
แถลงการณ์องค์กรชุมชุมรัฐฉาน 

 มิถุนายน 2558  

รัฐบาลพม่าต้องยกเลิกแผนล่าสุดในการสร้างเขอืนสาละวินตอนบน (เมืองโต๋น) ในรัฐฉาน  

ไม่กเีดือนทีผ่านมา มีการเร่งดาํเนินตามแผนการสร้างเขอืนสาละวินตอนบน หรือเขือนเมืองโต๋น ในภาคใต้ของรัฐฉาน เป็น

การลงทนุร่วมระหว่างบริษทัสญัชาตจิีน Three Gorges Corporation การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ

กระทรวงพลงังานไฟฟ้าของพม่า และ International Group of Entrepreneurs  

เขือนเมืองโต๋นเป็นโครงการขนาดใหญ่ เขือนจะมีความสงู  เมตร กําลงัผลติ 7,000 เมกะวตัต์ 90% ของไฟฟ้าทีผลิตได้

จะสง่ไปขายให้ไทยและจีน อา่งเกบ็นําของเขือนมีความยาวสองในสามของความยาวของรัฐฉาน จะสง่ผลให้นําเออ่ท่วม  

“หบุเขาเกงคํา” ทมีีคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ มีระบบนิเวศทีโดดเด่นทีเรียกว่า “พนัเกาะ” และมีแม่นําปางทีเป็นแม่นําสาขา

ไหลผ่านบริเวณนนั เป็นทีมาของชือเมืองกุน๋ฮงิ (หรือ “กุ๋นเหง” หมายถึงหนึงพนัเกาะในภาษาไทใหญ่)   

คณะวิศวกรจีนกวา่  คนได้เข้ามาประจําบริเวณหวังานของเขอืนตงัแตต้่นปี  เริมการทดสอบทางอทุกวทิยาและ

ธรณีวทิยา มีการขดุอโุมงค์ลกึตามริมฝังนําสาละวิน ทีตงัโครงการได้รับการคุ้มกนัอยา่งแหนน่หนาจากทหารและตํารวจ

พม่า ระยะทาง  ไมล์ตามแมนํ่าสาละวินได้ถกูกนัไว้เป็นพนืทีเฉพาะสาํหรับเจ้าหน้าทีของบริษัทเท่านนั  

บริษัททีปรึกษาสญัชาตอิอสเตรเลยี Snowy Mountain Engineering Corporation (SMEC) กําลงัทําการประเมินผล

กระทบด้านสงิแวดล้อม (EIA)/การประเมนิผลกระทบด้านสงัคม (SIA) สาํหรับเขือนแห่งนี ทมีงานได้เดินทางในรัฐฉาน

ตังแต่เดือนมนีาคม 2558  

ตลอดระยะเวลาทีผ่านา องค์กรชมุชนรัฐฉาน แสดงจดุยืนต่อต้านการสร้างเขือนบนแม่นําสาละวนิ ซึงเป็นสายนํา

นานาชาติทีทรงคณุคา่ และมีข้อกงัวลดงัต่อไปนี  

1. สงครามความขดัแย้งยงัคงเกิดขึนในรัฐฉาน โดยเฉพาะในภาคเหนือติดชายแดนจีน ซงึมีการสู้รบอยา่งดเุดอืด

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วระหว่างทหารพม่ากบักองกําลงักลุ่มโกกงั การสู้รบเหลา่นีเป็นเหตใุห้การกอ่สร้าง

เขือนกนุโหลงต้องยตุิไปแล้ว แม้จะเป็นเขือนแห่งแรกทีมีแผนการสร้างในแมนํ่าสาละวนิ  

ทีตงัเขอืนเมืองโต๋นอยูบ่ริเวณพนืทขีดัแย้งระหว่างกลุม่ตดิอาวธุชาติพนัธุ์ขนาดใหญห่ลายกลุม่ในรัฐฉาน พนืที

รอบเขอืนและบริเวณอ่างเก็บนําเต็มไปด้วยกาํลงัทหารทังฝ่ายรัฐบาลและกลุม่ชาติพนัธุ์ มีการเพมิจํานวนกองพนั

ทหารพม่ารอบเขือนถึงสเีท่า มีจํานวนถงึ  กองพนัในชว่ง  ปีทีผ่านมา แม้มีการหยดุยิง แตก่ารส ู้รบยงัคง

เกิดขึนอย่างตอ่เนือง โดยลา่สุดเมือวนัที  มิถนุายน  กองทพัสหรัฐว้า (United Wa State Army) ปะทะกบั

ทหารพม่าทีเมืองโต๋น ทีผา่นมาประชาชนจาํนวนมากได้อพยพออกไปจากพนืทีซึงคาดวา่จะถกูนําท่วม เป็นผลมา

จากการปราบปรามกลุม่ต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนืองในช่วงปี -  สง่ผลให้ชาวบ้านกว่า 300,000 คน

ต้องอพยพหลบหนีออกไปบริเวณตอนกลางของรัฐฉาน ชมุชนชนบททีเหลอือยูต้่องยอมทนกบัการปฏบิัตมิิชอบ

ของทหารรัฐบาล ซงึไม่ต้องรับผิดต่อการกระทําของตนเอง  



ถ้ารัฐบาลพม่าเดนิหน้าสร้างเขือนเมืองโตน๋ต่อไปในสภาพทีเป็นอยู ่ ยอ่มสง่ผลให้มีการเพมิกําลงัทหารและการ

สร้างค่ายทหารมากขนึเพอืให้ความคุ้มครองพนืที และยอ่มสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งรุนแรงขึน ทําให้ชมุชนใน

พนืทีต้องได้รับผลกระทบจากการปฏิบติัมิชอบมากขึน   

ความขดัแย้งจะยิงรุนแรงขนึเนืองจากรัฐบาลพม่าเดนิหน้าขายแม่นําสาละวนิให้กบัประเทศเพอืนบ้าน แทนทีจะ

รอกระบวนการเจรจาสนัติภาพในระดบัประเทศทีกําลงัดําเนินอยู่ ซึงกระบวนการดงักลา่วจะทําให้กลุม่ชาติพนัธุ์

ในพนืทีมีอํานาจตดัสนิใจคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังแหลง่นําในพืนทีตนเอง  

2. เป็นทีชดัเจนมากขนึว่า กระบวนการ EIA/SIA ของบริษัท SMEC เป็นเรืองหลอกลวง เป็นเพยีงตรายางทีประทบั

รับรองแผนการสร้างเขือนเมืองโตน๋ แทนทีจะมุ่งประเมินผลกระทบของโครงการอย่างจริงจงัและเป็นกลาง แม้มี

การสญัญาจะทําการรับฟังความเหน็ประชาชน “อยา่งรอบด้าน” ในบริเวณพืนททีีได้รับผลกระทบ แต่จนถงึเดอืน

ทีแล้ว บริษัท SMEC ได้ยกเลิกแผนการทําประชาคมหมูบ้่าน ทีผา่นมาพวกเขาทําได้แคจ่ดัประชมุแบบปิดลบักบั

เจ้าหน้าทีของรัฐเท่านนั อย่างเชน่ การประชมุทีเกิดขนึทหีลอยแหลมและท่าขีเหลก็ ดเูหมือนจะเป็นยทุธศาสตร์ที

มุ่งหลกีเลยีงการประท้วงต่อต้านเขือนของชมุชน เมือวนัที  เมษายน  ชาวบ้านจาํนวนมากรวมตวัประท้วง

ระหว่างการทําประชาคมของ SMEC ในเมืองโตน๋ และก่อนท ีSMEC จะทําประชาคมชาวบ้านในเมืองกุน๋ฮิง เมือ

วนัที  เมษายน 2558 

เพียงหนึงสปัดาห์ก่อนเริมสาํรวจภาคสนามตามกระบวนการ EIA/SIA ในเมืองโตน๋เมือกลางเดือนพฤษภาคม 

2558 ทีมสาํรวจของบริษัท SMEC จําเป็นต้องยตุิการทํางานกลางคนัและออกจากเมืองโต๋นไป เนืองจากเผชิญ

กบัแรงต่อต้านอย่างมากจากแกนนําชาวบ้านในพนืที ทีมสาํรวจของบริษทั SMEC ทําให้ชาวบ้านในพืนทีไม่พอใจ

เป็นอยา่งมาก เนืองจากเอาแต่อธิบายถงึผลในด้านบวกของโครงการเขือน มีการแจก “ของกํานลั” ซึงชาวบ้าน

มองว่าเป็นการติดสนิบน ทังยงัชกัชวนให้ชาวบ้านลงชือในเอกสารทีพวกเขาไม่เข้าใจว่าเป็นเอกสารเกียวกบัอะไร  

 องค์กรชมุชนรัฐฉานจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายตุิแผนการสร้างเขือนเมืองโต๋นโดยทนัที รวมทังแผนสร้างเขือน

แห่งอนื ๆ ในแมน่ําสาละวิน บริษัท SMEC ควรยตุกิระบวนการ EIA/SIA โดยทนัท ี และให้ขนย้ายพนักงานและอปุกรณ์

ออกไปจากพืนทีเขือนในเมืองโตน๋  

เห็นชอบโดย:  

Shan CBOs 

 Shan Sapawa Environmental Organization 
 Shan Human Rights Foundation 
 Shan Youth Power 
 Shan Farmers’ Network 
 Shan University Students (Thailand) 
 Shan Women’s Action Network 
 Shan State Development Foundation 
 Shan State Organization 
 Shan Youth Organization 
 Shan Youth Network Group 



 Kun Heng Foundation 
 Mong Ton-Na Kawng Moo- Pong Pa Kham River Protection Group 
 Mong Pan River Protection Group 
 Toom Toan Tai 
 Worker Solidarity Association 
 Shan Refugee Committee 

 

Contact Persons: 

Sai Khur Hseng   +66 81 672 2031  English, Shan, Thai, Burmese 

Nang Kham Nong  +95 94 283 67849  Shan 

Nang Hseng Hom  +95 92 50 486 512  Shan, Burmese 

 

 

 


