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ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ່ 
 

ສປປ ລາວ ຈະດ າເນນີຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງຫນາ້ ສ ຳລບັ  

ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ ໍ້າຕກົ ຊະນະຄຳມ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, 11 ພດຶສະພຳ 2020 - ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະດ າເນີນ ຂະບວນການປກຶສາຫາລ 

ລ່ວງໜ້າ ຂອງ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) ຢ່າງເປັນທາງການ ສ ຳລັບ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້ຳຕົກ 

ຊະນະຄຳມ  ເຊິື່ງເປນັໂຄງການທີ 6 ທີື່ສະເໜີ ໂດຍ ສປປ ລາວ ທີື່ຢ ່ໃນລ ານ ໍ້າຂອງ.  ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການ

ເຂ ື່ອນໄຟຟາ້ແບບນ ໍ້າໄຫລຜ່ານ (run-of-river dam)  ເຊິື່ງຈະມີການດ າເນີນງານຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ຕະຫຼອດປີ ແລະ ຈະ

ສຳມຳດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 684 ເມກາວັດ. 
 

ໃນແຈ້ງການທີື່ສົັ່ງໃຫກ້ອງເລຂາ ຄມສ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະໜອງເອກະສານທາງວິສະວະກ າ ແລະ ການສກຶສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ທຳງດ້ານວິຊຳກຳນ, ລວມທັງການປະເມີນຜນົກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ແລະ

ການສກຶສາຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ ເຊິື່ງເອກະສານເຫລົັ່ານີີ້ຈະໄດ້ຖ ກສົັ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ອ ື່ນໆ ກ 

ຄ  ຣາຊະອານາຈັກກ າປ ເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ. 
 

ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງ ສປປ ລາວ, ການກ ໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລີື່ມຕົີ້ນໃນປີ 2020 ແລະ ສ າເລັດໃນປີ 

2028 ເຊິື່ງປດີຽວກັນນີີ້ ທາງໂຄງການເອງຈະເລີື່ມຕົີ້ນດ າເນີນທຸລະກິດ. ພະລັງງານໄຟຟ້ຳທີື່ຜະລິດຈາກໂຄງການສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະສົັ່ງອອກໄປປະເທດໄທ. 
 

ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮດັດະ ໄດກ້່າວວ່າ “ປະເທດລາວໄດ້ສະເຫນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ເຊິື່ງເປນັ

ການນ າໃຊ້ນ ໍ້ຳໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ ທີື່ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລວ່ງຫນ້າ. ການຍ ື່ນສະເໜີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊກິທີື່ຖ ກແຈ້ງໃຫຊ້າບ ແລະ ມະຫາຊົນ ໄດຮ້ັບຂ ໍ້ມ ນທີື່ລະອຽດ ແລະ ສາມາດສຶກສາກຽ່ວ
ກັບການນ ຳໃຊ້ນ ໍ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດ ຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ”. 
 

ການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ແມ່ນຂັີ້ນຕອນໜຶຶ່ງໃນລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ໃນການນ າໃຊນ້ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ ກ ຄ  ລະບຽບ

ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ປຶກສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA). ພາຍໄຕ້ລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ, ບັນດາໂຄງການ

ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີື່ນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ ໃນລະດ ແລ້ງ ພາຍໃນອ່າງນ ໍ້າດຽວກນັ, ແລະ ໃນລະດ ຝົນ ລະຫວ່າງສອງ

ອ່າງນ ໍ້າ ຕ່າງກັນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ດ າເນນີຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ. ໂຄງການທີື່ຈະຕອ້ງດ າເນີນຂະບວນການ

ດັັ່ງກ່າວແມ່ນ ໂຄງການຊົນລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ເຊິຶ່ງອາດສົັ່ງຜົນ

ກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການໄຫຼຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ.  
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ໃນຂະບວນການປກືສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນບັສະໜູນທາງວິຊາການ ແລະ ບ ລິຫານ ຈາກກອງເລຂາ 

ຄມສ. ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຂອງ (ຄມສ) ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ລັກສະນະທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ, ເຮດັການປະ

ເມີນຜົນກະທົບຂ້ຳມຜ່ຳນຊຳຍແດນທີື່ອາດຈະເກດິຂຶື້ນ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງ

ຊຸມຊົນ ລຽບຕາມຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ພ້ອມທັງ ສະເຫນີມາດຕະການເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາທີື່ອາດຈະເກີດຂ ີ້ນ. ຄະນະ
ກ າມະການຮ່ວມມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອ ບັນລຸຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ວ່າດວ້ຍ ການສະເຫນນີ າໃຊນ້ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ລະບຂຸ ໍ້ກ າ
ນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫນນີ າໃຊນ້ ໍ້າດັັ່ງກ່າວ. ເຊີິື່ງຂ ໍ້ຕົກລົງດັັ່ງກ່າວຈະເປນັສ່ວນຫນຶື່ງ ຂອງບົດ
ບັນທຶກຂອງການສະເຫນີນ າໃຊນ້ ໍ້າ ແລະ ບົດບັນທຶກການນ າໃຊນ້ ໍ້າຕົວຈິງ ເວລາທີື່ໂຄງການໄດ້ເລີື່ມປະຕິບັດແລ້ວ. 
 

ໂດຍທົົ່ວໄປ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລ່ວງໜ້ຳດັັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ເວລາ 6 ເດ ອນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄດ ້

ຕາມການເຫັນດີ ຂອງ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ. ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວບ ໍ່ໄດ້ມີເປົົ້າຫມາຍໃນການອະນຸມັດ ຫຼ  ບ ໍ່ອະນຸມດັ 

ໂຄງການທີື່ສະເຫນີມາແຕ່ຢ່າງໃດ. 
 

ອີງຕາມ ຄມສ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຍ ື່ນເອກະສານ ໂຄງການ ເຂ ຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ເພ ື່ອຂະບວນການປກຶສາຫາລ 

ລວ່ງຫນ້າ ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019, ພາຍຫຼັງການຍ ື່ນສະເໜ ີໂຄງການ ເຂ ຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຫຼວງພະບາງ. ແຕ່ເພ ື່ອຮັບປະກນັ

ຂັີ້ນຕອນການປກຶສາຫາລ  ແຕ່ລະໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຈະດ າເນີນການ

ປຶກສາຫາລ  ໂຄງການເຂ ຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ຫລັງຈາກຂະບວນການດັັ່ງກ່າວຂອງ ເຂ ຶ່ອນໄຟຟ້ຳ ຫຼວງພະບາງ ສິີ້ນສຸດ
ລງົ. 
 

ອີງຕາມລະບຽບການຂອງ (ຄມສ) ພຳຍຫລັງຈາກຢືື່ນເອກະສານໃຫ້ພິຈາລະນາແລ້ວນັີ້ນ, ທາງກອງເລຂາ ຄມສ ຈະທົບ
ທວນ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຄົບຖວ້ນສົມບ ນຂອງເອກະສານທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ. ເນ ື່ອງຈາກ
ການກວດກາທຳງດ້ານວິຊາການ ສ າລັບການປຶກສາຫາລ  ໂຄງການໄຟຟ້ຳຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ າເລດັແລ້ວ, ປດັຈຸບັນກອງ

ເລຂາກ ໍ່ໄດ້ ສ າເລັດການກວດສອບເອກະສານເບ ີ້ອງຕົີ້ນຂອງໂຄງການ ໄຟຟ້ຳ ຊະນະຄຳມ ແລະ ໄດ້ສົັ່ງເອກະສານທັງໝົດ 

ໄປຍັງອີກສາມປະເທດທີື່ຖ ກແຈງ້ໃຫ້ຊາບເພ ື່ອກວດກາຄ ນ. ບັນດາເອກະສານເຫຼົັ່ານີີ້ ແມ່ນມີຢ ່ໃນເວບໄຊທ ໌ຂອງ ຄມສ 
ເພ ື່ອໃຫມ້ະຫາຊົນເຂົີ້າເຖິງໄດ້. 
 

ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງໜາ້ ສ າລັບ ໂຄງການໄຟຟ້ຳນ ໍ້ຳຕົກ ຫຼວງພະບາງໄດ້ເລີື່ມຕົີ້ນໃນວນັທີ 8 ຕຸລາ 2019 ແລະ 

ກ ານົດຈະສິີ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2020. ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ
ຍັງບ ໍ່ສາມາດປະຊຸມໄດເ້ທ ື່ອເພ ື່ອຕົກລົງເຫັນດກີ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັີ້ງ
ຕ ໍ່ໄປແມ່ນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2020. 
 

ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ມີທັງຫມົດ 49 ໂຄງການ ໃນບັນດາສາຂາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ທີື່ຖ ກຍ ື່ນເພ ື່ອດ າເນີນຂະບວນການປຶກສາ

ຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ລວມມີ 3ໂຄງການຈາກ ຣາຊະອານາຈັກກ າປ ເຈຍ, 30 ໂຄງການຈາກ ສປປ ລາວ, 2 ໂຄງການ ຈາກຣາ

ຊະອານາຈັກໄທ ແລະ 14 ໂຄງການ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກໂຄງການ ຊະນະຄຳມແລ້ວ, ກ ໍ່ຍັງມີອີກ 5 

ໂຄງການຢ ່ລ ານ ໍ້າຂອງຈາກ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດຖ້ ກຍ ື່ນເພ ື່ອດ າເນນີຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າຄ : ໂຄງກຳນພະລັງ

ງຳນໄຟຟ້ຳນ ໍ້ຳຕກົໄຊຍະບ ລີ, ດອນສາໂຫງ, ປາກແບ່ງ, ປາກລາຍ, ແລະ ຫຼວງພະບຳງ.  
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ໂຄງການໄຟຟ້ຳນ ໍ້ຳຕົກ ຊະນະຄຳມ ແມ່ນຕັີ້ງຢ ່ລະຫວ່າງ ແຂວງໄຊຍະບ ລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຢ ່ 

ເໜ ອ ຊາຍແດນ ລາວ - ໄທ ຈັງຫວັດ ເລີຍ ປະມານ 2 ກໂິລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກທະເລປະມານ 1,737 km ແລະ ຫ່າງ

ຈາກເມ ອງ ຊະນະຄຳມ, ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ. ທາງປາຍນ ໍ້າຂອງໂຄງການ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ໂຄງການຕັີ້ງຢ ່ທາງທ້າຍນ ໍ້າຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ຳປາກລາຍ ຫ່າງລົງມາ ປະມານ 84 
ກິໂລແມັດ.  
 

ໂຮງຈກັໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວປະມານ 350 ແມັດ ແລະ ສ ງ 58 ແມັດ, ແລະ ມີຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ 12 ເຄ ຶ່ອງ, ແຕ່ລະ

ເຄ ຶ່ອງສຳມຳດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 57 ເມກຳວັດ. 
 

ອີງຕາມເອກະສານທີື່ຍ ື່ນມານັີ້ນ, ບ ລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້ຳນ ໍ້ຳຕກົ ຕ້ຳຖັງ (ລຳວ) ຊະນະຄຳມ ຈ າກັດ ເຊິື່ງແມ່ນບ ລິສັດ ທີຶ່

ເປັນຜ ພ້ັດທະນາດ າເນນີໂຄງການດັັ່ງກ່າວ. ມ ນຄ່າທັງໝົດ ຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 2,073 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ໃນຈ ານວນດັັ່ງກ່າວ, ປະມານ 27,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດຖ້ ກຈັດສັນສ ຳລັບມາດຕະການບນັເທົຳ ກຽ່ວກັບສິື່ງແວດ 

ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາໂຄງກຳນ. 
 

ຄະນະກ າມະທິການເຮັດວຽກຮ່ວມ ຄມສ ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຕາງຫນ້າວິຊາການອາວຸໂສຈາກ ຣາຊະອານາຈກັ ກ າປ ເຈຍ, 

ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຮດັຫນ້າທີື່ເປັນທີື່ປກຶສາໃຫແ້ກ່ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ

ຂອງ ຄມສ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂະບວນການປຶກສາຫາລ ລວ່ງຫນ້າ, ຈະພົບປະກັນໃນວັນທ ີ16 ມິຖຸນຳ 2020 ນີີ້ 
ເພ ື່ອປກຶສາຫາລ ບັນຫາຫຼັກກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນຂະບວນການປກຶສາຫາລ ລ່ວງຫນ້າ ລວມເຖິງກ ານົດມ ີ້ລິເລີື່ມຂອງຂະບວນ
ການດັັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 6 ເດ ອນ. 
 

ຄມສ ພ້ອມທັງ ບັນດາກອງເລຂາ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປຶກສາຫາລ 
ລະດັບພາກພ ື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເພ ື່ອຮັບຟັງ ທັດສະນະຈາກ ພາກສວນຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບກ ລະນໂີຄງການດັັ່ງກ່າວ.  
 

ຫມາຍເຫດ:  

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຕອນລຸມ່, 

ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນໃນປີ 1995 ອງິຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ 

ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັັ່ງກາ່ວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  ກຽ່ວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນ ສ ນກາງຄວາມຮ  ້

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພ ື້ນ.  
 

- ຈບົ -  
 

ຂ ໍ້ມ ນເພມີເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົີ້າຫນ້າທີື່ ການ ຂາ່ວສ ື່ສານ,  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມ ຖ  : +856-20-77779168 
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