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13 มีนาคม 2556
โดย เครือขายสาละวินวอชต Salween Watch

ปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมามีรายงานขาววา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพลังงานไฟฟาพมาแจงตอ
รัฐสภาวาไดอนุมัติ 6 โครงการเข่ือนสาละวินในพมา ไดแก 
ในพ้ืนท่ีรัฐฉาน รัฐคะยา (คะเรนนี) และรัฐกะเหร่ียง 
ผลิตไฟฟาไดรวม 15,000 เมกกะวัตต เขื่อนเหลานี้ ไดแก 
เขื่อนสาละวินตอนบน หรือกุนโหลง เข่ือนมายตง หรือ
เขือ่นทาซาง เขือ่นหนองผา เขือ่นมานตอง (บนแมน้าํสาขา) 
และเข่ือนยวาต๊ิดเปนการลงทุนโดยบริษัทจีน 5 แหง
กฟผ. อินเตอรของไทย และบริษัทพมา 3 แหง 

แมน้ําสาละวินที่ไหลจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต 
สูมณฑลยูนนาน ประเทศจีน สูพมา และไทย รวมความยาว 
2,800 กิโลเมตรจากยอดเขาสูทะเลอันดามัน เปนแมน้ํา
นานาชาติสายทายในโลกท่ียังคงไหลอยางอิสระ แมน้ํา
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สาละวินมคีวามอุดมสมบรูณทางระบบนิเวศมากท่ีสดุแหง
หนึ่งของภูมิภาค และเปนบานของกลุมชาติพันธุตางๆ 
อยางนอย 13 กลุม อาทิ นู ลีซู ตูหลง ไทใหญ กะเหรี่ยง 
ปะโอ คะเรนนี มอญ

กวาทศวรรษท่ีผานมามีการวางแผนโครงการเขื่อน
บนแมน้ําสาละวิน ทั้งหมด 13 โครงการในเขตประเทศจีน 
และอีก 6 โครงการบนลุมน้ําทางตอนลาง ในพมา และ
ชายแดนไทย-พมา 

ที่ผานมามีขอมูลจากในพ้ืนท่ีเขื่อนเหลาน้ีออกมาสู
สาธารณะนอยมาก เนื่องจากความไมสงบในรัฐชาติพันธุ
ในพมา เครือขายสาละวินวอชตจึงรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับโครงการเข่ือนทางตอนลาง ซึ่งมีความ
เคล่ือนไหวและความคืบหนา ดังนี้

โครงการเขือ่นบนแม�นํ้าสาละวนิในพม�า
รายงานสรุปสถานการณ



รายงานสรุปสถานการณ�
โครงการเขื่อนบนแม�นํ้าสาละวินในพม�า

โครงการเขื่อนกุ�นโหลง
ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัฐฉาน เขตปกครอง

ของกองกําลังโกกาง ใกลชายแดนจีน กําลังผลิตติดตั้ง 
1,400 เมกกะวัตต ไฟฟาจํานวน 1,200 เมกกะวัตตจะสง
ไปขายยังประเทศจีนโดยเชื่อมตอกับระบบสายสงจีนใต 
ขอมูลจากบริษัท Hydrochina Kunmig Engineering 
ระบุวามีหมูบานหลายแหงที่จะไดรับผลกระทบใน 6 เมือง 
โดยมีการจัดทํารายการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) ไปแลวแตไมมีการเปดเผยขอมูล และมีการกอสราง
โครงการอยางลับๆ โดยคืบหนาไปมากแลว 

เมื่อป 2553 กองทัพพมาไดสงกําลังเขาไปโจมตี
กองกําลังโกกางซึ่งไมยอมเขาเปนกองกําลังคุมครอง
ชายแดน (BGF) ตามนโยบายของกองทัพพมา สงผลให
ประชาชนกวา 30,000 คน ตองอพยพหนีการสูรบไปยัง
ชายแดนจีน 

โครงการเขื่อนหนองผา
ตั้งอยูในรัฐฉาน มีการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือ

พัฒนาโครงการเมื่อครั้งที่นายสีจิ้นผิง รองประธานาธิบดี
จีนเดินทางเยือนพมาในป 2553 ที่ผานมามีการเปดเผย
ขอมลูโครงการเขือ่นหนองผานอยมาก และการเขาถงึพืน้ที่
เปนไปไดยาก ทาํใหแทบไมมขีอมลูในพืน้ทีอ่อกสูภายนอก

เขื่อนหนองผาตั้งอยูในเขตปกครองพิเศษของ
กองกาํลงัสหรฐัวา (UWSA) ลาสดุในปลายเดอืนกมุภาพนัธ 
2556 จนถึงปจจุบัน กองทัพพมาไดสงกําลังพลกวา 
1,000 คน (หลังจากการสูรบในรัฐคะฉิ่น) เขาลอมพื้นที่
ของกองกําลงัไทใหญ SSPP/SSA (เหนือ) และ RCSS/SSA 
(ใต) ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรและเปนบริเวณติดกับพ้ืนท่ี
ของวา UWSA ทหารพมาสงสัญญาณเขาโจมตีวา
ในอนาคตอนัใกล ซึง่บรเิวณทีจ่ะสรางเข่ือนจงึตัง้อยูในพืน้ที่
การสูรบ

โครงการเขื่อนท�าซาง
ปจจุบันมีชื่อเรียกหลายชื่อ อาทิ เขื่อนสาละวิน

ตอนเหนือ หรือเขื่อนมายตง ตามชื่อเมืองโตน ที่ตั้ง
ของเขื่อนในรัฐฉาน เปนการรวมทุนของ กฟผ.อินเตอร 
(บริษัทลูกของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) บริษัท 

China Three Gorges Corp ขอมูลจากกฟผ.เมื่อเดือน
มีนาคม ระบุวาเขื่อนทาซางมีกําลังผลิตติดตั้ง 7,000 
เมกกะวัตต โดยกฟผ.อินเตอร ถือหุน 56.5 % มีวงเงิน
ลงทนุรวม 3.6 แสนลานบาท และระบุวาจะเสนอขายไฟฟา
ใหแกกฟผ. ไดในกลางป 2556

หลังจากการกวาดลางใหญโดยกองทัพพมาในชวง
ป 2539 ทีท่าํใหประชาชนในรัฐฉานกวา 3 แสนคนตองหนี
ภยัสงครามออกจากพืน้ทีซ่ึง่สวนหนึง่คอืพืน้ทีเ่ขือ่นทาซาง 
ในชวงทีผ่านมายงัมกีารสูรบในพืน้ท่ีอยางตอเนือ่ง ทีเ่มอืง
ปหูลงซึง่เปนเขตพืน้ท่ีน้าํทวม ตัง้อยูเหนอืท่ีตัง้เขือ่นทาซาง
ทางทิศตะวันออกฝงสาละวิน ยังมีการปะทะกันระหวาง
กองทัพพมาและกองกําลังชาติพันธุอยางตอเนื่อง ทําให
ชาวบานตองหนีออกจากพ้ืนที่ ปจจุบันเมืองปูหลงจึง
กลายเปนเมืองราง ชาวบานที่ยังไมหนีออกจากหมูบาน
มีเพียงผูที่ยังเปนหวงบาน ที่ดิน ที่นา แมจะตองเสี่ยงกบั
การเปนลูกหาบของทหารพมา 

ในเดือนพฤษภาคม 2554 คนงานชาวจีนที่มา
ทาํงานกอสรางเขือ่นทาซางไดหายตวัไป ภายหลงักองกาํลัง
รฐัฉาน SSA ไดพามาสง จากน้ันกม็กีารเพ่ิมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่เขื่อนทาซางอยางเขมงวด 

แมจะมีการเจรจาสันตภิาพระหวางกองกําลังไทใหญ 
SSA และรัฐบาลพมา แตมีการเพิ่มจํานวนทหารพมา
เขามาในพื้นที่อยางตอเนื่อง และมีการปะทะอยูตลอด 
ทําใหประชาชนไมสามารถกลับคืนสูบานเดิมได สําหรับ
ชาวบานแลวยากที่เชื่อวาจะไมมีการสูรบและกลับไปอยู
หมูบานเดิมอยางสงบและปลอดภัย 

การลงพื้นที่ขององคกรสิ่งแวดลอมไทใหญเมื่อ
ตนเดือนมีนาคม พบวาตั้งแตปลายป 2555 มีคณะวิศวกร
และคนงานชาวจนีและพมาประมาณ 100 คนเขามาทาํงาน 
มีที่ทําการของบริษัทจีน ไทย และพมา มีขอมูลวาไดมีการ
ยายท่ีตั้งเขื่อนจากบานทาศาลา จุดสรางเขื่อนเดิมที่
วางแผนไว ขึ้นไปตามลําน้ําประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่ง
คาดวาจะทําใหน้ําทวมเขาแมน้ําปาง และเมืองกุนเฮง 
ซึ่งเปนเมืองบนเสนทางสําคัญของรัฐฉานระหวางตองยี-
เชียงตุง-ทาขี้เหล็ก 

เมืองกุนเฮง หรือเมืองพันเกาะ อยูบนแมน้ําปาง
ที่มีระบบนิเวศเปนเอกลักษณ คือ แมน้ําแตกสาขา ทําให
เกิดเกาะนอยใหญมากมายและน้ําตกที่ลดหลั่นกันไป 



เปนระบบนเิวศทีง่ดงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะพันธุปลา ที่คนไทใหญรูจัก “ปลานํ้าปาง” 
ที่มีรสชาติอรอย 

จากการสอบถามชาวบานพบวาชาวบานไมรูขอมูล
ของเข่ือนทาซาง วาจะเปนอยางไร นํ้าทวมถึงไหน เพียงแต
ไดยินวาเปนโครงการพัฒนา 

สาํหรบัพืน้ทีป่ารอบๆ เข่ือนทาซางหลายปทีผ่านมา
มีการสัมปทานทําไม ทําใหปาไมที่ เคยอุดมสมบูรณ
ถูกตัดออกไปเปนจํานวนมาก 

นอกจากนั้น ตลอดลําน้ําสาละวินในรัฐฉาน 
มีชาวจีนใชเรือขุดทอง เกือบ 200 ลํา ระหวางสะพาน
ขามน้าํทากอ สาละวนิ และเมอืงปหูลง การขดุทองดงักลาว

ภาพโดยกลุมสิ่งแวดลอมไทใหญ

ทําลายระบบนิเวศของแมน้ําเปนอยางมาก และไมมีใคร
รับรองไดวากระบวนการน้ีปลอยสารพิษใดลงสูแมน้ํา
บาง
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รายงานสรุปสถานการณ�
โครงการเขื่อนบนแม�นํ้าสาละวินในพม�า

โครงการเขื่อนยวาต๊ิด
ตั้งอยูไมไกลจากจุดท่ีแมน้ําปายบรรจบแมน้ํา

สาละวิน ในรัฐคะยา (คะเรนนี) เปนโครงการของบริษัท
ตาถัง (Datang) จากจีน ซึ่งลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MoU) กับรัฐบาลพมาเม่ือป 2553 ขอมูลเดิมระบุวา
เขื่อนยวาต๊ิดมีกําลังผลิตติดต้ัง 600 เมกกะวัตต แตขอมูล
จากเว็บไซตของบริษัทตางถัง ณ เดือนมีนาคม 2556 
ระบุวาเข่ือนมีกําลังผลิตสูงถึง 4,500 เมกกะวัตต 

กลุมสิ่งแวดลอมคะเรนนีรายงานวามีการสัมปทาน
ทําไมอยางมหาศาลในพื้นที่รอบๆ เขื่อนยวาติ๊ด มีการ
ปรับถนนจากลอยกอ ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐคะเรนนี 
สูเมืองบอเลอเค และยวาติ๊ด

หมูบานรอบๆ เข่ือนยวาติด๊ไดอพยพหนภียัสงคราม
ออกจากพ้ืนทีไ่ปกวาสบิปแลว สวนใหญเปนผูลีภ้ยัทีอ่าศัย
ตามแนวชายแดน อยางไรก็ตามขอมูลลาสุดระบุวา
ยังมีชาวบานอาศัยอยูรอบๆ ยวาติ๊ดจํานวนหนึ่งโดย
จัดเปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced 
Persons-IDPS) ชาวบานกลุมนี้ตองหนีไปซอนตัวในชวง
ที่มีการสูรบ

รัฐคะเรนนีเคยมีบทเรียนอันเจ็บปวดจากการสราง
เขื่อนโมบีและโรงไฟฟาลอปตาเม่ือกวา 30 ปกอน 
โรงไฟฟาลอปตาซ่ึงเปนโรงไฟฟาที่มีขนาดใหญเปน
อันดับ 4 ของพมา ทําใหประชาชน 12,000 คน ตองถูก
ถอนรากถอนโคนออกจากถิ่นฐาน กองทัพพมาสงทหาร
นับพันเขามาคุมครองโรงไฟฟา นําไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนานัปประการโดยทหารพมา อาทิ การทารุณ
กรรมทางเพศ การสังหาร และการบังคับใชแรงงานทาส 

นอกจากน้ียังมีการวางกับระเบิดกวา 18,000 อันรอบๆ 
โรงไฟฟาและแนวสายสง

เชนเดียวกับเขื่อนทาซาง หมูบานในพื้นท่ีลุมน้ํา
สาละวินในรัฐคะเรนนีถูกกวาดลางคร้ังใหญในป 2539 
เปนผลใหหมูบานจํานวน 212 แหง ประชากรอยางนอย 
37,000 คน ตองอพยพออกจากพ้ืนท่ี สวนใหญหนีสู
ชายแดนไทยและยังคงไมไดกลับไปยังหมูบานเดิมจนถึง
ปจจุบัน 

เขื่อนยวาติ๊ดมีการสํารวจโดยทีมจีน-พมา เพื่อ
เตรียมกอสรางอยางจริงจังในชวงป 2553 มีรายงานวามี

การซุมโจมตีรถของคณะสํารวจท่ีใกลเมืองพรูโซในเดือน
ธนัวาคมปเดยีวกนั เหตกุารณครัง้นัน้ทาํใหมวีศิวกรชาวจนี
เสียชีวิต 3 ราย 

ตอมาในป 2554 มีการตั้งคายทหารของกองกําลัง
รักษาชายแดนของกองทัพพมา (BGF) หมายเลข 1005 
และมีกองกําลังพิเศษท่ีมีภารกิจรักษาความปลอดภัยของ
คณะสรางเข่ือนชาวจีน รายงานวาผูบัญชาการพิเศษภาค
พื้น 55 ที่มีฐานอยูที่บอลาเค ไดเดินทางไปยังพื้นที่ยวาติ๊ด
เพื่อตรวจการณและรักษาความปลอดภัยแกการกอสราง
เขื่อนอยางเขมงวด

กองกําลังคะเรนนี (KNPP) ไดลงนามตามขอตกลง
หยดุยงิกบักองทพัพมา 14 ขอ ในป 2555 ขอตกลงมีเน้ือหา
ระบถุงึโครงการเข่ือนยวาติด๊วา “จะมกีารสรางความโปรงใส
ในโครงการเขื่อนขนาดใหญ (รวมถึงเขื่อนยวาติ๊ด) ทั้งสอง
ฝายเห็นชอบรวมกันในการใหขอมูลแกสาธารณะ และ
อนุญาตใหประชาชนและองคกรชุมชนหาขอมูลได” 
อยางไรก็ตามเมื่อกลุมสิ่งแวดลอมลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล
กลับถูกจับกุมโดยทางการพมาและหามเขาพื้นที่เขื่อน

ในป 2555 ยังมีรายงานวามีการสัมปทานตัดไม
ในพื้นที่อางเก็บน้ําของเขื่อนอยางกวางขวาง 

โครงการเขื่อนฮัตจี
ตั้งอยูในรัฐกะเหร่ียง หางจากชายแดนไทย-พมา 

ที่บานสบเมย จ.แมฮองสอน 47 กิโลเมตร ลงทุนโดย
กฟผ.อินเตอร รวมกับบริษัทไซโนไฮโดร จากจีน มีกําลัง
ผลติตดิตัง้ 1,360 เมกกะวัตต มลูคาลงทนุ 8 หม่ืนลานบาท 
โครงการเขื่อนฮัตจีถูกคัดคานจากประชาชนในพ้ืนที่

มาโดยตลอด โดยเฉพาะหมูบานในฝงไทยแถบ อ.แมสะเรียง 
และอ.สบเมย จ.แมฮองสอน เน่ืองจากกังวลผลกระทบ
ขามพรมแดนตอระบบนิเวศ พันธุปลา การประมง และ
อางเก็บน้ําของเขื่อนท่ีอาจทวมมาถึงพ้ืนท่ีทํากินและ
อาศัยของหลายหมูบานริมแมน้ําสาละวิน

กลุมสิทธิมนุษยชนกะเหร่ียงรายงานวาชวงกลางป 
2552 กองทัพพมา รวมกบักองกําลังกะเหร่ียงพุทธ (DKBA) 
โจมตีพื้นท่ีของกองกําลังกะเหร่ียงเคเอ็นยูในพ้ืนท่ีพะอัน 
(Pa-an) สงผลใหชาวบานตองหนีภัยความตายมายัง
ประเทศไทยอยางนอย 3,500 คน สวนใหญเปนเด็กและ
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ภาพโดยงานวิจัยปกากญอสาละวิน

ผูหญิง อาศัยอยูในเขต อ.ทาสองยาง จ. ตาก นับเปนการ
โจมตีที่สงผลใหเกิดผูหนีภัยสงครามจากรัฐกะเหร่ียงเขาสู
ประเทศไทยคร้ังใหญที่สุดในรอบ 10 ป รายงานระบุอีกวา
มีกําลังทหารกองทัพพมา 5 กองพัน และ DKBA รวมกวา 
900 นายเขารวมในการโจมตีครั้งนี้ โดยมิไดมีเปาหมาย
ทําลายเพียงแคฐานท่ีม่ันของกองกําลัง KNU เทานั้น 
แตยังมีเปาหมายในการโจมตีพลเรือน คือประชาชน
ในหมูบานตางๆ และคายผูพลัดถิ่นภายในประเทศ พื้นที่
สูรบดังกลาวหางจากพื้นท่ีสรางเขื่อนฮัจจี เพียงประมาณ 
17 กิโลเมตร และใกลเคียงแนวตัดถนนจากชายแดนไทย
เขาสูหัวงานเขื่อน ตลอดจนแนวสายสงไฟฟาสูชายแดนที่ 
จ.ตาก 

สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาพื้นที่กอสรางเขื่อนฮัตจี
และบริเวณใกลเคียงยังคงเปนพื้นสูรบ และยังมีประชาชน
อพยพออกมาจากพื้นที่เนื่องจากความขัดแยงดังกลาว 
ตลอดจนการละเมิดสิทธมินษุยชนโดยกองกําลังทหารพมา 
และ DKBA อาทิ การเรียกเกณฑแรงงานทาส การเรียกเก็บ
ภาษีนอกระบบ และการขมขืน

ภาพโดยเพียรพร ดีเทศน



รายงานสรุปสถานการณ�
โครงการเขื่อนบนแม�นํ้าสาละวินในพม�า

ในสวนของไทย สํานักนายกรัฐมนตรีในชวง พ.ศ.
2552 ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและติดตาม
ผลกระทบดานสิทธิมนษุยชนจากโครงการน้ี และไดจดัเวที
รบัฟงความคิดเหน็จากผูไดรบัผลกระทบในชวง พ.ศ.2554 
ในเวทีรับฟงความคิดเห็นที่อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 
มีชาวบานผูไดรับผลกระทบเขารวมจํานวนมาก ชาวบาน
ไดสะทอนความกังวลเรื่องผลกระทบจากเขื่อน ทั้งในดาน
ระบบนิเวศ วิถีชีวิต และผลกระทบตอชาวบานในฝงพมา 
แตก็ไมไดรับคําตอบจากในเวที

คณะอนุกรรมการมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลให
ทําการศึกษาผลกระทบขามพรมแดนครอบคลุมหมูบาน
ในฝงไทย อยางไรก็ตามจวบจนปจจุบันยังไมมีการศึกษา
ดังกลาว

อยางไรก็ตามชวงท่ีผานมาพบวากฟผ. มีความ
เคล่ือนไหวเพ่ือผลักดันโครงการอยางตอเน่ือง มีรายงาน
วามีการพยายามเจรจากับผูนํากองกําลังสหภาพชนชาติ
กะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู หลายครั้งในชวง พ.ศ.2555 
ชาวบานในพื้นที่ อ.สบเมย ยังรายงานวามีคณะของกฟผ.
และบริษัทจีนลงสํารวจแมน้ําสาละวิน ระหวางสบเมย-
บานแมสามแลบ-บานทาตาฝง สรางความกังวลใจตอ
ชาวบานเปนอยางยิ่ง เนื่องจากไมมีการแจงหรือจัดเวที
ปรึกษากับชุมชนกอน ทั้งที่มีขอเสนอแนะจากสํานักนายก
รัฐมนตรีแลว

การเรงรีบสรางเข่ือนขนาดใหญในเขตรัฐกะเหร่ียง
ของนักลงทุนในพมา เปนอุปสรรคคุกคามตอการเจรจา
สนัตภิาพระหวางกองกาํลงักะเหรีย่ง KNU และรฐับาลพมา 

การเพิ่มกําลังทหารของกองทัพพมาบริเวณที่ตั้งเขื่อนและ
การไมใสใจไยดตีอขอกงัวลของชมุชนท่ีจะไดรบัผลกระทบ 
ทําใหเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้น และทําใหเกิดขอสงสัย
ตอความจริงใจของรัฐบาลพมาในการจัดเจรจาสันติภาพ 

เพียงสองเดือนหลังมีความตกลงหยุดยิงเบ้ืองตน
ก็มีการสงกําลังจํานวนมากเขาไปใหกับคายทหารพมา
ที่ทําการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สรางเขื่อน และ
แผนการจัดตั้งกองพันทหารใหมในพื้นที่ 

ที่ผานมากองทัพ KNU เรียกรองใหยุติโครงการ
เขื่อนฮัตจีจนกวาจะมีแนวทางสันติภาพชัดเจนในพมา 
แตดวยแรงกดดันจากบริษัทจีนและกฟผ. เปนเหตุใหทาง 
KNU ตองยินยอมใหมีการสํารวจพื้นที่สรางเขื่อน 

ปจจุบันกองทัพพมาเพ่ิมจํานวนทหารเขามาใน
พื้นที่รอบๆ เขื่อนฮัตจีทั้งฝงซายและขวา รวมเปน 8 กอง 
และมีรายงานเมื่อตนเดือนมีนาคมวา มีการตัดถนน
เขาสูหัวงานเข่ือนท่ีแมเส็ก และบานแมปะ ซึ่งอยูใกล
ชายแดนที่บานสบเมย

พอ เสง ทวา นักสิ่งแวดลอมชาวกะเหรี่ยงกลาววา 
“รัฐบาลพมาควรแสดงความจริงใจท่ีจะยุติโครงการพัฒนา
ขนาดใหญในพ้ืนท่ีกลุมชาติพนัธุ จนกวาจะมีสนัตภิาพและ
การปฏริปูการเมอืงอยางแทจรงิ เพือ่ประกนัสทิธขิองชมุชน
ทีไ่ดรบัผลกระทบและฝายนกัลงทนุกาํลงัทําลายความหวงั
ของชาวกะเหรี่ยงที่อยากเห็นสันติภาพถาวร”
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