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แม่น ้ำโขงซึ่งจุนเจือชีวิตนับล้ ำนกำลังสูญเสียระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ เนื่องจำกกำรสร้ ำงเขื่อนบนแม่น ้ำโขง
สำยหลักและแม่น ้ำสำขำ พวกเรำอันประกอบด้ วยชุมชนท้ องถิ่นซึง่ อำศัยอยู่ในลุม่ น ้ำโขง องค์กรพัฒนำเอกชนท้ องถิ่นและ
องค์กรพัฒนำเอกชนระหว่ำงประเทศ และนักวิจยั ซึง่ มีควำมห่วงใยต่อประเด็นดังกล่ำว ต้ องกำรทำข้ อเสนอแนะถึงรัฐบำล
ในประเทศลุม่ แม่น ้ำโขง ประเทศผู้บริ จำค และประชำชนผู้อำศัยอยู่ในลุม่ น ้ำ เพื่อให้ เกิดกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของแม่น ้ำ
โขงอย่ำงยัง่ ยืน
ร้ อยละ 80 ของประชำกรรำว 60 ล้ ำนคนที่อำศัยอยูใ่ นลุม่ น ้ำโขงอำศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชนบท พวกเขำพึง่ พำกำรเกษตร
กำรประมง กำรจับสัตว์น ้ำอื่นๆ และกำรเก็บพืชผักเพื่อกำรดำรงชีวิต ปลำจำกแม่น ้ำโขงมีควำมหมำยอย่ำงมำกต่อผู้คนใน
ภูมิภำค เนื่องจำกเป็ นแหล่งโปรตีนสำคัญทีร่ ำคำย่อมเยำ และปลำยังเป็ นแหล่งรำยได้ หลัก ด้ วย ประเมินกันว่ำกำรประมง
ในลุม่ แม่น ้ำโขงสร้ ำงรำยได้ ประมำณ 4.2 - 7.6 พันล้ ำนเหรี ยญสหรัฐโดยอิงตำมรำคำขำยปลีก กล่ำวกันว่ำประชำกรรำว
40 ล้ ำนคน รวมถึงคนที่ทำงำนเป็ นบำงช่วง และคนทีท่ ำงำนตำมฤดูกำลล้ วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมกำรจับปลำในแม่น ้ำโขง
ทุกวันนี ้ แม่น ้ำโขงเผชิญภำวะหมิ่นเหม่ตอ่ วิกฤตกำรณ์อนั หนักหน่วง ในประเทศจีน เขื่อนผลิตไฟฟ้ ำขนำดมหึมำ
จำนวน 6 เขื่อนได้ เริ่ มเดินเครื่ องทำงำนในแม่น ้ำโขงตอนบนแล้ ว ในลุม่ น ้ำโขงส่วนอื่น ยังมีเขื่อนตังอยู
้ ่บนแม่น ้ำสำยต่ำงๆ
ดังนี ้ แม่น ้ำสำขำ 6 สำยในประเทศลำว และแม่น ้ำชีในประเทศไทย แม่น ้ำเซกอง สเรปอก และเซซำนซึง่ ไหลมำจำกประเทศ
เวียดนำมและลำวลงสู่ประเทศกัมพูชำ นอกจำกนี ้ ลำวยังเดินหน้ ำสร้ ำงเขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น ้ำโขงสำย
หลักอีกด้ วย นักวิทยำศำสตร์ คำดกำรณ์ ว่ำ เขื่อนเหล่ำนี ้ โดยเฉพำะเขื่อนดอนสะโฮง เขื่อนเซซำนตอนล่ำง 2 ซึ่งกำลัง
ก่อสร้ ำงอยูท่ งคู
ั ้ ่ จะสร้ ำงภัยคุกคำมใหญ่หลวงต่อทรัพยำกรปลำที่กำลังลดลงในลุม่ แม่น ้ำโขง
ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ ำงเขื่อนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยใหญ่หลวง ทังนี
้ ้ เมื่อกระแสน ้ำธรรมชำติถกู กีดขวำงด้ วย
เขื่อน ดินโคลนอันอุดมสมบูรณ์ไม่สำมำรถพัดพำลงไปสูแ่ ม่น ้ำตอนล่ำงได้ กำรสะสมของตะกอนดิน ยังทำให้ คณ
ุ ภำพของ
น ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำตกต่ำ ในช่วงยี่สบิ ปี ที่ผำ่ นมำตะกอนดินที่ถกู พัดพำไปสูป่ ำกแม่น ้ำโขงลดลงเหลือเพียงครึ่ ง หนึ่ง ยิ่งไปกว่ำ
นัน้ เขื่อนยังเป็ นอุปสรรคต่อวงจรกำรผสมพันธุ์ ของปลำ ทำลำยแหล่งที่อำศัยและแหล่งอำหำร ทำให้ ทรัพยำกรปลำลดลง
อย่ำงน่ำเป็ นห่วง สำหรั บปลำหลำยสำยพันธุ์ ในแม่นำ้ โขง ระดับนำ้ ที่เพิ่มขึ น้ ตำมธรรมชำติในช่วงหน้ ำฝนเป็ นกำรส่ง
สัญญำณให้ ผสมพันธุ์ กำรปล่อยน ้ำของเขื่อนทำให้ สญ
ั ญำนนันสู
้ ญหำยไป กำรผสมพันธุ์ของปลำจึงถูกรบกวน อีกทัง้
ระดับน ้ำที่แปรปรวนผิดจำกธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน ้ำ ทำให้ จำนวนพืชพันธุ์และแมลงในน ้ำซึ่งเป็ น
อำหำรของปลำลดจำนวนลง ผู้คนได้ รับผลกระทบอย่ำงสำหัสเช่นกัน เขื่อนทำลำยแปลงพืชผักริ มน ้ำและที่ปำกแม่น ้ำซึ่ง
ชุมชนท้ องถิ่นทำกันมำหลำยชัว่ คน และเนื่องจำกทรัพยำกรปลำเพื่อกำรบริ โภคภำยในครอบครัวและเพื่อกำรค้ ำขำยลด
จำนวนลง ชุมชนประมงจึงกลำยเป็ นคนยำกจน หรื อแม้ แต่ลม่ สลำยในบำงกรณี ควำมเสียหำยและกำรสูญเสีย ที่เกิดขึ ้น
จำกกำรสร้ ำงเขื่อนในช่วง 30 ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นเห็นได้ อย่ำงชัดเจนสำหรับผู้คนจำนวนมำกในชุมชนท้ องถิ่นในลุม่ แม่น ้ำโขง

ประสบกำรณ์ของชุมชนท้ องถิ่น:
-

แม่น ้ำไม่ได้ ให้ เพียงน ้ำเพื่อกำรใช้ สอย แต่ยงั มีควำมสำคัญต่อควำมมัน่ คงทำงอำหำร
หลังจำกกำรสร้ ำงเขื่อนทำให้ จำนวนปลำลดลง แหล่งธรรมชำติที่เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของปลำลดลง กำรจับปลำทำได้
ลำบำก พันธุ์พืชสูญพันธุ์
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้ องกับแม่น ้ำกำลังสูญหำย เด็กๆ จึงขำดโอกำสในแสดงควำมเคำรพต่อแม่น ้ำ
งำนประเพณีทตี่ ้ องใช้ พื ้นที่ของแม่น ้ำในกำรบูชำต้ องสูญเสียไปเนือ่ งกำรกำรสร้ ำงเขื่อน
ปลำไม่ได้ เป็ นเพียงอำหำรที่ชว่ ยจุนเจือชีวติ แต่ละชีวิต แต่ยงั คงเป็ นสินทรัพย์ที่เกื ้อหนุนชุมชนใหญ่ด้วย
แม่น ้ำโขงเป็ นของทุกคน ประชำชนทังหมดเป็
้
นเจ้ ำของแม่น ้ำโขงร่วมกัน แม่น ้ำโขงไม่ใช่เพียงสำหรับคนที่อยูใ่ กล้
หรื อเกษตรกร แต่เป็ นประโยชน์สำหรับทุกคน
น ้ำ ข้ ำว ปลำ อำหำรตำมธรรมชำติ คือสิง่ ทีม่ นุษย์ต้องใช้ ในกำรดำรงชีวิต- โดยเฉพำะชุมชนท้ องถิ่น
ควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ รับกำรยอมรับมำอย่ำงยำวนำน อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ ำงเขื่อนซึง่

ส่งผลเสียหำยต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพยังคงดำเนินต่อไป ในลุม่ แม่น ้ำโขงตอนล่ำงแผนกำรสร้ ำงเขื่อนบน
แม่น ้ำโขงสำยหลักมีถึง 10 เขื่อน และอีก 100 เขื่อนบนแม่น ้ำสำขำ แผนกำรสร้ ำงเขื่อนส่วนใหญ่มีจดุ ประสงค์เพื่อกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ ำ
หำกสิง่ มีชีวติ สูญพันธุ์ไป มนุษย์ไม่อำจจะทำอะไรได้ อีกเลยเพื่อให้ ชีวิตที่สญ
ู พันธุ์ไปคืนกลับมำ ตรงกันข้ ำม
กระแสไฟฟ้ ำสำมำรถผลิตได้ ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เช่น ด้ วยลม และแสงแดด อย่ำงไรก็ตำมกำรทำลำยแม่น ้ำกลับได้ รับกำร
ยอมรับด้ วยเหตุผลของกำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจ ผลกำไรตกสูม่ ือของของผู้ลงทุนในโครงกำรเพียงไม่กี่รำย ในขณะที่ภำระ
กำรลงทุนเกินควำมจำเป็ นกลับตกเป็ นของประชำชนทัว่ ไปซึง่ ถูกบังคับให้ ซื ้อไฟฟ้ ำด้ วยรำคำที่สงู สิง่ ทีจ่ ะตกไปถึงชุมชน
ท้ องถิ่นในพื ้นที่กำรสร้ ำงเขื่อน หำกไม่ได้ มีเพียงกำรสูญเสีย ก็เป็ นเพียงผลประโยชน์อนั น้ อยนิด
พวกเรำอันประกอบด้ วยชุมชนทีอ่ ำศัยอยูใ่ นลุม่ แม่น ้ำโขง และประชำชนผู้หว่ งใย ผู้ซงึ่ ปรำรถนำทีจ่ ะปกป้องชีวิต
ของชุมชนในลุม่ น ้ำยังคงไม่ล้มเลิกควำมหวัง เพื่อตัวพวกเรำเอง และผู้คนในรุ่นต่อไป เรำมีข้อเสนอแนะดังนี ้
ถึงรัฐบำลของประเทศในลุม่ น ้ำโขง
- ขอให้ ทบทวนและเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนถึงผลกระทบโดยรวมของกำรก่อสร้ ำงเขื่อนในลุม่ แม่น ้ำโขงที่สะสมในระยะ
ยำว ให้ จดั กำรอภิปรำยอย่ำงเปิ ดเผยถึงอนำคตของภูมิภำคแม่น ้ำโขง และแปลงผลกำรพูดคุยให้ เป็ นนโยบำย
- ขอให้ ทบทวนกำรประเมินแผนกำรพัฒนำเขื่อนบนแม่น ้ำโขงสำยหลัก และแม่น ้ำสำขำที่สำคัญ รื อ้ ถอนเขื่อนหำก
จำเป็ นเพื่อสวัสดิภำพของสิง่ แวดล้ อมทำงธรรมชำติและสังคมในลุม่ แม่น ้ำโขง
- ขอให้ ยกเลิกกำรสร้ ำงเขื่อนดอนสะโฮง และเขื่อนเซซำนตอนล่ำง 2
- ให้ กำรชดเชยผลกระทบทำงสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่เกิดขึ ้นกับชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ เกิดจำกโครงกำรเขื่อนที่มีอยู่ ดำเนิน
มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อกำรฟื น้ ฟูสงั คมและสิง่ แวดล้ อมทีถ่ กู ทำลำย
ถึงประเทศผู้บริ จำคและองค์กรระหว่ำงประเทศ

-

-

ขอให้ ทำงำนร่วมกับรัฐบำลประเทศลุม่ แม่น ้ำโขงเพื่อให้ เกิดกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่นในกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง หรื อในกรอบกำรตัดสินใจอื่นๆ ในกำรจัดกำรลุม่ แม่น ้ำโขง
ขอให้ หยุดสร้ ำงควำมชอบธรรม หรื อสนับสนุนกำรพัฒนำเขือ่ นผลิตไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ด้วยกำรให้ เหตุผลว่ำเขื่อน
ปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่ำ และหันมำส่งเสริ มและสนับสนุนด้ ำนกำรเงินสำหรับวิธีใหม่ๆ ในกำร
สร้ ำงโครงข่ำยและระบบกำรผลิตไฟฟ้ ำที่มีกำรกระจำยตัว แทนที่โครงข่ำยที่เชื่อมต่อทังภู
้ มิภำค
ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงินต่อควำมพยำยำมในกำรฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมทำงธรรมชำติและสังคมที่ถกู ทำลำยจำก
โครงกำรพัฒนำซึง่ ประเทศผู้บริ จำคให้ กำรสนับสนุนในอดีต
แทนที่จะดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของบรรษัทขนำดใหญ่ในประเทศของผู้บริ จำค ขอให้ หนั มำส่งเสริ มและให้ กำร
สนับสนุนด้ ำนกำรเงินสำหรับควำมพยำยำมในกำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมของโลกและควำมมัน่ คงของภูมิภำค
โดยเฉพำะประเทศผู้บริ จำคที่เริ่ มมีบทบำทในกำรให้ ทนุ สนับสนุนกำรพัฒนำเขื่อนนอกประเทศของตน
ขอให้
ทบทวนโครงกำรโดยใช้ มำตรฐำนที่สงู ในกำรพิจำรณำด้ ำนสิง่ แวดล้ อมและสังคม
จงสะท้ อนบทเรี ยนจำกควำม
ผิดพลำดในอดีตของธนำคำรโลก ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย และหน่วยงำน และรัฐบำลที่ให้ เงินบริ จำคอื่นๆ

ถึงชุมชนท้ องถิ่นในลุม่ น ้ำ
-

-

-

หำกสิง่ แวดล้ อมถูกทำลำยเนื่องจำกโครงกำรของรัฐหรื อหน่วยงำนพัฒนำอื่นๆ จงร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ และเรี ยกร้ อง
กำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ เกิดกำรฟื น้ ฟู
แทนที่จะนึกถึงควำมสะดวกสบำยชัว่ ครัง้ ชัว่ ครำว หรื อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจระยะสันที
้ ่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใดพี ้นที่หนึง่
ขอให้ ใช้ ประโยชน์ทรัพยำกรที่ดิน และแม่น ้ำ โดยพิจำรณำถึงสิง่ แวดล้ อมทำงธรรมชำติและสังคมของพื ้นที่ลมุ่ น ้ำ
โดยรวม ยกตัวอย่ำง เช่น งดกำรจับปลำที่ทำลำยล้ ำง เช่น กำรระเบิด หลีกเลีย่ งกำรใช้ ทรัพยำกรที่มำกเกินไป เช่น
กำรตัดไม้ มำกเกินไป และคำนึงถึงผลกระทบด้ ำนสิง่ แวดล้ อมเมือ่ สร้ ำงถนนหรื อทำงน ้ำในหมูบ่ ้ ำน โดยคำนึงกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืนเป็ นสำคัญ
ขอให้ รวบรวมภูมิปัญญำและควำมรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยกำรธรรมชำติ เรี ยนรู้แง่มมุ ทำงวิทยำศำสตร์ ไปด้ วย ริ เริ่ม
แผนกำรพัฒนำในพื ้นที่ของตน
โดยสร้ ำงควำมสมดุลระหว่ำงทัศนะของภูมิปัญญำท้ องถิ่นและวิทยำศำสตร์ อย่ำง
เหมำะสม

ถึงนักวิจยั และสือ่ ต่ำงๆ
-

สำหรับนักวิจยั ขอให้ ศกึ ษำลงลึกเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจด้ ำนวิทยำศำสตร์ เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมทำงธรรมชำติของลุม่
แม่น ้ำโขง และใช้ ข้อค้ นพบเพื่อประโยชน์ของสังคม สำหรับสือ่ ต่ำงๆ ขอให้ สอื่ สำรกับพลเมืองเกี่ยวกับข้ อค้ นพบด้ วย
วิธีกำรที่เข้ ำใจง่ำยสำหรับสำธำรณชน

แม่น ้ำโขงคือคลังสมบัติของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ เพื่อผลประโยชน์ของผู้คนทัว่ โลก เรำจะ
เดินหน้ ำทำงำนต่อไปเพื่อให้ ข้อเสนอแนะที่กล่ำวมำกลำยเป็ นควำมจริงในชุมชน ในประเทศ และภูมิภำคของเรำ เรำหวังว่ำ
เสียงของเรำจะถูกรับฟั ง

ลงนาม
Cambodia
3S Rivers Protection Network (3SPN)
Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA)
Cambodian Community Development (CCD-Kratie)
Cambodian Youth Network (CYN)
Fisheries Action Coalition Team (FACT)
Jesuit Service-Cambodia
Khmer Youth Empire (KYE)
NAK AKPHIVATH SAHAKUM (NAS)
Save Vulnerable Cambodians (SVC)
Social and Environmental Protection Youth (SEPY)
The NGO Forum on Cambodia
Tonle Sap Lake Waterkeeper
Japan
Biodiversity Information Box
Friends of the Earth Japan
Fukuoka NGO forum on ADB
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)
Mekong Watch
Ramsar Network Japan
Korea
Busan Green Trust
Busan River Network
Daecheoncheon Network
Energy and Climate Policy Institute for Just Transition (ECPI)
Geumjeong Mountain Association
Institute for Environment and Community Development Studies
Korea Federation for Environmental Movement (KFEM)
Korea River Network
Life Web
Women's Environmental Coalition

Thailand
Assembly of the Poor, Pak Mun Dam affected people
EarthRights International
Srisaket Province's Association of Community Based Freshwater Fisheries, Northeast Thailand

