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เรื่อง คัดค้านโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเข่ือนหลวงพระบาง และส่งข้อคิดเห็นต่อกระบวนการปรึกษาหารือ
 ล่วงหน้า (PNPCA) และโครงการเข่ือนบนแม่น ้าโขง 
เรียน  นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการสา้นักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
เอกสารที่ส่งมาด้วย   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นและจุดยืนของเครือข่ายประชาชนไทย 8 
จังหวัดลุ่มน ้าโขง ตอ่กระบวนการ PNPCA และกรณีเข่ือนไซยะบุรี เข่ือนดอนสะโฮง เข่ือนปากแบง เข่ือนปาก
ลาย และเอกสารรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่าดว้ยการทบทวนการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการไฟฟ้า
พลังน ้าไซยะบุรี  
 

สืบเนื่องจาก เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน ้าโขง ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนที่อยูร่ิมฝั่งแม่น ้า
โขงใน 8 จังหวัด ภาคประชาสังคม นักวชิาการ ทนายความ ทีต่ิดตามการพัฒนาบนแม่น ้าโขง และผลกระทบ
ข้ามพรมแดน ได้ทราบวา่มีการเริ่มการกระบวนการปรึกษาหารือลว่งหน้า ส้าหรับโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเข่ือน
หลวงพระบาง กระบวนการแจ้งลว่งหน้า ปรึกษาหารือ และการตกลง (Procedure for Notification, Prior 
Consultation, and Agreement : PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น ้าโขง ปี 2538 (Mekong Agreement 1995) 
ภายใตร้ะเบียบการใช้น ้าตามกรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง โดยที่ผา่นมาเคยมีการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ
ล่วงหน้า ไปแล้ว 4 ครั ง คือ 1)โครงการเข่ือนไซยะบุรี เริ่มวันที่  23 กันยายน 2553  2) โครงการเขื่อนดอนสะ
โฮง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 3) โครงการเข่ือนปากแบง วันที่  1 มีนาคม 2559  และ 4) โครงการเข่ือนปาก
ลาย  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 และโครงการเข่ือนหลวงพระบาง เป็นโครงการที่ 5 ที่มีการประกาศเริ่ม
กระบวนการ PNPCA อย่างเป็นทางการในวันที ่8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  

ที่ผ่านมา เครอืข่ายฯ ที่ได้ติดตามและเข้าร่วมกระบวนการ PNPCA ของส้านักงานคณะกรรมาธิการ
แม่น ้าโขงแห่งชาติไทยตลอดทั ง 4 ครั ง และมีคิดเห็นดังต่อไปนี   
 

1. การจดัเวทีปรึกษาหารือ ทั ง 4 โครงการที่ผ่านมา เครือข่ายฯ เห็นว่า เป็นกระบวนการที่ล้มเหลวอย่าง
สิ นเชิง และเป็นเพียงตรายางในการรับรองให้โครงการเข่ือนบนแม่น ้าโขงสายหลักสามารถด้าเนินการ
ได้ โดยไม่ได้ใส่ใจต่อเสียงของผู้ทักท้วง และข้อกังวลต่อผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ น  

2. ประเด็นส้าคัญคือ คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ระบุว่า กระบวนการปรกึษาหารือตาม PNPCA เป็น
กระบวนการให้ประเทศสมาชิกแม่น ้าโขง 4 ประเทศ ได้ปรึกษาหารือ ประเมินผลกระทบและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการการดังกล่าว  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น ้าโขงเพื่อแสวงหา



ข้อสรุปร่วมกัน  ไม่ใชก่ระบวนการอนุมัติ/ยับยั งโครงการหรือการมีสิทธ ิ ฝ่ายเดียวในการใช้น ้าโดย
ประเทศสมาชิกใด ๆ โดยไม่ค้านึงถึงสิทธิของผู้อื่น หลักการดังกลา่ว ยิ่งตอกย ้าวา่กระบวนการ PNPCA 
ไม่สามารถสรา้งกลไกที่จะรับฟังเสียงและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ นกบัชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อยา่งแท้จริง รวมถึงการน้าเสียงของประชาชนสู่กระบวนการ
ตัดสินใจในการจัดการแม่น ้าโขงได้อย่างแท้จริง หลังจากจบกระบวนการ PNPCA แล้ว มีการ
ด้าเนินการเพียงการแต่งตั งคณะกรรมการรว่มเพือ่วางแผนร่วมกันเท่านั นและไม่มีความคืบหน้า
รูปธรรมในการจัดการ ป้องกัน และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบแต่อย่างใด ยกตวัอย่างกรณีโครงการ
เข่ือนไซยะบุรี ซึ่งคณะกรรมการรว่ม 4 ประเทศไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกนัได้ และยกไปสู่การประชุม
ระดับรัฐมนตรีของ 4 ประเทศ และเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป แตก่็ไม่มีความคืบหน้าและเขื่อน
ก็ได้เริ่มก่อสรา้งจนแล้วจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 นี   

3. ความคดิเห็นและข้อห่วงกังวลของชาวบ้านและผู้เข้าร่วมเวทีในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 
PNPCA ทุกครั งที่มีการเสนอโครงการสรา้งเข่ือนบนแม่น ้าโขงสายหลัก ภาคประชาชนทั งระดับท้องถ่ิน
และระดับภูมิภาคได้เสนอให้มีการชะลอการสรา้งเข่ือนบนแม่น ้าโขงและเสนอให้ท้าการศึกษาเพิ่มเติม
ถึงผลกระทบและแนวทางทางเลือกในการจัดหาพลังงานที่หลีกเลี่ยงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สังคมมาตลอด แต่ข้อคิดเห็นของประประชาชนดังกล่าว ไม่ได้ถูกรับรองหรือน้าไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจการสร้างเข่ือนบนแม่น ้าโขงแต่อย่างใด  

4. ในเวทีการปรกึษาหารือลว่งหน้า PNPCA ทั ง 4 โครงการ มีการน้าเสนอข้อมูลโครงการที่ไม่เพียงพอ 
และไม่มีหน่วยงานจากประเทศเจ้าของโครงการมาชี แจงหรือตอบค้าถาม ทา้ให้เมื่อผู้เข้าร่วมเวทีมี
ค้าถามต่อโครงการ จึงไมส่ามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องได้ 

5. เวทีการจัดประชุมปรึกษาหารือลว่งหน้า PNPCA ทั ง 4 โครงการ ไม่ได้จัดให้มีขึ นเพื่อครอบคลุมพื นที่
ที่จะได้รับผลกระทบทั งหมด ทา้ให้การรับทราบข้อมูลของประชาชนไม่ทั่วถึง และเป็นการรับฟัง
ข้อคิดเห็นที่ไม่ครอบคลุม  

6. ในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA จะต้องมีการจัดท้าข้อตกลงต่อโครงการ แต่ไม่ปรากฏให้
เห็นว่า มีการดา้เนินการท้าข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการอยา่งไร คงเพียงทา้การประชุมเพื่อน้าไปสูก่าร
ด้าเนินโครงการ โดยไมม่ีการรับฟังผลของข้อท้วงติง อันไม่อาจถือได้วา่มีการด้าเนินกระบวนการท้า
ความตกลงตาม PNPCA 

7. พวกเราไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายการเป็นศูนย์กลางการซื อขายพลังงานของภูมิภาค ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้บริโภคและการสร้างผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคมในภูมิภาคนี   

8. ขณะนี กรณีเข่ือนไซยะบุรี เข่ือนแห่งแรกบนแม่น ้าโขงสายหลักก้าลังจะเริม่ผลิตไฟฟา้เพื่อส่งไฟฟ้าอย่าง
เป็นทางการให้กับประเทศไทย การทดลองผลิตไฟฟ้าของเข่ือนไซยะบุรีอย่างเป็นทางการ เมื่อเดอืน
กรกฎาคม 2562 ได้ส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรง ระดับน ้าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการ
อพยพของปลา พชืพันธุบ์นแม่น ้าโขง  และการใช้น ้าเพื่อประปาของชุมชนและเมืองขนาดใหญ่ในเขต



ประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ นเหล่านี เจ้าของโครงการยังไม่มีแผนและมาตรการที่จะแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ นข้ามพรมแดนตอ่ประชาชนท้ายน ้าในประเทศไทยและอื่น  ๆ   และมีเพียงหน่วยรัฐของไทยบาง
หน่วยงาน รวมถึงส้านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ(สทนช.)ที่เล็งเห็นปัญหาและพยายามหาแนว
ทางแก้ไข  อย่างไรกต็าม ผลกระทบที่เกิดขึ นก็ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณของประเทศที่เป็นภาษีของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา ขณะที่เจ้าของโครงการการผู้ก่อผลกระทบไม่ได้รับผิดชอบแต่อยา่งใด 
นอกจากนี กรณีเข่ือนไซยะบุรียังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสดุ สืบเนื่องจากกระบวนการ
จัดการ PNPCA ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกรอบทางกฎหมายการรับฟังความคิดเห็นของไทยและ 
ประชาชนกังวลเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดน และผลกระทบก็เริ่มประจักษแ์ล้วในปี 2562 นี   

 
ด้วยเหตุผลเหล่านี  เครือข่ายฯ จึงขอแจ้งปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการ PNPCA กรณีเข่ือนหลวงพระ

บาง และมีจุดยืนไม่เห็นด้วยและขอคัดการเดินหน้าโครงการเข่ือนหลวงพระบาง เน่ืองจากยิ่งจะเป็นการรับรอง
ให้โครงการเกิดขึ นและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนตลอด 8 จังหวดัแม่น ้าโขงในประเทศไทย   

และในฐานะที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบด้านการจดัการระหว่างประเทศ เครือข่ายฯ ใคร่ขอให้
ท่านได้ชี แจงต่อแนวทางแก้ไขปัญหากรณีน ้าโขงแห้งและผันผวน ตลอดจนผลกระทบข้ามแดนที่ก้าลังเกิด
ขึ นกับประชาชนไทยริมฝั่งแม่น ้าโขงในขณะนี และขอให้ท่านชี แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 30 
วัน  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการ  

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา  
ตัวแทนประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน ้าโขง  
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