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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

การชีแ้จงผลจากรายงานการประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิยทุธศาสตร ์Strategic 
Environmental Assessment (SEA) สําหรับโครงการการพัฒนาพลังน้ําในลุม่น้ําโขงสายหลัก   

เวยีงจันทน ์สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

วันที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

คณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขง (Mekong River Commission) 
ไดอ้อกรา่งฉบับสมบรูณ์ของรายงานการประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิยทุธศาสตรสํ์าหรับโค
รงการการพัฒนาเขือ่นพลังน้ําในลุม่น้ําโขงสายหลัก  
รายงานฉบับนี้ไดป้ระเมนิความสมดลุยข์องประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ของโครงกา
รทีนํ่าเสนอเพือ่เป็นการตอบสนองความสนใจทีม่เีพิม่ขึน้ตอ่การจะดําเนนิโครงการสรา้งเขือ่นพลังน้ําถงึสิ
บสองแหง่ในประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และระหวา่งชายแดนประเทศไทย-
ลาว 

โครงการเขือ่นพลังน้ําทีนํ่าเสนอทัง้สบิสองโครงการนีม้บีรษัิทพัฒนาเอกชนเขา้รว่มดว้ย 
จงึทําใหค้ณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงจําเป็นตอ้งทําการประเมนิแบบรอบดา้นของประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ 
มลูคา่ความเสยีหาย 
และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้รว่มทัง้อทิธพิลของโครงการสรา้งเขือ่นกัน้ลําน้ําสายหลักในภมูภิาค 
ในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีทัง้ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้ง และทีดํ่าเนนิการเสร็จแลว้ เจราม ี
เบริด์ ผูบ้รหิารสงูสดุของสํานักงานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงกลา่ววา่ 
รายงานการประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิยทุธศาสตรฉ์บบันีเ้ป็นหนึง่ในความพยายามทีซ่บัซ ้
อนทีส่ดุประการหนึง่ในการเจรจาเกีย่วกบัลุม่น้ําระหวา่งประเทศ 
รายงานฉบับนี้ยังไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความสําคัญของการรว่มมอืกนัระหวา่งประเทศสมาชกิในการพจิารณา
ประเด็นทีล่ะเอยีดออ่นเป็นอยา่งมาก  

รายงานทีใ่ชเ้วลาถงึ ๑๔ 
เดอืนนีไ้ดป้ระเมนิผลกระทบของโครงการเขือ่นพลังน้ําในเชงิวเิคราะหท์ีจ่ะมตีอ่สิง่แวดลอ้มทัง้มวล 
และนําเสนอขอ้เสนอแนะทีป่ระเทศสมาชกิจะนําไปดําเนนิการไดห้ากประเทศสมาชกิตัดสนิใจทีจ่ะดําเนนิ
โครงการทีเ่สนอมานีต้อ่ไป รายงานฉบับดังกลา่วยังไดเ้สนอขอ้คดิเห็นของกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลากหลาย 
ซึง่มักมขีอ้คดิเห็นทีแ่ตกตา่งในเรือ่งของวธิกีารทีจ่ะนําทรัพยากรลุม่น้ําไปพัฒนาและพทิักษ์ไวเ้พือ่ผลประ
โยชนข์องประชาชน รายงานฉบับนีจั้ดทําขึน้เพือ่เพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นสําคัญนี ้
และเตรยีมขอ้เสนอแนะและทางเลอืกใหก้บัประเทศสมาชกิเพือ่การเจรจาถงึผลประโยชนเ์ชงิเศรฐกจิและ
เชงิสงัคมสิง่แวดลอ้ม  

เจราม ีเบริด์ กลา่วตอ่อกีวา่ 
ผลการประเมนิในครัง้นีจ้ะสนับสนุนขัน้ตอนการปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการพจิารณาโครงการเขือ่นพลังน้ําแ
ตล่ะโครงการ ซึง่เป็นการดําเนนิการตามขอ้ตกลงความรว่มมอืปี ๒๕๓๘ (1995 Mekong Agreement) 
กอ่นทีจ่ะทําการตัดสนิใจวา่จะดําเนนิการตอ่หรอืไม ่หรอืหากจะทําการดําเนนิการตอ่ 
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รายงานการประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิยทุธศาสตรฉ์บบันีไ้ดจั้ดทําขึน้จากความรว่มมอืขอ
งหลายฝ่ายและไดม้อบหมายให ้คณะทีป่รกึษา รวมถงึคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขง 
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งจากประเทศสมาชกิ รวมทัง้ตัวแทนจากองคก์รภาคประชาชน 
และตัวแทนจากภาคเอกชน กลุม่นักวจัิยจากประเทศจนี และผูม้สีว่นรว่มอืน่ๆ 
การจัดทํารายงานฉบับนีย้ังไดรั้บการประสานงานจากโครงการรเิริม่ในการพัฒนาพลังน้ําอยา่งยั่งยนื 
(Initiative on Sustainable Hydropower) 
ซึง่เป็นโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายภาคสว่นของคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขง 
ซึง่ทํางานรว่มกบัโครงการอืน่ๆในคณะกรรมมาธกิารแมน้ํ่าโขงดว้ย 

รายงานฉบับนี้ยังชีใ้หเ้ห็นถงึผลกระทบทีไ่มส่ามารถหลกีเลือ่งไดข้องการพัฒนาเขือ่นพลังน้ําวา่จะมมีากน ้
อยเพยีงใดตอ่กระบวนการทางธรรมชาต ิการประมง ทางน้ํา และความหลากหลายทางชวีภาพ 
และชวีติความเป็นอยูข่องประชากร รายงานนีย้ังชีใ้หเ้ห็นวา่จะสามารถหลกีเลีย่ง 
หรอืลดผลกระทบดังกลา่วไดม้ากนอ้ยเพยีงใดหากมกีารวางแผนทีเ่หมาะสม 
นอกจากนีร้ายงานฉบับนีย้ังอธบิายถงึผลประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บเกีย่วเนือ่งกบัการพัฒนาเขือ่นพลังน้ําทดแท
นกวา่ ๑๓,๕๐๐ เมกกะวัตต ์ทีจ่ะนํามาซึง่การเตบิโตของเศรษฐกจิระดับชาต ิการจนุเจอืดา้นการเงนิ 
เศรษฐกจิทางสงัคม และการลดระดับความยากจน 
และการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศจากโครงการพลังงานทางเลอืก 
โดยการพจิารณาทัง้ผลได ้และ ผลเสยี 

ผลกระทบตา่งๆ นัน้ยังขึน้อยูก่บัจํานวน และรปูแบบของโครงการทีจ่ะดําเนนิการตอ่ 
แตท่ัง้นีจํ้านวนประชากรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบในครัง้นีเ้กีย่วขอ้งกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้โดยตรงตอ่การอ
พยพยา้ยถิน่ของปลาชนดิตา่งๆ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการดําเนนิชวีติประจําวันของประชากร 
และโภชนาการของประชากรทีย่ากจนในภมูภิาคนี ้
มากกวา่ผลกระทบทีจ่ะเกดิจากการตัง้ถิน่ฐานใหมข่องชมุชน 
อยา่งไรก็ตามประชากรกวา่ลา้นคนจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขือ่นพลังน้ํานีไ้มว่า่จะเป็นทาง
ตรง หรอืทางออ้ม หากแผนการนีดํ้าเนนิตอ่ไป 

รายงานฉบับสดุทา้ยนีไ้ดร้ะบคุวามเสีย่งทีสํ่าคัญ ซึง่คอืเรือ่งของกระจายความเสยีหาย 
และผลประโยชนร์ะหวา่งประเทศสมาชกิของคณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขง และชมุชนทอ้งถิน่ 
รายงานการประเมนิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มเชงิยทุธศาสตรน์ีไ้ดแ้สดงความกงัวลวา่ผลประโยชนแ์หง่ชา
ตคิวรจะไดรั้บการพจิารณาในการทีจ่ะประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ชมุชนแถบลุม่น้ํา 
รายงานฉบบันี้ยังวางโครงการสรา้งเขือ่นกัน้ลําน้ําสายหลักในภมูภิาคลุม่น้ําโขงตอนลา่งทีนํ่าเสนอขึน้มานี้
บนกรอบการประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ขา้มพรมแดนจากการสรา้งเขือ่นกัน้ลําน้ําสายหลักและสายรอง
ในภมูภิาคลุม่น้ําโขงตอนลา่ง และจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บน้ําบนแมน้ํ่าลานชา้งในประเทศจนี 

รายงานฉบับนี้ไดเ้สนอทางเลอืกทางยทุธศาสตรส์ีท่างเลอืกสําหรับการพัฒนาเขือ่นพลังน้ํา 
ทางเลอืกนีม้ตีัง้แต ่การยกเลกิโครงการพัฒนาเขือ่นทัง้หมด ไปถงึ 
ทางเลอืกใหมุ้ง่เนน้ความสําคัญของการพัฒนาตามกระแสความตอ้งการของตลาด 
เป็นเพราะความแตกตา่งอยา่งมากของทางเลอืกทัง้หมดนีเ้องทําใหค้ณะทีป่รกึษาของรายงานนีนํ้าเสนอใ
หป้ระเทศสมาชกิทัง้สีพ่จิารณาทางเลอืกทางยทุธศาสตรท์ี ่๒ ทีก่ลา่ววา่ 
ใหทํ้าการชะลอการตัดสนิใจในเรือ่งโครงการการพัฒนาพลังน้ํานีอ้อกไประยะหนึง่ 
ทีป่รกึษาแนะวา่ควรเลือ่นการตัดสนิใจเกีย่วกบัโครงการการพัฒนาพลังน้ํานีไ้ปเป็นระยะเวลาสบิปี 
โดยใหม้กีารทบทวนการพจิารณานีท้กุๆ สามปี 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมกีารดําเนนิการตามเงือ่นไขทีจํ่าเป็นสําหรับการเพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบธรรมชา
ต ิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและการดําเนนิกฏระเบยีบตา่งๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รายงานฉบับนี้ไดเ้นน้ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาโครงการ ๑๒ 
โครงการทีอ่ยูใ่นชดุการนําเสนอโครงการสรา้งเขือ่นกัน้ลําน้ําสายหลักในภมูภิาคลุม่น้ําโขงตอนลา่ง 
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ถงึบรรณาธกิาร 

การทีเ่ขือ่นพลังน้ําในสาธารณรัฐประชาชนจนีทีส่รา้งเสร็จ ๓ 
แหง่ทําใหเ้กดิกระแสน้ําไหลมากขึน้ในแมน้ํ่าโขงซึง่จะทําใหป้รมิานน้ําในลุม่น้ําโขงมากขึน้ในฤดแูลง้นัน้ 
ทําใหห้ลายภาคสว่นเกดิความสนใจในการสรา้งเขือ่นพลังน้ํากัน้ลําน้ําสายหลักในภมูภิาคลุม่น้ําโขงตอนล่
างมากขึน้ 
อกีทัง้ยังเกดิการกดดันท่ัวโลกตอ่การผลติกระแสไฟฟ้าซึง่ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากา
ศใหล้ดลง ในระยะ ๑๕ ปีทีผ่า่นมานัน้มโีครงการพัฒนาพลังน้ําหลายโครงการ 
แตค่วามสนใจของภาคเอกชนตอ่การสรา้งเขือ่นพลังงานน้ําทีเ่พิม่ขึน้ในระยะหลังนี้นําไปสูก่ารพัฒนาแผน
งานในปัจจบุันใหค้บืหนา้กวา่เดมิ 

คณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงเป็นองคก์รทีก่อ่ตัง้ขึน้รว่มกนัของรัฐบาล ๔ 
รัฐบาลของประเทศสมาชกิเพือ่ทําหนา้ทีป่ระสานงานการสํารวจและการจัดการลุม่น้ําโขงตอนลา่งอยา่งยั่
งยนื ซึง่ประกอบดว้ยประเทศสมาชกิ ดังนี ้กมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ไทย 
และเวยีดนาม ในการทีจ่ะรับมอืกบัความทา้ทายดังกลา่วนี ้คณะกรรมาธกิารมหีน่อยงานหลายฝ่าย เชน่ 
งานดา้นการประมงอยา่งยั่งยนื การการเกษตรกรรม การรักษาสทิธใินการเดนิเรอืใหเ้ป็นไปอยา่งอสิระ 
การจัดการน้ําทว่ม และการพทิักษ์ระบบนเิวศทีสํ่าคัญ 
นอกจากปัญหาเหลา่นีค้ณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงยังมบีทบาทในเรือ่งการเตอืนภัยอทุกภัยทีร่า้ยแรง 
ภัยแหง้แลง้ทีย่าวนาน และระดับน้ําทะเลทีส่งูขึน้ 
ซึง่ลว้นเป็นผลพวงของการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ  

คณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงเนน้การทํางานโดยอาศัยความรว่มมอืและสนับสนุนใหเ้กดิการเจรจา 
ปรกึษาหารอืระหวา่งรัฐบาล ภาคเอกชนและ องคก์รภาคประชาชน 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ ทฟิฟาน ีแฮคเคอร ์ทีป่รกึษาดา้นการสือ่สาร โทร  
+(856 20) 561 20695 or +856 21 263 263 Ext. 4703 (Lao PDR) อเีมล - 
Tiffany@mrcmekong.org   
หรอื  ค ีลมิ เจา้หนา้ทีด่า้นการสือ่สาร โทร + (855 67) 519 838 (Cambodia) อเีมล -
khy@mrcmekong.org. เวปไซด:์ www.mrcmekong.org      
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