
 
 

ส ำหรับกำรเผยแพร่ทนัที 
 

ลาวจะด าเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าสานะคาม  

 

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 — สปป.ลำวจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรปรึกษำหำรือ
ล่วงหนำ้ (Prior Consultation Process) ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง (MRC) ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงัน ้ำสำนะคำม ซ่ึงเป็นโครงกำรน ำเสนอโครงกำรท่ี 6 บนแม่น ้ำโขงสำยประธำน เขื่อนแบบน ้ำไหลผำ่น 
(run-of-river) แห่งน้ี จะด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดปี และมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 684 เมกะวตัต ์
 

ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ไดรั้บแจง้จำกรัฐบำลลำว วำ่ไดส่้งเอกสำรทำงวิศวกรรมและ
กำรศึกษำควำมเป็นไปไดท้ำงดำ้นเทคนิค รวมถึงกำรประเมินผลกระทบดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
กำรศึกษำเร่ืองตะกอนและกำรประมง ซ่ึงจะได้เผยแพร่ใหก้บัประเทศสมำชิกของคณะกรรมกำรแม่น ้ำโขง
ประเทศอ่ืน คือ กมัพูชำ ไทย และเวียดนำม 
 

จำกกำรรับแจง้ในคร้ังน้ี เอกสำรระบุวำ่ กำรก่อสร้ำงของโครงกำรคำดวำ่จะเร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และเสร็จ
ส้ินในปี พ.ศ. 2571 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชยเ์ช่นกนั ไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกโครงกำรน้ีจะส่งออก
ใหป้ระเทศไทยเป็นหลกั 
 

“ลำวไดส่้งโครงกำรซ่ึงเป็นกำรใชน้ ้ำภำยในลุ่มน ้ำบนแม่น ้ ำโขงสำยประธำนตลอดทั้งปี ภำยใตก้ระบวนกำร
กำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ กำรส่งโครงกำรน้ีมำ จะช่วยใหป้ระเทศสมำชิกท่ีไดรั้บแจง้ และสำธำรณชนมี
ขอ้มูลรำยละเอียด และศึกษำกำรใชน้ ้ำของโครงกำร รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรน้ี” ดร. An Pich 
Hatda ประธำนกรรมกำรบริหำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง กล่ำว 
 

กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้เป็นส่วนหน่ึงของกฏกติกำขั้นตอนกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำ
โขง ส ำหรับกำรใชน้ ้ำบนแม่น ้ำโขงสำยประธำน: ระเบียบปฏิบติั เร่ือง กำรแจง้ กำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ และ
ขอ้ตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ภำยใต ้ PNPCA น้ี 
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใด ๆ ท่ีใชน้ ้ำจำกแม่น ้ำสำยประธำนระหวำ่งฤดูแลง้ภำยในลุ่มน ้ำเดียวกนั รวมถึง
ฤดูน ้ำหลำกระหวำ่งลุ่มน ้ำทั้งสอง จะตอ้งผำ่นกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งน้ี 
รวมถึง กำรพฒันำโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ และโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งมี
นยัส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรไหลของน ้ำ และคุณภำพของแม่น ้ำโขงสำยประธำน 
 

ในกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ ดว้ยควำมช่วยเหลือสนบัสนุนดำ้นเทคนิคและกำรบริหำรจดักำรจำก
ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงน้ี ทำงคณะกรรมกำรร่วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงจะ
พิจำรณำทบทวนแง่มุมทำงดำ้นเทคนิคของโครงกำร ประเมินผลกระทบขำ้มพรมแดนท่ีอำจเกิดขึ้นไดใ้นดำ้น



ส่ิงแวดลอ้มและกำรด ำรงชีพของชุมชนท่ีอำศยัอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่น ้ำ และแนะน ำมำตรกำรท่ีจะจดักำรกบัขอ้
กงัวลเหล่ำนั้น คณะกรรมกำรร่วมมีเป้ำหมำยในกำรเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงเก่ียวเน่ืองกบั
ขอ้เสนอกำรใชน้ ้ำและเพื่อเผยแพร่ผลกำรพิจำรณำท่ีประกอบดว้ยขอ้ตกลงต่ำงๆตำมเง่ือนไข ผลกำรพิจำรณำ
น้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของบทบนัทึกขอ้เสนอกำรใชน้ ้ำและบทบนัทึกกำรใชน้ ้ำหำกมีกำรเร่ิมด ำเนินกำรดงักล่ำว 
 

โดยปกติแลว้กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ใชร้ะยะเวลำ 6 เดือน แต่คณะกรรมกำรร่วมอำจขยำยเวลำ
ออกไป กระบวนกำรน้ีไม่ไดมี้เป้ำหมำยท่ีจะอนุมติัหรือไม่อนุมติัโครงกำรท่ีน ำเสนอ 
 

อำ้งอิงจำกคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ทำงรัฐบำลลำวไดส่้งโครงกำรสำนะคำมเพื่อกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ 
ในวนัท่ี 9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ภำยหลงัจำกกำรส่งโครงกำรหลวงพระบำงไดไ้ม่นำน แต่เพื่อให้เกิด
กระบวนกำรปรึกษำหำรือท่ีมีคุณภำพ คณะกรรมกำรร่วม จึงตดัสินใจท่ีจะด ำเนินกำรปรึกษำหำรือส ำหรับ
โครงกำรสำนะคำมภำยหลงัจำกโครงกำรหลวงพระบำง 
 

ตำมกระบวนกำรของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ภำยหลงัจำกรัฐบำลลำวส่งเอกสำรโครงกำรแลว้ ส ำนกังำน
เลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงจะตอ้งพิจำรณำและตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรท่ีน ำส่ง เน่ือง
ดว้ยส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงไดท้ ำกำรพิจำรณำตรวจสอบทำงเทคนิคส ำหรับกำร
ปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของโครงกำรหลวงพระบำงไดเ้สร็จส้ินลง ทำงส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำร
แม่น ้ำโขงจึงไดท้ ำกำรตรวจสอบเอกสำรขั้นตน้ของโครงกำรสำนะคำมแลว้เสร็จ และส่งต่อเอกสำรเหล่ำนั้น
ใหก้บัประเทศอีก 3 ประเทศท่ีไดรั้บกำรแจง้เตือน ส ำหรับกำรพิจำรณำ เอกสำรเหล่ำน้ีไดเ้ผยแพร่ท่ีเวบ็ไซต์
ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงแลว้ เพื่อใหส้ำธำณชนสำมำรถเขำ้ถึงได ้
 

กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรหลวงพระบำง เร่ิมขึ้นวนัท่ี 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และ
วำงแผนวำ่จะส้ินสุดลงในวนัท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจำกเกิดภำวะกำรระบำดของโควิด-19 ท ำให้
คณะกรรมกำรร่วมไม่สำมำรถประชุมเพื่อตกลงร่วมกนัในกำรจดัท ำถอ้ยแถลงกำรณ์ร่วมและจดัท ำ
แผนปฏิบติักำรร่วมได ้กำรประชุมคร้ังต่อไปจึงจะถูกจดัขึ้นวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

จวบจนปัจจุบนัน้ี โครงกำรบนแม่น ้ำโขงในล ำน ้ำสำขำจ ำนวน 49 โครงกำร ไดถู้กส่งมำส ำหรับกระบวนกำร
แจง้เตือน (Notification Process) ภำยใต ้PNPCA ซ่ึงมี 3 โครงกำรจำกกมัพูชำ 30 โครงกำรจำก สปป.ลำว 2 
โครงกำรจำกไทย และ 14 โครงกำรจำกเวียดนำม นอกจำกโครงกำรสำนะคำม ยงัมีโครงกำรอีก 5 โครงกำร 
คือ ไซยะบุรี ดอนสะฮอง ปำกแบง ปำกลำย และหลวงพระบำง ไดถู้กน ำเสนอในกำรสร้ำงบนแม่น ้ำโขงสำย
ประธำน และไดส่้งโครงกำรมำเพื่อกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ 
 

โครงกำรสำนะคำม ตั้งอยูร่ะหวำ่งจงัหวดัไซยะบุรีและเวียงจนัทน์ของสปป.ลำว โครงกำรน้ีอยูข่ึ้นไปทำงตน้
น ้ำของชำยแดนไทย-ลำวประมำณ 2 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นชำยแดนของจงัหวดัเลย และอยู่ห่ำงจำกทะเลประมำณ 
1,737 กิโลเมตร โครงกำรตั้งอยูป่ระมำณ 25 กิโลเมตรเหนือน ้ำจำกอ ำเภอสำนะคำม จงัหวดัเวียงจนัทน์ โดย



ทำ้ยน ้ำของโครงกำรน้ี ซ่ึงอยูห่่ำงประมำณ 155 กิโลเมตรเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงเวียงจนัทน์ และโครงกำรน้ี
ตั้งอยูป่ลำยน ้ำของโครงกำรปำกแลประมำณ 84 กิโลเมตร 
 

โรงไฟฟ้ำมีควำมยำวประมำณ 350 เมตร และสูง 58 เมตร มีกงัหนัผลิตไฟฟ้ำ 12 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัมีก ำลงักำร
ผลิต 57 เมกะวตัต ์
 

อำ้งอิงจำกเอกสำรท่ีน ำส่ง บริษทั Datang (Lao) Sanakham Hydropower จ ำกดั เป็นผูพ้ฒันำโครงกำร ตน้ทุน
ทั้งหมดของโครงกำรอยูท่ี่ประมำณ  2,073 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึงประมำณ 27.2 ลำ้นดอลลำร์จำกตน้ทุนน้ี จะ
น ำมำใชส้ ำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมถึงโปรแกรมกำรติดตำมผล 
 

คณะท ำงำนร่วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง (MRC Joint Committee Working Group: JCWG) ซ่ึงมี
สมำชิกประกอบไปดว้ยตวัแทนดำ้นเทคนิคอำวุโสจำกกมัพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม จะท ำหนำ้ท่ีเป็น
คณะท่ีปรึกษำใหก้บัคณะกรรมกำรร่วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงในกำรด ำเนินงำน PNPCA วำงแผนท่ี
จะประชุมในวนัท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เพื่อปรึกษำหำรือประเด็นส ำคญัเก่ียวกบักระบวนกำรปรึกษำหำรือ
ล่วงหนำ้ของโครงกำร รวมถึงวนัเร่ิมตน้ของกระบวนกำรปรึกษำหำรือซ่ึงมีระยะเวลำ 6 เดือน 
 

คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ร่วมกบัส ำนกัเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแม่น ้ำโขงแห่งชำติ จะอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรปรึกษำหำรือระดบัชำติและภูมิภำค เพื่อสอบถำมมุมมองสำธำรณะในกรณีน้ี 
 

ข้อมูลส าหรับบรรณาธิการ:  
 

คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง เป็นองคก์ำรร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล ส ำหรับกำรเจรจำและควำมร่วมมือระดบั
ภูมิภำคในลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภำยใตค้วำมตกลงวำ่ดว้ยควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำ
ลุ่มแม่น ้ำโขงอยำ่งย ัง่ยนื ระหวำ่งประเทศกมัพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องคก์ำรท ำหนำ้ท่ีเป็นช่อง
ทำงกำรทูตเร่ืองน ้ำและเป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ทำงกำรบริหำรจดักำรน ้ำ เพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืในภูมิภำค 
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