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แมน้ําสาละวิน หรือที่เรียกวาแมน้ํานู หรือ นูเจียง ในประเทศจีน
และแมน้ําตันละวิน หรือ ตานลวิน ในประเทศพมา มีความยาว
ตลอดสายนับแตตนน้ําจนถึงทะเลอันดามัน 2,800 กิโลเมตร
แมนา้ํ สาละวินไหลผานแผนดินเปนโตรกผาลึกจนเกิดทัศนียภาพ
สวยงามทีเ่ รียกกันวา “แกรนดแคนยอนแหงโลกตะวันออก” ดวย
สภาพภูมิประเทศที่งดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ดินแดนทีแ่ มนา้ํ สาละวินไหลผานประเทศจีน ทําใหคณะกรรมการ
มรดกโลกของยูเนสโกไดประกาศใหบริเวณดังกลาวเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติเมือ่ ป 2546 หลังจากทีไ่ ดรบั การประกาศเปนมรดก

โลกเพียงสองเดือน รัฐบาลมณฑลยูนนานก็ประกาศวาจะสรางเขือ่ น
13 เขื่อนบนแมน้ําสาละวินในประเทศจีน
รัฐบาลพมาและไทยก็กาํ ลังผลักดันโครงการเขื่อนถึง 7 แหง และ
โครงการผันน้ําอีกหนึ่งโครงการบนแมน้ําสาละวินตอนลาง แมวา
ใกลบริเวณกอสรางเขือ่ นจะยังคงมีความขัดแยงและการสูร บระหวาง
กองทัพพมาและชนกลุม นอยในรัฐคะเรนนี รัฐกะเหรีย่ ง และรัฐฉาน
ทั้งนี้ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ชุมชนตางๆ ในประเทศจีน พมา
และไทย ไดคดั คานการกอสรางเขือ่ นบนแมนา้ํ สาละวินอยางแข็งขัน
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ซึ่งมีความสําคัญตอพันธุปลา และจะคุกคามหนึ่งในสามของ
พันธุปลา 75 สายพันธุในลําน้ํา การกอสรางเขื่อนขนาดใหญ
ในบริเวณมรดกโลกยังนําไปสูก ารตัดถนนทีจ่ ะทําใหนกั ลาสัตว
ผูลักลอบตัดไม และผูใชทรัพยากรอื่นๆ สามารถเขาไปใน
บริเวณมรดกโลกไดงาย นําไปสูการคุกคามตอความสมบูรณ
ทางชีวภาพของลุมน้ําอันอุดมสมบูรณแหงนี้
ชั ย ชนะอั น น า เหลื อ เชื่ อ ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทาง
สิ่งแวดลอมในประเทศจีนที่กําลังเติบโต คือการที่นายเหวิน
เจียเปา นายกรัฐมนตรีของจีนไดประกาศชะลอโครงการ
ทั้งหมดบนแมน้ําสาละวินเมื่อป 2547 เนื่องจากโครงการ
เหล า นั้ น ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม
ฉบับใหมของจีนกําหนดไว ทวา เมือ่ ป 2554 ทางการจีนก็ได
เผยถึงแผนการกลับมากอสรางเขือ่ นอีกครัง้ โดยเปนสวนหนึง่
ของแผนพัฒนาประเทศ (แผนหาป) ฉบับที่ 12 ของประเทศจีน

ÇÔ·ÂÒá¼‹¹´Ô¹äËÇ
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หนึง่ ในขอกังวลหลักๆ ทีม่ กี ารวิจารณโครงการเขือ่ นบนแมนา้ํ
สาละวิน คือ ความเสี่ยงเรื่องแผนดินไหว แมน้ําสาละวินอยู
บนรอยเลือ่ นของแผนเปลือกโลกอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ
และแผนยูเรเซียน โครงการสวนใหญที่อยูภายใตแผนพัฒนา
ของจีนฉบับที่ 12 จะสรางอยูในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อน

´Ô¹á´¹áË‹§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¢Í§¨Õ¹

ในประเทศจีน แมน้ําสาละวินเปนที่รูจักกันในชื่อ นูเจียง หรือ
“แมน้ําแหงความโกรธเกรี้ยว” ซึ่งเปนชื่อที่ชาวลีซูในพื้นที่
เรียกแมน้ําสายนี้ แมน้ําสาละวิน พรอมดวยแมน้ําลานซาง
(Lancang) หรือตนแมนา้ํ โขง และแมนา้ํ จิงสา (Jinsha) หรือ
ตนแมนา้ํ แยงซี ไดไหลผานบริเวณทีไ่ ดรบั การประกาศใหเปน
มรดกโลกแมน้ําสามสายไหลเคียง (Three Parallel Rivers
World Heritage Site) ซึ่งเปนแหลงของพันธุพืชกวา
7,000 ชนิด และสัตวหายากหรือใกลสูญพันธุอีก 80 ชนิด
ยูเนสโกประมาณการวาแมน้ําสาละวินหลอเลี้ยงพันธุสัตว
รอยละ 25 ของโลกและรอยละ 50 ของประเทศจีน นอกจากนี้
ลุม น้าํ สาละวินในมณฑลยูนนานยังขึน้ ชือ่ เรือ่ งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ตนน้าํ สาละวินคือบานของประชากรประมาณ
หาลานคน จาก 13 ชาติพันธุ ซึ่งสวนใหญทําการเกษตรแบบ
ยังชีพ
คาดการณเขื่อนจะสรางผลกระทบตอพันธุพืชและพันธุสัตว
ในบริเวณลุมน้ําอยางมหาศาล เขื่อนจะรบกวนระบบนิเวศ ¤¹ËÒ»ÅÒªÒÇä·Âàª×éÍÊÒÂ¡ÐàËÃÕèÂ§¡Ñº»ÅÒ·Õè¨Ñºä´Œ¨Ò¡ÊÒÅÐÇÔ¹
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แผนดินไหวหนาแนน ซึง่ เปนบริเวณทีม่ โี อกาสเกิดแผนดินไหว
สูงที่สุดของประเทศจีน ในชวงระหวางปพ.ศ. 2055-2519
มีแผนดินไหวขนาด 6 ริกเตอรหรือสูงกวานั้นเกิดขึ้นในฝง
ตะวันตกของแมน้ําสาละวินถึง 15 ครั้ง หรือโดยเฉลี่ยทุก
30.9 ป แผนดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อป 2551 ในเขตมณฑล
เสฉวน ซึง่ สรางความเสียหายแกเขือ่ นหลายรอยแหง และอาจ
จะเกิดขึน้ เนือ่ งจากอางเก็บน้าํ ของเขือ่ น (เรียกกันวา แผนดินไหว
ที่เกิดจากน้ําหนักของอางเก็บน้ํา - Reservoir Induced
Seismicity) เหตุการณดังกลาวเปนตัวอยางที่ชัดเจนของ
ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแนว
รอยเลื่อนแผนดินไหว
หุบเขาสาละวินยังเคยเกิดเหตุการณดนิ ถลมอยางหนักในชวง
ฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูงมาก ภัยพิบัติเหลานี้
อาจเกิดบอยยิง่ ขึน้ หากมีการสรางอางเก็บน้าํ หรือมีแผนดินไหว
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเขื่ อ นขนาดใหญ หากเขื่ อ นแตกหรื อ น้ํ า ล น
เกินอางเก็บน้าํ ผลกระทบแบบโดมิโนของความลมเหลวของ
เขื่อน อาจนําไปสูการเกิดน้ําทวมใหญในบริเวณตอนลางของ
ลําน้ําได
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ผูที่สนับสนุนการสรางเขื่อนอางวาเขื่อนจะชวยทําใหเกิดการ
พัฒนาและความทันสมัยใหแกพื้นที่ทุรกันดารตลอดลําน้ํา
สาละวิน แตทวา การโยกยายชาวบานที่ไดรับผลกระทบจาก
การสรางเขื่อนในประเทศจีนที่ผานมานั้นมีประวัติที่ไมดีนัก
และหลายคนก็เกรงวาผลประโยชนทกี่ ลาวไวนนั้ จะไมเกิดขึน้
จริง เขือ่ นสาละวินในจีนจะทําใหชนกลุม นอยกวา 50,000 คน
ตองถูกโยกยายถิ่นฐาน โดยมี 144 ครัวเรือนในหมูบาน
เสีย่ วชาปา ใกลบริเวณทีจ่ ะสรางเขือ่ นลิว่ คู (Liuku) ถูกโยกยาย
ไปแลว ทําใหเกิดปญหามากมายทัง้ เรือ่ งบานแหงใหมในแปลง
อพยพมีราคาสูงเกิน ไมสามารถจัดสรรทีท่ าํ กินใหมใหชาวบาน
ได และขาดโครงการชวยเหลือระยะยาว เชน การฝกอาชีพ
เมือ่ ป 2550 ชาวธิเบตคนหนึง่ ซึง่ จะไดรบั ผลกระทบจากเขือ่ น
ที่อยูตอนบนสุด ไดกลาวกับหนังสือพิมพนิวยอรคไทมวา
“ถาชาวบานถูกบังคับใหอพยพเพราะโครงการนี้ วิถชี วี ติ ของ
เราตองหายไป วิถีชีวิตนี้ทําใหเราเปนเราได ถาตองยายไป
ชาวบานก็จะสูญเสียประเพณีดง้ั เดิมไปแนๆ” ทางการไดระบุวา
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจะถูกยายไปยังเมืองที่ไกลออกไป
หรื อ ไปยั ง บริ เวณที่ สู ง กว า เดิ ม ซึ่ ง ที่ ดิ น เหมาะสมกั บ การ
เพาะปลูกนอยกวา

การทีช่ าวบานตองใชฟน เพือ่ หุงหาอาหาร และใชของปาอืน่ ๆ
จะทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งมีอยูจํากัด และ
ทํ า ให เ กิ ด แรงกดดั น ต อ บริ เ วณพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ การแยงกันใชทรัพยากร จะทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางชุมชนที่ยายไปอยูใหมกับชุมชนที่อยูบริเวณนั้นเดิม
อยูแลว อันจะทําใหเกิดปญหาระหวางกลุมชาติพันธุขึ้นได
ในป 2550 มีการอนุญาตใหเริม่ เตรียมการพืน้ ทีก่ อ สรางเขือ่ น
4 เขื่อนจาก 13 เขื่อน โดยมีการปรึกษาหารือชุมชนในพื้นที่
นอยมาก และจนปจจุบนั นีร้ ฐั บาลจีนก็ยงั ไมไดเผยแพรรายงาน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใดๆ
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ชุมชนในพมาและไทยตางกังวลตอผลกระทบสะสมทีจ่ ะเกิดขึน้
จากเขือ่ นบนแมนา้ํ สาละวินในจีน แตยงิ่ กวานัน้ โครงการเขือ่ น
ชุ ด ใหญ ใ นพม า เองก็ อ าจจะส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพมาอยางรุนแรงอีกดวย
ปลาสาละวิ น เป น แหล ง โปรตี น สํ า คั ญ สํ า หรั บ ชุ ม ชนต า งๆ
ในพมา ตะกอนที่พัดพามากับสายน้ําที่อุดมสมบูรณไปดวย
แรธาตุก็ยังหลอเลี้ยงแปลงผักและที่ดินทําการเกษตรตลอด
ลุม น้าํ ผูค นทองถิน่ กักเก็บน้าํ จืดไวในชวงทีน่ า้ํ ขึน้ สูงแลวเก็บ
ไวในบอน้ําของชุมชนเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการ
ชลประทาน ซึ่งชาวบานมีการจัดการน้ําอยางสมดุลยระหวาง
ชวงทีน่ า้ํ ขึน้ และน้าํ ลง น้าํ ทีท่ ว มตามฤดูกาลก็ยงั ชวยใหนา้ํ และ
เติมน้ําใหแกพื้นที่เกษตร หากมีการสรางเขื่อน ผลกระทบตอ
ลุ ม น้ํ า สาละวิ น ตอนล า งก็ จ ะส ง ผลเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ของ
ประชากรกวาหาแสนคน ผลกระทบเหลานี้ไดแก การเปลี่ยน
เสนทางน้ํา การกัดเซาะชายฝง การทําลายเกาะแกงกลางน้ํา
การทําลายการเกษตรในลุมน้ําตอนลาง ความสูญเสียตอการ
ประมง และอางเก็บน้ําของเขื่อนอาจจะไปกระตุนใหเกิด
แผนดินไหวขนาดใหญและทําใหเขื่อนแตกไดในบริเวณที่มี
แนวเลื่อนแผนดินไหวเชนนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จากเขื่อนทั้งเจ็ดโครงการในประเทศพมา เขื่อนฮัตจีจะทําให
เกิดน้ําทวมเขตรักษาพันธุสัตวปาสองแหงในรัฐกะเหรี่ยง
เขื่อนทาซางจะทวมปาสักอันมีคาและเกาะแกงกลางน้ํา รวม
ถึง “เมืองพันเกาะ” หรือ กุนเฮง ในรัฐฉาน สวนเขื่อนเวยจี
จะทวมปาชื้นในรัฐกะเรนนีและรัฐกะเหรี่ยง อุทยานแหงชาติ
สาละวิน และเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน เขื่อนเหลานี้
ยังจะทําใหบริเวณ “โขเก” ซึ่งเปนชวงโคงของแมน้ําสาละวิน

¼ÙŒ¾ÅÑ´¶Ôè¹ÀÒÂã¹ (IDP) ªÒÇ¡ÐàËÃÕèÂ§ ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂá¾·Âà¤Å×èÍ¹·Õè
ÃÔÁ½˜›§áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹ äÁ‹ä¡Å¨Ò¡¨Ø´ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹àÇ‹Â¨Õ ªÒÂá´¹ä·Â-¾Á‹Ò (ÀÒ¾â´Â Pai D.)

บริเวณชายแดนไทย-พมา ซึ่งมีพันธุพืชและสัตวที่หายากอยู
จํานวนมากตองถูกทําลาย บริเวณโขเก มีพันธุพืชและสัตว
42 พันธุที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนพันธุที่กําลังถูกคุกคาม (Red
List of Threatened Species) โดยองคการสหภาพสากล
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) นอกจากนี้
ชาวกะเหรีย่ งในพืน้ ทีย่ งั ใชพชื สมุนไพรและสัตวตา งๆ เพือ่ เปน
อาหารและยารักษาโรค ซึง่ เปนสายพันธุท ว่ี ทิ ยาศาสตรตะวันตก
ยังไมรูจัก

พื้นที่ที่มีความขัดแยง

เขื่อนที่วางแผนวาจะสรางบนแมน้ําสาละวินในประเทศพมา
ตัง้ อยูใ นบริเวณทีม่ กี ารสูร บกับกลุม ชาติพนั ธุ ซึง่ เปนเหตุผลหนึง่
ทีท่ าํ ใหบริเวณนัน้ ยังไมมกี ารพัฒนา ตัง้ แตทเ่ี ริม่ มีการเตรียมการ
โครงการเขือ่ นก็มกี ารเพิม่ กองกําลังทหารพมาในบริเวณกอสราง
เขื่อนมากขึ้น ทําใหมีการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากขึน้ องคการฮิวแมนไรทวอทช (Human Rights Watch)
เครื อ ข า ยปฏิ บั ติ ง านสตรี ไ ทยใหญ (Women’s Action
Network) และกลุมบรรเทาทุกขอื่นๆ ในพมา ไดรายงานวา
ชนกลุมนอยตางๆ เชน ไทยใหญ และกะเหรี่ยงนอกจากจะ

ถูกขับไลออกจากถิน่ ฐานตัวเองแลว ยังมีรายงานถึงการปลน
สะดม ทรมาน ขมขืน หรือเขนฆาอีกดวย
เขื่อนเหลานี้กําลังถูกสรางโดยบริษัทจากไทย จีน และพมา
เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทชิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น
ซึง่ เปนบริษทั สรางเขือ่ นทีใ่ หญทสี่ ดุ ในจีน ไดประกาศขอตกลง
ทีท่ าํ รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
กระทรวงการไฟฟาของประเทศพมา เพื่อรวมกันพัฒนา
โครงการเขื่อนฮัตจี กฟผ.ระบุวาไฟฟารอยละ 75 ที่ผลิตได
จะถูกสงไปประเทศไทยในปพ.ศ. 2562 รายงานผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล อ มของเขื่ อ นฮั ต จี ถู ก วิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า ง
กวางขวางจากผูเชี่ยวชาญตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชน
วามีการศึกษาถึงผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและผลกระทบตอ
ชุมชนนอยกวาความเปนจริง และยังอางวาแทบไมมีการ
คัดคานโครงการโดยชาวบานกะเหรี่ยงในพื้นที่อีกดวย
เขือ่ นทาซางจะเปนเขือ่ นทีใ่ หญทส่ี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเปนการลงทุนทีใ่ หญทสี่ ดุ ในพมา พืน้ ทีท่ จี่ ะสรางเขือ่ นนัน้
อยู ใ นรั ฐ ฉานตอนใต ประเทศไทยจะซื้ อ ไฟฟ า อย า งน อ ย
รอยละ 85 ของปริมาณไฟฟาทีผ่ ลิตไดตอ ป แตขณะนีย้ งั ไมมี
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¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ : à¢×èÍ¹ã¹áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹
à¢×èÍ¹

¤ÇÒÁÊÙ§
(àÁμÃ)

¡íÒÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμ »ÃÐÁÒ³¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã
Ê¶Ò¹Ð***
(MW)
·ÕèμŒÍ§¶Ù¡ÂŒÒÂ¶Ôè¹°Ò¹
¨Õ¹*
à¨ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ: ºÃÔÉÑ·ËÑÇàμÕéÂ¹ 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‹ÒàμÔ§ (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**
¼ÙÃŒ Ç‹ Áâ¤Ã§¡ÒÃ: ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò¢Í§¾Á‹Ò, ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â, ºÃÔÉ·Ñ 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§μŒ¹
(Pre-feasibility study)
ÂÇÒμÔê´ (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
แหงความโกรธเกรี้ยวของประเทศจีน: ความเปราะบางในลุมน้ําที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ)” Water, Cultural Diversity, and the Global
Environmental Change: Emerging Trends, Sustainable Futures? (แมน้ํา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโลก: แนวโนม
อนาคตที่ยั่งยืน?) B.R. Johnston et al. (eds.). UNESCO
** Burma Rivers Network (เครือขายแมน้ําพมา)
*** International Rivers (เครือขายแมน้ํานานาชาติ), China Global Dams Database (ฐานขอมูลเขื่อนจีน), เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555.

áÁ‹¹éíÒÊÒÅÐÇÔ¹ã¹Á¹±ÅÂÙ¹¹Ò¹ (ÀÒ¾â´Â Pai D.)

¼×¹»†ÒÊÒÅÐÇÔ¹ªÒÂá´¹ä·Â-¾Á‹Ò ÍØ´Áä»´ŒÇÂäÁŒÊÑ¡
áÅÐ¾Ñ¹¸Ø¾×ª ¾Ñ¹¸ØÊÑμÇ ¹Ò¹Òª¹Ô´ (ÀÒ¾â´Â Pai D.)

การเปดเผยถึงการลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา มีการระบุวา
การกอสรางเขื่อนทาซางทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง กลุมสิทธิ
มนุษยชนไทยใหญรายงานวา ในชวงสิบปที่ผานมา กองทัพ
พมาไดบังคับชาวบานมากกวา 60,000 คน ใหโยกยาย
ออกจากบริเวณรอบๆ พื้นที่เขื่อนและบริเวณที่จะถูกน้ําทวม
องคกร EarthRights International ชีว้ า โครงการนีจ้ ะทําให
ชาวบานหลายหมืน่ คนตองถูกถอนรากถอนโคนจากแผนดิน
เกิดในรัฐฉาน รัฐกะเรนนี และรัฐกะเหรี่ยง และจากจังหวัด
แม ฮ อ งสอนของประเทศไทยด ว ย นอกจากนี้ ใ นช ว งการ
เตรียมการกอสรางเขื่อนทาซาง มีรายงานถึงชาวบานที่ถูกใช
แรงงานทาส ขมขืน หรือถูกฆาโดยทหารพมา

Ë¹·Ò§·Õè´Õ¡Ç‹Ò

ในเดือนมิถุนายน 2554 การสูรบในบริเวณเขื่อนไดขยาย
ไปยังโครงการเขื่อนอื่นๆ ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากจีน ทําให
มีผลู ภี้ ยั อยางนอย 2,000 คนหลบหนีเขาไปในเขตประเทศจีน
ชาวบานคนหนึง่ เลาวา “พวกเราถูกขูใ หยา ยออกไป แตเราไมรู
วาจะไปที่ไหนและจะอยูรอดไดอยางไร”

โครงการเขื่อนบนแมน้ําสาละวินในจีนเปนสวนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ซึง่ เปนแผนทีจ่ ะ
สงไฟฟาจากมณฑลในภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก
ผูเ ชีย่ วชาญตางเกรงวาเขือ่ นเหลานีจ้ ะไปกอใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมแบบใชพลังงานเขมขนในจีนขึน้ ระลอกใหม และ
จะยิ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ม ากมายในแถบนี้
มากขึน้ ไปอีก นอกจากนี้ ยังเกรงกันวาประวัตศิ าสตรจะซ้าํ รอย
มีเพียงผลประโยชนจากการพัฒนาเพียงนอยนิดตกถึงชุมชน
ที่ตองถูกบังคับยายถิ่นฐาน และความไมเทาเทียมระหวาง
ตะวันตกและตะวันออกของจีนทีม่ อี ยูแ ลวจะยิง่ ถางกวางยิง่ ขึน้
ปจจุบันจีนมีมาตรการเรื่องการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่นา
ชมเชย คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแหงชาติ ไดวางแผน
ที่จะบังคับใชนโยบายการจัดการดานความตองการพลังงาน
และมาตรการประหยัดพลังงานใหมเพื่อลดการใชพลังงานลง
จีนจะสามารถเลี่ยง ไมสรางเขื่อนแหงใหมและมีราคาแพงได
โดยการเพิม่ การลงทุนในมาตรการประหยัดพลังงาน พลังงาน
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ทางเลือก การอนุรักษพลังงานโดยผูใชพลังงาน และโดยการ จะสามารถตอบสนองความตองการพลังงานของประเทศไทย
ไดถึงหนึ่งในสาม
ฟนฟูและพัฒนาการจัดการเขื่อนที่มีอยูแลว

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐ´ÑºÅØ‹Á¹éíÒ

ในประเทศไทย แผนพลังงานนั้นโอนเอียงไปทางการสราง
โรงไฟฟาขนาดใหญขนึ้ ใหม แทนทีจ่ ะหาทางเลือกอืน่ ๆ ยิง่ ไป
กวานัน้ การประมาณคาความตองการไฟฟาสูงกวาความจริง
มาตลอดยังทําใหเกิดการลงทุนสรางโรงไฟฟาใหมๆ มากเกินไป
ทํ า ให เ กิ ด ต น ทุ น ทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มโดยไม จํ า เป น
รวมทัง้ ทําใหคา ไฟของผูบ ริโภคในไทยสูงเกินเหตุ ประเทศไทย
สามารถมีไฟฟาใชสนองความตองการในอนาคตไดดวยการ
สงเสริมการประหยัดพลังงาน การพัฒนาคุณภาพการผลิต
ไฟฟ า ที่ มี อ ยู แ ล ว และการขจั ด อุ ป สรรคที่ กั้ น ขวางการใช
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

ณ ปจจุบนั ยังไมมโี ครงสรางองคกรทางการใดๆ ทีใ่ หประเทศ
ในลุมน้ําสาละวินทั้งสามประเทศสามารถแบงปนการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม สําหรับทั้งลุมน้ําได ควรมีการสรางกรอบ
ระดับภูมภิ าคเพือ่ ใหทงั้ สามประเทศไดแลกเปลีย่ น และจัดการ
กับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนที่กําลังจะเกิดขึ้น
รวมกัน นอกจากนี้การสรางมาตรฐานเพื่อเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ก็เปน
เรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่ ตอการเสริมสรางการแลกเปลีย่ นขามพรมแดน

รายงานล า สุ ด ระบุ ว า ประเทศไทยสามารถเพิ่ ม พลั ง งาน
หมุนเวียนที่ไมไดมาจากเขื่อนขนาดใหญเปนปริมาณ 4,804
เมกกะวัตตภายในป 2573 และลดการนําเขาไฟฟาพลังน้ํา
จากโครงการอยางโครงการเขื่อนในประเทศเพื่อนบาน เชน
เขื่อนสาละวิน จากรอยละ 15 เปนรอยละ 5 ได นอกจากนี้
การผลิตไฟฟาความรอนรวมจากกาซอีก 4,800 เมกกะวัตต

มีความพยายามอยางมีนยั ยะสําคัญในการทบทวนการพัฒนา
เขือ่ นขนาดใหญในจีน รวมทัง้ มีนโยบายใหมเรือ่ งการวางแผน
ไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําสายหลักอยางแมน้ําสาละวิน ความ
สําเร็จทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ในการชะลอโครงการเขือ่ นมิตซง (Myitsone)
บนแมน้ําอิรวะดี และการแลกเปลี่ยนของภาคประชาสังคม
ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ก็ ถื อ ได ว า เป น สั ญ ญาณว า สามารถมี ก าร
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เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ไดในประเทศพมา ความสําเร็จในอดีตของ
การรณรงคระหวางประเทศเพื่อหยุดเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน
ยั ง แสดงให เ ห็ น อี ก ด ว ยว า ผู นํ า ประเทศนั้ น ตอบสนองต อ
แรงกดดันจากสาธารณะ แมวาจะมีผลประโยชนมหาศาล
หนุนหลังเขื่อนเหลานี้ก็ตาม
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เขียนจดหมายไปยังสถานทูตพมา จีน และไทย เพื่อขอให
ชะลอโครงการเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน และใหทําการประเมิน
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตรตอ ลุม น้าํ ทัง้ หมด ดู
ตัวอยางจดหมายไดที่: www.internationalrivers.org/
การเปดวงกวางเพือ่ ถกเถียงเรือ่ งผลกระทบของโครงการเหลานี้ resources/save-the-salween.
อาจจะชวยชีวติ สายน้ําสําคัญที่สุดสายหนึ่งของเอเชียได
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¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¢×èÍ¹ã¹»ÃÐà·È¾Á‹Ò: www.salweenwatch.org
¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¢×èÍ¹ã¹»ÃÐà·È¨Õ¹: www.internationalrivers.org/campaigns/salween-nu-river
ÃÑº¢ŒÍÁÙÅÍÑ¾à´·áÅÐ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ·Õè¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂä´Œ: www.internationalrivers.org/get-connected

