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ประเทศสมาชิกลุ่มนํา้ โขงตอนล่ างนํากระบวนการปรึกษาหารือล่ วงหน้ าสํ าหรับ
โครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังนํา้ ไซยะบุรีเข้ าสู่ การพิจารณา ระดับรัฐมนตรี
ประเทศลาวยืนยันว่ ากระบวนการปรึ กษาหารื อและการศึกษาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศ
สมาชิ กที่เหลือได้ แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ และช่ องว่ างขององค์ ความรู้ ทางเทคนิคและ
มาตรการลดผลกระทบ
วันที่ 19 เมษายน 2554 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว – ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว
ไทย และเวียดนามในวันนี้ ได้ตกลงร่ วมกันในการนํากระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าสําหรับ
โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าไซยะบุรีไปสู่ การตัดสิ นใจในระดับรัฐมนตรี เนื่ องจากไม่สามารถหา
ข้อสรุ ปร่ วมกันในเดินหน้า โครงการ
ประเทศสมาชิ กทั้งสี่ ของคณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขงบรรลุขอ้ สรุ ปของการพิจารณาวาระ
พิเศษในระดับคณะกรรมการร่ วมของคณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขง ซึ่ งประเทศสมาชิ กได้ประชุ ม
พิจารณาร่ วมกันเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้ากั้นลํานํ้าโขงแห่ งแรกในลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่าง
คณะกรรมการร่ วมเห็ นด้วยว่าประเทศสมาชิ กแต่ละประเทศยังมี มุมมองต่อโครงการที่
แตกต่างกันแม้วา่ กระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้ากําลังจะสิ้ นสุ ดลง
ในการประชุ ม พิ จ ารณา ประเทศลาวยืน ยัน ว่ า ไม่ มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะยืด ระยะเวลาของ
กระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าอีกต่อไป เนื่องจากการตัดสิ นใจดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ ในทางปฏิบตั ิ ในขณะที่ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดนต่อประเทศสมาชิกอื่นๆ ก็ไม่น่าจะ
เป็ นไปได้
อย่า งไรก็ดี ป ระเทศสมาชิ ก ที่ เ หลื อคื อกัม พูช า ไทย และเวีย ดนามได้แ สดงความกัง วล
เกี่ยวกับช่องว่างขององค์ความรู ้ทางเทคนิคและการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม และวิถีความเป็ นอยู่ของประชาชนในลุ่ มนํ้าโขงจําเป็ นต้องมี ดาํ เนิ นการประชุ ม
ประชาพิจารณ์ให้มากขึ้น

“เราขอแสดงความขอบคุณต่อข้อคิดเห็ นต่างๆ และเราจะพิจารณาแก้ไขเพื่อคลายความ
กังวลทั้งหมด” นาย วิละพอน วิลาวง (Viraphonh Viravong) หัวหน้าผูแ้ ทนจากประเทศลาว
ประเทศลาวเสนอให้ยุติกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าตามที่ ระบุไว้ในขั้นตอนการ
ปรึ กษาการหารื อล่วงหน้าข้อ 5.5.1 ซึ่ งกล่าวว่ากําหนดเวลาสําหรับกระบวนการนี้ คือหกเดือน และ
ข้อ 5.5.2 ซึ่ งระบุการขยายกําหนดเวลาสําหรับขั้นตอนนี้ ตอ้ งมาจากการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ร่ วม
ประเทศลาวกล่าวว่าการศึกษาเพิ่มเติมจําเป็ นต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกมากกว่า 6 เดือน
ซึ่ งการกระทําดังกล่าวไม่อาจรั บรองได้ว่าจะสามารถคลายความกังวลในด้านต่างๆจากประเทศ
สมาชิก
โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าไซยะบุรีจะเป็ นไปตามข้อกําหนดการออกแบบเบื้องต้นของ
การสร้างเขื่อนของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง และตัวอย่างต้นแบบที่ดีที่สุดโดยอิงจากมาตรฐานใน
ระดับสากล กล่าวโดยผูแ้ ทนประเทศลาว การพิจารณาเพิ่มเติมของผลกระทบต่อการเดินเรื อ บันได
ปลาโจน การเคลื่ อ นที่ ข องตะกอน คุ ณ ภาพนํ้า และนิ เ วศทางนํ้า และความปลอดภัย ของเขื่ อ น
สามารถลดผลกระทบดังกล่าวในระดับที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอื่นๆได้แสดงความกังวลในด้านต่างๆ และให้ขอ้ เสนอแนะ
สําหรับโครงการดังกล่าว
ด้า นประเทศกัม พูช ากล่ า วว่ า น่ า จะต้อ งมี เ วลามากกว่ า นี้ เพื่ อ ให้ป ระเทศผูแ้ จ้ง ปั ญ หา
(notifying country) และผูพ้ ฒั นาโครงการดังกล่าว ได้เติมเต็มช่องว่างด้านความต้องการด้าน
เทคโนโลยี และเพื่อการปรึ กษาหารื อที่มีประสิ ทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิกและต่อสาธารณชน
ประเทศกัมพูชายังได้กล่าวว่า จะต้องมีการจัดทําการศึกษาอย่างละเอียดรวมถึงการประเมิณ
ผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสะสม อีกทั้งยังเพิ่มเติมว่า ต้องมีการจัดเตรี ยม
มาตรการการเตรี ยมพร้อมและมาตรการการรับมือต่อผลกระทบต่างๆ ขณะที่การจัดการด้านอื่นๆ
อันได้แก่ การแบ่ งปั นผลประโยชน์ระหว่างประเทศ การจัดการสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดน และ
กองทุนทางสังคม ต้องมีการร่ วมกันจัดตั้งให้เกิดขึ้นจริ ง
“ในเมื่ อเรามี ขอ้ มูลน้อยมากเกี่ ยวกับโครงการนี้ กัมพูชาจึ งเสนอให้มีการขยายเวลาการ
ปรึ กษาหารื อล่วงหน้านี้ ออกไปให้นานขึ้น” ประเทศกัมพูชาได้กล่าวในการตอบโต้อย่างเป็ น
ทางการ
ทางฝ่ ายประเทศไทยได้ย อมรั บ ถึ ง ความสํา คัญ ของโครงการนี้ ต่ อ แผนการพัฒ นาของ
ประเทศลาว และได้ก ล่ า วว่ า ในการที่ จ ะดํา เนิ น โครงการต่ อไปได้น้ ัน ควรจะต้อ งมี ก ารจัด ทํา
มาตรการป้ องกันและบรรเทาสําหรับประชาชนและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาค
ประเทศไทยยังได้ก ล่ าวอ้างถึ งข้อกังวลต่ างๆ ด้านการเสื่ อมโทรมของสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการปรึ กษาหารื อระดับชาติ อันได้แก่ ความสู ญเสี ยด้านการประมงและพื้นที่ชุ่มนํ้า การ

ขาดมาตรการป้ องกัน และบรรเทาที่ ชัด เจน โดยประเทศไทยมี ค วามเป็ นห่ ว งต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ตอ้ งพึ่งพาแม่น้ าํ โขง
ประเทศไทยยังได้เสนอข้อกังวลจากเวที สาธารณะว่า ยังมี ขอ้ สงสัยต่ อความยัง่ ยืนของ
โครงการนี้ รวมทั้งกรอบเวลาที่ต้ งั ไว้สําหรับกระบวนการการหารื อล่วงหน้านี้ ยงั ไม่เพียงพอและ
ควรต้องยืดเวลาออกไป
“ดังนั้น ทางเราจึ งต้องการให้มีการนําความคิดเห็ นของประชาชนและข้อกังวลต่างๆ ไป
พิจารณาทบทวน” นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้ากล่าว
ขณะเดี ยวกัน ประเทศเวี ยดนามแสดงความกังวลอย่างสู งสุ ด ต่อการขาดการจัดทําการ
ประเมิณผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบสะสมอย่างละเอียดเพียงพอ โดยโครงการนี้ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อลํานํ้าตอนล่าง โดยเฉพาะที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ โขง
พร้ อ มกัน นี้ ประเทศเวี ย ดนามยัง ได้แ นะนํา ให้เ ลื่ อ นโครงการนี้ รวมทั้ง โครงการด้า น
พลังงานนํ้าอื่นๆ ที่ได้วางแผนไว้แล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นบนลํานํ้าโขงสายหลัก ออกไปอย่างน้อยสิ บปี
ดร.ลี ดึก ตรัง (Le Duc Trung) หัวหน้าคณะผูแ้ ทนจากเวียดนามกล่าวยํ้าว่า “ควรจะมองว่า
การเลื่อนโครงการนี้ ออกไป จะก่อให้เกิดผลดีในการที่จะให้เวลารัฐบาลของประเทศในลุ่มนํ้าจัด
ทําการศึกษาเชิงปริ มาณโดยละเอียดในด้านผลกระทบสะสมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น”
ประเทศเวี ย ดนามยัง ได้ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า กรอบเวลาที่ มี อ ยู่จ าํ กัด สํา หรั บ กระบวนการ
ปรึ กษาหารื อนี้ ไม่เพียงพอที่จะทําให้บรรลุขอ้ ตกลงของกระบวนการ การเลื่อนโครงการออกไป จะ
สามารถช่วยให้ประเทศได้เกิ ดความเข้าใจและสร้างความมัน่ ใจต่อสาธารณชนและประชาชนใน
พื้นที่ ดร.ดึก ตรัง กล่าว
คณะกรรมการร่ วมของคณะกรรมาธิ การแม่ น้ าํ โขง จะรายงานผลการตัดสิ นใจต่อรั ฐมนตรี ของ
ประเทศตนเองในวันนี้

บันทึกสําหรั บบรรณาธิการ
ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างยัง่ ยืน ปี 1995 ได้กาํ หนดให้มี
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ เรื่ องการแจ้ง การปรึ กษาหารื อล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) ซึ่ งกําหนดไว้ว่า
ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการร่ วมของ MRC (Joint Committee) ในกรณี ที่ประเทศมี
ความประสงค์ที่จะมีโครงการพัฒนาสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ (เช่นโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้า)
บนแม่น้ าํ โขงสายหลักหรื อแม่น้ าํ สาขาของแม่น้ าํ โขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการดังกล่าวอาจจะ
สร้างผลกระทบข้ามเขตแดนต่อประชาชนหรื อสิ่ งแวดล้อมที่อยูป่ ลายนํ้า

กระบวนการ PNPCA ถือเป็ นกลไกที่เป็ นทางการที่จะช่วยประเทศสมาชิกของ MRC ใน
การนําเสนอโครงการแต่ละโครงการให้ประเทศสมาชิ กทั้งสี่ ประเทศร่ วมกันพิจารณาในระดับ
ภูมิภาค ในกรณี โครงการเขื่อนไซยะบุรี รัฐบาลของประเทศลาวได้แจ้งให้ MRC เริ่ มใช้กระบวนการ
PNPCA
คณะกรรมาธิ การแม่น้ าํ โขง (MRC) ได้รับแจ้งอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวถึงโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าบนแม่น้ าํ โขงสายประธานในแขวงไซ
ยะบุรี เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ภายใต้กระบวนการ PNPCA ประเทศสมาชิกทั้งสี่ จะดําเนินการ
ปรึ ก ษาหารื อร่ ว มกัน ต่ อข้อเสนอโครงการ เพื่ อบรรลุขอ้ สรุ ปของการดําเนิ นโครงการระหว่าง
ประเทศสมาชิกในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ได้รับแจ้งอย่างเป็ นทางการ
เมื่ อ ได้รั บ การแจ้งอย่า งเป็ นทางการ ประเทศสมาชิ ก แต่ ล ะประเทศดํา เนิ น การประชุ ม
ปรึ กษาหารื อภายในประเทศโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ชุ ม ชนที่ อ าจได้รั บ ผลกระทบ เพื่ อ รั บ ฟั ง และสะท้อ นความคิ ด เห็ น และมุ ม มองต่ อ โครงการ
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิ การลุ่มแม่น้ าํ โขงดําเนิ นการตั้งคณะทํางานผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
ศึกษาทบทวนรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ จากรัฐบาลประเทศลาว
กระบวรการปรึ กษาหารื อเป็ นหนึ่ งในระเบียบปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ ตกลงว่าด้วยความร่ วมมือ
เพื่อการพัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างยัง่ ยืน ปี 1995 เพื่อการสนับสนุนความร่ วมมือในการจัดการทรัพยากร
นํ้าอย่างยัง่ ยืน และหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในระดับภูมิภาค
โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังงนํ้าไซยะบุรีเป็ นโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าโครงการแรกบน
แม่น้ าํ โขงสายหลักหรื อสายประธาน (mainstream) ซึ่ งอยูป่ ลายนํ้าจากประเทศจีน โครงการนี้ จะมี
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าได้ 1,260 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้ าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิต
เพื่อป้ อนความต้องการพลังงานของประเทศไทย
เขื่ อ นไซยะบุ รี มี ที่ ต้ งั อยู่ที่ ป ระมาณ 150 กิ โ ลเมตร ลงมาทางใต้จ ากหลวงพระบาง ใน
ประเทศลาว เขื่อนนี้ มีความสามารถในการผลิตอยุ่ที่ 1,260 เมกะวัตต์ โดยความยาวของเขื่อนอยู่ที่
ประมาณ 810 เมตร สู ง 32 เมตร มี พ้ืนที่ อ่างเก็บนํ้า 49 ตารางกิ โลเมตร กักเก็บนํ้าได้ 225 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะถูกส่ งออกขายให้กบั ประเทศไทย วัตถุประสงค์
หลักของการสร้างเขื่อนไซยะบุรีคือการสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
ประเทศลาว บริ ษ ัท ผูก้ ่ อ สร้ า งคื อ บริ ษ ัท ช.การช่ า ง ของประเทศไทยซึ่ ง ได้มี ก ารเจรจาตกลง
ค่าธรรมเนียมกับการไฟฟ้ าแห่งประเทศไทย (EGAT) ในเดือนกรฎาคม 2553
คณะกรรมธิ การลุ่มแม่น้ าํ โขงเป็ นหน่ วยงานความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิก มีหน้าที่
รับผิดชอบในการประสานความร่ วมมือในการจัดการลุ่มนํ้าอย่างยัง่ ยืน โดยมีสมาชิ กคือประเทศ
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม และคณะกรรมธิ การลุ่มแม่น้ าํ โขงเป็ นหน่ วยงานในการประสาน

กระบวนการ PNPCA ในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ คณะกรรมาธิ การฯ พิจารณาทุกภาค
ส่ วน ได้แก่การประมงธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การสร้างโอกาสทางการเกษตร รักษาการเดินเรื ออย่าง
อิสระ การจัดการอุทกภัย และการปกปักรักษาระบบนิเวศที่สาํ คัญ
การประชุมปรึ กษาหารื อในวาระพิเศษของคณะกรรมการร่ วมในครั้งนี้มีเป้ าหมายเพื่อบรรลุ
ข้อสรุ ปของกระบวนการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าสําหรับโครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้าไซยะบุรี โดย
ประเทศสมาชิกทั้งสามได้แสดงการตอบรับอย่างเป็ นทางการในการเข้าร่ วมการประชุม
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