
รัฐบาลของประเทศลุ่มแม่น า้โขง ต้องฟังเสียงของประชาชน 
แถลงการณ์ประชาชน ว่าด้วยโครงการเขือ่นในภูมิภาคแม่น า้โขง 

 
พวกเราคือประชาชนของชุมชนทอ้งถ่ิน ผูซ่ึ้งพึ่งพาอาศยัระบบนิเวศของแม่น ้าโขง และบรรดาแม่น ้ า
สาขาและทะเลสาบท่ีมีอยู่มากมายในภูมิภาคแห่งน้ี โดยเฉพาะพื้นท่ีทะเลสาบเขมร แม่น ้ าเซซาน 
และสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง เพื่อเป็นแหล่งของอาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู ่สังคมวฒันธรรม และ
รายไดข้องเรา  แหล่งน ้ าและทรัพยากรต่าง ๆ ในภูมิภาคแม่น ้ าโขง เก้ือหนุนชีวิตและเศรษฐกิจของ
เราใหม้ัน่คงย ัง่ยนื 
 
เข่ือนท่ีสร้างข้ึนบนแม่น ้ าโขงสายหลกัและแม่น ้ าอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ไม่วา่จะเป็นเข่ือนปากมูล เข่ือน
น ้าตกยาลี เข่ือนน ้ าเทิน 2 เข่ือนเทินหินบูน เข่ือนไซยะบุรี และชุดของเข่ือนสร้างแลว้บนแม่น ้ าลา้น
ชา้ง (แม่น ้าโขง) ในเขตประเทศจีน ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความเสียหายอนัใหญ่หลวงต่อ
ระบบนิเวศของแม่น ้ าโขง อีกทั้งยงัคุกคามชีวิต วิถีความเป็นอยู่ของผูค้น และท าให้เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเสียหายโดยรวม กลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ  ผูห้ญิง และเด็ก เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด อีกทั้งการสร้างเข่ือนยงัซ ้ าเติมความเดือดร้อนท่ีเราไดรั้บจากสภาวะ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน  
 
พวกเราไดเ้ห็นเป็นประจกัษพ์ยาน และตอ้งเผชิญกบัผลกระทบท่ีเลวร้ายจากการสร้างเข่ือนเร่ือยมา  
ส าหรับพวกเรา ซ่ึงอาศยัอยู่ริมแม่น ้ า และมีประสบการณ์เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อ
ระบบของแม่น ้ าด้วยตวัเองแล้ว  เราไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ อีกต่อไป ว่าเข่ือนเหล่านั้น ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นในปัจจุบนั และจะกระทบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ของเราเพียงใด และเข่ือนเหล่าน้ีไม่สมควรจะถูกสร้างข้ึนโดยส้ินเชิง 
 
พวกเราวติกกงัวลอยา่งยิง่ต่อการสร้างเข่ือนดอนสะโฮงในประเทศลาว ในพื้นท่ีท่ีเป็นเส้นทางอพยพ
ของปลาระหว่างแม่น ้ าโขงตอนบนกบัตอนล่าง และจะท าลายทั้งพนัธ์ุปลา และปริมาณปลาในลุ่ม
แม่น ้ าโขงทั้งหมด เข่ือนน้ีจะคุกคามวงจรชีวิตของปลาบึกและโลมาอิรวดี โครงการเข่ือนดอนสะ
โฮง จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อภาคเกษตรกรรมและการท าประมงในพื้นท่ีปากแม่น ้ าโขงอีกดว้ย
อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเกิดความเสียหายจากการสร้างเข่ือน รัฐบาลลาวยงัไม่เคยรับฟังความวิตกกงัวล
ของประชาชนในประเทศภูมิภาคแม่น ้ าโขงอ่ืน ๆ ท่ีถูกเรียกร้องและน าเสนอซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าอย่าง
เปิดเผยในพื้นท่ีสาธารณะ  
 



เราไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์เก่ียวกบัเข่ือนเหล่าน้ี  ไม่เคยมีใครมาถามความเห็นของเรา
อย่างจริงจงัเหมาะสม และไม่เคยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับโครงการ
เหล่านั้น เราถูกบีบบงัคบัให้แบกรับผลกระทบท่ีไม่สามารถแบกรับไดข้องโครงการเข่ือน ถึงเวลา
แลว้ ท่ีรัฐบาลของเราจะตอ้งฟังเสียง และเคารพสิทธิของเรา ในการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของ
แม่น ้าของเรา และเก่ียวกบัชีวติของพวกเรา 
 
พวกเราจึงเรียกร้อง 
 

 ใหต้อ้งมีการพดูคุยกนัโดยตรง ระหวา่งตวัแทนรัฐบาลในภูมิภาคแม่น ้ าโขง กบัตวัแทนของ
ประชาชนในลุ่มแม่น ้ าโขง ในเวทีสาธารณะท่ีจะมีการจดัข้ึน ทั้งน้ี ตวัแทนรัฐบาลต่าง ๆ 
ตอ้งมาเขา้ร่วมในเวทีสาธารณะท่ีมีประชาชนในภูมิภาคแม่น ้ าโขงเขา้ร่วม ทั้งน้ีเพื่อฟังเสียง
ของพวกเรา และเรียนรู้จากปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัเราจากโครงการเข่ือน  
 

 ใหมี้การศึกษาเพื่อเขา้ใจถึงคุณค่าของแม่น ้าอยา่งรอบดา้น รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจากโครงการเข่ือน การศึกษาเหล่าน้ีจะตอ้งท าโดยกลุ่มหรือองคก์รอิสระ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบเขา้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ให้เวลา
เพียงพอในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 
และหากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบเชิงลบจากโครงการเข่ือน มีมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จะตอ้งหยดุการเข่ือนเหล่านั้นเสีย 
 

 ให้มีการศึกษาและด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเข่ือนดอนสะโฮงโดยเร็วท่ีสุด เน่ืองจากจุด
สร้างเข่ือนและสถานภาพของโครงการน้ีมีลกัษณะล่อแหลมอย่างยิ่ง อีกทั้งจะตอ้งมีการ
เปิดเผยมูลค่าและผลกระทบของโครงการน้ีต่อสาธารณะ และไดรั้บการตระหนกัรับรู้โดย
รัฐบาลของทุกประเทศในภูมิภาคแม่น ้าโขง 

 
ทา้ยท่ีสุด เราขอย  ้าเตือนต่อรัฐบาลทั้งหลายว่า เรา คือประชาชนของภูมิภาคแม่น ้ าโขง เราปกป้อง
แม่น ้ าต่าง ๆ ของเรามาหลายชัว่อายุคน และเราจะตอ้งมีส่วนในการตดัสินใจใด ๆ ก็ตามท่ีเก่ียวกบั
สายน ้าเหล่าน้ี  
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