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16 มกราคม 2556 
แถลงการณ์  
สําหรับเผยแพร่ทันที 
 

เขือนไซยะบุรีถูกตัดทิงจากวาระประชุมคณะมนตรีแม่นําโขง 
ทําลายความร่วมมือในลุ่มนําโขงในอนาคต 

 
 กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 
รัฐบาลประเทศลุ่มนํ าโขงไม่มีวาระการประชุมเรืองเขือนไซยะบุรีในการประชุมคณะมนตรีแม่นํ าโขงประจําปี 
ในสัปดาห์นี   
 “การทีคณะมนตรีแม่นํ าโขงไม่นําประเด็นเขือนไซยะบุรีมาพูดคุยเพือแก้ปัญหา 
แสดงถึงการหลีกเลียงความรับผิดชอบของรัฐบาลสมาชิกลุ่มนํ าโขงตอนล่าง” นายนิวัติ ร้อยแก้ว 
กลุ่มรักษ์เชียงของกล่าว “ความเงียบไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทีเกิดจากเขือนไซยะบุรี 
เรืองนี ส่งผลกระทบถึงการสร้างเขือนอืน  ๆในแม่นํ าโขงในอนาคต”   
 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 รัฐบาลลาวจัดพิธีเปิดการก่อสร้างเขือนไซยะบุรีอย่างเป็นทางการ 
แม้มีการทักท้วงอยา่งต่อเนืองเกียวกับโครงการนี 
ประเทศสมาชิกลุ่มนํ าโขงตอนล่างย ังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกียวกับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 
ในขณะเดียวกันรัฐบาลลาวเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามทีต ้องการให้

มีการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนของโครงการนี 
รวมทั งเพิกเฉยต่อความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ าโขง 
(เอ็มอาร์ซี)ทีเสนอให้ชะลอการก่อสร้างเขือนออกไป จนกว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จ  

หนังสือพิมพ ์Cambodia Daily รายงานข่าวเมือสัปดาห์ทีแล้วว่า 
รัฐมนตรีสิงแวดล้อมกัมพูชาเน้นย ํ าจุดยืนของประเทศโดยการแถลงว่า “นายกรัฐมนตรีฮูนเซ็นกล่าวว่า 
ต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิงแวดล้อมเพือประเมินว่าจะเกิดผลกระทบ (ต่อเรา) อย่างไร 
และเราเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเคารพมติให้ชะลอการก่อสร้างเขือน”  
 แหล่งทุนระหว่างประเทศได้แสดงข้อกังวลเช่นกัน ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลสหรัฐฯ 
ประกาศว่ามี “ข้อกังวลว่าการก่อสร้างดําเนินไปก่อนทีการศึกษาผลกระทบจะแล้วเสร็จ” 



 “สองปีทีผ่านมาโครงการเขือนไซยะบุรีสร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงของรัฐบาลในภูมิภาคนี 
และเป็นข้อพิพาทเกียวกับแม่นํ าข้ามพรมแดนซึงเป็นทีสนใจกันมากสุดกรณีหนึงในโลก” เพียรพร ดีเทศน ์
ผู ้ประสานงานประเทศไทย International Rivers กล่าว 
“ทีผ่านมารัฐบาลลาวปฏิเสธทีจะร่วมมือกับเพือนบ้าน 
จึงไม่น่าประหลาดใจทีไม่มีวาระการประชุมเรืองนี บรรจุอยู ่ลาวได้ละเมิดข้อตกลงแม่นํ าโขง 
ทั งย ังอ้างอีกว่าเขือนไซยะบุรีมีความย ั งยืนด้านสิงแวดล้อม 
และย ังไม่สนใจข้อมูลจากผู ้ เชียวชาญด้านประมงซึงระบุว่ามาตรการลดผลกระทบด้านประมงและปลาของเขือน

ไซยะบุรีไม่น่าจะได้ผล”  
 “รัฐบาลในภูมิภาคนีมีอํานาจป้องกันไม่ให้เกิดหายนะจากการก่อสร้างเขือนไซยะบุรีและเขือนอืน ๆ 
บนแม่นํ าโขงสายหลัก ทําได้ด้วยการเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างเขือนไซยะบุรีและเขือนแม่นํ าโขงโครงการอืน 
ๆ ทันที จนกว่าการศึกษาเพิมเติมและการปรึกษาหารือกับประชาชนจะเสร็จสินโดยสมบูรณ”์ นายเทพ 
บุญณฤทธิ พันธมิตรเพือแม่นํ าในกัมพูชา (Rivers Coalition in Cambodia) 
และสมาคมอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและสิงแวดล้อม (Cultural and Environmental Preservation 
Association) กล่าว “เราเรียกร้องให้รัฐบาลในภูมิภาคนีและแหล่งทุนประกันว่า 
จะมีการทบทวนกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าก่อนทีจะเดินหน้าโครงการเขือนใด ๆ 
ทั งนี เพือป้องกันไม่ให้โครงการเขือนอืน  ๆซํ ารอยเขือนไซยะบุรี” 
 ในช่วงสีปีทีผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ 
รัฐบาลทีให้ทุนและประเทศสมาชิกลุ่มนํ าโขงตอนล่างได้แสดงข้อกังวลเกียวกับภัยคุกคามจากเขือนไซยะบุรีและ

เขือนอืน ๆ ในแม่นํ าโขงสายหลกั โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั นคงด้านอาหารของประชาชนหลายล้านคน 
และความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาของแม่นํ าโขง 
 “เราย ังไม่มีข้อมูลทีชัดเจนว่าผลกระทบจากเขือนไซยะบุรีทีมีต่อความเป็นอยู่และความมั นคงด้านอาหา
รของประชาชนในลุ่มแม่นํ าโขงจะกว ้างไกลและรุนแรงแค่ไหน” Ms. Lam Thi Thu Suu 
ผู ้ประสานงานเครือข่ายแม่นํ าเวียดนาม (Vietnam Rivers Network) 
และผู ้อํานวยการศูนย์วิจัยสังคมและการพัฒนา (Centre for Social Research and 
Development - CSRD) เวียดนาม กล่าว “ในฐานะทีเป็นสายนํ าร่วมกัน 
อนาคตของเราจึงขึ นอยู่กับความร่วมมือของรัฐบาลในภูมิภาคทีจะต้องแก้ปัญหาเขือนไซยะบุรีทันที 
ก่อนทีจะสายเกินไป”  
 ในระหว่างการลงพืนทีแม่นํ าโขงเมือสัปดาห์ทีแล้ว  International Rivers 
พบว่าโครงการเขือนอืน ๆ บนแม่นํ าโขงสายหลักของลาวกําลังเดินหน้าไปเช่นกัน ในพืนทีสร้างเขือนปากแบง 



ซึงย ังไม่เข ้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของเอ็มอาร์ซี ชาวบ้านให้ข ้อมูลว่า 
โครงการเขือนปากแบงมีกําหนดเริมดําเนินการในช่วง 2-12 เดือนข้างหน้า 
โดยเริมจากการก่อสร้างถนนสู่หัวงานเขือน ชาวบ้านย ังบอกอีกว่า 
บริษัทจากจีนได้มาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขือนปากลายและเขือนสานะคามเมือเร็ว ๆ นี  

เมือเดือนกันยายนทีแล้ว International Rivers 
พบว่าเริมมีการดําเนินงานเกิดขึ นทีพืนทีสร้างเขือนดอนสะหง 
โดยมีการระเบิดแก่งหินสองแห่งเพือทําเป็นทางปลาผ่าน การประชุมคณะมนตรีแม่นํ าโขงครั งที 19 
จะมีขึ นระหว่างวันที 16-17 มกราคม ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว 
แหล่งทุนระหว่างประเทศทีให้ทุนแก่เอ็มอาร์ซีจะแถลงข่าวในระหว่างการประชุมด้วย  
 
ข้อมูลติดต่อสําหรับสือมวลชน: 

 เพียรพร ดีเทศน์ ผู ้ประสานงานประเทศไทย International Rivers อีเมล ์
pai@internationalrivers.org  โทรศัพท ์+66 814 220 111 

 Lam Thi Thu Suu ผู ้ประสานงานเครือข่ายแม่นํ าเวียดนาม (Vietnam Rivers Network) 
และผู ้อํานวยการศูนย์วิจัยสังคมและการพัฒนา (Centre for Social Research and Development 
- CSRD) เวียดนาม อีเมล์ csrd.hue@gmail.com โทรศัพท ์+84 945503508 

 Chhith Sam Ath, Executive Director, The NGO Forum on Cambodia, กัมพูชา 
อีเมล์ samath@ngoforum.org.kh โทรศัพท:์ +855 12 928 585. 

 เทพ บุญณฤทธิ Steering Committee Chair of the Rivers Coalition in Cambodia 
and Executive Director of Cultural and Environment Preservation 
Association (CEPA), กัมพูชา อีเมล์ tep@cepa-cambodia.org โทรศัพท ์+855 12 895 
624 

 นิวติั ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ เชียงราย อีเมล์: mekonglover@hotmail.com โทรศัพท ์+66 89 
955 7890 

 
ข้อมูลเพิมเติม โปรดดู: 
เขือนไซยะบุรี Media Kit and Flickr album, 
http://www.internationalrivers.org/resources/media-kit-on-the-xayaburi-dam-3412, 
http://www.flickr.com/photos/internationalrivers/collections/72157631938762090/ 
 


