28 เมษายน 2554
แถลงการณ์ กลุ่มสาละวิ นวอชต์
การสู้รบทีเพิ มขึ นในพม่าเป็ นเหตุผลที ควรยุติแผนการสร้างเขือนสาละวิ นโดยทั นที
การสู้ รบอย่างหนักในตอนเหนือของรั ฐฉานเมื อเร็ว ๆ นี เป็นเหตุให้บริ เวณทีมีโครงการสร้าเงขื อนสาละวิ นในพม่าตกอยู่ใน
พืนทีทีมี ความขั ดแย้งโดยตรง ทางกลุ่มสาละวิ นวอชต์จึงเรี ยกร้ องกลุ่มต่าง ๆ ให้ยุติแผนการสร้างเขื อนใด ๆ ในแม่นํ าสาละ
วิ นในพม่าโดยทั นที ทั งรั ฐบาลและบรรษั ทจากประเทศจีนและไทย รวมทั งรั ฐบาลชุดใหม่ของพม่า
เมื อวั นที 13 มี นาคม 2554 กองทั พพม่าได้ ละเมิ ดสั ญญาหยุดยิงทีมี มา22 ปี ก ั บกองทัพรั ฐฉานภาคเหนือ (รั ฐฉาน ArmyNorth -SSA-N) และได้ เคลือนกําลั งพล 3,500 นายเข้ าโจมตีอย่างหนักทีภาคกลางของรั ฐฉาน มี การระดมยิงปืนใหญ่ใส่
เป้ าหมายพลเรื อน การรุมข่มขื น และเป็นเหตุให้พลเรื อนหลายพั นคนต้องพลั ดทีนาคาทีอยู่ การสู้ รบยั งได้ แกระจายไปยั
พร่
ง
ตอนเหนือของรัฐฉาน ในบริ เวณทีติดต่อกั บพืนทีโครงการสร้ างเขือนสาละวิ นสองแห่งกล่าวคื อ เขื อนท่าซางและเขื อนสาละ
วิ นตอนบน
การโจมตีครั งนี เป็นส่วนหนึงของปฏิบ ั ติการอย่างเป็นระบบของรั ฐบาลทหารเพือกวาดล้างกองกําลั งฝ่ ายต่อนที
ต้าเป็นกลุ่ม
ชาติพ ั นธุ์ รวมทั งกลุ่มทีมี ส ั ญญาหยุดยิงด้ วย ซึงได้ ปฏิ เสธไม่ยอมอยู่ใต้การควบคุมก่อนจะมีการเลือกตั งเมื อเดื อน
พฤศจิกายน 2553 นับจากการเลือกตั งเป็นต้นมา การสู้ รบได้ หนักข้ อขึ นในรั ฐกะเหรี ยง คะเรนนี และตอนใต้ของรั ฐฉาน ซึง
ก็ เป็นพืนทีทีมี แผนการสร้ างเขื อนอีกห้าแห่งตามลํานํ าสาละวิ น และในบั ดการสู
นี ้ รบได้ แพร่เข้ าไปยั งตอนเหนือของรั ฐฉาน
อั นตรายจากการสร้างเขื อนในพืนทีสู้ รบของพม่า ควรเป็นสิ งทีนักลงทุนจากไทยและจีนทราบเป็นอย่างดี เพรา
ะใน
สถานการณ์เช่นนั นย่อมไม่อาจทําให้สามารถปฏิบ ั ติตามมาตรฐานการสร้างเขื อน เนื องจากชุมชนจะไม่ม ี ปากเสี ใด
ยง ๆ
เพราะความรุนแรงทีเกิ ดขึ น นอกเหนือจากภั ยคุกคามโดยตรงต่อผู้ ปฏิ บ ั ติงานสร้างเขื อนแล้ว นักลงทุนยั งเสี ยงที
จะเสี ย
ชื อเสี ยงเนื องจากร่วมลงทุนกั บรั ฐบาลทหารทีส่งเสริ มความขั ดแย้งและการสู้ รบ
เรารู้ ส ึ กยินดี ทีนับแต่ป2553
ี
รั ฐบาลไทยประกาศให้ม ีการศึ กษาผลกระทบการสร้างเขื อนฮั ตจีในรั ฐกะเหรี ยงเพิมเติม รวมทั ง
ผลกระทบด้ านสิ ทธิมนุ ษยชน นับเป็ นก้ าวย่างทีสําคั ญเพือให้ม ี กระบวนการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมี ความรั
บผิ ดชอบ
สําหรั บการวางแผนสร้ างเขื อนสาละวิ น อย่างไรก็ ตาม ในขณะเดียวกันรั ฐบาลและบรรษั ทจากประเทศไทยก็ ย ั งเดิ นหน้าตาม
แผนสร้ างเขื อนท่าซางทีมี ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรั ฐฉาน เพียงไม่กี วั นหลั งการเลือกตั งเมื อวั น11ที พฤศจิกายน 2553 ใน
พม่า บริ ษ ั ท กฟผ. อินเตอร์เนชั นแนล จํากั ด(EGAT International) จากประเทศไทยและบริ ษ ัท Three Gorges Group
Corporation จากจีนได้ ลงนามในบั นทึกความเข้าใจ(MOU) กั บรั ฐบาลทหารพม่าเพือพั ฒนาโครงการเขื อนท่าซาง โดยเพิม
เงิ นลงทุนเป็น 10,000 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ มี การสํารวจเพิมเติมในพืนทีท่ามกลางการรั กษาความปลอดภั ยอย่างแน่นหนา
ของทหาร แต่กระบวนการดําเนินงานทีผ่านมาไม่มีความโปร่งใสใด ๆ เลย

เมื อเดื อนมี นาคม2554 เจ้าหน้าทีของรั ฐบาลจีนแจ้งว่ากําลั งศึ กษาอย่างละเอียดถึงผลกระทบทั งด้ านเหนือนํ าและท้ายนํ า
ของเขื อน 13 เขื อนทีมี แผนการจะสร้ างในแม่นํ านู(สาละวิ
่
น) ในประเทศจีน และถ้ามี “ป ั ญหาแม้ เพียงอย่างเดี ย”วรั ฐบาลจีน
สั ญญาว่าจะไม่ดําเนินการก่อสร้ างต่อไป ซึงก็ นับเป็นข่าวดีอีกอย่างหนึง แต่ก็ ทําให้เกิ ดคําถามว่าเหตุใดรั ฐบาลจีจึนงไม่ชะลอ
แผนการสร้ างเขื อนในพม่าออกไปทั ง ๆ ทีมี ป ั ญหาทียั งไม่คลีคลายอีกมากมาย รวมทั งการสู้ รบอย่างต่องในพื
เนื อ นที
สถานการณ์เช่นนี ไม่อาจทําให้นักลงทุนสามารถปฏิ บ ั ติตามมาตรฐานในการสร้ างเขื อนในแม่นํ าสาละวิ นได้ การสู้ รบทีเพิมขึ น
ในพม่าเมื อเร็ว ๆ นี จึงควรเป็นสั ญญาณเตือนรั ฐบาลและนักลงทุนให้เริ มปฏิบ ั ติตามมาตรฐานการสร้ างเขื อนทีเป็นทียอมรั บ
ในระดั บสากล และควรยุติแผนการสร้ างเขื อนในแม่นํ าสาละวิ นในพม่าโดยทั นที
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