รายงานการประเมิ นสิ- งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์
สํ าหรั บโครงการการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งงานนํ Eาของประเทศเมี ยนมา

บทสรุ ป (Executive Summary)
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เนือหาในงานนีมีลขิ สิทธิ การคัดลอกและ/หรื อจัดส่งเนือหาบางส่วนหรื อทังหมดโดยไม่ได้ รับอนุญาตอาจเป็ นการละเมิดกฎหมายทีใช้ บงั คับ โดยปกติ IFC
จะสนับสนุนการเผยแพร่ งานและจะอนุญาตให้ มีการทําซํางานบางส่วนในทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม หากการทําซําดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษา
และไม่ได้ นําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ ทังนีภายใต้ เงือนไขและประกาศที IFC อาจกําหนดตามสมควร
IFC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้ อง ความน่าเชือถือ หรื อความสมบูรณ์ของเนือหาทีรวมอยู่ในรายงานฉบับนี ข้ อสรุ ปหรื อข้ อตัดสินทีอธิบายไว้ ในรายงานฉบับ
ดังกล่าว และจะไม่ผิดชอบต่อการละเว้ นหรื อข้ อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ข้ อผิดพลาดจากการพิมพ์ และข้ อผิดพลาดทางเทคนิค) ในเนือหา
งาน หรื อข้ อมูลทีอ้ างอิงในเนื อหานัน ๆ ขอบเขต สี ชื อต่าง ๆ และข้ อมูลอื นใดทีแสดงบนแผนทีในรายงานฉบับนี ไม่ได้ บ่งชี ถึงการตั ดสินใจในส่วนของ
ธนาคารโลกทีเกียวข้ องกับสถานะทางกฎหมายของอาณาเขต หรื อการอนุมตั ิ หรื อการยอมรับอาณาเขตเหล่านัน นอกจากนี ข้ อเท็จจริ ง การตีความ และ
ข้ อสรุ ปทีแสดงในรายงานฉบับนีไม่ได้ สะท้ อนถึงมุมมองหรื อความเห็นของกรรมการบริ หาร (Executive Directors) ของธนาคารโลกหรื อรัฐบาลต่าง ๆ ที
กรรมการบริ หารเหล่านันเป็ นตัวแทน
เนือหาของรายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ข้อมูลทัวไปเท่านัน และไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เป็ นความเห็นทางกฎหมาย การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อการ
ลงทุนอืน ๆ หรื อความเห็นทีเกี ยวข้ องกับความเหมาะสมในการลงทุน หรื อการเชื อเชิญประการใด ๆ ทังนี IFC และองค์กรในเครื ออาจมี การลงทุน ให้
คําแนะนําหรื อบริ การ หรื อมีสว่ นได้ เสียทางการเงินในบางบริ ษัทหรื อบุคคลอืน ๆ
โปรดแจ้ งข้ อสงสัยเกียวกับสิทธิและการอนุญาตให้ ใช้ รวมถึงสิทธิขององค์กรย่อย แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรของ IFC ทีอยู่ 2121 Pennsylvania Avenue,
N.W., Washington, D.C. 20433
บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศ จัดตังขึนโดยข้ อตกลงระหว่างประเทศระหว่างประเทศสมาชิก และเป็ นหนึงในสมาชิกของ
กลุ่มธนาคารโลก ชือ ตราสัญลักษณ์ และเครื องหมายการค้ าใด ๆ เป็ นทรัพย์สินของ IFC และท่านไม่สามารถนําไปใช้ ได้ หากไม่ได้ รับความยินยอมเป็ น
หนังสือจาก IFC นอกจากนี “บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation)” และ “IFC” เป็ นเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ
IFC และได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ
ภาพถ่ายโดย Tessa Bunney 2560 (

)

บ ท ส รุ ป ( EXE CUT IV E SU MM AR Y )
โครงการเขืu อนไฟฟ้ าพลั งนํ bาของประเทศเมี ยนมามี โอกาสทีu จะสามารถพั ฒนาอย่ างยัu งยื นในช่ วงเริu มต้ น ด้ วยการ
สร้ างความสมดุ ลให้ กั บการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และผลกระทบทางด้ านสิu งแวดล้ อมและสั งคม ปั จจุ บัน ประเทศเมี ยน
มากํ าลั งดํ าเนิ นการตามกระบวนการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาแบบดั bงเดิ ม โดยแต่ ละโครงการจะถู กกํ าหนดและอนุ มั ติ
โดยไม่ คํ านึ งถึ งผลกระทบโดยรวมทีu สะสม ซึu งเกิ ดจากโครงการหลายแห่ งและแรงกดดั นอืu น ๆ มี ต่ อลุ่ มแม่ นํ b า
อย่ างไรก็ ดี ในหลายประเทศ กระบวนการในลั กษณะนี bจะมี ผลกระทบต่ อแม่ นํ bาสายหลั กและลํ านํ bาสาขาต่ าง ๆ ทีu มี
ความเหมาะสมสํ าหรั บการพั ฒนาพลั งงานนํ bาซึu งควบคุ มสายนํ bาต่ าง ๆ ในช่ วง êE – FEE ปี หรื อมากกว่ านั bน ซึu งหาก
ผลกระทบสะสมทีu สํ าคั ญได้ มี ผลต่ อสภาพของลุ่ มแม่ นํ b า และระบบนิ เวศทีu เกีu ยวข้ องแล้ วนั b น จะมี โอกาสเพี ยง
เล็ กน้ อยทีu จะบรรเทาผลกระทบดั งกล่ าวได้
รายงานการประเมิ นสิu งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สํ าหรั บเขืu อน
ไฟฟ้ าพลั งนํ bาของประเทศเมี ยนมาฉบั บนี bจะพิ จารณาถึ งคุ ณค่ าด้ านสิu งแวดล้ อมและสั งคมในระดั บลุ่ มแม่ นํ bา ซึu งจะ
ให้ คํ าแนะนํ าในส่ วนของวิ ธีการทีu จะทํ าให้ การพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ b าเป็ นไปอย่ างยัu งยื น โดยจะปรั บเปลีu ยนมุ มมอง
จากเดิ มทีu มุ่ งเน้ นและให้ ความสํ าคั ญเฉพาะโครงการใดโครงการหนึu ง เป็ นการให้ ความสํ าคั ญทางด้ านสภาพของลุ่ ม
นํ bาแม่ เพืu อวางแผนการพั ฒนาอย่ างยัu งยื น

1. ความเป็ นมา
ประเทศเมี ยนมามี ความต้ องการทางด้ านพลั งงานอย่ างมาก โดยมี อั ตราการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าเชืu อมต่ อกั บกริ ด
(grid connected electrification rate) เพี ยงร้ อยละ ïE ของจํ านวนประชากรทั bงหมด ซึu งเป็ นปริ มาณตํu าทีu สุ ดใน
ภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ทั bงนี bอาจคาดการณ์ ได้ ว่ าประเทศเมี ยนมาจะต้ องการกํ าลั งการผลิ ตเพิu มเติ มอย่ าง
น้ อย êEE เมกะวั ตต์ เป็ นประจํ าทุ กปี จนถึ งปี พ.ศ. Dêçñ (DEñE) เพืu อตอบสนองความต้ องการภายในประเทศ
นอกจากนี bระบบจํ าหน่ ายไฟฟ้ า (Electricity Transmission Grid) ของประเทศเมี ยนมายั งต้ องมี การขยายเพิu มเติ ม
และยกระดั บขึ bน เพืu อตอบสนองความต้ องการดั งกล่ าวอี กด้ วย
ปั จจุ บันระบบพลั งงานผสม (Energy Mix) ทีu นํ าเสนอในประเทศเมี ยนมากํ าลั งอยู่ ในระหว่ างการพิ จารณา โดยมี
การวิ เคราะห์ การใช้ แหล่ งพลั งงานดั bงเดิ มและแหล่ งพลั งงานหมุ นเวี ยนในยุ ทธศาสตร์ ภาคพลั งงานของประเทศ
ทั bงนี b ไฟฟ้ าพลั งนํ bามี แนวโน้ มทีu จะมี บทบาทสํ าคั ญในระบบพลั งงานผสม เพราะสามารถสร้ างพลั งงานทดแทนใน
ปริ มาณมาก ราคาถู ก และช่ วยสร้ างความมัu นคงให้ กั บกริ ด (grid) โดยเฉพาะอย่ างยิu ง การผลิ ตไฟฟ้ าแบบไม่
ต่ อเนืu อง (Intermittent Power Generation) จากแหล่ งพลั งงานหมุ นเวี ยนอืu น ๆ
ไฟฟ้ าพลั งนํ bาในประเทศเมี ยนมานั bนมี การพั ฒนาทีu ค่ อนข้ างจํ ากั ด หากเปรี ยบเที ยบกั บกํ าลั งการผลิ ตโดยรวมของ
ประเทศ โครงการทีu มี กํ าลั งการผลิ ต FE เมกะวั ตต์ และมากกว่ า (Dô โครงการ) มี กํ าลั งการผลิ ตรวมอยู่ ทีu ñ,DôG เม
กะวั ตต์ ซึu งคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ êG ของแหล่ งพลั งงานของประเทศในช่ วงต้ นปี DêöF (DEFG) โดยมี โครงการอืu น ๆ
ทีu มี กํ าลั งการผลิ ตรวม F,êöï เมกะวั ตต์ อยู่ ในระหว่ างก่ อสร้ างอี ก ö โครงการ แต่ โครงการหลายโครงการเหล่ านี b
ยั งคงหยุ ดการก่ อสร้ างหรื ออาจจะใช้ เวลานานกว่ าจะเสร็ จสมบู รณ์ ตามแผนทีu วางไว้ ในปั จจุ บัน ได้ มี การนํ าเสนอ
โครงการทั b งหมด öô โครงการทัu วประเทศซึu งมี กํ าลั งผลิ ตทั b งหมด ïñ,GïG เมกะวั ต ต์ ในโครงการเหล่ านั b น จะมี
โครงการจํ านวน ö โครงการทีu มี กํ าลั งผลิ ตมากกว่ า D,EEE เมกะวั ตต์ ต่ อโครงการ และอี ก ç โครงการทีu มี กํ าลั งผลิ ต
อยู่ ระหว่ าง 1,000 – D,EEE เมกะวั ตต์ จนถึ งปั จจุ บันร้ อยละ GE ของโครงการไฟฟ้ าพลั งนํ bาได้ พั ฒนาในลั กษณะขั bน
นํ bาตก (Cascade Arrangement) (แบบขั bนตอน) ในลุ่ มนํ bาย่ อย (Sub-basin) โดยการจั ดสรรทางภู มิ ศาสตร์ นี bได้

แรงผลั กดั นจากสถานทีu ตั bงของสถานี ควบคุ ม (load center) และระบบการจํ าหน่ ายไฟฟ้ าทีu จํ ากั ด พร้ อมกั บอุ ทก
วิ ทยาลุ่ มแม่ นํ bาย่ อย ภู มิ ประเทศและธรณี วิ ทยาทีu เหมาะสม ทั bงนี b การพั ฒนาส่ วนใหญ่ จะเกิ ดขึ bนในลุ่ มแม่ นํ bาอิ ระวดี
(Ayeyarwady) ทีu สามารถติ ดตั bงโครงการได้ ถึ งร้ อยละ öï ของปริ มาณกํ าลั งการผลิ ตทีu มี อยู่ โดยมี สั ดส่ วนร้ อยละ
Dê อยู่ ในแม่ นํ bาสะโตง (Sittaung River)
ประเทศเมี ยนมา มี พื b นทีu ครอบคลุ ม öçF,çEE ตารางกิ โลเมตร มี แหล่ งนํ bาจื ดทีu อุ ดมสมบู รณ์ อยู่ มากมาย โดยมี ลุ่ ม
แม่ นํ bาสายหลั กคื อ แม่ นํ bาอิ รวดี (Ayeyarwady) ทีu มี สั ดส่ วนร้ อยละ êê ของประเทศ (ร้ อยละ ôE ของลุ่ มแม่ นํ bานี bอยู่
ในประเทศเมี ยนมา) และแม่ นํ bาสาละวิ น (Salween หรื อ Thanlwin) ทีu มี สั ดส่ วนร้ อยละ Fô ของประเทศ (ร้ อยละ
ïê ของลุ่ มแม่ นํ bานี bอยู่ ในประเทศเมี ยนมา) ทั bงนี bประชากรเมี ยนมาประมาณร้ อยละ çE อาศั ยอยู่ ในพื bนทีu ชนบท และ
มี ประชากรจํ านวนมากทีu ต้ องพึu งพาและทํ ามาหากิ นจากแม่ นํ bาและทรั พยากรธรรมชาติ อืu น ๆ
สภาพของระบบแม่ นํ bาของประเทศเมี ยนมาจะพึu งพาการบํ ารุ งรั กษาจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยระบบนิ เวศ
นํ bาจื ดจะประกอบไปด้ วย
• การจั ดสรร (Provisioning) การประมง การชลประทาน และการจั ดหานํ bาประปาในประเทศ
• การควบคุ ม (Regulating) การควบคุ มการไหลเวี ยนของนํ b า (Flow Regulation) การทํ านํ b าให้ บริ สุ ทธิL
การควบคุ มอั นตรายจากธรรมชาติ (นํ b า ท่ วม) การบํ ารุ งรั กษาธรณี สั ณฐานชายฝัu งและการจั ดหา
สารอาหารทางทะเล และ
• วั ฒนธรรม (Cultural) ภู มิทั ศน์ ทางวั ฒนธรรม นั นทนาการ และการท่ องเทีu ยว
ความสํ าคั ญของทรั พยากรทางนํ bาของประเทศเมี ยนมานั bนแสดงได้ จากปริ มาณของการประมง ประชากรประมาณ
ñ.D ล้ านคนทีu มี งานทํ าจะปฏิ บั ติ งานในภาคการประมงนํ b าจื ดและทางทะเลประกอบด้ วยพนั กงานประจํ า (Fulltime) GEE,EEE คนและพนั กงานนอกเวลา (Part-time) 2.4 ล้ านคน (www.worldfishcenter.org/countrypages/myanmar) อุ ตสาหกรรมนี bเป็ นผู้ มี ส่ วนสํ าคั ญเป็ นอั นดั บสีu ของปริ มาณผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
ของเมี ยนมา (GDP) และแหล่ งรายได้ จากการแลกเปลีu ยนเงิ นตราต่ างประเทศทีu ใหญ่ เป็ นอั นดั บสีu ในขณะทีu การ
ประมงเป็ นแหล่ งโปรตี นสํ าคั ญสํ าหรั บอาหารอี กเช่ นกั น (ประมาณ ñE กิ โลกรั มต่ อคนต่ อปี )
แม้ ประเทศเมี ยนมาจะมี ศั กยภาพในการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาเพืu อสนั บสนุ นการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศอย่ างมาก แต่ เมืu อไม่ นานมานี b อุ ตสาหกรรมดั งกล่ าวก็ ประสบกั บความท้ าทาย อั นเนืu องมาจากการต่ อต้ าน
ของประชาชนต่ อโครงการขนาดใหญ่ การคั ดค้ านอย่ างน้ อยส่ วนหนึu งเป็ นผลมาจากความไม่ โปร่ งใสของโครงการ
และการมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย รวมถึ งการเปลีu ยนแปลงทางการเมื อง โครงการทีu เสนอในแม่ นํ b าสาย
สํ าคั ญได้ รั บการคั ดค้ านมากทีu สุ ด ทํ าให้ รั ฐบาลระงั บโครงการในสถานทีu ดั งต่ อไปนี b เขืu อนมิ ตโสน (Myitsone) เขืu อน
ทะมั นตี (Tamanthi) และตะนิ นตายี (Tanintharyi) รวมเป็ นกํ าลั งการผลิ ตทั bงหมด 7,800 เมกะวั ตต์ การวางแผน
ไฟฟ้ าพลั งนํ b า ในประเทศเมี ยนมายั งคงต้ องต่ อสู้ กั บพื b นทีu ทีu ได้ รั บผลกระทบ ความขั ดแย้ ง ข้ อมู ลและ
ทรั พยากรธรรมชาติ ทีu จํ ากั ด (ในอุ ทกวิ ทยา แม่ นํ bาธรณี สั ณฐานนิ เวศวิ ทยาทางนํ bา สั ตว์ นํbาสั งคมและการดํ ารงชี วิ ต)
และความสามารถของรั ฐบาลและทรั พยากรทีu จํ ากั ด

2. ข้ อจํ า กั ดในการพั ฒนาธุ รกิ จตามปกติ (Business-as-usual Development
Limitations)
กระบวนการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาของประเทศเมี ยนมาในปั จจุ บัน (‘ธุ รกิ จตามปกติ ’ หรื อ Business-as-usual) นั bน
คล้ ายคลึ งกั บการวางแผนไฟฟ้ าพลั งนํ b าแบบดั bงเดิ มในประเทศส่ วนใหญ่ โดยมุ่ งเน้ นไปทีu แต่ ละโครงการมากกว่ า
การวางแผนระดั บลุ่ มแม่ นํ b าหลั กและลุ่ มแม่ นํ b าย่ อย การวิ เคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการเลื อกทีu ตั bงโครงการนั b นมี
จุ ดเริu มต้ นจากปั จจั ยทางวิ ศวกรรมและเศรษฐกิ จ ซึu งจะนํ าไปสู่ ข้อเสนอโครงการทีu ขาดการพิ จารณาถึ งผลกระทบทีu
สะสมในด้ านสิu งแวดล้ อมและสั งคม รวมทั bงผลกระทบต่ อลุ่ มแม่ นํ bาหลั กและลุ่ มแม่ นํ bาย่ อย
สํ าหรั บการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาตามปกติ ทางธุ รกิ จในประเทศเมี ยนมา หากมี การจั ดตั bงของโครงการทีu เสนอทั bงหมด
ในปั จจุ บันในช่ วง ñE ปี ข้ างหน้ าได้ การพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาดั งกล่ าวจะไม่ ทํ าให้ เกิ ดความยัu งยื นให้ แก่ ลุ่ มแม่ นํ bาต่ าง
ๆ ทั bงนี b การพั ฒนาโครงการขนาดใหญ่ ในแม่ นํ bาสายหลั กของแม่ นํ bาอิ รวดี (Ayeyarwady) แม่ นํ bาชิ ดวิ น (Chindwin)
และแม่ นํ bาสาละวิ น (Salween หรื อ Thanlwin) จะส่ งผลกระทบอย่ างมี นั ยสํ าคั ญต่ อการเชืu อมต่ อระบบกระบวนการ
ลุ่ มนํ bาและระบบนิ เวศ โครงการหลั กเหล่ านี bรวมถึ งการพั ฒนาตามปกติ ธุ รกิ จในแอ่ งนํ bาย่ อยจะเพิu มพื b นทีu เก็ บกั กนํ bา
ทั bงหมดในประเทศเมี ยนมา ซึu งควบคุ มโดยพลั งงานนํ bาจากร้ อยละ 14 ในปั จจุ บันเป็ นร้ อยละ ïê โดยจะครอบคลุ ม
พื bนทีu เก็ บกั กนํ bาบริ เวณเนิ นเขาและภู เขาส่ วนใหญ่ กระบวนการนี bจะส่ งผลให้ ความเสืu อมโทรมของสุ ขภาพลุ่ มแม่ นํ bา
และการสู ญเสี ยคุ ณค่ าทางธรรมชาติ และทางสั งคมทีu สํ าคั ญทัu วทั bงประเทศ

3. วิ สั ยทั ศน์ ขอบเขต และวิ ธี การของรายงานการประเมิ นสิ- งแวดล้ อมระดั บ
ยุ ทธศาสตร์ (SEA Vision, Scope and Methodology)
กระทรวงไฟฟ้ าและพลั งงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิu งแวดล้ อม (Ministry of Natural Resources and Environmental: MONREC) ตระหนั กถึ งความจํ าเป็ นในการ
พั ฒนาภาคพลั งงานนํ b าอย่ างยัu งยื น เพืu อสร้ างสมดุ ลให้ กั บการพั ฒนาด้ วยการบํ ารุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ
กระทรวงต่ าง ๆ ได้ ร่ วมมื อกั บบรรษั ทการเงิ นระหว่ างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพืu อ
เตรี ยมจั ดเตรี ยมรายงานการประเมิ นสิu งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ (SEA) โดยกํ าหนดวิ สัยทั ศน์ ร่ วมกั นดั งต่ อไปนี b
การพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ. าอย่ างยั2 งยื นบนพื. นฐานของการวางแผนทางนํ. า ผื นดิ น และระบบนิ เวศ โดยทํ าให้ เกิ ดความ
สมดุ ลระหว่ างการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ และลํ าดั บความสํ าคั ญต่ าง ๆ เพื2 อการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ความยั2 งยื นด้ าน
สิ2 งแวดล้ อมและความเท่ าเที ยมทางสั งคม
วิ สัยทั ศน์ นี bได้ รั บการสนั บสนุ นโดยวั ตถุ ประสงค์ ö ประการดั งต่ อไปนี b
• บํ ารุ งรั กษากระบวนการและหน้ าทีu (function) ของลุ่ มแม่ นํ bาธรรมชาติ ทีu ทํ าการควบคุ มและอนุ รักษ์ สภาพ
ของแม่ นํ bาและระบบนิ เวศต่ าง ๆ
• รั กษาสถานทีu และคุ ณค่ า (value) ทางชี วฟิ สิ กส์ และเชิ งวั ฒนธรรมทีu มี ความสํ าคั ญและมี ลั กษณะพิ เศษ
ตลอดคุ ณค่ าทางสิu งแวดล้ อมทีu เป็ นตั วอย่ าง
• หลี กเลีu ยงผลกระทบทางสั งคม การดํ ารงชี วิต และผลกระทบทางเศรษฐกิ จทีu ยอมรั บไม่ ได้
• มี ความตระหนั กถึ ง เข้ าใจ และหลี กเลีu ยงหรื อจั ดการความเสีu ยงทีu ทํ าให้ เกิ ดความขั ดแย้ ง

• สร้ างเสริ มประโยชน์ ในการพั ฒนาแก่ ผ้ ู คนในชุ มชน และภู มิภาคทีu ได้ รั บผลกระทบ และ
• สร้ างพลั งงานไฟฟ้ าพลั งนํ bาอย่ างเพี ยงพอ เชืu อถื อได้ และราคาไม่ แพง เพืu อการบริ โภคภายในประเทศ
ขอบเขต (scope) การจั ดทํ ารายงานการประเมิ นสิu งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ (SEA) จะครอบคลุ มถึ งทุ กโครงการ
ทีu มี กํ าลั งการผลิ ต FE เมกะวั ต ต์ หรื อมากกว่ าในประเทศเมี ยนมา โดยมี หลั กการวางแผนทีu สํ าคั ญทีu ปรั บ ใช้ ใน
รายงานดั งต่ อไปนี b
1) การวางแผนลุ่ มนํ E าทั E งหมด (Whole-of-basin planning) มุ่ งเน้ นไปทีu สภาพของระบบในระดั บอุ ทก
วิ ทยา เพืu อเป็ นแนวทางในการระบุ ทีuตั bงโครงการ
2) การใช้ ประโยชน์ ทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างสมดุ ล (Balanced natural resource utilization)
บํ ารุ งรั กษาหน้ าทีu (Function) และคุ ณค่ าของแม่ นํ b าให้ คงสภาพเดิ ม (intact rivers) และลุ่ มแม่ นํ b าย่ อย
จํ านวนมาก เพืu อชดเชยผลกระทบการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาในแม่ นํ bา/ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยอืu น ๆ อั นเป็ นการรั กษา
สภาพของลุ่ มแม่ นํ bา และ
3) การพั ฒนาที- อิ งจากความสามารถของทรั พยากรธรรมชาติ (Natural resource capacity-based
development) ไฟฟ้ าพลั งนํ b า ทีu พั ฒ นาขึ b น จากขี ดความสามารถของระบบธรรมชาติ (หรื อขี ด
ความสามารถในการรองรั บ) โดยไม่ ทํ าให้ คุ ณค่ าทางธรรมชาติ เสืu อมโทรมลงอย่ างไม่ เหมาะสม หรื อ
ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบอย่ างมี นั ยสํ าคั ญต่ อชุ มชน
รายงานดั งกล่ าวมี การกํ าหนดขอบเขตปั ญหาเพืu อทํ าความเข้ าใจในกระบวนการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ b าทีu ใช้ ใน
ปั จจุ บัน และคุ ณค่ าด้ านสิu งแวดล้ อมและสั งคมทีu มี ความสํ าคั ญต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทีu แตกต่ างกั น กลุ่ มทีu ปรึ กษา
SEA และกลุ่ มผู้ เชีu ยวชาญด้ านเทคนิ ค ö กลุ่ มได้ มี การประชุ มกั นเพืu อกํ าหนดแนวทางในรายงาน SEA คั ดสรรข้ อมู ล
ทีu ดี ทีu สุ ดทีu มี อยู่ ตรวจสอบร่ างผลการตรวจสอบ (Finding) และช่ วยดํ าเนิ นการและทํ าให้ เกิ ดความเข้ าใจในวงกว้ าง
กลุ่ มคนเหล่ านี bประกอบไปด้ วยผู้ เชีu ยวชาญในประเทศและต่ างประเทศทีu มี ความเชีu ยวชาญทางเทคนิ คทีu แตกต่ างกั น
จากรั ฐบาล องค์ กรทีu ไม่ ใช่ รัฐบาล ภาคเอกชน หุ้ นส่ วนการพั ฒนา หน่ วยงานหลายฝ่ าย สถาบั นการศึ กษา บุ คคลทีu
เคยเป็ นเจ้ าหน้ าทีu รั ฐ และนั กวิ จัยอิ สระ
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยได้ มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นเกีu ยวกั บทิ ศทางของภาคส่ วนและประเด็ นทีu มี ความสํ าคั ญ
โดยได้ มี การจั ดกิ จกรรมการร่ วมปรึ กษาหารื อ consultation) กว่ า êê รายการในประเทศเมี ยนมา กิ จกรรมดั งกล่ าว
รวมถึ งการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การลุ่ มนํ b าในระดั บภู มิ ภาคกั บองค์ กรประชาสั งคมและรั ฐบาลของรั ฐบาลกลาง/
ภู มิ ภาค การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการสํ าหรั บผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในหลายภาคส่ วน การให้ คํ าปรึ กษาโดยตรงกั บชุ มชน
ท้ องถิu น พรรคการเมื อง องค์ กรติ ดอาวุ ธชาติ พั นธุ์ (ethnic armed organization) และการหารื อกั บคณะทํ างานของ
นั กพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ bาแห่ งประเทศเมี ยนมา (Myanmar Hydropower Developers’ Working Group)
ฐานข้ อมู ลระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ (hydropower geographic information system: GIS) ได้ ถู กจั ดทํ าขึ bน
เพืu อวางฐานข้ อมู ลไฟฟ้ าพลั งนํ b า การทํ าแผนทีu โครงการก่ อสร้ างทีu มี อยู่ อยู่ ในระหว่ างการก่ อสร้ าง และโครงการ
ก่ อสร้ างทีu มี การเสนอให้ ดํ าเนิ นการ ซึu งกํ าลั งการผลิ ต FE เมกะวั ตต์ ขึ bน ไป โดยมี การกํ าหนดลุ่ มแม่ นํ b า G สายทีu
ครอบคลุ มในประเทศเมี ยนมา ประกอบไปด้ วยลุ่ มแม่ นํ bา ö แห่ ง ได้ แก่ แม่ นํ bาอิ ระวดี (Ayeyarwady) แม่ นํ bาสาละ
วิ น (Salween หรื อ Thanlwin) แม่ นํ bาโขง (Mekong) แม่ นํ bาสะโตง (Sittaung) แม่ นํ bาพะโค (Bago) เบเลง (Belin)
และลุ่ มแม่ นํ bาชายฝัu ง D แห่ งทีu มี การจั ดกลุ่ มตามแหล่ งลุ่ มแม่ นํ bาชายฝัu งคื อ ตะนิ นตายี (Tanintharyi) และยะไข่ หรื อ

ระขึ น (Rakhine) ความซั บซ้ อนของลุ่ มแม่ นํ bาต่ าง ๆ จะจั ดการโดยการกํ าหนดและวิ เคราะห์ จากหน่ วยการจั ดการ
ตามธรรมชาติ สองหน่ วยทีu มี ความเกีu ยวข้ อง แต่ หน้ าทีu หลั กจะมี ความแตกต่ างกั นอย่ างเห็ นได้ ชั ดดั งต่ อไปนี b
1) แม่ นํ Eาสายหลั ก (Mainstem river) ทํ าหน้ าทีu เชืu อมต่ อลุ่ มนํ bา และ
2) ลุ่ มแม่ นํ E าย่ อย (Sub-basin) ทํ าหน้ าทีu ในการพื b น ผิ วสํ าหรั บผื นดิ น/แหล่ งนํ b าหลั กซึu งกระบวนการทาง
กายภาพเคมี และชี วภาพจะมี อิ ทธิ พลต่ อการทํ างานของระบบนิ เวศของลุ่ มนํ bา
มี การกํ าหนดและประเมิ นลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยทั b งหมด êG แห่ งครอบคลุ มทั b งประเทศ ทั b งนี b ผลกระทบจากการพั ฒนา
ตามปกติ ทางธุ รกิ จจึ งถู กประเมิ นเพืu อกํ าหนดผลลั พธ์ ทีu เป็ นไปได้ ของเส้ นทางการพั ฒนานี b จากนั bนจึ งเตรี ยมกรอบ
การพั ฒนาทีu ยัu งยื นเพืu อเป็ นแนวทางในการพั ฒนาในอนาคต

4. กรอบการพั ฒนาที- ยั- งยื น (Sustainable Development Framework)
กรอบการพั ฒนาทีu ยัu งยื น (sustainable development framework: SDF) สํ าหรั บการพั ฒนาภาคไฟฟ้ าพลั งนํ bาใน
อนาคตถู กกํ าหนดขึ bน บนพื bนฐานของการประเมิ นกระบวนการและคุ ณค่ าของลุ่ มแม่ นํ bา แผน ‘ฉบั บพิ มพ์ ครั bงแรก’ นี b
จะให้ คํ าแนะนํ าในการพั ฒนาด้ วยความสมดุ ลในระยะยาว โดยมี กรอบการวางแผนเริu มต้ นสํ าหรั บการเลื อก
คั ดเลื อกโครงการ กรอบการพั ฒนาทีu ยัu งยื นจะมุ่ งเน้ นไปทีu สภาพของลุ่ มแม่ นํ bา และการอนุ รักษ์ คุ ณค่ าทางธรรมชาติ
และทางสั งคมทีu สํ าคั ญ โดยพิ จารณาจากการวางแผนไฟฟ้ าพลั งนํ bาแบบรวมสองระดั บซึu งจํ าเป็ นต่ อการพั ฒนาทีu
ยัu งยื นดั งนี b
• การประเมิ นผลกระทบสะสม (Cumulative Impact Assessment: CIA) สํ าหรั บลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยหรื อลุ่ ม
แม่ นํ b าต่ าง ๆ ทีu มี การเสนอให้ มี การจั ดตั bงโครงการหลายโครงการ หรื อโครงการไฟฟ้ าพลั งนํ b าทีu โดดเด่ น
เพี ยงโครงการเดี ยว และ
• การประเมิ นสิu งแวดล้ อมและสั งคมของโครงการ (ทั bงการประเมิ นผลกระทบสิu งแวดล้ อมหรื อการตรวจสอบ
สิu งแวดล้ อมเบื bองต้ น) สํ าหรั บโครงการไฟฟ้ าพลั งนํ bาแต่ ละแห่ งทีu มี กํ าลั งการผลิ ตมากกว่ าหรื อเท่ ากั บ F เม
กะวั ตต์ ตามทีu กํ าหนดไว้ ในกฎหมายของประเทศเมี ยนมาซึu งเป็ นส่ วนหนึu งของกระบวนการอนุ มัติ
องค์ ประกอบสํ าคั ญของกรอบการพั ฒนาทีu ยัu งยื นคื อแผนการกํ าหนดเขตลุ่ มแม่ นํ b า (Basin Zoning Plan) ซึu งจะ
แนะนํ าให้ (ก) แม่ นํ bาสายหลั กต่ าง ๆ จะคงรั กษาไว้ เพืu อเชืu อมต่ อลุ่ มแม่ นํ bาต่ าง ๆ และ (ข) จั ดพื b นทีu ลุ่ มแม่ นํ bาสาขา
สํ าหรั บการพั ฒนาและการคุ้ มครองในอนาคต ทั b งนี b แม่ นํ b าสายหลั กจะสร้ างการเชืu อมต่ อระหว่ างลุ่ มแม่ นํ b าต่ าง ๆ
โดยจะเป็ นทางนํ b าทีu ไม่ มี สิu งกี ดขวาง (unimpeded pathway) สํ าหรั บการไหล่ ผ่ านของนํ b า ตะกอน ปลา และ
สิu งมี ชี วิ ตในนํ bาอืu น ๆ เพืu อเคลืu อนย้ ายกระแสนํ bาระหว่ างลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยและทะเลต่ าง ๆ อี กทั bงยั งเป็ นการบํ ารุ งรั กษา
ระบบนิ เวศทีu สํ าคั ญ หน้ าทีu ของแม่ นํ bาสายหลั กยั งรวมถึ งการหมุ นเวี ยนของนํ bา (ตามฤดู กาล และตามระดั บของนํ bา)
การบํ ารุ งรั กษาช่ องทางของแม่ นํ bา ลํ าดั บและกระบวนการของระบบนิ เวศน์ ทางนํ bา (เช่ น การอพยพของปลา) การ
บํ ารุ งรั กษาถิu นทีu อยู่ อาศั ยตามชายฝัu งแม่ นํ bา การไหล่ ของพื bนดิ นและการทํ าให้ เกิ ดธาตุ อาหาร (Nutrient) ลงสู่ ทะเล
การเติ มเต็ มตะกอนในพื b นทีu ทางทะเลทีu เกื bอหนุ นธรณี สั ณฐานชายฝัu ง (coastal landform) การควบคุ มภยั นตราย
ตามธรรมชาติ (นํ bาท่ วมและการป้ องกั นชายฝัu ง) และการป้ องกั นการแพร่ เข้ าปนของนํ bาเค็ มในพื bนทีu สามเหลีu ยมปาก
แม่ นํ b า (delta regions) ในขณะทีu ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยจะเป็ นจุ ดเชืu อมต่ อหลั กระหว่ างพื b นดิ นและนํ b า ในลุ่ มแม่ นํ b าต่ าง ๆ
โดยทีu กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชี วภาพจะมี อิ ทธิ พลต่ อการทํ างานของระบบนิ เวศของลุ่ มแม่ นํ bา

โดยมี การกํ าหนดให้ แม่ นํ bาสายหลั กใน ê ลุ่ มแม่ นํ bา เป็ นลุ่ มแม่ นํ bาสํ าคั ญและจะต้ องกระบวนการบํ ารุ งรั กษา ทั bงนี b
แม่ นํ bาสายหลั กทีu มี ค่ า Strahler ลํ าดั บทีu ï หรื อมากกว่ า และมี อั ตราการไหล่ เฉลีu ยมากกว่ า F,EEE ลู กบาศก์ เมตรต่ อ
วิ นาที (ยกเว้ น แม่ นํ b าสะโตง (Sittaung) ซึu งมี ขนาดประมาณ ï,FEE กิ โลเมตรของแม่ นํ b าสายหลั กต่ าง ๆ ควรเป็ น
แม่ นํ bาทีu จะอนุ รักษ์ ไว้ ซึu งคุ ณประโยชน์ ในการเชืu อมต่ อกั บลุ่ มแม่ นํ bาต่ าง ๆ อั นประกอบไปด้ วยเขตพื bนทีu ของแม่ นํ bาอิ ระ
วดี (Ayeyarwady) (F,êEE กิ โลเมตร) แม่ นํ b าชิ ดวิ น (Chindwin) (ôEE กิ โลเมตร) แม่ นํ b าสาละวิ น (Salween หรื อ
Thanlwin) (F,DEE กิ โลเมตร) แม่ นํ bาโขง (Mekong) (200 กิ โลเมตร) และ แม่ นํ bาสะโตง (Sittaung) (ñEE กิ โลเมตร)
ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยจะถู กจั ดสรรเป็ นพื b นทีu สํ าหรั บการพั ฒนาหรื อพื b นทีu อนุ รั กษ์ ตามการประเมิ นคุ ณค่ าพื b นทีu ตามปั จจั ย
ทางชี วิฟิสิ กส์ ñ ประการดั งนี b
i)

ธรณี สั ณฐานวิ ท ยา การเชืu อมต่ อแม่ นํ b า และเสถี ยรภาพของพื b น ทีu สามเหลีu ยมปากแม่ นํ b า
(delta)/ชายฝัu ง ศั กยภาพในการผลิ ตตะกอน การไหลของแม่ นํ bา

ii)

นิ เวศวิ ทยาทางนํ Eาและการประมง ความคลาดแคลนพื bนทีu ลุ่ มแม่ นํ bาขนาดใหญ่ (river reach)
(WWF, DEFï) พื b น ทีu ทีu มี ความหลากหลายทางชี วภาพทีu สํ าคั ญ พื b น ทีu ชุ่ มนํ b า ทีu มี ความสํ าคั ญ
ระหว่ างประเทศ (Ramsar Sites) และพื b นทีu ชุ่ มนํ bาทีu สํ าคั ญต่ าง ๆ การไหลบรรจบกั นของแม่ นํ bา
หลายสาย ธรณี วิ ทยาแบบคาสต์ (Karst) และการปรากฏตั วของปลาและสิu งมี ชี วิ ตทางนํ bาทีu ถู ก
คุ กคาม และ

iii)

ความหลากหลายทางชี วภาพบนพื E น ดิ น จํ านวนร้ อยละของพื b น ทีu อนุ รั กษ์ /พื b น ทีu ความ
หลากหลายทางชี วภาพทีu สํ าคั ญ และสั ดส่ วนร้ อยละของป่ าทีu ไม่ บุ บสลาย (GE% ของการปกคลุ ม
ของเรื อนยอด (crown cover))

มี การประเมิ นคุ ณสมบั ติ ทางสั งคมและการดํ ารงชี วิ ต ซึu งรวมถึ งความเปราะบางทางสั งคม การพึu งพา
ทรั พยากรธรรมชาติ และความยากจน ทั b งนี b ข้อมู ลต่ าง ๆ ถู กจํ ากั ดอยู่ เพี ยงข้ อมู ลการสํ ารวจสํ ามะโนประชากรปี
Dêêç (DEFï) ในระดั บเขตการปกครอง โดยมี ตั วชี bวัดทีu ใช้ สํ าหรั บความเปราะบางทางสั งคมและความยากจน
อย่ างไรก็ ดี เจตนารมณ์ ในการทีu ใช้ การประเมิ นผลนี b เพืu อช่ วยในการกํ าหนดการแบ่ งเขตลุ่ มแม่ นํ b า ย่ อย แต่ ไม่
สามารถดํ าเนิ นการดั งกล่ าวได้ เนืu องจากข้ อมู ลทีu ใช้ ไม่ ได้ ชี bวัดผลกระทบจากสั งคมซึu งจะอยู่ ในบริ เวณโดยรอบลุ่ มแม่
นํ bาย่ อยทีu น่ าจะเกิ ดขึ bนได้ เพี ยงพอ
สถานะของความขั ดแย้ งระหว่ างรั ฐบาลและกลุ่ มติ ดอาวุ ธเป็ นปั จจั ยหนึu งในการประเมิ นลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยแต่ ละแห่ ง
โดยมี การกํ าหนดความเสีu ยงต่ อความขั ดแย้ งทีu อาจก่ อให้ เกิ ดอุ ปสรรคทีu มี นั ยสํ าคั ญหรื อไม่ สามารถจั ดการได้ สํ าหรั บ
การพั ฒนาโครงการ หรื ออาจทํ าการพั ฒนาโครงการแย่ ลง การประเมิ นข้ างต้ นจะขึ bนอยู่ กั บสถานะปั จจุ บั นและ
ประวั ติศาสตร์ ของความขั ดแย้ งทางอาวุ ธ โดยการพิ จารณาการปรากฏตั วของกลุ่ มติ ดอาวุ ธ การขั บไล่ ประชากรใน
ประวั ติศาสตร์ เหตุ การณ์ ความขั ดแย้ งทีu ผ่ านมา และจํ านวนโดยประมาณของผู้ เสี ยชี วิ ตจากการสู้ รบ อี กทั bงยั งทํ า
หน้ าทีu ในการคั ดกรองโครงการต่ าง ๆ ทีu ถู กนํ าเสนอ เพืu อใช้ สํ าหรั บนั กพั ฒนาโครงการในการวิ เคราะห์ ความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ และพิ จารณาว่ าโครงการควรจะดํ าเนิ นการต่ อหรื อไม่ ทั bงนี bเนืu องจากความเสีu ยงต่ อความขั ดแย้ งนั bน
มี การเปลีu ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา และระดั บความเสีu ยงอาจแตกต่ างกั นไปตามพื b น ทีu ลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยต่ าง ๆ การ
วางแผนโครงการในพื bนทีu ซึu งมี ความขั ดแย้ ง ควรพิ จารณาและคํ านึ งถึ งการวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวของความขั ดแย้ ง
(conflict sensitivity analysis) ทีu เป็ นส่ วนหนึu งของการมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยเป็ นวงกว้ างซึu งมี ผลกระทบต่ าง
ประชาชน ประชากรทีu ถู กขั บไล่ ในอดี ต กองกํ าลั งชาติ พั นธุ์ ติ ดอาวุ ธ (ethnic armed organization) และพรรค
การเมื องชาติ พั นธุ์ (ethnic political parties)

ได้ มี การจั ดอั นดั บให้ แก่ ปั จจั ยทางชี วฟิ สิ กส์ แต่ ละรายการ และนํ ามารวบรวมและปรั บสั ดส่ วนเพืu อกํ าหนดลั กษณะ
“พื bนทีu ” ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อย ñ ลํ าดั บดั งนี b
• ลํ าดั บสู ง (High) – เป็ นส่ วนประกอบสํ าคั ญสํ าหรั บกระบวนไหลการลุ่ มแม่ นํ bา (เช่ น กระแสนํ bาไหลสู งหรื อ
มี ตะกอนจํ านวนมาก) และ/หรื อมี คุ ณค่ าทางธรรมชาติ ทีu มี ลั กษณะพิ เศษซึu งมี ปั จจั ยทางชี วฟิ สิ กส์ อย่ าง
น้ อยสองปั จจั ย
• ลํ าดั บกลาง – ค่ าการอนุ รักษ์ ไม่ สู ง (conservation value) ในบริ เวณทีu มี ลั กษณะโดดเด่ น (notable area)
ซึu งมี ปั จจั ยทางชี วฟิ สิ กส์ D ประการ แม้ ว่ าอาจจะมี คุ ณค่ ามี ลั กษณะโดดเด่ น (notable values) ซึu งมี ปั จจั ย
ทางชี วฟิ สิ กส์ ประการเดี ยวหรื อมี คุ ณค่ ามี ลั กษณะโดดเด่ นหลายประการ
• ลํ าดั บตํ- า – ไม่ มี ค่ าการอนุ รักษ์ ในบริ เวณทีu มี ลั กษณะโดดเด่ นสํ าหรั บปั จจั ยทางชี วฟิ สิ กส์ ใด ๆ แม้ ว่ าอาจมี
มี คุ ณค่ ามี ลั กษณะโดดเด่ นสู ง
ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อย FE สายทีu มี ลํ าดั บสู งซึu งครอบคลุ มพื b นทีu ร้ อยละ Dï ของประเทศเมี ยนมา ควรได้ รั บการอนุ รั กษ์ เพืu อ
กระบวนการทางชี วิ ฟิสิ กส์ ทีu สํ าคั ญและการเก็ บกั กนํ bา การพั ฒนาการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาไปสู่ ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยเหล่ านี b
ควรถู กจํ ากั ดเฉพาะสํ าหรั บโครงการขนาดเล็ กซึu งมี ความเสีu ยงต่ อสิu งแวดล้ อมและสั งคมตํu า โดยจะไม่ ลดทอนคุ ณค่ า
ของลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยต่ าง ๆ ทั b งนี b ลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยจํ านวน ê สายของลุ่ มแม่ นํ b าย่ อย FE สายดั งกล่ าวรวมกั นเป็ นพื b นทีu
ต่ อเนืu องจํ านวน çG,ôEE ตารางกิ โลเมตร (ร้ อยละ DF ของลุ่ มแม่ นํ bาในประเทศเมี ยนมา) คุ ณสมบั ติทีu สํ าคั ญในพื bนทีu
เหล่ านี b จ ะแสดงจากร้ อยละ ïç ของปริ มาณการไหล่ ของลุ่ มแม่ นํ b า (basin discharge) และปริ มาณตะกอน
(volume of sediment) และยั งประกอบไปด้ วยพื b นทีu อยู่ อาศั ยทางนํ bาและระบบนิ เวศทางบกทีu มี ลั กษณะพิ เศษใน
อุ ทยานแห่ งชาติ คากาโบราซี (Hkakaborazi National Park) เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ า ï แห่ ง และพื b นทีu ซึu งมี ความ
หลากหลายทางชี วภาพอี กหลายแห่ ง รวมทั bงพื bนทีu ร้ อยละ ñê ของพื bนทีu ป่ าทีu คงสภาพเดิ ม (intact forest) (มากกว่ า
ร้ อยละ GE ของการปกคลุ มของเรื อนยอด (crown cover)) ในประเทศเมี ยนมา ในส่ วนของลุ่ มแม่ นํ bาอี ก D สายจะ
อยู่ ทีuลุ่ มแม่ นํ bาตะนิ นตายี (Tanintharyi) และอี กสายหนึu งอยู่ ทีuแม่ นํ bาสาละวิ น (Salween หรื อ Thanlwin) แม่ นํ bาโขง
(Mekong) และระขึ น (Rakhine)
ลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยทีu จั ดอยู่ ในลํ าดั บกลางจํ านวน DF สาย และลุ่ มแม่ นํ b าทีu จั ดอยู่ ในลํ าดั บตํu าจํ านวน Dç สาย จะถู ก
กํ าหนดให้ เป็ นพื b นทีu ทีu เหมาะสมสํ าหรั บการพั ฒนาการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ b า ครอบคลุ มพื b นร้ อยละ ñç และ ñô ของ
ประเทศเมี ยนมาตามลํ าดั บ โดยลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยเหล่ านี b ควรได้ รั บการพิ จารณาจากรั ฐบาล สํ าหรั บโอกาสในการ
พั ฒนาการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาในช่ วงเริu มต้ นสํ าหรั บการจั ดพื bนทีu และแบ่ งเขต เมืu อเวลาผ่ านไป หากมี ข้ อมู ลเพิu มเติ มทีu
เกีu ยวข้ องกั บทรั พยากรธรรมชาติ และคุ ณลั กษณะทางสั งคม ซึu งได้ มี การพั ฒนารู ปแบบของลุ่ มแม่ นํ bาและโครงการ
ต่ าง ๆ ได้ รั บอนุ มั ติ แล้ ว ควรจะให้ รั ฐบาลพิ จารณาใช้ ประโยชน์ จากลุ่ มแม่ นํ b าย่ อยเหล่ านี b เพืu อสร้ างความสมดุ ล
ระหว่ างการเก็ บกั กนํ bาทีu ได้ รั บการพั ฒนาแล้ ว กั บระบบการเก็ บกั กนํ bาทีu อนุ รักษ์ ไว้ สํ าหรั บสุ ขภาพ ระบบนิ เวศน์ และ
คุ ณค่ าประการอืu น ๆ ทีu สํ าคั ญ
การพั ฒนาการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ b าอย่ างยัu งยื นควรทีu จะใช้ รู ปแบบการดํ าเนิ นการเป็ นลํ าดั บ (cascade project)
แทนทีu จะพิ จารณากํ าลั งการผลิ ตทีu มี ลั กษณะคล้ ายกั นในลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยต่ าง ๆ ข้ อดี ของการมี โครงการหลายแห่ งใน
หนึu งลุ่ มแม่ นํ b า ย่ อยหรื อบริ เวณลุ่ มนํ b า หากเปรี ยบเที ยบกั บการผลิ ตพลั งงานทีu มี ลั กษณะกระจั ดกระจายคื อ
ผลกระทบโดยรวมต่ อหน่ วยพลั งงานทีu ผลิ ตได้ จะตํu ากว่ า และจํ านวนพลั งงานทีu ผลิ ตต่ อหน่ วยของนํ b าทีu จั ดเก็ บใน
พื b นทีu กั กเก็ บผ่ านโรงไฟฟ้ า (Powerhouse) จะสู งกว่ า ซึu งจะทํ าให้ สามารถอนุ รั กษ์ แม่ นํ b าให้ คงสภาพเดิ ม (intact

rivers) ในขณะทีu สามารถผลิ ตพลั งงานจากนํ bาในปริ มาณทีu เท่ ากั นหรื อมากกว่ าภายในลุ่ มแม่ นํ bา สํ าหรั บการพั ฒนา
ลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยขนาดเล็ กและขนาดกลาง ในกรณี ทีu ติ ดตั bงโครงการตามปกติ ธุ รกิ จทั bงหมดแล้ ว จะสามารถเพิu มพื b นทีu
เก็ บกั กนํ bาในประเทศเมี ยนมาทีu ควบคุ มด้ วยไฟฟ้ าพลั งนํ bาจากร้ อยละ Fï.ï เป็ นร้ อยละ Dñ.ê ซึu งยั งคงน้ อยกว่ าร้ อย
ละ ïê ของพื bนทีu ทีu ควรมี การกั กเก็ บตามการพั ฒนาธุ รกิ จตามปกติ (business-as-usual)
อย่ างไรก็ ตาม กํ าลั งการผลิ ตโดยรวมของภาคการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาในอนาคตซึu งพั ฒนาขึ bนตามกรอบการพั ฒนา
อย่ างยัu งยื นจะไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ อย่ างแม่ นยํ า เนืu องจากขอบเขตของทรั พยากรธรรมชาติ สั งคม และตั วแปร
ตลาดทีu จะมี อิ ทธิ พลต่ อการคาดการณ์ ทั bงนี b อาจประมาณการณ์ ได้ ว่ ากํ าลั งการผลิ ตจะอยู่ ทีuประมาณ Fñ,EEE เมกะ
วั ตต์ หรื อมากกว่ า ซึu งการประมาณการณ์ นี bจะอ้ างอิ งจากกํ าลั งการผลิ ตของโครงการทีu มี อยู่ ในปั จจุ บัน (ñ,ñEE เมกะ
วั ตต์ ) บวกกั บกํ าลั งการผลิ ตเพิu มเติ มจากโครงการทีu อยู่ ในระหว่ างการก่ อสร้ าง (F,öEE เมกะวั ตต์ ) โครงการบาง
โครงการทีu ถู กนํ าเสนอในปั จจุ บันทีu เป็ นโครงการลํ าดั บกลางและลํ าดั บตํu า (ç,ñEE เมกะวั ตต์ ) และกํ าลั งการผลิ ต
บางส่ วนจากโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ b าทีu มี ผลกระทบตํu า ซึu งอยู่ ในพื b น ทีu ลุ่ มแม่ นํ b าลํ าดั บสู งซึu งมี ลั กษณะสถานี
พลั งงานทีu ได้ รั บการปรั บปรุ งและการติ ดตั bงกั งหั นในโครงการชลประทาน ทั bงนี bไม่ รวมถึ งโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bา
ขนาดเล็ กทีu มี กํ าลั งผลิ ตน้ อยกว่ า FE เมกะวั ตต์ อย่ างไรก็ ตาม เนืu องจากการดํ าเนิ นการพิ จารณาโครงการผลิ ตไฟฟ้ า
พลั งนํ bามี ความสํ าคั ญอย่ างมากสํ าหรั บลุ่ มแม่ นํ bาย่ อย จึ งทํ าให้ กํ าลั งการผลิ ตโดยรวมอาจมี การเพิu มขึ bน
แผนการจั ดการพื bนทีu ลุ่ มแม่ นํ bาเป็ นเครืu องการวางแผนเบื bองต้ นสํ าหรั บการวางโครงการ ซึu งสนั บสนุ นโดยฐานข้ อมู ล
ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS) การประเมิ นลุ่ มแม่ นํ bาย่ อยแผนการดํ าเนิ นงานระยะ ñ ปี จะประกอบไปด้ วย
• จั ดตั bงคณะกรรมการวางแผนร่ วมกั บรั ฐบาลประเทศเมี ยนมา (กระทรวงไฟฟ้ าและพลั งงาน และกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิu งแวดล้ อม)
• การพั ฒนานโยบายพลั งนํ bาทีu ยัu งยื นแห่ งชาติ
• พั ฒนากระบวนการกํ าหนดเขตลุ่ มแม่ นํ bาสํ าหรั บการดํ าเนิ นงานของรั ฐบาลประเทศเมี ยนมา
• แนะนํ าเกณฑ์ การออกแบบโครงการทีu ยัu งยื น
• แนะนํ าการปรั บปรุ งการประเมิ นผลกระทบสิu งแวดล้ อมและสั งคมและการวางแผนการจั ดการ และ
• รวบรวมข้ อมู ลพื bนฐานและทํ าการวิ จัย
ในฐานะทีu เป็ นแผนงานฉบั บแรก รายงานฉบั บนี bจะแนะนํ าให้ มี การทบทวนกรอบการทํ างานหลั งจาก ñ ปี หลั งจาก
เริu มดํ าเนิ นการ และแก้ ไขกรอบการทํ างานหากจํ าเป็ น โดยอาศั ยข้ อมู ลทีu มี รายละเอี ยดมากขึ bน ผลการดํ าเนิ นงาน
และผลลั พธ์ ทีu เกิ ดขึ bน

5. ผลลั พธ์ (Outcomes)
รายงาน SEA จะมองหาเส้ นทางทีu สมดุ ลสํ าหรั บการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ b าอย่ างยัu งยื นในประเทศเมี ยนมา โดย
พิ จารณาจากกระบวนการและตั วแปรทางชี วฟิ สิ กส์ ทีu สํ าคั ญ มุ มมองต่ าง ๆ ของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทีu แตกต่ างกั น และ
ความต้ องการด้ านพลั งงานของประเทศทีu สามารถจั ดหาได้ จากการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bา โดยจะส่ งเสริ มการสืu อสาร
ระหว่ างผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทีu สํ าคั ญ ในด้ านความยัu งยื นและทิ ศทางในระยะยาวของการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าพลั งนํ bา และ

จะแสดงมุ มมองในวงกว้ างสํ าหรั บการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ b าเป็ นครั bงแรก และคุ ณค่ าของทรั พ ยากรธรรมชาติ ทีu
เกีu ยวข้ องในประเทศเมี ยนมา
กรอบการพั ฒนาทีu ยัu งยื น (SDF) ทํ าหน้ าทีu เป็ นตั วเชืu อมต่ อการวางแผนระหว่ างการพั ฒนาไฟฟ้ าพลั งนํ b าและการ
คุ้ มครองทรั พยากรธรรมชาติ โดยสามารถดํ าเนิ นการให้ สํ าเร็ จได้ ด้ วยการวางแผนระดั บลุ่ มแม่ นํ b า ทั b งนี b ด้วยการ
ปรั บเปลีu ยนการวางแผนในขั bนต้ น จากการมุ่ งเน้ นไปทีu แต่ ละโครงการ เป็ นการคํ านึ งถึ งสภาพของลุ่ มนํ bาในระยะยาว
และการบํ ารุ งรั กษา ระบบนิ เวศทีu ต้ องพึu งพาระบบของธรรมชาติ จะสามารถความเสีu ยงด้ านสิu งแวดล้ อมและสั งคม
ของการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาให้ เป็ นทรั พยากรธรรมชาติ และชุ มชนทีu อาศั ยบริ เวณแม่ นํ bาได้ อย่ างมากมาก กรอบการ
พั ฒนาทีu ยัu งยื น (SDF) นํ าเสนอข้ อเสนอแนะเป็ นกรอบการพั ฒนาและยั งตระหนั กถึ งข้ อจํ ากั ดในการวางแผนใน
ปั จจุ บั น ซึu งทํ าให้ ภาคไฟฟ้ าพลั งนํ b านี b ส ามารถมุ่ งไปสู่ การพั ฒนาทีu ยัu งยื นก่ อนทีu การพั ฒนาทางธุ รกิ จตามปกติ
(business-as-usual) จะเกิ ดขึ bนและส่ งผลให้ เกิ ดการควบคุ มและการเสืu อมโทรมของลุ่ มแม่ นํ bาทีu สํ าคั ญ
การนํ ากรอบการทํ างานไปใช้ สํ าหรั บการวางแผนภาคการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งนํ bาอาจคาดการณ์ ได้ ว่ าจะสามารถ
• ช่ วยรั กษ าแอ่ งนํ b าทีu มี สภาพ ดี ในอี กFEE ปี ข้ างหน้ า โดยไม่ ทํ าให้ เกิ ดความเสืu อมสลายของ
ทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญจากการสู ญเสี ยการการเชืu อมต่ อของแม่ นํ b าสายหลั กและลุ่ มแม่
นํ bาย่ อยทีu สํ าคั ญ รวมถึ งคุ ณค่ าทางสิu งแวดล้ อมและสั งคมลุ่ มแท่ นํ bาย่ อย
• รั กษาระบบนิ เวศทีu สํ าคั ญตามแม่ นํ bา
• ให้ ทิ ศทางทีu ชั ดเจนแก่ ผ้ ู มี อํ านาจตั ดสิ นใจและผู้ พั ฒนาในการเลื อกและออกแบบโครงการทีu เหมาะสม
• เป็ นจุ ดเริu มต้ นของการมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทีu สํ าคั ญ ซึu งจะช่ วยปรั บปรุ งการออกแบบโครงการ
และการยอมรั บของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของโครงการทีu วางแผนไว้ อย่ างดี
• ปรั บปรุ งการเข้ าถึ งการจั ดหาเงิ นทุ นระหว่ างประเทศ โดยการหลี กเลีu ยงและลดผลกระทบสะสมทัu วทั bงลุ่ ม
แม่ นํ bา และ
• ส่ งเสริ มการพั ฒนาระดั บท้ องถิu นและระดั บชาติ ผ่ านการจั ดหาไฟฟ้ าพลั งงานหมุ นเวี ยนทีu เชืu อถื อได้ และ
ราคาไม่ แพง สํ าหรั บการจั ดส่ งให้ ครั วเรื อน ภาคธุ รกิ จและภาคอุ ตสาหกรรม
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