
แถลงการณ์ 

โดย เครือข่ายปกปอ้งแม่นํารัฐฉาน (Action for Shan State Rivers) 

5 สิงหาคม 2558 

 

ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในพม่าและการต่อต้านจากชุมชนชะลอความพยายามของบริษัท

ออสเตรเลียในการทาํการศึกษา EIA/SIA เขื อนสาละวนิทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน 

 

สืบเนืองจากการทีประชาชนชาวรัฐฉานในเมืองกุ๋นเหง และเมืองโตน๋ได้ขดัขวางการดําเนินการศกึษาผลกระทบ

สิงแวดล้อมและสงัคม EIA/SIA โครงการเขือนเมืองโตน๋ โดยบริษัทสร้างเขือนสญัชาติออสเตรเลีย (SMEC) ใน

เดือนกรกฎาคม  ยงัพบวา่บริษัทดงักลา่วยงัมีความพยายามจดัการประชมุ EIA/SIA ในเมืองตา่งๆ หลาย

แห่งทางตะวนัออกของรัฐฉาน 

 

เมือวนัที  กรกฎาคม 2558 ตวัแทนของบริษัท SMEC ได้เดินทางไปเมืองปางซาง เมืองหลวงของกองกําลงัว้า 

ทีชายแดนพมา่-จีน เพือขออนญุาตดําเนินการสํารวจในพืนทีเขตปกครองพิเศษว้า แตผู่้ นํากองทพัว้า UWSA ได้

ตอบปฏิเสธเนืองจากสถานการณ์ยงัไมแ่นน่อนและแจ้งให้กลบัมาใหมใ่น -  เดือนข้างหน้า คาดวา่สาเหตเุกิด

จากความตงึเครียดระหวา่งกองกําลงัว้า และกองทพัพมา่ ซึงเป็นสาเหตขุองการสู้รบทีเมืองโตน๋ ในช่วงต้นเดือน

มิถนุายนทีผา่นมา  

 

เมือถกูปฏิเสธการเข้าพืนทีของกอง

กําลงัว้า ทําให้ขณะนีบริษัท SMEC 

ไมส่ามารถทีจะดําเนินการสํารวจใน

พืนที เขตปกครองว้าตามแนวฝัง

ตะวนัออกของแมนํ่าสาละวิน ตามที

วางแผนเอาไว้ในการศกึษาสําหรับ

เขือนเมืองโตน๋อย่างไรก็ตามบริษัท 

SMEC ยงัคงดําเนินการสํารวจในเขต

เมืองเปียง ทางใต้ของเขตปกครอง 

                               พระเจดีย์ โหลึง 



 

พิเศษว้า ในสปัดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม บริษัท SMEC ได้เดินทางไปสํารวจในพืนทีใกล้วดัหวัลงึ  ทางเหนือ

ของสะพานท่าก้อ ฝังตะวนัออกของแมนํ่าสาละวิน หากมีการสร้างเขือนเมืองโตน๋ พระเจดย์ีเก่าแก่ทีมชืีอเสียง 

วดัหวัลงึ มีอายกุวา่ 700 ปีจะจมอยู่ใต้อา่งเก็บนํา ซึงในเดอืนมีนาคมของทกุปีจะมีงานประจําปีทีชาวบ้านในรัฐ

ฉานกวา่หมืนคนตา่งเดินทางมากราบไหว้ 

 

บริษัท SMEC ได้ดําเนินการสํารวจ 4 หมูบ้่านในพืนทีหวัลงึ ได้แก่บ้านหวันา บ้านเซาะ บ้านโขงจ้าง และ บ้าน

มน โดยมีการมอบของกํานลั เชน่ เสือผ้า ขนมและเครืองดมื ให้กบัชาวบ้านทีให้สมัภาษณ์ 

 

ตงัแตว่นัที 17 ถึง 26 กรกฎาคม 2558 บริษัท SMEC ได้ลงพืนทีเมืองปหูลวง ทางใต้ของเมืองเปียง เพือทีจะ

ดําเนินการศกึษา EIA/SIA เมืองปหูลวงตงัอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเขือนเมืองโตน๋ และเป็นพืนทีราบ 

หากมีการสร้างเขือนเมืองโตน๋ เมืองปหูลวงจะถกูนําท่วมทนัที 

 

ในวนัที 18 กรกฎาคม บริษัท SMEC เรียกประชมุทีวดับ้านเวียงห่อง ในเมืองปหูลวง โดยเชิญชาวบ้านหนึงคน

ตอ่ครัวเรือน ใน 14 หมูบ้่าน ซึงมทีงัชาวไทใหญ่ ลาหู่ และปะหลอ่ง แตม่ชีาวบ้านเพียง 30 คนทีไปเข้าร่วม 

ประชมุ บริษัทแจ้งชาวบ้านวา่นําจะท่วมหากมีการสร้างเขือน และบริษัทต้องการไปสํารวจข้อมลูในพืนทีซึงจะ

ได้รับผลกระทบ นอกจากนีบริษัทยงัได้มอบถงุทีบรรจขุวดเครืองดืมและของวา่งให้แก่ชาวบ้านในที 

 

ประชมุชาวบ้านตา่งตนืตวัหลงัจากได้รับขา่ว และ

ปฏิเสธมิให้บริษัทข้ามาในหมูบ้่านเพือดําเนินการ

สํารวจ ท้ายทีสดุ บริษัท SMEC ได้สํารวจเพียง  

หมูบ้่าน จากทงัหมด 14 หมูบ้่าน หมูบ้่านทีสํารวจ

แล้วได้แก่บ้านเกง็หิน บ้านโต้ง บ้านเวียงห่อง และกุ๋

นกอก สว่นหมูบ้่านทีไมย่อมให้ดําเนินการสํารวจ

ได้แก่ บ้านจ๋อมตอง บ้านจาน (บ้านใต้) บ้านเวียง

เก่า บ้านเป็งซาง บ้านลอนแก้ว บ้านนาเล บ้านคุ้ม 

บ้านใหม ่ บ้านตากแูล และกงุดิน สองหมูบ้่าน

สดุท้ายนี เป็นหมูบ้่านทีอยู่บนริมฝังแมนํ่าสาละวิน 

ชาวบ้าน เมืองปูหลง แสดงความต่อต้านเขือนเมืองโต๋น 



                                                                                        

เมือวนัที 21 กรกฏคม พรรคการเมืองไทใหญ่ SNLD (หวัเสือ) ได้เปิดสํานกังานในหมูบ้่านเวียงห่อง ในเมืองปู

หลวง เย็นวนันนั ชาวบ้านกวา่ 300 คนจากหมูบ้่านตา่งๆ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทีจดัโดย พรรค SNLD เมือ

ถามวา่ชาวบ้านต้องการให้สร้างเขือนเมืองโตน๋หรือไม ่ ชาวบ้านทงัหมดมมีติเป็นเอกฉนัท์โดยยกมือขนึวา่ไม่

ต้องการเขือน 

 

ช่วงวนัที 18-21 กรกฎาคม 2015 SMEC ได้มีการดําเนินการสํารวจในหมูบ้่านสองหลกั ห่างจากสะพานท่าก้อ

ทางตะวนัออกของแมนํ่าสาละวิน  ไมล์ หากมีการสร้างเขือนหมูบ้่านนีกจ็ะจมอยู่ใต้นํา การสํารวจของบริษัท 

ทําได้เพียง  ใน  จากจํานวนครัวเรือนทงัหมด 120 ครัวเรือน ประมาณ 40 ครัวเรือนปฏิเสธทีจะตอบ

แบบสอบถาม ในระหวา่งทําการสํารวจนนั เจ้าหน้าทีบริษ SMEC ได้ให้ถงุผ้าทีมเีครืองดืมและขนมให้กบั 

 

รัวเรือนทีตอบแบบสอบถามชาวบ้านตา่งตกใจกลวัผลกระทบจากการสร้างเขือน เย็นวนันนั (  กรกฎาคม) 

ชาวบ้านราว 80 คนได้รวมตวักนัเพือประชมุหารือกนัทีวดัสองหลกั โดยแสดงจดุยืนตอ่ต้านเขือน และในวนัถดั

มา (  กรกฎาคม) กลุม่ชาว บ้านพากนันําของแจกไปคนืแก่บริษัท SMEC และถือป้ายประท้วงเขือนด้วย 

  

     ชาวบ้าน สองหลกั แสดงความต่อต้านเขือนเมืองโต๋น                ชาวบ้าน(สองหลกั)ให้โปสเตอร์ต่อต้านเขือนทีคนงาน SMEC                                                         

เขือนเมืองโตน๋ (Mong Ton Dam ) เป็นโครงการร่วมทนุระหวา่งบริษัทจีน Three Gorges Three Corporation 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลงังานไฟฟ้าพมา่ และบริษัทพมา่ International Group 

of Entrepreneurs โครงการเขือนแห่งนีมคีวามสงู241 เมตร มีกําลงัผลิตติดตงั 7,000 เมกะวตัต์ โดยไฟฟ้า 

90% ซึงจะสง่ออกไปยงัประเทศไทยหรือประเทศจีน จะเกิดอา่งเก็บนําขนาด 640 ตารางกิโลเมตร หรือนบัเป็น

พืนที  ใน 3ของรัฐฉาน 



 

ข้อมลูเพิมเติม 
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