วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557

เรื่ อง

ขอให้ โปรดระงับหรื อยกเลิกสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี

เรี ยน

คณะผู้พิพากษาศาลปกครองกลาง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ข้ อมูลเพื่อโปรดพิจารณาโดยเร่งด่วน
องค์กรเครื อข่ายด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมต้ องการนาเสนอให้ ทา่ น

ได้ ทราบว่าวิถีชีวิตของประชาชนกว่า 20 ล้ านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย
กาลังถูกคุกคามจากการก่อสร้ างเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี ซึง่ เป็ นเขื่อนแห่งแรกที่สร้ างขวางกันล
้ าน ้าโขง
ตอนล่าง ไม่ตา่ งกับชะตากรรมของประชากรจานวน 40 ล้ านคนในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่กาลังถูก
คุกคามด้ วยสาเหตุเดียวกัน
แม้ วา่ โครงการดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นสาธารณรัฐ ประชาชนลาว แต่ถือได้ วา่ เขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า
ไซยะบุรีเป็ นโครงการของประเทศไทย ตังแต่
้ ผ้ สู นับสนุนโครงการ หุ้นส่วนใหญ่ของโครงการ และผู้ รับเหมา
หลักในการก่อสร้ าง รวมทังผู
้ ้ สนับสนุนเงินกู้ซงึ่ เป็ นธนาคารที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทยจานวนสี่แห่ง
สิ่งที่สาคัญคือ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของไทยเป็ นผู้กาหนดทิศทางในการผลักดัน
โครงการเขื่อนไซยะบุรีทงหมด
ั้
โดย
 หากมิได้ มีการลงนามของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า ซึง่ ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ก็จะไม่มีผ้ รู ับซื ้อไฟฟ้าที่โครงการ
วางแผนจะผลิตขึ ้น;

 หากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มิได้ ลงนาม
รับรองเงินกู้ ธนาคารพาณิชย์ ของไทยอาจจะไม่สนับสนุนเงินกู้ได้ จนครบกว่า 80,000
ล้ านบาท;
 หากไม่มีการร่วมลงทุนของบริษัทที่รัฐบาลมีห้ นุ ส่วนหลัก คือ บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)เและ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (EGCO) (ถือหุ้นโครงการ 25 %
และ 12.5% ตามลาดับ) ผู้ผลักดันโครงการ ซึง่ เป็ นผู้รับเหมาหลักด้ วย คือ
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ก็จะไม่สามารถดาเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี ้ได้
อีกนัยหนึง่ มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของไทย มีสว่ นรับผิดชอบต่อการ
คุกคามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยกว่า 20 ล้ านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ยังไม่สายเกินไปสาหรับท่าน ข้ อมูลของผู้พฒ
ั นาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี
ได้ ระบุวา่ การก่อสร้ างโครงสร้ างกันแม่
้ น ้าโขงส่วนหลัก อันจะก่อให้ เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาและ
อุทกวิทยาอย่างไม่สามารถเยียวยาได้ ตอ่ ระบบลุม่ น ้าโขงตอนล่างทังหมด
้
จะยังไม่เริ่มต้ นจนกว่าจะถึงต้ นปี
2558

โปรดพิจารณาระงับหรือยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ดังนัน้ พวกเราจึงขอเรียกร้ องให้ ท่านระงับหรือยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี
เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความตระหนักต่ อ มหันภัยที่จะคุกคามวิถีชีวิตของประชาชนไทย
กว่ า 20 ล้ านคน ต่ อข้ อคัดค้ านของรั ฐบาลกัมพูชาและเวียดนามที่มีต่อโครงการฯ
และในการไม่ ปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนของคณะกรรมาธิการแม่ นา้ โขง (MRC)
ในการแจ้ งข้ อมูล การปรึกษาหารือล่ วงหน้ า และการทาข้ อตกลง ซึ่งได้ กาหนดไว้ สาหรับโครงการ
พัฒนาบนสายนา้ หลัก ตามข้ อตกลงแม่ นา้ โขงในปี 1995 ซึ่งประเทศไทยได้ ร่วมลงนาม

องค์กรเครื อข่ายด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีความเชื่อมัน่ ว่า
มาตรการนี ้มีความจาเป็ น และเป็ นธรรม ด้ วยข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี :้
 โครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี เป็ นโครงการเขื่อนที่มีศกั ยภาพที่จะก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายสูงสุดแห่งหนึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเขื่อนต่างๆทัว่ โลกที่กาลังอยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างในขณะนี ้
 โครงการนี ้จะก่อให้ เกิดผลกระทบข้ ามพรมแดนอย่างกว้ างขวางที่สดุ ต่อความมัน่ คงทาง
อาหาร ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทังต่
้ อความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศใน
ลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่าง
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการไซยะบุรี (EIA) ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่นานาชาติให้ การยอมรับ
 ยังไม่มีมาตรการแก้ ไขที่เป็ นที่ยอมรับระดับนานาชาติที่พิสจู น์ได้ ในทางปฏิบตั ติ อ่ ปั ญหา
การอพยพของปลาและตะกอนดิน ซึง่ เป็ นความเสี่ยงอันใหญ่หลวงต่อการประมงน ้าจืด
อันมีมลู ค่ามหาศาล และความสมบูรณ์ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง
 รัฐบาลกัมพูชาและเวียดนาม ไม่เคยให้ ความเห็นชอบต่อโครงการไซยะบุรี จาก
กระบวนการปรึกษาหารื อและการทาข้ อตกลงของคณะกรรมการลุม่ น ้าโขง ในวันที่
15 เมษายน 2554 รัฐบาลเวียดนามได้ เสนออย่างหนักแน่นว่า “ให้ ชะลอการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี รวมทังโครงการเขื
้
่อนไฟฟ้าพลังน ้าอื่นๆ ที่
จะสร้ างคร่อมแม่น ้าโขงสายหลักออกไปอย่างน้ อย 10 ปี ” ข้ อเสนอดังกล่าวได้ ถกู เมิน
เฉยจากทังรั้ ฐบาลประเทศลาวและไทย
 หากไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนไซยะบุรี ก็ไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ภายในประเทศไทยภายในปี 2562

ยังคงไม่ สายเกินไป: โปรดระงับการก่ อสร้ างเขื่อนไซยะบุรีทันที เพื่อคืนความสุข
ให้ กับประชาชน 20 ล้ านคน ที่กาลังถูกคุกคามจากโครงการทาลายล้ างนี ้ และให้ ความเคารพต่ อ
เจตจานงของกัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้ านอาเซียนของเรา
พวกเราพร้ อมที่จะนาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม หากท่านมีความประสงค์ตอ่ ข้ อมูลดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
กลุม่ รักษ์เชียงของ, เครื อข่ายอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น ้าโขง-ล้ านนา
เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต
ศูนย์ข้อมูลชุมชน
WWF-ประเทศไทย

