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เร่ือง :  ภยัคกุคามแมน่ า้โขง : ขอเรียกร้องให้ประมขุรัฐบาลของประเทศในลุม่แมน่ า้โขง ด าเนินการยบัยัง้
โครงการเข่ือนดอนสะโฮงโดยทนัที 

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

เรา พนัธมิตรปกป้องแมน่ า้โขง  รู้สกึหวัน่วิตกในแผนการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเสนอให้
สร้างเข่ือนดอนสะโฮงขึน้ในบริเวณใจกลางของพืน้ท่ีสีพนัดอน ซึง่เป็นพืน้ท่ีอนัมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวดตอ่
ระบบนิเวศของแมน่ า้โขง โครงการเข่ือนดอนสะโฮงนี ้จะท าลายล้างพืน้ท่ีในอาณาบริเวณของทัง้สีพนัดอนและ
แมน่ า้โขง แมน่ า้ท่ีเป็นเสมือนมารดาของลุม่น า้ในภมูิภาคลงไปอยา่งไมอ่าจท่ีจะเยียวยาได้อีกตอ่ไป 



แม้แตส่ านกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน่ า้โขงเอง ครัง้หนึง่ยงัได้เคยระบไุว้ในรายงานของตนว่า “ระบบ
นิเวศของส่ีพนัดอนนัน้ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นเสมือนหนึง่โลกใบเล็ก ๆ ใบหนึง่ท่ีมีระบบนิเวศท่ีเกาะเก่ียว
โยงใยกบัแมน่ า้โขงทัง้สาย” และยงัได้สรุปวา่ “เน่ืองจากลกัษณะทางธรรมชาติอนัพบได้ยากยิ่งนี ้ ทกุภาคสว่น
จกัต้องพยายามทกุวิถีทางท่ีจะอนรัุกษ์และปกป้องพืน้ท่ีสีพนัดอนนีจ้ากโครงการพฒันาใด ๆ ก็ตาม” 

เข่ือนดอนสะโฮง จะเปล่ียนแปรลกัษณะของพืน้ท่ีสีพนัดอนและพืน้ท่ีลุม่แมน่ า้โขงไปอยา่งมิอาจหวนคืน เข่ือน
แหง่นีจ้ะก่อให้เกิดประตกีูดขวางกัน้ทางน า้ฮสูะโฮง ท่ีจะท าให้ปลาไมส่ามารถวา่ยผา่นได้ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ประมงหลายคนได้เคยกลา่ววา่ พืน้ท่ีดงักลา่ว ถือได้วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีจะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายท่ีสดุหากเลือกเป็น
พืน้ท่ีส าหรับการสร้างเข่ือน เน่ืองจากฮสูะโฮงเป็นทางน า้ท่ีมีปลาวา่ยอพยพผา่นมากท่ีสดุในแมน่ า้โขง จงึเป็นจดุ
ท่ีเป็นปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญัยิ่งตอ่การประมงน า้จืดในท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก การสร้างเข่ือนจะท าให้เกิด
การจดุลอกดนิและหินท่ีท้องแมน่ า้ในบริเวณฮสูะโฮงออกมามากกวา่ 2 ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือเปิดทางให้มีน า้
ไหลเข้าฮสูะโฮงเป็นจ านวนมากขึน้ 

ด้วยเหตนีุ ้ก าลงัการผลิตตดิตัง้ 260 เมกะวตัต์ของเข่ือน ยอ่มถือวา่เป็นผลประโยชน์แสนกระจ้อยร่อย เม่ือเทียบ
กบัผลกระทบด้านลบอยา่งรุนแรงท่ีมีตอ่การประมงและวิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี เชน่เดียวกนั จะสง่ผล
กระทบตอ่ความมัน่คงด้านอาหารของผู้คนนบัล้านท่ีอยูใ่นประเทศสปป.ลาว และในประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 
ประเทศกมัพชูา ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โครงการนีย้งัจะเป็นภยัคกุคามตอ่ปลาอพยพขนาดใหญ่ท่ี
หายากและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทัง้ปลาบกึและปลาเอิน ภยัคกุคามท่ีจะมีผลตอ่การอยูร่่วมกนัอย่าง
กลมเกลียวในภมูิภาคนี ้จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงอนัจะยิ่งซ า้เตมิให้ปัญหาความขดัแย้งอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วทัง้
ในประเทศและระหวา่งกนัให้เลวร้ายลงไปอีก 

พวกเราแทบจะไมเ่หลือความเช่ือถือตอ่ศกัยภาพของคณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง (MRC) หรือข้อตกลงแมน่ า้โขง 
พ.ศ. 2538 ในการจดัการกบัภยัคกุคามอยา่งมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในกรณีภยัคกุคามท่ีจะเกิดขึน้จาก
เข่ือนดอนสะโฮงหรือโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเสนอจะสร้างบนแม่น า้โขงสายประธาน  สาเหตท่ีุส าคญัท่ีเป็นตวับง่ชี ้คือ
ความล้มเหลวของคณะกรรมาธิการแมน่ า้โขงในการแก้ปัญหาความไมล่งรอยกนัระหวา่งรัฐบาลของชาติ
สมาชิก ในประเดน็ท่ีวา่กระบวนการ “การปรึกษาหารือลว่งหน้า” ท่ีมีขึน้เพ่ือการสร้างเข่ือนไซยะบรีุนัน้ ยงัคง
เป็นกระบวนการท่ีคัง่ค้างอยู ่หรือได้เสร็จสิน้ไปแล้ว 

รัฐบาลลาวก าลงัอ้างว่าเข่ือนดอนสะโฮง “ไมไ่ด้ตัง้อยูบ่นแมน่ า้โขงสายประธาน" และด้วยเหตนีุเ้อง จงึได้ใช้
กระบวนการ “แจ้งให้ทราบล่วงหน้า” แทน “กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า” ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน เราขอ



คดัค้านข้ออ้างนีข้องสปป.ลาวอยา่งถึงท่ีสดุ เพราะเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชดัเจนไร้ข้อกงัขาวา่ เข่ือนดอนสะโฮงนัน้เป็น
โครงการท่ีตัง้อยูใ่นแมน่ า้โขงสายประธาน ซึง่จะก่อผลกระทบอยา่งท่ีสดุตอ่การไหลของกระแสน า้และการ
อพยพย้ายถ่ินของปลา และจะสง่ผลกระทบข้ามพรมแดนอยา่งมหาศาล ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้เราเช่ือวา่
คณะกรรมาธิการแมน่ า้โขงจะประสบความล้มเหลวอีกครัง้หนึง่ในการท าให้เกิดการจดัการแก้ไขปัญหาข้อ
ขดัแย้ง และปลอ่ยให้การตดัสินใจในเร่ืองเข่ือนดอนสะโฮงตกอยูใ่นมือของรัฐบาลสปป.ลาวแตเ่พียงผู้ เดียว 

เราเห็นด้วยกบัข้อกงัวลท่ีมีการกลา่วในสาธารณะโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลของประเทศลุม่แมน่ า้โขง เก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได้ และการขาดความโปร่งใสในโครงการเข่ือนดอนสะโฮง บคุคลเหลา่นีร้วมถึง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม อดีตรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมกมัพชูา และสมาชิกของคณะกรรมการแมน่ า้โขงระดบัชาตขิองไทย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
ตระหนกัถึงความเป็นหว่งเหลา่นี ้เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลแมน่ า้โขงทัง้หลาย ได้เสนอตอ่รัฐบาลลาวให้แสดง
เคารพตอ่จิตวิญญาณของการร่วมมือกนัอย่างแท้จริงในภมูิภาคนี ้ 

ในชว่งเวลาแหง่ความคลมุเครือไมช่ดัเจนในสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้กบัเข่ือนดอนสะโฮง รวมทัง้โครงการอ่ืน ๆ บน
แมน่ า้โขงสายประธาน กระบวนการใด ๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นทกุ ๆ โครงการจะต้องถกูระงบัไว้ก่อน มีความ
จ าเป็นอยา่งเร่งดว่นท่ีจะต้องจดัให้มีพืน้ท่ีร่วมแบบใหมข่ึน้มาเพ่ือท าการตรวจสอบ ชีแ้จงและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นขณะนีผ้่านทางกลไกการตดัสินใจระดบัภมูิภาค บนพืน้ฐานของหลกัความโปร่งใสและการมีสว่นร่วม
อยา่งแท้จริงของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ต้องมีการศกึษาในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงการประเมินผล
กระทบข้ามพรมแดนส าหรับโครงการทัง้หมดต้องเกิดขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดัสินใจ 

ดังนัน้ พวกเรา พันธมิตรปกป้องแม่น า้โขง ขอเรียกร้องความร่วมมือมายัง ฯพณฯ ท่าน ขอได้โปรด
ตระหนักถงึจิตวิญญาณของความตกลงในภูมิภาคแม่น า้โขง และด าเนินการแทรกแซงให้ยกเลิกการ
สร้างเข่ือนดอนสะโฮงโดยทันท ีอีกทัง้ระงับการตัดสินใจใด ๆ เก่ียวกับโครงการบนแม่น า้โขงสาย
ประธานลงไว้ก่อน ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประชาชนท่ัวทัง้ภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง 

การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ในลุม่แมน่ า้โขง คือการสงัเวยแมแ่หง่ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ผู้คนหลายสิบล้านคนเพ่ือสิ่งท่ีเรียกวา่เป็น “การพฒันา” ดงันัน้ การตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่วจงึไมค่วรเป็นความ
รับผิดชอบของเหลา่รัฐบาลเทา่นัน้ รัฐบาลของประเทศในลุม่แมน่ า้โขงจกัต้องตระหนกัถึงสิทธิของผู้คนในลุม่
แมน่ า้โขง ในฐานะผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในกระบวนการตดัสินใจ 



ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 

ลงนามโดย 19 สมาชิกของพนัธมิตรปกป้องแมน่ า้โขง 

3S Protection Network 
Both ENDS 
Centre for Social Research and Development (CSRD) 
Culture and Environment Preservation Association (CEPA) 
Fisheries Action Coalition Team (FACT)  
Focus on the Global South 
GreenID 
Ian Baird, Department of Geography, University of Wisconsin-Madison 
International Rivers 
Mekong Watch 
Mekong Watch Tasmania 
NGO Forum on Cambodia 
PanNature 
The Corner House 
Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) 
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)  
Vietnam River Network (VRN) 
WARECOD (Center for Water Resources Conservation and Development) 
World Rainforest Movement (WRM) 


