แถลงการณ์
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสาธารณะ กรณีโครงการก่อสร้ างเขื่อนฮัจจีในแม่ นํา้ สาละวิน สหภาพพม่ าของ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
7 กุมภาพันธ์ 2554
เครื อข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากร ลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่ งประกอบด้วยเครื อข่าย
ชุมชนจํานวน 21 องค์กรเครื อข่าย ทั้ง 7 อําเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอําเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากร ลุ่มนํ้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมดิน นํ้า ป่ า ไฟป่ า หมอกควันต่อเนื่ องมาโดยตลอด ซึ่ งมีเป้ าหมายให้ชุมชนมีสิทธิ ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และอยูร่ ่ วมกันกับป่ าได้อย่างยัง่ ยืน โดยทาง
เครื อข่ายฯได้ร่วมประชุมกันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แล้วมีความคิดเห็นต่อกรณี โครงการสร้างเขื่อนฮัตจี และต่อเวทีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะกรณี
โครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจีในแม่น้ าํ สาละวินสหภาพพม่าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดังนี้
1.สถานการณ์การสู ้รบในเขตพม่า ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังกะเหรี่ ยงเคเอ็นยู ซึ่ ง
เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ด้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากขึ้นมาจนถึง อ.สบเมย ส่ งผลให้มี
กระสุ นปื นใหญ่มาตกในฝั่งไทย ที่บา้ นสบเมยกะเหรี่ ยงข้ามมาในฝั่งไทยมากกว่า 4,000 คนได้ยนื ยัน
ให้เห็นถึง สถานการณ์ภายในของประเทศพม่า ในเขตพื้นที่สร้างเขื่อนฮัตจีและแนวสายส่ งไฟฟ้ า
มายังประเทศไทย ยังคงมีการสู ้รบอยูต่ ลอดเวลา และนับวันจะขยายพื้นที่การสู ้รบเพิ่มขึ้นมาด้าน
ชายแดนอ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยนื ยันว่า ข้อมูลของ กฟผ. ที่กล่าวอ้าง
มาโดยตลอดว่า ในพื้นที่สร้างเขื่อนฮัจจีไม่มีการสู ้รบมานานกว่า 10 ปี แล้วนั้น ไม่เป็ นความจริ ง
และ กฟผ. ต้องตระหนักว่ากองทัพพม่า กําลังใช้โครงการเขื่อนฮัจจี เพื่อการรุ กรานและทําสงคราม
กับชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่สร้างเขื่อน ซึ่ งเท่ากับว่า กฟผ. ได้สนับสนุนทางอ้อมต่อกองทัพพม่า ดังนั้น
กฟผ. ควรทบทวนบทบาทขององค์กร ซึ่ งดําเนิ นการในนามประเทศไทย ในการที่จะยุติโครงการ
เขื่อนฮัตจีในทันที
2. คณะอนุกรรมการฯ ต้องดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลโครงการเขื่อนอัจจีท้งั หมด ต่อ
สาธารณะ ปั จจุบนั มีเพียงเอกสารแนะนําเขื่อนฮัจจีเท่านั้น ยังไม่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่แท้จริ ง เนื่ องจากยังคงมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอีกเป็ นจํานวนมากยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ออกมาในทาง
สาธารณะ ซึ่งแม้แต่หน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ยงั ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
อาทิ เช่น
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- การศึกษาความเป็ นได้เขื่อนฮัจจี
- การศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสุ ขภาพ และ ด้านอุทกวิทยา
- บันทึกข้อตกลงการสร้างเขื่อนฮัจจี ที่ลงนามในเดือนธันวาคม 2548
- บันทึกข้อตกลงการสร้างเขื่อนเขื่อนฮัจจี ที่ลงนามในเดือนเมษายน 2553
- รายงานความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
กรณี โครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจี ในแม่น้ าํ สาละวิน ประเทศสหภาพพม่า ของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทําโดย คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆรวมทั้งการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน กรณี
โครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจี ในแม่น้ าํ สาละวิน ประเทศสหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
การเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้สังคมไทยและสังคมโลกเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อโครงการเขื่อนฮัจจี และเป็ นที่สิ่งสะท้อนความตั้งใจ และจริ งใจ ในการพัฒนาโครงการ
ของ กฟผ. ได้เป็ นอย่างดี กฟผ. และ คณะอนุกรรมการฯ ไม่สมควรจะอ้างเหตุผลอื่นใดที่จะส่ อ
เจตนาในการปกปิ ดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ้างเหตุผลต้องขอความเห็นชอบจาก
รัฐบาลพม่านั้น ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่ องจากเมื่อ กฟผ. ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่า เป็ นการลงนามใน
สัญญาที่เสี ยเปรี ยบต่อคู่สัญญาแล้ว ย่อมอาจเข้าข่ายเป็ นการกระทําที่มิชอบได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองสิ ทธิ พ้ืนฐานในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนไว้แล้ว
3. ที่ผา่ นมามีองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังคมไทยและ
สังคมโลกได้ยนื่ จดหมายเรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนโครงการเขื่อนฮัจจีหลายครั้ง ประกอบด้วย
เหตุผลต่างๆหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการส่ งเสริ มการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในพม่า, ความจําเป็ นของ
โครงการเขื่อนฮัจจี ต่อระบบไฟฟ้ าของไทย, ความโปร่ งใสและธรรมาภิบาลของโครงการเขื่อนฮัจจี,
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งในพม่าและไทย, ผลต่อการปั กปั นเขตแดนถาวรไทย-พม่า
ในอนาคต รวมทั้งการละเลยการศึกษาผลกระทบต่างๆในเขตประเทศไทย
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อโครงการเขื่อนฮัจจี มิใช่มีเพียงชุมชนติดแม่น้ าํ
สาละวิน หรื อหมู่บา้ นในเขต อ.สบเมยเท่านั้น หากแต่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีความหลายหลาก
มากกว่านี้ โดยเฉพาะสังคมไทยซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคไฟฟ้ าเกือบทั้งหมดจากโครงการเขื่อนฮัจจี ย่อมต้อง
ได้รับสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโครงการ และสามารถแสดงความเห็นต่อประเด็นปั ญหาต่างๆ
ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองไว้ท้งั ฉบับปี 2540
และ ปี 2550
ดังนั้นการจัดรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
ต้องดําเนินการภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญที่บญั ญัติไว้ ในอันที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกส่ วนอย่างทัว่ ถึง
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เครื อข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
21 เครื อข่ายดังต่อไปนี้
1. เครื อข่ายลุ่มนํ้าปายตอนบน
2. เครื อข่ายลุ่มนํ้าแม่เมือง
3. เครื อข่ายลีซูเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมอําเภอปาย
4. เครื อข่ายแม่ปิง-ห้วยแก้ว
5. เครื อข่ายอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาํ บลเมืองแปง
6. เครื อข่ายอนุ รักษ์แม่เหมือง
7. เครื อข่ายชาวไทยภูเขาอําเภอปางมะผ้า
8. เครื อข่ายลีซูเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมอําเภอปางมะผ้า
9. เครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าห้วยปูลิง
10. เครื อข่ายม้งเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
11. เครื อข่ายกะแยร์ เพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
12. เครื อข่ายห้วยฮุง-ห้วยฟาน
13. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลแม่กิ๊
14. เครื อข่ายแม่ลาก๊ะ
15. เครื อข่ายกะเหรี่ ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมอําเภอแม่ลาน้อย
16. เครื อข่ายลุ่มนํ้ายวมตอนกลาง
17. เครื อข่ายเพื่อละว้าและสิ่ งแวดล้อมอําเภอแม่ลาน้อย
18. เครื อข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าอําเภอแม่สะเรี ยง
19. กลุ่มอนุรักษ์ตน้ นํ้าแม่ลิด
20. กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรมและสิ่ งแวดล้อมตําบลป่ าโปง
21. เครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมลุ่มนํ้ายวม,เงา,เมย,สาละวิน
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