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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 
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