สำหรับกำรเผยแพร่ ทนั ที

ลาวจะดาเนินการปรึกษาหารื อล่วงหน้ าสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าสานะคาม
เวียงจันทน์ , สปป.ลาว, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 — สปป.ลำวจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อ
ล่วงหน้ำ (Prior Consultation Process) ของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง (MRC) สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ ำสำนะคำม ซึ่งเป็ นโครงกำรนำเสนอโครงกำรที่ 6 บนแม่น้ ำโขงสำยประธำน เขื่อนแบบน้ ำไหลผ่ำน
(run-of-river) แห่งนี้ จะดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี และมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 684 เมกะวัตต์
สำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง ได้รับแจ้งจำกรัฐบำลลำว ว่ำได้ส่งเอกสำรทำงวิศวกรรมและ
กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงด้ำนเทคนิค รวมถึงกำรประเมินผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
กำรศึกษำเรื่ องตะกอนและกำรประมง ซึ่งจะได้เผยแพร่ ให้กบั ประเทศสมำชิกของคณะกรรมกำรแม่น้ ำโขง
ประเทศอื่น คือ กัมพูชำ ไทย และเวียดนำม
จำกกำรรับแจ้งในครั้งนี้ เอกสำรระบุวำ่ กำรก่อสร้ำงของโครงกำรคำดว่ำจะเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และเสร็ จ
สิ้ นในปี พ.ศ. 2571 ซึ่งเป็ นปี ที่เริ่ มจำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิ ชย์เช่นกัน ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกโครงกำรนี้จะส่ งออก
ให้ประเทศไทยเป็ นหลัก
“ลำวได้ส่งโครงกำรซึ่งเป็ นกำรใช้น้ ำภำยในลุ่มน้ ำบนแม่น้ ำโขงสำยประธำนตลอดทั้งปี ภำยใต้กระบวนกำร
กำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ กำรส่ งโครงกำรนี้มำ จะช่วยให้ประเทศสมำชิกที่ได้รับแจ้ง และสำธำรณชนมี
ข้อมูลรำยละเอียด และศึกษำกำรใช้น้ ำของโครงกำร รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรนี้” ดร. An Pich
Hatda ประธำนกรรมกำรบริ หำรของสำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง กล่ำว
กระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำเป็ นส่วนหนึ่งของกฏกติกำขั้นตอนกำรทำงำนของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำ
โขง สำหรับกำรใช้น้ ำบนแม่น้ ำโขงสำยประธำน: ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง กำรแจ้ง กำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ และ
ข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ภำยใต้ PNPCA นี้
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใด ๆ ที่ใช้น้ ำจำกแม่น้ ำสำยประธำนระหว่ำงฤดูแล้งภำยในลุ่มน้ ำเดียวกัน รวมถึง
ฤดูน้ ำหลำกระหว่ำงลุ่มน้ ำทั้งสอง จะต้องผ่ำนกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ โครงกำรที่เกี่ยวข้องนี้
รวมถึง กำรพัฒนำโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ และโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อสิ่ งแวดล้อม กำรไหลของน้ ำ และคุณภำพของแม่น้ ำโขงสำยประธำน
ในกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ ด้วยควำมช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรบริ หำรจัดกำรจำก
สำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงนี้ ทำงคณะกรรมกำรร่ วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงจะ
พิจำรณำทบทวนแง่มุมทำงด้ำนเทคนิคของโครงกำร ประเมินผลกระทบข้ำมพรมแดนที่อำจเกิดขึ้นได้ในด้ำน

สิ่ งแวดล้อมและกำรดำรงชีพของชุมชนที่อำศัยอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งแม่น้ ำ และแนะนำมำตรกำรที่จะจัดกำรกับข้อ
กังวลเหล่ำนั้น
คณะกรรมกำรร่ วมมีเป้ำหมำยในกำรเห็นชอบร่ วมกันที่จะบรรลุขอ้ ตกลงเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อเสนอกำรใช้น้ ำและเพื่อเผยแพร่ ผลกำรพิจำรณำที่ประกอบด้วยข้อตกลงต่ำงๆตำมเงื่อนไข ผลกำรพิจำรณำ
นี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งของบทบันทึกข้อเสนอกำรใช้น้ ำและบทบันทึกกำรใช้น้ ำหำกมีกำรเริ่ มดำเนินกำรดังกล่ำว
โดยปกติแล้วกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำใช้ระยะเวลำ 6 เดือน แต่คณะกรรมกำรร่ วมอำจขยำยเวลำ
ออกไป กระบวนกำรนี้ไม่ได้มีเป้ำหมำยที่จะอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิโครงกำรที่นำเสนอ
อ้ำงอิงจำกคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง ทำงรัฐบำลลำวได้ส่งโครงกำรสำนะคำมเพื่อกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ
ในวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2562 ภำยหลังจำกกำรส่งโครงกำรหลวงพระบำงได้ไม่นำน แต่เพื่อให้เกิด
กระบวนกำรปรึ กษำหำรื อที่มีคุณภำพ คณะกรรมกำรร่ วม จึงตัดสิ นใจที่จะดำเนินกำรปรึ กษำหำรื อสำหรับ
โครงกำรสำนะคำมภำยหลังจำกโครงกำรหลวงพระบำง
ตำมกระบวนกำรของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง ภำยหลังจำกรัฐบำลลำวส่ งเอกสำรโครงกำรแล้ว สำนักงำน
เลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงจะต้องพิจำรณำและตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรที่นำส่ง เนื่อง
ด้วยสำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงได้ทำกำรพิจำรณำตรวจสอบทำงเทคนิคสำหรับกำร
ปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำของโครงกำรหลวงพระบำงได้เสร็ จสิ้ นลง ทำงสำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำร
แม่น้ ำโขงจึงได้ทำกำรตรวจสอบเอกสำรขั้นต้นของโครงกำรสำนะคำมแล้วเสร็ จ และส่ งต่อเอกสำรเหล่ำนั้น
ให้กบั ประเทศอีก 3 ประเทศที่ได้รับกำรแจ้งเตือน สำหรับกำรพิจำรณำ เอกสำรเหล่ำนี้ได้เผยแพร่ ที่เว็บไซต์
ของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงแล้ว เพื่อให้สำธำณชนสำมำรถเข้ำถึงได้
กระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำสำหรับโครงกำรหลวงพระบำง เริ่ มขึ้นวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และ
วำงแผนว่ำจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจำกเกิดภำวะกำรระบำดของโควิด-19 ทำให้
คณะกรรมกำรร่ วมไม่สำมำรถประชุมเพื่อตกลงร่ วมกันในกำรจัดทำถ้อยแถลงกำรณ์ร่วมและจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรร่ วมได้ กำรประชุมครั้งต่อไปจึงจะถูกจัดขึ้นวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
จวบจนปั จจุบนั นี้ โครงกำรบนแม่น้ ำโขงในลำน้ ำสำขำจำนวน 49 โครงกำร ได้ถูกส่งมำสำหรับกระบวนกำร
แจ้งเตือน (Notification Process) ภำยใต้ PNPCA ซึ่งมี 3 โครงกำรจำกกัมพูชำ 30 โครงกำรจำก สปป.ลำว 2
โครงกำรจำกไทย และ 14 โครงกำรจำกเวียดนำม นอกจำกโครงกำรสำนะคำม ยังมีโครงกำรอีก 5 โครงกำร
คือ ไซยะบุรี ดอนสะฮอง ปำกแบง ปำกลำย และหลวงพระบำง ได้ถูกนำเสนอในกำรสร้ำงบนแม่น้ ำโขงสำย
ประธำน และได้ส่งโครงกำรมำเพื่อกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อล่วงหน้ำ
โครงกำรสำนะคำม ตั้งอยูร่ ะหว่ำงจังหวัดไซยะบุรีและเวียงจันทน์ของสปป.ลำว โครงกำรนี้อยูข่ ้ นึ ไปทำงต้น
น้ ำของชำยแดนไทย-ลำวประมำณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นชำยแดนของจังหวัดเลย และอยู่ห่ำงจำกทะเลประมำณ
1,737 กิโลเมตร โครงกำรตั้งอยูป่ ระมำณ 25 กิโลเมตรเหนือน้ ำจำกอำเภอสำนะคำม จังหวัดเวียงจันทน์ โดย

ท้ำยน้ ำของโครงกำรนี้ ซึ่งอยูห่ ่ำงประมำณ 155 กิโลเมตรเป็ นที่ต้ งั ของเมืองหลวงเวียงจันทน์ และโครงกำรนี้
ตั้งอยูป่ ลำยน้ ำของโครงกำรปำกแลประมำณ 84 กิโลเมตร
โรงไฟฟ้ำมีควำมยำวประมำณ 350 เมตร และสูง 58 เมตร มีกงั หันผลิตไฟฟ้ำ 12 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีกำลังกำร
ผลิต 57 เมกะวัตต์
อ้ำงอิงจำกเอกสำรที่นำส่ง บริ ษทั Datang (Lao) Sanakham Hydropower จำกัด เป็ นผูพ้ ฒั นำโครงกำร ต้นทุน
ทั้งหมดของโครงกำรอยูท่ ี่ประมำณ 2,073 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งประมำณ 27.2 ล้ำนดอลลำร์จำกต้นทุนนี้ จะ
นำมำใช้สำหรับมำตรกำรบรรเทำผลกระทบทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมถึงโปรแกรมกำรติดตำมผล
คณะทำงำนร่ วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง (MRC Joint Committee Working Group: JCWG) ซึ่งมี
สมำชิกประกอบไปด้วยตัวแทนด้ำนเทคนิคอำวุโสจำกกัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม จะทำหน้ำที่เป็ น
คณะที่ปรึ กษำให้กบั คณะกรรมกำรร่ วมของคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงในกำรดำเนิ นงำน PNPCA วำงแผนที่
จะประชุมในวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เพื่อปรึ กษำหำรื อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อ
ล่วงหน้ำของโครงกำร รวมถึงวันเริ่ มต้นของกระบวนกำรปรึ กษำหำรื อซึ่งมีระยะเวลำ 6 เดือน
คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง ร่ วมกับสำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแม่น้ ำโขงแห่งชำติ จะอำนวยควำมสะดวก
ในกำรปรึ กษำหำรื อระดับชำติและภูมิภำค เพื่อสอบถำมมุมมองสำธำรณะในกรณี น้ ี
ข้ อมูลสาหรับบรรณาธิการ:
คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง เป็ นองค์กำรร่ วมมือระหว่ำงรัฐบำล สำหรับกำรเจรจำและควำมร่ วมมือระดับ
ภูมิภำคในลุ่มน้ ำโขงตอนล่ำง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่ วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ลุ่มแม่น้ ำโขงอย่ำงยัง่ ยืน ระหว่ำงประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องค์กำรทำหน้ำที่เป็ นช่อง
ทำงกำรทูตเรื่ องน้ ำและเป็ นศูนย์กลำงควำมรู ้ทำงกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนในภูมิภำค
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