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Current Status of Dam Projects on the Salween River
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แมน้ําสาละวิน สายน้ําที่สวนใหญของลําน้ํายังคงไหล
อยางอิสระจากตนกําเนิดท่ีเทือกเขาหิมาลัยสูทิเบต และ
มณฑลยนูนานของจนี สาละวนิไหลขนานกบัแมน้าํโขงและ
แมนํ้าแยงซีเกียง ในบริเวณ “สามแมนํ้าไหลเคียง” ซ่ึงยูเนสโก
ประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากนั้นสาละวิน
ไหลขามพรมแดนเขาสูทางตอนเหนือของรัฐฉาน พมา 
ผานใจกลางของรัฐฉานลงสูรัฐคะยาหรือคะเรนนี ไหลเปน
เสนพรมแดนระหวางรัฐกะเหรี่ยงและอําเภอแมสะเรียง 
อาํเภอสบเมย จังหวดัแมฮองสอน จากนัน้ไหลกลบัเขาพมา
ลงสูรัฐมอญ และไหลออกทะเลที่เมืองเมาะลําไยหรือ
มะละแหมง รัฐมอญ รวมความยาวทั้งสิ้น 2,800 กิโลเมตร

สาละวิน คือสายนํ้าอันเปนบานของชาติพันธุตางๆ 
มากมาย และยังเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
มีระบบนิเวศท่ีสลับซับซอนท่ียังถูกมนุษยรบกวนนอย
หากเทียบกับแมน้ําหลักสายอื่นๆ

Much of the mighty Salween River continues to fl ow 
freely. Beginning in the Tibetan Himalayan Mountain 
Range, the river meanders through China’s Yunnan 
Province where it runs parallel to the Mekong and 
Yangtze Rivers, forming the Three Parallel Rivers of 
Yunnan Protected Areas, a UNESCO World Heritage 
site. It then fl ows across the Burma (Myanmar) border 
into Shan State, and on into Kayah (Karenni) State, 
forming the border between Burma, in Karen State, and 
Thailand, in the Mae Sariang and Sob Moei Districts of 
Mae Hong Son, before fl owing into Mon State and 
emptying into the sea at Moulmein. The entire length of 
the river is 2,800 kilometers.

The Salween River is home to a large number of 
diverse ethnic groups and is a rich hub of natural 
resources. It is a highly complex ecosystem, teeming 
with life. Unlike other major rivers around the world, the 
Salween remains largely untouched by man-made 
developments.

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::



หลายทศวรรษทีผ่านมามคีวามพยายามทีจ่ะสรางเขือ่น
เพือ่ผลิตไฟฟาบนแมน้าํสาละวินตลอดลุมน้าํ แตในพมานัน้
กลับมีการคัดคานมาโดยตลอดเนื่องจากการสูรบระหวาง
กองกําลังชาติพันธุกับกองทัพพมา และผลกระทบตอสิทธิ
มนุษยชน

ตนเดือนมีนาคม 2559 หนังสือพิมพเมียนมารไทมส 
ลงขาววา รฐัมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลทหาร
ของไทย ไดเยอืนพมาและหารอืกบัรฐับาลพมาในการสราง
ความรวมมือดานพลังงานและพัฒนาโครงการเข่ือนเมืองโตน 
ในรัฐฉาน ซึ่งจะมีกําลังผลิตเปนสิบเทาของเข่ือนภูมิพล

รายงานช้ินนี้รวบรวมสถานการณลาสุดของโครงการ
พัฒนาบนแมนํ้าสาละวินในพมาเทาท่ีขอมูลสามารถสืบคนได 
ดังนี้

ตารางสรุปข�อมูลเขื่อนบนแม�น้ําสาละวินในพม�าและพรมแดนไทย-พม�า
Dam projects on the Salween River in Burma and along the Thailand-Burma border

ชื่อโครงการ
Project

กําลังผลิตติดตั้ง 
(เมกะวัตต�)

Installed capacity 
(megawatt)

ผู�ลงทุน
Investor

สถานะของโครงการ
Project status

1. เข่ือนฮัตจี
 Hat Gyi Dam Project

1,360 MW กฟผ.อินเตอรเนช่ันแนล, กระทรวงพลังงานไฟฟา 
(พมา), Sinohydro (จีน), International Group of 
Entrepreneurs Co. (พมา)

EIA แลวเสร็จ การศึกษา
ผลกระทบเพ่ิมเติมแลวเสร็จ 
(ตามคําส่ังสํานักนายก
รัฐมนตรี)

An additional 
Environmental Impact 
Assessment has been 
completed (at the order 
of the Thai Office of the 
Prime Minister)

EGAT International Co., Ministry of Electric 
Power (Burma), Sinohydro, International Group 
of Entrepreneurs Co., EGATi

2. เขื่อนสาละวินชายแดน
 ไทย-พมา (เขื่อนดา-กวิน)

 Thailand-Burma Border 
 Dam (Dagwin)

729 MW กฟผ. ศึกษาความเปนไปได
Feasibility StudyEGAT

3. เขื่อนสาละวินชายแดน
 ไทย-พมา (เขื่อนเวยจี)
 Thailand-Burma Border 
 Dam (Wei Gyi)

4,540 MW กฟผ. ศึกษาความเปนไปได
Feasibility StudyEGAT

4. เขื่อนยวาต๊ิด
 Ywathit Dam

4,500 MW China Datang Corporation,
United Hydropower Developing Co.,
Shwe Taung Hydropower Co. Ltd.

MoU เพ่ือศึกษาโครงการ
MoU signed in 2010

In the past several decades however eff orts have 
been made to develop hydropower projects along the 
entire length of the Salween River in Burma. The 
proposed projects have faced strong opposition as 
result of their expected impacts on human rights and 
the environment, as well as on-going armed confl ict 
between Burmese security forces and ethnic groups 
along the River.

The Myanmar Times reported that in early March 
2016, the Minister of Energy from the Thai military regime 
visited the country to talk with the Government of Burma 
about cooperation on energy production and the 
development of the Mong Ton Dam in Shan State. The 
vast dam project will have ten times the capacity of 
Bhumipol Dam in Thailand.

The following report provides the latest updates of 
the hydropower projects proposed for development on 
the Salween River and its tributaries:

:: รายงานสถานการณเขื่อนสาละวินในพมา ::
:: Current Status of Dam Projects on the Salween River ::



1. โครงการเข่ือนฮัตจี
ต้ังอยูระยะทางจากชายแดนไทยประมาณ 47 กโิลเมตร 

ตามลําน้ําสาละวิน จากบานสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน มูลคากอสรางโครงการประมาณ 1 แสนลานบาท

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดวาจาง
ใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติม โครงการ
ไฟฟาพลงัน้าํฮตัจ ีชายแดนไทย-พมา โดยไดจดัประชมุเพ่ือ
นําเสนอรายงานท่ีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 อยางไรก็ตาม เน้ือหาของรายงาน
โดยละเอียดยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณะและชุมชน
ท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะผลกระทบขามพรมแดน 
และผลกระทบตอระบบนิเวศ การไหลของน้ํา การอพยพ
ของปลา

กอนหนานีไ้ดมขีอสงัเกตวาการศึกษาดงักลาวของศูนย
บรกิารวชิาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนการศกึษา
ทีร่วบรัด และพยายามทาํใหจาํนวนผไูดรบัผลกระทบเหลือ
นอยท่ีสุด โดยเอกสารประกอบการประชุมในเดือนธันวาคม 
2556 ระบุวาโครงการเขื่อนฮัตจีมีครัวเรือนที่มีโอกาสไดรับ
ผลกระทบจากการสรางเขือ่นระดบัเสีย่งสงูเพยีง 1 ครวัเรอืน 
และเส่ียงปานกลางเพียง 33 ครัวเรือน ในหมูบานริมแมนํ้า
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5. เขื่อนเมืองโตน (มายตง) 
 เดิมเรียกเข่ือนทาซาง
 Mong Ton Dam 
 (Mai Tong), formerly 
 known as Tasang Dam

7,110 MW China Three Gorges, Sinohydro, China Southern 
Power Grid, International Group of Entrepreneurs,
กฟผ.อินเตอรเนช่ันแนล

ทําการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม EHIA โดย
บริษัทท่ีปรึกษาออสเตรเลีย 
Snowy Mountain 
Engineering Corporation

EHIA conducted by 
Snowy Mountain 
Engineering Corporation

China Three Gorges, Sinohydro, China 
Southern Powergrid, International Group of 
Entrepreneurs, EGATi

6. เข่ือนหนองผา
 Nongpha Dam

1,200 MW Hydrochina, IGE, กระทรวงพลังงานไฟฟา (พมา) MoU เพื่อพัฒนาโครงการ
MoU in 2010Hydrochina, IGE, Ministry of Electricity Power

7. เข่ือนกุนโหลง
 Kunlong Dam

1,400 MW กระทรวงพลังงานไฟฟา (พมา), Hanergy Holdimng 
Group, Asia World (Gold water Resources)

การศึกษาความเปนไปได
เบ้ืองตน โดย Hydro 
China

Preliminary feasibility 
study by Hydro China

Ministry of Electric Power (Burma), Hanergy 
Holding Group, Asia World (Gold Water 
Resources), Ministry of Electric Power (Burma)

1. Hat Gyi Dam Project
The Hat Gyi Dam would be situated about 47 

kilometers downstream from the Thai border along the 
Salween River in Ban Sob Moei, Sob Moei District, Mae 
Hong Son. The 1,360 megawatt project will cost around 
3 billion USD. The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has commissioned the Chula Unisearch, 
at Chulalongkorn University to conduct an additional 
Environmental Impact Assessment of the Hat Gyi 
hydropower project, due to a suggestion made by the 
Thai Prime Minister’s Offi  ce in 2010. A meeting was 
held on December 18, 2015 to present the fi ndings of 
the report in Mae Sariang District, Mae Hong Son. 
However the full version of the report has not been 
disclosed to public. Aff ected communities are particularly 
concerned about the project’s transboundary impacts, 
including impacts on the river’s ecosystem, hydrology 
and critical fi sh migration.

There is concern that the study by Chulalongkorn 
University was done in haste and is an attempt by EGAT 
to minimize the number of aff ected people, on paper, 
as much as possible. The report indicates that the Hat 
Gyi Dam Project will only aff ect a handful of families in 
three villages located by the Salween River including 
Ban Sob Moei and Ban Mae Sam Laeb, in Sob Moei 
District and Ban Tha Ta Fang, in Mae Sariang District.

The dam is located in Karen State; an area that has 
seen many years of armed confl ict. According to EGAT’s 
study report, in Karen State, there would only be 13 

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::



สาละวนิ 3 แหง ไดแก บานสบเมย บานแมสามแลบ อาํเภอ
สบเมย และบานทาตาฝง อําเภอแมสะเรียง

เนื่องจากเข่ือนนี้ตั้งอยูในรัฐกะเหร่ียง ซึ่งเปนพื้นที่ท่ียัง
มีการสูรบ รายงานการศึกษาของ กฟผ. ระบุวามีชุมชนใน
รฐักะเหร่ียงจะไดรบัผลกระทบ 13 หมบูาน และตองอพยพ 
21 ครวัเรอืน อยางไรกต็าม กลมุสิง่แวดลอมกะเหรีย่ง Karen 
Rivers Watch ระบุวาชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบๆ หัวงานเข่ือน
สวนใหญไดอพยพหนีภัยความตายมายังชายแดนประเทศไทย
เนื่องจากภัยสงคราม และอาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราว
ในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดตาก

สถานการณพ้ืนท่ีเข่ือนฮัตจีเม่ือในชวงตนเดือนพฤษภาคม 
2558 มรีายงานจากกลุมสิง่แวดลอมกะเหร่ียงวาไดรับขอมูล
จากเจาหนาท่ีกองกําลังกะเหร่ียง KNU กองพล 5 เขตมือตรอ 
รัฐกะเหรี่ยง รายงานวาตั้งแตชวงเดือนเมษายน กองกําลัง
ฝายรัฐบาลพมา 4 กองพัน ซึ่งประกอบดวย กองกําลัง
ปองกนัชายแดน (BGF) กองพนั 1013 และ 1014 สนธกิาํลงั
กับกองพนัเคลื่อนที่เร็วของกองทัพพมา (LIB) กองพัน 210 
กับ 205 ปฏิบัติการเขาโจมตีพื้นที่ตําบลแมปริและตําบล
ทีตะดอทา ในพื้นที่อําเภอบือโส เขตมือตรอ กองกําลังรวม
ชุดนีไ้ดเขาควบคมุพ้ืนท่ีจงึทําใหเกิดการปะทะกบักองกาํลงั 
KNU สงผลให KNU ตองสูญเสียพื้นที่ควบคุมบางสวน 
ปฏบิติัการของกองกาํลงัฝายรฐับาลพมาสงผลใหผนูาํชมุชน
หลายคนถูกไลออกจากหมูบาน มีการจับกุมชาวบาน
ในพืน้ทีไ่ว และมชีาวบานถกูฆาอยางนอย 1 คน (เปนกาํนนั
ตําบลทีตะดอทา) รวมถึงมีการปดดานริมน้ําสาละวินทําให
ชาวบานในพ้ืนที่ไมสามารถเดินทางไปมายังเขตเมืองได 
(ดานตรวจริมแมนํ้าสาละวินท่ีเปนจุดสําคัญสกัดการเดินทาง
ไปยงัเมอืงเมียนจหีงหูรอืพะอัน คอื ดานแมเซก ในชวงเดือน
มีนาคมที่ผานมาดานแหงนี้ถูกควบคุมโดยกองกําลัง BGF 
กองพัน 1012)

ระยะเวลาเพียง 2 สองเดือนดังกลาว ในพื้นที่เกิดการ
ปะทะไมตํ่ากวา 5 คร้ัง เจาหนาท่ี KNU เขตมือตรอใหขอมูลวา 
ในระหวางการดําเนินกระบวนการสันติภาพในพมา แตใน
พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงภายใต KNU กลับมีการเคลื่อนไหวของ
กองทัพฝายรัฐบาล ดังน้ันจึงยากที่จะสรางความเชื่อมั่น
ตอกนัและกันในการเดินไปสูสันติภาพที่แทจริง

villages aff ected by the Hat Gyi Dam, requiring the 
resettlement of 21 families. However according to Karen 
Rivers Watch, many villagers who used to live around 
the proposed dam site have already been forced to fl ee 
from the lethal confl ict, across the border to Thailand. 
They are now resettled in temporary shelters in Mae 
Hong Son and Tak.

According to Karen Rivers Watch, Karen National 
Union (KNU) offi  cials reported that in April 2015, four 
troops from Burma Army Light Infantry Battalions 210 
and 205 and the Border Guard Force (BGF) battalions 
1013 and 1014, entered the area near the Hat Gyi Dam 
site.

As of March 2016, the following villages still remain 
within the Hat Gyi Dam aff ected area:

East side 
Tong Ja area

West side 
(Htee Ta Daw Hta area, 

Brigade No.5)

1. Baw Trow 1. Mae La

2. Shwe Oo Wai 2. Mae La Hta

3. Meseik (East) 3. Meseik (West)

:: รายงานสถานการณเขื่อนสาละวินในพมา ::
:: Current Status of Dam Projects on the Salween River ::



แหลงขาวทีต่ดิตามสถานการณในพืน้ทีแ่ละเคยลงพืน้ที่
สํารวจพ้ืนที่หัวงานเข่ือนฮัตจีเปดเผยวา ปฏิบัติการโจมตี
ดังกลาวเปนปฏิบัติการที่ตอเน่ืองจากการโจมตีชวงปลาย
เดอืนตลุาคม 2557 ซึง่ครัง้นัน้มชีาวบานหนภัียการสรูบขาม
แมนํ้าเมยมายังบานแมตะวอ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
กวา 300 คน

“เดิมทีพื้นที่แมเซก ซึ่งเปนดานสกัดการเดินทางจาก
หัวงานเขื่อนลงมายังเมืองเมียนจีหงูนั้น อยูภายใตการ
ควบคุมของกองกําลังกะเหร่ียง DKBA แตหลังการโจมตี
ของกองทัพฝายรัฐบาลพมาในเดือนตุลาคม กองกําลัง BGF 
กองพัน 1012 ไดเขามาควบคุมพื้น จากการพูดคุยกับ
ชาวบานในพื้นที่ รวมถึงทหารระดับปฏิบัติการในพื้นท่ีของ 
DKBA บางคนประเมินวาคงมีการโจมตีอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้

ก็เกิดขึ้นแลว เพราะพ้ืนท่ีเปาหมายที่ฝายกองทัพพมา
ตองการเขาควบคุมคือพ้ืนท่ีบอตอรอ เพราะทุกฝายเห็นตรงกัน
วาหากกองทัพพมาเขาควบคุมพ้ืนท่ีแหงน้ีได คือการคุมพ้ืนท่ี
ทัง้เหนอืและใตของหวังานเขือ่นได และปฏบิตักิารทีม่คีวาม
ตอเนื่องนี้มีความเช่ือมโยงกับความพยายามของกองทัพ
พมาที่ตองการควบคุมพื้นที่สรางเขื่อนฮัตจีอยางแนนอน”

หมบูานท่ีอยโูดยรอบหัวงานเข่ือนฮัตจ ีพืน้ท่ีเขตตองจา 
ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีการสูรบและไดรับผลกระทบโดยตรง มีดังนี้ 
สาละวินฝงตะวันออก จากเหนือลงใต บานบอตอรอ บาน
ฮวยอู แว และบานแมเซก ตะวันออก สาละวินฝงตะวันตก 
จากเหนือลงใต บานแมลา บานแมลาทา และบานแมเซก 
ตะวันตก

แผนท่ีจากโครงการสาละวินศึกษา

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::



2. โครงการเข่ือนสาละวินชายแดน
 ตอนล�าง (เข่ือนดา-กวิน)

ต้ังอยูบนแมนํ้าสาละวินชายแดนไทย-พมา ท่ีบานทาตาฝง 
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตรงขามรัฐกะเหร่ียง

3. โครงการเข่ือนสาละวินชายแดน
 ตอนบน (เข่ือนเว�ยจี)

ตัง้อยบูนแมน้าํสาละวนิชายแดนไทย-พมา ทีเ่ขตรกัษา
พนัธสุตัวปาสาละวนิ อําเภอแมสะเรยีง จงัหวดัแมฮองสอน 
ตรงขามรัฐกะเหรี่ยง

ทั้ง 2 โครงการน้ีมีการเสนอภายใตกรอบความรวมมือ
ของรัฐบาลไทยและพมา ในป 2547 ซึ่งจะพัฒนาเขื่อนบน
แมน้ําสาละวินและตะนาวศรี โดย 2 เขื่อนบนพรมแดน
ไทย-พมานี้ เปนโครงการหลักที่ กฟผ. ผลักดันอยางหนัก 
อยางไรก็ตาม โครงการทั้งสองถูกชะลอ หลายฝายมีความ
เห็นวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก 2 เข่ือนนี้ มีความรุนแรง
ทั้งผลกระทบตอผืนปาอันเปนแหลงกําเนิดไมสักของโลก 
บริเวณสองฝงแมนํ้าสาละวินพรมแดนไทย-พมา และจะทวม
แมน้ําปายซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําสาละวิน ไปถึง
บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

4. โครงการเข่ือนยวาติ๊ด
ระยะทางจากชายแดนไทยประมาณ 45 กโิลเมตร ตาม

ลํานํ้าปายท่ีบานนํ้าเพียงดิน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ต้ังอยูไมไกลจากจุดที่แมน้ําปายบรรจบแมน้ําสาละวิน 

ในรัฐคะยาหรือรัฐคะเรนนี เปนโครงการของบริษัท ตาถัง 
(Datang) จากจีน ซึ่งลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) กับ
รัฐบาลพมาเมื่อป 2553 ขอมูลเดิมระบุวาเขื่อนยวาต๊ิด
มีกําลังผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต แตขอมูลจากเว็บไซตของ
บริษัท ตางถัง ณ เดือนมีนาคม 2556 ระบุวาเขื่อนมีกําลัง
ผลิตสูงถึง 4,500 เมกะวัตต

กลุมสิ่งแวดลอมคะเรนนีรายงานวามีการสัมปทาน
ทาํไมอยางมหาศาลในพ้ืนท่ีรอบๆ เข่ือนยวาติด๊ มีการปรับ
ถนนจากลอยกอซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐคะเรนนี สูเมือง
บอเลอเคและยวาติ๊ด

2. The Lower Salween Border 
 Dam Project (Dagwin Dam)

The Dagwin Dam would be located on the Salween 
River along the Thailand-Burma border at Ban Tha Ta 
Fang, in Mae Sariang District, Mae Hong Son, opposite 
to Karen State.

3. The Upper Salween Border 
 Dam Project (Wei Gyi Dam)

The Wei Gyi Dam would be located on the Salween 
River along the Thailand-Burma border within the 
Salween Wildlife Sanctuary in Mae Sariang District, Mae 
Hong Son, opposite to Karen State.

Both the Wei Gyi and Dagwin Dams have been 
proposed under the framework of cooperation between 
the Thai and Burmese Governments. In 2004, there was 
a plan to develop the dams on the Salween and 
Tenasserim Rivers. The border dams, sitting between 
Thailand and Burma are major projects that were being 
strongly promoted by EGAT. Nevertheless, both projects 
have been delayed mainly due to the potentially vast 
impacts in Thailand, including from the reservoir of the 
Wei Gyi Dam, which will reach to the Pai River, a tributary 
of the Salween, and to Muang District, in Mae Hong 
Son.

4. Ywathit Dam Project
The Ywathit Dam would be located approximately 

45 kilometers from the Thai border, in Ban Nam Piang 
Din, Muang District, Mae Hong Son.

Situated not far from where the Pai River meets the 
Salween River in Karenni State, the project is an 
investment of China Datang Corporation. A Memorandum 
of Understanding (MoU) was signed Between Datang 
and the Burmese Military in 2010. According to existing 
information, the Ywathit Dam Project will have an 
installed capacity of 600 megawatts. However 
information on Datang’s website, as of March 2013, 
indicates that the dam will have an installed capacity of 
up to 4,500 megawatts.

The Karenni Environmental Group reports that there 
has been rampant logging in the area around the Ywathit 
Dam. Access roads have been built from Loikaw, the 
capital city of Karenni State to Bawlakhe and Ywathit.

Villagers living around the Ywathit Dam have been 
refuges of war for over 20 years. Most of them end up 

:: รายงานสถานการณเขื่อนสาละวินในพมา ::
:: Current Status of Dam Projects on the Salween River ::



หมูบานรอบๆ เขื่อนยวาต๊ิดไดอพยพหนีภัยสงคราม
ออกจากพ้ืนทีไ่ปกวายีส่บิปแลว สวนใหญเปนผลูีภ้ยัท่ีอาศยั
ตามคายพักพิงช่ัวคราวแนวชายแดน โดยเฉพาะท่ีอําเภอเมือง
และอําเภอขุนยวม จงัหวัดแมฮองสอน อยางไรก็ตาม ขอมลู
ลาสุดระบุวายังมีชาวบานอาศัยอยูรอบๆ ยวาต๊ิดจํานวนหน่ึง
โดยจัดเปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced 
Persons – IDPS) ชาวบานกลุมนี้ตองหนีไปซอนตัวในชวง
ที่มีการสูรบ

รฐัคะเรนนเีคยมบีทเรยีนอนัเจบ็ปวดจากการสรางเขือ่น
โมบีและโรงไฟฟาลอปตาเม่ือกวา 30 ปกอน โรงไฟฟาลอปตา
ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของพมา ทําให
ประชาชน 12,000 คน ตองถูกถอนรากถอนโคนออกจาก
ถิน่ฐาน กองทัพพมาสงทหารนับพนัเขามาคุมครองโรงไฟฟา 
นําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนนานัปการโดยทหารพมา 
อาทิ การทารุณกรรมทางเพศ การสังหาร และการบังคับใช
แรงงานทาส นอกจากน้ียังมีการวางกับระเบิดกวา 18,000 อัน 
รอบๆ โรงไฟฟาและแนวสายสง

เขื่อนยวาต๊ิดมีการสํารวจโดยทีมจีน-พมา เพื่อเตรียม
กอสรางอยางจริงจังในชวงป 2553 มีรายงานวามีการซุม
โจมตีรถของคณะสํารวจท่ีใกลเมืองพรูโซในเดือนธันวาคม
ปเดียวกัน เหตุการณครั้งนั้นทําใหมีวิศวกรชาวจีนเสียชีวิต 
3 ราย

ตอมาในป 2554 มีการตัง้คายทหารของกองกําลังรกัษา
ชายแดนของกองทัพพมา (BGF) หมายเลข 1005 และมี
กองกําลังพิเศษที่มีภารกิจรักษาความปลอดภัยของคณะ
สรางเข่ือนชาวจีน รายงานวาผูบัญชาการพิเศษภาคพื้น 55 
ที่มีฐานอยูที่บอลาเค ไดเดินทางไปยังพ้ืนท่ียวาติ๊ดเพ่ือ
ตรวจการณและรักษาความปลอดภัยแกการกอสรางเข่ือน
อยางเขมงวด

รายงานจากในพื้นที่ระบุวา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2559 กลุมประชาสังคมคะเรนนีไดออกแถลงการณคัดคาน
การสํารวจเพื่อสรางเข่ือนบนแมน้ําปุน ซึ่งเปนแมน้ําสาขา
ของสาละวิน โครงการเข่ือนนํ้าปุนกําลังสํารวจโดยบริษัท 
HCTC Energy Investment Co. Ltd. (บริษัทลูกของ Shwe 
Taung Co.) และบริษัท Trusr Energy Investment Pte. Ltd. 
(สิงคโปร) เข่ือนน้ีต้ังอยูใกลเมืองบอลาเค และมีการต้ังขอสังเกต
วาเข่ือนน้ีเปน 1 ใน 3 โครงการเข่ือนในรัฐคะเรนนี ท่ีบริษัทจีน 

seeking asylum in temporary shelters along the border, 
particularly in Muang and Khun Yuam Districts, Mae 
Hong Son. But, according to the latest information, there 
are some villagers who still live around the site of the 
Ywathit Dam Project and who are counted as Internally 
Displaced Persons (IDPs). They have to stay in hiding 
when skirmishes between Burmese military forces and 
ethnic forces take place.

The Karenni State suff ered greatly from construction 
of the Mobye Dam and the Lawpita Dam more than 30 
years ago. The Lawpita hydropower plant, the fourth 
largest in Burma, uprooted 12,000 people. Thousands 
of military offi  cers were deployed to protect the power 
plant and this has led to a number of human rights 
violations committed by Burmese military officers 
including sexual violence, forced labor, etc. In addition, 
more than 18,000 landmines have been placed around 
the power plant and the power grid line.

A Chinese-Burmese team conducted a study of the 
Ywathit Dam Project in 2010, to pave the way for its 
construction. In December that year, there was a report 
of an attack on the vehicle belonging to the study team 
close to Prusoe Township, which resulted in the death 
of three Chinese engineers.

In 2011, the Border Guard Force No.1005 was 
deployed to provide safety for the Chinese dam builders. 
It was also reported that the commander of the Bawlakhe 
based Light Infantry Battalion No.55 visited the area of 
the Ywathit Dam to review the strict provisions of safety 
for construction of the dam.

The Karenni National Progressive Party (KNPP) did 
not sign the Nationwide Ceasefi re Agreement with the 
Burmese military last year before the elections in 
November 2015. But the existing agreement signed in 
2012 references the Ywathit Dam Project, stating, “All 
development projects will be made transparent (including 
the Ywathit Dam). Both parties agree to share information 
in public and allow people and community based 
organizations to have access to the information.” 
However, when environmental groups have attempted 
to conduct fi eld research to collect information, they 
have been arrested by Burmese government forces and 
barred from entering the dam site.

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::



Datang ไดลงนาม MoU ไวในป 2553 และเข่ือนแมนํ้าปุนน้ี
อาจถูกสรางกอนเพื่อเปนแหลงพลังงานใชในการกอสราง
เข่ือนยวาต๊ิด

กองกําลังคะเรนนี (KNPP) ซ่ึงไมลงนามขอตกลงหยุดยิง
กับกองทัพพมาในปที่ผานมากอนการเลือกตั้ง แตขอตกลง
ที่เคยลงนามไวกับกองทัพพมา ในป 2555 มีเนื้อหาระบุถึง
โครงการเข่ือนยวาต๊ิดวา “จะมีการสรางความโปรงใสในโครงการ
เขือ่นขนาดใหญ (รวมถึงเข่ือนยวาต๊ิด) ทัง้สองฝายเห็นชอบ
รวมกันในการใหขอมูลแกสาธารณะ และอนุญาตใหประชาชน
และองคกรชุมชนหาขอมูลได” อยางไรก็ตาม เมื่อกลุม
ส่ิงแวดลอมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลกลับถูกจับกุมโดยทางการพมา
และหามเขาพื้นที่เขื่อน

ปจจุบันมีการปรับปรุงถนนระหวางอําเภอขุนยวม 
จังหวัดแมฮองสอน ผานดานหวยตนนุน ขามสะพานแหงใหม
บนแมน้ําสาละวินไปยังเมืองลอยกอ เมืองหลวงของรัฐ
คะเรนนี

On February 28, 2016, 10 Karenni civil society 
groups issued a statement opposing the recent surveying 
(in February 2016) by H.T.C.T. Energy Investment 
Corporation Ltd. (part of Shwe Taung Co.) and Trust 
Energy Investment Pte. Ltd. for a planned hydropower 
dam on the Pawn River (a tributary of the Salween) at 
Bawlake. This appears to be one of the 3 dams in 
Karenni State – which include the Ywathit Dam – agreed 
under the MoU with Datang in 2010. Back when the 
MoU was signed there was strong speculation that the 
Pawn River Dam would be built first, to power 
construction of the nearby Ywathit Dam.

There is a new access road from Khun Yuam District, 
Mae Hong Son, to Karenni State’s capitol Loikaw, 
through a newly built bridge across the Salween River.

:: รายงานสถานการณเขื่อนสาละวินในพมา ::
:: Current Status of Dam Projects on the Salween River ::



5. โครงการเข่ือนเมืองโต�น 
 (เข่ือนท�าซาง/เข่ือนมายตง)

ระยะทางจากชายแดนไทยประมาณ 40 กิโลเมตร 
ที่บานอรุโณทัย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

เดิมมีการวางแผนท่ีจะสรางเข่ือนท่ีบริเวณทาซาง แต
ตอมาเมื่อผูพัฒนาโครงการไมสามารถดําเนินการได จึงมี
การเสนอโครงการใหม โดยขยับข้ึนมาตามลําน้ําประมาณ 
10 กิโลเมตร ใกลกับเมืองโตน โดยมีชื่อวาโครงการเขื่อน
มายตง ในภาษาพมา

บริษัทที่ปรึกษาจากออสเตรเลีย Snowy Mountain 
Engineering Corporation ไดรบัจางทาํการศกึษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและสังคมในรัฐฉาน แตกลับถูกต้ังคําถามโดย
เครือขายประชาชนในรัฐฉานเก่ียวกับความชอบธรรมของ
การศึกษาดังกลาว และพบวาในหลายพ้ืนท่ีพบกับการตอตาน
จากชาวบาน ที่นาสนใจคือการศึกษาดังกลาวไมสามารถ
เสร็จสมบูรณไดเนื่องจากกองทัพวา UWSA ซ่ึงคุมพื้นที่
สวนหนึ่งของริมแมน้ําสาละวินปฏิเสธมิใหทําการศึกษา
ในพื้นที่

5. Mong Ton Dam Project 
 (Tasang Dam/Mai Tong Dam)

Located about 40 kilometers from Ban Arunothai, 
Chiang Dao District, Chiang Mai, Thailand. 

Originally, the dam was to be located at Tasang, 
but as the former project developers was unable to 
construct the dam in this location, a new project was 
proposed. The dam site for the ‘Mai Tong Dam’, as it 
is known in Burmese, is 10 kilometers along the river 
from the initial location, closer to Mong Ton Township.

The Australian company, Snowy Mountains 
Engineering Corporation (SMEC) has been commissioned 
to carry out an Environmental Impact Assessment in 
Shan State. However the legitimacy and quality of the 
report has been questioned by a number of civil society 
organizations in Shan State. The study team has met 
with opposition from local villagers in many areas. The 
study is also far from complete, as part of the study 
area along the Salween River is under the control of the 
United Wa State Army (UWSA) and they have refused 
to give permission to the study team to enter the area.

A major concern is the size of the project: The dam 
site and reservoir will stretch 870 kilometers along the 
Salween and Pang Rivers, its main tributary in Central 

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::



ขอกังวลหลักคือ พ้ืนท่ีกอสรางเข่ือนและพ้ืนท่ีนํ้าทวมถึง
จะยาว 870 กิโลเมตร ตลอดลําน้ําสาละวินและลําน้ําสาขา
ที่สําคัญคือแมน้ําปาง พื้นที่ภาคกลางของรัฐฉานบริเวณนี้
เปนสวนหนึง่ของพืน้ที ่ซึง่เคยมกีารบงัคบัอพยพโดยกองทพั
พมาในชวงป 2536-2539 ซึ่งทําใหประชาชนในรัฐฉาน
อยางนอย 3 แสนคน ตองพลัดที่นาคาท่ีอยู โดยประชาชน
จํานวนมากไดหนีมายังประเทศไทยหรือตามแนวชายแดน 
โดยเฉพาะที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จวบจนปจจุบัน
ชาวบานเหลาน้ีสวนใหญยังคงไมสามารถกลับคืนสูถ่ินฐานได
แมเวลาจะผานมาแลวถึง 20 ปเต็ม

เข่ือนเมืองโตนจะทําใหเกิดน้ําทวมยาวไปตามลําน้ํา
ทั้งบริเวณแมน้ําสาละวินและแมน้ําปาง ซึ่งเปนแมน้ําท่ีมี
ระบบนิเวศท่ีสลับซับซอนและนาสนใจท่ีสุดสายหน่ึง จาก
ตนน้ํา ลํานํ้าปางไหลลดหล่ันตามช้ันหินหลายรอยช้ันและ
แตกแขนงออกเปนเกาะเล็กเกาะนอย จนชาวไทใหญเรียก
เมืองท่ีมีนํ้าปางวา “กุนเฮง” หรือเมืองพันเกาะ นํ้าท่ีไหลผาน
นํ้าตกมากมายถูกฟอกเติมออกซิเจนโดยธรรมชาติ ลํานํ้าปาง
จึงมีสีเขียวใสแทบตลอดทั้งป แตแมน้ําอันเปรียบไดดัง 
“มรกตแหงสาละวนิ” จะตองจมอยใูตน้าํตลอดไปหากมกีาร
สรางเขื่อนเมืองโตน

6. โครงการเข่ือนหนองผา
ต้ังอยูทางภาคเหนือในรัฐฉาน มีการลงนามบันทึกขอตกลง

เพ่ือพัฒนาโครงการเม่ือคร้ังท่ีนายสี จ้ิน ผิง รองประธานาธิบดี
จีนเดินทางเยือนพมาในป 2553 ที่ผานมา มีการเปดเผย
ขอมลูโครงการเข่ือนหนองผานอยมาก และการเขาถงึพืน้ที่
เปนไปไดยากทําใหแทบไมมีขอมูลในพื้นที่ออกสูภายนอก

โครงการเข่ือนหนองผาเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลพมา 
บริษัทสัญชาติพมา International Group of Entrepreneurs 
– IGE และบริษัท Hydrochina Corporation สัดสวนในการ
ถือหุนคือรัฐบาลพมารอยละ 15 และสองบริษัทอีกรอยละ 
85 เขื่อนหนองผามีกําลังผลิตติดตั้ง 1,200 เมกะวัตต โดย
ไฟฟารอยละ 90 จะสงไปขายแกประเทศจีน

เขือ่นหนองผาตัง้อยูในเขตปกครองพเิศษของกองกาํลงั
สหรัฐวา (UWSA) ในป 2558 กองทัพพมาไดสงกําลังพล
เขาลอมพื้นที่ของกองกําลังไทใหญ SSPP/SSA (เหนือ) ซึ่ง
เปนจุดยุทธศาสตรและเปนบริเวณติดกับพ้ืนท่ีของวา UWSA 
ซึ่งบริเวณที่จะสรางเขื่อนจึงตั้งอยูในพื้นที่การสูรบโดยตรง

Shan State. Local people in the area were forcibly 
relocated by Burmese government troops in the 90’s, 
and at least 300,000 people were displaced during this 
time. Many fl ed to Thailand, and are now living along 
the border and in Chiang Mai, still unable to return home 
almost 20 years later. If the Mong Ton Dam is built these 
refugees will lose all hope of ever returning home.

The project would also inundate the Pang River, a 
hidden gem of the Salween. This tributary is home to 
unique aquatic ecosystems. The river fl ows into a 
cascade of waterfalls, which purify the water, turning it 
a light green color. Shan people call the township along 
the Pang River, Kunhing, meaning ‘Thousand Islands’.

6. Nong Pha Dam Project
The Nong Pha Dam would be located in Northern 

Shan State. An MoU to develop the project was signed 
when the Chinese President Xi Jinping visited Burma in 
2010. There has been little information disclosed about 
the Nong Pha Dam and attempts to access the area 
have been almost impossible because of military 
presence.

The Nong Pha Dam Project is a collaboration 
between the government of Burma and the Burma 
International Group of Entrepreneurs (IGE) from Burma 
and Hydrochina Corporation. The Burmese government 
holds 15% of the shares, while the other companies 
hold 85%. With 1,200 megawatts of installed capacity, 
90% of the dam’s electricity will be exported to China.

The Nong Pha Dam Project is located in an area 
under the control of the United Wa State Army (UWSA). 
In 2015, Burmese forces dispatched troops to lay siege 
to the Shan State Progress Party/Shan State Army 
(SSPP/SSA) (North) at a strategic point close to the area 
under the control of UWSA.

:: รายงานสถานการณเขื่อนสาละวินในพมา ::
:: Current Status of Dam Projects on the Salween River ::



7. โครงการเข่ือนกุ�นโหลง
ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐฉาน เขตปกครองของกองกําลัง

โกกาง ใกลชายแดนจีน เข่ือนมีกําลังผลิตติดต้ัง 1,400 เมกะวัตต 
ไฟฟาจํานวน 1,200 เมกะวัตต จะสงไปขายยังประเทศจีน
โดยเช่ือมตอกับระบบสายสงจีนใต ขอมูลจากบริษัท Hydrochina 
Kunming Engineering ระบุวามีหมูบานหลายแหงท่ีจะไดรับ
ผลกระทบ โดยมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ไปแลวแตไมมีการเปดเผยขอมูล และมี
การกอสรางโครงการอยางลบัๆ แตกลบัตองชะงักเนือ่งจาก
การสูรบอยางรุนแรงระหวางกองทัพพมากับกองกําลัง
โกกางในชวงป 2558 และสงผลตอเน่ืองใหประชาชนกวา 
100,000 คน ตองอพยพหนีการสูรบไปยังชายแดนจีน

มูลนธิเิพือ่สทิธิมนษุยชนไทใหญ (Shan Human Rights 
Foundation – SHRF) ระบุวาโครงการเข่ือนบนแมนํ้าสาละวิน
นอกจากกระทบกับชาวบานในพ้ืนท่ีแลว อาจยังสงผลกระทบ
ตอการสรางสนัตภิาพในพมา พบวาในพืน้ทีส่รางเขือ่นมกีาร
สูรบกันระหวางกองทัพพมาและกลุมติดอาวุธชนกลุมนอย
หลายกลุม จึงเรียกรองใหยุติการสรางเขื่อน

ปจจุบันเขื่อนตองชะลอเนื่องจากการสูรบ ซึ่งทําให
หัวงานเข่ือนตองถูกทิ้งราง

7. Kunlong Dam Project
The Kunlong Dam is located in Northern Shan State, 

in an area contested by Kokang resistance forces, close 
to the Chinese border. The dam would have an installed 
capacity of 1,400 megawatts, with 1,200 megawatts 
for export to China through the Southern China power 
grid lines. According to Hydrochina Kunming Engineering, 
several villages in the area will be affected. The 
Environmental Impact Assessment (EIA) has been 
conducted, though the study has not been released to 
public. Construction has begun quietly, though it was 
forced to stop due to heavy fi ghting between the 
Burmese troops and the Kokang forces in 2015. The 
confl ict caused the displacement of more than 100,000 
villagers into China.

The Shan Human Rights Foundation (SHRF) states 
that apart from aff ecting local villagers, the dam projects 
on the Salween River will also disrupt the peace process 
in Burma, since around the dam sites there has been 
ongoing fi ghting between Burmese government troops 
and the armed forces of various ethnic minority groups. 
As a result, they are calling for a halt to dam construction.

At present, dam construction has been suspended 
due to the ongoing-armed confl ict. The dam site has 
been abandoned.

:: เครือขายสาละวินวอชต ::
:: Salween Watch Coalition ::


