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ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง  
การปรึกษาหารือล่วงหน้า  

และข้อตกลง

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน�ำาของแม่น�ำาโขง



คณะกรรมาธิการแม่น�ำาโขงคืออะไร
แม่น้ำ�โขงเป็นหน่ึงในแม่น้ำ�ส�ยใหญ่ของโลกไหลผ่�นหกประเทศในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประเทศจีนม�จนถึงเวียดน�ม ก�รบริห�รจัดก�ร
ลุ่มแม่น้ำ�โขงอย่�งย่ังยืนและเป็นธรรมเป็นคว�มท้�ท�ยท่ีประเทศลุ่มน้ำ�โขงต้อง
เผชิญเสมอม� แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอก�สสำ�หรับก�รร่วมมือกันของประเสม�ชิก

คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง หรือ MRC เป็นองค์กรระหว่�งรัฐบ�ลที่ดำ�เนินง�น
เพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนผ่�นก�รเจรจ�และคว�มร่วมมือภ�ยในลุ่มแม่น้ำ�โขงตอน
ล่�ง ก่อตั้งขึ้นด้วยคว�มตกลงปี พ.ศ.2538 ระหว่�งประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว
ไทยและเวียดน�ม คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเป็นแหล่งรวมองค์คว�มรู้ท�ง
วิทย�ศ�สตร์และคว�มเชี่ยวช�ญท�งเทคนิคในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� 
และมีบทบ�ทเป็นเวทีสำ�หรับก�รทูตเพ่ือน้ำ�เพ่ือสนับสนุนก�รเจรจ�เร่ืองน้ำ�
ระหว่�งประเทศทั้งสี่

ภ�ยใต้กรอบท�งกฎหม�ยที่เห็นชอบร่วมกัน ประเทศริมฝั่งแม่น้ำ�โขงเหล่�นี้ ซึ่งมี
ผลประโยชน์แห่งช�ติและจุดมุ่งหม�ยที่ให้คว�มสำ�คัญแตกต่�งกัน ม�ร่วมห�รือ
คว�มต้องก�รและคว�มท้�ท�ยในก�รพัฒน� และเจรจ�ต่อรองก�รใช้ทรัพย�กร
น้ำ�ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์ของภูมิภ�คนี้และประช�กรทั้ง 65 ล้�นคน
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กัมพูช� สปป.ล�ว ไทย เวียดน�ม
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ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) คืออะไร
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่�นม�คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงได้พัฒน�ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ขึ้นห้�ชุดในเรื่องคุณภ�พน้ำ� ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล ก�รติดต�มตรวจสอบ
ก�รใช้น้ำ� ก�รรักษ�ปริม�ณก�รไหลของน้ำ� และคว�มร่วมมือในก�รใช้น้ำ� เพื่อ
สนับสนุนก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงแม่น้ำ�โขง พ.ศ. 2538 หนึ่งในชุดเอกส�รดัง
กล่�ว คือ ระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รแจ้ง ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� และข้อตกลง หรือ
ที่เรียกกันว่� PNPCA ซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบและนำ�ม�ใช้ในเดือนพฤศจิก�ยนปี 
พ.ศ. 2546

PNPCA เป็นระเบียบปฏิฺบัติก�รของกระบวนก�ร 3 กระบวนก�รที่แตกต่�งกัน 
ซึ่งประเทศสม�ชิกคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงต้องดำ�เนินก�รสำ�หรับโครงก�รท่ี
ใช้น้ำ�จ�กลุ่มแม่น้ำ�ท่ีอ�จก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงกระแสก�รไหลของน้ำ�หรือ
คุณภ�พน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงส�ยหลัก โครงก�รเหล่�น้ีอ�จรวมถึงก�รชลประท�น
ขน�ดใหญ่ เขื่อนไฟฟ้�พลังน้ำ� และก�รผลิตน้ำ�ประป� 

PNPCA ออกแบบม�เพ่ือให้บรรลุก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�อย่�งคุ้มค่�และเกิด  
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับบรรเท�ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอ�จเกิดต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและชีวิตคว�มเป็นอยู่ของชุมชนริมฝ่ังแม่น้ำ�โขงท้ังท�งต้นน้ำ�และท้�ยน้ำ�
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ระเบียบปฏิบัติ PNPCA นำามาใช้อย่างไร
ภ�ยใต้ระเบียบปฏิบัติ PNPCA โครงก�รใช้น้ำ�ใดๆ ต้องผ่�นกระบวนก�รแจ้ง 
ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� หรือข้อตกลง กระบวนก�รใดกระบวนก�รหนึ่ง ซึ่ง 
กระบวนก�ร ทั้งหมดนี้  ไม่มีผลต่อก�รอนุมัติหรือ ไม่อนุมัติโครงก�รที่เสนอ  ห�กแต่ 
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA เป็นกลไกสนับสนุนคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คด้�นก�รใช้น้ำ�

ก�รแจ้ง กำ�หนดให้ประเทศที่เสนอโครงก�ร ต้องแจ้งร�ยละเอียดของ
โครงก�รกับประเทศสม�ชิกอื่นๆ ก่อนจะเริ่มก�รใช้ประโยชน์น้ำ�ที่เสนอ

ข้อตกลงเฉพ�ะเจ�ะจง กำ�หนดให้ต้องมีก�รเจรจ�ต่อรองอย่�งทั่วถึงเพื่อ 
ให้บรรลุคว�มเห็นชอบร่วมกันโดยประเทศสม�ชิกทั้งหมดถึงเงื่อนไขและ 
ข้อกำ�หนดต่อข้อเสนอโครงก�ร ก่อนจะใช้ประโยชน์จ�กน้ำ�ต�มที่เสนอ

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� เป็นกระบวนก�รประเมินท�งเทคนิคและก�ร 
ห�รืออย่�งเป็นท�งก�รที่มีระยะเวล�หกเดือน ซึ่งประเทศสม�ชิกที่ได้รับแจ้ง
จะมีโอก�สประเมินผลกระทบข้�มพรมแดนที่อ�จเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์และ
คว�มเป็นอยู่ของผู้คน และเพื่อเสนอแนะม�ตรก�รเพื่อตอบโจทย์ประเด็น
เหล่�นั้นก่อนจะใช้น้ำ�
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แม่น้ำ�ส�ยหลัก

ข้อตกลงเฉพ�ะเจ�ะจง

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

ก�รแจ้ง

ก�รแจ้ง

ลำ�น้ำ�ส�ข�

ประเภทของ ฤดูก�ล ขอบเขตก�รใช้น้ำ� กระบวนก�รท่ีต้องดำ�เนินก�ร

ข้�มลุ่มน้ำ�  
(จ�กลุ่มน้ำ�โขงไปยังลุ่มน้ำ�อื่น)

ภ�ยในลุ่มน้ำ� (ภ�ยในลุ่มแม่น้ำ�โขง)

ภ�ยในลุ่มน้ำ� (ภ�ยในลุ่มแม่น้ำ�โขง)

ทั้งข้�มลุ่มน้ำ�และภ�ยในลุ่มน้ำ�

ข้�มลุ่มน้ำ�  
(จ�กลุ่มน้ำ�โขงไปยังลุ่มน้ำ�อื่น)

ฤดูแล้ง

ฤดูน้ำ�หล�ก

ทั้งสองฤดู

ก�รปฏิบัติต�มกระบวนก�รทั้งส�มนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยก�รใช้น้ำ�ส�มประก�ร ได้แก่ 
ประเภทของแม่น้ำ� (ส�ยหลักหรือลำ�น้ำ�ส�ข�) ฤดูก�ล (ฤดูแล้งหรือฤดูน้ำ�ม�ก) 
และขอบเขตก�รใช้น้ำ� (ข้�มลุ่มน้ำ�หรือภ�ยในลุ่มน้ำ�) โดยปกติโครงก�รบน
แม่น้ำ�ส�ยหลักจะต้องมีกระบวนก�รที่ซับซ้อนกว่�โครงก�รบนลำ�น้ำ�ส�ข�  ก�ร
ใช้น้ำ�ในฤดูแล้งต้องผ่�นกระบวนก�รท่ีมีเงื่อนไขเรียกร้องม�กกว่�โครงก�รใช้
น้ำ�ในฤดูน้ำ�หล�ก เช่นเดียวกัน ก�รผันน้ำ�ข้�มลุ่มน้ำ� ซึ่งน้ำ�จะถูกผันจ�กลุ่มแม่น้ำ�
โขงไปยังลุ่มน้ำ�อื่น ก็จำ�เป็นต้องมีกระบวนก�รที่ถี่ถ้วนกว่�ก�รใช้น้ำ�ภ�ยในลุ่ม 
น้ำ�ซึ่งน้ำ�ยังคงอยู่ในลุ่มแม่น้ำ�โขง ต�ร�งด้�นล่�งแสดงถึงปัจจัยกำ�หนดและ
กระบวนก�รที่ต้องใช้

ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง



ขั้นตอนที่ 1  ประเทศสม�ชิกที่เสนอโครงก�รแจ้งแก่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะ
กรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงถึงคว�มประสงค์จะดำ�เนินกระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วง
หน้� และยื่นเอกส�รโครงก�รโดยละเอียด สำ�นักเลข�ธิก�รฯ จะทบทวนเอกส�ร
และตรวจสอบคว�มครบถ้วนต�มกฎระเบียบ ภ�ยในเวล�ไม่เกินหนึ่งเดือน ก่อน
จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมก�รร่วม ซึ่งเป็นหน่วยบริห�รของคณะกรรม�ธิก�ร
แม่น้ำ�โขงอันประกอบด้วยตัวแทนจ�กรัฐบ�ลประเทศสม�ชิกทั้งสี่ และก�รปรึกษ�
ห�รือจะเกิดขึ้นในชั้นนี้

ขั้นตอนท่ี 2 ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�มีระยะเวล�หกเดือนจะเริ่มขึ้นเมื่อ
สม�ชิกท้ังหมดของคณะกรรมก�รร่วมได้รับก�รแจ้งพร้อมด้วยเอกส�รโครงก�ร  
ในช่วงเวล�น้ี คณะกรรมก�รร่วมจะพิจ�รณ�ร�ยละเอียดเชิงเทคนิคของ
โครงก�รเพ่ือดูว่�เป็นไปต�มระเบียบปฏิบัติของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงเรื่อง
ระบบก�รไหลของน้ำ� และ คุณภ�พน้ำ�หรือไม่ รวมถึงประเมินถึงผลกระทบที่อ�จ
เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและก�รดำ�รงชีวิตของผู้คนและเสนอม�ตรก�รเพ่ือจัดก�ร
กับข้อกังวลเหล่�นั้น ก่อนจะสรุปกระบวนก�ร

ก�รประเมินผลท�งเทคนิค: ในฐ�นะเป็นส่วนหน่ึงของก�รประเมินท�ง
เทคนิค คณะกรรมก�รร่วมจะมอบหม�ยให้ประเทศสม�ชิกและสำ�นักง�น
เลข�ธิก�รฯ ตั้งคณะทำ�ง�นพิเศษเพื่อทบทวนประเด็นต่�งๆ เช่น คว�มปลอดภัย
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การปรึกษาหารือล่วงหน้าทำางานอย่างไร
กระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ประกอบด้วยหล�ยขั้นตอน โดยเป็นไปต�ม
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA และคว�มตกลงแม่น้ำ�โขง พ.ศ. 2538
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ของเข่ือน ก�รอพยพของปล� ก�รไหลของตะกอน ก�รเดินเรือ และผลกระทบ  
ท�งเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม เครื่ องมือและแนวปฏิ บัติของ 
คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง รวมถึง แนวปฏิบัติก�รออกแบบเบ้ืองต้นสำ�หรับ
โครงก�รเข่ือนในแม่น้ำ�โขงส�ยหลัก จะเป็นเครื่องช่วยในก�รประเมินท�งเทคนิค  
ก�รลงเยี่ยมพื้นที่โครงก�รจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ด้วย 

ก�รปรึกษ�ห�รือ/ก�รเผยแพร่ข้อมูล:เพ่ือรับฟังข้อกังวลและคว�มคิดเห็น
ของ ส�ธ�รณชนและกลุ่มท่ีสนใจ ก�รปรึกษ�ห�รือจะจัดให้มีข้ึนท้ังในระดับช�ติและ
ระดับภูมิภ�ค โดยสำ�นักเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง และคณะกรรมก�ร
แม่น้ำ�โขงแห่งช�ติของแต่ละประเทศสม�ชิก ซ่ึงเป็นหน่วยง�น รัฐบ�ลท่ีมีบทบ�ท 
ประส�นง�น ของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในระดับช�ติ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�ปรึกษ�ห�รือ คณะกรรมก�รร่วมตั้งเป้�หม�ย
ให้ได้ข้อตกลงร่วมกันอย่�งเป็นเอกฉันท์ถึงเงื่อนไขสำ�หรับโครงก�รเพ่ือจะเดิน
หน้�ต่อไปได้ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นก�รอนุมัติ หรือปฏิเสธโครงก�รที่เสนอ แต่ออก 
แบบม�เพื่อให้ประเทศที่ได้รับแจ้งส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะ และให้ประเทศที่เสนอ
โครงก�รยอมรับม�ตรก�รบ�งอย่�ง เพื่อบรรเท�ผลกระทบ ท�งลบที่อ�จเกิดขึ้น 
และแสวงห�หนท�งที่ดีกว่�เดิมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์  ห�กคณะกรรมก�รร่วม
ต้องก�รเวล�เพ่ิมเติมเพ่ือห�รือกันก็อ�จขย�ยระยะเวล�ของก�รปรึกษ�ห�รือล่วง
หน้�ออกไปได้

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อก�รปรึกษ�ห�รือสิ้นสุดลง ประเทศที่เสนอ โครงก�รส�ม�รถ
เดินหน้�โครงก�รต่อไปได้  ห�กคณะกรรมก�รร่วม ไม่ส�ม�รถห�ข้อตกลงร่วม
กันได้ คณะกรรมก�รร่วมส�ม�รถส่งเรื่องต่อไปยังคณะมนตรีคณะกรรม�ธิก�ร
แม่น้ำ�โขง ซึ่งเป็นหน่วยง�นระดับตัดสินใจ สูงสุดขององค์กร อันประกอบด้วย
ตัวแทนระดับรัฐมนตรีจ�กรัฐบ�ลประเทศสม�ชิกทั้งสี่ เพื่อห�ท�งออกต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 5 ห�กคณะมนตรีฯ ไม่ส�ม�รถห�ข้อสรุปร่วมกันได้ เรื่องจะได้รับ
ก�รส่งต่อไปยังรัฐบ�ลประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือห�ท�งออกผ่�นช่องท�งก�รทูต
ต�มปกติต่อไป

ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง
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กรอบกระบวนการ 
ปรึกษาหารือล่วงหน้า

คณะมนตรี

คณะกรรมการร่วม 

สำานักงานเลขาธิการ

ประเทศท่ีเสนอโครงก�ร

หน่วยง�นว�งแผนระดับนโยบ�ย

หน่วยง�นระดับบริห�ร

หน่วยง�นระดับปฏิบัติก�ร

คณะกรรมาธิการแม่น�ำาโขง

นับแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงส้ินปี พ.ศ. 
2559 คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงได้รับ
ย่ืนข้อเสนอโครงก�รใช้น้ำ�รวมท้ังส้ิน 
53 คร้ัง ภ�ยใต้ข้อตกลงแม่น้ำ�โขงและ
ระเบียบปฏิบัติ PNPCA โดยในจำ�นวน
น้ี 50 คร้ัง เป็นก�รย่ืนเพ่ือก�รแจ้ง และ
อีก 3 คร้ัง เพ่ือก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�
โดยยังไม่มีก�รย่ืนสำ�หรับข้อตกลงเฉพ�ะ 

ในก�รย่ืนเพ่ือก�รแจ้งท้ัง 50 คร้ังน้ีแบ่ง 
ออกเป็นโครงก�รบนลำ�น้ำ�ส�ข� 45 คร้ัง 
และโครงก�รบนแม่น้ำ�ส�ยหลัก 5 คร้ัง  
โดยโครงก�รเหล่�น้ี เป็นโครงก�รไฟฟ้�
พลังง�นน้ำ� 39 โครงก�รส่วนโครงก�ร 
อ่ืนๆมีท้ังโครงก�รชลประท�นก�รระบ�ย
น้ำ�และ ก�รควบคุมน้ำ�ท่วม ส ปป.ล�ว
และ เวียดน�มเป็นประเทศท่ีย่ืนเร่ืองเพ่ือ
ก�รแจ้งข้อมูลโครงก�รเป็นส่วนใหญ่

กัมพูช� สปป.ล�ว ไทย เวียดน�ม

ระเบียบปฏิบัติ PNPCA 
นำาไปใช้อย่างไรทีผ่านมา

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน�ำาของแม่น�ำาโขง
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โครงก�รท่ีย่ืนเข้�ม�เพ่ือก�รแจ้งน้ัน รวมถึงโครงก�รไฟฟ้�พลังง�นน้ำ�ของกัมพูช�
บนแม่น้ำ�เซซ�นท่ีเป็นแม่น้ำ�ส�ข�ในจังหวัดรัตนคีรีท�งตะวันออกเฉียงเหนือในปี 
พ.ศ. 2553  ข้อเสนอของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 เพ่ือศึกษ�แผนก�รผันน้ำ�จ�ก
แม่น้ำ�ส�ข� คือ แม่น้ำ�กกและแม่น้ำ�อิงม�ยังลุ่มแม่น้ำ�เจ้�พระย� ในจังหวัดเชียงใหม่ 
พะเย� และน่�น ท�งภ�คเหนือ  และโครงก�รชลประท�นขน�ดใหญ่ของเวียดน�ม
ในจังหวัดดักลัก ท�งตอนกล�งของประเทศ  ในปี พ.ศ. 2548

ส่วนก�รย่ืนเร่ืองเพ่ือก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ท้ังส�มครั้งล้วนเกี่ยวข้องกับ
โครงก�รไฟฟ้�พลังง�นน้ำ� บนแม่น้ำ�โขงส�ยหลักใน สปป.ล�ว ทั้งสิ้น ครั้งแรก 
คือ โครงก�รไซยะบุรี เป็นเข่ือนไฟฟ้�พลังน้ำ�แบบน้ำ�ไหลผ่�น ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 
1,285 เมกะวัตต์ในแขวงไซยะบุรีท�งตอนเหนือของ สปป. ล�ว  โครงก�รนี้ได้รับ
แจ้งเข้�ม�ในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2553 และผ่�นกระบวนก�รปรึกษ�ห�รือเป็น
เวล�หกเดือนตั้งแต่เดือนตุล�คม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีน�คม พ.ศ. 2554

ครั้งที่สอง คือ โครงก�รดอนสะโฮง เขื่อนผลิตไฟฟ้�ขน�ด  240 เมกะวัตต์ ที่จะ
สร้�งขึ้นบนหนึ่งในร่องน้ำ�ที่มีก�รไหลระหว่�งดอน (เก�ะ) ในลำ�น้ำ�โขง บริเวณ 
สี่พันดอน (4,000 เก�ะ) ของแม่น้ำ�โขงใกล้ช�ยแดนล�ว-กัมพูช�  กรณีนี้ยื่น
เรื่องเข้�ม�ครั้งแรกเพื่อทำ�กระบวนก�รแจ้งในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2556 และยื่น
เข้�ม�ใหม่อีกคร้ังเพ่ือทำ�ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�ในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2557 
จ�กน้ันผ่�นกระบวนก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�เป็นเวล�หกเดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎ�คม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมกร�คม พ.ศ. 2558   

โครงก�รล่�สุดที่ยื่นเข้�ม�ในเดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559 คือ โครงก�รเขื่อน
ไฟฟ้�พลังน้ำ�แบบน้ำ�ไหลผ่�นซึ่งจะสร้�งข้ึนท่ีเมืองป�กแบงในแขวงอุดมไชย 
ท�งตอนเหนือของ สปป.ล�ว  ก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�เริ่มต้นในเดือนธันว�คม 
พ.ศ. 2559 และจะดำ�เนินไปจนถึงเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2560

คร้ัง 
 

คร้ัง 
 

คร้ัง 
 

50 3 0
ก�รแจ้ง ข้อตกลงเฉพ�ะเจ�ะจงก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

ระเบียบปฏิบัติเรืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง
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กระบวนก�ร ปรึกษ�ห�รือล่วงหน้� สองคร้ังแรกสำ�หรับ โครงก�รไซยะบุรีและ 
โครงก�รดอนสะโฮงถือเป็นกรณีทดสอบถึงก�รทูตเร่ืองไฟฟ้�พลังน้ำ�ของคณะ
กรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงในท้ังสองกระบวนก�ร ประเทศสม�ชิกและสำ�นักเลข�ธิก�รฯ 
ปฏิบัติต�มข้ันตอนท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดแต่ก็ไม่ส�ม�รถบรรลุข้อ
สรุปร่วมกันได้ ไม่ว่�ในระดับคณะกรรมก�รร่วมหรือคณะมนตรี

อย่�งไรก็ดี ท้ังสองกรณีเปิดโอก�สให้ประเทศสม�ชิกม�ร่วมกันทบทวนโครงก�ร
พัฒน�ของประเทศอธิปไตยเพ่ือนบ้�น และดำ�เนินก�รกับข้อกังวลถึงดินแดนและ
ประช�ชนของตนได้  กระบวนก�รเหล่�น้ียัง ให้คว�มชอบธรรมแก่กลุ่มท่ีสนใจต่�งๆ 
มีโอก�สได้ส่งเสนอคว�มคิดเห็นของพวกเข�ให้เป็นท่ีรับรู้ด้วย

กรณีของโครงก�รเข่ือนไซยะบุรี กระบวนก�รน้ีผลักดันให้รัฐบ�ลล�วและผู้พัฒน�
เข่ือนจัดทำ�ก�รประเมินผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อมของตัวเอง และตัดสินใจลงทุน
เพ่ิมอีก 400 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือปรับก�รออกแบบเข่ือน เพ่ือแก้ไขปัญห�ก�ร
อพยพของปล�และก�รตกตะกอน ซ่ึงเป็นสองข้อกังวลหลักท่ีได้รับก�รหยิบยกข้ึน
ระหว่�งก�รปรึกษ�ห�รือล่วงหน้�

ต้ังแต่น้ันม� ท้ังประเทศสม�ชิกและสำ�นักเลข�ธิก�รคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขงได้
ทบทวนและห�รือกันถึงแง่มุมต่�งๆ ของระเบียบปฏิบัติ PNPCA เพ่ือปรับปรุงก�รนำ�
ไปใช้ รวมถึงคว�มเพียงพอของก�รจัดทำ�เอกส�ร และระยะเวล�สำ�หรับแบ่งปัน 
แลกเปล่ียนข้อมูล ส่วนหน่ึงของบทเรียนเหล่�น้ีจะสะท้อนให้เห็นในกระบวนก�ร
ปรึกษ�ห�รือของกรณีในอน�คต

ระเบียบปฏิบัติ PNPCA มีผลอย่างไรบ้าง

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพือทรัพยากรน�ำาของแม่น�ำาโขง



สำาหรับข้อมูลเพิมเติม 
เกียวกับระเบียบปฏิบัติ PNPCA:

เข้�ไปที่เวบไซต์ของคณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง:  www.mrcmekong.org

     ข้อมูลเรื่องระเบียบปฏิบัติ: www.mrcmekong.org/publications/policies-   

      procedures-and-guidelines/ 

     ข้อมูลเรื่องระเบียบปฏิบัติ: www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-  

      consultation/

ข้อมูลติดต่อสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร คณะกรรม�ธิก�รแม่น้ำ�โขง:
      ตู้ ป.ณ. 6101, เลขที่ 18 บ้�นศรีฐ�นเหนือ เขตศรีโคตรบอง กรุงเวียงจันทน์  
    01000, สปป.ล�ว 
    โทรศัพท์: +856 21 263 263  โทรส�ร: +856 21 263 264 
     อีเมล์: mrcs@mrcmekong.org (ติดต่อทั่วไป);
              mrcmedia@mrcmekong.org (สื่อมวลชน)
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