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ลุ่ ม แม่ น้ ำ Yangtze เป็ น แหล่ ง น้ ำ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศจี น และปริ ม ำณน้ ำ ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนฤดูกำลมำกนัก มีปริมำณน้ำรวมทังสิน 995.8 พันล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้ำต่อประชำกรรวม
2,330 ลบ.ม. มีปริมำณน้ำต่อพืนที่ 560,000 ลบ.ม./กม. และมีปริมำณน้ำต่อพืนที่เพำะปลูก 1.08 mu
รวมทังยังมีควำมส้ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ดังนี
ไฟฟ้ำพลังงำนน้ำ : น้ำจำกลุ่มแม่น้ำ Yangtze สำมำรถใช้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้สูงถึง 305,000 เมกะวัตต์
ซึง่ มำกที่สุดในประเทศจีน
กำรขนส่ง : แม่น้ำ Yangtze เป็นแม่น้ำสำยหลักที่เปิดให้ใช้ในกำรเดินเรือ ซึ่งเชื่อมต่อกับทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก และส่วนกลำงของประเทศจีน ประกอบด้วย แม่น้ำในโครงข่ำยที่ใช้ในกำรเดินเรือมำกกว่ำ 3,600 สำย
มีระยะทำงรวมทังโครงข่ำย 67,000 กม. และแม่น้ำสำขำมำกกว่ำ 700 สำย ทังยังมีท่ำเรือที่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ
ได้แก่ Chongqing, Wuhan, Changsha, Nanchang, Wuhu และ Shanghai
แหล่ งเพำะปลู ก : ลุ่ ม แม่น้ ำ Yangtze มีพื นที่ กำรเกษตร 25% ของพื นที่ กำรเกษตรทั งประเทศจี น
ซึ่งพืนที่เพำะปลูกกว่ำ 95% อยู่บริเวณส่วนกลำงและส่วนท้ำยของลุ่มแม่น้ำ และเป็นแหล่งผลิตพืชผลกำรเกษตร
ที่ ส้ ำคั ญ ประกอบด้ว ยธัญ พื ช 40% ข้ำว 70% และฝ้ ำย 33% ของผลผลิ ต ทั งประเทศจีน รวมทั งยั งเป็ น
แหล่งทรัพยำกรป่ำไม้ที่ส้ำคัญ มีพืนที่ 36 ล้ำนเฮกตำร์
แหล่ ง ปลำน้ ำ จื ด : ลุ่ ม แม่ น้ ำ Yangtze ประกอบด้ ว ย ทะเลสำบและแม่ น้ ำ มำกมำย ท้ ำ ให้ มี ป ลำ
หลำกหลำยสำยพันธุ์ มำกกว่ำ 370 ชนิด และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ส้ำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
แหล่งกำรท้ำเหมืองแร่ : พืนที่ในลุ่มแม่น้ำ Yangtze เป็นแหล่งผลิตแร่มำกกว่ำ 110 ชนิด
แหล่งท่องเที่ยว : พืนที่ในลุ่มแม่น้ำ Yangtze ครอบคลุมพืนที่ขนำดใหญ่และมีประวัติ ยำวนำน ท้ำให้
มีสถำนที่ส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์มำกมำย
ประวัติการพัฒนาแหล่งน้าในพืนที่ลุ่มแม่น้า Yangtze
กำรก่อสร้ำงและพัฒนำโครงข่ำยอุทกวิทยำ
ปี 1950 : พืนที่ลุ่มแม่น้ำ Yangtze มีสถำนีอุทกวิทยำ 140 สถำนี สถำนีวัดน้ำ 219 สถำนี และสถำนี
วัดน้ ำฝน 34 สถำนี ซึ่งเพียงพอต่อกำรป้องกันน้ำท่วม กำรอนุรักษ์แหล่งน้ำ กำรวำงแผน และกำรออกแบบ
นอกจำกนียังมีกำรพัฒนำและปรับปรุงหลำยครัง จนในปัจจุบันมี สถำนีอุทกวิทยำ สถำนีอุตุนิยมวิทยำ และสถำนี
วัดน้ำฝน มำกกว่ำ 6,400 สถำนี
ปี 1970 : ก่อตังระบบเครื อข่ำยตรวจสอบคุณ ภำพน้ำ และปัจจุบันมีส ถำนีวัดคุณ ภำพน้ำมำกกว่ำ
1,500 สถำนี ซึ่งครอบคลุมทังพืนที่ลุ่มแม่น้ำ Yangtze และทุกภำคส่วนประกอบด้วย โรงงำนอุตสำหกรรม
กำรท้ำเหมือง และอื่นๆ
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กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำ
ก่ อ นปี 1949 : ประชำชนที่ อ ำศั ย ในพื นที่ ลุ่ ม แม่ น้ ำ Yangtze มี ลั ก ษณะสั ง คมเกษตรกรรมและ
กำรพัฒ นำมุ่งเน้ น กำรชลประทำน กำรจัดสรรน้ำ และกำรก่อสร้ำงตลิ่ ง และก้ำแพงป้องกันน้ำท่วม ซึ่งท้ำให้
ไม่สำมำรถควบคุมและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำได้เต็มศักยภำพ
ปี 1949-1980 : มีกำรวำงรำกทำงเศรษฐกิจในระดับมหภำค ท้ำให้ กำรพัฒ นำลุ่มแม่น้ำ Yangtze
มุ่งเป้ำไปที่กำรตอบสนองควำมต้องกำรน้ำหลำยด้ำน เช่น กำรป้องกันน้ำท่วม กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ กำรพัฒนำช่องทำงเดินเรือ และกำรลดมลภำวะทำงน้ำและกำรกัดเซำะตลิ่ง
หลังปี 1980 : ประเทศจีนเข้ำสู่สภำวะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนมีกำรเพิ่มขึน
ของประชำกร ท้ ำให้ ค วำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำเพิ่ ม สู งขึ นอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะพื นที่ ลุ่ ม แม่ น้ ำ Yangtze ท้ ำให้
เกิดปั ญ หำกำรขำดแคลนน้ ำและน้ ำเสี ย จึงได้มีกำรให้ ควำมส้ำคัญ กับกำรอนุรักษ์ และกำรบริ ห ำรทรัพ ยำน้ ำ
แบบบูรณำกำรควบคู่กับกำรพัฒ นำทำงเศรษฐกิจ กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และกำรสูญเสียน้ำจำกกำรคำยระเหย
กำรจัดสรรน้ำ
ปี 1997-2013 : ค่ำเฉลี่ยปริมำณกำรจัดสรรน้ำเพิ่มขึนประมำณ 1.8 พันล้ำน ลบ.ม. ต่อปี พร้อมกับ
กำรเพิ่มขึนของค่ำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึนของประชำกร 1.3%
ในปี 2013 : กำรมี จั ด สรรน้ ำถึ ง 205.7 พั น ล้ ำน ลบ.ม. ประกอบด้ ว ย ภำคกำรเกษตร 49.5%
ภำคครัวเรือน 13.4% ภำคอุตสำหกรรม 36.1% และกำรรักษำระบบนิเวศ 1%
กำรประปำ
ลุ่มแม่น้ำ Yangtze มีพืนที่เมือง 42% ของพืนที่เมืองในประเทศจีน ท้ำให้กำรผลิตน้ำประปำต้องอำศัยน้ำ
จำกหลำยแหล่ง ได้แก่ แม่น้ำ ทะลสำบ น้ำใต้ดิน น้ำใต้ดิน น้ำกร่อย เขื่อน และกำรใช้น้ำหมุนเวียน
โครงกำรชลประทำน
ลุ่มแม่น้ำ Yangtze มีกำรแบ่งเขตโครงกำรชลประทำนออกเป็น ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่
รวมทังหมด 156,000 โครงกำร ครอบคลุมพืนที่กำรเกษตรของลุ่มแม่น้ำ Yangtze 49% นอกจำกนียังมีกำร
แบ่งแหล่งน้ำส้ำหรับกำรชลประทำนตำมลักษณะพืนที่ ได้แก่ พืนที่ส้ำหรับปลูกข้ำว พืนที่ภูเขำ พืนที่เนินเขำ พืนที่รำบ
โครงกำรป้องกันน้ำท่วม : สร้ำงก้ำแพงกันน้ำตลอดแนวแม่น้ำ Yangtze สร้ำงประตูผันน้ำท่วม เตรียมพืนที่รับน้ำท่วม
โครงกำรเขื่อนกักเก็บน้ำ : เขื่อนทังหมดในพืนที่ลุ่มแม่น้ำ Yangtze สำมำรถกักเก็บน้ำได้ 250 พันล้ำน ลบ.ม.
กำรพั ฒ นำโรงไฟฟ้ ำพลั งงำนน้ ำ : โรงงำนไฟฟ้ ำพลั งงำนน้ ำถู กสร้ำงขึ นในพื นที่ ลุ่ มแม่ น้ ำ Yangtze มำกกว่ำ
14,500 แห่ง ซึ่งจะสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ประมำณ 0.57 ล้ำนล้ำน กิโลวัตต์ต่อปี
การบูรณาการการบริหารจัดการลุ่มน้า
The Ministry of Water Resources (MWR) ท้ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรลุ่มแม่น้ำ Yangtze ตำมควำมต้องกำร
ของแต่ละพืนที่ นอกจำกนีหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับน้ำของแต่ละจังหวัด พืนที่ และเมือง ภำยในประเทศจีน
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมค้ำสั่งของผู้มีอ้ำนำจ
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กฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พืนฐำนของกฎหมำยน้ ำ ระบุ ถึงจ้ำนวนของระบบกำรบริห ำรจัดกำรแหล่ งน้ำ เช่น ระบบกำรลงทุ น
และประเมินแหล่งน้ำ ระบบกำรวำงแผนระยะสันระยะกลำงระยะยำว ระบบบัญชีค่ำใช้จ่ำยน้ำ โครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้ำ
การวางแผนลุ่มน้า
กำรควบคุมน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่ำงๆ ในพืนที่ลุ่มแม่น้ำ Yangtze รวมทังกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรแบบรวมศูนย์ ได้มีกำรจัดท้ำแผนกำรอนุรักษ์และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ครอบคลุมทังลุ่มน้ำ
และแต่ละช่วงเวลำ กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรแม่น้ำสำยหลักและแม่น้ำสำขำ กำรวำงแผนระดับพืนที่ เป็นต้น
ที่มำ 1) เอกสำรจำก Asia Water Council (AWC): “Insight into Asian Water”
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