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การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของภาคการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า
ของเมียนมา: 

รายงานโดยสังเขป
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เป้าประสงค์

รายงานโดยสังเขปฉบับนี้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยุทธศาสตร์ของภาค
การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าของเมียนมา และต้องการให้เกิดการ
อภปิรายเกีย่วกบักระบวนการศกึษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ในรายงาน 

เนือ้หาต่อไปนี ้เสนอมุมมองเกีย่วกบัผลลพัธ์ของการ
ประเมิน โดยให้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อจ�ากดัของการประเมินผล รวม

ท้ังแนวทางในการน�าบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะไปใช้เพื่อ
สนบัสนนุให้เกดิระบบแม่น�า้และพลงังานของเมียนมาท่ีมคีวาม
เท่าเทียม มีส่วนร่วม สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสิ่ง
แวดล้อม และเพื่ออนาคตที่มั่นคง

เกริ่นน�า 
ในปี 2559 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่ง

เป็นหน่วยงานเอกชนให้กู ้ภายใต้ธนาคารโลก เร่ิมท�าการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA  
หรอื “การศกึษา”) ของภาคการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ของเมียนมา1 
โดยร่วมมือกับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมา 

ไอเอฟซีประสงค์จะท�าการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี แต่กลับใช้เวลาสองปี และได้เผยแพร่รายงานฉบับ
สมบูรณ์ในเดือนธนัวาคม 2561 โดยในช่วงดงักล่าว การประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเก็บ
ข้อมลูจ�านวนมาก รวมท้ังรายงานข้อมูลพืน้ฐาน ฐานข้อมลูของ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภาคไฟฟ้าพลังน�้า และข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ิมเติมใน
อนาคต 2

กระบวนการประเมินผลเกิดจากความร่วมมือของ 
ผู้ก�าหนดนโยบายระดับชาติ หน่วยงานติดอาวุธของกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ หน่วยงานพัฒนา ตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคมและชมุชนท้องถิน่ เป็นต้น และกระตุน้ให้เกดิการอภปิราย
เกี่ยวกับการพัฒนาภาคไฟฟ้าพลังน�้าของเมียนมา 

ตลอดท้ังกระบวนการ ประชาชนจ�านวนมากต่อต้าน
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม
การเมืองของชาติพันธุ์หลายกลุ่ม หน่วยงานภาคประชาสังคม
และชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ ต่างคว�่าบาตรไม่
เข้าร่วมในการศึกษาและการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หน่วยงาน 422 แห่งซึ่ง
เป็นตัวแทนชุมชนชาติพันธุ์ที่หลากหลายของประเทศ รวมทั้ง
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศและระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่
แถลงการณ์กระตุ้นให้รัฐบาลยกเลิกแผนพัฒนาถ่านหิน และ
โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ในเมียนมา3 ภาคประชาสงัคม
และเครือข่ายชุมชน รวมทั้งเครือข่ายแม่น�้าพม่า ได้เรียกร้อง
อย่างต่อเนื่องให้ชะลอการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ โดย
เฉพาะในพื้นท่ีซ่ึงเคยได้รับผลกระทบจากโครงการอ่ืนมาแล้ว 
และเป็นพื้นที่ที่มีสงครามความขัดแย้ง 4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนเสนอว่าหากไม่มีความ 
คบืหน้าของกระบวนการสนัตภิาพ ย่อมไม่เหมาะสมท่ีจะด�าเนนิ
การประเมินผลไฟฟ้าพลังน�้าขนาดกลางและใหญ่ ในลักษณะ 
ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ชุมชนในท้องถิ่นและสาธารณะได้ ด้วยเหตุดังกล่าว บางส่วน
จงึมองว่าการศกึษาคร้ังนีเ้ป็นขัน้ตอนอย่างหนึง่เหมือนในอดตี
ท่ีมีความพยายามผลักดันโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ท่ีอ้ือฉาว ซ่ึง
ขัดกับเจตนารมณ์และผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่น5

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับบทบาท
ของไอเอฟซีท่ีเป็นแกนน�าการศกึษาครัง้นี ้ในแง่ความเหมาะสม 
ของไอเอฟซีท่ีจะมีบทบาทน�าในการประเมินผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็มีแนวทาง
สนบัสนนุการลงทุนของภาคเอกชน ซ่ึงย่อมท�าให้เกดิอคติท่ีมุ่ง
สนับสนุนแม่แบบการพัฒนา ท่ีส่งเสริมการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ มากกว่าใส่ใจต่อทางเลือกท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมน้อยกว่า 

ไอเอฟซีซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารโลก เป็น
สถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศท่ีมีเป้าหมาย 
ส่งเสริมกาลงทุนของภาคเอกชนในประเทศก�าลังพัฒนา โดย
ให้ค�าปรึกษาและบริการด้านการลงทุน การให้เงนิกูย้มืและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ความสนับสนุนของไอเอฟซีต่อการ
ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ จงึเช่ือมโยง
กับความพยายามท่ีจะส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน 
ภาคไฟฟ้าพลงัน�า้ในเมียนมา โครงการเหล่านีมุ่้งส่งเสรมิให้เกดิ
มาตรฐานและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัไฟฟ้าพลงัน�า้ บรกิารค�าปรกึษา
ด้านธุรกิจ และสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน�้า โดย 
การท�างานผ่านกลุ่มท�างานของบริษัทผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้า 
พลังน�้า โครงการเหล่านี้ ในเมียนมาได้รับประโยชน์จาก
ประสบการณ์การท�างานของไอเอฟซีในประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะในลาว ซึ่งทางไอเอฟซีให้ความสนับสนุนที่
คล้ายคลึงกันเพ่ือช่วยพัฒนาภาคไฟฟ้าพลังน�้า (โปรดด ู
กล่อง 2) 6
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กล่อง 1:  
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์: 

ข้อมูลโดยย่อ

• เสนอไม่ให้สร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าในลุ่มน�้าสายประธาน เช่น แม่น�้าอิระ
วดี แม่น�้าสาละวิน แม่น�้าโขง แม่น�้าชินวิน แม่น�้าสะโตง ซึ่งถือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีสุดในการคุ้มครองระบบนิเวศของแม่น�้าที่สมบุรณ์ 

• เสนอ “กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน�้า ซ่ึง
ครอบคลมุกระบวนการอนมัุตโิครงการท้ังสามข้ันตอน การจดัต้ังหน่วยงาน
ใหม่ และกรอบด้านนโยบายเพื่อน�าไปปฏิบัติ 

• ส่งผลให้เกิดการจัดท�าข้อมูลจ�านวนมากเพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยว
กับแม่น�้าและโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในเมียนมา

กา รปร ะ เมิ นผลกร ะทบด ้ า นสิ่ ง แ วดล ้ อม เ ชิ ง ยุ ท ธ -
ศาสตร์ของภาคการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าของเมียนมา มีส่วน
สนับสนุนการทบทวนการวางแผนด้านพลังงานและทางเลือก
การผลิตพลังงานในเมียนมา โดย

• ให้ข้อมูลพื้นฐานท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าและ
ความขัดแย้งในอดีตและในอนาคตของประเทศ 

• เน้นให้เห็นความส�าคัญของการแก้ปัญหาท่ีสืบทอด
มา รวมถึงอันตรายจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าใน 
เมียนมา ในกระบวนการวางแผนในอนาคต

• จดัให้มกีารประเมนิผลกระทบโครงการพฒันาไฟฟ้า
พลังน�้าในลุ่มน�้าสายหลักทั่วประเทศ 

• จ�าแนกข้ันตอนท่ีน�าไปสู ่การจัดท�ากรอบด้าน
นโยบายและการศึกษาเพิ่มเติม และการประเมินผล
ท่ีจ�าเป็นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีความรู้เกี่ยว
กับไฟฟ้าพลังน�้า และ 

• ให้ข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญ รวมท้ังการอนุรักษ์แม่น�้า
สายหลักและการรักษาลุ่มน�้าสาขาท่ีมีคุณค่าสูงให้
ปลอดพ้นจากจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า 

อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะบางประการ
จากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ มี
พื้นฐานมาจากสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการและการ
วางแผนด้านพลังงานของเมียนมา ท่ีเปิดให้มีการโต้แย้งและ
ควรได้รบัการตรวจสอบอย่างจรงิจงั การศกึษาเพ่ือการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่สามารถตอบ
ค�าถามพืน้ฐานท่ีส�าคญัทุกข้อ เกีย่วกบัการพัฒนาไฟฟ้าพลงัน�า้
และผลกระทบท่ีเกดิขึน้ ต่อบรบิททางสงัคมและการเมอืงในเมีย
นมา รัฐบาลจงึควรยอมรบัและแก้ไขข้อจ�ากดัเหล่านี ้ก่อนตดัสนิ
ใจด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านไฟฟ้าพลังน�้า 

ท่ีส�าคัญย่ิงกว่าคือ การประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ ได้ถกูใช้เพ่ือคุ้มครอง
สทิธขิองประชาชนในท้องถิน่และชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบ เพ่ือ
ให้มสีทิธิในการก�าหนดชะตากรรมตนเอง การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ สิทธิในการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์และคุ้มครองแม่น�้า 
ดินแดน แหล่งผลิตอาหาร และอาชีพของตน
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กล่อง 2: การสนับสนุนของไอเอฟซีต่อภาคไฟฟ้าพลังน�้าในลาว 

ในปี 2555 ไอเอฟซีท�าโครงการบริการเพื่อให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาคไฟฟ้าพลัง
น�้าในสปป.ลาว เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าและส่งเสริมแนวปฏิบัติและมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน7 ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในบริบทที่มีการหลั่งไหลเข้ามาของเงินลงทุนภาคเอกชนในภาคส่วน
นี ้การพฒันาและการด�าเนนิงานของโครงการอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความอ่อนแอของระบบก�ากบัดแูลด้านสิง่แวดล้อม 
ท�าให้เกดิความเสีย่งต่อสิง่แวดล้อมและอาชีพของประชาชนในท้องถิน่ อย่างไรกด็ ีมีการตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความเหมาะ
สมของหลกัเกณฑ์ท่ีน�ามาใช้นยิามค�าว่า “ความย่ังยืน” ในภาคไฟฟ้าพลงัน�า้8 รวมท้ังการตัง้ค�าถามศกัยภาพของรฐับาล
ที่จะประกันให้มีการด�าเนินงานตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ นอกจากนั้น มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่เพื่อ ‘ความยั่งยืน’ 
แทบไม่ได้แก้ปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมของสาธารณะ และการเข้าถึงการเยียวยาของชุมชนในท้อง
ถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในสปป.ลาวเลย เมื่อขาดการตรวจสอบและการก�ากับดูแล ย่อมท�าให้
เกิดความเสี่ยงว่ามาตรการเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงม่านท่ีปกปิดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม 

7 อ้างแล้ว 

8 Carl Middleton and Mira Käkönen, “ไฟฟ้าพลังน้�าท่ีย่ังยืน” การอภิปรายในการเมืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
“Sustainable Hydropower” Discourse in the Politics of Climate Change in Southeast Asia” เอกสารที่น�าเสนอต่อที่ประชุม European Association for Southeast 
Asian Studies (EURO-SEA) University of Oxford, 16-18 สิงหาคม 2560 https://static1.squarespace.com/static/575fb39762cd94c2d69dc556/t/599d3c26e4 
5a7c3aede92b2f/1503476776705/Middleton+and+Kakonen_Conference+paper_17.8.17.pdf

9 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์, โปรดดู International Rivers, ‘มาตรฐานของเขื่อน: การด�าเนินงานบนพื้นฐาน
ของสิทธิ คู่มือส�าหรับภาคประชาสังคม - Dam Standards: A Rights-Based Approach. A Guidebook for Civil Society’ (2557), น. 43-45  https://www.international-
rivers.org/sites/default/files/attached-files/intlrivers_dam_standards_final.pdf

10 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. x  

11 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 4 

12 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 7

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์คืออะไร? 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment - SEA) เป็น 
กระบวนการเพ่ือประกนัให้มกีารแก้ไขปัญหาตามข้อกงัวลด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเต็มท่ี ในนโยบายหรือแผนการท่ี
เสนอตั้งแต่ต้น ด้วยเหตุดังกล่าว การประเมินผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์จึงควรเริ่มข้ึนตั้งแต่แรก ก่อนจะมี
การตัดสินใจว่า จะด�าเนินการตามนโยบายหรือแผนนั้นหรือไม่ 
ด้วยเหตุดังกล่าว การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายด้านไฟฟ้าพลังน�้า เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาทางสังคม-เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พลังน�้า จึงควรเกิดข้ึนในระดับยุทธศาสตร์โดยรวม แทนท่ีจะ
มองภาพโครงการไฟฟ้าพลังน�้าแยกเป็นรายโครงการ 9

เราจึงควรยอมรับ SEA ในฐานะเป็นกระบวนการ 
และไม่ควรสนใจเฉพาะผลลัพธ์ท่ีออกมาในรูปรายงานฉบับ

สมบูรณ์หรือการประเมินผล เนื่องจากหากมีการด�าเนินงาน
อย่างเหมาะสม กระบวนการ SEA จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายเกี่ยวกับ
ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การประเมินต้นทุน
และประโยชน์โดยรวม และการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นสิง่ท่ีส�าคญัอย่างย่ิง เม่ือค�านงึถงึบรบิททางการเมืองในเมีย
นมา ผลกระทบท่ีเป็นมรดกมาจากโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาด
ใหญ่ในอดีตและประวัติศาสตร์ความขัดแย้งท่ีเกี่ยวข้อง การ
อพยพของประชาชนและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังกระบวนการสันติภาพท่ีก�าลังเกิดข้ึนในประเทศและ
บทบาทในการแก้ปัญหาด้านธรรมาภิบาลและอธิปไตยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

การจดัท�ากระบวนการ SEA ในระดบัภาคส่วน อย่าง
เช่น ภาคไฟฟ้าพลงัน�า้ ซ่ึงมคีวามเสีย่งอย่างมากด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งของการจัดท�านโยบาย โดย
ในหลายกรณีหรือในกรณีส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดท�ากระบวนการ 
SEA ซ่ึงหมายถงึว่าไม่มกีารพจิารณาข้อกงัวลด้านสิง่แวดล้อม
และสังคมอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย แต่มาพิจารณาใน
ช่วงท่ีมกีารวางแผน ซ่ึงเป็นจดุท่ีท�าให้การแก้ปัญหายุ่งยากมาก
ขึ้นแล้ว 

ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ SEA ท่ี 
เป็นผล เราจ�าเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดองค์ประกอบท่ีจ�าเป็น 
เพือ่ประกนัให้เกดิกระบวนการท่ีจรงิจงัและมีส่วนร่วม หลกัของ
แนวปฏิบัติที่ดีสุดส�าหรับกระบวนการ SEA ประกอบด้วย

• การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
• ความเปิดเผยและความโปร่งใส 
• ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและรอบด้าน

• แนวทางท่ีปลอดจากอคติ ท่ีออกแบบโดยไม่มีธงว่า
สนับสนุนแนวทางหรือผลลัพธ์ใด 

• การพิจารณาทางเลือกอย่างจริงจัง 

โดยหากมกีารปฏบัิตติามหลกัการท่ีดสีดุ กระบวนการ 
SEA อาจเป็น 

• เคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อมูลดิบท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจระดับ
นโยบาย 

• กระบวนการท่ีกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายและการ 
รับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท่ีหลากหลาย

• เวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกังวล
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

กระบวนการ

ใครที่มีส่วนร่วม?

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ของภาคการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าของเมียนมา จัดท�าข้ึน
ตามความตกลงสามฝ่าย เกี่ยวกับบริการให้ค�าปรึกษาด้าน
ไฟฟ้าพลังน�้า ระหว่างบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา กระทรวงการต่าง
ประเทศและการค้าของออสเตรเลีย มีส่วนสนับสนุนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ด้วย 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุท-
ศาสตร์ มีคณะท่ีปรึกษาซ่ึงมีไอเอฟซีเป็นประธาน และมี
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ15 คน ซ่ึงก�ากบัดแูลและชีแ้นะแนวทาง
เกี่ยวกับกระบวนการ กรรมการผู ้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
ตัวแทนของรัฐบาล ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ ภาค
เอกชน และหน่วยงานการพัฒนา ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
หลักของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์10

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ เกิดจากการด�าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมสากล (ICEM) ซ่ึงท�าหน้าท่ีผู้ให้ค�าปรึกษาหลัก 
และสถาบันการพัฒนาอย่างเป ็นองค ์รวมของเมียนมา 
(Myanmar Institute for Integrated Development - MIID) 
ซ่ึงก�ากับดูแลกระบวนการการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีเป้าประสงค์อย่างไร?

การประเ มินผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมเ ชิง
ยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์เพื่อจัดท�ากรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ส�าหรับไฟฟ้าพลงัน�า้ในเมียนมา จากข้อมูลในรายงานหมายถงึ
การจ�าแนกแนวทางเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
สมบูรณ์ของลุ่มน�้ากับการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า ประกันให้เกิด 
“การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าท่ียั่งยืนบนพื้นฐานการวางแผนด้านน�้า 
ที่ดิน และระบบนิเวศอย่างเป็นองค์รวม การสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
จ�าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางสังคม” 11 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ ระบุว่า ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเสนอแผนการพัฒนา
ไฟฟ้าพลงัน�า้ แต่เป็นเพยีงการเสนอเครือ่งมือเพ่ือชีน้�าแนวทาง
และให้ข้อมูลด้านนโยบายและการตัดสินใจ 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ ยอมรับข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญของขอบเขตการศึกษา 
จ�านวนข้อมลูดบิท่ีมอียู่ และความหลากหลายของบทวิเคราะห์ 
ท้ังนี้เนื่องจากไม่มีข้อมูลพื้นฐานในประเด็นหลักท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังหมด มีการเปลีย่นแปลงด้านตลาดพลงังานในระดบัประเทศ
และภูมิภาค รวมท้ังต้นทุนพลังงานทางเลือกท่ีลดลง ท้ัง
พลงังานแสงอาทิตย์และลม ความซับซ้อนของการแลกเปลีย่น
การคุม้ครองด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมกบัการก่อสร้างโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้า ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ทางการเมือง12   



6 7

กล่อง 3 : กระบวนการ SEA ของเขื่อนในแม่น�้าโขงสายประธาน 

ตัวอย่างของกระบวนการ SEA ในโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในภูมิภาค ได้แก่ ‘การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ของไฟฟ้าพลังน�้าในแม่น�้าโขงสายประธาน’ ซึ่งจัดท�าตามค�าสั่งของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) และ
มีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อปี 255313 ทั้งยังมีการศึกษาโดยศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (International Center for 
Environmental Management - ICEM) ซ่ึงเป็นบรษัิทเดยีวกนัท่ีท�าการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ในเมียนมา รายงานดังกล่าวครอบคลุมประเด็นส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์และจ�าแนกผลกระทบจากโครงการเข่ือนในแม่น�้า
โขงสายประธาน โดยรวมถงึ การเปลีย่นแปลงอย่างรุนแรงของการไหลของน�า้ การท�าลายการประมง การสญูเสยีตะกอน
ด้านท้ายน�้า และการสูญเสียท่ีดินเพื่อการเกษตร ข้อเสนอแนะหลักจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ครั้งนั้นคือ ให้ชะลอการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโครงการเขื่อนในแม่น�้าโขงสายประธานออกไปเป็นระยะเวลา 
10 ปี ท้ังนีเ้พ่ือจดัท�าการศกึษาเพิม่เตมิและสร้างความองค์ความรูด้้านทรพัยากรและผลกระทบจากเข่ือนในแม่น�า้โขง แม้
จะมีการศึกษาอย่างหนักแน่นเช่นนี้ แต่รัฐบาลประเทศลุ่มน�า้โขงตอนล่างก็ไม่ได้ยอมรับการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ทุกประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีการเริ่มต้นพัฒนาเข่ือนไซยะบุรีในแม่น�้าโขงสายประธานของลาว 
เพียงในเวลาไม่กี่เดือนหลังการเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และอีกแปดปีต่อ
มา เขื่อนสองจาก 11 โครงการก็สามารถสร้างจนเกือบแล้วเสร็จ14

กล่อง 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลทั้งสามแบบเป็นอย่างไร? 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของแต่ละ
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น 

การประเมินผลกระทบเชิงสะสม (CIA) เป็นการศึกษาผลกระทบโดยรวมหรือเชิงสะสมของหลายโครงการ และ
การศกึษาว่าผลกระทบเหล่านัน้มปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างไร ในแง่โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ ข้อมูลเหล่านีจ้ะมีส่วนสนบัสนนุการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการ และการตัดสินใจระดับลุ่มน�้า 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นการศึกษาแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ของกระบวนการจัดท�าแผนหรือนโยบายโดยรวม เพื่อประกันว่ามีการค�านึงถึงและพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วน 
ก่อนการยอมรับแผนหรือนโยบายใด ๆ 

ภาพ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินผลเชิงสะสมและการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในวงจรการก�าหนดนโยบายและวางแผน 15

ในรายงานได้ย�้าถึงข้อจ�ากัดเหล่านี้ และระบุว่าเป็น
เพียง “ข้อมูลในเบ้ืองต้น” และเสนอแนะให้มีการศึกษาและ
ก�าหนดเครือ่งมอืด้านนโยบายเพิม่เตมิ เพือ่ปิดช่องว่างขององค์
ความรู้ และสนับสนุนให้มีการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีส่วน
ร่วมมากขึ้น16 

ใช้วิธีวิทยาอย่างไร?
 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ ครอบคลุมโครงการไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ข้ึนไป 
ในเมียนมาทุกโครงการ ทั้งที่มีอยู่แล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
และอยู่ระหว่างการเสนอ 

ได้มีการจดัท�าการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ ในสามข้ันตอนหลกั ซ่ึงครอบคลมุองค์ประกอบ
ดังนี้ 

• การประเมินข้อมูลพื้นฐาน ครอบคลุมประเด็นหลัก
เกี่ยวกับ ธรณีสัณฐานวิทยา (การศึกษาธรณีสัณฐาน
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ และตะกอนที่เกิด
ข้ึนในระดบัพืน้ดนิ) ระบบนเิวศทางน�า้และการประมง 
ความหลากหลายทางชีวภาพบนชายฝ่ัง การประเมิน
ด้านสังคมและอาชีพ และความขัดแย้ง 

• การประเมินผลกระทบ ในสภาพการณ์ “แบบปรกติ
ทั่วไป”  

• การวิเคราะห์กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังสาม 
ข้ันตอน โดยมีการจัดการปรึกษาหารือกว่า 55 ครั้ง ท้ังการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับลุ่มน�้าภูมิภาคและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม มีการปรึกษาหารือโดยตรงกับชุมชน
ในท้องถิ่น พรรคการเมือง หน่วยงานติดอาวุธของกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ และคณะท�างานของผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้า
ในเมียนมา 17

การประเ มินผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมเ ชิง

ยุทธศาสตร์ ท�าให้สามารถจดัท�าระบบฐานข้อมูลเชิงภมิูศาสตร์
ของไฟฟ้าพลงัน�า้ ซ่ึงเป็นแผนท่ีครอบคลมุโครงการไฟฟ้าพลงั
น�้า ทั้งที่มีอยู่แล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการ
เสนอ มีการจ�าแนกออกเป็นแปดลุม่น�า้ รวมท้ังหกลุม่น�า้ ได้แก่ 
แม่น�้าอิระวดี แม่น�้าสาละวิน แม่น�้าโขง แม่น�้าสะโตง แม่น�้า
พะโค และแม่น�้าเบลิน และลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลและแหล่งต้นน�้า
ท่ีตะนาวศรีและยะไข่ ในแต่ละลุ่มน�้า ยังมีการจ�าแนกและ
วิเคราะห์ลุ่มน�้าสองแบบ ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• แม่น�้าสายประธาน ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน�้า 
• ลุ่มน�้าสาขา ท�าหน้าท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงหลักระหว่าง

ผืนดินกับน�้า 18

ตลอดท้ังแปดลุม่น�า้ การศกึษาได้จ�าแนกและประเมิน 
58 ลุ่มน�้าสาขา ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมีการประเมินแต่ละ
ลุ่มน�้าสาขาท้ังในห้าประเด็นหลัก ได้แก่ ธรณีสัณฐานวิทยา 
ระบบนเิวศทางน�า้และการประมง ความหลากหลายทางชวีภาพ
บนชายฝั่ง การประเมินด้านสังคมและอาชีพ และความขัดแย้ง 
เพื่อประเมินผลกระทบและจัดท�า “การวิเคราะห์ความย่ังยืน”  
ในแต่ละประเด็นหลัก 

โดยในการศึกษาได้จัดระดับคุณค่าของลุ่มน�้าสาขา 
โดยค�านึงถึงปัจจัยเชิงชีวกายภาพสามประการ ได้แก่ ธรณี
สัณฐานวิทยา ระบบนิเวศทางน�้า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนชายฝั่ง โดยไม่ได้จัดระดับคุณค่าของประเด็นทาง
สงัคมและอาชพีและความขดัแย้ง การศกึษาครัง้นไีด้แบ่งระดบั
คุณค่าออกเป็น 

สูง–ให้ประโยชน์ท่ีส�าคัญต่อกระบวนการของลุ่มน�้า 
และ/หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น อย่างน้อยส�าหรับ
สองปัจจัยทางชีวกายภาพ

กลาง–ไม่ได้มคีณุค่าระดบัสงูในเชิงการอนรุกัษ์ โดย
อาจมีคุณลักษณะเด่นทางชีวกายภาพท้ังสองด้าน (แต่อาจมี 
“พื้นที่บางส่วน (pockets) ” ที่มีคุณค่าสูง) 

ต�่า–ไม่ได้มีคุณค่าระดับสูงในเชิงการอนุรักษ์ โดย
ไม่มีคุณลักษณะเด่นทางชีวกายภาพ (แต่อาจมี “พื้นที่บางส่วน 
(pockets)” ที่มีคุณค่าสูง)19

13 ศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (International Center for Environmental Management - ICEM), ‘การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการไฟฟ้าพลังน้�าในแม่น้�าโขงสายประธาน - Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream’ (2553) http://icem.com.au/
portfolio-items/strategic-environmental-assessment-of-hydropower-on-the-mekong-mainstream/  

14 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ SEA ในแม่น้�าโขง โปรดดู International Rivers ‘พยากรณ์ชะตากรรมแม่น้�าโขง: ข้อค้นพบส�าคัญจากการประเมินผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของเขื่อนในแม่น้�าโขงสายประธาน - Foretelling the Mekong Rivers’ fate: Key Findings of the MRC’s Strategic Environmental 
Assessment on Mekong Mainstream Dams’ (2554) https://www.internationalrivers.org/resources/foretelling-the-mekong-river-s-fate-2634

15 ศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ICEM), ‘กระบวนการและวิธีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์’, น�าเสนอในที่ประชุมการประเมินผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ที่ร่วมจัดโดย USAid, Pact and the Lower Mekong Initiative, 24-27 พฤษภาคม 2559

16  IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. x

17 โปรดดู บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC), ‘แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของภาค
ไฟฟ้าพลังน้�าในเมียนมา’ (2560) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ecc527df-ec87-49e3-a131-04f41f88fa7a/SEA+Final_+stakeholder+Engagement+Plan+ 
for+web.pdf?MOD=AJPERES

18 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 49

19 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 57
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ภาพ 2: วิธีวิทยาและผลลัพธ์ของกระบวนการ SEA20

ภาพ 3: สภาพการณ์แบบปรกติที่น�ามาใช้ตรวจสอบผลกระ
ทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าตลอดทั้งแปดลุ่มน�้าหลัก21

ภาพ 4: ตัวอย่างของแผนท่ีของลุ่มน�้าสาขาท่ีจ�าแนกตาม
ปัจจัยหลักห้าประการ เป็นแผนท่ีท่ีแสดงการวิเคราะห์ความ
ขัดแย้ง

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะหลัก 
การประเ มินผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมเ ชิง

ยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบผลกระทบในสภาพการณ์ปรกติ 
ครอบคลุมโครงการเข่ือนท่ีอยู่ระหว่างการวางแผนและเสนอ
ทั้งหมดทั่วประเทศจ�านวน 69 โครงการ (52,134 เมกะวัตต์) 
โดยพบว่าหากมีการก่อสร้างทุกโครงการ จะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญและไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้ต่อแม่น�้าใน
เมียนมา รวมทั้ง 

• การเปลีย่นแปลงของการไหลของแม่น�า้ตามฤดกูาล
และในแต่ละวัน

• ระบบแม่น�้าที่ถูกแยกเป็นส่วน ๆ
• การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้า
• การลดลงของปรมิาณตะกอนท่ีถกูพดัพาไปด้านท้าย

น�้าและการกัดเซาะ 
• ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น�้าและสัตว์บกท่ีถูกแยกเป็น 

ส่วน ๆ
• การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
• การอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่ของคนจ�านวนมาก
• ความสญูเสยีทรพัยากรและอาชีพท่ีเกีย่วกบัแม่น�า้22

จากข้อค้นพบเหล่านีแ้ละความรนุแรงของผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์จึงเสนอให้มีการปรับปรุงสภาพการณ์ปรกติ และ
เสนอให้ใช้ “แผนการแบ่งโซนพื้นฐาน” เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับ
การพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าในอนาคต ตามกรอบการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

แผนการแบ่งโซนจะน�ามาใช้กับท้ังแม่น�้าสายหลัก
และลุม่น�า้สาขา โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ ซึง่จะต้อง
ป้องกันไม่ให้มีการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าเลย และพื้นที่ที่อาจใช้
เพื่อการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าได้

มีข้อเสนอให้อนุรักษ์แม่น�้าสายประธานในห้าลุ่มน�้า 
รวมทั้ง แม่น�้าอิระวดี แม่น�้าสาละวิน แม่น�้าโขง แม่น�้าขิ่นวิน 
และแม่น�้าสะโตง

ส่วนลุ่มน�้าสาขาของแม่น�้า 58 สายจะถูกแบ่งระดับ
คุณค่าออกเป็นสูง กลางและต�่า 

• สูง: ไม่เหมาะสมส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้า ยกเว้นมี

เงื่อนไขที่จ�ากัดและมีการควบคุมอย่างเข้มงวด 
• กลาง: เหมาะสมส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้า
• ต�่า: เหมาะสมส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้า

โดยมีการแบ่งล�าดับความส�าคัญส�าหรับการพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน�้าดังนี้ 

• ลุม่น�า้สาขาในโซนระดบัต�า่ ซ่ึงมีโครงการไฟฟ้า
พลังน�้าอยู่แล้ว

• ลุ่มน�้าสาขาในโซนระดับกลาง ซ่ึงมีโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้าอยู่แล้ว

• ลุ่มน�้าสาขาในโซนระดับต�่า ซึ่งยังไม่มีโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้า 

• ลุ ่มน�้าสาขาในโซนระดับกลาง ซ่ึงยังไม่มี
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ เสนอระบบแลกเปลีย่นการใช้ประโยชน์ของลุม่น�า้สาขา 
โดยเน้นให้มีการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าแบบเข่ือนข้ันบันไดใน 
ลุ่มน�้าสาขา กรณีที่ลุ่มน�้าสาขานั้นยังไม่มีโครงการเขื่อนใด ๆ 

ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาบางพ้ืนท่ีให้เป็นลุ่มน�้าสาขา 
“เพือ่การใช้งานหนกั” โดยอนญุาตให้สร้างเข่ือนขัน้บันไดได้ แต่
มีการกันลุ่มน�้าสาขาอื่นไม่ให้มีการพัฒนาเขื่อน23 

จากข้อมลูแผนการแบ่งโซนพืน้ฐาน และการจดัระดบั
คุณค่า กระบวนการ SEA จ�าแนกแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ภาคไฟฟ้าพลังน�้าในอนาคตดังนี้ 24

• โครงการที่มีอยู่แล้ว 3,300 เมกะวัตต์
• โครงการไฟฟ้าพลังน�้าใหม่ 8,900 เมกะวัตต์
 - เขื่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง: 1,600 เมกะวัตต์
 - เข่ือนท่ีอาจสร้างในพ้ืนท่ีโซนระดับกลางและต�่า: 

7,300 เมกะวัตต์
 - โครงการไฟฟ้าพลังน�้าท่ีมีผลกระทบต�่าและสร้าง

ในลุ่มน�้าท่ีอยู่ในโซนระดับสูง: ไม่มีการประมาณ
พลังงาน

 - โครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กกว่า 10 เมกะ
วัตต์: ไม่มีการประมาณพลังงาน

• รวมทั้งภาคส่วน: 12,200 เมกะวัตต์หรือกว่านั้น

22. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 45

23. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 64 

24. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 70
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25. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 5-6   

26. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 6-7

27. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 92-102 

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการเสนอกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนส�าหรับไฟฟ้า
พลงัน�า้ การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อชี้น�ากรอบดังต่อไปนี้: 

• เพื่อช่วยให้กระบวนการและการท�าหน้าท่ีตาม
ธรรมชาติของลุ่มน�้ายังเกิดขึ้นได้ 

• ช่วยอนุรักษ์พื้นที่และคุณค่าที่โดดเด่นและส�าคัญ
• หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่อาจยอมรับได้
• ร่วมกันใช้ประโยชน์ 
• การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าท่ีเพียงพอ พึ่งพาได้และมี

ต้นทุนเหมาะสม เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก
• ตระหนักถึงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากความ

ขัดแย้ง25

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ เสนอแนะแนวทางส�าคญัเพือ่ชีน้�าการปฏบัิตติามกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ประการแรก เน้นถงึความส�าคญัของ “ความเป็นองค์
รวมของท้ังลุม่น�า้” แทนท่ีจะวางแผนเฉพาะโครงการ ซ่ึงหมาย
ถึงการมองให้เห็นองค์รวมของลุ่มน�า้ในขณะวางแผนโครงการ
และประเมินผลกระทบและสิ่งท่ีต้องแลกเปลี่ยน ไม่ใช่มองใน
กรอบของแต่ละโครงการเท่านั้น ซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญเนื่องจาก
การวางแผนที่มีกรอบเฉพาะแต่ละโครงการ มักท�าให้มองข้าม
ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนจากหลายโครงการรวมกนั ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อความม่ันคงของระบบนเิวศ หรอืท�าให้เกดิแรงกดดนัซ�า้ซ้อน
ในหลายส่วนต่อประชาชนในพื้นที่ 

แนวคดิของ “การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล” และ “การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ” บ่งชี้
ว่ามี ข้อจ�ากดัของการพฒันาลุม่น�า้เพือ่ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ การ
พัฒนาจึงควรสมดุลกับการอนุรักษ์และการรักษาการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีส�าคญัของระบบนเิวศ และไม่ควรส่งผลกระทบเกนิกว่า
ศักยภาพท่ีจะรองรับได้ของระบบนิเวศ เพื่อให้ธรรมชาติ
สามารถท�างานต่อไปได้ แนวทางนียั้งเน้นความส�าคญัของการ
รกัษาสภาพตามธรรมชาติของแม่น�า้และลุม่น�า้สาขา เพือ่รกัษา
ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศเอาไว้ 26

เพื่อด�าเนินการตามกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน การ
ประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์เสนอแนะให้
มีข้อก�าหนดส�าหรับข้ันตอนปฏิบัติเพื่ออนุมัติโครงการไฟฟ้า
พลงัน�า้ และจดัต้ังหน่วยงานและพฒันากรอบด้านนโยบายใหม่ 

กระบวนการอนุมัติโครงการประกอบด้วยสามขั้น
ตอน:

• การคัดเลือกท่ีตั้งโครงการโดยเปรียบเทียบกับ
แผนการแบ่งโซนพื้นฐาน (โครงการไฟฟ้าพลังน�้า
ท้ังหมดตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป) – ต้องมีการ 
ออกใบรบัรองให้ท�าโครงการได้ ก่อนจะมกีารลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

• การประเมินผลกระทบเชงิสะสม (CIA) ส�าหรับลุม่น�า้
สาขาหรือพื้นที่ต้นน�้าทุกแห่ง กรณีที่มีแผนก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน�้าใหม่หรือเพิ่มเติม ท้ังนี้ตาม
การวนิจิฉัยของคณะกรรมการวางแผนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา 

• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) 
ส�าหรบัโครงการ (EIA ส�าหรบัโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้
ขนาด 15 เมกะวัตต์ขึ้นไป หรือโครงการซ่ึงมีอ่าง 
เกบ็น�า้ปรมิาตร 20,000  Mm3 (cubic mega meters) 
หรืออ่างเก็บน�้าขนาด 2,500 ไร่ขึ้นไป IEE ส�าหรับ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้าระหว่าง 1 ถึง 15 เมกะวัตต์) 

ในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน กระบวนการ SEA เสนอให้คณะกรรมการร่วมเพื่อการ
วางแผนประกอบด้วยตวัแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของ
เมียนมา 

ข้อเสนอเกีย่วกบักรอบด้านนโยบายจงึประกอบด้วย:
• แผนการแบ่งโซนพื้นฐาน
• ข้ันตอนปฏิบัติและมาตรฐานของการศึกษาผล 

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) & การ
ประเมินผลกระทบเชิงสะสม (CIA) 

• นโยบายด้านไฟฟ้าพลังน�้าที่ยั่งยืน
• แนวปฏิบัติในการออกแบบส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้าท่ี

ยั่งยืน 
• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความขัดแย้ง 
• ขั้นตอนการอพยพประชาชน
• กรอบการใช้ประโยชน์ร่วมจากไฟฟ้าพลังน�้า 
• กลไกคุ้มครองพื้นที่ต้นน�้า
• กรอบนโยบายเพิ่มเติมเพ่ือการประเมินและบริหาร

จัดการผลกระทบ 
• การเก็บข้อมูลและการวิจัยเพิ่มเติม27

ข้อจ�ากัดและข้อกังวล 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ได้รับข้อมูลและจริงจังหรือไม่? 

 
กระบวนการ SEA ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการประชุมและปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางท่ีเกิดข้ึน
ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยอ้างว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 55 ครั้ง มีการตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรายงานวิธี
การและข้อมูลท่ีได้รับ ซ่ึงได้น�ามาใช้ในการปรึกษาหารือ28 

รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปถึงข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมหลายประการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 29 

แม้จะมีการด�าเนินงานเหล่านี้ แต่ก็มีข้อจ�ากัดอย่าง
ชัดเจนในกระบวนการการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ซ่ึงเป็นเหตใุห้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจ�านวนมากไม่
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมเชงิยุทธศาสตร์ หรือถกูกดีกนัไม่ให้แสดงความเห็น 

ตัวอย่างเช่น มกีารจดัประชุมเพยีงไม่กีค่ร้ังในชุมชน
ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศเมียนมา เป็นเหตุให้การปรึกษา
ครัง้นี้ไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบจากการถกูอพยพโยกย้าย 
ท้ังในอดตีและในปัจจบัุนได้อย่างแท้จรงิ30 ผูอ้พยพจากเมียนมา
หลายพนัคน ซ่ึงยงัอยู่ในประเทศไทย หลบหนจีากกองทัพพม่า
ในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการบังคับโยกย้ายและ
สงคราม พวกเขายังคงอาศยัอยู่ในท่ีพกัพงิชัว่คราวในพืน้ท่ีตาม
รมิฝ่ังพรมแดนไทย-เมียนมา หลายคนไม่สามารถเดนิทางกลบั
ไปบ้านเกดิได้เนือ่งจากยังมสีงครามในพืน้ท่ี แต่ในเวลาเดยีวกนั 
พื้นท่ีบ้านเกิดของพวกเขาตกเป็นเป้าหมายการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน�้า31 แม้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์จะยอมรับว่าผู้อพยพเหล่านี้เป็นประชากรท่ีอาจได้
รับผลกระทบจากโครงการ แต่ได้เสนอให้มีการปรึกษาหารือ
อย่างกว้างขวางกับผู้พลัดถิ่นเป็นรายโครงการเหล่านี้ (EIA)  
แทนท่ีจะหาทางแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการท�าการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 32

การมีส ่วนร ่วมอย่างจริงจังจะเกิดข้ึนได้เ ม่ือมี
มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลและความโปร่งใสส�าหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจข้อมูลท่ีน�าเสนอ และสามารถให้ความ
เห็นได้ และมีการพิจารณาความเห็นเหล่านี้อย่างโปร่งใสทั้งใน
ผลลัพธ์และรายงานของโครงการ แต่กระบวนการนี้ได้เกิด
ปัญหาขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ SEA33

• ภาษาท่ีใช้ในเอกสารกลายเป็นอปุสรรคส�าคญั มกีาร
แปลเอกสารไม่มากนักเป็นภาษาในท้องถิ่นหรือ
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 

• มีการเผยแพร่เอกสารก่อนการรับฟังความเห็นใน
กรอบเวลาสัน้ ๆ  ตวัอย่างเช่น มีการเผยแพร่เอกสาร
เพียงไม่กี่สัปดาห์ก ่อนการรับฟังความเห็นต่อ
รายงานข้อมูลพื้นฐาน ซ่ึงมีความหนามากถึง 500 
หน้า 

• ไม่มกีารเผยแพร่รายงานฉบับร่างและข้อมูลเกีย่วกบั
วิธีวิทยาล่วงหน้า แต่มีการเผยแพร่ระหว่างการ
ประชุมปรึกษาหารือ ท�าให้ผู้เข้าประชุมไม่สามารถ
ตั้งค�าถามและให้ความเห็นอย่างมีความรู้ได้ การน�า
เสนอระหว่างการประชุมมักเป็นข้อมูลเชิงเทคนิค 
และมีกรอบเวลาการเสนอเพียงสั้น ๆ ปิดกั้นโอกาส
ของการแสดงความเห็น 

• มข้ีอมลูท่ีจ�ากดัว่า ความเห็นของผูเ้ข้าร่วมได้รบัการ
พิจารณาในการจัดท�าวิธีวิทยาและกระบวนการ
อย่างไรบ้าง ตวัอย่างเช่น มีการจัดท�าแมทรกิซ์ความ
เห็นข้ึนและเผยแพร่หลายเดือน หลังการน�าเสนอ
ความเห็นไปแล้ว และค�าตอบต่อความเห็นท่ีอยู่ใน
แมทริกซ์ กลับไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนะ 

28 IFC, SEA แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2560) 

29 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 29-33. และโปรดดู IFC, ‘ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและค�าตอบ: SEA Baseline Report’ (2561) https://www.
ifc.org/wps/wcm/connect/e55b6f0e-a254-4813-ac11-c9ca2bd25e75/SEA+Comment+Matrix_final.pdf?MOD=AJPERES และ IFC, ‘ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย: SEA รายงานฉบับสมบูรณ์’ (2561). https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e27b2cd2-1657-46cc-a430-858f8682848c/SEA_Comments+Matrix_Respons-
es_Final.pdf?MOD=AJPERES

30 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC), รายงานการประเมินข้อมูลพื้นฐานตามกระบวนการ SEA: สันติภาพและความขัดแย้ง - SEA Baseline Assessment Report: 
Peace and Conflict’ (2560), น. 5 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e0d299b0-a141-44c5-84e3-7286f14bc28f/Chapter+8_SEA_Baseline+Assessment_
Peace+and+Conflict+SEA+Baseline+Assessment.pdf?MOD=AJPERES 

31 อ้างแล้ว, น. 14 

32 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 76
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การจัดท�ากรอบ “ไฟฟ้าพลังน�้าที่ยั่งยืน”

กรอบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ พัฒนามาจากแนวคิดของการพัฒนา “ไฟฟ้าพลัง
น�้าที่ยั่งยืน” ซึ่งมีข้อกังวลและข้อจ�ากัดหลายประการ

ไฟฟ้าพลังน�้าท่ีย่ังยืน เป็นค�าท่ีได้รับการส่งเสริมให้
ใช้โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน�้า แต่ไม่มีค�านิยามท่ีชัดเจน
เพียงอย่างเดียว จึงยังคงเป็นแนวคิดท่ีเปิดให้มีการถกเถียง 
ท�าให้เกดิปัญหาเมือ่มกีารพยายามจดัท�ากรอบการประเมนิผลก
ระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยุทธศาสตร์ตามแนวคดินี ้โดยเฉพาะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ SEA ไม่สามารถตกลงกัน
เกี่ยวกับนิยามของค�า ๆ นี้ได้ รายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ยอมรับว่าโครงการไฟฟ้าพลัง
น�้าขนาดกลางและใหญ่ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อท้ังระบบ
นิเวศและประชาชนในท้องถิ่น แต่บอกว่าสามารถบรรเทาผลก
ระทบเหล่านี้ได้ทั้งหมด34 

กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้า ยังมี
บทบาทส�าคญัต่อการพฒันาไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ในประเทศ 
ด้วยเหตุดังกล่าวในรายงานจึงยึดถือตามสมมติฐานท่ีเสนอใน
แผนแม่บทไฟฟ้าแห่งชาติ (National Electricity Master Plan 
- NEMP) ตามตัวอกัษร โดยไม่มีการประเมนิโครงการในบรบิท
ความต้องการและทางเลือกการวางแผนด้านพลังงานของเมีย
นมาโดยรวม รวมท้ังการพจิารณาทางเลอืกด้านพลงังานท่ีมีอยู่ 
ตัวอย่างเช่น ตามแผนดังกล่าว มีสมมติฐานว่าโครงการ
พลังงานขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ ทั้งโครงการถ่านหิน ไฟฟ้า
พลงัน�า้และก๊าซ จะสามารถผลติพลงังานได้ประมาณ 80% ของ
สดัส่วนการใช้พลงังานของประเทศภายในปี 2573 ส่วนพลงังาน
หมุนเวียนจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 10%35 ซึ่งยังเป็นสมมติฐาน
ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่อธิบายด้านล่าง 

กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน ก�าหนดข้อเสนอเกี่ยวกับ
กรอบด้านนโยบาย เพื่อก�ากับดูแลการตัดสินใจ การวางแผน
และการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า แม้ว่ากรอบดังกล่าวจะมีการ
พัฒนาอย่างมากเมื่อเทียบกับกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ แต่
ยังคงมีข้อกงัวลอย่างจรงิจงัว่า หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องขาด
ศกัยภาพและทรพัยากร ท่ีจะสามารถทบทวน ตรวจสอบ ด�าเนนิ
งาน และบังคบัใช้ตามขัน้ตอนปฏบัิตทิางสิง่แวดล้อมและสงัคม
ได้ ท�าให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากว่า จะสามารถปฏิบัติตาม
กรอบดังกล่าวได้หรือไม่ นอกจากนั้น กรอบด้านนโยบายยังไม่
ก้าวหน้าถึงข้ันจะยอมรับช่องว่างและข้อบกพร่องท่ีส�าคัญของ
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น นโยบายระดับ
ชาติและกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและการครอบครองท่ีดิน 

หากไม่มีการปิดช่องว่างเหล่านี้ ย่อมท�าให้ไม่สามารถด�าเนิน
งานตามองค์ประกอบบางส่วนของกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้
อย่างเหมาะสม เช่น นโยบายการอพยพและจัดสรรที่อยู่ใหม่

ข้อจ�ากัดของแผนการแบ่งโซนพื้นฐาน 

ระดบัคณุค่าของลุม่น�า้สาขาตามท่ีจ�าแนกในแผนการ
แบ่งโซนพื้นฐาน มีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญหลายประการ โดยการจัด
คณุค่าเหล่านีเ้กดิจากการประเมนิในเชิงชีวกายภาพในรายงาน
เท่านัน้ ท้ังในเร่ือง อทุกวทิยาและธรณสีณัฐานวทิยา นเิวศวทิยา
ทางน�้าและนิเวศวิทยาทางบก โดยไม่ครอบคลุมประเด็นทาง
สังคม อาชีพ และความขัดแย้ง 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ให้ค�าอธิบายดังนี้:

“มกีารประเมินเงือ่นไขทางสงัคม-เศรษฐกจิด้วย แต่ไม่มี
การน�าข้อมูลมาใช้ในการแบ่งโซนระดับลุ ่มน�้าสาขา 
เนื่องจากถือว่าเป็นตัวช้ีวัดท่ีบกพร่องและไม่ส�าคัญ ใน
การจัดระดับคุณค่าท่ีได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าพลังน�้า 
ในขณะท่ีธรณีสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาทางน�้า มี
คณุค่าพืน้ฐานส�าคญัต่อคณุลกัษณะเชงิสะสมของแม่น�า้
และล�าน�า้สาขาตลอดท้ังลุม่น�า้สาขา แต่คณุลกัษณะทาง
สงัคม-เศรษฐกจิท่ีได้รบัผลกระทบจากการพฒันาไฟฟ้า
พลังน�้า เป็นข้อมูลท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับแต่ละพ้ืนท่ี
โครงการ ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อมูลนี้จึงเป็นตัวชี้วัดที่ไม่
ดีพอและไม่สามารถบ่งบอกถึงผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ 
ลุ่มน�้าสาขาทั้งหมดได้”36

“ในท�านองเดยีวกนั มีการประเมนิสถานะของการขัดกนั
ด้วยอาวธุด้วย แต่ไม่มีการน�าข้อมูลมาใช้ในการแบ่งโซน
ระดบัลุม่น�า้สาขา เนือ่งจากความขัดแย้งเป็นสถานการณ์
ท่ีอาจเปลีย่นแปลงและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได้ โดย
ในบางกรณีอาจได้รับการคลี่คลายและจัดการได้เมื่อ
เวลาผ่านไป”37

ค�าอธิบายนี้ตรงข้ามกับข้อมูลท่ีได้มาจากรายงาน
ข้อมูลพื้นฐาน ในบทที่ว่าด้วยความขัดแย้งและบทอื่น ๆ ของ
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงอธิบายให้เห็นสภาพสงครามความขัดแย้งในเมียนมาท่ี 

34. โปรดดู IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), Section 6

35.  IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 24 

36. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 56-7 

37. IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 57

เกิดขึ้นมาอย่างลึกซ้ึงและยาวนานหลายทศวรรษ38 แม้ว่า
คุณลักษณะและระดับของข้อมูลดิบและข้อมูลจากหัวข้อด้าน
สังคมและอาชีพและความขัดแย้ง จะแตกต่างจากข้อมูลใน
ประเดน็ชีวกายภาพ แต่ข้อค้นพบในประเด็นเหล่านีก้อ็าจได้รับ
การประเมินแยกส่วนกัน และสามารถน�าข้อมูลมารวมกันภาย
หลังเพือ่จดัระดบัชวีกายภาพ และน�ามารวมไว้ในแผนการแบ่ง
โซนพื้นฐานได้ 

การตัดข้อมูลด้านสังคมและอาชีพและความขัดแย้ง
ออกจากแผนการแบ่งโซนพื้นฐาน ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากังวล
ในข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของการประเมินผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ ตวัอย่างเช่น ลุม่น�า้สาขาแม่น�า้เตง็
และแม่น�้าปอนในลุ่มน�้าสาละวิน ต่างถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
ขัดแย้ง และมีคะแนนสูงมากในเชิงความเปราะบางด้านสังคม
และอาชีพ39 อย่างไรก็ดี กลับมีการจ�าแนกว่าลุ่มน�้าสาขาท้ัง
สองเป็นตัวเลือก “ที่ดี” หรือเป็นไปได้ส�าหรับการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน�้าในอนาคต40 แม้จะมีหมายเหตุว่าอาจจ�าเป็นต้องมีการ
ประเมินความอ่อนไหวด้านความขัดแย้งเพิ่มเติม ก่อนด�าเนิน
การใด ๆ ต่อไป 

ด้วยเหตุดังกล่าว การประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ บ่งช้ีว่าความเปราะบางด้านสงัคมและ
อาชพีและความขดัแย้ง จงึเป็นปัจจยัท่ีสามารถประเมนิได้อย่าง
เป็นผลในระดับท่ีตั้งโครงการหรือระดับโครงการ โดยผ่านการ
ประมวลข้อมูลจากการประเมนิผลกระทบเชงิสะสม การประเมนิ
ความอ่อนไหวด้านความขัดแย้ง และกลไกใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
แทนท่ีจะพิจารณาประเด็นเหล่านี้ในระดับการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ของไฟฟ้าพลังน�้า จึงท�าให้เกิดค�าถามส�าคัญว่า จะ
มีการจัดล�าดับความส�าคัญของความเปราะบางด้านสังคมและ
อาชีพ และความเสี่ยงต่อความขัดแย้งอย่างไร ส�าหรับการ
วางแผนไฟฟ้าพลังน�้าในอนาคต โดยจะมีการพิจารณาปัจจัย
เหล่านี้เพื่อตัดบางโครงการออกจากการพิจารณาหรือไม่   

แผนการแบ่งโซนพื้นฐานไม่จ�าแนกอย่างชัดเจน
ระหว่างการปฏิบัติต่อลุ่มน�้าสาขาท่ีมีคุณค่าระดับ “ต�่า” และ 
“กลาง” ในการแบ่งโซนลุ่มน�้าสาขา เป็นเหตุให้ลุ่มน�้าสาขาที่มี
คะแนนสงูส�าหรับคุณค่าระดับ “กลาง” และมีคะแนนสงูท้ังในแง่

สังคมและอาชีพและความขัดแย้ง อาจได้รับการพิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมส�าหรบัการพฒันาไฟฟ้าพลงัน�า้ โดยเฉพาะหาก
มโีครงการไฟฟ้าพลงัน�า้อยู่ในพืน้ท่ีอยู่แล้ว โดยไม่ค�านงึถงึผลก
ระทบที่สืบทอดมาของโครงการเหล่านี้ 

ข้อกังวลต่อมาได้แก่ กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน
อนุญาตให้มี “การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าท่ีมีผลกระทบ
ต�่าในลุ่มน�้าสาขาท่ีมีคุณค่าระดับสูง” แม้รายงานจะเสนอให้
อนุรักษ์ลุ ่มน�้าสาขาท่ีมีคุณค่าระดับสูงให้ปลอดพ้นจากการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าในกรณีทั่วไป แต่ก็มีเงื่อนไขเปิดโอกาสให้
สามารถพฒันาโครงการขนาดเลก็ท่ีมีผลกระทบต�า่ตามเงือ่นไข
ที่เข้มงวด โดยให้ข้อสังเกตว่าโครงการเหล่านี้มีบทบาทส�าคัญ
ในการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าท่ีพึ่งพา
ได้และมีราคาเหมาะสม รวมทั้งชุมชนที่อยู่นอกระบบสายส่ง41 
แม้รายงานจะเสนอหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดเป็นการเฉพาะ
ส�าหรบัการพฒันาโครงการในลุม่น�า้สาขาท่ีมคีณุค่าระดบัสงู แต่
ก็มีความเสี่ยงว่าข้อยกเว้นเหล่านี้อาจกลายเป็น “ช่องโหว่” ให้
มีการพัฒนาเกิดข้ึนในลุ่มน�้าสาขาซ่ึงท�าหน้าท่ีส�าคัญในทาง
นเิวศและสงัคม โดยไม่มีข้อก�าหนดท่ีชัดเจนเพ่ือจ�ากดัประเภท
หรือส่วนผสมของโครงการที่อาจพัฒนาได้ 

กรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีพื้นฐานมาจากวิธีการ 
“แลกเปลี่ยน” ลุ่มน�้าสาขา หมายถึงว่าอาจมีการอนุรักษ์ลุ่มน�้า
สาขาท่ีมคีณุค่าทางนเิวศระดบัสงูและยงัไม่ได้รบัการพัฒนาเอา
ไว้ แต่แลกด้วยการพัฒนาโครงการในลุ่มน�้าสาขาท่ีมีคุณค่า
ระดับต�า่กว่าและมโีครงการไฟฟ้าพลงัน�า้อยู่แล้ว โดยจดัให้เป็น
ลุม่น�า้สาขา “เพือ่การใช้งานหนกั (workhorse)” “ท้ังนีเ้พ่ือตอบ
สนองเป้าหมายการผลิตพลังงาน” ส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้า42 ซึ่ง
แม้จะให้ประโยชน์ในแง่การอนุรักษ์ แต่แนวทางนี้ท�าให้เกิด
ค�าถามต่อกระบวนการท่ีจะน�ามาใช้คดัเลอืกลุม่น�า้สาขาท่ีเหมาะ
สมกับการพัฒนา และความสามารถของชุมชนที่ได้รับผลกระ
ทบในลุ ่มน�้าสาขาเหล่านี้ ท่ีจะสามารถออกความเห็นใน
กระบวนการตัดสินใจได้ การกีดกันการจัดระดับคุณค่าทาง
สังคมและอาชีพและความขัดแย้งออกจากการแบ่งโซนลุ่มน�้า
สาขา จึงท�าให้เกิดข้อกังวลอย่างชัดเจน

38 โปรดดู IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 73-74; IFC, ‘รายงานการประเมินข้อมูลพื้นฐานตามกระบวนการ SEA: สันติภาพและความขัดแย้ง - SEA 
Baseline Assessment Report: Peace and Conflict’ (2560)  

39 บรรษัทเงนิทุนระหวา่งประเทศ (IFC), การประเมนิระดบัลุม่น้�าสาขา: การประเมินผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเชิงยุทธศาสตรข์องภาคไฟฟา้พลงัน้�าในเมยีนมา, (2560), 
น. 36 < https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f6aaa8d3-0954-4357-8648-bb5e5221d336/Final_Sub-basin+evaluation.14.02.18_Final+%281%29.pdf?MOD=A-
JPERES>  

40 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 66-7

41 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 62 

42 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 64 
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กล่อง 5: การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าแบบแม่น�้าไหลผ่าน
 
กรอบการพฒันาท่ีย่ังยืนครอบคลมุหลกัเกณฑ์ว่าด้วย “การให้ความส�าคญักบัโครงการเข่ือนแบบให้น�า้ไหลผ่านมากกว่า

เขื่อนแบบกักเก็บน�้า”43 แม้ว่าโครงการไฟฟ้าพลังน�้าแบบแม่น�้าไหลผ่าน อาจช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบบางส่วนจากเขื่อนที่มีอ่าง
เก็บน�้าขนาดใหญ่ได้ รวมท้ังการสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ แต่การเรียกช่ือของเข่ือนเช่นนี้ ยังมักบ่งชี้ถึงผลกระทบท่ีค่อนข้าง
จ�ากัด และเป็นการบิดเบือนข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปร่วมกันถึงค�าว่า “แม่น�้าไหลผ่าน” เป็นเหตุให้มักมีการใช้ค�า ๆ นี้มา
ใช้กับโครงการเขื่อนที่อาจมีอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ หรือต้องกักเก็บน�้าเป็นเวลานานเช่นกัน การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าแบบแม่น�้าไหล
ผ่านดงักล่าว จงึสามารถส่งผลกระทบร้ายแรง โดยเฉพาะในแง่ท่ีรบกวนต่อแบบแผนของน�า้หลากตามฤดกูาล หรือในช่วงท่ีมีการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มที่ การผลิตไฟฟ้าพลังน�้าแบบแม่น�้าไหลผ่านมักสร้างในลักษณะเป็นเขื่อนขั้นบันได และมีผลกระ
ทบเชิงสะสมต่อการอพยพของสัตว์น�้าและการดักจับตะกอนเอาไว้ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน Run-of-River Hydro Factsheet ที่ <www.internationalrivers.org/resources/swin-
dling-the-Mekong-run-of-river-hydro-16836> 44

ความขัดแย้ง ปัญหาที่สืบทอดมาและสิทธิมนุษยชน 

ปัญหาส�าคญัหลายประการจากการพฒันาไฟฟ้าพลงั
น�้าในเมียนมา รวมทั้งปัญหาที่สืบทอดมาจากโครงการในอดีต 
ความขัดแย้งในอดตีและปัจจบัุน และการปกป้องสทิธมินษุยชน 
เป็นประเดน็ท่ีได้รบัการพจิารณาในการประเมนิและรายงานข้ัน
พื้นฐาน อย่างไรก็ดี กลับไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ
ในรายงานว่าด้วยบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทั่วไป 

มรดกจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าในเมียนมา 
ครอบคลุมปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่ง
แวดล้อม และการบังคบัโยกย้ายประชาชนท่ีเกดิข้ึนมายาวนาน 
ซ่ึงยงัคงเป็นผลกระทบท่ีเกดิข้ึนต่อชุมชนท้ังภายในและนอกเมีย
นมา แม้รายงานจะกล่าวถึงความส�าคัญในการพิจารณาปัญหา
ที่สืบทอดมาเหล่านี้ แต่การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน กลับแทบไม่ได้
อธิบายว่า การปฏิบัติมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ในอนาคต จะท�าให้สถานการณ์ความขัด
แย้งเลวร้ายลงอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา 

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับประเด็น
นี้ในระดบัโครงการหรอืระดบัลุม่น�า้สาขา โดยมีการเสนอเคร่ือง

มอืและกลไกท่ีครอบคลมุการประเมนิความอ่อนไหวด้านความ
ขัดแย้ง และการจัดสรรการใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้เครื่องมือ
และกลไกเหล่านี้จะมีความส�าคัญ แต่จ�าเป็นต้องมีการด�าเนิน
งานมากขึ้นเพื่อประกันว่า ความขัดแย้ง สิทธิมนุษยชน และ
ปัญหาท่ีสบืทอดมาเหล่านี ้จะได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงัในข้ัน
ตอนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น รวมท้ังในระดับนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ด ้วยเหตุดังกล่าวจึงจ�าเป ็นต้องมีการวางแผน
โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ รวมท้ังโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ โดย
เช่ือมโยงกับกระบวนการสันติภาพท่ีก�าลังเกิดข้ึน และการต้ัง
ค�าถามเกี่ยวกับอธิปไตยด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรรมาภิ
บาล ตัวอย่างเช่น อาจมีการพิจารณาการกระจายอ�านาจการ
ผลิตไฟฟ้า มากกว่าทางเลือกท่ีเสนอในกระบวนการ SEA 
เนื่องจากอาจมีความเหมาะสมมากกว่าในบริบทของระบบ
การเมืองแบบสหพันธรัฐ และอาจเป็นทางเลือกท่ีน่าพอใจ
ส�าหรับชุมชนชาติพันธุ์และหน่วยงานภาคประชาสังคมจ�านวน
มาก ท้ังยังช ่วยสนับสนุนให ้ เกิดระบบพลังงานท่ีเป ็น
ประชาธิปไตยและมีความเท่าเทียมมากขึ้น  

43 FC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 63

44 International Rivers, ‘บิดเบือนข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังน้�าแบบแม่น้�าไหลผ่านในแม่น้�าโขง - Swindling the Mekong: Run-of-River Hydro’ (2561) 

ไฟฟ้าพลังน�้าในสัดส่วนการใช้พลังงานของเมียนมา

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ระบุถงึ “เป้าหมาย” ส�าหรบัศกัยภาพการผลติไฟฟ้า
พลงัน�า้ขนาดใหญ่ท่ีอาจเกดิข้ึนภายใต้กรอบการพฒันาท่ีย่ังยืน45 

ตัวเลขนี้แสดงค่าประมาณการณ์ท่ีหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency - JICA) ได้ใช้ ในการปรับปรุงแผนแม่บทไฟฟ้าแห่ง
ชาติ46 รายงานการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยุทธ-
ศาสตร์ เสนอแนะให้มีก�าลังผลิตประมาณ 12,200 เมกะวัตต์ 
จากโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดกลางถึงใหญ่ ซ่ึงสามารถ
ด�าเนนิการได้ภายใต้กรอบการพฒันาท่ีย่ังยืน ท้ังยังมีข้อสงัเกต
ว่า “ไม่สามารถคาดการณ์” ปรมิาณการผลติของโครงการไฟฟ้า
พลงัน�า้ขนาดเลก็กว่า 10 เมกะวตัต์ และโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ 
“ที่มีผลกระทบต�่า” ในลุ่มน�้าสาขาที่มีระดับคุณค่าสูงได้47

ค่าประมาณการณ์ของพลังงานในแผนแม่บทไฟฟ้า
แห่งชาติท่ีปรับปรุงใหม่ ไม่ได้เกิดจากการะบวนการท่ีโปร่งใส 
และยังให้ความส�าคัญกับโครงการผลิตไฟฟ้าท่ีรวมศูนย์และมี
ขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของ
ประเทศ มากกว่าการพิจารณาทางเลือกอ่ืน รวมท้ังการผลิต
แบบกระจายอ�านาจและอยู่นอกโครงข่ายสายส่ง แม้ว่าการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เน้นความ
ส�าคญัของกระบวนการกระตุน้การมีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสีย แต่ค่าประมาณการณ์ส�าหรับไฟฟ้าพลังน�้าในการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ กลับเช่ือมโยงกับ
กระบวนการวางแผนพลังงานในร่างแผนแม่บทไฟฟ้าแห่งชาติ 
ซ่ึงไม่ได้เกดิจากกระบวนการท่ีโปร่งใส มกีารปรกึษาหารือ หรือ
มีส่วนร่วมเลย 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ มเีนือ้หาเพยีงสงัเขปเกีย่วกบัไฟฟ้าพลงัน�า้ในบริบท
การวางแผนพลังงาน48 แม้จะกล่าวถึงทางเลือกพลังงานอื่น ๆ 
แต่โดยรวมแล้ว รายงานให้ความส�าคญักบับทบาทของพลงังาน
ทางเลอืกน้อยเกนิไป เมือ่เทียบกบัโครงการแบบรวมศนูย์ขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงผ่านโครงข่ายระดับประเทศ ทางเลือกเหล่านี้
รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ท้ังพลังงานแสงแดดและลม และ
ระบบการส่งไฟฟ้านอกเหนือจากโครงข่ายสายส่งและเป็นรูป

แบบท่ีกระจายอ�านาจ รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ยังให้ความส�าคญักบัประสทิธภิาพด้าน
พลงังาน และการวางแผนการจดัการด้านอปุสงค์พลงังานน้อย
เกินไป49 แม้จะระบุถึงการปรับปรุงเข่ือนชลประทานให้มี
ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน�้า แต่จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่ม
เติม ปัจจุบันมีเขื่อนชลประทานหลายร้อยแห่งทั่วประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสร้างเข่ือนใหม่ การปรับปรุงเขื่อน
ชลประทานเหล่านี้ให้ผลิตไฟฟ้าได้ อาจส่งผลกระทบน้อยกว่า 

การประเ มินผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมเ ชิง
ยุทธศาสตร์ ยังตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า วัตถุประสงค์ส�าคัญของ
ไฟฟ้าพลังน�้าในเมียนมาคือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออก50 ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบสมมตฐิานนี ้ท้ังยังควรมีการประเมิน
เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน ประโยชน์ และทางเลือกอื่น ๆ  
กับการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่เพื่อส่งออก ประสบการณ์
จากประเทศอืน่ ๆ  ในภมูภิาคแสดงให้เห็นว่า โครงการส่งออกไฟ
ฟ้าพลงัน�า้ดเูหมือนจะให้ประโยชน์ในทางเศรษฐกจิกบัประเทศ
น�าเข้าและบริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่อาจให้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย
กบัประชาชนในท้องถิน่ โดยควรมีการประเมินต้นทุนและความ
เสียหายด้านนิเวศวิทยาเพิ่มเติมด้วย51

ท้ังการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ หรือข้อเสนอแนะ ได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนและ
ความเสีย่งหลายประการ เกีย่วกบัความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดกลางถึงใหญ่ แต่ไม่พูดถึงในราย
ละเอียด รวมทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ความเสี่ยง
ท่ีจะกลายเป็นทรพัย์สนิท่ีถกูท้ิงร้าง ส�าหรบัโครงการไฟฟ้าพลงั
น�้าขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ในอนาคต 
เนื่องจากพลังงานทางเลือกมีต้นทุนลดลงเรื่อย ๆ รวมท้ัง
พลังงานลมและแสงแดด ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อโครงการไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดกลางถึงใหญ่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศและแบบแผนด้านอุทกวิทยา โดยเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ52 จ�าเป็นต้องมีการศึกษาความ
เสี่ยงแต่ละชนิดเหล่านี้เพิ่มเติม และน�าข้อมูลมาพิจารณาก่อน
การตัดสินใจใด ๆ

45 FC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 20  

46 ตามข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ สัดส่วนของแผนการผลิตพลังงานในปี 2573 ในแผนแม่บทไฟฟ้าแห่งชาติ ครอบคลุม
ไฟฟ้า 13,194 เมกะวัตต์จากไฟฟ้าพลังน้�า คิดเป็น 53% ของก�าลังผลิตทั้งหมด IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 24  

47 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 70 

48 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 22-4 

49 การศึกษาเมื่อปี 2558 ของธนาคารพัฒนาเอเชียเรื่อง ประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าระดับชาติและนโยบายการอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์และโรดแมปส�าหรับเมียนมา ระบุถึง
โอกาสที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยรวมกันถึง 8,253 GWh ซึ่งนับเป็นปริมาณสูง ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), TA 8356-MYA, รายงานฉบับสมบูรณ์: National 
Energy Efficiency and Conservation Policy, Strategy and Roadmap for Myanmar, ธันวาคม 2558, https://www.adb.org/projects/documents/mya-46389-001-
tacr

50 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 5 

51 โปรดดู ตัวอย่างเช่น Apisom Intralawan, David Wood and Richard Frankel, การประเมินทางเศรษฐกิจต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้�าในลุ่มน้�าโขงตอนล่าง - Eco-
nomic Evaluation of Hydropower Projects in the Lower Mekong Basin’, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย มีนาคม 2560 https://www.mrcmekong.org/assets/
Uploads/Final-report-mekong-Study-March-2017-8.pdf 

52 IFC, SEA รายงานฉบับสมบูรณ์ (2561), น. 21  



16

ทางเลือกในอนาคต 

แม้จะมีข้อจ�ากดัท่ีส�าคญั การประเมนิผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ท�าให้เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอ
แนะท่ีมีคณุค่า ส�าหรบัการอภปิรายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน�้าในประเทศ  

ประการแรก เนือ่งจากมกีารเสนอการศกึษาครัง้นี้ให้
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนนโยบาย จึงอาจเป็น
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้าง
ขวาง เกี่ยวกับประเด็นส�าคัญของไฟฟ้าพลังน�้า ตัวอย่างเช่น 
แม้ว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ในบทที่ว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง ให้ข้อมูลพ้ืนฐานในการท�าความเข้าใจความ
สมัพันธ์ระหว่างไฟฟ้าพลงัน�า้ ปัญหาท่ีสบืทอดมาและความขดั
แย้ง ในกระบวนการจัดท�านโยบาย เป็นข้อมูลที่สามารถน�าไป
สู่การอภิปรายเพิ่มเติม และอาจใช้เพื่อต่อต้านแม่แบบการ
พัฒนาท่ีมองข้ามความส�าคัญของความเสี่ยงจากความขัดแย้ง 
อย่างเช่น แม่แบบ “ธุรกิจเพื่อสันติภาพ”  

ประการท่ีสอง การประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ท�าให้เกิดเวทีท่ีผลิตองค์ความรู้ ส่ง
เสรมิให้เกดิการศกึษาเพิม่เตมิ และท�าให้กรอบด้านนโยบายเพือ่

การตัดสินใจเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับสัดส่วนการใช้พลังงานในบทบาทของไฟฟ้าพลังน�า้ใน
เมยีนมา รวมท้ังทางเลอืกพลงังานอ่ืน ๆ  และทางเลอืกในการก
ระจายไฟฟ้า มีการพจิารณาความจ�าเป็นเร่งด่วนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีท่ีแตกต่างกนั และระดบัคณุค่าซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีสามารถ
ใช้ในการวางแผนพลังงาน ข้อมูลจากการวิเคราะห์ควรเช่ือม
โยงกับประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรพัยากรธรรมชาต ิในบรบิทของกระบวนการสนัตภิาพท่ียังไม่
สิน้สดุ รวมท้ังบทบาทท่ีมากขึน้ของการผลติไฟฟ้าแบบกระจาย
อ�านาจในระบบสหพันธรัฐ 

ประการสุดท้าย ข้อเสนอแนะให้อนุรักษ์แม่น�้าสาย
ประธานและลุม่น�า้สาขาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพระดบั
สูง และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบนิเวศแม่น�้าในเมีย
นมา และการคุม้ครองสทิธขิองชุมชนท้องถิน่ท่ีต้องพึง่พาแม่น�า้
เหล่านี้  

จ�าเป็นต้องมีการสนบัสนนุข้อเสนอแนะนี้ในระยะยาว 
และควรมีการน�ามาใช้เพื่อการรณรงค์กดดันของขบวนการ
เคลื่อนไหวระดับโลกในเมียนมา เพื่อการคุ้มครองแม่น�้าและ
สิทธิของชุมชนที่ต้องพึ่งพาแม่น�้าอย่างถาวร


