แถลงการณ์ ร่วม เครือข่ ายชุมชนคนหาปลา
หยุดเขื่อนลุ่มนา้ โขง!
16 กันยายน 2557
อุบลราชธานี ประเทศไทย

วันที่ 15 และ 16 กันยายน 2557 ณ บ้านค้อใต้ อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็ นวันสาคัญที่ตวั แทนเครื อข่าย
ชุมชนคนหาปลาจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ได้มารวมตัวกัน นับเป็ นครั้งแรกที่ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก
เขื่อนปากมูน ซึ่งต้องดิ้นรนต่อสูก้ บั ผลกระทบที่ได้รับจากเขื่อนมาตลอด 26 ปี เต็ม มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากชุมชน
ประมงในแม่น้ าโขงสายหลักและทะเลสาบเขมรจากประเทศกัมพูชา การรวมตัวด้วยความสมานฉันท์ครั้งสาคัญครั้งนี้ ก็เพื่อ
ยืนยันถึงความมุ่งมัน่ ของเราทั้งหลาย ในการร่ วมกัน เพื่อแสดงความกังวลอันใหญ่หลวงของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กาลัง
เป็ นอยูใ่ นเรื่ องการสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดใหญ่บนแม่น้ าโขงสายหลักและแม่น้ าสาขา พวกเรามาร่ วมกันในครั้งนี้ ก็
เพื่อแสดงข้อกังวล ข้อเรี ยกร้อง และแสดงความมุ่งมัน่ ร่ วมกันในประเด็นที่เราเชื่อว่าเป็ นประเด็นข้ามพรมแดนที่สาคัญที่สุด
สาหรับพวกเราทั้งหลาย
วิถีชีวติ ของชุมชนคนหาปลาจานวนมากมายในภูมิภาคแม่น้ าโขง ต้องพึ่งพาแม่น้ าโขง แม่น้ าสาขา และทะเลสาบเขมรอย่าง
เบ็ดเสร็ จ แม่น้ าซึ่งไหลอย่างอิสระ และธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ของทะเลสาบเขมรนั้น ทาให้เรามีปลา และธาตุอาหารซึ่งบารุ ง
หล่อเลี้ยงดินทั้งในป่ าธรรมชาติและที่ดินเกษตรกรรม แม่น้ าและทะเลสาบเหล่านี้จึงเป็ นแหล่งก่อกาเนิดวัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ ของพวกเรา ในด้านเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการประมง เกษตรกรรม หรื อการท่องเที่ยว ล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงจาก
สายน้ าทั้งสิ้น พื้นที่ป่าน้ าท่วมถึงตลอดลาน้ าโขง แม่น้ าสาขา และทะเลสาบเขมร ยังก่อให้เกิดวิถีการดารงชีวติ ที่หลากหลาย
รวมถึงเป็ นแหล่งพืชสมุนไพรและอาหารซึ่งเรี ยกได้วา่ เป็ นความมัน่ คงของชีวติ สาหรับพี่นอ้ งในชุมชนคนหาปลาจานวน
มากมาย หากระบบนิเวศนี้ไม่สามารถดารงอยู่ ประชาชนจานวนมาก โดยเฉพาะที่ไม่มีที่ดินทาการเกษตร จะไม่สามารถ
ดารงชีวติ ครอบครัว และวิธีชีวิตของพวกเขาไว้ได้ ด้วยเหตุน้ ี การสูญเสี ยทรัพยากรธรรมชาติจึงหมายถึงจุดจบของแม่น้ า
และการล่มสลายของชุมชนคนหาปลา
แม่น้ าโขงสายหลักตอนล่างและทะเลสาบเขมรผลิตปลาน้ าจืดได้ถึง 2,100,000 ตันต่อปี เป็ นอาหารเลี้ยงชีวติ ผูค้ นกว่า 6 ล้าน
คนในลุ่มน้ า แม่น้ าสาขาสายสาคัญของแม่น้ าโขง อาทิ แม่น้ ามูนในประเทศไทย แม่น้ าเซซานในประเทศกัมพูชาและ
เวียดนาม และแม่น้ าเทินในประเทศลาว ได้รับการยกย่องว่าเป็ นแหล่งผลิตปลาที่อดุ มสมบูรณ์อย่างยิง่ ของภูมิภาค ด้าน
ทะเลสาบเขมร หรื อมหาทะเลสาบแห่งลุ่มน้ าโขงนั้น คือแหล่งประมงที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าอย่างที่สุด ทะเลสาบเขมร
ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคกลางของกัมพูชา เป็ นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในอุษาคเนย์ บริ เวณรอบทะเลสาบมีผคู ้ นอาศัย
อยูร่ าว 4 ล้านคน ในปี 2556 ปริ มาณปลาน้ าจืดที่จบั ได้จากทะเลสาบเขมรมีมากถึง 368,000 ตันโดยประมาณ ระบบนิเวศ
ของทะเลสาบเขมรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแม่น้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการวางไข่และการอพยพของปลา หาก
แม่น้ าโขงไม่ได้รับการดูแลรักษาให้อุดมสมบูรณ์ ทะเลสาบเขมรเองก็ไม่มีทางที่จะอุดมสมบูรณ์ไปได้
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ในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมา แม่น้ าโขงและน้ าสาขา รวมทั้งทะเลสาบเขมร เผชิญหน้ากับภัยคุกคามอันมาจากการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ จีนเป็ นผูน้ าในการเริ่ มก่อสร้างเขื่อนยักษ์บนลาน้ าโขงสายหลักเป็ นเขื่อนแรกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า และ
ปั จจุบนั เพิง่ สร้างเขื่อนแห่งที่ 6 เสร็ จสิ้นไป นับตั้งแต่การเริ่ มต้นก่อสร้างเขื่อนแห่งแรกบนลาน้ าโขงสายหลักของจีน
ประชาชนในชุมชนคนหาปลาในลาน้ าโขง เห็นเป็ นประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในเรื่ องระดับน้ าและการลดลงของ
พันธ์ปลา แม่นา้ สาขาสายหลักของแม่น้ าโขงพบกับปัญหาอย่างเดียวกันเมื่อเขื่อนปากมูลถูกสร้างบนลาน้ าโขง เขื่อนน้ าตกยา
ลีบนแม่น้ าเซซาน และเขื่อนน้ าเทินบนลาน้ าเทิน ผลกระทบที่รุนแรงของเขื่อนต่อประชาชนและระบบของลาน้ า นามาซึ่งยุค
สมัยแห่งความขมขื่นของชุมชนคนหาปลาในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชาและลาว ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็ น
ธรรมชาติในแม่น้ าโขงและน้ าสาขา ทาให้ประชาชนต้องเริ่ มแสดงพลังทัว่ ทั้งภูมิภาค ความกังวลมิได้พดู กันแต่ในภูมิภาค
แม่น้ าโขง หากแต่ส่งไปยังทุกประเทศอุษาคเนย์ การต่อสูด้ ิ้นรนและความเป็ นห่วงกังวลร่ วมกันถูกเสนอทั้งในภูมิภาคและ
ในระดับสากล แต่จะอย่างไรก็ตาม ปั ญหาเขื่อนในลุ่มแม่น้ าโขง ยังหาได้มีการแก้ไขให้ลุล่วงไปไม่
ข้ อกังวลของเรา
แม้จะร่ วมกันหยิบยกเรื่ องผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นแล้วและข้อกังวลต่าง ๆ ขึ้นมาแสดงอย่างต่อเนื่อง บรรดารัฐบาล
ยังคงกุมอานาจในการวางแผนและเสนอสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าบนลุ่มแม่น้ าโขง ในฐานะผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่สนใจว่า
ผูซ้ ่ ึงต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนก็คือประชาชนในชุมชนประมงทั้งตอนบนและ
ตอนล่างของเขื่อน
ชุมชนคนหาปลาทั้งในประเทศกัมพูชาและไทยต่างเคยประสบกับผลกระทบและความเสี ยหายจากเขื่อนน้ าตกยาลีและเขื่อน
ปากมูนมาจนทุกวันนี้ หลักฐานสาคัญที่ช้ ีให้เห็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของทั้งสองโครงการ แทนที่ชุมชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อเข้ามีส่วนร่ วมในการทาประชาพิจารณ์
พวกเขากลับถูกทอดทิ้งให้ดิ้นรนต่อสูก้ บั
ผลกระทบรุ นแรงซึ่งอยูเ่ หนือความคาดหมายแม้จากผูส้ ร้างเขื่อนเอง ในกรณี ของเขื่อนน้ าตกยาลี การขาดความร่ วมมือ
ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามและบริ ษทั เพื่อเสนอข้อเท็จจริ งต่อภาคประชาสังคม ชุมชน รวมถึงสาธารณชน คือสิ่ งที่
แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลประเทศลุ่มน้ าโขงให้ความสนใจ หรื อกังวลต่อผลกระทบจากเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ ากับชุมชนผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบน้อยมาก กรณี ของเขื่อนปากมูนนั้น หลังจากผ่านไปแล้วถึง 17 รัฐบาล ตลอด 26 ปี ของการต่อสู ้ รัฐบาลไทยยังคง
ไม่สามารถแก้ปัญหาและเปิ ดประตูเขื่อนปากมูนอย่างที่ให้คามัน่ สัญญาไว้ได้ ชุมชนคนหาปลาปากมูนยังคงต้องต่อรองและ
รณรงค์ประท้วงทุกปี มาจนปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ าในแม่น้ าโขง คืออีกประเด็นอันเป็ นข้อเป็ นห่วงร่ วมกันของเรา ระดับน้ าที่ข้ ึนลงไม่ปกติใน
แม่น้ าโขงทัว่ ทั้งภูมิภาค ทาร้ายพันธ์ปลาและปริ มาณปลา การทาเกษตรริ มฝั่งถูกทาลายจากน้ าท่วมพื้นที่และการกัดเซาะของ
ตลิ่ง สิ่ งที่เกิดกับชุมชนริ มน้ าโขงในปลายปี 2556 และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ยืนยันความเชื่อของพวกเราว่า เขื่อนเป็ น
สาเหตุของการขึ้นลงไม่ปกติของแม่น้ า หากไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การสร้างเขื่อนได้ เราเชื่อว่าจะต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่หนักหน่วงนี้มากขึ้นทุกปี
เราเห็นว่า ผลกระทบจากเขื่อนจีนและกระบวนการสร้างเขื่อนไซยะบุรีและดอนสะโฮงอย่างต่อเนื่องในประเทศลาว โดย
รัฐบาลลาวและบริ ษทั จากประเทศไทยและมาเลเซีย คือสิ่ งที่เป็ นประเด็นร้อนแรงและเร่ งด่วนที่สุดที่พวกเราเผชิญหน้าอยูใ่ น
ขณะนี้ กระบวนการสร้างเขื่อนไซยะบุรีและดอนสะโฮง กาลังซ้ ารอยประสบการณ์การไม่มีส่วนร่ วมของชุมชนคนหาปลา
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เขื่อนดอนสะโฮงจะปิ ดกั้นเส้นทางอพยพของปลาและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ปลาทั้งในลาน้ าโขงและทะเลสาบเขมร
ผลประโยชน์ที่ได้จากเขื่อน จะถือว่าน้อยนักเมื่อเทียบกับผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนคนหาปลา และเขื่อนเหล่านี้จะยิง่ ทาให้
สภาพเลวร้ายที่เราได้รับจากเขื่อนจีนอยูแ่ ล้วยิง่ เลวร้ายลง
จุดยืนของเรา
เราขอยืนยันว่า การกีดกันประชาชนในประเทศลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งจะเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อน ไม่ให้รับรู ้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับเขื่อน และถูกกีดกันไม่ให้ส่งเสี ยงคัดค้านโครงการ ถือเป็ นการกระทาละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
อย่างร้ายแรง
เราเชื่อว่า ประชาชนลุ่มแม่น้ าโขงเป็ นเจ้าของสายน้ าและทรัพยากรแหล่งน้ า เราเชื่อว่าประชาชนลุ่มแม่น้ าโขงมีสิทธิที่จะปก
ปั กรักษาแม่น้ า จากการกระทาใด ๆ ที่ที่เป็ นการบ่อนทาลายแม่น้ าโขงและทะเลสาบเขมร
เราจึงขอยืนยันจุดยืนที่จะไม่ยอมให้เขื่อนใด ๆ บนแม่น้ าโขงมาแย่งชิงหรื อพรากทรัพยากรไปจากเรา
เราจึงขอประกาศคัดค้านทุกเขื่อนบนลุ่มแม่น้ าโขง
ข้ อเรียกร้ องของเรา
เรา เครื อข่ายชุมชนคนหาปลา มีขอ้ เรี ยกร้องดังต่อไปนี้:
ข้ อเรียกร้ องต่ อรัฐบาลลาว: รัฐบาลลาวต้องทบทวนการตัดสิ นใจเรื่ องการสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง และต้อง
อานวยให้มีการจัดทาการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างชัดเจนโดยทันที ในการทาการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน
ประชาชนจากชุมชนลุ่มแม่น้ าโขงต้องมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน กระบวนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดต้องระงับไว้ระหว่าง
การศึกษา
ข้ อเรียกร้ องต่ อรัฐบาลประเทศลุ่มแม่ นา้ โขง: รัฐบาลของทุกประเทศต้องรับฟังเสี ยง “ไม่ เอาเขือ่ น” ของประชาชน และต้อง
แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และโดยทันทีเพื่อหยุดเขื่อนทั้งหมดบนลุ่มแม่น้ าโขง ไม่วา่ จะก่อสร้างไปแล้วหรื อกาลังมี
แผนที่จะก่อสร้าง
ข้ อเรียกร้ องต่ อนักลงทุนและนักสร้ างเขื่อน: ภาคธุรกิจต้องหยุดการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเขื่อนบนลุ่มแม่น้ า
โขง ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับบริ ษทั ไม่อาจนามาใช้เป็ นเหตุผลในการเพื่อการลงทุนสร้างเขื่อนบนแม่น้ าของ
พวกเรา
ข้ อเรียกร้ องต่ อสถาบันการเงินระหว่ างประเทศและธนาคารพาณิชย์ :
หยุดและล้มเลิกให้กเู้ งินแก่บริ ษทั สร้างเขื่อน
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา รวมทั้งในกรณี เขื่อนปากมูนที่ได้รับเงินทุนจากธนาคารโลกควรนามาใช้เป็ นบทเรี ยน
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ข้ อเรียกร้ องต่ อภาคประชาสังคมและสาธารณชน: เรา เครื อข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ าโขง หวังให้ท่านตระหนักถึง
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าโขง นอกเหนือไปจากฟังการชวนเชื่อว่าเขื่อนคือแหล่งพลังงาน เราขอเรี ยกร้องให้
ท่านเข้าร่ วม และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในการหยุดยั้งเขื่อนทุกเขื่อนในลุ่มแม่น้ าโขง
วิถีชีวติ ดั้งเดิมที่ยงั่ ยืนของชุมชนคนหาปลาลุ่มแม่น้ าโขง เป็ นหนึ่งในสิ่ งบ่งชี้สาคัญถึงการดารงอยูข่ องชีวติ แม่น้ าโขง เรา ใน
ฐานะสมาชิกชุมชนคนหาปลาลุ่มแม่น้ าโขงยืนยันที่จะมีบทบาทในการปกป้ องแม่น้ าและชีวติ ของเรา เราเชื่อว่า เมื่อเสี ยงของ
เราถูกได้ยนิ และได้รับการพิจารณาอย่างแท้จริ งเท่านั้น แม่น้ าโขงจึงจะสามารถดารงอยูเ่ พื่อหล่อเลี้ยงผูค้ นในภูมิภาคนี้ได้
และไม่เพียงภูมิภาคแม่น้ าโขงเท่านั้น ภารกิจดังกล่าวจะช่วยดารงพื้นที่อนั เป็ นแหล่งพึ่งพิงทางธรรมชาติและความมัน่ คงทาง
อาหารที่สาคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และของโลกอีกด้วย
การที่รัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ าโขงปฏิเสธที่จะรับฟังเสี ยงของประชาชน ทาให้ประชาชนต้องสูญเสี ยวิถีการหาเลี้ยงชีพด้วย
การหาปลาและวิถีชีวติ ด้านอื่น ๆ รวมถึงทาให้พวกเราต้องเผชิญกับความกดดันบีบคั้นทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจจาก
ความไม่มนั่ คงในชีวติ สถานการณ์เช่นว่านี้จะต้องยุติลง ก่อนที่จะกลายเป็ นสิ่ งที่สายจนเกินแก้
ลงนามโดย:
คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้ นฟูชีวติ และชุมชนลุ่มน้ ามูน
สมัชชาคนจน กรณี เขื่อนปากมูน
สภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้ าโขง ตาบลสาโรง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เครื อข่ายชาวประมงกัมพูชา [Cambodia Community Fishery (CCF)]
พันธมิตร
เครื อข่ายปฏิบตั ิงานเพื่อชาวประมง กัมพูชา [Fishery Action Coalition Team (FACT)]
โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ าโขง
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