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409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  

หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 02-6910718-20 

 
28 พฤษภาคม 2551 

 
 
กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช 
 
เรื่อง   ขอแสดงความหวงใยและเรียกรองธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจ 
    โครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขง 
 
  สืบเน่ืองจากรายการ ''สนทนาประสาสมัคร'' ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2551 ซึ่งฯพณฯ ไดกลาวถึงการตัดสินใจ
ดําเนินโครงการผันนํ้าจากแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขาในประเทศลาวมายังประเทศไทย รวมท้ัง
โครงการไฟฟาพลังนํ้าโดยการสรางเขื่อนบนแมนํ้าโขง 3 แหง ท่ีจังหวัดเลย หนองคาย และ
อุบลราชธานี เพื่อจัดหานํ้าใหภาคเกษตร หรือเพื่อการทํานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และท้ังสองประเทศลาวจะไดประโยชนจากแมนํ้าโขง และอางวา โครงการ
เหลาน้ีจะสรางผลกระทบเพียงเล็กนอย โดยยกการสรางเขื่อนกั้นนํ้าโขงของประเทศจีนมาเปน
ตัวอยาง และในระหวางรายการ ฯพณฯ กลาวย้ําหลายครั้งวา “บัดน้ีเราตัดสินใจแลว ” และ 
“ถาไมคิดไมกลาตัดสินใจก็ไมมีวันไดทํา แตรัฐบาลน้ีคิดและตัดสินใจ แลวจะลงมือทํา.... ” 
 

เรา เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมนํ้าโขง และ เครือขายภาคประชาสังคม ตาม
รายนามขางทาย ซึ่งไดติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมในภูมิภาคแมนํ้าโขงมายาวนาน มีความ
กังวลอยางยิ่งตอคํากลาวของ ฯพณฯ ตลอดจนทาทีของรัฐบาลไทยในภาพรวมท่ีมุงผลักดัน
โครงการบนแมนํ้าโขงท่ีกลาวขางตน จะนําไปสูการดําเนินโครงการเหลาน้ีโดยรวบรัดและ
ปราศจากการฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ เราจึงใครขอแสดงขอหวงใยและขอเรียกรองตอ ฯพณฯ และรัฐบาล ดังน้ี 

 
1. แม ฯพณฯ จะไดกลาวดวยวา “ จะทําใหถูกตองตามกฎหมาย ท้ังกฎหมายระหวาง

ประเทศ ท้ังกฎหมายในประเทศของเราเอง....”   ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงขั้นตอน
ตางๆ อันไดแก  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การประเมินผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ การรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในประเทศไทยอยางกวางขวาง ตลอดจนการปรึกษาหารือกับรัฐบาลและ
ประชาชนในภูมิภาคแมนํ้าโขงท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ท้ังน้ี 
เพื่อใหการตัดสินใจต้ังอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงท่ีถูกตองและรอบดาน แตทาที
ของ ฯพณฯ อาจสงผลเปนการช้ีนําการทํางานตามขั้นตอนขางตนของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตางๆ ในลักษณะที่มุงสนองนโยบายเชิงการเมืองและกีดกันภาคประชา
สังคมออกไปในแตละขั้นตอน 
เราขอเรียกรองให ฯพณฯ ยุติการแสดงทาทีท่ีเปนการช้ีนําทางการเมืองท้ังหมดและ
ใหหนวยงานท้ังหลายท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการตามหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 
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2. รัฐบาลไทยในภาพรวมมีทาทีท่ีกําลังรวบรัดโครงการ เห็นไดจากการท่ี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ (นายนพดล ปทมะ) ไดเดินทางไปยังนครเวียงจันทน เพื่อ
ลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว ในการศึกษาความเปนไดของการกอสราง
เขื่อนบานกุม (ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2551 โดยประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานีไมไดมีสวนรูเห็น การลงนามน้ีอาจเปนการผูกมัดตนเองของฝาย
ไทยใหการพัฒนาโครงการดําเนินไปโดยปราศจากการเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม
ตรวจสอบและตัดสินใจของภาคประชาสังคมไทย ถือไดวา เปนกระทําท่ีไมโปรงใส
และขาดหลักธรรมาภิบาล เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยระงับการบรรลุความตกลงอื่น
ใดกับรัฐบาลลาว จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลและรับฟงความคิดเห็นตอสาธารณะ 
รวมท้ังการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนท่ี
เรียบรอยแลว 
 

3. โดยขอเท็จจริง โครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขงลวนแลวแตเปนโครงการขนาดใหญ การท่ี 
ฯพณฯ อธิบายวาเขื่อนเหลาน้ีคือ Check dam คือเปนเพียงฝายชะลอนํ้าหรือฝายแมว 
เปนการใหขอมูลท่ีไมถูกตองตอสาธารณชน จากการศึกษากอนหนาน้ีโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เขือ่นบานกุม จังหวัดอุบลราชธานี มี
กําลังผลิต 1,872 เมกะวตัต ซึ่งมากกวาเขื่อนภูมิพลซึ่งเปนเขื่อนท่ีมีกาํลังผลิตสูงสุด
ของไทยประมาณ 3 เทา หากมีการสรางเขื่อนบานกุม จะเกิดผลกระทบท่ีใหญหลวง
ในหลายดาน อาทิ อางเก็บนํ้าของเขื่อนจะทวมพื้นท่ีดอน และหาดทรายของหมูบาน
ตาง ๆ ตลอดระยะทางถึงประมาณ 110 กิโลเมตร จากอําเภอโขงเจียมไปจนถึงอําเภอ
เขมราฐ ซึ่งทุกหมูบานสองฝงแมนํ้าโขง ชาวบานไดอาศัยการจับปลาและปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจตาง ๆ บนดอนหรือหาดเหลาน้ีในชวงฤดูนํ้าลด สรางรายไดเพื่อซื้อขาวมา
บริโภค เน่ืองจากมพีื้นท่ีทํานานอยมาก หรือบางหมูบานแทบไมมีเลย ดังน้ัน เขื่อน
บานกุมจะทําลายอาชีพหลักของชุมชนท้ังฝงไทยอยางนอย 20 หมูบาน ไมใชเกิดผล
กระทบเพียง 2 หมูบานอยางท่ี ฯพณฯ กลาวอาง 

 
4. รัฐบาลไทยตองไมเห็นผลกระทบจากโครงการขนาดใหญท่ีจะเกิดขึ้นตอชุมชนท้ังสอง

ฝงแมนํ้าโขงเปนเรื่องเล็กนอย ฯพณฯ กลาวถึงโครงการเขื่อนบานกุมวา จะทําใหนํ้า
ทวมหมูบาน และกลาววา “ทางลาวบอกวาทวมหมูบานลาว 7 หมูบาน  แตชางมัน
เถอะ  ทางไทยทวม 2 ”  อาจกระทบความรูสึกของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ
โดยเฉพาะในฝงประเทศเพื่อนบาน ผลประโยชนของฝายไทยไมควรต้ังอยูบนความ
สูญเสีย ท้ังทรัพยากรและความเปนมิตรระหวางเพื่อนบานไทยและลาว และอาจสงผล
ใหภาพพจนของประเทศไทยกลายเปนลบในสายตาประชาคมโลก  

 
5. รัฐบาลไทยควรทบทวนแนวความคิดของตนเกี่ยวกับการใชแมนํ้าโขง การใชเหตุผล

แตเพียงวา จีนสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าโขง ไทยกับลาวก็สามารถสรางไดเชนกัน ดีกวาการ
ปลอยใหไหลท้ิงโดยเปลาประโยชน นับเปนความไมใสใจตอผลกระทบจากโครงการ
เขื่อนท้ังหลาย ซึ่งรวมถงึเขื่อนบนแมนํ้าโขงในประเทศจีนท่ีเปล่ียนแปลงกระแสนํ้าใน
แมนํ้าโขงไปแลวออยางมาก และไดกอผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู
ริมฝงแมนํ้าโขงในเขตอําเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มา
ตั้งแตพ.ศ. 2536 ภายหลังจากท่ีจีนเริ่มใชเขื่อนมานวาน ซึ่งเปนเขื่อนแรกบนแมนํ้า
โขงสายหลัก  

 
 
แมนํ้าโขงเปนระบบนิเวศนขนาดใหญ ซับซอนและสมบูรณท่ีสดุแหงหน่ึงของโลก เห็นได
จากการสํารวจพบพันธุปลามากกวา 1,200 ชนิด ทําใหการประมงพื้นบานมีบทบาทสําคัญ
ตอเศรษฐกิจทองถิ่นของท้ังสี่ประเทศ รายงานของคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง (MRC 
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Technical Paper No.6 May 2002) ระบุวา ปริมาณปลาและสัตวนํ้าอ่ืนๆท่ีจับไดในลุมนํ้า
โขงตอนลางในป 2544/2545 มีนํ้าหนักรวมกันประมาณ 2,033,000 ตัน มีมูลคาประมาณ 
1,478 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือเกือบหาหมื่นลานบาท)  
 
รัฐบาลใดๆก็ตาม จึงไมควรใชแมนํ้าโขงโดยยึดหลักอธิปไตยในพรมแดนของประเทศใด
ประเทศหน่ึงเทาน้ัน ดังน้ัน เราจึงขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยมุงใชแมนํ้าโขงอยางยั่งยืน 
เพื่อเปนคุณูปการตอประชาชนของประเทศในลุมนํ้าโขงตอนลางทุกประเทศ มากกวาการ
คิดเพียงผลประโยชนของประเทศไทย โดยใชตัวเลขรายไดเปนตัววัดเทาน้ัน  

 
สุดทาย เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยตอบคําถาม แสดงจุดยืน เปดเผยขอมูลและ

ความคืบหนาในการศึกษาเกี่ยวกับโครงการตางๆ ท่ีกลาวมา ในประเด็นท่ีกลาวถึงใน
จดหมายฉบับน้ีโดยเรงดวน ท้ังน้ี พวกเราจะติดตาม เผยแพรคําตอบ และการดําเนินการ
ใด ๆ ของรัฐบาล ผานทางเวทีและสื่อสาธารณะ เพื่อใหเปนท่ีรับรูกันท่ัวไป รวมท้ังจะ
ดําเนินการในฝายภาคประชาสังคมอยางตอเน่ืองจนถึงท่ีสุด 

 
 
     ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

                                                      
                                                     เครือขายประชาสังคมไทยเพ่ือแมน้ําโขง 

 
 

1. โครงการพัฒนาและฟนฟูระบบนิเวศนลํานํ้าพอง ขอนแกน  
2. เครือขายองคกรชาวบานลุมนํ้าหวยสายหนัง จ.ขอนแกน  
3. โครงการศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชนทองถิ่นขอนแกน  
4. องคกรชาวบานปาดงลาน จ.ขอนแกน  
5. เครือขายลุมนํ้าชี-มูนขอนแกน  
6. สมาคมเพื่อนภู ขอนแกน  
7. เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคอีสาน มหาสารคาม  
8. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน มหาสารคาม  
9. เครือขายปาไม -ท่ีดินภาคอีสาน มหาสารคาม  
10. สภาหมอพื้นบานภาคอีสาน มหาสารคาม  
11. สถาบันชุมชนชาวนา มหาสารคาม  
12. โครงการความรวมมือ เพื่อฟนฟูพื้นท่ีลําปะทาว ชัยภูมิ  
13. โครงการจัดการทรัพยากรตนนํ้าเซิน ชัยภูมิ  
14. โครงการอนุรักษและฟนฟูลุมนํ้าพรม ชัยภูมิ  
15. เครือขายปฎิรูปท่ีดินภาคอีสาน ชัยภูมิ  
16. ศูนยนิเวศชุมชนศึกษา ชัยภูมิ  
17. โครงการพัฒนาและฟนฟูระบบนิเวศนตนตนนํ้าพอง-ปาสัก เลย  
18. มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน เลย  
19. มูลนิธิพัฒนาอีสาน สุรินทร  
20. สถาบันชุมชนอีสาน สุรินทร  
21. สมาคมปาชุมชนอีสาน สุรินทร  
22. ศูนยขอมูลอีสาน สุรินทร  
23. โครงการทามมูล สุรินทร  
24. ศูนยตะบัลไพร สรุินทร  
25. โครงการอนุรักษและฟนฟูลุมนํ้าหวยเสนง สุรินทร  
26. สมาคมอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนลุมนํ้าสงคราม นครพนม  
27. ชมรมอนุรักษฟนฟูลุมนํ้าสงคราม สกลนคร  
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28. เครือขายองคกรชุมชนลุมนํ้ามูน อุบลราชธานี  
29. กลุมอนุรักษฟนฟูลุมนํ้าลําพะเนียง หนองบัวลําภู  
30. โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน เขวาโคก รอยเอ็ด 
31. สถาบันสันติประชาธรรม 
32. สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน 
33. สมัชชาคนจน 
34. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในการจัดการปาชุมชนสูปาครอบครัว 
35. คณะกรรมการชาวบานผูไดรับผลกระทบจากแนวสายสงไฟฟานํ้าพอง2-อดุรธานี 3   
36. กลุมศึกษาปญหาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแรภาคอีสาน อุดรธานี 
37. เครือขายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน อุดรธานี 
38. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา อุดรธานี 
39. กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม อุดรธานี 
40. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
41. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
42. ชุมชนคนรักปา 
43. โครงการสื่อสารแนวราบ 
44. สหพันธกลุมเกษตรกรภาคเหนือ 
45. มูลนิธิเพื่อการพฒันาอยางยั่งยืน(ภาคเหนือ) 
46. เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ 
47. เครือขายทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ยืน  จังหวัดนาน 
48. โครงการจัดการลุมนํ้าปงตอนบน 
49. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 
50. โครงการฟนฟูชีวิตและวัฒนธรรมแมฮองสอน 
51. กลุมรักษเชียงของ 
52. ภาคีคนฮักเจียงใหม 
53. สถาบันสิทธิชุมชนทองถิ่น 
54. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
55. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิ่งแวดลอม 
56. เครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดลําปาง 
57. เครือขายผูติดเช้ือ จ.ลําปาง 
58. เครือขายวิทยุชุมชน จ.ลําปาง 
59. เครือขายผูบริโภคจังหวัดลําปาง 
60. เครือขายปองกันยาเสพติดจังหวัดลําปาง 
61. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดลําปาง 
62. ประชาสังคมจังหวัดลําปาง 
63. เครอืขายภาคประชาชนแกไขปญหายาเสพติด จ.ลําปาง 
64. เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน จ.ลําปาง 
65. เครือขายภาคประชาชน จ.ลําปาง 
66. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น 
67. กลุมเพื่อนประชาชนบนพื้นท่ีสูง 
68. สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ 
69. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 
70. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 
71. สมาคมฟนฟแูละพัฒนาลุมนํ้าสาละวิน 
72. เครือขายองคกรชุมชนการจัดการทรัพยากร ลุมนํ้า จังหวัดแมฮองสอน 
73. สมัชชาองคกรเหมืองฝายลุมนํ้าภาคเหนือ 
74. เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ 
75. เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ 
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76. เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ 
77. กลุมแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ 
78. เครือขายองคกรเหมืองฝายลุมนํ้าแมตาชาง 
79. เครือขายองคกรเหมืองฝายลุมนํ้าแมวาง 
80. กลุมผูใชนํ้าคลองซอยที่ 21 ชลประทานแมแตง 
81. ศูนยพัฒนาเครือขายองคกรชาวบานเครือขายพึ่งตนเอง จ.แพร 
82. ปาชุมชน จ.แพร 
83. เครือขายสื่อชุมชนผีปนนํา จ.แพร 
84. เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.แพร 
85. กลุมตะกอนยม จ.แพร 
86. เครือขาย 6 ลุมนํ้า จ.แพร 
87. เครือขายทรัพยากร จ.แพร 
88. เครือขายเลือกตั้งภาคพลเมือง จ.แพร 
89. ศูนยประสานงานประชาคมนาน 
90. มูลนิธิฮักเมืองนาน 
91. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา 
92. มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
93. สหพนัธองคกรผูบริโภค 
94. มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ 
95. โครงการแมนํ้าเพื่อชีวิต เครือขายแมนํ้าตะวันออกเฉียงใต 

 
นักวิชาการ 

1. ดร.นิตยา  กจิติเวชกุล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. ปนวดี  ศรีสพุรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. ธวัช  มณีผอง   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. พฤกษ  เถาถวิล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ธีระพล  อันมัย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. สุรสม  กฤษณะจูฑะ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. สพสันต เพชรคํา  มหาวิทยาลัยราชฎัฏสกลนคร 
8. ปรีชา  ธรรมวินทร  มหาวิทยาลัยราชฏัฎสกลนคร 
9. วิชาญ  ฤทธิธรรม  มหาวิทยาลัยราชฏัฎสกลนคร 
10. สันติภาพ ศิรวิัฒนไพบูลย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
11. ดร.นลินี  ตันธุวนิตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12. ประภาส  ปนตบแตง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
13. บุญเลิศ  วิเศษปรีชา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
14. กนกวรรณ  อุโฆษกิจ  นักวิชาการ สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ 
15. สมพร  เพ็งค่าํ   เครือขายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรม 
16.  ไพสิฐ พานิชกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17.  รศ. ประศักดิ์ ถาวรยุติการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
18.  อุทัยวรรณ กาญจนกามล นักวิชาการ สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน 
 

 
สําเนาถึง:  
 
สมาชิกคณะรัฐมนตรี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เลย อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร 


