แถลงการณ์ของกลุ่ม Save the Mekong Coalition
ต้องชะลอการปรึกษาหารือล่วงหน้า สาหรับโครงการเขื่อนปากแบงออกไป เพื่อให้การศึกษาและการพิจารณา
ผลกระทบภาพรวมระดับลุ่มน้าเสร็จสิ้นเสียก่อน
กลุ่ม Save the Mekong Coalition ประกอบด้วยสมาชิกจากทั่วลุ่มน้้าโขง การท้างานของเราอยู่บนพื้นฐาน
ความเข้าใจว่าแม่น้าโขงเป็นแม่น้าที่เป็นสมบัติร่วมกั นและมีทรัพยากรที่ช่วยค้้าจุนชีวิตประชาชนหลายล้านคนตลอดทั่ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนสวัสดิภาพทางสังคม และเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่ม Save the Mekong
Coalition และสมาชิกได้ติดตามกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนในแม่น้าโขงสายประธานตอนล่าง รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือล่วงหน้าระดับชาติและภูมิภาคเกี่ยวกับโครงการเขื่อนไซยะบุรีและ เขื่อนดอนสะโฮงจาก
การท้างานของเราท้าให้เกิดข้อกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของแม่น้าโขงและประชาชนใน ภูมิภาค
การตัดสินใจเกี่ยวกับเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงเผยให้เห็นการขาดความร่วมมือระดับภูมิภาคของบรรดา
ประเทศต่าง ๆ ในลุ่มน้้าโขงตอนล่าง และการที่ คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC) ไม่สามารถจัดให้มีเวทีเพื่อการ
ปรึกษาหารือที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและมีส่วนร่วมได้อย่างจริงจัง
เมื่อกล่าวถึง“บทเรียนที่ได้รับ”จากการด้าเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของ เขื่อนไซยะบุรีและ
เขื่อนดอนสะโฮง ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของเอกสารโครงการและผลการศึกษาที่น้าเสนอ และช่วงเวลาและพื้นที่ที่จ้ากัดที่จะท้า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณะอย่า งจริงจัง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 1กระบวนการทั้งสอง
ด้าเนินไปโดยขาดความเห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลในลุ่มน้้าโขงตอนล่าง การตัดสินใจเดินหน้าโครงการก่อสร้าง เป็นการ
แสดงความเพิกเฉยต่อข้อกังวลที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ได้แสดงออกมา เกี่ยวกับผลกระทบข้ามพรมแดนทั้งยังขอให้มี
การศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้งเพิกเฉยต่อเสียงต่อต้านจากชุมชนในท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากโครงการ
นี้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งสร้างเสร็จไปแล้วกว่า 70% แต่เพิ่งจะมีการเปิดเผยเอกสารการปรับปรุงการ
ออกแบบเขื่ อ นต่ อ สาธารณะเมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ เ องแม้ ที่ ผ่ า นมาจะมี ก ารร้ อ งขอข้ อ มู ล หลายครั้ ง จากหน่ ว ยงานร่ ว มของ
คณะกรรมาธิการลุ่มน้้าโขงและภาคสาธารณะ ท้าให้เกิดข้อจ้ากัดในการตรวจสอบประสิทธิ ภาพของมาตรการบรรเทา
ผลกระทบได้อย่างเป็นอิสระ2
จนถึงปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ ค้านึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดนของเขื่อนในลุ่มน้้าโขง
ท้าให้เป็นตัวอย่างที่อันตรายส้าหรับโครงการเขื่อนใหม่ที่ได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณา กรณีของกระบวนการปรึกษาหารือ
ส้าหรับเขื่อนไซยะบุรีที่เดินหน้าไปอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการตีพิมพ์เผยแพร่การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment - SEA) ที่จัดท้าขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก คณะกรรมาธิการลุ่มน้้า
โขง ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์จากแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้าโขงสายประธาน จากการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ท้าให้เห็นภาพผลกระทบที่รุนแรงในระดับลุ่มน้้า หากมีการสร้างเขื่อนตาม
แผนการทั้งหมด ทั้งยังมีการเสนอแนะให้ท้าความตกลงชั่วคราวยุติการสร้างเขื่อนในแม่น้าโขงสายประธานตอนล่างเป็นเวลา
10 ปี เพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเสียก่อน จากข้อมูลของประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงใน
ขณะนั้น การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อ “สนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือ
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเรียนรู้บทเรียนจากการด้าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for
Notification, Prior Consultation, and Agreement - PNPCA)
2
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยมติเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการเขื่อนดอนสะโฮงต่อสาธารณะ นอกจากนั้น นับตั้งแต่เริ่มมี
การก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างจ้ากัดมากต่อสาธารณะ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลการศึกษาใหม่ ๆ หรือข้อมูลในปัจจุบันเกีย่ วกับผล
การศึกษาที่มอี ยู่ ซึ่งเป็นไปตามค้าร้องขอของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

ส้าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้าสายประธานแต่ละโครงการ […] ก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไป
หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่ จะท้าภายใต้เงื่อนไขอย่างไร” 3
การตัด สินใจที่ผ่านมาเกี่ย วกับทั้ ง เขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงเกิดขึ้นโดยมองข้า มผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เราจึงกังวลอย่างยิ่งว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับเขื่อน
ปากแบง ในส่วนของการปรึกษาหารือล่วงหน้าที่ก้าลังเกิดขึ้น ก็จะถูกเพิกเฉยในลักษณะเดียวกัน
ในการประชุมสุดยอดประเทศแม่น้า โขงกับญี่ปุนนครั้งที่สามเมื่อปี 255 ผู้น้าประเทศในแม่น้าโขงเห็นชอบว่า
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการแม่น้าโขง รวมทั้งผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้า
โขงสายประธาน เป็นสิ่งที่จ้าเป็น ส่งผลให้สมาชิกคณะมนตรีแม่น้าโขงริเริ่มการศึกษาของคณะมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม
255 จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง การศึกษาของคณะมนตรีมีเป้าหมายเพื่อ “อุดช่องว่างด้านองค์ความรู้ที่
ส้าคัญ เพื่อพิจารณาว่าการพัฒนาทรัพยากรน้้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้าโขงสายประธาน จะ
ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้้าอย่างไร ทั้งในทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม”4
การศึ ก ษาของคณะมนตรี ไ ด้ รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี จากหน่ ว ยงานให้ ทุ น ระหว่ า งประเทศที่ ใ ห้ กั บ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้จะประสบความล่าช้าเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
สิ้นปี 2560 การศึกษาครั้งนี้มีความส้าคัญในแง่ที่สะท้อนมุมมองในระดับลุ่มน้้า เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่
ส้าคัญจากน้้าในพื้นที่หลักของลุ่มน้้าโขง5 ในขณะที่การศึกษาของคณะมนตรี เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย จ้าเป็นที่จะต้องให้
ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมในแม่น้าโขง โดยผ่านการปรึกษาหารืออย่างจริงจัง และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างทันท่วงทีและโปร่งใส การจัดท้า การศึกษาของคณะมนตรี ให้แล้วเสร็จ จะเป็นโอกาสส้าคัญให้รัฐบาล
ประเทศลุ่มน้้าโขง ประกันให้มีการตัดสินใจบนพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้้าในลุ่มน้้าโขง
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อแม่น้า ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทุกประเทศและอยู่บน
พื้นฐานองค์ความรู้จากการศึกษาระดับลุ่มน้้า ผู้น้าประเทศในแม่น้าโขง คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง และรัฐบาลประเทศผู้ให้
ทุน มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการศึกษาของคณะมนตรี เพื่อช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีความรู้และสมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้าโขง
เราจึงเรียกร้องรัฐบาลในประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับเขื่อนปากแบงและขยายเวลาของกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าออกไป จนกว่า
การศึกษาของคณะมนตรีจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
 ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาของคณะมนตรี และ
 ประกันว่าข้อค้นพบจากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสะสมของโครงการไฟฟ้าพลังน้้า ทัง้ ในปัจจุบัน ทัง้ ที่อยู่ระหว่าง
วางแผน และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากแบง รวมทั้งโครงการ
ในอนาคตในแม่นา้ โขง

กลุ่ม Save the Mekong Coalition
2 พฤษภาคม 2560
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http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/results-of-strategic-environmental-assessment-of-hydropower-on-themekong-mainstream-released/
4
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/events/member-countries-agree-on-next-steps-for-council-study-on-sustainabledevelopment-of-the-mekong-river-basin/
5
ผลการศึกษาของคณะมนตรีแม่น้าโขง, Concept note: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Concept-Notefor-Council-Study-final-15012013.pdf
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