แถลงการณ์
โดย เครื อข่ายปกป้องแม่นํารัฐฉาน (Action for Shan State Rivers)
5 สิงหาคม 2558
ความไร้ เสถียรภาพทางการเมืองในพม่ าและการต่ อต้ านจากชุมชนชะลอความพยายามของบริษัท
ออสเตรเลียในการทําการศึกษา EIA/SIA เขื อนสาละวินทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน
สืบเนืองจากการทีประชาชนชาวรัฐฉานในเมืองกุ๋นเหง และเมืองโต๋นได้ ขดั ขวางการดําเนินการศึกษาผลกระทบ
สิงแวดล้ อมและสังคม EIA/SIA โครงการเขือนเมืองโต๋น โดยบริษัทสร้ างเขือนสัญชาติออสเตรเลีย (SMEC) ใน
เดือนกรกฎาคม
ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวยังมีความพยายามจัดการประชุม EIA/SIA ในเมืองต่างๆ หลาย
แห่งทางตะวันออกของรัฐฉาน
เมือวันที กรกฎาคม 2558 ตัวแทนของบริษัท SMEC ได้ เดินทางไปเมืองปางซาง เมืองหลวงของกองกําลังว้ า
ทีชายแดนพม่า-จีน เพือขออนุญาตดําเนินการสํารวจในพืนทีเขตปกครองพิเศษว้ า แต่ผ้ นู ํากองทัพว้ า UWSA ได้
ตอบปฏิเสธเนืองจากสถานการณ์ยงั ไม่แน่นอนและแจ้ งให้ กลับมาใหม่ใน - เดือนข้ างหน้ า คาดว่าสาเหตุเกิด
จากความตึงเครียดระหว่างกองกําลังว้ า และกองทัพพม่า ซึงเป็นสาเหตุของการสู้รบทีเมืองโต๋น ในช่วงต้นเดือน
มิถนุ ายนทีผ่านมา
เมือถูกปฏิเสธการเข้ าพืนทีของกอง
กําลังว้ า ทําให้ ขณะนีบริษัท SMEC
ไม่สามารถทีจะดําเนินการสํารวจใน
พืนที
เขตปกครองว้ าตามแนวฝัง
ตะวันออกของแม่นําสาละวิน ตามที
วางแผนเอาไว้ ในการศึกษาสําหรับ
เขือนเมืองโต๋นอย่างไรก็ตามบริษัท
SMEC ยังคงดําเนินการสํารวจในเขต
เมืองเปี ยง ทางใต้ ของเขตปกครอง
พระเจดีย์ โหลึง

พิเศษว้ า ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม บริษัท SMEC ได้ เดินทางไปสํารวจในพืนทีใกล้ วดั หัวลึง ทางเหนือ
ของสะพานท่าก้ อ ฝังตะวันออกของแม่นําสาละวิน หากมีการสร้ างเขือนเมืองโต๋น พระเจดีย์เก่าแก่ทีมีชือเสียง
วัดหัวลึง มีอายุกว่า 700 ปี จะจมอยู่ใต้ อา่ งเก็บนํา ซึงในเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีงานประจําปี ทีชาวบ้ านในรัฐ
ฉานกว่าหมืนคนต่างเดินทางมากราบไหว้
บริษัท SMEC ได้ ดําเนินการสํารวจ 4 หมูบ่ ้ านในพืนทีหัวลึง ได้ แก่บ้านหัวนา บ้ านเซาะ บ้ านโขงจ้ าง และ บ้ าน
มน โดยมีการมอบของกํานัล เช่น เสือผ้ า ขนมและเครืองดืม ให้ กบั ชาวบ้ านทีให้ สมั ภาษณ์
ตังแต่วนั ที 17 ถึง 26 กรกฎาคม 2558 บริษัท SMEC ได้ ลงพืนทีเมืองปูหลวง ทางใต้ ของเมืองเปี ยง เพือทีจะ
ดําเนินการศึกษา EIA/SIA เมืองปูหลวงตังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขือนเมืองโต๋น และเป็ นพืนทีราบ
หากมีการสร้ างเขือนเมืองโต๋น เมืองปูหลวงจะถูกนําท่วมทันที
ในวันที 18 กรกฎาคม บริษัท SMEC เรียกประชุมทีวัดบ้ านเวียงห่อง ในเมืองปูหลวง โดยเชิญชาวบ้ านหนึงคน
ต่อครัวเรือน ใน 14 หมูบ่ ้ าน ซึงมีทงชาวไทใหญ่
ั
ลาหู่ และปะหล่อง แต่มชี าวบ้ านเพียง 30 คนทีไปเข้ าร่วม
ประชุม บริษัทแจ้ งชาวบ้ านว่านําจะท่วมหากมีการสร้ างเขือน และบริษัทต้ องการไปสํารวจข้ อมูลในพืนทีซึงจะ
ได้ รับผลกระทบ นอกจากนีบริษัทยังได้ มอบถุงทีบรรจุขวดเครืองดืมและของว่างให้ แก่ชาวบ้ านในที
ประชุมชาวบ้ านต่างตืนตัวหลังจากได้ รบั ข่าว และ
ปฏิเสธมิให้ บริษัทข้ ามาในหมูบ่ ้ านเพือดําเนินการ
สํารวจ ท้ ายทีสุด บริษัท SMEC ได้ สํารวจเพียง
หมูบ่ ้ าน จากทังหมด 14 หมูบ่ ้ าน หมูบ่ ้ านทีสํารวจ
แล้ วได้ แก่บ้านเก็งหิน บ้ านโต้ ง บ้ านเวียงห่อง และกุ๋
นกอก ส่วนหมูบ่ ้ านทีไม่ยอมให้ ดําเนินการสํารวจ
ได้ แก่ บ้ านจ๋อมตอง บ้ านจาน (บ้ านใต้) บ้ านเวียง
เก่า บ้ านเป็ งซาง บ้ านลอนแก้ ว บ้ านนาเล บ้ านคุ้ม
บ้ านใหม่ บ้ านตากูแล และกุงดิน สองหมูบ่ ้ าน
สุดท้ ายนี เป็ นหมูบ่ ้ านทีอยู่บนริมฝังแม่นําสาละวิน
ชาวบ้ าน เมืองปูหลง แสดงความต่ อต้ านเขือนเมืองโต๋น

เมือวันที 21 กรกฏคม พรรคการเมืองไทใหญ่ SNLD (หัวเสือ) ได้ เปิ ดสํานักงานในหมูบ่ ้ านเวียงห่อง ในเมืองปู
หลวง เย็นวันนัน ชาวบ้ านกว่า 300 คนจากหมูบ่ ้ านต่างๆ ได้ เข้ าร่วมการฝึ กอบรมทีจัดโดย พรรค SNLD เมือ
ถามว่าชาวบ้ านต้ องการให้ สร้ างเขือนเมืองโต๋นหรือไม่ ชาวบ้ านทังหมดมีมติเป็ นเอกฉันท์โดยยกมือขึนว่าไม่
ต้ องการเขือน
ช่วงวันที 18-21 กรกฎาคม 2015 SMEC ได้ มีการดําเนินการสํารวจในหมูบ่ ้ านสองหลัก ห่างจากสะพานท่าก้ อ
ทางตะวันออกของแม่นําสาละวิน ไมล์ หากมีการสร้ างเขือนหมูบ่ ้ านนีก็จะจมอยู่ใต้นํา การสํารวจของบริษัท
ทําได้ เพียง ใน จากจํานวนครัวเรือนทังหมด 120 ครัวเรือน ประมาณ 40 ครัวเรือนปฏิเสธทีจะตอบ
แบบสอบถาม ในระหว่างทําการสํารวจนัน เจ้ าหน้ าทีบริษ SMEC ได้ ให้ ถงุ ผ้ าทีมีเครืองดืมและขนมให้ กบั
รัวเรือนทีตอบแบบสอบถามชาวบ้ านต่างตกใจกลัวผลกระทบจากการสร้ างเขือน เย็นวันนัน ( กรกฎาคม)
ชาวบ้ านราว 80 คนได้ รวมตัวกันเพือประชุมหารือกันทีวัดสองหลัก โดยแสดงจุดยืนต่อต้ านเขือน และในวันถัด
มา ( กรกฎาคม) กลุม่ ชาว บ้ านพากันนําของแจกไปคืนแก่บริษัท SMEC และถือป้ายประท้ วงเขือนด้ วย

ชาวบ้ าน สองหลัก แสดงความต่ อต้ านเขือนเมืองโต๋น

ชาวบ้ าน(สองหลัก)ให้ โปสเตอร์ ต่ อต้ านเขือนทีคนงาน SMEC

เขือนเมืองโต๋น (Mong Ton Dam ) เป็ นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทจีน Three Gorges Three Corporation
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่า และบริษัทพม่า International Group
of Entrepreneurs โครงการเขือนแห่งนีมีความสูง241 เมตร มีกําลังผลิตติดตัง 7,000 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้า
90% ซึงจะส่งออกไปยังประเทศไทยหรือประเทศจีน จะเกิดอ่างเก็บนําขนาด 640 ตารางกิโลเมตร หรือนับเป็ น
พืนที ใน 3ของรัฐฉาน
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