ความจริงที่ไม่มีใครตอบ
1) การค้าทางเรือไม่คมุ ้ ค่า ทําไมยังต้องทุม่ เงินมหาศาล
ทําลายแม่นาํ้ โขงและคนท้องถิ่น ปั จจุบนั การค้าทางเรือ
ลดลงเรื่อยๆเพราะต้น ทุน สูงกว่าและช้า กว่าการขนส่ง
ทางถนน R3A ที่ตดั จากจีนผ่านลาวและข้ามแม่นาํ้ โขง
มายังไทยที่สะพานเชียงของ อีกทัง้ การเดินเรื อยังเจอ
ปั ญหานํา้ ตื้น เขิน จากการกักนํา้ โดยเขื่อนจีน แต่ท ําไม
หน่วยงานของไทยยังอ้างว่ามันสําคัญและจําเป็ น
2) ใครได้ประโยชน์จากการค้าทางเรือ สินค้าส่วนใหญ่
ขนจากจีนล่องตามนํา้ ลงมาขายไทย สินค้าไทยต้องทวน
นํา้ ขึ้นไป เรือสินค้าหลายร้อยลํามีเรือไทยอยู่แค่ไม่กี่ลาํ
ต้องศึกษาการค้าทางเรือให้ชดั และอธิบายต่อสังคมก่อน
3) ศึกษาโดยความรูแ้ บบชาวบ้านก็เพียงพอที่จ ะบอก
ได้วา่ ดีเสียอย่างไรไม่ตอ้ งใช้งบมากมาย หรือการศึกษา
ครัง้ นี้เป็ นการโยนหินประเมินทางก่อนเอาจริง
4) ปั ญหานํา้ โขงจากเขื่อนจีนจะทวี ความรุนแรงขึ้นถ้า
เอาเกาะแก่งออก รัฐ ต้องปกป้ องและแก้ปั ญหาที่มีอยู่
ให้กบั ประชาชนไม่ใช่ซาํ้ เติมให้รุนแรง
5) มติ ค รม.เมื่ อ 27 ธค.59 ไม่ ไ ด้ผ่ า นรัฐ สภา ทั้ง ที่
รัฐธรรมนูญไทยกําหนดว่าโครงการที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดินแดนต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

โขงคือแม่
“โขง” คือ “แม่” ผูอ้ ุดมสมบู รณ์หล่อเลี้ยงลูกๆกว่า 60 ล้านคนใน
จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เป็ นแหล่งประมงนํา้ จืดใหญ่
ที่สุดในโลกมีพนั ธุป์ ลาอย่างน้อย 1,200 ชนิดซึ่ง 70 %เป็ นปลาอพยพ
ทางไกลที่ตอ้ งขึ้นลงหากินและวางไข่ตามระบบนิเวศที่หลากหลายและ
สัมพันธ์กนั ทัง้ เกาะแก่ง คก หาด หลง แจ่ม ฯลฯ อย่างปลาบึกที่ใกล้
สูญพันธุซ์ ึ่งจะมาวางไข่ท่คี อนผีหลง ในโขงตอนบนอย่างเชียงรายยังมี
“ไก” สาหร่ายนํา้ โขงอาหารสําคัญของปลาและคนท้องถิ่นทัง้ ยังเป็ น
แหล่งรายได้สาํ คัญไว้หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไกจะขึ้นเฉพาะบนก้อนหิน
ในนํา้ ที่ใสไหลเอื่อยและมีแดดส่องถึ งเท่านัน้ ซึ่งก็คือช่วงนํา้ โขงลดใน
ปลายฤดูหนาว เกาะแก่งหินผาจึงเป็ นอวัยวะสําคัญของ“แม่”นํา้ โขง
“ธรรมชาติได้จดั สรรผลประโยชน์ให้พวกเราไว้อย่างลงตัวแล้ว
การเอาเรือจีนขนาดใหญ่มาวิ่งในแม่นาํ้ โขง
เท่ากับกันไม่ให้ชาวบ้านได้ออกจากฝั่ง”
นิวฒ
ั น์ ร้อยแก้ว (ครูต๋)ี กลุ่มรักษ์เชียงของ

6) เรือจีนติดอาวุธจะถือโอกาสตามเข้ามาหรือไม่ เพื่อ
คุมพื้นที่โขงตอนล่าง เรื่องอธิปไตยของชาติรฐั บาลรู ด้ ี
โดยเฉพาะทหาร ทําไมยังเห็นชอบกับโครงการนี้
7) โครงการไม่ได้ปรึกษากับเขมรและเวียดนาม ซึ่งไม่
ชอบธรรมเพราะแม่นาํ้ โขงเป็ นแม่นาํ้ ระหว่างประเทศที่จะ
กระทบกับเขมรและเวียดนามด้วย
กําลังเอาแม่นาํ้ โขงและชาติของเราไปแลกกับอะไร?

ร่วมปกป้องแม่และชีวิตลูกนํา้ โขง
เกาะแก่งหินผาคือส่วนสําคัญของ
ระบบนิเวศ“แม่”นํ้าโขง ไม่ใช่หนิ โสโครก

หยุดระเบิดแก่ง
แม่นาํ้ โขง
โครงการระเบิดแก่งแม่นาํ้ โขงที่อา้ งเพื่อการค้า
ทางเรือจากจีนลงไปถึงลาว จะกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อระบบนิเวศแม่นาํ้ โขง ความเป็ นอยู่
ของคนทัง้ ลุม่ นํา้ และดินแดนของชาติ

ข้อมูลโครงการ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

โครงการปรับปรุงร่องนํา้ เพื่อการเดินเรือ
พาณิ ช ย์ (โครงการระเบิ ด แก่ ง แม่ นํ้า โขง) เป็ น
แผนงานที่รฐั บาลจีนเป็ นเจ้าภาพหลักซึ่งมาร่ว มกับ
พม่า ลาว และไทย เพื่อระเบิดเกาะแก่งในแม่นาํ้ โขง
ออกให้กลายเป็ นร่องนํา้ ลึกเพื่อให้เรือขนสินค้าขนาด
ใหญ่ 500 ตัน เดินทางขึ้นล่องจากจีนไปยังหลวงพระ
บางในประเทศลาวได้
ในปี 2545 โครงการรอบแรกได้ระเบิดเกาะ
แก่งขนาดใหญ่ตลอดลํานํา้ โขงช่วงจากยูนนานในจีน
ลงมาถึงพรมแดนพม่า-ลาวออกไปแล้ว 10 แห่ง แต่
ไม่สามารถระเบิด “แก่งคอนผีหลง” ในพรมแดน
ไทย-ลาวตามแผนได้ เพราะถูกคัดค้านอย่างหนัก
จากชาวบ้านและกลุ่มอนุรกั ษ์ทอ้ งถิ่น รวมทัง้ องค์กร
สิ่งแวดล้อมและนักวิชาการทัว่ ประเทศไทยด้วยข้อ
กังวลต่างๆมากมาย เมื่อ 8 เม.ย. 46 รัฐบาลไทย
มี ม ติ ใ ห้ช ะลอโครงการและให้ ศึ ก ษากร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมใหม่ และปี 2547 โครงการจึงหยุดไป
มี.ค. 59 จีน ฟื้ นโครงการนี้ ข้ ึ น มาอี ก ครั้ง
โดยจะร่ ว มมือ กับ รัฐ บาลพม่า ลาว และไทย เพื่ อ
ระเบิดเกาะแก่งส่วนที่เหลือออกโดยเฉพาะบริเวณบน
พรมแดนไทย-ลาว และขยายร่องนํา้ ให้กว้างและลึก
ขึ้น เมื่อ 27 ธ.ค. 59 คณะรัฐมนตรีไทยซึ่งนําโดย
พลเอกประยุทธ์ได้มีมติเห็นชอบและให้ดาํ เนินงาน
โครงการเบื้องต้น

1. ทําลายเกาะแก่งแม่น้าํ โขง รวมทัง้ "แก่งคอนผีหลง" ซึง่
เกาะแก่งสําคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศแม่นาํ้ โขง เช่น เป็ นที่
อยู่และวางไข่ของปลา สัตว์นํา้ และนก โดยเฉพาะปลาบึ ก
ช่วยชะลอการไหลของนํา้ และกักตะกอนธรรมชาติ
2. นํ้าโขงไหลแรงขึ้น ขึ้น-ลงเร็ว และเปลี่ยนทิศทาง ปั ญหา
จากเขื่อนจีนจะทวีความรุนแรง ทําให้ ก) ชายฝั่งโขงพังทลาย
กระทบต่อการเกษตรริมฝั่งและที่อยู่อาศัย ข) ระบบนิเวศ
แม่นํา้ โขงชนิ ดต่างๆถูกทําลาย เช่น หาด หลง แจ่ม ค)
ทรัพยากรธรรมชาติแม่นํ้าโขงลดลงและสูญหายไป ทัง้ สัตว์
นํา้ และพืช เช่น ปลาบึก และ“ไก”ที่จะหายไปเพราะขึ้นไม่ได้
ง) ระบบนิ เ วศแม่ นํ้า สาขาถู ก กระทบ ทรัพ ยากรสู ญ หาย
โดยเฉพาะแม่นาํ้ กกและอิงที่เชือ่ มอยู่กบั แม่นาํ้ โขง เช่น ป่ าชุม่
นํา้ 16 แห่งในอิงตอนล่างซึ่งเป็ นที่วางไข่ อนุบาล อยู่อาศัย
และหากินของสัตว์นํา้ สัตว์บกและนกนานาชนิด และเป็ นที่หา
อยู่ ห ากิ น สํา คัญ ของชาวบ้า น จ) เศรษฐกิ จ สัง คม และ
วัฒ นธรรมคนลุ่ ม นํ้า โขงและแม่ นํ้า สาขาถู ก กระทบ ฉ)
อันตรายจากกระแสนํา้ ที่แรงขึ้น เปลี่ยนทิศ คาดเดายาก
3. คลื่นและของเสียจากเรือขนาดใหญ่ ทําให้ ก) เรือหาปลา
ชาวบ้านออกฝั่งไม่ได้ ข) เรือและเครื่องมือหาปลาได้รบั ความ
เสียหาย ค) ระบบนิเวศและริมฝั่งถูกกระทบ

แม่นาํ้ โขงคือของเราทุกคน
หยุดผูกขาดและชําเราแม่นาํ้ โขง

เรือสินค้าขนาด 250 ตันจากจีนลงมายังเชียงแสน

4. เส้น พรมแดนไทย-ลาวเปลี่ ย น ทํา ให้สู ญ เสี ย
ดินแดนของชาติ เมือ่ ระเบิดเกาะแก่งออกเส้นพรมแดน
ประเทศไทย-ลาวซึ่งใช้ร่ องนํ้า ลึ กเป็ นตัว ขีด แบ่ ง ก็ จ ะ
เปลี่ยนไป

การค้าที่เป็ นธรรมและไม่ทาํ ลาย
1. ใช้การขนส่งทางบก ผ่านเส้นทางระหว่างประเทศ
R3A ที่สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนตํา่ กว่า
2. ใช้ขนาดเรือให้พอดีกบั ลํานํา้ โขง

