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ເພື່ ອການເຜຍີແຜ່ 
 
ສປປ ລາວ ດ�າເນນີຂະບວນການປຶກສາຫາລລື�ວງຫນ�າ ສໍ າລັບ ໂຄງການພະລັງງານ

ໄຟຟ�ານ�້າຕົກຫຼວງພະບາງ 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,  1  ຕຸລາ 2019 -  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະດໍາເນນີ ຂະບວນການປຶກສາ

ຫາລລ່ືວງໜາ້ຢ່າງເປັນທາງການ ກບັກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ຂອງ ໂຄງການ

ພະລງັງານໄຟຟາ້ຫວຼງພະບາງ,  ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ພາກລະຫວ່າງ ຕົນ້ນໍາ້ຂອງໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ປາກແບງ ແລະ ບລໍເິວນໃກຄ້ຽງ

ກບັປາຍນໍາ້ຂອງໂຄງການເຂື່ ອນໄຊຍະບູລ.ີ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ດັ່ ງກ່າວ ຈະໄດດ້ໍາເນີ ນງານຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຕະຫຼອດປີ ແລະ ຜະລດິ

ໄຟຟາ້ໄດ ້1,460 ເມກາວດັ. 
 

ລດັຖະບານລາວໄດແ້ຈງ້ການເຖງິ ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນວນັທ ີ31 ກໍລະກດົ 2019 ທີ່ ຜ່ານມາວ່າ ການກ່ໍສາ້ງໂຄງການ

ດັ່ ງກ່າວຈະລເິລີ່ ມໃນປີ 2020 ແລະ ຄາດວ່າຈະກ່ໍສາ້ງສໍາເລດັ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ ້ໃນປີ 2027. ໄຟຟາ້ທີ່ ຜະລດິໄດແ້ມ່ນ

ອາດຈະຂາຍໃຫ ້ປະເທດໄທ ແລະ/ ຫຼ ືປະເທດ ຫວຽດນາມ. 
 

ຫວົຫນາ້ກອງເລຂາ ຄມສ, ທ່ານ ປອ ອນັ ພສິ ຮດັດະ ໄດກ່້າວວ່າ “ ໃນການຍື່ ນສະເໜີການດໍ າເນີ ນຂະບວນ

ການປຶ ກສາຫາລື ລ່ວງໜ້ານີ ້ , ລັດຖະບານລາວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດພັນທະສໍ າຄັນຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງຕົນ 

ພາຍໃຕ້ ສັນຍາແມ່ນໍ ້ າຂອງ 1 995. ການຍື່ ນສະເໜີດັ່ ງກ່າວຈະເປັນການແຈງ້ໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ 

ມະຫາຊນົ ຮບັຊາບກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນລະອຽດ ແລະ ການສກຶສາການນໍາໃຊນ້ໍາ້ຂອງໂຄງການ ພອ້ມທງັ ຜນົກະທບົຕ່າງໆທີ່

ອາດຈະເກດີຈາກໂຄງການດັ່ ງກ່າວ”  
 

ການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້ ແມ່ນ ຂັນ້ຕອນໜ່ຶງ ໃນລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ໃນການຮ່ວມມນືໍາໃຊນ້ໍາ້ ໃນລໍານໍາ້ຂອງ: 

ລະບຽບການແຈງ້ໃຫຊ້າບ, ປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້ ແລະ ການຕກົລງົ. ພາຍໄຕລ້ະບຽບການດັ່ ງກ່າວ, ບນັດາໂຄງການ

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ນໍາໃຊນ້ໍາ້ໃນລໍານໍາ້ຂອງ ໃນລະດູແລງ້ ພາຍໃນອ່າງນໍາ້ດຽວກນັ, ແລະ ໃນລະດູຝົນ ລະຫວ່າງສອງອ່າງ

, ຈະຕອ້ງໄດດ້ໍາເນີ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້. ໂຄງການທີ່ ຈະຕອ້ງດໍາເນີ ນຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນມ ີ

ໂຄງການຊນົລະປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ ເຊິ່ ງ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການໄຫຂຼອງນໍາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້ໃນລໍານໍາ້ຂອງ.  
 

ໃນຂະບວນການປືກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້, ປະເທດສະມາຊກິທີ່ ຖກືແຈງ້ໃຫຊ້າບກໍຄຄືະນະກໍາມະການຮ່ວມ, ໂດຍໄດຮ້ບັ

ການສະຫນບັສະໜ◌ຸນທາງວຊິາການ ແລະ ບລໍຫິານຈາກ ກອງເລຂາ ຄມສ,  ຈະໄດພ້ຈິາລະນາ ລກັສະນະທາງດາ້ນ

ວຊິາການຂອງ ໂຄງການ, ປະເມີ ນຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດິຂຶ ້ ນ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງ 

ຊຸມຊນົ ລຽບຕາມລໍານໍາ້, ແລະ ສະເຫນມີາດຕະການເພື່ ອຮບັມ.ື ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຕກົລງົກນັໃນ

ການປຶກສາຫາລ ືຕາມແຕ່ລະໂຄງການທີ່ ຖກືສະເຫນມີາວ່າ ຄວນດໍາເນນີໄປແນວໃດ.  
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ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂະບວນການປຶກສາດັ່ ງກ່າວແມ່ນໃຊເ້ວລາ ຫກົເດອືນ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄດ ້ຕາມການ

ເຫນັດ ີ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ. ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ລ່ວງໜ້ານີ ້  ບໍ່ ໄດມ້ເີປົາ້ຫມາຍໃນການອະນຸມດັ 

ຫຼ ືບໍ່ ອະນຸມດັ ໂຄງການທີ່ ສະເຫນມີາແຕ່ຢ່າງໃດ. 
 

ທ່ານ ປອ ອນັ ພສິ ຮດັດະ ໄດກ່້າວຕື່ ມອກີວ່າ “ ການເຮດັວຽກ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຂອງຂະບວນການ ຂອງ 

ຄມສ ແມ່ນມໃີຫເ້ຫນັທົ່ ວໂລກເຊິ່ ງເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕບິດັກດົຫມາຍສາກນົວ່າດວ້ຍການນໍາໃຊນ້ໍາ້” . 
 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະຫນອງເອກະສານກ່ຽວກບັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງວຊິາການ ລວມມ ີການປະ

ເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ, ການປະເມນີຜນົກະທບົໂດຍລວມ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມລຽບ

ຕາມລໍານໍາ້, ແຜນການຈດັການສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ ການຕດິຕາມ, ແຜນການພດັທະນາການຍກົຍາ້ຍ ແລະ 

ເອກະສານທາງດາ້ນວສິະວະກໍາ.  
 

ອງີຕາມລະບຽບການຂອງ ຄມສ ຫລງັຈາກລດັຖະບານລາວຢ່ືນເອກະສານໃຫພ້ຈິາລະນາ ແລວ້ນັນ້, ທາງກອງເລຂາ 

ຄມສ ຈະທບົທວນ, ພຈິາລະນາ ແລະ ກວດກາຄວາມຄບົຖວນ້ສມົບູນຂອງເອກະສານທີ່ ໄດຍ້ື່ ນຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນ

ລະບຽບການ. ພາຍຫລງັທີ່ ສໍາເລດັການກວດກາຂໍມຸ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້, ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດນ້ໍາສົ່ ງ

ເອກະສານທງັຫມດົໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິທີ່ ຖກືແຈງ້ທງັສາມປະເທດເພື່ ອພຈິາລະນາ, ພອ້ມດຽວກນັນີ ້

ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັ ບດົສະຫລຸບຫຍໍຂ້ອງໂຄງການ ແລະ ບນັດາຂໍມູ້ນສື່ ຕ່າງໆ ແມ່ນຢູ່ໃນເວບໄຊ ຂອງ ຄມສ 

ເພື່ ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລໃືຫມ້ຄີວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄນັຍິ່ ງຂືນ້. 
 

ທ່ານ ປອ ຮດັດະ ໄດກ່້າວວ່າ: “ ພວກເຮາົພອ້ມແລວ້ທີ່ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການປຶກສາຫາລ,ື ສະຫນອງຂໍ ້

ມູນຕາມຫລກັວທິະຍາສາດ, ເປັນກາງ ແລະ ຍື່ ນຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຕໍ່ ກບັໂຄງການທີ່ ສະເຫນມີາ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມາທກິານ

ຮ່ວມ” . ທ່ານ ປອ ຮດັດະ ຍງັເນັນ້ຫນກັອກີວ່າ: “ ພວກເຮາົຍງັຍດຶຫມັນ້ໃນການຮກັສາລະດບັຄວາມເປີດເຜຍີ ແລະ 

ຄວາມໂປ່ງໃສແກ່ມະຫາຊນົ ຕະຫລອດຂະບວນການປຶກສາຫາລ.ື ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະມຄີວາມເຫນັໄປໃນທດິທາງໃດກໍຕາມ, 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຮຽງເຊນີທຸກໆທ່ານທີ່ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍອານາຄດົຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງ ມາຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນແກ່ການ

ປຶກສາຫາລໃືນຄັງ້ນີ,້ ເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ຽງຂອງທ່ານໄດຖ້ກຶຮບັຟັງ ແລະ ຖກືບນັທກຶເອາົໄວ”້  
 

ຈນົຮອດປັດຈບຸນັ, ມທີງັຫມດົ 48 ໂຄງການ ທີ່ ຖກືຍື່ ນເພື່ ອດ າເນີ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້ ລວມມ ີສາມ

ໂຄງການຈາກກໍາປູເຈຍ, 30 ໂຄງການຈາກ ສປປ ລາວ, ສອງໂຄງການ ຈາກໄທ ແລະ 13 ໂຄງການ ຈາກ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກໂຄງການຫລວງພະບາງແລວ້, ກ່ໍຍງັມອີກີ ສີ່  ໂຄງການຢູ່ແມ່ນໍາ້ຂອງຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດຖ້ກື

ຍື່ ນເພື່ ອດໍາເນີ ນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້ຄ:ື ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ ້ າຕົກໄຊຍະບູລ,ີ ດອນສາໂຫງ

, ປາກແບ່ງ ແລະ ປາກລາຍ. 
 

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ ້ າຕົກ ຫຼວງພະບາງ ຕັງ້ຢູ່ບາ້ນຫວ້ຍໂງ ຫ່າງຈາກຕວົເມອືງຫລວງພະບາງ ປະມານ 25

ກໂິລແມດັ ຫຼ ືຫ່າງຈາກ ສາມລ່ຽມແມ່ນໍາ້ຂອງ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ປະມານ 2,036 ກໂິລແມດັ. ໂຮງຜະລດິໄຟຟ້າຈະມີ

ຄວາມຍາວ 275 ແມດັ, ສູງ 80 ແມດັ ແລະ ກວາ້ງ 97 ແມດັ.  
 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/luang-prabang-hydropower-project/


3/3 
 

ອງີຕາມເອກະສານທີ່ ຍື່ ນມານັນ້, ບໍລສິດັພະລງັງານຫວຼງພະບາງ ຈາໍກດັ ມຊີື່ ເປັນຜູພ້ດັທະນາດາໍເນນີໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີ,້ 

ເຊິ່ ງບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບລໍສິດັພະລງັງານເປໂທຣ

ຫວຽດນາມພາຍໃຕບ້ດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງທງັສອງຝ່າຍໃນປີ 2007, ແຕ່ຄ່າໃຊຈ່້າຍໂຄງການແມ່ນບໍ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້

ໃນເອກະສານ. 
 

ຄະນະກໍາມະທກິານເຮດັວຽກຮ່ວມ ຄມສ ປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງຫນາ້ວຊິາການອາວຸໂສຈາກ ຣາຊະອານາຈກັກໍາປູເຈຍ, 

ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຮດັຫນາ້ທີ່ ເປັນທີ່ ປຶກສາໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ

ຂອງ ຄມສ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້, ຈະພບົປະກນັໃນວນັທ ີ8 ຕຸລາ ນີ ້ ເພື່ ອປຶກສາ

ຫາລບືນັຫາຫຼກັກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນຂະບວນການປຶກສາຫາລລ່ືວງຫນາ້ ລວມເຖງິກໍານດົມືລ້ເິລີ່ ມຂອງຂະບວນການ

ດັ່ ງກ່າວເປັນເວລາຫກົເດອືນ. 
 

ຄມສ ພອ້ມທງັ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍາ້ຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປຶກສາຫາລື

ລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັຊາດ ເພື່ ອ ຮບັຟັງ ທດັສະນະຈາກ ພາກສວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກໍລະນໂີຄງການດັ່ ງກ່າວ.  
 

ຫມາຍເຫດ:  

ຄມສ ແມ່ນ ອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການຮ່ວມມ ື ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ ຕອນລຸ່ມ, 

ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໃນປີ 1 995 ອງິຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈກັກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ 

ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັ່ ງກ່າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ້ືນ ເພື່ ອ ການຮ່ວມມ ືກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້

ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເພື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພ້ືນ.  

- ຈົບ -  
 
ຂ�້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ� ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົາ້ຫນາ້ທີ່  ການ ຂ່າວສື່ ສານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ  
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