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ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

ประเทศสมาชิกลุ่มนํา้โขงตอนล่างนํากระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าสําหรับ 
โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบุรีเข้าสู่การพจิารณา ระดบัรัฐมนตรี 

 
ประเทศลาวยืนยันว่ากระบวนการปรึกษาหารือและการศึกษาเสร็จส้ินสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศ

สมาชิกที่เหลือได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ และช่องว่างขององค์ความรู้ทางเทคนิคและ

มาตรการลดผลกระทบ 
วนัที ่19 เมษายน 2554 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว – ประเทศกมัพชูา สปป. ลาว 

ไทย และเวียดนามในวนัน้ี ไดต้กลงร่วมกนัในการนาํกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าสําหรับ
โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีไปสู่การตดัสินใจในระดบัรัฐมนตรี เน่ืองจากไม่สามารถหา
ขอ้สรุปร่วมกนัในเดินหนา้ โครงการ 

ประเทศสมาชิกทั้งส่ีของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขงบรรลุขอ้สรุปของการพิจารณาวาระ
พิเศษในระดบัคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง ซ่ึงประเทศสมาชิกไดป้ระชุม
พิจารณาร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้เสนอโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ ากั้นลาํนํ้ าโขงแห่งแรกในลุ่มนํ้ าโขง
ตอนล่าง 

คณะกรรมการร่วมเห็นดว้ยว่าประเทศสมาชิกแต่ละประเทศยงัมีมุมมองต่อโครงการท่ี
แตกต่างกนัแมว้า่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้กาํลงัจะส้ินสุดลง 

ในการประชุมพิจารณา ประเทศลาวยืนยนัว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะยืดระยะเวลาของ
กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้อีกต่อไป เน่ืองจากการตดัสินใจดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ ในทางปฏิบติั ในขณะท่ีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขา้มพรมแดนต่อประเทศสมาชิกอ่ืนๆ กไ็ม่น่าจะ
เป็นไปได ้
 อย่างไรก็ดีประเทศสมาชิกท่ีเหลือคือกัมพูชา ไทย และเวียดนามได้แสดงความกังวล
เก่ียวกบัช่องวา่งขององคค์วามรู้ทางเทคนิคและการศึกษาเก่ียวกบัโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในลุ่มนํ้ าโขงจาํเป็นตอ้งมีดาํเนินการประชุม
ประชาพิจารณ์ใหม้ากข้ึน 



 “เราขอแสดงความขอบคุณต่อขอ้คิดเห็นต่างๆ และเราจะพิจารณาแกไ้ขเพื่อคลายความ
กงัวลทั้งหมด” นาย วิละพอน วิลาวง (Viraphonh Viravong) หวัหนา้ผูแ้ทนจากประเทศลาว  
 ประเทศลาวเสนอให้ยุติกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอนการ
ปรึกษาการหารือล่วงหนา้ขอ้ 5.5.1  ซ่ึงกล่าวว่ากาํหนดเวลาสาํหรับกระบวนการน้ีคือหกเดือน และ
ขอ้ 5.5.2 ซ่ึงระบุการขยายกาํหนดเวลาสาํหรับขั้นตอนน้ีตอ้งมาจากการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ร่วม 

ประเทศลาวกล่าวว่าการศึกษาเพิ่มเติมจาํเป็นตอ้งยืดระยะเวลาออกไปอีกมากกว่า 6 เดือน 
ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวไม่อาจรับรองไดว้่าจะสามารถคลายความกงัวลในดา้นต่างๆจากประเทศ
สมาชิก 
 โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดการออกแบบเบ้ืองตน้ของ
การสร้างเข่ือนของคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง และตวัอยา่งตน้แบบท่ีดีท่ีสุดโดยอิงจากมาตรฐานใน
ระดบัสากล กล่าวโดยผูแ้ทนประเทศลาว การพิจารณาเพิ่มเติมของผลกระทบต่อการเดินเรือ บนัได
ปลาโจน การเคล่ือนท่ีของตะกอน คุณภาพนํ้ าและนิเวศทางนํ้ า และความปลอดภัยของเข่ือน
สามารถลดผลกระทบดงักล่าวในระดบัท่ียอมรับได ้
 อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอ่ืนๆไดแ้สดงความกงัวลในดา้นต่างๆ และให้ขอ้เสนอแนะ
สาํหรับโครงการดงักล่าว 

ด้านประเทศกัมพูชากล่าวว่า น่าจะต้องมีเวลามากกว่าน้ี เพื่อให้ประเทศผูแ้จ้งปัญหา 
(notifying country)  และผูพ้ฒันาโครงการดงักล่าว ไดเ้ติมเต็มช่องว่างดา้นความตอ้งการดา้น
เทคโนโลย ีและเพื่อการปรึกษาหารือท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งประเทศสมาชิกและต่อสาธารณชน 

ประเทศกมัพชูายงัไดก้ล่าววา่ จะตอ้งมีการจดัทาํการศึกษาอยา่งละเอียดรวมถึงการประเมิณ
ผลกระทบขา้มพรมแดนและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสะสม อีกทั้งยงัเพิ่มเติมว่า ตอ้งมีการจดัเตรียม
มาตรการการเตรียมพร้อมและมาตรการการรับมือต่อผลกระทบต่างๆ ขณะท่ีการจดัการดา้นอ่ืนๆ 
อนัไดแ้ก่ การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างประเทศ การจดัการส่ิงแวดลอ้มขา้มพรมแดน และ
กองทุนทางสงัคม ตอ้งมีการร่วมกนัจดัตั้งใหเ้กิดข้ึนจริง 

“ในเม่ือเรามีขอ้มูลน้อยมากเก่ียวกบัโครงการน้ี กมัพูชาจึงเสนอให้มีการขยายเวลาการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้าน้ีออกไปให้นานข้ึน” ประเทศกมัพูชาไดก้ล่าวในการตอบโตอ้ย่างเป็น
ทางการ 

ทางฝ่ายประเทศไทยได้ยอมรับถึงความสําคญัของโครงการน้ีต่อแผนการพฒันาของ
ประเทศลาว และได้กล่าวว่า ในการท่ีจะดาํเนินโครงการต่อไปได้นั้ น ควรจะตอ้งมีการจัดทาํ
มาตรการป้องกนัและบรรเทาสาํหรับประชาชนและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค 

ประเทศไทยยงัได้กล่าวอา้งถึงขอ้กังวลต่างๆ ด้านการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือระดบัชาติ อนัไดแ้ก่ ความสูญเสียดา้นการประมงและพื้นท่ีชุ่มนํ้ า การ



ขาดมาตรการป้องกันและบรรเทาท่ีชัดเจน โดยประเทศไทยมีความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนท่ีตอ้งพึ่งพาแม่นํ้าโขง 

ประเทศไทยยงัได้เสนอขอ้กังวลจากเวทีสาธารณะว่า ยงัมีขอ้สงสัยต่อความยัง่ยืนของ
โครงการน้ี รวมทั้งกรอบเวลาท่ีตั้งไวส้ําหรับกระบวนการการหารือล่วงหน้าน้ียงัไม่เพียงพอและ
ควรตอ้งยดืเวลาออกไป 

“ดงันั้น ทางเราจึงตอ้งการให้มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนและขอ้กงัวลต่างๆ ไป
พิจารณาทบทวน” นายจตุพร บุรุษพฒัน์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้ากล่าว 

ขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามแสดงความกังวลอย่างสูงสุดต่อการขาดการจัดทาํการ
ประเมิณผลกระทบขา้มพรมแดนและผลกระทบสะสมอย่างละเอียดเพียงพอ โดยโครงการน้ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อลาํนํ้าตอนล่าง โดยเฉพาะท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง 

พร้อมกันน้ี ประเทศเวียดนามยงัได้แนะนําให้เล่ือนโครงการน้ี รวมทั้ งโครงการด้าน
พลงังานนํ้าอ่ืนๆ ท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนบนลาํนํ้าโขงสายหลกั ออกไปอยา่งนอ้ยสิบปี 

ดร.ลี ดึก ตรัง (Le Duc Trung) หวัหนา้คณะผูแ้ทนจากเวียดนามกล่าวย ํ้าว่า “ควรจะมองว่า
การเล่ือนโครงการน้ีออกไป จะก่อให้เกิดผลดีในการท่ีจะให้เวลารัฐบาลของประเทศในลุ่มนํ้ าจดั
ทาํการศึกษาเชิงปริมาณโดยละเอียดในดา้นผลกระทบสะสมต่างๆ ท่ีน่าจะเกิดข้ึน” 

ประเทศเวียดนามยงัได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบเวลาท่ีมีอยู่จาํกัดสําหรับกระบวนการ
ปรึกษาหารือน้ี ไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหบ้รรลุขอ้ตกลงของกระบวนการ การเล่ือนโครงการออกไป จะ
สามารถช่วยให้ประเทศไดเ้กิดความเขา้ใจและสร้างความมัน่ใจต่อสาธารณชนและประชาชนใน
พื้นท่ี ดร.ดึก ตรัง กล่าว 
คณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง จะรายงานผลการตดัสินใจต่อรัฐมนตรีของ
ประเทศตนเองในวนัน้ี 
 
 
 

บันทกึสําหรับบรรณาธิการ 
ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือเพื่อการพฒันาลุ่มนํ้ าโขงอยา่งย ัง่ยนื ปี 1995 ไดก้าํหนดใหมี้

ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรึกษาหารือล่วงหน้าและขอ้ตกลง (PNPCA) ซ่ึงกาํหนดไวว้่า
ประเทศสมาชิกจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการร่วมของ MRC (Joint Committee) ในกรณีท่ีประเทศมี
ความประสงคท่ี์จะมีโครงการพฒันาส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ (เช่นโครงการพฒันาไฟฟ้ าพลงันํ้ า) 
บนแม่นํ้ าโขงสายหลกัหรือแม่นํ้ าสาขาของแม่นํ้ าโขงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้โครงการดงักล่าวอาจจะ
สร้างผลกระทบขา้มเขตแดนต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูป่ลายนํ้า 



กระบวนการ PNPCA ถือเป็นกลไกท่ีเป็นทางการท่ีจะช่วยประเทศสมาชิกของ MRC ใน
การนําเสนอโครงการแต่ละโครงการให้ประเทศสมาชิกทั้งส่ีประเทศร่วมกันพิจารณาในระดับ
ภูมิภาค ในกรณีโครงการเข่ือนไซยะบุรี รัฐบาลของประเทศลาวไดแ้จง้ให ้MRC เร่ิมใชก้ระบวนการ 
PNPCA 
 คณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง (MRC) ไดรั้บแจง้อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้ าบนแม่นํ้ าโขงสายประธานในแขวงไซ
ยะบุรี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 ภายใตก้ระบวนการ PNPCA ประเทศสมาชิกทั้งส่ีจะดาํเนินการ
ปรึกษาหารือร่วมกันต่อขอ้เสนอโครงการ เพื่อบรรลุขอ้สรุปของการดาํเนินโครงการระหว่าง
ประเทศสมาชิกในระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นทางการ  
 เม่ือได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศดาํเนินการประชุม
ปรึกษาหารือภายในประเทศโดยผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
ชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองต่อโครงการ 
นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการลุ่มแม่นํ้ าโขงดาํเนินการตั้งคณะทาํงานผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
ศึกษาทบทวนรายงานและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการ จากรัฐบาลประเทศลาว 
 กระบวรการปรึกษาหารือเป็นหน่ึงในระเบียบปฏิบติัภายใตข้อ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ
เพื่อการพฒันาลุ่มนํ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื ปี 1995 เพื่อการสนบัสนุนความร่วมมือในการจดัการทรัพยากร
นํ้าอยา่งย ัง่ยนื และหลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ในระดบัภูมิภาค 
 โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงังนํ้ าไซยะบุรีเป็นโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้ าโครงการแรกบน
แม่นํ้ าโขงสายหลกัหรือสายประธาน (mainstream) ซ่ึงอยูป่ลายนํ้ าจากประเทศจีน โครงการน้ีจะมี
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได ้1,260 เมกะวตัต ์โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะเป็นการผลิต
เพื่อป้อนความตอ้งการพลงังานของประเทศไทย 

เข่ือนไซยะบุรีมีท่ีตั้ งอยู่ท่ีประมาณ 150 กิโลเมตร ลงมาทางใต้จากหลวงพระบาง ใน
ประเทศลาว เข่ือนน้ีมีความสามารถในการผลิตอยุ่ท่ี 1,260 เมกะวตัต ์โดยความยาวของเข่ือนอยู่ท่ี
ประมาณ 810 เมตร สูง 32 เมตร มีพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ า 49 ตารางกิโลเมตร กักเก็บนํ้ าได้ 225 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะถูกส่งออกขายให้กบัประเทศไทย วตัถุประสงค์
หลกัของการสร้างเข่ือนไซยะบุรีคือการสร้างรายไดเ้พื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
ประเทศลาว บริษัทผูก่้อสร้างคือ บริษัท ช.การช่าง ของประเทศไทยซ่ึงได้มีการเจรจาตกลง
ค่าธรรมเนียมกบัการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EGAT) ในเดือนกรฎาคม 2553 

คณะกรรมธิการลุ่มแม่นํ้ าโขงเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือในการจดัการลุ่มนํ้ าอย่างย ัง่ยืน โดยมีสมาชิกคือประเทศ
กมัพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม และคณะกรรมธิการลุ่มแม่นํ้ าโขงเป็นหน่วยงานในการประสาน



กระบวนการ PNPCA ในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทุกภาค
ส่วน ไดแ้ก่การประมงธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน การสร้างโอกาสทางการเกษตร รักษาการเดินเรืออยา่ง
อิสระ การจดัการอุทกภยั และการปกปักรักษาระบบนิเวศท่ีสาํคญั 

การประชุมปรึกษาหารือในวาระพิเศษของคณะกรรมการร่วมในคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ
ขอ้สรุปของกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าสําหรับโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี โดย
ประเทศสมาชิกทั้งสามไดแ้สดงการตอบรับอยา่งเป็นทางการในการเขา้ร่วมการประชุม 
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

1. นายสุรศกัด์ิ กลา้หาญ เจา้หนา้ท่ีส่ือสารองคก์ร โทรศพัท ์+856 20 555 28726  

หรือ email: Surasak@mrcmekong.org 

2. Ms. Tiffany Hacker, Interim Communication Advisor, โทรศพัท ์at +856 5612 0695 

หรือ 

email: Tiffany@mrcmekong.org 

ต้อ งก ารข้อ มูล เพิ่ ม เ ติ ม เ ก่ี ย วกับคณะกรรมา ธิก ารแ ม่นํ้ า โขง เ พ่ิ ม เ ติม  สามารถไป ท่ี 
www.mrcmekong.org   

 


