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áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹ËÅÒÂáÊ¹¤¹ à¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§μÑé§ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³ÊÕè¾Ñ¹´Í¹
μÍ¹ãμŒ¢Í§ÅÒÇ Ë‹Ò§¨Ò¡¾ÃÁá´¹¡ÑÁ¾ÙªÒäÁ‹¶Ö§ÊÍ§¡ÔâÅàÁμÃ à»š¹ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁμ‹Íâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
·Õèà»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³¢Í§áÁ‹¹éíÒâ¢§ «Öè§à»š¹¾×é¹°Ò¹¡ÒÃ´íÒÃ§ÍÂÙ‹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμμÅÍ´ÅØ‹Á¹éíÒâ¢§μÍ¹Å‹Ò§
สี่พันดอน เปนบริเวณที่สวยงามของแมน้ําโขง ประกอบดวยรองน้ําซับซอน
สลับกับเกาะแกงจํานวนมาก เปนที่รูจักกันในแงความหลากหลายทางชีววิทยา
ของพันธุสัตวน้ําที่อุดมสมบูรณและพันธุปลา นักวิทยาศาสตรถือวาพื้นที่นี้
เปนคอขวดสําคัญของการอพยพของพันธุปลาตลอดลุมน้ําโขงตอนลาง
เขือ่ นดอนสะโฮงกัน้ ขวางรองน้าํ ฮูสะโฮง ซึง่ เปนรองน้าํ หลักทีป่ ลาอพยพผานไปมา
จากดานเหนือน้ําและทายน้ําตลอดป จึงนับเปนภัยคุกคามใหญหลวงตอเสนทาง
อพยพของพันธุปลาตลอดทั้งภูมิภาค เปนการคุกคามตอการพึ่งตนเอง
ของคนในทองถิ่น และระบบการประมงเชิงพาณิชยในลาวและทั่วทั้งลุมน้ําโขง
ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC) เมื่อป 2537 ระบุวา
สี่พันดอนเปนบริเวณ “ที่มีลักษณะหาไดยาก และควรใชความพยายาม
ทุกประการ เพื่อธํารงรักษาใหปลอดพนจากการพัฒนาใดๆ”

รัฐบาลลาวซึ่งตระหนักถึงคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของ
เกาะแกงที่มีลักษณะโดดเดนที่สี่พันดอน และในอดีตเคยเสนอใหประกาศพื้นที่นี้
เปนพื้นที่ชุมน้ําตามสนธิสัญญาแรมซาร (Ramsar Wetland Site)
ในทํานองเดียวกับพื้นที่ชุมน้ําสะตึงเตร็งดานทายน้ําในฝงกัมพูชา
ที่ประกาศเปนพื้นที่แรมซารตั้งแตป 2542
แมจะตั้งอยูใกลกัมพูชา แตไมมีการประเมินผลกระทบขามพรมแดนของโครงการ
และมาตรการบรรเทาผลกระทบของเขื่อนที่มีการนําเสนอ ไมมีรายงานการพิสูจน
วาจะมีสวนบรรเทาผลกระทบตอการอพยพของปลาในลุมน้ําโขง ตอเนื่องจาก
โครงการเขื่อนไซยะบุรีที่อื้อฉาว เขื่อนดอนสะโฮงทําใหเกิดขอกังวลอยางมากจาก
รัฐบาลประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งชุมชน นักวิทยาศาสตร และภาคประชาสังคม
ในภูมิภาคและนานาชาติ เปนโครงการที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการ
dddddd
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á¼¹·Õèà¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§
ปรึกษาหารือระดับภูมิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง
การปรึกษาหารือลวงหนา และขอตกลง (Procedures for Notification,
Prior Consultation, and Agreement – PNPCA) ของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ซึ่งทําใหอนาคตของโครงการขาดความชัดเจน

à¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§

เขื่อนดอนสะโฮงมีความสูง 25 เมตร คาดวาจะสามารถผลิตไฟฟา
260 เมกะวัตต เพื่อใชในประเทศและสงออกไปกัมพูชาหรือไทย ผูพัฒนา
โครงการคือบริษัท Mega First Corporation Berhad (MFCB) จาก
มาเลเซียและรัฐบาลลาว ตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 MFCB ไดลงนาม
บันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาวเพื่อเตรียมทําการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ แตรัฐบาลลาวแจงใหคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงและประเทศ

เพื่อนบานอยางกัมพูชา ไทย และเวียดนามทราบถึงความประสงคที่จะสราง
เขื่อนดอนสะโฮง เมื่อ 30 กันยายน 2556 นี้เอง ภายหลังการแสดง
ขอกังวลอยางกวางขวางจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน ในเดือนมิถุนายน
2557 รัฐบาลลาวเห็นชอบใหจดั ทําการปรึกษาหารือลวงหนาของโครงการนี้
โดยเปนไปตามขอกําหนดของความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538
ในวันที่ 15 กันยายน 2558 บริษัท ดอนสะโฮง เพาเวอร ลงนามสัญญา
สัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลลาว เพื่อสราง
ดําเนินการ และสงมอบโครงการในชวงเวลา 25 ป ภายหลังคําประกาศนี้
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริษัท เมกะเฟรส ประกาศวามีการลงนาม
ในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement) สําหรับ
เขื่อนดอนสะโฮงแลวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงลาว (Electricite Du
Laos) ในขณะที่มีการทําสัญญาเหมาชวงใหบริษัท Sinohydro
International Corporation จากจีนเปนผูกอสรางโครงการ

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§μ‹Í¡ÒÃ»ÃÐÁ§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÍÒÈÑÂã¹à¢μÊÕè¾Ñ¹´Í¹ä´Œ¾Öè§¾Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»ÅÒ
áÅÐáÁ‹¹éíÒâ¢§ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕ¾
Photo: International Rivers

ผลกระทบสําคัญที่สุดดานสิ่งแวดลอมและสังคม-เศรษฐกิจของ
เขื่อนดอนสะโฮง ไดแก ผลกระทบตอการประมงน้ําจืดทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับภูมิภาค รองน้ําฮูสะโฮงเปนรองน้ําใหญที่สุดและมีการเขาถึงมากที่สุด
ในบริเวณสี่พันดอน เปนพื้นที่ซึ่งปลาอพยพวายผานตลอดทั้งป มีรายงาน
พบพันธุปลากวา 100 สปชีส ที่อพยพผานรองน้ําฮูสะโฮง สวนใหญไดรับ
การจําแนกวาเปนพันธุปลาที่ “โดดเดนดานการอพยพ” มีการบันทึกวา
บางสปชีสอพยพไปไกลจนถึงสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงในเวียดนาม
การขวางกั้นรองน้ําฮูสะโฮงยอมคุกคามการอพยพของปลา แหลงอาหาร
และแบบแผนการผสมพันธุ ซึ่งเปนเหตุใหมีพันธุปลาอันหลากหลาย
ในพื้นที่นี้
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบตอการอพยพของปลา
จะสงผลรายอยางมากตอความมั่นคงดานอาหารในภูมิภาค ปลาที่จับได
เปนแหลงอาหารสําคัญและเปนแหลงรายไดของชุมชนในแมน้ําโขง
ประมาณ 40-70% ของโปรตีนจากเนื้อสัตวในภูมิภาคมาจากการทําประมง
น้ําจืด งานศึกษาหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา บางชุมชนซึ่งตั้งอยูตอนบนและลาง
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¢ŒÍÁÙÅÂ‹Í: ºÃÔÉÑ·ÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñºà¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§
Mega First Corporation Berhad (MFCB) – ¼ÙŒ¾Ñ²¹Ò
â¤Ã§¡ÒÃ«Öè§Å§¹ÒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÃÑ°ºÒÅÅÒÇáÅÐä´Œ¡‹ÍμÑé§
ºÃÔÉÑ· ´Í¹ÊÐâÎ§ à¾ÒàÇÍÃ
AECOM – ä´ŒÃÑº¡ÒÃáμ‹§μÑé§¨Ò¡ MFCB àÁ×èÍμŒ¹»‚ 2551
à¾×èÍ·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹ÇÔÈÇ¡Ãâ¤Ã§¡ÒÃ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒáÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹μ‹Í MFCB ÊíÒËÃÑº
¤ÇÒÁμ¡Å§«×éÍ¢ÒÂä¿¿‡ÒáÅÐÊÑÞÞÒÊÑÁ»·Ò¹ ã¹à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á
2553 ÁÕ¡ÒÃμ‹ÍÍÒÂØÊÑÞÞÒ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ AECOM
National Consulting Company of Laos – à»š¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃâ¤Ã§¡ÒÃàÁ×Íè »‚ 2556 ÃÇÁ·Ñ§é ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
Sinohydro International Corporation – ÊÑÞÞÒ¨Ñ´«×éÍ
áÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ (Engineering Procurement and
Construction Contract)
Pöyry – ä´ŒÃÑº¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§¨Ò¡ MFCB ã¹»‚ 2555 à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹
·Ø¡á§‹ÁØÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃà¢×èÍ¹´Í¹ÊÐâÎ§
Fishtek – à¤Âä´ŒÃÑºáμ‹§μÑé§ãËŒ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÍÍ¡áººÁÒμÃ¡ÒÃ
àÊŒ ¹ ·Ò§Í¾Â¾¢Í§»ÅÒ·Õè à »š ¹ ÍÂÙ‹ ã ¹»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ áÅÐãËŒ ¤í Ò á¹Ð¹í Ò
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Ñ´á»Å§Ã‹Í§¹éíÒμÒÁ¸ÃÃÁªÒμÔ μ‹ÍÁÒ Fishtek
ÁÕº·ºÒ·Ê‹Ç¹ãËÞ‹ã¹°Ò¹Ð¼ÙŒÍÍ¡áººËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
ª‹Í§·Ò§Í¾Â¾ä»´ŒÒ¹àË¹×Í¹éíÒ¢Í§»ÅÒ
ของบริเวณน้ําตกคอนพะเพ็งตองพึ่งพาแหลงโปรตีนจากเนื้อปลาสูงถึง
80% จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (Australian
National University) เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่จะแสวงหาแหลงโปรตีนและ
แคลอรี่อื่นมาทดแทนปลาจากแมน้ําโขง และจําเปนตองมีการเพิ่มทรัพยากร
จากน้ําและที่ดินจํานวนมากโดยเฉพาะในกัมพูชาเพื่อแกปญหานี้
นอกจากนั้น การลดลงของปลาที่จับไดยังสงผลใหราคาปลาในทองตลาด
เพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนที่ยากจนตองใชจายเงินมากขึ้นเพื่อการบริโภคปลา
งานศึกษาที่มีอยูยังไมสามารถจําแนกความสูญเสียดานประมงจาก
การทําลายรองน้ําฮูสะโฮงเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน เนื่องจากขาดขอมูล
ฐานเกี่ยวกับพันธุปลาที่อพยพผานบริเวณนี้ของแมน้ําโขง รวมทั้งรองน้ํา
และสภาพของรองน้ําที่จําเปนตอการอพยพ นอกจากนั้น งานศึกษาของ
ฝายผูพัฒนาโครงการยังไมคํานึงถึงผลกระทบขามพรมแดนที่มีตอชุมชน
และระบบนิเวศดานทายน้ํา ทั้งในกัมพูชาและเวียดนาม และดานเหนือน้ํา
ในไทย

¾×é¹·Õè·´ÊÍºÁÒμÃ¡ÒÃºÃÃà·Ò¼Å¡ÃÐ·º
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โครงการเขือ่ นดอนสะโฮง เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความสูญเสีย
ที่มีตอรองน้ําฮูสะโฮงเพื่อการอพยพของปลา โดยผูพัฒนาโครงการเสนอ
ใหมีการปรับโครงสรางทางวิศวกรรมของรองน้ําบริเวณใกลเคียงน้ําตก
คอนพะเพ็ง คือรองน้ําฮูชางเผือกและฮูสะดํา โดยใหขยายและเจาะรองน้ํา
ใหลึกลงไป ทั้งนี้โดยใหมีลักษณะใกลเคียงกับรองน้ําฮูสะโฮง และใหสราง
ชองทางอพยพสายใหมสําหรับปลา อยางไรก็ดี มาตรการเชนนี้ไมเคยมีการ
พิสูจนวาใชไดผลในแมน้ําโขง การประเมินทางเทคนิคของคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงสําหรับโครงการนี้ตั้งขอสังเกตวา ยังคงมีขอมูลจํากัดเกี่ยวกับ
มาตรการตามที่เสนอในโครงการ นอกจากนั้น หากมาตรการนี้
ไมประสบความสําเร็จ ไมเปนที่ชัดเจนวาใครจะเปนผูรับผิดชอบ หรือจะมี
การชดเชยผลกระทบอยางไร
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เนื่องจากมีขอกําหนดเกี่ยวกับระดับการไหลของน้ําในแมน้ําโขงผานรองน้ํา
ฮูสะโฮง เพื่อชวยใหเดินเครื่องเขื่อนไดอยางสม่ําเสมอ จึงไมมีความชัดเจน
วาจะสามารถรักษาระดับการไหลของน้ําผานชองทางน้ําใหมที่สรางขึ้นมา
ไดอยางไร เพื่อใหมีน้ําไหลเพียงพอตลอดทั้งป เพื่อดึงดูดและชวยให
ปลาอพยพได ยิ่งมีความตองการปลอยน้ําใหไหลไปดานเหนือเพื่อใหมีการ
อพยพของพันธุปลา ยิ่งจะทําใหมีน้ําไหลนอยลงเพื่อการผลิตไฟฟา
หากปราศจากขอมูลฐานที่แมนยําหรือมาตรการติดตามผลอยางตอเนื่อง
จะทําใหเกิดปญหาในการตรวจสอบวา มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
แนวทางการดําเนินงานของโครงการแบบทําไปทดลองไปไดอยางไร
ผูพัฒนาโครงการตองเปนผูรับภาระพิสูจน โดยตองพิสูจนใหเห็น
ประสิทธิภาพการออกแบบเขื่อนและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เสนอ
กอนจะเริ่มการกอสราง อยางไรก็ดี ที่ผานมามีการเดินหนาตามความตกลง
ของโครงการ ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ
ทําใหเกิดความเสี่ยงตอภาคการประมงในแมน้ําโขง

âÅÁÒÍÔÃÐÇ´Õã¡ÅŒÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø

เขื่อนดอนสะโฮงจะตั้งอยูดานเหนือน้ําเพียงหนึ่งกิโลเมตรจากแหลงอาศัย
หลักของโลมาอิระวดี ซึ่งมักอาศัยอยูบริเวณแองน้ําลึกระหวางพรมแดน
ลาวกับกัมพูชา แหลงอาศัยของโลมาอิระวดีเปนหนึ่งในพื้นที่ทองเที่ยว
สําคัญ และเปนแหลงรายไดหลักของหลายชุมชนดานทายน้ําในกัมพูชา
โลมาอิระวดีในแมน้ําโขงถือเปนสัตวใกลสูญพันธุ โดยมีจํานวนเหลืออยู
ไมถึง 85 ตัว สวนใหญแลวพบดานทายน้ําของแมน้ําโขงในกัมพูชา
เนื่องจากแหลงอาศัยของโลมาอยูใกลกับที่ตั้งเขื่อน การกอสรางและ
การเดินเครื่องเขื่อนยอมทําใหเกิดความเสี่ยงอยางมากตอประชากรโลมา
ที่มีจํานวนนอยและออนไหว ไมวาจะเปนการเพิ่มของเสียงและ
การเดินเครื่องจักรบริเวณที่ตั้งเขื่อน รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การขุดลอกทองน้ําและสูบน้ําออกจนหมดในบริเวณตอนเหนือของรองน้ํา
ฮูสะโฮง ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการอพยพของปลา
ยังสงผลกระทบตอแหลงอาหารและการดํารงอยูของโลมาดวย หากโลมา
ในแองน้ําแหงนี้หายไป ยอมสงผลกระทบทําใหจํานวนโลมาอิระวดี
ในแมน้ําโขงหายไปเปนจํานวนมาก การลดลงอยางมากของประชากร
สัตวน้ําที่มีจํานวนนอย ยอมเพิ่มความเสี่ยงตอการสูญพันธุ
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ในเดือนกันยายน 2556 ลาวแจงอยางเปนทางการกับคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงและประเทศสมาชิกถึงเจตจํานงที่จะกอสรางเขื่อนดอนสะโฮง
เนื่องจากขอกังวลตอผลกระทบขามพรมแดนของโครงการที่มาจาก
ประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลลาวจึงเห็นชอบใหทําการปรึกษาหารือภูมิภาค
สําหรับโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ซึ่งเปนไปตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง
การปรึกษาหารือลวงหนา และขอตกลงของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
อยางไรก็ดี หลายฝายมองวารัฐบาลลาวใชกระบวนการตามความตกลง
แมน้ําโขง พ.ศ. 2538 เพียงเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการปฏิบัติงาน

â¤Ã§¡ÒÃ¼Ñ¹¹éíÒ·‹Ò¤ŒÍ
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ของตน แมจะกําหนดวันเริ่มตนกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนา
อยางเปนทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 แตคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงประกาศอยางเปนทางการถึงกระบวนการนี้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2557 หลังจากผานไปเกือบสามเดือนของกระบวนการที่ใชเวลาทั้งหมด
หกเดือน การปรึกษาหารือเกิดขึ้นโดยยังไมมีขอมูลฐานมากเพียงพอและ
ไมมีการประเมินผลกระทบขามพรมแดน เปนเหตุใหประเทศเพื่อนบาน
มีศักยภาพจํากัดในการประเมินผลกระทบที่แทจริงของโครงการที่มีตอ
การใชประโยชนของลําน้ํา นอกจากนั้น ยังมีการแสดงขอกังวลหลายขอ
เกี่ยวกับการดําเนินงานที่เต็มไปดวยปญหาของกระบวนการปรึกษาหารือ
ลวงหนาของเขื่อนไซยะบุรี รวมทั้งที่มาจากคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง
และรัฐบาลประเทศผูใหทุน ซึ่งเปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขกอนที่
กระบวนการจะเริ่มขึ้นอีกครั้งสําหรับเขื่อนดอนสะโฮง
ในวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะกรรมการรวมของคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง (Joint Committee of the Mekong River Commission)
ไดประชุมเพื่อสรุปกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาของเขื่อนดอนสะโฮง
ที่ดําเนินมาเปนเวลาหกเดือน ในที่ประชุม ประเทศไทย กัมพูชา และ
เวียดนามตางเรียกรองใหขยายเวลาของกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนา
ออกไป โดยขอใหมกี ารจัดทําการศึกษาขอมูลฐานเพิ่มเติม และใหประเมิน
ผลกระทบขามพรมแดนของโครงการมากขึ้น แตรัฐบาลลาวยืนยันวา
ไดดาํ เนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาจนเสร็จสิน้ สมบูรณแลว
ในขณะที่ประเทศทั้งสี่ไมสามารถตกลงกันได เปนเหตุใหมีการเสนอให
ชะลอการลงมติไปยังที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ในเดือนมิถุนายน 2558
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงเผยแพรแถลงการณระบุวา คณะมนตรีแมน้ําโขง
ยังไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนาของ
เขื่อนดอนสะโฮง และเนื่องจากการไมสามารถเห็นชอบรวมกัน จึงจะจัด
ใหมีการพูดคุยประเด็นนี้ในที่ประชุมระดับรัฐบาล โดยใชชองทางการทูต
เพื่อใหมีการลงมติ หลังจากนั้นมารัฐบาลกัมพูชายังไดเนนย้ําขอกังวล
เกี่ยวกับโครงการและความจําเปนที่ตองศึกษาเพิ่มเติม
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นับแตเริ่มลงนามบันทึกความเขาใจโครงการเขื่อนดอนสะโฮงในป 2549
มีเสียงตอตานโครงการอยางหนักแนนจากทั้งนักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ
แมน้ําโขง ชุมชนรวมสายน้ํา ภาคประชาสังคม และรัฐบาลประเทศ
แมน้ําโขงตอโครงการนี้ เนื่องจากผลกระทบขามพรมแดนและผลกระทบ
ที่มีตอความมั่นคงดานอาหารในภูมิภาค รัฐบาลกัมพูชา ไทย และ
เวียดนามไดแสดงความเห็นเรียกรองใหมีการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบขามพรมแดนของโครงการ ทั้งประเทศกัมพูชาและไทย
ยังเรียกรองใหยุติการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการสรางเขื่อนในแมน้ําโขง
สายประธานออกไป จนกวาจะมีการศึกษาในสองดานจนแลวเสร็จ
ซึ่งเปนการศึกษาที่อยูระหวางการจัดทําเพื่อประเมินผลกระทบของ
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โครงการเขื่อนในตอนลางของแมน้ําโขงสายประธาน กลาวคือ การศึกษา
ของคณะมนตรีแมน้ําโขงและการศึกษากรณีสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง
เปนเวลาเกือบทศวรรษ ชุมชนในแมน้ําโขงไดแสดงความเห็นตอตาน
โครงการเขื่อนดอนสะโฮง มีทั้งการประทวงในที่สาธารณะ การทําจดหมาย
รองเรียนระดับสากลและการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ในเดือนตุลาคม 2557
พันธมิตรองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศและระหวางประเทศ ยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงมาเลเซีย (SUHAKAM) ในนามชุมชน
ของกัมพูชาและไทยซึ่งจะไดรับผลกระทบจากเขื่อนดอนสะโฮง ผูรองขอ
ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียตรวจสอบผลกระทบดานสังคม
และเศรษฐกิจของเขื่อนดอนสะโฮงในนามของชุมชนในประเทศเหลานี้
และใหประกันวาบริษัท เมกะเฟรส ปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ รวมทั้งพันธกรณีที่ตองสนับสนุนใหชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบมีสวนรวมและไดรับขอมูล
แมจะมีการตอตานอยางชัดเจนจากประชาชนในลุมน้ําโขง และแมจะมี
ความเห็นที่ไมตรงกันในระดับภูมิภาคอยางตอเนื่องระหวางรัฐบาล
ทั้งสี่ประเทศ แตแผนการสรางเขื่อนดอนสะโฮงยังเดินหนาตอไป
อยางรวดเร็ว เปนการเดิมพันอนาคตของแมน้ําโขงและประชาชน
และทําใหเกิดความเสี่ยงตอความลมสลายของความรวมมือในภูมิภาค
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สําหรับไฟฟาเพียง 260 เมกะวัตต ผูพัฒนาโครงการถึงกับวางแผน
เปลี่ยนแปลงพื้นที่สําคัญสุดของแมน้ําโขงในลักษณะที่ไมอาจแกไขกลับคืน
ทําใหเกิดผลกระทบตอการอพยพของพันธุปลา ซึ่งจะสงผลรายแรงและ
ไมอาจแกไขไดตอประชากรที่อาศัยอยูตลอดทั่วลุมน้ําโขง เนื่องจาก
มีเดิมพันสูงเชนนี้ กระบวนการตัดสินใจจึงควรอาศัยขอมูลจากการศึกษา
ที่รอบดาน และความรวมมือและการปรึกษาหารือในภูมิภาคอยางจริงจัง
เปนที่ชัดเจนวายังตองใชเวลาอีกมากเพื่อใหสามารถศึกษาจนไดขอมูลฐาน
บริเวณที่ตั้งเขื่อน เพื่อจัดทํารายงานประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ขามพรมแดน และการศึกษาระดับลุมน้ําโดยรวม ซึ่งเปนการศึกษา
ที่ยังไมแลวเสร็จและควรเปนพื้นฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
บริษัทที่เกี่ยวของยังตองแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมวา มาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่เสนอจะชวยประกันความยั่งยืนของแมน้ําโขงได
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