แถลงการณ์
ชะลอการแผนสร้ างเขื่อนสาละวิน ร่ วมกันดับไฟสงครามที่กาลังปะทุ
เครื อข่ายปกป้องแม่น ้าสาละวิน Salween Watch
13 ตุลาคม 2557
สถานการณ์การสู้รบในรัฐกะเหรี่ ยง ประเทศพม่า ระหว่างกองกาลังกะเหรี่ ยงและกองทัพพม่าที่เกิดขึ ้น
บริเวณฝั่ งตรงข้ ามกับอาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในเวลานี ้ยังส่อเค้ ารุนแรงขึ ้นตามลาดับ มูลเหตุหนึง่ ของ
การสู้รบครัง้ นี ้ มาจากการที่กองกาลังทหารพม่า พยายามเคลียร์ พื ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวก
ในการสร้ างเขื่อนฮัตจี ซึง่ กันแม่
้ น ้าสาละวิน โดยได้ รับการยืนยันข้ อเท็จจริงมูลเหตุประการนี ้จากนายทหาร
ระดับสูงของกองกาลังกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทังสหภาพกะเหรี
้
่ ยง หรื อ KNU (Karen National Union) และกองกาลัง
กะเหรี่ ยงประชาธิปไตย หรื อ DKBA (Democratic Karen Benevolent Army)
ทังนี
้ ้พลเอกบอจ่อแฮ รองผู้บญ
ั ชาการสูงสุด KNU ได้ แจ้ งไปยังนายทหารระดับสูงของ KNU ว่า ขณะนี ้
ทางกองทัพพม่าได้ สื่อสารไปยังกองกาลัง DKBA ที่ยงั คงมีฐานที่มนั่ อยู่ในพื ้นที่รอบๆ หัวงานเขื่อนฮัตจี ว่าจะ
กวาดล้ างออกจากพื ้นที่ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว (8 ตุลาคม) มีรายงานว่ารถบรรทุกของกองทัพพม่าจานวน 9 คัน
ได้ เข้ าไปยังหัวงานเขื่อนฮัตจี
เช่นเดียวกับที่ผ้ บู งั คับการกองพันโกล่ทลู า ของกองกาลัง DKBA ซึง่ มีฐานอยู่บริเวณแม่น ้าสาละวิน
ระบุวา่ ถูกกดดันอย่างหนักจากกองทัพพม่า เนื่องจาก DKBA ประกาศตัวว่าคัดค้ านเขื่อนฮัตจีมาโดยตลอด
การที่กองทัพพม่านากาลังจานวนมาก เข้ าบุกยึดโจมตีพื ้นที่ ได้ สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน
จานวนมาก โดยเฉพาะประชาชนเชื ้อสายกะเหรี่ ยง ทาให้ ชาวบ้ านจานวนหลายร้ อยรายต้ องหนีภยั ความตาย
มายังประเทศไทย บริเวณอาเภอท่าสองยาง ช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคมที่ผา่ นมา แม้ จะมีการผลักดันกลับสูพ่ ม่า
ในวันต่อมา แต่สถานการณ์ที่ยงั ไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายก็ทาให้ ชาวบ้ านไม่สามารถกลับบ้ านและใช้ ชีวิต
ตามปกติได้ นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่า ชาวบ้ านที่อาศัยอยูล่ กึ เข้ าไปทางฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าสาละวิน ก็กาลัง
เตรี ยมพร้ อมอพยพทุกเมื่อหากมีการปะทะในพื ้นที่
เหตุการณ์เหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่ซงึ่ เป็ นจุดสร้ างเขื่อนสาละวินยังคงอยูใ่ นภาวะสงคราม และไม่
เหมาะสมที่จะผลักดันโครงการในยามนี ้ เพราะเป็ นการยิ่งเร่งให้ เกิดการใช้ กาลังทางการทหารและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ ้น

เขื่อนฮัตจี เป็ น 1 ใน 5 โครงการเขื่อน ที่วางแผนจะสร้ างบนแม่น ้าสาละวินในพม่า ซึง่ ตลอดหลายปี ที่
ผ่านมามีการเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกโครงการจนกว่าจะเกิดสันติภาพและประชาธิปไตย เนื่องจากทัง้ 5 เขื่อนจะ
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ซงึ่ มีการสู้รบมายาวนาน
สาละวินวอชต์ ซึง่ เป็ นเครื อข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ทางานติดตามกรณีเขื่อนสาละวินมาโดย
ตลอด จึงขอเรี ยกร้ องกองทัพพม่ายุตกิ ารใช้ ความรุนแรง และใช้ วิธีเจรจาเพื่อแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้ างผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ ผู้ซงึ่ ต้ องรับความเดือดร้ อนโดยตรงหากมี
ความรุนแรงใดๆ เกิดขึ ้น
ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลไทย ควรส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลพม่าเพื่อให้ ยตุ กิ ารใช้ ความรุนแรง ที่
สาคัญคือหน่วยงานของรัฐไทยคือการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็ นองค์กรสาคัญที่เข้ าไปมี
ผลประโยชน์จากการนี ้ การใช้ วิธีการดังกล่าวไม่ใช่แค่เรื่ องกิจการภายในพม่าเท่านัน้ แต่พวั พันถึงเกียรติภมู ิของ
ประเทศไทย ซึง่ อาจถูกติฉินนินทาจากสังคมโลกว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ตวั เองโดยไม่คานึงถึงวิธีการ ดังนัน้
รัฐบาลจึงควรสัง่ การให้ กฟผ.ชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อน
กระบวนการทีก่อให้ เกิดสันติภาพที่แท้ จริงเท่านันที
้ ่จะนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาที่ยั่งยืน

ติดต่อข้ อมูลเพิ่มเติม เพียรพร ดีเทศน์ 081 4220111
หมายเหตุ: ลาดับเหตุการณ์ ความไม่ สงบในพื้นที่สร้ างเขื่อนฮัตจี
พฤษภาคม 2549 นาย ชนะ (ไม่ทราบนามสกุล) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในคณะของพนักงานกฟผ. แผนกช่างสารวจ เหยียบกับระเบิดในฝั่ ง
พม่าได้ รับบาดเจ็บสาหัส ระหว่างเข้ าไปสารวจพื ้นที่ป่าด้ านเหนือของ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เขตติดต่อประเทศพม่า ในโครงการ
เขื่อนสาละวิน (ฮัตจี) ต่อมาเสียชีวิต
กันยายน 2550 ชุดสารวจของกฟผ. ที่เข้ าไปสารวจพื ้นที่เพื่อสร้ างเขื่อนฮัจจี ถูกคนร้ ายใช้ ระเบิด2 ลูก ปาเข้ าใส่แคมป์ของ
พนักงานกฟผ. ห่างจากหมูบ่ ้ านกาม่ามอง จ.พะอัน หรื อผาอ่าง รัฐกะเหรี่ ยง ประมาณ 18 ไมล์ เป็ นเหตุให้ นายสมาน จันทเมือง
เสียชีวติ ทันที และยังมีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ ในกรณีนี ้พะโด่ มาน ฉ่า เลขาธิการ KNU ในขณะนันออกมาปฏิ
้
เสธต่อเหตุการ โดย
อธิบายว่าพื ้นที่เกิดเหตุไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ ความควมคุม และการเคลือ่ นไหวทางทหารของฝ่ าย KNU
กุมภาพันธ์ 2551พะโด่ มาน ฉ่า เลขาธิการ KNU ถูกคนร้ ายบุกยิงที่บ้านพักในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ หลายฝ่ ายมอง
ว่ามาจากหลายสาเหตุ และการออกมาประกาศไม่เห็นด้ วยกับการก่อสร้ างเขื่อนฮัตจีอย่างเปิ ดเผยในตอน นัน้ กลุม่ เครื อข่าย
กะเหรี่ ยงปกป้องแม่น ้าเห็นว่า อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ เพราะทาให้ กองกาลังฝ่ ายตรงข้ ามบางกลุม่ เสียผลประโยชน์

มิถนุ ายน 2552 เกิดการสู้รบในพื ้นที่รัฐกะเหรี่ ยงตรงข้ ามอ.ท่าสองยาง ระหว่าง BGF กับ KNU โดย BGF ต้ องการทีจ่ ะควบคุม
พื ้นที่ทงหมดในแถบน
ั้
้าเมย บริ เวณ อ.ท่าสองยาง จ.ตากไปจนถึงฝั่ งตรงข้ ามบ้ านสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึง่ หลายฝ่ าย
มองว่าเป็ นส่วนหนึง่ ในการเตรี ยมพื ้นที่เขื่อน เพราะขณะนันสั
้ ญญาในการสร้ างเขื่อนฮัตจี ต้ องเริ่มดาเนินการตังแต่
้ ปลายปี
2551 แล้ ว
พฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 การสู้รบขยายวงกว้ างมาถึงฝั่ งตรงข้ ามบ้ านสบเมย และลูกปื นใหญ่หลายลูกตกมายัง
บ้ านสบเมยในฝั่ งไทย
ในการลงพื ้นที่ของคณะอนุกรรมการ สานักนายกรัฐมนตรี ที่บ้านสบเมยร่วมกับกฟผ. ได้ เกิดการปะทะจนทาให้ ชาวบ้ าน
หมูบ่ ้ านใกล้ เคียงอื่นๆ ไม่กล้ าเดินทางมาเข้ าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ นับแต่นนมา
ั ้ กฟผ.ไม่สามารถเข้ าพื ้นที่ได้ อีก

