โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวิน
และขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการ
มูลนิธิฟนฟูชวี ิตและธรรมชาติ
มิถุนายน 2546
แมน้ําสาละวินมีจุดกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต ไหลผานมณฑลยูนนาน ประเทศจีน รัฐฉาน รัฐคะเรนนี
และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพมา กอนจะเปนเสนแบงพรมแดนไทย-พมา แลวไหลผานที่ราบทางตอนใตของพมา และ
ลงสูทะเลอันดามัน บริเวณอาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําเลิงประเทศพมา รวมระยะทางประมาณ 2,800 กิโลเมตร
โดยมีชื่อเรียกตางกันในแตละพื้นที่ เชน “นูเจียง” (Nu Jiang) ในเขตทิเบตและจีน “ตาลวิน” (Thanlwin) ของคน
พมา และ “น้ําคง” ของคนทองถิ่นโดยเฉพาะชนเผาตางๆ ทั้งในประเทศไทยและพมา
แมน้ํ าสาละวิ นเปนแมน้ําสายใหญสายเดียวในภูมิภ าคนี้ที่ยังคงไหลอยา งอิส ระ อย างไรก็ ตาม โครงการกอสรา ง
เขื่อนขนาดใหญก็ไดรับการผลักดันตลอดมาตั้งแตปลายทศวรรษ 1970 โดยนักสรางเขื่อนและอุตสาหกรรมเขื่อน
ไดแก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งเปนหนวยงานใหเงินกู บริษัทที่ปรึกษาระหวางประเทศ เชน Norconsult
ประเทศนอรเวย, Electric Power Development Company (EPDC) และ Japanese International Cooperation
Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน และบริษัทรับเหมากอสรางสัญชาติไทย เชน บริษัท เอ็มดีเอ็กซ มหาชน (MDX),
บริษัท เวิรลดอิมเพกซ จํากัด รวมถึงรัฐบาล 3 ประเทศในลุมน้ําสาละวิน คือ จีน พมา และไทย
เจาหนาที่ระดับสูงของการไฟฟาผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ระบุวา เฉพาะในแมน้ําสาละวินสายหลักสามารถ
สรางเขื่อนได 5 โครงการ มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 12,400–16,000 เมกะวัตต โดย 2 โครงการอยูใน
บริเวณพรมแดนไทย-พมา ซึ่งมีระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร นับจากเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ถึงจุดบรรจบแมนํ้าเมยในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอีก 3 โครงการอยูใน
ประเทศพมา
EPDC ซึ่งเปนผูศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการสรางเขื่อนบริเวณชายแดนไทย-พมาในป 2535 เสนอ
ใหสรางเขื่อนสาละวินตอนบนและเขื่อนสาละวินตอนลางบนลําน้ําสาละวินชวงที่เปนพรมแดนไทย-พมา สอดคลอง
กับการศึกษาของ Norconsult ในป 2537 และผลการศึกษาโครงการไฟฟาพลังน้ําสาละวินชายแดนไทย-พมาของ
กฟผ. ที่นําเสนอตั้งแตป 2524
ปลายป 2545 กฟผ.เสนอใหมีการพิจารณาโครงการทั้งสองอีกครั้ง ภายใตการดําเนินงานโครงการในรูปแบบรัฐตอ
รัฐ โดยใหชื่อวา “โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวิน” มีมูลคาการลงทุนกวา 2.7 แสนลานบาท มีกําลังการผลิต
ไฟฟาติดตั้งรวมกันประมาณ 5,332 เมกะวัตต ทั้งนี้ กฟผ.ในนามรัฐบาลไทยตองการเปนผูลงทุนเองทั้งหมด และ
แบงผลประโยชนจากการขายไฟฟาใหกับรัฐบาลพมาครึ่งหนึ่ง (50:50)
รายละเอียดโครงการ

1

ที่ตั้ง

พื้นที่รับน้ํา
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําเฉลี่ยตอป
ระดับกักเก็บน้ํา
ความจุของอางที่ระดับสูงสุดปกติ

เขื่อนสาละวินตอนบน
ละติจูด 18˚ 55΄ เหนือ
ลองติจด
ู 97˚ 35΄ ตะวันออก
อยูเหนือจุดตรวจออเลาะของเขต
รักษาพันธุสต
ั วปาสาละวิน และหาง
จากสบแงะ อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน ขึ้นไปตามลํา
น้ําสาละวินประมาณ 14 กิโลเมตร
293,200 ตร.กม.
118,600 ลาน ลบ.ม.
220 ม.รทก.
21,000 ลาน ลบ.ม.

เขื่อนสาละวินตอนลาง
ละติจูด 18˚05΄ เหนือ
ลองติจด
ู 97˚ 35΄ ตะวันออก
บริเวณบานทาตาฝง หางจากบาน
แมสาบแลบ อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน ขึ้นไปตามลํา
น้ําสาละวินประมาณ 15 กิโลเมตร
294,500 ตร.กม.
119,200 ลาน ลบ.ม.
86 ม.รทก.
245 ลาน ลบ.ม.
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1

รายละเอียดโครงการ (ตอ)
พื้นที่อางเก็บน้ํา
ชนิดของเขื่อน
ความสูง
ความยาว
ความสูงของน้ําสุทธิ
กําลังผลิตไฟฟารวม (ติดตั้ง)
กําลังผลิตไฟฟาที่พึ่งพิงได
ปริมาณพลังงานไฟฟาทีผ
่ ลิตไดตอป
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่พึ่งพิงได
คาลงทุน
ปที่เริ่มจายไฟ

เฉพาะในไทย 19,101 ไร 2
เฉพาะในไทย 1,340 ไร 2
3
51,700 ไร
3,540 ไร 3
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)

ผลกระทบ
พื้นที่อางเก็บน้ําเขื่อนสาละวินตอนบนมีความยาวประมาณ 380 กิโลเมตร อยูในเขตประเทศไทยประมาณ 56
กิโลเมตร นับจากสันเขื่อนขึ้นไปตามลําน้ํา โดยจะครอบคลุมพื้นทีท
่ ั้งหมดประมาณ 390,000 ไร กระทบตอระบบ
นิเวศนของลุมน้ําสาละวินที่มค
ี วามอุดมสมบูรณและมีลักษณะเฉพาะแหงหนึ่งของโลก
ในฐานะที่เปนรอยตอของ
ระบบนิเวศวิทยาเขตชีวภูมิศาสตรยอยอินโดจีน (Indo-Chinese Subregion) กับเขตชีวภูมิศาสตรสิโนหิมาลายัน
หรือเขตชีวภูมศ
ิ าสตรยอยอินเดีย (Sino-Himalayan or Indian Subregion)
การสรางเขื่อนสาละวินตอนบนจะทําใหพื้นทีเ่ ขตรักษาพันธุส
 ัตวปาสาละวินที่ไดรับอิทธิพลดานการกระจายชนิด
พันธุพืชและสัตวปาจากแถบเทือกเขาหิมาลัยลงมาตามเทือกเขาสูงขนาบกับแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขงถูกน้ําทวม
ประมาณ 20,000 ไร ซึ่งถือเปนการคุกคามถิ่นที่อยูของสัตวปาไมนอยกวา 235 ชนิด ในจํานวนนี้หลายชนิดอยูใ น
ภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ เชน เสือโครง เสือไฟ กระทิง ชะนีมือขาว คางแวนถิ่นเหนือ กวางผา เลียงผา นกยูงไทย
นกกก นกหัวขวานใหญสด
ี า ไกฟาหลังเทา เตาปูลู ปลาสะตือ และปลาตูหนา รวมถึงชะนีคิ้วขาวที่พบเฉพาะในฝง
พมาเทานั้น ทั้งจะกระทบตอชีวิตความเปนอยูข
 องชุมชนในเขตรักษาพันธุส
 ต
ั วปา เชน บานโพซอ บานอูหลู บานนอ
โบ และบานจอรซอโด
นอกจากนี้เขื่อนสาละวินตอนบนจะทําใหพื้นที่ลุมน้ําสาขาตางๆ ที่ไหลลงแมน้ําสาละวินไดรับผลกระทบดวย เชน
พื้นที่ลุมน้ําปายจะถูกน้ําทวมขึน
้ ไปตามลําน้ําถึงเขตอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน และคาดวาจะมีชุมชนไดรับ
ผลกระทบในเขตนี้เฉพาะในประเทศไทยประมาณ 18 หมูบาน ในเขตตําบลผาบอง ไดแก บานน้ําเพียงดิน บานหวย
จี้ บานหวยโปง บานหวยเดื่อ บานหวยปูกอม บานปาปุ บานผาปบอง บานแมสะกึด บานทาโปงแดง และบานทุงไม
สักเลา ตําบลปางหมู ไดแก บานหวยผักมัน บานสบปอง บานขุนกลาง บานทุงกองมู บานสบสอย บานปางหมู บาน
กุงไมสัก และบานแมสะงา
พื้นที่อางเก็บน้ําเขื่อนสาละวินตอนบนจะกินเนื้อที่ไปจนถึงเมืองสาหลวงระหวางเขตรัฐคะยาห ซึ่งเปนที่ตั้งบานเรือน
ของกลุมชนชาติคะเรนนี และรัฐฉานที่อยูอาศัยของชนชาติไทยใหญ ในปจจุบันพื้นที่เหลานี้สวนใหญเปนบริเวณ
ปลอดประชากร เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงรุนแรง ขณะเดียวกันทหารพมาไดพยายามบีบบังคับใหชาวบาน
อพยพออกจากพื้นที่ที่จะเปนอางเก็บน้ํา ทําใหชาวบานจํานวนมากตองหลบหนีความรุนแรงและการปราบปรามเขา
มาอาศัยอยูในคายอพยพในประเทศไทย อยางไรก็ตามหากมีการสรางเขื่อนขึ้นจริงบานเกิดเมืองนอนของผูลี้ภัย
เหลานี้จะถูกน้ําทวมอยางถาวร และจะไมมีบานใหกลับอีกตอไป
ขณะที่เขื่อนสาละวินตอนลางจะสงผลกระทบโดยตรงตอพื้นที่ริมน้ําของอุทยานแหงชาติสาละวิน และชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนบานแมสามแลบ บานทาตาฝง และบานแมคํากอง นอกจากนี้ คาดวาโครงการสรางเขื่อนทั้งสอง
แหงจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพนิเวศวิทยาของแมน้ําสาละวินตอนลางและปากแมน้ํา ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัย
สําคัญของชางปา นกเงือก และจระเข รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานในเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
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อยางรุนแรง เนื่องจากการลดลงของปริมาณน้ําทําใหน้ําทะเลหนุนเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้น
พื้นที่เกษตรริมน้ําจะไมสามารถใชประโยชนไดอีกตอไป
นอกจากนี้แลว พื้นที่ลุมน้ําสาละวินยังถือเปนแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของมนุษยชาติ โดยเฉพาะ
บริ เ วณ “ถ้ํ า ผี ”
ซึ่ ง อยู ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า สาละวิ น มี ก ารค น พบเครื่ อ งมื อ หิ น กระเทาะ ขวานหิ น ขั ด
เครื่ อ งป น ดิ น เผา ตาข า ยจั บ ปลาและเชื อ กที่ ทํ า มาจากเส น ใยพื ช รวมทั้ ง เศษของพื ช ชนิ ด ต า งๆ จํ า นวนมาก
สันนิษฐานวาบริเวณนี้เปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตในแบบเกษตรกรรมยุคเริ่มแรกสุดแหงหนึ่งของโลก
สถานะของโครงการในปจจุบัน
ปจจุบันกําลังมีการสํารวจจุดกอสรางเขื่อนสาละวินตอนบน (เวยจี) และเจาหนาที่ระดับสูงของ กฟผ. ใหสัมภาษณ
ว า ได มี ก ารเตรี ย มจั ด ตั้ ง งบประมาณสํ า หรั บ การการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการ การศึ ก ษาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม และการลดผลกระทบของโครงการประมาณ 10,000 ลานบาท และมีงบที่ตั้งไว
สํารองไวในกองทุนสิ่งแวดลอมอีกประมาณ 100,000
ลานบาท อยางไรก็ตามมีความเปนไปไดวา การศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมจํากัดวงเฉพาะพื้นที่น้ําทวมในเขตประเทศไทยเทานั้น
ขณะเดียวกัน กฟผ. ไดบรรจุแผนการรับพลังงานไฟฟาจากเขื่อนสาละวินไวในรางลาสุดของแผนการพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของ กฟผ. พ.ศ. 2546-2559 ซึ่งเปนเอกสารการวางแผนการลงทุนผลิตไฟฟาในระยะยาวของ กฟผ.
โดยระบุวา เขื่อนสาละวินจะเริ่มจายไฟไดภายในป 2556 และจะมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 5,400 เมกะวัตตภายในป
2559
ขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการ
นอกจากคําถามถึงความจําเปนดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบันแลว การลงทุนโครงการเขื่อนขนาด
ใหญบริเวณชายแดนของสองประเทศอยางเชนโครงการเขื่อนสาละวินเชนนี้ ถือวามีประเด็นความซับซอนอยูมาก
ทั้งในดานนิเวศวิทยา, สังคม, การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศที่ตองพึงตระหนักอยางรอบคอบ
•

ความจําเปนดานพลังงานไฟฟา ปจจุบันประเทศไทยมีพลังงานไฟฟาสํารองเกินรอยละ 40 หากลงทุนใน
การสรางเขื่อนสาละวินมูลคา 2.7 แสนลานบาท จะเปนการกอหนี้สาธารณะใหกับประเทศโดยไมจําเปน
ทั้งยังทําใหประชาชนแบกรับภาระคาไฟฟาในราคาที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศชะงักงันเพราะนํา
เงินจํานวนมหาศาลไปลงทุนกับการสรางเขื่อน

•

ตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา การที่ กฟผ. ระบุวา ตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาจากเขื่อนสาละวินตอนบนต่ํา
มาก กลาวคือ ประมาณ 90
สตางคตอหนวย และจะทําใหประเทศไทยประหยัดเงินไดปละประมาณ
31,000 ลานบาทนั้น ยังเปนคําถามใหญที่ถกเถียงไดตลอดเวลาวาตนทุนของการสรางเขื่อนสาละวินที่
ประเมินไวในปจจุบันจํานวนนั้นจะทําใหคาไฟฟาถูกลงจริงหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียพื้นที่ปา
ธรรมชาติ และที่อยูอาศัยของประชาชนรวมเนื้อที่ประมาณ 390,000 ไร ซึ่งเปนการทําลายระบบนิเวศน
ของลุมน้ําสาละวินอยางสิ้นเชิง สงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและพมา

•

ผลกระทบด านสั ง คม และความมั่ น คงในชีวิ ตของชนกลุ มน อยที่ อ าศั ย อยูใ นบริ เวณชายแดนไทย-พม า
ดังที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการสรางทอสงกาซไทย–ยาดานา ซึ่งรัฐบาลไทยตองรองรับผูอพยพที่ถูกโยกยาย
ออกจากพื้นที่ ถูกขมขืน ถูกปราบปราม และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และทําใหประเทศไทยหนีไมพนขอ
กลาวหาวามีสวนสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา

•

ผลกระทบตอระบบนิเวศนของลุมน้ําสาละวิน เนื่องจากลุมน้ําสาละวินนับวาเปนเขตที่มีทรัพยากรที่อุดม
สมบู ร ณ แ ห ง หนึ่ ง ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต และเป น รอยต อ ของระบบนิ เ วศวิ ท ยาที่ สํ า คั ญ ของโลก
ระหวางเขตชีวภูมิศาสตรยอยอินโดจีน (Indo-Chinese Subregion) กับเขตชีวภูมิศาสตรสิโนหิมาลายัน
หรือ เขตชีวภูมิศาสตรยอยอินเดีย (Sino-Himalayan or Indian Subregion) พื้นที่ปาแหงนี้จึงไดรับ
อิทธิพลทางดานการกระจายชนิดพันธุพืชและสัตวปาจาก แถบเทือกเขาหิมาลัยลงมาตามเทือกเขาสูงที่
ขนาบแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขง จนบรรจบกับเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทย การทําลายผืนปา
บริเวณนี้จะสงผลกระทบตอการทําลายพันธุพืช พันธุสัตว และสภาพแวดลอมทั้งประเทศไทยและประเทศ
พมาอยางรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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•

ผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยพึ่งพาสายน้ําสาละวิน การศึกษาผลกระทบจะใหความสําคัญกับ
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบานที่พึ่งพาอาศัยสายน้ําสาละวินและลําน้ําสาขามากนอยแคไหน ทั้งใน
เรื่องของคุณภาพน้ํา การประมง การสัญจรเดินทาง และการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา เปนตน

•

การละเลยไมศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในฝงพมา การสํารวจโครงการโดย กฟผ. ในเบื้องตนนั้นมีการ
สํารวจเฉพาะในฝงประเทศไทยเทานั้น ยังมิไดมีการดําเนินการในฝงพมาซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบเปน
อยางรุนแรงแตอยางใด ที่ผานมา กฟผ. ระบุไดเพียงวา โครงการเขื่อนสาละวินตอนบน และตอนลางจะทํา
ใหพื้นที่เฉพาะฝงไทยถูกน้ําทวมประมาณ 19,000 และ 4,000 ไร โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึง
พื้นที่ น้ํา ทว มในเขตพม า ขณะเดีย วกันก็ ไมไดกลาวถึงพื้ นที่น้ํา ทว มในเขตลุมน้ําปายที่กระทบต อชุ มชน
เกือบ 20 แหง ซึ่งถือเปนการปกปดบิดเบือนขอมูลของตนเองที่เคยระบุกอนหนานี้วา เขื่อนตอนบนจะทํา
ใหน้ําทวมพื้นที่ฝงไทยถึง 51,700 ไร ทําใหไมอาจแนใจไดวา กฟผ.จะศึกษาผลกระทบและหามาตรการ
แกไขผลกระทบอยางจริงจัง โดยเฉพาะในเขตพมาทั้งในบริเวณอางเก็บน้ํา และดานทายน้ํา

•

การลงทุ น โครงการสร างเขื่อนขนาดใหญ บริ เวณชายแดนของสองประเทศ ถื อวาเปนประเด็ นที่มีค วาม
ซั บ ซ อ นทางการเมื อ งและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เนื่ อ งจากทั้ ง สองประเทศจะครอบครองเป น
เจาของรวมกัน และการแบงปนผลประโยชนยอมตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม รวมทั้งผลเสียหาย
ใดๆ ที่จะเกิดขี้นก็ยอมเปนสิ่งที่ตองรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งเปนเรื่องเปราะบางที่อาจนําไปสูความขัดแยงได

•

การสรางเขื่อนบริเวณชายแดนไทย-พมา จะทําใหแนวเขตชายแดนที่ยึดเอารองน้ําลึกตองเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งในมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญระบุวา การกระทําใดๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเขตแดนของประเทศ
ไทยนั้น ถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะตองผานการเห็นชอบของรัฐสภากอน
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