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ເລ ື່ ອງ:ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຍົກເລີ ກການກໍື່ ສ້າງເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າໃນແມື່ ນໍ ້ າຂອງ  
 
ພະນະທ່ານທີ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖ,ື  
 
ເນື່ ອງໃນໂອກາດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ ັ້ງທີ່  2  ຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ ັ້າຂອງ, ສະມາພນັເພື່ ອປົກ ປັກຮກັສາ 
ແມ່ນ ັ້າຂອງ ຂ ນ ັ້ອມຖໂືອກາດນີ ັ້ ສະແດງຄວາມເປນັຫ່ວງເປັນໄຍ ຕ ່ ກບັສະຖານະພາບແມ່ນ ັ້າຂອງ ໃນປະຈບຸນັ ທີ່ ກ າລງັ 
ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຟຟ ັ້າທີ່ ມຢູ່ີໃນແມ່ນ ັ້າຂອງ ລວມທງັຜນົກະທບົທີ່ ຈະເກດີຂ ັ້ນຈາກໂຄງການເຂື່ ອນທີ່ ໄດ ັ້ ວາງ
ແຜນກ ່ ສ ັ້າງໃນແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ຄວາມຫຼົ ັ້ມເຫຼວດ ັ້ານການຮ່ວມມໃືນການຕດັສນິໃຈຂອງບນັດາປະເທດໃນເຂດ ພາກພື ັ້ນ 
ກ່ຽວກບັເຂື່ ອນພະລງັງານນ ັ້າ ໃນແມ່ນ ັ້າຂອງ.  
 
ພວກຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າມຄີວາມຕະໜກັດວ່ີາວຖິີທາງຂອງການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນແມ່ນ ັ້າຂອງໃນປະຈບຸນັນີ ັ້ຖືເປັນການບັ່ ນທອນຄ າ 
ໝັ ັ້ນສນັຍາ  ແລະ ຈດຸມຸ ັ້ງໝາຍຂອງຂ ັ້ຕກົລງົແມ່ນ ັ້າຂອງປີ 1995, ແລະ ທີ່ ສ າຄນັໄປກວ່ານັ ັ້ນກ ່ ແມ່ນຫຼກັການຂອງ ການ
ຮ່ວມມ ືທີ່ ຄູ່ສນັຍາໄດ ັ້ຕກົລງົກນັເພື່ ອປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ບນັດາສິ່ ງທີ່ ມ ີຊວີດິ
ໃນນ ັ້າ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບບົນເິວດວທິະຍາໃນຂງົເຂດອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງ.”1  
                                                           
1 MRC (1995), ຂ ັ້ຕກົລງົວ່າດ ັ້ວຍການຮ່ວມມເືພື່ອການພດັທະນາອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງແບບຍນືຍງົ ສະບບັ ລງົວນັທ ີ5 ເມສາ 1995. ໜັ້າ 5, 

ມາດຕາ 3  



ເຂື່ ອນທງັໝດົຈ ານວນ 11 ແຫ່ງທີ່ ໄດ ັ້ວາງແຜນກ ່ ສ ັ້າງໃນແມ່ນ ັ້າຂອງຕອນລຸ່ມເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມເສຍ ຫາຍຕ ່
ຜະລດິຕະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມອນັອຸດມົສມົບູນຂອງແມ່ນ ັ້າຂອງ. ອງີຕາມບດົລາຍງານ ກ່ຽວກບັສະພາບ 
ອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງປະຈ າປີ 2010 ຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ ັ້າຂອງໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວ່າ ເຂື່ ອນໃນແມ່ນ ັ້າຂອງ ແມ່ນສນັຍາລກັແຫ່ງ
ໄພຂົ່ ມຂູ່ໜ ່ ງດຽວທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດທີ່ ມຕີ ່ ເຂດດນິບ ລເິວນນ ັ້າ, ການປະມງົ ແລະ ວຖິດີ າລງົຊວີດິຂອງຊຸມ ຊນົທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນເຂດ
ແມ່ນ ັ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.”2  
 
ບນັດາເຂື່ ອນເຫຼົ່ ານີ ັ້ ເປັນບນັຫາຕົ ັ້ນຕ ບັ່ ນທອນຄວາມອຸດມົສມົບູນ, ຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊບັ 
ພະຍາກອນປາໃນອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງ; ເປນັອຸປະສກັປິດກັ ັ້ນເສັ ັ້ນທາງເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຂອງປາ ເຊິ່ ງຈະນ າໄປສູ່ຄວາມສູນເສຍຢ່າງ 
ໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ຊບັພະຍາກອນປາໃນອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງ. ຖັ້າຫາກວ່າເຂື່ ອນທງັໝດົ 11 ແຫ່ງຖກືສ ັ້າງຂ ັ້ນໃນສາຍແມ່ນ ັ້າຂອງ 
ເມື່ ອໃດເມື່ ອນັ ັ້ນກ ່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີການສູນເສຍດ ັ້ານການປະມງົທີ່ ມຕີວົເລກສູງປະມານ 550,000-880,000 ໂຕນ - 
ເທົ່ າກບັການສູນເສຍຊບັພະຍາກອນປາ3 ປະມານ 26 - 42%. ຜູ ັ້ຊ່ຽວຊານດ ັ້ານການປະມງົໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວ່າ ໃນປະຈ ຸ
ບນັນີ ັ້ ບ ່ ມເີທກັໂນໂລຢີທີ່ ທນັສະໄໝຊະນດິໃດອກີແລ ັ້ວທີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເຂື່ ອນ 
ເຫຼົ່ ານີ ັ້ ທີ່ ຈະມຕີ ່ ການປະມງົໃນເຂດອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງ. ການສູນເສຍໃນສິ່ ງເຫຼົ່ ານີ ັ້ ຈະເປັນບນັຫາບັ່ ນທອນຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ 
ດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ວຖິກີານດ າລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນທົ່ ວຂງົເຂດອ່າງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງແຫ່ງນີ ັ້.  
 
ການປ່ຽນແປງດ ັ້ານອຸທກົກະສາດ ແລະ ນເິວດວທິະຍາອນັເກດີມາຈາກຜນົກະທບົຂອງເຂື່ ອນທີ່ ສ ັ້າງຂ ັ້ນ ໃນແມ່ນ າ ັ້້ 
ຂອງຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີການປ່ຽນແປງແກ່ລະບບົນເິວດອນັສະຫຼບັສບັຊ ັ້ອນຂອງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງຢ່າງບ ່ ມວີນັທີ່ ຈະສາມາດຟື ັ້ນຟູ
ໃຫ ັ້ ຄນືສູ່ສະພາບປກົກະຕໄິດ ັ້. ບນັຫານີ ັ້ຈະນ າມາເຊິ່ ງຄວາມສູນເສຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີການກດີຕນັກະແສ 
ການໄຫຼຂອງທາດສານອາຫານທີ່ ອຸດມົສມົບູນໄປຍງັເຂດສາມຫ່ຼຽມແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ.  
 
ໄປຄຽງຄູ່ກນັນັ ັ້ນ, ເຂື່ ອນໃນແມ່ນ າ ັ້້ ຂອງເຫຼົ່ ານີ ັ້ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຄມົ ໃນເຂດແມ່ນ າ ັ້້ຂອງຕອນ 
ລຸ່ມຢ່າງຮ ັ້າຍແຮງ ແລະ ທງັເປນັການ ກະທບົ ຕ ່ ແບບແຜນການດ າລງົຊວີດິ, ວດັທະນະທ າ, ແນວຄດິຈດິໃຈຂອງຊຸມຊນົ 
ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົ ດ ັ້ານສະບຽງ ອາຫານໃນຂງົເຂດ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ປະຊາກອນຢ່າງໜັ້ອຍປະມານ 40 ລ ັ້ານຄນົ
ໃນເຂດອ່າງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງຕອນລຸ່ມ ອກີດ ັ້ວຍ.  ແນ່ນອນວ່າຜນົກະທບົນີ ັ້ ຈະມຜີນົໂດຍກງົຕ ່ ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 
106,000 ຄນົ ໂດຍສະເພາະ ຜູ ັ້ທີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຍກົຍ ັ້າຍຈາກຖິ່ ນຖານບ ັ້ານເກດີຂອງຕນົໄປອາໃສຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ ເຊິ່ ງ  
ປະຊາຊນົເຫຼົ່ ານີ ັ້ມແີນວໂນ ັ້ມສູງທຈີະມຊີວີດິ ແລະ ຊະຕາກ າຕກົຢູ່ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່ າເທົ່ າທີ່  

ເຄຍີປະສບົມາ. 
 
ສະພາບແມ່ນ າ ັ້້ຂອງໃນເວລານີ ັ້ໄດ ັ້ປ່ຽນແປງໄປຈາກ 4 ປີກ່ອນ ໃນເວລາທີ່ ພະນະທ່ານພບົປະກນັໃນກອງປະຊຸມສຸດ 
ຍອດຄັ ັ້ງທີ່  1 ຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ ັ້້ຂອງທີ່ ເມອືງຫວົຫນີປະເທດໄທ. ເຂື່ ອນ ໄຟຟ ັ້າແມ່ນ າ ັ້້ຂອງແຫ່ງທ າອດິ - 
ເຂື່ ອນ ໄຊຍະບູລ ີໄດ ັ້ເລີ່ ມການກ ່ ສ ັ້າງ ໃນທ່າມກາງກະແສການຂດັຄ ັ້ານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຄະນະກ າມາທກິານ 
ແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ ທີ່ ບ ່ ສາມາດບນັລຸຂ ັ້ຕກົລງົກນັໄດ ັ້ໃນບນັດາປະເທດອ່າງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງຕອນລຸ່ມ. ເວລານີ ັ້ປາກດົວ່າກ າລງັ 

                                                           
2 MRC (2010), ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັສະພາບອ່າງແມ່ນ ັ້າຂອງສະບບັປ ີ2010. ໜັ້າ 94.  
3 MRC (2010), ຍຸດທະສາດການປະເມນີສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂອງເຂື່ອນພະລງັງານນ ັ້າໃນສາຍແມ່ນ ັ້າຂອງ. ໜ ັ້າ 17  
  



ຈະມກີານຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນຮູຊະໂຮງໃນສາຍແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ. ໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ, ຄະນະກ າມາ 
ທກິານແມ່ນ າ ັ້້ຂອງບ ່ ສາມາດສະແດງບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ບ ່ ສາມາດດ າເນນີການຕດັສນິໃຈໃດໆໃນຂອບເຂດ ທີ່ ຕນົ
ເອງຮບັ ຜດິຊອບໄດ ັ້. ອະນາຄດົຂອງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ ກ ່ ຄອືະນາຄດົຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ ັ້້ຂອງໃນປະຈບຸນັ 
ກ າລງັຕກົຢູ່ໃນ ສະພາບຫຼ ່ ແຫຼມ.  
 
ຂ ັ້ຕກົລງົແມ່ນ າ ັ້້ຂອງປີ 1995 ຕະໜກັເຖງິ “ຄຸນຄ່າມະຫາສານ” ຂອງອ່າງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ ທີ່ ມຕີ ່  “ບນັດາ ປະເທດ ໃນ
ເຂດອ່າງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ.” ເພາະສະນັ ັ້ນ, ພວກເຮາົ ຈ  ່ ງ ເລັ່ ງທວງບນັດາທ່ານຜູ ັ້ນ າທງັຫຼາຍຈົ່ ງດ າເນນີການທຸກ ຢ່າງ ທີ່
ຈ າເປັນເພື່ ອປົກປັກຮກັສາ ແລະ ອະນຸລກັອະນາຄດົຂອງແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ. ຍ ັ້ອນເຫນັໄດ ັ້ຜນົກະທບົຮ ັ້າຍແຮງຂອງ ເຂື່ ອນ 
ໃນແມ່ນ າ ັ້້ຂອງຄແືນວນັ ັ້ນ, ພວກເຮາົຈ ່ ງຮຽກຮ ັ້ອງມາຍງັພະນະທ່ານຈົ່ ງພຈິາລະນາຍກົເລກີ ການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນ ທງັໝດົທີ່
ມແີຜນກ ່ ສ ັ້າງໃນແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ, ໃນນັ ັ້ນກ ່ ແມ່ນລວມທງັຂ ໃຫ ັ້ຢຸດເຊາົການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນໄຊຍະບູລ ີແລະ ເຂື່ ອນຮູ ຊະໂຮງ 
ພ ັ້ອມທງັໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນຕ່າງໆທີ່ ຈະນ າມາເຊິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍໃນສາຂາແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ ໂດຍທນັທ ີເຊັ່ ນເຂື່ ອນເຊຊານ 
2 ເປນັ ຕົ ັ້ນ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງມາຍງັພະນະທ່ານຈົ່ ງຖເືອາົໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຄະນະກ າ ມາທກິານແມ່ນ າ ັ້້
ຂອງຄັ ັ້ງທ ີ2 ນີ ັ້ ມາເປນັເວທປີ ກສາຫາລກືນົໄກທາງດ ັ້ານກດົໝາຍ ທີ່ ຈະຊ່ວຍເສມີສ ັ້າງໃຫ ັ້ການຮ່ວມມ ືກນັໃນເຂດພາກ
ພື ັ້ນມຄີວາມຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັການປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂວ ັ້າມ ຊາຍແດນ ແລະ 
ການປ ກສາຫາລເືປດີກວ ັ້າງມວນຊນົ. ທີ່ ສ າຄນັຍິ່ ງໄປກວ່ານັ ັ້ນ ກ ່ ຄຮືຽກຮ ັ້ອງມາຍງັພະນະທ່ານຈົ່ ງ ພ ິຈາລະນາ ຮບັຟງັສຽງ
ຂອງປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສດ າລງົຊວີດິຢູ່ຕາມສາຍແມ່ນ າ ັ້້ຂອງ ໂດຍສະເພາະຜູ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກເຂື່ ອນ ຢູ່ໃນເວລານີ ັ້ 
ກ່ຽວກບັທາງເລອືກຕ່າງໆເພື່ ອແບ່ງປັນຄ່າ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາ ກອນທ າມະຊາດຂອງ
ແມ່ນ າ ັ້້ຂອງໃຫ ັ້ດກີວ່າທີ່ ເປນັຢູ່ໃນເວລານີ ັ້.  
ຮຽນມາຍງັພະນະທ່ານດ ັ້ວຍຄວາມເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖຢ່ືາງສູງ. 

ສະມາຊກິສະມາພນັເພື່ ອການປກົປກັຮກັສາແມ່ນ ັ້າຂອງ  

3S Rivers Protection Network (3SPN) 
Ashramsrangsok 
BothENDS, The Netherlands 
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) 
Cambodian Rural Development Team (CRDT) 
Cambodian Volunteers for Society (CVS) 
Center for Social Research and Development (CSRD) 
Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD) 
Community Economy Development (CED) 
Community Resource Centre (CRC) 
Conservation and Development on Cambodia (CDCam) 
Culture and Environment Preservation Association (CEPA) 
EarthRights International 



EcoSun Cambodia 
Environmental Cooperation and Tourism Organization (CETO) 
E-san Human Rights and Peace Information Center  
Finnish Asiatic Society 
Fisheries Action Coalition Team (FACT) 
Green Earth Volunteers 
Green Innovation and Development Center (GreenID) 
International Rivers 
Khmer Farmer’s Association (KFA) 
Law and Policy of Sustainable Development Research Center (LPSD) 
Living River Siam 
Mekong Conservation Group, Loei Province, Thailand 
Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) 
Mekong Social and Environmental Center for Children Development, Thailand 
Mekong Watch  
Mekong-Lanna Network for Conservation of Natural Resources and Culture  
Mlub Prumvihearthor Center (MPC) 
My Village Organization (MVi) 
Naming River Basin People Assembly 
Network of Community Council in Nong Khai Province, 53 sub-districts, Thailand 
Network of Mekong Community Council, 7 Northeastern Provinces, Thailand 
Northeast Rural Development Organization (NRD) 
Northeastern Citizen Network for Homeland Protection, Thailand 
Northeastern Network on Land, Water, Fishery, Forest, and Mining, Thailand 
Northern River Basin People Assembly 
Northern Thailand River Network 
Orphya Institute 
Palang Thai 
People and Nature Reconciliation (PanNature) 
Ponlok Khmer 
Rak Chiang Khan Group 



Redd-Monitor 
Salween Rivers Network 
Save the Forest Group, Tambol Sa-eab 
Stop Mae Chaem dam and Pha Wing Chu Committee 
Sustainable Energy and Justice Working Group, Ubon Ratchathani Province 
Takorn Yom Youth Group 
Thai Climate Justice Working Group, Mae Hong Son 
Thai Water Partnership 
The NGO Forum on Cambodia (NGOF) 
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA) 
Vietnam Rivers Network  
World Rainforest Movement 
 


