
 

 

 

 

 

 

ร่างแถลงการณ์พันธมิตรรักษ์แม่นํ าโขง 

เขือนแม่นํ าโขงเป็นภัยข้ามพรมแดนต่อความมั นคทางอาหารและประชาชนในภูมิภาค  

องค์กรภาคประชาสังคมเรียกร้องนายกฯ ยกเลิกเขือนบนนํ าโขงสายหลัก  
 

 

 ในโอกาสการจัดประชุมคณะมนตรีแม่นํ าโขงครั งที  ทีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที  มิถุนายน พันธมิตร

รักษ์แม่นํ าโขง (Save the Mekong Coalition) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทั งจากกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม 

ดําเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วนเพือแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมันคงด้านอาหารและประชาชนในภูมิภาคนี  อัน

เนืองมาจากโครงการเขือนชนั  แห่งในแม่นํ าโขงสายหลัก ผู ้นําระดับภูมิภาคต้องดําเนินการเพือยกเลิกโครงการทั งเขือน

ไซยะบุรีและเขือนดอนสะโฮง และประกันว่าการตัดสินใจในอนาคตเกียวกับแม่นํ าทีเป็นสมบัติร่วมกัน จะอยู่บนพื น

ฐานข้อมูลทีเป็นวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน และการเคารพสิทธิของประเทศร่วมสายนํ าและ

สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจทีโปร่งใสและมีส่วนร่วม  

 แม่นํ าโขงเป็นแหล่งประมงนํ าจืดทีใหญ่สุดของโลก หล่อเลี ยงประชากรกว่า  ล้านคนในบริเวณลุ่มนํ า ความ

หลากหลายด้านสัตว์นํ าของแม่นํ าแห่งนี มีความพิเศษเป็นรองก็เพียงแม่นํ าอเมซอน ความเชือมโยงกับลํานํ าสาขาและวัฏ

จักรนํ าหลาก-นํ าแล้ง เป็นองค์ประกอบสําคัญทีช่วยรักษาความหลากหลายด้านนิเวศของแม่นํ า ช่วยรักษาแหล่งประมง

และความสมดุลด้านตะกอน ซึงเป็นพื นฐานการผลิตธัญพืชอย่างยังยืนบนพื นทีนํ าหลากทีอุดมสมบูรณ์ การประเมินผล

กระทบด้านสิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแม่นํ าโขง (MRC) ในปี  ชี ถึงภัยคุกคามร้ายแรงด้าน

สิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมอันเนืองมาจากเขือนเหล่านี  ความยุ่งยากในการลดผลกระทบของเขือนทีมีต่อแหล่ง

ประมง และช่องว่างองค์ความรู้ทีสําคัญซึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล การศึกษาเน้นให้เห็นความจําเป็นที

จะต้องปรับปรุงการวางแผนภาคพลังงาน และการใช้ประโยชน์จากทางเลือกด้านพลังงานทียังยืนเพือตอบสนองความ

ต้องการของการพัฒนาในภูมิภาค  

 MRC และประเทศสมาชิกจะต้องตระหนักอย่างจริงถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ทีกําลังเกิดขนึกับแม่นํ าโขง 

และให้รับมือภัยคุกคามอันเนืองมาจากเขือนบนแม่นํ าโขงอย่างเร่งด่วน และแก้ปัญหาจากการที MRC ล้มเหลว ไม่

สามารถดูแลให้มีการตัดสินใจระดับภูมิภาคเกียวกับโครงการเหล่านี  จากการประชุมระดับภูมิภาคอย่างต่อเนืองนับจากปี 

 เพือพิจารณาว่าควรมีการก่อสร้างเขือนในแม่นํ าโขงสายหลักเหล่านี หรือไม่ ทําให้พบว่ามีความคลุมเครือและมี

ปัญหาอย่างมากเกียวกับกระบวนการธรรมาภิบาลของลํานํ าทีเป็นสมบัติร่วมกันแห่งนี  รวมทั งปัญหาการทําให้เกิดความ

สมดุลระหว่างความต้องการและความกังวลของประเทศด้านเหนือนํ าและท้ายนํ า แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชา ไทย และเวียดนาม

จะเรียกร้องให้มีการศึกษาและปรึกษาหารือเพิมเติม รวมทั งข้อเรียกร้องของรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามให้ชะลอการ

ตัดสินใจออกไปอีก  ปี แต่การก่อสร้างเขือนไซยะบุรีและเขือนดอนสะโฮงในสปป.ลาวกําลังเริมต้นขึ นแล้ว การที MRC 



ไม่สามารถประกันให้เกิดความร่วมมือของรัฐบาลทั ง 4 ประเทศโดยให้เป็นไปตามเงือนไขในข้อตกลงแม่นํ าโขงพ.ศ.  

เสียงจะเร่งให้เกิดวิกฤตร้ายแรงมากยิงขึ นเมือเกิดผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขือนเหล่านี   

 ในช่วงหกปีทีผ่านมา มีการแสดงความเห็นของสาธารณะอย่างกว้างขวางเพือต่อต้านโครงการเขือนบนแม่นํ าโขง 

ทั งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ มีการส่งจดหมายร้องเรียนและจดหมายอืน ๆ ไปยังรัฐบาลในภูมิภาค

และ MRC แต่ถึงอย่างนั นการก่อสร้างโครงการยังคงดําเนินต่อไป  

 พันธมิตรรักษ์แม่นํ าโขงจะยังคงยืนหยัดต่อต้านการสร้างเขือนชั น  แห่งในแม่นํ าโขงสายหลัก สืบเนืองจาก

ผลกระทบข้ามพรมแดนของโครงการทีไม่สามารถแก้ไขกลับกลายได้ ซึงจะมีผลร้ายต่อแม่นํ าทีเป็นสัญลักษณ์สําคัญของ

ประชาชนหลายล้านคนในภูมิภาค ซึงต้องพึงพาการดํารงชีวิตและถือว่าแม่นํ าโขงคือสายเลือดของภูมิภาค  

 การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกียวกับโครงการเขือนเหล่านี ไม่อาจเกิดขึ นได้ จนกว่าจะมีการชะลอโครงการทันที 

และศึกษาอย่างสมบูรณ์เพือประเมินผลกระทบทั งหมดททีีเกิดขึ นต่อภูมิภาค เมือคํานึงถึงความร้ายแรงของภัยคุกคามจาก

เขือนในแม่นํ าโขงเหล่านี  ผู ้นําในภูมิภาคจะต้องแสดงความรับผิดชอบ และตรวจสอบซึงกันและกัน ทั งนี เพือให้เกิด

กระบวนการเจรจาและดําเนินการโดยทันที  

ด้วยความเคารพ เราขอเรียกร้องให้ผู ้นําในภูมิภาคให้ความสําคัญในการพิจารณาปัญหาเขือนในแม่นํ าโขงเป็น

อันดับแรก และผลกัดันให้มีการถกเถียงประเด็นนี อย่างจริงจังในช่วงการประชุมคณะมนตรีในสัปดาห์นี  เรายังเรียกร้องให้

รัฐบาลสปป.ลาวยุติการก่อสร้างโครงการเขือนไซยะบุรีและเขือนดอนสะโฮงโดยทันที และให้เคารพสิทธิของประเทศร่วม

สายนํ า และประชาชนทุกคนทีต้องพึงพาแม่นํ าแห่งนี และทรัพยากรแม่นํ าโขง และสนับสนุนให้มีการปรึกษาหารืออย่าง

จริงจังซึงเป็นไปตามสิทธิทีประชาชนมีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เราต้องทํางานร่วมกันเพือรักษาแม่นาํโขง และ

ไม่มีช่วงเวลาใดทีสําคัญมากกว่านี แล้ว  

 

รายชือผูเ้ห็นชอบ  
Both Ends, The Netherlands 
Cambodia Volunteers for Society, Cambodia 
Cambodian Rural Development Team, Cambodia 
Chiang Kong Conservation Group, Thailand 
Community Economic Development, Cambodia 
Community Resource Centre, Thailand 
Corner House, United Kingdom 
Earthrights International, USA  
Ecosun Cambodia, Cambodia 
Fisheries Action Coalition Team, Cambodia 
Focus on the Global South, Thailand 
Green ID, Vietnam 
International Rivers, USA 
Living River Siam, Thailand 
Jesuit Service Cambodia, Cambodia 
Mangrove Action Project, Thailand 
Mekong Monitor Tasmania, Australia 
Mekong Watch, Japan 
Mlup Prum Viheathor Center, Cambodia 
My Village, Cambodia 
Network of Thai People in Eight Mekong Provinces, Thailand 
NGO Forum on Cambodia, Cambodia 
PanNature, Vietnam 
Ponlok Khmer, Cambodia 
Probe International, Canada 
REDD-Monitor 
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Vietnam Rivers Network, Vietnam 
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3S Rivers Protection Network, Cambodia 
 

 


