ຮຽນພະນະທ່ານ ຮຸ ນເຊັນ,
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ກາປູເຈຍ,
ຮຽນພະນະທ່ານ ທອງສິງ ທາມະວົງ,
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ຮຽນ ພະນະທ່ານ ຫງວຽນ ຕັນ ດັງ,
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ,
ຮຽນ ພະນະທ່ານ ຍິງລັກ ຊິນນະວັດ,
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງປະເທດໄທ
ວັນທ
ີ 3 ເມສາ 2014

ື່ ອງ:ຮ
ື່ ອນໄຟຟ
ື່ໍ ສ
້ າຂອງ
ເລ
້ າໃນແມ
້ ອງຂ
ໍ ໃຫ
້ ຍ
້ າງເຂ
ື່ ໍນ
ີ ກການກ
ົ ກເລ
ພະນະທ່ານທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື,
ັ້ ່ 2 ຂອງຄະນະກ າມາທິກ ານແມ່ ນາຂອງ,
ັ້
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ກອງປະຊຸມສຸ ດຍອດຄັງທີ
ສະມາພັນ ເພື່ອປົກ ປັກ ຮັກ ສາ
ັ້
ັ້
ັ ຫ່ວງເປັນໄຍ ຕ່ ກັບສະຖານະພາບແມ່ ນາຂອງ
ັ ທີ່ກາລັງ
ແມ່ ນາຂອງ
ຂນອັ້ ມຖືໂອກາດນີ ັ້ ສະແດງຄວາມເປນ
ໃນປະຈຸບນ
ັ້
່ ອນທີ່ໄດັ້ ວາງ
ັ້
ໄດັ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຟຟາັ້ ທີ່ມີຢ່ ູໃນແມ່ ນາຂອງ
ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂນຈາກໂຄງການເຂື
ັ້
ັ້
ົ ັ້
ແຜນກ່ ສັ້າງໃນແມ່ ນາຂອງ
ແລະ ຄວາມຫຼມເຫຼ
ວດັ້ານການຮ່ວມມືໃນການຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດ ພາກພືນ
ັ້
ກ່ ຽວກັບເຂື່ອນພະລັງງານນາັ້ ໃນແມ່ ນາຂອງ.

ັ້ ເປັນການບັ່ນທອນຄາ
ັ້ ຄວາມຕະໜັກດີວ່າວິຖີທາງຂອງການກ່ ສັ້າງເຂື່ອນແມ່ ນາຂອງໃນປະຈຸ
ັ້
ັ ນີຖື
ພວກຂັ້າ ພະເຈົາມີ
ບນ
ັ້ ນຍາ ແລະ ຈຸດມຸ ັ້ງໝາຍຂອງຂຕົ
ັ້ ກລົງແມ່ ນາຂອງປ
ັ້
ັ້ ່ ແມ່ ນຫຼກ
ີ 1995, ແລະ ທີ່ສາຄັນໄປກວ່ານັນກ
ັ ການຂອງ ການ
ໝັນສັ
ົ ລົງກັນເພື່ອປົກ ປັກຮັກ ສາສິ່ງແວດລັ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ບັນດາສິ່ງທີ່ມີ ຊີວດ
ິ
ຮ່ວມມື ທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດັ້ຕກ
1
ັ້
ໃນນາັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍຄວາມດຸ່ ນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ ນາຂອງ.”
1

ັ້
MRC (1995), ຂຕົັ້ ກລົງວ່ າດັ້ວຍການຮ່ ວມມືເພື່ອການພັດທະນາອ່ າງແມ່ ນາຂອງແບບຍື
ນຍົງ ສະບັບ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 1995. ໜັ້າ 5,

ມາດຕາ 3

ັ້
ັ ໄພຂົ່ມຂູ່ ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມເສຍ ຫາຍຕ່
ເຂື່ອນທັງໝົດຈານວນ 11 ແຫ່ງທີ່ໄດັ້ວາງແຜນກ່ ສັ້າງໃນແມ່ ນາຂອງຕອນລຸ່
ມເປນ
ັ້
ົ ສົມບູ ນຂອງແມ່ ນາຂອງ.
ຜະລິດຕະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມອັນອຸ ດມ
ອີງຕາມບົດລາຍງານ ກ່ ຽວກັບສະພາບ

ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ່ າ ເຂື່ອນໃນແມ່ ນາຂອງ
ອ່າງແມ່ ນາຂອງປະຈ
າປີ 2010 ຂອງຄະນະກາມາທິການແມ່ ນາຂອງໃຫັ້
ຮູວ
ແມ່ ນສັນຍາລັກແຫ່ງ
ັ້ ການປະມົງ ແລະ ວິຖດ
ີ າລົງຊີວດ
ິ ຂອງຊຸມ ຊົນທັ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ
ໄພຂົ່ມຂູ່ ໜ່ ງດຽວທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸ ດທີ່ມີຕ່ ເຂດດິນບລິເວນນາ,
ັ້
ແມ່ ນາຂອງຕອນລຸ່
ມ.”2

ັ້ ບັ່ນທອນຄວາມອຸ ດົມ ສົມ ບູ ນ, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍຂອງຊັບ
ົ ັ້ ເປັນບັນຫາຕົນຕ
ບັນດາເຂື່ອນເຫຼ່ ານີ
່ ອນຍາັ້ ຍຂອງປາ ເຊິ່ງຈະນາໄປສູ່ ຄວາມສູ ນເສຍຢ່າງ
ັ້
ັ້ ນທາງເຄື
ັ້
ັ ອຸ ປະສັກປດ
ິ ກັນເສັ
ພະຍາກອນປາໃນອ່າງແມ່ ນາຂອງ;
ເປນ
ັ້
ັ້
ັ້
ໃຫຍ່ ຫຼວງແກ່ ຊັບພະຍາກອນປາໃນອ່າງແມ່ ນາຂອງ.
ຖັ້າຫາກວ່າເຂື່ອນທັງໝົດ 11 ແຫ່ງຖືກສັ້າງຂນໃນສາຍແມ່
ນາຂອງ

ັ້ ່ ຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດການສູ ນເສຍດັ້ານການປະມົງທີ່ມີຕວ
ົ ເລກສູ ງປະມານ 550,000-880,000 ໂຕນ ເມື່ອໃດເມື່ອນັນກ
ັ້ ່ ຽວຊານດັ້ານການປະມົງໄດັ້ຊໃຫັ້
ີ ັ້ ເຫັນວ່າ ໃນປະຈຸ
ເທົ່າກັບການສູ ນເສຍຊັບພະຍາກອນປາ3 ປະມານ 26 - 42%. ຜູ ຊ
ີ ນສະໄໝຊະນິດໃດອີກແລັ້ວທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຫລຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນ
ບັນນີ ັ້ ບ່ ມີເທັກໂນໂລຢີທ່ ທັ
ັ້
ັ້ ງ
ົ ັ້ ທີ່ຈະມີຕ່ ການປະມົງໃນເຂດອ່າງແມ່ ນາຂອງ.
ົ ັ້ ຈະເປັນບັນຫາບັ່ນທອນຄວາມໝັນຄົ
ເຫຼ່ ານີ
ການສູ ນເສຍໃນສິ່ງເຫຼ່ ານີ
ີ ານດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຊຸມຊົນທັ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວຂົງເຂດອ່າງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງແຫ່ງນີ.ັ້
ດັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ວິຖກ

ັ້ ໃນແມ່ ນາ້ັ້
ການປ່ຽນແປງດັ້ານອຸ ທົກກະສາດ ແລະ ນິເວດວິທະຍາອັນເກີດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນທີ່ສັ້າງຂນ
ື ັ້
ັ ສັບຊັ້ອນຂອງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງຢ່າງບ່ ມີວນ
ັ ທີ່ຈະສາມາດຟນຟູ
ຂອງຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດການປ່ຽນແປງແກ່ ລະບົບນິເວດອັນສະຫຼບ
ັ້
ົ ກະຕິໄດັ້. ບັນຫານີຈະນ
ໃຫັ້ ຄືນສູ່ ສະພາບປກ
າມາເຊິ່ງຄວາມສູ ນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ເກີດການກີດຕັນກະແສ
ົ ສົມບູ ນໄປຍັງເຂດສາມຫຼ່ຽມແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ.
ການໄຫຼຂອງທາດສານອາຫານທີ່ອຸ ດມ

ັ້ ່ ງຜົນກະທົບຮັ້າຍແຮງໃຫັ້ແກ່ ປະຊາຄົມໃນເຂດແມ່ ນາ້ັ້ຂອງຕອນ
ັ້ ເຂື່ອນໃນແມ່ ນາ້ັ້ ຂອງເຫຼ່ ານີ
ົ ຈະສົ
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັນ,
ັ ການ ກະທົບ ຕ່ ແບບແຜນການດາລົງຊີວດ
ິ , ວັດທະນະທາ, ແນວຄິດຈິດໃຈຂອງຊຸມຊົນ
ລຸ່ ມຢ່າງຮັ້າຍແຮງ ແລະ ທັງເປນ
ັ້ ງ ດັ້ານສະບຽງ ອາຫານໃນຂົງເຂດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ປະຊາກອນຢ່າງໜັ້ອຍປະມານ 40 ລັ້ານຄົນ
ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ົ ໂດຍກົງຕ່ ປະຊາກອນຫຼ າຍກວ່າ
ໃນເຂດອ່າງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງຕອນລຸ່ ມ ອີກ ດັ້ວຍ. ແນ່ ນອນວ່າຜົນກະທົບນີ ັ້ ຈະມີຜນ
ັ້ ່ ຈະຕັ້
ີ
ົ ຍ ັ້າຍຈາກຖິ່ນຖານບັ້ານເກີດຂອງຕົນໄປອາໃສຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ ເຊິ່ງ
106,000 ຄົນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ ທ
ອງໄດັ້ຍກ
ັ້ ແນວໂນ ັ້ມສູງທີຈະມີຊວ
ົ ມີ
ີ ດ
ິ ແລະ ຊະຕາກາຕົກຢູ່ ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າເທົ່າທີ່
ປະຊາຊົນເຫຼ່ ານີ
ເຄີຍປະສົບມາ.
ັ້ ປ່ຽນແປງໄປຈາກ 4 ປີກ່ອນ ໃນເວລາທີ່ພະນະທ່ານພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມສຸ ດ
ສະພາບແມ່ ນາ້ັ້ຂອງໃນເວລານີໄດັ້
ັ້ ່ 1 ຂອງຄະນະກາມາທິການແມ່ ນາ້ັ້ຂອງທີ່ເມືອງຫົວຫີນປະເທດໄທ. ເຂື່ອນໄຟຟາັ້ ແມ່ ນາ້ັ້ຂອງແຫ່ງທາອິດ ຍອດຄັງທີ
ເຂື່ອນໄຊຍະບູ ລ ີ ໄດັ້ເລີ່ມການກ່ ສັ້າງ ໃນທ່າມກາງກະແສການຂັດຄັ້ານຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຄະນະກາມາທິການ
ັ້ ດວ່າກາລັງ
ັ້ ກລົງກັນໄດັ້ໃນບັນດາປະເທດອ່າງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງຕອນລຸ່ ມ. ເວລານີປາກົ
ແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ ທີ່ບ່ ສາມາດບັນລຸ ຂຕົ

2
3

ັ້
MRC (2010), ບົດລາຍງານກ່ ຽວກັບສະພາບອ່ າງແມ່ ນາຂອງສະບັ
ບປ ີ 2010. ໜັ້າ 94.

ັ້
ັ້
MRC (2010), ຍຸ ດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລັ້ອມຂອງເຂື່ອນພະລັງງານນາໃນສາຍແມ່
ນາຂອງ.
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ຈະມີການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການກ່ ສັ້າງເຂື່ອນຮູ ຊະໂຮງໃນສາຍແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ. ໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ, ຄະນະກາມາ
ທິການແມ່ ນາ້ັ້ຂອງບ່ ສາມາດສະແດງບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ບ່ ສາມາດດາເນີນການຕັດສິນໃຈໃດໆໃນຂອບເຂດ ທີ່ຕົນ
ັ
ເອງຮັບ ຜິດຊອບໄດັ້. ອະນາຄົດຂອງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ ກ່ ຄືອະນາຄົດຂອງຄະນະກາມາທິກ ານແມ່ ນາ້ັ້ຂອງໃນປະຈຸບນ
ກາລັງຕົກຢູ່ໃນ ສະພາບຫຼ່ ແຫຼມ.

ັ້ ກລົງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງປີ 1995 ຕະໜັກເຖິງ “ຄຸ ນຄ່າມະຫາສານ” ຂອງອ່າງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ ທີ່ມີຕ່ “ບັນດາ ປະເທດ ໃນ
ຂຕົ
ັ້ ພວກເຮົາ ຈ່ ງ ເລັ່ງທວງບັນດາທ່ານຜູ ນ
ັ້ າທັງຫຼ າຍຈົ່ງດາເນີນການທຸ ກ ຢ່າງ ທີ່
ເຂດອ່າງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ.” ເພາະສະນັນ,
ັ ອະນາຄົດຂອງແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ. ຍອ
ັ້ ນເຫັນໄດັ້ຜນ
ົ ກະທົບຮັ້າຍແຮງຂອງ ເຂື່ອນ
ຈາເປັນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລກ
ັ້ ພວກເຮົາຈ່ ງຮຽກຮັ້ອງມາຍັງພະນະທ່ານຈົ່ງພິຈາລະນາຍົກເລີກ ການກ່ ສັ້າງເຂື່ອນ ທັງໝົດທີ່
ໃນແມ່ ນາ້ັ້ຂອງຄືແນວນັນ,
ັ້ ່ ແມ່ ນລວມທັງຂໃຫັ້ຢຸດເຊົາການກ່ ສັ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູ ລ ີ ແລະ ເຂື່ອນຮູ ຊະໂຮງ
ມີແຜນກ່ ສັ້າງໃນແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ, ໃນນັນກ
ພັ້ອມທັງໂຄງການກ່ ສັ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆທີ່ຈະນາມາເຊິ່ງຄວາມເສຍຫາຍໃນສາຂາແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ ໂດຍທັນທີ ເຊັ່ນເຂື່ອນເຊຊານ
ັ້ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງມາຍັງພະນະທ່ານຈົ່ງຖືເອົາໂອກາດກອງປະຊຸມສຸ ດຍອດຂອງຄະນະກາ ມາທິການແມ່ ນາ້ັ້
ັ ຕົນ
2 ເປນ
ັ້ 2 ນີ ັ້ ມາເປນ
ັ ເວທີປກສາຫາລືກນ
ົ ໄກທາງດັ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສີມສັ້າງໃຫັ້ການຮ່ວມມື ກັນໃນເຂດພາກ
ຂອງຄັງທີ
ັ້ ຄວາມຄວາມເຂັມແຂງຂ
ັ້ ພັ້ອມທັງການປກສາຫາລືກ່ ຽວກັບຜົນກະທົບສິ່ງແວດລັ້ອມຂວັ້າ ມ ຊາຍແດນ ແລະ
ັ້
ພືນມີ
ນ

ີ ກວັ້າງມວນຊົນ. ທີ່ສາຄັນຍິ່ງໄປກວ່ານັນັ້ ກ່ ຄືຮຽກຮັ້ອງມາຍັງພະນະທ່ານຈົ່ງ ພິ ຈາລະນາ ຮັບຟງັ ສຽງ
ການປກສາຫາລືເປດ
ິ ຢູ່ຕາມສາຍແມ່ ນາ້ັ້ຂອງ ໂດຍສະເພາະຜູ ທ
ັ້ ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ ຈາກເຂື່ອນ ຢູ່ ໃນເວລານີ ັ້
ຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໃສດາລົງຊີວດ
ກ່ ຽວກັບທາງເລືອກຕ່າງໆເພື່ອແບ່ງປັນ ຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການພັດ ທະນາຊັບພະຍາ ກອນທາມະຊາດຂອງ
ັ ຢູ່ໃນເວລານີ.ັ້
ແມ່ ນາ້ັ້ຂອງໃຫັ້ດີກວ່າທີ່ເປນ

ຮຽນມາຍັງພະນະທ່ານດັ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູ ງ.
ັ້
ົ ປກ
ັ ຮັກສາແມ່ ນາຂອງ
ສະມາຊິກສະມາພັນເພື່ອການປກ
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

