทยทั �งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และนอกเหนือจากการ
จดัประชมุขึ �นในหลายพื �นที� ทางเครือขา่ยยงัได้ยื�นฟ้องตอ่ศาลปกครองเมื�อเดือนสิงหาคม 2555 (2012) เพื�อ
เป็นการยืนยนัวา่ข้อตกลงในการซื �อขายไฟฟ้าของรัฐบาลนั �น ไมถ่กูต้อง 

ในขณะที�การเคลื�อนไหวของกลุม่ในภาคสงัคมกําลงัถกูจบัตามองวา่จะสามารถมีอิทธิพลตอ่ทิศ
ทางการวางแผนการก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าสายหลกัอยา่งไร พวกเขาก็สมควรได้รับความสนใจมากกวา่นี � 
จากแนวโน้มทางการเมืองและเศรษฐกิจที�มุง่สูก่ารรวมตวักนัในภมูิภาค ที�ให้ความสําคญักบัเป้าหมายทาง

กลุ่มพนัธมิตรรักษ์แม่นํ�าโขง ร่วมจัดงานประชุมเดลต้า ฟอรั�ม ที�ภาคใต้ของเวียดนาม 
(สิงหาคม 2556) 
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เศรษฐกิจ ความตระหนกัในประเดน็นี �กําลงัอยูเ่หนือกวา่พรมแดน และการเคลื�อนไหวของสงัคมหลายๆ 
กลุม่ร่วมกนัก็กําลงัจะเกิดเป็นรูปเป็นร่าง 
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โตะชิยูกิ โดะอิ 
                                                 
1
 ดบูทที� 2-1 แมนํ่�าโขงสายหลกั: มองยอ้นกลบัไปที�การพฒันาเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า 
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ปัญหาสิ�งแวดล้อมข้ามพรมแดน: การพัฒนาเขื�อนบนแม่นํ �าเซซาน เซโปก และเซโขง 
(3S) 

 
 

ภาพรวมของแม่นํ �าเซซาน แม่นํ �าเซรย์ปก และแม่นํ �าเซกอง 

 

แมนํ่ �าเซซาน แมนํ่ �าเซรย์ปก และแมนํ่ �า
เซกอง (แมนํ่ �าทั �งสามสายเป็นที�รู้จกัรวมกนัวา่ 
แมนํ่ �า 3S) แมนํ่ �าทั �งสามสายนี � รวมเอาระบบนํ �า
ที�ใหญ่ที�สดุที�ไหลรวมกนัจากแมนํ่ �าสาขาจน
กลายเป็นแมนํ่ �าโขง เป็นแมนํ่ �านานาชาตทีิ�ไหล
ออกสูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของกมัพชูา จาก
แหลง่กําเนิดบนที�ราบสงูทางตอนกลางของ
เวียดนามและเทือกเขาภหูลวงในลาว ภมูิภาคที�
อยูต่ามบริเวณปลายนํ �าประกอบไปด้วยจงัหวดั

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกมัพชูาคือ จงัหวดัรัตนคีรี สตงึเตร็ง และมณฑลคีรี จงัหวดัเหลา่นี �มีกลุม่
ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ที�มีวิถีชีวิต ภาษา และวฒันธรรมที�หลากหลายแตกตา่งกนัอาศยัอยู ่ตามริมฝั�งแมนํ่ �าทั �งสาม
สายมีชมุชนอาศยัอยูร่าว 127 หมูบ้่าน รวมแล้วประมาณ 70,000 คน และมีชีวิตความเป็นอยูที่�พึ�งพาอาศยั
ทรัพยากรและแหลง่นํ �าตามธรรมชาต ิภมูิภาคนี �เป็นที�รู้จกักนัดีว่าเป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทีิ�อดุม
สมบรูณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ กมัพชูามีป่าไม้อยูใ่นจงัหวดัรัตนคีรีและมณฑคีรี 40 เปอร์เซ็นต์ 
ทรัพยากรธรรมชาตขิองลุม่แมนํ่ �าทั �งสามเป็นทรัพยากรที�สําคญัมาก และไมใ่ชเ่ป็นเพียงจากมมุมองของการ
อนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมเทา่นั �น แตจ่ากการที�เป็นแหลง่อาหารและวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนที�อาศยัอยูใ่นบริเวณ
นี �ที�ต้องพึ�งพาทรัพยากรธรรมชาตเิหลา่นี �ด้วย  
 

ผลกระทบข้ามพรมแดนของเขื�อนพลังนํ �า 

เนื�องจากแมนํ่ �าทั �งสามสายนี �เป็นทางนํ �านานาชาต ิการพฒันาต้นนํ �าจะสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่
หลวงตอ่ธรรมชาตแิละผู้คนในกมัพชูา การก่อสร้างเขื�อนนํ �าตกยาลีในเวียดนามเมื�อปี 2536 (1993) เป็นเขื�อน
แรกของโครงการเขื�อนพลงันํ �าในลุม่แมนํ่ �าเซซาน โดยเขื�อนนี �ตั �งอยูห่า่งจากระหวา่งพรมแดนกมัพชูา – 

เวียดนามประมาณ 80 กิโลเมตร เมื�อเดือนตลุาคม 2539 (1996) ได้เกิดนํ �าท่วมหมูบ้่านในกมัพชูา โดยสาเหตุ
เกิดจากเขื�อนผนันํ �าแตกขณะกําลงัก่อสร้างเขื�อนนํ �าตกยาลี ตั �งแตน่ั �นเป็นต้นมาการปลอ่ยนํ �าจากเขื�อนนํ �าตก
ยาลีก็สง่ผลกระทบตอ่ชาวบ้าน ทําให้เกิดนํ �าทว่มฉับพลนั และบอ่ยครั �งที�คณุภาพนํ �าในแมนํ่ �าเสื�อมสภาพ 
ชาวบ้านหาปลาได้น้อยลง ฝั�งแมนํ่ �าถกูกดัเซาะพงัทลาย และสง่ผลกระทบกบัการเกษตรริมฝั�งนํ �า นอกจากนี � 
ผู้คนที�อาศยันํ �าในแมนํ่ �าในขีวิตประจําวนัทั �งดื�มและใช้ ก็มีปัญหาสขุภาพอยา่งรุนแรงด้วยเชน่กนั ตามผล

แผนที�แม่นํ
าเซซาน แม่นํ
าเซรย์ปก และแม่นํ
าเซกอง 
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การสํารวจขององค์กรพฒันาเอกชนที�ทําในปี 2543 (2000) พบวา่หมู่บ้าน 32 แหง่ถกูนํ �าทว่มเป็นเวลาถึงสี�ปี 
(ข้อมลูจากกรมประมงและ NTFP 2000) และตั �งแตปี่ 2546 (2003) เป็นต้นมาก็มีการสร้างเขื�อนเพิ�มมากขึ �นที�
ต้นแมนํ่ �าเซรย์ปก ซึ�งก็เกิดผลกระทบขึ �นที�บริเวณท้ายนํ �าในกมัพชูาในลกัษณะเดียวกนักบัที�เกิดกบัแมนํ่ �าเซ
ซาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นกมัพชูาตา่งออกมาแสดงความกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบของการสร้างเขื�อนตอ่รัฐบาล
กมัพชูา คณะกรรมาธิการแม่นํ �าโขง และองค์กรตา่งๆ ทั �งในและตา่งประเทศที�ให้ความชว่ยเหลือด้านการเงิน
ในการสร้างเขื�อน แตก่ารพฒันาทั �งในเวียดนามและลาวก็ยงัคงดําเนินตอ่ไปโดยไมมี่การพิจารณาถึงสิ�งที�
เกิดขึ �นในบริเวณท้ายลํานํ �าในกมัพชูา และชาวบ้านที�อาศยัอยู่ตามลุม่นํ �าซึ�งได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นี �
ที�กําลงัเผชิญความยากลําบากก็ถกูละเลย 

 

การประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมอย่างไม่เพียงพอ 

ทั �งๆ ที�ปัญหาเรื�องการเยียวยาและเงินชดเชยเกี�ยวกบัเขื�อนนํ �าตกยาลียงัไมไ่ด้รับการแก้ไข ก็ยงัมี
แผนการสร้างเขื�อนอีกจํานวนมากในบริเวณ 3S หนทางหนึ�งที�จะทํานาย ป้องกนั เยียวยาและจดัการกบั
ผลกระทบที�จะเกิดจากโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อยา่งโครงการสร้างเขื�อนนั �นก็คือการทําขั �นตอน
การศกึษาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม (EIA) แตก่ารทํา EIA กบัเขื�อนเหลา่นี �ยงัมีไมเ่พียงพอ และการก่อสร้าง
ก็ยงัคงดําเนินตอ่ไปแม้ว่าจะไมมี่การทํา EIA 

เนื �อหาที�มีการทํา EIA สําหรับเขื�อนนํ �าตกยาลีนั �นครอบคลมุแคก่ารตั �งถิ�นฐานใหมแ่ละการผลิต
กระแสไฟฟ้าที�เหนือเขื�อน และภายในระยะ 6 กม.แถวท้ายเขื�อน ในขณะที�ความเสียหายที�จะเกิดกบัปริมาณ
และคณุภาพนํ �า การประมงและชีวิตสตัว์นํ �า นั �นอาจจะทํานายหรือเป็นที�คาดเดาได้ แตผ่ลกระทบทั �ง
ทางด้านสงัคมและสภาพแวดล้อมที�กินบริเวณราวๆ 10-20 กม.บริเวณท้ายนํ �าในกมัพชูาก็ถกูตดัสินไปแล้ว
วา่นา่จะมีเพียงเล็กน้อย และไมไ่ด้มีการศกึษาใดๆ เกิดขึ �น 

นํ
าท่วมโรงพยาบาลที�แม่นํ
าเซรย์ปก (2552) 
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เขื�อนเซซาน 3 ตั �งอยูห่า่งจากท้ายเขื�อนนํ �าตกยาลีราวๆ 15 กม. มีการทํา EIA โดยได้รับความ
ชว่ยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพฒันาเอเชีย รายงานการศกึษาสําเร็จเรียบร้อยในปี 2543 (2000) แต่
ไมไ่ด้ถกูเปิดเผย ตอ่มาในปี 2546 (2003) ข้อมลูในรายงาน EIA รั�วไหล เนื �อหาของรายงานฉบบันี �จงึเป็นที�
รับทราบทั�วไป ในขั �นตอนการทํา EIA ไมไ่ด้มีการสํารวจใดๆ ในกมัพชูา แต ่EIA ได้กล่าวถึงรายงานของ
เขื�อนนํ �าตกยาลีและการสํารวจอื�นๆ วา่ ผลกระทบจากการสร้างเขื�อนเซซาน 3 จะสร้าง “ความเสียหายอยา่ง
ใหญ่หลวง”ในกมัพชูาและวิจารณ์โครงการที�ประเมินความเสียหายจากผลกระทบที�บริเวณท้ายเขื�อนไว้
น้อยเกินไป แม้วา่รายงานผลการศกึษาจะกล่าวไว้เชน่นี � การก่อสร้างเขื�อนเซซาน 3 ก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป โดย
ไมมี่มาตรการการเยียวยาหรือการให้เงินชดเชยแก่กมัพชูา 

นอกจากนี � ชว่งระหว่างปี 2548 ถึง 2549 (2005-2006) ได้มีการศกึษาด้านสิ�งแวดล้อมวา่ การ
ก่อสร้างเขื�อนในแมนํ่ �าเซซานและแมนํ่ �าเซรย์ปกจะสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่สภาพแวดล้อมบริเวณท้ายนํ �าใน
กมัพชูา ในขณะที�มีปัญหาบางประการเกิดขึ �นในขณะทําการศกึษาเชน่ ความไมย่ตุธิรรม ข้อเท็จจริงที�
เกิดขึ �นหลงัจากการทํา EIA กบัแมนํ่ �าเซรย์ปกและแมนํ่ �าเซซานในปี 2549 ถึง 2550 (2006-2007) ตามลําดบั
นั �น แสดงถึงการรับรู้ข้อเรียกร้องจากชาวบ้าน และชี �ให้เห็นวา่การก่อสร้างเขื�อนในอนาคตจะนําไปสู่
ผลกระทบในแง่ลบมากขึ �น นอกจากนี � ข้อเท็จจริงที�เกิดขึ �นหลงัจากการพิจารณา EIA เมื�อเดือนมกราคม 
2550 (2007) นั �นมีการให้คํามั�นสญัญาวา่จะสร้างเขื�อนผนันํ �าในแมนํ่ �าทั �งสองสายเพื�อปรับการไหลของนํ �า
เมื�อมีการปล่อยนํ �าออกจากเขื�อน อยา่งไรก็ดีในปี 2555 (2012) เขื�อนเหลา่นี �ถกูโฆษณาวา่เป็นโครงการเขื�อน
ไฟฟ้าพลงันํ �า ฉะนั �นคําสญัญาที�วา่จะออกมาตรการเยียวยาให้แก่ชาวกมัพชูาในรายงานการศกึษา EIA จงึ
ยงัไมไ่ด้มีการนํามาปฏิบตัิ 
 

ความพยายามจากรากหญ้า 
ในปี 2543 (2000) ความกระตือรือร้นของกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนในจงัหวดัรัตนคีรีได้ทําให้เกิด

ความพยายามที�จะทําการศกึษาความผิดปกตขิองแมนํ่ �าเซซาน และความเสียหายของผู้คนที�อาศยัอยูใ่น
พื �นที�กําลงัเผชิญ นอกจากนี �กลุม่องค์กรพฒันาเอกชนทั �งในและตา่งประเทศได้รวมตวักนัสร้างเครือขา่ยแบบ
หลวมๆ ขึ �นเรียกวา่ กลุม่ทํางานเซซาน เพื�อคอยเฝ้าระวงัสถานการณ์ในลุม่นํ �า โดยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2543 

(2000) กลุม่ทํางานเซซานดงักลา่วได้ทําการสํารวจหมูบ้่านจํานวนประมาณ 90 หมูบ้่าน (ในเวลานั �น) ที�ตั �ง
อยูต่ามริมแมนํ่ �าเซซานในกมัพชูา และเขียนรายงานสถานการณ์โดยรวมและปัญหาที�แมนํ่ �าเซซานกําลงั
ประสบ 

 เมื�อรายงานฉบบันี �เผยแพร่ออกมา ในเดือนมีนาคมปีเดียวกนั คณะกรรมาธิการเริ�มทําการสืบสวน
ในจงัหวดัรัตนคีรี และนอกจากรายงานฉบบันี �แล้ว ทางคณะกรรมาธิการฯ ยงัได้รับรายงานจากรัฐบาล
กมัพชูาและเวียดนามเกี�ยวกบัปัญหานํ �าทว่มระหวา่งพรมแดน ผลก็คือคณะศกึษาสามารถยืนยนัวา่ ระดบั
นํ �าเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งผิดธรรมชาต ิและเป็นที�รับรู้กนัในระดบัรัฐบาลวา่ การปลอ่ยนํ �าจากเขื�อน
นํ �าตกยาลีนั �นเป็นตวัการที�ทําให้เกิดนํ �าทว่มเป็นวงกว้างข้ามพรมแดน 
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 ตั �งแตน่ั �นเป็นต้นมา คณะกรรมาธิการร่วมกมัพชูา – เวียดนาม เพื�อการจดัการแมนํ่ �าเซซาน (ซึ�ง
ในขณะนี �กําลงัหารือกนัในเรื�องของการจดัการแมนํ่ �าเซรย์ปก) ถกูจดัตั �งขึ �นเพื�อให้เป็นเวทีสําหรับรัฐบาลของ
ทั �งสองชาตไิด้เจรจาตอ่รองกนั นอกจากนี � รัฐบาลกมัพชูาและเวียดนามยงัได้จดัตั �ง “หนทางแก้ปัญหา”5 
ประการ เพื�อป้องกนัความเสียหายที�จะเกิดขึ �นที�บริเวณท้ายเขื�อนอนัเนื�องมาจากการปลอ่ยนํ �าจากเขื�อน
นํ �าตกยาลี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมาธิการร่วมฯ นั �นถกูควบคมุโดยรัฐบาลเวียดนามเป็นสว่นใหญ่ และชาว
กมัพชูาที�ได้รับผลกระทบและกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนกลบัไมไ่ด้รับอนญุาตให้มีสว่นร่วม การแจ้งลว่งหน้า
วา่จะมีการปล่อยนํ �าออกจากเขื�อนตามที�สญัญากนัไว้แตแ่รกนั �น จะถกูสง่ไปที�สํานกังานคณะกรรมาธิการ
แมนํ่ �าโขง หรือ MRC ในเวียดนามก่อน หลงัจากนั �นจะแจ้งตอ่ไปยงั MRC ในกมัพชูา แล้วการแจ้งเตือน
ดงักลา่วจงึจะถกูถ่ายทอดจากรัฐบาลกลางไปสูร่ะดบัจงัหวดั ระดบัเขต ตอ่ไปยงัระดบัชมุชน และสดุท้ายจงึ
ถึงหมูบ้่าน ดงันั �น จงึเป็นเรื�องยากที�การแจ้งเตือนนํ �าท่วมจะไปถึงชาวหมูบ้่านก่อนที�จะเกิดนํ �าท่วมจริง ใน
ความเป็นจริงวิธีนี �ใช้แก้ปัญหาไมไ่ด้ผล 

 แม้แตจ่นกระทั�งถึงปี 2544 (2001) สถานการณ์ก็ยงัไมค่ลี�คลาย ชาวบ้านแถบแมนํ่ �าเซซานจงึรวมตวั
กนัจดัตั �ง “ เครือขา่ยปกป้องเซซาน” (SPN) เพื�อประกาศให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความกงัวลและสภาพ
การของพวกเขาได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น (กลุม่ทํางานเซซานสลายตวัไปเมื�อมีการก่อตั �งเครือขา่ย
ปกป้องเซซาน) หลงัจากนั �นชาวบ้านทั �งที�อาศยัอยู่ตามแม่นํ �าเซซาน เซรย์ปก และเซกอง ตา่งก็เริ�มเข้าร่วมใน
เครือข่ายปกป้องเซซาน และในปี 2548 (2005) ชาวบ้านที�อาศยัอยูใ่นแถบนั �นได้รวมตวักนัจนกลายเป็นกลุม่
องค์กรพฒันาเอกชนแล้วเรียกตวัเองวา่ “ เครือข่ายปกป้องแมนํ่ �าเซซาน – เซรย์ปก – เซกอง” (3SPN) 

 แม้ภายหลงัที�ได้กลายเป็น 3SPN แล้ว ข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็ยงัคงเหมือนเดมิ ซึ�งข้อเรียกร้อง
หลกัของชาวบ้านก็คือทําให้การไหลของแมนํ่ �าเป็นไปตามธรรมชาตเิหมือนเดมิ ไมใ่ห้มีการสร้างเขื�อนใดๆ ที�
ปราศจากการยินยอมจากชาวบ้าน และชาวบ้านที�ได้รับความเสียหายทั �งในแง่วิถีชีวิต พืชผลที�เพาะปลกู 
และปศสุตัว์ทั �งหลายจะต้องได้รับเงินชดเชย ซึ�งชาวบ้านเหลา่นี �ก็ได้แพร่ขยายเครือขา่ยดงักลา่ว และแสดง
ข้อเรียกร้องและความกงัวลของกลุม่ให้เป็นที�รับทราบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอื�นๆ และในการประชมุฟอรั�ม
ชาวประมงแหง่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกมัพชูาเมื�อปี 2548 (2005) ชาวประมงประมาณ 180 คนจาก
กมัพชูา ไทย และลาวตา่งมาเข้าร่วม นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที�จากรัฐบาลกลางและท้องถิ�นของกมัพชูา 
กลุม่องค์กรพฒันาเอกชนทั �งในและตา่งประเทศ ซึ�งในที�ประชมุนี �ได้มีการยืนยนัวา่ การสร้างเขื�อนเป็นภยั
คกุคามตอ่วฒันธรรม การเกษตรกรรม และการประมงของผู้คนที�ต้องพึ�งพาแมนํ่ �าและระบบนิเวศ และยงัได้
มีการปรึกษาหารือกนัเกี�ยวกบัความท้าทายและความพยายามที�ต้องใช้ในการปกป้องและรักษาทั �งแมนํ่ �า
และระบบนิเวศดงักลา่ว นอกจากนี � ชาวบ้าน 3SPN สง่จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีฮนุเซน เพื�อเรียกร้องหา
หนทางแก้ปัญหา และเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงจากการศกึษา EIA ของแมนํ่ �าเซซานและเซรย์ป ที�เคย
สง่ไปยงัการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และคณะกรรมาธิการแมนํ่ �าโขงแหง่ชาตเิวียดนาม นอกจากนี � ชาวบ้าน
กลุม่นี �ยงัจดัทําประชาพิจารณ์วา่ด้วยเรื�องข้อเท็จจริงจากผลการศกึษา EIA ของแมนํ่ �าเซรย์ปก และขอ
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อทุธรณ์ตอ่หน้าผู้ เข้าร่วมประชมุประมาณ 150 คน ที�เป็นตวัแทนจากกระทรวงตา่งๆ ของรัฐบาลเวียดนาม
และกมัพชูา ผู้วา่การจงัหวดั ชาวบ้าน และกลุม่องค์กรพฒันาเอกชน ชาวบ้านตา่งแสดงความวิตกกงัวลตอ่
ผลกระทบของการสร้างเขื�อนในแมนํ่ �าเซรย์ปก และเรียกร้องให้มีการสั�งหยดุการก่อสร้างไว้ชั�วคราว และให้มี
การจา่ยเงินคา่ชดเชย นอกจากนี � พวกเขายงัเรียกร้องให้หยดุการสนบัสนนุเงินในการทํา EIA ที�จะมีผลให้ทํา
การก่อสร้างเขื�อน และ/หรือ ปฏิเสธการมีสว่นร่วมของคนในพื �นที� 
 นอกจากนี � เพื�อเป็นการเก็บรวบรวมหลกัฐานเพื�อสนบัสนนุข้อวิตกกงัวลและความคิดเห็นของพวก
เขา ชาวบ้านเหลา่นี �ได้ทําการศกึษาผลกระทบซึ�งยิ�งทําให้ฐานข้อมลูและพื �นความรู้ของพวกเขาเองมีนํ �าหนกั
มากขึ �น พวกเขายงัได้ออกรายการวิทย ุเพื�ออธิบายสถานการณ์ มีการประท้วงการสร้างเขื�อน และได้
เผยแพร่ข้อกงัวลตอ่โครงการพฒันาดงักลา่วแก่ผู้คนทั�วไปมากยิ�งขึ �น 

 

การระบุประเดน็สิ�งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
เป็นที�ปรากฏชดัเจนวา่ ความพยายามของชาวบ้านก่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางในสงัคม 

เกี�ยวกบัผลกระทบของการพฒันาที�กระจายตวัเป็นวงกว้างข้ามพรมแดน ถึงกระนั �น แม้วา่ชาวบ้านจะ
พยายามแสดงความกงัวลอยา่งตอ่เนื�องเกี�ยวกบักรณีนี � แตก็่ยงัไมไ่ด้รับเงินคา่ชดเชยจากความเสียหายที�
เกิดจากเขื�อนนํ �าตกยาลี และมาตรการเยียวยาใดๆ ก็ยงัไมไ่ด้นํามาปฏิบตั ิและการสร้างเขื�อนในแมนํ่ �า 3S ก็
ยงัคงดําเนินตอ่ไป  เพื�อเป็นการเยียวยาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�ข้ามพรมแดน ควรจะมีการแก้ไข
ดงัตอ่ไปนี � 

1) การกํากบัดแูลการทํางานของคณะกรรมาธิการทั �งสองคณะที�ร่วมกนัจดัการแมนํ่ �าโขง คือ MRC 

และคณะกรรมาธิการร่วมกมัพชูา – เวียดนาม เพื�อการจดัการแมนํ่ �าเซซาน ควรต้องเข้มแข็งขึ �น  

2) ชาวบ้านที�อาศยัอยู่บริเวณท้ายนํ �าในกมัพชูาที�ได้รับผลกระทบจากโครงการ ต้องมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจในการดําเนินโครงการพฒันา 

3) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในแง่ความมีสว่นร่วมของประชาชนในพื �นที� ทกุคนที�มีสว่นในการพฒันาเขื�อน
ในแมนํ่ �า 3S ควรต้องมองชาวบ้านที�ได้รับผลกระทบตามบริเวณท้ายนํ �าในกมัพชูาวา่ เป็นผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียของโครงการ ต้องให้ข้อมลูและรายละเอียด รวมถึงจดัให้มีการพดูคยุปรึกษาก่อนที�จะ
ตดัสินใจดําเนินโครงการในขั �นสดุท้าย และรับฟังความคดิเห็นของชาวบ้านที�ได้รับผลกระทบ เมื�อ
ต้องมีการพิจารณาในเรื�องใดๆ เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม 

4) องค์กรให้ความชว่ยเหลือและผู้ให้เงินทนุสนบัสนนุไม่ควรให้เงินเพื�อสนบัสนนุโครงการใดๆ ที�ไมมี่
สว่นร่วมจากชาวบ้าน การตรวจสอบ และการพิจารณาถึงผลกระทบด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

5) ความจําเป็นที�ต้องรวมเอาประเดน็เรื�องผลกระทบข้ามพรมแดนไว้ใน EIA นั �นต้องชดัเจน และ
ต้องมีการศกึษาและรายงานที�มีข้อมลูทนัเหตกุารณ์ นอกจากนี � รายงาน EIA ยงัต้องได้รับการ
เปิดเผยเป็นภาษาตา่งๆ เพื�อให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้าใจ และ 
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6) ชาวบ้านบริเวณท้ายเขื�อนในกมัพชูาที�ได้รับผลกระทบ จะต้องได้รับเงินชดเชยอนัเนื�องมาจาก
สภาพแวดล้อมที�ได้รับผลกระทบจากเขื�อน ทั �งที�มีอยูเ่ดมิและที�กําลงัก่อสร้างที�พวกเขาเรียกร้อง
มาเป็นเวลาหลายปี  

 

เอกสารอ้างอิง 
3S Rivers Protection Network (3SPN). Community Demands. http://www.3spn.org/about-3s-region/community-demands/ 

(Last accessed on October 24, 2012) 

Fisheries Office and Non-Timber Forest Products Project (NTFP). 2000. A Study of Downstream Impacts of the Yali Falls 
Dam in the Sesan River Basin in Ratanakiri Province, Northeast Cambodia. Ratanakiri, Cambodia: Cambodia Fisheries 
Office. 

Halcrow and Partners. 1999. Sekong-Se San and Nam Theun River Basins Hydropower Development Study, Final Report. 
Manila, the Philippines: Asian Development Bank (ADB). 

Sugita Rena. 2008. Voices from the Waters: Villagers’ Lives and Livelihoods Threatened by Hydropower Development. Tokyo, 
Japan: Mekong Watch (in Japanese) http://www.mekongwatch.org/PDF/watervoice_full.pdf 

SWECO, Groner. 2006a. Environmental Impact Assessment on the Cambodian Part of the Sesan River due to Hydropower 
Development in Vietnam. Hanoi, Vietnam: EVN. 

SWECO, Groner. 2006b. Environmental Impact Assessment on the Cambodian Side of the Srepok River due to Hydropower 
Development in Vietnam. Hanoi, Vietnam: EVN. 

 

ฟูมิโกะ ทากาฮาชิ 



บทที� 2-5  1 

ผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดล้อมของการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนลํานํ �าสาขาของ
แม่นํ �าโขง: กรณีโครงการเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �า นํ �าเทนิ 2 ในลาว 

 
 

การพัฒนาเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �าในลาํนํ �าสาขากาํลังคุกคามสิ�งแวดล้อมในแม่นํ �าโขง 

ผู้ เชี�ยวชาญกลา่ววา่ 70 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนปลาที�อยูใ่นแมนํ่  าโขงเป็นปลาอพยพ ปลาเหลา่นี  วา่ย
ไปมาระหวา่งแมนํ่  าโขงกบัลํานํ  าสาขาตามฤดกูาล วิทยาศาสตร์ยงัไมไ่ด้อธิบายรายละเอียดอื�นๆ อีกมากที�
เกี�ยวข้องกบันิเวศวิทยาของปลาในแมนํ่  าโขง อยา่งเชน่การอพยพย้ายถิ�น และรูปแบบการวางไข่1 ในขณะนี   
แผนการสร้างเขื�อนไซยะบรีุและดอนสะโฮงกบัผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมจากโครงการที�คาดวา่จะ
เกิดขึ  นได้กระตุ้นให้เกิดการโต้เถียงกนัในระดบันานาชาต ิซึ�งแนน่อนวา่หากมีการสร้างเขื�อนในแมนํ่  าสาย
หลกั เส้นทางอพยพของปลาจะต้องถกูกีดขวางอยา่งแนน่อน  

การเปลี�ยนแปลงของนํ  าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมซึ�งจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่เนื�องที�
ประเมินคา่ไมไ่ด้ตอ่ชีวิตของผู้คนที�ใช้ชีวิตพึ�งพิงทรัพยากรธรรมชาตขิองแมนํ่  าและลํานํ  าสาขา2 ถึงแม้วา่การ
ก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่  าโขงสายหลกัจะสามารถหลีกเลี�ยงได้ การพฒันาหรือสร้างเขื�อนอยา่งตอ่เนื�องในลํา
นํ  าสาขานั  น ในท้ายที�สดุจะไปกีดขวางการไหลของนํ  า ซึ�งจะทําให้ชีวิตสตัว์นํ  าในแมนํ่  าโขงลดปริมาณลง
อยา่งรวดเร็วอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้ การก่อสร้างเขื�อนในลํานํ  าโขงนั  นแม้ว่าจะเป็นเรื�องที�สําคญัมาก แต่
ผลกระทบทั  งด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมที�เป็นผลมาจากการพฒันาและการสร้างเขื�อนในลํานํ  าสาขาก็ควร
ต้องได้รับการพิจารณาซํ  า และต้องพยายามหลีกเลี�ยงผลกระทบที�อาจจะเกิดจากโครงการใหม่ๆ   นอกจากนี   
ความสนใจที�เน้นไปที�ลํานํ  าสายหลกัที�นําไปสูก่ารพฒันาลํานํ  าสาขาก็ถกูผลกัดนัอย่างกระตือรือร้น เป็น
อนัตรายตอ่ระบบนิเวศสตัว์นํ  าและแมนํ่  าโขงและลํานํ  าสาขา รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านที�
พึ�งพาธรรมชาต ิ

 

การเร่งรัดการพัฒนาพลังนํ �าในลาว 

 

ในจํานวนนํ  าที�ไหลจากสามเหลี�ยมปาก
แมนํ่  าโขงเวียดนามสูท่ะเลจีนใต้นั  น นํ  าจากลาวมี
ปริมาณสงูที�สดุคือ ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์จาก
ทั  งหมด3 ซึ�งรัฐบาลลาวดิ  นรนที�จะใช้ประโยชน์
จากนํ  าจํานวนมหาศาลเหลา่นี   และทําให้
โครงการนี  กลายเป็นสิ�งที�เรียกวา่ “พลงังานของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ที�จะเป็นแหลง่
พลงังานให้แก่ประเทศเพื�อนบ้าน ตามแผนการ
พฒันาด้านพลงังานของรัฐบาลลาว (สิงหาคม 2555) โครงการจํานวน 86 โครงการที�ถกูดําเนินการ ธุรกิจ

เขื�อนไฟฟ้าพลังนํ�า นํ�าเทิน 2 
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การผลิตด้านพลงังานของประเทศมีโรงงาน 14 โรงที�กําลงัปฏิบตัิการอยูใ่นปัจจบุนั และอีก 12 โรงอยูใ่น
ระหวา่งการก่อสร้าง4 ซึ�งนอกเหนือไปจากสถานีพลงังานจากถ่านหินลิกไนท์หงสาที�กําลงัจะเปิดใช้งานในปี 
2558 (2015) แล้ว โครงการอื�นๆ ที�เหลือเป็นโครงการพลงันํ  าทั  งหมด 

 สิ�งที�กระตุ้นให้เกิดการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ  าในระยะเริ�มแรกในลาว คือโครงการไฟฟ้าพลงันํ  า นํ  าเทิน 
2 ที�ได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเชียหรือ ADB โครงการไฟฟ้าพลงันํ  าทั  งหมด
ในลาวที�กล่าวไว้ก่อนหน้า มีเพียง 10 โครงการที�ดําเนินการก่อนที�โครงการเขื�อนนํ  าเทิน 2 จะเริ�มเมื�อปี 2548 

(2005) ซึ�งเป็นตวักระตุ้นให้เกิดสญัญาในการดําเนินโครงการสร้างเขื�อน และมีการแลกเปลี�ยนบนัทกึที�
ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และแม้วา่ธนาคารโลกและ ADB จะสนบัสนนุโครงการนํ  าเทิน 2 ที�ถกูติด
ป้ายว่าเป็น “ ต้นแบบของการพฒันาอยา่งยั�งยืน” แตปั่จจบุนัผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมก็เริ�ม
ปรากฏให้เห็น ซึ�งในรายงานนี   เราจะตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมอนั
เนื�องมาจากการพฒันาเขื�อน ผา่นการมองโครงการนํ  าเทิน 2 

 

ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมของเขื�อนนํ �าเทนิ 2 “ต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั�งยืน” 
เขื�อนนํ  าเทิน 2 ตั  งอยูใ่นแขวงคํามว่น ในภาคกลางของลาว โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อรักษาคา่

เงินตราตา่งประเทศผา่นการจําหนา่ยพลงังานให้แก่ประเทศเพื�อนบ้านอยา่งไทย (ดทีู�แผนที�ด้านลา่ง) 
โครงการนี  เป็นการสร้างเขื�อนที�มีความสงู 48 เมตรในแมนํ่  าเทิน ซึ�งเป็นลํานํ  าสาขาของแมนํ่  าโขง การสร้าง
เขื�อนดงักล่าว สง่ผลให้พื  นที�ขนาด 450 ตร.กม. ซึ�งมีขนาดเทา่กบัสองในสามของสิงคโปร์จมอยูใ่ต้นํ  า และยงั
ทําให้ประชากรจํานวน 3,600 คนต้องอพยพย้ายถิ�นฐาน และตามวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ ไฟฟ้า
จํานวน 1,000 เมกะวตัตส์ (MW) ของที�ผลิตได้ทั  งหมด 1,075 เมกะวตัตส์ (MW) จะถกูจําหนา่ยให้แก่
ประเทศไทย เพื�อนําเงินตราตา่งประเทศเข้าสูล่าว 

  
โครงการนี  เป็นโครงการภาคเอกชน

ที�มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนผลิต และได้เงินทนุ
จากการใช้วิธี BOOT หรือการสร้าง 
ปฏิบตัิการ และการขนสง่เอง โครงการนี  
เป็นโครงการสาธารณะที�ใหญ่ที�สดุเทา่ที�
เคยมีมาในลาว ใช้งบประมาณราวๆ 1.45 
ล้านล้านดอลลา่ห์สหรัฐ 

 ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและ
สงัคมอยา่งใหญ่หลวงที�เกี�ยวข้องกบั
โครงการนี   ทําให้เกิดการโต้เถียงกนัใน
ระดบันานาชาต ิโดยกินเวลานานกว่าหนึ�งแผนที�: โครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า นํ�าเทิน 2  

(ที�มา: อนิเตอร์เนชั�นแนล ริเวอร์ส) 
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ทศวรรษ ก่อนที�ธนาคารโลกกบั ADB จะตดัสินใจให้ความสนบัสนนุในปี 2548 (2005) การก่อสร้างเริ�มใน
เดือนมิถนุายนปีเดียวกนั ตอ่มาในเดือนเมษายน 2551 (2008) การโยกย้ายที�อยู่อาศยัของประชากรใน
บริเวณนั  นก็สําเร็จเรียบร้อย และเริ�มมีการผนันํ  าเข้าอา่งเก็บนํ  า ตอ่มาวนัที� 15 มีนาคม 2553 (2010) เขื�อนก็
เริ�มทํางานเตม็กําลงัและสง่ออกพลงังานไปยงัประเทศไทย 

 ผลก็คือ พื  นที�ขนาด 450 ตร.กม. ถกูนํ  าทว่มและระบบนิเวศในพื  นที�ราบสงูนากายที�มีคณุคา่ยิ�ง โดย
ถกูเรียกวา่เป็น กาลาปากอสแหง่โลกตะวนัออก ก็ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง ในขณะเดียวกนั ในแง่การ
ดํารงชีวิตของประชากรจํานวน 6,300 คนที�ถกูโยกย้ายถิ�นฐาน ก็ยงัคงต้องมีการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี   หลงัจากนํ  าถกูนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะถกูสง่ไปยงัแมนํ่  าเซบงัไฟและลํานํ  าสาขา 
ทําให้ผู้คนราวๆ 120,000 ถึง 130,000 คน ได้รับผลกระทบจากพื  นที�ทําการเกษตรกรรมถกูนํ  าท่วม 
อตุสาหกรรมการประมงเสียหายอยา่งรุนแรง และมีอทุกภยัเพิ�มขึ  น 

 

การไม่ทาํตามสัญญาของโครงการนํ �าเทนิ 2 

 

สืบเนื�องจากการให้ความสนบัสนนุของ
ธนาคารโลกและ ADB ตอ่โครงการนี   จงึได้มี
การศกึษาหลายครั  ง เนื�องมาจากความกงัวลตอ่
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมอยา่งรุนแรง
ที�มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ  น ดงันั  น จงึเกิด
แผนรองรับเหตกุารณ์ตา่งๆ เพื�อบรรเทาเยียวยา
ผลเสียที�อาจเกิดขึ  น อยา่งไรก็ดี นํ  าก็ถกูปล่อยจน
เตม็อา่งเก็บนํ  า และเขื�อนก็เริ�มทํางาน แม้วา่
แผนการพฒันาสงัคมของโครงการ ข้อตกลงการ
ให้สมัปทานกบัรัฐบาลลาว และเงื�อนไขที�ร่างไว้
ตามนโยบายคุ้มครองสิ�งแวดล้อมและสงัคมของธนาคารโลก จะยงัไมไ่ด้มีการปฏิบตัิตาม แตผ่ลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อมและสงัคมที�ผู้คนเฝ้ามองก็เริ�มปรากฏให้เห็น ซึ�งปัญหาสําคญับางประการมีดงัตอ่ไปนี    

ประการแรก พื  นที�บริเวณอา่งเก็บนํ  าถกูนํ  าทว่มก่อนที�จะมีการตดัพืชพนัธุ์ไม้ที�อยูใ่นบริเวณอา่งเก็บ
นํ  าออก ซึ�งการที�ไมไ่ด้ตดัต้นไม้ตา่งๆ ให้เรียบร้อยก่อนนั  นทําให้คณุภาพนํ  าเสีย ทั  งนํ  าในอา่งเก็บนํ  าและที�
ปลายนํ  าของแมนํ่  าเซบงัไฟ ซึ�งมีแนวโน้มจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคน 

ประการที�สอง มีรายงานวา่ชาวบ้านหลายๆ หมูบ้่านในแถบแมนํ่  าเซบงัไฟ มีปัญหาโรคผิวหนงั 
หลงัจากอาบนํ  าหรือหาปลาในแมนํ่  า ซึ�งการที�ชาวบ้านเป็นโรคผิวหนงัทนัทีที�เขื�อนเริ�มทํางาน รวมทั  งไมมี่การ
แจ้งเตือนชาวบ้านล่วงหน้าเกี�ยวกบัคณุภาพของนํ  าที�ลดลง และชาวบ้านในพื  นที�เองที�ไมมี่ทางเลือก 

นํ�าท่วมพื�นที�เพาะปลูกริมฝั�งแม่นํ�าเซบังไฟ 
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นอกจากต้องใช้นํ  าในแมนํ่  าเซบงัไฟในครัวเรือนและชีวิตประจําวนั 
เหลา่นี  มีสาเหตมุาจากบอ่นํ  าที�สร้างโดยบริษัทพลงังานนํ  าเทิน 2 
(NTPC) พงั ทําให้นํ  าเสียไหลออกจากบอ่ 

ประการที�สาม แม้วา่นโยบายคุ้มครองของธนาคารโลกจะ
กําหนดไว้วา่ การเวนคืนที�ดนิและสินทรัพย์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง จะ
กระทําได้ตอ่เมื�อมีการจา่ยเงินชดเชยแล้ว แตเ่งินชดเชยสําหรับ
ที�ดนิและสวนผลไม้ที�ถกูนํ  าท่วมก็ถกูแจกจา่ยให้ชาวบ้านหลงัจาก
ที�มีการโยกย้ายถิ�นฐานแล้วถึงสองปี ซึ�งประชากรที�ถกูโยกย้ายถิ�น
ฐานนั  นตกอยูใ่นสถานการณ์ลําบาก พวกเขาไมอ่าจยื�นฟ้องหรือ
เรียกร้องได้หากไมไ่ด้รับเงินชดเชยที�ไมย่ตุธิรรมตามที�ระบไุว้ใน
นโยบาย เพราะทั  งที�ดนิและทรัพย์สินที�ควรจะใช้เป็นหลกัฐาน
สนบัสนนุข้อร้องเรียนได้จมอยูใ่ต้นํ  าแล้ว 

ดงันั  น ถึงแม้ว่าโครงการนี  จะถกูเรียกวา่เป็น “ ต้นแบบของการพฒันาอยา่งยั�งยืน” และมีการ
ประเมินด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงแผนงานอย่างละเอียดเพื�อป้องกนัหรือเยียวยาผลเสียที�เกิดขึ  น 
แตใ่นทางปฏิบตัิ คําสญัญาและข้อเรียกร้องด้านการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมและสงัคมกลบัไมบ่รรลเุป้าหมาย 
แตก่ลายเป็นวา่ การทํางานเชิงพาณิชย์ของเขื�อนดงักลา่วและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื�อง
สําคญัหลกั 

 

การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคม จากการพัฒนาเขื�อนพลังงานไฟฟ้า 
ถ้าหากวา่ธนาคารโลกพยายามหาทางหลีกเลี�ยงและเยียวยาผลกระทบที�เกิดกบัสิ�งแวดล้อมและ

สงัคมอนัเนื�องมาจากโครงการพลงังานไฟฟ้าเขื�อนนํ  าเทิน 2 ถือเป็นหน้าที�ที�โครงการนี  จะต้องหาแก้ไขและ
ปรับปรุงปัญหาดงัตอ่ไปนี    

ประการแรก โครงการจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายคุ้มครอง เพราะในฐานะที� NTPC เป็นบริษัท
ดําเนินงานได้ให้ความสําคญักบัผลประโยชน์มาเป็นอนัดบัแรก และไมส่ามารถทําตามหน้าที�ที�ถกูหนดไว้ใน
นโยบายได้ ธนาคารโลกและ ADB ในฐานะที�เป็นผู้สนบัสนนุโครงการมีหน้าที�ที�จะต้องให้บริษัทปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์การคุ้มครองที�กําหนดไว้ 

 ประการที�สอง จะต้องมีกลไกในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบ เพื�อประเมินผลกระทบระยะยาวของ
โครงการ ตามแผนงานเบื  องต้น โปรแกรมฟื นฟชีูวิตความเป็นอยู่ที�ตั  งขึ  นโดย NTPC จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 
2557 (2014) ซึ�งเป็นเวลาที�หน้าที�ความรับผิดชอบโครงการจะถกูโอนถ่ายไปยงัรัฐบาลลาว อยา่งไรก็ดี 
รัฐบาลลาวจะสามารถรับมือและให้ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนในพื  นที� และแก้ปัญหาอื�นๆ ได้หรือไมน่ั  น ก็
ยงัเป็นข้อสงสยัและเป็นปัญหาอยูม่าก การเฝ้าระวงัผลกระทบในระยะยาว รวมทั  งการเยียวยาผลกระทบ
เหลา่นี  จะกลายเป็นประเดน็ปัญหาสําคญัอยา่งชดัเจน ยิ�งไปกวา่นั  น ในฐานะที�โครงการนี  เป็นโครงการที�

เดก็หญิงวยัสองขวบทรมานจากโรคผวิหนัง 

หลงัจากอาบนํ�าในแม่นํ�าเซบังไฟ ที�รับนํ�าจากอ่างเกบ็

นํ�าของเขื�อนนํ�าเทิน 2 
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ได้รับการสนบัสนนุจากนานาชาต ิโครงการนี  จงึสมควรจะมีการศกึษาในระยะยาว เกี�ยวกบัผลกระทบจาก
การก่อสร้างเขื�อนในลํานํ  าสาขาในระบบนิเวศลุม่แมนํ่  าโดยรวม การศกึษาเหล่านี  ควรต้องถกูใช้เพื�อเป็น
แหลง่ข้อมลูที�ให้ความรู้ในเรื�องของผลกระทบสะสมของเขื�อนกบัระบบนิเวศในแมนํ่  าโขง 
 ประการที�สาม ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและสงัคม ทั  งๆ ที�มีการ
ร้องขอจากองค์กรพฒันาเอกชน แตบ่ริษัทตา่งๆ ที�รับผิดชอบกลบัไมเ่ปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่งๆ รวมถึงการ
สํารวจมาตรฐานในการดํารงชีวิต สํารวจคณุภาพนํ  าทั  งในอา่งเก็บนํ  าและที�ตอนล่างของแมนํ่  า และรายงาน
การเฝ้าสงัเกตกุารณ์การฟื นฟชีูวิตความเป็นอยูใ่ห้สาธารณชนรับทราบ ที�สําคญัการศกึษาที� NTPC กระทํา
นั  นมีปัญหาตรงที�รายงานผลการศกึษามถ่กูเปิดเผย ซึ�งไม่เพียงแตก่ารสํารวจที�จดัทําโดยผู้ เชี�ยวชาญจาก
ธนาคารโลกเทา่นั  น แตก่ารเฝ้าสงัเกตโครงการที�กระทําโดยกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนก็ควรต้องได้รับการ
ยอมรับด้วยเชน่กนั และเพื�อให้การเฝ้าสงัเกตโครงการเหล่านี  ได้ผลดียิ�งขึ  นข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อมและสงัคมของโครงการควรต้องเปิดเผยแก่สาธารณชน 

 ประการที�สี� ธนาคารโลกควรต้องให้รัฐบาลลาวปฏิบตัติามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมที�ธนาคารโลก
กําหนดไว้ เมื�อทําการกําหนดโครงการนํ  าเทิน 2 ซึ�งในการวางรากฐานโครงการ ทั  งธนาคารโลกและ ADB 

ตา่งร่วมกนักําหนดและทบทวนนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมที�ทางลาวรับไปปฏิบตั ิข้อเท็จจริงที�วา่ ลาวได้
เตรียมการและจดัการให้เกิดนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมนั  นเป็นเรื�องนา่ยกย่อง แตท่วา่ ลาวได้จดัลําดบั
ความสําคญัไว้ที�การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่จะพิจารณาถึงความเสียหายทางสภาพแวดล้อม
และสงัคมจากโครงการพฒันาดงักลา่ว และยงัไมพ่ยายามกําหนดนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมเพื�อปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงั ดงันั  น เมื�อมาถึงการปฏิบตัจิริงจงึมีหลายประเดน็ที�ต้องกลา่วถึง ทั  ง
ธนาคารโลกและ ADB ตา่งเพิ�มแรงผลกัดนัโครงการไฟฟ้าพลงันํ  าในลาว ด้วยการให้นํ  าหนกัแก่โครงการนํ  า
เทิน 2 ปัจจยันี  จงึนําไปสูโ่ครงการพฒันาเขื�อนที�องค์ประกอบทางด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมไมไ่ด้รับการ
พิจารณาอย่างเพียงพอ ฉะนั  น เราจงึไมส่ามารถคาดหวงัให้ผู้ ดําเนินการโครงการไฟฟ้าพลงันํ  าจะกําหนด
หรือสง่เสริมมาตรการใดๆ ที�จะเป็นการหลีกเลี�ยงและเยียวยาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้วยตวัเอง 
นอกจากนี   ในปัจจบุนั รัฐบาลลาวขาดความสามารถในการจดัการและความนา่เชื�อถือ ซึ�งผู้ให้การสนบัสนนุ
เงินอยา่งธนาคารโลกและ ADB ที�ให้การสนบัสนนุเพื�อปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม และสง่เสริม
การพฒันาไฟฟ้าพลงันํ  าในลาว โดยสนบัสนนุให้ก่อสร้างเขื�อนนํ  าเทิน 2 ต้องมีหน้าที�กระตุ้นให้รัฐบาลลาว
ปฏิบตัิตามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมอยา่งครบถ้วน และเรียกร้องให้ลาวดําเนินโครงการด้วยความโปร่งใส
และมีความนา่เชื�อถือมากกว่านี   
 ทั  งนี   หากไมส่ามารถแก้ปัญหาเหลา่นี  ได้ โครงการนี  ก็ไมส่มควรที�จะถกูเรียกวา่เป็น “ ต้นแบบของ
การพฒันาอยา่งยั�งยืน” และไมค่วรจใช้ในการพฒันาเขื�อนไมว่า่จะในลาวหรือประเทศอื�น 
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1  ดบูทที� 1-3 ความหลากหลายสายพนัธุป์ลาในลุ่มนํ�าโขง และบทที� 1-4 แมนํ่�าโขง แหล่งปลานํ�าจดืที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
2
  ดบูทที� 2-1 แมนํ่�าโขงสายหลกั: มองยอ้นกลบัไปที�การพฒันาเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า และ บทที� 2-2 การพฒันาเขื�อนบนแมนํ่�าสายหลกั: การ
ดาํเนินการก่อสรา้งเขื�อนไซยะบุรลี่วงหน้าโดยปราศจากขอ้ตกลง 

3  ดบูทที� 1-1 สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิองแมนํ่�าโขง 
4  แผนนี�รวมถงึโรงงานที�มกีาํลงัการผลติที� 1 เมกกะวตัต์ (MW) หรอืมากกวา่ 
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การหายไปของป่าไม้ในประเทศลุ่มนํ �าโขง 

 
 
 

ผู้คนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยป่าไม้ 

 

“ป่าไม้เป็นบ้านของฉนั ฉนัอยูไ่มไ่ด้ถ้าไมมี่บ้าน” ชาวนาลาวคนหนึ�งที�อาศยัอยูใ่นแถบภเูขาของ
ลาวกลา่วไว้ ชีวิตในตา่งชนบทในประเทศลุม่นํ )าโขงนั )น อยู่ได้ด้วยธรรมชาตซิึ�งก็คือป่าไม้และแมนํ่ )าลําธาร1 

 ประชากรราวๆ 70 ล้านคนมีชีวิตที�พึ�งพาระบบนิเวศโดยตรง คือ เป็นแหลง่อาหาร นํ )า วิถีชีวิต และ
ปัจจยัที�สําคญัอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการมีอยูใ่นอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ )าโขงหรือ GMS ประกอบไปด้วย 5 ประเทศ
คือ ลาว พมา่ ไทย กมัพชูา และเวียดนาม และ 2 จงัหวดัของจีนคือ ยนูนานและกวางสี รัฐอิสระของชาวจ้วง 
(WWF 2013:51)  
 ผู้คนที�เกี�ยวพนักบัการเกษตรที�ต้องอาศยัธรรมชาตเิป็นแหลง่ผลิตอาหารซึ�งคาดเดาไมไ่ด้เหลา่นี ) ยงั
ชีพด้วยผลผลิตที�หาได้จากป่าเชน่ หน่อไม้ เห็ด และสตัว์ป่า2 ไม้ที�พวกเขาใช้สร้างบ้านและมงุหลงัคาก็หาได้
จากป่า นอกจากนี ) พวกเขายงัรับมรดกทางภมูิปัญญาเกี�ยวกบัพืชที�ใช้เป็นยารักษาโรคอีกด้วย 

 ยิ�งไปกวา่นั )น ในมณฑลยนูนานในจีน ลาว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม ผู้คนยงัให้ความเคารพตอ่สิ�งศกัดิ:สิทธิ:ในป่ารวมถึงข้อห้ามดั )งเดมิหลายประการที�
พวกเขายงัคงปฏิบตัสืิบมา ช่วยห้ามไมใ่ห้ตดัไม้หรือใช้ทรัพยากรป่าไม้อยา่งฟุ่ มเฟือย3  
 กลุม่ชาตพินัธุ์ประเทศในลุม่นํ )าโขงมีการทําไร่หมนุเวียนตามภเูขา พวกเขาจะตดัไม้และเผาป่าเพื�อ
ทําให้เป็นพื )นที�โลง่ จากนั )นจะปลกูพืชพนัธุ์บางอย่างเป็นเวลาสั )นๆ แล้วก็จะปล่อยพื )นที�บริเวณนั )นไว้หลงัจาก
การเก็บเกี�ยว เพื�อให้พืชพรรณตา่งๆ ฟื)นคืนและเจริญเติบโตในชว่งนอกฤดเูพาะปลกู หลงัจากนั )นพื )นที�นี )จะ
ถกูหมนุเวียนกลบัใช้ในการปลกูพืชอีกครั )ง สําหรับชาวบ้านที�ทําไร่หมนุเวียนนี ) ป่ากบัพื )นที�ทําการเกษตรถือ
เป็นสิ�งเดียวกนั ในป่าขั )นที�สองที�เกิดจากการทําไร่หมนุเวียนชาวบ้านสามารถเก็บของป่าได้ ซึ�งของในป่า
บางอย่างนี )มีเฉพาะในป่าขั )นที�สองเหลา่นี )เทา่นั )น หาที�อื�นไมไ่ด้ ดงันั )นทั )งคนและป่าตา่งก็มีชีวิตอยูร่่วมกนั 
พึ�งพาอาศยักนัในลกัษณะที�ป่าให้วิถีชีวิตแก่มนษุย์ และมนษุย์ให้ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ป่าไม้4  
 ตามที�ชาวนาลาวได้กลา่วไว้ในตอนต้นของรายงานฉบบันี ) ผู้คนที�อาศยัในบริเวณลุม่นํ )าโขงทํามาหา
กินจะอยูไ่มไ่ด้หากไมมี่ป่า อยา่งไรก็ดี จํานวนป่าไม้และความสมบรูณ์ของป่าในภมูิภาคนี )ก็ลดลงอย่างมาก
ในชว่งครึ�งหลงัศตวรรษที�ผา่นมาซึ�งนบัเป็นภยัคกุคามตอ่ชีวิตของผู้คน 

 

ป่าไม้ที"หายไปในพื �นที"ลุ่มนํ �าโขง 
ตามสถิตทีิ�รวบรมไว้เมื�อปี 2553 (2010) โดยองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) มี

พื )นที�ป่าจํานวน 562.5 ล้านไร่ยงัคงเหลืออยูใ่นทั )งห้าประเทศ โดยมี 13 เปอร์เซ็นต์เป็นป่าดบิ และอีก 10  
เปอร์เซ็นต์เป็นพื )นที�เพาะปลกู สว่นที�เหลือเป็นป่าเสื�อมโทรมแตก็่ยงัเป็นป่าไม้ตามธรรมชาตทีิ�จะฟื)นคืนกลบั
สูส่ภาพเดมิด้วยตวัเองหากไมถ่กูรบกวน (ตารางที� 1) ป่าไม้ในแตล่ะประเทศแบง่ตามอตัราสว่น จะอยู่ที�
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กมัพชูา 57 เปอร์เซ็นต์  ลาว 68 เปอร์เซ็นต์   พมา่ 48 เปอร์เซ็นต์   ไทย 37 เปอร์เซ็นต์  และเวียดนาม 44 
เปอร์เซ็นต์ และเมื�อจําแนกตามประเภทป่า กมัพชูาและเวียดนามมีจํานวนป่าดิบเพียงเล็กน้อย (ในกมัพชูามี 
2,012,500 ไร่ และเวียดนามมี 500,000 ไร่) และเมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศอื�นๆ ทั )งไทยและเวียดนามตา่งมี
พื )นที�ทําการเกษตรขนาดใหญ่ 

 

เมื�อปี 2516 (1973) ประเทศทั )งห้าคือลาว พมา่ ไทย กมัพชูา และเวียดนาม มีพื )นที�ป่าไม้รวมกนั
ทั )งหมด 875 ล้านไร่ (นบัเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของพื )นที�ของทั )งห้าประเทศทั )งหมดรวมกนั) แตภ่ายในปี 2552 

(2009) ปริมาณพื )นที�ป่าไม้ลดลงเหลือประมาณ 625 ล้านไร่ (นบัเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ของพื )นที�ของทั )งห้า
ประเทศทั )งหมดรวมกนั) นั�นหมายถึงวา่ป่าไม้หายไปถึง 31 เปอร์เซ็นต์ (WWF 2013:23) ซึ�งถ้านบัเป็นราย
ประเทศ ตั )งแตปี่ 2523 (1980) ป่าไม้ในกมัพชูาหายไป 22 เปอร์เซ็นต์ เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2516 (1973) 
ในขณะที�ป่าไม้ของลาวกบัพมา่หายไป 24 เปอร์เซ็นต์ สว่นของไทยกบัเวียดนามหายไป 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ�ง
หากการตดัไม้ทําลายป่ายงัคงเป็นไปเรื�อยๆ เชน่นี ) ก็มีคําเตือนวา่ ภายในปี 2573 (2030) ป่าไม้อีก 34 
เปอร์เซ็นต์ ในภมูิภาค GMS (ไมร่วมจีน) ก็จะหายไป (WWF 2013:7) 

 

สาเหตุของการตัดไม้ทาํลายป่า 

สาเหตขุองการตดัไม้ทําลายป่าในภมูิภาคแมนํ่ )าโขงนั )นมีหลายสาเหต ุสาเหตุหนึ"งคือสงคราม
กลางเมืองที�กินระยะเวลาตอ่เนื�องยาวนาน ในช่วงสงครามเวียดนามกองทพัสหรัฐใช้ระเบดินาปาล์มและ
สารสเปรย์ใบไม้ร่วง ซึ�งอาวธุทั )งสองอยา่งได้ทําลายป่าไม้เขตร้อน โดยกินพื )นที�ขนาดใหญ่ และในการตอ่สู้
กนัระหวา่งกองกําลงัผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กบักองกําลงัของรัฐบาลไทยในป่าบริเวณภเูขาภาคกลาง 
ในชว่งปี 2513 (1970) ถึงก่อนปี 2523 (1980) พื )นที�ป่าไม้จํานวนมากก็ถกูเผาทําลายโดยกองกําลงัของ
รัฐบาล (Kashio) 

ตามข้อมูลของ FAO (2010) 1 
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ประการที"สองคือจากการระตุ้นให้เกิดนโยบายการพฒันาการเกษตร ซึ�งหมายถึงการเปลี�ยนป่าให้
เป็นพื )นที�เกษตรกรรม การพฒันาสวนป่ายางพาราและการปลกูต้นยคูาลิปตสั การปลกูพืชเศรษฐกิจเชน่ มนั
สําปะหลงัและอ้อย สง่ผลให้เกิดการแผ้วถางป่าให้กลายเป็นพื )นที�เกษตรกรรม นอกจากนี ) ไทยและเวียดนาม
ยงัมีการทํานากุ้ง ซึ�งทําให้ป่าชายเลนหายไป องค์กรพฒันาเอกชนขององักฤษที�ชื�อ โกลบอล วิทเนส (Global 

Witness) ได้ชี )ให้เห็นปัญหาของการใช้ประโยชน์ของที�ดนิในลาวและกมัพชูา รวมทั )งการให้เงินสนบัสนนุใน
การปลกูป่ายางพาราในเวียดนาม  ตามรายงานของโกลบอล วิทเนส (Global Witness 2013) บริษัทยกัษ์
ใหญ่ของเวียดนามมีสายสมัพนัธ์ที�ใกล้ชิดกบัรัฐบาลฉ้อโกงและผู้ มีอิทธิพลทางการเงินในประเทศ และคน
สองกลุม่นี )ให้สิทธิบริษัทเชา่ที�ดนิเพื�อปลกูต้นยาง ทั )งที�มีผลร้ายตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี ) 
รายงานยงักล่าววา่ ธนาคารดอยช์แบงก์และบรรษัทการเงินระหวา่งประเทศ (IFC: ไอเอฟซี) ซึ�งเป็นกลุม่
ธนาคารโลกให้การสนบัสนนุการปลกูสวนยางพารา โดยลงทนุในบริษัทที�ทําการเพาะปลกูอยา่งไมคํ่านงึถึง
ปัจจยัทางสิ�งแวดล้อมหรือสิทธิมนษุยชน ซึ�งการไหลเข้าของเงินทนุตา่งประเทศดงักลา่วสูบ่ริษัทตา่งๆ ถือ
เป็นอีกสาเหตหุนึ�งของการตดัไม้ทําลายป่าในภมูิภาคนี ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ต้นไม้ที�หลงเหลอืจากการตัดในการสร้างอ่างเกบ็นํ�า

ของเขื�อนนํ�าเทิน 2 (รูปถ่าย 2538) 

ไร่ข้าวโพดปลูกเป็นอาหารสัตว์ ทําให้เกดิการพังทลายของดนิ

และดนิเสื�อมโทรม (แขวงอุดมไชย ทางเหนือของลาว) 

การตัดไม้จากพื�นที�การก่อสร้างเขื�อนนํ�าเทิน 2 

ในลาว (รูปถ่าย 2538) 

การเตรียมพื�นที�เพื�อปลูกยางพารา  

(แขวงอตัตะปือ ทางใต้ของลาว) 
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ประการที"สามคือการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่เชน่ เหมืองแร่และเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )า 
โครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )า นํ )าเทิน 2 ในลาว5 ที�ได้รับเงินทนุชว่ยเหลือจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันา
เอเชีย (ADB) ทําให้เกิดนํ )าท่วมป่ากินพื )นที�ถึง 450 ตร. กม. ซึ�งป่าเหลา่นี )มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
อยา่งมากจนเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ “กาลาปากอสแหง่เอเชีย” ระหวา่งปี 2536 ถึงปี 2537 (1993-1994) ก่อน
หน้าที�จะมีการสร้างเขื�อนนี ) บริษัทค้าไม้ที�มีความเกี�ยวข้องกบักองทพัลาวได้ตดัไม้มีคา่เชน่ ต้นสนสองใบ 
แล้วสง่ไม้ดงักลา่วไปขายยงัประเทศเพื�อนบ้านเชน่ ไทยและเวียดนาม นอกจากนี ) บริษัทพลงังานนํ )าเทิน 2 
(NTPC) ที�เป็นผู้ ดําเนินโครงการ ได้ปลอ่ยนํ )าเข้าทว่มอ่างเก็บนํ )าโดยไมไ่ด้เคลื�อนย้ายต้นไม้ออกไปอยา่ง
เหมาะสม ถือเป็นการทําลายนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมของลาวเอง ซึ�งซากต้นไม้ที�ถกูนํ )าท่วมนี )
ยงัคงมีให้เห็นในอา่งเก็บนํ )าดงักลา่ว แม้แตใ่นปัจจบุนั ตามสถิตทีิ�เป็นทางการของรัฐบาล ผลิตภณัฑ์ไม้ 80 
เปอร์เซ็นต์ตอ่ปีจากลาวมาจากการตดัไม้จากป่าที�ถกูพฒันาให้เป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )าหรือเหมืองแร่  
 ประการที"สี"ที�เป็นปัญหาสําคญัคือ การตดัไม้อย่างผิดกฎหมาย ซึ�งถึงแม้วา่จะไมมี่ข้อมลูที�ชดัเจน
ในกรณีของลาว แตป่ริมาณไม้ที�ถกูตดัที�จบักมุได้เทา่กบัประมาณครึ�งหนึ�งของจํานวนไม้ทั )งหมดที�อยูใ่น
โรงเลื�อย บวกกบัอตัราการผลิต เป็นเครื�องบง่ชี )วา่ มีการลกัลอบตดัไม้อยา่งมาก และตั )งแตปี่ 2544 (2001) 
เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้อนมุตักิารสง่ออก
ผลิตภณัฑ์ที�ทําจากไม้ป่าธรรมชาต ิแต่
อตุสาหกรรมโรงเลื�อยในลาวก็ยงัไมมี่การแขง่ขนัสงู
เทา่ในเวียดนาม ฉะนั )น การสง่ออกไม้ดิบและ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ที�ผา่นกระบวนการแปรรูปจาก
โรงงานในขั )นต้นจงึยงัคงดําเนินตอ่ไป (Fujita 2012) 

นอกจากนี ) มมุมองทั�วไปตอ่การทําไร่
หมนุเวียน ซึ�งเรียกได้อีกอยา่งหนึ�งวา่ การตดัและ
เผา ก็เป็นอีกสาเหตหุนึ�งของการตดัไม้ทําลายป่า 
อยา่งไรก็ดี วิธีนี )ก็ถือวา่เป็นวิธีการทําการเกษตร
แบบยั�งยืนหากระยะเวลาที�ป่าบริเวณนั )นถกูปลอ่ย
ทิ )งร้างเพียงพอให้พืชพนัธุ์ตามธรรมชาตไิด้ฟื)นตวันั )น ถกูรักษาไว้หลงัจากฤดเูก็บเกี�ยว แตเ่นื�องจากจํานวน
ประชากรที�เพิ�มขึ )นโครงการพฒันาด้านสาธารณปูโภค และการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและการ
ปลกูพืชเศรษฐกิจ ทําให้พื )นที�ที�จะใช้ในการทําไร่หมนุเวียนลดน้อยลงเรื�อยๆ และเนื�องด้วยสาเหตนีุ ) 
ระยะเวลาปล่อยพื )นที�ทิ )งร้างให้ต้นไม้ฟื)นตวัจงึสั )นลง จนถึงจดุที�คนเริ�มตดัและเก็บเกี�ยวต้นไม้ที�ยงัไมโ่ตเตม็ที� 
พื )นที�ทางการเกษตรที�ครั )งหนึ�งชาวบ้านเคยใช้ทํากินกลายเป็นของเอกชนและถกูปิดกั )นเพื�อสร้างโรงงาน
อตุสาหกรรม ไมว่า่จะทั )งโดยบริษัทหรือคนทั�วไป เหลา่นี )ทําให้รอบการทําไร่หมนุเวียนสั )นลง และในบางกรณี 
ยงัทําให้เพิ�มแรงดนับนพื )นผิวดนิ (Barney 2010)  ในลาวรัฐบาลได้ออกนโยบายย้ายถิ�นที�อยูใ่ห้กบักลุม่ชาติ

ซุงขนาดใหญ่ถูกขนมาจากทางใต้ของลาวเพื�อส่งไป

เวยีดนาม การส่งออกไม้ซุงหรือไม้ดบิเป็นข้อห้าม 

แต่ยงัมีการลกัลอบการตัดไม้และขายไม้ 
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พนัธุ์ โดยเน้นให้ไปอยู่ตามสองข้างทาง เป็นผลให้คนเหล่านี )ขาดที�ดนิทํากินซึ�งผลของนโยบายดงักลา่ว 
นําไปสูร่ะยะเวลาทิ )งผืนดนิให้ฟื)นตวัสั )นลงสําหรับการทําไร่หมนุเวียนเชน่กนั ซึ�งยิ�งทําให้สถานการณ์แยล่ง 
เพราะเหตกุารณ์เชน่นี )ทําให้เกิดการทําลายผืนดนิ (Higashi 2010) ฉะนั )น ในการพิจารณาถึงปัญหาการตดั
ไม้ทําลายป่าอนัเนื�องมาจากการทําไร่หมนุเวียน การมองที�ปัจจยัพื )นฐานก็เป็นสิ�งสําคญัเชน่กนั เนื�องจาก
เมื�อระยะเวลาที�ปลอ่ยทิ )งให้ป่าฟื)นตวัสั )นลงเชน่นี ) ก็เกินความสามารถของธรรมชาตทีิ�จะฟื)นตวั และใน
หลายๆ กรณีนําไปสู่การเสื�อมสภาพของดนิ 

 

ข้อเสนอ การป้องกันป่าจากความเสียหายและการเสื"อมสภาพ 
เรามกัจะนกึถึงโครงการฟื)นฟปู่าเมื�อมีการกําหนดมาตรการในการป้องกนัป่าเสื�อมสภาพ อยา่งไรก็

ดี การฟื)นฟปู่าในลุม่นํ )าโขงได้ทําให้เกิดการปลกูพืชเชิงเดี�ยวเชน่ ยคูาลิปตสัหรือปาล์มที�ไมเ่หมาะสมที�จะ
เป็นที�อยูอ่าศยัของสตัว์ป่า ในมมุมองของการอนรัุกษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาความ
มั�นคงทางอาหารสําหรับคนในพื )นที� การปลกูพืชลกัษณะนี )กลบัมีผลเสียอยา่งมาก ในบางกรณี ป่าที�
ชาวบ้านใช้ทําไร่หมนุเวียนหรือเก็บผลิตผลจากป่า มกัถกูลงความเห็นว่าเป็น “ ป่าเสื�อมโทรม”และก็จะถกู
ปิดป่าแล้วแทนที�ด้วยโครงการปลกูพืชเชิงเดี�ยว ซึ�งที�จริงแล้วเมื�อมีโครงการปลกูป่าควรต้องมีการพิจารณา
ถึงสิ�งอื�นๆ ไมเ่พียงแตป่ระเภทของดนิและพนัธุ์ไม้ที�จะปลกู แตค่วรคํานงึถึงปัจจยัทางด้านสิ�งแวดล้อมและ
สงัคมร่วมด้วยก็เป็นสิ�งที�สําคญัเชน่กนั 

การอนรัุกษ์ป่าไม้อย่างยั�งยืนจะไมส่ามารถสําเร็จได้หากขาดความเข้าใจและความร่วมมือจากคน
ในท้องถิ�นที�อาศยัป่าไม้เป็นแหลง่ทํากินและใช้ทรัพยากรจากป่าไม้ แตท่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ประชาชน
ในท้องถิ�นของประเทศในลุม่นํ )าโขงมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบันโยบายของรัฐบาลหรือ
โครงการพฒันาตา่งๆ น้อยมาก แม้วา่ระดบัของการปิดกั )นจะแตกตา่งกนั ตวัอยา่งเช่น ที�ลาว เคยมีกรณีที�วา่ 
ประชาชนคนหนึ�งยื�นอทุธรณ์ตอ่สมชัชาแหง่ชาตลิาว เกี�ยวกบัปัญหาอนัเนื�องมาจากโรงงานอตุสาหกรรมที�
ดําเนินงานโดยบริษัทเวียดนาม คนคนนั )นกลบัถกูจบั นอกจากนี ) เพื�อสนบัสนนุให้ชาวบ้านอนรัุกษ์ป่าไม้ 
ชมุชนที�ได้รับผลกระทบและภาคประชาสงัคมก็ควรมีสว่นร่วมในกระบวนการการตดัสินใจในเรื�องที�เกี�ยวกบั
ระบบการอนรัุกษ์ป่าไม้ด้วย 

นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขแนวทางเกี�ยวกบัป่าไม้ของแตล่ะประเทศแล้ว เพื�อเป็นการป้องกนั
การสญูป่าหรือป่าเสื�อมโทรม ก็จําเป็นจะต้องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เชน่ในลาวและกมัพชูา ที�
การลกัลอบตดัไม้และการตั )งโรงงานอตุสาหกรรมที�ก่อให้เกิดผลเสียกําลงัเกิดขึ )นอยา่งมากมาย ซึ�งก็มี
กฎหมายเพื�อรองรับหรือป้องกนัการกระทําผิดดงักล่าวอยู่บ้าง แตว่า่ไมไ่ด้มีการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว
อยา่งเหมาะสม อนัเนื�องมาจากการทจุริตคอร์รัปชั�นและขาดการควบคมุ นําไปสูส่ภาพป่าเสื�อมโทรม 
สถาบนัตา่งชาตติา่งๆ และสงัคมควรต้องเฝ้ามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้มีการ
เปลี�ยนแปลงในตวันโยบายอยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ดี ก็ไมใ่ชเ่รื�องง่ายโดยเฉพาะกบัประเทศที�ไมมี่การ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี มีการทจุริตคอร์รัปชั�นสงู ข้าราชการคอยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตวั และเน้นแตก่าร
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เอาตวัรอด ซึ�งรายงานของโกลบอล วิทเนสที�กล่าวไว้ก่อนหน้านี ) ได้จดุประกายให้เห็นถึงการตกลงธุรกิจ
โรงงานยางพาราที�ไมโ่ปร่งใสของบริษัทเวียดนาม ที�มีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนในวงการเมืองและ
เศรษฐกิจของลาวและกมัพชูา แตถึ่งกระนั )น บริษัทดงักลา่วก็ปฏิเสธรายงานดงักลา่ววา่ไมต่รงกบัความเป็น
จริง และรัฐบาลของทั )งลาวและกมัพชูาก็เพิกเฉยตอ่รายงานฉบบันี ) ทั )งนี ) คา่ธรรมเนียมสมัปทานตดัไม้ถือ
เป็นวิธีหนึ�งในการเพิ�มรายรับของเวียดนามและลาว และในหลายๆ กรณี ทางกองทพัเป็นผู้ มีบทบาทหลกัใน
การตดัไม้ (Matsumoto and Hirsh 2003:135-137) ซึ�งในกรณีนี ) การตรวจสอบจากภายนอกและการยื�นเรื�อง
ร้องเรียนก็จะทําได้ยาก 

ทั )งนี ) ในสภาวการณ์เชน่นี ) ความเป็นไปได้ที�จะหยดุการตดัไม้ทําลายป่าคือ การตดัเส้นทางการให้
เงินทนุสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ของรัฐที�กระตุ้นให้มีการตดัไม้ทําลายป่า นอกจากนี ) ธรรมาภิบาลของแตล่ะ
ประเทศก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงการทํางาน แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องมีการควบคมุเพื�อที�เงินลงทนุจาก
องค์กรระหวา่งประเทศหรือจากแหลง่เงินทนุตา่งประเทศจะได้ไมไ่หลเข้าสูก่ารกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ ที�จะ
นําไปสูก่ารตดัไม้ทําลายป่า 
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แม่โขงว้อช (Mekong Watch) 

                                                 
1  วดิโีอรวบรวมสารคด ีเฝ้ามองแมนํ่�าโขง ปี 2556 ชื�อเรื�อง การเปลี�ยนแปลง: ปา่ไมแ้ละวถิชีวีติที�เปลี�ยนแปลงไปในลาว (Changing Forests 

and Lifestyles in Laos) (http://www.youtube.com/watch?v=ac9OIxLWm2I) วดิโีอเรื�องนี� อธบิายความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่างปา่ไม้
กบัชวีติความเป็นอยู่ของชาวลาวกบัวฒันธรรม และผลกระทบจากการที�นโยบายและโครงการกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ ซึ�งมุ่งเป้าไปที�การ
พฒันาเศรษฐกจิ ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา มต่ีอความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศและชวีติความเป็นอยูท่ี�อาศยัและเคารพต่อ
ธรรมชาต ิ

2  รายละเอยีดเพิ�มเตมิ ดบูทที� 1-2 ผลติผลจากปา่และความมั �นคงทางอาหาร: กรณศีกึษาในลาว 
3  ดบูทที� 3-1 การนบัถอืผแีละการอนุรกัษ์ปา่ไมใ้นลุ่มนํ�าโขง 
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4  ดบูทที� 2-9 การทาํไร่หมนุเวยีนและชวีติเกษตรกรพื�นที�สงูทางตอนเหนือของลาว 
5  ดบูทที� 2-5 ผลกระทบทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของการพฒันาอย่างรวดเรว็บนลาํนํ�าสาขาของแมนํ่�าโขง: กรณโีครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงั

นํ�า นํ�าเทนิ 2 ในลาว 
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ปัญหาสิ�งแวดล้อมและวิถีชีวิตในดนิแดนปากแม่นํ �าโขง ในเวียดนาม1 

 
 

สามเหลี�ยมปากแม่นํ �าโขงของเวียดนาม 

สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงเป็นพื �นที�ชุม่นํ �าเขตร้อนขนาดใหญ่ที�มีบทบาทสําคญัในการอนรัุกษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมนํ่ �าโขง ซึ�งเป็นทางนํ �าของหลายๆ ชาต ิดนิดอนสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงกิน
อาณาบริเวณถึง 36,000 ตร.กม. ในจํานวนนี � เป็นพื �นที�ทําการเกษตร 12,500,000 ไร่ (20,000 ตร.กม.) โดยพืช
หลกัๆ คือข้าว อาหารหลกัของคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

พื �นที�ที�ผู้คนอาศยัอยูบ่ริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง เป็นที�ราบอยูส่งูกว่าระดบันํ �าทะเลไมเ่กิน 10 
เมตร ทําให้อากาศในพื �นที�บริเวณนี �เปลี�ยนแปลงง่ายมาก หากระดบันํ �าทะเลสงูขึ �น 1 เมตร พื �นที�บริเวณ
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ�งเป็นที�อยูอ่าศยัของคนจํานวน 3.5 ถึง 5 ล้านคนในปัจจบุนั จะ
หายไป สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงเป็นพื �นที�ที�สําคญัตอ่แหลง่อาหารสําหรับการบริโภคทั �งในประเทศและ
สง่ออกของเวียดนาม โดยปลกูข้าวและเมล็ดธญัพืชอื�นๆ เพื�อบริโภค 53 เปอร์เซ็นต์  อีก 80 เปอร์เซ็นต์เป็น
การประมง และ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นผลไม้ 

บริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงประกอบไปด้วย 12 เขต โดยมีเมืองคนัโถเป็นเมืองใจกลาง จํานวน
ประชากรในปัจจบุนัของแถบนี �คือ 18.6 ล้านคน เทา่กบั 26 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรเวียดนาม
ทั �งหมด ตามประวตัิศาสตร์ชาวบ้านในแถบนี �จะปักหลกัอาศยัอยู่ตามริมฝั�งแมนํ่ �า และเรื�อยไปตามลําคลอง
ที�แยกออกจากสายหลกัทั �งสองฝั�งอยา่งหนาแนน่ ซึ�งการแยกการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของ
พื �นที�แถบนี �ออกจากระบบสงัคมที�พึ�งพาสายนํ �าจงึเป็นเรื�องที�เป็นไปไมไ่ด้ 

 
ปัญหาทรัพยากรนํ �าในแถบสามเหลี�ยมปากแม่นํ �าโขง 

มีปัจจยัห้าประการที�มีผลตอ่การเกษตรในแถบสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง ปัจจยัสองประการคือนํ �า
ทว่มและการขาดแคลนนํ �าจืด ซึ�งเกี�ยวกบัคณุภาพนํ �า ส่วนอีกสามปัจจยัที�เหลือคือนํ �าทะเลหนนุ สภาพดนิ
เป็นกรด และนํ �าเสีย ซึ�งเกี�ยวกบัคณุภาพของนํ �า นอกจากนี � ปัญหาเรื�องนํ �าที�เป็นประเด็นอยูเ่หนือพรมแดน 
ระดบันํ �าทะเลที�เพิ�มสงูขึ �นอนัเนื�องมาจากอากาศเปลี�ยนแปลง และการสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกั ก็
เริ�มปรากฏให้เห็นวา่จะเป็นปัญหาตอ่ไปในอนาคต ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี � 
 นํ �าท่วม แตล่ะปีบริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงจะเกิดนํ �าทว่มในชว่งเดือนสิงหาคมถึงตลุาคม 
ปริมาณนํ �าที�แมนํ่ �าโขงปลอ่ยออกมาในชว่งฤดฝูนจะอยูที่�ราวๆ 39,000 มิลลิเมตร/วินาที ทําให้พื �นที�ราวๆ 7.5  
ถึง 11.87 ล้านไร่ของพื �นที�ปากแมนํ่ �าทั �งหมดถกูนํ �าทว่มในชว่งฤดฝูน ซึ�งจะทําการเกษตรไมไ่ด้ในบริเวณที�มี
นํ �าทว่ม แตใ่นฤดแูล้ง แมนํ่ �าโขงจะปลอ่ยนํ �าโดยเฉลี�ยที�ระหวา่ง 1,700 และ 2,500 มิลลิเมตร/วินาที ยิ�งไปกวา่
นั �น ไมเ่พียงแตป่ริมาณนํ �าที�ลดตํ�าลงสองถึงสามเมตรในชว่งหน้าแล้ง ฤดนีู �ฝนก็ไม่คอ่ยตกในบริเวณนี �อีกด้วย 
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 นํ �าทะเลหนุน นํ �าทะเล (นํ �าเค็ม) หนนุเกิดจากการที�นํ �าทะเลหนนุสงูและไหลเข้าทว่มแผน่ดนิเมื�อ
นํ �าจืดไหลออกทางปากแมนํ่ �ามีจํานวนน้อย นอกจากนี � กระแสนํ �าทะเลยงัสง่ผลตอ่ระบบนํ �าที�สามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �า กลไกของนํ �าทะเลหนนุสงูเข้าสูบ่ริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �นมีความซบัซ้อนมาก ปัจจบุนั
พื �นที�ประมาณ 10.7 ถึง 13.12 ไร่ (ราวๆ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของพื �นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง) ได้รับ
ผลกระทบจากนํ �าทะเลหนนุสงู 
 ภาวะดนิเป็นกรด พื �นที�ในเมืองลองเซวียน ทุง่หญ้าพแล็ง เดะ จอง และบริเวณอื�นๆ มีภาวะหน้า
ดนิเป็นกรด พื �นที�ทั �งหมดนี �กว้างประมาณ 10 ล้านไร่ เทา่กบั 40 เปอร์เซ็นต์ของพื �นที�ทั �งหมดในสามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขง เป็นที�ทราบกนัดีวา่การระบายนํ �าเทียมจากหน้าดนิที�เป็นกรดนั �น มีผลทําให้เกิดกรดและการ
สะสมตวัของ Fe2+ (iron ion) และ A13+ (sulfide ion) ในนํ �าในลําคลอง ซึ�งนํ �าที�มีความเป็นกรดสงูอาจจะ
เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ สตัว์ และพืช 

 นํ �าเสีย จํานวนประชากรที�เพิ�มขึ �นอยา่งรวดเร็วและการขยายตวัของพื �นที�ที�อยู่อาศยัตามแนว
ชายฝั�งแมนํ่ �า กําลงัสง่ผลกระทบในทางตรงข้ามตอ่สภาพแวดล้อมของนํ �า ตวัวดัคณุภาพนํ �าในแมนํ่ �าลํา
คลองแถบสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �นเกี�ยวข้องกบัการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงในการทําการเกษตร สิ�ง
ปฏิกลูของเสียที�อดุมด้วยสารอาหารจากการเพาะเลี �ยงสตัว์นํ �าและการกสิกร และนํ �าเสียจากโรงงาน
อตุสาหกรรม 

 อากาศที�เปลี�ยนแปลงและระดับนํ �าทะเลขึ �นสูง ตามรายงานคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่
ด้วยเรื�องการประเมินการเปลี�ยนแปลงของอากาศ ครั �งที� 4 (Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) 4th Assessment Report) กลา่วว่า ในชว่งสิบปีที�ผ่านมาการเปลี�ยนแปลงของอากาศกลายเป็นปัญหา
ทั �งด้านเศรษฐกิจสงัคมและสิ�งแวดล้อมที�ใหญ่ที�สดุปัญหาหนึ�งของโลก และลุม่นํ �าโขงก็ถือเป็นพื �นที�หนึ�งที�
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงไปและระดบันํ �าทะเลที�เพิ�มสงูขึ �นอยา่งรุนแรง (IPCC 2007) 
การศกึษาผลกระทบในอนาคตของสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงที�มีตอ่บริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงโดย
มหาวิทยาลยัคนัโถ และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแสดงให้เห็นวา่ ลุม่นํ �าโขงจะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง
จากนํ �าทว่มที�ไหลบา่จากแม่นํ �าตอนบนและนํ �าทะเลหนนุสงูจากทางตอนลา่งของแมนํ่ �า 
 ปัญหาสิ�งแวดล้อมข้ามพรมแดนที�เกิดจากการสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลัก ขณะนี �
ภมูิภาคลุม่แมนํ่ �าโขงกําลงัเผชิญกบัปัญหาใหม ่จีนมีเขื�อนที�เดนิเครื�องแล้ว 6 แหง่2 และวางแผนวา่จะสร้าง
อีก 2 แหง่3 ในแมนํ่ �าโขง มีแผนการสร้างเขื�อนและกําลงัก่อสร้างอีก 12 เขื�อนทางตอนลา่งของแมนํ่ �าโขง4  
คือ ในลาว 8 เขื�อน5  บริเวณพรมแดนไทย-ลาว 2 เขื�อน6 และอีก 2 แหง่ในกมัพชูา7   
 ซึ�งหากเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัเลา่นี �เสร็จสมบรูณ์ ผู้คนนบัหมื�นจะสญูเสียบ้าน
และที�อยู่อาศยั และต้องถกูโยกย้ายถิ�นฐาน กระแสนํ �าจะเกิดการเปลี�ยนแปลง ตะกอนในนํ �าจะหายไป และ
จะเกิดการกดักร่อนชายฝั�งเพิ�มขึ �น การสญัจรทางนํ �าจะถกูรบกวน ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง 
ทรัพยากรสตัว์นํ �าจะเสียไป และผลเสียอีกมากที�ตอนนี �ยงัไมท่ราบวา่คืออะไร ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ �น 
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 ในบรรดาแผนการก่อสร้างเขื�อนทั �งหมดบนแมนํ่ �าโขงสายหลกั เขื�อนไซยะบรีุมีความก้าวหน้ามาก
ที�สดุ ซึ�งหากสร้างสําเร็จเขื�อนนี �จะเป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าแหง่แรกบนแม่นํ �าโขงสายหลกัตอนลา่ง รัฐบาล
กมัพชูาและเวียดนามที�อยูบ่ริเวณท้ายเขื�อน ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาวที�กําลงัดําเนินการก่อสร้างเขื�อนอยู ่
ทําการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมแบบข้ามพรมแดน แตรั่ฐบาลลาวกลบัไมใ่ห้คําตอบตอ่ข้อ
เรียกร้องนี � ซึ�งหากทางเดนิของแมนํ่ �าโขงถกูปิดกั �น กระแสนํ �าก็จะเปลี�ยน และผู้คนอีกประมาณ 30 ล้านคนที�
อาศยัอยูแ่ถบลุม่นํ �าโขงตอนลา่งอาจได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากผลเสียแบบข้ามพรมแดน 

 

สรุปประเด็น 

ผลกระทบจากสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลง กบัการพฒันาเขื�อนของหลายๆ ประเทศในภมูิภาค
เดียวกนันี � จะนํามาซึ�งการเปลี�ยนแปลงทั �งในแง่ปริมาณและคณุภาพของกระแสนํ �าในแมนํ่ �าโขง คกุคามชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนและแหลง่อาหาร และทําให้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมที�เรากําลงัเผชิญอยูรุ่นแรงมาก
ยิ�งขึ �น 

เศรษฐกิจของลุม่นํ �าโขงนั �นขึ �นอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาต ิหลกัประกนัด้านแหลง่อาหารของผู้คนคือ
เศรษฐกิจที�มีการผลิตข้าวเป็นหวัใจหลกั โดยการเพาะเลี �ยงสตัว์นํ �า เกษตรกรรม และอื�นๆ ที�เกี�ยวโยงกบั
แมนํ่ �าโขง ซึ�งทั �งหมดนี �มีผลจากนํ �า ผืนดนิ และอากาศอย่างมีนยัสําคญั การพฒันาอย่างยั�งยืนในพื �นที�
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �น ขึ �นอยู่กบัระบอบทางสงัคมที�เป็นปึกแผน่ ที�สร้างขึ �นจากความสามารถในการ
เข้าถึงแหลง่นํ �า ซึ�งถือเป็นปัจจยัพื �นฐานของหลกัประกนัด้านอาหาร แตห่ากระบบนี �พงัทลายลง ผลที�ได้คือ
ผลเสียที�จะเกิดกบัความมั�นคงทางสงัคมและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ความร่วมมือ
ระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์ นกัวางแผนนโยบาย หน่วนงานของรัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชน และชาวบ้านจะ
สามารถสร้างยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการที�จะชว่ยแก้ปัญหาใหญ่นี �ได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1 

Le Anh Tuan (Can Tho University) and Mekong Watch    

                                                 
1  บทความนี	เป็นบทความทีรวบรวมรายงาน โดยดร. เล อาน ตวน จากสถาบนัวจิยัดา้นการเปลียนแปลงของอากาศ (Research Institute for 

Climate Change (DRAGON Institute- Mekong)) คณะสิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัคนัโถ (เวยีดนาม) ทีนําเสนอใน
การประชุมนานาชาต ิEstablishing an East-Asian Civil Society Network to Discuss Sustainable Natural Resources Management in the 

Mekong River Basin โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากแมโ่ขงวอ้ช (Mekong Watch) เมือวนัที 12 ธนัวาคม 2555 ทีโตเกยีว ประเทศญีปุน่ 
2
  เขือนกงกั 4วเฉยีว เสียววาน มา่นวาน ตา้เฉาชาน นั วจาตู ้และจิงหง 

3
 เขือนก๋านหลั นป้าและเหมงิซ่ง 

4
 จาํนวนเขือนและสถานะของเขือนรวบรวมโดยแมโ่ขงวอ้ช (Mekong Watch) 

5 เขือนปากแบง หลวงพระบาง ไซยะบุร ี(ขณะกาํลงัก่อสรา้ง) ปากเล สานะคาม ลาดเสอื ท่าโก และดอนสะโฮง 
6
 เขือนปากชมและบา้นกุ่ม 

7
 เขือนสตงึเตรง็และซมับอร ์
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เกษตรกรรมริมฝั
 งลุ่มนํ �าโขง: อนาคตที
ไม่แน่นอนสาํหรับเกษตรกรรมที
เป็นมิตรกับ
สิ
งแวดล้อม 

 
 

เกษตรกรรมริมฝั
 งในภูมิภาคแม่นํ �าโขง 
ผลกระทบของมรสมุในลุม่นํ �าโขง ทําให้ระดบันํ �าแมนํ่ �าสายหลกัและแมนํ่ �าสาขาเปลี�ยนแปลงอย่าง

ชดัเจนระหวา่งหน้าฝนและหน้าแล้ง ในชว่งหน้าแล้ง การเพาะปลกูขยายออกไปที�พื �นที�ริมฝั�งแมนํ่ �า (รวมทั �ง
สนัทรายและเกาะเล็กเกาะน้อย) ที�โผลข่ึ �นมาเมื�อระดบันํ �าลดลง โดยพืชที�ปลกูคือถั�ว พืชผกัใบเขียว แตงโม 
พริก สมนุไพรตา่งๆ และผกัอื�นๆ อีกมากมาย ในรายงานของเบล็ค  (Blake 2004) ได้รายงานการวิจยัสํารวจ
หมูบ้่านจํานวน 10 แหง่ ตามแมนํ่ �ามลูและแมนํ่ �าสงครามทางภาคอีสานของประเทศไทย พบสมนุไพร 47 
ชนิด และมีเก็บเกี�ยวพืชผกัตา่งๆ มากมาย สว่นมากชาวบ้านปลกูเพื�อบริโภคภายในครอบครัว แลกเปลี�ยน
หรือขายในราคาถกูกบัเพื�อนบ้าน ถ้าเหลือก็จะนําไปขายในตลาดท้องถิ�น  

การเพาะปลกูริมฝั�งแมนํ่ �าจะเริ�มในเดือนพฤษจิกายนหลงัระดบันํ �าลดลง ชาวบ้านจะปลกูพืชที�โตช้า
บนพื �นที�สงูของริมฝั�ง สว่นพืชที�โตเร็ว เชน่ผกับุ้ง ผกัที�ชอบนํ �าก็จะปลกูในพื �นที�ริมตลิ�ง ราวเดือนพฤษภาคม 
เมื�อฝนมาการเก็บเกี�ยวก็เสร็จสิ �น พื �นที�ครั �งหนึ�งที�ทําการเพาะปลกูริมฝั�งก็คอ่ยๆ จมลงใต้นํ �า 

 

          
     ฤดูแล้ง       ฤดูฝน 

 

ประโยชน์ของการเพาะปลูกริมฝั
 งนํ �า 

ในหน้าฝน ดนิที�มีปุ๋ ยธรรมชาตถิกูนํ �าพดัพามาทบัถมที�ชายฝั�งที�ลาดลงซึ�งจมนํ �าอยู ่ปรากฎการณ์
ลกัษณะนี �ทําให้ดนิมีการสปัเปลี�ยนในชว่งฤดฝูน ดงันั �น แม้จะใช้ปุ๋ ยน้อยก็สามารถทําการเพาะปลกูได้
จํานวนมาก และความเสี�ยงที�จะล้มเหลวในการปลกูซํ �าก็มีน้อย  นอกจากนั �นการที�ชายฝั�งจมนํ �าในฤดฝูน 
หญ้าก็ไมข่ึ �นและในหน้าแล้งก็สามารถเข้าถึงนํ �าได้ง่าย ในขณะที�การทําการเพาะปลกูริมฝั�งนํ �าก็สามารถ
ทํางานบ้านอย่างอื�นได้ง่าย เชน่ ซกัผ้า อาบนํ �า และตกปลา ซึ�งงานทั �งหมดนี �ผู้หญิงเป็นผู้ ทํา  

สิทธิในที�ดนิการเพาะปลกูริมฝั�งนั �นยดึตามหลกัจารีตประเพณีและเป็นมรดกตกทอดมา ถ้า
ครอบครัวใดไม่ต้องการใช้สิทธิก็สามารถให้ครอบครัวอื�นยืมที�ดนิไปทํากินได้ หรือในบางกรณีก็สามารถขาย
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สิทธิในที�ดนินั �นได้ (Blake 2004) ในแขวงสะหวนันะเขต ลาว มีตวัอย่างให้เห็นคือ ในแตล่ะปีเจ้าหน้าที�
ประจําหมูบ้่านรับฟังความต้องการของชาวบ้านแตล่ะครอบครัวจากนั �นก็ปรึกษาหารือวา่จะแบง่ที�ดนิทํากิน
กนัอย่างไร 

การทําการเพาะปลกูริมฝั �งนํ �าโขงไมเ่พียงแตต้่องการปุ๋ ยและแรงงานน้อยเท่านั �น แตม่นัยงัใช้การ
หมนุเวียนตามธรรมชาตอิย่างได้ผล โดยไมต้่องรบกวนธรรมชาตมิาก 

 

การผลิตพืชเศรษฐกิจโดยชุมชนท้องถิ
น 

ในพื �นที�สนัทรายกว้างที�โผลข่ึ �นมา เชน่จงัหวดัทางภาคอีสานของไทย แขวงบอ่แก้วตอนเหนือของ
ลาว ไมเ่พียงแตทํ่าการเพาะปลกูเพื�อยงัชีพเทา่นั �น แตย่งัมีการปลกูพืชเศษฐกิจ เช่นข้าวโพด เป็นต้น 
ข้าวโพดที�ปลกูในลาวได้ถกูส่งมาขายในไทยและเป็นที�มาของรายได้ที�สําคญัของชมุชน 

มีตวัอยา่งมากมายของการผลิตแบบดั �งเดมินํามาสูธุ่รกิจใหม ่เชน่ ในแขวงสะหวนันะเขต 
ตอนกลางของลาว คือการที�แมนํ่ �าหลายสายได้ไหลมาบรรจบกนัทางตอนเหนือของแม่นํ �าเซบั �งเหียง ทําให้
การขึ �นลงของนํ �าในตอนกลางของลุม่นํ �าบริเวณเมืองจําพอนคอ่นข้างเมืองเฉียบพลนั บริเวณลุม่นํ �านี �มีการ
ปลกูฝ้าย คราม อยา่งแพร่หลายในฤดแูล้ง ก่อนนี �ชาวบ้านจะใช้ครามย้อมเสื �อผ้าทํางาน แตว่า่การที�มี
อตุสาหกรรมเสื �อผ้าราคาถกูทําให้ประเพณีการย้อมผ้าลดน้อยลง อยา่งไรก็ตามการย้อมสีธรรมชาตแิละ
ฝ้ายที�ปลอดสารเคมีกําลงัเป็นที�ชื�นชอบในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี�ปุ่ น มีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  โดยได้รับการฝึกอบรมเทคนิคตา่งๆ จากตา่งชาต ิเป็นเวลา 10 กวา่ปีมาแล้วที�งานฝีมือ
เหลา่นี �ไปปรากฎอยู่ในนครเวียงจนัทน์เมืองหลวงของลาว และสง่ออกไปยงัประเทศญี�ปุ่ น ทั �งนี �การผลิตงาน
หตัถกรรมเหลา่นี �เป็นการชว่ยเพิ�มรายได้ให้ผู้หญิง 
 

การหายไปของการเกษตรริมฝั
 งนํ �า 

การเพาะปลกูริมฝั�งพึ�งพาธรรมชาตน้ิอยมาก ชมุชนไมต้่องลงทนุมากและเป็นแหลง่รายได้ที�สําคญั 
แตก่ว่า 20 ปีที�ผ่านมาพื �นที�สําหรับเพาะปลกูได้ลดลงในหลายพื �นที�ของลุม่นํ �าโขง หนึ�งในเหตผุลคือการสร้าง
เขื�อน เขื�อนกีดขวางการไหลของนํ �าและทําให้เกิดอา่งเก็บนํ �า แม้กระทั�งในหน้าแล้ง ระดบันํ �าก็ไมไ่ด้ลดลง
บริเวณต้นนํ �าในเขื�อนเหล่านั �น ทําให้ไมส่ามารถทําการเพาะปลกูบริเวณริมฝั�งได้ 

มีปรากฎการณ์ที�เรียกวา่ “สภาพนํ �าขาดดนิตะกอน” (hungry water) ซึ�งเป็นสาเหตขุองการกดัเซาะ
ชายฝั�งจากการไหลของนํ �าอยา่งรุนแรง เพราะวา่กระแสคลื�นในอา่งเก็บนํ �าตํ�ามาก คือเดมิทรายจะถกูพดั
ขึ �นมาในแมนํ่ �าแตม่นักลบัจมลงเมื�อไหลผา่นอา่งเก็บนํ �า ดงันั �นกระแสนํ �าที�ไหลออกจากเขื�อนจงึไมไ่ด้มี
ตะกอนมาก เมื�อนํ �าที�ขาดดนิตะกอน (hungry water) ไหลเชี�ยวลงมาก็จะกวาดตะกอนจํานวนมากออกมาทํา
ให้เกิดการพงัทลายของชายฝั�ง 

นอกจากนี � สว่นมากเขื�อนที�สร้างตามลุม่นํ �าโขงเป็นเขื�อนพลงันํ �า การปลอ่ยนํ �าซึ�งไมไ่ด้เป็นไปตาม
ธรรมชาตจิากอา่งเก็บนํ �าก็จะทําลายชายฝั�งทั �งต้นและท้ายเขื�อน ด้วยเหตผุลหลายประการ ทําให้พื �นที�ริมฝั�ง
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ที�สามารถเพาะปลกูได้ลดน้อยลงทั �งต้นและท้ายเขื�อน และการสร้างเขื�อนกั �นเพื�อป้องกนัการเซาะชายฝั�งก็
เป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้พื �นที�เพาะปลกูหมดไป 

 
 

การประเมินการเกษตรริมฝั
 งใหม่ 
 

 
 

ในอดีตประชาชนไมไ่ด้รับเงินชดเชยจาการเสียที�เพาะปลกูริมฝั�งจากการสร้างเขื�อน เพราะวา่การใช้
พื �นที�ริมฝั�งเป็นประเพณีที�ยอมรับโดยทั�วไปแคร่ะดบัหมู่บ้าน ไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการใน
ระดบัชาต ิดงันั �นชมุชนจงึไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิตามกฏหมายที�จะใช้ประโยชน์หรือเป็นเจ้าของได้ จงึทํา
ให้นกัลงทนุละเลยประเดน็นี �ไป 

การเกษตรริมฝั�งเพิ�งจะได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายว่าเป็นวิถีชีวิตชมุชน มีความสําคญัตอ่การ
ดํารงชีวิต เมื�อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รวมตวักนัประท้วงการสร้างเขื�อนปากมลู [เริ�มสร้างในปี 2534 

(1991)] รวมทั �งองค์กรพฒันาเอกชน ชมุชนในลาวและไทยร่วมกนัทําการศกึษาและรายงานผลลพัธ์ที�ได้ 
(e.g., AOP and SEARIN 2002, Shoemaker, Baird, and Monsiri 2002) 

การหายไปพื �นที�เพาะปลกูริมฝั�งเป็นอีกหวัข้อหนึ�งในการถกเถียงก่อนที�จะสร้างเขื�อนนํ �าเทิน 2 ซึ�งได้
รีบการสนบัสนนุจากธนาคารโลก ในกรณีของเขื�อนนํ �าเทิน 2 นํ �าเปลี�ยนทางไหลไปสูแ่ม่นํ �าเซบั �งไฟ เกษตรกร
ริมนํ �าสมควรที�จะได้รับเงินชดเชย แตจ่ากการสํารวจของแมโ่ขงว๊อช (Mekong Watch) ปรากฎวา่ชาวบ้าน
บางคนไมไ่ด้รับเงินชดเชย (Mekong Watch 2001)1 
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การเพาะปลกูริมฝั�งยงัเป็นสิ�งที�สําคญัในเรื�องภมูิทศัน์ของลุม่นํ �าโขงในหน้าแล้ง ในหลวงพระบาง 
ลาว ซึ�งเป็นมรดกโลก จะมีนกัทอ่งเที�ยวจากทั�วโลกมาถ่ายรูปชายฝั�งในหน้าแล้ง ดงันั �น การเกษตรริมฝั�งนํ �า
ไมไ่ด้เป็นเพียงสว่นหนึ�งของชีวิตของชมุชนท้องถิ�นเท่านั �นแตเ่ริ�มที�จะมีคณุคา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวด้วย 

ในบริบทของการพฒันาลุม่นํ �าโขง ซึ�งเน้นที�พลงันํ �า ความท้าทายเร่งดว่นก็คือการทําให้ผู้พฒันาเข้าใจคณุคา่
ของการเกษตรริมฝั�งที�ถกูต้อง ซึ�งรวมถึงคณุคา่ทางเศษรฐกิจและการสนบัสนนุความมั�นคงทางอาหาร 
 

เอกสารอ้างอิง 

สมชัชาคนจนและเครอืขา่ยแมนํ่�าเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต.้ แมม่ลู การกลบัมาของคนหาปลา. เชยีงใหม่, ประเทศไทย:  เครอืขา่ยแมนํ่�า
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEARIN), 2545 

Blake, David. 2004. Riverbank Vegetable Cropping in the Mekong Basin: A Sustainable Farming System Doomed to 
Oblivion? Watershed Vol. 10 No. 1 July-October 2004, 62-72. 

Mekong Watch. 2010. Report on field visit to the Nam Theun 2 Dam (Nov 20-27, 2010). Tokyo. (in Japanese) 
http://www.mekongwatch.org/PDF/nt2report2010.pdf 

Shoemaker, B., I. G. Baird, and Monsiri Baird. 2001. The People and Their River: A Survey of River-Based Means of 
Livelihood in the Xe Bang Fai River Basin in Central Lao PDR, Vientiane, Lao PDR: Canada/Lao PDR Fund for Local 
Initiatives. 

 

ยูกะ คิกูจิ  
                                                 
1  ดเูพิ6มเตมิในบทที6 2-5 ผลกระทบทางสงัคมและสิ6งแวดลอ้มของการพฒันาอย่างรวดเรว็บนลาํนํ�าสาขาของแมนํ่�าโขง: กรณโีครงการเขื6อน
ไฟฟ้าพลงันํ�า นํ�าเทนิ 2 ในลาว 
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การทาํไร่หมุนเวียนและชีวติเกษตรกรพืน้ที่สูงทางตอนเหนือของลาว 
 
 
การทาํไร่หมุนเวียนในลาว สาเหตุของการตดัไม้ทาํลายป่า จริงหรือไม่ 

การทําไร่หมนุเวียนหมายถึงระบบการเกษตรแบบหนึง่และยงัเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ “swidden” หรือ 

“ระบบ ตดัและเผา” เป็นระบบการเพาะปลกูในช่วงเวลาหนึง่ซึง่เกษตรกรจะถากถางพืน้ท่ีโดยการตดัต้นไม้ 

วชัพืช แล้วก็เผา โดยปกตหิลงัจากการเก็บเก่ียว พืน้ท่ีไร่เก่าถกูปลอ่ยทิง้ไว้เพ่ือให้พืน้ท่ีเร่ิมฟืน้ความอดุม

สมบรูณ์ พืชพนัธุ์ฟืน้คืนมาอีกครัง้จงึหมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเดมิอีกครัง้หนึง่  

เน่ืองจากมีการโคน่ถางพืน้ท่ี ตดัต้นไม้และเผา การทําไร่หมนุเวียนจงึมกัถกูมองวา่เป็นตวัการ

ทําลายป่าไม้ อยา่งไรก็ตามการทําไร่หมนุเวียน อาจถือได้วา่เป็นรูปแบบเกษตรกรรมแบบยัง่ยืน ถ้าหลงัจาก

การเก็บเก่ียวแล้วมีการปลอ่ยไร่เก่าทิง้ไว้ในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พืน้ดนิเร่ิมฟืน้ความอดุมสมบรูณ์ พืช

พนัธุ์ฟืน้คืนมาอีกครัง้หนึง่  

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา การดําเนินนโยบายท่ีดนิและป่าไม้ไมมี่ความเหมาะสมกบั

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิแบบดัง้เดมิ  การท่ีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ การให้สมัปทานท่ีดนิเพ่ือปลกูพืช

เศรษฐกิจ0

1 ได้นําไปสูก่ารขาดแคลนท่ีดนิทํากินทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ จงึมีผลให้ผืนดนิมกัถกูทิง้ร้าง

ไมน่านพอท่ีจะฟืน้ฟสูภาพความสมบรูณ์ขึน้มา การทําการเกษตรวิธีนีนํ้าไปสูค่วามเส่ือมโทรมและการ

พงัทลายของท่ีดนิ และกลายเเป็นเร่ืองธรรมดามากขึน้  
 

การทาํไร่หมุนเวียน รากฐานของวิถีชีวติของผู้คน 

ในลาว ร้อยละ 80 ของประชากรอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านตามชนบท ตามสถิตขิองปี 2543 (2000) 

ประชากรในชนบท 25 เปอร์เซน็ต์  เทา่กบั 150,000 ครัวเรือน เก่ียวข้องกบัการทําไร่หมนุเวียน และถ้ารวมถึง

การปลอ่ยไร่เก่าไว้เพ่ือให้พืน้ดนิเร่ิมฟืน้ความอดุมสมบรูณ์นัน้ ก็นบัวา่กวา่ 80 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ี

เกษตรกรรมใช้ทําไร่หมนุเวียน (Roder 2001) ตามนโยบาย

การทําไร่หมนุเวียนของลาวในปัจจบุนั แสดงให้เห็นวา่

จํานวนครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องกบัการทําไร่หมนุเวียนมีจํานวน

ลดลง กระนัน้การทําไร่หมนุเวียนยงัคงเป็นสว่นสําคญัใน

การผลติอาหารของชาวลาวจํานวนมากโดยเฉพาะกลุม่ชาติ

พนัธ์ุตา่งๆ ท่ีอาศยัอยูต่ามพืน้ท่ีภเูขา  

นอกจากการปลกูข้าวในพืน้ท่ีสงูแล้ว การทําไร่

หมนุเวียนยงัปลกูข้าวโพดเป็นทิวแถว พืชกินหวัและถัว่  

หลงัการเก็บเก่ียว เม่ือผืนดนิคืนสภาพมาเป็นป่าขัน้ท่ีสอง ก็

จะมีพืชจําพวกหน่อไม้ เห็ดให้เก็บเป็นอาหาร และขายเป็นรายได้เพ่ือการดํารงชีพ  

เกบ็ข้าวโพดจากไร่หมุนเวยีน 
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ในตอนเหนือของลาว ปกตกิารเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูจะเร่ิมปีใหมด้่วยการเลือกพืน้ท่ีเพาะปลกูราว

เดือนมกราคม โดยเป็นปกตผิู้ชายจะทําหน้าท่ีนี ้โดยจะเลือกพืน้ท่ีท่ีคดิวา่จะให้ผลผผลติท่ีดี ใช้ประสบการณ์

ท่ีสัง่สมมาพิจารณาอายดุนิและอายขุองป่าไม้ ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคม จะเร่ิมโคน่ถางวชัพืช 

ตากไร่ ตากพืชพนัธุ์ ก่อนท่ีจะเผาเพ่ือเตรียมผืนดนิ จะหยอดเม็ดพนัธุ์พืชในช่วงหน้าฝน ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงท่ี

เม็ดข้าวมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลกูท่ีสดุ ปริมาณแสงแดดท่ีพอเหมาะ ความลาดชัน้ของพืน้ท่ีให้

เหมาะกบัพืชท่ีจะปลกู ผู้หญิงจะเลือกวา่จะปลกูอะไร และเป็นผู้ลงมือปลกู สว่นมากจะปลกูข้าวโพด  พืชกิน

หวัและถัว่  ก่อนจะถงึชว่งเวลาเก็บเก่ียวต้องมีการดายหญ้าและกําจดัวชัพืชซึง่เป็นชว่งท่ีใช้แรงงานมากท่ีสดุ 

เดือนกนัยายนถงึธนัวาคมเป็นช่วงเวลาเก็บเก่ียว  

นอกจากนี ้การทําไร่หมนุเวียนยงัมีความเช่ือมโยงกบัความเช่ือและวฒันธรรมของผู้คนอยา่งลกึซึง้ 

ตวัอยา่งเชน่ ในหมูบ้่านชาวกึมม ุแขวงอดุมไชยทางเหนือของลาว มีพธีิกรรมอธิฐานภาวนาตอ่ผีก่อนท่ีจะมี

การเลือกพืน้ท่ี ถางโคน่ เผา เลือกเมลด็พนัธุ์ข้าวและเก็บเก่ียว  และจะทําอีกครัง้หนึง่หลงัจากการเก็บเก่ียว

โดยจะจดัขึน้ก่อนฤดกูารเพาะปลกูอีกครัง้เพ่ือฉลองปีใหมแ่ละเพ่ืออฐิษฐานขอให้การเพาะปลกูได้ผลดี อดุม

สมบรูณ์ในปีใหมนี่ ้ 
 
องค์ความรู้ ภมูิปัญญาของการทาํไร่หมุนเวียน 

พนัธ์ุข้าวเหนียวแบง่เป็น พนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะสัน้ (ข้าวดอ) พนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะ

กลาง (ข้าวกลาง) และพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะยาว (ข้าวป๋ี) และเมลด็พนัธุ์ข้าวได้ถกูสง่ผา่นให้จากรุ่นสู่

รุ่นภายในครอบครัว เช่นในหมูบ้่านหนึง่ในแขวงอดุมไชย มีเม็ดพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะสัน้ อยา่งน้อย 3 

ชนิด เม็ดพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติในระยะกลาง 3 ชนิด และพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะยาวมากกวา่ 12 ชนิด ได้

ถกูสง่ผา่นลงมาให้คนรุ่นสูรุ่่นตลอดเวลา การปลกูข้าวในช่วงเวลาท่ีตา่งกนัหรือเปล่ียนเวลาเก็บเก่ียวเพ่ือเป็น

การป้องกนัความเส่ียงในการได้ผลผลติต่ํา เช่น เน่ืองจากความผนัผวนของสภาพอากาศ เป็นต้น 

พนัธ์ุข้าวไมส่ามารถเก็บไว้ได้นาน ดงันัน้จงึต้องปลกูข้าวหลายพนัธุ์ในแตล่ะปีและเก็บพนัธุ์ไว้ใช้ใน

ปีถดัไป ชาวบ้านคนหนึง่กลา่ววา่ ข้าวท่ีปลกูได้ผลดีในปีนีอ้าจจะไมดี่สําหรับดนิหรืออากาศในปีหน้า ถ้าไมมี่

พนัธุ์ท่ีหลากหลาย พวกเขาก็เส่ียงท่ีจะไมส่ามารถรับมือกบัปัจจยัตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ในปีถดัไป วิธีการนี ้

แสดงให้เห็นวา่คนในแตล่ะรุ่นเรียนรู้การทําไร่หมนุเวียนให้ได้ผลดี ลดความเส่ียงและเรียนรู้ท่ีจะเพิม่

เสถียรภาพของการผลติพืชผล 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าขัน้ที่สอง  

ในพืน้ท่ีภเูขาสงูทางตอนเหนือของลาว 

การทําไร่หมนุเวียนมีระยะเวลาหมนุเวียน 5-10 ปี 

ชาวบ้านจะถางโคน่ป่าขัน้ท่ีสอง เผาไร่ เตรียมท่ีเพ่ือ

เพาะปลกู เม่ือทําการเก็บเก่ียวแล้วก็จะทิง้ร้างให้ท่ี

แปลงนัน้ (ไร่ซาก)ได้ฟืน้ฟสูภาพประมาณ 2-3 ปี 

ประมาณ 1 ปีหลงัจากนัน้ พืน้ท่ีนัน้ก็จะมีหญ้าขึน้

สงูจนเป็นป่าขัน้ท่ีสอง ให้ผลติผลจากป่าเชน่ 

หน่อไม้ ให้เก็บมาเป็นอาหาร หลงัจากหลายปีผา่น

ไปท่ีสามารถเก็บของเลก็ๆ น้อยมาเป็นอาหารบ้าง 

จนป่าเร่ิมฟืน้คืนความอดุมสมบรูณ์กลบัมาจนมี

ความอดุมสมบรูณ์เพียงพอ ชาวบ้านก็จะกลบัการทําไร่ในท่ีผืนนัน้อีกครัง้  

ป่าขัน้ท่ีสองท่ีมีผลมาจากการทําไร่หมนุเวียนเป็นบ้านของพืชและสตัว์ป่าหลายชนิด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

พืน้ท่ีและลกัษณะของป่า ผลติผลจากป่าท่ีสามารถหาได้จากป่าขัน้ท่ีสองนีย้งัคํา้จนุการดํารงชีวิตและวิถี

ชีวิตชาวบ้าน บางครัง้ของป่าเหลา่นีส้ามารถเป็นอาหารแทนข้าวและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน มีพืชบาง

ชนิดท่ีสามารถเตบิโตได้แตเ่ฉพาะในป่าขัน้ท่ีสองเทา่นัน้ การท่ีป่าขัน้ท่ีสองเป็นผลดีมาจากวธีิการทําไร่

หมนุเวียน และช่วยสนบัสนนุการดํารงชีวติของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูอาจสามารถเรียกวา่ “ซาโตยามา่” ใน

ภาษาญ่ีปุ่ นหมายถงึ ภเูขา ป่าไม้ และทุ่งหญ้ารอบหรือใกล้หมูบ้่านท่ีคํา้จนุวิถีชาวบ้าน  

ป่าขัน้ท่ีสองเป็นแหลง่อาหารท่ีสําคญัของชาวบ้าน เป็นบ้านของต้นไม้ พืชชนิดตา่งๆ หญ้าธรรมชาต ิ

หน่อไม้นานาชนิด เห็ด หวัมนั สตัว์หลากหลายชนิด เชน่กระรอก หน ูกระทัง่หมปู่าก็มีให้ลา่ เม่ืออาหารหลกั

คือข้าวหมดลง ชาวบ้านก็จะเข้าป่าหาอาหาร พวกหน่อไม้ หวัมนัเพ่ือปะทงัความหิว  นอกจากนีป่้ายงัเป็น

แหลง่พืชสมนุไพรจํานวนมาก แก้อาการปวดหวั ปวดท้อง ปวดประสาท หรือแก้ปวดฟัน บอ่ยครัง้ท่ีป่าขัน้ท่ี

สองถกูมองวา่เป็นแคผื่นดนิรกชกั หรือป่าเส่ือมโทรมจากคนภายนอก อยา่งไรก็ตาม พุม่ไม้ท่ีดรูกชฏัเหลา่นี ้

กลบัเป็นแหลง่ท่ีมีความกลากหลายทางชีวภาพและชว่ยเกือ้หนนุการดํารงชีวติของผู้คนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี

ใกล้เคียง  

ผลติผลจากป่าขัน้ท่ีสองเหลา่นีย้งัเป็นแหลง่รายได้ท่ีมีคา่สําหรับชาวบ้าน จะพบวา่นอกจากพืชผกัท่ี

เพาะปลกูแล้ว ยงัมีพืชจําพวกท่ีเก็บมาจากป่า เชน่ หน่อไม้ เห็ด หวัปลี วางขายท่ีตลาดในหมูบ้่าน พอ่ค้าคน

กลางก็เข้ามาซือ้พวกกระวาน ขา่ป่า (เมืองไทยปลกูขา่หลายชนิด) กระดาษสาใช้เป็นวสัดทํุากระดาษ และ

หญ้าเสือใช้เป็นวสัดใุนการทําไม้กวาด 

 

หน่อไม้จากป่าขั้นทีส่อง 
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การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมและการทาํไร่หมุนเวียน 

พืน้ท่ีทําไร่หมนุเวียนเป็นแหลง่ผลติอาหารท่ีสําคญัของเกษตรกร รัฐบาลลาวมองวา่การทําไร่

หมนุเวียนเป็นการทําลายป่าไม้และได้พยายามทกุวิถีทางท่ีจะลดพืน้ท่ีการทําไร่หมนุเวียนให้หมดไป แตว่า่

ขณะท่ีพลกัดนันโยบายดงักลา่ว รัฐก็ไมไ่ด้พยายามหาทางเพิ่มผลผลติทางการเกษตรหรือสร้างงานและ

โอกาสการจ้างงาน การกําจดัการทําไร่หมนุเวียนถกูป่าวประกาศออกไปวา่เป็นเป้าหมายสงูสดุ โดยการ

บงัคบัย้ายชาวบ้านออกจากพืน้ท่ี การขดัขวางชาวบ้านไมใ่ห้ใช้พืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นต้น และทําให้ชาวบ้าน

สญูเสียวิถีชีวติของตนเอง  

ในขณะเดียวกนั หลายปีท่ีผา่นมานีก้ารปลกูพืชเชิงเด่ียวเพิ่มมากขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น 

ยางพารา ยคูาริปตสั กระถินดอยใช้สําหรับทําเย่ือกระดาษ ต้นปาล์มปลกูในเชิงพาณิชย์ มนัสําปะหลงั อ้อย 

ข้าวโพดเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ การปลกูพืชเชิงเด่ียวเป็นการเพิ่มผลผลติเพ่ือการพาณิชย์เป็นหลกั แตก่ารปลกู

และเก็บเก่ียวพืชซํา้ๆ กนัทําให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา รวมทัง้ปัญหาดนิเส่ือมสภาพ และเส่ียงกบั

ความมัน่คงทางอาหารของคนในท้องถ่ิน ในลาว พืน้ท่ีเพาะปลกูไร่หมนุเวียนได้ถกูเปล่ียนไปปลกูพืช

เชิงเด่ียวมากขึน้ ผลท่ีตามมาคือดนิมีการเส่ือมสภาพและมีการใช้ยาฆา่แมลงมากขึน้  

ด้วยจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ นโยบายการจํากดัการทําไร่หมนุเวียนของรัฐและการขยายตวั

ของการปลกูพืชเชิงเด่ียว ทําให้พืน้ท่ีสําหรับการทําไร่หมนุเวียนลดลง สิง่ท่ีเกิดขึน้ในขณะนีก็้คือ ชาวบ้าน

หมนุเวียนกลบัมาทําไร่ในผืนดนิเดมิเร็วขึน้ ทําให้ผืนดนิไมมี่โอกาสฟืน้คืนสภาพท่ีเหมาะสมในการท่ีจะทําไร่

อีก เพราะผืนดนิต้องการเวลาท่ีจะให้ธรรมชาตเิยียวยา จงึเป็นผลให้ดนิเส่ือมสภาพมากขึน้  
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการทาํไร่หมุนเวียน 
 

 

       
คํานิยามของการทําไร่หมนุเวียน คือการทําการเกษตรกรรมท่ีมีการถางโคน่พืชพนัธุ์ และเตรียม

พืน้ท่ีสําหรับการเพาะปลกู การทําเชน่นีเ้ป็นการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศซึง่ถือเป็นการทํา

ให้เกิดภาวะโลกร้อน ในลาว เม่ือมีการอภิปรายเพ่ือวางแผนแมบ่ทรับรองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

การขยายตัวของการปลูกยางพารา การพงัทลายของหน้าดนิในไร่ข้าวโพด 
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ระหวา่งประเทศ REDD (ลดการปลอ่ยก๊าซจากการตดัไม้ทําลายป่าและป่าเส่ือมโทรม) การทําไร่หมนุเวียน

มกัจะถกูหยิบยกขึน้มาวา่เป็นสาเหตหุนึง่ของการทําลายป่า 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญและองค์การท่ีเช่ียวชาญในประเดน็นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นวา่ในเอเชียการขยายตวั

ของการทําไร่หมนุเวียนไมไ่ด้เป็นสาเหตหุลกัในการทําลายป่าและปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่

บรรยากาศ แตก่ารเปล่ียนป่าธรรมชาตใิห้เป็นป่าอตุสาหกรรมหรือพืน้ท่ีการเกษตรตา่งหากท่ีเป็นสาเหต ุ

(FAO et al. 2008)  นอกจากนี ้ในลาวการเคลียร์พืน้ท่ีเพ่ือสร้างเข่ือนพลงันํา้ขนาดใหญ่ การพฒันาการทํา

เหมืองและการสร้างถนน ยงัเป็นอีกสาเหตหุลกัของการทําลายป่าไม้ 

จากการศกึษาวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ในการทําไร่หมนุเวียน ถ้าชว่งเวลาในทิง้ไร่ซากให้ได้พกัฟืน้มี

ความเสาะสม จะสามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่พืชท่ีปลกูตามฤดกูาลหรือผืนป่าท่ีปลกู

เพ่ืออตุสาหกรรม (Erni 2009) 

ถ้าแผนแมบ่ทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมีการประกาศใช้โดยไมไ่ด้คํานงึถงึการทํา

การเกษตรของคนในท้องถ่ิน นอกจากจะมีผลทําให้ชาวบ้านมีความยากจนลงไปอีก ยงัจะทําให้ความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีเกิดขึน้ในป่าขัน้ท่ีสองหมดไป เป็นการทําลายมากกวา่อีกตา่งหาก 

 
อนาคตของการทาํไร่หมุนเวียน 

ในการทําไร่หมนุเวียนนัน้ถ้าทําด้วยการทิง้ไร่ซากให้พกัฟืน้ให้พืชพนัธุ์มีเวลาพอเพียงท่ีจะ

เจริญเตบิโต จะเป็นวิธีการอยา่งยัง่ยืน ช่วยปกป้องป่าไม้และมีสว่นทําให้เกิดความกลายหลายทางชีวภาพ 

ด้วยเหตนีุ ้การทําไร่หมนุเวียนจงึเป็นมีบทบาทท่ีสําคญัท่ีจะทําให้เกิดความมัน่คงทางอาหารแก่ประชากรใน

ภมิูภาคนีแ้ละการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในป่าขัน้ท่ีสอง  ดงันัน้น่าจะทําการทบทวนวา่เป็นผลดี

มากกวา่ผลเสีย  

ในขณะเดียวกนั หลายปีท่ีผา่นมานีท่ี้ดนิสําหรับการทําไร่หมนุเวียนลดลงทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ เชน่กรณีรอบเวลาการหมนุเวียนการทําไร่สัน้ลงทัว่ทัง้ภมูิภาค การพฒันาเหลา่นีถ้กูผลกัดนัจาก

ปัจจยัทัง้ภายใน เชน่การเพิม่จํานวนประชากร ชาวบ้านเปล่ียนไปปลกูพืชเศรษฐกิจมากขึน้ รวมทัง้ปัจจยั

ภายนอก เชน่ โครงการย้ายหมูบ้่านของนโยบายการลดการทําไร่หมนุเวียนของรัฐบาลลาว โครงการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ การปลกูป่าเพ่ืออตุสาหกรรม 

มนัสําคญัมากท่ีการใช้ประโยชน์จากป่าและวิธีการทําเกษตรกรรมของชาวบ้านนา่จะถกูนํามา

พิจารณาในตดัสนิใจในการดําเนินนโยบายการใช้ท่ีดนิและป่าไม้ หรือดําเนินการโครงการพฒันาขนาดใหญ่

ไมว่า่จะเป็นของรัฐหรือเอกชน  การประกาศใช้แผนแมบ่ทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เช่น 

REDD ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของประชาชนในท้องถ่ินและการทําไร่หมนุเวียน 

 
รัฐบาลลาวได้สง่เสริมให้ชาวบ้านเปล่ียนไปปลกูพืชเศรษฐกิจแทนการทําไร่หมนุเวียน แตว่า่ข้อมลู

เก่ียวกบัความผนัผวนของราคาผลผลติในตลาด และผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมกลบัไมไ่ด้แจ้งให้ชาวบ้านได้
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ทราบ ผลก็คือการจํากดัการทําไร่หมนุเวียนและสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจ ทําให้ความมัน่คงทางอาหาร

ของชาวบ้านลดลง และมีการทําลายสิง่แวดล้อมมากขึน้  อะไรคือความสําคญัท่ีสดุ ไมว่า่จะมีการทําไร่

หมนุเวียนตอ่ไปหรือจะการทําการเกษตรแบบอ่ืนๆ ก็คือการท่ีชาวบ้านได้เลือกใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามท่ีเขาคดิ

วา่เหมาะสมท่ีสดุกบับริเวณท่ีอาศยัอยู ่
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การนับถือผีและการอนุรักษ์ป่าไม้ในลุ่มนํ �าโขง 

 
 

การนับถือผีและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน  ลาว  ภาคอีสานของไทย และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของลุม่นํ %าแม่

โขงในเวียดนาม คนไท ฮานี และกลุม่ชาตพินัธุ์อื.นๆ ยงัคงมีการนบัถือผีที.สิงสถิตอยูใ่นป่า รวมทั %งสิ.งต้องห้าม
ทั %งหลายที.คนยงัคงยึดถือมาจนถึงวนันี %เมื.อจะใช้ประโยชน์จากป่า พิธีการเซน่ไหว้ผีถือเป็นการเบกิทางเพื.อ
ขอใช้ประโยชน์จากป่า และการขออนญุาตตดัไม้ 

 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ พื �นที& การละเอียดการนับถอืผี แหล่งที&มา     

ชนเผา่ฮานี  
(อาขา่ ใน
ภาคเหนือของ
พมา่ ลาว ไทย) 

ยนูนานใต้ ประเทศจีน 
และตามแนวชายแดนทาง
เหนือของพมา่ ลาว และ
เวียดนาม 

ชนเผา่ฮานีเชื.อวา่ผีมีที.อยูข่องตนเอง (ในบงึ หนองนํ %า 
โขดหิน และต้นไม้พิเศษบางชนิด) ผีสว่นมากจะสงิสถิต
อยูใ่นป่า  ถือเป็นข้อห้ามที.ชนเผา่ฮานีจะเก็บของป่า ลา่
สตัว์ หรือตดัต้นไม้ในผืนป่า 

Xu et al. (2005) 

ยนูนานใต้  ภาค
ตะวนัออกของพมา่ พื %นที.
ภเูขาของลาว ตอนเหนือ
ของไทย ภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม 

ชนเผา่ไทมีความเชื.อตามจารีตวา่ ป่าไม้ สตัว์ และต้นไม้ 
มีพลงัเหนือธรรมชาติ ถ้ากระทําการใดๆ ที.ไมเ่หมาะสม
ที.เป็นการลบหลูใ่ห้สิ.งศกัดิ;สทิธิ;โกรธก็จะทําให้เกิดภยั
พิบตัิโชคร้ายกบัหมูบ้่าน  ชนเผา่ไทสนบัสนนุให้อยู่
อยา่งกลมกลนืกบัสิ.งแวดล้อม    

Xu et al. (2005) 

ชนเผา่ไท 

อําเภอเดยีนเบียนดอง 
จงัหวดัลายเชา เวยีดนาม  

ชาวไทมีผืนป่าศกัดิ;สทิธิ;ที.ผีบรรพบรุุษสงิสถิตอยูเ่พื.อ
ปกป้องหมูบ้่าน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนละเมิดผืนป่าศกัดิ;สทิธิ;นี %
จิตวิญญาณของผู้นั %นจะถกูโขมยไป และเชื.อวา่คนผู้นั %น
จะเป็นบ้าหรือถึงตาย เพื.อเป็นการขอขมา ผู้บกุรุกป่า
จะต้องถกูลงโทษตามกฎของหมูบ้่าน และต้องมกีารฆา่
ควายหรือสตัว์เพื.อเป็นการสงัเวย ในทางกลบักนั ผืนป่า
ศกัดิ;สทิธิ;ก็เป็นพื %นที.สว่นกลางของหมูบ้่าน รายได้จาก
การขายของป่าก็จะนําเข้ากองทนุของหมูบ้่านเพื.อเป็น
เงินหมนุเวียนใช้จ่าย ตา่งๆ    

(Tran et al. 
(2007) 

ลาว ภาคอีสานของไทย ในชมุชนลาวทางภาคอีสานของไทยเรียกผืนป่าที.
ชาวบ้านเคารพนี %วา่ ป่าดอนปตูา เและเชื.อวา่ผีสงิสถิต
อยู ่ แม้วา่มีการตดัไม้อยา่งมากในภาคอีสานของไทย 
แตว่า่ป่าดอนปตูาก็ยงัอยูใ่นสภาพที.ดี บางพื %นที.ก็ได้รับ
การจดัให้เป็นผืนป่าอนรัุกษ์ หรือพื %นที.ป่าชมุชนและเป็น
เป้าหมายของความพยายามในการอนรัุกษ์สมยัใหม ่
   

สมัภาษณ์โดย
แมโ่ขงว้อช  
Mekong Watch 
(2012)  

ตาราง: ตัวอย่างของการนับถือผป่ีาศักดิ�สิทธิ�ในลุ่มนํ!าโขง 
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ป่าศักดิ*สิทธิ*ในแขวงสะหวันนะเขต ลาว 

ผืนป่าที.เรียกวา่ ดอนนาธาต ุหนองลม ในหมู่บ้านที.ชื.อวา่ พระธาตอิุง-ฮงั เมืองไกรสร (เดมิเรียกว่า 
กนัตาบรีุ) แขวงสะหวนันะเขต ตอนกลางของลาว ถกูเก็บรักษาไว้อยา่งดี ตามบนัทึกของหมูบ้่านป่าผืนนี %มี
พื %นที.ประมาณ 26,875 ไร่ และเป็นพื %นที.แหลง่ต้นนํ %าที.สําคญั ปัจจบุนันี %เป็นพื %นที.ป่าอนรัุกษ์ (ป่าสงวน) 
อยา่งไรก็ดีป่าผืนนี %เดมิเป็นที.เคารพของชาวบ้านเพราะเชื.อวา่มีผีที.อํานาจสิงสถิตอยูแ่ละความเชื.อนี %ยงัคงอยู่
มาจนถึงปัจจบุนันี % ในแขวงสะหวนันะเขตเรียกผืนป่าเหลา่นี %วา่ ป่ามะเหสกั  

ในหมูบ้่านมีวดัซึ.งมีเจดีย์สงูเรียกวา่ พระ
ธาตอิุง-ฮงั ซึ.งเป็นที.เคารพอยา่งสงูของชาวบ้าน 
ข้อห้ามของป่าในขณะนี %ใช้คําสอนในแง่พทุธ
ศาสนาอธิบายวา่ พื %นที.หนองบงึตามชายป่าที.
เรียกวา่ หนองลม เป็นพื %นที.ที.ผีสิงสถิตอยูแ่ละห้าม
เข้าไปหาปลาหรือลา่สตัว์บางชนิดซึ.งตามศาสนา
พทุธเป็นสตัว์ที.ห้ามนํามากิน (เชน่ ง ูลิง เป็นต้น)  

ในเดือนมีนาคมของทกุปีตามปฏิทิน
จนัทรคตปิระเพณีการเซน่ไหว้ผีจะถกูจดัขึ %น โดย
การถวายข้าวปลาอาหาร ยกเว้นเนื %อหม ูเหล้า ทกุ

วนันี %ชาวบ้านยงัเชื.อวา่ถ้านําผลผลิตจากป่า ตดัต้นไม้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผี และละเลยพิธีการเซน่ไหว้ผี
ถือเป็นข้อห้าม และถ้ามีใครละเมิดข้อห้ามดงักลา่วก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือตายของคนในหมูบ้่าน มี
การเลา่ขานกนัมาว่า เมื.อหลายสิบปีก่อนในบางหมูบ้่านพิธีกรรมทางพทุธศาสนามีความสําคญักว่า คนเฒา่
คนแก่จงึเลิกพิธีการเซน่ไหว้ผี โดยในขณะที.กําลงัประกอบพิธีทางพทุธศานาได้เกิดพายพุดัเฉพาะหมูบ้่านนี %
เสียหาย ชาวบ้านจงึสํานกึได้วา่จะต้องทําพิธีเซน่ไหว้ผีตอ่ไป  ยิ.งไปกวา่นั %นยงัมีการเลา่ขานกนัอีกว่าถ้าผู้ใด
ในหมูบ้่านละเมิดข้อห้าม เหตกุารณ์ประหลาดก็จะเกิดขึ %น อย่างเชน่ ม้าลอ่งหนวิ.งรอบหมูบ้่านตลอดทั %งคืน 
เป็นการรู้กนัโดยทั.วไปวา่ถ้าใครละเมิดข้อห้าม ชาวบ้านจะปรึกษาหารือและจะมีพิธีการเซน่ไหว้ผีเพื.อขอขมา 
เพื.อป้องกนัหายนะที.จะเกิดขึ %นกบัหมู่บ้าน  
 

ความยั&งยืนของการใช้ป่าศักดิ*สิทธิ* 
ขณะที.ชาวบ้านยงัคงเคารพยําเกรงป่า แตพ่วกเขาก็ยงัคงใช้ป่าอยูท่กุวนั ยงัคงตดัต้นไม้ถ้าได้รับ

อนญุาต จากข้อมลูของเจ้าหน้าที.ของหมู่บ้าน ราว 100 ครอบครัวจากทั %งหมด 360 ครอบครัวในหมูบ้่านพระ
ธาตอิุน-ฮงัยงัคงใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั %งอีกหลายครอบครัวจาก 13 หมูบ้่านรอบๆ พื %นที. โดยในฤดกูาร
เก็บเห็ดชาวบ้านจากพื %นที.ที.หา่งออกไปก็มา ในป่าผืนนี % ชาวบ้านจะเก็บเห็ด หญ้าธรรมชาต ินํ %าผึ %งและยาง

หอปู่ตา หรือศาลผี จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย 
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ไม้เพื.อใช้เป็นเชื %อเพลิง ปัจจบุนันี %ผืนป่าแหง่นี %ได้เป็นป่าอนรัุกษ์จงึห้ามเก็บฟืน เพราะว่าจํานวนชาวบ้านที.
เก็บฟืนเพื.อนําไปขายมากขึ %นกวา่นําไปใช้เอง ดงันั %น จงึมีความจําเป็นที.จะต้องมีมาตรการปกป้องผืนป่านี % 

ยิ.งกวา่นั %น ผลิตผลจากป่าหมายถึงรายได้ ในหน้าแล้งชาวบ้านจะเก็บยางไม้ที.เรียกวา่ นํ�ามนัยาง ใช้
เป็นเชื %อเพลิงสําหรับคบไฟที.เรียกวา่ กระบอง เนื.องจากในลาวมีการไฟฟ้าใช้อย่างทั.วถึง ดงันั %นคบไฟจงึไมไ่ด้
ใช้เพื.อให้แสงสวา่งแตนํ่าไปขายเพื.อใช้เป็นเชื %อไฟในการจดุเตาถ่าน บางสว่นยงัสง่มาขายในไทย วิธีการเก็บ
ยางไม้ ชาวบ้านจะเจาะรูที.ลําต้นไม้ จดุไฟในรอยที.เจาะไว้เพื.อนํายางไม้ออกมา ทกุๆ สองสามปี ชาวบ้านจะ
เจาะรูใหม ่จะไมใ่ช้รอยเก่าอีกมนัจงึฟื%นคืนมา วิธีการนี %จงึไมไ่ด้ทําให้ต้นไม้ตาย 

ตามประเพณีดั %งเดมิ ป่าเตง็รังจะเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ.ง และมีสิทธิในการเก็บยางไม้
จากมนั ครอบครัวหนึ.งอาจเป็นเจ้าของต้นไม้ 7 หรือ 8 ต้น มากสดุคือ 10 ต้น ชาวบ้านมีสิทธิเก็บยางไม้แต่
ห้ามตดั สิทธินี %จะสง่ตอ่ให้คนรุ่นตอ่ไป 

 

วิกฤตของป่าศักดิ*สิทธิ* 
ในภาคกลางของลาว ผืนป่าศกัดิ;สิทธิ;บางแหง่กลายเป็นป่าอนรัุกษ์ ตวัอย่างของความสมัพนัธ์ที.

หยั.งลกึระหวา่งชีวิตผู้คนและป่าไม้เห็นได้จากกรณีที.หมู่บ้าน ดอนนาธาต ุหนองลม ซึ.งชาวบ้านได้จํากดัการ
เก็บฟืนซึ.งชาวบ้านเป็นผู้ ริเริ.มกนัเอง จงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการจดัการทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยชาวบ้านเอง 

อยา่งไรก็ตาม ป่าซึ.งครั %งหนึ.งถกูปกป้องโดยความเคารพยําเกรงผีของชาวบ้าน ในปัจจบุนักําลงัถกู
คกุคามจากการขยายตวัการทําสวนป่า เชน่ การปลกูยางพารา ไม้เนื %ออ่อน รวมทั %งการทําไร่อ้อย เพราะ
ธุรกิจเหลา่นี %สว่นมากมกัจะเกี.ยวข้องกบัการตดัไม้ธรรมชาต ิยิ.งไปกวา่นั %น ลาวพฒันาประเทศให้ทนัสมยั
อยา่งรวดเร็ว ดงันั %นความต้องการผลิตภณัฑ์จากป่าที.ไมใ่ชเ่นื %อไม้จงึมีสงู และมีความสนใจที.จะตดัไม้ในป่า
เตง็รังเป็นอยา่งยิ.ง ลาวมีนโยบายที.จะเพิ.มพื %นที.ป่าด้วยการทําป่าไม้เชิงพาณิชย์ แตเ่ทา่ที.ผา่นมา มีรายงาน
เกี.ยวกบัการใช้โครงการวนเกษตรหรือเกษตรป่าไม้บงัหน้าเพื.อตดัไม้ธรรมชาติ 

การอนรัุกษ์ป่าไม้ที.มีประสิทธิภาพในพื %นที.ลุม่นํ %าโขงไมไ่ด้ต้องการแคก่ารมีจํานวนสตัว์และพืช
หลากหลายและความมั.นคงทางอาหารเทา่นั %น แตห่มายถึงการเรียกร้องให้เคารพคณุคา่ของป่าซึ.งถกู
ปกป้องโดยชาวบ้านและผี เป็นเรื.องสําคญัมากที.จะริ.เริ.มการจดัการป่าอยา่งเหมาะสมในภมูิภาคและต้องไม่
หมกมุน่จนเกินไปกบัเป้าหมายที.เป็นตวัเลขเท่านั %น 
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การฟื�นฟูวัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อม: ความท้าทายของชาวชองในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

 
 

ชาวชองและภาษา 

ชาวชองที�อาศยัอยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 4,000 คน โดยอาศยัอยูใ่กล้ชายแดนกมัพชูาบริเวณ
อําเภอเขาคชิฌกฏูและอําเภอโป่งนํ 'าร้อน ทางด้านตะวนัออกของจงัหวดัจนัทบรีุ มีหลกัฐานบง่ชี 'วา่ชาวชอง
อาศยัอยูที่�นี�มาตั 'งแตส่มยัอาณาจกัรขอม (เปรมศรีรัตน์ 2550:81) ภาษาชองเป็นภาษาของชาวชอง และอยู่
ในสาขาย่อยเพียร์ ในสาขามอญ เขมร ซึ�งอยูใ่นตระกลูภาษาออสโตรเอเชียตกิ  

 

ชาวชองเดมิดํารงชีพด้วยการลา่สตัว์และเก็บของ
ป่า ในปัจจบุนัส่วนมากปลกูทเุรียน เงาะ มงัคดุ และผลไม้
อื�นๆ สง่ขายและมีรายได้ที�มั�นคง  ชาวชองเลิกการลา่สตัว์
และหาของป่าแล้วเหลือเพียงคนสว่นน้อยเทา่นั 'น 
ผู้สงูอายชุาวชองมีความรู้เรื�องยาสมนุไพร และผลิตผล
อื�นๆ จากป่าที�ไมใ่ชเ่นื 'อไม้  พวกเขาจะปลกูสมนุไพร และ
ต้นไม้รอบๆ บ้านเพื�อเป็นอาหารและยา ตามคํากล่าวของ
ผู้อาวโุสชาวชองที�มีอายรุะหวา่ง 60 ถึง 70 ปี ตอนนั 'นพวก
เขาไมไ่ด้พบปะคนภายนอก นอกจากชาวชองด้วยกนัเอง
ในชว่งเวลาที�เติบโตมาด้วยกนั พดูกนัแตภ่าษาชอง ตอ่มาพอ่ค้าชาวจีนและแรงงานชาวเขมรเริ�มอพยพเข้า
ตั 'งถิ�นฐาน หลงัจากสงครามโลกครั 'งที�สองรัฐบาลไทยเริ�มสง่เสริมให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และเริ�ม
สง่ครูมาสอนภาษาไทยในโรงเรียน การพดูภาษาชองเป็นสิ�งต้องห้ามในบางโรงเรียน และแม้แตพ่อ่แมก็่เริ�มที�
จะเชื�อวา่การพดูภาษาชองกบัลกูที�บ้านเป็นการขดัขวางการเรียนรู้ของเดก็ๆ ดงันั 'น ภาษาชองจงึได้หายไป
จากบ้านและไมมี่การสง่ตอ่มายงัคนรุ่นถดัมา ในปัจจบุนั ชาวชองพดูได้แตภ่าษาไทย มีประมาณ 200 คน
เทา่นั 'นที�พดูภาษาชองได้อยา่งคลอ่งแคล่ว โดยในจํานวนนั 'นไมมี่ใครอายนุ้อยกว่า 20 ปีเลย (เปรมศรีรัตน์ 
2550:81) 
 

การเริ�มสอนภาษาชองสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 

ปลายปี 2533 (1990) นกัภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัมหิดลได้ทาบทามผู้ นําชมุชนชาวชองให้เข้า
ร่วมชั 'นเรียนซึ�งสอนนกัศกึษาปริญญาโทให้จดบนัทึกรวบรวมภาษาที�พวกเขาไมรู้่จกั ท้ายที�สดุ ผู้ นําชาวชอง
ได้กลา่วกบันกัวิจยัผู้นั 'นวา่ ภาษา วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ชองอยูใ่นสภาวะที�กําลงัจะสญูพนัธุ์ และพวก
เขาต้องการที�จะฟื'นฟภูาษาและวฒันธรรมของตนเอง นกัวิจยัได้ตอบรับที�ชว่ย และนี�จึงเป็นจดุเริ�มต้นของ
โครงการฟื'นฟภูาษาชอง 

อาหารชอง ชาวชองนําพืช ผกัสด และสมุนไพรมาปรุงอาหารซึ�ง

จะเผด็กว่าอาหารไทย 
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ในปี 2543 (2000) ได้มีการสํารวจชาวชอง และปรากฎวา่มากวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ของชาวชองต้องการ
ที�จะเห็นการฟื'นฟภูาษาและวฒันธรรมของตนเอง ในปีเดียวกนันี 'จงึได้มีจดัสมัมานาเชิงปฏิบตักิารใน
หมูบ้่านเพื�อพฒันาระบบการเขียนของภาษาชองให้เป็นมาตราฐาน ซึ�งจนถึงในขณะนั 'นยงัไมมี่ภาษาเขียน 
ท้ายที�สดุได้มีการตกลงกนัวา่จะใช้อกัษรไทยเป็นแบบอยา่ง โดยใช้อกัษรไทยแทนเสียง ในขณะเดียวกนัก็
ประสบความสําเร็จในการชกัชวนให้โรงเรียนประถมในท้องถิ�นสนใจ และวางแผนที�จะสอนภาษาชองใน
โรงเรียนอยา่งเป็นทางการ นกัวิชาการได้ชว่ยกนัพฒันาหลกัสตูรการสอนภาษาชอง และในปี 2545 (2002) 
ได้เริ�มการเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นประถมปีที� 3 โรงเรียนประถมวดัคลองพลอูาทิตย์ละ 2 ครั 'ง ใน
ปัจจบุนัได้มีการเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นประถมปีที� 4 ถึง  6  ในโรงเรียนวดัตะเคียนทองอาทิตย์ละ 3 
ครั 'ง โดยมีนกัเรียนที�ไมใ่ชช่าวชองเข้าเรียนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปกป้องภาษา ปกป้องธรรมชาต ิ

การเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นที�สงูขึ 'นที�โรงเรียนประถมวดัตะเคียน ได้รับการสง่เสริมให้เรียนใน
ห้องเรียนธรรมชาต ิเชน่ ในอทุยานแหง่ชาตใิกล้ๆ เพื�อที�จะได้สมัผสักบัธรรมชาตโิดยตรง บางครั 'งนกั
สมนุไพรก็ได้รับเชิญให้มาเป็นครูสอนพิเศษ โดยจะพานกัเรียนเดนิไปในพื 'นที�ใกล้เคียง สอนว่าสมนุไพรตวั
ไหนกินได้ เป็นยารักษาโรคได้ นกัเรียนจะเรียนรู้ชื�อและสายพนัธุ์พืชชนิดตา่งๆ  เป็นภาษาชองและภาษาไทย 
การที�เด็กได้เห็น และสมัผสัว่าพืชชนิดไหนเก็บได้ 
สมัผสัได้ แม้กระทั�งชิมได้ด้วยตนเองในชีวิตประจําวนั 
ก็เป็นการเรียนรู้ภมูิปัญญาของชาวชองผา่นทางการ
เรียนภาษาโดยอตัโนมตั ิป่าชมุชนที�หมูบ้่านคลองพลู
ก็เป็นห้องเรียนธรรมชาตอีิกที�หนึ�งที�ชาวบ้านทกุคนใน
หมูบ้่านนี 'สามารถเข้าป่า หาอาหาร เก็บสมนุไพรใน
ป่าชมุชนนี 'ได้ แตก่ารตดัต้นไม้ยงัเป็นข้อห้าม ยกเว้น
กรณีที�จําเป็นจริงๆ และต้องทําพิธีบวงสรวงผีเพื�อขอ
อนญุาต  ได้มีความพยายามที�จะปกป้องผืนป่าชมุชน

ภาษาเขียนชองได้รับการดดัแปลงมาจากอกัษรไทย  

ตัวอย่างอ่านว่า ภาษาชอง 

หมอยาสมุนไพรชอง (ขวาไกลสุด) ได้รับเชิญให้มาเป็นครูสอนเรื�องพชื

โดยใช้ภาษาชองในโรงเรียนประถม ในชั2นเรียนภาษาชอง นักเรียนมกั

ออกไปเรียนนอกห้องเรียนเพื�อเรียนภาษา ประเพณชีองโดยใช้ธรรมชาติ

เป็นตวักาํหนด (กนัยายน ) 
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นี 'โดยวิธีการตา่งๆ เชน่ ขดุแนวกนัไฟเพื�อป้องกนัไฟป่า ผกูผ้าสีรอบต้นไม้เพื�อแสดงให้เห็นวา่ต้นไม้ต้นนี '
สําคญั หรือใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการสบูและรดนํ 'า เด็กๆ ได้เรียนรู้ภมูิปัญญาชองที�เกี�ยวกบัป่า และใน
ขณะเดียวกนัก็ได้ชว่ยกนัคืนชีวิตให้กบัผืนป่าด้วยการปลกูต้นไม้ 

 

จะฟื�นฟูชองได้มั �ย 

ความสําเร็จอยา่งสงูของโครงการฟื'นฟภูาษาชองคือการฟื'นฟคูวามเชื�อมั�นของชาวชอง และฟื'นฟู
ความเชื�อในเผา่พนัธุ์ตนเองในฐานะมนษุย์เผา่พนัธุ์
หนึ�ง ความคิดนี 'ได้รับการยอมรับจากผู้อาวโุส เยาวชน 
แม้กระทั�งเดก็ๆ ครูโรงเรียนประถม และชาวบ้านอื�นๆ 
ที�ไมใ่ชช่าวชอง โครงการฟื'นฟภูาษาชองได้รับความ
สนใจจากกลุม่ชาตพินัธุ์อื�นๆ ที�อยูใ่นสถานะเดียวกนั 
เชน่ ชาวกะซอง ในจงัหวดัตราด  ชาวญฮักรุ ในพื 'นที�
ทางเหนือของจงัหวดัชยัภมูิ ถึงแม้วา่สถานการณ์จะ
แตกตา่งกนั ผู้พดูภาษาเขมรจากจงัหวดัสริุนทร์ และผู้

พดูภาษามาเลย์ปัตตานีจากจงัหวดัทางภาคใต้ได้มาเยือน และเรียนรู้โครงการฟื'นฟภูาษาชอง ในปัจจบุนันี ' 
กลุม่ชาตพินัธุ์ทั 'งหลายได้จดัทําโครงการฟื'นฟขูองตนเอง โดยปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม 
ภาษา และระบบนิเวศของตนเอง 

เป้าหมายเริ�มแรกของโครงการฟื'นฟภูาษาชองคือ การให้ชาวชองพดูภาษาชองในชมุชนท้องถิ�น ซึ�ง
ในขณะนั 'นก็ไมมี่การใช้ภาษาชองนอกจากในโรงเรียน ผู้อาวโุสในหมู่บ้านคลองพลกูล่าววา่ แม้กระทั�งสามี 
ภรรยาชาวชองเองก็มกัไมค่อ่ยใช้ภาษาชองพดูกนั1 ครูซึ�งไมใ่ชช่าวชองซึ�งสนบัสนนุโครงการกลา่ววา่ “ภาษา
ชองอาจจะสญูหายไป แตเ่ป็นสิ�งสําคญัที�จะบนัทกึและจําไว้วา่มีกลุม่ชาตพินัธุ์กลุม่หนึ�งที�เรียกวา่ ชอง” 
สําหรับชาวชองแล้ว การที�ทกุฝ่ายตกลงกนัโดยปริยายวา่การที�ได้ริ�เริ�มให้เห็นถึงคณุคา่ของภาษาและ
วฒันธรรมชองในชมุชนสําคญัมากกวา่การไปถึงเป้าหมายของโครงการ 
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โตะชิยูกิ โดะอิ 
                                                 
1  Malone (2007:214-216) ไดส้งัเกตพบเหมอืนกนัและกล่าวว่ายงัมสีิ�งทา้ทายดงันี� 1) ตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทั �งชุมชน ไมใ่ช่แค่คนกลุ่ม

เดยีว 2) การสาํรวจตอ้งรวมถงึการใชภ้าษาชองที�บา้นของเดก็ที�เรยีนภาษานี�ที�โรงเรยีน 3) การสนบัสนุนที�คงที�วาดา้นการเงนิและอื�นๆ  
และ 4) จาํเป็นตอ้งประเมนิผลสาํเรจ็ของกจิกรรมแต่ละอย่าง เช่น ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

ชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ของประเทศไทยได้มาเยือนหมู่บ้านชาวชองเพื�อ

เรียนรู้โครงการฟื2 นฟูภาษา วัฒนธรรม ชาวไทยมุสลิมส่วนมากพดูภาษา

มาเลย์ปัตตานี (ตุลาคม) 



บทที� 3-3  1 

ทศันะต่อการบรรเทาทุกข์และความเสี�ยงของคนยากจนในพื �นที�สามเหลี�ยมปาก 
แม่นํ �าโขง: กรณีศึกษาของจังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre)  

 
 

คาํนํา 

สามเหลี�ยมปากนํ �าแมโ่ขงตั �งอยูท่างตอนใต้ของเวียดนาม เป็นพื �นที�นําทางการเกษตรและการ
พฒันาเศรษฐกิจของเวียดนาม อยา่งไรก็ดี ในระยะเวลาสองสามปีที�ผา่น วิถีชีวิตประชาชนที�อาศยัอยูใ่น
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงถกูคกุคามอยา่งที�ไมเ่คยมีมาก่อน หนึ�งในเหตผุลนั �นก็คือการเพิ�มขึ �นของนํ �าทะเล
จากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ในรายงานของธนาคารโลกปี 2550 (2007) (Dasgupta et al. 2007) กลา่ววา่เวียดนามเป็นหนึ�งใน
ประเทศที�จะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ คาดวา่นํ �าทะเลจะสงูขึ �นอีก 1 เมตร โดย
ประชากรราว 10 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับผลกระทบ ในปี 2552 (2009) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตขิองเวียดนามได้จดัทํารายงานหวัข้อ “ภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
สถานการณ์ในอนาคตของระดบันํ �าทะเลที�สงูขึ �นตอ่เวียดนาม” (Bo Tai Nguyen va Moi Truong 2009) และ
บรรดารัฐมนตรีกระทรวงอื�นๆ ตอนนี �ก็ได้เริ�มคิดหาวิธีการรับมือ เชน่ สร้างแนวคนักั �นนํ �าทะเลหนนุ ซึ�งขึ �นอยู่
กบัแตล่ะสถานการณ์ในอนาคตที�จะเกิดขึ �น  ตามสถานการณ์ลา่สดุซึ�งตีพิมพ์ในปี 2555 (2012๗ ผลกระทบ
จากภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแบง่เป็น 3 ระดบั คือผลกระทบระดบักลาง นํ �าทะเลจะขึ �นสงู 1 
เมตร จะสง่ผลให้พื �นที� 39 เปอร์เซ็นต์ ของปากแมนํ่ �าถกูนํ �าทะเลทว่ม ผลกระทบระดบัเลวร้ายที�สดุคือนํ �า
ทะเลจะขึ �นสงู 2 เมตร จะสง่ผลให้พื �นที�มากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ ของสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าถกูนํ �าทว่ม (Nguoi 

Lao Dong 2012) 

นอกจากนี �ยงักลา่ววา่ อตัราการไหลของแมนํ่ �าโขงที�ไหลผ่านพื �นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าอาจจะ
ลดลงถึง  20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (VTV 2013) ถ้าระดบัการไหลของแมนํ่ �าโขงลดลง นํ �าทะเลก็จะไหลเข้าทว่ม
พื �นที�สว่นในอยา่งหลีกเหลี�ยงไมไ่ด้ ปัญหาพื �นที�เสียหายจากนํ �าเคม็ก็จะเพิ�มขึ �น รายงานชิ �นนี �อธิบายถึง
ปัญหาที�คนจนกําลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั และปัญหาในอนาคตที�จะเกิดขึ �นตอ่ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นบริเวณ
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง ผลลพัท์ที�ได้มาจากการสํารวจของโครงการพฒันาชนบท ในอําเภอบิ�นดา๋ย (Binh 

Dai) จงัหวดัเบ๊น แจ ที�จดัทําเมื�อเร็วๆ นี �โดยผู้ เขียน เป็นกรณีศกึษาของปัญหาที�พบทา่มกลางการ
เปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดล้อม 

 

ความเศร้าของวัฒนธรรมการเลี �ยงกุ้ง 

จงัหวดัเบ๊นแจ ตั �งอยูที่�ประมาณกิโลเมตรที� 80 ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของโฮจิมินห์ มีประชากร
ประมาณ 1.25 ล้านคน กล่าวกนัวา่เบ๊นแจ เป็นจงัหวดัหนึ�งของเวียดนามที�จะได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรง
จากระดบันํ �าทะเลที�สงูขึ �น เพราะจงัหวดัถกูล้อมรอบไปด้วยพื �นที�ปากแมนํ่ �าแมโ่ขง อําเภอบิ�งดา๋ย ตั �งอยูท่าง
ตะวนัออกของเมืองหลวงของจงัหวดัเบ๊นแจ หา่งออกมาประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยตวัเมือง 20 
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แหง่ รวมทั �งหมูบ้่านตา่งๆ มีประชากรทั �งหมดประมาณ 140,000 คน หนัหน้าไปทางทะเลจีนตะวนัออก 
ประชากรที�อาศยัอยู่ตามชายฝั�งประกอบอาชีพนาเกลือ จบัปลา หอยตามธรรมชาต ิในขณะที�ประชากรใน
พื �นที�สว่นในเข้ามาประกอบอาชีพทํานาในพื �นที�ลุม่ และสวนมะพร้าว ตั �งแตต้่นปี 2543 (2000) การปลกู
ผลไม้ที�ให้ราคาสงู การเพาะเลี �ยงกุ้ ง และการปลกูข้าวเพื�อการสง่ออกได้เพิ�มจํานวนขึ �น 

ในชมุชนแทงเฟือก (Thanh Phuoc) (ประชากร 10,005 คน) ตั �งอยู่บนชายฝั�งของอําเภอบิ�งดา๋ย เดมิ
คนในชมุชนประกอบอาชีพทํานาเกลือ จบักุ้ ง หอยตามธรรมชาต ิและทํานาในพื �นที�ลุม่ การทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ ง
เริ�มเป็นที�แพร่หายตอนต้นปี 2543 (2000) ชาวบ้านจํานวนมากได้เปลี�ยนนาข้าว นาเกลือ ไปทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ ง 
อยา่งไรก็ดี ชาวบ้านมีกําไรจากการทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ งแค ่2 ถึง 3 ปีเทา่นั �น  เพราะกุ้งตายจากภาวะนํ �าเสีย 
สดุท้ายก็ต้องเป็นหนี �สิน เนื�องจากผู้ เลี �ยงใช้เงินจํานวนมากซื �ออาหารและสารเคมีเพื�อใช้เป็นอาหารเลี �ยงกุ้ ง  

เมื�อต้องเผชิญกบัสถานการณ์เชน่นี � ในหน้าแล้งชาวบ้านบางคนก็หนัไปทําการเลี �ยงกุ้ งแบบขยาย 
โดยใช้ภมูิปัญญาดั �งเดมิ คือใช้ประโยชน์จากภาวะนํ �าขึ �นนํ �าลง และในหน้าฝนก็จะปลกูข้าวพนัธุ์พื �นเมืองที�
เตบิโตได้ดีแม้ในดนิเคม็ และเลี �ยงเป็ดในนาข้าว ซึ�งเป็ดและข้าวก็จะโตไปด้วยกนั คนในชมุชน นาย ก ซึ�งมี
หนี �สินล้นพ้นจากการเลี �ยงกุ้ งเลา่วา่  “ตอนนี �ผมมีรายได้ทกุวนัจากการขายป ูกุ้ ง ที�จบัมาได้จากร่องนํ �า ปลกู
ข้าวเลี �ยงเป็ดในเวลาเดียวกนัก็มีอาหารให้กินอย่างเหลือเฟือ ผมจะไมก่ลบัไปทําฟาร์มกุ้งแบบเข้มข้นอีก
แล้ว”1 

 

ความเศร้าของวัฒนธรรมการปลูกข้าว 

ชมุชนเจาฮงึ (Chau Hung) (ประชากร 5,643 
คน) ตั �งอยู่หา่งจากชายฝั�งประมาณ 25 กิโลเมตร 
ได้รับความเสียหายจากนํ �าเค็มเป็นครั �งแรกในปี 2556 

(2013) นาย ข ชาวบ้านที�อาศยัในชมุชน ประกอบ
อาชีพเลี �ยงปศสุตัว์บนพื �นที�ราว 1.25 ไร่ ในปี 2011 
เขาหวงัที�จะขยายกิจการเลี �ยงหม ูจงึได้ไปกู้ เงินจาก
ธนาคารเพื�อเกษตรกรของรัฐ แตป่รากฎวา่ราคาเนื �อ
หมตูกตํ�าเนื�องจากเกิดโรคระบาดที�ชื�อว่า “โรคหมหูสีู
นํ �าเงิน”2 ทําให้นาย ข มีหนี �เพิ�ม  ในปี 2555 (2012) 
เขาได้พยายามที�จะเลี �ยงเป็ดประมาณ 1,000 ตวั ปรากฎว่าเป็ดตายราว 500 ตวั ผลมาจากสารเคมีที�ใช้ใน
การทําเกษตรกรรม ราคาเป็ดตกตํ�าตอนที�เขาขายเป็ดที�เหลือราว 500 ตวั ทําให้ต้องแบกหนี �เพิ�มขึ �นอีก 
ปลายปี 2555 (2012) เขาพยายามที�จะสะสางหนี �สิน จงึไปเชา่ที�เพาะปลกูราว 16 ไร่ เพื�อปลกูข้าว ปรากฎวา่
นาข้าวได้รับความเสียหายจากนํ �าเคม็ การเก็บเกี�ยวเสียหายเกือบทั �งหมดเหลือแตต้่นข้าวบางสว่นที�เแห้ง
เหี�ยวอยูใ่นท้องนาเทา่นั �น 

นาข้าวที�เสียหายจากนํ �าเค็ม 
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ปัจจบุนันี �นาย ข ทํางานเป็นคนเลี �ยงเป็ดตามที�เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมตารางอนรัุกษ์เมล็ดพนัธุ์พืช
พื �นเมือง (The Seed to Table  activities)3 ซึ�งผู้ เขียนเป็นตวัแทน เขาประสบความสําเร็จในการเลี �ยงเป็ดราว 
200 จากที�เขายืมมา 25 ตวั นาย ข กลา่วว่า “ผมจะยงัคงปลกูข้าวตอ่ไปเพราะยงัมีหนี �และคา่เชา่ที�นาที�ต้อง
ชดใช้ ในขณะเดียวกนัก็จะไปทํางานที�โฮจิมินห์ ผมจะพยายามเลี �ยงเป็ดให้ประสบผลสําเร็จรวมทั �งหาเงิน
ทางอื�นด้วย” 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 (2013) นํ �าทะเลหนนุเข้ามาในพื �นที�ร่องนํ �าในขมุชนเจาฮงึเร็วกวา่ในปี
ก่อนๆ  เฉลี�ยเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้นาข้าวในพื �นที�ลุม่ 1 ใน 3 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั �งชาวบ้านที�
ต้องพึ�งพาการใช้นํ �าจากร่องนํ �า ในอําเภอบิ�งดา๋ย นอกจากชมุชนเจาฮงึแล้ว ชมุชนอื�นๆ เชน่ ชมุชนโฟ้แทง 
(Phu Thanh) และเถ่ยลาย (Thoi Lai) ก็ได้รับผลกระทบจากการที�นํ �าทะเลรุกเข้ามาในพื �นที� พื �นที�ราว 1,875 
ไร่ เป็นพื �นที�ที�ใช้ไมไ่ด้ เกิดปัญหาเดียวกนัในอําเภอบาจิ (Ba Tri) โหยง่ตรม (Giong Trom) แทงฟู้  (Thanh 

Phu) และอําเภออื�นๆ ในจงัหวดัเบ๊นแจ และคาดวา่ปัญหานี �จะยงัคงเกิดขึ �นและเพิ�มขึ �นตอ่ไปอีกในอนาคต4
 

 

ทัศนะในอนาคต 

ตามรายงานสถานการณ์ในอนาคตที�ได้
ตีพิมพ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิจงัหวดัเบ๊นแจได้เริ�มมีการ
สร้างเขื�อนกั �นนํ �าตามแนวชายฝั�งเพื�อป้องกนัการกดั
เซาะของชายฝั�ง รวมทั �งเป็นประตกูั �นนํ �าจากการ
รุกรานของนํ �าเคม็เข้าไปในพื �นที�สว่นใน  อยา่งไรก็
ตามโครงการตา่งๆ เหล่านี �เพิ�งจะเริ�มต้น และคง
ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะสําฤทธิDผล ใน
ขณะเดียวกนัอตัราการไหลของแมนํ่ �าโขงจะลดลง
เรื�อยๆ ขณะที�ระดบันํ �าทะเลสงูขึ �น ความเสียหาย
จากการนํ �าเคม็ก็จะเพิ�มมากขึ �น เหตกุารณ์เหล่านี �จะเป็นภาระแก่เกษตรกรที�จะต้องรับมือให้เร็วขึ �น 

เกษตรกรในพื �นที�ซึ�งแตก่่อนไมเ่คยได้รับความเสียหายจากนํ �าทะเลหนนุมาก่อน เชน่ ชมุชนเจาฮงึ 
จําเป็นที�จะต้องปกป้องวิถีชิวิตของพวกเขาโดยการลดการเก็บเกี�ยวพืชผลตอ่ปี ปลกูพืชผลที�ทนตอ่นํ �าเคม็
ในชว่งหน้าแล้ง ทําเกษตรกรรมผสมผสาน เชน่ เลี �ยงเป็ดและปลกูข้าวไปด้วยกนั คิดค้นวิธีการผลิตสินค้า
เกษตรที�มีความหลากหลาย ให้ผลตอบแทนสงูแม้ในพื �นที�เล็ก ๆ ชมุชนที�ตั �งอยูช่ายฝั�งเชน่ ชมุชนแทงเฟือ มี
ความจําเป็นที�จะต้องใช้วิธีทําการเกษตรที�เสี�ยงน้อยโดยใช้ประโยชน์จากสภาพท้องถิ�นดงัเชน่กรณีนาย ก ที�
ผสมผสานการเลี �ยงกุ้ งแบบขยาย การเลี �ยงเป็ดและการทํานาเข้าด้วยกนั ขณะเดียวกนัคนในอําเภอบิ�งดา๋ย 

จงัหวดัเบ๊นแจ ก็คงยงัต้องลองผิดลองถกูเพื�อปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ไป 

 

ชาวนาเลี �ยงเป็ดและเลี �ยงกุ้งแบบขยายในชุมชนแทงเฟือก 
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มายุ อิโนะ (NPO Seed to Table) 

                                                 
1
 มาจากการสมัภาษณ์ที�ชุมชนแทงเฟือกในเดอืนมนีาคม 2556 

2
 โรคตดิต่อที�เกดิจากเชื อไวรสัในหม ูทาํใหเ้กดิอาการทางระบบสบืพนัธุแ์ละทางเดนิหายใจ (PRRSV) 

3
 สาํหรบัขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�อง  Seed to Table กรุณาเขา้ไปดทูเีวบไซต์ http://seed-to-table.org/activities.html  

4
 มาจากการสมัภาษณ์ที�ชุมชนเจาฮงึในเดอืนมนีาคม 2556 และขา่วจากสถานีโทรทศัน์เวยีดนาม VTC14 เดอืนมนีาคม 2556 
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มุ่งสู่การจัดการป่าโดยชุมชน: การทาํงานกับคนในท้องถิ�นเพื�ออนุรักษ์ป่าต้นนํ $าใน
ภาคเหนือของลาว 

 
 

โครงการอนุรักษ์ป่าโดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน 

สําหรับคนสว่นใหญ่คําวา่ “การอนรัุกษ์ป่า” 

โดยทั�วไปก็จะนึกถึงภาพการปลกูป่า นอกจากนั %น 
โครงการตา่งๆ มกัถกูออกแบบมาเพื�อปกป้องป่า และ
มุง่เน้นไปที�การลดการพึ�งพาป่าของชาวบ้าน โดยการ
เพิ�มรายได้จากทางอื�นที�ไมไ่ด้มาจากป่า อยา่งไรก็ตาม
ไมว่า่รายได้จะมาจากป่าหรือไม ่ทั %งสองกรณี ถ้าการ
ดําเนินการในลกัษณะที�ไมไ่ด้ให้เคารพธรรมชาตหิรือ
วิถีชีวิตของชาวบ้านที�มีความผกูพนัธ์กบัธรรมชาต ิก็
จะทําให้เกิดผลกระทบด้านลบตามมา เมื�อชาวบ้านที�
อาศยัอยูท่า่มกลางป่าถกูขบัไลอ่อกไปจากพื %นที� 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตผู้คนและ
ทรัพยากรธรรมชาตก็ิจะเสียหาย บางครั %งผลที�ได้ก็ไม่
คุ้มกบัทรัพยากรที�ต้องสญูเสียไปและซํ %ายงัทําให้
ชาวบ้านยากจนลงไปอีก 

นโยบายการใช้ที�ดนิจากบนลงลา่งไมไ่ด้เข้ากบัการใช้งานจริงของชาวบ้านในพื %นที�เมืองปากแบง่ 
แขวงอดุมไชย ทางเหนือของลาว ทําให้เกิดการใช้ป่าไม้ที�ผิดกฎหมายและนําความลําบากมาให้ชาวบ้าน จงึ
ทําให้แมโ่ขงว้อช (Mekong Watch) จดักิจกรรมเพื�อเชื�อมการสื�อสารระหวา่งเจ้าหน้าที�ภมูิภาคของรัฐและ
ชาวบ้าน รวมทั %งปิดชอ่งว่างระหวา่งผู้วางนโยบายในสว่นกลางกบัผู้ปฏิบตังิานระดบัท้องถิ�น ในกระบวนการ
ดําเนินงาน แมโ่ขงว้อช ได้พยามยามที�จะทําให้การอนรัุกษ์ป่ากบัชาวบ้านสําฤทธิ:ผลโดยมีชาวบ้านเป็น
ศนูย์กลาง 

 

การใช้ประโยชน์ที�ดนิของเกษตรกรพื $นที�สูง 

สําหรับชาวบ้านจํานวนมากที�อาศยัอยูบ่ริเวณภเูขาในเมืองปากแบง่ การปลกูข้าวแบบหมนุเวียน
บนที�สงูเป็นวิถีชีวิต การเพาะปลกูพืชหมนุเวียนตามปกตจิะมีการหมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ในพื %นที�เดมิ
ทกุๆ 7 ถึง 9 ปี คือหลงัจากปลอ่ยพื %นที�ทิ %งไว้โดยไมเ่ข้าไปใช้ประโยชน์ เพื�อให้ป่าขั %นที�สองได้มีการฟื%นตวั 

สร้างความอดุมสมบรูณ์ในดิน จากนั %นจงึทําการถากถางพื %นที� เผา แล้วก็เริ�มปลกูข้าว หลงัจากการเก็บเกี�ยว
ก็จะปลอ่ยไร่เก่าทิ %งไว้หลายปี เพื�อให้พืชพรรณเริ�มฟื%นความอดุมสมบรูณ์จนถึงระดบัที�เหมาะสม ชาวบ้านก็
จะย้อนกลบัมาเพาะปลกูในพื %นที�เดมิอีกครั %ง 

 
Figure 1: Location of the Project Site 
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ทกุๆ ปี ในเมืองปากแบง่  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวโุสและชาวบ้านจะประชมุกนัเพื�อหารือเรื�องการทําไร่
หมนุเวียนโดยใช้ประสบการณ์และภมูิปัญญาของคนท้องถิ�นที�สั�งสมมา ตรวจสอบคณุภาพที�ดนิ ขนาด
ต้นไม้ กี�ปีแล้วที�ปลอ่ยที�ดนิให้รกร้าง ทําให้ชาวบ้านเลือกพื %นที�ทําไร่ เลือกพนัธุ์พืชที�เหมาะสมกบัสภาพของ
ดนิ พื %นที�ป่าไหนเหมาะสมที�จะทําการเพาะปลกูในปีนั %นๆ เมื�อตกลงกนัได้ว่าพื %นที�ไหนเหมาะสําหรับการทําไร่
หมนุเวียน ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวโุสก็จะแบง่ที�ให้แตล่ะครัวเรือนตามขนาดแรงงานของแตล่ะครอบครัว  การ
ทําในลกัษณะนี %ในอดีตที�ผา่นได้ผลดี มีเสถียรภาพเทา่ที�เป็นไปได้ มีความยืดหนุน่เพื�อรับมือกบัการเเปลี�ยน
แปลงของจํานวนประชากรและการใช้ประโยชน์ที�ดนิ1 

 

ปัญหาที�เกิดจากนโยบายที�ดนิและป่าไม้ 

ในลาวปัจจบุนันี % นโยบายที�ดินและป่าไม้ตา่งๆ ที�ออกมาตา่งก็ละเลยรูปแแบบการใช้ประโยขน์ที�ดนิ
ของชาวบ้าน มีผลกระทบมากตอ่วิถีชิวิตของเกษตรกรพื %นที�สงู 

รัฐบาลลาวได้ดําเนินนโยบายเกี�ยวกบัที�ดนิและป่าไม้เพื�อที�จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียน เดมิที
นโยบายนี %มีวตัถปุระสงค์ที�จะสง่เสริมการอนรัุกษ์ป่าไม้และลดความยากจน การดําเนินนโยบายที�ผิดทางที�
จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียนไมไ่ด้มาพร้อมกบัการเพิ�มผลผลิตทางการเกษตรหรือเพิ�มโอกาสในการจ้างงาน 
ท้ายที�สดุการที�จะจํากดัการทําไร่หมนุเวียนก็ไมไ่ด้ผล ในทางตรงกนัข้ามทําให้มีการทําลายป่าไม้เพื�อใช้
ประโยชน์และทําให้คนในท้องถิ�นยากจนลงอีก 

นอกจากนี % รัฐบาลยงัได้ดําเนินนโยบายโย้กย้ายกลุม่ชาติพนัธุ์ที�อาศยัอยูบ่นพื %นที�สงูไปอยูใ่นที�ราบ 
หรือตามสองฝากถนน เพื�อจํากดัการทําไร่หมนุเวียน เพื�อชว่ยกําจดัยาเสพตดิ ควบคมุกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ  
และเพื�อเพิ�มการเข้าถึงตลาดและการพฒันาการบริการตา่งๆ แตผ่ลที�ได้คือการเพิ�มขึ %นของจํานวนประชา
การสองข้างถนน และเป็นสาเหตใุห้ขาดแคลนที�ทํากินและมีการทําลายป่ามากขึ %น 

 

กรณีศึกษาเมืองปากแบ่ง: นโยบายการส่งเสริมป่าไม้-การจัดการป่าที�ถูกทาํลาย 

ตั %งแตปี่ 2539 (1996) ในเมืองปากแบง่ รัฐดําเนินโครงการจดัโซนการใช้ที�ดนิและป่าไม้ มีเป้าหมาย
เพื�ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิไมส่นบัสนนุการทําไร่หมนุเวียน และสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจเพื�อเพิ�ม
รายได้ให้แก่ชาวบ้าน แตก่ารดําเนินโครงการเหลา่นี %เหมือนเป็นการขีดเส้นแบง่ใหมใ่ห้กบัชาวบ้าน โดยการ
จดัสรรที�ทํากิน กําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากป่าภายในหมูบ้่าน 

 
 

ในหมูบ้่านหนึ�ง พื %นที�สว่นใหญ่ที�เคยใช้ในทําไร่
หมนุเวียนปัจจบุนัได้ถกูกําหนดให้เป็นป่าสงวน ทําให้
ชาวบ้านต้องเดือดร้อนจากการขาดที�ดนิทํากิน ชาวบ้านต้อง
หาทางออกโดยการไปเชา่ที�ในหมูบ้่านข้างเคียง บ้างก็ย้ายไป
อยูห่มูบ้่านอื�นๆ อยา่งไรก็ดี การไปเชา่ที�ดินทํากินในหมูบ้่าน
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ข้างเคียงไมพ่อเพียง ทําให้ชาวบ้านต้องไปทําไร่หมนุเวียนในพื %นที�ป่าต้นนํ %า ภายใต้โครงการตา่งๆ ของรัฐ
เหลา่นี % ที�ได้ขีดเส้นแบง่เขตว่าพื %นที�ไหนเป็นผืนป่าหรือที�ดินทํากิน ทําให้ชาวบ้านที�ยงัคงทําการเกษตรแบบ
ดั %งเดมิเป็นการทําผิดกฏหมาย  

ในอีกหมู่บ้านหนึ�ง การขาดที�ดนิทํากินทําให้ชาวบ้านกลบัมาทําการเพาะปลกูในที�ดนิเดมิเร็วขึ %น 
ชาวบ้านปลอ่ยพื %นที�ทิ %งร้างไว้แค ่3 ปี บางพื %นที�มีการเพาะปลกูตอ่เนื�องทกุฤด ูการที�พื %นที�ไมไ่ด้ถกูปล่อยว่าง
ไว้ภายในเวลาที�เหมาะสม ทําให้ดนิเสื�อมสภาพ ผลผลิตก็ลดลง  

นอกจากนี % ยงัพบวา่มีผืนป่าไม้ใกล้แหลง่นํ %าหรือป่าต้นนํ %าซึ�งเดมิทีชาวบ้านปกป้องไว้ ถกูถากถาง 
จากการที�การทําไร่หมนุเวียนในผืนป่าต้นนํ %าถกูทําให้เป็นสิ�งผิดกฎหมาย เป็นการลบความหมายที�ชาวบ้าน
วางไว้ตอ่การอนรัุกษ์ผืนป่าขนาดเล็กในป่าต้นนํ %า ฉะนั %น ปัจจบุนันี %จงึมีกรณีการที�ชาวบ้านถางป่าเพื�อปลกู
พืชหมนุเวียนในพื %นที�ใกล้ป่าต้นนํ %า  
 

มุ่งสู่การจัดการป่าโดยชุมชน - ความท้าทายของแม่โขงว้อช (Mekong Watch) 

จากหลกัฐานกรณีศกึษาที�เมืองปากแบง่ การดําเนินนโยบายที�ดินและป่าไม้จากบนลงลา่ง ทําให้
เกิดความสบัสนให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ�นในเรื�องการใช้ประโยชน์ที�ดนิ  ในแง่ของการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ในลาว รวมถึงการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ เชน่ การปลกูป่าเพื�ออตุสาหกรรมและการปลกูพืชเศรษฐกิจ 
การปฏิเสธนโยบายการใช้ประโยชน์ที�ดนิและการจดัโซนพื %นที�ป่าไม้ของรัฐบาล หรือการกลบัไปใช้รูปแบบ
ดั %งเดมิในใช้ประโยชน์ที�ดนิจะไมส่ามารถเอาชนะปัญหาที�กําลงัเกิดขึ %นได้ การที�จะคุ้มครองสิทธิของชาวบ้าน
จากบริษัทเอกชนและโครงการพฒันาตา่งๆ นั %น สิทธิในการใช้ประโยชน์ที�ดนิและป่าไม้ของชาวบ้านต้อง
เขียนลงไปเป็นกฎหมาย 

ตั %งแตปี่ 2548 (2005) แมโ่ขงว้อช ได้ทํางานร่วมกบัคณะป่าไม้ มหาวิทยาลยัแหง่ชาตลิาว เพื�อดําเนิน
โครงการจดัการป่าต้นนํ %าที�เมืองปากแบง่ โดยมีดําเนินการสํารวจและได้มีข้อเสนอแนะออกมาดงันี %คือ 1) 

บรรลวิุธีการบริหารจดัการป่าต้นนํ %าที�ประนีประนอมระหว่างการอนรัุกษ์ป่าไม้และรักษาวิถีชีวิตชาวบ้าน 2) 

สร้างกลไกให้ชาวบ้านมีสว่นร่วมในการตดัสินใจที�เกี�ยวข้องกบัประเดน็การใช้ประโยชน์ที�ดนิและป่าไม้ 3) 
มั�นใจได้วา่นโยบายที�ออกโดยสว่นกลางควรจะสะท้อนปัญหาที�เกิดขึ %นในพื %นที�อยา่งเป็นธรรม  

 
สํารวจเพื
อเตรียมที
ดินและแบ่งเขตป่าไม้ การจัดประชุมชิงปฎิบัติการเพื
อหารือเกี
ยวกบัการใช้ประโยชนที
ดิน 

ในหมู่บ้าน 
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จากความคิดริ�เริ�มนี % ในปี 2007 คณะกรรมจดัการลุม่นํ %าห้วยกระแสน (Houay Kasaen) ได้ถือกําเนิด
ขึ %น ประกอบด้วยตวัแทนชาวบ้านจาก 8 หมูบ้่านที�มีพื %นที�เพาะปลกูอยูใ่นป่าต้นนํ %า และเจ้าหน้าที�เมือง 
คณะกรรมการจะประชมุกนัก่อนที�ชาวบ้านจะตดัสินใจว่าจะทําไร่หมนุเวียนที�ไหน และหลงัฤดกูารเก็บเกี�ยว 
ในที�ประชมุจะวางแผนการใช้ที�ดนิ และการอนรัุกษ์ป่าไม้ รวมทั %งปรึกษาหารือกนัถึงประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ %น 
นอกจากนี % คณะกรรมการจะทบทวนประเภทการใช้ประโยชน์ที�ดนิ การดําเนินงานมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้
ชาวบ้านเป็นศนูย์กลางการบริหารจดัการที�ดนิอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  และมีความมั�นคงในที�ดินสําหรับ
การทําไร่หมนุเวียน รวมทั %งการทิ %งชว่งให้ผืนดินได้พกัฟื%นซึ�งเป็นสิ�งที�จําเป็นในการทําไร่แบบหมนุเวียน ซึ�ง
เป็นแบบอยา่งที�ชาวบ้านทําอยูแ่ตไ่ด้ถกูละเลยและบดบงัจาการดําเนินนโยบายการใช้ประโยน์จากที�ดนิ จงึ
ทําให้เกิดผลเสียตามมา 

การถือกําเนิดของคณะกรรมการและการทบทวนประเภทของการใช้ประโยชน์ที�ดินได้ทําให้เกิดเวที
สําหรับเจ้าหน้าที�รัฐและชาวบ้านได้ทํางานร่วมมือกนัเพื�อแก้ประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดนิและการ
อนรัุกษ์ป่า เห็นได้ชดัวา่เป็นความสําเร็จที�สําคญัอย่างยิ�ง อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีงานอีกหลายอย่างที�ต้องจดัการ 
เชน่ การเน้นให้ชาวบ้านเข้าใจและตระหนกัถึงประโยชน์ของกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และกิจ
กรรมการบริหารจดัการป่าต้นนํ %า รวมถึงสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการดําเนินนโยบายจากกรณีศกึษาที�เมือง
ปากแบง่ ดงันั %น เพื�อปรับปรุงความเป็นอิสระและความยั�งยืนของโครงการ กิจกรรมการตดิตามผลจงึเกิด
ขึ %นมา เชน่การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมให้กบัชาวบ้านโดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิง ใน
ขณะเดียวกนัก็ดําเนินกิจกรรมแบง่ปันประสบการณ์ที�เกิดขึ %นที�เมืองปากแบง่ให้กบัพื %นที�อื�นๆ รวมทั %ง
หนว่ยงานรัฐบาลกลาง 
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ญี�ปุ่น: ประเทศรํ�ารวยป่าไม้ กว้านซื �อไม้จากทั�วโลก 

 
 

ประเทศที�มีพื �นที�ป่าไม้มากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 

แม้วา่ญี	ปุ่ นจะถกูมองวา่เป็นประเทศสงัคมเมืองและมหาอํานาจทางอตุสาหกรรม แท้จริงแล้ว
ประเทศนี #อ้างวา่มีป่าไม้ปกคลมุเป็นจํานวนมาก คือ 156.875  ล้านไร่จากพื #นที	ทั #งหมด 236.1875 ล้านไร่ หรือ
คดิเป็น 66.4 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ทําให้ญี	ปุ่ นเป็นประเทศพฒันาแล้วที	มีพื #นที	ป่ามากที	สดุเป็นอนัดบัสาม
ของโลก รองจากฟินแลนด์และสวีเดน (Forest Agency 2012) และเมื	อเทียบกบัพื #นที	ป่าไม้โดยเฉลี	ยที	 30 

เปอร์เซ็นต์ของโลกแล้ว ญี	ปุ่ นจดัได้ว่าเป็นประเทศที	มีพื #นที	ป่าปกคลมุสงูมาก 

 

 
รูปที� 1: เปอร์เซ็นต์ของพื�นที�ป่าไม้ในประเทศพฒันาแล้ว (ข้อมูลจาก FAO 2010) 

 

ญี	ปุ่ นมีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมทุร ภมูิประเทศเป็นภเูขาและพื #นที	สงูชนั มีปริมาณ
นํ #าฝนที	มากพอและความชื #นที	เหมาะสม ซึ	งเป็นสภาวะที	เหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตของป่าไม้เกือบทกุ
พื #นที	ทั	วประเทศ ญี	ปุ่ นมีลกัษณะภมูิประเทศทอดยาวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทางกวา่ 4,000 กม. ทํา
ให้มีสภาพภมูิอากาศที	หลากหลาย เมืองโอกินาวาทางตอนใต้สดุ ตั #งอยูใ่กล้กบัไต้หวนั มีภมูิอากาศแบบกึ	ง
โซนร้อน (subtropic) สว่นเมืองฮอกไกโดทางตอนเหนือ ตั #งอยูใ่กล้กบัไซบีเรีย มีภมูิอากาศแบบกึ	งอาร์คตกิ 
(subarctic) สง่ผลให้ป่าไม้ธรรมชาตใินญี	ปุ่ นมีทั #งป่ากึ	งโซนร้อนและป่าชายเลน ตลอดจนป่าเขตอบอุน่ที	เขียว
ขจีตลอดปี ป่าผลดัใบเขตอบอุน่ และป่าสนเขาเขตกึ	งอาร์คติก เป็นประเทศที	มีพืชพรรณหลากหลายจน
เรียกได้ว่าเป็นพื #นที	ที	มีความหลากหลายทางชีวภาพแหง่หนึ	ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั พื #นที	ป่า 62.5 ล้าน 
หรือคิดเป็นพื #นที	มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของผืนป่าทั #งหมดในประเทศเป็นสวนป่าสน ซึ	งเป็นผลมาจากการที	
รัฐบาลให้งบประมาณสนบัสนนุการปลกูไม้จําพวกสนที	ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ	งจะได้อธิบายไว้ในสว่น
ถดัไป 
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สวนป่าในรูปซ้ายเทียบกับป่าธรรมชาติในรูปขวา 

 

บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาที�ให้การพึ�งพาเกษตรกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ�น 

ในประเทศญี	ปุ่ น บรรดาภเูขาและเนินเขาที	จดัให้ทําการเพาะปลกู และถือวา่เป็นรากฐานชีวิตของ
ชมุชนที	อาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง มีชื	อวา่สวนวนเกษตร ซาโตยาม่า (satoyama) เป็นพื #นที	ที	มีบทบาท
สําคญัในการเกษตรกรรมของญี	ปุ่ นและคํ #าจนุชีวิตประจําวนัของผู้คน 

แม้วา่สมยันิยมได้แพร่กระจายไปคอ่นข้างทั	วถึงแล้วในประเทศญี	ปุ่ น แตค่นญี	ปุ่ นโดยเฉพาะจาก
ภาคการเกษตรที	ใช้ประโยชน์สวนวนเกษตรซาโตยามาในรูปแบบที	หลากหลาย เพื	อการเกษตรและการ
ดํารงชีวิตยงัมีให้เห็นอยูท่ั	วไป สวนวนเกษตรซาโตยามามีทรัพยากรที	ชว่ยในการดํารงชีวิตในหลาย ๆ ด้าน 
ยกตวัอย่างเชน่ ถ่านและไม้สําหรับการทําอาหาร ใช้ต้มนํ #าอาบ และให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือน เป็นปุ๋ ย
ให้กบัที	ดนิเกษตร เป็นอาหารสําหรับปศสุตัว์ เป็นวสัดทีุ	ใช้ในการเกษตรและก่อสร้าง เป็นขมุทรัพย์ของ
พืชผกัและเห็ดป่า ถั	วและผลไม้ รวมถึงเชสนทั วอลนทั และองุ่นภเูขาที	ใช้เป็นอาหาร และเป็นสมนุไพรรักษา
โรค มีทั #งสตัว์ป่าและแมลง เชน่ หมปู่า กวาง นกยงู และผึ #งตวัอ่อน ถือเป็นพื #นที	สําคญัในฐานะเป็นแหลง่
อาหารให้ชมุชนบนเขา การใช้ประโยชน์จากป่าในลกัษณะนี #เป็นสิ	งที	เห็นได้ทั	วไปในทวีปเอเชียและประเทศ
ญี	ปุ่ นจนกระทั	ง 40-50 ปีที	ผา่นมา ต้นไม้จากสวนวนเกษตรซาโตยามาถกูนํามาใช้ประโยชน์อย่างยั	งยืน มี
การวางแผนการใช้ประโยชน์เป็นอย่างดี มีการเลือกอนรัุกษ์ต้นไม้บางต้น และมีการปลกูต้นไม้เพิ	มเมื	อ
จําเป็น ดงันั #น สวนวนเกษตรซาโตยามาจงึเป็นผืนป่าที	มีการจดัการให้สอดคล้องกบัลกัษณะภมูิอากาศใน
ท้องถิ	นได้ดีกว่าป่าตามธรรมชาตทีิ	ไมมี่การจดัการหรือการปลกูป่าเชิงเดี	ยว 

บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาเริ	มเปลี	ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชว่งปี 2503 ถึง 2512 

(ทศวรรษที	 60) อนัเป็นผลมาจากการพฒันาการเกษตรและวิถีชีวิต รวมทั #งการเปลี	ยนแปลงรูปแบบการใช้
เชื #อเพลิง ผู้คนเริ	มพึ	งพาเชื #อเพลิงฟอสซิลและปุ๋ ยเคมีที	นําเข้าจากตา่งประเทศในการเพาะปลกูมากขึ #น สง่ผล
ให้มีการใช้ป่าไม้ในฐานะที	เป็นทรัพยากรธรรมชาตลิดลง วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี	ยนไปด้วย เกษตรกรสว่น
ใหญ่ละทิ #งพื #นที	เกษตรเข้ามาทํางานในบริษัทและทํางานเพื	อรับคา่จ้างตอบแทน มีคนจํานวนน้อยที	ยงัใช้
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พื #นที	สวนวนเกษตรซาโตยามาในฐานะเป็นทรัพยากรธรรมชาตเิพื	อการเกษตรกรรมและเป็นแหลง่พึ	งพิงใน
ชีวิตประจําวนั ทําให้บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาเปลี	ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 

การเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วของสวนป่า 

ในระหวา่งปี 2503 ถึง 2512 (ทศวรรษที	 60) ในขณะที	สวนวนเกษตรซาโตยามาเริ	มสญูเสียคณุคา่
ทางการเกษตร รัฐบาลญี	ปุ่ นได้ให้นํ #าหนกักบันโยบายขยายการปลกูสวนป่าทั	วประเทศ ในขณะนั #น ไม้แปร
รูปเกิดขาดแคลนเนื	องจากมีการตดัป่าไม้เกินจํานวนในช่วงสงครามโลกครั #งที	 2 การขาดแคลนครั #งนี #ยงั
สง่ผลให้ราคาไม้สงูขึ #นเพราะความต้องการพุง่ขึ #นตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจของญี	ปุ่ น ทุง่หญ้าป่า
ธรรมชาตเิตม็ไปด้วยต้นไม้ที	ขึ #นรกระเกะระกะไมส่ามารถนํามาใช้ในงานก่อสร้างได้ถกูถางออกไป และมีการ
นําไม้พนัธุ์ที	ใช้ในงานก่อสร้างเข้ามาปลกูแทน เชน่ ต้นไม้ประเภทสน รวมทั #งสนไซปรัสและสนซีดาร์ รัฐบาล
ยงัให้เงินสนบัสนนุการปลกูไม้ตระกลูสนเหลา่นี #อีกด้วย ในระหวา่งนั #น พื #นที	สวนป่าเพิ	มขึ #นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 
ในเวลาชว่งเพียง 20 ปี คิดเป็นพื #นที	 6.2 ล้านไร่ การปลกูสวนป่านี #เกิดขึ #นควบคูไ่ปกบัการลดลง 15 

เปอร์เซ็นต์ของพื #นที	ป่าธรรมชาต ิด้วยเหตนีุ # สวนวนเกษตรซาโตยามาซึ	งไมมี่บทบาทหน้าที	เหมือนสมยัก่อน
ในแง่การให้ความพึ	งพาแก่การเกษตรท้องถิ	นได้ถกูทดแทนโดยการปลกูต้นสนไซปรัสและต้นสนซีดาร์ ด้วย
ความคาดหวงัวา่จะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 

การยกเลิกกฎหมายห้ามนําเข้าไม้จากต่างประเทศโจมตีราคาไม้ในประเทศและทาํลายป่า 

เพื	อให้ทนักบัความต้องการใช้ไม้ในประเทศ ในปี 2507 (1964) รัฐบาลญี	ปุ่ นได้ยกเลิกกฎหมายห้าม
นําเข้าไม้จากตา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัก็ให้เงินสนบัสนนุการปลกูไม้สนเพื	อสง่เสริมนโยบายการปลกู
สวนป่าเพิ	มขึ #น ทําให้ไม้จากตา่งประเทศถกูนําเข้ามาในประเทศในปริมาณมหาศาลเพราะนําเข้ามาได้
ตลอดเวลา มีต้นทนุตํ	า และราคาไม้ในประเทศพุง่พรวดพราด ควบกบัการที	เงินเยนแข็งคา่ขึ #น การพึ	งพาการ
ใช้ไม้ในประเทศดิ	งลงจาก 31 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2523 (1980) เหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2533 (1990) ซึ	งตก
ลงจาก 95 เปอร์เซ็นต์ในปี 2498 (1955) ไม้ที	นําเข้ามาในราคาถกูกดราคาให้ไม้ในประเทศยิ	งตํ	าลงตั #งแตปี่ 
2523 (1980) เป็นต้นมา ทําให้ผู้ประกอบการปลกูป่าไม้สนซีดาร์ และป่าสนไซปรัส หมดกําลงัใจในการ
บริหารจดัการและขยายธุรกิจของตน 
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รูปที� 2: การเปลี�ยนแปลงการพึ�งพาการใช้ไม้ในประเทศ (หน่วย 1,000 ลูกบาศก์เมตร) 
 

ป่าธรรมชาตสิามารถทิ #งร้างไว้ไมไ่ปแตะต้องได้โดยไมส่ญูเสียสมดลุ แตส่วนป่าจําต้องมีการ
บํารุงรักษาและการบริหารจดัการอยูส่มํ	าเสมอเนื	องจากพุม่ไม้ตา่ง ๆ จําต้องได้รับการตดั ถางออก และแตง่
กิ	ง โดยเฉพาะเมื	อมีต้นไม้ขึ #นหนาแนน่และเป็นไม้เชิงเดี	ยว อยา่งไรก็ตาม เจ้าของสวนป่าที	หมดกําลงัใจที	จะ
บริหารงานตอ่ เนื	องจากไม้มีมลูคา่ลดลง โดยปกตแิล้วจะละเลยไมด่แูลป่าของตนเมื	อได้รับเงินสนบัสนนุ
จากรัฐบาลหลงัจากทําการปลกูในครั #งแรกแล้วเสร็จ ผลที	ตามมาคือ เจ้าของสวนป่าที	ต้องการเข้าร่วม
โครงการปลกูป่ามีความกระตือรือร้นน้อยลงด้วยราคาไม้ที	ดิ	งลงในขณะที	ยงัรับเงินสนบัสนนุการปลกูอยู่ แต่
เนื	องจากเจ้าของป่าไมไ่ด้ตดิตามผลและบริหารจดัการสวนป่าให้ดี ทําให้สวนป่านั #นถกูทิ #งร้างทั	วประเทศ 
สถานการณ์เชน่นี #ทําให้ต้นไม้มีลําต้นผอม ยิ	งทําให้ราคาไม้ตกตํ	าลงไปอีกแม้ว่าจะมีลําต้นสงูใหญ่เท่ากบัไม้
ปกติก็ตาม นอกจากนี # ต้นไม้ที	เป็นโรคนั #นยงัไมส่ามารถทนรับกบัสภาพอากาศที	เลวร้าย เชน่ ไต้ฝุ่ นและฝนที	
ตกหนกั ทําให้เกิดเป็นภยัพิบตั ิเชน่ ดนิถลม่และป่าไม้เสียหาย 

 

การพลิกบทบาทของป่าเขาที�ถูกลืมกลับมาอีกครั�ง 

ญี	ปุ่ นเป็นประเทศที	โชคดี มีนํ #าฝนมาก จนมีสภุาษิตกล่าววา่ “ทุง่หญ้าป่าเขาจะดแูลตวัมนัเอง” ใน
ประเทศญี	ปุ่ นมีนํ #าฝนปริมาณมาก มีสภาพภมูิอากาศที	ดี เพียงปล่อยไว้สภาพนั #น ป่าธรรมชาตจิะ
เจริญเตบิโตขึ #นมาเอง ญี	ปุ่ นโชคดีที	มีสภาพแวดล้อมที	ทนทาน ป่าธรรมชาตสิามารถเติบโตและดแูลตวัเอง
ได้ ทั #งยงัเป็นแหลง่ความหลากหลายทางธรรมชาต ิโดยพื #นฐานแล้ว การที	รัฐบาลยกเลิกกฎหมายห้าม
นําเข้าไม้ตา่งประเทศควบคูไ่ปพร้อมกบัดําเนินนโยบายการขยายพื #นที	สวนป่า ทําให้มีการตดัป่าไม้
ธรรมชาตแิละปลกูสวนป่าจําพวกสนเชิงเดี	ยวเพิ	มขึ #นกระจายไปทั	วประเทศ สง่ผลให้ราคาไม้ในประเทศ
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ตํ	าลง ทําให้สวนป่าหลายแห่งตกอยูใ่นสภาพทรุดโทรมขาดการดแูล เอื #อตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
ทั #งเจ้าของสวนป่าและรัฐบาลซึ	งได้ลงทนุสนบัสนนุการปลกูป่าประเภทนี #จงึตกอยูใ่นสภาพเป็นหนี # จนกระทั	ง
ปี 2539 (1996) รัฐบาลได้ให้เงินสนบัสนนุแก่เจ้าของสวนป่าเพื	อจงูใจให้ปลกูป่าประเภทสน ซึ	งเป็นสว่นหนึ	ง
ของนโยบายพฒันาป่าไม้ของประเทศ เงินอดุหนนุยงัสง่เสริมการปลกูป่าทดแทนในพื #นที	ที	ไมเ่หมาะสม เชน่ 
พื #นที	สงูชนัและภเูขาสงู 

ในปีที	ผา่นมา มลูคา่ของป่าได้มีการประเมินใหมใ่ห้ครอบคลมุมากขึ #น ป่าไม้ไมเ่พียงแตมี่คา่ในแง่
ของมลูคา่ทางเศรษฐกิจเทา่นั #น แตย่งัมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น การป้องกนัภยัจากธรรมชาตแิละ
การจดัการนํ #า การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และประโยชน์ด้านสนัทนาการ เมื	อมีการประเมิน
มลูคา่ป่าไม้ในหลายแง่มมุเช่นนี # ป่าธรรมชาตมิกัจะมีมลูคา่สงู และสวนป่ามกัจะมองว่ามีมลูคา่ตํ	ากว่า โดย
สรุปแล้ว ความพยายามในการปลกูสวนป่าและการนําเข้าไม้ปริมาณมากจากตา่งประเทศได้ทําลายมลูคา่
ทางเศรษฐกิจของป่าไม้ในประเทศญี	ปุ่ น เหลือไว้เพียงป่าทดแทนที	มีมลูคา่น้อยในแง่ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

ญี�ปุ่น: จ้าวแห่งการนําเข้าไม้ 

เมื	อสอบถามผู้คนที	มาจากตา่งประเทศ บางครั #งพวกเขาถามวา่ทําไมญี	ปุ่ นถึงไมต่ดัป่าไม้ของ
ตนเอง และมีความกงัขาวา่การที	ญี	ปุ่ นนําเข้าไม้จากประเทศอื	นก็เพื	อปกป้องป่าของตนเอง แท้จริงแล้ว 
รัฐบาลญี	ปุ่ น โดยเฉพาะกรมป่าไม้ (Forest Agency) อยากเห็นการใช้ไม้จากในประเทศให้มากขึ #น และได้วาง
ยทุธศาสตร์เพื	อจงูใจให้มีการใช้ไม้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ป่าธรรมชาตสิว่นใหญ่ที	อาจจะให้ไม้ได้ใน
ปริมาณมากนั #นถกูตดัหมดไปแล้ว ในขณะที	สวนป่าซึ	งปลกูขึ #นด้วยต้นทนุและความพยายามมหาศาลนั #นถกู
ทิ #งร้างไว้เป็นจํานวนมากให้อยูใ่นภาวะทรุดโทรมเสียหาย เนื	องจากสวนป่าสว่นใหญ่เป็นไม้สนไซปรัสและไม้
สนซีดาร์ ประโยชน์ที	จะนําไม้เหลา่นี #ไปใช้ได้นั #นมีจํากดั อีกทั #งต้องใช้ต้นทนุสงูในการชกัลากไม้ในพื #นที	ป่า
บนเขาสงูชนันี #ออกมา จงึเป็นการยากสําหรับเจ้าของป่าที	จะทํากําไรได้เพราะราคาไม้ยงัคงตํ	าลง 

อตุสาหกรรมอยา่งเชน่การก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ที	ใช้ไม้เป็นจํานวนมากได้วางระบบธุรกิจของตน
ให้ต้องพึ	งพาไม้นําเข้าจากตา่งประเทศไว้แล้วเนื	องจากข้อเสนอจากตา่งประเทศมีทางเลือกที	มากกวา่ใน
ราคาต้นทนุที	ตํ	ากวา่ แม้วา่ญี	ปุ่ นจะเป็นประเทศที	มีป่าไม้เป็นจํานวนมากซึ	งสว่นใหญ่เป็นสวนป่า แต่
สามารถป้อนไม้ในประเทศได้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั #งหมดภายในประเทศ นี	เป็นตวั
เลขที	เพิ	มขึ #นจาก 20 เปอร์เซ็นต์ในอดีต แตญี่	ปุ่ นไมน่า่จะสามารถเพิ	มปริมาณไม้ภายในประเทศให้ได้ตาม
เป้าของรัฐบาลที	 50 เปอร์เซ็นต์ ได้ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สิ	งหนึ	งที	อาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ คือ 
การใช้กฎหมายที	คล้ายคลงึกบัสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย คือการห้ามการนําเข้าไม้ที	
ลกัลอบตดัอย่างผิดกฎหมาย หากไมนํ่าเข้าไม้ที	ผิดหรืออาจผิดกฎหมาย จะช่วยพยงุให้ราคาไม้ในประเทศ
ให้เพิ	มสงูขึ #นได้ ทั #งยงัชว่ยสง่เสริมอตุสาหกรรมการทําไม้ในประเทศได้ด้วย และเนื	องจากประเทศญี	ปุ่ นเป็น
ประเทศที	พึ	งพานําเข้าไม้เป็นปริมาณมาก ปัญหานี #ควรจะได้รับการจดัการอยูแ่ล้ว อย่างไรก็ตาม ทั #งรัฐบาล



บทที�  4-1  6 

และอตุสาหกรรมป่าไม้มกัจะคลางแคลงใจกบัสิ	งใหม ่ๆ และการแก้ไขระเบียบและกฎหมายดําเนินเป็นไป
อยา่งเชื	องช้า 

 

สู่อิสรภาพการทาํป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าที�ไม่ขึ �นกับป่าปลูก 

องค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ไมไ่ด้แยกคําจํากดัความระหว่างสวนป่า
และป่าธรรมชาต ิจากข้อมลูของ FAO ประเทศจีนมีพื #นที	ป่าไม้เพิ	มขึ #นในชว่งปีที	ผา่นมา แตเ่ป็นเพราะมีการ
ป่าปลกูเพิ	มขึ #น ป่าเกิดใหมเ่หลา่นี #มกัจะเป็นป่าปลกูเพื	ออตุสาหกรรมกระดาษและการทําไม้ ดงันั #น จีนจงึไม่
สามารถขยายผลผลิตได้มากในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ เนื	องจากสวนป่าและป่าธรรมชาตมีิ
ความแตกตา่งทั #งในแง่ขององค์ประกอบและหน้าที	 ป่าทั #งสองประเภทจงึควรจะได้รับการพิจารณาแยกกนั 
แม้วา่ป่าธรรมชาตแิละสวนป่ามีความคล้ายคลงึกนัในบางแง่มมุ แตก็่มีความแตกตา่งกนัมากเมื	อพิจารณา
เรื	องระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์โดยชมุชน นี	เป็นบางสิ	งที	เราลืมไมไ่ด้ นอกจากนี # การเพิ	มขึ #นของสวน
ป่าเพียงอย่างเดียวจะไมส่ามารถชว่ยคํ #าจนุระบบนิเวศหรือแม้แตค่วามต้องการที	หลากหลายของผู้คนได้ 

ตลอดลํานํ #าโขง ป่าธรรมชาติในหลายพื #นที	ได้ถกูแปลงไปเป็นสวนยางพารา สวนยคูาลิปตสั และ
สวนปาล์มนํ #ามนัที	เป็นพืชเชิงเดี	ยว 58 เปอร์เซ็นต์ของพื #นที	ป่าในประเทศญี	ปุ่ นเป็นป่าที	มีเอกชนเป็นเจ้าของ
มีสิทธิขาดในป่านั #น อยา่งไรก็ตาม ป่าไม้สว่นใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ สิทธิใน
การใช้ป่าธรรมชาตขิองชมุชนมกัได้รับการยอมรับตามธรรมเนียม แตส่ิทธิเหลา่นี #มกัจะถกูริดรอนไปเมื	อมี
การบงัคบัใช้กฎหมายสิทธิการใช้ป่า และป่าไม้ก็เปลี	ยนไปเป็นสวนป่าโดยบริษัทเอกชน ซึ	งอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งระหว่างชมุชนและรัฐบาล นอกจากนี # ยงัทําให้เกิดความเหลื	อมลํ #าทางเศรษฐกิจมากขึ #น ทําให้
คนจนที	พึ	งพาทรัพยากรป่าไม้ยากจนลง 

แม้วา่ประชาชนจะมีแนวโน้มที	จะมองวา่ป่าเขตร้อนเป็นเรื	องไกลตวั สําหรับญี	ปุ่ นแล้ว เรา
จําเป็นต้องตระหนกัว่าผลิตภณัฑ์ที	ปลกูและทําจากไม้ที	ตดัจากป่าปลกูในเขตร้อน อนัได้แก่ กระดาษ นํ #ามนั
ปาล์ม และยางพารา แท้จริงแล้วชว่ยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ #น เป็นสิ	งที	สําคญัที	เราต้องเตือนตวัเองว่า 
สิ	งจําเป็นในชีวิตประจําวนัต้องพึ	งพาทรัพยากรที	มีอยูจํ่ากดั เราต้องไมทิ่ #งขว้าง นอกจากนี # สิ	งสําคญัคือการ
รักษาไว้ซึ	งป่าปลกูที	มีอยูใ่นญี	ปุ่ น และใช้มนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัก็หาวิธีลดการพึ	งพา และ
ลดการพึ	งพาป่าธรรมชาตขิองโลก รวมทั #งป่าเขตร้อนด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง 
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http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ 
Forestry Agency (2012) Forestry White Paper. http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/23hakusyo/ 
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การรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะ (Arase): ความพยายามครัง้แรกของญ่ีปุ่นในการรือ้ถอนเข่ือน

ไฟฟ้าพลังนํา้และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมแม่นํา้ให้คงเดมิ 
 
 
ภาพรวมของเข่ือนอะราเซะ 

เข่ือนอะราเซะถกูสร้างขึน้เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 74.66 

ล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง สร้างเสร็จในปี 2498 (1955) ตัง้อยูห่่างจากปากแมนํ่า้คมูะ (Kuma River) ไปประมาณ 

15 กิโลเมตร (แมนํ่า้คมูะสายหลกัยาว 115 กม. ครอบคลมุพืน้ท่ีลุม่นํา้ 1,880 ตร.กม.) ไหลผา่นเมืองซากาโม

โตะ (Sakamoto) ซึง่เดมิเป็นหมูบ้่านซากาโมโตะ ในเมืองยาสชิึโร (Yatsushiro) ทางตอนใต้ของจงัหวดัคมูะโม

โตะ (Kumamoto) เข่ือนอะราเซะเป็นเข่ือนคอนกรีตถ่วงนํา้หนกั ประกอบด้วยประตนํูา้ 8 บาน มีความสงู 25 

เมตร ความยาว 210.8 เมตร ความจนํุา้ 10.14 ล้านลกูบาศก์เมตร มีพืน้ท่ีจมนํา้ 768.75 ไร่ เป็นเข่ือนพลงันํา้ท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุท่ีดําเนินงานโดยจงัหวดั สร้างขึน้ตามแผนการพฒันาแมนํ่า้คมูะแบบเบด็เสร็จโดยจงัหวดัคมูะโม

โตะ 

การรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะเป็นไปอยา่งไมร่าบร่ืนนกั การตดัสนิใจทําลายเข่ือนครัง้แรกเกิดจากสภา

จงัหวดัและผู้วา่ราชการจงัหวดัในปี 2546 (2003) ซึง่มาจากการเรียกร้องของชาวประมงและชมุชนในพืน้ท่ี 

แตก่ารตดัสนิใจนัน้ถกูระงบัไว้ในปี 2551 (20080 เม่ือมีการเปล่ียนตวัผู้วา่ราชการจงัหวดั อยา่งไรก็ตาม ในปี 

2553 (2010) เม่ือเป็นท่ีชดัเจนแล้ววา่การตอ่ใบอนญุาตสทิธิการบริหารจดัการนํา้ไมส่ามารถทําได้โดย

ปราศจากความเห็นชอบของสหกรณ์ประมง คําตดัสนิสดุท้ายเพ่ือยตุกิารดําเนินงานของเข่ือนและการทบุ

ทําลายเข่ือนทิง้เร่ิมขึน้จริงในปี 2555 (2012)1 

 
เขื่อนอะราเซะ 
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การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและวถีิชีวิตของลุ่มแม่นํา้คูมะที่มาพร้อมกับเข่ือน 

แมนํ่า้คมูะสายหลกัมีเข่ือนอยู ่3 แห่ง การก่อสร้างเข่ือนทัง้สามเป็นไปอยา่งจริงจงัตลอดในช่วงปี 

2500 ถึง 2502 (ท้ายทศวรรษท่ี 50) ไลข่ึน้ไปจากปากแมนํ่า้มีเข่ือนอะราเซะ [สร้างเสร็จในปี 2498 (1955)] 

เข่ือนเซโตอิชิ [สร้างเสร็จในปี 2501 (1958)] และเข่ือนอิจิฟซูะ [สร้างเสร็จในปี 2502 (1959)] การก่อสร้าง

เข่ือนเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมของแมนํ่า้คมูะเป็นอยา่งมาก 

ก่อนหน้าท่ีจะมีการก่อสร้างเข่ือนในแมนํ่า้คมูะ ปลาอะย ุ(Plecoglossus altivelis) ถกูจบัได้เป็น

จํานวนมาก ปลาอะยเุป็นหนึง่ในปลานํา้จืดท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสดุในญ่ีปุ่ น แมนํ่า้คาวาเบะซึง่เป็นสาขาของแมนํ่า้

คมูะมีช่ือเสียงสําหรับ “ชาค ุอะย”ุ ซึง่เป็นปลาอะยขุนาดใหญ่ยาวกวา่ 30 ซม. เป็นแมนํ่า้ท่ีชาวประมงอาชีพ

ได้อาศยัหากิน และเป็นแหลง่ดงึดดูนกัตกปลาจํานวนมาก ปลาอะยมีุสว่นสําคญัตอ่เศรษฐกิจในพืน้ท่ีลุม่

แมนํ่า้คมูะอยา่งมหาศาล ซึง่รวมไปถงึท่ีพกัและร้านอาหารพืน้เมืองท่ีต้อนรับนกัตกปลา มีรายงานวา่ใน

ช่วงหนึง่ท่ีเงินเดือนของพนกังานบริษัทในญ่ีปุ่ นตกประมาณ 8,000 เยนตอ่เดือน การหาปลาอะยสุามารถทํา

รายได้ตอ่วนัได้มากถงึ 10,000 เยนเลยทีเดียว 

ในสถานท่ีก่อสร้างเข่ือนอะราเซะในหมูบ้่านซากาโมโตะ ปลาอะยถุกูจบัได้ถึง 5-6 ตนัในเวลาเพียง 

2 เดือนของฤดกูาลจบัปลาอะย ุท่ีเรียกวา่ “โอชิ อะย”ุ1

2 มีชาวประมงจํานวน 280 คนจาก 30 ครัวเรือน แต่

จํานวนของชาวประมงลดลงเหลือเพียง 16 คนในเวลา 5 ปีหลงัจากเข่ือนอะราเซะสร้างเสร็จ และมีเพียง 2 

คนท่ีเข้าร่วมในปี 2543 (2000)3 ปลาอะยจุะออกไขใ่นแมนํ่า้ในฤดใูบไม้ร่วง ไขจ่ะไหลลงมากบันํา้เพ่ือฟักใน

บริเวณใกล้ปากแมนํ่า้ จากนัน้ลกูปลาอะยจุะวา่ยนํา้กลบัไปยงัแมนํ่า้อีกครัง้ในฤดใูบไม้ผล ิสิง่ก่อสร้างมหมึา

เช่นเข่ือน กลายเป็นสิง่กีดขวางสําคญัในการอพยพของปลาอะยไุมใ่ห้วา่ยผา่นข้ามไปได้ 

นอกจากปลาอะยแุล้ว ยงัมีปลาไหล ปลาดอนโกะ (yoshinobori, Odontobutis obscura) และปกูา

เนะ (mozukugani, Eriocheir japonica) ท่ีมีการจบัได้ก่อนมีการสร้างเข่ือน ปลาดอนโกะและปกูาเนะจบัได้

โดยใช้เคร่ืองมือประมงทํามือซึง่ชมุชนในท้องถ่ินบริโภคเป็นอาหาร เลา่กนัวา่เดก็ ๆ สามารถขายให้กบั

ผู้ใหญ่ได้หากจบัได้หลายตวั3

4 แตป่รากฏวา่สตัว์ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้หายไปหมดภายในสองสามปีหลงัจากมี

การสร้างเข่ือน 

เน่ืองจากแมนํ่า้คมูะเป็นแมนํ่า้หลกัสายเดียวท่ีไหลลงทะเลยาสชิึโร นํา้จืดและธาตอุาหารจากแมนํ่า้

จงึมีความสําคญัตอ่ระบบนิเวศของพืน้ท่ีท่ีตดิทะเลน้อย ปากแมนํ่า้คมูะมีพืน้ท่ีราบนํา้ทะเลทว่มถงึ (tidal 

flat) อยูป่ระมาณ 6,250 ไร่ ซึง่มีความอดุมสมบรูณ์มาก แม้แตเ่ดก็ ๆ ยงัจบักุ้งได้เตม็ถงัก่อนท่ีเข่ือนจะถกู

สร้างขึน้4

5 

ภายหลงัการก่อสร้างเข่ือนแล้วเสร็จ ชีวิตสตัว์และพืชในพืน้ท่ีราบนํา้ทะเลทว่มถงึนีเ้ปล่ียนแปลงไป

อยา่งสิน้เชิง การวา่ยทวนนํา้ของปลาอะยถุกูขวางกัน้ และพืน้ท่ีราบนํา้ทะเลท่วมถึงกลายเป็นพืน้เลน ยาก

ตอ่การเดนิเข้าไป เน่ืองจากมีทรายท่ีไหลมากบัสายนํา้ลดลง เน่ืองจากปลาอะยเุป็นปลาท่ีสําคญัสําหรับ

เศรษฐกิจในท้องถ่ิน โครงการขนย้ายลกูปลาอะยท่ีุจบัมาจากบนัไดปลาโจนท่ีอยูใ่ต้เข่ือนเพ่ือนําไปปลอ่ยท่ี
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ต้นนํา้ได้ดําเนินขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยสหกรณ์ประมงซึง่มีต้นทนุถงึ 50 ล้านเยนตอ่ปี ในขณะท่ีบนัไดปลาโจน

ถกูสร้างขึน้บนเข่ือนอะราเซะในปี 2531 (1988) ปลาอะยจํุานวนน้อยมากท่ีสามารถกระโดดผา่นขึน้ไปได้ 

และจากการสงัเกตของชาวประมงในพืน้ท่ี นํา้ในอา่งเก็บนํา้ด้านบนของบนัไดปลาโจนเกือบจะน่ิงสนิท 

แม้วา่ปลาอะยจุะสามารถวา่ยกระโดดผา่นข้ามบนัไดปลาโจนได้ พวกมนัก็ไมส่ามารถวา่ยนํา้ตอ่จากตรงนัน้

ไปยงัต้นนํา้ได้ 

เข่ือนยงัทําให้ราษฏรแถวนัน้เกิดความเครียดจากเสียงและการสัน่สะเทือน คณุภาพนํา้แยล่ง และมี

กลิน่ท่ีไมพ่งึประสงค์ หมูบ้่านซากาโมโตะในอดีต ผู้คนอาศยัอยูใ่นบ้านท่ีตัง้อยูริ่มแมนํ่า้เพ่ือให้งา่ยในการตกั

นํา้ใช้ในชีวิตประจําวนั มีนํา้ท่วมเกิดขึน้ก่อนการสร้างเข่ือน แตผู่้คนก็ใช้ชีวิตร่วมกบันํา้ทว่มได้ด้วยการ

เคล่ือนย้ายสิง่ของในบ้านขึน้ชัน้บนก่อนท่ีนํา้จะมา แล้วออกไปจบัปลาอะย ุหรือตกัทรายแมนํ่า้ในชว่งนํา้

ท่วม อยา่งไรก็ตาม ความเสียหายตอ่บ้านเรือนของประชาชนรุนแรงขึน้หลงัจากสร้างเข่ือนเสร็จ เน่ืองจาก

ระดบันํา้เพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็วเม่ือเข่ือนปลอ่ยนํา้ ตะกอนท่ีทบัถมในอา่งเก็บนํา้ได้ไหลลงมาเม่ือปลอ่ยนํา้ 

บ้านเรือนท่ีถกูนํา้ท่วมถกูดนิตะกอนไหลบา่ทบั ทําให้ยากแก่การท่ีชมุชนจะใช้ชีวิตร่วมกบันํา้ท่วมได้ 

 
 
กระบวนการตดัสินใจรือ้ถอนเข่ือน 

หลงัจากตดัสนิใจเดด็ขาดแล้ววา่ต้องยกเลกิเข่ือนแตก็่ยงัมีเร่ืองราวของความไมแ่น่นอน หมูบ้่านซา

กาโมโตะเดมิท่ีมีเข่ือนตัง้อยูน่ัน้ สหภาพชาวประมงแมนํ่า้ซากาโมโตะได้เร่ิมกิจกรรมรณรงค์พุง่เป้าไปท่ีการ

ตอ่สญัญาสทิธิการใช้นํา้แมนํ่า้คมูะในปี 2544 (2001) ซึง่เป็นเวลาสองปีก่อนท่ีสทิธิจะหมดอายใุนเดือน

มีนาคม 2546 (2003) มีการจดัตัง้สมาคมเพ่ือการพิจารณาเข่ือนอะราเซะท่ีรวมเอาชาวบ้านหลากหลาย

อาชีพท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีไว้ ดําเนินการเรียกร้องให้ยกเลกิเข่ือนอนัเป็นมตขิองชมุชน ในเดือนกนัยายน 2545 

(2002) สภาหมูบ้่านซากาโมโตะได้ย่ืนหนงัสือแสดงความคดิเห็นให้จงัหวดัคมูะโมโตะเพ่ือเรียกร้องให้มีการ

หยดุพกัการใช้เข่ือน ทางจงัหวดัจงึได้ประกาศวา่จะจํากดัการตอ่อายสุทิธิการใช้นํา้ของเข่ือนอะราเซะให้

เหลือเพียงอีกเจ็ดปี และเร่ิมดําเนินการรือ้ถอนเข่ือนได้ในเดือนเมษายน 2553 (2010) นบัเป็นครัง้แรกท่ี

ทางการตดัสนิใจทบุเข่ือนพลงันํา้ทิง้ ซึง่ไมใ่ช่เฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ นแตท่ัว่ทัง้เอเชีย ทางจงัหวดัได้

ดําเนินการตอ่เพ่ือพิจารณาไตร่ตรองวิธีการและเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรือ้ถอนเข่ือนทิง้ โดยมีการ

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบมาตรการเข่ือนอะราเซะซึง่ประกอบไปด้วยนกัวิชาการ องค์กรผู้ มีสว่นได้สว่น

เสีย และตวัแทนจากชมุชนท้องถ่ิน 

กระบวนการพจิารณาดําเนินไปอยา่งราบร่ืนจนกระทัง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัคาบาชิมาเข้ารับตําแหนง่

อยา่งเป็นทางการในปี 2551 (2008) แผนการรือ้ถอนเข่ือนได้ถกูยกเลกิด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจ หนึง่ในนัน้

คือ ต้นทนุของการรือ้เข่ือนท่ีสงูราว 10 พนัล้านเยน จนกระทัง่เดือนมกราคม 2553 (2010) เป็นท่ีแนช่ดัวา่

กระบวนการตอ่อายสุทิธิการใช้นํา้ซึง่จะหมดอายใุนเดือนมีนาคมในปีนัน้ ไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัเวลา5

6 

การรือ้ถอนเข่ือนกลายเป็นนโยบายท่ีได้รับการสนบัสนนุอีกครัง้โดยจงัหวดั สิน้เดือนมีนาคม 2553 (2010) 
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การผลติไฟฟ้าท่ีเข่ือนอะราเซะก็สิน้สดุลง ประตเูข่ือนกัน้นํา้ทัง้หมดได้เปิดเตม็บานในวนัท่ี 1 เมษายน 
 
สถานะการฟ้ืนฟูแม่นํา้ในปีแรกหลังจากเปิดประตเูข่ือน 

หลงัจากเปิดประตเูข่ือนเป็นเวลาหนึง่ปีคร่ึง แมนํ่า้คมูะมีสภาพฟืน้คืนกลบัมา เห็นเป็นท่ีประจกัษ์แก่

ชมุชนท้องถ่ินผู้ซึง่คอยสงัเกตแมนํ่า้อยา่งตอ่เน่ือง จากการสมัภาษณ์โชโกะ สรุึ รองประธานสมาคมส่ือ

ความหมายธรรมชาตจิงัหวดัคมูะโมโตะ เธอให้ข้อมลูวา่การเปล่ียนแปลงของแมนํ่า้ท่ีเห็นได้จนถึงปัจจบุนั มี

ดงันี ้

1) การเปล่ียนแปลงคณุภาพนํา้: นํา้ท้ายเข่ือนท่ีเคยขุน่ข้นก่อนหน้าท่ีจะเปิดประตเูข่ือนเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นได้ชดั นํา้ใสและมีสีฟ้าหลงัจากท่ีมีการเปิดประตนํูา้แล้ว ความขุน่ของนํา้ท่ี

เกิดหลงัฝนตกยงัหายไปอยา่งรวดเร็วอีกด้วย 

2) สภาพเกาะแก่ง: ก่อนการก่อสร้างเข่ือนจะมีเกาะแก่งประมาณ 20 แห่ง ทัง้ทางเหนือและท้ายเข่ือน 

ยงัผลให้นํา้มีการทําความสะอาดตามธรรมชาตจิากการไหลวนของกระแสนํา้ หลงัจากสร้างเข่ือน

แล้ว เกาะแก่งตา่ง ๆ สญูเสียไปเน่ืองจากมีนํา้ท่วมท่ีเหนือเข่ือน ปริมาณดนิและทรายท่ีไหลลงสู่

ปลายนํา้ก็ลดลง แตส่ิง่เหลา่นีป้รากฏขึน้อีกเม่ือเปิดประตนํูา้ 

3) ปลาแมนํ่า้คมูะ: ในขณะนีย้งัไมส่ามารถประเมินผลได้แน่ชดัถึงสภาพการฟืน้ฟขูองปลา 

4) พืน้ท่ีราบนํา้ทะเลทว่มถงึปากแมนํ่า้คมูะ: มีรายงานวา่หลงัจากท่ีมีการเปิดประตนํูา้แล้ว ปริมาณ

ทรายท่ีไหลลงมายงัปลายนํา้มีเพิม่ขึน้ สภาพความเป็นเลนของพืน้ท่ีราบนํา้ทว่มถงึในทะเลยาสชิึโร

ลดลง งา่ยตอ่การเดนิเข้าถึง จํานวนของสตัว์ตา่ง ๆ ท่ีฝังตวัอยูใ่นพืน้ทราย เชน่ กุ้ งอะนะจาโกะ 

(Upogebia major) และหอยฮามากริู (Meretrix lusoria) มีให้พบเห็นได้มากขึน้ แตเ่น่ืองจากจํานวน

ของคนท่ีเข้าไปเก็บสตัว์นํา้เหลา่นีก็้เพิ่มขึน้ด้วย จงึไมส่ามารถทราบจํานวนท่ีแนน่อนได้ 

5) สาหร่ายเขียวอะโอะโนริในบริเวณปากแมนํ่า้: ก่อนท่ีจะเปิดประตนํูา้สาหร่ายมีความยาวเพียง

ประมาณ 50 ซม. แตใ่นปัจจบุนัสาหร่ายโตขึน้จนมีความยาวถึง 2 เมตร สาหร่ายมีสีสนัสดขึน้กวา่

แตก่่อนและเกิดอาการซีดได้น้อยกวา่ 

6) การประมงในทะเลยาสชิึโร: มีแนวสาหร่ายกลบัฟืน้คืนมาในบริเวณปากแมนํ่า้คมูะไมน่านหลงัจาก

ท่ีเปิดประตนํูา้ มีการจบัหอยกาบมิโดริชามเิซนไก (Lingula anatina) ได้เป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปี 

หอยกาบอะคานิชิ และหอยเสียบมาเตะไกก็มีจํานวนเพิม่ขึน้ ปลาไหลซึง่ไมเ่คยมีใครพยายามจบั

มาก่อนในรอบหลายปีเน่ืองจากหาไมพ่บในสิง่แวดล้อมก็กลบัมีการพบเห็นอีก และนํามาวางขาย

ในตลาดตัง้แตปี่ท่ีแล้ว 

7) การรือ้เข่ือนและการฟืน้ฟสูภาพทะเล: ตัง้แตเ่ปิดประตนํูา้ ปรากฎวา่นํา้ท่ีปากแมนํ่า้และในทะเล

สะอาดขึน้ แมนํ่า้คมูะมีอิทธิพลตอ่ทะเลยาสชิึโรเป็นอยา่งมาก การยกเลกิทัง้เข่ือนอะราเซะและ

เข่ือนเซโตอิชิสง่ผลดีตอ่การฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางทะเลและบริเวณพืน้ท่ีราบนํา้ทะเลทว่มถงึ 

ขณะท่ียงัมีเข่ือนอยู ่ตะกอนท่ีสะสมอยูจ่ะถกูปลอ่ยออกมาตอนปลอ่ยนํา้ หลงัจากมีการเปิดประตู
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เข่ือนแล้วปริมาณของซากไม้และวตัถลุอยนํา้ไหลสูป่ลายนํา้มีจํานวนเพิม่ขึน้ ยงัผลเสียหายทําให้

อวนฉีกขาด สาเหตอุาจมาจากป่าบนภเูขาบริเวณต้นนํา้ไมไ่ด้รับการดแูล เราหวงัวา่หากพืน้ท่ีราบ

นํา้ทะเลท่วมถงึฟืน้สภาพคืนมาจะทําให้คนหนุ่มสาวสามารถหากินจากการทําประมงได้เพิ่มขึน้ 

 
สู่การฟ้ืนคืนสภาพลุ่มนํา้ทัง้หมด 

ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนัน้ การรือ้เข่ือนอะราเซะเป็นกรณีแรกท่ียตุกิารใช้เข่ือนพลงันํา้ใน

ทวีปเอเชีย อยา่งไรก็ตาม ผลของการยกเลกิเข่ือนท่ีมีตอ่แมนํ่า้คมูะและทะเลยาสชิึโรนัน้ยงัคงอยูใ่นวงจํากดั 

เน่ืองจากเข่ือนเซโตอิชิซึง่ตัง้อยูเ่หนือนํา้จากเข่ือนอะราเซะไป 10 กม. ยงัคงดําเนินการผลติกระแสไฟฟ้าอยู ่

หากเข่ือนทัง้สองยตุกิารใช้งาน แมนํ่า้คมูะจะกลายเป็นแมนํ่า้ประเภท 1 ท่ีไมมี่เข่ือนขนาดใหญ่ขวางตลอด

ลํานํา้ขึน้ไปจนถงึเข่ือนอิจิฟซูะท่ีตัง้อยูต่ดิกบัจงัหวดัมยิาซากิ ทําให้เราคาดหวงัได้วา่ระบบนิเวศและ

สิง่แวดล้อมของแมนํ่า้และทะเล รวมทัง้ทรัพยากรทางนิเวศ จะสามารถฟืน้คืนสภาพได้เป็นอยา่งดี 

สทิธิการใช้นํา้ของเข่ือนเซโรอิจิเป็นเวลา 50 ปีจะหมดอายลุงในปี 2557 (2014) เช่นกนั สหกรณ์

ประมงพืน้บ้านปฏิเสธการตอ่อายสุทิธิการใช้นํา้และมีมตใิห้รือ้ถอนเข่ือน ทําให้เป็นไปได้วา่จะมีการยตุกิาร

ดําเนินงานของเข่ือน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเข่ือนเซโตอิชิตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีรอบนอกของเมืองอะชิคติะและ

หมูบ้่านคมูะ จงึไมมี่ชมุชนท่ีได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากเข่ือนเฉกเช่นเดียวกบัหมูบ้่านซากาโมโตะเดมิ 

และเน่ืองจากปลาอะยท่ีุจบัได้ปลายนํา้ 70 เปอร์เซน็ต์ จะถกูนําไปปลอ่ยไว้ท่ีเหนือนํา้ตัง้แตบ่ริเวณเข่ือนเซ

โตอิชิ ดงันัน้ จํานวนปลาอะยท่ีุสามารถตกได้จากแมนํ่า้ก็ยงัคงเดมิ ด้วยเหตนีุ ้การรรณรงค์ของชาวบ้าน

เพ่ือให้รือ้ถอนเข่ือนเซโตอิชิจงึไมแ่รงเทา่กรณีเข่ือนอะราเซะ ทัง้นี ้จนถงึปัจจบุนั เม่ือนํา้ถกูปลอ่ยออกมาจาก

เข่ือนเซโตอิชิ เข่ือนอะราเซะทําหน้าท่ีเป็นเข่ือนเสริมเพ่ือปรับระดบัของนํา้ เข่ือนเซโตอิชิจงึต้องอาศยั

เข่ือนอะราเซะอยูบ้่าง ทําให้ต้องมีการทบทวนการดําเนินงานของเข่ือนเซโตอิชิเม่ือรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะลง 

แม้วา่การรือ้ถอนเข่ือนเซโตอิชิจะยงัมาไมถ่ึง หากการผลติไฟฟ้าพลงันํา้นัน้ถกูหยดุพกัและมีการ

เปิดประตนํูา้ แม้วา่จะเป็นเพียงการชัว่คราว การไหลของนํา้จะกลบัมาเป็นเช่นเดมิ ดนิและทรายจะไหลลง

มาในพืน้ท่ีท้ายนํา้ ดงันัน้ มีการกลา่วกนัวา่ หากมีการเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการของเข่ือนเซโตอิชิท่ีให้

ความสําคญัตอ่ระบบนิเวศและธรรมชาตมิากขึน้ จะสง่ผลดีตอ่การฟืน้ฟแูมนํ่า้คมูะและทะเลยาสชิึโรมากขึน้

6

7 นบัแตนี่เ้ป็นต้นไป หวัใจของการฟืน้ฟสูภาพแมนํ่า้คมูะและทะเลยาสชิึโรจะอยูท่ี่เข่ือนเซโตอิชิ ไมว่า่จะ

เป็นไปได้หรือไมก็่ตามท่ีจะรือ้ถอนเข่ือนเซโตอิชิ หรือเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินการ

เท่านัน้ ก็ต้องตดิตามความคืบหน้ากนัตอ่ไป  
 
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการดาํเนินการตดิตามประเมินผลอย่างรอบด้าน 

การรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะเป็นกรณีท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งในแง่ของวธีิการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาตขิองแมนํ่า้ในญ่ีปุ่ นในอนาคต เน่ืองจากมีเข่ือนท่ีชํารุดทรุดโทรมอยูเ่ป็นจํานวนมาก เพ่ือให้

เข้าใจอยา่งถ่องแท้ถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจากการยกเลกิเข่ือนอะราเซะ จําเป็นต้องมีการสํารวจ
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ตดิตามสภาพแวดล้อมทัง้ก่อนหน้า ระหวา่ง และหลงัจากรือ้ถอนเข่ือนทิง้ การสํารวจตดิตามท่ีเท่ียงตรงยงั

ทําให้เราทราบข้อมลูท่ีมีความหมายเก่ียวกบัภาวะท่ีจําเป็นตอ่การฟืน้ฟอูยา่งราบร่ืน อยา่งไรก็ตาม เข่ือนอะ

ราเซะเป็นของจงัหวดัคมูะโมโตะ ได้รับความสนใจจากทัว่ประเทศในเร่ืองการยกเลกิเข่ือนน้อยมาก ไมมี่การ

ดําเนินการสํารวจตดิตามอยา่งรอบด้านโดยผู้ เช่ียวชาญ เม่ือสอบถามไปยงัเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเร่ืองความ

หลากหลายทางชีวภาพในกระทรวงสิง่แวดล้อม เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยวา่ทางกระทรวงไมไ่ด้รับทราบเร่ือง

เข่ือนอะราเซะเลย 

จงัหวดัคมูะโมโตะได้จดัตัง้คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญในการตดิตามประเมินผลการรือ้ถอนเข่ือนอะ

ราเซะซึง่ดําเนินการด้วยความรอบคอบเพ่ือ “ดําเนินการรือ้ถอนเข่ือนให้เป็นไปอยา่งปลอดภยั และให้

ความสําคญักบัสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ประเมินและรับรองผลการสํารวจตดิตามด้านการควบคมุนํา้และ

สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะ” อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการชดุนีมี้การตรวจสอบ

ผลกระทบจากการรือ้ถอนเข่ือนท่ีปลายนํา้อยูใ่นวงจํากดัในเขตประเมินผลกระทบถึงฝายกัน้แมนํ่า้โยไฮ

เท่านัน้ ซึง่ไมร่วมถงึพืน้ท่ีราบปากแมนํ่า้หรือทะเลยาสชิึโร หากสถานการณ์ยงัไมมี่การเปล่ียนแปลง การทํา

การสํารวจแบบครบถ้วนจะต้องดําเนินอยา่งตอ่เน่ืองโดยองค์กรประชาชนท้องถ่ินท่ีตอ่ต้านเข่ือนในแมนํ่า้คา

วาเบะและเรียกร้องให้มีการรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะ 

จากท่ีอธิบายไว้แล้วข้างต้น การยกเลกิเข่ือนอะราเซะจะสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงตอ่พืน้ท่ีราบ

นํา้ทะเลท่วมถงึและทะเลยาสชิึโร รวมทัง้ชาวประมงท่ีพึง่พาทรัพยากรทางทะเล เม่ือพิจารณาความสําคญั

ของการรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะในแง่กรณีการฟืน้ฟสูภาพธรรมชาตผิา่นการรือ้ถอนเข่ือนเป็นแห่งแรกในเอเชีย 

เราคดิวา่ควรมีการจดัทําการสํารวจตดิตามในพืน้ท่ีทะเลยาสชิึโรด้วย และผลการสํารวจควรจะได้นําเสนอสู่

สาธารณะ 
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อดตี ปัจจุบัน และอนาคตของการพฒันาแม่นํา้ในญ่ีปุ่น 

 
 
ครัง้หน่ึงเคยเป็นแม่นํา้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของญ่ีปุ่น 

มีช่วงหนึง่ท่ีบรรดาแมนํ่า้ในญ่ีปุ่ นมีความอดุมสมบรูณ์เหมือนแมนํ่า้โขง ยกตวัอยา่งเช่น ชาวประมง

ในแมนํ่า้คาวาเบะในจงัหวดัคมูะโมโตะจําได้วา่ฤดท่ีูปลาอพยพย้ายถ่ินกลบัเข้าแมนํ่า้นัน้ ผิวนํา้กลายเป็นสี

ดําเตม็ไปด้วยปลาวา่ยทวนนํา้เป็นจํานวนมหาศาล0

1 อยา่งไรก็ตาม ระบบนิเวศของแมนํ่า้ในญ่ีปุ่ นถกูทําลาย

จากมลพิษทางนํา้ท่ีมาพร้อมกบัการเตบิโตทางเศรษฐกิจและความเจริญด้านอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็วของ

ญ่ีปุ่ นท่ีเร่ิมต้นในช่วงปี 2503 ถึง 2512 (ทศวรรษท่ี 60) ทําให้มีเข่ือนหลายแบบจํานวนประมาณ 3,000 

แห่ง ตามแมนํ่า้ทัว่ประเทศ 

 
ประวัตศิาสตร์และการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการแม่นํา้ 

พระราชบญัญตัแิมนํ่า้ญ่ีปุ่ นปี 2439 (1896)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือบงัคบัใช้ในการควบคมุนํา้ 

พระราชบญัญตัแิมนํ่า้ฉบบัใหมปี่ 2507 (1964) นํามาบงัคบัใช้เพ่ือจดัระเบียบการควบคมุนํา้และการใช้นํา้ 

พระราชบญัญตัฉิบบัใหมนี่มี้บทบงัคบัใช้นํา้แบบเดียวกนัทัว่ประเทศ ทัง้แมนํ่า้ขนาดเลก็และขนาดกลาง จดั

ให้แมนํ่า้ประเภท 12 อยูภ่ายใต้การจดัการระดบัประเทศ และแมนํ่า้ประเภท 2 อยูภ่ายใต้การจดัการของ

จงัหวดัท้องถ่ิน 

พระราชบญัญตัแิมนํ่า้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิอีกครัง้ในปี 2540 (1997) ได้รวมเอาจดุยืน “การอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม” และ “การสะท้อนความคดิเห็นของชมุชน” เข้าไว้ด้วย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

อยา่งหนกัและชมุชนมีความตระหนกัมากขึน้ในการพฒันาแมนํ่า้ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน 

อยา่งไรก็ตาม การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการลํานํา้ยงัคงออ่นแอมากในญ่ีปุ่ นในขณะนัน้ 

เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ แล้ว ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีนํากฎหมายการประเมินผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมมาใช้ช้ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ ซึง่กฎหมายเหลา่นีไ้มไ่ด้มีการบงัคบัใช้จนกระทัง่ปี 2540 (1997) การ

เคารพตอ่วิถีชีวิตพืน้บ้าน ผู้หญิงและเดก็ไมไ่ด้เขียนเป็นกฎหมาย เน่ืองจากไมมี่ข้อกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ือง

การปกป้องสิง่มีชีวิตท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ จงึเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะใช้กฎหมายในการวางระเบยีบหรือควบคมุการ

สร้างเข่ือนเพ่ือป้องกนัความเสียหายตอ่ถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์ท่ีหายาก นอกจากนี ้การประชมุเพ่ือปรึกษาหารือ

กนัเก่ียวกบัการวางแผนการพฒันาแมนํ่า้ ซึง่เป็นการประชมุเพ่ือตดัสนิใจสว่นใหญ่ เป็นการรวมตวัของ 

“ผู้ทรงคณุวฒุ”ิ ซึง่หลกั ๆ ประกอบไปด้วยนกัวจิยัจากมหาวิทยาลยัท่ีกําหนดโดยกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้าง

พืน้ฐาน การคมนาคม และการท่องเท่ียว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) 

ซึง่เป็นกระทรวงท่ีรับผิดชอบในการสนบัสนนุการก่อสร้างเข่ือนอีกด้วย ดงันัน้ สถานการณ์ปัจจบุนัคือ

ประชาชนยงัไมไ่ด้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเพียงพอ และมีการจดัการประชมุเพียงไมก่ี่งานเทา่นัน้ท่ีประชาชน

สามารถแสดงความคดิเห็นได้ 
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บางเข่ือนถกูยกเลิก บางเข่ือนไม่ถูกยกเลิก 

ตัง้แตป่ระมาณปี 2543 (2000) ในสหรัฐอเมริกาไมมี่การสร้างเข่ือนผลติกระแสไฟฟ้าพลงันํา้ขนาด

ใหญ่ขึน้ใหม ่และเร่ิมมีการยตุเิข่ือนท่ีดําเนินการอยูเ่พ่ือฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม2

3 แตก่ารก่อสร้างเข่ือนขนาด

ใหญ่เพ่ือควบคมุนํา้และเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนยงัคงดําเนินตอ่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ตาม การตอ่ต้าน

โดยชมุชนในพืน้ท่ีเร่ิมมีความเข้มแข็งขึน้ และโครงการก่อสร้างมกัจะตามมาด้วยการอภิปรายถกเถียงท่ีเผ็ด

ร้อน แผนการสร้างเข่ือนโฮโซโก-อจิุท่ีมีกําหนดการสร้างในแมนํ่า้นากาในหมูบ้่านโคโต-ซอน จงัหวดัโตคชิูมา

บนเกาะชิโกก ุต้องหยดุชะงกัไปเป็นเวลา 30 ปี เน่ืองจากชมุชนในพืน้ท่ีทําการรณรงค์ตอ่ต้าน และท้ายท่ีสดุ

ก็ต้องยกเลกิไปในปี 2543 (2000) การก่อสร้างเข่ือนในแมนํ่า้คาวะเบะตามท่ีวางแผนไว้ในลุม่แมนํ่า้จงัหวดั

คมูะโมโตในควิชก็ูถกูยกเลกิเน่ืองจากมีกระแสตอ่ต้านจากชมุชนอยา่งรุนแรง 

ในขณะเดียวกนั การก่อสร้างเข่ือนอ่ืน ๆ ยงัคงมีดําเนินการอยู ่ตวัอยา่งหนึง่คือเข่ือนยมับาใน

จงัหวดักนุมะ เข่ือนนีมี้แผนท่ีจะสร้างขึน้ในหบุเขาอะกาสมึาท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองวิวทิวทศัน์ เป็นเข่ือนคอนกรีต

แบบถ่วงนํา้หนกั สงู 116 เมตร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือควบคมุนํา้และจดัหานํา้สะอาด งบประมาณในการ

ก่อสร้างราว 410 พนัล้านเยน ซึง่เพิม่มาจากงบประมาณเดมิท่ี 211 พนัล้านเยน พรรคประชาธิปปัตย์ของ

ญ่ีปุ่ นซึง่ชิงอํานาจกบัพรรคเสรีประชาธิปไตยในการเลือกตัง้ปี 2552 (2009) ได้หาเสียงไว้วา่จะ “ทบทวน

แผนใหม”่ และมีความหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การก่อสร้างจะถกูยกเลกิ แตท้่ายท่ีสดุแล้วก็ไมเ่กิดขึน้ 

โครงการเข่ือนมีประวตัยิาวนานมาเป็นเวลากวา่ 50 ปี นบัตัง้แตมี่การนําเสนอแผนในครัง้แรก 

ชมุชนในท้องท่ีเหน่ือยล้าจากการตอ่ต้านอยา่งหนกัเป็นเวลาหลายทศวรรษกวา่คนใน 3 รุ่น นบัตัง้แตมี่การ

นําเสนอแผนเดมิ ท้ายท่ีสดุความพยายามก็ล้มเหลวและแผนการสร้างเข่ือนได้รับการอนมุตั ินอกจากจะเป็น

ถ่ินท่ีอยูข่องกิง้ก่าซาลามานเดอร์ยกัษ์ท่ีเป็นสตัว์อนรัุกษ์ของญ่ีปุ่ นแล้ว ยงัมีข้อกงัวลเร่ืองความเส่ือมโทรมลง

ของคณุภาพนํา้และปัญหาอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีชมุชนท่ีเกิดจากอา่งเก็บนํา้ แน่นอนวา่ต้นทนุมหาศาลของโครงการ

ยงัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งยิ่งด้วย 
 
แผนปกป้องส่ิงแวดล้อมแม่นํา้เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

นอกจากข้อเท็จจริงท่ีวา่ญ่ีปุ่ นกําลงัเข้าสูช่ว่งการลดลงของประชากร  โครงการสาธารณปูระโภค

พืน้ฐานถกูวางแผนไว้แล้วในช่วงท่ีมีการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว โครงการเหลา่นีย้งัอยูใ่น

หมายกําหนดการเพ่ือดําเนินการโดยไมมี่การพิจารณาใหมใ่ห้เหมาะสม หนีส้าธารณะสะสมของญ่ีปุ่ นใน

ปัจจบุนัคดิเป็นจํานวนกวา่ 1,000 ล้านล้านเยน3

4 แตเ่ท่าท่ีเราได้เห็นตวัอยา่งการอนมุตัโิครงการเข่ือนยมับา 

ญ่ีปุ่ นยงัคงพยายามดําเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ราคาแพงในพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการนํา้เพิ่มขึน้ ภาระ

ต้นทนุของการก่อสร้างและการบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเกินความจําเป็นเหลา่นีจ้ะตกเป็นภาระของ

คนรุ่นหลงัตอ่ไป 

ในทางตรงกนัข้าม การทํางานของประชาชนท่ีสง่ผลตอ่การสร้างโครงการใหม ่ๆ ได้เร่ิมขึน้ ตวัอยา่ง

ท่ีเห็นได้ชดัคือการยกเลกิเข่ือนอะราเซะท่ีปัจจบุนักําลงัดําเนินอยูท่างตอนลา่งของลุม่นํา้คมูะในจงัหวดัคมูะ
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โมโตะ4

5 น่ีเป็นความพยายามครัง้แรกในกรณีเฉกเช่นนี ้ไมใ่ช่เฉพาะเพียงประเทศญ่ีปุ่ น แตท่ัว่ทัง้ทวีปเอเชีย 

เรายงัเห็นวา่มีการให้ความสําคญัของสวนวนเกษตรซาโตยามาอีกครัง้ เราหวงัวา่จะมีการสนบัสนนุแผนการ

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมแมนํ่า้ท่ีช่วยการฟืน้ฟรูะบบนิเวศตอ่ไป 

ในทางตรงกนัข้าม โครงการสาธารณปูระโภคพืน้ฐานท่ีไมไ่ด้สง่ผลในการสร้างโครงสร้างใหมไ่ด้ถกู

เร่ิมขึน้  ตวัอยา่งท่ีเรายงัไมเ่ห็นมาก่อนคือการเร่ิมรือ้ถอนเข่ือนอะราเซะซึง่ได้เร่ิมดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั

ทางตอนลา่งของลุม่นํา้คมูะในจงัหวดัคมูะโมโตะ 
  
 
เอกสารอ้างองิ 
National Park Service, Restoration of the Elwha River http://www.nps.gov/olym/naturescience/restorationoftheelwha.htm 
(เข้าถงึข้อมลูวนัท่ี 10 กนัยายน 2556) 

 
เอกสารอ้างอิงภาษาญ่ีปุ่ น 

Teruyuki Shimazu, 2013, The Yamba Dam is a water source that no one will use, Videonews dot com, interview by Tetsuo 
Shinpo, http://www.youtube.com/watch?v=RpqqM-eN_JA&feature=youtu.be  (เข้าถงึข้อมลูวนัท่ี 1 กนัยายน 2556) 

  
The Yamba Tomorrow Association, Problems of the Yamba Dam Project, http://yamba-net.org/problem/meisou/futan/  
(เข้าถงึข้อมลูวนัท่ี 1 กนัยายน 2556). 
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1 รายงานโดยโชโกะ สรึ ึ(ทีป่รกึษาสิง่แวดลอ้มอาศยัอยูใ่นเมอืงยาสชึโิร) 15 ธนัวาคม 2555 
2 แมน้ํ่าทีถ่กูกาํหนดโดยกฤษฎกีาของรฐับาลในฐานะทีม่คีวามสาํคญัต่อระบบแมน้ํ่าในแงก่ารอนุรกัษแ์ผน่ดนิแหง่ชาตหิรอืเศรษฐกจิของ

ประเทศ 
3 ตวัอยา่งทีโ่ดง่ดงัคอืแมน้ํ่าเอลวา่ในสวนโอลมิปิกแหง่ชาต ิรฐัวอชงิตนั ตะวนัตกเฉียงเหนือของสหรฐัอเมรกิา 
4 รายงานจากหนงัสอืพมิพนิ์ปปอนเคอไิซ (Japan Economic Newspaper) 10 สงิหาคม 2556 
5 ขอ้มลูเพิม่เตมิดไูดจ้ากบทที4่-2 การรือ้ถอนเขือ่นอะราเซะ (Arase): ความพยายามครัง้แรกของญีปุ่น่ในการรือ้ถอนเขือ่นไฟฟ้าพลงัน้ําและ

ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มแมน้ํ่าใหค้งเดมิ 

http://www.nps.gov/olym/naturescience/restorationoftheelwha.htm
http://www.youtube.com/watch?v=RpqqM-eN_JA&feature=youtu.be
http://yamba-net.org/problem/meisou/futan/
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