
 
 

ส ำหรับกำรเผยแพร่ทนัที 
 

การปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการสานะคามจะเร่ิมขึน้หลงัจากการปรึกษาหารือของ
โครงการหลวงพระบางเสร็จส้ินลงในเดือนมิถุนายน  
 
เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – ก ำหนดกำรเพื่อสรุปกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำหลวงพระบำงขนำดก ำลงักำรผลิต 1,460 เมกะวตัต ์ท่ีทำงรัฐบำลลำวไดน้ ำเสนอใหมี้กำรสร้ำงบนแม่น ้ำ
โขงสำยประธำนในจงัหวดัทำงตอนเหนือของหลวงพระบำง ไดเ้ล่ือนออกไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 อำ้งอิงจำก
กำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง 
 
จำกกำรประชุมพิเศษของคณะกรรมกำรร่วม คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง (MRC Joint Committee) จดัขึ้นเม่ือวำนน้ีใน
เวียงจนัทน์ ผำ่นกำรประชุมทำงไกล ระบุว่ำ กำรตดัสินใจน้ี ไดก้ระท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเพ่ิมเวลำท่ีประเทศ
สมำชิกตอ้งกำรในกำรพิจำรณำและตกลงร่วมกนัในเร่ืองมำตรกำรท่ีแนะน ำในกำรหลีกเล่ียง ลดทอน และลดควำมรุนแรง
ของผลกระทบขำ้มพรมแดนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกโครงกำร ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นแถลงกำรณ์และแผนปฏิบติักำรร่วมของ
คณะกรรมกำรร่วม 
 
“เน่ืองจำกประเทศกมัพูชำ ไทย และเวียดนำม อีกทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของแม่น ้ำโขงรำยอ่ืน ไดย้กประเด็นท่ีเป็นกงัวลและ
ค ำแนะน ำขึ้นมำ และดว้ยควำมยินยอมจำก สปป.ลำว เรำจึงตดัสินใจท่ีจะเล่ือนวนัท่ีจะท ำกำรสรุปกระบวนกำรปรึกษำหำรือ
ล่วงหนำ้ของโครงกำรหลวงพระบำง ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน” ดร. สมเกียรติ ประจ ำวงษ ์ประธำนคณะกรรมกำรร่วม 
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และประธำนในกำรประชุม กล่ำว  
 
“กำรเล่ือนวนัออกไปน้ี จะก่อให้เกิดกำรสรุปกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ไดอ้ยำ่งมีควำมหมำยมำกขึ้น โดยท ำให้มัน่ใจว่ำ เรำ
ไดใ้หค้วำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีครอบคลุมรอบดำ้นกบัทำงสปป.ลำว ส ำหรับกำรพิจำรณำท่ีเหมำะสมในดำ้น
ผลกระทบดำ้นลบขำ้มพรมแดนท่ีอำจเกิดขึ้น อนัส่งผลจำกเขื่อนแห่งน้ี” ดร. สมเกียรติ ซ่ึงเป็นเลขำธิกำรส ำนกังำน
ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติของประเทศไทย กล่ำวเพ่ิมเติม 
 
ในเดือนกรกฎำคมปีท่ีแลว้ รัฐบำลลำวไดส่้งโครงกำรหลวงพระบำง ซ่ึงเป็นกำรใชน้ ้ำภำยในลุ่มน ้ำตลอดปีบนทำงน ้ำสำย
หลกัของแม่น ้ำโขง เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง โดยกระบวนกำรท่ีใชเ้วลำ
ทั้งหมด 6 เดือนน้ี เร่ิมขึ้นอยำ่งเป็นทำงกำรในวนัท่ี 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และมีก ำหนดกำรเพื่อท ำกำรสรุปในวนัท่ี 7 เมษำยน 
แต่เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทำงคณะกรรมกำรร่วมท่ีก ำกบัดูแล ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง สำมำรถ
ประชุมร่วมกนัในวนัท่ี 4 มิถุนำยน 
 
เขื่อนหลวงพระบำง เป็นโครงกำรท่ี 5 ท่ีไดน้ ำมำเขำ้สู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง 
โครงกำรตั้งอยูห่่ำงจำกเมืองหลวงพระบำงประมำณ 25 กิโลเมตร และโครงกำรจะถูกพฒันำโดยบริษทั Luang Prabang 

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


Power จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีก่อตั้งโดยรัฐบำลลำวและบริษทั PetroVietnam Power ภำยใตบ้นัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) ปีพ.ศ. 
2550 
 
การปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการสานะคาม จะเร่ิมขึน้หลงัจากการสรุปโครงการหลวงพระบางส้ินสุดลง 
 
คณะกรรมกำรร่วมกล่ำวอีกดว้ยว่ำ กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำสำนะคำม จะ
เกิดขึ้นหลงัจำกท่ีกำรปรึกษำหำรือเร่ืองโครงกำรหลวงพระบำงไดข้อ้สรุป ซ่ึงคณะกรรมกำรร่วมท่ีก ำกบัดูแลไดต้ดัสินใจเม่ือ
ปลำยปีท่ีแลว้ 
 
รัฐบำลลำวไดส่้งโครงกำรสำนะคำม ขนำดก ำลงักำรผลิต 684 เมกะวตัต ์ส ำหรับกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ ในวนัท่ี 
9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 หลงัจำกท่ีส่งโครงกำรหลวงพระบำงไดไ้ม่นำน แต่เน่ืองจำกขณะนั้นมีกำรปรึกษำหำรือโครงกำร
หลวงพระบำงอยู ่ทำงคณะกรรมกำรร่วมจึงตดัสินใจท่ีจะพิจำรณำโครงกำรสำนะคำมในเดือนมิถุนำยนหรือ หลงัจำกกำร
ปรึกษำเร่ืองโครงกำรหลวงพระบำงเสร็จส้ินแลว้ เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำท่ีสมบูรณ์มำกขึ้น 
 
เขื่อนสำนะคำมเป็นโครงกำรท่ี 6 ท่ีไดน้ ำมำเขำ้สู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง 
โครงกำรท่ีน ำเสนอตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของเวียงจนัทน์ประมำณ 155 กิโลเมตร และใชเ้งินลงทนุประมำณ 2.073 พนัลำ้น
ดอลลำร์สหรัฐ จะท ำกำรพฒันำโดยบริษทั Datang (Lao) Sanakham Hydropower ซ่ึงเป็นบริษทัในสังกดัของบริษทั Datang 
International Power Generation จ ำกดั ของประเทศจีน 
 
กระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ของคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง ก ำหนดให้มีกำรแลกเปล่ียนรำยงำนขอ้มูล ข่ำวสำร และ
กำรประเมินท่ีครอบคลุมอยำ่งเปิดเผย ส ำหรับโครงกำรท่ีเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลกัของชำติ ท่ีก่อสร้ำงบนแม่น ้ำโขงสำย
ประธำน รวมถึงกำรตรวจประเมินอยำ่งเป็นอิสระโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กำรพิจำรณำและ
กำรปรับปรุงในดำ้นกำรออกแบบโครงกำร กำรตรวจติดตำมผลกระทบท่ีตอ้งพจิำรณำร่วมกนั อนัเป็นส่วนหน่ึงของกำร
จดักำรบริหำรท่ีดี 
 
กระบวนกำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำ กบักำรป้องกนัรักษำส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม 
 
“กระบวนกำรทั้งหมดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ประเทศท่ีน ำเสนอโครงกำรมีส่วนร่วมและรับผดิชอบ หำกไม่มี
คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงและกระบวนกำรปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ ก็จะก่อให้เกิดโครงกำรบนแม่น ้ำโขงสำยประธำนท่ี
อำจจะส่งผลกระทบขำ้มพรมแดนท่ีมีนยัส ำคญั ท่ีสร้ำงขึ้นโดยไม่มีกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีครอบคลุม หรือไดรั้บกำร
ทบทวนพิจำรณำจำกสำธำรณะ” ดร. An Pich Hatda ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำร
แม่น ้ำโขง กล่ำวในท่ีประชุม 
 
ข้อมูลส าหรับบรรณาธิการ:  
 

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/sanakham-hydropower-project/
http://www.mrcmekong.org/frequently-asked-questions-about-prior-consultation-of-sanakham-hydropower-project/


คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง เป็นองคก์ำรร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล ส ำหรับกำรเจรจำและควำมร่วมมือระดบัภูมิภำคในลุ่มน ้ำ
โขงตอนล่ำง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภำยใตค้วำมตกลงว่ำดว้ยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำลุ่มแม่น ้ำโขงอยำ่งย ัง่ยืน ระหว่ำง
ประเทศกมัพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องคก์ำรท ำหนำ้ท่ีเป็นช่องทำงกำรทูตเร่ืองน ้ำและเป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ทำงกำร
บริหำรจดักำรน ้ำ เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนในภูมิภำค 
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