
 
ส ำหรับกำรเผยแพร่ในทนัที 

 

คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงพร้อมสนับสนุนการทบทวนและปรับปรุงแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลงัน ้าของลาว 
 
 
วนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ. 2561 กรุงเวียงจนัทน์ สปป. ลำว – คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง (MRC) ไดแ้สดงควำมยินดีเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรตดัสินใจท่ี
น่ำช่ืนชมอยำ่งต่อเน่ืองของนำยกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลำว ท่ีไดมี้กำรประชุมคณะรัฐมนตรีวำระพิเศษในวนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงประเทศ
ลำวจะทบทวนเร่ืองเข่ือนท่ีมีอยูแ่ละโครงกำรท่ีก ำลงัก่อสร้ำงทุกแห่ง และเล่ือนกำรตดัสินใจกำรลงทุนสร้ำงเข่ือนไฟฟ้ำพลงัน ้ ำใหม่ทั้งหมดจำก
กำรท่ีเข่ือนเซเปียน เซน ้ำนอ้ยแตก 
 
ตำมท่ีส่ือประชำสัมพนัธ์ของรัฐบำลลำวไดแ้จง้ว่ำจะมีกำรทบทวนและเล่ือนกำรก่อสร้ำงนั้นจะท ำให้ประเทศสำมำรถปรับแผนและยทุธศำสตร์
เก่ียวกบัไฟฟ้ำพลงัน ้ำได ้ 
 
นำย Pham Tuan Phan ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงกล่ำวว่ำ “ในฐำนะท่ีเป็นองคก์รระหว่ำงรัฐบำลในระดบัภูมิภำค 
พวกเรำยนิดีตอ้นรับกำรตดัสินใจและกำรริเร่ิมของนำยกรัฐมนตรีลำวท่ีเตม็ใจจะทบทวนโครงกำรเข่ือนทุกแห่งและจะตรวจสอบกำรลงทุนเข่ือน
ใหม่ พวกเรำมองหำหนทำงท่ีจะท ำงำนร่วมกนักบัสปป.ลำว ในกำรทบทวนและติดตำมควำมกำ้วหน้ำในแผนและยทุธศำสตร์ดำ้นไฟฟ้ำพลงัน ้ ำ
ร่วมกนักบัแผนงำนและยทุธศำสตร์ในกำรพฒันำลุ่มน ้ ำ และรำยงำนลุ่มน ้ ำท่ีก  ำลงัอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขง
เพ่ือภูมิภำคแม่น ้ำโขงท่ีย ัง่ยนืมำกยิง่ข้ึน”  
 
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขง ซ่ึงมีสปป.ลำวเป็นประเทศสมำชิก ตลอดจนเป็นผูส้นับสนุน และเป็นประเทศเจำ้บำ้นของสถำนท่ีตั้งส ำนักงำน
เลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขง โดยคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขงไดส้นบัสนุนสปป.ลำว และประเทศสมำชิกอ่ืนๆอีกสำมประเทศ ไดแ้ก่
กมัพชูำ ประเทศไทย และเวียดนำมในกำรพฒันำลุ่มแม่น ้ ำโขงอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรไดมี้ทั้งยทุธศำสตร์และควำมเช่ียวชำญทำงเทคนิค
ในกำรช่วยเหลือประเทศสมำชิกต่ำงๆ โดยเฉพำะสปป.ลำว  
 
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงเพ่ิงจะส ำเร็จกำรศึกษำเร่ืองกำรพฒันำและกำรบริหำรจดักำรลุ่มแม่น ้ ำโขงท่ีย ัง่ยืน โดยรวมไปถึงผลกระทบจำกเข่ือน
ในแม่น ้ ำโขงสำยหลกั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนำม “การศึกษาของคณะมนตรี” โดยกำรศึกษำดงักล่ำวมีมูลค่ำประมำณ 4.7 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึง
กำรศึกษำของคณะมนตรีน้ีได้เร่ิมตน้ข้ึนใน พ.ศ. 2554 โดยนำยกรัฐมนตรีของประเทศในลุ่มแม่น ้ ำโขงส่ีชำติ ซ่ึงได้ศึกษำแล้วเสร็จในเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2560 ท่ีผ่ำนมำ โดยผลกำรศึกษำดงักล่ำวได้ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบทำงบวกและผลกระทบในทำงตรงกนัข้ำมต่อกำรพฒันำ
ทรัพยำกรน ้ำท่ีไดว้ำงแผนไว ้ 
 
ตำมท่ีไดมี้กำรลงนำมโดยนำยกรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้ ำโขงในกำรประชุมสุดยอดผูน้ ำคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขงคร้ังท่ี 3 ในเดือน
เมษำยน พ.ศ.2561 ไดพิ้จำรณำผลกำรศึกษำของคณะมนตรี ซ่ึงทำงคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขงได้ด ำเนินกำรปรับยทุธศำสตร์กำรพฒันำเข่ือน
ไฟฟ้ำพลังน ้ ำในแม่น ้ ำโขงอย่ำงย ัง่ยืน (Mekong Sustainable Hydropower Development Strategy - SHDS) โดยมีเส้นทำงกำรพฒันำท่ีเป็น
ทำงเลือก ท่ีจะพิจำรณำโครงกำรท่ีมีประวติักำรด ำเนินงำนท่ีย ัง่ยืนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงกำรปรับปรุงน้ีพิจำรณำดำ้นควำมตอ้งกำร
พลงังำนในระดบัภูมิภำคและกำรบูรณำกำร เป้ำหมำยกำรพฒันำระดบัชำติ รูปแบบของพลงังำนทดแทนท่ีเกิดข้ึนมำใหม่ กำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ กำรพิจำรณำดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขำ้มพรมแดน ตน้ทุนและประโยชน์ในกำรแบ่งปันกำรท ำงำนในโครงกำรร่วมกนั  
 
ยุทธศำสตร์ SHDS ดงักล่ำวคำดว่ำจะได้รับกำรรับรองโดยประเทศสมำชิกในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรปรับตวัในด้ำนแผนและ
โครงกำรระดบัชำติ ซ่ึงจะมีส่วนสนับสนุนกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรพฒันำลุ่มน ้ ำโขง (Mkong Basin Development Strategy - BDS) พ.ศ. 



2562 แผนกำรท ำงำนร่วมกนัจะตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นในระดบัชำติ ทั้งระดบัขำ้มพรมแดนและระดบัภูมิภำค ท่ีมีทั้งโอกำสและควำมทำ้ทำย 
โดยมีแผนกำรพฒันำลุ่มน ้ ำ (BDP) ฉบบัใหม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ำทั้งหมด โดย BDS/BDP จะให้ควำมส ำคญัไม่เพียงแต่โครงกำรเข่ือนไฟฟ้ำ
พลงัน ้ำแต่ยงัจดัล ำดบัควำมส ำคญัดำ้นกำรชลประทำน กำรควบคุมภำวะน ้ำท่วมและฝนแลง้ กำรเดินเรือ และกำรท่องเท่ียวอีกดว้ย  
 
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงจะเชิญและท ำงำนร่วมกนักบัภำคีเจรจำซ่ึงไดแ้ก่จีนและพม่ำอยำ่งใกลชิ้ด ในกำรปรับปรุงยทุธศำสตร์กำรพฒันำลุ่มน ้ ำ
โขง และแผนกำรพฒันำลุ่มน ้ำ BDS/BDP เน่ืองจำกกำรพฒันำและกำรบริหำรจดักำรแม่น ้ ำโขงจ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บกำรด ำเนินกำรให้ครอบคลุม
ทุกมิติของลุ่มน ้ำ กรอบควำมร่วมมือดำ้นแม่น ้ำโขงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ควำมร่วมมือลำ้นชำ้ง-แม่น ้ำโขง อนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง ควำมริเร่ิมในแม่น ้ำโขง
ตอนล่ำง แม่น ้ำโขง-ญ่ีปุ่ น แม่น ้ำโขง-เกำหลี และแม่น ้ำโขง-คงคำ จะไดเ้ขำ้มำร่วมด ำเนินกำรเพ่ือมีส่วนร่วมและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร  
 
ในกำรปรับปรุงยทุธศำสตร์กำรพฒันำเข่ือนไฟฟ้ำพลงัน ้ ำในแม่น ้ำโขงอยำ่งย ัง่ยืน (SHDS) นั้น แผนและยทุธศำสตร์ดำ้นเข่ือนไฟฟ้ำพลงัน ้ ำของ
ลำว และ ยทุธศำสตร์กำรพฒันำลุ่มน ้ ำโขง และแผนกำรพฒันำลุ่มน ้ ำ (BDS/BDP) จะเป็นกำรปูทำงเพ่ือให้เกิดกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนมำกข้ึนในลุ่ม
แม่น ้ ำโขง นบัตั้งแต่มีกำรให้ควำมส ำคญัในโครงกำรกำรพฒันำท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์ทัว่ทั้งภูมิภำคให้มำกและมีตน้ทุนขำ้มพรมแดนน้อยจะ
ไดรั้บกำรส่งเสริมและพิจำรณำให้สร้ำง ซ่ึงโครงกำรเหล่ำน้ีจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนตำมแนวทำงของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขง 
เช่นกำรออกแบบแนวทำงกำรสร้ำงเข่ือนบนแม่น ้ ำโขงสำยหลกั ท่ีรวมไปถึงมำตรฐำนควำมปลอดภยัของเข่ือน และกระบวนกำรในกำร
ปรึกษำหำรือล่วงหน้ำภำยใต้ระเบียบปฏิบติัในกำรแจ้งเตือน กำรหำรือล่วงหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรหน่ึงในสำม
กระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรแยกกนัโดยเหล่ำประเทศสมำชิกของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ ำโขงส ำหรับโครงกำรในกำรใช้น ้ ำจำกลุ่มแม่น ้ ำโขง ซ่ึง
อำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนกำรไหลของน ้ำหรือคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำโขงสำยประธำน 
 
“แมว้่ำเหตุกำรณ์เข่ือนแตกเป็นโศกนำฏกรรมระดบัชำติ แต่เหตุกำรณ์น้ีก็ไดน้ ำไปสู่ควำมหวงัใหม่เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรลดขอ้ถกเถียงอย่ำง
ย ัง่ยืนท่ีเหมำะสมท่ีสุดเพ่ือกำรพฒันำมหำนทีแห่งหน่ึงในโลก รัฐบำล สปป ลำว และประเทศในลุ่มแม่น ้ำโขง สมควรท่ีจะไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกพวกเรำทั้งหมด และผมขอเรียกร้องให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลุ่มแม่น ้ ำโขงอ่ืนๆ และกรอบควำมร่วมมือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดร่วมกนักบัพวก
เรำ” ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงกล่ำว 

 
บันทกึบรรณาธิการ:  
 
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงเป็นองคก์รระหวำ่งหน่วยงำนรัฐบำลเพ่ือกำรเจรจำและควำมร่วมมือในระดบัภูมิภำคพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำง ซ่ึง
ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2538 จำกขอ้ตกลงแม่น ้ำโขงระหวำ่งกมัพชูำ สปป.ลำว ประเทศไทยและเวียดนำม องคก์รดงักล่ำวเป็นเวทีระดบัภูมิภำคใน
กำรเจรจำต่อรองดำ้นทรัพยำกรน ้ ำ เช่นเดียวกนักบักำรเป็นศูนยก์ลำงขอ้มูลควำมรู้ในดำ้นกำรพฒันำ กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำอยำ่งย ัง่ยนื
ของภูมิภำค 

 
-จบ-  
 
ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณำติดตอ่:  
นำยโส่ะแพร๊ียะ เม๊ียะ 
เจำ้หนำ้ท่ีส่ือมวลชน  
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