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นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง : ภัยคุกคามแม่น้าโขง : ขอเรียกร้องให้ประมุขรัฐบาลของประเทศในลุ่มแม่น้าโขง ด้าเนินการยับยั้งโครงการ
เขื่อนดอนสะโฮงโดยทันที
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เรา พันธมิตรปกป้องแม่น้าโขง รู้สึกหวั่นวิตกในแผนการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีเ่ สนอให้
สร้างเขื่อนดอนสะโฮงขึ้นในบริเวณใจกลางของพื้นที่สีพันดอน ซึ่งเป็นพื้นที่อันมีความส้าคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบ
นิเวศของแม่น้าโขง โครงการเขื่อนดอนสะโฮงนี้ จะท้าลายล้างพื้นที่ในอาณาบริเวณของทั้งสี พันดอนและแม่น้าโขง
แม่น้าทีเ่ ป็นเสมือนมารดาของลุ่มน้้าในภูมิภาคลงไปอย่างไม่อาจที่จะเยียวยาได้อีกต่อไป
แม้แต่ส้านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงเอง ครั้งหนึ่งยังได้เคยระบุไว้ในรายงานของตนว่า “ระบบ
นิเวศของสี่พันดอนนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเสมือนหนึ่งโลกใบเล็ก ๆ ใบหนึ่งที่มีระบบนิเวศที่เกาะเกี่ยวโยงใย
กับแม่น้าโขงทั้งสาย” และยังได้สรุปว่า “เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติอันพบได้ยากยิ่งนี้ ทุกภาคส่วนจักต้อง
พยายามทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่สี พันดอนนี้จากโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม”

เขื่อนดอนสะโฮง จะเปลี่ยนแปรลักษณะของพื้นที่สี พันดอนและพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงไปอย่างมิอาจหวนคืน เขื่อนแห่ง
นี้จะก่อให้เกิดประตูกีดขวางกั้นทางน้้าฮูสะโฮง ที่จะท้าให้ปลาไม่สามารถว่ายผ่านได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมง
หลายคนได้เคยกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายที่สุดหากเลือกเป็นพื้นที่ส้าหรับ
การสร้างเขื่อน เนื่องจากฮูสะโฮงเป็นทางน้้าที่มีปลาว่ายอพยพผ่านมากที่สุดในแม่น้าโขง จึงเป็นจุดที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนที่ส้าคัญยิ่งต่อการประมงน้้าจืดในทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การสร้างเขื่อนจะท้าให้เกิดการจุดลอกดินและ
หินที่ท้องแม่น้าในบริเวณฮูสะโฮงออกมามากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเปิดทางให้มีน้าไหลเข้าฮูสะโฮงเป็น
จ้านวนมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ก้าลังการผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต์ของเขื่อน ย่อมถือว่าเป็นผลประโยชน์ แสนกระจ้อยร่อย เมื่อเทียบกับ
ผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงที่มีต่อการประมงและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกัน จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านอาหารของผู้คนนับล้านที่อยู่ในประเทศสปป.ลาว และในประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โครงการนี้ยังจะเป็นภัยคุกคามต่อปลาอพยพขนาดใหญ่ที่หายากและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งปลาบึกและปลาเอิน ภัยคุกคามที่จะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในภูมิภาค
นี้ จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงอันจะยิ่งซ้้าเติมให้ปัญหาความขัดแย้งอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในประเทศและระหว่างกัน
ให้เลวร้ายลงไปอีก
พวกเราแทบจะไม่เหลือความเชื่อถือต่อศักยภาพของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC) หรือข้อตกลงแม่น้าโขง
พ.ศ. 2538 ในการจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในกรณีภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากเขื่อน
ดอนสะโฮงหรือโครงการอื่น ๆ ที่เสนอจะสร้างบนแม่น้าโขงสายประธาน สาเหตุที่ส้าคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ คือความ
ล้มเหลวของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงในการแก้ปัญหาความไม่ลงรอยกัน ระหว่างรัฐบาลของชาติสมาชิก ใน
ประเด็นทีว่ ่ากระบวนการ “การปรึกษาหารือล่วงหน้า” ที่มีขึ้นเพื่อการสร้างเขื่อนไซยะบุรี นั้น ยังคงเป็น
กระบวนการที่คั่งค้างอยู่ หรือได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
รัฐบาลลาวก้าลังอ้างว่าเขื่อนดอนสะโฮง “ไม่ได้ตั้งอยู่บนแม่น้าโขงสายประธาน" และด้วยเหตุนี้เอง จึงได้ใช้
กระบวนการ “แจ้งให้ทราบล่วงหน้า” แทน “กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า” ต่อประเทศเพื่อนบ้าน เราขอ
คัดค้านข้ออ้างนี้ของสปป.ลาวอย่างถึงที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนไร้ข้อกังขาว่า เขื่อนดอนสะโฮงนั้นเป็น
โครงการที่ตงั้ อยู่ในแม่น้าโขงสายประธาน ซึง่ จะก่อผลกระทบอย่างที่สุดต่อการไหลของกระแสน้้าและการอพยพ
ย้ายถิ่นของปลา และจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างมหาศาล ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราเชื่อว่าคณะกรรมาธิการ
แม่น้าโขงจะประสบความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งในการท้าให้เกิดการจัดการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และปล่อยให้การ
ตัดสินใจในเรื่องเขื่อนดอนสะโฮงตกอยู่ในมือของรัฐบาลสปป.ลาวแต่เพียงผู้เดียว

เราเห็นด้วยกับข้อกังวลที่มีการกล่าวในสาธารณะโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศลุ่มแม่น้าโขง เกี่ยวกับผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ และการขาดความโปร่งใสในโครงการเขื่อนดอนสะโฮง บุคคลเหล่านี้รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา และ
สมาชิกของคณะกรรมการแม่น้าโขงระดับชาติของไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเป็นห่วงเหล่านี้ เราขอ
เรียกร้องให้รัฐบาลแม่น้าโขงทั้งหลาย ได้เสนอต่อรัฐบาลลาวให้แสดงเคารพต่อจิตวิญญาณของการร่วมมือกันอย่าง
แท้จริงในภูมิภาคนี้
ในช่วงเวลาแห่งความคลุมเครือไม่ชัดเจนในสิ่งที่ก้าลังเกิดขึ้นกับเขื่อนดอนสะโฮง รวมทั้งโครงการอื่น ๆ บนแม่น้า
โขงสายประธาน กระบวนการใด ๆ ที่ก้าลังด้าเนินอยู่ในทุก ๆ โครงการจะต้องถูกระงับไว้ก่อน มีความจ้าเป็นอย่าง
เร่งด่วนที่จะต้องจัดให้มีพื้นที่ร่วมแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อท้าการตรวจสอบ ชี้แจงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ในขณะนี้
ผ่านทางกลไกการตัดสินใจระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของหลัก ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต้องมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่จ้าเป็น รวมถึงการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนส้าหรับ
โครงการทั้งหมดต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ดังนั้น พวกเรา พันธมิตรปกป้องแม่น้าโขง ขอเรียกร้องความร่วมมือมายัง ฯพณฯ ท่าน ขอได้โปรดตระหนักถึง
จิตวิญญาณของความตกลงในภูมิภาคแม่น้าโขง และดาเนินการแทรกแซงให้ยกเลิกการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง
โดยทันที อีกทั้งระงับการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโครงการบนแม่น้าโขงสายประธานลงไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้้าขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้าโขง คือการสังเวยแม่แห่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คน
หลายสิบล้านคนเพื่อสิ่งที่เรียกว่าเป็น “การพัฒนา” ดังนั้น การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจึงไม่ควรเป็นความ
รับผิดชอบของเหล่ารัฐบาลเท่านั้น รัฐบาลของประเทศในลุ่มแม่น้าโขงจักต้องตระหนักถึงสิทธิของผู้คนในลุ่มแม่น้า
โขง ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ลงนามโดย 19 สมาชิกของพันธมิตรปกป้องแม่น้าโขง
3S Protection Network
Both ENDS
Centre for Social Research and Development (CSRD)
Culture and Environment Preservation Association (CEPA)

Fisheries Action Coalition Team (FACT)
Focus on the Global South
GreenID
Ian Baird, Department of Geography, University of Wisconsin-Madison
International Rivers
Mekong Watch
Mekong Watch Tasmania
NGO Forum on Cambodia
PanNature
The Corner House
Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net)
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
Vietnam River Network (VRN)
WARECOD (Center for Water Resources Conservation and Development)
World Rainforest Movement (WRM)
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