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บทนำา
ร�ยง�นนี้เป็นก�รศึกษ�ว่� ปฏิบัติก�รที่ท�รุณโหดร้�ย ก�รบังคับประช�ชนให้

ออกจ�กพื้นที่ และก�รขย�ยกำ�ลังทห�รของกองทัพพม่� มีส่วนสนับสนุนให้เกิดก�ร

สร�้งเขือ่นในแมน่ำ�เ้ตง็ตอนใตข้องรฐัฉ�นอย�่งไร ทัง้ยงักระตุน้ให้ยกเลกิเขือ่นเชียงตอง

เหนอืโดยทนัท ีเนือ่งจ�กเปน็โครงก�รทีส่ง่ผลกระทบร�้ยแรง และยิง่ทำ�ใหส้งคร�มกล�ง 

เมืองที่เกิดขึ้นม�หล�ยทศวรรษเลวร้�ยลงอีก 

แม่นำ�้เต็ง เป็นหนึ่งในลำ�นำ�้ส�ข�ที่สำ�คัญของแม่นำ�้ส�ละวินในรัฐฉ�น มีคว�ม

สำ�คัญเป็นพิเศษทั้งในท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมสำ�หรับประช�ชนรัฐฉ�น โดย

ไหลผ่�นหล�ยเมืองที่ปกครองโดยเจ้�ฟ้�ไทใหญ่ ทั้งเมืองก๋ึง เมืองล�ยค่� เมืองน�ย 

และเมืองหมอกใหม่ ต�มริมฝั่งนำ�้เป็นที่ตั้งของเจดีย์โบร�ณของรัฐฉ�น ตำ�น�นแห่ง

คว�มรักของรัฐฉ�น เรื่องร�วของขุนส�มลอและน�งโอเป่มเกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่นำ�้แห่งนี้ 

เชยีงตองซ่ึงตัง้อยูด่�้นตะวนัออกของเมืองน�ยช่วงก่ึงกล�งของแมน่ำ�ม้ชีือ่เสยีงเนือ่งจ�ก

เป็นบ�้นเกิดของขุนส�มลอ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนำ�้ตกขน�ดใหญ่ที่งดง�ม 

แม่นำ�้ส�ยนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลี้ยงฝ่�ยต่อต้�นในรัฐฉ�นม�หล�ย

ทศวรรษ เชื่อมโยงภูมิภ�คต่�ง ๆ ต�มช�ยแดนไทยจนถึงตอนกล�งของรัฐฉ�น สภ�

เพือ่ก�รกอบกูร้ฐัฉ�น (Restoration Council of Shan State) / กองทพัรัฐฉ�น (Shan 

State Army) (RCSS/SSA) ได้รวมตัวกันใหม่และตั้งฐ�นทัพริมฝั่งแม่นำ�้เต็งช่วงต้น

ปี 2539 หลังจ�กกองทัพเมืองไต (Mong Tai Army) ของขุนส�่ประก�ศยอมแพ้  

ชุมชนต�มริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง จึงถือเป็นเป�้หม�ยหลักของปฏิบัติก�รกว�ดล้�งให้

สิน้ซ�กของกองทพัพม�่ เพือ่บดขยีแ้ละทำ�ล�ยกองทพัฝ�่ยตอ่ต�้นในรฐัฉ�นทีก่อ่รปูขึน้

ใหม่ช่วงปี 2539-2548 ช�วบ้�นกว่� 300,000 คนจ�ก 11 อำ�เภอ ในภ�คกล�งและ

ภ�คใต้ของรัฐฉ�น ถูกบังคับให้ออกจ�กพื้นที่ชนบท ต้องไปอ�ศัยอยู่ต�มเขตที่ใกล้กับ

เมืองและถนนใหญ่ อีกหล�ยร้อยคนถูกทรม�น สังห�ร และข่มขืน เฉพ�ะในเขตเชียง

ตอง ทห�รพม่�ได้ข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 70 คน บ�งคนอ�ยุเพียง 5 ขวบ 

ก�รลดจำ�นวนประช�กรในตอนกล�งของรัฐฉ�นซึ่งเป็นเขตชนบท เกิดขึ้นเพื่อ

เปิดให้มีก�รขย�ยตัวของกองทัพพม่�ในพื้นที่นี้ รวมทั้งก�รจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รกอง

ทัพภ�คที่ 14 ที่นำ�้จ๋�ง ทั้งยังเป็นก�รเปิดท�งให้มีก�รสร�้งเขื่อน 
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โครงก�รเขื่อนไฟฟ้�พลังนำ�้ขน�ดใหญ่แห่งแรกซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อพยพคน

ออก ได้แก่เขื่อนที่สร้�งในแม่นำ�้เต็งที่เขตเมืองเชียงตอง โดยประช�ชนในพื้นที่ส่วน

ใหญ่หลบหนีเข้�สู่ประเทศไทยตั้งแต่หลังปี 2539 ยังคงมีช�วบ�้นดั้งเดิมเหลืออยู่เพียง 

10 จ�ก 50 หมู่บ้�น และที่ผ่�นม�มีก�รสร�้งฐ�นทัพพม�่ขึ้นม�ส�มแห่ง รวมทั้งศูนย์

ฝึกอบรมทห�รขน�ดใหญ่ในพื้นที่ ในระหว�่งก�รก่อสร้�งเขื่อนเชียงตองที่มีกำ�ลังผลิต 

54 เมกะวตัตร์ะหว�่งป ี2548-2552 ไดเ้กดิเหตทุห�รพม�่ขม่ขนืและสงัห�รผู้หญงิช�ว

บ้�นส�มครั้ง 

โครงก�รเขือ่นไฟฟ�้พลงันำ�เ้ชยีงตองสร�้งขึน้ด�้นบนของนำ�ต้กซ่ึงมีช่ือเสยีง สง่

ผลให้นำ�้ตกนี้แห้งลงในช่วงฤดูร้อน สัตว์นำ�้ที่เคยมีอยู่ชุกชุมและเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง

ชีวิตช�วบ�้นหล�ยพันคน ทั้งด�้นเหนือและท้�ยนำ�้ของเขื่อน มีปริม�ณลดลงอย่�งม�ก 

โดยพนัธุป์ล�ขน�ดใหญถึ่งกับสญูพนัธ์ุไป ตน้ทุนจ�กก�รสร�้งเขือ่นดเูหมอืนจะม�กกว�่

ประโยชนท์ีค่�ดว่�จะไดรั้บ เนือ่งจ�กในปจัจบุนัมีก�รเดนิเครือ่งเขือ่นโดยปัน่กงัหนัไฟฟ�้

เพียงหนึ่งจ�กส�มเครื่อง ส่งผลให้ส�ม�รถผลิตพลังง�นได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

กำ�ลังผลิตติดตั้ง 

เขื่อนเชียงตองเหนือที่เริ่มสร้�งเมื่อปี 2552 ทำ�ให้เกิดอ่�งเก็บนำ�้ขน�ดใหญ่

ประม�ณ 40 กิโลเมตรด้�นเหนือของโครงก�รเขื่อนเชียงตองแห่งแรกนี้ และเป็นเหตุ

ให้เกิดผลกระทบม�กม�ย ช�วบ้�นหล�ยพันคนในเมืองเชียงตองและเมืองล�งเคอ ซึ่ง

ต้องพึ่งพ�แม่นำ�้เพื่อเกษตรกรรมและประมง กลัวว่�จะเกิดภ�วะข�ดแคลนนำ�้อย่�ง

รนุแรง โดยเฉพ�ะเมือ่คำ�นงึถงึก�รเปลีย่นแปลงสภ�วะภมูอิ�ก�ศทีเ่กดิขึน้อย�่งชัดเจน 

ภ�ยหลังเหตุเขื่อนแตกท่ีล�วและภ�คกล�งของพม่�ท่ีผ่�นม�เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำ�ให้ช�ว

บ้�นแถวนี้กลัวว่�เขื่อนแห่งนี้จะแตกเช่นกัน 

ทัง้สองโครงก�รเขือ่นในแม่นำ�เ้ตง็ ละเมิดหลกัก�รว�่ดว้ยก�รพฒัน�อย�่งรบัผดิ

ชอบ ทุกประก�ร เป็นโครงก�รที่ได้รับก�รผลักดันจ�กกองกำ�ลังทห�รที่เข้�ม�ยึดครอง

พื้นที่ เข�้ม�สร้�งคว�มท�รุณโหดร้�ยและผลักดันให้ช�วบ้�นออกจ�กพื้นที่ เขื่อนใหม่

แห่งนี้มีแนวโน้มจะส่งผลทำ�ล�ยอย่�งร้�ยแรงต่อระบบนิเวศวิทย�ที่บอบบ�งของหนึ่ง

ในแม่นำ�้สำ�คัญในรัฐฉ�น 
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พืน้ทีลุ่่มนำ�้เตง็ ยงัคงเปน็พืน้ทีท่ีมี่สงคร�มและคว�มขดัแยง้ กองทพัพม�่ยงัคง

ปฏิบัติก�รโจมตีกองทัพ RCSS/SSA แม้จะมีก�รลงน�มคว�มตกลงหยุดยิง และยัง

คงละเมิดสิทธิต่อประช�ชนในพื้นที่อย่�งต่อเนื่องโดยไม่ต้องรับผิด 

ก�รสร้�งเขื่อนเชียงตองเหนือเป็นห�ยนะร้�ยแรงภ�ยใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ย่อม

กระตุน้ใหเ้กดิแรงตอ่ต้�นในพืน้ทีต่อ่รฐับ�ลสว่นกล�ง และยิง่กระพอืสงคร�มและคว�ม

ขัดแย้งที่ดำ�เนินม�หล�ยทศวรรษ 

เร�จึงกระตุ้นรัฐบ�ลพม่�ให้ยกเลิกโครงก�รเขื่อนเชียงตองเหนือทันที จนกว่�

จะมีก�รคลี่คล�ยคว�มขัดแย้งผ่�นกระบวนก�รท�งก�รเมือง จนกว่�จะมีก�รปฏิรูป

ระบบสหพันธรัฐอย่�งแท้จริง และจนกว่�ชุมชนในพื้นที่จะมีอำ�น�จตัดสินใจเกี่ยวกับ

ทรัพย�กรธรรมช�ติของตนเอง เร�ไม่ควรพิจ�รณ�ให้มีโครงก�รพัฒน�ขน�ดใหญ่ใน

พื้นที่นี้ 

เร�ยงักระตุน้ประเทศผูบ้รจิ�ค โดยเฉพ�ะประเทศนอร์เวยซ่ึ์งให้คว�มสนบัสนนุ

ด�้นเทคนคิตอ่เขือ่นเชียงตองเหนอื ใหย้ตุกิ�รสนบัสนนุและลงทนุสร�้งเขือ่นขน�ดใหญ่

ในพืน้ทีท่ีม่คีว�มขดัแยง้ในพม�่ ก�รสนบัสนนุโครงก�รเขือ่นของรัฐทีป่ระช�ชนตอ่ต�้น 

ทีม่แีตจ่ะเรง่ใหเ้กดิสงคร�มคว�มขดัแยง้และทำ�ล�ยคว�มพย�ย�มด�้นสนัตภิ�พโดยตรง 
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ความสำาคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแม่นำา้เต็ง  

แม่นำ�้เต็งเป็นหนึ่งในลำ�นำ�้ส�ข�ท่ีสำ�คัญของแม่นำ�้ส�ละวินในรัฐฉ�น มีต้น

กำ�เนิดจ�กเมืองกึ๋ง และไหลเป็นระยะท�ง 560 กม.ในลักษณะพ�ดขว�งที่ร�บสูงตอน

ใตข้องรฐัฉ�น ผ�่นเมอืงล�ยค่� เมืองนำ�จ้�๋ง เมอืงน�ย และล�งเคอ กอ่นจะไหลบรรจบ

กับแม่นำ�้ส�ละวินที่ท่�สบเต็ง 

เมืองต�่งๆต�มริมฝั่งแม่นำ�้เต็งในรัฐฉ�น
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ในชว่งหล�ยศตวรรษทีผ่่�นม� ประช�ชนรัฐฉ�นอ�ศัยอยู่ในหบุเข�ต�มรมิฝัง่นำ� ้

ปลูกข้�ว ทำ�สวนผลไม้และปลูกพืชอื่น ๆ รวมทั้งก�รเลี้ยงสัตว์ต�มริมฝั่งนำ�้ ชีวิตของ

พวกเข�ต้องพึ่งพ�ก�รค้�และช่วยให้ส�ม�รถสร้�งวัดว�อ�ร�มและเจดีย์ม�กม�ยหล�ย

แห่ง ชุมชนต�่งๆ ริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง เดิมเคยปกครองโดยเจ�้ฟ้�ไทใหญ่ เช่น เมืองกึ๋ง 

เมืองล�ยค่� เมืองน�ยและเมืองหมอกใหม่ 

เจดีย์โบร�ณที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์โบร�ณในเมืองเชียงตอง
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w	ที่เกิดของตำ�น�นโรมิโอและจูเลียตแห่งรัฐฉ�น

 

แมน่ำ�้ส�ยนีเ้ป็นตำ�น�นรักอมตะ

ในรัฐฉ�น เรื่องร�วของ “ขุนส�มลอและ

น�งอูเป่ม” ที่เขียนขึ้นเมื่อประม�ณปี 

2423 โดยน�งคำ�กู่ (ซึ่งถือเป็นปร�ชญ์ผู้

หญิงเพียงคนเดียวจ�กแปดคน หรือ

เรียกว่� “ครูหมอไต” ซึ่งถือเป็นผู้ให้

กำ�เนิดง�นวรรณกรรมของรัฐฉ�น 

ปกหนังสือตำ�น�นรักอมตะ 

“ขุนส�มลอและน�งอูเป่ม”

หอหลวงเจ�้ฟ้�เมืองล�ยค่�
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ต�มตำ�น�นนี้ ขุนส�มลอซึ่งเป็นพ่อค้�สัตว์จ�กเมืองเชียงตอง ท�งตะวันออก

ของเมืองน�ย ได้เดินท�งขึ้นเหนือเล�ะต�มฝั่งแม่นำ�้เต็งไปที่เมืองกึ๋ง และได้ไปจีบส�ว

และสุดท้�ยแต่งง�นกับผู้หญิงที่ชื่อน�งอูเป่ม แต่ด้วยท�งแม่ย�ยท่ีรังเกียจฝ่�ยหญิง

ปฏิเสธลูกสะใภ้ เป็นเหตุให้น�งอูเป่มหลบหนีกลับไปบ้�นเกิด และได้แท้งลูกในป่�

ระหว่�งเดินท�งกลับจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต สุดท้�ยขุนส�มลอจึงตรอมใจและแทงตัว

ต�ยต�มน�งอูเป่มไป  

เชื่อว่�ตำ�น�นบทนี้มีที่ม�จ�กเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร�วทศวรรษ 1700 ทั้งยังมีก�ร

สร�้งศ�ลพระภมูริมิฝัง่แม่นำ�เ้ตง็ บริเวณบ�้นป�่ส�ท่ีเปน็บ�้นเกดิของขนุส�มลอในเมอืง

เชียงตอง และมีก�รสร้�งศ�ลพระภูมิให้น�งอูเป่มที่บ้�นหม�กล�ง ในเมืองกึ๋ง ทั้งสอง

คนมีชะต�ชีวิตผูกพันกับแม่นำ�้ส�ยนี้ ซึ่งถือเป็นเส้นท�งก�รค้�สำ�คัญในอดีต ตำ�น�น

บทนี้ยังสะท้อนถึงระบบศักดิน�ในอดีตของรัฐฉ�น เนื่องจ�กแม่ของขุนส�มลอเป็น

หล�นส�วของเจ้�ฟ้�ผู้ปกครองเมืองน�ย ซึ่งเป็นเหตุให้เธอปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกช�ย

แต่งง�นกับน�งอูเป่ม ซึ่งเป็นลูกของส�มัญชน

ภ�พครูหมอไต นักปร�ชญ์ทั้ง 8 ที่ให้กำ�เนิดง�นวรรณกรรมของรัฐฉ�น
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w	 เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงฝ�่ยต่อต้�นในรัฐฉ�น		

กลุ่มต่�งๆท่ีต่อต้�นรัฐบ�ลพม่�ในรัฐฉ�นปฏิบัติก�รจ�กในหุบเข�และป่�ริมฝั่ง

แม่นำ�้เต็งม�หล�ยทศวรรษ แม่นำ�้ส�ยนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ เชื่อมโยงพื้นที่ของฝ�่ย

ตอ่ต�้นรฐับ�ลพม�่เข�้ดว้ยกนัต�มแนช�ยแดนประเทศไทยกบัตอนกล�งและเหนอืของ

รัฐฉ�น ตอนที่กองกำ�ลังรัฐฉ�นเหนือ (Shan State Army) เคลื่อนตัวลงม�ร่วมกับ

กองทัพรัฐฉ�นต�มแนวพรมแดนไทยช่วงต้นทศวรรษ 1980 (โดยได้รวมตัวกันเป็นก

องทัพเมืองไตยเมื่อปี 2528) ทห�รเหล่�นี้เคลื่อนพลต�มแนวแม่นำ�้เต็ง โดยมีก�รตั้ง

ฐ�นทัพเป็นเวล�หล�ยปีใกล้กับเมืองเชียงตอง

 หลงัจ�กกองทพัเมอืงไตยประก�ศยอมแพอ้ย�่งเป็นท�งก�รกับรัฐบ�ลพม่�เม่ือ

วันที่ 25 มกร�คม 2539 อดีตทห�รกองทัพเมืองไตยประม�ณ 300 น�ย นำ�โดยพลโท

เจ้�ยอดศึกได้แยกตัวออกม�ลับ ๆ และเริ่มเคลื่อนกำ�ลังพลไปจนถึงตอนกล�งของรัฐ

ฉ�น พวกเข�ถูกล้อมโดยกองทัพพม่�ใกล้กับเมืองเชียงตอง และได้แกล้งยอมจำ�นน 

แต่กลับส�ม�รถหลบหนีข้�มแม่นำ�้เต็งเพื่อเคลื่อนพลไปท�งตอนเหนือได้ ในระหว่�ง

ท�ง พวกเข�ปลูกระดมอดีตทห�รกองทัพเมืองไตยตอนใต้และตอนกล�งของรัฐฉ�น 

จนกระทั่งในวันที่ 27 เมษ�ยน พวกเข�ได้ประก�ศก�รรวมพลเป็นกองทัพใหม่ในน�ม

กองกำ�ลังปฏิวัติแห่งช�ติรัฐฉ�น อ�ศัยชื่อของหนึ่งในกองทัพที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทัพ

สภ�พนำ�้ที่บริสุทธิ์ในแม่นำ�้เต็ง

 

ช�วบ�้นเมอืงล�งเคอ ซึง่อ�ศยัอยูร่มิฝัง่แมน่ำ�้

เตง็ ตอ้งพึง่พ�นำ�จ้�กแมน่ำ�เ้พือ่ก�รดำ�รงชพีในแตล่ะ

วัน ทั้งใช้เพื่อดื่มกินและทำ�อ�ห�ร คนแก่คนเฒ่�ต่�ง

นิยมในรสช�ติของนำ�้ดื่ม และมักนำ�ขวดม�เติมนำ�้ 

และพกติดตัวไประหว่�งก�รเดินท�ง พวกเข�ยังเชื่อ

ว่�นำ�้ในแม่นำ�้มีคุณสมบัติพิเศษในท�งย� และช่วย

ป้องกันโรคคอพอก
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เมืองไตย ต่อม�กองกำ�ลังกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภ�เพื่อก�รกอบกู้รัฐฉ�น/ กองทัพ

แห่งช�ติรัฐฉ�น (RCSS/SSA) ซึ่งถือเป็นกองกำ�ลังฝ่�ยต่อต้�นใหญ่สุดในตอนใต้ของ

รัฐฉ�นในปัจจุบัน 

w	ก�รบังคับขับไล่ให้ประช�ชนอพยพระหว่�งปี	2539-2541	

	 ต�มริมฝั่งแม่น้ำ�เต็ง   

เพื่อตัดกำ�ลังบำ�รุงให้กับกองทัพรัฐฉ�นท่ีตั้งขึ้นม�ใหม่ กองทัพพม่�เริ่มปฏิบัติ

ก�รกว�ดล้�งใหส้ิ้นซ�กคร้ังใหญเ่ม่ือเดอืนมนี�คม 2539 ในระหว่�งป ี2539-2541 ช�ว

บ้�นกว�่ 300,000 คนจ�กกว่� 1,400 หมู่บ้�นใน 11 อำ�เภอ ต้องถูกผลักดันให้ทิ้ง

ถิน่ฐ�นบ�้นเกดิ ตอ้งเข�้ไปอ�ศยัอยู่ในทีด่นิซึง่จดัสรรใหใ้หมแ่ละมกี�รคุม้กนัหน�แนน่

ใกลก้บัเขตเมอืงและถนนใหญ่1 ช�วบ�้นท่ีถูกทห�รจบัไดว้�่หลบซอ่นตวัในบ�้นหรอืใกล้

กับบ้�นจะถูกทรม�น สังห�ร ข่มขืน ช�วบ้�นส่วนใหญ่ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้เข�้ถึงที่ดินทำ�

1 http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/shrf-archives/shrf-en-
glish-newsletter/327-dispossessed

น�ยทห�รกองทัพรัฐฉ�น ที่บริเวณนำ�้ตกเมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1980



15

กนิ และไม่ไดร้บัคว�มสนบัสนนุใด ๆ  จงึตดัสนิใจหลบหนมี�ยงัประเทศไทย และหล�ย

คนยังอ�ศัยอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้ ช�วบ้�นที่หลบหนมี�เหล่�นี้ไม่เคยได้รับสถ�นะเป็นผู้

ลี้ภัย ต่�งจ�กช�วกะเหรี่ยง คะเรนนี และมอญ ส่วนใหญ่ต้องห�ท�งดำ�รงชีพด้วยก�ร

เป็นแรงง�นข�้มช�ต ิหล�ยพนัคนอ�ศยัอยู่ในค�่ยทีพ่กัพงิอย�่งไมเ่ปน็ท�งก�รต�มแนว

พรมแดนรัฐฉ�น-ประเทศไทย 

ก�รบังคับให้อพยพในรัฐฉ�นปี 2539-2541
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ประม�ณครึ่งหนึ่งของช�วบ้�นที่ถูกบังคับไล่รื้อหมู่บ้�น ม�จ�กเขตเมืองต่�ง ๆ  

ริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง หมู่บ้�นแห่งแรก ๆ ที่ถูกเผ�ได้แก่ บ้�นป�่ส�ในเมืองเชียงตอง (บ้�น

เกิดของขุนส�มลอในตำ�น�น) เนื่องจ�กมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่กองทัพรัฐฉ�นเดิน

ท�งข�้มแมน่ำ�้เตง็ ระหว�่งเคลือ่นพลขึน้ไปท�งตอนกล�งของรฐัฉ�น ทห�รพม�่จ�กหก

กองพัน รวมทั้งกองพลทห�รร�บที่ 99 ที่อื้อฉ�ว ได้บุกเข้�โจมตีป่�ส� ได้เผ�ทำ�ล�ย

บ้�น 20 หลังที่ป�่ส�จนร�บเป็นหน้�กลอง ช�วบ้�นอีก 40 คนถูกบังคับให้เป็นลูกห�บ 

สว่นผูห้ญงิและเดก็ต่�งหลบหนดีว้ยคว�มหว�ดกลวัไปยงัพืน้ทีป่่�ใกลเ้คยีง ซึง่เปน็เหตุ

ให้มีบ�งส่วนเสียชีวิต

 

w	ก�รขย�ยกำ�ลังกองทัพพม�่ในตอนกล�งของรัฐฉ�น

หลังจ�กก�รลดจำ�นวนประช�กรในพื้นที่ชนบทของตอนกล�งของรัฐฉ�น

ระหว่�งปี 2539-2541 กองทพัพม�่ไดต้ัง้ฐ�นทพัใหม ่ๆ  ขึน้เปน็จำ�นวนม�กในหวัเมอืง

และหมู่บ้�นสำ�คัญในพื้นที่ รวมทั้งต�มริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง ในปี 2553 มีก�รก่อตั้งศูนย์

สภ�พศพของช�วบ�้น 5 คน ( 2 ใน 5 คนเปน็เดก็) ทีเ่สยีชวีติจ�กก�รยงิกระสนุปนืครกโดยกองทพั

พม่�เข�้ม�ในพื้นที่รองรับผู้อพยพที่โขหลำ� เมื่อวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2540
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บัญช�ก�รภ�คขึ้นม�ใหม่ที่ชื่อว่� “ศูนย์ปฏิบัติก�รส่วนกล�งภ�คตะวันออก” โดยมี

ฐ�นทัพอยู่ที่โขหลำ� เมืองนำ�้จ๋�ง ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศ�สตร์สำ�คัญที่เชื่อมโยงพื้นที่ส่วน

ต่�ง ๆ ของรัฐฉ�น นอกจ�กนี้โขหลำ� เป็นพื้นที่ที่กองทัพพม่�จัดสรรไว้ให้ช�วบ�้นที่

ถกูบงัคบัโยกย�้ยในป ี2539 ถือเปน็พืน้ทีท่ีก่องทพัพม�่ปฏบิตักิ�รอย�่งโหดร�้ยม�กสดุ 

เฉพ�ะระหว�่งเดือนกุมภ�พันธ์-กันย�ยน 2540 มีก�รสังห�รช�วบ�้นนำ�้จ๋�ง 159 คน 

รวมทั้งพระภิกษุ ผู้หญิงและเด็ก บ�งส่วนถูกทรม�นจนเสียชีวิตในฐ�นทัพโขหลำ�

ศูนย์ปฏิบัติก�รส่วนกล�งภ�คตะวันออก เป็นศูนย์บัญช�ก�รภูมิภ�คที่ 14 ใน

พม่� และถือเป็นศูนย์บัญช�ก�รภูมิภ�คที่ 4 ในรัฐฉ�น ศูนย์บัญช�ก�รที่เหลืออีกส�ม

แห่งในรัฐฉ�น ได้แก่ ศูนย์บัญช�ก�รภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่เมืองล่�เสี้ยว 

ศนูยบ์ญัช�ก�รภ�คตะวนัออกตัง้อยูท่ีเ่มอืงตองจแีละศนูยบั์ญช�ก�รภ�คส�มเหลีย่มตัง้

อยู่ที่เมืองเชียงตุง 

ศูนย์ปฏิบัติก�รส่วนกล�งภ�คตะวันออกประกอบด้วยทห�รอย่�งน้อย 26 

กองพัน มีก�รเวนคืนที่ดินจำ�นวนม�กเพื่อนำ�ม�สร้�งศูนย์บัญช�ก�รทห�ร 

แม้กองทัพพม่�จะมีปฏิบัติก�รกว�ดล้�งให้สิ้นซ�กและก�รขย�ยกำ�ลังทห�รใน

ตอนกล�งของรัฐฉ�น กองทัพ RCSS/SSA ยังคงปฏิบัติก�รอย่�งต่อเนื่องในพื้นที่

ชนบท รวมทัง้ต�มรมิฝัง่แมน่ำ�เ้ตง็ สง่ผลใหเ้กดิก�รปะทะกันบ่อยคร้ัง มีก�รละเมิดสทิธิ

ต่อประช�ชนในพื้นที่ ซึ่งกองทัพพม่�สงสัยว่�เป็นท่อนำ�้เลี้ยงให้ฝ่�ยต่อต้�นในรัฐฉ�น 

พระเอง่ต�่ก�่ อ�ย ุ38 ปี เจ�้อ�ว�สวดัโขหลำ� ถกูทห�รจ�กหนว่ย LIB 524 สงัห�รเมือ่เดอืนมนี�คม 

2540
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แผนที่แสดงศูนย์บัญช�ก�รกองทัพภ�คต่�งๆของกองทัพพม่�ในรัฐฉ�น 

กำ�แพงรอบศูนย์บัญช�ก�รภ�คตะวันออกที่เมืองโขหลำ�
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ปฏิบัติก�รโจมตีและละเมิดของกองทัพพม่�อย่�งต่อเน่ืองภ�ยหลังสัญญ�หยุดยิง 

ในป ี2554 กองทพั RCSS/SSA ลงน�มคว�มตกลงหยดุยงิทวิภ�คกีบักองทพั

พม่� และในปี 2558 ได้ลงน�มในคว�มตกลงหยุดยิงระดับประเทศ อย�่งไรก็ดี ยังไม่มี

ก�รถอนกำ�ลังทห�รพม่�ออกจ�กตอนกล�งของรัฐฉ�น และกองทัพพม่�ยังคงปฏิบัติ

ก�รโจมตีอย่�งต่อเนื่องต่อกองทัพ RCSS/SSA และได้ทำ�ก�รละเมิดต่อประช�ชนใน

พื้นที่โดยไร้คว�มรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 2561 ยังเกิดก�รสู้รบขึ้นในเชียงตอง กองทัพพม�่ยั่ว

ยุให้เกิดก�รปะทะกัน โดยส่งกำ�ลังทห�รติดอ�วุธเข้�ไปในพื้นที่ภ�ยใต้ก�รควบคุม

ของกองทัพ RCSS/SSA ท�งตะวันออกของเชียงตอง โดยไม่มีก�รแจ้งล่วงหน้�ต�ม

ข้อตกลงในสัญญ�หยุดยิง

 

แผนที่แสดงฐ�นทัพของกองทัพพม่�ในเขตโขหลำ�
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ความเป็นมาของเมืองเชียงตอง 

เดิมเมืองเชียงตองถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองน�ย ซ่ึงเคยเป็นหนึ่งในเมืองท่ี

ปกครองโดยระบบเจ้�ฟ้�ไทใหญ่ แต่ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเขตเมืองน�ย 

ประช�กรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นช�วน�ช�ติพันธุ์ไทใหญ่ที่ปลูกข้�วน�ปี พวกเข�อ�ศัย

อยู่ในหมู่บ้�นต่�ง ๆ ในหุบเข�แม่นำ�้เต็ง ร�ยล้อมด้วยเข�ที่มีป่�ทึบ 

สำ�หรบัคนในรฐัฉ�น เชยีงตองเปน็ทีรู่จ้กัว่�เปน็บ�้นเกิดของขนุส�มลอ พระเอก

ต�มตำ�น�นในอดีต ทุกเดือนกุมภ�พันธ์ จะมีก�รง�นเนื่องในวันเกิดของเข�ที่บ�้นป�่

ส� บ�้นเกดิของเข�ใกลแ้มน่ำ�เ้ตง็ และมผีูม้�เข�้รว่มพธิหีล�ยพนัคน ทัง้ยงัมพีธิศี�สน�

ประจำ�ปีในเดือนมีน�คมที่บริเวณเจดีย์โบร�ณริมฝั่งแม่นำ�้ที่บ้�นผักหลิด และบ้�นนำ�้

ตุ๋ม  

เชียงตองยังเป็นที่รู้จักกันเนื่องจ�กเป็นที่ตั้งของนำ�้ตก “จงอ�ง” ที่สวยง�ม 

(หม�ยถึงนำ�้ตกงูจงอ�ง) ซึ่งตั้งอยู่ในแม่นำ�้เต็ง 20 กม.ท�งใต้ของเมือง นำ�้ตกเหล่�นี้

ซึ่งถือว่�ใหญ่สุดในรัฐฉ�น เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ 

 ปฏิบัติก�รกว�ดล้�งให้สิ้นซ�กของกองทัพพม่�ระหว�่งปี 2539-2541 ทำ�ให้

เกิดคว�มเสยีห�ยอย�่งใหญห่ลวงตอ่เมอืงเชยีงตอง ช�วบ�้นในหมูบ่�้นรอบ ๆ  ถกูบงัคบั

ให้ไปอยู่อ�ศัยใกล้กับบ้�นต้นหุงซึ่งอยู่ตอนกล�ง (ซึ่งในปัจจุบันเป็นเมืองเอกในเขตนี้) 

รวมทั้งช�วบ้�นจ�กบ้�นป่�ส�ซึ่งเป็นที่เกิดของขุนส�มลอ 

ทห�รพม�่ไดก้ระทำ�คว�มรุนแรงท�งเพศอย�่งกว�้งขว�ง โดยมกี�รขม่ขนืผูห้ญงิ

และเด็กผู้หญิงอย่�งน้อย 70 คน บ�งส่วนอ�ยุเพียงห้�ขวบ2 ทั้งยังมีก�รสังห�รอย่�ง

ท�รุณโหดร้�ยต่อช�วบ้�นที่ต้องสงสัยว่�สนับสนุนช่วยเหลือฝ่�ยต่อต้�นในรัฐฉ�น 

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยจำ�นวนม�กเข้�สู่ประเทศไทย 

2 Shan Human Rights Foundation and Shan Women’s Action Network, 
2002 report, Licence to Rape
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ลุงมิน้ อ�ย ุ65 ปหีลบหนจี�กบ�้นป�่ส�เข�้สูป่ระเทศไทยเมือ่ป ี2539 เนือ่งจ�ก

กองทัพพม่�ได้บุกเข้�ม�โจมตีและเผ�หมู่บ้�น ปัจจุบัน ลุงมิ้นอ�ศัยอยู่ที่อำ�เภอฝ�ง 

จังหวัดเชียงใหม่ ห�เลี้ยงชีพด้วยก�รเป็นแรงง�นข้�มช�ติจนถึงทุกวันนี้ “ผมเสียไป

หมดทุกอย่�ง บ้�นเรือน เรือกสวนไร่น�และสัตว์เลี้ยง ผมจะยังไม่เดินท�งกลับไปห�ก

กองทัพพม่�ยังอยู่ที่นั่น ผมไม่ต้องก�รเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่�งอีก” เข�กล่�ว 

 จ�กเดิมท่ีเคยมีอยู่กว่� 50 หมู่บ้�นในเชียงตอง ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 10 

หมู่บ้�น จ�กก�รสำ�มโนประช�กรของพม่�เมื่อปี 2557 พบว่�ในปัจจุบัน 92.5% ของ

ประช�กร 10,796 คนถือว่�เป็น “คนเมือง” กล่�วคือที่ยังอ�ศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง

เชียงตอง มีเพียง 805 คน ในหมู่บ�้นชนบทส�มแห่งรอบเมือง3  

3 The 2014 Myanmar Housing and Population Census, Shan State Linkhe 
district, Kengtaung Sub-township report, October 2017 presentation 
by Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and 
Population

แผนที่หมู่บ้�นที่ถูกบังคับโยกย้�ยในเมืองน�ย ปี 2539-2541
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การตรึงกำาลังทหารในเมืองเชียงตอง
กอ่นป ี2539 ทีเ่ชียงตองมีฐ�นทพัพม่�ขน�ดเลก็อยูเ่พยีงส�มแหง่ แต่ในปจัจบุนั

มีฐ�นทัพขน�ดใหญ่ส�มแห่ง ตั้งอยู่บนเทือกเข�รอบเมือง เป็นที่ตั้งของกองพันทห�ร

เคลื่อนที่เร็ว (Light Infantry Battalion) ที่ 569, 576 และ 579 ซึ่งอยู่ใต้ก�รควบคุม

ของศูนย์ปฏิบัติก�รกองทัพภ�คท่ี 17 ท่ีเมืองปั่น ท้ังยังมีก�รสร้�งศูนย์ฝึกทห�รพม่� 

(ค่�ยฝึกทห�รภ�คที่ 3) ตั้งอยู่ด้�นตะวันตกของเมืองแห่งนี้ ค�ดว่�มีกำ�ลังทห�รกว่� 

1,000 น�ยประจำ�อยู่ในเมืองเชียงตอง รวมทั้งอีกหล�ยร้อยน�ยที่เข้�ม�รับก�รฝึกใน

พืน้ทีท่กุๆหกเดอืน ก�รมีกำ�ลงัทห�รจำ�นวนม�กเหล�่นี ้สะทอ้นใหเ้หน็จ�กสดัสว่นของ

เพศประช�กรในพื้นที่ กล่�วคือ มีจำ�นวนผู้ช�ยเทียบกับผู้หญิงเป็นสัดส่วน 122 ต่อ 

100 ต�มก�รสำ�มโนประช�กรปี 25574 

หลงัจ�กขย�ยกำ�ลงัเข้�ม�ในพืน้ที ่กองทพัพม่�เริม่ให้สมัปท�นทำ�ไมใ้นวงกว้�ง

กบักลุม่ตดิอ�วธุทีเ่ปน็พนัธมติรและบรษิทัทีเ่ปน็พวกพอ้งของทห�ร5 ระหว่�งปี 2545-

2549 มีก�รตัดไม้ในป่�ไม้สักขน�ดใหญ่รอบเขตเชียงตอง และมีก�รเตรียมพื้นที่เพื่อ

สร้�งเขื่อนในแม่นำ�้เต็ง 

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนำา้เชียงตอง
โครงก�รไฟฟ�้พลงันำ�เ้ชยีงตองเปน็โครงก�รเขือ่นไฟฟ�้พลงันำ�ข้น�ดใหญแ่ห่ง

แรกทีส่ร�้งโดยกองทพัพม�่ ในพืน้ทีต่อนกล�งของรฐัฉ�น ซึง่มกี�รลดจำ�นวนประช�กร

ลงระหว�่งปี 2539-2541 โดยเป็นผลม�จ�กปฏิบัติก�รกว�ดล้�งให้สิ้นซ�ก โดยสร้�ง

ขึ้นในแม่นำ�้เต็งที่บริเวณนำ�้ตกจงอ�งที่มีชื่อเสียง

เขื่อนแห่งนี้เริ่มสร้�งในปี 2548 และแล้วเสร็จในปี 2552 เป็นก�รก่อสร้�งโดย

มีก�รคุ้มกันคว�มปลอดภัยอย่�งเข้มงวด เนื่องจ�กยังคงมีสงคร�มคว�มขัดแย้งอย่�ง

ต่อเนื่องกับกองทัพ RCSS/SSA ซึ่งยังคงปฏิบัติก�รรอบเมืองเชียงตอง

4  ibid
5 Shan Sapawa Environmental Organisation, 2006 report, Warning Signs: 

An update on plans to dam the Salween in Burma’s Shan State
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ระหว่�งที่มีก�รก่อสร�้งโครงก�รนี้ ได้เกิดเหตุทห�รพม่�ข่มขืนและสังห�รหญิง

ช�วบ้�นส�มคน ระหว่�งเดือนสิงห�คม 2549 - เมษ�ยน 2550 โดยเหยื่อสองคน

แต่งง�นกับคนง�นพม่�ในพื้นที่โครงก�ร ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเกษตรกรอ�ยุ 40 ปี ซึ่ง

ถูกบังคับโยกย้�ยม�จ�กที่อื่นในปี 2539 ระหว่�งเลี้ยงสัตว์ใกล้กับแม่นำ�้ เธอได้เห็น

กลุ่มทห�รเอ�วัวของเธอไปฆ่�และชำ�แหละเพื่อทำ�เป็นอ�ห�ร เม่ือเธอพย�ย�มเข้�ไป

ห�้ม ทห�รไดร้มุขม่ขืนและสงัห�รเธอ มีผูพ้บศพของเธออยู่ใกลก้บัซ�กววั ไมม่ีใครกล�้

เรียกร้องคว�มยุติธรรม 

 ส่วนหนึ่งของโครงก�รนี้คือก�รปิดกั้นและผันนำ�้จ�กแม่นำ�้ด้�นเหนือนำ�้ตก 

เข้�ไปสู่ร่องนำ�้ที่อยู่ท�งตะวันตกของเขื่อนชั้น เพื่อผลิตไฟฟ้�ด้�นล่�ง โดยมีกำ�ลังผลิต

ติดตั้ง 54 เมกะวัตต์ (กังหันขน�ด 18 เมกะวัตต์ ส�มตัว) อย่�งไรก็ดี ในปี 2561 มี

ก�รเดินเครื่องกังหันปั่นไฟฟ้�เพียงหนึ่งจ�กส�มเครื่อง เท่�กับว่�ได้ผลิตไฟฟ้�เพียง

สว่นนอ้ยของกำ�ลังผลติตดิตัง้ สะทอ้นใหเ้หน็ก�รออกแบบโครงก�รทีเ่ลวร�้ย ทำ�ใหเ้กดิ

คำ�ถ�มต่อเหตุผลของก�รสร้�งเขื่อนเพิ่มเติมในแม่นำ�้ส�ยเดียวกัน 

โครงก�รเขื่อนไฟฟ้�พลังนำ�้เชียงตอง
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โครงก�รเขื่อนไฟฟ้�พลังนำ�้เชียงตองเชื่อมต่อกับโครงข่�ยส�ยส่งไฟฟ้�ระดับ

ช�ติขน�ด 132 กิโลโวลต์ โดยผ�่นสถ�นีจ่�ยไฟฟ้�ที่นำ�้จ�๋ง โดยเป็นก�รจ่�ยไฟฟ้�ให้

กับโรงง�นเหล็กป๋�งแปก ที่โหโปง ใกล้กับเมืองตองจี ซึ่งอยู่ใต้ก�รบริห�รง�นร่วมของ 

Myanmar Economic Corporation ของกองทัพพม�่ 

ผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังนำา้เชียงตอง 

w	นำ�้ตกขน�ดเล็กลง

ผลกระทบเด่นชัดสุดของโครงก�รนี้ คือก�รทำ�ให้ขน�ดของนำ�้ตกจงอ�งที่มีชื่อ

เสยีงเล็กลงในชว่งฤดแูลง้ เดมินำ�ต้กแหง่นีเ้คยแยกออกเปน็เจด็ส�ย แตผ่ลจ�กก�รผนั

นำ�เ้พือ่ปัน่กงัหนัไฟฟ�้ ทำ�ใหน้ำ�ต้กเหลอือยูเ่พยีงห�้ส�ยในชว่งฤดฝูน และเหลอือยูเ่พยีง

สองส�ยในช่วงฤดูแล้ง 

โครงข�่ยส�ยส่งไฟฟ้�จ�กเขื่อนเชียงตอง
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ท�งก�รตระหนักดีถึงคว�มไม่พอใจของประช�ชนในพื้นที่ ต่อคว�มเสียห�ยที่

เกิดขึ้นกับสถ�นที่สำ�คัญ จึงได้เปิดประตูเขื่อนเหนือนำ�้ตกในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ของ

ทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีก�รเฉลิมฉลองวันเกิดของขุนส�มลอ เพื่อเปิดโอก�สให้นักท่อง

เทีย่วหล�ยพนัคนเข�้รว่มง�นและไดเ้ทีย่วชมนำ�ต้กต�มจ�รตีในทอ้งถิน่ อย�่งไรกด็ ีหลงั

เทศก�ลผ่�นพ้นไป พวกเข�ก็จะปิดประตูเขื่อนอีกครั้ง 

นำ�้ตกจงอ�งก่อนก�รสร้�งเขื่อนเชียงตอง

นำ�้ตกจงอ�งหลังก�รสร้�งเขื่อนเชียงตอง (ในฤดูร้อน)
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w	 ก�รลดลงของปริม�ณสัตว์นำ�้ 

ในช่วงหล�ยรุ่นคนที่ผ่�นม� ก�รทำ�ประมงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนริม

ฝัง่แมน่ำ�เ้ตง็ ช�วบ�้นกนิปล�เปน็อ�ห�รหลกัประจำ�วนั และยงัไดน้ำ�ไปข�ยทีต่ล�ด กอ่น

ก�รสร�้งโครงก�รเขือ่นไฟฟ�้พลงันำ�เ้ชียงตอง ช�วบ�้นในพืน้ทีบ่อกว�่พวกเข�ส�ม�รถ

จับปล�ได้ประม�ณ 20 ส�ยพันธ์ุในแม่นำ�้ รวมท้ังปล�ขน�ดใหญ่อย่�งเช่น ปล�เก็ต 

ปล�หว้�ห�งเลี้ยง และปล�ข้�วคูน 

อย่�งไรก็ดี หลังก�รสร้�งเขื่อน ปริม�ณสัตว์นำ�้ในแม่นำ�้ลดลงอย่�งม�ก ช�ว

ประมงที่เชียงตองบอกว่� ทุกวันนี้มีปล�เหลืออยู่ประม�ณหกส�ยพันธุ์ โดยไม่มีปล�

ขน�ดใหญ่เหลืออยู่เลย 

 

ปล�ขน�ดใหญ่ที่จับได้ในแม่นำ�้เต็ง – โดย น�ยสุริยน สังข์สุข ช่�งภ�พอิสระ



27

เขื่อนเชียงตองเหนือ
ปัจจุบันกำ�ลังมีก�รสร้�งเขื่อนเชียงตองเหนือห่�งจ�กโครงก�รเขื่อนไฟฟ้�พลัง

นำ�้เชียงตอง ประม�ณ 40 กม. โดยเป็นเขื่อนหินถมคว�มสูง 57 เมตร ทำ�ให้เกิดอ�่ง

เก็บนำ�้ย�วประม�ณ 15 กม. ค�ดว่�จะมีกำ�ลังผลิตติดตั้ง 51 เมกะวัตต์ แต่ว่�ก�รผลิต

ไฟฟ้�ที่แท้จริงน่�จะน้อยกว่�นี้ม�ก เมื่อพิจ�รณ�จ�กคว�มไร้ประสิทธิภ�พของเขื่อน

เชียงตองในปัจจุบัน 

เขื่อนใหม่แห่งนี้เริ่มก่อสร้�งเมื่อปี 2552 ซึ่งยังเป็นสมัยรัฐบ�ลทห�ร State 

Peace and Development Committee (SPDC) โดยใช้งบประม�ณจ�กกระทรวง

ก�รไฟฟ้�และพลังง�นเพียงฝ่�ยเดียว6 โดยบริษัท Water Resources and Energy 

Directorate (NVE) ของประเทศนอร์เวย์ช่วยเหลือในก�รออกแบบเขื่อน ดำ�เนินง�น

ผ่�นบริษัท Multiconsult ของประเทศนอร์เวย์7 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงก�รสร�้ง

เขื่อนเยหยั่วกล�ง (Middle Yeywa dam) ในตอนเหนือของรัฐฉ�นด้วย

นอกจ�กนี้บริษัท China National Technical Import and Export Corpo-

ration (CNTIC) ซึง่เปน็รฐัวสิ�หกจิของรฐับ�ลจนี จะเปน็ผูผ้ลติเครือ่งปัน่ไฟฟ้� กงัหนั 

และเครื่องจักรกลของเขื่อน ภ�ยใต้บันทึกคว�มเข้�ใจที่ลงน�มโดยรัฐบ�ล SPDC ที่

กรุงเนปิดอว์เมื่อเดือนเมษ�ยน 2553 

คนง�นประม�ณ 1,800 คนประจำ�อยู่บริเวณที่สร�้งเขื่อน ซึ่งคนง�นส่วนใหญ่

ม�จ�กภ�คกล�งของพม่� และเปน็ลกูจ�้งของบริษทัก่อสร�้งของสญัช�ตพิม�่ อย�่งเชน่ 

บริษัท Minn Anawrahta จำ�กัด  Dragon Emperor Group  Myanmar Phan 

Khar Myae จำ�กัด และ Myanmar Chancellor จำ�กัด โดยมีก�รตั้งฐ�นทัพของพม่�

ในพื้นที่เพื่อรักษ�คว�มปลอดภัย 

เขื่อนแห่งนี้ค�ดว่�จะสร้�งเสร็จภ�ยในปี 2563-25648 

6  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
f945c8bd-6e5a-4e79-a5c4-ff01d7274d6a/1d+SEA+Workshop+(Yan-
gon,+Myitkyina+and+Loikaw)+MOEE.pdf?MOD=AJPERES

 7 www.multiconsultgroup.com/projects/tha-htay-upper-keng-tawng-
hpp/

 8  http://www.moee.gov.mm/en/ignite/contentView/438
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ก�รก่อสร�้งเขื่อนเชียงตองเหนือ

แผนที่โดยรวมของเขื่อนเชียงตองเหนือและพื้นที่ที่ค�ดว่�จะถูกนำ�้ท่วม 
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ช�วบ�้นทีอ่�ศยัอยูริ่มฝัง่แม่นำ�้เตง็ ต�่งตระหนกัดถีงึภยัคกุค�มทีม่ตีอ่คว�มอดุม

สมบรูณข์องแมน่ำ� ้เนือ่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงของสภ�วะภมูอิ�ก�ศและก�รตดัไมท้ำ�ล�ย

ป้�ยแสดงพื้นที่ที่ค�ดว�่จะถูกนำ�้ท่วมจ�กเขื่อนเชียงตองเหนือ

 ก�รดินพังทล�ยริมฝ่ังนำ�้เต็งใกล้บ้�นโขอุดท่ีเมืองล�งเคอหลังถูกนำ�้ท่วมในปี 2561
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ป�่ ซึง่ทีผ่�่นม�ทำ�ใหเ้กดิภ�วะนำ�ท้ว่มอย่�งไมเ่คยเปน็ม�กอ่นในช่วงฤดฝูน และเกดิภ�

วะนำ�แ้ลง้ในชว่งฤดแูลง้ ในช่วงสปัด�หแ์รกของเดอืนกันย�ยน 2561 ไดเ้กดิฝนตกหนกั

ส่งผลให้แม่นำ�้ตุ๋ม (ซึ่งไหลลงแม่นำ�้เต็ง) เอ่อล้นไหลท่วมหมู่บ�้นที่หัวต� (หัวท�่) และ

บ้�นนำ�้ตุ๋มในเมืองเชียงตอง ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อพื้นที่ก�รเกษตรกว่� 750 ไร่ 

ในช่วงฤดูร้อนของเดือนมีน�คมจนถึงเมษ�ยนในหล�ยปีที่ผ�่นม� ระดับนำ�้ใน

แม่นำ�้เต็งลดลงชัดเจนกว�่ทุกปีที่ผ่�น ทำ�ให้เห็นเก�ะแก่งต่�ง ๆ ม�กม�ยกล�งแม่นำ�้ 

ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อน 

ช�วบ�้นจงึกงัวลม�กเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่�จเกดิขึน้จ�กเขือ่นเชียงตองเหนอื

ต่อทรัพย�กรนำ�้ที่มีคุณค่�กำ�ลังถูกคุกค�ม ก�รก่อสร้�งเขื่อนเริ่มสร้�งคว�มเสียห�ยต่อ

ทิวทัศน์ต�มริมฝั่งนำ�้ ส่งผลให้นำ�้ตกต�ดหมอกที่อยู่ด้�นท้�ยเขื่อนเสียห�ยจนหมด อีก

ทั้งนำ�้ที่ไหลออกม�จ�กเขื่อนมีลักษณะขุ่นและเต็มไปด้วยดินโคลน 

แม่นำ�้เต็งที่ไหลผ�่นเมืองล�งเคอ
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นำ�้ตกต�ดหมอกก่อนจะมีก�รสร้�งเขื่อนเชียงตองเหนือ

นำ�้ตกต�ดหมอกหลังมีก�รสร้�งเขื่อนเชียงตองเหนือ
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ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น	ประกอบด้วย 

w	 คว�มแห้งแล้งด้�นก�รเกษตร 

หลงัจ�กมกี�รเริม่เดนิเครือ่งสร�้งเขือ่น มกี�รกกัเกบ็นำ�แ้ละควบคุมปริม�ณก�ร

ไหลของนำ�้ เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รผลติไฟฟ�้ทีว่�งแผนจ�กสว่นกล�ง ไม่ไดต้อบ

สนองคว�มต้องก�รในก�รดำ�รงชีพของช�วบ้�นที่พึ่งพ�อ�ศัยแม่นำ�้ม�หล�ยชั่วคน 

สดุท�้ยแลว้ปริม�ณก�รไหลของนำ�จ้ะตอ้งลดลงช่วงฤดแูลง้ เนือ่งจ�กตอ้งมกี�ร

เก็บกักนำ�้เพื่อผลิตไฟฟ้� ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อยู่ท้�ยนำ�้หล�ยพันคนที่

ตอ้งพึง่พ�อ�ศยัแมน่ำ�เ้ตง็ เพือ่ใชน้ำ�ในไร่น�ริมฝัง่นำ�้ในช่วงฤดแูลง้ เกษตรกรจะส�ม�รถ

ผนันำ�ห้รอืปัม๊นำ�จ้�กแมน่ำ�้ไปใชเ้พือ่ปลกูพชืผลอย�่งเชน่ กระเทียม หัวหอม และย�สบู

ได้ แต่ที่ระดับนำ�้ในปัจจุบันลดลงม�กอย่�งไม่เคยเป็นม�ก่อน 

สภ�พนำ�้ตกต�ดหมอกที่ถูกทำ�ล�ยในขณะมีก�รสร้�งเขื่อนเชียงตองเหนือ
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ตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธ�ตุและเคยไหลลงไปที่ลุ่มนำ�้ จะถูกกันไว้หลัง

เขื่อนหมด ทำ�ให้พื้นที่ท้�ยนำ�้ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต

ท�งก�รเกษตรอย่�งแน่นอน 

กังหันนำ�้เพื่อใช้ในก�รปลูกพืชผลริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง

แม่นำ�้เต็งในเมืองล�งเคอ
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w	คว�มเส่ียงต่อสุขภ�พเน่ืองจ�กคุณภ�พนำ�้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คณุภ�พนำ�ท้ีถู่กกักในอ�่งเก็บนำ�จ้ะเปลีย่นไปอย�่งม�กจ�กสภ�พต�มธรรมช�ต ิ

เนือ่งจ�กจะกล�ยเปน็ทีเ่กบ็กกัซ�กวชัพชืทีย่อ่ยสล�ยจำ�นวนม�ก รวมทัง้จะเปน็ทีแ่หลง่

รวมของย�ฆ่�แมลงและย�ฆ่�หญ้�ที่เป็นพิษ ซึ่งไหลม�จ�กทิศเหนือนำ�้  

ชุมชนที่อ�ศัยอยู่ท้�ยนำ�้ต่อจ�กเขื่อนในพื้นที่อื่น ๆ ของพม่� บอกว่�นำ�้ที่ไหล

ออกม�จ�กเขือ่นมลัีกษณะ “สกปรก” และ “มกีลิน่เน�่เหมน็” ทำ�ใหส้ตัวน์ำ�ล้ดลง และ

ก�รเกษตรต�มลำ�นำ�้เต็ง
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ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของประช�ชน9  

ช�วบ้�นโดยเฉพ�ะผู้หญิงซึ่งอ�ศัยอยู่ริมฝั่งแม่นำ�้เต็ง ต้องใช้นำ�้จ�กแม่นำ�้เพื่อ

ซักเสื้อผ�้ทุกวัน ใช้อ�บนำ�้และทำ�กับข้�ว พวกเข�ย่อมเสี่ยงจะเกิดปัญห�ด้�นสุขภ�พ

จ�กคุณภ�พนำ�้ที่เปลี่ยนแปลงไป 

9 Kachin Development Networking Group, Saving the Ngo Chang Hka 
Valley, 2017

ช�วบ้�นม�อ�บนำ�้ในแม่นำ�้เต็ง

ภ�พที่มักพบเห็นในตอนเย็นต�มลำ�นำ�้เต็ง ในเมืองล�งเคอ
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w	 ก�รลดลงของปริม�ณสัตว์นำ�้	

ดังที่กล่�วข้�งต้น โครงก�รเขื่อนไฟฟ้�พลังนำ�้เชียงตองแรกก็ได้ลดจำ�นวนส�ย

พันธุ์ปล�ในแม่นำ�้เต็งไปหล�ยชนิดแล้ว ก�รเปลี่ยนไปของคุณภ�พนำ�้ และผลกระทบ

เพิ่มเติมต่อพื้นที่ว�งไข่ของปล�ต�มฤดู รวมท้ังก�รปิดกั้นเส้นท�งอพยพของปล�จ�ก

เขื่อนเชียงตองเหนือ ย่อมจะทำ�ให้ปริม�ณสัตว์นำ�้ลดลงไปอีกหล�ยเท่�ตัว 

w	 ก�รเหือดแห้งห�ยไปของนำ�้ตก

นำ�้ตกจงอ�งมีขน�ดเล็กลงอย่�งเห็นได้ชัดเจนเนื่องจ�กเขื่อนเชียงตอง ทำ�ให้

ช�วบ้�นกลัวว่�นำ�้ตกสำ�คญัอนัเปน็ทีร่กัของพวกเข�จะมขีน�ดเลก็ลงไปอกี และอ�จจะ

ห�ยไปในที่สุดในช่วงฤดูแล้ง ห�กก�รก่อสร�้งเขื่อนเชียงตองเหนือแล้วเสร็จ 

ภ�พที่มักพบเห็นในตอนเย็นต�มลำ�นำ�้เต็ง ในเมืองล�งเคอ
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w	 ปริม�ณก�รปล่อยนำ�้ท่ีไม่อ�จค�ดก�รณ์ได้		

เร�ไม่อ�จค�ดก�รณ์ปริม�ณก�รปล่อยนำ�้จ�กเขื่อน ซึ่งอ�จทำ�ให้ระดับนำ�้ด�้น

ท�้ยนำ�้ผนัผวน ส่งกระทบตอ่ผูอ้�ศยัอยูริ่มฝัง่นำ�้ได ้ยกตวัอย�่งเชน่ หลงัก�รสร�้งเขือ่น

หลงเจยีงในประเทศจนีเมือ่ป ี2553 ช�วบ�้นทีอ่�ศยัอยูด่�้นท�้ยนำ�ต้�มรมิฝัง่แมน่ำ�ม้�ว 

(ฉว่ยหล่ี) ในตอนเหนอืของรัฐฉ�นพบว�่ ในบ�งคร้ังเรือของพวกเข�ขึน้ม�เกยตืน้ หรอื

เกิดภ�วะนำ�้ท่วมโดยไม่มีก�รเตือนล่วงหน้�10     

อ�จมกี�รปลอ่ยนำ�้ในปริม�ณมห�ศ�ลในช่วงทีฝ่นตกหนกั เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหน้ำ�้

ล้นเขื่อนหรือเขื่อนแตก ในรัฐคะฉิ่น ช�วบ้�นบอกว่� ก�รปล่อยนำ�้จ�กเขื่อนชิปุ่ยแหง่ 

ส่งผลให้นำ�้ท่วมเรือกสวนไร่น�และทำ�ล�ยพืชผลของพวกเข�11  

w	 ก�รแตกของเข่ือน  

เหตุก�รณ์เขื่อนแตกท่ีล�วเม่ือเดือนกรกฎ�คม 2561 และเขื่อนสว�ร์แตกใน

ภ�คกล�งของพม�่เมือ่เดอืนสงิห�คม 2561 ทำ�ใหเ้กดิคว�มหว�ดกลวัอย�่งม�กตอ่คว�ม

แข็งแรงของเขื่อนเชียงตองเหนือ ห�กฝนตกหนักและทำ�ให้เขื่อนแตก ชีวิตของ

ประช�ชนกว่� 8,000 คนที่อ�ศัยอยู่ในหุบเข�เชียงตองด้�นล่�งของเขื่อน ย่อมได้รับ

คว�มเสี่ยงภัยอย่�งแน่นอน 

ช�วบ้�นมคีว�มมัน่ใจนอ้ยม�กตอ่ม�ตรฐ�นก�รสร้�งเขือ่น เนื่องจ�กรูว้�่รฐับ�ล

ไมเ่คยใหค้ว�มสำ�คญักับคว�มปลอดภัยของช�วบ�้น นอกจ�กผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จ�ก

ก�รพัฒน�โครงก�รเหล่�นี้ 

10 https://burmariversnetwork.org/title/resources/publications/high-and-
dry.html

11 Kachin Development Networking Group, Saving the Ngo Chang Hka 
Valley, 2017
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การวางแผนพลงังานทีร่วมศนูยแ์ละการลงทนุจากต่างชาติท่ีเร่งให้เกิด

สงครามและความขัดแย้ง 

เขื่อนเชียงตองเหนือเป็นหนึ่งในโครงก�รเขื่อนขน�ดใหญ่ 50 โครงก�ร ต�ม

แผนของกระทรวงก�รไฟฟ�้และพลงัง�นของพม�่ และต�มแผนแมบ่ทด�้นพลงัง�นที่

มุ่งเสรมิสร�้งศกัยภ�พไฟฟ�้พลงันำ�ร้ะดบัช�ต ิโดยเพิม่จ�กก�รผลติทีก่ว่� 3,000 เมกะ

วัตต์เป็น 45,000 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้�น 

โครงก�รเขือ่นสว่นใหญต่ัง้อยู่ในรัฐของกลุม่ช�ตพินัธุ ์ซึง่เปน็พืน้ทีข่องสงคร�ม

และคว�มขดัแยง้ระหว�่งกองกำ�ลงัของรฐับ�ลและกองกำ�ลงัของกลุม่ช�ตพินัธุม์�หล�ย

ทศวรรษ จ�กแผนส่วนกล�งที่ใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติของพวกเข� ซึ่งได้

กล�ยเปน็หนึง่ในปญัห�สำ�คัญของประช�กรกลุม่ช�ตพินัธุ ์รฐับ�ลยงัยนืยนัทีจ่ะเดนิหน�้

ก่อสร้�งเขื่อนต่อไป ทั้ง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อก�รเกิดสงคร�ม 

อย่�งไรก็ดี สภ�พก�รณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนไฟฟ�้พลังนำ�้จ�ก

ต่�งช�ติ ทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและรัฐวิส�หกิจ พวกเข�ยังคงพย�ย�มห�ท�งเป็นหุ้น

ส่วนกับรัฐบ�ลพม่�และกองทัพ เพื่อสร�้งเขื่อนในพื้นที่คว�มขัดแย้งเหล่�นี้ ก�รลงทุน

ในไฟฟ�้พลงันำ�้ในพม�่โดยบรษิทัจ�กช�ตติะวนัตก เพิม่ขึน้ในชว่งหล�ยปทีีผ่�่นม� แมว้�่

พวกเข�อ้�งว่�สนับสนุน “กระบวนก�รสันติภ�พ” ของพม่� 

 International Finance Corporation ของธน�ค�รโลกสนบัสนนุอย�่งชดัเจน

ตอ่ผลประโยชนข์องนกัลงทนุ โดยไมค่ำ�นงึถงึชมุชนในพืน้ที ่และไมค่ำ�นงึถงึคว�มเสีย่ง

ต่อสงคร�มและคว�มขัดแย้ง ในก�รจัดทำ�ก�รประเมินเชิงยุทธศ�สตร์ด้�นสิ่งแวดล้อม

ของภ�คไฟฟ�้พลังนำ�ข้องพม่� ซึง่ไดรั้บทนุสนบัสนนุจ�กรฐับ�ลออสเตรเลยี มกี�รระบุ

ว�่ลุ่มนำ�้เตง็เป็น “ลุ่มนำ�ห้ลกัสำ�หรบัก�รพฒัน�ไฟฟ�้พลงันำ�”้ แมว้�่จะระบวุ�่เปน็พืน้ที่

ที่มี “คว�มเสี่ยงอย่�งม�ก” ที่จะเกิดสงคร�มและคว�มขัดแย้ง12 

12 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d31f99b4-4a2a-4fe3-a3c7-
5c21a7904b18/SDF+Main+Report_May+21_For+Stakeholder+Re-
view_English.pdf?MOD=AJPERES
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
ค�ดว�่เขือ่นเชยีงตองเหนอืจะทำ�ใหเ้กดิผลกระทบท�งสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่

รนุแรงและไมอ่�จแกไ้ขได ้ตอ่ช�วบ�้นในชนบทหล�ยพนัคนทีอ่�ศัยอยูริ่มฝ่ังแมน่ำ�เ้ตง็ 

ซึ่งช�วบ้�นเหล่�นี้ไม่มีส่วนร่วมใดๆ ต่อก�รสร้�งเขื่อน ในท�งตรงข�้ม ทั้งเขื่อนใหม่

และเขือ่นเชยีงตองเดมิ ลว้นเปน็โครงก�รท่ีกองทัพพม่�ยดัเยยีดให้กบัพวกเข� ในขณะ

ที่ยังสู้รบในสงคร�มในรัฐฉ�นต่อไป อีกทั้งยังคงมีก�รปร�บปร�มกลุ่มชนพื้นเมืองใน

พื้นที่ 

ก�รผลกัดนัโครงก�รเขือ่นทีอ่�จสร�้งห�ยนะรนุแรง ยอ่มสง่ผลให้ประช�ชนเกิด

คว�มขุ่นเคืองอย่�งม�กต่อรัฐบ�ลกล�งและกองทัพ และย่อมมีส่วนเร่งให้เกิดสงคร�ม

และคว�มขัดแย้งในรัฐฉ�นที่ดำ�เนินม�หล�ยทศวรรษต่อไป    

เร�จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้	

ต่อรัฐบ�ลพม่� 

ยตุกิ�รสร�้งเขือ่นเชยีงตองเหนอืและเขือ่นไฟฟ�้พลงันำ�อ้ืน่ ๆ  ในพืน้ทีส่งคร�ม

และคว�มขดัแยง้ในพม�่  จนกว�่จะมกี�รคลีค่ล�ยคว�มขดัแยง้ผ�่นกระบวนก�ร

ก�รเมอืง จนกว�่จะมกี�รปฏริปูระบบสหพนัธรฐัอย�่งแท้จริง และจนกว่�ชุมชน

ในพื้นที่จะมีอำ�น�จตัดสินใจเก่ียวกับทรัพย�กรธรรมช�ติของตนเอง ไม่ควร

พิจ�รณ�ให้มีโครงก�รพัฒน�ขน�ดใหญ่ในพื้นที่นี้  

สง่เสรมิพลงัง�นท�งเลอืก เปน็โครงก�รพลงัง�นที่ไมผ่�่นโครงข�่ยส�ยสง่ไฟฟ�้ 

อย�่งเชน่ พลงัง�นแสงอ�ทติย ์ลม และไฟฟ�้พลังนำ�ข้น�ดเลก็ ทีส่�ม�รถจดัก�ร

ได้โดยชุมชน เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รด�้นไฟฟ้�ของตนเอง 

ต่อรัฐบ�ลต่�งประเทศและบริษัทไฟฟ้�พลังนำ�้	

ยุติก�รส่งเสริมและก�รลงทุนในก�รสร้�งเขื่อนขน�ดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคว�มขัด

แย้งในพม่�โดยทันที เนื่องจ�กมีผลเร่งให้เกิดสงคร�มและคว�มขัดแย้ง และ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคว�มพย�ย�มสร้�งสันติภ�พ




