
คาํถามท่ีถามบอ่ยเก่ียวกับการปรึกษาหาหรือลว่งหน้าในกรณีโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ปาก
ลาย  

แปลอยา่งไมเ่ป็นทางการจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ 

 

1. กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงคืออะไร? 

การปรึกษาหารือลว่งหน้าเป็นหน่ึงในสามกระบวนการของระเบียบปฏิบัติในการแจง้
เตือน ปรึกษาหารือลว่งหน้า และขอ้ตกลง (PNPCA) การปรึกษาหารือลว่งหน้าเป็นกระบวน
การสาํหรับประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเพ่ืออภิปรายและประเมินผล
ประโยชน์และความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับโครงการท่ีนําเสนอเก่ียวกับนํา้ใด ๆ ท่ีอาจจะมีผลก
ระทบอยา่งมีนัยสาํคัญตอ่รูปแบบการไหลของแมนํ่า้โขงสายประธาน คุณภาพนํา้ และเง่ือนไข
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสังคมอ่ืน ๆ 

ประเทศสมาชิกใด ๆ (ประเทศท่ีดาํเนินการแจง้เตือน) ท่ีตัง้ใจจะดาํเนินโครงการ จะ
ตอ้งแจง้เตือนประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ (ประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือน) และให้ขอ้มูลขา่วสารท่ีมี
อยูแ่กป่ระเทศสมาชิกเหลา่นัน้ กระบวนการดังกลา่วจะทาํให้ประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือน
ประเมินผลกระทบท่ีเป็นไปไดต้อ่เขตพ้ืนท่ีและแสดงความคดิเหน็ตอ่โครงการนัน้ ๆ 

กระบวนการน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้คณะกรรมการร่วม (JC) หาขอ้ตกลงร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการใชนํ้า้อยา่งมีประโยชน์สูงสุดและป้องกันการใชนํ้า้ท่ีสิน้เปลือง และเพ่ือทาํการตัดสนิใจ
บนเง่ือนไขท่ีมีการเหน็ชอบร่วมกันสาํหรับการดาํเนินโครงการ 

กระบวนการแจง้เตือนลว่งหน้าไมเ่ก่ียวขอ้งกับการรับรองการใชนํ้า้ตามโครงการท่ี
เสนอขอ แตเ่ป็นการออกแบบให้ประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือนให้ความคดิเหน็แกป่ระเทศท่ีนํา
เสนอเพ่ือท่ีจะไดมี้มาตรการท่ีชัดเจนในการหลีกเล่ียง ลดทอนผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในระดับขา้มพรมแดน และเพ่ือท่ีจะหาวธีิการท่ีดีกวา่ท่ีจะแบง่ปันผลประโยชน์ร่วมกัน  

สิง่เหลา่น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากกระบวนการ PNPCA ซ่ึงการปรึกษาหารือลว่งหน้าท่ีกาํหนด
ไวใ้น PNPCA นัน้ไมใ่ชเ่ป็นสทิธ์ิในการยับยัง้ปฏิเสธโครงการหรือเป็นการสร้างมติสทิธ์ิ
เอกฉันทใ์นการใชนํ้า้โดยประเทศสมาชิกเพียงดา้นเดียว โดยไมมี่การพิจารณาโดยไมค่าํนึงถึง
สทิธ์ิและขอ้กังวลของประเทศอ่ืน ๆ  

 

2. ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการแจง้เตือนทัง้อีกสามประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือน มีสทิธ์ิท่ีจะ
คัดคา้นหรือตอ่ตา้นโครงการหรือไม ่? 



ไม ่

ขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 ไดก้ลา่วไวอ้ยา่งชัดเจนในกระบวนการปรึกษาหารือ
ลว่งหน้าวา่ไมใ่ชส่ทิธ์ิของประเทศใด ๆ ในการคัดคา้นโครงการหรือ ประเทศใด ๆ จะมีสทิธ์ิใน
การมีสทิธ์ิท่ีประเทศใดๆจะดาํเนินการตามการใชแ้มนํ่า้ท่ีไดรั้บขอ้เสนอ โดยไมไ่ดพิ้จารณา
สทิธ์ิและขอ้กังวลของประเทศอ่ืนๆ ริมนํา้  

 

3. การปรึกษาหารือลว่งหน้าเป็นกระบวนการรับรองท่ีจาํเป็นสาํหรับโครงการท่ีนําเสนอหรือ
ไม ่? 

ไม ่

การปรึกษาหารือลว่งหน้าไมใ่ชก่ระบวนการท่ีจะมองหาตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกใด ๆ สาํหรับการดาํเนินโครงการนัน้ ๆ แตเ่ป็นการให้โอกาสประเทศท่ีไดรั้บ
การแจง้เตือนทบทวนพิจารณาโครงการและยกแสดงหากมีขอ้กังวลท่ีสมเหตุสมผลเก่ียวกับ
ผลกระทบขา้มพรมแดนดา้นสิง่แวดลอ้มและผูค้น ซ่ึงหากมีขอ้กังวลเหลา่นัน้ และยังให้
ประเทศตา่ง ๆ ไดนํ้าเสนอโครงการเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีดีข้ึนกับขอ้กังวลเหลา่น้ีและเพ่ือ
กาํหนดแนวทางในการแกไ้ขขอ้กังวลเหลา่นัน้  

ยกตัวอยา่งอันเน่ืองมาจากความพยายามในการตอบสนองตอ่ขอ้ความกังวลท่ีเกิดข้ึน
จากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในชว่งการปรึกษาหารือลว่งหน้ากรณีการสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซ
ยะบุรี รัฐบาลลาวไดย้อมรับท่ีจะปรับปรุงและปรับเปล่ียนการออกแบบเข่ือนของโครงการเพ่ือ
หลีกเล่ียง ลดทอนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รัฐบาลลาวและผูพั้ฒนาไดล้งทุนในการปรับแก้
การออกแบบเข่ือนอยา่งมีนัยสาํคัญเพ่ือแกไ้ขประเดน็ปัญหาการอพยพของปลาและตะกอนดิน 

ซ่ึงทัง้สองประเดน็น้ีเป็นขอ้กังวลหลักท่ีเกิดข้ึนระหวา่งในชว่งการปรึกษาหารือลว่งหน้า  

 

4. ขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 ไดร้ะบุประเภทโครงการท่ีตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการ
น้ีหรือไม ่? 

ใช ่

ขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 และระเบียบปฏิบัติในการแจง้เตือน ปรึกษาหารือลว่ง
หน้า และขอ้ตกลง (PNPCA) ไดก้าํหนดประเภทของโครงการตามพ้ืนท่ีทางภูาูมิศาสตร์และ
การใชท้รัพยากรนํา้ในลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่งท่ีจะถูกนํามาใชต้ามฤดูกาลในแตล่ะปี  

โครงการท่ีไมมี่อา่งเกบ็นํา้ท่ีตัง้อยูบ่นแมนํ่า้โขงสายประธานถูกกาํหนดให้ดาํเนินการ
ตามกระบวนการ PNPCA นอกจากน้ี ขอ้ตกลงแมนํ่า้โขงและ PNPCA ไดเ้รียกร้องให้เกิดการ



ปรึกษาหารือลว่งหน้าท่ีจะมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคัญตอ่รูปแบบการไหลของแมนํ่า้โขงสาย
ประธานและคุณภาพนํา้ท่ีมีลักษณะขา้มพรมแดนตามธรรมชาติ 

มากไปกวา่นัน้ โครงการการใชนํ้า้หรือผันนํา้สามประเภทท่ีตอ้งดาํเนินการตามการปรึกษา
หารือลว่งหน้า รวมไปถึงโครงการตอ่ไปน้ี  

(1) โครงการบนแมนํ่า้โขงสายประธานใด ๆ ท่ีใชนํ้า้ภายในลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่งในชว่งฤดู
แลง้ 

(2) โครงการใด ๆ ท่ีมีการผันนํา้จากแมนํ่า้โขงสายประธานไปยังลุม่นํา้อ่ืน ๆ ในชว่งฤดูฝน 

และ 

(3) โครงการใด ๆ ท่ีมีการผันนํา้สว่นเกินไปยังแมนํ่า้อ่ืน ๆ ภายในลุม่นํา้ในชว่งฤดูแลง้  

 

5. การปรึกษาหารือลว่งหน้าใชเ้วลานานเทา่ไร ? 

โดยท่ัวไปแลว้กระบวนการน้ีใชเ้วลาประมาณหกเดือน หากคณะกรรมการร่วม ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีประกอบดว้ยตัวแทนจากประเทศสมาชิกทัง้สี่ประเทศท่ีมีตาํแหน่งระดับหัวหน้า
กรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรึกษาหารือลว่งหน้า พิจารณาวา่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากข้ึนในการ
อภิปราย และกส็ามารถขยายระยะเวลาในการปรึกษาหารือลว่งหน้าได ้ 

 

6. เกิดอะไรข้ึนบา้งในกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า ? 

การปรึกษาหารือลว่งหน้าเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือประเทศสมาชิกทัง้หมดของคณะกรรมการร่วม
ไดรั้บการแจง้เตือนจากเอกสารโครงการ โดยในชว่งเวลาหกเดือนน้ี คณะกรรมการร่วมจะได้
ทบทวนมุมมองดา้นเทคนิคของโครงการเพ่ือกาํหนดความยนิยอมท่ีสอดคลอ้งกับเขา้กันได้
ระหวา่งกระบวนการของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงในดา้นเร่ืองของรูปแบบการไหลของนํา้
และคุณภาพนํา้ มีการประเมินผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเป็นไปไดต้อ่สิง่แวดลอ้มและวถีิชีวติ
ความเป็นอยู ่และแนะนําแนวทางการแกไ้ขเพ่ือตอบสนองขอ้กังวลกอ่นจะสรุปกระบวนการ 

ในกรณีเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ปากลาย กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนอยา่งเป็น
ทางการในวันท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

การทบทวนเอกสารจะเป็นการกาํหนดความเขา้กันกาํหนดความยนิยอมท่ีสอดคลอ้ง
กับแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้สาํหรับขอ้เสนอเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ในลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่ง
ท่ีไดตี้พิมพใ์นปี พ.ศ. 2552 ( PDG 2009) 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf


ถึงแมว้า่การเขา้มามีสว่นร่วมของสาธารณะไมใ่ชเ่ง่ือนไขท่ีจาํเป็นของกระบวนการ แต่
ประเทศสมาชิกกไ็ดเ้หน็ชอบในความสาํคัญและการมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง ในระดับ
ชาติจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสาร การประชุมปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งตามลาํดับ
เวลา และตามมาดว้ยกลไกในระดับชาติและไดมี้การดาํเนินการในประเทศตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาํหรับในระดับภูมิภาค การแบง่ปันขอ้มูลขา่วสารและการประชุมกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งจะไดรั้บ
การดาํเนินการดว้ยเชน่กัน โดยอาจจะมีการลงพ้ืนท่ีในโครงการหากจาํเป็น 

รายงานการทบทวนทางเทคนิค ซ่ึงอาจรวมผลการศกึษาจากการแบง่ปันขอ้มูลขา่วสาร
และการปรึกษาหารือในระดับชาติจะไดรั้บการนําเสนอตอ่คณะกรรมการร่วม  

หลังจากนัน้ ประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือนจะสง่ แบบฟอร์มการตอบรับอยา่งเป็น
ทางการ ให้กับสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเพ่ือท่ีจะไดรั้บการบันทึกขอ้คดิ
เหน็เอาไว ้  

ขัน้ตอนสุดทา้ยสาํหรับคณะกรรมการร่วมคือการจัดการประชุมเพ่ืออภิปรายการปรึกษา
หารือลว่งหน้าของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกันเพ่ือให้เกิดการใชนํ้า้ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดและป้องกันการใชนํ้า้ท่ีสิน้เปลือง และเพ่ือกาํหนดการตัดสนิใจท่ีประกอบไป
ดว้ยการเหน็ชอบตามเง่ือนไขของโครงการ  

คลิก  ท่ีน่ี  สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานสาํหรับกระบวนการท่ีมีระยะเวลาหก
เดือน  

 

7. ขอ้กาํหนดท่ีไดรั้บการเหน็ชอบแลว้สามารถดาํเนินการปรับเปล่ียนภายหลังการกอ่สร้างหรือ
ดาํเนินโครงการไปแลว้หรือไม ่? สามารถเพิม่เติมขอ้กาํหนดใดๆในขัน้ตอนน้ีหรือไม ่?  

ขอ้กาํหนดเชน่น้ีอาจจะไดรั้บการพิจารณาตอ่ไปไดแ้มว้า่กระบวนการปรึกษาหารือลว่ง
หน้าจะไดด้าํเนินการจนเสร็จสิน้แลว้ เน่ืองจากขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 ไดก้าํหนด “ขอ้
ตกลง” วา่ขอ้กาํหนดตา่งๆจะตอ้งไดรั้บการดาํเนินการภายใตก้ระบวนการปรึกษาหารือลว่ง
หน้าในฐานะท่ีเป็นฉันทามติท่ีปฏิบัติไดจ้ริงและสามารถเปล่ียนแปลงได ้

แผนปฏิบัติการร่วม เชน่ โครงการเข่ือนปากเบง สามารถเป็นกลไกในการพิจารณา
มาตรการเพิม่เติมสาํหรับประเทศท่ีแจง้เตือน หากไดรั้บการเหน็ชอบโดยคณะกรรมการร่วม  

 

8. ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ สามารถทาํอะไรไดบ้า้งหากพบวา่สิง่แวดลอ้มในพ้ืนท่ีนัน้ไดรั้บผลกระ
ทบจากโครงการในภายหลังอยา่งมีนัยสาํคัญ ? 



ขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 ไดใ้ห้กรอบการทาํงานในการป้องกันและหยุดผลกระ
ทบท่ีอันตราย ประเทศตา่งๆควรแจง้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตอ่คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง และ
ประเทศท่ีกอ่ให้เกิดผลกระทบจะตอ้งหยุดการดาํเนินการใดๆท่ีทาํให้เกิดผลกระทบเหลา่นัน้
ในทันทีจนกวา่จะมีการระบุสาเหตุท่ีกอ่ให้เกิดผลกระทบนัน้ ซ่ึงขอ้ตกลงแมนํ่า้โขงไดก้าํหนด
ขัน้ตอนการรับผิดชอบความเสยีหายโดยภาคีเครือขา่ยจะไดร่้วมกันดาํเนินการตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ  

 

9.จาํเป็นหรือไมท่ี่คณะกรรมการร่วมจะตอ้งหาขอ้สรุปในการปรึกษาหารือลว่งหน้าใน
โครงการท่ีมีการนําเสนอ ? 

ไมจ่าํเป็น 

คณะกรรมการร่วมไมไ่ดมี้ขอ้บังคับท่ีจะตอ้งหาขอ้ตกลงให้ไดก้อ่นการดาํเนินการตาม
ขอ้เสนอโครงการ โดยกระบวนการแจง้เตือน หารือลว่งหน้า และขอ้ตกลงไดก้ลา่วไวว้า่คณะ
กรรมการร่วมควรตกลงร่วมกันได ้แตห่ากคณะกรรมการร่วมไมส่ามารถหาขอ้สรุปร่วมกันได ้

ขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการร่วมกจ็ะกลายมาเป็นสว่นหน่ึงของบันทึกการใชง้านเพ่ือการ
อา้งอิงในอนาคต ซ่ึงการตัดสนิใจในขัน้ตอนสุดทา้ยวา่จะให้มีการดาํเนินการตอ่หรือไมนั่น้จะ
ข้ึนอยูกั่บประเทศท่ีสง่ขอ้เสนอโครงการท่ีจะดาํเนินการตอ่ไปหลังจากไดมี้การพิจารณาและ
แกไ้ขปัญหาดา้นขอ้กังวลเก่ียวกับความชอบธรรมตา่ง ๆ ของประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือนและ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีแลว้  

 

10. จะเกิดอะไรข้ึนหากคณะกรรมการร่วมไมส่ามารถหาขอ้สรุปร่วมกันในกระบวนการ
ปรึกษาหารือลว่งหน้าได ้หรือตกลงในเง่ือนไขเพ่ือท่ีจะกอ่ให้เกิดการใชแ้มนํ่า้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หรือการป้องกันการใชแ้มนํ่า้ท่ีสิน้เปลือง ? 

หากคณะกรรมการร่วมไมส่ามารถหาขอ้สรุปตามขอ้ตกลงของกระบวนการปรึกษา
หารือลว่งหน้าได ้พวกเขาอาจสง่ประเดน็ดังกลา่วตอ่ไปยังหน่วยงานของคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขงในระดับสูงข้ึน ซ่ึงกคื็อคณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง ซ่ึงประกอบดว้ย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรนํา้และสิง่แวดลอ้มจากประเทศสมาชิกทัง้สี่ประเทศ หาก
คณะมนตรีไมส่ามารถตัดสนิใจในประเดน็ดังกลา่วได ้กอ็าจสง่ตอ่ประเดน็น้ีไปยังรัฐบาลของ
ทัง้สี่ประเทศเพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกันผา่นชอ่งทางทางการทูต และจากขอ้ตกลงร่วมกัน หาก
รัฐบาลมองวา่จาํเป็นกอ็าจมีการไกลเ่กล่ียและดาํเนินการผา่นชอ่งทางทางกฎหมายระหวา่ง
ประเทศได ้

 



11. เพราะเหตุใดคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรึกษาหารือลว่งหน้า ? 

กระบวนการน้ีมีประโยชน์อยา่งไร?  

ขอ้เสนอโครงการการใชแ้มนํ่า้ท่ีไดมี้การร้องขอให้มีการปรึกษาหารือลว่งหน้านัน้มักจะ
เป็นโครงการท่ีกอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและผูค้นอยา่งมีนัยสาํคัญ ดังนัน้ จึงเป็นสิง่
จาํเป็นท่ีจะให้โอกาสประเทศอ่ืนๆไดท้าํการประเมินและให้ขอ้คดิเหน็ตอ่ขอ้เสนอการดาํเนิน
โครงการของประเทศนัน้ๆดว้ย  

กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้ามีเป้าหมายเพ่ือป้องกันผลกระทบขา้มพรมแดนท่ี
สาํคัญตอ่ชุมชนริมนํา้และสิง่แวดลอ้มท่ีอยูเ่หนือนํา้และปลายนํา้และยังมุง่ม่ันท่ีจะป้องกันการ
ใชนํ้า้ท่ีสิน้เปลือง และทาํให้เกิดการใชแ้มนํ่า้อยา่งเป็นประโยชน์สูงสุด 

คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเคยมีประสบการณ์ในกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า
แลว้สามโครงการ คือ โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซยะบุรี ดอนสะโฮง และปากเบง ซ่ึง
โครงการทัง้ทัง้หมดน้ีตัง้อยูบ่นแมนํ่า้โขงสายประธานในสปป.ลาว ซ่ึงโครงการทัง้สามน้ีแสดง
ให้เหน็ถึงความกา้วหน้าของขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 และคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง ท่ี
แสดงให้เหน็ถึงจิตวญิญาณและความร่วมมือของประเทศสมาชิก 

ในโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซยะบุรี กระบวนการน้ีไดท้าํให้รัฐบาลลาวและผูพั้ฒนา
ดาํเนินการประเมินผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและลงทุนเพิม่เติมกวา่ร้อยลา้นดอลลาร์สหรัฐ
เพ่ือปรับปรุงการออกแบบเข่ือนเพ่ือแกไ้ขประเดน็การอพยพของปลาและตะกอนดิน ซ่ึงเป็นขอ้
กังวลสองขอ้หลักท่ีถูกหยบิยกข้ึนมาในชว่งการปรึกษาหารือลว่งหน้า  

ในโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ปากเบง คณะกรรมการร่วมไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกันในชว่ง
สุดทา้ยของกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าระยะเวลาหกเดือน ซ่ึงหน่วยงานดังกลา่วไดอ้อก
แถลงการณ์ โดยกลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงใน
การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการร่วม (JAP) เพ่ือจัดให้มีกลไกในการดาํเนินการเพ่ือทาํให้เกิด
ขอ้คดิเหน็ การแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารและความรู้ระหวา่งสปป.ลาวและคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขงท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบ การกอ่สร้าง และการดาํเนินโครงการท่ียังมีอยูใ่น
ปัจจุบัน  

หากโครงการเหลา่น้ีดาํเนินการโดยปราศจากการปรึกษาหารือลว่งหน้า กจ็ะไมมี่การ
แบง่ปันขอ้มูลขา่วสารและการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกอยา่งเปิดเผย โดยในโครงการ
เข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซยะบุรี ดอนสะโฮง และปากเบงนัน้ หากไมมี่การปรึกษาหารือลว่งหน้า ก็
จะไมมี่การปรับปรุงการออกแบบเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซยะบุรี ซ่ึงกระบวนการปรึกษาหารือลว่ง
หน้าจาํเป็นตอ้งมีการประเมินทางวทิยาศาสตร์และการอาํนวยความสะดวกโดยคณะทาํงานมือ
อาชีพท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดจากสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง มีความพยายามท่ี



จะสร้างสมดุลระหวา่งผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกทัง้สี่ประเทศ และความย่ังยืนทางสิง่
แวดลอ้มและสังคมในลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่ง 

 

12. มีใครเก่ียวขอ้งบา้งในกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า ? 

การปรึกษาหารือลว่งหน้าไดรั้บการดาํเนินการโดยคณะกรรมการร่วม ซ่ึงประกอบดว้ย
หน่วยงานท่ีมีตัวแทนจากขา้ราชการระดับอาวุโสจากประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศ และไดรั้บ
การสนับสนุนดา้นเทคนิคและการบริหารโดยสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง 

ซ่ึงประเทศสมาชิกในคณะกรรมการแมนํ่า้โขงระดับชาติและสาํนักงานเลขาธิการจะบริหาร
จัดการประชุมความร่วมมือในระดับชาติ และสนับสนุนคณะกรรมการร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะทาํงานคณะกรรมการร่วม (JCWG) ดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือชว่ย
เหลือคณะกรรมการร่วมในชว่งการดาํเนินการตามกระบวนการ PNPCA คณะทาํงานคณะ
กรรมการร่วมท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง จะ
พิจารณาทบทวนในหลายแงมุ่ม เชน่ การไหลของนํา้ ความปลอดภัยของเข่ือน การอพยพของ
ปลา การไหลของตะกอนดิน ผลกระทบดา้นการเดินเรือ สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกิจ-สังคม  

องคก์รประชาสังคมและประชาชนท่ัวไปจะไดเ้ขา้มามีสว่นร่วมโดยคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขงระดับชาติในแตล่ะประเทศ ในระหวา่งการดาํเนินการแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารและ
การปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  

ในระดับภูมิภาค จะมีการจัดประชุมปรึกษาหารือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีสองครัง้ในกรณี
โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ปากลาย ซ่ึงไดมี้การเรียกร้องขอให้ภาคสาธารณะมีสว่นร่วม 

 

 

13. บทบาทของสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงในกระบวนการดังกลา่วคือ
อะไร ? 

สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงจะชว่ยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือ
ประเมินมุมมองในดา้นเทคนิคของโครงการและอาํนวยความสะดวกในการประชุมคณะ
กรรมการร่วม  

สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงร่วมกันกับสาํนักงานเลขาธิการคณะ
กรรมการแมนํ่า้โขงระดับชาติในแตล่ะประเทศสมาชิก จะชว่ยอาํนวยความสะดวกในการ
ปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในระดับชาติและภูมิภาค เพ่ือรวบรวมขอ้คดิเหน็และขอ้



กังวลตา่ง ๆ จากผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งท่ีแตกตา่งกันและจากภาคีอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจตอ่กรณี
ศกึษาของประเทศท่ีทาํการนําเสนอมาพิจารณา สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้
โขงจะชว่ยอาํนวยความสะดวกในการปรึกษาหารือร่วมกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งดว้ยความประสงค์
ดี และจัดทาํเอกสารเก่ียวกับประเดน็และขอ้คดิเหน็อยา่งเป็นระบบ และแสดงให้เหน็ประเดน็ท่ี
จะไดรั้บการพิจารณาโดยหน่วยงานของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงรวมทัง้ให้ขอ้คดิเหน็ตอ่
ประเดน็ตา่ง ๆ  

หลังจากการปรึกษาหารือสิน้สุดลง สาํนักงานเลขาธิการจะดาํเนินการตอ่เพ่ือเพิม่เติม
ขอ้คดิเหน็ดา้นเทคนิคลงไปในโครงการ หากมีความจาํเป็น  

 

14. มีประเดน็อะไรบา้งท่ีควรจะไดรั้บการพิจารณาในชว่งการทบทวนทางเทคนิคของเอกสาร
โครงการท่ีสง่มา ? 

การทบทวนทางเทคนิคมุง่เน้นไปท่ีแนวคดิท่ัวไปของโครงการจากการศกึษาความเป็น
ไปไดแ้ละการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทางสังคมตามขอ้เสนอของโครงการ ซ่ึงจะได้
มีการประเมินโครงการตอ่ไปตามแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้ของโครงการท่ีนําเสนอบนลุม่
แมนํ่า้โขงตอนลา่งสายประธานซ่ึงไดรั้บการตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2552  (PDG 2009)และจะกาํหนด
ชอ่งวา่งในการทาํงานและมีการทบทวนหากมีความจาํเป็น โดย PDG 2009 จะให้ทศิทางเป้า
หมายการดาํเนินการ การออกแบบและดาํเนินการตามหลักการลดผลกระทบ รวมไปถึงการ
ติดตามความสอดคลอ้งและการบริหารจัดการท่ีดี และ PDG 2009 น้ียังเขา้มาตอบสนองการ
ทาํงานกับประเดน็เฉพาะตา่ง ๆ ท่ีพิจารณาโดยคณะทาํงานคณะกรรมการร่วม 

 

15. การแจง้ความคืบหน้าเก่ียวกับแนวทางการออกแบบเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้บนแมนํ่า้โขงสาย
ประธานท่ีกาํลังดาํเนินการอยูใ่นลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่ง (DG 2018) จะชว่ยสนับสนุน
กระบวนการแจง้เตือนลว่งหน้าอยา่งไร ?  

โดยรวมแลว้การทบทวนทางเทคนิคจะเป็นการปรึกษาหารือตามกระบวนการออกแบบ
เบ้ืองตน้ของโครงการหรือ PDG 2009 เพราะกระบวนการดังกลา่วเป็นกรอบการทาํงานเพียง
หน่ึงเดียวท่ีไดรั้บการรับรองตามกระบวนการทบทวนทางเทคนิค  อยา่งไรกต็าม การดาํเนิน
การเหลา่น้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้แสดงขอ้คดิเหน็และเสนอแนะตอ่ผูพั้ฒนาโครงการและรัฐบาล
ลาวในประเดน็ท่ียังไมไ่ดรั้บการดาํเนินการและประเดน็ท่ียังมีความกาํกวมตามกระบวนการ 

PDG 2009 ภายหลังการดาํเนินการปรึกษาหารือลว่งหน้า และจะไดนํ้าเสนอแนวทางการ
ออกแบบเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้บนแมนํ่า้โขงสายประธานตามแนวทาง DG 2018 ร่วมกันตอ่ไป 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/Preliminary-DG-of-LMB-Mainstream-dams-FinalVersion-Sept09.pdf


16. องคก์รหรือกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีจะเขา้มามีสว่นร่วมในการปรึกษาหารือระหวา่งผูท่ี้มี
สว่นเก่ียวขอ้งหรือเขา้ร่วมการประชุมแบง่ปันขอ้มูลขา่วสารอยา่งไร ?  

ความรับผิดชอบในการปรึกษาหารือภายในประเทศหรือการประชุมแบง่ปันขอ้มูล
ขา่วสารเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการแมนํ่า้โขงระดับชาติ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานความร่วมมือจากประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศ จะมีหน้าท่ีในการวางแผนการ
ประชุมตา่ง ๆ ในประเทศเหลา่นัน้ โดยจะไดรั้บการสนับสนุนทางเทคนิคจากสาํนักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง  

เม่ือพิจารณาบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้จากสามโครงการกอ่นหน้าน้ีในกรณีขอ้เสนอ
โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ไซยะบุรี ดอนสะโฮง และปากเบงนัน้ สาํนักงานเลขานุการคณะ
กรรมาธิการแมนํ่า้โขงไดเ้ร่ิมตน้รวบรวมผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งท่ีมีขอ้กังวลเก่ียวกับกระบวนการ
ปรึกษาหารือลว่งหน้า ให้เขา้มาดาํเนินการแบง่ปันขอ้มูลขา่วสารอยา่งกวา้งขวางและโปร่งใส
บน เวบ็ไซต ์ของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง โดยสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้
โขงไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นในการให้สาธารณชนมีเวลาเพียงพอในการทบทวนแผน
โครงการ ขอ้มูลของโครงการจึงปรากฏอยูบ่นหน้าเวบ็ไซตข์องคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง
ทันทีหลังจากไดรั้บฉันทามติในการประชุมคณะทาํงานคณะกรรมการร่วมครัง้แรก  

ผูท่ี้มีสว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลไดท่ี้: 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropo

wer-project/ 

นอกจากน้ี จะไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามกาํหนดเวลาในกระบวนการ 

รวมถึงภาพรวมของลักษณะเดน่ของโครงการ ประเดน็ขอ้เสนอของโครงการ และขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกับโครงการ 

จากนัน้จะมีการดาํเนินการประชุมปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งในระดับภูมิภาค
จาํนวนสองครัง้ และมีการแบง่ปันขอ้มูลขา่วสารและการปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบในระดับประเทศอีกหลายครัง้ และเพ่ือท่ีจะให้เกิดการมีสว่นร่วมจากผูมี้สว่น
เก่ียวขอ้งมากข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมจากทุกภาคสว่น องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน สถาบันวจัิย นัก
วชิาการ ผูพั้ฒนา สื่อ และอ่ืน ๆ จะไดรั้บการตอ้นรับให้เขา้ร่วม ซ่ึงคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง
จะให้การสนับสนุนทางการเงนิสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมจากองคก์รท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งมาก หาก
พวกเขาประสบปัญหาดา้นการเงนิ  

คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงทาํงานบนแนวทางการมีสว่นร่วมผา่นการร่วมมือกัน การมี
สว่นร่วมระหวา่งผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง และการเขา้มามีสว่นร่วมของชุมชน โดยคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขงให้ความสาํคัญเก่ียวกับความคดิเหน็และขอ้กังวลของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งและภาคีท่ีมี
ความสนใจเก่ียวกับความเป็นอยูข่องผูค้นบนลุม่แมนํ่า้โขง สาํนักงานเลขาธิการคณะ

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/


กรรมาธิการแมนํ่า้โขงไดด้าํเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพ่ือสนับสนุนประเทศในแมนํ่า้โขงเพ่ือปรับ
เปล่ียนนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาและการบริหารจัดการลุม่แมนํ่า้โขงอยา่งย่ังยืน 

ในระหวา่งกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า พวกเราไดด้าํเนินการเตม็ท่ีเพ่ือปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การมีสว่นร่วมกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกับกระบวนการท่ีกาํลังดาํเนินอยู ่โดยรวมไป
ถึงการแบง่ปันขอ้มูลขา่วสาร การประชุมผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งและการปรึกษาหารือ คณะ
กรรมาธิการแมนํ่า้โขงยนิดีตอ้นรับขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทุกคนท่ีมี
ความกังวลผา่นกลอ่งขอ้คดิเหน็ของพวกเรา ท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง
และสามารถเขา้ถึงไดท่ี้น่ี:  http://www.mrcmekong.org/stakeholder-consultations 

 

17.มีตัวแทนขององคก์รประชาสังคมในคณะทาํงานคณะทาํงานคณะกรรมการร่วม (JCWG) 

หรือไม?่ 

ไมมี่ 

คณะทาํงานคณะกรรมการร่วม ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้คาํปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีมีตัวแทน
มาจากสว่นของรัฐบาลของประเทศสมาชิกทัง้สี่ประเทศ โดยไมมี่ตัวแทนขององคก์รภาคประชา
สังคมใน ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางให้สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขง
อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการตามกระบวนการและอภิปรายประเดน็ท่ีเกิดข้ึน หน้าท่ี
ของคณะทาํงานคณะกรรมการร่วมคือการชว่ยเหลือคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขงในการดาํเนินการตามกระบวนการ PNPCA และให้ขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็นตอ่
สาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการท่ีไดแ้จง้เตือนลว่งหน้า
วา่เป็นไปตามการปรึกษาหารือลว่งหน้าหรือขอ้ตกลงตามหลักการท่ีอยูใ่นขอ้ตกลงแมนํ่า้โขง 

พ.ศ. 2538 หรือไม ่ซ่ึงเป็นไปตามขอ้มูลท่ีไดใ้ห้ตามกระบวนการของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้
โขง ประเทศสมาชิกประกอบดว้ยตัวแทนจากประเทศสมาชิกในลุม่แมนํ่า้โขงตอนลา่งทัง้สี่
ประเทศโดยท่ีสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นเทคนิคและ
การบริหารจัดการ  

 

18. คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงจะใชมุ้มมองร่วมกันของกลุม่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ปรึกษาหารือลว่งหน้าอยา่งไร ? 

ขอ้มูล ประเดน็ และขอ้คดิเหน็ของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งจะไดรั้บการพิจารณาใน “เมตริกซ์
ขอ้คดิเหน็” ซ่ึงจะไดรั้บการจัดทาํเป็นขอ้มูลในรายงานการปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งท่ี
จะไดรั้บการพิจารณาระหวา่งการประเมินโครงการ  

http://www.mrcmekong.org/stakeholder-consultations


ผลการศกึษาและขอ้คดิเหน็จากรายงานการแบง่ปันขอ้มูลในระดับภูมิภาค ร่วมกันกับ
รายงานการแบง่ปันขอ้มูลในระดับชาติ จะไดรั้บการจัดทาํเป็นเอกสารในรายงานการทบทวน
ทางเทคนิค (TRR) และนําเสนอตอ่หน่วยงานของคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเพ่ือการพิจารณา
ในชว่งการเจรจาเก่ียวกับเง่ือนไขของโครงการ  

 

 

19. กลุม่ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งและสาธารณชนจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกับโครงการมากน้อยแคไ่หน ?  

คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงนําเอกสารโครงการข้ึนบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงประชาชนท่ัวไป
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยเอกสารเหลา่น้ี คือ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิง่แวดลอ้มขา้ม
พรมแดน และการประเมินผลลัพธส์ะสม การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม แผนการ
บริหารจัดการทางสิง่แวดลอ้มและการติดตามผล การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม การ
บริหารจัดการทางสังคมและแผนการตรวจสอบติดตามและแผนปฏิบัติการในการยา้ยถิน่ฐาน 

นอกจากน้ียังไดมี้รายงานสถานะทางวศิวกรรมและการออกแบบท่ีอยูบ่นหน้าเวบ็เก่ียวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าของเข่ือนปากลายท่ีอยูภ่ายในเวบ็ไซตข์องคณะกรรมาธิการ
แมนํ่า้โขง ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดท่ี้หน้าเวบ็ไซต:์ 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropo

wer-project/ 

เอกสารท่ีกาํลังดาํเนินการอยู ่และเอกสารในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการปรึกษา
หารือลว่งหน้า โดยรวมไปถึงการทบทวนทางเทคนิคของเอกสารโครงการของคณะ
กรรมาธิการแมนํ่า้โขง รายงานการปรึกษาหารือกับผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง และแบบตอบรับอยา่ง
เป็นทางการของประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือนของกัมพูชา ไทย และเวียดนามเหลา่น้ีจะปรากฏ
อยูบ่นหน้าเวบ็ไซตท่ี์เดียวกันตามท่ีไดแ้จง้ไปแลว้น้ี 

 

20. สามารถเร่ิมการกอ่สร้างในชว่งการปรึกษาหารือลว่งหน้าไดห้รือไม ่? 

ไมไ่ด ้

ภายใต ้PNPCA ประเทศท่ีแจง้เตือนไมส่ามารถดาํเนินการตามขอ้เสนอการใชแ้มนํ่า้ใด 

ๆ หากไมใ่ห้โอกาสประเทศท่ีไดรั้บการแจง้เตือนในการอภิปรายและประเมินเก่ียวกับโครงการ
กอ่น 

 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/
http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-lay-hydropower-project/


21. ผลจากการปรึกษาหารือลว่งหน้าของโครงการใด ๆ จะกลายมาเป็นผลตอ่เน่ืองของ
โครงการในอนาคตท่ีจะสง่มาในกระบวนการตามแบบเดียวกันหรือไม ่? 

ไม ่

กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าไดถู้กดาํเนินการเป็นกรณีๆไป ตามโครงการพัฒนา
บนแมนํ่า้โขงสายประธานในแตล่ะโครงการ หากมีการสง่ขอ้เสนอโครงการในอนาคตท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกันไปยังคณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงเพ่ือดาํเนินการตามกระบวนการปรึกษา
หารือลว่งหน้า ผลลัพธข์องการปรึกษาหารือลว่งหน้าใด ๆ ท่ีเคยมีกอ่นหน้า จะไมมี่ผลกระทบ
ตอ่โครงการท่ีเสนอ อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวมในชว่งการปรึกษา
หารือลว่งหน้ากอ่นหน้านัน้อาจเป็นประโยชน์ตอ่โครงการในอนาคตและสามารถนํามาใชเ้ป็น
สว่นหน่ึงของขอ้มูลพ้ืนฐานในการประเมินโครงการได ้

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการแมนํ่า้โขงไดท้บทวนการดาํเนินการตาม
กระบวนการ PNPCA ท่ีไดรั้บการรับรองภายใตข้อ้ตกลงแมนํ่า้โขง พ.ศ. 2538 และไดจั้ดทาํ
เอกสารเพ่ือเป็นการอา้งอิงเก่ียวกับบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ ซ่ึงบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีสาํคัญคือ 

(1) ความชัดเจนดา้นการประกาศเร่ิมตน้และขอ้สรุปของกระบวนการปรึกษาหารือลว่ง
หน้าท่ีมีมากข้ึน 

(2) กระบวนการในการพิจารณาและรับรองขอ้มูลและเอกสารท่ีเพียงพอท่ีไดรั้บในการ
ปรึกษาหารือลว่งหน้า  

(3) ความชัดเจนดา้นบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการ
ตาม PNPCA ท่ีมีมากข้ึน 

(4) การพัฒนาการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม เพ่ือกอ่ให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง  อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(5) ความชัดเจนดา้นบทบาทของ EIA (การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม) ขา้ม
พรมแดนท่ีมีมากข้ึน และ 

(6) การพัฒนา “ขอ้คดิเหน็” ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางการปฏิบัติของ PNPCA เพ่ือเสริม
แนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ PNPCA โดยไดใ้สข่อ้ปฏิบัติท่ีสาํคัญของ PNPCA ใน
ขอบเขตท่ีกวา้งกวา่เดิม ในเร่ืองของการปฏิบัติงานระหวา่งประเทศท่ีดีท่ีสุดตามขอบเขตเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

กระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าสาํหรับโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังนํา้ปากเบงไดนํ้าเอา
บทเรียนเหลา่น้ีมาใชใ้นการพิจารณาดาํเนินการ พวกเราคาดหวังวา่แนวทางการปฏิบัติงาน
เชน่น้ีจะนําไปใชไ้ดเ้ชน่เดียวกันในกรณีโครงการเข่ือนปากลาย  



22. ผลการศึกษาจากคณะมนตรี (การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาแม่นํา้โขง
อย่างย่ังยืน โดยรวมไปถึงผลกระทบจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําบนแม่นํา้โขงสายประธาน) 

ได้สนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าหรือไม่  ?

วัตถุประสงคห์ลักของการศกึษาของคณะมนตรีคือการเพิม่ความสามารถของคณะ=
กรรมาธิการแมนํ่า้โขงในการแนะนําประเทศสมาชิกเกี่ยวกับผลกระทบทัง้เชิงบวกและลบของ=
การพัฒนาทรัพยากรนํา้ที่มีตอ่ผูค้น เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอ้มของลุม่แมนํ่า้โขง โดยมุง่ที่จะ=
สร้างความเขา้ใจในการพัฒนาแมนํ่า้โขงอยา่งยั่งยืน

ขอบเขตการศกึษาของคณะมนตรีครอบคลุมไปถึงภาคสว่นทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกับนํา้=
เชน่ การชลประทาน พื้นที่ทาํการเกษตร การประมง การเดินเรือ การใชนํ้า้ในครัวเรือนและใน=
อุตสาหกรรม และเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้ที่มุง่เน้นไปที่การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้บนแมนํ่า้โขง=
สายประธาน การศกึษาไดพิ้จารณาถึงแนวทางอื่น ๆ ที่สาํคัญอีกดว้ย เชน่ เรื่องของอุทกศาสตร์=
และประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง กับความหลากหลายทางชีวภาพ สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกิจ-สังคม
เศรษฐศาสตร์มหภาค และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบ=
ขา้มพรมแดนยังทาํให้เกิดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในทุกระดับเกี่ยวกับการดาํเนินงานในทุกภาค
สว่นรวมถึงแนวทางปฏิบัติ

โดยทั่วไปแลว้ เพราะมีการศกึษาคณะมนตรีและการประเมินที่ผา่นมาโดยคณะ
กรรมาธิการแมนํ่า้โขง ทาํให้ประเทศสมาชิกตา่ง ๆ มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสและความ=
เส่ยีงของโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้บนแมนํ่า้โขงสายประธาน

โดยเฉพาะในกระบวนการ PNPCA ที่คณะมนตรีไดมี้บทบาทสาํคัญในฐานะที่เป็น=
เครื่องมือทางขอ้มูลขา่วสาร ความรู้ และการประเมินเพื่อสนับสนุนการทาํงานในการประเมิน=
ผลกระทบตา่ง ๆ ในกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้าของโครงการพัฒนาบนแมนํ่า้โขงสาย=
ประธานเฉพาะดา้น

23. การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนเป็นเงื่อนไขในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า
หรือไม่ ? ผลกระทบข้ามพรมแดนถูกมองและใช้อย่างไร ?

ตามกระบวนการ PNPCA การประเมินผลกระทบขา้มพรมแดน ไมว่า่จะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ-สังคม หรือสิง่แวดลอ้ม ไมไ่ดเ้ป็นขอ้บังคับ เนื่องจากไมมี่ขอ้ปฏิบัติใดมีขอ้ผูกพันวา่=
ประเทศที่แจง้เตือนจะตอ้งทาํการประเมินเชน่นี้ อยา่งไรกต็าม ประเทศที่แจง้เตือนจาํเป็นที่จะ=
ตอ้งให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการประเมินเหลา่นี้กับประเทศที่ไดรั้บการแจง้เตือน เชน่เดียวกันกับ=
สาํนักเลขาธิการคณะกรรมการแมนํ่า้โขง เพื่อประเมินและอภิปรายมาตรการในการลดทอน



ผลกระทบขา้มพรมแดนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ดว้ยเหตุน้ี PDG ท่ีไดรั้บการปรับปรุงข้ึนมาใหมจึ่งรวม
แงมุ่มน้ีเขา้ไปดว้ย  
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