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ข้อมูลพืนฐานเกียวกับเขือนหนองผา 

 
ทีตงั: 

 
ในแม่นาํสาละวนิ ระหวา่งอาํเภอล่าเสืยว และโหป่าง ตอนเหนือของรฐั

ฉาน 
ความสูง: 90 เมตร 
กาํลงัผลติติดตงั: 1,200 เมกะวตัต ์(90% ส่งออกไปจีน) 
ขนาดของอ่างเก็บนาํ: 31.28 กม. (ดา้นทา้ยนาํยาว  กม.) 

บริษทัทีเกียวขอ้ง:: 

 

Hydrochina Corporation (จีน – รัฐวสิาหกิจ)  

International Group of Entrepreneurs (พม่า) 

 
การลงนามความตกลง 

MOU:   
ธนัวาคม  (โดยมีนายสีจิ นผิง ซึงกาํลงัจะขึนเป็นประธานาธิบดีอยูร่่วม

ดว้ย)  

 
การลงนามความตกลง 

MOA: 

 
มีนาคม   

การประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มและสังคม (Environmental and 

Social Impact Assessment - ESIA) จดัทาํโดยบริษทั Snowy Mountains 

Engineering Corporation (SMEC) จากออสเตรเลีย คาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์

ในเดือนกนัยายน   



  

 

ทีตงัเขือนหนองผา 



ข้อกงัวลหลักเกียวกบัเขือนหนองผา 
 

เราคดัคา้นอย่างยิงต่อโครงการเขือนใด ๆ ทีจะสร้างในแม่นาํสาละวนิทีไหลอย่างเสรี เพราะเป็นแม่นาํสาย

หลกัทีหล่อเลียงชีวิตประชาชนกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายลา้นคนทางภาคตะวนัออกของพม่า การสร้างสิงปลกู

สร้างขวางลาํนาํทเีชียวกราก ย่อมส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวางทงัดน้สิงแวดลอ้มและสังคม อย่างไรก็ดี คน

ในภาคกลางของพม่าอาจมีความรู้สึกว่าแม่นาํสาละวนิอยูบ่ริเวณชายแดนทีห่างไกลของประเทศ และการ

สร้างเขอืนยอ่มมีผลกระทบไม่มากนกั โดยเฉพาะทีผ่านมาแทบไม่มีการใหค้วามรู้กบัประชาชนเกียวกบั

แม่นาํสาละวนิในพืนที “ห่างไกล” ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐฉานเลย เราจึงขอเนน้ยาํขอ้กงัวลสําคญั

ของพวกเราทีมีต่อเขือนหนองผาดงัต่อไปนี  

 

กระตุ้นให้สงครามความขดัแย้งรุนแรงขนึ 

 
 

เขือนหนองผาตงัอยู่บริเวณทียงัมีการสู้รบ ทางตะวนัตกของพืนทีเขือนและเป็นบริเวณทีจะมีอ่างเก็บนาํ 

กองทพัพม่าและกองกาํลงัอืน ๆ ของรัฐ ต่างปฏิบตักิารโจมตีกลุ่มติดอาวธุของชนชาติพนัธ์ุ รวมทงักองทพัรฐั

ฉาน เหนือ (Shan State Progress Party/Shan State Army - SSPP/SSA) กองทพัปลดแอกชนชาตกิะฉิน 



(Kachin Independence Army - KIA) และกองกาํลงัปลดปลอ่ยชนชาติดาระองั (Ta'ang National Liberation 

Army -TNLA) เพือยึดครองพืนทีและทรัพยากรธรรมชาตขิองพวกเขา โดยกลุ่มเหล่านีไม่ไดล้งนามความตก

ลงหยุดยิงทวัประเทศ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) เมือวนัที  ตุลาคม 2558 

 

ดา้นตะวนัออกของพืนทีเขือนเป็นพืนทีปกครองตนเองของกลุ่มวา้ ภายใตก้ารควบคุมอย่างแน่นหนาของ

กองทพัสหรัฐวา้ (United Wa State Army) ซึงก็ไม่ไดล้งนามความตกลงหยุดยิงทวัประเทศเช่นกนั ยงัคงมี

ความตึงเครียดอย่างต่อเนืองระหวา่งกองทพัสหรัฐวา้และกองทพัรัฐบาลพม่าในประเด็นเกียวกบัเขตแดน 

เนืองจากตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  ทางการยอมรับพืนทีปกครองเพียงบางส่วนทอียูใ่ตก้ารปกครองของ

กองทพัสหรัฐวา้ในปัจจุบนั กองทพัพม่ายงัไดส้ั งการหลายครังใหก้องทพัสหรัฐวา้ถอนกาํลงัออกจากบริเวณ

ทางใตต้ามแนวพรมแดนกบัประเทศไทย แตก่องทพัสหรัฐวา้ไดป้ฏิเสธ เป็นเหตุใหมี้การตรึงกาํลงัจากทงั

สองฝ่าย และมีการปะทะกนัประปรายในเดอืนมถุินายน   

 

ถา้เริมการสร้างเขือนหนองผา กองทพัพม่าจะตอ้งตรึงกาํลงัในพืนทีอย่างแน่นอนเพือรักษาความปลอดภยั

ใหก้บัพืนทีเขือน และตอ้งมีปฏิบติัการทางทหารเพือกวาดลา้งพืนทีของกลุ่มชาติพนัธ์ุตดิอาวธุ ซึงจะยิงทาํให้

เกิดสงครามความขดัแยง้มากขึน และเป็นเหตุใหก้องทพัรัฐบาลพม่าปฏิบติัมชิอบต่อชาวบา้นในพืนที ซึง

ทางการสงสัยว่าเป็นผูใ้หค้วามสนบัสนุนกบักลุ่มชาติพนัธุ์ติดอาวุธ  

 

นอกจากนนั การตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียวเมอืเร็ว ๆ นีของรัฐบาลพม่าทีจะเดินหนา้โครงการเขอืนในแม่นาํ

สาละวนิ1 รวมทงัเขือนหนองผา แมมี้เสียงคดัคา้นอย่างหนกัจากกลุ่มชาติพนัธ์ุตามริมฝังนาํ ถือว่าตรงขา้มกบั

คาํประกาศของรฐับาลทีมุ่งใหเ้กิดความสงบ สาเหตุสําคญัของความขดัแยง้ทเีกิดขนึเป็นเพราะกลุม่ชาติพนัธ์ุ

ไม่พอใจกบัการทีรัฐบาลส่วนกลางเขา้มาฉวยผลประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติในพืนที มีการขายแม่นาํ

สาละวนิใหก้บันกัลงทุนจากต่างชาติทงั ๆ ทียงัไม่มีการเจรจาทางการเมืองเกียวกบัการแบ่งปันดา้นอาํนาจ ทาํ

ใหเ้กิดคาํถามต่อความจริงใจของรัฐบาลทีจะยอมรับฟังความตอ้งการของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุทีเรียกร้องสิทธิ

อนัเท่าเทียม และไม่เป็นผลดีตอ่กระบวนการสร้างสันตภิาพ  

 

ขอ้อา้งของรัฐบาลพม่าทีตอ้งการสร้างเขือนในแม่นาํสาละวินเพือแกปั้ญหาความตอ้งการพลงังานในประเทศ

เป็นขอ้มูลเท็จ เนืองจากพลงังานส่วนใหญ่ทีผลิตไดจ้ากเขือนในโครงการทงัห้าแห่งจะถูกส่งออกไปยงั

ประเทศเพือนบา้น โดยไฟฟ้า % ของ 1,200 เมกะวตัตจ์ากเขือนหนองผา จะถูกส่งออกไปยงัประเทศจีน 

โดยคนในพืนทีตอ้งแบกรับตน้ทุนทีเกิดขนึทงัหมด  

 

                                                        
1 Eleven media, “Hydropower essential: govt”  http://www.elevenmyanmar.com/politics/5655 



บทบาทของจีนในการผลกัดนัใหรั้ฐบาลพม่ายอมสร้างเขือนสาละวินทงั ๆ ทีประชาชนคดัคา้น เพือ

ตอบสนองกบัความตอ้งการพลงังานของจีนเอง เป็นเรืองทีควรถูกวพิากษวิ์จารณ์เช่นกนั เนืองจากเขอืน

เหล่านีมีแนวโนม้จะทาํให้สงครามความขดัแยง้ขยายตวัขึน จึงถือวา่จีนมีบทบาทโดยตรงในการแทรกแซง

กิจการภายในของพม่า และการขดัขวางกระบวนการสร้างสนัติภาพ ซึงจีนอา้งว่ายนิดีใหค้วามสนบัสนุน  

 

จีนยงัไดก้ดดนักองทพัสหรัฐวา้ใหย้อมรับโครงการเขอืนหนองผา แมจ้ะมีผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนใน

พืนที ซึงเป็นสิงทีตอ้งวพิากษ์วิจารณ์เช่นกนั จีนผลกัดนัใหก้องทพัสหรัฐวา้เป็นปรปักษ์กบัชุมชนระดบัราก

หญา้ของตนเอง รวมทงัเป็นปรปักษก์บักลุ่มชาติพนัธ์ุติดอาวธุ ซึงคดัคา้นการสร้างเขือนในแม่นาํสาละวนิ 

ส่งเสริมใหเ้กิดความแตกแยกดา้นชาติพนัธ์ุมากขึน ซึงย่อมไม่นาํไปสู่สันติภาพ 

  

  



ความเสียงทีเขือนจะแตกเนืองจากแผ่นดินไหว  
 

มณฑลยนูนานเป็นพืนทีทีมีความเสียงจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวมากสุดแห่งหนึงของจีน เนืองจากแม่นาํสาละ

วนิ/แม่นาํนู ไหลผ่านตามรอยเลอืนแม่นาํนู เป็นเหตุผลสําคญัประการหนึงทีทาํใหรั้ฐบาลจนีชะลอโครงการ

สร้างเขอืนในแม่นาํทีอยู่ในประเทศของตน ตามความเห็นของผูช้าํนาญการดา้นแผน่ดินไหวของจีน นาํหนกั

ของนาํในอ่างเก็บนาํของเขือนบริเวณเหนือรอยเลือน มแีนวโนม้จะกระตุน้ใหเ้กิดแผ่นดินไหว  

 

พืนทีตอนเหนือของรฐัฉานส่วนทีติดกบัจนีก็มีลกัษณะทีเสียงต่อแผ่นดินไหวเช่นกนั เขอืนหนองผาตงัอยู่

ใกลก้บัรอยเลอืนนาํปอง และส่วนทีเป็นอ่างเก็บนาํทอดยาวไปจนถึงรอยเลือนนาํติง ในช่วงเดือนกรกฎาคม

ถึงสิงหาคม (2559) ทีผ่านมาไดเ้กิดเหตุแผ่นดนิไหวสามครังในอาํเภอโหป่าง ซึงอยู่ใกลก้บัรอยเลอืนนาํติง   

 

ชาวบา้นซึงอาศยัอยูด่า้นทา้ยนาํของเขอืนหนองผา จึงมีความหวาดกลวัอยา่งมากกรณีทีเขือนจะแตก และหาก

มีปริมาณนาํไหลออกมาคราวเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก ย่อมสร้างความเสียหายอย่างกวา้งขวางทงัชีวติผู้คน

และทรัพยสิ์น  

 

มีความกงัวลทีคลา้ยคลึงกนักบัเขอืนกุ๋นโหลงขนาด ,4  เมกะวตัต์ ซึงเป็นเขือนในโครงการของบริษทั 

Hanenergy จากประเทศจีนทีจะสร้างในแม่นาํสาละวนิ ซึงอยู่ตอนเหนือของรอยเลือนนาํติง กรณีที

แผ่นดินไหวเป็นเหตุใหเ้ขือนกุ๋นโหลงแตก ทงัอาํเภอกุ๋นหลงซึงอยูด่า้นใตข้องเขอืน จะประสบหายนะอย่าง

รุนแรงจากกระแสนาํทีเชียวกราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีแสดงแผ่นดินไหวครังใหญ่ในพม่า     รอยเลือนใกล้กับเขือนหนองผา (NTf = รอยเลือนนาํติง NanTing fault,  

NPf = รอยเลือนนาํปาง - Nampawng fault)2     

                                                        
2 แผนทีจาก http://www.earthobservatory.sg/news/strong-quake-myanmar 

 

 



ความเสียงจากอุทกภัยทีเพมิขนึ 
 

อ่างเก็บนาํของเขอืนหนองผาจะทอดยาวไป  กม. จนถึงปากแม่นาํติง ซึงตามริมฝังนาํติงจะมีภาวะนาํท่วม

ตามฤดูกาลอยูแ่ลว้ โดยกินเวลาประมาณหนึงเดือน สร้างความเสียหายใหก้บัเรือกสวนไร่นาหลายพนัไร่ เมอื

สัปดาห์ทีแลว้ยงัสร้างความเสียหายใหก้บัทรัพยสิ์นในใจกลางเมืองโหป่าง หากมีการสร้างเขือนหนองผา 

อตัราการปล่อยนาํทิ งไปในแม่นาํติงจะลดลง ส่งผลใหมี้ความเสียงทีจะเกิดนาํท่วมและการสร้างความ

เสียหายให้กบัพืชผลและบา้นเรือนในหุบเขานาํติงมากขนึ  

 

กรณีทีเกิดภาวะนาํท่วมอย่างหนกัตอนเหนือของเขือน ย่อมอาจส่งผลใหต้อ้งมีการปลอ่ยมวลนาํมหาศาลจาก

เขือน สร้างความเสียหายใหก้บับริเวณพืนทีทา้ยเขือน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลกระทบของภาวะนาํท่วมในอาํเภอโหป่าง  สิงหาคม 2559  

 

  



ข้อกงัวลเกยีวกบัการประเมนิผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสังคมของ

บริษัท SMEC สําหรับเขือนหนองผา 
 

ในปี  บริษทั SMEC ไดพ้ยายามจดัทาํการประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มและสังคมสําหรับ

โครงการเขือนเมืองโต๋น ขนาด ,  เมกะวตัตใ์นแม่นาํสาละวนิ ทางตอนใตข้องรฐัฉาน แตผ่ลจากการ

ประทว้งของประชาชนในพืนทีอย่างกวา้งขวางต่อโครงการเขอืน ทาํใหบ้ริษทั SMEC ไม่สามารถดาํเนินการ

ประเมินผลกระทบไดใ้นหลายเมอืง  

 

เพือป้องกนัไม่ให้เกิดการประทว้งซําอีก บริษทั SMEC จึงไดจ้ดัทาํการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดลอ้ม

และสังคมสําหรับเขือนหนองผาโดยทาํเป็นความลบั ไมมี่การจดัรับฟังความเห็นประชาชนอย่างใหญโ่ตใน

เมืองตองจีของรัฐฉาน เพือประกาศการเริมดาํเนินการการประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มและสังคม ไม่

เหมือนตอนทเีริมทาํการประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มและสงัคมกรณีเขือนเมืองโต๋น ผู้ทีไดรั้บเชิญให้

เขา้ร่วม “การรับฟังความเห็นของประชาชน” ในเมืองต่าง ๆ อย่างทีกุ๋นโหลงและโหป่าง จะไดรั้บแจง้เพียง

ไม่กีชวัโมงก่อนการประชุมจะเริมขึน  

 

ถึงอย่างนนั ผูเ้ขา้ร่วมต่างแสดงขอ้กงัวลเกียวกบัเขือนในระหว่างการรับฟังความเห็น ทีอาํเภอโหป่าง 

เจา้หนา้ทีอาํเภอไดก้ล่าวโจมตีโครงการเขอืนเนืองจากกลวัวา่จะทาํใหเ้กิดนาํท่วมในพืนที อย่างไรก็ดี 

เวบ็ไซตท์ีเป็นการสนบัสนุนขอ้มูลเขอืนหนองผา (naopha.com) ระบุวา่การรับฟังความเห็น “ประสบ

ความสําเร็จ” และประชาชนไดร้้องขอใหบ้ริษทั “จดัทาํโครงการนีโดยเร็วสุดเท่าทีจะเป็นไปได”้  

 

ส่งผลให้ชุมชนในพืนทีต่างเดินขบวนต่อตา้นเขอืนนี ในวนัที  สิงหาคม  ประชาชนประมาณ  คน

จากหมู่บา้นทงัเกา้แห่งในเขตเมืองตา้งยาน รวมทงัสส.  คนของพรรคสันนิบาตเพือประชาธิปไตยไทใหญ่ ( 

Shan Nationalities League for Democracy-SNLD) ไดจ้ดัการประทว้งต่อตา้นเขือนเช่นกนั   



 
ชาวบ้านประมาณ  คนจาก 9 ตาํบล ในอาํเภอต้างยาน จัดการประท้วงต่อต้านเขือนหนองผา 5 สิงหาคม 

2559 

 

 
ผู้นําชุมชน 60 คนจากเมืองต่างๆเช่น โหป่าง, กุ๋นหลง, ล่าเสียว และแสนหว ี จัดการประท้วงต่อต้านเขือน

หนองผา เมือวนัที 21 สิงหาคม 2559  

 

 
www.shanhumanrights.org 


