ยอนรอย : ลําดับเหตุการณโครงการเขื่อนสาละวิน
รวบรวมโดย มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ
ธันวาคม 2550
พ.ศ. 2522 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศที่จะศึกษาโครงการผันน้ําจากลําน้ํา
สาขาของแมน้ําโขงและแมน้ําสาละวิน จํานวน 14 โครงการ
พ.ศ. 2524 กฟผ. เสนอรายงานการศึกษาโครงการไฟฟาพลังน้ําสาละวินชายแดนไทย-พมา
ประกอบดวยเขื่อนสาละวินตอนบน และเขื่อนสาละวินตอนลาง กําลังการผลิต 4,540 เมกะวัตต และ 792
เมกะวัตต ตามลําดับ
พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะทํางานรวมเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําในแนวชายแดนไทย-พมา โดยมีผูแทนจากการไฟฟาพมา, สํานักงานพลังงานแหงชาติ
และ กฟผ. รวมเปนคณะทํางาน
พ.ศ. 2534 คณะทํางานรวมเห็นชอบรับความชวยเหลือดานการเงิน จากบริษัทพัฒนาพลังงานไฟฟา
(Electricity Power Development Company) หรือ อีพีดีซี ของญี่ปุน โดย อีพีดีซี เปนผูจัดทํา
การศึกษาเบื้องตนของโครงการ
พ.ศ. 2535 รายงานการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนแลวเสร็จ โดย อีพีดีซี เสนอโครงการไฟฟาพลัง
น้ํา 8 โครงการ กําลังผลิตติดตั้งรวม 6,397.5 เมกะวัตต ใชเงินลงทุนประมาณ 5,120 ลานเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 215,040 ลานบาท) หรืออาจสูงถึง 7,000-8,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามรายงานสรุปของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี และนอรคอนซัล ทั้งนี้โครงการเขื่อนสาละวินตอนบนและเขื่อนสาละวิน
ตอนลาง อยูในขอเสนอนั้นดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กฟผ. ในป 2524
มิถุนายน 2535 นอรคอนซัลเสนอรายงาน “การสงเสริมความรวมมือในอนุภูมิภาคระหวางกัมพูชา, ลาว,
ไทย, เวียดนาม และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” ตอเอดีบี โดยเสนอใหศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการสรางเขื่อนในลุมน้ําสาละวินทั้งหมด รวมถึงโครงการเขื่อนสาละวินตอนบน และเขื่อนสาละวิน
ตอนลาง
พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการผันน้ําจากลุมน้ําสาละวินลงสูลุมน้ําเจาพระยา โดยบรรจุ
โครงการเขื่อนสาละวินไวในแผนงานดังกลาวดวย
มกราคม 2538 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) ระบุภายหลังเดินทาง
ไปเยือนพมาวา นายพลขิ่น ยุน เห็นดวยกับรายงานการศึกษาความเหมาะสม และพรอมที่จะสนับสนุนให
มีการกอสรางเขื่อนสาละวินในพื้นที่ที่ไมมีความขัดแยง
พฤษภาคม 2538 บริษัท ปญญา คอนซัลเตนท จํากัด จัดทําการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของ
โครงการผันน้ําสาละวิน-เมย-เขื่อนภูมิพล เสนอตอกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และตอมา
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เห็นชอบใหดําเนินโครงการผันน้ําสาละวิน-เมย-เขื่อน
ภูมิพลตอไป
กรกฎาคม 2539 รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) กับรัฐบาลพมา เพือ
่ ขอซื้อไฟฟาจาก
พมาจํานวน 1,500 เมกะวัตต ภายในป 2553 และกลาววาจะลงนามบันทึกความเขาใจเพื่อสรางเขื่อนกับ
รัฐบาลพมาในอนาคต

ธันวาคม 2545 นายสิทธิพร รัตโนภาส ผูวาการ กฟผ. เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลพมาเกี่ยวกับการ
สรางเขื่อนสาละวินชายแดนตอนบน และเขื่อนสาละวินชายแดนตอนลาง และกลาวภายหลังวา กฟผ.
พรอมจะเปนผูลงทุนในโครงการ เพียงแตจะตองไมแปรรูปกฟผ. พรอมกลาววาเขื่อนทั้งสองจะทําใหคา
ไฟฟาถูกลง 15 สตางคตอหนวย และเริ่มผลักดันโครงการอยางจริงจังอีกครั้ง
กุมภาพันธ 2546 กฟผ. เขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา วาจะทําความตกลงกับ
รัฐบาลพมาในเรื่องการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม
ภายในป
มีนาคม 2546 ประธานบริษัทไชนา แมชชิเนอรี่ อีควิปเมนท – บริษัทรับเหมาสรางเขื่อนของจีน แสดง
ความสนใจที่จะรวมลงทุนในโครงการสรางเขื่อนสาละวิน ในวงเงิน 200,000 ลานบาท ขณะที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระบุวา รัฐบาลไทยสนับสนุนโครงการนี้ เนื่องจากจะชวยลดตนทุนการผลิต
กระแสไฟฟา เพราะไฟฟาพลังน้ําไมมีตนทุนดานเชื้อเพลิง ดานนายสิทธิพร รัตโนภาส ผูวาการ กฟผ.
กลาววา เขื่อนสาละวินจะมีมูลคาการลงทุนรวมดอกเบี้ยทั้งหมด 3.7 แสนลานบาท จะมีโรงไฟฟาทั้งหมด
5 โรง โดย 2 แหงจะตั้งอยูบริเวณชายแดนไทย-พมา ซึ่งฝายไทยจะลงทุนเอง และตั้งเปนกองทุนรวมทุน
กับพมา สัดสวน 50 ตอ 50 สําหรับโรงไฟฟาอีก 3 แหงจะตั้งอยูในพมา
เมษายน 2546 นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา พรอมดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงพื้นที่
อําเภอแมสะเรียง และเยือนหมูบานทาตาฝง พบวาชาวบานในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบจากเขื่อนยัง
ไมไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
มิถุนายน 2546 แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาป 2546-2559 ของกฟผ. ไดบรรจุโครงการเขื่อนสาละ
วินไวในแผน ซึ่งระบุวาจะเริ่มผลิตไฟฟาไดภายในป 2556 ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานกลาววา โครงการเขื่อนสาละวินถือเปนโครงการสําคัญทางดานพลังงานของประเทศ และจะ
เดินหนาโครงการอยางจริงจังหากตนทุนไฟฟาถูกเพียง 90 สตางคจริง
ดานสมาชิกวุฒิสภา น.พ.นิรันดร พิทักษวัชระ ตั้งขอสังเกตวา ตนทุนการสรางเขื่อนอาจจะสูงกวาที่ระบุไว
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบนรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ยังมีการเคลื่อนตัวอยู และเกิดแผนดินไหว
บอยครั้ง ฉะนั้นจะตองใชตนทุนมหาศาลในการรับมือกับปญหาแผนดินไหว และเปนไปไมไดเลยที่คาไฟ
จะมีราคาเพียง 90 สตางคตามที่ กฟผ.อาง ในขณะที่ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ กลาววา กฟผ. ยังปดบัง
ตนทุนหลายๆ อยาง เชน ยังไมมีการพูดถึงพื้นที่น้ําทวม 18 หมูบาน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน
ขณะเดียวกัน บริษัทยักษใหญดานพลังงานของจีนไดรวมตัวกันกอตั้งบริษัทรวมทุน ชื่อวา “ยูนนาน หัว
เตี้ยน นู ริเวอร ไฮโดรพาวเวอร ดีเวลลอปเมนท” เพื่อรวมกันผลักดันการกอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา
13 เขื่อนบนลําน้ํานู หรือสาละวินตอนบนในประเทศจีน โดยมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 21,320 เมกะวัตต
สิงหาคม 2546 กรมทหารพรานอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอนไดสํารวจผลกระทบของโครงการ
เขื่อนสาละวินบนและสาละวินลาง และระบุในเบื้องตนวา ประชาชนจํานวน 1,000 คนของทั้งฝงไทยและ
พมาจะไดรับผลกระทบ และฐานกําลังของทหารพมา 5 ฐาน และกองกําลังกูชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู
อีก 2 ฐานจะไดรับผลกระทบ
ตุลาคม 2546 ในการประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือเอเปค ธนาคารนําเขาและ
สงออกแหงประเทศจีนไดแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการเขื่อนสาละวิน กฟผ. กลาววา โครงการ
เขื่อนสาละวินเปนสวนหนึ่งของโครงการโครงขายไฟฟาอาเซียน หรือ ASEAN Power Grid ที่จะเชื่อมตอ
ระบบสายสงไฟฟาไปในประเทศสมาชิกของอาเซียน

กุมภาพันธ 2547 นายเหวิน เจียปาว นายกรัฐมนตรีจีน มีคําสั่งระงับการกอสรางโครงการเขื่อน 13
เขื่อนบนลําน้ํานู (ชื่อที่ชาวจีนเรียกแมน้ําสาละวินในเขตประเทศจีน) โดยระบุวา ควรตองพิจารณาอยาง
รอบคอบและตัดสินใจโดยใชหลักทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้ มีรายงานขาววา โครงการเขื่อนทั้ง 13 เขื่อนจะ
ทําใหประชาชน 50,000 คนตองอพยพออกจากพื้นที่
สิงหาคม 2547 ประเทศไทยและพมาตกลงที่จะรวมมือในโครงการกอสรางเขื่อนบนแมน้ําสาละวินและ
แมน้ําตะนาวศรี 5 เขื่อน คือ เขื่อนทาซาง 7,000 เมกะวัตต, เขื่อนฮัทจี 600 เมกะวัตต, เขื่อนสาละวินบน
5,600 เมกะวัตต, เขื่อนสาละวินลาง 900 เมกะวัตต และเขื่อนตะนาวศรี 600 เมกะวัตต ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ไดกลาววา อาจเชิญชวนประเทศจีนเขารวมลงทุน เนื่องจากพมาไมอยูใน
ฐานะที่จะลงทุนไดตามลําพัง
กุมภาพันธ 2548 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการ “โครงการสํารวจทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา: การจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ของอุทยานแหงชาติสาละวิน เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน
อุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรน
ิ ทร และเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย ในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละ
วิน จังหวัดแมฮองสอน” โดยวาจาง ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนิน
การศึกษาแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2548 การศึกษาดังกลาวเปนที่ชัดเจนวา “โครงการโรงไฟฟาพลัง
น้ําสาละวิน” ในประเทศไทยประกอบดวยเขื่อนจํานวน 4 เขื่อน คือ
• เขื่อนไฟฟาพลังน้ําสาละวินตอนลาง ชายแดนไทย-พมา อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
• เขื่อนไฟฟาพลังน้ําสาละวินตอนบน ชายแดนไทย-พมา อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
• เขื่อนปายชายแดน ที่บานน้ําเพียงดิน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
• เขื่อนปาย 6 ที่บานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
โดย 2 เขื่อนหลังจะทําหนาที่ควบคุมระดับน้ําและผันน้ํา เพื่อไมใหน้ําทวม 18 หมูบาน ในเขตตําบลผา
บอง และตําบลปางหมู จังหวัดแมฮองสอน
มีนาคม 2548 ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน นายสุพจน เลาวัณยศิริ ออกมาเรงผลักดันโครงการเขื่อน
สาละวิน และโครงการผันน้ําสาละวิน เพื่อแกปญหาภัยแลง นํากระแสไฟฟามาใช และเพื่อเปนสถานที่
ทองเที่ยว
ทางดาน นายหวาง ซูเจง รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ําของจีน ประกาศจะเดินหนาโครงการเขื่อนแมน้ํา
นู โดยขั้นแรกจะสรางเขื่อน 4 เขื่อนกอน คือ เขื่อนลิ่วคู เขื่อนหมาจี๋ เขื่อนหยาปหลัว และเขื่อนไสเกอ
รวมกําลังการผลิต 7,180 เมกะวัตต แมวายังไมมีการอนุมัติโครงการเขื่อนดังกลาวอยางเปนทางการ แตมี
รายงานวา มีการแผวถางทาง ขุดอุโมงค และเจาะพื้นแมน้ําในบริเวณที่ตั้งของเขื่อนลิ่วคู (180 เมกะวัตต)
แลว
30 พฤษภาคม 2548 ประเทศไทยและพมาตกลงที่จะทําการศึกษารวมกันในรายละเอียดเกี่ยวกับสถาน
ที่ตั้งของเขื่อนตางๆ บนลําน้ําสาละวิน และตะนาวศรี รวมถึงกําลังการผลิตไฟฟาที่จะเหมาะสมของแตละ
เขื่อน โดยระบุวาโครงเขื่อนสาละวินจะใชเวลากอสราง 7-8 ป
มิถุนายน 2548 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเกี่ยวกับ
โครงการผันน้ํา สาละวินเพื่อเติมน้ําใหกับเขื่อนภูมิพลในลุมเจาพระยาที่มีความตองการน้ําสูง โดยระบุวา
จะสรางอุโมงค ผันน้ําความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร เพื่อผันน้ําจากแมน้ําเมย สาขาของแมน้ําสาละวิ
นจากบานสบเงา อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ไปสิ้นสุดที่หวยแมงูด บานหวยหินคํา อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเขาสูอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
กฟผ. เปดเผยแผนการกาวสูธุรกิจดานพลังงานอยางเต็มรูปแบบภายใน 5 ปหลังจากจดทะเบียนเปน
บริษัทมหาชน และจะรื้อฟนโครงการขนาดใหญนอกประเทศ อยางเชน โครงการเขื่อนสาละวิน

31 สิงหาคม 2548 เครือขายองคกรภาคประชาสังคมและบุคคลในประเทศจีน ไดสงจดหมายถึงรัฐบาล
จีน เรียกรองใหเปดเผยขอมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการสรางเขื่อนบนแมน้ํานู เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของจีน ซึ่งโครงการขนาดใหญจะตองเปดเผยผลการศึกษาตอสาธารณะ
กันยายน 2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ นายกันตธีร ศุภมงคล เยือนพมาและเขาพบ นาย
พล ตาน ฉวย เพื่อเจรจาแผนการสรางเขื่อนในลุมน้ําสาละวิน โดยขาวระบุวา การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้ และจะเสร็จสิ้นเพื่อสงใหกับรัฐบาลไทยและพมาภายในสิ้นป 2549 โดย
กฟผ. จะเปนหนึ่งในผูรวมลงทุน
22 กันยายน 2548 บริษัท ชิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น จํากัด จากประเทศจีน จะลงนามบันทึกความเขาใจ
กับบริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน) เพื่อรวมลงทุนพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในประเทศพมาขนาด 7,000 เม
กะวัตต, ลาว 3,000 เมกะวัตต และกัมพูชา 200 เมกะวัตต
29 กันยายน 2548 เครือขายองคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทยและพมาจํานวน 90 องคกร
รวมกันออกจดหมายเปดผนึกถึงรัฐบาลจีน เรียกรองใหเปดเผยขอมูลการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการสรางเขื่อน 13 เขื่อนบนแมน้ําสาละวินในประเทศจีน ซึ่งเปนการสนับสนุนเครือขายภาค
ประชาชนในประเทศจีนที่ไดมีจดหมายเรียกรองไปยังรัฐบาลของตนใหเปดเผยขอมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่
ผานมา
พฤศจิกายน 2548 ชาวกะเหรี่ยง 15,000 คนที่อาศัยอยูในรัฐกะเหรี่ยง และที่อยูตามชายแดนไทยพมาลงชื่อตอตานโครงการเขื่อนสาละวิน และรองขอใหประชาคมนานาชาติ และองคกรพัฒนาเอกชน
ไทยชวยเปนกระบอกเสียงใหพวกเขาดวย
ธันวาคม 2548 บมจ. กฟผ. ลงนามขอตกลงบันทึกขอตกลง (MOA) กับการไฟฟาพมา เพื่อรวมมือใน
โครงการสรางเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน 4 เขื่อน และแมน้ําตะนาวศรีอีก 1 เขื่อน โดยจะเริ่มที่เขื่อนฮัทจี
1,200 เมกะวัตตกอน พรอมทั้งพูดคุยถึงโครงการโครงขายไฟฟาอาเซียนดวย ขณะที่เครือขายเฝาระวัง
แมน้ําสาละวิน (Salween Watch) และเครือขายผูไดรับผลกระทบจากโครงการเขื่อน ออกแถลงการณ
คัดคานการลงนามขอตกลงในครั้งนี้ โดยแสดงความกังวลตอการดําเนินงานที่ไมโปรงใส ไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และเรียกรองใหเปดเผยขอมูลของโครงการและผลกระทบที่จะมีตอประชาชนทั้งในฝง
ไทยและพมา
มกราคม 2549 กระทรวงทรัพยากรน้ําของจีนกลาววา แมน้ําสาละวินหรือแมน้ํานูเปนแมน้ําระหวาง
ประเทศ เพราะฉะนั้นรายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับโครงการเขื่อนบนแมน้ํานูจึงถือเปน
ความลับของชาติ ไมสามารถเปดเผยได ขณะที่ทางโฆษกของกระทรวงการตางประเทศของจีนออกมา
กลาววา ประเทศอื่นๆ ควรใหความไววางใจประเทศจีนในการดําเนินการสรางเขื่อน เพราะจีนมีนโยบายที่
รัดกุมและดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบ
กุมภาพันธ 2549 สํานักขาว Mizzama รายงานวา ถนนภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน ซึ่งเปน
เสนทางลําเลียงไมในอดีตไดรับการปรับปรุงเพื่อขนสงวัสดุกอสรางไปยังที่ตั้งเขื่อน และรายงานถึง
ความถี่ของแผนดินไหวในประเทศพมาวา ในป 2547 เกิดแผนดินไหว 200 ครั้ง ในป 2548 เกิด
แผนดินไหว 300 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2549 เกิดแผนดินไหว 28 ครั้ง และในรัฐฉาน เคยเกิด
แผนดินไหววัดได 8 ริคเตอร เมื่อป 2455
มีนาคม 2549 กฟผ. ปฏิเสธที่จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนสาละวินแกวุฒิสภา และกลุมนัก
สิ่งแวดลอม โดยระบุวาตองไดรับความเห็นชอบจากพมากอน เนื่องจากเปนขอตกลงที่ไดทําไวกับพมา
ในขณะที่ทางคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงของฐานทรัพยากร วุฒิสภา กลาววา การปดบังขอมูลเปน
อุปสรรคตอกระบวนการมีสวนรวม ดานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา กลาววา โครงการเขื่อน
สาละวินตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากเปนโครงการที่สรางอยูบนแมน้ําสาละวินซึ่งเปน
พรมแดนไทย-พมา

กลุมวิจัยดานการพัฒนาของคะเรนนี เปดเผยขอมูลงานวิจัยวา จะมีประชาชนอยางนอย 30,000 คนที่จะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการเขื่อนสาละวินตอนบน และกลุมชนเผายินตาเลที่มีอยูประมาณ 1,000 คน
จะตองอพยพออกจากพื้นที่น้ําทวมและสูญเสียที่ดินทํากินไปอยางถาวร และเรียกรองใหประชาคมโลก
หยุดการสนับสนุนเขื่อนสาละวิน เพราะเทากับเปนการสนับสนุนรัฐบาลทหารพมาใหมีรายไดนําไป
เสริมสรางอํานาจ และทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอไป
เมษายน 2549 บริษัทเอกชนไทย – เอ็มดีเอ็กซ ไดลงนามขอตกลงกับพมาเพื่อลงทุนในโครงการเขื่อน
ทาซาง ทางตอนใตของรัฐฉาน ซึ่งจะมีกําลังการผลิต 7,110 เมกะวัตต ใชเงินลงทุนประมาณ 2.4 แสน
ลานบาท และจะใชเวลากอสรางนาน 15 ป
กระทรวงพลังงานของไทยประกาศเดินหนารวมทุนสรางเขื่อนสาละวินกับพมาแม กฟผ. จะถูกศาล
ปกครองพิพากษาใหระงับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเสนอทางออกวาจะตั้ง
บริษัทลูกเขาไปดําเนินการแทน
พฤษภาคม 2549 เจาหนาที่ทีมสํารวจของ กฟผ. เหยียบกับระเบิดขณะทําการสํารวจพื้นที่โครงการ
เขื่อนฮัทจี และเสียชีวิตในเวลาตอมา
กฟผ. ยกเลิกการสํารวจพื้นที่อยางเต็มรูปแบบ โดยคาดวาจะเริ่มใหมอีกครั้งในป 2550
5 มิถุนายน 2549 มีรายงานจากกลุมสิทธิมนุษยชนกะเหรี่ยงวามีการปะทะกันระหวางทหารพมากับกลุม
กะเหรี่ยง ซึ่งเชื่อวาอาจโยงใยกับโครงการกอสรางเขื่อน
18 มิถุนายน 2549 ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมพลังน้ําของ กฟผ. กลาวกับสํานักขาว รอยเตอรวา
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเขื่อนฮัทจีถือเปนความลับที่อยูในขอตกลงกับทางการพมา และ
กลาวถึงกําลังการผลิตของเขื่อนสาละวินตอนบนวาอาจจะสูงกวา 5,000 เมกะวัตต ซึ่งจะสงผลกระทบ
อยางมากตอแมน้ําปายในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน และยังกลาววา แมกฟผ.จะมีความสามารถ
อพยพคนออกจากพื้นที่ได แตคงเปนไปดวยความยากลําบาก
26 มิถุนายน 2549 กฟผ. ลงนามในโครงการรวมทุนสรางเขื่อนฮัทจีกับ บริษัท ชิโนไฮโดร คอร
ปอเรชั่น จากประเทศจีน และรัฐบาลพมา โดยถือหุนรอยละ 45, 40 และ 15 ตามลําดับ ใชเงินลงทุน
ประมาณ 44,100 ลานบาท สามารถผลิตไฟฟา 1,000 เมกะวัตต ราคาตนทุนการไฟฟาเฉลี่ย 1.60 บาท
ตอกิโลวัตต-ชัว่ โมง ใหผลตอบแทนการลงทุน 19% และตนทุนการผลิตไฟฟาที่ 1.40 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง โดยจะใชเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากจีน
3 กรกฎาคม 2549 เครือขายเฝาระวังแมน้ําสาละวินออกแถลงการณเรียกรองใหยุติแผนการสรางเขื่อน
ขนาดใหญบนแมน้ําสาละวิน เพราะเงินทุนจะไปสนับสนุนรัฐบาลทหารพมาใหกดขี่ชนกลุมนอย อีกทั้ง
โครงการยังขาดความโปรงใสและละเลยการมีสวนรวม และชี้วาการวางแผนดานพลังงานของไทยมัก
คลาดเคลื่อนเกินจริง ซึ่งนําไปสูการลงทุนโครงการขนาดใหญที่ไมจําเปน และผลักภาระไปสูผูใชไฟฟา
ในประเทศไทยในที่สุด
10 กรกฎาคม 2549 ทางการพมากลาววาไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทั้งหมด
เรียบรอยแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ กฟผ. กลาววา มีขอมูลเพียงพอสําหรับรายงานการศึกษา
ความเปนไปได แมวาจะไมสมบูรณแบบตามที่ กฟผ. ตองการก็ตาม ทั้งนี้ การสํารวจเต็มรูปแบบตอง
หยุดชะงักหลังเจาหนาที่ กฟผ. เหยียบกับระเบิดขณะทําการสํารวจพื้นที่สรางเขื่อนฮัทจี ในขณะที่ กฟผ.
กลาววา การสํารวจอยางเต็มรูปแบบจะทําไดอีกครั้งในป 2550 ทางการพมากลับกลาววา การกอสราง
เขื่อนฮัทจีจะเริ่มขึ้นราวเดือนธันวาคม 2549 หรือมกราคม 2550
18 กรกฎาคม 2549 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มี
ความกังวลเกีย
่ วกับการสรางเขื่อนในมณฑลยูนนานวา จะกระทบตอพื้นที่มรดกโลกสามแมน้ําไหลเคียง

(Three Parallel Rivers) แมทางการจีนจะรับประกันวาไมมีผลกระทบใดๆ แตทางยูเนสโกกลับไมไดรับ
รายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเปนการยืนยัน
สิงหาคม 2549 นายปยสวัสดิ์ อัมระนันท ประธานมูลนิธพ
ิ ลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (มพล.) กลาวในงาน
สัมมนาเรื่อง ‘การนําเขาพลังงานจากประเทศเพื่อนบานและความมั่นคง’ วาประเทศไทยควรตองทบทวน
นโยบายการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกับประเทศที่มีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางประเทศพมา และถึงเวลาแลวที่รัฐบาลตองใหความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียนอยางจริงจัง
15 กันยายน 2549 องคกรสภาวะเพื่อสิ่งแวดลอมแหงฉาน (Shan Sapawa Environmental
Organisation) ไดจัดทํารายงานเกี่ยวกับการเตรียมการสรางเขื่อนทาซาง กําลังการผลิต 7,110 เมกะ
วัตต สูง 228 เมตร ซึ่งเปนเขื่อนที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยระบุวา สิบปที่ผานมา ทหาร
พมาไดเพิ่มกําลังในพื้นที่สรางเขื่อนเปนสามเทา และมีประชาชน 60,000 คนถูกบังคับใหอพยพออกจาก
พื้นที่สรางเขื่อน ชาวบานจํานวนมากถูกทรมาน ขมขืน และฆา และจํานวนมากลี้ภัยเขามาในประเทศไทย
ตุลาคม 2549 นายปยสวัสดิ์ อัมระนันท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกลาวกับ Asia Times Online
ถึงนโยบายพลังงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเขื่อนสาละวินวา กระทรวงพลังงานจะเลื่อนแผนความ
รวมมือกับทางการพมาออกไปกอน แตจะไปเนนความรวมมือในดานพลังงานไฟฟาพลังน้ํากับประเทศ
ลาวแทน
พฤศจิกายน 2549 กฟผ.ไดวาจางสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาฯ ใหทําการศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ระยะเวลา 15 เดือน ในบริเวณหัวงานเขื่อนฮัทจีในประเทศพมา ขณะที่มีรายงานอยาง
ตอเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มกําลังทหารพมาเพื่อควบคุมพื้นที่การทําไมขนานใหญและจํานวนหนึ่งถูกชักลาก
มารอที่ชายแดนเพื่อนําเขาประเทศไทย รวมถึงการปรับปรุงถนนในประเทศไปยังบริเวณชายแดนไทยพมาที่ใกลจุดสรางเขื่อน
17 พฤศจิกายน 2549 การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติใหจัดตั้งบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล
(มหาชน) จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท บริษัทดังกลาวจะทําหนาที่เปนตัวแทน กฟผ. ในการ
เขาไปลงทุนผลิตและสงกระแสไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ประกอบดวย 4 โครงการหลัก
คือ 1. โครงการพัฒนาระบบสายสง อําเภอบานนาปง ประเทศลาวมายังชายแดนไทย มูลคาโครงการ
2,840 ลานบาท 2. โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําเขื่อนฮัทจี ในประเทศพมามูลคา 4.4 หมื่นลานบาท 3.
โครงการผลิตไฟฟาถานหิน เชียงตุง ประเทศพมา 4. โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําในลาว (น้ําเงี๊ยบ 1)
แสดงใหเห็นวา กฟผ. สามารถขยายการลงทุนในพมา ภายใตโครงการเขื่อนฮัทจีอยางเต็มตัว
28 กุมภาพันธ 2550 ตัวแทนเครือขายชาวบานลุมน้ําสาละวินเดินทางเขากรุงเทพฯ พรอมดวยรายชื่อ
แนบจดหมายของเครือขายชาวบานฯจํานวน 836 คน และตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาชนบท (ภาคเหนือ) พรอมดวยรายชื่อจาก 232 องคกร และ 1,700 รายชื่อจากทั่วโลก เขายื่น
จดหมายเรียกรองใหรัฐบาลยุติโครงการเขื่อนสาละวิน ผานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวง
พลังงาน โดยรัฐมนตรีไดบอกปดกับตัวแทนที่เขาพบวา รัฐบาลชุดปจจุบันไมมีนโยบายสรางเขื่อนสาละ
วินในประเทศพมา
ในวันเดียวกันนี้ ไดมีการรณรงคเรียกรองใหรัฐบาลไทยยุติโครงการเขื่อนสาละวินในเมืองตางๆ พรอมกัน
ทั่วโลก เชน วอชิงตัน ดีซี, นิวเดลี, ซิดนีย, เอสเซน (เยอรมัน), ปารีส, จากาตาร, โอคแลนด, มะนิลา
30 มีนาคม 2550 รัฐบาลทหารพมากับบริษัทเอ็มดีเอ็กซ กรุป รวมกันจัดพิธีเปดโครงการเขื่อนทาซาง
บริเวณพื้นที่สรางเขื่อนทาซาง ที่เมืองโตน ในรัฐฉาน

องคกรสภาวะเพื่อสิ่งแวดลอมแหงฉาน ออกแถลงการณเรียกรองให บริษัท เอ็มดีเอ็กซ ของไทย ถอนตัว
ออกจากโครงการเขื่อนทาซาง และชี้วาการจัดงานเปดตัวโครงการเขื่อนดังกลาว ทหารพมาไดเกณฑ
ราษฎรในรัฐฉานกวา 400 คนใหไปรวมพิธีเปดดวย
20 เมษายน 2550 อนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ําและแร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ลงพื้นที่บานสบเมย ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจาก
การสรางเขื่อนฮัทจีในประเทศพมา
บริษัท ฟารไซตด อินเวสเมนต กรุป และ บริษัท โกลด วอเตอร รีซอรส ของจีน แถลงวาพรอมที่จะ
สนับสนุนดานการเงินสําหรับการสรางเขื่อนสาละวิน แถบพรมแดนพมา-จีน ใกลเมืองกุนหลง ในรัฐฉาน
แตยังไมมีรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
กรกฎาคม 2550 ครม. อนุมัติแผนพัฒนาพลังงานไฟฟา 2550-2564 (PDP 2007) โดยระบุเขื่อนทา
ซาง และเขื่อนฮัทจี เปนทางเลือกหนึ่งของการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งประกอบดวยจีน พมา
และลาว แตยังไมระบุเปนรายชื่อโรงไฟฟาในแผนหลักหรือแผนทางเลือก
2 กันยายน 2550 เกิดระเบิดที่คายพักของเจาหนาที่ กฟผ. ที่เขาไปสํารวจเขื่อนฮัทจี สงผลให
เจาหนาที่ กฟผ. เสียชีวิตหนึ่งนาย นับเปนการสูญเสียครั้งที่สอง หลังจากกอนหนานี้ เมื่อพฤษภาคม
2549 ไดเกิดเหตุระเบิดเปนผลใหเจาหนาที่ กฟผ. เสียชีวิตไปหนึ่งนาย
5 กันยายน 2550 เครือขายเฝาระวังแมน้ําสาละวินออกแถลงการณเรียกรองให กฟผ. ยกเลิกโครงการ
พลังงานทั้งหมดในประเทศพมา จนกวาสถานการณทางการเมืองในประเทศพมาจะเปนประชาธิปไตย
อยางแทจริง ประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูล และมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเปนอิสระ
7 ตุลาคม 2550 หลังเหตุการณนองเลือดในกรุงยางกุง เครือขายแมน้ําประเทศพมาไดออกแถลงการณ
เรียกรองตอประเทศเพื่อนบาน เชน ไทย จีน อินเดีย ใหระงับโครงการดานพลังงานที่ทําไวกับรัฐบาล
ทหารพมา โดยชี้วาเงินทุนจากโครงการขนาดใหญจะไปเสริมฐานกําลังใหกับทหารพมา ซึ่งจะไป
สนับสนุนใหเกิดการความรุนแรงที่ทหารพมาจะกระทําตอประชาชนในประเทศพมาเพิ่มมากขึ้น
30 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสรุปรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนกรณีโครงการกอสรางเขื่อนบนแมน้ําสาละวิน โดยมีขอเสนอตอรัฐบาลให กฟผ. ระงับการ
กอสรางเขื่อนฮัทจีบนแมน้ําสาละวิน เนื่องจากเปนโครงการที่อยูในพื้นที่ที่มีความขัดแยงและการสูรบ
เปนการสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอประชาชนกะเหรี่ยง และไทยจะตองแบกรบภาระในการ
ดูแลผูอพยพดังกลาว
นอกจากนี้ยังไดระบุถึงขอมูลของ กฟผ. เกี่ยวกับระดับน้ําทวมของเขื่อนฮัทจี ซึ่งอยูที่ระดับ 48 เมตร
(รทก.) แตจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหาดทรายบานสบเมย พบวาอยูที่ระดับ 20 เมตร (รทก.)
เทานั้น ทางคณะกรรมการสิทธิฯ จึงเห็นวาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยริมแมน้ําเมยและแมน้ําสาละวิน รวม
ตลอดทั้งแมนา้ํ สาขาบางบริเวณ ยอมตองถูกน้ําทวมถาวรเชนเดียวกัน และวิถีชีวิตของชุมชนก็ไมอาจใช
ประโยชนในการทําเกษตรริมตลิ่งไดอีกตอไป
20 พฤศจิกายน 2550 นักสิ่งแวดลอมและนักสิทธิมนุษยชนชุมนุมหนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรียกรองใหบริษัท เอ็มดีเอ็กซ ถอนตัวจากโครงการเขื่อนทาซาง ในรัฐฉาน ประเทศพมา เนื่องจาก
การดําเนินโครงการดังกลาวเปนเหตุใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางมาก ทั้งการขับไลชาวบานออก
จากพื้นที่ การบังคับใชแรงงาน การขมขืน และการสังหาร
สื่อพมารายงานสัดสวนการถือครองหุนลาสุดของเขื่อนทาซาง โดยมีบริษัทสัญชาติจีนชื่อ เกอโจวปา วอ
เตอร แอนดพาวเวอร กรุป เขามาถือครองหุนในโครงการ 51 เปอรเซ็นต ในขณะที่หุนสวนของทางการ
พมาอยูที่ 25 เปอรเซ็นต และของเอ็มดีเอ็กซอยูที่ 24 เปอรเซ็นต โดยเจาหนาที่พมาใหเหตุผลถึงความ
ไมมั่นใจในบริษัทเอ็มดีเอ็กซ เนื่องจากไดดําเนินโครงการมานานกวาทศวรรษ แตยังไมเกิดความคืบหนา
ใด ๆ

3 ธันวาคม 2550 เครือขายแมน้ําประเทศพมาพรอมดวยองคกรกลุมชาติพันธุตา ง ๆ ไดยื่นหนังสือตอ
กงสุลจีน จังหวัดเชียงใหม เรียกรองใหรัฐบาลจีน ซึ่งลงทุนในเขื่อนตาง ๆ ในประเทศพมา ซึ่งรวมถึง
โครงการเขื่อนทาซางและเขื่อนฮัทจี ใหคํานึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งถือ
เปนการทําลายภาพลักษณของประเทศจีนเองดวย

