โครงการสรางเขื่อนบนลุมน้ําสาละวิน
รวบรวมโดย โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547
แมน้ําสาละวิน – แมน้ําที่ยังคงไหลอิสระสายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และถือเปน
สายน้ําที่ยังคงความบริสุทธิ์มากที่สุดสายหนึ่งในโลก
เพราะวาสาละวินไมไดไหลผานเมืองใหญๆ
หรือแหลงอุตสาหกรรม แตผานภูมิประเทศอันเปนปาดงและเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ

จากเทือกเขาหิมาลัยในบริเวณที่ราบสูงธิเบต
สาละวินไหลผานมณฑลยูนนานในประเทศ
จีน สูที่ราบสูงรัฐฉาน รัฐคะเรนนี และรัฐกะเหรี่ยงในประเทศพมา และผานชายแดนไทย-พมาที่
จังหวัดแมฮองสอน กอนที่จะวกกลับเขาสูพมาที่สบเมย และไหลออกสูทะเลอันดามัน ที่เมืองเมาะ
ละแหมง มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,820 กิโลเมตร ยาวเปนอันดับที่ 26 ของโลก และครอบคลุม
พื้นที่ลุมน้ําถึง 324,000 ตารางกิโลเมตร ชาวจีนเรียกแมน้ําสายนี้วา นูเจียง ชาวพมา เรียกวา
ทาลวิน สวนชนเผาตางๆในไทยและพมา เรียกขานวา แมน้ําคง
ที่ผานมา แมน้ําสาละวินถูกจับจองจากนักสรางเขื่อนทั่วโลก ไมวาจะเปนสถาบันเงินกูอยาง
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี), บริษัทที่ปรึกษาระหวางประเทศสัญชาติตางๆ เชน นอรคอนซัล จาก
ประเทศนอรเวย, บริษัทอิเลคทริค พาวเวอร ดีเวลลอปเมนท หรือ อีพีซีดี จากประเทศญี่ปุน, และ
บริษัทรับเหมากอสรางของไทย เชน บริษัทเอ็มดีเอ็กซ มหาชน จํากัด, บริษัทเวิรดอิมเพ็กซ จํากัด
รวมถึงรัฐบาลสามประเทศในลุมน้ําสาละวิน คือ จีน พมา และไทย (ดูแผนภาพประกอบ ที่ตั้งเขื่อน
และตารางแสดงรายละเอียดของแตละเขื่อน)
พลังงานจากแมน้ําสาละวินตอนบน
นายจาง จินเช็ง รองประธานคณะกรรมการเขื่อนขนาดใหญแหงชาติที่รับผิดชอบในการสราง
เขื่อนของจีนไดแสดงทัศนะไวในป 2545 วา “ประเทศจีนกําลังเรงฝเทาในการพัฒนาภาคตะวันตก
ของประเทศ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา จีนตองเริ่ม
ดําเนินการเชือ
่ มตอ “พลังงานจากภาคตะวันตกสูตะวันออก”... ไมมีพลังที่ไหนจะมาหยุดหรือยับยั้ง
โครงการเขื่อนตางๆ ซึ่งถือเปนความตองการเรงดวนของประเทศจีนในเวลานี้”
จีนกําลังเรงฝเทาในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผาน
มา ภาวะเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทะยานขึ้นจนถึง 8-10 เปอรเซ็นต ทําใหจีนตองประสบกับ
วิกฤตพลังงานในชวงหลายปที่ผานมา จีนจึงใหความสําคัญอยางมากกับโครงการดานพลังงานเพื่อ
ตอบสนองตอเมืองใหญๆ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มค
ี วามตองการไฟฟามากขึ้นเรื่อยๆ
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ในภาคตะวันตกของประเทศจีน มีแหลงกําเนิดของแมน้ําที่ยิ่งใหญของเอเชียหลายสาย ไม
วาจะเปนแมน้ําโขง แมน้ําสาละวิน แมน้ําแยงซี
จีนจึงวางแผนที่จะนําทรัพยากรน้ําที่มีอยางอุดม
สมบูรณมาใชเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ในสวนของลําน้ํานู หรือสาละวินตอนบน จีนมีแผนสรางเขื่อน 13 เขื่อน โดยมีจุดประสงค
หลักเพื่อผลิตกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม มีเสียงทักทวงอยางกวางขวางจากสาธารณชนทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในจํานวนเขื่อนที่
วางแผน 13 เขื่อน มี 9 เขื่อนที่ตั้งอยูในเขตอนุรักษ “สามแมน้ําไหลเคียง” ซึ่งเปนพื้นที่ความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 กอนหนาที่จีนจะอนุมัติเดินหนาโครงการในเดือนสิงหาคมถัดมา
นอกจากนี้ กฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับใหมของจีนเพิ่งจะเริ่มบังคับใชในเดือนกันยายน 2546 ซึ่งได
สงผลใหโครงการใหญ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ตองทํารายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และ
ตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากสาธารณะ
แมวาเขื่อนทั้ง 13 เขื่อนบนลําน้ํานูของจีนจะผลิตกระแสไฟฟารวมกันไดถึง 23,200 เมกะ
วัตต อยางไรก็ตาม ตัวเลขอยางไมเปนทางการระบุวา ประชาชนประมาณ 70,000-80,000 คน ซึ่ง
สวนใหญเปนกลุมชาติพันธุจ
 ะตองอพยพออกจากพื้นที่ และชาวบานที่อยูใตเขื่อนอีกเรือนหมื่นจะถูก
ผลกระทบจากเขื่อนเหลานี้ดวยเชนกัน
การอนุมัติโครงการในครั้งนั้น สรางความวิตกกังวลใหกับนักสิ่งแวดลอมและนักวิชาการทั้ง
ในประเทศจีนและจากนานาประเทศถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่จะตามมา
ในขณะที่
บริษัทสรางเขื่อน และผูสนับสนุนเขื่อนทั้งหลายตางโหมประชาสัมพันธเพื่อเตรียมเดินหนาโครงการ
อยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2546 เมื่อหนวยงานกลางทางดานสิ่งแวดลอมของจีน
(State Environment Protection Administration) และ Chinese Academy of Sciences จากกรุง
ปกกิ่งไดตั้งทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาโครงการนี้ และประกาศวา โครงการนี้จะกอปญหารายแรงตอ
การอนุรักษ ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณกันในวงกวาง มีการเปดเวทีสาธารณะในกรุงปกกิ่งเพื่อ
ถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ สื่อมวลชนถูกเชิญเขารวมรับฟงขอคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝาย จากนั้นประเด็น
การสรางเขื่อนบนล้ําน้ํานูก็เริ่มเผยแพรออกไป กลายเปนประเด็นทางสาธารณะอยางที่ไมเคยปรากฏ
มากอน
พลังงานจากแมน้ําสาละวินตอนลาง
ขามพรมแดนจีนลงมาทางใต แมน้ําสาละวินทางตอนลางในประเทศพมาและประเทศไทยก็
มีแผนการสรางเขื่อนอีกหลายเขื่อนเชนกัน เชน ในเขตรัฐฉานประเทศพมามีแผนการสรางเขื่อนทา
ซาง กําลังการผลิต 3,300 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทจีเอ็มเอส พาวเวอร ของไทย รวมกับเมียนมาร อีโค
โนมิค คอรปอเรชั่น ไดศึกษาศักยภาพของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติเยอรมัน ชื่อ เลเมเยอร อินเตอรเนชั่นแนล ทําการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในป 2541 และในป 2543
บริษัทอิเลคทริคพาวเวอร ดีเวลอปเมนท ของญี่ปุนไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มี
การประเมินราคาโครงการไวที่ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ยังไมทราบวาใครจะเปนผูลงทุน
ในโครงการ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจากสหภา
พพมาเปนจํานวน 1,500 เมกะวัตตภายในป 2553 และภายใตแผนโครงขายสายสงไฟฟาในภูมิภาค
แมน้ําโขงซึ่งเสนอโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี ไดระบุถึงเขื่อนทาซางในฐานะเปนเขื่อนหนึ่ง
ที่จะเชื่อมตอเขาสูระบบสายสงไฟฟาของภูมิภาคดวย
อยางไรก็ตาม จากรายงานเกี่ยวกับเขื่อนทาซางขององคกร EarthRights International
2000-2002 ระบุวา การสรางเขื่อนทาซางจะตองมีการอพยพยายถิ่นฐานมากถึง 300,000 คน และ
จะทําใหสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สรางเขื่อนนั้นรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการ
เขื่อนทาซางจะกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาลพมาในการปราบปรามและควบคุมชนกลุม
นอยในรัฐฉาน
ในขณะที่โครงการเขื่อนสาละวินตอนบน และเขื่อนสาละวินตอนลาง ตรงบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา ก็ถูกผลักดันอยางแข็งขันจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ง
เสนอวาการสรางเขื่อนสองตัวนี้จะเปนประโยชนตอประเทศไทยและพมา
โดยไทยจะมีแหลงผลิต
ไฟฟาราคาต่ํา ในขณะที่พมาจะมีรายไดเขาประเทศปละ 4,000 ลานบาทโดยไมตองลงทุน ทั้งนี้
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ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ยังไดเสนอโครงการเขื่อนสาละวินในฐานะที่จะเปน
ตัวเชื่อมโยงโครงขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน (Asean Power Grid) และสรางความแข็งแกรง
ใหกับ กฟผ. ในฐานะองคกรชั้นนําดานพลังงานและธุรกิจการจัดหาไฟฟาในระดับภูมิภาคดวย
โครงการเขื่อนสาละวินตอนบน มีกําลังการผลิต 4,540 เมกะวัตต จะทําใหเกิดพื้นที่อางเก็บ
น้ําที่มีความยาวถึง 380 กิโลเมตร ทวมพื้นที่ 960 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 600,000 ไร
นอกจากนี้เขื่อนสาละวินตอนบนจะทําใหพื้นที่ลุมน้ําสาขาตางๆ
ที่ไหลลงแมน้ําสาละวินไดรับ
ผลกระทบดวย เชน พื้นที่ลุมน้ําปายจะถูกน้ําทวมขึ้นไปตามลําน้ําถึงเขตอําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน
และคาดวาจะมีชุมชนไดรับผลกระทบในเขตนี้เฉพาะในประเทศไทยประมาณ
18
หมูบาน ในเขตตําบลผาบองและตําบลปางหมู
สําหรับเขื่อนสาละวินตอนลาง กําลังการผลิต 792 เมกะวัตต จะกอใหเกิดพื้นที่น้ําทวม
เฉพาะในฝงประเทศไทยประมาณ 3,540 ไร สงผลกระทบโดยตรงตอพื้นที่ริมน้ําของอุทยาน
แหงชาติสาละวิน และเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน รวมถึงการดําเนินชีวิตของชุมชนบานแมสาม
แลบ บานทาตาฝง และบานแมคํากอง ในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม นักการตางประเทศ และนักสิทธิมนุษยชนตางตระหนักดีวา การลงทุนสราง
เขื่อนบริเวณชายแดนไทย-พมาเปนประเด็นที่มีความซับซอนทางการเมือง ทั้งปญหาความมั่นคงตาม
แนวชายแดน ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปญหาผูอพยพลี้ภัยจากประเทศพมา และปญหาแนว
เขตแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งลวนเปนประเด็นสําคัญที่มีความละเอียดออนทั้งสิ้น
เพราะเปนที่
ทราบกันดีวา
ประชาชนในประเทศพมาไมมีเสรีภาพทางการเมืองที่จะเรียกรองหรือคัดคานการ
ดําเนินการของรัฐบาลได อีกทั้งกลุมชาติพันธุตางๆ ในพมายังตองเผชิญกับภาวะสงครามการตอสู
เพื่อความเปนอิสระจากรัฐบาลทหารพมา
เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโนมความเปนไปไดวา โครงการ
เขื่อนสาละวินอาจจะเปนปจจัยเรงใหรัฐบาลพมาละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชนกลุมนอยที่อาศัยอยูใน
บริเวณที่จะเปนอางเก็บน้ําของเขื่อนมากขึ้น
ในขณะที่นานาประเทศ กําลังตั้งปอมกีดกันความไม
เปนประชาธิปไตย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา ประเทศไทยจะหนีไมพนขอกลาวหาจาก
นานาชาติวามีสวนสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพมา
นอกจากนี้ การดําเนินโครงการรวมกับมีความเสี่ยงทางดานการเมืองและความปลอดภัยสูง
มาก เชน การดําเนินการสํารวจศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจะเปนไปไดยากมาก หรือ
เปนไปไมไดเลย เนื่องจากเปนเขตการสูรบและฐานที่มั่นของชนกลุมนอย ซึ่งจะไมมีใครสามารถ
รับประกันความปลอดภัยได และถาหากการสํารวจไมสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการได การ
เดินหนาโครงการตอไปจะมีความชอบธรรมหรือไม?
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ตารางเขื่อนกั้นแมน้ําสาละวิน ในเขตมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ชื่อเขื่อน

1. Songta
2. Binzhongluo
3. Maji
4. Lumadeng
5. Fugong
6. Bijiang
7. Yabiluo
8. Lushui
9. Liuku
10. Shitouzhai
11. Saige
12. Yansangshu
13. Guangpo
รวม

ความสูง
(ม.รทก.)

ความจุรวม
(ลาน ลบ.ม.)

กําลังผลิต
ติดตั้ง(MW)

1,950
1,690
1,570
1,325
1,200
1,155
1,060
955
818
780
730
666
609

6,312
14
4,696
664
18
280
344
1,288
8
700
270
391
124

6,200
1,600
4,200
2,000
400
1,500
1,800
2,400
180
440
1,000
1,000
600
23,320

1

พลังงานไฟฟา
รวมตอป
(ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
17,870
8,340
18,970
10,080
19,800
7,140
9,060
13,740
760
2,290
5,360
6,200
3,160
122,770

พื้นที่น้ําทวม
(ไร)

การอพยพ
ประชาชน
(คน)

ความสูง
เขื่อน (ม.)

สถานะปจจุบัน

1,950
10,338
2,756
369
2,012
1,113
2,469
69
413
1,294
1,788
25
3,934

3,633
19,830
6,092
682
5,186
3,982
6,190
411
687
1,882
2,470
34
51,079

307
55
300
165
60
118
133
175
36
59
79
84
58

สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
เตรียมกอสราง
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ

1

จาก Yunnan Hydropower Expansion, Update on China’s Energy Industry Reforms & the Nu, Lancang & Jinsha Hydropower Dams, Working Paper by Chiang
Mai University’s Unit for Social & Environmental Research & Green Watershed, Kunming, PR of China , March 2004.

4

ตารางแสดงเขื่อนกั้นแมน้ําสาละวิน ในเขตประเทศพมาและไทย 2

ชื่อเขื่อน

ความสูง
(ม.รทก.)

ความจุรวม
(ลาน ลบ.ม.)

กําลังผลิต
ติดตั้ง(MW)

พลังงานไฟฟา
รวมตอป (ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง)

พื้นที่น้ําทวม
(ไร)

14. Ta Sang
15. Ywathit
16. Weigyi
(Upper Salween)
17. Lower
Salween
18. Hutgyi

-

36,100
21,000

3,600
4,000
4,540

23,006
20,000
29,271

-

245

792

-

-

600

2

ความสูง
เขื่อน(ม.)

สถานะปจจุบัน

400,000
600,000

การอพยพ
ประชาชน
(คน)
300,000
-

188
168

เตรียมกอสราง
สํารวจออกแบบ
สํารวจออกแบบ

5,422

3,540

-

49

สํารวจออกแบบ

-

-

-

-

สํารวจออกแบบ
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2. Resisting the Dam by EarthRights International, 2000-2002.
3. วารสาร Watershed Vol.9 No.2 November 2003 – February 2004 By TERRA.
4. โครงการเพิ่มน้ําใหอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ฝายวิศวกรรมโยธา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, มกราคม 2537
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