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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ประเทศสมาชกิลุม่นํา้โขงตอนลา่งจะศกึษาผลกระทบจากการพฒันาบนแมนํ่า้โขงสายประธาน 

 

รัฐมนตรดีา้นทรัพยากรน้ําและสิง่แวดลอ้มเหน็ชอบในหลักการทีจ่ะตดิตอ่ใหร้ัฐบาลญีปุ่่ นชว่ยเหลอืในการศกึษา
เพิม่เตมิ 

เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา วนัที ่8 ธนัวาคม 2554 คณะมนตรคีณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงวันนีเ้ห็นชอบ 
วา่ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิดา้นการพัฒนาและการจัดการแมน้ํ่าโขงแบบยัง่ยนื รวมถงึการศกึษาดา้นผลกระทบที ่

อาจเกดิขึน้การโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําบนแมน้ํ่าสายประธาน 

 
คณะมนตรซี ึง่ประกอบดว้ยรัฐมนตรดีา้นทรัพยากรน้ําและสิง่แวดลอ้มจากประเทศกมัพชูา ประเทศสาธาณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม เห็นชอบในหลักการทีจ่ะตดิตอ่รัฐบาลญีปุ่่ นและ
องคก์รดา้นการพัฒนาและรัฐบาลนานาชาตติา่งๆ เพือ่ชว่ยเหลอืการศกึษาเพิม่เตมิดังกลา่ว 

 
การเห็นชอบดังกลา่วเป็นการตอบรับผลการปรกึษาหารอืกอ่นหนา้นี้ระหวา่งนายกรัฐมนตรขีองทัง้สีป่ระเทศ
สมาชกิในการประชมุแมโ่ขง-ญีปุ่่ นครัง้ที ่3 ซึง่จัดขึน้ในชว่งทีม่กีารประชมุอาเซยีนครัง้ที ่19 ทีบ่าหล ีประเทศ
อนิโดนเีซยี ในเดอืนพฤษจกิายน พ.ศ. 2554 

 

ทีก่ารประชมุบาหลใีนครัง้นัน้ ผูนํ้าทัง้สีป่ระเทศพดูคยุกนัถงึความจําเป็น ทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้กดิ
การพัฒนาและการจัดการแมน้ํ่าโขงและทรัพยากรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งยั่งยนื 

 

รัฐมนตรสีีป่ระเทศทีม่ารว่มประชมุประจําปีครัง้นีเ้ห็นชอบในเรือ่งดังกลา่วในชว่งทีม่กีารปรกึษาหารอืลว่งหนา้ 
สําหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ําไซยะบรุ ีซึง่การประชมุครัง้นีย้ังพดูคยุเรือ่งการบรกิารจัดการอืน่ๆดว้ย 

 

“การตัดสนิใจวันนี้แสดงใหเ้ห็นถงึการใหคํ้าม่ันสัญญาอยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะทํางานรว่มกนัระดับภมูภิาคภายใตต้าม
กรอบของสัญญาแมน้ํ่าโขงเพือ่นํามาซึง่การพัฒนาทางเศรฐกจิโดยคํานงึถงึความเป็นอยูข่องคนในลุม่น้ําและระ 
บบนเิวศวทิยา” นายลมิ คนิ ฮอ (Lim Kean Hor) ประธานคณะมนตรคีณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงแ ละรัฐมนตรทีก
ระทรวงรัพยากรน้ําและอตุนุยิมวทิยากลา่ว 
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“การศกึษาเพิม่เตมิครัง้นีจ้ะชว่ยใหป้ระเทศสมาชกิทัง้สีเ่ขา้ใจประเด็นตา่งๆๆดค้รอบคลมุมากขึน้ เพือ่นําไปสูก่าร
ปรกึษาหารอืดา้นการพัฒนาและการบรหิารจัดการแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตเิดยีวกนั” นายลมิ คนิ ฮอ กลา่ว
เพิม่เตมิ 

รัฐมนตรคนอืน่ๆ ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุไดแ้ก ่นายนูลนิ สนิบันดติ (Mr.Noulinh Sinbandhit) รัฐมนตรกีระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มประเทศลาว นายปรชีา  เรง่สมบรูณ์สขุ รัฐมนตรกีระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มประเทศ และนายเหงยีน หมนิ กวาง (Mr. Nguyen Minh Quang) รัฐมนตรกีระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มประเทศเวยีดนาม 

บนัทกึสําหรบับรรณาธกิาร 
 
ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมอืเพือ่การพัฒนาลุม่น้ําโขงอยา่งยัง่ยนื ปี 1995 ไดกํ้าหนดใหม้ ี
ระเบยีบปฏบัิตเิรือ่งการแจง้ การปรกึษาหารอืลว่งหนา้และขอ้ตกลง (PNPCA) ซึง่กําหนดไวว้า่ 
ประเทศสมาชกิจะตอ้งแจง้ตอ่คณะกรรมการรว่มของ MRC (Joint Committee) ในกรณีทีป่ระเทศม ี
ความประสงคท์ีจ่ะมโีครงการพัฒนาสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญใ่ดๆ (เชน่โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังน้ํา) 
บนแมน้ํ่าโขงสายหลักหรอืแมน้ํ่าสาขาของแมน้ํ่าโขงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้โครงการดังกลา่วอาจจะ 
สรา้งผลกระทบขา้มเขตแดนตอ่ประชาชนหรอืสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูป่ลายน้ํา 
 
กระบวนการ PNPCA ถอืเป็นกลไกทีเ่ป็นทางการทีจ่ะชว่ยประเทศสมาชกิของ MRC ใน 
การนําเสนอโครงการแตล่ะโครงการใหป้ระเทศสมาชกิทัง้สีป่ระเทศรว่มกนัพจิารณาในระดับ 
ภมูภิาค ในกรณีโครงการเขือ่นไซยะบรุ ีรัฐบาลของประเทศลาวไดแ้จง้ให ้MRC เริม่ใชก้ระบวนการ 
PNPCA 
 
คณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขง (MRC) ไดร้ับแจง้อยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐ 
ประชาธปิไตยประชาชนลาวถงึโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังน้ําบนแมน้ํ่าโขงสายประธานในแขวงไซ 
ยะบรุ ีเมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2553 ภายใตก้ระบวนการ PNPCA ประเทศสมาชกิทัง้สีจ่ะดําเนนิการ 
ปรกึษาหารอืร่วมกนัตอ่ขอ้เสนอโครงการ เพือ่บรรลขุอ้สรปุของการดําเนนิโครงการระหวา่ง 
ประเทศสมาชกิในระยะเวลา 6 เดอืนนับแตไ่ดรั้บแจง้อยา่งเป็นทางการ 
 
เมือ่ไดรั้บการแจง้อยา่งเป็นทางการ ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศดําเนนิการประชมุ 
ปรกึษาหารอืภายในประเทศโดยผา่นกระบวนการการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ 
ชมุชนทีอ่าจไดร้ับผลกระทบ เพือ่รับฟังและสะทอ้นความคดิเห็นและมมุมองตอ่โครงการ 
นอกจากนีค้ณะกรรมาธกิารลุม่แมน้ํ่าโขงดําเนนิการตัง้คณะทํางานผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ 
ศกึษาทบทวนรายงานและเอกสารตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มของ 
โครงการ จากรัฐบาลประเทศลาว 
 
กระบวรการปรกึษาหารอืเป็นหนึง่ในระเบยีบปฏบิัตภิายใตข้อ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื 
เพือ่การพัฒนาลุม่น้ําโขงอยา่งยั่งยนื ปี 1995 เพือ่การสนับสนุนความรว่มมอืในการจัดการทรัพยากร 
น้ําอยา่งย่ังยนื และหลกีเลีย่งขอ้ขดัแยง้ในระดับภมูภิาค 
 
โครงการเขือ่นไฟฟ้ าพลังงน้ําไซยะบรุเีป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังน้ําโครงการแรกบน 
แมน้ํ่าโขงสายหลักหรอืสายประธาน (mainstream) ซึง่อยูป่ลายน้ําจากประเทศจนี โครงการนีจ้ะม ี
ความสามารถในการผลติไฟฟ้าได ้1,260 เมกะวตัต ์โดยไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้ว่นใหญจ่ะเป็นการผลติ 
เพือ่ป้อนความตอ้งการพลังงานของประเทศไทย 
 
เขือ่นไซยะบรุมีทีีต่ัง้อยูท่ีป่ระมาณ 150 กโิลเมตร ลงมาทางใตจ้ากหลวงพระบาง ใน 
ประเทศลาว เขือ่นนีม้คีวามสามารถในการผลติอยุท่ี ่1,260 เมกะวตัต ์โดยความยาวของเขือ่นอยูท่ี ่
ประมาณ 810 เมตร สงู 32 เมตร มพีืน้ทีอ่า่งเก็บน้ํา 49 ตารางกโิลเมตร กกัเกบ็น้ําได ้225 ลา้น 
ลกูบาศกเ์มตร ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้ว่นใหญจ่ะถกูสง่ออกขายใหก้บัประเทศไทย วตัถปุระสงค ์
หลักของการสรา้งเขือ่นไซยะบรุคีอืการสรา้งรายไดเ้พือ่การพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมใหก้บั 
ประเทศลาว บรษัิทผูก้อ่สรา้งคอื บรษัิท ช.การชา่ง ของประเทศไทยซึง่ไดม้กีารเจรจาตกลง 
คา่ธรรมเนยีมกบัการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย (EGAT) ในเดอืนกรฎาคม 2553 
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คณะกรรมธกิารลุม่แมน้ํ่าโขงเป็นหน่วยงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ มหีนา้ที ่
รับผดิชอบในการประสานความรว่มมอืในการจัดการลุม่น้ําอยา่งย่ังยนื โดยมสีมาชกิคอืประเทศ 
กมัพชูา ลาว ไทย และเวยีดนาม และคณะกรรมธกิารลุม่แมน้ํ่าโขงเป็นหน่วยงานในการประสาน 
กระบวนการ PNPCA ในการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ คณะกรรมาธกิารฯ พจิารณาทกุภาค 
สว่น ไดแ้กก่ารประมงธรรมชาตอิยา่งย่ังยนื การสรา้งโอกาสทางการเกษตร รักษาการเดนิเรอือยา่ง 
อสิระ การจัดการอทุกภัย และการปกปักรักษาระบบนเิวศทีสํ่าคัญ 
 
การประชมุปรกึษาหารอืในวาระพเิศษของคณะกรรมการรว่มในครัง้นีม้เีป้ าหมายเพือ่บรรล ุ
ขอ้สรปุของกระบวนการปรกึษาหารอืลว่งหนา้สําหรับโครงการเขือ่นไฟฟ้ าพลังน้ําไซยะบรุ ีโดย 
ประเทศสมาชกิทัง้สามไดแ้สดงการตอบรับอยา่งเป็นทางการในการเขา้รว่มการประชมุ 
 

หลังจากครบระยะเวลาหกเดอืนของการปรกึษาหารอืลว่งหนา้สําหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ําไซยะบรุ ีประเทศ
สมาชกิทัง้สีไ่ดป้ระชมุเพือ่หาขอ้สรปุในการประชมุวาระพเิศษของคณะกรรมการรว่มของคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่า
โขงในวันที ่19 เมษายน พ.ศ. 2554 ทีก่รงุเวยีงจันทน ์ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยา่งไรก็
ตาม ทัง้สีป่ระเทศไมส่ามารถหาขอ้สรปุรว่มกนัไดว้า่จะดําเนนิการอย่างไรตอ่ไปเนือ่วจากยังมคีวามเห็นทีต่า่งกนั
อยู ่ดังนัน้ประเทศสมาชกิจงึตกลงกนัวา่เรือ่งดังกลา่วควรเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะมนตรคีณะกรรมาธกิารแมน้ํ่า
โขง 

 
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ 
1. นายสรุศักด์ ิกลา้หาญ เจา้หนา้ทีส่ือ่สารองคก์ร โทรศัพท ์+856 20 555 28726 
หรอื email: Surasak@mrcmekong.org 
 
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่า โขงเพิม่เตมิ สามารถไปที ่
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