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ขอมูลพ้ืนฐานโครงการเขื่อนและผันน้ําสาละวิน 
 

จัดเตรียมและเรียบเรียงโดย 
 

มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ 
และเครือขายแมนํ้าภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต(South East Asia River Network-Thailand chapter)  

 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

 
สารบาญ 

 
เรื่อง        หนา 

โครงการเขื่อนและผันนํ้าสาละวิน      1 
ขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศน-สังคม ลุมนํ้าสาละวิน    10 
การอนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาโครงการผันนํ้าสาละวิน    16 
 
ภาคผนวก  
 
1) แถลงการณรวมองคกรนักวิชาการ องคกรประชาชน  และองคกรพัฒนาเอกชน 
   กรณ ีโครงการเขื่อนและผันนํ้าสาละวิน 
2) TA SANG DAM PROJECT IN SOUTHERN SHAN STATE  
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โครงการเขื่อนและการผันน้ําสาละวิน 
 
แผนการสรางเข่ือนบนแมน้ําในเขตลุมนํ้าสาละวินเริ่มข้ึนในราวปลายทศวรรษ 1970 ถึงตนทศวรรษ 1980 

ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่กลุมทุนญี่ป ุนเสนอใหนําเอาวิธีการ New Deal มาใชในการแกปญหาเศรษฐกิจของญี่ปุนที่กําลังตกต่ํา 
และไดนําไปสูการวางอภิมหาโครงการระดับโลก 15 โครงการ 
ในจํานวนนี้รวมถึงโครงการสรางเข่ือนไฟฟาพลังน้ํารอบเทือกเขาหิมาลัย(ดูรายละเอียดในบทบาทและเบื้องหลังทุนญี่ปุนในนโยบาย
การสรางเข่ือนขนาดใหญและการผันนํ้าในประเทศไทย) 
หลังจากนั้นกลุมทุนญี่ปุนก็ไดเขามีบทบาทหลักในการศึกษาโครงการเขื่อนและผันนํ้าในเขตลุมนํ้าสาะวินมาโดยตลอดภายใตความร
วมมือกับรัฐบาลพมาและรัฐบาลไทย  

 
โครงการตาง ๆ บนลุมนํ้าสาละวินสามารถแบงออกไดเปน ๔ กลุมใหญมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลุมที่ ๑ โครงการเขื่อนบนลํานํ้าสาขาของแมนํ้าสาละวินในเขตประเทศไทย   
 
โครงการในกลุมน้ีครอบคลุมลํานํ้ายวม ซึ่งเปนลํานํ้าสาขาของแมน้ําเมยทางฝงประเทศไทย จะมีการสรางเข่ือนจํานวน 2 

เข่ือน ก้ันลํานํ้ายวมและลํานํ้าสาขาของน้ํายวม 
 
น้ํายวมมีตนกําเนิดจากปาบนเทือกเขาถนนธงชัยกลาง แลวไหลลงสูทิศใต ผานอําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย 

และอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน หลังจากที่น้ําแมเงาที่กําเนิดจากปารอยตอระหวางเชียงใหม แมฮองสอน และตาก 
ไหลมาบรรจบที่ก่ิง อ.สบเมย น้ํายวมก็ไหลไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแมน้ําเมยที่ไหลลงสูแมน้ําสาละวินอีกที 
 

Japan International Cooperation 
Agency(JICA)ไดทําการศึกษาการพัฒนาน้ํายวมไวในโครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําลุมนํ้ายวม การศึกษาไดเสร็จส้ินเม่ือป 
พ.ศ.๒๕๒๘ โดย JICA เสนอใหมีการสรางเข่ือนบนลํานํ้ายวมและลํานํ้าสาขาจํานวนถึง ๑๐ เข่ือน 
โครงการขุนยวมถูกเสนอใหกับการพลังงานแหงชาติ(ปจจุบันคือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) และการพลังงาน ฯ 
ไดโอนโครงการตอใหกับกฟผ.หลังจากนั้นกฟผ.ไดทําการคัดเลือกเหลือเพียง 2 โครงการ และทําการปรับปรุงใหมีขนาดใหญข้ึน 
โครงการทั้งสองคือ โครงการไฟฟาพลังน้ําเข่ือนแมลามาหลวง 
ซึ่งจะสรางก้ันแมน้ํายวมบริเวณรอยตอจังหวัดตากกับแมฮองสอนเหนือสบยวมที่แมน้ํายวมไหลลงสูแมน้ําเมยประมาณ ๗ 
กิโลเมตร 
และโครงการไฟฟาพลังน้ําเข่ือนนํ้าเงาจะมีการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําเงาสาขาของแมน้ํายวมบริเวณทางเหนืออางเก็บน้ําของโครงการไฟ
ฟาพลังน้ําเข่ือนแมลามาหลวง 

 
โครงการทั้งสองนี้ไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา ๑๗ ป ของ กฟผ. (EGAT POWER 

DEVELOPMENT PLAN 1990-2006) พรอมกันกับโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําอื่น ๆ 
ที่มีแผนการจะสรางระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ ถึงฉบับที่ ๙ 
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แผนนี คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหฝายบริหารของ กฟผ.ดําเนินการเม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๓๒ โครงการเขื่อนทั้งสองไดออกแบบไวเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา โดยติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาในโครงการเขื่อนนํ้าเงา ๑๔๐ 
เมกะวัตต และโครงการเขื่อนแมลามาหลวง ๒๔๐ เมกะวัตต  กําหนดกอสรางกําหนดแลวเสร็จเดือนมกราคม และเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามลําดับ(EGAT,1989)  

 
กฟผ. ซึ่งเปนเจาของโครงการไดสํารวจเขื่อนทั้งสองเสร็จส้ินตั้งแตป ๒๕๓๗ 

รวมทั้งการตัดถนนเขาสูหัวงานและตัดตนไมบริเวณที่ตั้งโครงการ อยางไรก็ตาม 
โครงการทั้งสองไดถูกตอตานจากประชาชนในทองถิ่น 
รวมทั้งติดปญหารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการดําเนินโครงการจะกระทบตอปาอนุรักษ ทําให 
กฟผ.ชะลอโครงการออกไป 

 
อยางไรก็ตาม ในป ๒๕๔๒ รัฐบาลไทยก็ไดผนวกโครงการทั้งสองใหเปนสวนหนึ่งของโครงการผันนำสาละวิน-ภูมิพล 

ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๑๘๖ ลานบาท 
ในการศึกษาความเหมาะสมภายใตความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 

 
กลุมที่ ๒ โครงการเขื่อนและการผันน้ําจากลุมน้ําสาละวินเติมน้ําใหกับเขื่อนภูมิพล 

 
แนวความคิดในการผันน จ ากลุมนํ้าสาละวินลงสูเจาพระยานี้ ไดเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เม่ือผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)คิดที่จะสรางโครงการผันนํ้าจากลุมแมน้ําโขงและลุมแมน้ําสาละวินลงสูลุ
มแมน้ําเจาพระยาพรอมกันถึง ๑๔ โครงการ เปนโครงการผันนํ้าจากลุมแมน้ําโขง ๗ โครงการ 
และโครงการผันนํ้าจากลุมแมน้ําสาละวิน ๗ โครงการ ในสวนของลุมแมน้ําโขง 
แนวความคิดน้ีตอมาไดพัฒนาเปนโครงการผันนํ้ากก-อิง-ยม-นาน และ กก-อิง-นาน 
สวนในลุมนํ้าสาละวินโครงการทั้งหมดถูกแชแข็งอยูนับทศวรรษ จนกระทั่งกลางป ๒๕๓๕ 
กฟผ.ก็ไดทําการปดฝุนโครงการขึ้นมาอีกครั้ง  

 
โครงการผันนํ้าตางๆบนลุมนํ้าสาละวินมีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งลํานํ้าสาขาของแมน้ําสาละวินในฝงประเทศไทย คือ 

น้ําปาย น้ํายวม น้ําเมย น้ําแมละเมา และแมน้ําสาละวินโดยตรง อันไดแก  
 
-โครงการผันนํ้าแมละเมา-แมตื่น  
-โครงการผันนํ้าแมจะเรา-แมตื่น  
-โครงการผันนํ้าปายตอนบน-แมแตง  
-โครงการผันนํ้าปายตอนลาง-แมแจม  
-โครงการผันนํ้าเงา-แมตื่น โครงการน้ําเมย-แมตื่น  
-โครงการผันนํ้าหวยขะแนง-แมตื่น 
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เปาหมายของทุกโครงการคือการดึงน้ําจากลุมนํ้าสาละวินลงลํานํ้าสาขาของแมน้ําเจาพระยาเพื่อใหไหลลงสูอางเก็บน้ําเข่ือ
นภูมิพลในที่สุด โดยโครงการแมละเมา-แมตื่น เปนโครงการที่เล็กที่สุด จะผันนํ้า ๓๘๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป 
โครงการหวยขะแนง-แมตื่นเปนโครงการที่ใหญที่สุดจะทําการผันนํ้าจากแมน้ําเมยจํานวน 1,100 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
สวนโครงการอื่นๆจะผันนํ้าโครงการละ ๕๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ,๒๕๓๖) 
 

โครงการทั้งหมดประกอบไปดวยสถานีสูบน้ําขนาดใหญ คลองและอุโมงคสงน้ําขนาดใหญ การสรางเข่ือนขนาดใหญ ๔ 
เข่ือน คือ เข่ือนนํ้าปาย ๑ เข่ือนนํ้าปาย ๒ เข่ือนนํ้าปาย ๓ และเขื่อนแมละเมา และเกี่ยวของกับโครงการเขื่อนอื่น ๆ 
ที่จะสรางภายใตแผนอื่น เชน โครงการเขื่อนแมลามาหลวง ในแผนพัฒนากําลังการผลิต ๑๗ ปของ กฟผ. 
และโครงการเขื่อนนํ้าเมยและโครงการเขื่อนสาละวินตอนบน ภายใตแผนความรวมมือไทย-พมาในการใชน้ํา 
 

ขณะนี้โครงการแมละเมา ฯ และโครงการแมจะเรา ฯ กฟผ.ไดศึกษาขั นความเหมาะสมเสร็จแลวเมื่อป ๒๕๓๖ และ 
๒๕๓๗ ตามลําดับ โดยที่ NEWJEC จากญี่ปุน เปนผูศึกษา ภายใตการสนับสนุนของธนาคารโลก 

 
สวนโครงการอื่น ๆ ไดศึกษาข้ันความเหมะสมเบื้องตนเสร็จแลวเมื่อป ๒๕๓๗ โดยโครงการน้ําปาย ฯ บรรษัท Snowy 

Mountain Engineering จากออสเตรเลียเปนผูศึกษา ภายใตการสนับสนุนของธนาคารโลกเชนกัน สวนโครงการอื่น ๆ 
ไมมีรายละเอียดขอมูล 
 

สถานการณลาสุดในกลุมน้ีก็คือ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีของไทยไดอนุมัติงบประมาณ ๑๘๖ 
ลานบาทใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานศึกษาวางแผนคัดเลือกองคประกอบโครงการ การศึกษาความเหมาะสมขั้นรายละเอียด 
และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมข้ันรายละเอียดพรอมงานประชาสัมพันธโครงการผันนํ้า ๓ โครงการคือ 
โครงการผันนํ้าหวยขะแนง-แมตื่น โครงการน้ําเมย-น้ําแมสอง-แมตื่น  และโครงการผันนํ้าสาละวิน-ยวม(แมลามาหลวง)-
ภูมิพล(ดูรายละเอียดในเอกสารตนเรื่องเพ่ือขอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)  

นอกจากโครงการผันนํ้าทั้ง ๗ โครงการแลว 
นักการเมืองของไทยยังเสนอใหผันนํ้าจากโครงการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําสาละวินตอนบน(ทางทิศเหนือของอําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร)จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอปลงสูลุมเจาพระยา  
แตโครงการนี้ยังไมผานข้ันตอนการเจรจาระดับรัฐบาลระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารพมา 
 

กลุมที่ ๓ โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําบนแมนํ้าเมย-สาละวินชายแดนไทย-พมา 
 

โครงการในกลุมน้ีเปนโครงการเขื่อนที่เปนความรวมมือระหวางญี่ปุน-ไทย-พมา โครงการนี้เริ่มข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
โดยการผลักดันของการพลังงานแหงชาติ (ปจจุบันคือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) 
คณะรัฐมนตรีของไทยไดมีมติเม่ือ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ใหดําเนินการโดยการแตงตั้งใหมีคณะกรรมการโครงการไฟฟาพลังน้ําชายแดนไทย-พมา เปนตัวแทนการดําเนินการของฝงไทย 
ไดมีการเจรจาระหวางไทยกับพมาหลายครั้ง และตกลงให Electric Power Development Company (EPDC) 
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ซึ่งเปนถือหุนโดยบริษัทผลิตไฟฟาเอกชนจาก 9 เขตในญี่ปุนและกระทรวงการคลังของญี่ปุน เปนผูศึกษา ภายหลังการสํารวจของ 
EPDC ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ EPDC ก็เสนอใหมีการสรางเข่ือนทั้งหมด ๘ เข่ือนบนแมน้ําท่ีก้ันระหวางชายแดนไทย-พมา คือ 
โครงการเขื่อนนํ้าแมสาย โครงการเขื่อนแมกก โครงการเขื่อนคลองกระ โครงการเข ื่อนสาละวิน ๒ เข่ือน 
และโครงการเขื่อนนํ้าเมยอีก ๓ เข่ือน โครงการทั้งหมดจะมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม ๖,๓๙๗.๕ เมกะวัตต(S.Boonpirak,1992) 
 

โครงการทั้งหมดนี้ เปนโครงการเขื่อนในลุมนํ้าสาละวินถึง ๕ เข่ือน รวมกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ๕,๙๖๗ เมกะวัตต 
ประกอบดวยโครงการ โครงการเขื่อนสาละวินตอนบน ก้ันแมน้ําสาละวินเหนือสบเมยตามลํานํ้าประมาณ ๗๖ กิโลเมตร 
ตรงบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ๔,๕๔๐ เมกะวัตต โครงการเขื่อนสาละวินตอนลาง 
ก้ันแมน้ําสาละวินเหนือสบเมย ๓๐ กิโลเมตร ตรงบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จะติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ๗๙๒ เมกะวัตต 
โครงการน้ําเมย ๓ ก้ันแมน้ําเมยเหนือสบยวมประมาณ ๘ กิโลเมตร ตรงบริเวณอําเภอแมสอด 
จังหวัดตากจะติดตั้งเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ๒๓๑ เมกะวัตต และโครงการน้ําเมย ๑ 
ก้ันแมน้ําเมยเหนือจังหวัดตากตามลํานํ้าประมาณ ๓๐ กิโลเมตร จะติดตั้งเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ๑๑๐ เมกะวัตต 
โครงการทั้งหมดไดดําเนินการถึงข้ันศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนเสร็จแลว 
และจะศึกษาข้ันความเหมาะสมตอไป(S.Boonpiraks,1992) 
 
 
 
 

กลุมที่ ๔ โครงการเขื่อนในรัฐฉาน 
 
แนวคิดการสรางเข่ือนบนแมน้ําสาละวินในเขตพมา(รัฐฉาน)มีมาตั้งแต ปลายทศวรรษ 1970 

แตตราบจนปจจุบันก็ยังไมมีการสรางเข่ือนขนาดใหญก้ันแมน้ําสายหลัก มีเพียงเข่ือนที่ก้ันแมน้ําสาขาจํานวน 2 แหง 
มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 195 เมกะวัตต 
แมน้ําสาละวินจึงถือไดวาเปนแมน้ําเพียงไมก่ีสายของโลกที่รอดพนจากการสรางเข่ือนขนาดใหญ 

 
อยางไรก็ตาม ความพยายามที่จะสรางเข่ือนในเขตรัฐฉานก็ไดดําเนินมาอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะในปลายป ๒๕๔๑ 

จนถึงปจจุบัน 
 
โครงการเขื่อนในเขตรัฐฉานสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอยดวยกันคือ 
 
1) โครงการเขื่อนตาง ๆ 

ที่บริษัทที่ปรึกษาจากญี่ปุนกําลังศึกษาอยางอิสระเพื่อเสนอและรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตของพมา(the Myanmar Electric 
Power Enterprise: MEPE) ประกอบดวยโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา 2 แหง ที่ Baluchaung 
และโครงการเขื่อนกันนํ้าแมปอน(Pawn River) ซึ่งเปนแมน้ําสาขาสายหลักทางฝงขวาของแมน้ําสาละวิน 
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โครงการหลังนี้จะม ีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 48 เมกะวัตต ขณะนี้ทําการศึกษาข้ันความเหมาะสม(Feasibility 
Study)เสร็จเรียบรอยแลว  

 
2) 

โครงการเขื่อนที่เปนความรวมมือกันระหวางบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมของญี่ปุนและการไฟฟาของฝายผลิตของพมาและหนวยง
านสรางเข่ือนของไทย  โครงการท ี่สําคัญที่สุดก็คือ  โครงการเขื่อนทาซาง 

 
รายงานลาสุดไดยืนยันถึงสถานภาพและขอมูลของโครงการทาซางดังนี้ 
 
ที่ตั้งเขื่อนและชนิดของเขื่อน 
 
โครงการเขื่อนทาซางกําลังอยูในระหวางการศึกษาข้ันความเหมาะสมเบื้องตน(Pre-feasibility Study) 

ผลการศึกษาวิเคราะห 
กําหนดให สรางเข่ือนบนแมน้ําสาละวินทางตอนใตของรัฐฉานในประเทศสหภาพพมาใกลกับทาเรือทาซางทางฝงตะวันตกของตองยี 
370 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 45 และหางจากจุดตรวจ BP-1 บริเวณชายแดนไทย ประมาณ 130 กิโลเมตร หรือประมาณ 
150 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเชียงใหม 

 
โครงการนี้จะตั้งอยูหางระหวางบริเวณเหนือทาเรือทาซางขึ้นไปตามลํานํ้าสาละวิน 12 

กิโลเมตรกับต่ําลงมาจากทาเรือทาซาง 5 กิโลเมตร  ในบริเวณนี้เปนบริเวณหุบเขา มีหนาผาชัน และลําน้ําสาละวินที่แคบ 
บริเวณทองน้ําประกอบชั้นของ sand stone และ silt stone ที่วางตัวซอนกันเปนช้ัน ๆ ผสมกัน 
เหมาะสําหรับการสรางเข่ือนแบบหินถมดาดคอนกรีต(Concrete-faced rock-fill dam: RCF dam) 
และเขื่อนคอนกรีตบดอัดแนน(Roller Compacted Concrete dam: RCC dam) หรือเข่ือนหินทิ้ง(Gravity dam) 
รวมทั้งมีความเปนไปไดที่จะเปนเข่ือนชนิดหินทิ้งโคง(Arch-Gravity dam) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของพ้ืนที่ทางดานขางประกอบ 
และโรงไฟฟาจะตั้งอยูบนพ้ืนดินบริเวณฐานของเขื่อน 

 
ขอมูลการสํารวจลาสุดพบวาระดับกักเก็บน้ําสูงสุด(Full Supply Level: FSL) อยูระหวาง 320-370 

เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง(MSL) แตละหัวงาน(site)ที่สํารวจมีศักยภาพที่จะติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟา(installed 
capacity)มีขนาดระหวาง 1,500-5,000 เมกะวัตต  
ทางเลือกที่ไดมีการสํารวจและตั้งสมมติฐานนี้ข้ึนอยูกับถนนที่จะเขาสูหัวงานจากจุดตรวจ BP-1 ตรงชายแดนไทย 
และสายสงไฟฟากระแสตรงขนาด 500 กิโลโวลต (500kV AC) ไปเช่ือมกับระบบของพมาและสายสงไฟฟากระแสสลับ 500 
กิโลโวลต(500 kV DC) ไปยังประเทศไทย  

 
โครงการนี้ยังจะมีการสรางเข่ือนทางตอนลาง(เข่ือนลูก)เพ่ือควบคุมนํ้าที่ปลอยออกมาจากเทอรไบน 16 ช่ัวโมงตอวันและ 

6 วันตอสัปดาหในบริเวณทั้งหมดที่กลาวถึงมาแลวเพ่ือควบคุมนํ้าอีกครั้ง   
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การยายสะพานทางตอนบนของลํานํ้าที่ทาซางและใกลกับคุนฮิง(Kunhing)บนทางหลวงหมายเลข 4 
จะนับเปนตนทุนหนึ่งที่คํานึงถึงสําหรับโครงการ 

 
ผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาโครงการที่นาสนใจที่สุดคือเข่ือน RCC รวมกับโรงไฟฟาในบริเวณจุด 

840 ประมาณ 6 ก ิโลเมตรทางตอนเหนือตามลํานํ้าของทาเรือทาซาง และจุด 725 ทางตอนลางตามลํานํ้าของทาเรือทาซาง 2 
กิโลเมตร อยางไรก็ตามขอมูลทางดานธรณีวิทยายังไมสามารถยืนยันถึงที่ตั้งของเข่ือนที่เหมาะสมได  

 
ไดมีการตัดสินใจเลือกพัฒนาโครงการที่จุด 840 ใหเปนเข่ือนแบบ CFR 

กับโรงไฟฟาแบบใตดินท่ีนิยมกันมาก(เข่ือนและโรงไฟฟาแบบนี้สรางมากในญี่ปุน) 
การยืนยันถึงที่ตั้งและชนิดของเข่ือนจะขึ้นอยูกับการสํารวจทางธรณีวิทยาภาคสนามรวมถึงการเจาะสํารวจในการศึกษาข้ันความเหม
าะสม(Feasibility Study)โครงการ 

 
ระดับเก็บกักนํ้า 
 
ระดับเก็บกักสูงสุดที่ 350 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเปนระดับที่มีการเลือกไวสําหรับเข่ือนที่อางถึงแลว  อยางไรก็ตาม 

การวิเคราะหเปรียบเทียบช้ีใหเห็นวาการเพ่ิมระดับเก็บกักสูงสุดจะทําใหมีแรงจูงใจในทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
การสํารวจทางวิศวกรรมในอนาคต การสํารวจทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
และปริมาตรน้ําจะเปนตัวที่กําหนดขอบเขตที่แทจริงของอางเก็บน้ํา  

 
ขนาดของโรงไฟฟา 
 
การวิเคราะหยังช้ีใหเห็นวา การกําหนดขนาดของการผลิตไฟฟา(Energy 

generation)ต่ําสุดสัมพันธกับขนาดของกําลังการผลิตติดตั้งระหวาง 2,500 กับ 4,000 เมกะวัตต  
ซึ่งพบวาขนาดของเครื่องผลิตกระแสไฟฟาที่จะติดตั้งมีจํานวน 6 เครื่อง มีขนาดเครื่องละประมาณ 550 เมกะวัตต(6 X 550= 
3,300 เมกะวัตต) ไฟฟาที่ผลิตไดนี้ประมาณ 1 ใน 4 จะสงไปยังระบบรวมของพมา สวนที่เหลือจะสงมายังไทย   

 
ราคาโครงการและระยะเวลากอสราง 

 
 โครงการทาซางแบบ CFR (ที่จุด 840) มีราคาข้ันตน 3,397 ลานบาท มีระยะเวลากอสรางประมาณ 6 ป  
สวนราคาโครงการเผื่อเลือก(RCC dam)ที่จุด 840 ประมาณ 3,076 ลานเหรียญสหรัฐ ที่จุด 725 ประมาณ 3,316 
ลานเหรียญสหรัฐ มีระยะเวลากอสรางประมาณ 5 ปเทากัน 
 

ขอมูลหลัก ๆ ของโครงการทาซางที่เปนเข่ือน CFR จ ุด 840 และทางเลือกที่เปนเข่ือน RCC  ที่จุด 840 และ 725 
สามารถสรุปไดดังตาราง 
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การศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ในขณะนี้  กลุมนักสรางเข่ือนกําลังจัดเตรียมขอมูลผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม  
โดยการรวบรวมขอมูลผลกระทบดานตาง ๆ ภายใตการนําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงขอมูลหลักของโครงการเขื่อนทาซางที่ไดเลือกไวและโครงการเผื่อเลือก  
         หัวขอ โครงการที่เลือก (จุด 840) ทางเลือกที่หนึ่ง (จุด 725) ทางเลือกที่สอง(จุด 725) 
ชนิดเข่ือน CRF dam RCC dam RCC dam 
ที่ตั้ง(หางจากทาเรือทาซาง) 6 กม.ทางตอนเหนือ 6 กม.ทางตอนเหนือ 6 กม.ทางตอนเหนือ 
พ้ืนที่รับน้ํา(ตร.กม.)  207,000  
อัตราการไหลเฉลี่ย(ลบ.ม./วินาที  2,583  
ระดับเก็บกักสูงสุด(FSL) 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

 350  

พ้ืนที่อางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักสูงสุด(ตรง
กม.) 

 660  

ปริมตรอางเก็บน ที่ ระดับเก็บกักสุดสุด(ล
บ.กม.) 

 36,100  

ปริมาตรน้ําเปนที่ระดับเก็บกักสูงสุด(ลบ.ก
ม.) 

 14,200  

ความสูงสูงสุดของเข่ือน(ม.) 188 193 190 
ความยาวสันเข่ือน(ม.) 768 783 955 
อัตราน้ําไหลเขาเทอรไบน(ลบ.ม./วินาที)  430.5  
ความสูงเทอรไบน(ม.) 142 145 147 
กําลังการผลิตติดตั้งรวม 6 
เครื่อง(เมกะวัตต) 

3,327 3,399 3,434 

ปริมาตรไฟฟาที่ผลิตไดในแตละปในข้ันแ
รก(จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

16,076 16,136 16,307 

ปริมาตรไฟฟาที่ผลิตไดในแตละปในข้ันที่ 
2 (จิกะวัตต-ช่ัวโมง) 

6,930 7,923 8,001 

พลังงานที่ผลิตไดรวมในแตละป(จิกะวัตต
-ช่ัวโมง) 

23,005 24,059 24,380 
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ราคาโครงการ(ลานเหรียญสหรัฐ) 3,397 3,075 3,316 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ(ป) 6 5 5 

นอกจากโครงการทั้งหมดที่กลาวมาแลว 
ยังมีโครงการเขื่อนที่รัฐบาลทหารพมาวางแผนที่จะสรางก้ันแมน้ําสาละวินทางตอนลาง(ในเขตพมากอนที่แมน้ําสาละวินไหลลงสูอาวเ
มาะตะมะ) เรียกวา “โครงการเขื่อนสาละวินตอนลาง” มีกําลังการผลิตติดตั้งถึง ๖,๐๐๐ มกกะวัตต 
ถาหากโครงการแหงนี้ถูกสรางข้ึนมาได ก็จะเปนเข่ือนขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ขณะนี้ยังไมมีการเปดเผยขอมูลใด ๆ เก่ียวกับรายละเอียดของโครงการ 
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(สาละวิน…จากธิเบตถึงอันดามัน สายธารแหงชีวิตของคนเอเชีย) 
 
 แมน้ําสาละวินมีตนกําเนิดจากการละลายของหิมะบริเวณที่ราบสูงธิเบตเหนือเทือกเขาหิมาลัย ที่ระดับความสูงมากกวา 
4,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แมน้ําสาละวินไดไหลลงสูพ้ืนที่ลาดชันที่เต็มไปดวยภูเขาทางดานทิศใต ผานมลฑลยูนนาน 
ประเทศจีน ไหลตอเขาสูแผนดินเขตประเทศพมาผานรัฐฉาน(Shan State) รัฐคะยา(Kayah State)  
และลดระดับลงมาเหลือตํ่ากวา 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
กอนที่จะกลายเปนแมน้ําก ั้นพรมแดนระหวางไทยกับพมาที่แมฮองสอน หลังจากไหลกั้นพรมแดนไทยกับพมา 118 กิโลเมตร 
และน้ําเมยที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี (Tenasserim Range) ไหลลงมาบรรจบที่สบเมย 
แมน้ําสาละวินก็ไหลวกกลับเขาประเทศพมาอีกครั้ง และคอยๆ 
ลดระดับลงจนใกลเคียงกับระดับน้ําทะเลปานกลางกอนไหลเขาสูเขต     ตะนาวศรี (Tenesserim Division) 
กอนที่จะไหลลงสูมหาสมุทรอินเดียที่อาวเมาะตะมะ (Mataban Gulf) บริเวณที่ตั้งเมืองเมาะลําเลิงหรือมะละแหมง (Moulmein) 
รวมระยะทางที่ไหลจากชายแดนไทยจนถึงทะเลอันดามัน 200 กิโลเมตร  
 
 ตลอดระยะทางที่ไหลผานแผนดินของชนตางๆ แมน้ําสาละวินถูกเรียกดวยช่ือแตกตางกันไป 
แมน้ําทางตอนบนที่ไหลผานยูนนานถูกเรียกวา “นู เกียง” (Nu Giang) ขณะที่แมน้ําทางตอนกลาง ชาวไตเรียกวา “น้ําคง” (Nam 
Kong) เชนเดียวกับชนพ้ืนเมืองอื่นๆ ในลานนา นับแตคนลัวะ ไตลอง ไตลื้อ ดาระอั้ง รวมทั้งคนปกากะญอ 
ลวนออกช่ือแมน้ําสาละวินในสําเนียงใกลเคียงกันวา “คง” สวนคนพมาเรียกวา “ตาลวิน” (Talween) 
ซึ่งชาวอังกฤษเพ้ียนเปนสาละวิน  
 
 แมน้ําสาละวินนับเปนแมน้ําสายใหญและยาวสายหนึ่งของโลก U.S. Geological Survey (1964)       ระบุวา 
แมน้ําสาละวินมีปริมาณนํ้าที่เติมนํ้าใหกับมหาสมุทรถึง 53 ลูกบาศกฟุตตอวินาที นับเปนแมน้ําท่ีมีปริมาณนํ้ามากเปนลําดับที่ 40 
ของโลก  ขณะที่ World Atlast, Encyclopedia Britanica ระบุวา แมน้ําสาละวินมีความยาว 1,750 ไมล หรือ 2,800 กิโลเมตร 
นับเปนแมน้ําสายที่ยาวอันดับที่ 26  ของโลก สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว 
ความยิ่งใหญของแมน้ําสาละวินจะเปนรองก็แตแมน้ําโขงเทาน้ัน 
 

สาละวิน ถ่ินชนพื้นเมือง 
 

 สองฟากฝงลุมนํ้าสาละวิน ตั้งแตใตเทือกเขาหิมาลัยลงมาจนจรดอาวเมาะตะมะ นับวาเปนพ้ืนที่ที่มีชาติพันธุตางๆ 
อาศัยอยูมากมาย จนอาจกลาวไดวาเปนลุมนํ้าที่มีกลุมชาติพันธุชนพ้ืนเมืองมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยมีกลุมชาติพันธุตางๆ  
ไมต่ํากวา 13 เผา เชน ไต(ไทยใหญ) วา(ล๊ัวะหรือละวา) คะยา(คะเรนนีหรือกะเหรี่ยงแดง หรือบะแว) อาระดัน(ยะไข) ปะโอ 
ปะหลอง(ดาระอั้ง) ปะดอง อะขา ลิซู อินเล ฯลฯ เปนตน กลุมชาติพันธุเหลาน้ีลวนแตอยูรวมกันเปนสังคม 
มีการตั้งชุมชนตามที่ราบเล็กๆ กลางหุบเขา และที่ราบเล็กๆ ริมฝงแมน้ําสาละวินอันเกิดจากแมน้ํา 
หรือลําหวยไหลลงมาบรรจบกับแมน้ําสาละวิน 

 ดวยสภาพพ้ืนที่ที่เปนเทือกเขาสลับซับซอนยากตอการเขาถึงของสังคมภายนอก 
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ทําใหชุมชนที่ตั้งอยูบนลุมนํ้าสาละวินยังมีการสืบทอดวิถีชีวิต ตามแนวทางของบรรพชน คือ 
การดําเนินชีวิตแบบการเกษตรและพึ่งพิงธรรมชาติ จากการสํารวจในเขตลุมนํ้าสาละวินชวงที่ผานประเทศไทย 
บางสวนในพื้นที่สองฝงแมน้ําเมย และน้ํายวมในชวงป 2536 พบวา ชาวบานสวนใหญดํารงชีวิตดวยการหาอาหารจากปา 
จับปลาในแมน้ํา และปลูกพืชโดยอาศัยพ้ืนที่ราบริมฝงแมน้ําท่ีมีลักษณะแคบและยาว แตเปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณที่สุดที่มีในเขตนี้ 
ริมฝงแมน้ําสาละวินที่มีชายหาดสลับกับหนาผาและบริเวณที่ราบเล็กๆ บริเวณท ่ีลําหวยบรรจบกับแมน้ําสาละวิน 
มีการปลูกพืชกันบางในฤดูน้ําลดที่ผืนดินอุดมสมบูรณดวยปุยธรรมชาติที่แมน้ําพัดพามาทับถมในฤดูน้ําหลาก  

บริเวณที่ราบลุมปากแมนํ้าสาละวินซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงในฤดูนํ้าหลากครอบคลุมพื้นที่หลายลานไร 
เปนเขตที่มีการตั้งชุมชนหนาแนนที่สุด ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร 
ดวยการอาศัยปุยธรรมชาติจากแมนํ้าสาละวินที่นํามาทับถมในชวงฤดูนํ้าหลาก แมนํ้าสาละวินที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา 
ทําใหเกิดอาชีพการประมงน้ําจืดทั้งเพื่อการดํารงชีวิตและการคา 
นอกจากนี้พื้นที่ของลุมน้ําสาละวินในเขตนี้ยังมีการจัดระบบกรรม 
สิทธิ์การถือครองที่ดินโดยเริ่มในสมัยที่อังกฤษเขามาปกครองพมาเชนเดียวกับพื้นที่ราบลุมปากแมนํ้าอื่นๆ ที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน 
เชน ปากแมนํ้าอิระวดี และเจาพระยา(ขอมูลจากการสัมภาษณกะเหรี่ยงที่เคยอาศัยบริเวณปากแมนํ้าสาละวิน เมื่อป ี 2536) 
 

สาละวิน.....แหลงประวัติศาสตรโลก 
 
 แมน้ําสายใหญแทบทุกสาย มักจะเปนถ่ินอาศัยของมนุษยมาแตโบราณ แมน้ําสาละวินก็เชนเดียวกับแมน้ําสายใหญอื่น 
ๆ ของโลกที่มีแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร กอนที่จะพัฒนามาเปนสังคมมนุษยในปจจุบัน  
 
 มีหลักฐานที่กลาวไดวา 
สาละวินเปนลุมนํ้าที่มีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งตอประวัติศาสตรของมนุษยชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและของโลกจากกา
รคนพบแหงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรในเขตนี้ แหลงประวัติศาสตรที่เปนที่รูจักของนักประวัติศาสตรและมีช่ือเสียงที่สุด คือ 
“ถํ้าผี” (Spirit Cave) ซึ่งพบอยูในพ้ืนที่ภูเขาสลับซับซอนทางฝงตะวันออกของลุมนํ้าสาละวิน บริเวณที่ปจจุบันเปน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินในเขตจังหวัดแมฮอนสอน ถํ้าแหงนี้ Charoenwongsa (1989) กลาววา 
เปนแหลงอาศัยของมนุษยที่เริ่มเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตจากการทองเที่ยวลาสัตวและเก็บหาพืชผลในธรรมชาติมาใช 
ชีวิตแบบทําการเกษตร จากการขุดพบเครื่องมือหินกะเทาะในชั้นดินที่ 1 ซึ่งมีอายุ 12,000-8,000 ป มาแลว 
ขณะนั้นยังเปนการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม และจากหลักฐานที่พบในชั้นดินที่ 2 มีอายุระหวาง 8,000-7,000 ปที่ผานมา 
ไดพบเครื่องปนดินเผา มีการนําเสนใยจากพืชมาทําเชือกและขายจับปลา 
และยังไดนําส่ิงดังกลาวไปสรางลวดลายบนเครื่องปนดินเผาอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมๆ 
นอกจากนั้นยังพบขวานหินขัดและเศษเหลือของพืชตางๆ จากการศึกษาของ Gorman (1970) 
พบว ามนุษยสมัยน้ันรูจักการเพาะปลูกพืชแลว เน่ืองจากมีการคนพบพืชตระกูลตาง ๆ รวมทั้งพืชตระกูลถ่ัวตาง ๆ ดวย 
แตอยางไรก็ตามมนุษยที่ถํ้าผีก็ยังออกปาลาสัตวปามาเปนอาหารดวยเชนกัน Charoenwongsa (1989) 
กลาวถึงชนิดพืชใหน้ํามันบางชนิดซึ่งมีพิษที่พบที่ถํ้าดังกลาวอาจนํามาเพ่ือการจุดไฟใหสวางในเวลานั้น ขณะที่ Solheim II (1972) 
ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับหลักฐานซึ่งพบที่ถํ้าผีวา เปนส่ิงแสดงใหทราบวา 
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บริเวณดังกลาวเปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตในรูปแบบของการเกษตรกรรมเริ่มแรกสุดแหงหนึ่งของโลก 
กอนที่จะพัฒนาไปเปนรูปแบบของการเกษตรอยางในปจจุบัน (อางในศูนยวิจัยปาไม,2534:90-91)  
 
 ในทัศนะของนักวิชาการประวัติศาสตรแลว 
การคนพบแหลงโบราณคดีถํ้าผีที่ลุมนํ้าสาละวินน้ันมีความสําคัญตอประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออ
กเฉียงใตเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนหลักฐานที่ถูกยกเปนตัวอยางที่จะลบลางความเชื่อ เดิมที่วา 
“ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนน้ันยังลาหลัง ตองอาศัยวัฒนธรรมชั้นสูงจากจีนและอินเดีย 
กอนที่จะยกระดับความเจริญเปนบานเมือง” (กฤช,2536) 
 
 นอกจากนั้น ยังมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตรยุคปจจุบันหลายชิ้นที่นาสน 
ใจตามแนวเขาริมแมน้ําสาละวินที่มีหนาผาหินปูนและถ้ําหลายแหง 
บริเวณถ้ําแหงหนึ่งเหนือเขาสบแงะในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินเปนที่เก็บซอนส่ิงของ และคําภีรใบลานจารึกดวยอักขระมอญ 
หรือลานนาอยางใดอยางหนึ่ง แตไดถูกทําลาย โดยความรูเทาไมถึงการณของนักหาของมีคา (ศูนยวิจัยปาไม,2534:91) 

 จากหลักฐานขางตนกลาวไดวาลุมนํ้าสาละวินเปนลุมนํ้าที่มีคุณคาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศไ
ทยและของโลก ไมแพลุมนํ้าอื่นๆ แตอยางใด เพียงแตวาบริเวณลุมนํ้าสาละวินไมไดเปนที่สนใจของนักโบราณคดีมากเทาที่ควร 
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการไมใหความสําคัญ หรือไมก็เปนเพราะในเขตนี้มีการสูรับกันมานานเกือบครึ่งศตวรรษ 
เช่ือแนวานาจะมีหลักฐานตางๆ มากกวาน้ีถานักโบราณคดีไดมีโอกาสศึกษากันอยางเต็มที่และครอบคลุมทั้งลุมนํ้า 
 

ลุมน้ําสาละวิน…มรดกทางธรรมชาติของโลก 
 

 แมน้ําสาละวิน นับเปนแมน้ําสายใหญของโลกที่ยังคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ทั้งพรรณพืช สัตวปา และสัตวน้ํา 
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง จากเหตุผลของสงครามในพมา 
การศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาในเขตลุมนํ้าสาละวินก็เชนเดียวกับดานประวัติศาสตรที่ยังไมสามารถทําไดอยางละเอียดและทั่วถึงตล
อดลุมนํ้า 
เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินที่มีแมน้ําสาละวินไหลผานและเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาที่ใหญที่สุดของลุมนํ้าและจะไดรับผลกระทบ
จากการสรางเข่ือนสาละวินตอนบนคือ พ้ืนที่ที่มีการศึกษาดานนิเวศวิทยาที่ละเอียดมากที่สุด 
นาจะเปนตัวแทนในการอธิบายความสําคัญของระบบนิเวศของแมน้ําสาละวินไดดีที่สุด 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินตั้งอยูติดกับบริเวณฝงซายของแมน้ําหรือทางฝงไทย 
นับแตจุดที่แมน้ําสาละวินไหลเปนพรมแดนไทย-พมา เปนสภาพพ้ืนที่อันตอเน่ืองระหวางเขตชีวภูมิศาสตรยอยอินโดจีน (Indo-
Chinese Subregion) กับพ้ืนที่ตอเน่ืองจากชีวภูมิศาสตรสิโนหิมาลายัน หรือ เขตชีวภูมิศาสตรยอยอินเดีย (Sino-Himalayan or 
Indian Subregion) 
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้จึงไดรับอิทธิพลทางดานการกระจายชนิดพันธุพืชและสัตวปาจากแถบเทือกเขาหิมาลัยลงมาตามเทื
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อกเขาสูงที่ขนาบแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขง จนบรรจบกับเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทย เชน เทือกเขาแดนลาว 
เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปนนํ้าตะวันตก (เขาขุนตาล) ชนิดพืชพรรณ 
และสัตวปาที่พบในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินจึงคลายคลึงกับชนิดพันธุที่พบแถบเทือกเขาหิมาลัย 
แควนอัสสัมของประเทศอินเดีย และประเทศสหภาพพมา นอกจากนั้นชนิดพืชพันธุและสัตวปา 
อีกสวนหนึ่งเปนชนิดที่พบทางอินโดจีนดวยเชนกัน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:42) 
 

 ในทางภูมิศาสตร พ้ืนที่ปาที่ตอเน่ืองจากปาแถบลุมนํ้าสาละวินลงไปตามลํานํ้าเมย จนจรดปลายเทือกเขาตะนาวศรี 
ครอบคลุมผืนปาขนาดใหญฝงตะวันตกของไทยทั้งหมด ซึ่งมีเขตอนุรักษที่มีความสําคัญระดับประเทศและระดับโลกหลายแหง เชน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อันเปนเขตมรดกทางธรรมชาติของโลก 
เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ อุทยานแหงชาติอีกหลายแหง เชน อุทยานแมวงก อุทยานแหงชาติไทรโยค อุทยานแหงชาติเอราวัณ 
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ฯลฯ ตลอดจนถึงเขตรักษาพันธุสัตวปาตะนาวศรีที่ติดกับเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
ซึ่งเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาแหงแรกที่รัฐกะเหรี่ยงไดกอต้ังข้ึนเม่ือเร็ว ๆ นี้ 
นักชีววิทยาถือวาพ้ืนที่ในเขตนี้ทั้งหมดเปนเขตภูมิศาสตรเดียวกัน Diegnan(1945) 
เรียกพ้ืนที่สวนที่อยูทางดานตะวันตกติดชายแดนพมา ตั้งแตบริเวณจังหวัดเชียงใหมลงมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ วา 
“มณฑลอ ินโดพมา” (Indo-Burmese Province) ซึ่งถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งของเขตภูมิศาสตรยอยอินโดจีน 
(อางในศูนยวิจัยปาไม,2534:42) 

 ทางดานพรรณพืช 
พ้ืนที่ปาเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินมีสังคมพืชที่มีความแตกตางจากพื้นที่สวนอื่นของประเทศอยูไมนอย 
เปนแหลงพันธุกรรมของสังคมพืชมากมายหลายชนิด เปนแหลงภูมิพฤกษที่เปนตัวแทนภูมิพฤกษแบบอินโดเบอรมา(IndoBurma) 
ซึ่งปรากฏอยูในเมืองไทย พรรณพืชในพ้ืนที่สวนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากเทือกเขาหิมาลัยเปนสําคัญ   
โดยเฉพาะพันธุไมเขตหนาวจํานวนมากมายหลายชนิดปรากฏอยู นอกจากนี้ยังมีพันธุไมจากภูมิพฤษแบบอินโดมาลายา(Indo-
Malaya) กระจายขึ้นมาตามเทือกเขาตะนาวศรีบางแตมีประมาณคอนขางนอย 
พ้ืนที่สวนนี้จึงนับไดวาเปนแหลงอนุรักษพรรณพืชที่สําคัญของสังคมพืชผลัดใบเขตมรสุม(Monsoon      Deciduous       
forest) (ศูนยวิจัยปาไม,2534:25)  
 
 สวนดานพันธุสัตวในเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน มีสัตวเล้ียงลูกดวยนมทั้งหมด 20 ชนิด สัตวปาที่หายาก เชน 
เสือโครง เสือไฟ กระทิง และกวางผา มีสัตวปกหรือนก 122 ชนิด เปนนกที่ประจําพ้ืนที่ (Resident) จํานวน 108 ชนิด ที่เหลือ 14 
ชนิดอพยพเขามาในชวงฤดูหนาว (Winter Visiting) นกที่หายากบางชนิดในประเทศไทย แตสามารถพบไดในผืนปาเขตนี้ก็คือ 
นกยูงไทย นกแวนสีเทา ไกฟาหลังเทา และเหยี่ยวภูเขาซึ่งอพยพเขามาในชวงฤดูหนาว นอกจากนี้ ในเขตรักษาพันธุ ฯ ยังพบนกน้ํา 
และนกประเภทที่ชอบหากินอยูใกลชายน้ําปรากฏอยูหลายชนิด เชน นกยางเขียว นกยางดํา นกกระแต นกกระเต็นในวงศ 
Alcedinidea นกกานํ้า นกอายง่ัว นกเปนนํ้าในวงศ Anatidae เปนตน Round (1987) 
เช่ือวานาจะพบนกเปดหงสไดในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้ดวย สวนสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกพบรวมกันไมนอยกวา 38 ชนิด 
ในจํานวนนี้มีเขียดแลว หรือกบภูเขา ซึ่งเปนสัตวเล้ือยคลานหายากรวมอยูดวย (ศูนยวิจัยปาไม,2534:43-61) 
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 สําหรับปลาในแมน้ําสาละวินและแมน้ําสาขายังไมมีรายงานที่ละเอียด มีแตรายงานที่ทํามากอนหนาน้ีนานแลว 
ศูนยวิจัยปาไม(2534) อางรายงานของ smith(1945) และ Suvatti(1981) 
วาในบริเวณแมน้ําสาละวินและลําสาขามีปลานํ้าจืดมากกวา 35 ชนิด อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากแมน้ําสาละวินเปนแมน้ําขนาดใหญและยาวมาก ดังน้ันผูเช่ียวชาญดานปลาจึงเช่ือวา 
จํานวนชนิดปลาที่มีอยูจริงอาจจะมากถึง 200 ชนิด  
 
 ปลาท่ีสําคัญและนาสนใจก็คือปลาไหลหูดําหรือปลาตูหนา ซึ่งเปนปลาที่หากินอยูตามแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย 
ในชวงวางไขจะวายออกไปวางไขในทะเล นอกจากพบปลาชนิดน้ีในแมน้ําสาละวินแลวยังพบในแมน้ําแมกะสะของ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เน่ืองจากแมน้ําแมกะสะไหลลงสูอาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําเลิง 
เชนเดียวกับแมน้ําสาละวิน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:67 อางจากรายงานของ Smith(1945) และ Suvatti(1981)  
 
 จากการสํารวจภาคสนามเมื่องป 2535 พบวาเคยมีชาวนาในเขตลุมนํ้าปายซึ่งมีที่นาที่มีลําน้ําเช่ือมตอ 
กับลํานํ้าปายเคยจับปลาตูหนาในที่นาได เชนเดียวกับที่ชาวบานในเขตลุมนํ้าเงาซึ่งเปนลํานํ้าที่เช่ือมตอกับแมน้ําสาละวิน โดยน้ําเมย 
และน้ํายวมแคยจับปลาชนิดน้ีไดบอยครั้งในฤดูหนาวและฤดูน้ําหลาก  
ในทางชีววิทยาเช่ือกันวาเหตุที่ปลาตูหนาเดินทางกลับสูทะเลเนืองจากการที่เกลือในรางกายหมดทําใหเกิดแรงกระตุนใหเดินทางกลับ
มาสูทะเล อีกครั้ง 
  
 ปลาอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญก็คือปลาสะดือ ซึ่งมีขนาดเทาปลากรายแตไมมีจุด จัดเปนปลาที่หายากพบในแมน้ําแควนอย 
แควใหญ และแมน้ําตาป รวมทั้งแหลงน้ําจืดบนเกาะบอรเนียวและเกาะสุมาตรา 
เพ่ิงมีรายงานลาสุดวาพบที่แมน้ําสาละวินดวยเชนกัน(ศูนยวิจัยปาไม,2534:67)  
 
 สวนบริเวณปากแมน้ําสาละวิน ในปจจุบันยังมีพ้ืนที่ปาที่อุดมสมบูรณเหลืออยูมาก มีสัตวปาที่สําคัญเชน          
นกเงือก  และชางปา อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตามลําน้ําสาละวินบริเวณปากแมน้ํายังพบวามีจระเขเปนจํานวนมาก 
และเคยพบในลํานํ้าสาละวินชวงท ี่ก้ันชายแดนไทยกับพมาเหนือบานแมสามแลบขึ้นไป 
(ขอมูลจากการสัมภาษณกะเหรี่ยงที่เคยอาศัยบริเวณปากแมน้ําสาละวิน เม่ือป 2536) 
 
 เช่ือแนวา ถาหากมีการสรางเข่ือนสาละวินและโครงการผันนํ้าสาละวิน-ภูมิพล  
โครงการเหลาน้ีจะทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศลุมนํ้าสาละวินอยางส้ินเชิง  ทั้งเนื่องมาจากอางเก็บน้ําของเข่ือน  ถนน 
การสรางหัวงาน  สายไฟฟาแรงสูง ขณะที่กลุมชาติพันธุตาง ๆ บนลุมนํ้าสาละวินก็ไมสามารถหลีกเล่ียงการไดรับผลกระทบนี้ได  
อาจจะเกิดการอพยพครั้งใหญตามมาอันเน่ืองมาจากการพัฒนา  และนั่นหมายถึงการจบสิ้นของสาละวิน-
แมน้ําอันเปนมรดกของชนพื้นเมืองบนผืนแผนดินใหญอุษาคเนย   
 
----------------------------------- 
เอกสารอางอิง 
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กฤช  เหลือลมัย (2536), “บานเชียง ตํานานคนขุดคนของโบราณคดีแองสกลนคร” สารคดี ปที่ 9 ฉบับที่ 97  
(มีนาคม) 93-94. 

 
ศูนยวิจัยปาไม (2534), รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการเขตรักษาพันธสัตวปาลุมนํ้าสาละวิน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาโครงการผันน้ําสาละวิน 
 
1) เอกสารตนเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
 
ความเปนมา 
 
 ดวยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
ไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในลุมนํ้าเจาพระยา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูแลง 
ซึ่งประสบปญหาภาวะการขาดแคลนน้ําติดตอกันมาหลายป ถึงแมวาจะมีเข่ือนเก็บกักนํ้าขนาดใหญ ไดแก เข่ือนภูมิพลบนแมน้ําปง 
และเขื่อนสิริกิติ์บนแมน้ํานาน เก็บกักนํ้าไวเพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ ใหกับประชาชนในลุมนํ้าเจาพระยาอยูแลวก็ตาม 
แตปริมาณนํ้าทาที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเข่ือนทั้งสองดังกลาวมีแนวโนมลดลงทุกป 
ดวยสาเหตุการเพ่ิมของประชากรและการขยายตัวดานเศรษฐกิจ ปริมาณนํ้าทาที่ลดลงทําใหน้ําในเข่ือนทั้งสองไมเต็มอาง 
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางตอผูใชน้ํา ทั้งในพ้ืนที่ลุมนํ้าภาคเหนือตอนลางและลุมนํ้าเจาพระยา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 20 
จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาศัยแมน้ําเจาพระยาเปนแหลงน้ําหลักเพ่ือการอุปโภคปริโภค การประปา การเกษตร 
อุตสาหกรรม การเดินเรือ และการผลักดันนํ้าเค็ม  
 
 ในปจจุบันการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝน 
ไวใชในฤดูแลงที่ขาดแคลนประสบปญหาหลายดานทําใหไมสามารถพัฒนาแหลงน้ําเก็บกักเพ่ิมข้ึนได  
เชนปญหาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการหาแนวทางผันนํ้าจากลุมนํ้านานาชาติ 
ซึ่งมีปริมาณนํ้าบางสวนเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยเฉพาะแมน้ําเมย แมน้ําสาละวินและสาขา ซึ่งมีปริมาณนํ้ามหาศาล 
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จึงสมควรที่จะดําเนินการศึกษาเพ่ือหาลูทางในการพัฒนาแหลงน้ําดังกลาว 
เพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําระยะยาวบริเวณลุมนํ้าเจาพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนการเรงดวนตอไป ทั้งนี้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของปญหาดังกลาว 
จึงไดทําการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการผันนํ้าจากลุมนํ้าอื่นมาเสริมความตองการน้ํา 
อันเปนการแกไขการขาดแคลนน้ําบริเวณลุมนํ้าเจาพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนการถาวรตอไป 
และไดทําการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการผันนํ้าจากน้ําเมย-สาละวิน ลงสูลุมนํ้าเจาพระยาแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 
2538 
 

ผลการดําเนินการ 
 
 จากการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน ลงสูลุมนํ้าเจาพระยาดังกลาวหลายๆ แนวทาง 
ผลการศึกษาปรากฏวามีแนวผันนํ้าที่มีความเหมาะสมทั้งทางดานวิศว กรรมและดานเศรษฐศาสตรที่ดีที่สุด 
และสมควรพิจารณานํามาศึกษาในขั้นรายละเอียด เพ่ือเลือกแนวทางและองคประกอบท ี่ดีที่สุด 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในข้ันรายละเอียดจําแนกได 3 แนวทาง ดังน้ี 
 
 1.ผันนํ้าจากแมน้ําเมย โดยการสูบน้ําจากแมน้ําเมยผานเข่ือนขะแนง เขาสูอุโมงคสงน้ําความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร 
ลงสูแมน้ําต่ืนและไหลลงสูอางเก็บกักนํ้าเข่ือนภูม ิพลที่จังหวัดตาก จะสามารถผันนํ้าไดประมาณปละ 1,100 ลานลูกบาศกเมตร 
คากอสรางประมาณ 8,000 ลานบาท    
 
 2.ผันนํ้าจากแมน้ําเมยและลํานํ้าแมสอง 
โดยการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําลามาหลวงและแมน้ํายวมเพ่ือเปนอางควบคุมการผันนํ้า แลวสงน้ําผานอุโมงคความยาวประมาณ 53 
กิโลเมตร มาลงลํานํ้าแมตื่น ซึ่งไหลลงสูเข่ือนภูมิพลที่จังหวัดตาก จะผันนํ้าไดประมาณปละ 2,390 ลานลูกบาศกเมตร 
คากอสรางประมาณ 16,725 ลานบาท 
 
 3. ผันนํ้าจากแมน้ําสาละวิน และแมน้ํายวมโดยการสรางเข่ือนก้ันแมน้ําลามาหลวงและแมน้ํายวม 
กอนจุดบรรจบกับแมน้ําเมย เพื อเปนอางควบคุมการผันนํ้า 
ซึ่งจะทําการสูบน้ําจากแมน้ําสาละวินผานเข่ือนลามาหลวงและเขื่อนนํ้ายวม และอุโมงคผันนํ้าความยาวประมาณ 82 กิโลเมตร 
จะผันนํ้าไดปละประมาณ 2,500 ลานลูกบาศกเมตร คากอสรางประมาณ 23,200 ลานบาท 
 
 อน่ึง กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2541 
เพ่ือการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมในข้ันรายละเอียดของโครงการดังกลาวนี้ 
ซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในชั้นแรก แตตอมาดวยเหตุภาวะวิกฤติทางดานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
จึงถูกปรับลดงบประมาณสวนนี้ลงหมด และสําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือการศึกษาวางแผน 
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คัดเลือกองคประกอบที่เหมาะสมของโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน ลงสูลุมนํ้าเจาพระยา(Conceptual Planning Study) 
อีกคร ั้งหนึ่ง แตมิไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 
การดําเนินงานตอมา 
 
 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดทบทวนและจัดทําประมาณการคาใชจาย 
เพ่ือการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดลอมในข้ันรายละเอียด พรอมดวยการประชาสัมพันธ 
และประชาพิจารณของโครงการใหมอีกครั้ง คิดเปนวงเงินคาใชจายรวม 186.56 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 36 เดือน 
สรุปไดดังนี้ 
 
 1. งานข้ันศึกษาวางแผน  คัดเลือกองคประกอบโครงการ  33.22    ลานบาท 
 2. งานศึกษาความเหมาะสมขั้นละเอียด+ GIS         103.84  ลานบาท 
 3. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ข้ันรายละเอียด    49.50  ลานบาท 
    พรอมงานประชาสัมพันธและประชาพิจารณ 
    รวมทั้งส้ิน         186.56  ลานบาท 
 ดังมีรายละเอียดคาใชจายในการวาจางการศึกษาความเหมาะสมตามสิ่งที่สงมาดวย 
ความจําเปนในการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พิจารณาแลวเห็นวาโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน 
ลงสูลุมนํ้าเจาพระยาดังกลาว เปนโครงการที่มีความจําเปนในการแกไขปญหาความเดือดรอนจากการ ขาดแคลนน้ําของประชาชน 
ในบริเวณลุมนํ้าเจาพระยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะยาว เปนการถาวรอยางถูกตองและเหมาะสม 
จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1.ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
ดําเนินการวาจางศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน 
ลงสูลุมนํ้าเจาพระยา ในวงเงิน 186.56 ลานบาท ในระยะเวลา 36 เดือน(เริ่มตั้งแตป 2542-2544) 

 2. จัดตั้งคณะกรรมการการประสานงานโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน ลงสูแมน้ําเจาพระยา ประกอบดวยหนวยงานตางๆ 
ที่เก่ียวของ โดยมีอํานาจหนาที่ในการติดตาม ประสานงาน และกํากับดูแลในการดําเนินงานสํารวจ ศึกษา พัฒนา 
และพิจารณากําหนดแนวทางการใหประโยชนจากโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน ลงสูลุมนํ้าเจาพระยา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหผลกระทบ 
 

 1. ผลกระทบตอนโยบายรัฐบาล มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอ 2.2.1 การปรับโครงสรางดานการเกษตร 
โดยการสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิต พรอมกับการเรงพัฒนาระบบชลประทาน ขอ 2.4.3 
ดานพลังงานโดยการผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนจากการปลอยนํ้าที่ผันเขามา ผานเครื่องกังหันนํ้าของโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนภูมิพล 
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เพ่ือการใชประโยชนทางดานทายนํ้าตอไป 

 2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม การดําเนินงานโครงการดังกลาว จะชวยใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการอุปโภคปริโภค 
และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ซึ่งกอใหเกิดการกินดีอยูดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมถึง 20 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการผันนํ้าเมย-สาละวิน ลงสูลุมนํ้าเจาพระยา 
ประมาณคาใชจายเปนเงิน 186.56 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน 
ซึ่งขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณประจําป  

 4. ผลกระทบทางสังคมและการเมืองการดําเนินงานของโครงการจะกอใหเกิดการจางงานของประชาชนในพื้น ที่มากข้ึน 
ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน 
และจะทําใหประชาชนและภาคเอกชนไดเห็นผลของการแกไขปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําที่ภาครัฐไดดําเนินการอยา
งเปนรูปธรรม สําหรับผลกระทบดานลบตอประชากรและการปกครองมีนอยมาก 
เน่ืองจากพื้นที่ดําเนินงานของโครงการอยูหางจากชุมชน 

 5. ผลกระทบดานเทคโนโลยี โครงการผันนํ้าดังกลาวนี้ ประกอบดวยการกอสรางทางวิศวกรรมขนาดใหญ เชน เข่ือน 
อุโมงคผันนํ้า เครื่องสูบน้ํา ดังน้ัน การดําเนินโครงการนี้ จะกอใหเกิดการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 
และเทคโนโลยีการกอสราง เพ่ือนํามาใชในการกอสรางโครงการ 

 6. ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
การดําเนินงานของโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและทางดานลบตอทรัพยากรส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

 ผลกระทบทางดานบวก ไดแก การเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคปริโภค เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก การคมนาคมสะดวกขึ้น 
เพ่ิมการจางงาน ทํารายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 

 ผลกระทบทางดานลบ ไดแก 
การเกิดนํ้าทวมพ้ืนที่บางสวนที่จะสรางฝายหรือเข่ือนเก็บกักนํ้าและเสียพ้ืนที่เพ่ือการทําคลองผันนํ้า และแนวสายสงไฟฟา 

 
2) มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 2 กุมภาพันธ 2542  วาระที่ 24 เรื่อง “การดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใหเขื่อนภ ูมิพล” 
 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติวงเงินและการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
การประชาสัมพันธ และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใหเข่ือนภูมิพล ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเสนอแลวมีมติดังน้ี 
 
 1. ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
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โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานดําเนินการวาจางศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทําการประชาสัมพันธ 
และประชาพิจารณของโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใหเข่ือนภูมิพล ระยะเวลาดําเนินการ 36 เดือน ตั้งแตป 2542-2544 
โดยใหพิจารณาประกอบการรายงานที่เคยมีการศึกษามาแลว ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน 
 
 2. ใหจัดตั้งคณะกรรมการประสานความรวมมือ 
ในการใชน้ําจากแมน้ําระหวางประเทศโดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสุวิทย  คุณกิตติ) เปนประธาน 
และมีอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เปนเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการติดตามประสานงาน 
และกํากับดูแลงานที่เก่ียวของในการสํารวจศึกษาและพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใหเข่ือนภูมิพลเปนไปอยางมีประสิทธิภา
พ สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งพิจารณากําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือใชประโยชนจากโครงการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนใหเข่ือนภูมิพล  
 สําหรับวงเงินงบประมาณใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม หารือกับสํานักงบประมาณตามขอเท็จจริง 
โดยมิใหซ้ําซอนกับการศึกษาท่ีเคยมีการดําเนินการมากอนหนาน้ี 
 

--------------------------------------------- 
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