เขื่อนสาละวิน: สูฝน อันยิ่งใหญ ฤาหายนะไมรูจบ
เรื่อง – ลัลธริมา หลงเจริญ
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)

แมน้ําสาละวิน – แมน้ําที่ยังคงไหลอิสระสายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และถือเปนสายน้ําที่ยังคง
ความบริสุทธิ์มากที่สุดสายหนึ่งในโลก เพราะวาสาละวินไมไดไหลผานเมืองใหญๆ หรือแหลงอุตสาหกรรม แต
ไหลผานภูมิประเทศอันเปนปาดงและเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ
แมจะไดชื่อวาเปนแมน้ําสายบริสุทธิ์ แตหลายคนก็เรียกขานแมน้ําสายนี้วาเปน “แมน้ําอาภัพ” เพราะความขัดแยง
ทางการเมืองภายในไมรูจบบนฝงพมา ที่ทําใหผูคนตองอพยพขามลําน้ํามาพักพิงหลบภัยในประเทศไทย และ
หลายชีวิตตองจบลง เปนซากศพที่ถูกสายน้ําพัดพาไปอยางไรหลักฐาน... แตวันนี้ แมน้ําสาละวินกําลังถูก
ผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหเหตุผลถึงสาเหตุ “ความอาภัพ” ไปในทํานองวา
เพราะสาละวินยังไมมีโครงการพัฒนาใหญๆ เกิดขึ้นเลย
ขณะนี้ กฟผ. จึงกําลังเรงขายฝน “โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวิน” กั้นลําน้ําสาละวินตรงชายแดนไทย-พมา
โดยชูจุดขายที่ไฟฟาราคาถูก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมีนอยมาก แตขอเท็จจริงในหลายๆ เรื่อง
ยังคงไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะราคาไฟฟาที่อางวาถูกแสนถูกนั้นมาจากฐานคิดอะไรบาง และไดรวมเอาตนทุน
ของผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งฝงไทยและพมาเขาไปหรือยัง ที่สําคัญ โครงการนี้มีความจําเปน
และคุมคามากนอยแคไหน หรือจะเปนเพียงแคการสรางความฝนอันบรรเจิดเพื่อขายโครงการ โดยไมใสใจ
หายนะที่จะตามมา เชนเดียวกับโครงการที่ผานๆ มาของกฟผ.
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สาละวิน... สายน้ําบริสุทธิ์
ตนกําเนิดของแมน้ําสาละวินมาจากเทือกเขาหิมาลัยในบริเวณที่ราบสูงธิเบตอันไกลโพน ไหลผานมณฑลยูนนาน
ในประเทศจีน สูที่ราบสูงรัฐฉาน และรัฐคะยาหในประเทศพมา และไหลเขาสูชายแดนไทยที่ตําบลกองกอย
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยสาละวินจะเปนเสนแบงพรมแดนระหวางไทย-พมาเปนระยะทาง 127
กิโลเมตร กอนที่จะวกกลับเขาสูพมาที่สบเมย และไหลออกสูทะเลอันดามัน ที่เมืองเมาะลําเลิง โดยที่ตอนตนของ
สาละวินนั้น เปนแมน้ําสายเดี่ยวที่ไมมีแมน้ําสาขาเลยถึง 480 กิโลเมตร และมีความยาวโดยรวมจากตนน้ําถึง
ปลายน้ําประมาณ 2,820 กิโลเมตร ถือเปนแมน้ําที่ยาวเปนอันดับที่ 26 ของโลก ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําถึง
324,000 ตารางกิโลเมตร
แมน้ําสาละวินมีชื่อเรียกหลายชื่อตามสถานที่ที่ลําน้ําไหลผาน บริเวณตนน้ํานั้นชาวจีนเรียกสายน้ํานี้วา นูเจียง
ชาวพมา เรียกวา ทาลวิน สวนคนทองถิ่นโดยเฉพาะชนเผาตางๆในไทยและพมา รูจักกันดีในนาม แมน้ําคง
ตลอดลําน้ําสาละวิน สภาพภูมิอากาศจากตนน้ําถึงปลายน้ํามีความแตกตางกันมาก บริเวณตนน้ําจะมีสภาพ
อากาศแหงแลง และหนาวเย็น มีหิมะปกคลุมนานกวาครึ่งป ในขณะที่ตอนกลาง และปลายน้ําจะไหลผานเขต
มรสุมที่มีสภาพปาเขตรอนแบบตางๆ เชน ในชวงสาละวินไหลผานประเทศไทยจะเปนบริเวณที่ปกคลุมดวยปา
สักผืนใหญ ซึ่งเปนที่ตั้งของเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน และอุทยานแหงชาติสาละวินดวย

แมในอดีตจะมีการใหสัมปทานทําไม และมีการลักลอบตัดไมเถื่อนมาหลายครั้ง แตปาสาละวินยังถือไดวามีความ
อุดมสมบูรณกวาปาผืนอื่นๆ และการที่ปาสาละวินตั้งอยูในบริเวณรอยตอของแหลงภูมิพฤกษแบบอินโดเบอรมา
(Indo-Burmese Province) ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางพันธุพืชของเขตภูมิศาสตรยอยอินโดจีน (IndoChinese Subregion) กับเขตภูมิศาสตรยอยสิโนหิมาลัยหรืออินเดีย (Sino-Himalayan or Indian
Subregion) ทําใหปาสาละวินมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนพื้นที่สําคัญของสังคมพืชผลัดใบเขต
มรสุม โดยเฉพาะปาเบญจพรรณที่มีไมสักเปนไมเดน และเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาใกลสูญพันธุหลายชนิด เชน
เสือโครง เสือไฟ กวางผา เปนตน
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ดานมานุษยวิทยา ลุมน้ําสาละวินยังเปนที่ตั้งของแหลงอารยธรรมเกาแกอายุกวา 8,000-15,000 ปของมนุษย
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณคดีของถ้ําหลายแหงในจังหวัดแมฮองสอน ที่
บงชี้ถึงการเปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตในรูปแบบเกษตรกรรมแรกสุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งนักโบราณคดีที่กําลัง
ทํางานศึกษาคนควาอยูในบริเวณนี้ไดเล็งเห็นคุณคาวา นี่จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะชวยใหเกิดความกระจาง
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยบนผืนแผนดินไทย

ปจจุบัน มีกลุมกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยพึ่งพาแมน้ําสายนี้ ทั้งบนฝงจีน พมา และไทย อาทิ วา คะยาห ปะหลอง
ไทยใหญ คะเรนนี เปนตน
แตวันนี้จะมีชาวบานสักกี่คนที่รูวา แมน้ําที่เอื้อตอความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ และสายน้ําที่พวกเขา “ใช
ประโยชน” มาชั่วลูกชั่วหลาน กําลังเปนที่หมายตาของนักสรางเขื่อนที่ตองการเขามา “หาประโยชน” จากลําน้ํา
สายนี้
สูฝนอันยิ่งใหญ... เขื่อนผลิตไฟฟามหึมา
“ผมสัญญากับตัวเองไววา ถามีโอกาสเปนผูวากฟผ. เมื่อไหร ผมจะทําเรื่องสาละวินใหได…ในชีวิตผม คงมีไมกี่

ครั้งที่จะมีโอกาสสัมผัสโครงการใหญขนาดนี้”
(คําสัมภาษณของ นายสิทธิพร รัตนโนภาส ผูวาการกฟผ. – จุลสารพิราบเขียว, ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม,
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, ปที่ 3 ฉบับที่ 14 เมษายน 2546)
นับตั้งแตการกาวเขามาสูตําแหนงผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเมื่อปลายป 2545 เปนตนมา นายสิทธิ
พร รัตนโนภาส ก็แสดงความมุงมั่นที่จะผลักดันโครงการเขื่อนสาละวินที่ทิ้งรางมากวาทศวรรษขึ้นมาเรขายใหม
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โดยเสนอ “จุดขาย” ที่เยายวนใจใหกับผูนําประเทศและสาธารณชนวา โครงการเขื่อนขนาดใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้จะสรางผลประโยชนมหาศาลใหกับประเทศไทย โดยจะเปนเขื่อนที่ผลิตไฟฟาราคาถูก
พรอมกับหมายมั่นวาดฝนตอไปวา โครงการเขื่อนสาละวินจะเปนตัวเชื่อมโยงโครงขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Power Grid) และสรางความแข็งแกรงใหกับกฟผ. ในฐานะองคกรชั้นนําดานพลังงานและธุรกิจ
การจัดหาไฟฟาในระดับภูมิภาค
โครงการเขื่อนสาละวินไมใชโครงการใหมถอดดาม เพราะสาละวินถูกจับจองจากนักสรางเขื่อนทั่วโลกมาโดย
ตลอด ไมวาจะเปนสถาบันเงินกูอยางธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี), บริษัทที่ปรึกษาระหวางประเทศสัญชาติตางๆ
เชน นอรคอนซัล จากประเทศนอรเวย, บริษัทอิเลคทริค พาวเวอร ดีเวลลอปเมนท หรือ อีพีซีดี จากประเทศญี่ปุน,
และบริษัทรับเหมากอสรางของไทย เชน บริษัทเอ็มดีเอ็กซ มหาชน จํากัด, บริษัทเวิรดอิมเพ็กซ จํากัด รวมถึง
รัฐบาลสามประเทศในลุมน้ําสาละวิน คือ จีน พมา และไทย โดยที่ผานมามีการทําการศึกษาแผนการสรางบนลํา
น้ําสายนี้ออกมามากมาย
จากมุมมองของนักสรางเขื่อน งานศึกษาหลายชิ้นตางระบุถึงศักยภาพของแมน้ําสาละวินในการผลิตกระแสไฟฟา
ซึ่งในเรื่องนี้ทางกฟผ. ออกมาชี้แจงเมื่อเร็วๆนี้วา ตลอดลําน้ําสาละวิน ทองน้ํามีความลาดชัน สามารถสรางเขื่อน
ได 5 โครงการ โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 12,400-16,000 เมกะวัตต โดย 3 โครงการอยูในประเทศ
พมา และ 2 โครงการอยูระหวางพรมแดนไทย-พมา
โครงการที่อยูบริเวณชายแดนไทย-พมาเปนโครงการที่กฟผ. เห็นวา เหมาะสมตอการลงทุนที่สุด โดยเสนอใหเปน
โครงการที่ดําเนินงานในรูปแบบรัฐตอรัฐภายใตชื่อ “โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวินชายแดนไทย-พมา” ซึ่ง
ประกอบไปดวยเขื่อนสาละวินบน ตั้งอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน และเขื่อนสาละวินลาง ตั้งอยูในเขต
อุทยานแหงชาติสาละวิน มีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมกันประมาณ 5,332 เมกะวัตต มูลคาการลงทุนกวา 2.7
แสนลานบาท โดยกฟผ. จะเปนผูลงทุนเองทั้งหมด และแบงผลประโยชนจากการขายไฟฟาใหกับรัฐบาลพมา
ครึ่งหนึ่ง
รูปแบบการลงทุนนี้ ผูวากฟผ. ระบุวาไดแนวคิดมาจากเขื่อนอิไตปู – เขื่อนชายแดนของประเทศบราซิลและ
ปารากวัย โดยบราซิลเปนผูออกเงินทุนการกอสรางทั้งหมด และผลประโยชนปนกันคนละครึ่ง โดยนายสิทธิพร
ระบุวา “พมาไมมีความตองการไฟฟา ฉะนั้นจะขายใหประเทศไทยหมด ราคาจึงไมถึงหนวยละ 2 เซนต (90
สตางค) ซึ่งถูกมากเมื่อเทียบกับที่ไทยที่มีสัญญาจะซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน ประเทศลาวที่หนวยละ 4.2 เซนต
(1.89 บาท)”
ทั้งนี้กฟผ. ไดนําโครงการเขื่อนสาละวินไปใสในแผนทางเลือกของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของกฟผ. ป
2546-2559 ซึ่งหากความฝนครั้งนี้ไมสะดุด โครงการนี้จะจายไฟฟาเขาระบบไดเร็วที่สุดภายในป 2556 หรือ
อีก 10 ปขางหนา
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รายละเอียดโครงการ

1

ที่ตั้ง

พื้นที่รับน้ํา
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําเฉลี่ยตอป
ระดับกักเก็บน้ํา
ความจุของอางที่ระดับสูงสุดปกติ
พื้นที่อางเก็บน้ํา
ชนิดของเขื่อน
ความสูง
ความยาว
ความสูงของน้ําสุทธิ
กําลังผลิตไฟฟารวม (ติดตั้ง)
กําลังผลิตไฟฟาที่พึ่งพิงได
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอป
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่พึ่งพิงได
คาลงทุน
ปที่เริ่มจายไฟ

เขื่อนสาละวินตอนบน
เขื่อนสาละวินตอนลาง
อยูเหนือจุดตรวจออเลาะของเขต
บริเวณบานทาตาฝง หางจากบาน
รักษาพันธุสัตวปาสาละวิน และหาง
แมสาบแลบ อําเภอแมสะเรียง
จากสบแงะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ขึ้นไปตามลําน้ํา
จังหวัดแมฮองสอน ขึ้นไปตามลําน้ํา
สาละวินประมาณ 15 กิโลเมตร
สาละวินประมาณ 14 กิโลเมตร
293,200 ตร.กม.
294,500 ตร.กม.
118,600 ลาน ลบ.ม.
119,200 ลาน ลบ.ม.
220 ม.รทก.
86 ม.รทก.
21,000 ลาน ลบ.ม.
245 ลาน ลบ.ม.
600,000 ไร 2
เฉพาะในไทย 1,340 ไร 3
3
เฉพาะในไทย 19,101 ไร
3,540 ไร 4
4
51,700 ไร
คอนกรีต, กักเก็บน้ํา
คอนกรีต, ระบายน้ํา
(storage dam)
(gravity dam)
168 เมตร
49 เมตร
570 เมตร
379.5 เมตร
116.8 เมตร
20.9 เมตร
4,540.00 เมกะวัตต
792.00 เมกะวัตต
2,139.75 เมกะวัตต
476.61 เมกะวัตต
29,271.04 ลานหนวย
5,422.49 ลานหนวย
18,744.15 ลานหนวย
4,175.12 ลานหนวย
277,000 ลานบาท (6,150 ลานดอลลารสหรัฐ)
พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)

จุดขาย “ไฟฟาราคาถูก”: ราคาจริง หรือราคาโฆษณาชวนเชื่อ ?
การจุดประกายความฝนโครงการนี้ กฟผ. เนนจุดขายที่ไฟฟาราคาถูก โดยคาดการณวาพลังงานไฟฟาที่จะผลิตได
จากเขื่อนสาละวินอยูที่ประมาณ 35,000 ลานหนวย ราคาไฟฟาจะตกอยูที่ประมาณ 90 สตางคตอหนวย กฟผ.
สามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟาไดปละ 30,000 ลานบาท และประเทศไทยสามารถประหยัดเงินไดปละ
4,000 ลานบาท โดยไมตองลงทุน
จุดขายนี้อาจทําใหผูบริหารประเทศถึงกับตื่นตะลึงกับผลไดของโครงการ ถึงกับมีขาวออกมาวานายกรัฐมนตรี
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไฟเขียวใหกับโครงการ และนายแพทยพรหมมินทร เลิศสุริยเดช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ก็กลาวอยางหนักแนนวา จะผลักดันโครงการใหเกิดขึ้น หากโครงการนี้มี
ตนทุนการผลิตไฟฟาที่ต่ําตามที่กฟผ. กลาวอาง
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวินชายแดนไทย – พมา นําเสนอตอ
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา. 12 กุมภาพันธ 2546

2

สิทธิพร รัตโนภาส, ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดําเนินกิจการไฟฟา
ของประเทศไทย : การพัฒนาลุมน้ําสาละวินทางเลือกหนึ่งของการพัฒนากิจการไฟฟาของไทยและอาเซียน. เสนอ
ตอคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา. 21 พฤษภาคม 2546
3

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวินชายแดนไทย – พมา นําเสนอตอ
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา. 12 กุมภาพันธ 2546, หนา 21
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เรื่องเดียวกัน. หนา 20
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แตขอมูลของกฟผ. เองก็สรางความเคลือบแคลงใหกับหลายฝายวา ภาระจากการลงทุนสรางเขื่อนที่สูงถึง
277,000 ลานบาท จะสงผลใหราคาคาไฟฟาถูกจริงหรือไม และยังมีความคลุมเครืออยูวาราคา 90 สตางคตอ
หนวย สะทอนตนทุนของอะไรบาง
นายวิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ สมาชิกสภาที่ปรึกษาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ที่ติดตามนโยบายดานพลังงานมาโดย
ตลอด ไดตั้งขอสังเกตวาตัวเลขตนทุนคาไฟ 90 สตางคตอหนวย ยังเชื่อถือไมได เพราะยังไมไดมีการศึกษาอยาง
ถูกตอง เปนเพียงคําพูดของผูวากฟผ. ที่ตองการโนมนาวใหคนเห็นดวย
“คงเปนการวิเคราะหทางการเงินหยาบๆ โดยการใชสมมุติฐานจากราคาเฉลี่ยคากอสรางเขื่อนทั่วไป มาคํานวณกับ

พลังงานไฟฟาสูงสุดที่คาดวาจะสามารถผลิตไดตลอดอายุของเขื่อน” นายวิฑูรยกลาว และอธิบายตอไปวา “การ
คํานวณตนทุนโดยดูจากภาระทางการเงินอยางเดียวไมพอ ตองดูผลไดผลเสียทางเศรษฐศาสตรโดยรวม ซึ่งก็ยังไม
พออีก ตองดูตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่จะถูกกระทบประกอบกันดวย ซึ่งที่ผานมาการสรางเขื่อนขนาด
ใหญจะมีปญหางบกอสรางจนบานปลาย เชน เขื่อนปากมูล ตั้งงบไว 1.2 พันลานบาท คากอสรางจริง 6.6 พันลาน
บาท นอกจากนี้ยังมีปญหาวาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาต่ํากวาเปาหมายที่วางไว เพราะความไมแนนอนของ
ปริมาณน้ําในเขื่อน
“ราคาไฟฟาที่วาถูกนี้ยังไมไดรวมตนทุนคาสายสงไฟฟา ที่กฟผ.วางแผนไววาจะสงไปที่จังหวัดพิษณุโลก เปน

ระยะทางกวา 400 กิโลเมตร ซึ่งตองใชงบประมาณกอสรางต่ํากวา 20,000 ลานบาท เพราะฉะนั้นตรงนี้จะ
สงผลตอราคาไฟฟาที่แทจริงของเขื่อนสาละวิน และเปนภาระที่ผูบริโภคตองแบกรับอยางหลีกเลี่ยงไมไดเลย”
คําถามที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น คือ มีความความจําเปน หรือวามีทางเลือกอื่นหรือไมในการลงทุนดวยเงินมหาศาล
เพื่อจัดหาไฟฟา ในเมื่อขณะนี้เปนที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยมีไฟฟาสํารองอยูในระบบถึงรอยละ 40
เพราะฉะนั้นโครงการที่ตองใชเงินทุนมหาศาล เทากับเปนการสรางภาระหนี้สินใหคนไทยตองแบกรับ... เทานี้ก็
ทําใหเห็นวาตนทุนของไฟฟาที่กฟผ. อาง อาจจะไมถูกจริงอยางที่โฆษณาไว

หายนะที่ยังถูกปกปด
ไมเพียงแตจุดขายเรื่องคาไฟราคาถูกที่กฟผ. ใชเปนกลเม็ดในการดึงดูดใจเทานั้น จากประสบการณการสรางเขื่อน
ปากมูลของกฟผ. เมื่อสิบกวาปที่ผานมา เขื่อนปากมูลถือเปนโครงการที่สะทอนใหสาธารณชนไทยไดเห็นหายนะ
ที่มากับเขื่อนอยางชัดเจนที่สุดโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมมี
ความผิดพลาดลมเหลว สรางความเสียหายอยางไมสามารถเรียกคืนได เพราะฉะนั้นการเสนอโครงการสาละวิน
แมกฟผ.ไดจะกลาววาไดเรียนรูจากบทเรียนอันเจ็บปวดของเขื่อนปากมูล แตสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้กับ
โครงการเขื่อนสาละวิน สะทอนใหเห็นวาการเรียนรูของกฟผ. เปนการเรียนรูที่จะปองกันตัวเองมากกวาที่จะ
เรียนรูเพื่อที่จะเดินไปในครรลองที่ควรจะเปน
จากการเขาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการตางประเทศ และคณะกรรมาธิการการมีสวนรวม วุฒิสภา เจาหนาที่ระดับสูง
ของกฟผ. เผยถึงความนาลงทุนของโครงการเขื่อนสาละวินในบริเวณชายแดนไทย-พมาวา พื้นที่น้ําทวมใน
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ประเทศไทยนอยมาก คือ ประมาณ 20,000 ไร ซึ่งถือเปนเพียง 3 เปอรเซ็นตของพื้นที่น้ําทวมทั้งหมด โดยความ
ยาว 380 กิโลเมตรของอางเก็บน้ําของเขื่อนสาละวินบนนั้น มีเพียง 56 กิโลเมตรเทานั้นที่อยูในบริเวณประเทศ
ไทย พรอมทั้งย้ําถึงขอดีของโครงการอีกวา “บริเวณน้ําทวมในประเทศไทยไมมีประชาชนอยูอาศัย เพราะพื้นที่
สองฝงของสาละวินเปนภูเขาสูงชัน แมแตสัตวปายังไมอยากจะอยูเลย”
แตจากการลงพื้นที่อําเภอแมสะเรียง ของคณะกรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภา และองคกรอิสระ เชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา
ขอมูลที่ไดพบเห็นกลับตรงกันขามกับสิ่งที่กฟผ. ชี้แจง
“พื้นที่น้ําทวมที่ กฟผ. ชี้แจงไมเคยตรงกันสักครั้ง (ดูรายละเอียดในตารางขอมูลโครงการ) และในจุดที่กฟผ. จะ

สรางเขื่อนซึ่งเราไปเห็นมา อยางนอย 2-3 หมูบาน เปนหมูบานเกาแกรวม 100 ป” ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธาน
คณะกรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภา กลาวหลังจากการลงเยี่ยมพื้นที่

พอเฒาจออู ศรีมาลี ซึ่งเปนคนแรกที่มาตั้งถิ่นฐานเปนหมูบานทาตาฝง ริมน้ําสาละวิน ซึ่งเปนจุดที่จะสรางเขื่อน
สาละวินลาง เลาใหคณะของไกรศักดิ์ ฟงวา หมูบานนี้มีอายุเกาแกกวา 60 ป ปจจุบันนี้มีประชากรกวา 600 คน
ชาวบานมีอาชีพทํานาทําสวน จับปลา โดยเฉพาะคนไมมีที่ดินทํากินจะหาเลี้ยงชีพจากการจับปลาในสาละวิน
ชาวบานไดใชประโยชนจากแมน้ําในการยังชีพ หาเลี้ยงครอบครัว และทําเกษตรริมน้ําในยามฤดูแลง ซึ่งใหดอก
ผลงอกงามดีสําหรับเก็บกิน และที่เหลือก็ยังขายเปนรายไดจุนเจือครอบครัวดวย
พอเฒาจออูก็เหมือนกับลูกบานทุกคนที่ไมมีใครรูเรื่องโครงการ และผลกระทบใดๆที่จะเกิดขึ้น และก็เหมือนกับ
คนในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ที่ยังไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น หากเขื่อนสาละวินบนที่มีความสูงของตัวเขื่อน
ถึง 220 เมตร สรางเสร็จ แมน้ําปาย ซึ่งเปนแมน้ําสาขาสายหลักในแมฮองสอนจะเออทวมพื้นที่ตัวจังหวัดมาก
นอยแคไหน
แมกฟผ. จะชี้แจงกับคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมาวา จังหวัดแมฮองสอนจะไมมี
ผลกระทบดานน้ําทวม และไมมีผลกระทบตอประชาชน ยิ่งไปกวานั้น กฟผ. กลับพลิกสถานการณ โดย
แปรเปลี่ยนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหเห็นวาเปนผลประโยชนของโครงการ โดยเสนอในมุมกลับวา แมฮองสอน
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จะปลอดภัยจากน้ําทวม เพราะจะมีการสรางเขื่อนอีกตัวกั้นไวไมใหน้ําในอางเก็บน้ําสาละวินเออเขาทวมลําน้ําปาย
แตเมื่อกั้นแลวน้ําปายจะไหลลงสูสาละวินไมได เพราะฉะนั้นจําตองสรางเขื่อนอีกตัวเพื่อผันน้ําจากแมน้ําปายไป
ลงเขื่อนภูมิพล ซึ่งกฟผ. ระบุวา สามารถเพิ่มน้ําใหกับเขื่อนภูมิพลไดประมาณ 1,000 ลานลูกบาศกเมตรตอป และ
เพิ่มการผลิตไฟฟาใหกับเขื่อนภูมิพลได 250 ลานหนวย โดยพื้นที่น้ําทวมในตัวเมืองแมฮองสอนจะอยูที่ 6,000
ไร และเปนเขตที่ไมมีประชาชนอาศัยอยูเชนกัน
“เรื่องนี้ถาฟงเผินๆ จะดูเหมือนวาโครงการนี้สามารถสรางผลประโยชนตอเนื่อง แตในความเปนจริงไมใชเลย”

มนตรี จันทวงศ เจาหนาที่โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ กลาวทักทวงขอมูลที่บิดเบือนของกฟผ. วา “จากการ
ตรวจสอบทางแผนที่พบวา ระดับน้ําที่ 220 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางของเขื่อนสาละวินตัวบน ไมเพียงแต
ทวมเขตรักษาพันธุสัตวปาเทานั้น แตจะเออทวมลําน้ําสาขาตางๆของแมน้ําสาละวิน เชนแมน้ําปายจะเออทวมไป
ตามลําน้ําในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนถึงประมาณ 30,000 ไร เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบเคียงแลว ตัวเลข
พื้นที่อางเก็บน้ําที่กฟผ. กลาวอาง นอกจากจะไมเคยตรงกันสักครั้ง ยังต่ํากวาความเปนจริงดวย”
นายมนตรียังกลาวอีกวา ความฝนที่จะแกปญหาดวยการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําปาย และเขื่อนผันน้ําไปใหกับเขื่อนภูมิ
พล ก็เปนโครงการที่ กฟผ. ไมไดรับผิดชอบ โครงการผันน้ําถูกเสนอโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (เดิมคือ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) ซึ่งลาสุดไดสรุปเลือกแนวผันน้ําที่เหมาะสมที่สุดเหลือเพียง
สองแนวเทานั้น และไมมีแนวผันน้ําจากแมน้ําปายแตอยางใด แตกฟผ. กลับไมไดชี้แจงใหกระจางชัดวา ถาผันน้ํา
ปายลงสูเขื่อนภูมิพลไมได กฟผ. จะจัดการกับผลกระทบในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนอยางไร
นี่เปนตัวอยางเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ทําใหเห็นวา การเดินสายโฆษณาโครงการใหกับระดับผูนําประเทศของกฟผ. กําลัง
ปกปดหมกเม็ด โดยชูแตผลดี และกลบเกลื่อนพรางตาไมใหเห็นถึงดานลบของโครงการ
เพียงพื้นที่ภายในประเทศไทย กฟผ. ก็ยังไมสามารถประเมินอยางรอบดานได จึงเปนที่นากังขายิ่งนักวา ขอมูล
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในฝงพมา จะสามารถประเมินไดจริงหรือไม
ในขอนี้ นักการตางประเทศ และนักสิทธิมนุษยชนตางตระหนักดีวา การลงทุนสรางเขื่อนบริเวณชายแดนไทยพมาเปนประเด็นที่มีความซับซอนทางการเมือง ทั้งปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ปญหาผูอพยพลี้ภัยจากประเทศพมา และปญหาแนวเขตแดนของทั้งสองประเทศ ลวนเปนประเด็น
สําคัญที่มีความละเอียดออนทั้งสิ้น
เปนที่ทราบกันดีวา ประชาชนในประเทศพมาไมมีเสรีภาพทางการเมืองที่จะเรียกรองหรือคัดคานการดําเนินการ
ของรัฐบาลได อีกทั้งกลุมชาติพันธุตางๆในพมายังตองเผชิญกับภาวะสงครามการตอสูเพื่อความเปนอิสระจาก
รัฐบาลทหารพมา เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโนมความเปนไปไดวา โครงการเขื่อนสาละวินอาจจะเปนปจจัยเรงให
รัฐบาลพมาละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชนกลุมนอยที่อาศัยอยูในบริเวณที่จะเปนอางเก็บน้ําของเขื่อนมากขึ้น
ในขณะที่นานาประเทศ กําลังตั้งปอมกีดกันความไมเปนประชาธิปไตย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา
ประเทศไทยจะหนีไมพนขอกลาวหาจากนานาชาติวามีสวนสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพมา
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นอกจากนี้ การดําเนินโครงการรวมกับมีความเสี่ยงทางดานการเมืองและความปลอดภัยสูงมาก เชน การ
ดําเนินการสํารวจศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจะเปนไปไดยากมาก หรือเปนไปไมไดเลย เนื่องจากเปน
เขตการสูรบและฐานที่มั่นของชนกลุมนอย ซึ่งจะไมมีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยได และถาหากการ
สํารวจไมสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการได การเดินหนาโครงการตอไปจะมีความชอบธรรมหรือไม?

เพียงแคประมวลภาพผลกระทบ และขอจํากัดสวนหนึ่งในที่นี้ จึงเปนที่นากังขาอยางยิ่งวา จุดขายของกฟผ. เรื่อง
ราคาไฟฟาที่วาถูกแสนถูกนั้น หากคิดรวมหายนะทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเขาไปในตนทุน
โครงการดวยแลว โครงการเขื่อนสาละวินจะคุมคานาลงทุนอยางที่ไดโฆษณาไวหรือไม?
เขื่อนสาละวิน คือคําตอบสุดทายจริงหรือ?
ไมเพียงแตผลกระทบที่ตองจัดการใหไดเทานั้นที่กฟผ. จําเปนตองใหคําตอบกับสาธารณชน แตคําถามพื้นฐาน
เบื้องตนงายๆ ของการผุดขึ้นมาของโครงการเขื่อนสาละวินในขณะนี้ก็คือ โครงการนี้มีความจําเปนตอระบบ
ไฟฟาของไทยหรือไม? และถาหากไมมีไฟฟาจากเขื่อนสาละวิน ประเทศไทยจะมีความมั่นคงดานพลังงาน
เพียงพอไหม?
ในขณะที่กฟผ. อางวาภารกิจการไฟฟาของตนคือ การบริหารเพื่อใหพลังงานไฟฟาของประเทศไทยใหเพียงพอ
มั่นคง โดยพยายามชี้เปรียบเทียบขอมูลความตองการใชไฟฟาสูงสุดของป 2545 (16,681 เมกะวัตต) กับป
2546 (18,121 เมกะวัตต) และสรุปชี้แจงกับทางคณะกรรมาธิการการมีสวนรวม วุฒิสภา วา ความตองการใช
ไฟฟาในป 2546-2559 จะเพิ่มขึ้น 1,400-1,600 เมกะวัตตตอป แตการพยากรณความตองการไฟฟาโดยยึด
เอาสวนตางของความตองการใชไฟฟาสูงสุดของ 2 ปที่ผานมา มาชี้วัดความตองการใชไฟฟาในอนาคตอีก 15 ป ก็
ถูกวิพากษวิจารณวาตั้งอยูบนความไมแนนอน และไมแมนยํา
“หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เราไดเห็นบทเรียนความผิดพลาดที่ชัดเจนมากของการคาดการณไฟฟาที่ใชการ

เติบโตทางเศรษฐกิจแบบ “ฟองสบู” เปนตัวตั้ง ซึ่งทําใหเห็นวาตัวเลขความตองการไฟฟาสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยางไม
มีที่สิ้นสุด และเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจ เราก็มีไฟฟาสํารองถึงรอยละ 40 อยางที่เห็น เพราะฉะนั้นการจัดหาไฟฟา
เพิ่มเติมจํานวนมากของกฟผ. โดยที่ไมพยายามบริหารกําลังผลิตที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ และใชชวงเวลาที่ไมตอง
สรางโรงไฟฟา ไปปรับปรุงดานอุปสงค (demand) ใหมีความสมดุล ดูจะเปนคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวา”
วิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ กลาว และตั้งขอสังเกตตอไปวา
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“การผลักดันโครงการเขื่อนสาละวินของกฟผ. สะทอนใหเห็นวา กฟผ. เปนหนวยงานที่เนนการจัดหาไฟฟา แต

ไมไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟาในระบบที่มีอยู ใหสอดคลองกับความตองการ
ไฟฟาที่มีอยูจริง โดยดูแลไมใหมีกําลังสํารองมากจนเกินไป และไมใหขาดแคลนจนมีปญหา”
แมกฟผ. จะหมายมั่นปนมือวาโครงการเขื่อนสาละวินจะเปนทางเลือกหนึ่งของการพัฒนากิจการไฟฟา และสราง
ความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของไทยและอาเซียน แตวิฑูรย มองวา การที่โครงการตั้งอยูบนแนวชายแดน จะทํา
ใหกําลังผลิตที่มากถึง 5,000 เมกะวัตตของโครงการสาละวิน ไมสามารถนับเปนกําลังผลิตที่พึ่งพิงได ซึ่งเทากับวา
เปาหมายที่สรางความมั่นคงใหกับระบบ จะไมสามารถสรางความมั่นคงได
“กฟผ. พูดเสมอวาเปนองคกรชั้นนําดานกิจการไฟฟาที่แข็งแกรงที่สุดในภูมิภาค แตที่เปนเชนนี้ก็เพราะกฟผ. เปน

ระบบผูกขาด และมีกลไก Ft (คาไฟฟาผันแปรซึ่งพิจารณาจากตนทุนโดยจะเรียกเก็บจากผูใชไฟฟาตามปริมาณ
หนวยไฟฟาที่ไดใชไป) ที่สามารถผลักภาระคาใชจาย และความไรประสิทธิภาพไปยังผูบริโภค หากไมมีการ
วิเคราะหอยางรอบดาน การลงทุนมหาศาลไปกับเขื่อนสาละวิน จะเปนภาระตอระบบเศรษฐกิจ และขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และอาจจะเปนการผลักภาระไปใหกับผูบริโภค และเปนการเพิ่มหนี้สิน
สาธารณะที่คนไทยตองแบกรับในที่สุด”

เขื่อนสาละวินอาจจะไมใชคําตอบสุดทายในขณะนี้ เพราะยังมีคําถามใหญๆ มากมายที่กฟผ. จําเปนตองตอบ
สาธารณชนใหชัดเจนกอนวา การจะไปใหถึงฝงฝนของกฟผ. โดยใชสาละวินเปนเดิมพันนั้น จะนําไปสูความ
มั่นคงทางดานพลังงานไฟฟา หรือนําไปสูหายนะดานตางๆที่ไมสามารถเรียกคืนมาได
ที่มา: นิตยสารโลกสีเขียว ปที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-สิงหาคม 2546
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