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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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6 เน่ืองจากไมส่ามารถนําน้ํามาใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าไดห้ากไมม่กีารต่ออายุสทิธกิารใชน้ํ้า ดงันัน้จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมเีขือ่นอกีต่อไป 
7 จากการสมัภาษณ์นางโชโกะ สรึ ุเมือ่วนัที ่23 ตุลาคม 2544 

http://www.pref.kumamoto.jp/site/kigyoukyoku-hp/
http://www.arasedamtekkyo.hinokuni-net.jp/
http://www.arase-dam.jp/shinchoku/index.html

