เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ นํ ้าโขง
สํานักงานเครื อข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ นํ ้าโขง-ล้ านนา
62 ม.8 บ.เวียงแก้ ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย
12 กันยายน 2557

เรื่ อง

ขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเขื่อนบนแม่นํ ้าโขง-แม่นํ ้าล้ านช้ าง และระงับโครงการเขื่อนที่ยงั ไม่ก่อสร้ างเพื่อศึกษาผลกระทบข้ ามพรมแดน

เรี ยน

ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน

สําเนา ประธานบริ ษัทไฮโดรลานชาง

แม่นํ ้าโขง ซึง่ ไหลจากประเทศจีนลงสู่ 5 ประเทศทางท้ ายนํ ้า เป็ นแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี ้ยงประชาชนอย่างน้ อย 60 ล้ านคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุม่ นํ ้าโขงตอนล่าง ที่ซงึ่ แม่นํ ้าโขงเป็ นดังสายเหลือดของพวกเรา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์ของแม่นํ ้าโขง เป็ นทังแหล่
้ งอาหาร แหล่งนํ ้า การประมง คมนาคม แหล่งรายได้ และแหล่งวัฒนธรรมของภูมิภาค
แต่เมื่อราว 18 ปี ที่ผา่ นมา นับตังแต่
้ มีการสร้ างเขื่อนแห่งแรก คือเขื่อนมานวาน กันแม่
้ นํ ้าล้ านช้ าง หรื อแม่นํ ้าโขงตอนบนในมณฑล
ยูนนาน ประชาชนที่อาศัยริ มแม่นํ ้าโขงโดยเฉพาะพรมแดนไทย-ลาว ในจังหวัดเชียงราย ต้ องพบกับความเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศแม่นํ ้า
โขงที่รุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ ้น-ลง ของระดับนํ ้าที่ผดิ ไปจากวัฎจักรธรรมชาติ ซึง่ ส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตและความมัน่ คง
ของชุมชน และหลายครัง้ ก็ได้ เกิดเหตุการณ์นํ ้าท่วม-นํ ้าแล้ ง ที่รุนแรง ผันผวน และผิดฤดูกาล
ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของระดับนํ ้าโขงที่จ.เชียงราย หลายครัง้ ที่ผา่ นมา ขึ ้น-ลง สูงถึง 3 เมตรภายใน 1 สัปดาห์ หรื อ
บางครัง้ ก็หลายสิบเซนติเมตรภายในเวลาเพียงวันเดียว สิง่ นี ้เรายืนยันได้ วา่ ไม่ใช่สงิ่ ที่เกิดจากภาวะโลกร้ อนหรื อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่เกิดขึ ้นหลังจากมีเขื่อนกันแม่
้ นํ ้าโขงทางตอนบน ซึง่ ปั จจุบนั ก่อสร้ างไปแล้ วถึง 6 แห่ง
แม้ วา่ ที่ผา่ นมาจะมีการอ้ างอิงตัวเลขว่า นํ ้าในแม่นํ ้าโขงไหลมาจากประเทศจีนเพียงร้ อยละ 16-18 แต่นน่ั คือปริ มาณรวมของนํ ้าทัง้
ลุม่ นํ ้าโขงตังแต่
้ ต้นกําเนิดไปจนถึงปากแม่นํ ้าทีเ่ วียดนาม แต่สาํ หรับพวกเราที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่นํ ้าโขงที่ภาคเหนือของไทย เราทราบว่าปริ มาณ
นํ ้าที่สามเหลีย่ มทองคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็ นนํ ้าที่มาจากจีนปริ มาณมาก มีสดั ส่วนถึง 90-95% ในฤดูแล้ ง และ 70-75%
ในฤดูฝน ดังนันการกระทํ
้
าใดๆ ต่อแม่นํ ้าโขงในมณฑลยูนนาน จึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อแม่นํ ้าทางท้ ายนํ ้าอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

สัปดาห์ที่ผา่ นมาเราได้ ทราบข้ อมูลที่บริ ษัทเจ้ าของเขื่อนจิงหง ทําหนังสือแจ้ งเจ้ าท่าเมืองเชียงรุ้ง เกี่ยวกับปริ มาณนํ ้าในเขื่อนที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากฝนที่ตกหนัก ทําให้ ต้องระบายนํ ้าจากเขื่อนเพิ่มขึ ้นระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน ดังที่เจ้ าท่าภูมิภาคจังหวัดเชียงรายทํา
จดหมายแจ้ งเตือนนายอําเภอเชียงแสนในวันที่ 5 กันยายนที่ผา่ นมา นํามาซึง่ ความกังวลเป็ นอย่างยิง่ สําหรับพวกเราที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่นํ ้าโขง
ในประเทศไทย เนื่องจากเขื่อนทีอ่ ยูล่ า่ งที่สดุ คือเขื่อนจิงหง ตังอยู
้ เ่ หนือเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปั นนา ห่างจากพรมแดนไทยที่สามเหลีย่ ม
ทองคํา เพียงประมาณ 340 กิโลเมตรเท่านัน้ ไม่มีใครตอบเราได้ วา่ หากเขื่อนจําเป็ นต้ องปล่อยนํ ้าออกมาในปริ มาณมากในทันที นํ ้าเหล่านัน้
จะไหลลงมาถึงบ้ านของเราในเวลากี่ชวั่ โมง และจะทําให้ ระดับนํ ้าโขงสูงขึ ้นมากเพียงใด
ในเหตุการณ์ครัง้ นี ้ที่อําเภอเชียงแสน ประชาชนวิตกกันมากถึงขนาดยกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและของมีคา่ ต่างๆ ขึ ้นบนชันสองของบ้
้
าน
ทันทีหลังจากที่ได้ ทราบข่าวดังกล่าว ประชาชนต่างหารื อเกี่ยวกับความกังวลที่มเี กี่ยวกับเขื่อนในวงกว้ าง เช่นเดียวกับกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาใน
กระชังในแม่นํ ้าโขงที่จงั หวัดหนองคาย รวมถึงคนหาปลา และเกษตรกรที่เพาะปลูกริ มแม่นํ ้าโขงในภาคอีสาน
พวกเรา เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ นํ ้าโขง เป็ นเครื อข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ทํางานติดตาม
กรณีการพัฒนาแม่นํ ้าโขงมาตลอด พบว่าตลอดเวลาที่ผา่ นมาจวบจนปั จจุบนั ไม่เคยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเขื่อนที่อยูบ่ น
ลุม่ นํ ้าตอนบนให้ แก่ประเทศท้ ายนํ ้า ทําให้ พวกเราต้ องตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งภัย ไม่ร้ ูวา่ จะเกิดความเสียหายเมื่อไหร่ และจะป้องกันได้ อย่างไร
เครื อข่ายฯ จึงขอให้ ท่านเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับเขื่อนบนแม่ นํา้ โขงทัง้ 6 แห่ ง ได้ แก่ ปริมาณนํา้ ในเขื่อน
ปริมาณการปล่ อยนํา้ ออกจากเขื่อน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ แก่ รัฐบาลประเทศลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างทัง้ 5 ประเทศ เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสของข้ อมูล นําไปสู่การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเตือนภัยและป้องกันความเสียหายแก่ ประชาชนที่อาจ
เกิดขึน้
สําหรับเขื่อนอื่นๆ ที่กาํ ลังก่ อสร้ าง หรือวางแผนก่ อสร้ าง ขอให้ ท่านหยุดโครงการทัง้ หมด และดําเนินการศึกษา
ผลกระทบข้ ามพรมแดนอย่ างรอบด้ าน โดยเป็ นการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ สาํ หรับเขื่อนชุดทัง้ หมดที่สร้ างบนแม่ นํา้
โขงตอนบน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกระทบด้ านอุทกวิทยา ปริมาณการไหลของนํา้ ตะกอนแร่ ธาตุ การอพยพของปลา เพื่อให้ เกิด
การพิจารณาโครงการเขื่อนบนฐานของการใช้ แม่ นํา้ ร่ วมกันอย่ างยั่งยืนและสันติ พร้ อมทัง้ หามาตรการบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึน้ สําหรับเขื่อนที่สร้ างแล้ ว
ทังนี
้ ้เพื่อเห็นแก่แม่นํ ้าโขงที่เป็ นแม่นํ ้านานาชาติซงึ่ เปรียบดังดังชีพจรของภูมิภาค และประชาชนหลายล้ านชีวิตที่พงึ่ พาระบบนิเวศ
และทรัพยากรแม่นํ ้าโขงตลอดมาตังแต่
้ ครัง้ บรรพกาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอย่างเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถือ
เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ นํ ้าโขง

ส่ง

สถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
57 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10400
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