เรียน

ซเ าาเจโดเีดรานมเานมรจีเจ็ด มสน เพน
นมยกรี ฐานตรี กีาซูดม
ซเ นมยาเฯาอฯ านมาณพฯ
นมยกรีฐานตรีไาย
ซเ นมยเนฯียน เตอนน าสฯ
นมยกรีฐานตรีเพียจนมา
ซเ นมฯามพยอลฯ่ีกวเส ดอนพีตร
นมยกรีฐานตรีไาย

3 เมษายน 2557
เรืลเฯ ขเใน้ ยกเ่อก็ดรฯกมรเขืลเนในแา่ นมน ้ ็ขฯามยน่ีกตเน่่ มฯ
ในโอกาสการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (Mekong River Commission MRC) พันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง (Save the Mekong Coalition) เขียนจดหมายฉบับนี ้เพื่อแสดงข้ อกังวล
ต่อสถานะในปั จจุบนั ของแม่น ้าโขง สืบเนื่องจากผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าทังที
้ ่ดาเนินอยู่และที่มี
แผนจะก่อสร้ าง และความล้ มเหลวด้ านความร่วมมือระดับภูมิภาคในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้า
พลังน ้าในแม่น ้าโขงสายหลัก
เราเชื่อว่า แผนการสร้ างเขื่อนในลุ่มน ้าโขงในปั จจุบนั ไม่สอดคล้ องกับพันธกิจและเจตนารมณ์ของความตก
ลงแม่นา้ โขง พ.ศ. 2538 โดยเฉพาะหลักการของความร่ วมมื อซึ่งรั ฐภาคีต่างเห็นชอบที่จ ะ “คุ้มครอง
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตและสภาวะของพืช และสัตว์น ้า และความสมดุลทางนิเวศวิ ทยาของ
ลุม่ แม่น ้าโขง”1
แผนการสร้ างเขื่อน 11 แห่งในลุม่ น ้าโขงสายหลักตอนใต้ เป็ นภัยคุกคามต่อผลิตภาพความหลากหลายทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มและเศรษฐกิ จ ของแม่ น า้ โขง ทัง้ นี ้ จากรายงานสถานะของลุ่ม น้ า พ.ศ. 2553 ของ
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงระบุวา่ เขื่อนในแม่น ้าสายหลัก “เป็ นภัยคุกคามใหญ่สดุ เพียงอย่างเดียวต่อพื ้นที่
ชุม่ น ้า การประมง และวิถีชีวิตของคนท้ องถิ่นในแม่น ้าโขงตอนล่าง”2
1

ความตกลงว่าด้ วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุม่ น ้าโขงอย่างยัง่ ยืน พ.ศ. 2538 (1995 Agreement on the
Cooperation for the Sustainable Development of Mekong Basin) 5 เมษายน 2538 น.5 ข้ อ 3
2
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (2553), รายงานสถานะของลุม่ น ้า พ.ศ.2553 (State of the Basin Report 2010) น.94

เขื่อนเหล่านี ้จะทาลายความอุดมสมบูรณ์ ผลิตภาพ และความหลากหลายของทรัพยากรด้ านประมงใน
แม่น ้าโขงอย่างสิ ้นเชิง ขวางกันเส้
้ นทางอพยพของพันธุ์ปลาที่สาคัญ และส่งผลให้ เ กิดการสูญเสียมหาศาล
ของทรัพยากรด้ านประมง ถ้ ามีการสร้ างเขื่อนทัง้ 11 แห่งสาเร็จ จะส่งผลให้ มีการสูญเสียของทรัพยากรด้ าน
ประมงโดยประมาณถึง 550,000-880,000 ตัน หรื อคิดเป็ น 26-42%3 ผู้ชานาญการด้ านประมงระบุไว้ ว่า
ในปั จจุบนั ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อ การประมงของเขื่อนเหล่านี ้ ความสูญเสียเช่นนี ้
ย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้ านอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนตลอดทัว่ ลุม่ น ้า
ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นอุท กวิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาอัน เป็ นผลมาจากเขื่ อ นในแม่ น า้ โขงสายหลัก จะ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่ซบั ซ้ อนของแม่น ้าไปตลอดกาล ส่งผลให้ เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีววิทยาอย่างถาวร และปิ ดกัน้ การหลากของตะกอนที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ลงไปสู่สามเหลี่ยมปาก
แม่น ้า
นอกจากนัน้ เขื่อนในแม่น ้าสายหลักยังส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อชุมชนประเทศลุ่มน ้า ทาลายวิถี
ชี วิ ต วัฒ นธรรม ความรู้ สึก เป็ นชุม ชนและความมั่นคงด้ า นอาหาร ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อประชาชน
ประมาณ 40 ล้ านคนในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง ประชาชนกว่า 106,000 คนจะได้ รับผลกระทบโดยตรง รวมทัง้
คนที่ถกู โยกย้ ายออกจากพื ้นที่ และคนที่เสี่ยงจะมีชีวิตที่ยากจนมากยิ่งขึ ้น
แม่นา้ โขงในปั จ จุบันไม่เ หมื อนกับเมื่ อสี่ปีที่ แล้ วตอนที่ ฯพณฯ เข้ าร่ วมประชุมที่ หัวหิน ประเทศไทย ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 1 ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง โดยการก่อสร้ างเขื่อนไซยะบุรีซึ่งเป็ น
เขื่อนแรกในแม่น ้าโขงสายหลักได้ เริ่มต้ นขึ ้น ท่ามกลางเสียงประท้ วงต่อกระบวนการตัดสินใจทังภายในและ
้
ภายนอกคณะกรรมาธิ การแม่นา้ โขง เพราะถื อว่า มี การไม่ปฏิ บัติต ามความตกลงที่ ป ระเทศลุ่ม นา้ โขง
ตอนล่างลงนามไว้ ในปั จจุบนั กาลังจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ในช่วงกว่าสี่ปีที่ผ่าน
มา คณะกรรมาธิ ก ารแม่ น า้ โขงล้ ม เหลวในการก าหนดบทบาทของตนเอง และการสนับ สนุน ให้ เ กิ ด
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีสว่ นร่วมและอย่างตรวจสอบได้ อนาคตของทังแม่
้ น ้าโขงและคณะกรรมาธิการ
แม่น ้าโขงจึงอยูใ่ นจุดวิกฤตอย่างยิ่ง
ความตกลงแม่ น า้ โขง พ.ศ. 2538 ยอมรั บ “คุณค่า มหาศาล” ของแม่นา้ โขงที่ มี “ต่อประเทศในลุ่ม น า้
ทังหมด”
้
ด้ วยเหตุดงั กล่าว เราจึงกระตุ้นบรรดาผู้นาประเทศให้ ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อคุ้มครองและรักษา
อนาคตของแม่น ้าโขงไว้
สืบเนื่องจากผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญของเขื่อนในแม่น ้าโขงสายหลักตอนล่าง เราจึงเรี ยกร้ องบรรดาผู้นา
ประเทศให้ ยกเลิกโครงการเขื่อนทังหมดในแม่
้
น ้าโขงสายหลัก รวมทังให้
้ ยตุ ิการก่อสร้ างเขื่อนไซยะบุรีและ
3

คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (2553), การประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการไฟฟ้ าพลังน ้าใน
แม่น ้าโขงสายหลัก (Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream) น.17

เขื่ อนดอนสะโฮงโดยทันที และบรรดาโครงการที่ จ ะส่งผลกระทบข้ ามพรมแดน อย่างเช่น เขื่ อนเซซาน
ตอนล่าง 2 และขอให้ ใช้ โอกาสการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงเพื่ออภิปรายถึง
กลไกด้ านกฎหมายที่ส่งเสริ มความร่วมมือในภูมิภาค รวมทังการประเมิ
้
นผลกระทบข้ ามพรมแดนและการ
สานเสวนาของสาธารณชน และที่สาคัญคือการรับฟั งเสียงของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่ งน ้าโขง ซึ่งใน
ปั จจุบนั ต่างต้ องทนทุกข์ทรมานจากผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทราบถึงทางเลือกที่ช่วย
ให้ มีการกระจายต้ นทุนและผลประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในแม่น ้าโขงได้ ดียิ่งขึ ้น
ขอแสดงความนับถือ
สมาชิกพันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง
3S Rivers Protection Network (3SPN)
Ashramsrangsok
BothENDS, The Netherlands
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Cambodian Rural Development Team (CRDT)
Cambodian Volunteers for Society (CVS)
Center for Social Research and Development (CSRD)
Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD)
Community Economy Development (CED)
Community Resource Centre (CRC)
Conservation and Development on Cambodia (CDCam)
Culture and Environment Preservation Association (CEPA)
EarthRights International
EcoSun Cambodia
Environmental Cooperation and Tourism Organization (CETO)
E-san Human Rights and Peace Information Center
Finnish Asiatic Society
Fisheries Action Coalition Team (FACT)
Green Earth Volunteers
Green Innovation and Development Center (GreenID)
International Rivers
Khmer Farmer’s Association (KFA)
Law and Policy of Sustainable Development Research Center (LPSD)

Living River Siam
Mekong Conservation Group, Loei Province, Thailand
Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net)
Mekong Social and Environmental Center for Children Development, Thailand
Mekong Watch
Mekong-Lanna Network for Conservation of Natural Resources and Culture
Mlub Prumvihearthor Center (MPC)
My Village Organization (MVi)
Naming River Basin People Assembly
Network of Community Council in Nong Khai Province, 53 sub-districts, Thailand
Network of Mekong Community Council, 7 Northeastern Provinces, Thailand
Northeast Rural Development Organization (NRD)
Northeastern Citizen Network for Homeland Protection, Thailand
Northeastern Network on Land, Water, Fishery, Forest, and Mining, Thailand
Northern River Basin People Assembly
Northern Thailand River Network
Orphya Institute
Palang Thai
People and Nature Reconciliation (PanNature)
Ponlok Khmer
Rak Chiang Khan Group
Redd-Monitor
Salween Rivers Network
Save the Forest Group, Tambol Sa-eab
Stop Mae Chaem dam and Pha Wing Chu Committee
Sustainable Energy and Justice Working Group, Ubon Ratchathani Province
Takorn Yom Youth Group
Thai Climate Justice Working Group, Mae Hong Son
Thai Water Partnership
The NGO Forum on Cambodia (NGOF)
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
Vietnam Rivers Network
World Rainforest Movement

