สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
นายกรั ฐมนตรี แห่ งราชอาณาจักรกัมพูชา
ฯพณฯ ทองสิง ทามะวง
นายกรัฐมนตรีแห่ งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ฯพณฯ เหวียน เติ๋น ยวุ๋ง
นายกรัฐมนตรีแห่ งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีแห่ งราชอาณาจักรไทย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เรื่ อง : ภัยคุกคามแม่น ้าโขง : ขอเรี ยกร้ องให้ ประมุขรัฐบาลของประเทศในลุม่ แม่น ้าโขง ดาเนินการยับยัง้
โครงการเขื่อนดอนสะโฮงโดยทันที
กราบเรี ยน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เรา พันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง รู้สกึ หวัน่ วิตกในแผนการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เสนอให้
สร้ างเขื่อนดอนสะโฮงขึ ้นในบริเวณใจกลางของพื ้นที่สีพนั ดอน ซึง่ เป็ นพื ้นที่อนั มีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อ
ระบบนิเวศของแม่น ้าโขง โครงการเขื่อนดอนสะโฮงนี ้ จะทาลายล้ างพื ้นที่ในอาณาบริเวณของทังสี
้ พนั ดอนและ
แม่น ้าโขง แม่น ้าที่เป็ นเสมือนมารดาของลุม่ น ้าในภูมิภาคลงไปอย่างไม่อาจที่จะเยียวยาได้ อีกต่อไป

แม้ แต่สานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเอง ครัง้ หนึง่ ยังได้ เคยระบุไว้ ในรายงานของตนว่า “ระบบ
นิเวศของสี่พนั ดอนนัน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นเสมือนหนึง่ โลกใบเล็ก ๆ ใบหนึง่ ที่มีระบบนิเวศที่เกาะเกี่ยว
โยงใยกับแม่น ้าโขงทังสาย”
้
และยังได้ สรุปว่า “เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติอนั พบได้ ยากยิ่งนี ้ ทุกภาคส่วน
จักต้ องพยายามทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์และปกป้องพื ้นที่สีพนั ดอนนี ้จากโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม”
เขื่อนดอนสะโฮง จะเปลี่ยนแปรลักษณะของพื ้นที่สีพนั ดอนและพื ้นที่ลมุ่ แม่น ้าโขงไปอย่างมิอาจหวนคืน เขื่อน
แห่งนี ้จะก่อให้ เกิดประตูกีดขวางกันทางน
้
้าฮูสะโฮง ที่จะทาให้ ปลาไม่สามารถว่ายผ่านได้ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ประมงหลายคนได้ เคยกล่าวว่า พื ้นที่ดงั กล่าว ถือได้ วา่ เป็ นพื ้นที่ที่จะก่อให้ เกิดสิ่งเลวร้ ายที่สดุ หากเลือกเป็ น
พื ้นที่สาหรับการสร้ างเขื่อน เนื่องจากฮูสะโฮงเป็ นทางน ้าที่มีปลาว่ายอพยพผ่านมากที่สดุ ในแม่น ้าโขง จึงเป็ นจุด
ที่เป็ นปั จจัยเกื ้อหนุนที่สาคัญยิ่งต่อการประมงน ้าจืดในที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก การสร้ างเขื่อนจะทาให้ เกิด
การจุดลอกดินและหินที่ท้องแม่น ้าในบริเวณฮูสะโฮงออกมามากกว่า 2 ล้ านลูกบาศก์เมตร เพื่อเปิ ดทางให้ มีน ้า
ไหลเข้ าฮูสะโฮงเป็ นจานวนมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้ กาลังการผลิตติดตัง้ 260 เมกะวัตต์ของเขื่อน ย่อมถือว่าเป็ นผลประโยชน์แสนกระจ้ อยร่อย เมื่อเทียบ
กับผลกระทบด้ านลบอย่างรุนแรงที่มีตอ่ การประมงและวิถีชีวิตของประชาชนในพื ้นที่ เช่นเดียวกัน จะส่งผล
กระทบต่อความมัน่ คงด้ านอาหารของผู้คนนับล้ านที่อยูใ่ นประเทศสปป.ลาว และในประเทศเพื่อนบ้ าน คือ
ประเทศกัมพูชา ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โครงการนี ้ยังจะเป็ นภัยคุกคามต่อปลาอพยพขนาดใหญ่ที่
หายากและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทังปลาบึ
้
กและปลาเอิน ภัยคุกคามที่จะมีผลต่อการอยูร่ ่วมกันอย่าง
กลมเกลียวในภูมิภาคนี ้ จะกลายเป็ นปั ญหาร้ ายแรงอันจะยิ่งซ ้าเติมให้ ปัญหาความขัดแย้ งอื่น ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ วทัง้
ในประเทศและระหว่างกันให้ เลวร้ ายลงไปอีก
พวกเราแทบจะไม่เหลือความเชื่อถือต่อศักยภาพของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (MRC) หรื อข้ อตกลงแม่น ้าโขง
พ.ศ. 2538 ในการจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในกรณีภยั คุกคามที่จะเกิดขึ ้นจาก
เขื่อนดอนสะโฮงหรื อโครงการอื่น ๆ ที่เสนอจะสร้ างบนแม่น ้าโขงสายประธาน สาเหตุที่สาคัญที่เป็ นตัวบ่งชี ้ คือ
ความล้ มเหลวของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงในการแก้ ปัญหาความไม่ลงรอยกันระหว่างรัฐบาลของชาติ
สมาชิก ในประเด็นที่วา่ กระบวนการ “การปรึกษาหารื อล่วงหน้ า” ที่มีขึ ้นเพื่อการสร้ างเขื่อนไซยะบุรีนนั ้ ยังคง
เป็ นกระบวนการที่คงั่ ค้ างอยู่ หรื อได้ เสร็จสิ ้นไปแล้ ว
รัฐบาลลาวกาลังอ้ างว่าเขื่อนดอนสะโฮง “ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ บ่ นแม่น ้าโขงสายประธาน" และด้ วยเหตุนี ้เอง จึงได้ ใช้
กระบวนการ “แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า” แทน “กระบวนการปรึกษาหารื อล่วงหน้ า” ต่อประเทศเพื่อนบ้ าน เราขอ

คัดค้ านข้ ออ้ างนี ้ของสปป.ลาวอย่างถึงที่สดุ เพราะเป็ นสิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนไร้ ข้อกังขาว่า เขื่อนดอนสะโฮงนันเป็
้ น
โครงการที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแม่น ้าโขงสายประธาน ซึง่ จะก่อผลกระทบอย่างที่สดุ ต่อการไหลของกระแสน ้าและการ
อพยพย้ ายถิ่นของปลา และจะส่งผลกระทบข้ ามพรมแดนอย่างมหาศาล ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ เราเชื่อว่า
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงจะประสบความล้ มเหลวอีกครัง้ หนึง่ ในการทาให้ เกิดการจัดการแก้ ไขปั ญหาข้ อ
ขัดแย้ ง และปล่อยให้ การตัดสินใจในเรื่ องเขื่อนดอนสะโฮงตกอยูใ่ นมือของรัฐบาลสปป.ลาวแต่เพียงผู้เดียว
เราเห็นด้ วยกับข้ อกังวลที่มีการกล่าวในสาธารณะโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลของประเทศลุม่ แม่น ้าโขง เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นได้ และการขาดความโปร่งใสในโครงการเขื่อนดอนสะโฮง บุคคลเหล่านี ้รวมถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศเวียดนาม อดีตรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงสิ่งแวดล้ อมกัมพูชา และสมาชิกของคณะกรรมการแม่น ้าโขงระดับชาติของไทย ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
ตระหนักถึงความเป็ นห่วงเหล่านี ้ เราขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลแม่น ้าโขงทังหลาย
้
ได้ เสนอต่อรัฐบาลลาวให้ แสดง
เคารพต่อจิตวิญญาณของการร่วมมือกันอย่างแท้ จริงในภูมิภาคนี ้
ในช่วงเวลาแห่งความคลุมเครื อไม่ชดั เจนในสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นกับเขื่อนดอนสะโฮง รวมทังโครงการอื
้
่น ๆ บน
แม่น ้าโขงสายประธาน กระบวนการใด ๆ ที่กาลังดาเนินอยูใ่ นทุก ๆ โครงการจะต้ องถูกระงับไว้ ก่อน มีความ
จาเป็ นอย่างเร่งด่วนที่จะต้ องจัดให้ มีพื ้นที่ร่วมแบบใหม่ขึ ้นมาเพื่อทาการตรวจสอบ ชี ้แจงและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
ที่มีอยูใ่ นขณะนี ้ผ่านทางกลไกการตัดสินใจระดับภูมิภาค บนพื ้นฐานของหลักความโปร่งใสและการมีสว่ นร่วม
อย่างแท้ จริงของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ต้ องมีการศึกษาในเรื่ องต่าง ๆ ที่จาเป็ น รวมถึงการประเมินผล
กระทบข้ ามพรมแดนสาหรับโครงการทังหมดต้
้
องเกิดขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
ดังนัน้ พวกเรา พันธมิตรปกป้องแม่ นา้ โขง ขอเรียกร้ องความร่ วมมือมายัง ฯพณฯ ท่ าน ขอได้ โปรด
ตระหนักถึงจิตวิญญาณของความตกลงในภูมิภาคแม่ นา้ โขง และดาเนินการแทรกแซงให้ ยกเลิกการ
สร้ างเขื่อนดอนสะโฮงโดยทันที อีกทัง้ ระงับการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโครงการบนแม่ นา้ โขงสาย
ประธานลงไว้ ก่อน ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ส่วนรวมแก่ ประชาชนทั่วทัง้ ภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง
การก่อสร้ างโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ในลุม่ แม่น ้าโขง คือการสังเวยแม่แห่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ผู้คนหลายสิบล้ านคนเพื่อสิ่งที่เรี ยกว่าเป็ น “การพัฒนา” ดังนัน้ การตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าวจึงไม่ควรเป็ นความ
รับผิดชอบของเหล่ารัฐบาลเท่านัน้ รัฐบาลของประเทศในลุม่ แม่น ้าโขงจักต้ องตระหนักถึงสิทธิของผู้คนในลุม่
แม่น ้าโขง ในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสียที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ลงนามโดย 19 สมาชิกของพันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง
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)

