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ส ำหรบักำรเผยแพรใ่นทนัท ี 

 

สปป. ลำว ไดแ้จ้งเรือ่งโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำปำกลำย แกค่ณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำ
โขง ตำมระเบยีบปฏบิตักิำรแจ้ง และกำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ  
 
วนัที ่ 14 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 กรงุเวยีงจนัทน ์ สปป. ลำว – ส ำนกัเลขำธกิำร
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงไดร้บักำรแจ้งอยำ่งเป็นทำงกำรจำกรฐับำลลำววำ่ จะมกีำร
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งกำรแจ้งกำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำอยำ่งเป็นทำงกำร เรือ่ง
โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำปำกลำยในบรเิวณพืน้ทีป่ำกลำยซึง่อยูท่ำงตอนเหนือของแขวงไซยะบุร ี
โดยเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้ำพลงัน ้ำแบบไมม่อีำ่งเก็บน ้ำแหง่น้ี จะด ำเนินกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ
ไดอ้ยำ่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปีได ้ ปรมิำณทัง้ส้ิน 770 เมกะวตัต ์  
 
ทัง้น้ีกองเลขำธกิำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงแหง่ชำตลิำวไดส่้งรำยละเอยีดของแผนโครงกำร
ดงักลำ่วมำยงัส ำนกัเลขำธกิำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง เมือ่วนัที ่ 13 มถิุนำยน พ.ศ.
2561 เพือ่ให้มกีำรทบทวนและให้ข้อมลูแกบ่รรดำประเทศสมำชกิ เกีย่วกบัขอบเขตของ
โครงกำรตลอดจนเงือ่นไขอืน่ๆภำยใต้ระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งกำรแจ้ง กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ
และข้อตกลง 
  
โดยส ำนกัเลขำธกิำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงจะท ำกำรทบทวนและตรวจสอบควำมครบถ้วน
ครอบคลมุ ของเอกสำรดงักลำ่วภำยในเวลำหน่ึงเดอืน ซึง่เป็นไปตำมระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งกำร
แจ้ง กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำและข้อตกลง กอ่นทีจ่ะส่งเรือ่งไปยงัคณะกรรมำธกิำรรว่มของ
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงซึง่ประกอบดว้ย ผู้แทนจำกประเทศสมำชกิทัง้ 4 ประเทศ ซึง่
เป็นระดบัหวัหน้ำส่วนงำนทีจ่ะไดม้กีำรด ำเนินกำรหำรอืแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น 
 
กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำดงักลำ่ว เป็นหน่ึงของขอ้บงัคบัเกีย่วกบัขัน้ตอนปฏบิตัขิองคณะ 
กรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงในดำ้นควำมรว่มมอืเรือ่งกำรใช้น ้ำจำกแมน่ ้ำโขงสำยหลกั: ระเบยีบ
ปฏบิตัเิรือ่งกำรแจ้ง กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ และข้อตกลง (PNPCA) โดยภำยใต้ระเบยีบ
ปฏบิตัดิงักลำ่วก ำหนดวำ่ โครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่ิงปลกูสรำ้งใดๆ ซึง่อยูภ่ำยในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำ
เดยีวกนัและมกีำรใช้น ้ำจำกแมน่ ้ำสำยหลกัในช่วงฤดแูลง้ และหำกโครงกำรดงักลำ่วม ี กำร
ใช้น ้ำจำกแมน่ ้ำสำยหลกัทัง้ในช่วงฤดฝูนและฤดแูลง้ โดยโครงกำรนั้นๆครอบคลมุขอบเขต 2 
พืน้ทีลุ่ม่น ้ำ โครงกำรนั้นๆจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ ทัง้น้ีหลำย
โครงกำรรวมถงึโครงกำรพฒันำชลประทำนและเขือ่นไฟฟ้ำพลงัน ้ำขนำดใหญ ่ อำจกอ่ให้เกดิ
ผลกระทบทีส่ ำคญัตอ่ส่ิงแวดลอ้ม กำรไหลของน ้ำ และคุณภำพน ้ำของแมน่ ้ำโขงสำยหลกั 
 
ในส่วนของกระบวนกำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำนั้น ไดร้บักำรสนบัสนุนดำ้นวชิำกำรและกำร
บรหิำรจดักำร จำกส ำนกังำนเลขำธกิำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง โดยบรรดำประเทศ
สมำชกิทีไ่ดร้บักำรแจ้งลว่งหน้ำ จะท ำกำรทบทวนดำ้นเทคนิคและหลกักำรของโครงกำร
ดงักลำ่ว ตลอดจนท ำกำรประเมนิผลกระทบข้ำมพรมแดน ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทัง้ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
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และตอ่วถิชีวีติตำมชุมชนรมิน ้ำ ตลอดจนเสนอแนะมำตรำกำรตำ่งๆ เพือ่จดักำรกบัผลกระทบ
ทีอ่ำจเกดิขึน้เหลำ่นั้น โดยบรรดำประเทศสมำชกิตำ่งมุง่ทีจ่ะหำข้อตกลงวำ่เรือ่งทีจ่ะน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรปรกึษำหำรอืนั้นควรจะด ำเนินกำรตอ่ไปอยำ่งไร ทัง้น้ีกำรหำรอืดงักลำ่วไมไ่ดม้ี
เจตจ ำนงทีจ่ะแสดงควำมเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบตอ่โครงกำรทีไ่ดน้ ำเสนอมำ ตำมปกตแิลว้
กระบวนกำรดงักลำ่วน้ีใช้เวลำทัง้ส้ิน 6 เดอืน แตส่ำมำรถขยำยกรอบเวลำไดต้ำมมตขิอง
คณะกรรมำธกิำรรว่ม  
 
ในส่วนของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงเองนั้นไดม้ปีระสบกำรณใ์นกำรเป็นเวทปีรกึษำหำรอื
ลว่งหน้ำมำแลว้ 3 โครงกำรไดแ้ก ่ โครงกำรเขือ่นผลติไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุร ี ดอนสะโฮง 
และปำกแบง โดยทกุโครงกำรตัง้อยูบ่นแมน่ ้ำโขงสำยหลกัในสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว ซึง่โครงกำรทัง้หมดนั้นแสดงให้เห็นถงึ ควำมส ำเร็จ ควำมมปีระสิทธภิำพ 
และควำมก้ำวหน้ำของควำมตกลงวำ่ดว้ยควำมรว่มมอืเพือ่กำรพฒันำลุม่แมน่ ้ำโขงอยำ่งยัง่ยนื 
พ.ศ. 2538 และของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงเอง อนัแสดงถงึเจตนำรมณอ์นัมุง่มัน่ของ
ควำมรว่มมอืระหวำ่งบรรดำประเทศสมำชกิ  
 
ในส่วนของโครงกำรไซยะบุรนีั้น กระบวนกำรดงักลำ่วไดก้ระตุ้นให้รฐับำลลำวและผู้พฒันำ
โครงกำรกอ่สรำ้งเขือ่นให้มกีำรด ำเนินกำรประเมนิผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ ำ
กำรลงทนุไปเป็นมลูคำ่หลำยรอ้ยลำ้นเหรญีสหรฐัในกำรปรบัปรงุแกไ้ขกำรออกแบบเขือ่นเพือ่
จดักำรปัญหำในดำ้นกำรอพยพของปลำและปัญหำตะกอนดนิซึง่เป็นประเด็นทีน่่ำวติก 2 เรือ่ง
หลกัๆ ทีม่กัถกูหยบิยกขึน้มำบนเวทกีำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ  
 
ในกรณีของโครงกำรปำกแบง คณะกรรมำธกิำรรว่มไดข้้อสรปุในตอนท้ำยของกระบวนกำร
ปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำ 6 เดอืนโดยไดอ้อกแถลงกำรณร์ว่มและมอบอ ำนำจให้ส ำนกัเลขำธกิำร
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงเตรยีมแผนปฏบิตักิำรรว่มกนั (JAP) เพือ่จดัหำกลไกกำร
ด ำเนินงำนทีจ่ะรองรบัผลสะท้อนทีเ่กดิขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง ตลอดจนกำรแลกเปลีย่นข้อมลูขำ่วสำร
และกำรแบง่ปันควำมรูร้ะหวำ่งสปป. ลำว และคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงในดำ้นกำรออกแบบ
กำรกอ่สรำ้งและกำรด ำเนินกำรของโครงกำรดงักลำ่ว 
 
“เป็นทีช่ดัเจนวำ่ในกรณีปำกแบง ซึง่แผนปฏบิตักิำรรว่มไดป้รบัเปลีย่นกระบวนกำรดำ้นระเบยีบ
ปฏบิตัเิรือ่งกำรแจ้ง กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำและข้อตกลง ซึง่มขี้อสรปุทีช่ดัเจนวำ่กำร
ตดัสินใจทีเ่ป็นรปูธรรมในกำรเพิม่มำตรกำรเพือ่หลกีเลีย่ง ลดทอนผลกระทบข้ำมพรมแดนที่
อำจจะเกดิขึน้ ในขณะทีย่งัคงไว้ซึง่ควำมสัมพนัธอ์นัดรีะหวำ่งบรรดำประเทศสมำชกิ” ประธำน
กรรมกำรเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง นำย Pham Tuan Phan กลำ่ว 
 
จำกกรณีทีเ่กดิขึน้เหลำ่นั้นโดยเฉพำะกรณีปำกแบง คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงไดด้ ำเนินกำร
ทบทวนระเบยีบปฏบิตัใินหลำยแงม่มุของเรือ่งกำรแจ้ง กำรปรกึษำหำรอืลว่งหน้ำและข้อตกลง 
เพือ่ปรบัปรงุกำรประยุกตใ์ช้ในแงม่มุตำ่งๆ รวมถงึไดท้บทวนควำมเพยีงพอของเอกสำรรำยงำน
และกำรแบง่ปันข้อมลูขำ่วสำรตัง้แตร่ะยะแรกเริม่  
 
“พวกเรำไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนจำกกรณีทีผ่ำ่นมำและควำมส ำเร็จของกระบวนกำรปรกึษำหำรอื
ลว่งหน้ำในกรณีปำกแบง ประสบกำรณน้ี์ท ำให้พวกเรำมคีวำมพรอ้มและเตรยีมตวัทีจ่ะ
ช่วยเหลอืประเทศสมำชกิ เพือ่ทบทวนโครงกำรดว้ยกำรประเมนิมมุมองตำ่งๆทัง้ในดำ้นวชิำกำร
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และหำข้อสรปุทีค่ลอบคลมุทกุประเด็นรวมทัง้แนวทำงทีม่คีวำมหมำย” ประธำนกรรมกำร
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงกลำ่ว 
 
ทัง้น้ีกำรกอ่สรำ้งโครงกำรเขือ่นผลติไฟฟ้ำพลงัน ้ำปำกลำย คำดวำ่จะเริม่ด ำเนินกำรไดใ้นปี 
พ.ศ. 2565 และคำดวำ่จะแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2572 โดยจะสำมำรถขำยไฟฟ้ำไดใ้นปี
เดยีวกนักบัทีโ่ครงกำรกอ่สรำ้งด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 
 
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงรว่มกบัส ำนกังำนเลขำธกิำรกรรมกำรแมน่ ้ำโขงระดบัชำต ิ จะ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปรกึษำหำรอืระดบัภูมภิำคและระดบัประเทศเพือ่เรยีกรอ้งให้เห็น
ทรรศนะของประชำชนในกรณีกำรปรกึษำหำรอืดงักลำ่ว 
 
บนัทกึบรรณำธกิำร:  
 
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงเป็นองคก์รระหวำ่งหน่วยงำนภำครฐั เพือ่กำรเจรจำและควำม
รว่มมอืในระดบัภูมภิำคพืน้ทีลุ่ม่แมน่ ้ำโขงตอนลำ่ง ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 จำก
ข้อตกลงแมน่ ้ำโขงระหวำ่งกมัพชูำ สปป.ลำว ประเทศไทยและเวยีดนำม องคก์รดงักลำ่วเป็น
เวทรีะดบัภูมภิำคในกำรเจรจำตอ่รองดำ้นทรพัยำกรน ้ำ เช่นเดยีวกบักำรเป็นศนูยก์ลำงควำมรู้
ในดำ้นกำรพฒันำ กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำอยำ่งยัง่ยนืของภูมภิำค 
 

-จบ- 
 
 
ส ำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิโปรดตดิตอ่: 
นำย Sopheak Meas 
เจ้ำหน้ำทีส่ื่อสำรองคก์ร 
อเีมล: sopheak@mrcmekong.org  
โทรศัพท:์ +856-21-263263, เบอรต์อ่ 4070 
โทรศัพทม์อืถอื: +856-20-77779168 
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