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ขอมูลพื้นฐานโครงการเขื่อนและผันน้ําสาละวิน
จัดเตรียมและเรียบเรียงโดย
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
และเครือขายแมน้ําภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต(South East Asia River Network-Thailand chapter)
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โครงการเขื่อนและการผันน้ําสาละวิน
แผนการสรางเขื่อนบนแมน้ําในเขตลุมน้ําสาละวินเริ่มขึ้นในราวปลายทศวรรษ 1970 ถึงตนทศวรรษ 1980
ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่กลุมทุนญี่ปุนเสนอใหนําเอาวิธีการ New Deal มาใชในการแกปญหาเศรษฐกิจของญี่ปุนที่กําลังตกต่ํา
และไดนําไปสูการวางอภิมหาโครงการระดับโลก 15 โครงการ
ในจํานวนนี้รวมถึงโครงการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํารอบเทือกเขาหิมาลัย(ดูรายละเอียดในบทบาทและเบื้องหลังทุนญี่ปุนในนโยบาย
การสรางเขื่อนขนาดใหญและการผันน้ําในประเทศไทย)
หลังจากนั้นกลุมทุนญี่ปุนก็ไดเขามีบทบาทหลักในการศึกษาโครงการเขื่อนและผันน้ําในเขตลุมน้ําสาะวินมาโดยตลอดภายใตความร
วมมือกับรัฐบาลพมาและรัฐบาลไทย
โครงการตาง ๆ บนลุมน้ําสาละวินสามารถแบงออกไดเปน ๔ กลุมใหญมีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ ๑ โครงการเขื่อนบนลําน้ําสาขาของแมน้ําสาละวินในเขตประเทศไทย
โครงการในกลุมนี้ครอบคลุมลําน้ํายวม ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําเมยทางฝงประเทศไทย จะมีการสรางเขื่อนจํานวน 2
เขื่อน กั้นลําน้ํายวมและลําน้ําสาขาของน้ํายวม
น้ํายวมมีตนกําเนิดจากปาบนเทือกเขาถนนธงชัยกลาง แลวไหลลงสูทิศใต ผานอําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย
และอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน หลังจากที่น้ําแมเงาที่กําเนิดจากปารอยตอระหวางเชียงใหม แมฮองสอน และตาก
ไหลมาบรรจบที่กิ่ง อ.สบเมย น้ํายวมก็ไหลไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแมน้ําเมยที่ไหลลงสูแมน้ําสาละวินอีกที
Japan International Cooperation
Agency(JICA)ไดทําการศึกษาการพัฒนาน้ํายวมไวในโครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําลุมน้ํายวม การศึกษาไดเสร็จสิ้นเมื่อป
พ.ศ.๒๕๒๘ โดย JICA เสนอใหมีการสรางเขื่อนบนลําน้ํายวมและลําน้ําสาขาจํานวนถึง ๑๐ เขื่อน
โครงการขุนยวมถูกเสนอใหกับการพลังงานแหงชาติ(ปจจุบันคือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) และการพลังงาน ฯ
ไดโอนโครงการตอใหกับกฟผ.หลังจากนั้นกฟผ.ไดทําการคัดเลือกเหลือเพียง 2 โครงการ และทําการปรับปรุงใหมีขนาดใหญขึ้น
โครงการทั้งสองคือ โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนแมลามาหลวง
ซึ่งจะสรางกั้นแมน้ํายวมบริเวณรอยตอจังหวัดตากกับแมฮองสอนเหนือสบยวมที่แมน้ํายวมไหลลงสูแมน้ําเมยประมาณ ๗
กิโลเมตร
และโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเงาจะมีการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําเงาสาขาของแมน้ํายวมบริเวณทางเหนืออางเก็บน้ําของโครงการไฟ
ฟาพลังน้ําเขื่อนแมลามาหลวง
โครงการทั้งสองนี้ไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา ๑๗ ป ของ กฟผ. (EGAT POWER
DEVELOPMENT PLAN 1990-2006) พรอมกันกับโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําอื่น ๆ
ที่มีแผนการจะสรางระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ ถึงฉบับที่ ๙
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แผนนีคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหฝายบริหารของ กฟผ.ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๒ โครงการเขื่อนทั้งสองไดออกแบบไวเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา โดยติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาในโครงการเขื่อนน้ําเงา ๑๔๐
เมกะวัตต และโครงการเขื่อนแมลามาหลวง ๒๔๐ เมกะวัตต กําหนดกอสรางกําหนดแลวเสร็จเดือนมกราคม และเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ(EGAT,1989)
กฟผ. ซึ่งเปนเจาของโครงการไดสํารวจเขื่อนทั้งสองเสร็จสิ้นตั้งแตป ๒๕๓๗
รวมทั้งการตัดถนนเขาสูหัวงานและตัดตนไมบริเวณที่ตั้งโครงการ อยางไรก็ตาม
โครงการทั้งสองไดถูกตอตานจากประชาชนในทองถิ่น
รวมทั้งติดปญหารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากการดําเนินโครงการจะกระทบตอปาอนุรักษ ทําให
กฟผ.ชะลอโครงการออกไป
อยางไรก็ตาม ในป ๒๕๔๒ รัฐบาลไทยก็ไดผนวกโครงการทั้งสองใหเปนสวนหนึ่งของโครงการผันนำสาละวิน-ภูมิพล
ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๑๘๖ ลานบาท
ในการศึกษาความเหมาะสมภายใตความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
กลุมที่ ๒ โครงการเขื่อนและการผันน้ําจากลุมน้ําสาละวินเติมน้ําใหกับเขื่อนภูมิพล
แนวความคิดในการผันนจ ากลุมน้ําสาละวินลงสูเจาพระยานี้ ไดเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๒
เมื่อผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)คิดที่จะสรางโครงการผันน้ําจากลุมแมน้ําโขงและลุมแมน้ําสาละวินลงสูลุ
มแมน้ําเจาพระยาพรอมกันถึง ๑๔ โครงการ เปนโครงการผันน้ําจากลุมแมน้ําโขง ๗ โครงการ
และโครงการผันน้ําจากลุมแมน้ําสาละวิน ๗ โครงการ ในสวนของลุมแมน้ําโขง
แนวความคิดนี้ตอมาไดพัฒนาเปนโครงการผันน้ํากก-อิง-ยม-นาน และ กก-อิง-นาน
สวนในลุมน้ําสาละวินโครงการทั้งหมดถูกแชแข็งอยูนับทศวรรษ จนกระทั่งกลางป ๒๕๓๕
กฟผ.ก็ไดทําการปดฝุนโครงการขึ้นมาอีกครั้ง
โครงการผันน้ําตางๆบนลุมน้ําสาละวินมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งลําน้ําสาขาของแมน้ําสาละวินในฝงประเทศไทย คือ
น้ําปาย น้ํายวม น้ําเมย น้ําแมละเมา และแมน้ําสาละวินโดยตรง อันไดแก
-โครงการผันน้ําแมละเมา-แมตื่น
-โครงการผันน้ําแมจะเรา-แมตื่น
-โครงการผันน้ําปายตอนบน-แมแตง
-โครงการผันน้ําปายตอนลาง-แมแจม
-โครงการผันน้ําเงา-แมตื่น โครงการน้ําเมย-แมตื่น
-โครงการผันน้ําหวยขะแนง-แมตื่น
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เปาหมายของทุกโครงการคือการดึงน้ําจากลุมน้ําสาละวินลงลําน้ําสาขาของแมน้ําเจาพระยาเพื่อใหไหลลงสูอางเก็บน้ําเขื่อ
นภูมิพลในที่สุด โดยโครงการแมละเมา-แมตื่น เปนโครงการที่เล็กที่สุด จะผันน้ํา ๓๘๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป
โครงการหวยขะแนง-แมตื่นเปนโครงการที่ใหญที่สุดจะทําการผันน้ําจากแมน้ําเมยจํานวน 1,100 ลานลูกบาศกเมตรตอป
สวนโครงการอื่นๆจะผันน้ําโครงการละ ๕๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ,๒๕๓๖)
โครงการทั้งหมดประกอบไปดวยสถานีสูบน้ําขนาดใหญ คลองและอุโมงคสงน้ําขนาดใหญ การสรางเขื่อนขนาดใหญ ๔
เขื่อน คือ เขื่อนน้ําปาย ๑ เขื่อนน้ําปาย ๒ เขื่อนน้ําปาย ๓ และเขื่อนแมละเมา และเกี่ยวของกับโครงการเขื่อนอื่น ๆ
ที่จะสรางภายใตแผนอื่น เชน โครงการเขื่อนแมลามาหลวง ในแผนพัฒนากําลังการผลิต ๑๗ ปของ กฟผ.
และโครงการเขื่อนน้ําเมยและโครงการเขื่อนสาละวินตอนบน ภายใตแผนความรวมมือไทย-พมาในการใชน้ํา
ขณะนี้โครงการแมละเมา ฯ และโครงการแมจะเรา ฯ กฟผ.ไดศึกษาขันความเหมาะสมเสร็จแลวเมื่อป ๒๕๓๖ และ
๒๕๓๗ ตามลําดับ โดยที่ NEWJEC จากญี่ปุน เปนผูศึกษา ภายใตการสนับสนุนของธนาคารโลก
สวนโครงการอื่น ๆ ไดศึกษาขั้นความเหมะสมเบื้องตนเสร็จแลวเมื่อป ๒๕๓๗ โดยโครงการน้ําปาย ฯ บรรษัท Snowy
Mountain Engineering จากออสเตรเลียเปนผูศึกษา ภายใตการสนับสนุนของธนาคารโลกเชนกัน สวนโครงการอื่น ๆ
ไมมีรายละเอียดขอมูล
สถานการณลาสุดในกลุมนี้ก็คือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีของไทยไดอนุมัติงบประมาณ ๑๘๖
ลานบาทใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานศึกษาวางแผนคัดเลือกองคประกอบโครงการ การศึกษาความเหมาะสมขั้นรายละเอียด
และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมขั้นรายละเอียดพรอมงานประชาสัมพันธโครงการผันน้ํา ๓ โครงการคือ
โครงการผันน้ําหวยขะแนง-แมตื่น โครงการน้ําเมย-น้ําแมสอง-แมตื่น และโครงการผันน้ําสาละวิน-ยวม(แมลามาหลวง)ภูมิพล(ดูรายละเอียดในเอกสารตนเรื่องเพื่อขอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)
นอกจากโครงการผันน้ําทั้ง ๗ โครงการแลว
นักการเมืองของไทยยังเสนอใหผันน้ําจากโครงการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําสาละวินตอนบน(ทางทิศเหนือของอําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร)จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอปลงสูลุมเจาพระยา
แตโครงการนี้ยังไมผานขั้นตอนการเจรจาระดับรัฐบาลระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารพมา
กลุมที่ ๓ โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําเมย-สาละวินชายแดนไทย-พมา
โครงการในกลุมนี้เปนโครงการเขื่อนที่เปนความรวมมือระหวางญี่ปุน-ไทย-พมา โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒
โดยการผลักดันของการพลังงานแหงชาติ (ปจจุบันคือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ)
คณะรัฐมนตรีของไทยไดมีมติเมื่อ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ใหดําเนินการโดยการแตงตั้งใหมีคณะกรรมการโครงการไฟฟาพลังน้ําชายแดนไทย-พมา เปนตัวแทนการดําเนินการของฝงไทย
ไดมีการเจรจาระหวางไทยกับพมาหลายครั้ง และตกลงให Electric Power Development Company (EPDC)
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ซึ่งเปนถือหุนโดยบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนจาก 9 เขตในญี่ปุนและกระทรวงการคลังของญี่ปุน เปนผูศึกษา ภายหลังการสํารวจของ
EPDC ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ EPDC ก็เสนอใหมีการสรางเขื่อนทั้งหมด ๘ เขื่อนบนแมน้ําที่กั้นระหวางชายแดนไทย-พมา คือ
โครงการเขื่อนน้ําแมสาย โครงการเขื่อนแมกก โครงการเขื่อนคลองกระ โครงการเขื่อนสาละวิน ๒ เขื่อน
และโครงการเขื่อนน้ําเมยอีก ๓ เขื่อน โครงการทั้งหมดจะมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม ๖,๓๙๗.๕ เมกะวัตต(S.Boonpirak,1992)
โครงการทั้งหมดนี้ เปนโครงการเขื่อนในลุมน้ําสาละวินถึง ๕ เขื่อน รวมกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ๕,๙๖๗ เมกะวัตต
ประกอบดวยโครงการ โครงการเขื่อนสาละวินตอนบน กั้นแมน้ําสาละวินเหนือสบเมยตามลําน้ําประมาณ ๗๖ กิโลเมตร
ตรงบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ๔,๕๔๐ เมกะวัตต โครงการเขื่อนสาละวินตอนลาง
กั้นแมน้ําสาละวินเหนือสบเมย ๓๐ กิโลเมตร ตรงบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ๗๙๒ เมกะวัตต
โครงการน้ําเมย ๓ กั้นแมน้ําเมยเหนือสบยวมประมาณ ๘ กิโลเมตร ตรงบริเวณอําเภอแมสอด
จังหวัดตากจะติดตั้งเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ๒๓๑ เมกะวัตต และโครงการน้ําเมย ๑
กั้นแมน้ําเมยเหนือจังหวัดตากตามลําน้ําประมาณ ๓๐ กิโลเมตร จะติดตั้งเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ๑๑๐ เมกะวัตต
โครงการทั้งหมดไดดําเนินการถึงขั้นศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนเสร็จแลว
และจะศึกษาขั้นความเหมาะสมตอไป(S.Boonpiraks,1992)

กลุมที่ ๔ โครงการเขื่อนในรัฐฉาน
แนวคิดการสรางเขื่อนบนแมน้ําสาละวินในเขตพมา(รัฐฉาน)มีมาตั้งแตปลายทศวรรษ 1970
แตตราบจนปจจุบันก็ยังไมมีการสรางเขื่อนขนาดใหญกั้นแมน้ําสายหลัก มีเพียงเขื่อนที่กั้นแมน้ําสาขาจํานวน 2 แหง
มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 195 เมกะวัตต
แมน้ําสาละวินจึงถือไดวาเปนแมน้ําเพียงไมกี่สายของโลกที่รอดพนจากการสรางเขื่อนขนาดใหญ
อยางไรก็ตาม ความพยายามที่จะสรางเขื่อนในเขตรัฐฉานก็ไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในปลายป ๒๕๔๑
จนถึงปจจุบัน
โครงการเขื่อนในเขตรัฐฉานสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอยดวยกันคือ
1) โครงการเขื่อนตาง ๆ
ที่บริษัทที่ปรึกษาจากญี่ปุนกําลังศึกษาอยางอิสระเพื่อเสนอและรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตของพมา(the Myanmar Electric
Power Enterprise: MEPE) ประกอบดวยโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา 2 แหง ที่ Baluchaung
และโครงการเขื่อนกันน้ําแมปอน(Pawn River) ซึ่งเปนแมน้ําสาขาสายหลักทางฝงขวาของแมน้ําสาละวิน
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โครงการหลังนี้จะมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 48 เมกะวัตต ขณะนี้ทําการศึกษาขั้นความเหมาะสม(Feasibility
Study)เสร็จเรียบรอยแลว
2)
โครงการเขื่อนที่เปนความรวมมือกันระหวางบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมของญี่ปุนและการไฟฟาของฝายผลิตของพมาและหนวยง
านสรางเขื่อนของไทย โครงการที่สําคัญที่สุดก็คือ โครงการเขื่อนทาซาง
รายงานลาสุดไดยืนยันถึงสถานภาพและขอมูลของโครงการทาซางดังนี้
ที่ตั้งเขื่อนและชนิดของเขื่อน
โครงการเขื่อนทาซางกําลังอยูในระหวางการศึกษาขั้นความเหมาะสมเบื้องตน(Pre-feasibility Study)
ผลการศึกษาวิเคราะห
กําหนดใหสรางเขื่อนบนแมน้ําสาละวินทางตอนใตของรัฐฉานในประเทศสหภาพพมาใกลกับทาเรือทาซางทางฝงตะวันตกของตองยี
370 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 45 และหางจากจุดตรวจ BP-1 บริเวณชายแดนไทย ประมาณ 130 กิโลเมตร หรือประมาณ
150 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเชียงใหม
โครงการนี้จะตั้งอยูหางระหวางบริเวณเหนือทาเรือทาซางขึ้นไปตามลําน้ําสาละวิน 12
กิโลเมตรกับต่ําลงมาจากทาเรือทาซาง 5 กิโลเมตร ในบริเวณนี้เปนบริเวณหุบเขา มีหนาผาชัน และลําน้ําสาละวินที่แคบ
บริเวณทองน้ําประกอบชั้นของ sand stone และ silt stone ที่วางตัวซอนกันเปนชั้น ๆ ผสมกัน
เหมาะสําหรับการสรางเขื่อนแบบหินถมดาดคอนกรีต(Concrete-faced rock-fill dam: RCF dam)
และเขื่อนคอนกรีตบดอัดแนน(Roller Compacted Concrete dam: RCC dam) หรือเขื่อนหินทิ้ง(Gravity dam)
รวมทั้งมีความเปนไปไดที่จะเปนเขื่อนชนิดหินทิ้งโคง(Arch-Gravity dam) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของพื้นที่ทางดานขางประกอบ
และโรงไฟฟาจะตั้งอยูบนพื้นดินบริเวณฐานของเขื่อน
ขอมูลการสํารวจลาสุดพบวาระดับกักเก็บน้ําสูงสุด(Full Supply Level: FSL) อยูระหวาง 320-370
เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง(MSL) แตละหัวงาน(site)ที่สํารวจมีศักยภาพที่จะติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟา(installed
capacity)มีขนาดระหวาง 1,500-5,000 เมกะวัตต
ทางเลือกที่ไดมีการสํารวจและตั้งสมมติฐานนี้ขึ้นอยูกับถนนที่จะเขาสูหัวงานจากจุดตรวจ BP-1 ตรงชายแดนไทย
และสายสงไฟฟากระแสตรงขนาด 500 กิโลโวลต (500kV AC) ไปเชื่อมกับระบบของพมาและสายสงไฟฟากระแสสลับ 500
กิโลโวลต(500 kV DC) ไปยังประเทศไทย
โครงการนี้ยังจะมีการสรางเขื่อนทางตอนลาง(เขื่อนลูก)เพื่อควบคุมน้ําที่ปลอยออกมาจากเทอรไบน 16 ชั่วโมงตอวันและ
6 วันตอสัปดาหในบริเวณทั้งหมดที่กลาวถึงมาแลวเพื่อควบคุมน้ําอีกครั้ง
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การยายสะพานทางตอนบนของลําน้ําที่ทาซางและใกลกับคุนฮิง(Kunhing)บนทางหลวงหมายเลข 4
จะนับเปนตนทุนหนึ่งที่คํานึงถึงสําหรับโครงการ
ผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาโครงการที่นาสนใจที่สุดคือเขื่อน RCC รวมกับโรงไฟฟาในบริเวณจุด
840 ประมาณ 6 กิโลเมตรทางตอนเหนือตามลําน้ําของทาเรือทาซาง และจุด 725 ทางตอนลางตามลําน้ําของทาเรือทาซาง 2
กิโลเมตร อยางไรก็ตามขอมูลทางดานธรณีวิทยายังไมสามารถยืนยันถึงที่ตั้งของเขื่อนที่เหมาะสมได
ไดมีการตัดสินใจเลือกพัฒนาโครงการที่จุด 840 ใหเปนเขื่อนแบบ CFR
กับโรงไฟฟาแบบใตดินที่นิยมกันมาก(เขื่อนและโรงไฟฟาแบบนี้สรางมากในญี่ปุน)
การยืนยันถึงที่ตั้งและชนิดของเขื่อนจะขึ้นอยูกับการสํารวจทางธรณีวิทยาภาคสนามรวมถึงการเจาะสํารวจในการศึกษาขั้นความเหม
าะสม(Feasibility Study)โครงการ
ระดับเก็บกักน้ํา
ระดับเก็บกักสูงสุดที่ 350 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเปนระดับที่มีการเลือกไวสําหรับเขื่อนที่อางถึงแลว อยางไรก็ตาม
การวิเคราะหเปรียบเทียบชี้ใหเห็นวาการเพิ่มระดับเก็บกักสูงสุดจะทําใหมีแรงจูงใจในทางเศรษฐกิจมากขึ้น
การสํารวจทางวิศวกรรมในอนาคต การสํารวจทางสังคมและสิ่งแวดลอม
และปริมาตรน้ําจะเปนตัวที่กําหนดขอบเขตที่แทจริงของอางเก็บน้ํา
ขนาดของโรงไฟฟา
การวิเคราะหยังชี้ใหเห็นวา การกําหนดขนาดของการผลิตไฟฟา(Energy
generation)ต่ําสุดสัมพันธกับขนาดของกําลังการผลิตติดตั้งระหวาง 2,500 กับ 4,000 เมกะวัตต
ซึ่งพบวาขนาดของเครื่องผลิตกระแสไฟฟาที่จะติดตั้งมีจํานวน 6 เครื่อง มีขนาดเครื่องละประมาณ 550 เมกะวัตต(6 X 550=
3,300 เมกะวัตต) ไฟฟาที่ผลิตไดนี้ประมาณ 1 ใน 4 จะสงไปยังระบบรวมของพมา สวนที่เหลือจะสงมายังไทย
ราคาโครงการและระยะเวลากอสราง
โครงการทาซางแบบ CFR (ที่จุด 840) มีราคาขั้นตน 3,397 ลานบาท มีระยะเวลากอสรางประมาณ 6 ป
สวนราคาโครงการเผื่อเลือก(RCC dam)ที่จุด 840 ประมาณ 3,076 ลานเหรียญสหรัฐ ที่จุด 725 ประมาณ 3,316
ลานเหรียญสหรัฐ มีระยะเวลากอสรางประมาณ 5 ปเทากัน
ขอมูลหลัก ๆ ของโครงการทาซางที่เปนเขื่อน CFR จุด 840 และทางเลือกที่เปนเขื่อน RCC ที่จุด 840 และ 725
สามารถสรุปไดดังตาราง
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การศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ในขณะนี้ กลุมนักสรางเขื่อนกําลังจัดเตรียมขอมูลผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยการรวบรวมขอมูลผลกระทบดานตาง ๆ ภายใตการนําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตารางแสดงขอมูลหลักของโครงการเขื่อนทาซางที่ไดเลือกไวและโครงการเผื่อเลือก
หัวขอ
โครงการที่เลือก (จุด 840) ทางเลือกที่หนึ่ง (จุด 725)
ชนิดเขื่อน
CRF dam
RCC dam
ที่ตั้ง(หางจากทาเรือทาซาง)
6 กม.ทางตอนเหนือ
6 กม.ทางตอนเหนือ
พื้นที่รับน้ํา(ตร.กม.)
207,000
อัตราการไหลเฉลี่ย(ลบ.ม./วินาที
2,583
ระดับเก็บกักสูงสุด(FSL)
350
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
พื้นที่อางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักสูงสุด(ตรง
660
กม.)
ปริมตรอางเก็บนที่ ระดับเก็บกักสุดสุด(ล
36,100
บ.กม.)
ปริมาตรน้ําเปนที่ระดับเก็บกักสูงสุด(ลบ.ก
14,200
ม.)
ความสูงสูงสุดของเขื่อน(ม.)
188
193
ความยาวสันเขื่อน(ม.)
768
783
อัตราน้ําไหลเขาเทอรไบน(ลบ.ม./วินาที)
430.5
ความสูงเทอรไบน(ม.)
142
145
กําลังการผลิตติดตั้งรวม
6 3,327
3,399
เครื่อง(เมกะวัตต)
ปริมาตรไฟฟาที่ผลิตไดในแตละปในขั้นแ 16,076
16,136
รก(จิกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาตรไฟฟาที่ผลิตไดในแตละปในขั้นที่ 6,930
7,923
2 (จิกะวัตต-ชั่วโมง)
พลังงานที่ผลิตไดรวมในแตละป(จิกะวัตต 23,005
24,059
-ชั่วโมง)

ทางเลือกที่สอง(จุด 725)
RCC dam
6 กม.ทางตอนเหนือ

190
955
147
3,434
16,307
8,001
24,380
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ราคาโครงการ(ลานเหรียญสหรัฐ)
3,397
3,075
3,316
ระยะเวลาดําเนินโครงการ(ป)
6
5
5
นอกจากโครงการทั้งหมดที่กลาวมาแลว
ยังมีโครงการเขื่อนที่รัฐบาลทหารพมาวางแผนที่จะสรางกั้นแมน้ําสาละวินทางตอนลาง(ในเขตพมากอนที่แมน้ําสาละวินไหลลงสูอาวเ
มาะตะมะ) เรียกวา “โครงการเขื่อนสาละวินตอนลาง” มีกําลังการผลิตติดตั้งถึง ๖,๐๐๐ มกกะวัตต
ถาหากโครงการแหงนี้ถูกสรางขึ้นมาได ก็จะเปนเขื่อนขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขณะนี้ยังไมมีการเปดเผยขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
----------------------------------------เอกสารอางอิง
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S. Boonpiraks (1992), “Thai-Myanmar Joint Hydro Scheme” International WaterPower and Dam
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2536), เอกสารประกอบการดูงานโครงการเพิ่มน้ําใหอางภูมิพล, ฝาย
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(สาละวิน…จากธิเบตถึงอันดามัน สายธารแหงชีวิตของคนเอเชีย)
แมน้ําสาละวินมีตนกําเนิดจากการละลายของหิมะบริเวณที่ราบสูงธิเบตเหนือเทือกเขาหิมาลัย ที่ระดับความสูงมากกวา
4,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แมน้ําสาละวินไดไหลลงสูพื้นที่ลาดชันที่เต็มไปดวยภูเขาทางดานทิศใต ผานมลฑลยูนนาน
ประเทศจีน ไหลตอเขาสูแผนดินเขตประเทศพมาผานรัฐฉาน(Shan State) รัฐคะยา(Kayah State)
และลดระดับลงมาเหลือต่ํากวา 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
กอนที่จะกลายเปนแมน้ํากั้นพรมแดนระหวางไทยกับพมาที่แมฮองสอน หลังจากไหลกั้นพรมแดนไทยกับพมา 118 กิโลเมตร
และน้ําเมยที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี (Tenasserim Range) ไหลลงมาบรรจบที่สบเมย
แมน้ําสาละวินก็ไหลวกกลับเขาประเทศพมาอีกครั้ง และคอยๆ
ลดระดับลงจนใกลเคียงกับระดับน้ําทะเลปานกลางกอนไหลเขาสูเขต ตะนาวศรี (Tenesserim Division)
กอนที่จะไหลลงสูมหาสมุทรอินเดียที่อาวเมาะตะมะ (Mataban Gulf) บริเวณที่ตั้งเมืองเมาะลําเลิงหรือมะละแหมง (Moulmein)
รวมระยะทางที่ไหลจากชายแดนไทยจนถึงทะเลอันดามัน 200 กิโลเมตร
ตลอดระยะทางที่ไหลผานแผนดินของชนตางๆ แมน้ําสาละวินถูกเรียกดวยชื่อแตกตางกันไป
แมน้ําทางตอนบนที่ไหลผานยูนนานถูกเรียกวา “นู เกียง” (Nu Giang) ขณะที่แมน้ําทางตอนกลาง ชาวไตเรียกวา “น้ําคง” (Nam
Kong) เชนเดียวกับชนพื้นเมืองอื่นๆ ในลานนา นับแตคนลัวะ ไตลอง ไตลื้อ ดาระอั้ง รวมทั้งคนปกากะญอ
ลวนออกชื่อแมน้ําสาละวินในสําเนียงใกลเคียงกันวา “คง” สวนคนพมาเรียกวา “ตาลวิน” (Talween)
ซึ่งชาวอังกฤษเพี้ยนเปนสาละวิน
แมน้ําสาละวินนับเปนแมน้ําสายใหญและยาวสายหนึ่งของโลก U.S. Geological Survey (1964)
ระบุวา
แมน้ําสาละวินมีปริมาณน้ําที่เติมน้ําใหกับมหาสมุทรถึง 53 ลูกบาศกฟุตตอวินาที นับเปนแมน้ําที่มีปริมาณน้ํามากเปนลําดับที่ 40
ของโลก ขณะที่ World Atlast, Encyclopedia Britanica ระบุวา แมน้ําสาละวินมีความยาว 1,750 ไมล หรือ 2,800 กิโลเมตร
นับเปนแมน้ําสายที่ยาวอันดับที่ 26 ของโลก สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว
ความยิ่งใหญของแมน้ําสาละวินจะเปนรองก็แตแมน้ําโขงเทานั้น
สาละวิน ถิ่นชนพื้นเมือง

สองฟากฝงลุมน้ําสาละวิน ตั้งแตใตเทือกเขาหิมาลัยลงมาจนจรดอาวเมาะตะมะ นับวาเปนพื้นที่ที่มีชาติพันธุตางๆ
อาศัยอยูมากมาย จนอาจกลาวไดวาเปนลุมน้ําที่มีกลุมชาติพันธุชนพื้นเมืองมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยมีกลุมชาติพันธุตางๆ
ไมต่ํากวา 13 เผา เชน ไต(ไทยใหญ) วา(ลั๊วะหรือละวา) คะยา(คะเรนนีหรือกะเหรี่ยงแดง หรือบะแว) อาระดัน(ยะไข) ปะโอ
ปะหลอง(ดาระอั้ง) ปะดอง อะขา ลิซู อินเล ฯลฯ เปนตน กลุมชาติพันธุเหลานี้ลวนแตอยูรวมกันเปนสังคม
มีการตั้งชุมชนตามที่ราบเล็กๆ กลางหุบเขา และที่ราบเล็กๆ ริมฝงแมน้ําสาละวินอันเกิดจากแมน้ํา
หรือลําหวยไหลลงมาบรรจบกับแมน้ําสาละวิน
ดวยสภาพพื้นที่ที่เปนเทือกเขาสลับซับซอนยากตอการเขาถึงของสังคมภายนอก

11
ทําใหชุมชนที่ตั้งอยูบนลุมน้ําสาละวินยังมีการสืบทอดวิถีชีวิต ตามแนวทางของบรรพชน คือ
การดําเนินชีวิตแบบการเกษตรและพึ่งพิงธรรมชาติ จากการสํารวจในเขตลุมน้ําสาละวินชวงที่ผานประเทศไทย
บางสวนในพื้นที่สองฝงแมน้ําเมย และน้ํายวมในชวงป 2536 พบวา ชาวบานสวนใหญดํารงชีวิตดวยการหาอาหารจากปา
จับปลาในแมน้ํา และปลูกพืชโดยอาศัยพื้นที่ราบริมฝงแมน้ําที่มีลักษณะแคบและยาว แตเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณที่สุดที่มีในเขตนี้
ริมฝงแมน้ําสาละวินที่มีชายหาดสลับกับหนาผาและบริเวณที่ราบเล็กๆ บริเวณที่ลําหวยบรรจบกับแมน้ําสาละวิน
มีการปลูกพืชกันบางในฤดูน้ําลดที่ผืนดินอุดมสมบูรณดวยปุยธรรมชาติที่แมน้ําพัดพามาทับถมในฤดูน้ําหลาก
บริเวณที่ราบลุมปากแมน้ําสาละวินซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงในฤดูน้ําหลากครอบคลุมพื้นที่หลายลานไร
เปนเขตที่มีการตั้งชุมชนหนาแนนที่สุด ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร
ดวยการอาศัยปุยธรรมชาติจากแมน้ําสาละวินที่นํามาทับถมในชวงฤดูน้ําหลาก แมน้ําสาละวินที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา
ทําใหเกิดอาชีพการประมงน้ําจืดทั้งเพื่อการดํารงชีวิตและการคา
นอกจากนี้พื้นที่ของลุมน้ําสาละวินในเขตนี้ยังมีการจัดระบบกรรม
สิทธิ์การถือครองที่ดินโดยเริ่มในสมัยที่อังกฤษเขามาปกครองพมาเชนเดียวกับพื้นที่ราบลุมปากแมน้ําอื่นๆ ที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน
เชน ปากแมน้ําอิระวดี และเจาพระยา(ขอมูลจากการสัมภาษณกะเหรี่ยงที่เคยอาศัยบริเวณปากแมน้ําสาละวิน เมื่อปี 2536)
สาละวิน.....แหลงประวัติศาสตรโลก
แมน้ําสายใหญแทบทุกสาย มักจะเปนถิ่นอาศัยของมนุษยมาแตโบราณ แมน้ําสาละวินก็เชนเดียวกับแมน้ําสายใหญอื่น
ๆ ของโลกที่มีแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร กอนที่จะพัฒนามาเปนสังคมมนุษยในปจจุบัน
มีหลักฐานที่กลาวไดวา
สาละวินเปนลุมน้ําที่มีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งตอประวัติศาสตรของมนุษยชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและของโลกจากกา
รคนพบแหงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรในเขตนี้ แหลงประวัติศาสตรที่เปนที่รูจักของนักประวัติศาสตรและมีชื่อเสียงที่สุด คือ
“ถ้ําผี” (Spirit Cave) ซึ่งพบอยูในพื้นที่ภูเขาสลับซับซอนทางฝงตะวันออกของลุมน้ําสาละวิน บริเวณที่ปจจุบันเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินในเขตจังหวัดแมฮอนสอน ถ้ําแหงนี้ Charoenwongsa (1989) กลาววา
เปนแหลงอาศัยของมนุษยที่เริ่มเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตจากการทองเที่ยวลาสัตวและเก็บหาพืชผลในธรรมชาติมาใช
ชีวิตแบบทําการเกษตร จากการขุดพบเครื่องมือหินกะเทาะในชั้นดินที่ 1 ซึ่งมีอายุ 12,000-8,000 ป มาแลว
ขณะนั้นยังเปนการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม และจากหลักฐานที่พบในชั้นดินที่ 2 มีอายุระหวาง 8,000-7,000 ปที่ผานมา
ไดพบเครื่องปนดินเผา มีการนําเสนใยจากพืชมาทําเชือกและขายจับปลา
และยังไดนําสิ่งดังกลาวไปสรางลวดลายบนเครื่องปนดินเผาอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมๆ
นอกจากนั้นยังพบขวานหินขัดและเศษเหลือของพืชตางๆ จากการศึกษาของ Gorman (1970)
พบวามนุษยสมัยนั้นรูจักการเพาะปลูกพืชแลว เนื่องจากมีการคนพบพืชตระกูลตาง ๆ รวมทั้งพืชตระกูลถั่วตาง ๆ ดวย
แตอยางไรก็ตามมนุษยที่ถ้ําผีก็ยังออกปาลาสัตวปามาเปนอาหารดวยเชนกัน Charoenwongsa (1989)
กลาวถึงชนิดพืชใหน้ํามันบางชนิดซึ่งมีพิษที่พบที่ถ้ําดังกลาวอาจนํามาเพื่อการจุดไฟใหสวางในเวลานั้น ขณะที่ Solheim II (1972)
ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับหลักฐานซึ่งพบที่ถ้ําผีวา เปนสิ่งแสดงใหทราบวา
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บริเวณดังกลาวเปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตในรูปแบบของการเกษตรกรรมเริ่มแรกสุดแหงหนึ่งของโลก
กอนที่จะพัฒนาไปเปนรูปแบบของการเกษตรอยางในปจจุบัน (อางในศูนยวิจัยปาไม,2534:90-91)
ในทัศนะของนักวิชาการประวัติศาสตรแลว
การคนพบแหลงโบราณคดีถ้ําผีที่ลุมน้ําสาละวินนั้นมีความสําคัญตอประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออ
กเฉียงใตเปนอยางมาก เนื่องจากเปนหลักฐานที่ถูกยกเปนตัวอยางที่จะลบลางความเชื่อ เดิมที่วา
“ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนนั้นยังลาหลัง ตองอาศัยวัฒนธรรมชั้นสูงจากจีนและอินเดีย
กอนที่จะยกระดับความเจริญเปนบานเมือง” (กฤช,2536)
นอกจากนั้น ยังมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตรยุคปจจุบันหลายชิ้นที่นาสน
ใจตามแนวเขาริมแมน้ําสาละวินที่มีหนาผาหินปูนและถ้ําหลายแหง
บริเวณถ้ําแหงหนึ่งเหนือเขาสบแงะในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินเปนที่เก็บซอนสิ่งของ และคําภีรใบลานจารึกดวยอักขระมอญ
หรือลานนาอยางใดอยางหนึ่ง แตไดถูกทําลาย โดยความรูเทาไมถึงการณของนักหาของมีคา (ศูนยวิจัยปาไม,2534:91)
จากหลักฐานขางตนกลาวไดวาลุมน้ําสาละวินเปนลุมน้ําที่มีคุณคาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศไ
ทยและของโลก ไมแพลุมน้ําอื่นๆ แตอยางใด เพียงแตวาบริเวณลุมน้ําสาละวินไมไดเปนที่สนใจของนักโบราณคดีมากเทาที่ควร
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการไมใหความสําคัญ หรือไมก็เปนเพราะในเขตนี้มีการสูรับกันมานานเกือบครึ่งศตวรรษ
เชื่อแนวานาจะมีหลักฐานตางๆ มากกวานี้ถานักโบราณคดีไดมีโอกาสศึกษากันอยางเต็มที่และครอบคลุมทั้งลุมน้ํา

ลุมน้ําสาละวิน…มรดกทางธรรมชาติของโลก

แมน้ําสาละวิน นับเปนแมน้ําสายใหญของโลกที่ยังคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ทั้งพรรณพืช สัตวปา และสัตวน้ํา
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง จากเหตุผลของสงครามในพมา
การศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาในเขตลุมน้ําสาละวินก็เชนเดียวกับดานประวัติศาสตรที่ยังไมสามารถทําไดอยางละเอียดและทั่วถึงตล
อดลุมน้ํา
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินที่มีแมน้ําสาละวินไหลผานและเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ใหญที่สุดของลุมน้ําและจะไดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อนสาละวินตอนบนคือ พื้นที่ที่มีการศึกษาดานนิเวศวิทยาที่ละเอียดมากที่สุด
นาจะเปนตัวแทนในการอธิบายความสําคัญของระบบนิเวศของแมน้ําสาละวินไดดีที่สุด
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินตั้งอยูติดกับบริเวณฝงซายของแมน้ําหรือทางฝงไทย
นับแตจุดที่แมน้ําสาละวินไหลเปนพรมแดนไทย-พมา เปนสภาพพื้นที่อันตอเนื่องระหวางเขตชีวภูมิศาสตรยอยอินโดจีน (IndoChinese Subregion) กับพื้นที่ตอเนื่องจากชีวภูมิศาสตรสิโนหิมาลายัน หรือ เขตชีวภูมิศาสตรยอยอินเดีย (Sino-Himalayan or
Indian Subregion)
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้จึงไดรับอิทธิพลทางดานการกระจายชนิดพันธุพืชและสัตวปาจากแถบเทือกเขาหิมาลัยลงมาตามเทื
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อกเขาสูงที่ขนาบแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขง จนบรรจบกับเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทย เชน เทือกเขาแดนลาว
เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตก (เขาขุนตาล) ชนิดพืชพรรณ
และสัตวปาที่พบในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินจึงคลายคลึงกับชนิดพันธุที่พบแถบเทือกเขาหิมาลัย
แควนอัสสัมของประเทศอินเดีย และประเทศสหภาพพมา นอกจากนั้นชนิดพืชพันธุและสัตวปา
อีกสวนหนึ่งเปนชนิดที่พบทางอินโดจีนดวยเชนกัน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:42)

ในทางภูมิศาสตร พื้นที่ปาที่ตอเนื่องจากปาแถบลุมน้ําสาละวินลงไปตามลําน้ําเมย จนจรดปลายเทือกเขาตะนาวศรี
ครอบคลุมผืนปาขนาดใหญฝงตะวันตกของไทยทั้งหมด ซึ่งมีเขตอนุรักษที่มีความสําคัญระดับประเทศและระดับโลกหลายแหง เชน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อันเปนเขตมรดกทางธรรมชาติของโลก
เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ อุทยานแหงชาติอีกหลายแหง เชน อุทยานแมวงก อุทยานแหงชาติไทรโยค อุทยานแหงชาติเอราวัณ
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ฯลฯ ตลอดจนถึงเขตรักษาพันธุสัตวปาตะนาวศรีที่ติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ซึ่งเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาแหงแรกที่รัฐกะเหรี่ยงไดกอตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
นักชีววิทยาถือวาพื้นที่ในเขตนี้ทั้งหมดเปนเขตภูมิศาสตรเดียวกัน Diegnan(1945)
เรียกพื้นที่สวนที่อยูทางดานตะวันตกติดชายแดนพมา ตั้งแตบริเวณจังหวัดเชียงใหมลงมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ วา
“มณฑลอินโดพมา” (Indo-Burmese Province) ซึ่งถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งของเขตภูมิศาสตรยอยอินโดจีน
(อางในศูนยวิจัยปาไม,2534:42)
ทางดานพรรณพืช
พื้นที่ปาเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินมีสังคมพืชที่มีความแตกตางจากพื้นที่สวนอื่นของประเทศอยูไมนอย
เปนแหลงพันธุกรรมของสังคมพืชมากมายหลายชนิด เปนแหลงภูมิพฤกษที่เปนตัวแทนภูมิพฤกษแบบอินโดเบอรมา(IndoBurma)
ซึ่งปรากฏอยูในเมืองไทย พรรณพืชในพื้นที่สวนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากเทือกเขาหิมาลัยเปนสําคัญ
โดยเฉพาะพันธุไมเขตหนาวจํานวนมากมายหลายชนิดปรากฏอยู นอกจากนี้ยังมีพันธุไมจากภูมิพฤษแบบอินโดมาลายา(IndoMalaya) กระจายขึ้นมาตามเทือกเขาตะนาวศรีบางแตมีประมาณคอนขางนอย
พื้นที่สวนนี้จึงนับไดวาเปนแหลงอนุรักษพรรณพืชที่สําคัญของสังคมพืชผลัดใบเขตมรสุม(Monsoon Deciduous
forest) (ศูนยวิจัยปาไม,2534:25)
สวนดานพันธุสัตวในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน มีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมด 20 ชนิด สัตวปาที่หายาก เชน
เสือโครง เสือไฟ กระทิง และกวางผา มีสัตวปกหรือนก 122 ชนิด เปนนกที่ประจําพื้นที่ (Resident) จํานวน 108 ชนิด ที่เหลือ 14
ชนิดอพยพเขามาในชวงฤดูหนาว (Winter Visiting) นกที่หายากบางชนิดในประเทศไทย แตสามารถพบไดในผืนปาเขตนี้ก็คือ
นกยูงไทย นกแวนสีเทา ไกฟาหลังเทา และเหยี่ยวภูเขาซึ่งอพยพเขามาในชวงฤดูหนาว นอกจากนี้ ในเขตรักษาพันธุ ฯ ยังพบนกน้ํา
และนกประเภทที่ชอบหากินอยูใกลชายน้ําปรากฏอยูหลายชนิด เชน นกยางเขียว นกยางดํา นกกระแต นกกระเต็นในวงศ
Alcedinidea นกกาน้ํา นกอายงั่ว นกเปนน้ําในวงศ Anatidae เปนตน Round (1987)
เชื่อวานาจะพบนกเปดหงสไดในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้ดวย สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพบรวมกันไมนอยกวา 38 ชนิด
ในจํานวนนี้มีเขียดแลว หรือกบภูเขา ซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานหายากรวมอยูดวย (ศูนยวิจัยปาไม,2534:43-61)
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สําหรับปลาในแมน้ําสาละวินและแมน้ําสาขายังไมมีรายงานที่ละเอียด มีแตรายงานที่ทํามากอนหนานี้นานแลว
ศูนยวิจัยปาไม(2534) อางรายงานของ smith(1945) และ Suvatti(1981)
วาในบริเวณแมน้ําสาละวินและลําสาขามีปลาน้ําจืดมากกวา 35 ชนิด อยางไรก็ตาม
เนื่องจากแมน้ําสาละวินเปนแมน้ําขนาดใหญและยาวมาก ดังนั้นผูเชี่ยวชาญดานปลาจึงเชื่อวา
จํานวนชนิดปลาที่มีอยูจริงอาจจะมากถึง 200 ชนิด
ปลาที่สําคัญและนาสนใจก็คือปลาไหลหูดําหรือปลาตูหนา ซึ่งเปนปลาที่หากินอยูตามแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย
ในชวงวางไขจะวายออกไปวางไขในทะเล นอกจากพบปลาชนิดนี้ในแมน้ําสาละวินแลวยังพบในแมน้ําแมกะสะของ
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เนื่องจากแมน้ําแมกะสะไหลลงสูอาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําเลิง
เชนเดียวกับแมน้ําสาละวิน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:67 อางจากรายงานของ Smith(1945) และ Suvatti(1981)
จากการสํารวจภาคสนามเมื่องป 2535 พบวาเคยมีชาวนาในเขตลุมน้ําปายซึ่งมีที่นาที่มีลําน้ําเชื่อมตอ
กับลําน้ําปายเคยจับปลาตูหนาในที่นาได เชนเดียวกับที่ชาวบานในเขตลุมน้ําเงาซึ่งเปนลําน้ําที่เชื่อมตอกับแมน้ําสาละวิน โดยน้ําเมย
และน้ํายวมแคยจับปลาชนิดนี้ไดบอยครั้งในฤดูหนาวและฤดูน้ําหลาก
ในทางชีววิทยาเชื่อกันวาเหตุที่ปลาตูหนาเดินทางกลับสูทะเลเนืองจากการที่เกลือในรางกายหมดทําใหเกิดแรงกระตุนใหเดินทางกลับ
มาสูทะเล อีกครั้ง
ปลาอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญก็คือปลาสะดือ ซึ่งมีขนาดเทาปลากรายแตไมมีจุด จัดเปนปลาที่หายากพบในแมน้ําแควนอย
แควใหญ และแมน้ําตาป รวมทั้งแหลงน้ําจืดบนเกาะบอรเนียวและเกาะสุมาตรา
เพิ่งมีรายงานลาสุดวาพบที่แมน้ําสาละวินดวยเชนกัน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:67)
สวนบริเวณปากแมน้ําสาละวิน ในปจจุบันยังมีพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณเหลืออยูมาก มีสัตวปาที่สําคัญเชน
นกเงือก และชางปา อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตามลําน้ําสาละวินบริเวณปากแมน้ํายังพบวามีจระเขเปนจํานวนมาก
และเคยพบในลําน้ําสาละวินชวงที่กั้นชายแดนไทยกับพมาเหนือบานแมสามแลบขึ้นไป
(ขอมูลจากการสัมภาษณกะเหรี่ยงที่เคยอาศัยบริเวณปากแมน้ําสาละวิน เมื่อป 2536)
เชื่อแนวา ถาหากมีการสรางเขื่อนสาละวินและโครงการผันน้ําสาละวิน-ภูมิพล
โครงการเหลานี้จะทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศลุมน้ําสาละวินอยางสิ้นเชิง ทั้งเนื่องมาจากอางเก็บน้ําของเขื่อน ถนน
การสรางหัวงาน สายไฟฟาแรงสูง ขณะที่กลุมชาติพันธุตาง ๆ บนลุมน้ําสาละวินก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงการไดรับผลกระทบนี้ได
อาจจะเกิดการอพยพครั้งใหญตามมาอันเนื่องมาจากการพัฒนา และนั่นหมายถึงการจบสิ้นของสาละวินแมน้ําอันเปนมรดกของชนพื้นเมืองบนผืนแผนดินใหญอุษาคเนย
----------------------------------เอกสารอางอิง
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กฤช เหลือลมัย (2536), “บานเชียง ตํานานคนขุดคนของโบราณคดีแองสกลนคร” สารคดี ปที่ 9 ฉบับที่ 97
(มีนาคม) 93-94.
ศูนยวิจัยปาไม (2534), รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการเขตรักษาพันธสัตวปาลุมน้ําสาละวิน.

การอนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาโครงการผันน้ําสาละวิน
1) เอกสารตนเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
ความเปนมา
ดวยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในลุมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง
ซึ่งประสบปญหาภาวะการขาดแคลนน้ําติดตอกันมาหลายป ถึงแมวาจะมีเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ ไดแก เขื่อนภูมิพลบนแมน้ําปง
และเขื่อนสิริกิติ์บนแมน้ํานาน เก็บกักน้ําไวเพื่อใชประโยชนในดานตางๆ ใหกับประชาชนในลุมน้ําเจาพระยาอยูแลวก็ตาม
แตปริมาณน้ําทาที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเขื่อนทั้งสองดังกลาวมีแนวโนมลดลงทุกป
ดวยสาเหตุการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวดานเศรษฐกิจ ปริมาณน้ําทาที่ลดลงทําใหน้ําในเขื่อนทั้งสองไมเต็มอาง
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางตอผูใชน้ํา ทั้งในพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือตอนลางและลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 20
จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาศัยแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําหลักเพื่อการอุปโภคปริโภค การประปา การเกษตร
อุตสาหกรรม การเดินเรือ และการผลักดันน้ําเค็ม
ในปจจุบันการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝน
ไวใชในฤดูแลงที่ขาดแคลนประสบปญหาหลายดานทําใหไมสามารถพัฒนาแหลงน้ําเก็บกักเพิ่มขึ้นได
เชนปญหาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการหาแนวทางผันน้ําจากลุมน้ํานานาชาติ
ซึ่งมีปริมาณน้ําบางสวนเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะแมน้ําเมย แมน้ําสาละวินและสาขา ซึ่งมีปริมาณน้ํามหาศาล
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จึงสมควรที่จะดําเนินการศึกษาเพื่อหาลูทางในการพัฒนาแหลงน้ําดังกลาว
เพื่อชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําระยะยาวบริเวณลุมน้ําเจาพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนการเรงดวนตอไป ทั้งนี้
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของปญหาดังกลาว
จึงไดทําการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการผันน้ําจากลุมน้ําอื่นมาเสริมความตองการน้ํา
อันเปนการแกไขการขาดแคลนน้ําบริเวณลุมน้ําเจาพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนการถาวรตอไป
และไดทําการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการผันน้ําจากน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมน้ําเจาพระยาแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน
2538

ผลการดําเนินการ
จากการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมน้ําเจาพระยาดังกลาวหลายๆ แนวทาง
ผลการศึกษาปรากฏวามีแนวผันน้ําที่มีความเหมาะสมทั้งทางดานวิศว กรรมและดานเศรษฐศาสตรที่ดีที่สุด
และสมควรพิจารณานํามาศึกษาในขั้นรายละเอียด เพื่อเลือกแนวทางและองคประกอบที่ดีที่สุด
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียดจําแนกได 3 แนวทาง ดังนี้
1.ผันน้ําจากแมน้ําเมย โดยการสูบน้ําจากแมน้ําเมยผานเขื่อนขะแนง เขาสูอุโมงคสงน้ําความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร
ลงสูแมน้ําตื่นและไหลลงสูอางเก็บกักน้ําเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตาก จะสามารถผันน้ําไดประมาณปละ 1,100 ลานลูกบาศกเมตร
คากอสรางประมาณ 8,000 ลานบาท
2.ผันน้ําจากแมน้ําเมยและลําน้ําแมสอง
โดยการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําลามาหลวงและแมน้ํายวมเพื่อเปนอางควบคุมการผันน้ํา แลวสงน้ําผานอุโมงคความยาวประมาณ 53
กิโลเมตร มาลงลําน้ําแมตื่น ซึ่งไหลลงสูเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตาก จะผันน้ําไดประมาณปละ 2,390 ลานลูกบาศกเมตร
คากอสรางประมาณ 16,725 ลานบาท
3. ผันน้ําจากแมน้ําสาละวิน และแมน้ํายวมโดยการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําลามาหลวงและแมน้ํายวม
กอนจุดบรรจบกับแมน้ําเมย เพือเปนอางควบคุมการผันน้ํา
ซึ่งจะทําการสูบน้ําจากแมน้ําสาละวินผานเขื่อนลามาหลวงและเขื่อนน้ํายวม และอุโมงคผันน้ําความยาวประมาณ 82 กิโลเมตร
จะผันน้ําไดปละประมาณ 2,500 ลานลูกบาศกเมตร คากอสรางประมาณ 23,200 ลานบาท
อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2541
เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียดของโครงการดังกลาวนี้
ซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในชั้นแรก แตตอมาดวยเหตุภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
จึงถูกปรับลดงบประมาณสวนนี้ลงหมด และสําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพื่อการศึกษาวางแผน
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คัดเลือกองคประกอบที่เหมาะสมของโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมน้ําเจาพระยา(Conceptual Planning Study)
อีกครั้งหนึ่ง แตมิไดรับการจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินงานตอมา
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดทบทวนและจัดทําประมาณการคาใชจาย
เพื่อการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด พรอมดวยการประชาสัมพันธ
และประชาพิจารณของโครงการใหมอีกครั้ง คิดเปนวงเงินคาใชจายรวม 186.56 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 36 เดือน
สรุปไดดังนี้
1. งานขั้นศึกษาวางแผน คัดเลือกองคประกอบโครงการ
33.22
2. งานศึกษาความเหมาะสมขั้นละเอียด+ GIS
103.84
3. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นรายละเอียด
49.50
พรอมงานประชาสัมพันธและประชาพิจารณ
รวมทั้งสิ้น
186.56
ดังมีรายละเอียดคาใชจายในการวาจางการศึกษาความเหมาะสมตามสิ่งที่สงมาดวย
ความจําเปนในการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พิจารณาแลวเห็นวาโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน
ลงสูลุมน้ําเจาพระยาดังกลาว เปนโครงการที่มีความจําเปนในการแกไขปญหาความเดือดรอนจากการ ขาดแคลนน้ําของประชาชน
ในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะยาว เปนการถาวรอยางถูกตองและเหมาะสม
จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปนี้
1.ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ดําเนินการวาจางศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน
ลงสูลุมน้ําเจาพระยา ในวงเงิน 186.56 ลานบาท ในระยะเวลา 36 เดือน(เริ่มตั้งแตป 2542-2544)
2. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานงานโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงสูแมน้ําเจาพระยา ประกอบดวยหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมีอํานาจหนาที่ในการติดตาม ประสานงาน และกํากับดูแลในการดําเนินงานสํารวจ ศึกษา พัฒนา
และพิจารณากําหนดแนวทางการใหประโยชนจากโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมน้ําเจาพระยา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะหผลกระทบ

1. ผลกระทบตอนโยบายรัฐบาล มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอ 2.2.1 การปรับโครงสรางดานการเกษตร
โดยการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต พรอมกับการเรงพัฒนาระบบชลประทาน ขอ 2.4.3
ดานพลังงานโดยการผลิตพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นจากการปลอยน้ําที่ผันเขามา ผานเครื่องกังหันน้ําของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพล
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เพื่อการใชประโยชนทางดานทายน้ําตอไป
2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม การดําเนินงานโครงการดังกลาว จะชวยใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคปริโภค
และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ซึ่งกอใหเกิดการกินดีอยูดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของโครงการ
ซึ่งครอบคลุมถึง 20 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการผันน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมน้ําเจาพระยา
ประมาณคาใชจายเปนเงิน 186.56 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน
ซึ่งขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณประจําป
4. ผลกระทบทางสังคมและการเมืองการดําเนินงานของโครงการจะกอใหเกิดการจางงานของประชาชนในพื้น ที่มากขึ้น
ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
และจะทําใหประชาชนและภาคเอกชนไดเห็นผลของการแกไขปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําที่ภาครัฐไดดําเนินการอยา
งเปนรูปธรรม สําหรับผลกระทบดานลบตอประชากรและการปกครองมีนอยมาก
เนื่องจากพื้นที่ดําเนินงานของโครงการอยูหางจากชุมชน
5. ผลกระทบดานเทคโนโลยี โครงการผันน้ําดังกลาวนี้ ประกอบดวยการกอสรางทางวิศวกรรมขนาดใหญ เชน เขื่อน
อุโมงคผันน้ํา เครื่องสูบน้ํา ดังนั้น การดําเนินโครงการนี้ จะกอใหเกิดการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
และเทคโนโลยีการกอสราง เพื่อนํามาใชในการกอสรางโครงการ
6. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานของโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและทางดานลบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม ดังนี้
ผลกระทบทางดานบวก ไดแก การเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคปริโภค เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก การคมนาคมสะดวกขึ้น
เพิ่มการจางงาน ทํารายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ผลกระทบทางดานลบ ไดแก
การเกิดน้ําทวมพื้นที่บางสวนที่จะสรางฝายหรือเขื่อนเก็บกักน้ําและเสียพื้นที่เพื่อการทําคลองผันน้ํา และแนวสายสงไฟฟา

2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 วาระที่ 24 เรื่อง “การดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล”
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติวงเงินและการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอแลวมีมติดังนี้
1. ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
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โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานดําเนินการวาจางศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําการประชาสัมพันธ
และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล ระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน ตั้งแตป 2542-2544
โดยใหพิจารณาประกอบการรายงานที่เคยมีการศึกษามาแลว ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน
2. ใหจัดตั้งคณะกรรมการประสานความรวมมือ
ในการใชน้ําจากแมน้ําระหวางประเทศโดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสุวิทย คุณกิตติ) เปนประธาน
และมีอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เปนเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการติดตามประสานงาน
และกํากับดูแลงานที่เกี่ยวของในการสํารวจศึกษาและพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพลเปนไปอยางมีประสิทธิภา
พ สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งพิจารณากําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อใชประโยชนจากโครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล
สําหรับวงเงินงบประมาณใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม หารือกับสํานักงบประมาณตามขอเท็จจริง
โดยมิใหซ้ําซอนกับการศึกษาที่เคยมีการดําเนินการมากอนหนานี้
---------------------------------------------

