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เรื่ อง

ข้ อกังวลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น ้าโขงสายหลักในพื ้นที่สีพนั ดอน เมือง
โขง แขวงจาปาสัก ในภาคใต้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรี ยน หน่วยงานรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่รับผิดชอบการจัดการและการพัฒนาแม่น ้าโขง
เรา กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผ้ ูมีความกังวลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแม่นา้ โขง ขอส่ง
จดหมายเปิ ดฉบับนี ้มายังท่าน เพื่อแสดงข้ อกังวลของเราเกี่ยวกับการเสนอก่อสร้ างเขื่อนดอนสะ
โฮง ในแม่น ้าโขงสายประธาน บริ เวณเมืองโขง แขวงจาปาสัก ตอนใต้ ของ สปป. ลาว เนื่องจาก
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เราได้ ศกึ ษาเอง รวมถึงงานวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ อื่น ๆ และรายงาน
ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ต่างแสดงให้ เราเห็นว่าโครงการนี ้จะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงด้ าน
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อพันธุ์ปลา การทาประมง รวมทัง้ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลกระทบสาคัญต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิ ตของประชาชน ซึ่งความเสียหายดังกล่าว
นัน้ มี มากเกินกว่าผลตอบแทนสุทธิ ของโครงการอย่างมหาศาล เพราะฉะนัน้ เราจึงเชื่อมั่นว่า
โครงการนี ้ ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ สปป. ลาว และประชาชนลาว ทังยั
้ งจะส่งผลเสียอย่าง
รุนแรงต่อสิ่งแวดล้ อมในประเทศเพื่อนบ้ าน อย่างเช่น ไทย กัมพูชา และเวียดนาม อีกด้ วย
ความคิดริ เริ่ มในการก่อสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ในสีพนั ดอน ทางภาคใต้ ของ สปป. ลาว นัน้
มี ขึ น้ ตัง้ แต่ก่ อ นปี พ.ศ. 2538 โดยเมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2549 ที่ ผ่ า นมาหนัง สื อ พิ ม พ์
เวียงจันทน์ไทม์ส ได้ รายงานว่าบริ ษัท เมกะ เฟิ รส์ท จากัด (Mega First Corporation Berhad)
จากประเทศมาเลเซีย และรัฐบาล สปป. ลาว ได้ ร่วมกันลงนามในข้ อตกลงศึกษาความเป็ นไปได้
ของเขื่ อ นดอนสะโฮง เป็ นระยะเวลา 18 เดื อ น โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ก่ อ สร้ างเขื่ อ นหากว่า ผล
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การศึกษานันน่
้ าพอใจ โดยล่าสุดได้ มีการประกาศว่าการวางแผนก่อสร้ างเขื่ อนได้ รุดหน้ าเกินกว่า
กาหนดเวลาที่วางไว้
เรามีความกังวลว่าการเร่ง ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอย่างรวบรัดเช่นนี ้ จะทาให้
ไม่สามารถพิจารณาผลกระทบด้ านลบและผลกระทบวงกว้ างของเขื่อนที่มีต่อพันธุ์ปลาและการ
ประมงได้ อย่างเพียงพอ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ในสีพนั ดอนเท่านันที
้ ่ จะได้ รับผลกระทบเหล่านี ้ แต่ยงั
รวมไปถึงชุมชนชาวประมงในพื ้นที่อื่น ๆ ริ มฝั่ งแม่น ้าโขง ซึ่งจับปลาที่ล้วนว่ายอพยพผ่านช่องทาง
นา้ ซึ่งกาลังถูกปิ ดกัน้ โดยเขื่อนนี ้ เราตระหนักถึงมหันตภัยที่จะเกิดขึน้ กับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิถีชีวิตของประชาชนลาวที่ยงั พึ่งพาปลาที่ว่ายอพยพขึ ้นมาตามแม่น ้าโขงจากกัมพูชา
และเวียดนามในแต่ละปี เรากังวลเป็ นอย่างยิ่งว่า เขื่อนนี ้จะปิ ดขวางการอพยพของปลาระหว่าง
เวียดนาม กัมพูชา ลาว และไทย ซึ่งย่อมจะก่อผลเสียอย่างมหาศาลต่อวิถีชีวิตที่พึ่งพาการทา
ประมงในทัง้ สี่ประเทศนี ้ นอกจากนัน้ แล้ ว สถานที่ตงของเขื
ั้
่อนนี ้ ยังเป็ นจุดที่ เลวร้ อายที่สุดที่จะ
สร้ างเขื่อนขนาด 240 เมกะวัตต์ เนื่องจากเป็ นจุดที่มีปลาว่ายอพยพผ่านหนาแน่นที่สดุ ในแม่น ้าโขง
อันเป็ นปั จจัยเกื ้อหนุนที่สาคัญยิ่งต่อการทาประมงน ้าจืดในที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก
รายละเอียดข้ อกังวล
แม้ ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างของเขื่อนดอนสะโฮงจะยังไม่แน่ชดั แต่ก็มีการเสนอ
รูปแบบหรื อรายละเอียดหลายประการ กล่าวคือ เขื่อนนี ้จะมีความสูง 20 เมตร สันเขื่อน ยาว 300
เมตร มีกาลังผลิตติดตัง้ 240 เมกะวัตต์ แม้ เขื่อนนีจ้ ะมีอ่างเก็บนา้ เหนือเขื่อนขนาดไม่ใหญ่เมื่อ
เทียบกับเขื่อนขนาดใหญ่อื่น ๆ ในภูมิภาค แต่ก็ยงั จะทาให้ มีน ้าท่วมพื ้นที่เหนือเขื่อนเป็ นระยะทาง
หลายกิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะทาให้ มีน ้าท่วมพื ้นที่หลายส่วนของดอนสะโฮงและดอนสะ
ดา เนื่องจากเขื่อนนี ้จะถูกสร้ างขึ ้นในช่องทางน ้าระหว่างดอนทังสอง
้
นอกจากนี ้ ที่ตงของเขื
ั้
่ อนจะ
อยู่ห่างพรมแดนลาวและกัมพูชาน้ อยกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งย่อมจะก่อผลกระทบข้ ามพรมแดนอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และบางชุมชนจะต้ องย้ ายถิ่นฐาน
เขื่ อ นดอนสะโฮงจะเป็ นเขื่ อ นแรกที่ ถูก สร้ างบนแม่น า้ โขงสายหลัก ในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ โขง
ตอนล่าง ถึงแม้ วา่ เขื่อนจะไม่ขวางลาน ้าโขงทังหมด
้
แต่ก็จะปิ ดกันช่
้ องทางน ้าหลักช่องทางหนึ่งใน
แม่น ้าโขงสายประธานในสีพนั ดอน ซึง่ มีชื่อว่าฮูสะโฮง การสร้ างเขื่อนปิ ดฮูสะโฮงจะก่อผลกระทบที่
รุนแรงมากในหลาย ๆ ด้ าน
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เขื่ อ นดอนสะโฮงจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ร้ ายแรงต่อ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ใน
ประเทศลาว และในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในลุ่มแม่น ้าโขง ในส่วนของลาว เขื่อนนี ้จะส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตท้ องถิ่นของประชาชนซึง่ อาศัยอยูบ่ นดอนสะโฮงและดอนสะดา
ชาวบ้ าน 1 หมู่บ้านบนดอนสะโฮง และ 2 หมู่บ้านบนดอนสะดา รวมถึงชาวบ้ านที่ อาศัย
อยูท่ ี่อื่นแต่เข้ ามาจับปลาในพื ้นที่ตามฤดูกาลล้ วนจะได้ รับผลกระทบด้ านลบเช่นกัน เขื่อนจะส่งผล
เสีย ทางสิ่งแวดล้ อมอย่างมีนัยยะสาคัญต่อสีพันดอน ซึ่งเป็ นนา้ ตกเพียงแห่งเดียวในแม่นา้ โขง
ตอนล่างและถื อเป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของลาว ซึ่งมีศกั ยภาพที่จะ
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในอนาคต
ผลกระทบด้ านลบเหล่านี ้ จะขยายไปกระทบกับการท่องเที่ยวในสี พันดอนด้ วยเช่นกัน
และที่ สาคัญ สถานที่ ตงั ้ ของเขื่ อนนี จ้ ะอยู่ทางต้ นนา้ ไม่ไ กลจากแหล่ง อยู่อาศัยตลอดทัง้ ปี ของ
โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) เพียงแห่งเดียวของลาว เขื่อนจะนามาซึ่งผลกระทบที่เป็ น
อันตรายร้ ายแรงต่อโลมา1 และต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้ องถิ่นที่ต้องพึ่งพาโลมาอิรวดีเหล่านี ้
ในส่วนของผลกระทบด้ านการทาประมง เขื่อนนีจ้ ะยิ่งลดจานวนประชากรปลาที่ ใกล้ สูญพันธุ์ใน
ท้ องถิ่นให้ น้อยลงไปอีก
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่ร้ายแรงที่สดุ จากเขื่อน ซึ่งถือเป็ นข้ อกังวลอย่าง
ยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น ้าโขงและแม่น ้าสาขาต่าง ๆ ตลอดทัว่ ทังตอนกลางและ
้
ตอนใต้ ของลาว รวมถึงแม่นา้ เซกอง และแม่นา้ สาขาของแม่นา้ เซกองในแขวงเซกองและแขวง
อัต ตะปื อ และประชาชนในเวี ย ดนามและกัม พูช าซึ่ง อยู่ท างใต้ และไทยซึ่ง อยู่ท างเหนื อ คื อ
ผลกระทบต่อพันธุ์ปลาและการประมง เขื่อนดอนสะโฮง จะปิ ดกัน้ ช่องทางหลักของสีพนั ดอน อัน
เป็ นช่องทางน ้าที่ปลาแทบทังหมดใช้
้
เป็ นทางว่ายอพยพขึ ้นมาจากแม่น ้าโขงในกัมพูชา โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ ง ปลาบางชนิดอาจว่ายอพยพผ่านฮูสะดา แต่ฮสู ะดานันเป็
้ นช่องทางน ้าที่มีขนาดเล็กกว่า
และมีปลาเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านันที
้ ่ว่ายผ่านแม้ ในฤดูน ้าหลาก เพราะเหตุนี ้ ในทุก ๆ ปี เมื่อถึง
ฤดูกาลที่ปลาว่ายอพยพขึ ้นมาตามแม่น ้าโขงจากกัมพูชาเข้ าสู่ลาว ปลาแทบทังหมดจะว่
้
ายผ่านฮู
สะโฮง ซึ่งยืนยันได้ โดยงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ วารสารที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องทาง
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See Baird, I.G. and B. Mounsouphom 1997. Distribution, mortality, diet and
conservation of Irrawaddy Dolphins (Orcaella brevirostris Gray) in Lao PDR. Asian
Marine Biology 14: 41-48.
3

วิชาการหลายฉบับและรายงานของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเอง ถ้ ามีการสร้ างเขื่อนขึ ้นและมี
การปิ ดกันเส้
้ นทางอพยพปลา ปลาเหล่านี ้จะไม่สามารถว่ายผ่านสีพนั ดอน และย่อมจะไม่สามารถ
ว่ายเข้ าลาวได้ เลย อันจะนามาซึง่ ผลเสียร้ ายแรงต่อผลผลิตจากการประมงทัว่ ทังภู
้ มิภาค
รายชื่อสายพันธุ์ปลาที่สาคัญที่เขื่อนปิ ดกัน้ เส้ นทางอพยพ
1) เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ – ปลาขนาดกลางหลายสายพันธุ์ในกลุ่มสายพันธุ์
Cyprinid อาทิ ปลาเปี่ ยน (Scaphognathops
bandanensis) ปลาสะอี (Mekongina
erythrospila) ปลาหว้ าซ่วง (Labeo erythropterus) ปลาหว้ าหน้ านอ (Bangana behri) ปลาแกง
(Cirrhinus molitorella) ปลาปากกม (Hypsibarbus malcolmi) ซึ่งอพยพจากแม่น ้าเซกอง เซ
ซาน และสเรป็ อกในประเทศกัมพูชาและลาว (แม่น ้าเซกองในส่วนแขวงอัตปื อและแขวงเซกอง)
เข้ าสู่แม่น ้าโขงในประเทศกัมพูชาที่จงั หวัดสตรึ งเตร็ ง แล้ วอพยพเข้ าลาวโดยผ่ านฮูสะโฮง ก่อน
ผ่านเข้ าเมืองปากเซที่ชายแดนลาว-ไทย เขื่อนดอนสะโฮงจะกีดกันทางอพยพของปลาเหล่
้
านี ้จาก
การว่ายเข้ าลาว อีกทังยั
้ งกีดกัน้ การอพยพลงสู่ทางตอนล่างของลาน ้า ซึ่งหมายถึงผลกระทบต่อ
พันธุ์ปลาและการประมงในแม่น ้าเซกองของลาว เนื่องจากปลาเหล่านี ้อพยพไปมาระหว่างตอน
เหนือของสีพนั ดอนและแม่น ้าเซกอง2
2) เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม – ในช่วงเวลานี ้ ฮูสะโฮงเป็ นเสมือนแหล่งอนุบาลของ
ปลาขนาดเล็กกลุ่มสายพันธุ์ Cyprinid อาทิ ปลาสร้ อย (Henicorhynchus lobatus) ปลาแตบ
(Henicorhynchus Paralaubuca typus) ปลาหลังขน (Labiobarbus leptocheilus) ปลาหมูมนั
(Botia modesta) ปลาแข้ วไก้ (Botia helodes) และปลาเล็กอื่น ๆ อีกกว่า 30 สายพันธุ์ ที่อพยพ
มาจากทะเลสาบเขมรเข้ าสู่ลาวทางสีพันดอนและฮูสะโฮง ปลาขนาดเล็กเหล่านี ้ ซึ่งเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการดารงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ แม่น ้าโขงทางภาคใต้ และภาคกลางของลาว
กาลังจะถูกเขื่อนดอนสะโฮงกีดกันเส้
้ นทางอพยพ3
2

Warren, T.J., G.C. Chapman and D. Singhanouvong. 1998. The Upstream DrySeason Migrations of Some Important Fish Species in the Lower Mekong River in Laos.
Asian Fisheries Science 11:239-251; Baird, I.G. and M.S. Flaherty 2004. Beyond
national borders: important Mekong River medium sized migratory carps (Cyprinidae)
and fisheries in Laos and Cambodia. Asian Fisheries Science 17(3-4): 279-298 and
3
Mekong River Commission, 2001. Local Knowledge in the Study of River Fish
Biology: Experiences from the Mekong. Mekong Development Series, No. 1, 22 pp;
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3) เดือนเมษายน – ปลาขนาดใหญ่ที่สาคัญในกลุ่มสายพันธุ์ Cyprinid อาทิ ปลาพอน
(Cirrihnus microlepis) ที่อพยพจากแม่น ้าโขงในกัมพูชา ผ่านฮูสะโฮงมายังพื ้นที่ประเทศลาว
เขื่อนดอนสะโฮงจะกีดกันปลาจ
้
าพวกนี ้ในการว่ายเข้ าสูล่ าว4
4) เดื อ นเมษายน ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม – ปลาหนัง ขนาดเล็ ก ในกลุ่ม สายพัน ธุ์
Pangasiidae คือ ปลายอนธรรมดา (Pangasius bocourti) อพยพจากกัมพูชาเข้ ามาลาวผ่านฮู
สะโฮงในแต่ละปี เขื่อนดอนสะโฮงจะกีดกันทางอพยพของปลาเหล่
้
านี5้
5) เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถนุ ายน – ปลาหนังในตระกูล Pangasiidae คือ ปลาเผาะ
(Pangasius conchophilus) ปลายางหรื อปลาหัวม่วม (Pangasius bocourti) ปลาซวยหาง
เหลือง (Pangasius krempfi) ปลาปึ่ ง (Pangasius larnaudii) และอื่น ๆ ที่อพยพจากแม่น ้าโขงใน
กัม พูช าเข้ ามาในลาวผ่านสี พั น ดอนและฮูสะโฮง ที่ พิเ ศษคื อปลาซวยหางเหลื อ ง (Pangasius
krempfi) ที่ว่ายนา้ มาไกลจากแม่น ้าโขงในบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่นา้ ในประเทศเวียดนาม
เขื่อนดอนสะโฮงก็จะกีดกันปลาจ
้
าพวกนี ้ในการว่ายเข้ าสูล่ าวด้ วยเช่นกัน6
Baran, E., I.G. Baird & G. Cans 2005. Fisheries bioecology in the Khone Falls area
(Mekong River, Southern Laos). In: Baran E., I.G. Baird & G. Cans (eds.), Bioecology of
Khone falls fisheries (Mekong River, Southern Laos). WorldFish Center, Penang,
Malaysia, 80 pp; Baird, I.G., M.S. Flaherty and B. Phylavanh 2003. Rhythms of the river:
lunar phases and migrations of small carps (Cyprinidae) in the Mekong River. Natural
History Bulletin of the Siam Society 51(1): 5-36.
4
Roberts, T.R. and I.G. Baird 1995. Traditional fisheries and fish ecology on the
Mekong River at Khone Waterfalls in Southern Laos. Natural History Bulletin of the Siam
Society 43: 219-262.
5
Baird, I.G., Z. Hogan, B. Phylavanh, and P. Moyle 2001. A communal fishery for
the migratory catfish Pangasius macronema in the Mekong River. Asian Fisheries
Science 14: 25-41; Mekong River Commission. 2003. Fish Migrations in the Mekong
River Basin. Interactive CD.
6
Hogan, Z.S., P.B. Moyle, B. May, M.J. Vander Zanden and I.G. Baird 2004. The
Imperiled Giants of the Mekong. Ecologists struggle to understand – and protect –
5

6) เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม - ปลาตระกูลปลาคาร์ ฟ (carps) ที่กาลังใกล้ จะหมด
สิ ้นไป คือ ปลาเอินตาแดง (Probabus jullieni) และปลาเอินขาว (Probarbus labeamajor) จะ
วางไข่ในบริเวณสีพนั ดอน ใกล้ กบั ที่ตงเขื
ั ้ ่อนฮูสะโฮง7
รายชื่อพันธุ์ปลาข้ างต้ นนี ้เป็ นพันธุ์ปลาหลัก ๆ ที่ว่ายอยพยพขึ ้นแม่น ้าโขงที่สีพนั ดอน ซึ่ง
การประมงแทบทัง้ หมดในลาว ต้ องพึ่งพาปลาเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสายพันธุ์ปลาอื่น ๆ ที่ไม่
โดดเด่นมากนักซึ่งจะได้ รับผลกระทบจากเขื่อนดอนสะโฮงเช่นกัน โดยรวมแล้ ว ผลเสียที่เกิดขึน้
ไม่ได้ มีเฉพาะแค่สีพนั ดอนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการประมงและชุมชนต่าง ๆ ตลอดทังแม่
้ น ้าโขงและ
แม่น ้าสาขาในลาว เขื่อนนีค้จะปิ ดกัน้ ทางอพยพของปลาจากกัมพูชาสู่ลาว และจะส่งผลร้ ายต่อ
ประชาชนหลายแสนคน

Southeast Asia’s large migratory catfish. American Scientist 92 (May-June): 228-237;
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Journal of Fish Biology; Baird, I.G., M.S. Flaherty & B. Phylavanh. 2004. Mekong River
Pangasiidae catfish migrations and the Khone Falls wing trap fishery in southern Laos,
Natural History Bulletin of the Siam Society 52(1): 81-109; Baran, E., I.G. Baird & G.
Cans 2005. Fisheries bioecology in the Khone Falls area (Mekong River, Southern Laos).
In: Baran E., I.G. Baird & G. Cans (eds.), Bioecology of Khone falls fisheries (Mekong
River, Southern Laos). WorldFish Center, Penang,
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แม้ บางครัง้ ความเสียหายจากการสร้ างเขื่อนบางเขื่อนจะสามารถทาให้ ทเุ ลาลงได้ บ้าง แต่
ความเสียหายต่อการประมงที่จะเกิดขึน้ จากเขื่อนดอนสะโฮงนัน้ ร้ ายแรงจนไม่สามารถเยียวยา
บรรเทาได้ การประมวลสถานะการประมงในลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่างโดยคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง
เมื่อห้ าปี ที่แล้ วได้ ชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การลดผลกระทบของโครงการขนาดใหญต่อการอพยพ
ของปลา ไม่ว่าจะเป็ นการป้องกันบรรเทาผลกระทบ หรื อการแก้ ไขเยียวยาให้ ดีขึ ้น โดยการสร้ าง
ทางปลาผ่าน ไม่ว่าจะเป็ นไม่สามารถใช้ ได้ จริ งสาหรับโครงการขนาดใหญ่ 8 ทางปลาผ่านก่อไม่ให้
เกิดความแตกต่างที่สาคัญใด ๆ ต่อผลกระทบที่เกิดจากการเขื่อนนี ้ เนื่องจากว่า ประการที่หนึ่ง
เขื่อนนี ้มีความสูงเกินกว่าปลาสายพันธุ์ใดจะผ่านไปได้ และประการที่สอง แม้ เขื่อนจะเตี ้ยลง ก็ยงั
ไม่มีการออกแบบเขื่อนใดในโลกนี ้ที่สามารถจัดการให้ ปลาหลากหลายสายพันธุ์ว่ายผ่านเขื่อนไปได้
ภายใต้ ลกั ษณะการไหลของน ้าที่หลากหลายที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ปลาแต่ละชนิด
เมื่อปี พ.ศ. 2539 จดหมายข่าวของโครงการการประมง คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ที่ชื่อ
ว่า “Catch and Culture” ได้ เผยแพร่ บทความซึ่งระบุว่า “ปลาในพื ้นที่ห่างไกล จากทะเลจีนใต้ ได้
ว่ายอพยพขึ ้นเหนือ ผ่านช่องทางน ้าที่สาคัญ คือ ฮูสะโฮง ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และเป็ น
พื ้นฐานแห่งวิถีชีวิตของผู้คนที่พงึ่ พาการประมงกว่าหลายพันคนในภูมิภาคนี ้” 9
เราขอเรี ยกร้ องให้ ท่านพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเขื่อนดอนสะ
โฮงจะน ามาซึ่ง ความเสี ย หายมหาศาลด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นวิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง มี มูล ค่า มากกว่ า
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ โดยที่ยงั ไม่ได้ แม้ กระทัง่ คานวณผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
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