จดหมายเปดผนึก
เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง
19 มกราคม 2554
เรื่อง

กระบวนการพิจารณาเขื่อนไซยะบุรีที่เปนไปอยางเรงรัด และปราศจากการ
แสดงความรับผิดชอบที่แทจริงของผูมีสวนเกี่ยวของ

เรียน

ประธานเจาหนาที่บริหาร สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง

สําเนาถึง ตามรายนามแนบทาย
ตามที่ ทางสปป.ลาว ไดแสดงเจตนาที่จะสราง เขื่อนไซยะบุรี ทางตอนเหนือของประเทศลาว
โดยขอใหคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (เอ็มอารซี) นําโครงการดังกลาวเขาสูกระบวนการ
“ประกาศเจตนา การรับฟงความคิดเห็น และขอตกลงลวงหนา” (Procedures for Notification,
Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ภายใตขอตกลงแมน้ําโขง (Mekong
Agreement) ป 2538 ซึ่งประเทศไทยลงนามรวมกันกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม นั้น
เรา เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง มีขอเปนหวง ความเห็น และขอเรียกรอง ตอ
กระบวนการการจัด “เวทีรับฟงความความคิดเห็นจากผูม
 ีสวนไดเสียกรณีโครงการไฟฟาพลังน้ํา
ไซยะบุรี” ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะสํานัก
เลขานุการของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงของประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดขึ้นใน 3 พื้นที่ริม
แมน้ําโขง ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจังหวัด
นครพนม ติดตอกันในชวงเวลาสั้น ๆ คือในวันที่ 22, 29 และ 31 มกราคมตามลําดับ ดังนี้
1. กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเปนไปอยางเรงรัด ไมมีขอมูลที่เพียงพอ และไมมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง คือจนถึงขณะนี้ ยังไมปรากฏวากรมทรัพยากรน้ํา ผูจัดเวที
สาธารณะ ไดเปดเผยขั้นตอนและรายละเอียดของเวทีที่กําลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งไมมี
การเปดเผยขอมูลและเอกสารที่จําเปน ซึ่งไดแก รายงานการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (EIA) ของเขื่อนไซยะบุรี และรายงาน “การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” (Strategic Environmental Assessment - SEA)
ฉบับเต็ม ที่แปลเปนภาษาไทยตอประชาชนไทย โดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูตามแนว
แมน้ําโขงที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว
2. การพิจารณาโครงการเขื่อนไซยะบุรี ควรตองทําหลังจากผลกระทบของเขื่อนบน
แมน้ําโขงสายหลักทั้งหมดไดรับการพิจารณา และรับรูรับฟงโดยกวางขวางเสียกอน
ดังที่รายงาน “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” (SEA) ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเอง ไดชี้ใหเห็นวา โครงการเขื่อนกั้นแมน้ําโขงสายหลัก
ที่กําลังมีการเสนออยูในขณะนี้ จะกอผลกระทบดานนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่รายแรง ทั้งที่เปนผลกระทบภายในประเทศ และผลกระทบขามพรมแดน
ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงและรัฐบาลในประเทศ
แมน้ําโขงทุกประเทศที่จะตองเปดเผบขอมูลทั้งหมดของโครงการเขื่อนบนแมน้ํา
โขงสายหลักทุกโครงการ และจัดทํากระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนทุกภาค
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สวนไดแสดงความเห็นตอโครงการเหลานี้ในภาพรวม และโดยเฉพาะประชาชนผูจะ
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากแตละโครงการดวย
3. กระบวนการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเทานั้น ทําใหมีความเปนไปได
อยางยิ่ง ที่ประเด็นสําคัญอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นดานพลังงานจะถูกละเลย ทั้งนี้
โครงการเขื่อนไซยะบุรี ตลอดจนเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักทั้งหมด ไดรับการ
โตแยงมาโดยตลอดวา จะไมเปนประโยชนตอระบบไฟฟาของไทย ซึ่งยังมีการ
คาดการณความตองการการใชไฟฟาที่มแ
ี นวโนมที่สูงเกินจริงมาโดยตลอด ดังเห็น
ไดจากการที่ไฟฟาสํารองของไทยยังอยูในระดับสูง โดยเขื่อนเหลานี้จะกลายเปน
ภาระที่ไมจําเปนตอผูบริโภค เนื่องจากเปนเขื่อนที่มีกําลังผลิตพึ่งพาได ต่ํากวากําลัง
ผลิตติดตั้งที่ระบุไวอยางมาก การพึ่งพาเขื่อนเหลานี้จึงนาจะเปนการเพิ่มปญหา
ใหกับระบบไฟฟาของไทย มากกวาการสรางความมั่นคง ทั้งนี้ ไฟฟาจากโครงการ
ไซยะบุรีมีแนวโนมที่จะมีราคาแพงกวาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ดวย
เราเห็นวา กระบวนการจัดเวทีรับฟงความเห็นใด ๆ ก็ตามที่มีความหมาย ไมอาจ
ละเลยขอถกเถียงดานพลังงานเหลานี้ได
4. จนถึงขณะนี้ หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่มีสวนไดสวนเสียใน
โครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งไดแก รัฐบาล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท ช. การชาง และธนาคารพาณิชยชั้นนํา 4 แหงที่กําลังพิจารณาเงินกูแก
โครงการนี้ ยังไมเคยชี้แจงขอมูลหรือใหคาํ อธิบายที่สังคมไทยควรรับรู โดยเฉพาะ
ในเรื่องความจําเปนของโครงการเขื่อนไซยะบุรี และมาตรฐานดานจริยธรรมหรือ
ความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility) ของนักลงทุนและ
สถาบันการเงิน
เรา เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง ตามรายนามขางลางนี้ จึงเห็นวา
กระบวนการผลักดันใหเกิดการพิจารณาสรางโครงการเขื่อนไซยะบุรี ที่กําลังดําเนินไปอยาง
เรงรัด มีลักษณะไมโปรงใส ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และปราศจากการแสดงความ
รับผิดชอบที่แทจริงของผูมีสวนเกี่ยวของ จึงขอเรียกรองใหระงับการเรงรัดกระบวนการใด ๆ ก็
ตาม ที่จะนําไปสูความเห็นชอบใหกอสรางเขื่อนไซยะบุรี รวมทั้งกระบวนการภายใตการ
“ประกาศเจตนา การรับฟงความคิดเห็น และขอตกลงลวงหนา” (Procedures for Notification,
Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ไว จนกวากระบวนการนั้น ๆ จะดําเนินการ
ภายใตหลักการความโปรงใส มีสวนรวมที่แทจริงของภาคประชาชน มิฉะนั้นแลว โครงการยอม
ขาดความชอบธรรม และผูมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันโครงการ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)
กป.อพช. ภาคเหนือ
กป.อพช. ภาคอีสาน
กป.อพช. ภาคเหนือลาง/กลาง
กป.อพช. ภาคใต
โครงการฟนฟูนิเวศในภูมิภาคแมน้ําโขง
เครือขายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแมน้ําโขง
สมัชชาคนจน
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
โครงการพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
โครงการแมน้ําเพื่อชีวิต
สถาบันสันติประชาธรรม
คณะทํางานวาระทางสังคม
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คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
โครงการรณรงคเพื่อแรงงานไทย
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก
คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ
เครือขายผูไดรับผลกระทบกรณีเหมืองแรทองคําสามจังหวัด (พิจิตร-พิษณุโลก-เพชรบูรณ)
โครงการพัฒนาความเปนธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มูลนิธิพัฒนาแรงงานนอกระบบ
มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ภาคตะวันออก
เครือขายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร
เครือขายผูหญิงภาคอีสาน
ศูนยสมุนไพรตะบัลไพร จังหวัดสุรินทร
เครือขายทรัพยากรดินน้ําปาภาคเหนือตอนลาง
โรงเรียนแมน้ําโขง จังหวัดเชียงใหม
เครือขายผูหญิงกับสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
Rainbow Dream Group จังหวัดเชียงใหม
สํานักขาวประชาธรรม จังหวัดเชียงใหม
จากเครือขายสุขภาพชาติพันธุบนพื้นที่สูง(คชส.) จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม
สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ําสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน
เครือขายองคกรชุมชนการจัดการทรัพยากร ลุมน้ําจังหวัดแมฮองสอน
เครือขายการจัดการทรัพยากรลุมน้ําสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน
กลุมดอยหมอกเพื่อการพัฒนา จังหวัดแมฮองสอน
เครือขายปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร
มูลนิธิพะเยาเพื่อพัฒนา
ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.ชาติ)
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต
ศูนยกฏหมายและสิทธิชุมชน พื้นที่อันดามัน
สําเนาถึง:
นายสาธิต วงศหนองเตย
รัฐมนตรีวาการสํานักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
คณะมนตรี (Council Committee) กรรมาธิการแมน้ําโขง
นายลิม เคียน เฮา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรน้ําและอุตุนิยมวิทยา
ประธานคณะกรรมการแมนา้ํ โขงแหงชาติ กัมพูชา
นายสุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานคณะกรรมการแมนา้ํ โขงแหงชาติไทย
นางเข็มแพง พลเสนา
หัวหนาสํานักงานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม (WREA)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการแมนา้ํ โขงแหงชาติ สปป.ลาว
ดร. ฟาม โกย เหวียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานคณะกรรมการแมนา้ํ โขงแหงชาติ เวียดนาม
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คณะกรรมการรวม (Joint Committee) กรรมาธิการแมน้ําโขง
นายซิน นินี
รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการรวม
กรรมาธิการแมน้ําโขง กัมพูชา
นายโชติ ตราชู
รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการรวม
กรรมาธิการแมน้ําโขง ประเทศไทย
นางมอนมะนี นอยบัวกอง
เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติ สปป.ลาว
ดร.เลอ ดัก จุง
ผูอํานวยการ
สมาชิกคณะกรรมการรวม
คณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติ เวียดนาม
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายจตุพร บุรุษพัฒน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
นางผกาวรรณ จุฟามาณี
ผูอํานวยการสวนงานคณะกรรมการลุมแมน้ําโขง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ช. การชางจํากัด (มหาชน)
นายอัศวิน คงสิริ - ประธานกรรมการบริษัท
นายปลิว ตรีวิศวเวทย - ประธานกรรมการบริหาร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายดอน ปรมัตถวินัย
นายถวัลยศักดิ์ สุขะวรรณ
ดร. ภาวิช ทองโรจน
นายณรงค แสงสุริยะ
นายประเสริฐ มริตตนะพร
นายรัฐ สันตอรรณพ
นายกําธร ตรีวิศวเวทย
ดร. อนุกูล ตันติมาสน
ธนาคารพาณิชยของไทย
นางกรรณิการ ชลิตอาภรณ
กรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารไทยพาณิชย
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารกรุงเทพ
นายบัณฑูร ล่ําซํา
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจ
 ัดการ
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ธนาคารกสิกรไทย
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
กรรมการผูจัดการ
ธนาคารกรุงไทย
กลุมผูใหทุน (Development Partners) ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank [ADB])
ธนาคารโลก (World Bank)
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)
ออสเตรเลีย
เบลเยียม
เดนมารก
สหภาพยุโรป
ฟนแลนด
ฝรั่งเศส
เยอรมันนี
ญี่ปุน
เนเธอรแลนด
นิวซีแลนด
สวีเดน
สหรัฐอเมริกา
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