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แมน้ําสาละวิน หรือที่เรียกวาแมน้ํานู หรือ นูเจียง ในประเทศจีน 
และแมน้ําตันละวิน หรือ ตานลวิน ในประเทศพมา มีความยาว
ตลอดสายนับแตตนน้ําจนถึงทะเลอันดามัน 2,800 กิโลเมตร 
แมน้าํสาละวินไหลผานแผนดนิเปนโตรกผาลึกจนเกิดทศันียภาพ
สวยงามทีเ่รียกกนัวา “แกรนดแคนยอนแหงโลกตะวันออก” ดวย
สภาพภูมิประเทศที่งดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ดนิแดนทีแ่มน้าํสาละวนิไหลผานประเทศจนี ทาํใหคณะกรรมการ
มรดกโลกของยูเนสโกไดประกาศใหบรเิวณดังกลาวเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติเมือ่ป 2546 หลงัจากท่ีไดรบัการประกาศเปนมรดก

โลกเพียงสองเดือน รฐับาลมณฑลยูนนานก็ประกาศวาจะสรางเข่ือน 
13 เขื่อนบนแมน้ําสาละวินในประเทศจีน

รัฐบาลพมาและไทยก็กาํลังผลักดันโครงการเข่ือนถึง 7 แหง และ
โครงการผันน้ําอีกหนึ่งโครงการบนแมน้ําสาละวินตอนลาง แมวา
ใกลบริเวณกอสรางเข่ือนจะยังคงมีความขัดแยงและการสูรบระหวาง
กองทัพพมาและชนกลุมนอยในรัฐคะเรนน ีรฐักะเหรีย่ง และรฐัฉาน 
ทั้งนี้ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ชุมชนตางๆ ในประเทศจีน พมา 
และไทย ไดคดัคานการกอสรางเขือ่นบนแมน้าํสาละวนิอยางแขง็ขนั
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ในประเทศจีน แมน้ําสาละวินเปนที่รูจักกันในชื่อ นูเจียง หรือ 
“แมน้ําแหงความโกรธเกร้ียว” ซึ่งเปนชื่อท่ีชาวลีซูในพ้ืนท่ี
เรียกแมน้ําสายนี้ แมน้ําสาละวิน พรอมดวยแมน้ําลานซาง 
(Lancang) หรอืตนแมน้าํโขง และแมน้าํจงิสา (Jinsha) หรอื
ตนแมน้าํแยงซี ไดไหลผานบริเวณท่ีไดรบัการประกาศใหเปน
มรดกโลกแมน้ําสามสายไหลเคียง (Three Parallel Rivers 
World Heritage Site) ซึ่งเปนแหลงของพันธุพืชกวา 
7,000 ชนิด และสัตวหายากหรือใกลสูญพันธุอีก 80 ชนิด 
ยูเนสโกประมาณการวาแมน้ําสาละวินหลอเล้ียงพันธุสัตว
รอยละ 25 ของโลกและรอยละ 50 ของประเทศจีน นอกจากน้ี
ลุมนํ้าสาละวินในมณฑลยูนนานยังข้ึนช่ือเร่ืองความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ตนน้าํสาละวินคอืบานของประชากรประมาณ
หาลานคน จาก 13 ชาติพันธุ ซึ่งสวนใหญทําการเกษตรแบบ
ยังชีพ

คาดการณเขื่อนจะสรางผลกระทบตอพันธุพืชและพันธุสัตว
ในบริเวณลุมน้ําอยางมหาศาล เขื่อนจะรบกวนระบบนิเวศ

ซึ่งมีความสําคัญตอพันธุปลา และจะคุกคามหนึ่งในสามของ
พันธุปลา 75 สายพันธุในลําน้ํา การกอสรางเขื่อนขนาดใหญ
ในบรเิวณมรดกโลกยงันําไปสูการตดัถนนทีจ่ะทําใหนกัลาสตัว 
ผูลักลอบตัดไม และผูใชทรัพยากรอ่ืนๆ สามารถเขาไปใน
บริเวณมรดกโลกไดงาย นําไปสูการคุกคามตอความสมบูรณ
ทางชีวภาพของลุมน้ําอันอุดมสมบูรณแหงนี้

ชัยชนะอันนาเหลือเชื่อของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สิ่งแวดลอมในประเทศจีนที่กําลังเติบโต คือการที่นายเหวิน 
เจียเปา นายกรัฐมนตรีของจีนไดประกาศชะลอโครงการ
ทั้งหมดบนแมน้ําสาละวินเม่ือป 2547 เน่ืองจากโครงการ
เหลานั้นไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายสิ่งแวดลอม
ฉบบัใหมของจีนกาํหนดไว ทวา เมือ่ป 2554 ทางการจีนกไ็ด
เผยถึงแผนการกลับมากอสรางเข่ือนอกีคร้ังโดยเปนสวนหน่ึง
ของแผนพัฒนาประเทศ (แผนหาป) ฉบับท่ี 12 ของประเทศจีน

ÇÔ·ÂÒá¼‹¹ Ố¹äËÇ
หนึง่ในขอกงัวลหลกัๆ ทีม่กีารวจิารณโครงการเขือ่นบนแมน้าํ
สาละวิน คือ ความเสี่ยงเร่ืองแผนดินไหว แมน้ําสาละวินอยู
บนรอยเลือ่นของแผนเปลอืกโลกอนิเดียตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และแผนยูเรเซียน โครงการสวนใหญที่อยูภายใตแผนพัฒนา
ของจีนฉบับท่ี 12 จะสรางอยูในบริเวณท่ีมีแนวรอยเล่ือน¡ÒÃμ ‹ÍÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁμ ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´ÀÑÂ

·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ·ÕèÃØ¹áÃ§¢Öé¹ä Œ́ (ÀÒ¾â´Â: Fan Xiao)
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แผนดินไหวหนาแนน ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดแผนดินไหว
สูงที่สุดของประเทศจีน ในชวงระหวางปพ.ศ. 2055-2519 
มีแผนดินไหวขนาด 6 ริกเตอรหรือสูงกวานั้นเกิดขึ้นในฝง
ตะวันตกของแมน้ําสาละวินถึง 15 ครั้ง หรือโดยเฉล่ียทุก 
30.9 ป แผนดินไหวคร้ังรุนแรงเมื่อป 2551 ในเขตมณฑล
เสฉวน ซึง่สรางความเสยีหายแกเขือ่นหลายรอยแหง และอาจ
จะเกิดข้ึนเน่ืองจากอางเก็บนํ้าของเข่ือน (เรียกกันวา แผนดินไหว
ที่เกิดจากน้ําหนักของอางเก็บน้ํา - Reservoir Induced 
Seismicity) เหตุการณดังกลาวเปนตัวอยางที่ชัดเจนของ
ความเส่ียงจากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแนว
รอยเลื่อนแผนดินไหว

หบุเขาสาละวินยงัเคยเกิดเหตุการณดนิถลมอยางหนักในชวง
ฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูงมาก ภัยพิบัติเหลานี้
อาจเกิดบอยย่ิงข้ึนหากมีการสรางอางเก็บนํ้า หรือมีแผนดินไหว
ที่เกิดขึ้นจากเข่ือนขนาดใหญ หากเข่ือนแตกหรือน้ําลน
เกนิอางเกบ็น้าํ ผลกระทบแบบโดมโินของความลมเหลวของ
เข่ือน อาจนําไปสูการเกิดน้ําทวมใหญในบริเวณตอนลางของ
ลํานํ้าได

¼Å¡ÃÐ·º·Ò§ÊÑ§¤Á
ผูที่สนับสนุนการสรางเข่ือนอางวาเข่ือนจะชวยทําใหเกิดการ
พัฒนาและความทันสมัยใหแกพื้นที่ทุรกันดารตลอดลําน้ํา
สาละวิน แตทวา การโยกยายชาวบานที่ไดรับผลกระทบจาก
การสรางเขื่อนในประเทศจีนที่ผานมานั้นมีประวัติที่ไมดีนัก 

และหลายคนกเ็กรงวาผลประโยชนทีก่ลาวไวนัน้จะไมเกดิขึน้
จริง เข่ือนสาละวินในจีนจะทําใหชนกลุมนอยกวา 50,000 คน 
ตองถูกโยกยายถ่ินฐาน โดยมี 144 ครัวเรือนในหมูบาน
เส่ียวชาปา ใกลบริเวณท่ีจะสรางเข่ือนล่ิวคู (Liuku) ถูกโยกยาย
ไปแลว ทาํใหเกดิปญหามากมายท้ังเร่ืองบานแหงใหมในแปลง
อพยพมรีาคาสงูเกนิ ไมสามารถจดัสรรทีท่าํกนิใหมใหชาวบาน
ได และขาดโครงการชวยเหลือระยะยาว เชน การฝกอาชีพ 

เมือ่ป 2550 ชาวธเิบตคนหนึง่ซึง่จะไดรบัผลกระทบจากเขือ่น
ที่อยูตอนบนสุด ไดกลาวกับหนังสือพิมพนิวยอรคไทมวา 
“ถาชาวบานถกูบงัคบัใหอพยพเพราะโครงการนี ้วถิชีวีติของ
เราตองหายไป วิถีชีวิตนี้ทําใหเราเปนเราได ถาตองยายไป 
ชาวบานก็จะสูญเสียประเพณีด้ังเดิมไปแนๆ ” ทางการไดระบุวา
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจะถูกยายไปยังเมืองที่ไกลออกไป
หรือไปยังบริเวณท่ีสูงกวาเดิม ซึ่งที่ดินเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกนอยกวา 

การท่ีชาวบานตองใชฟนเพือ่หงุหาอาหาร และใชของปาอืน่ๆ 
จะทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรในพื้นท่ีซึ่งมีอยูจํากัด และ
ทําใหเกิดแรงกดดันตอบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ี การแยงกนัใชทรพัยากร จะทําใหเกดิความขัดแยง
ระหวางชุมชนที่ยายไปอยูใหมกับชุมชนที่อยูบริเวณนั้นเดิม
อยูแลว อันจะทําใหเกิดปญหาระหวางกลุมชาติพันธุขึ้นได

ในป 2550 มกีารอนุญาตใหเร่ิมเตรียมการพ้ืนท่ีกอสรางเข่ือน 
4 เขื่อนจาก 13 เขื่อน โดยมีการปรึกษาหารือชุมชนในพ้ืนที่
นอยมาก และจนปจจบุนันีร้ฐับาลจีนกย็งัไมไดเผยแพรรายงาน
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมใดๆ

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÅØ‹Á¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹μÍ¹Å‹Ò§ã¹¾Á‹ÒáÅÐä·Â
ชุมชนในพมาและไทยตางกังวลตอผลกระทบสะสมท่ีจะเกิดข้ึน
จากเขือ่นบนแมน้าํสาละวนิในจนี แตยิง่กวานัน้ โครงการเขือ่น
ชุดใหญในพมาเองก็อาจจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพมาอยางรุนแรงอีกดวย

ปลาสาละวินเปนแหลงโปรตีนสําคัญสําหรับชุมชนตางๆ 
ในพมา ตะกอนที่พัดพามากับสายน้ําที่อุดมสมบูรณไปดวย
แรธาตุก็ยังหลอเล้ียงแปลงผักและท่ีดินทําการเกษตรตลอด
ลุมน้าํ ผูคนทองถิน่กกัเกบ็น้าํจดืไวในชวงท่ีน้าํขึน้สงูแลวเก็บ
ไวในบอน้ําของชุมชนเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการ
ชลประทาน ซึ่งชาวบานมีการจัดการน้ําอยางสมดุลยระหวาง
ชวงท่ีน้าํขึน้และน้าํลง น้าํทีท่วมตามฤดกูาลกย็งัชวยใหน้าํและ

เติมน้ําใหแกพื้นท่ีเกษตร หากมีการสรางเขื่อน ผลกระทบตอ
ลุมน้ําสาละวินตอนลางก็จะสงผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ประชากรกวาหาแสนคน ผลกระทบเหลานี้ไดแก การเปลี่ยน
เสนทางนํ้า การกัดเซาะชายฝง การทําลายเกาะแกงกลางน้ํา 
การทําลายการเกษตรในลุมน้ําตอนลาง ความสูญเสียตอการ
ประมง และอางเก็บน้ําของเขื่อนอาจจะไปกระตุนใหเกิด
แผนดินไหวขนาดใหญและทําใหเข่ือนแตกไดในบริเวณที่มี
แนวเลื่อนแผนดินไหวเชนนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากเข่ือนทั้งเจ็ดโครงการในประเทศพมา เขื่อนฮัตจีจะทําให
เกิดน้ําทวมเขตรักษาพันธุสัตวปาสองแหงในรัฐกะเหร่ียง 
เขื่อนทาซางจะทวมปาสักอันมีคาและเกาะแกงกลางนํ้า รวม
ถึง “เมืองพันเกาะ” หรือ กุนเฮง ในรัฐฉาน สวนเขื่อนเวยจี
จะทวมปาชื้นในรัฐกะเรนนีและรัฐกะเหร่ียง อุทยานแหงชาติ
สาละวิน และเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน เขื่อนเหลานี้
ยังจะทําใหบริเวณ “โขเก” ซึ่งเปนชวงโคงของแมน้ําสาละวิน



บริเวณชายแดนไทย-พมา ซึ่งมีพันธุพืชและสัตวที่หายากอยู
จํานวนมากตองถูกทําลาย บริเวณโขเก มีพันธุพืชและสัตว 
42 พันธุที่ถูกข้ึนทะเบียนเปนพันธุที่กําลังถูกคุกคาม (Red 
List of Threatened Species) โดยองคการสหภาพสากล
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) นอกจากน้ี 
ชาวกะเหรีย่งในพืน้ทีย่งัใชพชืสมนุไพรและสตัวตางๆ เพ่ือเปน
อาหารและยารักษาโรค ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีวิทยาศาสตรตะวันตก
ยังไมรูจัก 

พื้นที่ที่มีความขัดแยง
เข่ือนท่ีวางแผนวาจะสรางบนแมน้ําสาละวินในประเทศพมา
ต้ังอยูในบริเวณท่ีมีการสูรบกับกลุมชาติพันธุ ซ่ึงเปนเหตุผลหน่ึง
ท่ีทําใหบริเวณน้ันยังไมมีการพัฒนา ต้ังแตท่ีเร่ิมมีการเตรียมการ
โครงการเข่ือนก็มีการเพ่ิมกองกําลังทหารพมาในบริเวณกอสราง
เขื่อนมากข้ึน ทําใหมีการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากข้ึน องคการฮวิแมนไรทวอทช (Human Rights Watch) 
เครือขายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ (Women’s Action 
Network) และกลุมบรรเทาทุกขอื่นๆ ในพมา ไดรายงานวา
ชนกลุมนอยตางๆ เชน ไทยใหญ และกะเหร่ียงนอกจากจะ

ถกูขับไลออกจากถิน่ฐานตวัเองแลว ยงัมรีายงานถงึการปลน
สะดม ทรมาน ขมขืน หรือเขนฆาอีกดวย

เขื่อนเหลานี้กําลังถูกสรางโดยบริษัทจากไทย จีน และพมา 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทชิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น 
ซึง่เปนบริษทัสรางเข่ือนท่ีใหญทีส่ดุในจีน ไดประกาศขอตกลง
ทีท่าํรวมกบัการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
กระทรวงการไฟฟาของประเทศพมา เพื่อรวมกันพัฒนา
โครงการเขื่อนฮัตจี กฟผ.ระบุวาไฟฟารอยละ 75 ที่ผลิตได
จะถูกสงไปประเทศไทยในปพ.ศ. 2562 รายงานผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมของเขื่อนฮัตจีถูกวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวางจากผูเช่ียวชาญตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชน 
วามกีารศกึษาถงึผลกระทบทางสิง่แวดลอมและผลกระทบตอ
ชุมชนนอยกวาความเปนจริง และยังอางวาแทบไมมีการ
คัดคานโครงการโดยชาวบานกะเหร่ียงในพ้ืนท่ีอีกดวย

เข่ือนทาซางจะเปนเข่ือนท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และเปนการลงทุนท่ีใหญทีส่ดุในพมา พืน้ท่ีทีจ่ะสรางเข่ือนน้ัน
อยูในรัฐฉานตอนใต ประเทศไทยจะซ้ือไฟฟาอยางนอย
รอยละ 85 ของปริมาณไฟฟาทีผ่ลติไดตอป แตขณะน้ียงัไมมี

¼ÙŒ¾ÅÑ´¶Ôè¹ÀÒÂã¹ (IDP) ªÒÇ¡ÐàËÃÕèÂ§ ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂá¾·Â �à¤Å×èÍ¹·Õè
ÃÔÁ½˜›§áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹ äÁ‹ä¡Å¨Ò¡ Ø̈´ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹àÇ‹Â Ṏ ªÒÂá´¹ä·Â-¾Á‹Ò (ÀÒ¾â´Â Pai D.)
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¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ : à¢×èÍ¹ã¹áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹
à¢×èÍ¹ ¤ÇÒÁÊÙ§ 

(àÁμÃ)
¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμ 

(MW)
»ÃÐÁÒ³ í̈Ò¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã
·Õèμ ŒÍ§¶Ù¡ÂŒÒÂ¶Ôè¹°Ò¹

Ê¶Ò¹Ð***

Ṏ¹*
à¨ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ: ºÃÔÉÑ·ËÑÇàμ ÕéÂ¹ Huadian Corporation

«Í§¶‹Ò (Songta) 307 4,200 3,633 ¡íÒÅÑ§àμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè
»‚›¨§ÅÑèÇ (Bingzhongluo) 55 1,600 0 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ËÁ‹Ò¨Õé (Maji) 300 4,200 19,830 ¡íÒÅÑ§àμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè
ÅÙ‹ËÁ‹Òàμ Ô§ (Lumadeng) 165 2,000 6,092 ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè ¶Ù¡ªÐÅÍªÑèÇ¤ÃÒÇ
¿Ù¡Œ§ (Fugong) 60 400 682 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ºÕà¨ÕÂ§ (Bijiang) 118 1,500 5,186 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ÂÒºÕÅÑèÇ (Yabiluo) 133 1,800 3,982 ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè¶Ù¡ªÐÅÍªÑèÇ¤ÃÒÇ
ËÅÙà©‹Â (Lushui) 175 2,400 6,190 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ÅÔèÇ¤Ù‹ (Liuku) 35.5 180 411 ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè¶Ù¡ªÐÅÍªÑèÇ¤ÃÒÇ
©×Íâμ ‹ä¨Œ (Shitouzai) 59 440 687 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ä«‹à¡ŽÍ (Saige) 79 1,000 1,882 ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¾×é¹·Õè¶Ù¡ªÐÅÍªÑèÇ¤ÃÒÇ
àËÂÔ¹«Ò§ªÙ‹ (Yansangshu) 84 1,000 2,470 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
¡ÇÒ§â¾ (Guangpo) 58 600 34 ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
ÃÇÁ 21,320 51,079

¾Á‹Ò**
¼ÙŒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò¢Í§¾Á‹Ò, ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â, ºÃÔÉÑ·ä«â¹äÎâ´Ã Sinohydro Corporation, 
ºÃÔÉÑ· Power Machines ¢Í§ÃÑÊà«ÕÂ, ºÃÔÉÑ· Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment, ºÃÔÉÑ· Tasang 
Hydropower Company, Ltd, ºÃÔÉÑ· Hanergy Holdings Group, ºÃÔÉÑ· Gold Water Resources Co Ltd.

¡ØŽ¹âËÅ§ (Kun Long) äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ 2,400 äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
Ë¹Í§»‰Ò (Nong Pa) äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ 1,200 äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ÍÂÙ‹ã¹á¼¹
·‹Ò«Ò§ (Tasang) 230 7,110 60,000+ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œàº×éÍ§μ Œ¹ 

(Pre-feasibility study)
ÂÇÒμ Ôê´ (Ywathit) äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ 600 äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ 

(Feasibility study)
àÇ‹Â¨Õ (Weigyi) 168 4,540 30,250 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ
´Ò-¡ÇÔ¹ (Dagwin) 49 792 äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ
ÎÑμ¨Õ (Hatgyi) 100 1,190 2,400 ¡íÒÅÑ§àμÃÕÂÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼Å¡ÃÐ·º

·Ò§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¤ÃÑé§·Õè 2
ÃÇÁ 17,832 92,650
ÃÇÁ¢Í§à¢×èÍ¹·Ñé§ËÁ´ 39,152 143,729+

ที่มา: 
* Brian Tilt (2012). “Damming China’s Angry River: Vulnerability in a Culturally and Biologically Diverse Watershed, (การสรางเขื่อนบนแมน้ํา
แหงความโกรธเกร้ียวของประเทศจีน: ความเปราะบางในลุมนํ้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ)” Water, Cultural Diversity, and the Global 
Environmental Change: Emerging Trends, Sustainable Futures? (แมน้ํา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโลก: แนวโนม 
อนาคตท่ียั่งยืน?) B.R. Johnston et al. (eds.). UNESCO
** Burma Rivers Network (เครือขายแมน้ําพมา)
*** International Rivers (เครือขายแมน้ํานานาชาติ), China Global Dams Database (ฐานขอมูลเขื่อนจีน), เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555.



การเปดเผยถึงการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา มีการระบุวา
การกอสรางเข่ือนทาซางทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง กลุมสิทธิ
มนุษยชนไทยใหญรายงานวา ในชวงสิบปที่ผานมา กองทัพ
พมาไดบังคับชาวบานมากกวา 60,000 คน ใหโยกยาย
ออกจากบริเวณรอบๆ พื้นที่เขื่อนและบริเวณท่ีจะถูกน้ําทวม 
องคกร EarthRights International ชีว้าโครงการนีจ้ะทาํให
ชาวบานหลายหม่ืนคนตองถกูถอนรากถอนโคนจากแผนดิน
เกิดในรัฐฉาน รัฐกะเรนนี และรัฐกะเหรี่ยง และจากจังหวัด
แมฮองสอนของประเทศไทยดวย นอกจากนี้ในชวงการ
เตรียมการกอสรางเขื่อนทาซาง มีรายงานถึงชาวบานที่ถูกใช
แรงงานทาส ขมขืน หรือถูกฆาโดยทหารพมา 

ในเดือนมิถุนายน 2554 การสูรบในบริเวณเข่ือนไดขยาย
ไปยังโครงการเขื่อนอื่นๆ ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากจีน ทําให
มผีูลีภ้ยัอยางนอย 2,000 คนหลบหนเีขาไปในเขตประเทศจีน 
ชาวบานคนหน่ึงเลาวา “พวกเราถูกขูใหยายออกไป แตเราไมรู
วาจะไปที่ไหนและจะอยูรอดไดอยางไร”

Ë¹·Ò§·Õè Ṍ¡Ç‹Ò
โครงการเขื่อนบนแมน้ําสาละวินในจีนเปนสวนหนึ่งของแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ซึง่เปนแผนท่ีจะ
สงไฟฟาจากมณฑลในภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก 
ผูเชีย่วชาญตางเกรงวาเขือ่นเหลานีจ้ะไปกอใหเกดิการพฒันา
อตุสาหกรรมแบบใชพลงังานเขมขนในจีนขึน้ระลอกใหม และ
จะย่ิงทําใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูมากมายในแถบนี้
มากข้ึนไปอีก นอกจากน้ี ยังเกรงกันวาประวัติศาสตรจะซํ้ารอย 
มเีพียงผลประโยชนจากการพฒันาเพยีงนอยนดิตกถงึชมุชน
ที่ตองถูกบังคับยายถิ่นฐาน และความไมเทาเทียมระหวาง
ตะวันตกและตะวันออกของจีนท่ีมีอยูแลวจะย่ิงถางกวางย่ิงข้ึน

ปจจุบันจีนมีมาตรการเรื่องการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่นา
ชมเชย คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแหงชาติ ไดวางแผน
ที่จะบังคับใชนโยบายการจัดการดานความตองการพลังงาน
และมาตรการประหยัดพลังงานใหมเพ่ือลดการใชพลังงานลง 
จีนจะสามารถเลี่ยง ไมสรางเขื่อนแหงใหมและมีราคาแพงได
โดยการเพ่ิมการลงทุนในมาตรการประหยัดพลงังาน พลงังาน

áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹ã¹Á¹±ÅÂÙ¹¹Ò¹ (ÀÒ¾â´Â Pai D.) ¼×¹»†ÒÊÒÅÐÇÔ¹ªÒÂá´¹ä·Â-¾Á‹Ò ÍØ´Áä» Œ́ÇÂäÁŒÊÑ¡
áÅÐ¾Ñ¹¸Ø�¾×ª ¾Ñ¹¸Ø�ÊÑμÇ � ¹Ò¹Òª¹Ô´ (ÀÒ¾â´Â Pai D.)
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à¡ÉμÃÃÔÁ¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹ à»š¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒËÒÃ¢Í§ªØÁª¹ÊÍ§½˜›§¹éíÒμÅÍ´Ä Ù́áÅŒ§ (ÀÒ¾â´Â Pai D.)

ทางเลือก การอนุรักษพลังงานโดยผูใชพลังงาน และโดยการ
ฟนฟูและพัฒนาการจัดการเขื่อนที่มีอยูแลว

ในประเทศไทย แผนพลังงานน้ันโอนเอียงไปทางการสราง
โรงไฟฟาขนาดใหญขึน้ใหม แทนทีจ่ะหาทางเลอืกอืน่ๆ ยิง่ไป
กวานัน้ การประมาณคาความตองการไฟฟาสงูกวาความจรงิ
มาตลอดยังทําใหเกิดการลงทุนสรางโรงไฟฟาใหมๆ  มากเกินไป 
ทําใหเกิดตนทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอมโดยไมจําเปน 
รวมทัง้ทาํใหคาไฟของผูบรโิภคในไทยสงูเกนิเหต ุประเทศไทย
สามารถมีไฟฟาใชสนองความตองการในอนาคตไดดวยการ
สงเสริมการประหยัดพลังงาน การพัฒนาคุณภาพการผลิต
ไฟฟาที่มีอยูแลว และการขจัดอุปสรรคท่ีกั้นขวางการใช
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

รายงานลาสุดระบุวาประเทศไทยสามารถเพ่ิมพลังงาน
หมุนเวียนที่ไมไดมาจากเขื่อนขนาดใหญเปนปริมาณ 4,804 
เมกกะวัตตภายในป 2573 และลดการนําเขาไฟฟาพลังน้ํา
จากโครงการอยางโครงการเขื่อนในประเทศเพื่อนบาน เชน 
เข่ือนสาละวิน จากรอยละ 15 เปนรอยละ 5 ได นอกจากนี้
การผลิตไฟฟาความรอนรวมจากกาซอีก 4,800 เมกกะวัตต

จะสามารถตอบสนองความตองการพลงังานของประเทศไทย
ไดถึงหนึ่งในสาม

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐ´ÑºÅØ‹Á¹éíÒ
ณ ปจจบุนั ยงัไมมโีครงสรางองคกรทางการใดๆ ทีใ่หประเทศ
ในลุมน้ําสาละวินท้ังสามประเทศสามารถแบงปนการศึกษา
ทางเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ และคณุคาทางสงัคม วฒันธรรม 
และสิ่งแวดลอม สําหรับท้ังลุมน้ําได ควรมีการสรางกรอบ
ระดับภูมภิาคเพ่ือใหทัง้สามประเทศไดแลกเปล่ียน และจัดการ
กับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนท่ีกําลังจะเกิดขึ้น
รวมกัน นอกจากน้ีการสรางมาตรฐานเพ่ือเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ก็เปน
เรือ่งท่ีสาํคญัยิง่ตอการเสรมิสรางการแลกเปลีย่นขามพรมแดน 

มคีวามพยายามอยางมนียัยะสาํคญัในการทบทวนการพัฒนา
เขือ่นขนาดใหญในจีน รวมท้ังมนีโยบายใหมเร่ืองการวางแผน
ไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําสายหลักอยางแมน้ําสาละวิน ความ
สําเร็จท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในการชะลอโครงการเข่ือนมิตซง (Myitsone) 
บนแมน้ําอิรวะดี และการแลกเปลี่ยนของภาคประชาสังคม
ที่กําลังเกิดขึ้น ก็ถือไดวาเปนสัญญาณวาสามารถมีการ



¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¢×èÍ¹ã¹»ÃÐà·È¾Á‹Ò: www.salweenwatch.org 
¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμ ÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¢×èÍ¹ã¹»ÃÐà·È¨Õ¹: www.internationalrivers.org/campaigns/salween-nu-river
ÃÑº¢ŒÍÁÙÅÍÑ¾à´·áÅÐ»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ·Õè¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂä Œ́: www.internationalrivers.org/get-connected
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เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดในประเทศพมา ความสําเร็จในอดีตของ
การรณรงคระหวางประเทศเพื่อหยุดเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน
ยังแสดงใหเห็นอีกดวยวาผูนําประเทศน้ันตอบสนองตอ
แรงกดดันจากสาธารณะ แมวาจะมีผลประโยชนมหาศาล
หนุนหลังเข่ือนเหลานี้ก็ตาม 

การเปดวงกวางเพ่ือถกเถียงเร่ืองผลกระทบของโครงการเหลาน้ี
อาจจะชวยชีวติสายน้ําสําคัญที่สุดสายหนึ่งของเอเชียได

¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶·íÒÍÐäÃä´ŒºŒÒ§
เขียนจดหมายไปยังสถานทูตพมา จีน และไทย เพื่อขอให
ชะลอโครงการเข่ือนบนแมน้ําสาละวิน และใหทําการประเมิน
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเชงิยทุธศาสตรตอลุมน้าํทัง้หมด ดู
ตัวอยางจดหมายไดที่: www.internationalrivers.org/
resources/save-the-salween.


