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คาํถามทีพ่บบอย 

กระบวนการภายใตระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งการแจงใหทราบ 
การปรกึษาหารอืลวงหนา และการตกลง (PNPCA) 

ของคณะกรรมาธกิารแมน้าํโขง 

ในปลายเดือนกันยายน 2553 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงไดรับขอเสนอการพัฒนาเขือ่นไฟฟาพ
ลังน้ําบนแมนํ้าโขงสายหลักอยางเปนทางการจากรัฐบาล 
สปป.ลาว  
แมวาไดมีการแบงปนขอมลูเบือ้งตนของโครงการนี้ในหมูประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงกอนหนานีแ้ลว 
แตการย่ืนเสนอโครงการนี้ 
นับเปนครั้งแรกท่ีกอใหเกิดการดําเนินกระบวนการภายใตระเบยีบ
ปฏิบตัเิรื่องการแจงใหทราบ การปรึกษาหารือลวงหนา 
และการตกลง (PNPCA) ของคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง 

เหตใุดประเทศสมาชกิคณะกรรมาธกิารแมน้าํโขงจงึจาํเปนตองหา
รอืกนักอนวางแผนโครงการพฒันาบนแมน้าํโขงสายหลกั 

ความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538  
ซึ่งกอตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงขึ้น 
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองจัดใหมีการหารอืกันลวงหนาเพื่ออภิ
ปรายถึงผลกระทบขามพรมแดนตอประเทศเพ่ือนบานจากโครงกา
รพฒันาบนแมน้ําโขงสายหลัก กอนจะทําการตกลงใดๆ 
เพื่อดําเนินโครงการ  
กระบวนการปรึกษาหารือน้ีมีจุดมุงหมายเพือ่ปองกันผลกระทบทาง
ลบตอชุมชนริมฝงน้ําและส่ิงแวดลอมดานปลายนํ้า 

โครงการเขือ่นไฟฟาพลังน้าํทีเ่กิดขึน้กอนหนานี ้
เหตใุดจงึไมจาํเปนตองมกีารหารอืลวงหนา  
การแจงใหทราบในกรณเีขือ่นบนลาํน้าํสาขากบักระบวนการหารื
อลวงหนาสาํหรบัขอเสนอการพฒันาบนแมน้าํสายหลกัมคีวามแตก
ตางกนัอยางไร  
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กอนมีการเสนอโครงการไซยะบุรี 
โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้าํท่ีผานมาสรางข้ึนบนลําน้าํสาขาของแ
มน้ําโขงเทานั้น ไมใชบนแมน้ําสายหลัก  
ความแตกตางระหวางโครงการพฒันาบนลาํนํ้าสาขาและแมน้ําสา
ยหลัก คอื 
ขอเสนอโครงการพัฒนาบนลํานํ้าสาขาน้ันเพียงตองแจงใหประเท
ศสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงทราบ 
ขณะท่ีโครงการพฒันาบนแมน้ําสายหลัก 
ซึ่งพิจารณาแลววามีความเปนไปไดท่ีจะสงผลกระทบขามพรมแด
นมากกวา จาํเปนตองมีการหารอืลวงหนา 
เพื่อใหประเทศสมาชิกสามารถพจิารณาทบทวนขอเสนอโครงการ 
ท้ังน้ีเพื่อใหบรรลคุวามเหน็ชอบวาควรเดินหนาดําเนนิโครงการตา
มขอเสนอหรือไม และหากจะดําเนินการ 
ตองดําเนนิการภายใตเง่ือนไขใด 

การพฒันาเขือ่นไฟฟาพลงัน้าํเปนการพฒันาบนแมน้าํสายหลกัปร
ะเภทเดยีวท่ีจาํเปนตองมกีารหารอืลวงหนาและบรรลกุารตกลงกนัเ
รือ่งวธิกีารดาํเนนิงานใชหรอืไม   

ขอเสนอโครงการพัฒนาบนแมน้ําสายหลักท้ังหมดจําเปนตองผาน
กระบวนการหารือลวงหนา 
และมุงใหบรรลคุวามเห็นชอบเปนเอกฉันทในเร่ืองวิธีการดําเนินก
าร  ตัวอยางเชน โครงการผันน้ํา 
ซึ่งจะผันน้ําจากแมนํ้าโขงสายหลัก 
จําเปนตองมีการหารือลวงหนาและการตกลงรวมกันโดยประเทศส
มาชิกคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงเชนกัน 
หากการผันน้ําดังกลาวเปนการใชนํ้าของแมน้ําโขงในลุมน้ําอ่ืน 

กระบวนการ PNPCA คอื อะไร 

กระบวนการหารือลวงหนาภายใต PNPCA 
เปนขอกาํหนดของความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538 
เพื่อใหประเทศตางๆ 
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รวมกันพจิารณาทบทวนขอเสนอโครงการพฒันาบนแมนํ้าโขงสา
ยหลัก 
และมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุฉันทามติวาควรดําเนินโครงการหรื
อไม ถาหากจะดําเนินโครงการ ตองกระทําภายใตเง่ือนไขใด 

วัตถุประสงคท่ีสําคัญยิ่งกวาของกระบวนการ PNPCA คือ 
เพื่อใหประเทศผูเสนอโครงการพฒันาบนแมนํ้าสายหลักดําเนินกา
รศึกษาประเมินโครงการอยางถ่ีถวนรอบดานดวยความระมัดระวัง 
(Due diligence) กอนจะดําเนนิโครงการ  
เนื่องจากโครงการบนแมน้าํสายหลักนั้นถือวาสงผลกระทบขามพร
มแดนมากกวาโครงการบนลําน้าํสาขา 
จึงจําเปนตองมีการหารืออยางเขมขนและไดรับความเห็นชอบเปนเ
อกฉันทในหมูประเทศสมาชกิท้ังส่ี 

ขัน้ตอนการดําเนนิการกอนประเทศสมาชกิจะตดัสนิใจวาจะดาํเนิ
นการอยางไรตอไป มอีะไรบาง 

การยืน่ขอเสนอโครงการ: 
กระบวนการเริ่มตนอยางเปนทางการเม่ือคณะกรรมาธิ
การแมน้าํโขงไดรับขอเสนอโครงการจากหนวยงานภ
าครฐัท่ีเกีย่วของของประเทศผูเสนอโครงการพัฒนาบ
นแมน้ําสายหลักผานคณะกรรมการแมน้ําโขงแหงชาติ
ของประเทศดังกลาว  
ภายหลังตรวจสอบแลววารายการเอกสารเปนไปตามข
อกําหนด สํานักงานเลขาธิการ 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงจะสงตอขอเสนอโครงการใ
หแกประเทศสมาชกิอีกสามประเทศผานสมาชกิในคณ
ะกรรมการรวมของประเทศท้ังสาม 

การประเมิน: 
เมื่อประเทศสมาชกิท้ังหมดไดรับขอเสนอโครงการ 
กระบวนการทบทวนทางเทคนคิจะเริม่ตนข้ึน 
โดยมีสํานักงานเลขาธิการ 

1 

2 
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คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเปนผูประสานงาน  
ประเทศสมาชิกจะรวมกันปรึกษาหารือถึงโครงการพฒั
นาบนแมน้ําสายหลักดังกลาว 
และรองขอขอมูลเพิ่มเติมตามท่ีจําเปน  
การทบทวนจะตัดสินวาโครงการเปนไปตามระเบียบปฏิ
บตัิเรื่องระบบการไหลของนํ้าและผลกระทบสําคัญดาน
ส่ิงแวดลอมและดานสังคมหรือไม 
รวมถึงพิจารณาวาโครงการจัดการกับผลกระทบขามพ
รมแดนในระดับท่ีเพียงพอหรือไม 

การบรรลขุอตกลง: ภายหลังการหารือ 
เปาหมายคือการบรรลุความเห็นชอบรวมกันระหวางสม
าชิกคณะกรรมการรวม คณะกรรมาธิการแมน้าํโขง 
ในเร่ืองวิธีดําเนินการตอไป  
เปาหมายของคณะกรรมาธิการแมน้าํโขง คือ 
การชวยเหลือประเทศสมาชกิเพื่อคนหาหนทางออกท่ียั่
งยืนสําหรับแมน้าํโขงและประชาชนแหงลุมน้ําโขงผาน
กระบวนการดังกลาว 

กระบวนการ PNPCA ใชเวลานานเทาใด 

กระบวนการ PNPCA เริม่ตนอยางเปนทางการ ณ 
วันท่ีสมาชิกคณะกรรมการรวมคนสุดทายไดรับขอเสนอโครงการจ
ากสํานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธกิารแมน้ําโขง  
นับจากจดุนี้ไปจนถึงการตดัสินใจขั้นสุดทาย 
กระบวนการปรึกษาหารือควรใชเวลา 6 เดอืน 
แตก็อาจขยายเวลาออกไปได หากจําเปน 

ใครเขารวมในกระบวนการ PNPCA บาง 

สมาชิกคณะกรรมการรวมจะมอบหมายใหตัวแทนมากท่ีสุดส่ีคนจา
กประเทศของตนชวยเหลือในกระบวนการ PNPCA 
โดยเขาเปนสวนหน่ึงของคณะทํางาน  สํานักงานเลขาธิการ 

3 
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คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 
ยังจะเลือกตัวแทนหนึ่งคนจากแผนงานหลักแตละแผนงานใหเขาร
วมในคณะทํางานยอยภายในเรื่อง PNPCA 

คณะกรรมาธกิารแมน้าํโขงมบีทบาทในกระบวนการ PNPCA 
อยางไรบาง 

บทบาทของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง คือ 
ใหคําปรกึษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสของขอเสนอโครงการ 
และเอ้ืออาํนวยใหเกิดทัศนะรวมกันดานการพฒันาลุมน้าํ 
ซึ่งจํากัดผลกระทบทางลบและขอบเขตความขัดแยงใหนอยท่ีสุด 

นับแตป 2538 เปนตนมา 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงมีฐานะเปนองคกรทีป่รกึษาระหวางรฐับ
าล  หนวยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งวางแผนโครงการพฒันาบนแมนํ้าสายหลกั 
ติดตอกับคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงผานสมาชิกคณะกรรมการรว
มของประเทศตน  หลังจากนั้น 
คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงจะทํางานรวมกับประเทศสมาชิกเพื่อใ
หบรรลุการตัดสินใจอยางเปนเอกฉนัทวาจะดําเนินการอยางไรตอ
ไป  

การประเมินของ PNPCA พิจารณาปจจยัอะไรบาง 

ในกระบวนการประเมนิ 
สมาชิกคณะกรรมการรวมจะพจิารณาวาขอเสนอโครงการพฒันา
โครงสรางพื้นฐานบนแมนํ้าสายหลัก 

• ใชประโยชนอยางสูงสุดจากน้ําหรือไม 
• กอใหเกิดประโยชนดีกวาท่ีจะไดรบัจากการรวมมือและการแลก

เปล่ียนหรือไม 
• มีสิทธิเรยีกรอง ซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

สําหรบัการใชประโยชนท่ีเสนอขอหรือไม 
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• ประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสิทธิและผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ หรอืไม และ 

• เปนไปเพือ่การวางแผนดานความม่ันคงหรือไม 

การพจิารณาเชิงเทคนิคเปรียบเทียบกับแนวทางการออกแบบเบื้อง
ตน ซ่ึงไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการรวมแลว 
จะดําเนินการโดยสาํนักงานเลขาธิการ 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 

กระบวนการปรกึษาหารอืลวงหนาครอบคลมุความคดิเหน็ของชมุ
ชนริมแมน้าํทีไ่ดรบัผลกระทบหรอืไม 

กระบวนการหารือลวงหนาและการประเมินพจิารณาถึงมุมมองตาง
ๆ ของสาธารณะ 
ผานกลไกหลากหลายของแผนงานการวางแผนลุมน้ําของคณะกร
รมาธิการแมนํ้าโขง การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(SEA) 
และกระบวนการเสนอความคิดเห็นผานทางเว็บไซตท่ีดําเนินมากว
าหนึ่งปแลว 

โดยปกติแลว 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเล็งเห็นวาการมีสวนรวมและการหารอื
กับสาธารณะเปนองคประกอบหลักของพันธะหนาท่ีขององคกร  
ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง (พ.ศ. 2550-
2554) 
ระบุวาการมีสวนรวมและการหารือกบัผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดียิ่งขึ้นเ
ปนส่ิงสําคัญตอการบริหารจดัการลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ี 
ประเทศสมาชิกยังไดแสดงออกถึงความยึดม่ันตอการมีสวนรวมขอ
งผูมีสวนไดสวนเสียผานการสนับสนุนและการปฏิบตัติามหลักการ
และยุทธศาสตรลุมน้ําท่ีอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํแบบ
บูรณาการเปนฐานของคณะกรรมาธิการแมน้าํโขง 
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ดังนั้น 
ขณะท่ีการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรตอไปกบัขอเสนอการ
พัฒนาเขือ่นไฟฟาพลังนํ้าบนแมนํ้าโขงสายหลักเปนการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการรวม 
ความเห็นของชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจะไดรบัการนําเสนอผานกา
รประเมินผลกระทบซึ่งดําเนนิการไปกอนหนาน้ี ไดแก 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และกระบวนการวางแผนพัฒนาลุมนํ้า  หากคณะกรรมการรวม 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 
สรุปวาตองการขอมูลเรือ่งความคิดเห็นของชุมชนริมฝงแมนํ้าเพิม่เ
ติม 
หรือหากยังไมเขาใจถึงระดับผลกระทบตอชุมชนเหลานั้นอยางเต็
มท่ี 
คณะกรรมการรวมอาจขอใหมีการหารือและศกึษาวิจัยเพิ่มเติมได 

จะเกดิอะไรข้ึนหากประเทศสมาชกิไมสามารถตดัสนิใจรวมกนัอย
างเปนเอกฉนัทไดในกระบวนการ PNPCA 

หากจาํเปน คณะกรรมการรวม คณะกรรมาธิการแมน้าํโขง 
อาจขยายเวลากระบวนการออกไปเพื่อใหบรรลุการตดัสินใจท่ีเปน
เอกฉันท  
แตหากการขยายเวลาออกไปยังไมสามารถทําใหเกิดฉันทามติได 
จะมีการบนัทึกความคิดเห็นตางๆ 
และประเทศผูเสนอโครงการจะนําทัศนะตางๆ 
นี้ไปพจิารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในขั้นสุดทาย  
หากประเทศดังกลาวตัดสินใจดําเนินโครงการ 
บทบัญญัติของความตกลงแมนํ้าโขงกําหนดใหคณะกรรมาธกิารแ
มน้ําโขงตองดําเนนิการพจิารณาเปนพิเศษในประเด็นความเสียหา
ยท่ีอาจเกดิข้ึนจากขอเสนอการใชประโยชนดังกลาว 

จะเกดิอะไรข้ึนหากประเทศสมาชกิละเมิดระเบยีบปฏบิตั ิ

หากประเทศสมาชกิประเทศใดประเทศหน่ึงเห็นวาเกิดการละเมิดร
ะเบียบปฏบิตัิขึ้น 
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ภายใตความตกลงแมน้ําโขงมีกระบวนการแกไขในกรณีท่ีเกิดขอ
พิพาท  คณะกรรมการรวมและคณะมนตรี 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 
มีหนาท่ีจดัการและแกไขขอพิพาทท่ีสงมาถึงผานเพือ่นสมาชิกใน
คณะมนตรี เพื่อนสมาชิกในคณะกรรมการรวม 
หรือประเทศสมาชกิ 

หากคณะกรรมการรวมหรือคณะมนตรีไมสามารถแกไขความแตก
ตางหรือขอพพิาทไดทันการ 
ประเด็นจะถูกสงตอไปยังรัฐบาลของประเทศสมาชิกเพือ่ดําเนินกา
รแกไขโดยการเจรจาผานชองทางทางการทูต  
หากคูกรณีเห็นชอบรวมกัน 
สามารถสงขอพิพาทใหบุคคลท่ีสามไกลเกลี่ยรอมชอมได 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร (SEA) 
สาํหรบัโครงการเขือ่นไฟฟาพลงัน้าํ 
ทีย่ืน่เสนอทั้งสบิสองโครงการ ถอืเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ 
PNPCA หรอืไม 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรไมถือเปนองคประกอบท่ีเ
ปนทางการของกระบวนการ PNPCA 
แตใหขอมูลปอนเขาแกกระบวนการ PNPCA 

ขอเสนอโครงการพัฒนาเข่ือนไฟฟาพลังน้ําบนแมนํ้าโขงสายหลัก
ท้ังสิบสองโครงการผลักดันใหคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงจัดใหมีก
ารประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรในตนป 2552  
ขณะท่ีกระบวนการ PNPCA 
เปนกระบวนการระหวางรัฐบาลซึ่งตกลงรวมกัน 
และประเมินโครงการ 
บนแมน้าํสายหลักเปนรายโครงการ  
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรชั่งน้ําหนักระหวางความเ
ส่ียงกับโอกาสแบบองครวมเพื่อใหมองเห็นภาพจําลองการพฒันาบ
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นแมน้ําโขงสายหลักท่ีสมบูรณ 
และทําใหสามารถประเมินผลกระทบสะสมได  
แนวทางขามพรมแดนในการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร
ยังใหมุมมองระดับภูมิภาคท่ีมีคุณคาย่ิงแกกระบวนการ PNPCA   

คณะกรรมาธกิารแมน้าํโขงใชมาตรฐานใดกบักระบวนการ 
PNPCA 

คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงใชมาตรฐานตามหลักการของความตก
ลงแมนํ้าโขง พ.ศ. 2538 
ซึ่งเนนเพิม่พูนผลประโยชนรวมกันใหมากท่ีสุด 
สงเสริมความยั่งยืน และปกปองระบบนิเวศอันสําคัญยิ่ง  
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงไดแปรมาตรฐานเหลานี้เปนระเบยีบปฏิ
บตัิตางๆ อาทิ 
ระเบยีบปฏบิัตเิรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแมน้ําโขงสายประ
ธาน (PMFM) ระเบียบปฏิบตัิเรื่องคณุภาพน้าํ (PWQ) 
และแนวทางการออกแบบเบื้องตนสําหรบัขอเสนอการสรางเขื่อนบ
นแมน้ําโขงสายหลักในลุมน้ําโขงตอนลาง  
ระเบยีบปฏบิัตเิหลาน้ีใหเกณฑชี้วัดมาตรฐานซ่ึงจะนาํมาพจิารณา
ในกระบวนการประเมนิ PNPCA แกประเทศสมาชิกและนักพฒันา  
เมื่อไมนานมาน้ี 
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงยังไดอนุมัติแนวทางการออกแบบเบือ้ง
ตนในหาสาขา ไดแก การยายถ่ินของปลา คณุภาพนํ้า 
การบริหารจัดการตะกอน เสรีภาพในการเดินเรือ 
และความปลอดภยัเข่ือน 

เหตใุดจงึรเิริม่กระบวนการ PNPCA 
ขึน้ในเม่ือมขีอสงสัยเกีย่วกบัผลกระทบของโครงการพฒันาบนแม
น้าํสายหลกั  

ความรบัผิดชอบสําหรับการริเริ่มกระบวนการ PNPCA 
เปนของประเทศสมาชิกท่ีเสนอโครงการ  ทันทีท่ีไดรับแจง 
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คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงตองตอบสนองภายใตเง่ือนไขและขอ
กําหนดของ 
ความตกลงแมน้ําโขง  หลายทานเสนอวากระบวนการ PNPCA 
ควรเริ่มข้ึนเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในวงจรการวางแผน 
เพื่อใหขอมูลปอนกลับแกนักพฒันาเกี่ยวกับประเด็นหลกัท่ีประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงพจิารณาวาสําคัญ  
มีความกงัวลกันวา 
หากรอจนถึงชวงทายของกระบวนการวางแผนแลวจงึคอยเริ่มกระ
บวนการ PNPCA โอกาสท่ีจะทําการปรับเปล่ียนอาจลดลง 

PNPCA เปนเพยีงแบบฝกหัดใชหรอืไม 

ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขงตระหนักถึงความจาํเป
นท่ีตองถือปฏบิัติ PNPCA อยางจริงจัง  ในป 2538 
ประเทศสมาชิกท้ังส่ีลงนามในความตกลงแมน้ําโขง 
ซึ่งกําหนดใหตองดําเนินกระบวนการ PNPCA 
ในกรณีโครงการพัฒนาสําคัญบนแมน้ําโขงสายหลัก  นับแตน้ัน 
ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบตัิเพื่อควบคุมการดําเนินการ PNPCA 
ในรายละเอียด  
พึงระลึกวาเปนไปไดมากท่ีการพฒันาบนแมนํ้าสายหลักจะสงผลก
ระทบตอประเทศสมาชิกริมฝงแมน้ําโขงท้ังหมด 
ดังนั้นจึงจําเปนตองตัดสินใจรวมกันวาจะดําเนินการตอไปอยางไร 

ประมุขของรัฐบาลท้ังส่ีประเทศไดยืนยันพันธสัญญาในการรวมมอื
กันอยางเต็มท่ีเพื่อปฏิบตัติามความตกลงแมน้ําโขง พ.ศ. 2538 
อีกครั้ง ในการประชุมสุดยอดผูนําลุมนํ้าโขงตอนลาง 
ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งแรกในเดือนเมษายน 2553 

ผลซึง่เหน็ชอบรวมกนัจากกระบวนการ PNPCA กระบวนการหนึ่ง 
จะกระทบตอขอเสนอโครงการพฒันาบนแมน้าํสายหลกัในอนาคต 
ซึ่งกอใหเกดิกระบวนการ PNPCA แบบเดียวกนั หรือไม 
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เนื่องจากโครงการเข่ือนไฟฟาพลังน้าํแตละโครงการยืน่ขอเสนอต
อคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงแยกจากกัน 
คณะกรรมการรวมจึงประเมินขอเสนอโครงการเปนรายโครงการไ
ป 
แตทวาภายในกรอบภาพรวมสะสมซึ่งไดมาจากการประเมนิส่ิงแว
ดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนงานการพฒันาลุมนํ้า  
เมื่อประเทศสมาชกิไดขอสรุปการตดัสินใจวาจะดําเนนิการอยางไ
รกบัขอเสนอโครงการบนแมนํ้าสายหลักโครงการหน่ึง 
ถาสมาชกิตัดสินใจดําเนินโครงการ 
ผลการตดัสินใจดังกลาวจะมีผลใชเฉพาะกบัโครงการน้ันเทานัน้  
หากในอนาคต 
มีการยื่นขอเสนอโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําตอคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขงเพื่อเขาสูกระบวนการหารือลวงหนา 
การประเมินโครงการจะกระทําโดยยึดขอเสนอโครงการนั้นเองเป
นหลัก โดยพจิารณาถึงความเส่ียง 
ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจและดานส่ิงแวดลอมท่ีโครงการ
นั้นอาจกอขึ้นกบัแมน้ําโขงและประชากรของลุมนํ้าโขง 


