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ข่ าวประชาสั มพันธ์
คณะกรรมาธิการแม่ นํา้ โขงได้ รับแจ้ งอย่ างเป็ นทางการถึงการเสนอทําโครงการบนแม่ นํา้ โขงสายหลัก

คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (MRC)
ได้รับแจ้งอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลัง
นํ้าบนแม่น้ าํ โขงสายประธานในแขวงไซยะบุรี
ซึ่งถือได้วา่ เป็ นโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าโครงการแรกบนแม่น้ าํ โขงสายหลักหรื อสายประธาน
(mainstream) ซึ่งอยูป่ ลายนํ้าจากประเทศจีน โครงการนี้จะมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าได้ 1,260
เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้ าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตเพือ่ ป้ อนความต้องการพลังงานของประเทศไทย
จากอําเภอเชียงแสนในประเทศไทยถึงนครหลวงเวียงจันทน์ในประเทศลาว
มีโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าที่กาํ ลังถูกเสนอเพื่อสร้างบนแม่น้ าํ โขงสายหลักรวมทั้งสิ้ น 6 โครงการ
ถึงแม้วา่ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการที่ถูกนําเสนอเหล่านี้จะได้ถูกนําเสนอให้แก่ประเทศสมาชิกของ
MRC บ้างแล้ว
การแจ้งอย่างเป็ นทางการสําหรับโครงการไซยะบุรีถือเป็ นการปฏิบตั ิครั้งแรกที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการในการ
นําระเบียบการปฏิบตั ิของ MRC ไปใช้ในเรื่ องของขั้นตอนการแจ้ง การปรึ กษาหารื อล่วงหน้าและข้อตกลง
(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement, PNPCA)
กระบวนการหารื อล่วงหน้า (prior consultation process)
นั้นเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิที่จกั ต้องกระทําตามความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือเพื่อการพัมนาลุ่มแม่น้ าํ โขงอย่
างยัง่ ยืนปี 1995 ที่กาํ หนดไว้วา่ ประเทศสมาชิกจะร่ วมกันทบทวนโครงการเขื่อนต่างๆ
ที่เสนอสร้างบนแม่น้ าํ โขงสายหลักเพื่อให้บรรลุฉนั ทามติวา่ โครงการดังกล่าวควรจะดําเนินการต่อไปหรื อไ
ม่ ถ้าดําเนินการต่อจะกระทําภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง
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Mr. Jeremy Bird หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริ หารของสํานักงานเลขาธิการ MRC กล่าวว่า
การวิเคราะห์รายละเอียดและประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้ประเทศสมาชิกหาข้อสรุ ปร่ วมกันได้คงใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างยัง่ ยืน ปี 1995
ได้กาํ หนดให้มีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการแจ้ง การปรึ กษาหารื อล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA)
ซึ่งกําหนดไว้วา่ ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการร่ วมของ MRC (Joint Committee)
ในกรณี ที่ประเทศมีความประสงค์ที่จะมีโครงการพัฒนาสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ (เช่น
โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้า) บนแม่น้ าํ โขงสายหลักหรื อแม่น้ าํ สาขาของแม่น้ าํ โขง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าโครงการดังกล่าวอาจจะสร้างผลกระทบข้ามเขตแดนต่อประชาชนหรื อสิ่ งแวดล้อมที่อ
ยูป่ ลายนํ้า
โครงการไซยะบุรีน้ นั เป็ นเพียงหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ถูกนําเสนอสร้างบนแม่น้ าํ โขงสายหลัก
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา MRC ได้มอบหมายบริ ษทั ที่ปรึ กษาให้ทาํ การศึกษา
“การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)” ของโครงการต่างๆ
ที่ถูกนําเสนอขึ้นมารวมถึงผลกระทบของเขื่อนทั้งที่สร้างเสร็ จสมบูรณ์แล้วและอยูใ่ นแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมใ
นประเทศจีน
SEA นั้นถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการเตรี ยมการของ MRC ในการนํากระบวนการ PNPCA ไปปฏิบตั ิ
รายงานการศึกษานี้จะเสร็ จเรี ยบร้อยในต้นเดือนตุลาคมปี นี้ Mr. Jeremy
กล่าวว่ารายงานการศึกษานี้จะให้ขอ้ มูลกรอบการวิเคราะห์อย่างละเอียดในเรื่ องประโยชน์ที่จะได้รับ
ความเสี ยหายและผลกระทบของโครงการต่างๆที่นาํ เสนอรวมถึงผลกระทบสะสมและข้อมูลเกี่ยวกับการกร
ะจายของค่าใช้จ่ายและแบ่งปั นประโยชน์ที่จะได้รับ
การศึกษา SEA
ในครั้งนี้ถือเป็ นการศึกษาที่ครอบคลุมกว้างขวางมากและจะสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการเจรจาพูดคุยระ
หว่างประเทศสมาชิก MRC ทั้ง 4 ประเทศภายใต้กระบวนการ PNPCA ของโครงการไซยะบุรี
กระบวนการ PNPCA ถือเป็ นกลไกที่เป็ นทางการที่จะช่วยประเทศสมาชิกของ MRC
ในการนําเสนอโครงการแต่ละโครงการให้ประเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศร่ วมกันพิจารณาในระดับภูมิภาค
ในกรณี โครงการเขื่อนไซยะบุรี รัฐบาลของประเทศลาวได้แจ้งให้ MRC เริ่ มใช้กระบวนการ PNPCA
โดยในระหว่างกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการร่ วมของ MRC อันประกอบด้วยตัวแทนจาก 4
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เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ
ในโครงการนี้จะมีการพิจารณาถึงข้อได้ขอ้ เสี ยทั้งประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ การศึกษา SEA
มีส่วนช่วยในการสร้างกรอบพิจารณาถึงขอบเขตที่จะสามารถลด บรรเทาหรื อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบได้
ซึ่งคณะกรรมการร่ วมจาก 4 ประเทศจะร่ วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านี้ก่อนที่จะหาข้อสรุ ปร่ วมกัน
ณ ปัจจุบนั นี้มีโครงการพัฒนาจํานวนหนึ่งที่เสนอให้มีการก่อสร้างบนแม่น้ าํ สาขาของแม่น้ าํ โขง
ซึ่งได้รับการพิจารณาภายใต้กระบวนการ PNPCA
แต่ในกรณี โครงการที่เสนอบนแม่น้ าํ โขงสายหลักหรื อสายประธานนั้น
การพูดคุยเจรจาระหว่างประเทศจะต้องมีมากขึ้นภายใต้กระบวนการนี้
ก่อนที่จะมีการอนุมตั ิโครงการภายใต้กฎระเบียบของประเทศที่นาํ เสนอโครงการ
ข้อแตกต่างนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างกว่าใน
กรณี ของการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าํ โขงสายประธานเช่นผลกระทบต่อการอพยพของปลาและวิถีชีวติ ของประ
ชาชน

บันทึกสํ าหรับบรรณาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง (MRC)
เป็ นองค์กรร่ วมรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบต่อความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าํ โขงอย่างยัง่ ยืน โดยมีกมั พูชา
ลาว ไทย และเวียตนามเป็ นประเทศสมาชิก งานของ MRC ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การประมงอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาการเกษตร การเปิ ดให้มีการเดินเรื ออย่างเสรี การจัดการนํ้าท่วมและอนุรักษณ์ระบบนิเวศน์
เป็ นต้น
ยิง่ ไปกว่านั้นคือการเตรี ยมรับกับผลกระทบในอนาคตอันเกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
อันก่อให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมรุ นแรง ภัยแล้งอันยาวนานและการเพิ่มระดับนํ้าทะเล MRC
มุ่งที่จะก่อให้เกิดเวทีการสานสนทนาระหว่างรัฐบาลผูล้ งทุนภาคเอกชน รวมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคม
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เขื่อนไซยะบุรีมีที่ต้ งั อยูท่ ี่ประมาณ 150 กิโลเมตร ลงมาทางใต้จากหลวงพระบาง ในประเทศลาว
เขื่อนนี้มีความสามารถในการผลิตอยุท่ ี่ 1,260 เมกะวัตต์ โดยความยาวของเขื่อนอยูท่ ี่ประมาณ 810 เมตร สูง
32 เมตร มีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า 49 ตารางกิโลเมตร กักเก็บนํ้าได้ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะถูกส่ งออกขายให้กบั ประเทสไทย
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเขื่อนไซยะบุรีคือการสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กั
บประเทศลาว บริ ษทั ผูก้ ่อสร้างคือ บริ ษทั ช.การช่าง
ของประเทศไทยซึ่งได้มีการเจรจาตกลงค่าธรรมเนียมกับการไฟฟ้ าแห่ งประเทศไทย (EGAT)
ในเดือนกรฎาคม 2553
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ
Tiffany Hacker, Interim Communication Advisor, โทรศัพท์ +856 20 56120695 หรื อ +856 21
263263 ต่อ 4703 (Lao PDR) e-mail: damian@mrcmekong.org or Khy Lim, Communication Officer,
โทรศัพท์ +856 20 5622 8131 e-mail: khy@mrcmekong.org
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