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                  Mekong River Commission 
 

P.O. Box 6101, Vientiane 01000, Lao PDR 

Telephone: (856-21) 263 263   Facsimile: (856-21) 263 264 

Email: mrcs@mrcmekong.org  Website: www.mrcmekong.org 

 

ขาวประชาสมัพันธขาวประชาสมัพันธขาวประชาสมัพันธขาวประชาสมัพันธ    
ประชุมสัมมนาวิชาการวาดวยการประเมินยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมแมน้ําโ
ขง ศึกษาโอกาสและความเส่ียงตางๆในการพัฒนาเขื่อน  
19 พฤษภาคม 2010 เวียงจันทน สปป ลาว  
เพือ่เพือ่เพือ่เพือ่ออกขาวทันทีออกขาวทันทีออกขาวทันทีออกขาวทันที    
เข่ือนเปนประเดน็ท่ีมีการเข่ือนเปนประเดน็ท่ีมีการเข่ือนเปนประเดน็ท่ีมีการเข่ือนเปนประเดน็ท่ีมีการโตเถยีงโตเถยีงโตเถยีงโตเถยีงกันอยางแพรหลาย กันอยางแพรหลาย กันอยางแพรหลาย กันอยางแพรหลาย 
และมหีลายกลุมคนแสดงความเปนหวงตอประเภทของการเสนอเพื่อการและมหีลายกลุมคนแสดงความเปนหวงตอประเภทของการเสนอเพื่อการและมหีลายกลุมคนแสดงความเปนหวงตอประเภทของการเสนอเพื่อการและมหีลายกลุมคนแสดงความเปนหวงตอประเภทของการเสนอเพื่อการ
พฒันา คณะกรรมาธิการลุมแมน้าํโขง พฒันา คณะกรรมาธิการลุมแมน้าํโขง พฒันา คณะกรรมาธิการลุมแมน้าํโขง พฒันา คณะกรรมาธิการลุมแมน้าํโขง (MRC)(MRC)(MRC)(MRC)        
ท่ีกาํลังจดัทําการประเมีนยทุธศาสตรสิง่แวดลอมแมน้าํโขง ท่ีกาํลังจดัทําการประเมีนยทุธศาสตรสิง่แวดลอมแมน้าํโขง ท่ีกาํลังจดัทําการประเมีนยทุธศาสตรสิง่แวดลอมแมน้าํโขง ท่ีกาํลังจดัทําการประเมีนยทุธศาสตรสิง่แวดลอมแมน้าํโขง 
เกีย่วกบัแผนงานสรางเข่ือนไฟฟานํ้าตกในเขตลุมแมน้าํโขง เกีย่วกบัแผนงานสรางเข่ือนไฟฟานํ้าตกในเขตลุมแมน้าํโขง เกีย่วกบัแผนงานสรางเข่ือนไฟฟานํ้าตกในเขตลุมแมน้าํโขง เกีย่วกบัแผนงานสรางเข่ือนไฟฟานํ้าตกในเขตลุมแมน้าํโขง 
วดัถปุระสงคของการประเมนี ก็เพื่อจดัเก็บขอมูล วดัถปุระสงคของการประเมนี ก็เพื่อจดัเก็บขอมูล วดัถปุระสงคของการประเมนี ก็เพื่อจดัเก็บขอมูล วดัถปุระสงคของการประเมนี ก็เพื่อจดัเก็บขอมูล 
และวเิคราะและวเิคราะและวเิคราะและวเิคราะหขอมลูหขอมลูหขอมลูหขอมลูอยางเปนระบบ ซ่ึงแผนงานของ อยางเปนระบบ ซ่ึงแผนงานของ อยางเปนระบบ ซ่ึงแผนงานของ อยางเปนระบบ ซ่ึงแผนงานของ MRCMRCMRCMRC    
ทํารวมกบัรฐับาล และผูมีสวนเกีย่วของ ไดจดัทําข้ึนมา ทํารวมกบัรฐับาล และผูมีสวนเกีย่วของ ไดจดัทําข้ึนมา ทํารวมกบัรฐับาล และผูมีสวนเกีย่วของ ไดจดัทําข้ึนมา ทํารวมกบัรฐับาล และผูมีสวนเกีย่วของ ไดจดัทําข้ึนมา 
เพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาขอเสนอในการสรางเข่ือนเพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาขอเสนอในการสรางเข่ือนเพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาขอเสนอในการสรางเข่ือนเพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาขอเสนอในการสรางเข่ือนในเขตลุมแมในเขตลุมแมในเขตลุมแมในเขตลุมแม
น้าํโขง ท่ีไดเริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม น้าํโขง ท่ีไดเริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม น้าํโขง ท่ีไดเริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม น้าํโขง ท่ีไดเริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคม 2009 2009 2009 2009     
การประเมนีเปนสวนท่ีสาํคัญยิง่ท่ีจะชวยใหการประเมนีเปนสวนท่ีสาํคัญยิง่ท่ีจะชวยใหการประเมนีเปนสวนท่ีสาํคัญยิง่ท่ีจะชวยใหการประเมนีเปนสวนท่ีสาํคัญยิง่ท่ีจะชวยให    MRCMRCMRCMRC    
สามารถรบัประกนัไดวา สามารถรบัประกนัไดวา สามารถรบัประกนัไดวา สามารถรบัประกนัไดวา 
ผูมีสวนเกีย่วของท้ังหมดสามารถมีสวนรวมอยางมีประสทิธิภาพในการใผูมีสวนเกีย่วของท้ังหมดสามารถมีสวนรวมอยางมีประสทิธิภาพในการใผูมีสวนเกีย่วของท้ังหมดสามารถมีสวนรวมอยางมีประสทิธิภาพในการใผูมีสวนเกีย่วของท้ังหมดสามารถมีสวนรวมอยางมีประสทิธิภาพในการใ
หขอมูลแกการสรางแผนงานตางๆ หขอมูลแกการสรางแผนงานตางๆ หขอมูลแกการสรางแผนงานตางๆ หขอมูลแกการสรางแผนงานตางๆ 
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ใหแงความคิดแดอนาคตของแมน้าํโขง ใหแงความคิดแดอนาคตของแมน้าํโขง ใหแงความคิดแดอนาคตของแมน้าํโขง ใหแงความคิดแดอนาคตของแมน้าํโขง และชวยทําใหแผนงานตางๆ และชวยทําใหแผนงานตางๆ และชวยทําใหแผนงานตางๆ และชวยทําใหแผนงานตางๆ 
ท่ีถูกเสนอมกีารพจิารณาอยางสมดลุย   ท่ีถูกเสนอมกีารพจิารณาอยางสมดลุย   ท่ีถูกเสนอมกีารพจิารณาอยางสมดลุย   ท่ีถูกเสนอมกีารพจิารณาอยางสมดลุย           
ประชุมสัมมนาไดจดัขึ้นวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2010 
ที่นครหลวงเวียงจันทน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะแบบเปดกวางเก่ียวกับผลกระทบจากการพัฒนาพลั
งงานไฟฟาน้ําตกในเขตลุมแมน้ําโขง การประเมีนของ MRCMRCMRCMRC 
ไดมาถึงระยะที่สามในสี่ระยะทั้งหมด 
ระยะการประเมีนผลกระทบของการประเมีนยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมนี้ 
ไดพิจารณาทั้งโอกาศ 
และความเสีย่งของการพัฒนาท่ีเกีดจากการเสนอแผนงานสรางเขื่อนไฟ
ฟาน้ําตก  
การประเมีนไดครอบคลุมหัวขอตางๆ อยางกวางขวาง 
ที่ระบุถึงกระบวนการรวมมอืระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน 
และหนวยงานที่ไมใชรัฐ หัวขอตางๆ 
ที่ไดนํามาปรึกษาหารือกันประกอบดวย อุทกวิทยาและสารตกตะกอน 
ระบบน้ําและเกษตรกรรม การประมง ระบบสังคม 
เศรฐศาสรและการดํารงชีพ การเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศ 
และการพัฒนาพลังงาน 
การประเมีนยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมไดวิเคราะหกวางขึ้นดานเศรฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมของการพัฒนาโครงการที่เสนอ  
ประกอบกับการศึกษาที่ไดจัดทําขึ้น 
และการจัดเก็บขอมูลที่แผนงานไดทําขึ้นนั้น MRCMRCMRCMRC 
ยังมีแผนงานในการใชขอมูลที่เสนอโดยคณะวิชาการการประเมีนเขาใ
นการปรับปรุงความสามารถ เพือ่ใหคําแนะนําแดประเทศสมาชิกของ 
MRCMRCMRCMRC  
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นายเจเรมี เบอรด CEOCEOCEOCEO ของเลขาธิการ MRCMRCMRCMRC ไดกลาววา 
ชวงการประเมีนผลกระทบจะชวยปรับปรุงความสามารถของ MRCMRCMRCMRC    
ในการใชความรูดานวิทยาศาสตรเขาในการกําหนดขนาดของผลกระท
บ และโอกาศ รวบรวมทัศนะตางๆ 
ของผูที่เก่ียวของตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และการใชขอมูลเพ่ือชวยรัฐบาลในการตัดสินใจ 
นายเจเรมี เบอรด ยังกลาวตอไปวา 
รัฐบาลของประเทศสมาชิกไดแสดงความปรารถนาอยางจริงจังที่จะเขาใ
จอยางลึกซึ้งเก่ียวกับโอกาศ 
และความเสีย่งทั้งหมดของโครงการสรางเขื่อนไฟฟาน้ําตกที่ถูกเสนอ 
เฉพาะอยางยิ่งโครงการท่ีอยูในภูมิภาค 
ตองผานกระบวนการพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง 
กอนท่ีจะมีการตัดสนิใจในการอนุมัติโครงการ ตัวแทนจากประเทศจีน 
ก็กําลังเขารวมการศึกษาระบบนิเวศวิทยา เพ่ือแมน้ําสากล หรือ 
(Ecosystem Study Commission for International Rivers 
(ESCIR)) เพ่ือใหมคีวามเขาใจที่ชัดเจน 
ลึกซ้ึงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกีดข้ึน 
ที่เปนผลพวงจากการพัฒนาเข่ือนในแมน้ําตอนบนของประเทศจีน  
ความกดดันดานการพัฒนา อยางเชนการเกษตรท่ีเขมขน 
โครงการกอสรางขนาดใหญ และเข่ือนไฟฟาน้ําตก 
ลวนเปนไพคุกคามตอระบบนิเวศของแมน้ํา การดํารงชีพ 
และความถาวรของประชากรกวา 60 ลานคนที่ สวนมากเปนชาวนา 
และชาวประมง  ตองพ่ึงผลิตผลจากแมน้ําโขงอยางหลีกเลีย่งไมได 
MRCMRCMRCMRC ก็ตระหนักดวีาสถานการในขณะนี้ไมไดเปนหนาที่ของ MRCMRCMRCMRC 
เพียงฝายเดยีว 
เชนในการวิเคราะหแผนงานการพัฒนาแองน้ําที่กําลังทําอยู 
แตยังรวมไปถึงการประสานงานระหวางรัฐบาลแหงชาติกับนักพัฒนา 
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และการปรึกษาหารือในระดับภูมิภาควาดวยการคาขายพลังงานขามชา
ติ 
การประเมีนผลไดสรางโอกาศในการรวบรวมองคประกอบตางๆเขาดวย
กัน เพื่อการพิจารณาแบบเบ็ดเสร็จ  
การประชุมไดใหผูเขารวมประชุมปรึกษาหารือรางรายงานเกี่ยวกับผลก
ระทบ ซึ่งจะชวยใหมีการประเมีนอยางเปนระบบ 
และใหคําแนะนําตอยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานไฟฟาน้ําตกในเขตแ
มน้ําโขงที่เปนทางเลือกแบบตางๆ 
เชนการกระจายตนทุนและผลประโยชนในภูมิภาค 
เพ่ือการพัฒนาเศรฐกิจ ความเทาเทียมกันในสังคม 
การปองกันสิ่งแวดลอม รวมท้ังผูท่ีไดรับผลกระทบและผูที่เก่ียวของ 
รายงานนี้จะนําไปปรึกษาหารือในที่ประชุม เพ่ือให MRCMRCMRCMRC 
รวบรวมทัศนะและจัดทําความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาตั
ดสินใจในโครงการตางๆ ของประเทศสมาชิก MRCMRCMRCMRC 
ตามขอตกลงแมน้ําของป 1995 ประเทศสมาชิกของ MRCMRCMRCMRC 
ตองมีการปรึกษาหารือลวงหนากอนที่จะมีการสรางเขื่อนในแมน้ําโขง 
โครงการพัฒนาตางๆ 
ในเขตลุมแมน้ําโขงที่ถูกเสนอตองผานการปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิ
การ เพ่ือชวยใหประเทศสมาชิกเปนเอกฉันทวา โครงการนั้นๆ 
สามารถดําเนีนการไดหรือไม ถาไดตองมีเงื่อนไขอยางไร  
ถาตองการรปูภาพใหตดิตอขอไดถาตองการรปูภาพใหตดิตอขอไดถาตองการรปูภาพใหตดิตอขอไดถาตองการรปูภาพใหตดิตอขอได        
สาํหรบัขอมูลเสาํหรบัขอมูลเสาํหรบัขอมูลเสาํหรบัขอมูลเพิ่พิพ่ิ่พิ่มเมเมเมเติตติิติม โปรดตดิตอ นาย แอนโทน ีดูซาน ม โปรดตดิตอ นาย แอนโทน ีดูซาน ม โปรดตดิตอ นาย แอนโทน ีดูซาน ม โปรดตดิตอ นาย แอนโทน ีดูซาน 
A/Communication Officer, MRCS Tel: 856 20 208 9713. A/Communication Officer, MRCS Tel: 856 20 208 9713. A/Communication Officer, MRCS Tel: 856 20 208 9713. A/Communication Officer, MRCS Tel: 856 20 208 9713. EEEE----mailmailmailmail: : : : 
damian@mrcmekong.orgdamian@mrcmekong.orgdamian@mrcmekong.orgdamian@mrcmekong.org        ----    Website: Website: Website: Website: www.mrcmekong.orgwww.mrcmekong.orgwww.mrcmekong.orgwww.mrcmekong.org   


