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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขงได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการถึงการเสนอทาํโครงการบนแม่นํา้โขงสายหลกั 

 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC) 

ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงั

นํ้าบนแม่นํ้าโขงสายประธานในแขวงไซยะบุรี 

ซ่ึงถือไดว้า่เป็นโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้าโครงการแรกบนแม่นํ้าโขงสายหลกัหรือสายประธาน 

(mainstream) ซ่ึงอยูป่ลายนํ้าจากประเทศจีน โครงการน้ีจะมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได ้1,260 

เมกะวตัต ์โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพือ่ป้อนความตอ้งการพลงังานของประเทศไทย 

จากอาํเภอเชียงแสนในประเทศไทยถึงนครหลวงเวยีงจนัทน์ในประเทศลาว 

มีโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้าท่ีกาํลงัถูกเสนอเพื่อสร้างบนแม่นํ้าโขงสายหลกัรวมทั้งส้ิน 6 โครงการ 

ถึงแมว้า่ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงการท่ีถูกนาํเสนอเหล่าน้ีจะไดถู้กนาํเสนอใหแ้ก่ประเทศสมาชิกของ 

MRC บา้งแลว้ 

การแจง้อยา่งเป็นทางการสาํหรับโครงการไซยะบุรีถือเป็นการปฏิบติัคร้ังแรกท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการในการ

นาํระเบียบการปฏิบติัของ MRC ไปใชใ้นเร่ืองของขั้นตอนการแจง้ การปรึกษาหารือล่วงหนา้และขอ้ตกลง 

(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement, PNPCA) 

กระบวนการหารือล่วงหนา้ (prior consultation process) 

นั้นเป็นขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจกัตอ้งกระทาํตามความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือเพ่ือการพมันาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่

างย ัง่ยนืปี 1995 ท่ีกาํหนดไวว้า่ประเทศสมาชิกจะร่วมกนัทบทวนโครงการเข่ือนต่างๆ 

ท่ีเสนอสร้างบนแม่นํ้าโขงสายหลกัเพื่อใหบ้รรลุฉนัทามติวา่โครงการดงักล่าวควรจะดาํเนินการต่อไปหรือไ

ม่ ถา้ดาํเนินการต่อจะกระทาํภายใตเ้ง่ือนไขอะไรบา้ง 
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Mr. Jeremy Bird หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารของสาํนกังานเลขาธิการ MRC กล่าววา่ 

การวิเคราะห์รายละเอียดและประเดน็ต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ใหป้ระเทศสมาชิกหาขอ้สรุปร่วมกนัไดค้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือเพ่ือการพฒันาลุ่มนํ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื ปี 1995 

ไดก้าํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการแจง้ การปรึกษาหารือล่วงหนา้และขอ้ตกลง (PNPCA) 

ซ่ึงกาํหนดไวว้า่ประเทศสมาชิกจะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการร่วมของ MRC (Joint Committee) 

ในกรณีท่ีประเทศมีความประสงคท่ี์จะมีโครงการพฒันาส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ (เช่น 

โครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้า) บนแม่นํ้าโขงสายหลกัหรือแม่นํ้าสาขาของแม่นํ้าโขง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้โครงการดงักล่าวอาจจะสร้างผลกระทบขา้มเขตแดนต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอ

ยูป่ลายนํ้า 

โครงการไซยะบุรีนั้นเป็นเพยีงหน่ึงในหลายๆ โครงการท่ีถูกนาํเสนอสร้างบนแม่นํ้าโขงสายหลกั 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา MRC ไดม้อบหมายบริษทัท่ีปรึกษาใหท้าํการศึกษา 

“การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์ (SEA)” ของโครงการต่างๆ 

ท่ีถูกนาํเสนอข้ึนมารวมถึงผลกระทบของเข่ือนทั้งท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้และอยูใ่นแผนท่ีจะสร้างเพ่ิมเติมใ

นประเทศจีน 

SEA นั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมการของ MRC ในการนาํกระบวนการ PNPCA ไปปฏิบติั 

รายงานการศึกษาน้ีจะเสร็จเรียบร้อยในตน้เดือนตุลาคมปีน้ี Mr. Jeremy 

กล่าววา่รายงานการศึกษาน้ีจะใหข้อ้มูลกรอบการวิเคราะห์อยา่งละเอียดในเร่ืองประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

ความเสียหายและผลกระทบของโครงการต่างๆท่ีนาํเสนอรวมถึงผลกระทบสะสมและขอ้มูลเก่ียวกบัการกร

ะจายของค่าใชจ่้ายและแบ่งปันประโยชนท่ี์จะไดรั้บ 

การศึกษา SEA 

ในคร้ังน้ีถือเป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมกวา้งขวางมากและจะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการเจรจาพดูคุยระ

หวา่งประเทศสมาชิก MRC ทั้ง 4 ประเทศภายใตก้ระบวนการ PNPCA ของโครงการไซยะบุรี 

กระบวนการ PNPCA ถือเป็นกลไกท่ีเป็นทางการท่ีจะช่วยประเทศสมาชิกของ MRC 

ในการนาํเสนอโครงการแต่ละโครงการใหป้ระเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศร่วมกนัพจิารณาในระดบัภูมิภาค 

ในกรณีโครงการเข่ือนไซยะบุรี รัฐบาลของประเทศลาวไดแ้จง้ให ้MRC  เร่ิมใชก้ระบวนการ PNPCA 

โดยในระหวา่งกระบวนการดงักล่าว คณะกรรมการร่วมของ MRC อนัประกอบดว้ยตวัแทนจาก 4 
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เช่นเดียวกบัโครงการพฒันาส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

ในโครงการน้ีจะมีการพจิารณาถึงขอ้ไดข้อ้เสียทั้งประโยชน์และผลกระทบท่ีจะไดรั้บ การศึกษา SEA 

มีส่วนช่วยในการสร้างกรอบพิจารณาถึงขอบเขตท่ีจะสามารถลด บรรเทาหรือหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบได ้

ซ่ึงคณะกรรมการร่วมจาก 4 ประเทศจะร่วมกนัพิจารณาประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีก่อนท่ีจะหาขอ้สรุปร่วมกนั 

ณ ปัจจุบนัน้ีมีโครงการพฒันาจาํนวนหน่ึงท่ีเสนอใหมี้การก่อสร้างบนแม่นํ้าสาขาของแม่นํ้าโขง 

ซ่ึงไดรั้บการพจิารณาภายใตก้ระบวนการ PNPCA 

แต่ในกรณีโครงการท่ีเสนอบนแม่นํ้าโขงสายหลกัหรือสายประธานนั้น 

การพดูคุยเจรจาระหวา่งประเทศจะตอ้งมีมากข้ึนภายใตก้ระบวนการน้ี 

ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัโครงการภายใตก้ฎระเบียบของประเทศท่ีนาํเสนอโครงการ 

ขอ้แตกต่างน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนในวงกวา้งกวา่ใน

กรณีของการสร้างเข่ือนบนแม่นํ้าโขงสายประธานเช่นผลกระทบต่อการอพยพของปลาและวิถีชีวติของประ

ชาชน 

 

บันทกึสําหรับบรรณาธิการ 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC) 

เป็นองคก์รร่วมรัฐบาลซ่ึงรับผดิชอบต่อความร่วมมือเพ่ือการพฒันาลุ่มแม่นํ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื โดยมีกมัพชูา 

ลาว ไทย และเวียตนามเป็นประเทศสมาชิก งานของ MRC ครอบคลุมดา้นต่างๆ เช่น การประมงอยา่งย ัง่ยนื 

การพฒันาการเกษตร การเปิดใหมี้การเดินเรืออยา่งเสรี การจดัการนํ้าท่วมและอนุรักษณ์ระบบนิเวศน์ 

เป็นตน้ 

ยิง่ไปกวา่นั้นคือการเตรียมรับกบัผลกระทบในอนาคตอนัเกิดจากสภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก

อนัก่อใหเ้กิดสภาวะนํ้าท่วมรุนแรง ภยัแลง้อนัยาวนานและการเพิ่มระดบันํ้าทะเล MRC 

มุ่งท่ีจะก่อใหเ้กิดเวทีการสานสนทนาระหวา่งรัฐบาลผูล้งทุนภาคเอกชน รวมทั้งตวัแทนภาคประชาสงัคม 
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เข่ือนไซยะบุรีมีท่ีตั้งอยูท่ี่ประมาณ 150 กิโลเมตร ลงมาทางใตจ้ากหลวงพระบาง ในประเทศลาว 

เข่ือนน้ีมีความสามารถในการผลิตอยุท่ี่ 1,260 เมกะวตัต ์โดยความยาวของเข่ือนอยูท่ี่ประมาณ 810 เมตร สูง 

32 เมตร มีพื้นท่ีอ่างเกบ็นํ้า 49 ตารางกิโลเมตร กกัเกบ็นํ้าได ้225 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะถูกส่งออกขายใหก้บัประเทสไทย 

วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างเข่ือนไซยะบุรีคือการสร้างรายไดเ้พื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมใหก้ั

บประเทศลาว บริษทัผูก่้อสร้างคือ บริษทั ช.การช่าง 

ของประเทศไทยซ่ึงไดมี้การเจรจาตกลงค่าธรรมเนียมกบัการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EGAT) 

ในเดือนกรฎาคม 2553 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

Tiffany Hacker, Interim Communication Advisor, โทรศพัท ์+856 20 56120695 หรือ +856 21 

263263 ต่อ 4703 (Lao PDR) e-mail: damian@mrcmekong.org or Khy Lim, Communication Officer, 

โทรศพัท ์+856 20 5622 8131 e-mail: khy@mrcmekong.org  

www.mrcmekong.org  
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