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เรื่อง

ขอแสดงความหวงใยและเรียกรองธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจ
โครงการเขื่อนบนแมน้ําโขง

สืบเนื่องจากรายการ ''สนทนาประสาสมัคร'' ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ซึ่งฯพณฯ ไดกลาวถึงการตัดสินใจ
ดําเนินโครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงและแมน้ําสาขาในประเทศลาวมายังประเทศไทย รวมทั้ง
โครงการไฟฟาพลังน้ําโดยการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขง 3 แหง ที่จังหวัดเลย หนองคาย และ
อุบลราชธานี เพื่อจัดหาน้ําใหภาคเกษตร หรือเพื่อการทํานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และทั้งสองประเทศลาวจะไดประโยชนจากแมน้ําโขง และอางวา โครงการ
เหลานี้จะสรางผลกระทบเพียงเล็กนอย โดยยกการสรางเขื่อนกั้นน้ําโขงของประเทศจีนมาเปน
ตัวอยาง และในระหวางรายการ ฯพณฯ กลาวย้ําหลายครั้งวา “บัดนี้เราตัดสินใจแลว ” และ
“ถาไมคิดไมกลาตัดสินใจก็ไมมีวันไดทํา แตรัฐบาลนี้คิดและตัดสินใจ แลวจะลงมือทํา.... ”
เรา เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง และ เครือขายภาคประชาสังคม ตาม
รายนามขางทาย ซึ่งไดติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมในภูมิภาคแมน้ําโขงมายาวนาน มีความ
กังวลอยางยิ่งตอคํากลาวของ ฯพณฯ ตลอดจนทาทีของรัฐบาลไทยในภาพรวมที่มุงผลักดัน
โครงการบนแมน้ําโขงที่กลาวขางตน จะนําไปสูการดําเนินโครงการเหลานี้โดยรวบรัดและ
ปราศจากการฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ เราจึงใครขอแสดงขอหวงใยและขอเรียกรองตอ ฯพณฯ และรัฐบาล ดังนี้
1. แม ฯพณฯ จะไดกลาวดวยวา “ จะทําใหถูกตองตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหวาง
ประเทศ ทั้งกฎหมายในประเทศของเราเอง....” ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงขั้นตอน
ตางๆ อันไดแก การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การประเมินผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในประเทศไทยอยางกวางขวาง ตลอดจนการปรึกษาหารือกับรัฐบาลและ
ประชาชนในภูมิภาคแมน้ําโขงที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
เพื่อใหการตัดสินใจตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตองและรอบดาน แตทาที
ของ ฯพณฯ อาจสงผลเปนการชี้นําการทํางานตามขั้นตอนขางตนของหนวยงานที่
รับผิดชอบตางๆ ในลักษณะที่มุงสนองนโยบายเชิงการเมืองและกีดกันภาคประชา
สังคมออกไปในแตละขั้นตอน
เราขอเรียกรองให ฯพณฯ ยุติการแสดงทาทีที่เปนการชี้นําทางการเมืองทั้งหมดและ
ใหหนวยงานทั้งหลายที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการตามหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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2. รัฐบาลไทยในภาพรวมมีทาทีที่กําลังรวบรัดโครงการ เห็นไดจากการที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ไดเดินทางไปยังนครเวียงจันทน เพื่อ
ลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว ในการศึกษาความเปนไดของการกอสราง
เขื่อนบานกุม (ที่จังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โดยประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานีไมไดมีสวนรูเห็น การลงนามนี้อาจเปนการผูกมัดตนเองของฝาย
ไทยใหการพัฒนาโครงการดําเนินไปโดยปราศจากการเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม
ตรวจสอบและตัดสินใจของภาคประชาสังคมไทย ถือไดวา เปนกระทําที่ไมโปรงใส
และขาดหลักธรรมาภิบาล เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยระงับการบรรลุความตกลงอื่น
ใดกับรัฐบาลลาว จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลและรับฟงความคิดเห็นตอสาธารณะ
รวมทั้งการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนที่
เรียบรอยแลว
3. โดยขอเท็จจริง โครงการเขื่อนบนแมน้ําโขงลวนแลวแตเปนโครงการขนาดใหญ การที่
ฯพณฯ อธิบายวาเขื่อนเหลานี้คือ Check dam คือเปนเพียงฝายชะลอน้ําหรือฝายแมว
เปนการใหขอมูลที่ไมถูกตองตอสาธารณชน จากการศึกษากอนหนานี้โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เขือ
่ นบานกุม จังหวัดอุบลราชธานี มี
กําลังผลิต 1,872 เมกะวัตต ซึ่งมากกวาเขื่อนภูมิพลซึ่งเปนเขื่อนที่มีกาํ ลังผลิตสูงสุด
ของไทยประมาณ 3 เทา หากมีการสรางเขื่อนบานกุม จะเกิดผลกระทบที่ใหญหลวง
ในหลายดาน อาทิ อางเก็บน้ําของเขื่อนจะทวมพื้นที่ดอน และหาดทรายของหมูบาน
ตาง ๆ ตลอดระยะทางถึงประมาณ 110 กิโลเมตร จากอําเภอโขงเจียมไปจนถึงอําเภอ
เขมราฐ ซึ่งทุกหมูบานสองฝงแมน้ําโขง ชาวบานไดอาศัยการจับปลาและปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจตาง ๆ บนดอนหรือหาดเหลานี้ในชวงฤดูน้ําลด สรางรายไดเพื่อซื้อขาวมา
บริโภค เนื่องจากมีพื้นที่ทํานานอยมาก หรือบางหมูบานแทบไมมีเลย ดังนั้น เขื่อน
บานกุมจะทําลายอาชีพหลักของชุมชนทั้งฝงไทยอยางนอย 20 หมูบาน ไมใชเกิดผล
กระทบเพียง 2 หมูบานอยางที่ ฯพณฯ กลาวอาง
4. รัฐบาลไทยตองไมเห็นผลกระทบจากโครงการขนาดใหญที่จะเกิดขึ้นตอชุมชนทั้งสอง
ฝงแมน้ําโขงเปนเรื่องเล็กนอย ฯพณฯ กลาวถึงโครงการเขื่อนบานกุมวา จะทําใหน้ํา
ทวมหมูบาน และกลาววา “ทางลาวบอกวาทวมหมูบานลาว 7 หมูบาน แตชางมัน
เถอะ ทางไทยทวม 2 ” อาจกระทบความรูสึกของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ
โดยเฉพาะในฝงประเทศเพื่อนบาน ผลประโยชนของฝายไทยไมควรตั้งอยูบนความ
สูญเสีย ทั้งทรัพยากรและความเปนมิตรระหวางเพื่อนบานไทยและลาว และอาจสงผล
ใหภาพพจนของประเทศไทยกลายเปนลบในสายตาประชาคมโลก
5. รัฐบาลไทยควรทบทวนแนวความคิดของตนเกี่ยวกับการใชแมน้ําโขง การใชเหตุผล
แตเพียงวา จีนสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขง ไทยกับลาวก็สามารถสรางไดเชนกัน ดีกวาการ
ปลอยใหไหลทิ้งโดยเปลาประโยชน นับเปนความไมใสใจตอผลกระทบจากโครงการ
เขื่อนทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงเขื่อนบนแมน้ําโขงในประเทศจีนที่เปลี่ยนแปลงกระแสน้ําใน
แมน้ําโขงไปแลวออยางมาก และไดกอผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู
ริมฝงแมน้ําโขงในเขตอําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มา
ตั้งแตพ.ศ. 2536 ภายหลังจากที่จีนเริ่มใชเขื่อนมานวาน ซึ่งเปนเขื่อนแรกบนแมน้ํา
โขงสายหลัก
แมน้ําโขงเปนระบบนิเวศนขนาดใหญ ซับซอนและสมบูรณที่สด
ุ แหงหนึ่งของโลก เห็นได
จากการสํารวจพบพันธุปลามากกวา 1,200 ชนิด ทําใหการประมงพื้นบานมีบทบาทสําคัญ
ตอเศรษฐกิจทองถิ่นของทั้งสี่ประเทศ รายงานของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC
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Technical Paper No.6 May 2002) ระบุวา ปริมาณปลาและสัตวน้ําอื่นๆที่จับไดในลุมน้ํา
โขงตอนลางในป 2544/2545 มีน้ําหนักรวมกันประมาณ 2,033,000 ตัน มีมูลคาประมาณ
1,478 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือเกือบหาหมื่นลานบาท)
รัฐบาลใดๆก็ตาม จึงไมควรใชแมน้ําโขงโดยยึดหลักอธิปไตยในพรมแดนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เราจึงขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยมุงใชแมน้ําโขงอยางยั่งยืน
เพื่อเปนคุณูปการตอประชาชนของประเทศในลุมน้ําโขงตอนลางทุกประเทศ มากกวาการ
คิดเพียงผลประโยชนของประเทศไทย โดยใชตัวเลขรายไดเปนตัววัดเทานั้น
สุดทาย เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยตอบคําถาม แสดงจุดยืน เปดเผยขอมูลและ
ความคืบหนาในการศึกษาเกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่กลาวมา ในประเด็นที่กลาวถึงใน
จดหมายฉบับนี้โดยเรงดวน ทั้งนี้ พวกเราจะติดตาม เผยแพรคําตอบ และการดําเนินการ
ใด ๆ ของรัฐบาล ผานทางเวทีและสื่อสาธารณะ เพื่อใหเปนที่รับรูกันทั่วไป รวมทั้งจะ
ดําเนินการในฝายภาคประชาสังคมอยางตอเนื่องจนถึงที่สุด
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง
1. โครงการพัฒนาและฟนฟูระบบนิเวศนลําน้ําพอง ขอนแกน
2. เครือขายองคกรชาวบานลุมน้ําหวยสายหนัง จ.ขอนแกน
3. โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นขอนแกน
4. องคกรชาวบานปาดงลาน จ.ขอนแกน
5. เครือขายลุมน้ําชี-มูนขอนแกน
6. สมาคมเพื่อนภู ขอนแกน
7. เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคอีสาน มหาสารคาม
8. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน มหาสารคาม
9. เครือขายปาไม -ที่ดินภาคอีสาน มหาสารคาม
10. สภาหมอพื้นบานภาคอีสาน มหาสารคาม
11. สถาบันชุมชนชาวนา มหาสารคาม
12. โครงการความรวมมือ เพื่อฟนฟูพื้นที่ลําปะทาว ชัยภูมิ
13. โครงการจัดการทรัพยากรตนน้ําเซิน ชัยภูมิ
14. โครงการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ําพรม ชัยภูมิ
15. เครือขายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน ชัยภูมิ
16. ศูนยนิเวศชุมชนศึกษา ชัยภูมิ
17. โครงการพัฒนาและฟนฟูระบบนิเวศนตนตนน้ําพอง-ปาสัก เลย
18. มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน เลย
19. มูลนิธิพัฒนาอีสาน สุรินทร
20. สถาบันชุมชนอีสาน สุรินทร
21. สมาคมปาชุมชนอีสาน สุรินทร
22. ศูนยขอมูลอีสาน สุรินทร
23. โครงการทามมูล สุรินทร
24. ศูนยตะบัลไพร สุรินทร
25. โครงการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ําหวยเสนง สุรินทร
26. สมาคมอนุรก
ั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนลุมน้ําสงคราม นครพนม
27. ชมรมอนุรักษฟนฟูลุมน้ําสงคราม สกลนคร
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28. เครือขายองคกรชุมชนลุมน้ํามูน อุบลราชธานี
29. กลุมอนุรักษฟนฟูลุมน้ําลําพะเนียง หนองบัวลําภู
30. โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน เขวาโคก รอยเอ็ด
31. สถาบันสันติประชาธรรม
32. สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน
33. สมัชชาคนจน
34. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในการจัดการปาชุมชนสูปาครอบครัว
35. คณะกรรมการชาวบานผูไดรับผลกระทบจากแนวสายสงไฟฟาน้ําพอง2-อุดรธานี 3
36. กลุมศึกษาปญหาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแรภาคอีสาน อุดรธานี
37. เครือขายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน อุดรธานี
38. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา อุดรธานี
39. กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม อุดรธานี
40. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
41. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
42. ชุมชนคนรักปา
43. โครงการสื่อสารแนวราบ
44. สหพันธกลุมเกษตรกรภาคเหนือ
45. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน(ภาคเหนือ)
46. เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
47. เครือขายทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน จังหวัดนาน
48. โครงการจัดการลุมน้ําปงตอนบน
49. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
50. โครงการฟนฟูชีวิตและวัฒนธรรมแมฮองสอน
51. กลุมรักษเชียงของ
52. ภาคีคนฮักเจียงใหม
53. สถาบันสิทธิชุมชนทองถิ่น
54. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
55. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิ่งแวดลอม
56. เครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดลําปาง
57. เครือขายผูติดเชื้อ จ.ลําปาง
58. เครือขายวิทยุชุมชน จ.ลําปาง
59. เครือขายผูบริโภคจังหวัดลําปาง
60. เครือขายปองกันยาเสพติดจังหวัดลําปาง
61. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดลําปาง
62. ประชาสังคมจังหวัดลําปาง
63. เครือขายภาคประชาชนแกไขปญหายาเสพติด จ.ลําปาง
64. เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน จ.ลําปาง
65. เครือขายภาคประชาชน จ.ลําปาง
66. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น
67. กลุมเพื่อนประชาชนบนพื้นที่สูง
68. สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ
69. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
70. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
71. สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ําสาละวิน
72. เครือขายองคกรชุมชนการจัดการทรัพยากร ลุมน้าํ จังหวัดแมฮองสอน
73. สมัชชาองคกรเหมืองฝายลุมน้ําภาคเหนือ
74. เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ
75. เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
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76. เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
77. กลุมแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ
78. เครือขายองคกรเหมืองฝายลุมน้ําแมตาชาง
79. เครือขายองคกรเหมืองฝายลุมน้ําแมวาง
80. กลุมผูใชน้ําคลองซอยที่ 21 ชลประทานแมแตง
81. ศูนยพัฒนาเครือขายองคกรชาวบานเครือขายพึ่งตนเอง จ.แพร
82. ปาชุมชน จ.แพร
83. เครือขายสื่อชุมชนผีปนนํา จ.แพร
84. เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.แพร
85. กลุมตะกอนยม จ.แพร
86. เครือขาย 6 ลุมน้ํา จ.แพร
87. เครือขายทรัพยากร จ.แพร
88. เครือขายเลือกตั้งภาคพลเมือง จ.แพร
89. ศูนยประสานงานประชาคมนาน
90. มูลนิธิฮักเมืองนาน
91. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา
92. มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
93. สหพันธองคกรผูบริโภค
94. มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ
95. โครงการแมน้ําเพื่อชีวิต เครือขายแมน้ําตะวันออกเฉียงใต
นักวิชาการ
1. ดร.นิตยา กิจติเวชกุล
2. ปนวดี ศรีสพ
ุ รรณ
3. ธวัช มณีผอง
4. พฤกษ เถาถวิล
5. ธีระพล อันมัย
6. สุรสม กฤษณะจูฑะ
7. สพสันต เพชรคํา
8. ปรีชา ธรรมวินทร
9. วิชาญ ฤทธิธรรม
10. สันติภาพ ศิรวิ ัฒนไพบูลย
11. ดร.นลินี ตันธุวนิตย
12. ประภาส ปนตบแตง
13. บุญเลิศ วิเศษปรีชา
14. กนกวรรณ อุโฆษกิจ
15. สมพร เพ็งค่าํ
16. ไพสิฐ พานิชกุล
17. รศ. ประศักดิ์ ถาวรยุติการ
18. อุทัยวรรณ กาญจนกามล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชฎัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชฏัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชฏัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักวิชาการ สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ
เครือขายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิชาการ สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

สําเนาถึง:
สมาชิกคณะรัฐมนตรี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เลย อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร
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