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เรื่อง
ถึง

ขอเรียกรองใหระงับกระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนา และขอตกลง (PNPCA) และ
ยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี
นายเจเรมี เบิรด ประธานเจาหนาที่บริหาร สํานักเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC)

พวกเราเขียนจดหมายฉบับนีเ้ พื่อแสดงความไมเห็นดวยกับการเขาสูกระบวนการแจง ปรึกษาหารือ
ลวงหนาและขอตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement [PNPCA]) ของ
โครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเสนอสรางบนแมน้ําโขงสายหลัก ในเขตแขวงไซยะบุรี ประเทศสปป.ลาว
ซึ่งมีการประกาศในหมายขาวของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2553 ที่ผานมา ทั้ง
ที่ในขณะนี้ มีหลักฐานมากมายจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเอง แสดงใหเห็นวา เขื่อน
ไซยะบุรี จะเปนโครงการที่สรางความเสียหายรายแรง และไมสมควรจะใหเดินหนาตอไป 1
เอกสารโครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งถูกสงไปยังสํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงโดย
รัฐบาลลาว เพื่อนําไปสูการดําเนิน กระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง (PNPCA)
ดังกลาวนัน้ ยังไมมีการเปดเผยตอสาธารณะ อันเปนการแสดงใหเห็นความลมเหลวอยางสิ้นเชิงใน
ประเด็นความโปรงใส ซึ่งเปนประเด็นที่ถูกอางมาโดยตลอดวาเปนหัวใจของกระบวนการ แจง
ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง (PNPCA) ซึ่งเปนกระบวนการภายใตขอตกลงวาดวยการพัฒนาแม
นาโขงอยางยั่งยืนป 2538 นี้ โดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงไดระบุไววาเปนกระบวนการสําหรับ
รัฐบาลในประเทศแมน้ําโขงในการ “รวมกันทบทวนในโครงการเขื่อนใด ๆ ก็ตามที่ถูกเสนอใหสราง
ขึ้นบนแมน้ําโขงสายหลัก เพือ่ นําไปสูความเห็นรวมกันวา ควรจะใหโครงการนั้น ๆ ดําเนินการตอไป
หรือไม” 2
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See, for example, the MRC’s SEA Impact Assessment report (www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm)
www.mrcmekong.org/MRC_news/press10/MRC-receives-first-notification-22Sep10.htm

เอกสารที่เปนทางการในเว็บไซดของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเกี่ยวกับ กระบวนการแจง
ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง (PNPCA) ขาดคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ เต็ม
ไปดวยถอยคําที่จงใจสรางความคลุมเครือ และไมปรากฎขอผูกพันในการปรึกษาหารือกับสาธารณะ
ดวยเหตุนี้ กระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง (PNPCA) จึงเปนอะไรอยางอื่นไป
ไมได นอกจากเปนเครื่องมือสําหรับกรุยทางใหกับการกอสรางเขื่อนไซยะบุรีเทานัน้
เราจึงขอสรุปวา กระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง เปนสิง่ ที่เตรียมการกันอยางไร
แบบแผน ปราศจากเจตนารมณในการใหสาธารณชนตรวจสอบไดในความโปรงใส และขาดความ
นาเชื่อถือโดยสิ้นเชิง
แทนที่จะใหคาํ แนะนําแกรัฐบาลสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงวา กระบวนการแจง
ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลงยังไมมีความชัดเจน ไมมีความเปนสาธารณะ ยังไมนาเชื่อถือ และยัง
ไมมีแมกระทัง่ มาตรฐานที่พนื้ ๆ ที่สุดสําหรับกระบวนการบอกกลาวลวงหนา และมาตรฐานวาดวย
ความโปรงใส สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงกลับเปดทางให หรืออีกนัยหนึ่ง
สนับสนุน กระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลงในแบบที่เปนอยู ดังนั้น สํานักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง จึงถือวาลมเหลวในหนาที่ความรับผิดชอบ ไมวาจะเปนตอรัฐบาล
ของประเทศสมาชิก หรือตอสาธารณชนในลุมแมน้ําโขงในวงกวาง เหตุการณความบกพรองที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงกับคําประกาศกอนหนาของสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแมน้ําโขงในเรื่องของความจําเปนในการวางแผนอยางโปรงใสและเปดกวางของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง 3
พันธมิตรปกปองแมน้ําโขงและกลุมภาคประชาชนตาง ๆ เรียกรองใหรัฐบาลสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรีมาอยางตอเนือ่ ง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
ตัวแทนของพันธมิตรปกปองแมน้ําโขง ไดเขายื่นขอความในไปรษณียบ ัตรจํานวน 23,110 แผน ที่
ประชาชนเขียน เพื่อเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ปกปอง
แมน้ําโขงสายหลักจากโครงการเขื่อน และรักษาใหแมนํา้ โขงยังคงไหลอยางอิสระ ขอความเรียกรอง
ดังกลาวยังไดถูกสงไปยังคณะกรรมการรวมของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2552
นอกจากนั้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ในชวงของงานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียนที่ชะอํา ประเทศ
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“… it is necessary for the planning process to be transparent, to be more inclusive and to build on local
knowledge and experience.” MRC Second BDP Stakeholder Meeting, Chiang Rai, October 15-16, 2009

ไทย ภาคประชาสังคมจากกลุมประเทศอาเซียน ยังรวมกันเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศอาเซียนเรง
สรางเสาหลักที่ 4 เสาสิ่งแวดลอมอาเซียนขึ้น และทําการยกเลิกโครงการดานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
สรางความเสียหายในภูมภิ าค ซึ่งรวมไปถึงโครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักดวย โดยขอเรียกรองนี้
ไดถูกเสนออยางตอเนื่องมาจนถึงในชวงของการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียนครั้งที่ 6 ที่กรุง
ฮานอยในวันที่ 26 กันยายน2553ที่ผานมา นอกจากนั้น ในวันที่ 9 กันยายน 2553 กลุม องคกรภาค
ประชาชนซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนประมาณ 24,000 คนจาก 5 จังหวัดริมแมน้ําโขงของประเทศ
ไทย ไดยื่นจดหมายเรียกรองตอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีของไทย เพื่อเรียกรองใหระงับ
แผนการซื้อไฟฟาจากเขื่อนไซยะบุรีอีกดวย
การที่รัฐบาลจากประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ผลักดัน กระบวนการแจง ปรึกษาหารือ
ลวงหนาและขอตกลงอยางเรงดวน ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง ที่ดําเนินงานดวยเงินสนับสนุนจากแหลงทุนนานาชาติจํานวนมาก จึงถือเปนการเพิกเฉยตอ
เสียงเรียกรองอันชอบธรรมของสาธารณชน
บทวิเคราะหจาก การศึกษาเพิ่อการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environment
Assessment [SEA]) ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเอง แสดงใหเห็นผลกระทบมหาศาลจากเขื่อนไซยะ
บุรี ซึ่งจะทําใหเกิดน้ําทวมในบริเวณถิ่นทีอ่ ยูอาศัยของประชาชนประมาณ 2,130 คนใน 10 หมูบาน 4 ยิ่ง
ไปกวานั้น ผูคนมากกวา 2 แสนคน ที่อยูอาศัยในบริเวณใกลกับเขื่อน จะไดรับความเดือดรอนจากการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับวิถีชวี ิต รายได และความมั่นคงทางอาหาร ที่มีสาเหตุมาจากการสูญเสียพืน้ ที่
เกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกริมน้ํา และจากจุดจบของอาชีพรอนทอง ตลอดจนความยากลําบากในการ
เขาถึงผลผลิตจากปา5 เขื่อนยังจะเปลี่ยนสภาพแหลงอาศัยและแพรพนั ธุข องสัตวน้ํา และสรางความ
เปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศของแมน้ํา เนื่องจากเขื่อนจะปดกั้นเสนทางอพยพที่สําคัญของปลาในการ
เดินทางสูลําน้าํ โขงตอนบนในแขวงหลวงพระบางของลาว และอําเภอเชียงของและเชียงแสนของไทย
จึงเปนการบัน่ ทอนวงจรชีวิตของปลา ทั้งในกระบวนการแพรพันธุและการเติบโต 6 รายงานการศึกษา
เพิ่อการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรระบุไววา ลําน้ําโขงตอนบน ซึ่งจะเปนทีต่ ั้งของเขื่อนไซ
ยะบุรี (หรือเรียกวา “โซน 2”) จะเปนพื้นที่ที่จะเกิดผลกระทบมากที่สดุ ตอของความหลากหลายทาง
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MRC’s SEA Impacts Assessment Report, p.190
MRC’s SEA Impacts Assessment Report, p.203
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The impacts of dams built on the Mekong River’s mainstream would be felt throughout the Mekong basin,
as far as the Mekong River’s delta and its rich fisheries and valuable mangrove forests.
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ชีวภาพ ทั้งนี้ มีพันธุปลาถึง 41 สายพันธุทจี่ ะตกอยูในภาวะเสีย่ งตอการสูญพันธุ หนึ่งในจํานวนนี้คอื
ปลาบึก ซึ่งเปนปลาชนิดใกลสูญพันธุ 7
บทวิเคราะหสภาพการณที่จะเกิดขึ้น หากมีการสรางเขื่อนเปนลําดับขัน้ หลายเขื่อน ตลอดจนผล
การศึกษาของรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ควรจะมีการเผยแพรใหรัฐบาลใน
ภูมิภาคและสาธารณชนไดพจิ ารณา กอนทีก่ ระบวนการตัดสินใจอื่นใดจะเริ่มขึ้น 8 ทั้งนี้ ผลการศึกษา
จากกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซึ่งมีการพูดคุยกันในการประชุมระดับภูมภิ าค
แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่การตัดสินใจใด ๆ เกีย่ วกับการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงสายหลักจะตอง
เลื่อนออกไปกอนเปนเวลาอยางนอย 10 ป หรือยกเลิกไปเปนการถาวร แตสาธารณชนวงกวางใน
ภูมิภาคแมน้ําโขงไดรับโอกาสเพียงนอยนิดที่จะรับทราบหรือทําเขาใจขอคนพบจากการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาว การที่ยังมีการริเริ่มการใช กระบวนการแจง ปรึกษาหารือ
ลวงหนาและขอตกลงขึ้นมา ในขณะที่รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรฉบับสุดทายยัง
ไมเสร็จสิ้น และยังไมไดเผยแพรตอสาธารณะ และตอผูทมี่ ีอํานาจในการตัดสินใจของแตละประเทศ
ยอมหมายถึงวา รัฐบาลสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงและสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ตางพากันวางเฉยตอขอคนพบของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร และเรงรีบผลักดันโครงการเขื่อนไซยะบุรโี ดยปราศจากความรับผิดชอบ
นอกจากจะไมใหขอมูลที่ครบถวนตอสาธารณชนเกีย่ วกับโครงการเขื่อนไซยะบุรีทั้งในเว็บไซตของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง หรือในเอกสารสิ่งพิมพที่สาธารณชนควรจะขอดูไดจากคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงแตละประเทศแลว คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ยังละเลยหนาที่รับผิดชอบของตนเองในการ
ตอบคําถามและขอกังวลของภาคประชาสังคมดวย ตัวอยางประการหนึง่ คือในจดหมายตอบหวน ๆ
ของทานตอจดหมายของพันธมิตรเพื่อปกปองแมน้ําโขงฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ซึ่งเรียกรองใหมี
การแสดงขอมูลสถิติเกี่ยวกับภาวะภัยแลงในภูมภิ าคแมนา้ํ โขงของป 2553 และรายงานเกี่ยวกับระดับ
แมน้ําโขงที่ลดต่ําลงที่ทานอางถึงในจดหมายตอบ วาจะมีการเสนอออกมาในชวงตนเดือนสิงหาคม
จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไมปรากฏวามีแสดงใหเห็น
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MRC’s SEA Impacts Assessment Report, p.25
The MRC commission the SEA stating that “While the benefits of hydropower are potentially
considerable for Mekong countries, the construction of one or more of the 11 hydropower schemes
currently under consideration could have profound implications for the sustainable development of the
basin and affect the lives and livelihoods of millions of people in all four member countries of the MRC.”
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การที่คณะกรรมาธิการแมนา้ํ โขงลมเหลวในการใหขอมูลที่ถือวาพื้นฐานที่สุดนี้ แสดงใหเห็นความไม
นาเชื่อถือของกระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง และความลมเหลวโดยสิ้นเชิงของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในฐานะองคกรที่ควรจะมีพนั ธกิจในการใชแมน้ําโขงอยางยั่งยืนและเทา
เทียมกัน เราจึงขอแสดงความไมเห็นดวยอยางยิ่งตอกระบวนการแจง ปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกล
งดังกลาว และขอเรียกรองใหบรรดาผูใหการสนับสนุนดานการเงินของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
ทบทวนความชวยเหลือที่มีตอ คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงโดยเรงดวน
ดวยความนับถือ
Bank Information Center, US
Both Ends, Netherlands
Burma Rivers Network
Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD), Vietnam
Chiang Khong Conservation Group, Thailand
Dam Effected People Network, Thailand
EarthRights International Mekong School, US
Focus on the Global South, Thailand
Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS), Norway
International Accountability Project, US
International Rivers, US
Karen Rivers Watch, Thailand
Living Rivers Siam, Thailand
Mangrove Action Project, US
Manna Gum, Australia
Mekong Alumni Network
Mekong Communities (Chiang Rai Province), Thailand
Mekong Monitor, Tasmania
Mekong Watch, Japan
Palang Thai, Thailand

PanNature, Vietnam
Rivers Coalition of Cambodia
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA), Thailand
Vietnam Rivers Network, Vietnam
CC:
H.E. Mr Sin Niny
Vice-Chairman of Cambodia National Mekong Committee
Member of the MRC Joint Committee for Cambodia
Cambodia National Mekong Committee
Chote Trachu
Permanent Secretary
Vice-Chairman of Thai National Mekong Committee
Member of the MRC Joint Committee for Thailand
Thai National Mekong Committee
Mme. Monemany Nhoybouakong
Permanent Secretary, Water Resources & Environment Administration
Chairperson of the MRC Joint Committee for 2009/2010
Member of the MRC Joint Committee for Lao PDR
Lao National Mekong Committee Secretariat
Dr. Le Duc Trung
Director General
Member of the MRC Joint Committee for Viet Nam
Viet Nam National Mekong Committee

Mekong River Commission Donors
Government of Australia
Government of Belgium
Government of Denmark
Government of Finland
Government of France
German Technical Cooperation (GTZ)
Government of Japan
Government of the Netherlands
Government of New Zealand
Government of Norway
Government of Sweden
Government of Switzerland
Government of the United States of America
Asian Development Bank
European Commission
United Nations Development Programme
World Bank

