
INTERNATIONAL DAY OF ACTION FOR RIVERS 

จดหมายเปิดผนึก: ข้อเสนอแนะในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแม่น า้โขง 

14  มิ.ค. พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

แม่น ำ้โขงซึ่งจุนเจือชีวิตนบัล้ำนก ำลงัสญูเสียระบบนิเวศอนัอุดมสมบูรณ์เนื่องจำกกำรสร้ำงเขื่อนบนแม่น ำ้โขง

สำยหลกัและแมน่ ำ้สำขำ พวกเรำอนัประกอบด้วยชมุชนท้องถ่ินซึง่อำศยัอยู่ในลุม่น ำ้โขง องค์กรพฒันำเอกชนท้องถ่ินและ

องค์กรพฒันำเอกชนระหวำ่งประเทศ และนกัวิจยัซึง่มีควำมหว่งใยต่อประเด็นดงักลำ่ว ต้องกำรท ำข้อเสนอแนะถึงรัฐบำล

ในประเทศลุม่แมน่ ำ้โขง ประเทศผู้บริจำค และประชำชนผู้อำศยัอยู่ในลุม่น ำ้ เพื่อให้เกิดกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น ำ้

โขงอยำ่งยัง่ยืน  

ร้อยละ 80 ของประชำกรรำว 60 ล้ำนคนท่ีอำศยัอยูใ่นลุม่น ำ้โขงอำศยัอยูใ่นพืน้ท่ีชนบท พวกเขำพึง่พำกำรเกษตร 

กำรประมง กำรจบัสตัว์น ำ้อื่นๆ และกำรเก็บพืชผกัเพื่อกำรด ำรงชีวิต ปลำจำกแม่น ำ้โขงมีควำมหมำยอย่ำงมำกต่อผู้คนใน

ภมูิภำค เนื่องจำกเป็นแหลง่โปรตีนส ำคญัทีร่ำคำยอ่มเยำ และปลำยงัเป็นแหลง่รำยได้หลกัด้วย ประเมินกนัว่ำกำรประมง

ในลุม่แมน่ ำ้โขงสร้ำงรำยได้ประมำณ 4.2 - 7.6 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐโดยอิงตำมรำคำขำยปลีก กลำ่วกนัว่ำประชำกรรำว 

40 ล้ำนคน รวมถึงคนที่ท ำงำนเป็นบำงช่วง และคนทีท่ ำงำนตำมฤดกูำลล้วนเก่ียวข้องกบักิจกรรมกำรจบัปลำในแมน่ ำ้โขง  

ทกุวนันี ้แมน่ ำ้โขงเผชิญภำวะหมิ่นเหมต่อ่วิกฤตกำรณ์อนัหนกัหน่วง ในประเทศจีน เขื่อนผลิตไฟฟ้ำขนำดมหึมำ

จ ำนวน 6 เขื่อนได้เร่ิมเดินเคร่ืองท ำงำนในแม่น ำ้โขงตอนบนแล้ว ในลุม่น ำ้โขงสว่นอื่น ยงัมีเขื่อนตัง้อยู่บนแม่น ำ้สำยต่ำงๆ 

ดงันี ้แมน่ ำ้สำขำ 6 สำยในประเทศลำว และแมน่ ำ้ชีในประเทศไทย แมน่ ำ้เซกอง สเรปอก และเซซำนซึง่ไหลมำจำกประเทศ

เวียดนำมและลำวลงสู่ประเทศกมัพชูำ นอกจำกนี ้ลำวยงัเดินหน้ำสร้ำงเขื่อนไซยะบรีุ เขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น ำ้โขงสำย

หลกัอีกด้วย นกัวิทยำศำสตร์คำดกำรณ์ว่ำ เขื่อนเหล่ำนี ้โดยเฉพำะเขื่อนดอนสะโฮง เขื่อนเซซำนตอนล่ำง 2 ซึ่งก ำลงั

ก่อสร้ำงอยูท่ัง้คู ่จะสร้ำงภยัคกุคำมใหญ่หลวงตอ่ทรัพยำกรปลำที่ก ำลงัลดลงในลุม่แมน่ ำ้โขง  

ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยใหญ่หลวง ทัง้นี  ้เมื่อกระแสน ำ้ธรรมชำติถกูกีดขวำงด้วย

เขื่อน ดินโคลนอนัอดุมสมบรูณ์ไม่สำมำรถพดัพำลงไปสูแ่ม่น ำ้ตอนลำ่งได้ กำรสะสมของตะกอนดินยงัท ำให้คณุภำพของ

น ำ้ในอำ่งเก็บน ำ้ตกต ่ำ ในช่วงยี่สบิปีที่ผำ่นมำตะกอนดินท่ีถกูพดัพำไปสูป่ำกแม่น ำ้โขงลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่ง ยิ่งไปกว่ำ

นัน้ เขื่อนยงัเป็นอปุสรรคตอ่วงจรกำรผสมพนัธุ์ของปลำ ท ำลำยแหลง่ที่อำศยัและแหลง่อำหำร ท ำให้ทรัพยำกรปลำลดลง

อย่ำงน่ำเป็นห่วง ส ำหรับปลำหลำยสำยพันธุ์ ในแม่น ำ้โขง ระดับน ำ้ที่เพิ่มขึน้ตำมธรรมชำติในช่วงหน้ำฝนเป็นกำรส่ง

สญัญำณให้ ผสมพนัธุ์  กำรปล่อยน ำ้ของเขื่อนท ำให้สญัญำนนัน้สญูหำยไป กำรผสมพนัธุ์ของปลำจึงถูกรบกวน อีกทัง้ 

ระดบัน ำ้ที่แปรปรวนผิดจำกธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงของคณุภำพน ำ้ ท ำให้จ ำนวนพืชพนัธุ์และแมลงในน ำ้ซึ่งเ ป็น

อำหำรของปลำลดจ ำนวนลง ผู้คนได้รับผลกระทบอย่ำงสำหสัเช่นกนั เขื่อนท ำลำยแปลงพืชผกัริมน ำ้และที่ปำกแม่น ำ้ซึ่ง

ชุมชนท้องถ่ินท ำกนัมำหลำยชัว่คน และเนื่องจำกทรัพยำกรปลำเพื่อกำรบริโภคภำยในครอบครัวและเพื่อกำรค้ำขำยลด

จ ำนวนลง ชุมชนประมงจึงกลำยเป็นคนยำกจน หรือแม้แต่ลม่สลำยในบำงกรณี ควำมเสียหำยและกำรสญูเสียที่เกิดขึน้

จำกกำรสร้ำงเขื่อนในช่วง 30 ปีที่ผำ่นมำเป็นเห็นได้อยำ่งชดัเจนส ำหรับผู้คนจ ำนวนมำกในชมุชนท้องถ่ินในลุม่แมน่ ำ้โขง  



ประสบกำรณ์ของชมุชนท้องถ่ิน:  

- แมน่ ำ้ไมไ่ด้ให้เพียงน ำ้เพื่อกำรใช้สอย แตย่งัมีควำมส ำคญัตอ่ควำมมัน่คงทำงอำหำร  
- หลงัจำกกำรสร้ำงเขื่อนท ำให้จ ำนวนปลำลดลง แหลง่ธรรมชำติที่เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของปลำลดลง กำรจบัปลำท ำได้

ล ำบำก พนัธุ์พืชสญูพนัธุ์  
- วฒันธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้องกบัแมน่ ำ้ก ำลงัสญูหำย เด็กๆ จึงขำดโอกำสในแสดงควำมเคำรพตอ่แมน่ ำ้  
- งำนประเพณีทีต้่องใช้พืน้ท่ีของแมน่ ำ้ในกำรบชูำต้องสญูเสยีไปเนือ่งกำรกำรสร้ำงเขื่อน  
- ปลำไมไ่ด้เป็นเพียงอำหำรท่ีชว่ยจนุเจือชีวติแตล่ะชีวิต แตย่งัคงเป็นสนิทรัพย์ที่เกือ้หนนุชมุชนใหญ่ด้วย  
- แมน่ ำ้โขงเป็นของทกุคน ประชำชนทัง้หมดเป็นเจ้ำของแมน่ ำ้โขงร่วมกนั แมน่ ำ้โขงไมใ่ช่เพยีงส ำหรับคนท่ีอยูใ่กล้ 

หรือเกษตรกร แตเ่ป็นประโยชน์ส ำหรับทกุคน  

- -น ำ้ ข้ำว ปลำ อำหำรตำมธรรมชำติ คือสิง่ทีม่นษุย์ต้องใช้ในกำรด ำรงชีวิต  โดยเฉพำะชมุชนท้องถ่ิน 
ควำมส ำคญัของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้รับกำรยอมรับมำอยำ่งยำวนำน อยำ่งไรก็ตำมกำรสร้ำงเขื่อนซึง่ 

สง่ผลเสยีหำยตอ่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพยงัคงด ำเนินตอ่ไป ในลุม่แมน่ ำ้โขงตอนลำ่งแผนกำรสร้ำงเขื่อนบน

แมน่ ำ้โขงสำยหลกัมถีึง 10 เขื่อน และอีก 100 เขื่อนบนแมน่ ำ้สำขำ แผนกำรสร้ำงเขื่อนสว่นใหญ่มีจดุประสงค์เพื่อกำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำ  

หำกสิง่มชีีวติสญูพนัธุ์ไป มนษุย์ไม่อำจจะท ำอะไรได้อีกเลยเพื่อให้ชีวิตที่สญูพนัธุ์ไปคืนกลบัมำ ตรงกนัข้ำม 

กระแสไฟฟ้ำสำมำรถผลติได้ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เช่น ด้วยลม และแสงแดด อยำ่งไรก็ตำมกำรท ำลำยแมน่ ำ้กลบัได้รับกำร

ยอมรับด้วยเหตผุลของกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ ผลก ำไรตกสูม่ือของของผู้ลงทนุในโครงกำรเพยีงไมก่ี่รำย ในขณะที่ภำระ

กำรลงทนุเกินควำมจ ำเป็นกลบัตกเป็นของประชำชนทัว่ไปซึง่ถกูบงัคบัให้ซือ้ไฟฟ้ำด้วยรำคำที่สงู สิง่ทีจ่ะตกไปถึงชมุชน

ท้องถ่ินในพืน้ท่ีกำรสร้ำงเขื่อน หำกไมไ่ด้มีเพียงกำรสญูเสยี ก็เป็นเพียงผลประโยชน์อนัน้อยนิด  

พวกเรำอนัประกอบด้วยชมุชนท่ีอำศยัอยูใ่นลุม่แมน่ ำ้โขง และประชำชนผู้หว่งใย ผู้ซึง่ปรำรถนำทีจ่ะปกป้องชีวิต

ของชมุชนในลุม่น ำ้ยงัคงไมล้่มเลกิควำมหวงั เพื่อตวัพวกเรำเอง และผู้คนในรุ่นตอ่ไป เรำมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

ถึงรัฐบำลของประเทศในลุม่น ำ้โขง  

- ขอให้ทบทวนและเปิดเผยตอ่สำธำรณชนถงึผลกระทบโดยรวมของกำรก่อสร้ำงเขื่อนในลุม่แมน่ ำ้โขงที่สะสมในระยะ
ยำว ให้จดักำรอภิปรำยอยำ่งเปิดเผยถึงอนำคตของภมูิภำคแมน่ ำ้โขง และแปลงผลกำรพดูคยุให้เป็นนโยบำย  

- ขอให้ทบทวนกำรประเมินแผนกำรพฒันำเขื่อนบนแมน่ ำ้โขงสำยหลกั และแมน่ ำ้สำขำที่ส ำคญั รือ้ถอนเขื่อนหำก
จ ำเป็นเพื่อสวสัดิภำพของสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำติและสงัคมในลุม่แมน่ ำ้โขง  

- ขอให้ยกเลกิกำรสร้ำงเขื่อนดอนสะโฮง และเขื่อนเซซำนตอนลำ่ง 2  

- ให้กำรชดเชยผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมและสงัคมที่เกิดขึน้กบัชมุชนท้องถ่ิน ซึง่เกิดจำกโครงกำรเขื่อนท่ีมีอยู ่ ด ำเนิน
มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อกำรฟืน้ฟสูงัคมและสิง่แวดล้อมทีถ่กูท ำลำย  

 

ถึงประเทศผู้บริจำคและองค์กรระหวำ่งประเทศ  



- ขอให้ท ำงำนร่วมกบัรัฐบำลประเทศลุม่แมน่ ำ้โขงเพื่อให้เกิดกำรมสีว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินในกำรตดัสนิใจของ
คณะกรรมำธิกำรแมน่ ำ้โขง หรือในกรอบกำรตดัสนิใจอื่นๆ ในกำรจดักำรลุม่แมน่ ำ้โขง  

- ขอให้หยดุสร้ำงควำมชอบธรรม หรือสนบัสนนุกำรพฒันำเขือ่นผลติไฟฟ้ำขนำดใหญ่ด้วยกำรให้เหตผุลวำ่เขื่อน
ปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในระดบัท่ีต ่ำ และหนัมำสง่เสริมและสนบัสนนุด้ำนกำรเงินส ำหรับวธีิใหม่ๆ  ในกำร
สร้ำงโครงขำ่ยและระบบกำรผลติไฟฟ้ำที่มีกำรกระจำยตวั แทนที่โครงขำ่ยที่เช่ือมตอ่ทัง้ภมูิภำค  

- ให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงินตอ่ควำมพยำยำมในกำรฟืน้ฟสูิง่แวดล้อมทำงธรรมชำติและสงัคมที่ถกูท ำลำยจำก
โครงกำรพฒันำซึง่ประเทศผู้บริจำคให้กำรสนบัสนนุในอดตี  

- แทนที่จะด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของบรรษัทขนำดใหญ่ในประเทศของผู้บริจำค ขอให้หนัมำสง่เสริมและให้กำร
สนบัสนนุด้ำนกำรเงินส ำหรับควำมพยำยำมในกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของโลกและควำมมัน่คงของภมูิภำค  

- โดยเฉพำะประเทศผู้บริจำคที่เร่ิมมีบทบำทในกำรให้ทนุสนบัสนนุกำรพฒันำเขื่อนนอกประเทศของตน ขอให้
ทบทวนโครงกำรโดยใช้มำตรฐำนท่ีสงูในกำรพิจำรณำด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคม จงสะท้อนบทเรียนจำกควำม
ผิดพลำดในอดีตของธนำคำรโลก ธนำคำรเพื่อกำรพฒันำเอเชีย และหนว่ยงำน และรัฐบำลที่ให้เงินบริจำคอื่นๆ  

 

ถึงชมุชนท้องถ่ินในลุม่น ำ้  

- หำกสิง่แวดล้อมถกูท ำลำยเนื่องจำกโครงกำรของรัฐหรือหนว่ยงำนพฒันำอื่นๆ จงร่วมมือกบัชมุชนอื่นๆ และเรียกร้อง
กำรรับผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้เพื่อให้เกิดกำรฟืน้ฟ ู

- แทนที่จะนกึถงึควำมสะดวกสบำยชัว่ครัง้ชัว่ครำว หรือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจระยะสัน้ท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีใดพีน้ท่ีหนึง่ 
ขอให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรที่ดิน และแมน่ ำ้ โดยพิจำรณำถงึสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำติและสงัคมของพืน้ท่ีลุม่น ำ้
โดยรวม ยกตวัอยำ่ง เช่น งดกำรจบัปลำที่ท ำลำยล้ำง เช่น กำรระเบิด หลกีเลีย่งกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมำกเกินไป เช่น 
กำรตดัไม้มำกเกินไป และค ำนงึถึงผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมเมือ่สร้ำงถนนหรือทำงน ำ้ในหมูบ้่ำน โดยค ำนงึกำรใช้
ทรัพยำกรอยำ่งยัง่ยืนเป็นส ำคญั 

- ขอให้รวบรวมภมูิปัญญำและควำมรู้ท้องถ่ินเก่ียวกบัทรัพยกำรธรรมชำติ เรียนรู้แงม่มุทำงวิทยำศำสตร์ไปด้วย ริเร่ิม
แผนกำรพฒันำในพืน้ท่ีของตน โดยสร้ำงควำมสมดลุระหวำ่งทศันะของภมูิปัญญำท้องถ่ินและวิทยำศำสตร์อยำ่ง
เหมำะสม  

 

ถึงนกัวิจยัและสือ่ตำ่งๆ  

- ส ำหรับนกัวิจยั ขอให้ศกึษำลงลกึเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำตขิองลุม่
แมน่ ำ้โขง และใช้ข้อค้นพบเพื่อประโยชน์ของสงัคม ส ำหรับสือ่ตำ่งๆ ขอให้สือ่สำรกบัพลเมืองเก่ียวกบัข้อค้นพบด้วย
วิธีกำรท่ีเข้ำใจง่ำยส ำหรับสำธำรณชน  

 

แมน่ ำ้โขงคือคลงัสมบตัิของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควรคำ่แก่กำรอนรัุกษ์ เพื่อผลประโยชน์ของผู้คนทัว่โลก เรำจะ

เดินหน้ำท ำงำนตอ่ไปเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่กลำ่วมำกลำยเป็นควำมจริงในชมุชน ในประเทศ และภมูิภำคของเรำ เรำหวงัวำ่

เสยีงของเรำจะถกูรับฟัง 

 



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 

 


