
 
 

ການທດົລອງການກສ່າງເຂືອ່ນໂດນຊະໂຮງໃນແມນາ ້ຂອງຖເືປນັຄວາມສຽງໄພສງູ: ການທບົທວນດານເຕກັນກິ 
ກຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົສິງ່ແວດລອມຈາກການກສ່າງເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງ ປ ີ2013 

ອງົການແມນາ້ນາໆຊາດ 
ມງັກອນ 2014 

  
ເນື້ອໃນຕ່ໄປນີແ້ມນບດົສງັເຂດການທົບທວນດານວິຊາການກຽວກັບບດົລາຍງານການປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດ 
ລອມຈາກເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງໃນປີ 2013 ທ່ີມີຫົວຂວ້າ: ໂຄງການເຂືອ່ນໄຟຟາພະລງັງານນາ້ດອນຊະໂຮງ, ການປະ 
ເມນີຜນົກະທບົສິງ່ແວດລອມ, ມງັກອນ 2013 ກະກຽມໂດຍບລິສດັທ່ີປຶກສາແຫງຊາດ ສປປ ລາວ ໃຫແກບລິສດັ 
ເມກາ ເຟີສທ່ ກອກໂປເຣຊັນ ເບີກແຮນັ (Mega First Corporation Berhand).  
 
ບດົສງັເຂບ: 
ການທົບທວນບດົລາຍງານຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຂອງໂຄງການ “ເຂື່ອນໄຟຟາພະລັງງານນ້າດອນຊະໂຮງ” ໂດຍຜ ູ 
ຊຽວຊານເອກະລາດທ່ີໄດຮບັການມອບໝາຍຈາກອົງການແມນ້ານາໆຊາດ ຊີ້ໃຫເຫັນວາ ການປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງ 
ແວດລອມນີ້ມີຂອບເຂດຈາກັດທ່ີສດຸ ແລະ ທັງຂາດຂ້ມູນສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຫຼາຍດານເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈລະອຽດເຖິງ 
ບັນຫາຜົນກະທົບທ່ີອາດມີຈາກໂຄງການ ໂດຍສະເພາະກ່ແມນຜົນກະທົບຕ່ປາ ແລະ ການປະມົງໃນເຂດພາກພື້ນ. 
ບົດສງັເຂບສະບັບນີ້ ແມນອີງໃສຂ້ມູນຈາກການລວບລວມເອົາບົດທົບທວນທ່ີໄດດາເນນີໂດຍອົງກອນເອກະລາດຈາກ 
ສີ່ຄະນະຜູຊຽວຊານໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດບັສາກົນກຽວກັບການປະມົງ, ປາຂາ ຫືຼ ປາໂຣມານ້າຈືດ, ລະບບົ 
ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂາມຊາຍແດນຈາກໂຄງການ. ສະຫບແລວ, ຜ ູຊຽວຊານສີຄ່ະນະນີ້ຕາງກ່ໄດລງົຄາ 
ເຫັນຄືກັນກຽວກັບຊອງຫວາງສາຄັນທ່ີມໃີນບົດລາຍງານ ເຊິງ່ໃນນັ້ນກ່ແມນລວມມ:ີ 
 
1. ບົດລາຍງານຍງັມີຄວາມຄຸມເຄືອບ່ຊັດເຈນ ແລະ ບ່ມຂີ້ມູນພຽງພ ກຽວກັບການເຄື່ອນຍາຍຂອງປາບາງຊະນິດພັນ 

ຕາມຊອງນ້າຮູຊະໂຮງລວມທັງຊອງນ້າແຫງອືນ່ຈານວນ 16 ແຫງໃນເຂດນ້າຕົກຄອນພະເພັງ; 
2. ຂາດຂ້ມູນທ່ີໜາເຊືອ່ຖືໄດເພື່ອດາເນີນການສຶກສາວິໄຈລະບບົກະແສການໄຫຼທີມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊອນຂອງນ້າ 

ໃນແຕລະຊອງເພື່ອໃຫມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ກວາງຂວາງໄດ ທັງໃຫສາມາດເຂົ້າໃຈໄດວາ ໂຄງການຈະສົງ່ຜົນ 
ກະທົບເຮັດໃຫລະບົບອຸທົກກະສາດມີການປຽນແປງໄປຄືແນວໃດ ແລະ; 

3. ເຖິງວາໂຄງການນີ້ຈະຕ້ັງຢູໃນສາຍນ້າຮວມລະຫວາງລາວ ແລະ ກາປູເຈຍ ແລະ ຫາງຈາກເສັນ້ຊາຍແດນຂອງສອງ  
      ປະເທດຕ່າກວາ 2 ກິໂລແມັດກ່ຕາມ, ແຕທ່ີແປກກ່ຄືໂຄງການບ່ໄດດາເນນີການປະເມີນຜນົກະທົບຂາມຊາຍ  
      ແດນ.   
4. ຂາດການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໃນເຂດລຸມນ້າໃນກາປູເຈຍ ຫືຼ ບປ່າກົດເຫັນສິ່ງສະແດງບອກວາມີມາດຕະການ    

ສະເພາະໃດໆເພື່ອຊົດເຊຍີຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການ. 
 
ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມໄດອາງວາໂຄງການຈະບສ່ົ່ງຜນົກະທົບຮາຍແຮງຕ່ການປະມົງ ຍອນ 
ວາໂຄງການມີມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບທ່ີໄດສະເໜີໄປແລວ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ເຫດຜົນທ່ີກາວອາງເຫ່ົຼານີ ້
ລວນແລວແຕອີງໃສຮບູແບບການຫດຜອນຜນົກະທົບທ່ີບ່ເຄຍີໄດຜານການທົດສອບ ຫືຼ ທົດລອງໃນແມນ້າຂອງມາ 



ກອນ. ສະນັນ້, ທຸກຮບູແບບມາດຕະການທ່ີກາວມາລວນແລວແຕເປັນການຄາດເດົາເອົາ ແລະ ບ່ມຄີວາມແນນອນວາ 
ຈະສາມາດນາໃຊໃຫບັນລຸຜນົໄດໃນລະດັບໃດ. ນັກພັດທະນາເຂື່ອນຍັງໄດອາງວາພວກເຂົາຈະນາໃຊສິງ່ທ່ີເອີນ້ວາ 
“ວິທີການດັດປບັ” ເພື່ອໃຫກົມກືນເຂົ້າກັບການເຄື່ອນຍາຍຂອງປາ ດວຍການສືບຕ່ດ າ ເໍນີນການສຶກສາວິໄຈ ດັ່ງທ່ີເຄີຍ 
ໄດປະຕິບັດໃນໄລຍະສບິປີມາແລວນັ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, “ວິທີການທົດລອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ” ອນັນີ້ມນັ 
ແມນການເຊື່ອງຊອນ ຫືຼ ປດິບງັຜົນກະທົບຮນຸແຮງຂອງໂຄງການທ່ີຈະມີຕ່ແມນ້າຂອງ. ຖາວາມາດຕະການຫດຜອນ 
ຜົນກະທົບ ເຫ່ົຼານີ້ຫາກບ່ປະສົບຜນົສາເລດັຕາມທ່ີນັກພັດທະນາມຸງໝາຍເອົາໄວ ຫືຼ ຖາວານັກພັດທະນາເຂື່ອນ ຫາກບ ່
ສາມາດແກໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທ່ີເກີດຂຶນ້ຈາກໂຄງການເຂືອ່ນ ກ່ຈະສົງ່ຜົນເຮັດໃຫຊຸມຊົນທອງຖ່ິນໃນລາວ ແລະ ທັງ 
ໃນທ່ົວຂົງເຂດອາງແມນ້າຂອງກາຍເປນັຜ ູຮັບເຄາະຮາຍຈາກຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວທັງໝົດຂອງໂຄງການ. 
 
ເຂື່ອນດອນຊະໂຮງເປນັບນັຫາໄພຂົ່ມຂຮູາຍແຮງຕ່ລະບບົນິເວດໃນເຂດນ້າຕົກຄອນພະເພງັ, ເຮດັໃຫການປະມົງ, ວິຖີ 
ການດາລົງຊວີິດ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃນຂົງເຂດແມນ້າຂອງມຄີວາມສຽງຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍບ ່
ມີວັນຈະສາມາດຟື້ນຟູໃຫກັບຄືນສູສະພາບເດີມໄດ. ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດມອບໝາຍໃຫບັນດາລັດໃນຂົງ 
ເຂດແມນາ ້ຂອງປະຕິບັດຍດຸທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງພະລງັງານນ້າ ໂດຍໄດລະບຸຊດັເຈນວາ “ບ່ຄວນນາ 
ໃຊສາຍແມນ້າຂອງເປນັເຄືອ່ງມສືາລັບການທົດລອງເພື່ອພສິູດ ແລະ ປບັປງຸເຄື່ອງເທັກໂນໂລຢຮີັບໃຊເຂື່ອນພະລັງງານ 
ນ້າ”. ການກ່ສາງເຂື່ອນດອນຊະໂຮງແຫງນີ້ຖືເປນັສິງ່ທ່ີຂັດຕ່ລະບຽບການທ່ີການົດໄວໃນແຜນຍດຸທະສາດຂອງຄະນະ 
ກາມາທິການແມນ້າຂອງຢາງຊດັເຈນ. ການສຶກສາວໄິຈໃນຂັນ້ຕ່ໄປ ເຊິງ່ລວມມີການປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມ 
ຂວາມຊາຍແດນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືເປດີກວາງມວນຊນົເປັນສິ່ງຈາເປັນຈະຕອງໃຫມ ີ ທັງນີກ່້ເພື່ອສາງຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈເຖິງຜົນກະທົບອນັແທຈິງຈາກເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງ. ແມນ້າຂອງແມນແມນ້າໃຫຍທ່ີສຸດແຫງໜ່ຶງຂອງໂລກ ທັງເປັນ 
ແຫ່ຼງທ່ີອຸດົມສົມບູນໄປດວຍຊັບພະຍາກອນສາຄັນຂອງເຂດພາກພື້ນ ທ່ີຄ້າຈູນການດາລງົຊວີິດ, ສຂຸະພາບ ແລະ ເອກະ 
ລັກທາງດານວັດທະນະທາຂອງປວງຊົນຫຼາຍລານຄົນໃນເຂດພາກພື້ນໃຫມີຄວາມຍືນຍງົຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປ. ແນ 
ນອນ, ທັງໝົດຂົງເຂດພາກພື້ນແຫງນີ້ຕາງກ່ພອຍຈະໄດຮັບຜນົເນືອ່ງຕາງໆ ທ່ີຈະເກີດມຂີຶ້ນຈາກການຕັດສິນໃຈກຽວ 
ກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໃນລາແມນ້າຂອງ1. ເພາະສະນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈທັງໝົດເຫ່ົຼານີ ້ ຈະຕອງເປນັໄປບົນພືນ້ຖານ 
ການສຶກສາວິໄຈລະອຽດຊັດເຈດ ແລະ ເຄືອ່ງເທັກໂນໂລຢີທ່ີິຈະມານາໃຊໃນການສາງເຂືອ່ນກ່ຈະຕອງໄດຜານການ 
ທົດລອງ ແລະ ພສິູດມາກອນ ລວມທັງຕອງຜານການປຶກສາຫາລືກັນລະອຽດ ລະຫວາງບັນດາລັດ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ 
ເຂດພາກພື້ນທ່ີຈະໄດຮັບຜນົກະທົບ. ຈາກບັນຫາຂບ້ົກຜອງທ່ີສະທອນໃຫເຫັນໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜນົກະ 
ທົບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງທ່ີແມນ້າຂອງເປັນແມນ້າທ່ີກວມເອົາຂອບເຂດອນັກວາງໃຫຍໄພສານ 
ຂອງພາກພື້ນຄືແນວນີ,້ ອງົການແມນ້ານາໆຊາດ ຈຶງ່ສະເໜີແນະວາກອນຈະຕັດສິນໃຈວາຈະກ່ສາງເຂື່ອນແຫງ ນີ້ ຫືຼ ບ ່
ນັ້ນ ມນັມີຄວາມຈາເປນັທ່ີນັກພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນຈະຕອງດາເນີນການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມໃໝ ເຊິ່ງ 
ລວມທັງການປະເມນີຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນນາອີກດວຍ.  
 
ຜນົກະທບົຕກ່ານປະມງົ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົດານສະບຽງອາຫານ 
ບດົນາ: ຜົນກະທົບສາຄນັທ່ີສຸດດານສິງ່ແວດລອມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງກ່ຄືຜນົກະທົບຕ່ການປະ 
ມົງຂອງທອງຖ່ິນ ແລະ ການປະມົງໃນເຂດພາກພື້ນ. ເຂືອ່ນໄຟຟາດອນຊະໂຮງຈະປິດຕັນຊອງນ້າຮຊູະໂຮງ ເຊິ່ງ ເປັນ 
ທ່ີຮັບຮູກັນດີຈາກນັກວິທະຍາສາດທັງຫຼາຍ ແລະ ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງວາເປນັຊອງນ້າສາຄັນສາລັບການ 
ເຄື່ອນຍາຍຂອງປາ ໂດຍທ່ີຊອງນ້າແຫງນີ້ແມນໜ່ຶງໃນບນັດາເສັ້ນທາງເດນີສາຄນັຂອງປາໃນສາຍແມນ້າຂອງເພືອ່ເຄືອ່ນ 
                                                             
1 ຍຸດທະສາກການປະເມີນສ່ິງແວດລອມ 2010 ຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ 



ຍາຍໄປມາລະຫວາງປະເທດກາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການມັນແມນໄພຂົ່ມຂູຮາຍ 
ແຮງຕ່ການປະມົງ, ການດາລົງຊີວດິ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃນເຂດອາງແມນ້າຂອງຕອນລມຸ. ເຖ່ິງ 
ວາການປະເມີນຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຮັບຮູເຖິງຄວາມສາຄນັຂອງຊອງນ້າຮູຊະໂຮງທ່ີມີຕ່ການເຄື່ອນຍາຍ ຂອງປາກ່ດ ີ
ແຕບົດປະເມິີນຜົນກະທົບພດັອາງວາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ່ກັບປານັ້ນຈະບເ່ປັນບັນຫາສາຄນັແຕຢາງໃດ ຍອນວາ 
ໂຄງການຍງັຈະສາມາດຫດຜອນຜນົກະທົບດານລບົຕາງໆນັນ້ໄດ2. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຂອ້າງເຫ່ົຼານີ ້ແມນບ່ມີຫັຼກຖານ 
ພິສູດຄວາມເປນັຈງິແຕຢາງໃດ ແລະ ອີງຕາມຜູຊຽວຊານດານການປະມົງຜູໜ່ຶງເຫັນວາ ຂ້ອາງອັນນີ້ ເປັນການເບິ່ງບນັ 
ຫາໃນແງບວກຫຼາຍເກີນໄປ. ມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບທ່ີທາງໂຄງການສະເໜີນາມາໃຊນັ້ນ ຍງັບ່ເຄີຍໄດຜານ 
ການທົດລອງໃຊໃນເຂດແມນ້າຂອງແຫງນີ້ມາກອນ ແລະ ຍງັບ່ມີໃຜຮູໄດວາມາດຕະການເຫ່ົຼານັ້ນຈະສາມາດຫດຜອນ 
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊອງນ້າຮູຊະໂຮງທ່ີຮັບໃຊການເຄືອ່ນຍາຍຂອງປາໄດດັ່ງທ່ີກາວອາງມານັ້ນຫືຼບ ່ ຫືຼ ຈະສາມາດທົດ 
ແທນໃຫແກການສູນເສຍດານການດາລງົຊວີິດຍອນຜນົກະທົບຂອງເຂື່ອນຕ່ການປະມົງຂອງທອງຖ່ິນ ໄດຄືແນວໃດ. 
 
ການປະເມນີບນັຫາຄວາມສຽງຕາງໆ: ການສຶກສາວິໄຈກຽວກັບການປະມົງທ່ີນາສະເໜີຢູໃນບົດລາຍງານການປະເມນີ 
ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການນັນ້ທັງໝົດແມນອີງໃສຂ້ມູນທ່ີຈາກັດໃນຂອບເຂດໃດໜ່ຶງກຽວກັບການຫາປາ 
ຂອງຄົວເຮືອນທ່ີໄດຈາກການສຶກສາໃນສະເພາະແຕຫົກບານເທ່ົານັ້ນທ່ີທາງໂຄງການເຫັນວາຈະໄດຮັບຜນົກະທົບໂດຍ 
ກົງຈາກໂຄງການ3. ຂ້ມູນທ່ີໄດບັນທຶກມານັ້ນເປນັພຽງແຕຂ້ມນູຈາກການລວບລວມເອົານ້າໜັກຂອງປາທຸກຊະນິດພນັ, 
ແຕກ່ບ່ໄດລະບໃຸຫຮູເຖິງຊະນດິພັນ ແລະ ບໄ່ດບນັທຶກຊະນິດພັນເປນັເອກະສານໄວແຕຢາງໃດ4. ນັກວິທະຍາສາດ 
ໄດຢນືຢັນວາຊອງນ້າຮຊູະໂຮງເປັນເສັ້ນທາງເຄື່ອນຍາຍຂອງປາຢາງໜອຍສຸດແມນ 201 ຊະນດິພັນ ໃນນີ້ກ່ແມນລວມ 
ທັງຊະນິດພນັປາທ່ີພົບເຫັນເລືອ້ຍໆໃນທອງຖ່ິນ ແລະ ຊະນິດພັນທ່ີໃກຈະສູນພັນ5. ແຕລະຊະນິດພັນເຫ່ົຼານີກ່້ ແມນມີ 
ຮູບແບບການເຄື່ອນຍາຍທ່ີແຕກຕາງກັນໄປ. ເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈໄດເຖິງຜນົກະທົບຂອງເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງ ຕ່ການເຄື່ອນ 
ຍາຍຂອງປາ ແລະ ຕ່ການປະມົງໃນເຂດດັ່ງກາວ, ລວມທັງມາດຕະການປະເມີນການຫດຜອນຜນົກະທົບ ມັນມຄີວາມ 
ຈາເປັນທ່ີຈະຕອງສຶກສາຊະນດິພັນແຕລະຢາງ ພອມດວຍອດັຕາສວນຂອງຊະນິດພນັແຕລະຢາງທ່ີອາໄສຊອງນ້າ ແຕ 
ລະອງໃນຈານວນ 17 ຊອງເປັນເສັ້ນທາງເຄື່ອນຍາຍໄປມາ. ຄວາມແຕກຕາງອັນນີ້ເປັນປັດໃຈສາຄັນໃນການນາໄປພິ 
ຈາລະນາເຖິງການຊົດເຊຍີທ່ີເປນັທາແກຊາວປະມົງຜ ູທ່ີໄດຮບັຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ຍອນວາລາຄາປາແຕລະຊະນິດ ມີ 
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ. 
                                                                                                                                                                                                                                
ຄອນພະເພງັເປນັພື້ນທ່ີໆມເີອກະລັກໜ່ຶງດຽວຂອງຊີວະນາໆພນັຂອງໂລກທ່ີແຕກຕາງຈາກແຫງອື່ນ ແລະ ທັງເປັນເຂດ 
ທີມີຄວາມສວຍງາມດວຍທາມະຊາດ. ໃນປີ 2006 ເພື່ອສະແດງຄວາມຮບັຮເູຖິງຄວາມຈາເປນັໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ເຂດພູມປີະເທດ ແລະ ລະບົບນິເວດແຫງໜ່ຶງດຽວໃນໂລກນີ ້ ເພິນ່ໄດສະເໜີໃຫນາເອົາເຂດພື້ນທ່ີແຫງນີເ້ຂົ້າໃນເຂດ 
ຣາມຊາສາກົນ ກ່ຄເືຂດດິນບລເິວນນ້າສາກົນ (international Ramsar site). ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ເຂື່ອນດອນ  
ຊະໂຮງແຫງນີ້ຍງັເປນັໄພຂົ່ມຂູແກສິດທິອນັຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍຂອງເຂດພືນ້ທ່ີແຫງນີ ້ ແລະ ແຜນການກ່ສາງໂຄງ 
ການເຂື່ອນແຫງນີ້ໄດເຮດັໃຫລັດຖະບານລາວເບນບຽງໜີຈາກການນາເອົາເຂດພືນ້ທ່ີແຫງນີ້ໄປຂຶ້ນທະບຽນເຂົ້າໃນ ບັນ 
ຊີເຂດຣາມຊາສາກົນ (international Ramsar site). 

                                                             
2  ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ – ເອກະສານຊອນທາຍ ງ, 2013 (ບົດສັງລວມ) 
3 ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມ ດອນຊະໂຮງ -ເອກະສານຊອນທາຍ ງ, 2013 (ລວມມີ: ດອນພະເພັງ, ຮູຊະດາ, ດອນ Escom, ຫາງຄອນ ແລະ  
  ຫາງຊະດາ) (ໜາ 3) 
4 ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມ ດອນຊະໂຮງ -ເອກະສານຊອນທາຍ ຄ, 2013 (ໜາ 21) ແລະ ເອກະສານຊອນທາຍ ງ (ໜາ 3)  
5 ເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ ແລະ ການປະມົງ, World Fish Center, ມິຖຸນາ, 2007 



ຂ້ມູນທ່ີໂຄງການໄດສະເໜີຢູໃນບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມກຽວກັບພືດ, ສັດປາ ແລະ ສັດນ້າ 
ທ່ີອາດຈະໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນນັນ້ແມນມຂີອບເຂດຈາກັດຫຼາຍ. ນອກນັ້ນຂ້ມູນກຽວກັບຈານວນ 
ຊະນິດພນັນົກ ແລະ ຊະນິດພນັຕາງໆທ່ີໃກສູນພັນທ່ີພົບເຫັນໃນເຂດພື້ນທ່ີໂຄງການ6 ນັ້ນກ່ເປນັຂ້ມນູທ່ີບ່ຊດັເຈນ 
ແລະ ຖືກຕອງ.  ໂຄງການມີຄວາມຕອງຜັນນ້າຈານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມບລິມາດນ້າໄຫຼຜານຮຊູະໂຮງໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ 
ເຊິ່ງບັນຫານີ້ ແນນອນວາຈະຮດັໃຫລະດັບນ້າໃນເຂດພື້ນທ່ີນ້າຕົກຄອນພະເພັງມີການປຽນແປງຢາງກະທັນຫັນ. 
ຈານວນນ້າໃນຊອງນ້າພະເພັງ ທ່ີເປນັຊອງສະໜອງນ້າລ່ລຽງນ້າຕົກຄອນພະເພັງ - ກ່ຄືແຫ່ຼງທອງທຽວ ທ່ີຂຶນ້ຊືລ່ຊືາ 
ແຫງໜ່ຶງ, ພອມທັງລະດັບນ້າໃນຊອງນ້າສາຂາຕາງໆໃນເຂດໃກຄຽງກ່ຈະມີບລິມາດນ້າຫດໜອຍລງົເຖິງ 800 ແມັດ 
ກອນ/ວິນາທີ ຊຶ່ງຕ່າກວາລະດັບຕ່າສຸດຂອງກະແສການໄຫຼສະພາບແວດລອມຄ ື 1,000 ແມັດກອນ/ວິນາທີ ຕາມທ່ີໄດ 
ສະເໜີໄວໃນເບື້ອງຕ້ົນໃນບົດປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມປີ 20077. ການທ່ີລະດັບນ້າຫດລົງ ໃນລະດູເຄື່ອນ 
ຍາຍຂອງປາ ໂດຍສະເພາະໃນຕ້ົນລະດູຝນົ ຈະເປນັຜົນກະທົບຮາຍແຮງແກການປະມົງໃນຊອງນ້າສາຄັນຫຼາຍແຫງ ທ່ີ 
ມີການປະມົງ ໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງຊອງນ້າຮູພະເພັງ, ຮູສົມ້ໃຫຍ, ຮູສົ້ມນອຍ ແລະ ຮູກາເຊວີຽງໄຍ. ຜົນກະທົບ 
ເຫ່ົຼານີ,້ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຕ່ການເຄື່ອນຍາຍຂອງຊະນິດພັນສະເພາະຕາມຊອງນ້າຕາງໆ ກ່ບ່ໄດບນັທຶກເຂົ້າ 
ໃນບົດປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມ ແລະ ນອກນັນ້ກ່ຍັງບປ່າກົດມີການສະເໜີໃຫການຊົດເຊີຍແກຊາວບານ 
(ເຊັ່ນຊາວບານໃນບານທາໂຄ ແລະ ດອນພະເພັງ) ທ່ີມີເຄື່ອງມຫືາປາໃນຂົງເຂດດັ່ງກາວ ເຊັ່ນສຸມ, ໄຊ, ລອບ, ຫ່ີຼ ຯລຯ 
ເປັນຕ້ົນ. ບົດປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມ ຊີ້ໃຫເຫັນວາ ການສຶກສາວິໄຈແມນໄດດາເນນີຢູໃນສະເພາະແຕຊອງ 
ນ້າຮູຊະໂຮງ, ຮູຊະດາ ແລະ ຮູຊາງເຜືອກເທ່ົານັນ້.  
 

 ການເຈາະທະລຸລວງໃຫຊອງນ້າຮຊູະໂຮງໃນເຂດຕ້ົນນ້າມີຄວາມເລິກ ແລະ ການດດັແກຊອງນ້າຮູຊາງເຜືອກ 
ແລະ ຮູຊະດາ8 ໃນເຂດໃກຄຽງເປັນການສະເໜີເພື່ອຫດຜອນຜົນກະທົບຕ່ເສັນ້ທາງຜານຂອງປາໄປສູເຂດ 
ເໜືອນ້າ ແລະ ເຂດລຸມນ້າຂອງເຂືອ່ນ. ໃນຂະນະທ່ີບົດການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມກາວອາງວາ 
ຊອງນ້າໃໝແຫງຕາງໆ ຈະສາມາດຮອງຮບັການເຄືອ່ນຍາຍຜານໄປມາໃຫແກປາທຸກຂະໜາດໄດ ແລະ ຂ້ກາວ 
ອາງອັນນີ ້ ກ່ບ່ມີຫັຼກຖານໃດໆມາຢັ້ງຢືນ. ມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບຫຼາຍມາດຕະການທ່ີໂຄງການ 
ເຂື່ອນໄດນາສະເໜີນັ້ນແມນບ່ເຄີຍໄດຜານການທົດສອບໃນແມນ້າຂອງມາກອນເລຍີ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບ່ຮ ູ
ໄດວາການນາເອົາມາດຕະການຕາງໆເຫ່ົຼານີ້ມາໃຊໃນແມນ້າຂອງຈະປະສບົຜົນສາເລັດໄດຫືຼບ.່ ການທົບທວນ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຂອງກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງປ ີ 2007 ຍງັໄດສະເໜີ 
ແນະໃຫປະເມີນ ຄນືເຖິງສະມັດຖະພາບຂອງມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບທ່ີໄດນາສະເໜີເພືອ່ນາໃຊ ສາ 
ລັບເຂື່ອນດອນຊະໂຮງ ເຊິ່ງມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບເຫ່ົຼານີ້ແມນບ່ເຄີຍນາໄປປະຕິບັດໃນເຂືອ່ນລະ 
ດັບນີ້ແຫງໃດໃນໂລກມາກອນ. ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດຖະແຫຼງວາການດັດແກຊອງນ້າເຊັ່ນນັ້ນ 
ແມນມີຄວາມຈາເປນັຈະຕອງທາການສຶກສາຢາງຖ່ີຖວນ ແລະ ພິສູດໃຫເຫັນໄດເຖິງປະສດິທິຜົນກອນການ 
ກ່ສາງເຂື່ອນ9. 

 ນອກເໜືອໄປກວານັ້ນ, ມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບທ່ີປາດສາຈາກການພິສູດໃນແມນ້າຂອງແມນລວມ 
ເອົາການສຶກສາວິໄຈກຽວກັບ “ສິ່ງທ່ີເພືອ່ນເປັນມດິກັບປາ” ກ່ຄືກັງຫັນຜະລິດພະລງັງານໄຟຟາທ່ີບ່ມີຜນົກະ 
ທົບຕ່ປາ ຫືຼ ເອີ້ນກັນວາບນູຕວກບີນ (low-head bulb turbines) ຕາມທ່ີໄດສະເໜີໃນບົດປະເມນີຜົນ 

                                                             
6 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມ ເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, 2013 (ໜາ 3-13) & Daconto, 2001, ເຂດດິນບລິເວນນ້າສ່ີພັນດອນ. 
7 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, 2013 (ໜາ 4-9) 
8 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ -ເອກະສານຊອນທາຍ ງ, 2013 (ໜາ 10) 
9 ການທົບທວນ ບົດລາຍງານການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ ປີ 2007, ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ(ຈຸດ 64) 



ກະທົບສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງ “ເຄື່ອງດັກຈບັ ແລະ ລະບົບຂົນສົງ່” ທ່ີສະເໜີໄວເພື່ອຈັບເອົາປາໃຫຍ ຈາກ 
ເຂດກອງເຂື່ອນ ແລະ ຂົນສົ່ງຂຶນ້ໄປຍັງເຂດນ້າເໜືອເຂື່ອນ. ວິທີການນີ້ຈະເປນັໄພຂົມ່ຂູຕ່ ປາບຶກນ້າຂອງ ທ່ີ 
ເປັນປາໃກສູນພັນ ພອມດວຍຊະນິດພນັອືນ່ໆ ທ່ີມຄີວາມສຽງຕ່ການສູນພັນ ເຊັນ່ວາປາຊວຍສ - ຍາວສຸດ 
120 ຊມ (Pangasius krempfi) ທ່ີເຄື່ອນຍາຍ ມາຈາກເຂດສາມ ຫ່ຼຽມແມນ້າຂອງໃນປະເທດ ຫວຽດ 
ນາມແຕລະປີ10. ນອກນັ້ນກ່ຍັງບ່ມຄີວາມຊດັເຈນວາ ເປນັຫຍງັຈຶ່ງຕອງມີມາດຕະການ “ເຄື່ອງດັກຈບັ ແລະ 
ລະບົບຂົນສົງ່ປາ” ຖາວາຊອງນ້າທ່ີໄດດັດແກຕາມທ່ີສະເໜີມານັ້ນຫາກສາມາດຮອງຮັບປາທຸກຂະໜາດໃນຂົງ 
ເຂດນັ້ນໄດ.  

 ການອອກແບບໃນເບື້ອງຕ້ົນຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງເພືອ່ເປນັທິດທາງ ແລະ ບອນອີງໃຫແກການ 
ສະເໜີກ່ສາງເຂືອ່ນໃນເຂດແມນ້າຂອງຕອນລຸມ ໄດໃຫຄາເຫັນວາ “ການເຄືອ່ນຍາຍທ່ີປະສບົຜົນສາເລັດ” 
ຂອງປາຜານໄປຍັງນ້າເຂດເໜືອເຂືອ່ນ ແລະ ເຂດລຸມເຂື່ອນປະສບົຜົນສາເລັດດກີຕ່ເມື່ອວາຈານວນປາເຖິງ 
95% ເຄື່ອນຍາຍຜານໄປຍັງນ້າເຂດເໜືອ ແລະ ເຂດລຸມເຂື່ອນໄດຢາງປອດໄພດີ11. 
ສະຖິຕິຕົວເລກທ່ີໄດນາສະເໜີໃນບດົລາຍງານການປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມສາລັບເຂືອ່ນດອນຊະ 
ໂຮງໄດສະແດງໃຫເຫັນວາອັດຕາສວນປະລມິານປາທ່ີອາດເສຍຊີວດິໃນເວລາເຄືອ່ນຍາຍຈາກນ້າເຂດລຸມ 
ເຂື່ອນຜານກັງຫັນຜະລດິໄຟຟາໄປຍັງນ້າເຂດເໜືອເຂືອ່ນນັ້ນແມນມີສູງກວາ ໂດຍສະເພາະກ່ແມນປາທ່ີມ ີ ຂະ 
ໜາດຄວາມຍາວຫຼາຍກວາ 50 ຊັງຕີແມັດ12. ສາລັບປາເຫ່ົຼານີ ້ ອັດຕາສວນຈາກການຄານວນຄວາມປອດໄພ 
ໃນການເຄື່ອນຍາຍໃນຊວງໄລຍະເວລາ ຫືຼ ລະດູການໃດໜ່ຶງສະເພາະຂອງປີແມນມີຢູໃນລະດັບ 88-90%. 
ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ອັດຕາສວນ ຫືຼ ຕົວເລກນີ້ແມນອີງໃສການເຄື່ອນຍາຍຂອງຊະນດິພັນປາຕາງໆທ່ີພົບເຫັນ 
ໃນເຂດອະເມລິກາເໜືອ ແຕບ່ແມນໃນເຂດແມນ້າຂອງ. 

 ສິ່ງທ່ີໜາເປັນຫວງກ່ຄວືາອັຕາການຕາຍຂອງພືດ ແລະ ສດັຕົວອອນຈະມສີູງໃນເວລາເຄືອ່ນຍາຍຜານກັງຫັນ. 
ແຕເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີ ຜົນກະທົບຕາງໆຈາກເຂືອ່ນນັ້ນຍງັບ່ມີຫຍັງແນນອນໄດຍອນຂາດການສຶກສາວິໄຈ13. ບົດ 
ລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຍັງໄດອາງເຖິງແນວທາງຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງທ່ີ 
ໄດສະເໜີແນະວາອດັຕາການຕາຍຂອງໄຂປາ ແລະ ປາຕົວອອນທ່ີເຄື່ອນຍາຍຜານໄປຍັງເຂດນ້າລຸມເຂືອ່ນ14 
ຈະຕອງບ່ສງູກວາ 30% ຂອງຈານວນທ່ີເຄຶອ່ນຍາຍນັນ້. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ອັດຕາການຕາຍ ຫືຼ ການສູນ 
ເສຍໄຂປາ ຫືຼ ປາຕົວອອນຢ ູໃນລະດັບ 30% ນີ້ກ່ຍງັຖືວາເປນັຜົນກະທົບທ່ີຮາຍແຮງຢ.ູ ນັກພັດທະນາເຂືອ່ນ 
ດອນຊະໂຮງໄດກາວອາງວາການປະຕິບັດການຂອງກັງຫັນແມນຈະໄດຫດຜອນລົງໃນໄລຍະເວລາມີການ 
ເຄື່ອນຍາຍຂອງຕົວອອນ ຖາວາອັດຕາການຕາຍຂອງໄຂປາ ແລະ ປາຕົວອອນ ທ່ີເຄື່ອນຍາຍຜານກັງຫັນຍັງມ ີ
ສູງກວາ 30%15. ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ອີງໃສຈານວນຊະນດິພັນອັນມະຫາສານທ່ີເຄືອ່ນຍາຍຜານຊອງນ້າ ເຊິງ່ 
ແຕລະຊະນິດພັນກ່ມີແບບແຜນການເຄືອ່ນຍາຍຕາມແຕລະລະດູການແຕກຕາງກັນໄປນັ້ນມັນກ່ຍັງບມ່ີຄວາມ 
ຈະແຈງຢວູາຈະຕິດຕາມກວດກາອັດຕາການຕາຍນັ້ນຄືແນວໃດ ແລະ ຈະຫດຜອນການປະຕິບັດການຂອງ 
ເຂື່ອນໄດຄືແນວໃດໃນເມື່ອວາຍັງຕອງການໃຫບັນລຸຄວາມຕອງການໆຜະລິດພະລັງງານໃຫໄດໃນລະດບັຕ່າ 
ສຸດຢ.ູ 

                                                             
10 10 ບົດສຶກສາຂອງ ທານ ໂຮແກນ ແລະນັກວິຊາການອ່ືນໆ ກຽວກັບໄລຍະການເຄ່ືອນຍາຍຂອງປາ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສໃນເຂດທະເລໃນເຂດປາບຶກ ແລະ ຊວຍສ (Hogan et al, Long distance   
   migration and marine habitation in the tropical Asian catfish, Pangasius krempfi, 2007) 
11 ບົດແນະນາການອອກແບບເບ້ືອງຕ້ົນສາລັບການສາງເຂ່ືອນໃນແມນ້າຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ (Preliminary Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the  
   Lower Mekong Basin, MRC (point 61) 
12 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ ຄ, 2013 (ໜາ 15) 
13 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ ຄ 2013 (ໜາ 32) 
14 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ ຄ, 2013 (ໜາ 41) 
15 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ, 2013 (ໜາ 5-22) 



 ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຍັງໄດເນັນ້ວາ ການສຶກສາກຽວກັບການປະມົງແມນຈະໄດ 
ດາເນີນໄປເປັນໄລຍະ 10 ປີ ໃນຂະນະທ່ີດາເນນີການກ່ສາງເຂື່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງປະຕິບັດງານ ຂອງ 
ເຂື່ອນ ແລະ ຈະໄດດາເນີນການ “ດັດປັບ” ໂດຍອີງໃສຂມູ້ນທ່ີໄດເກັບກ າມາ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຍັງບ່ມີຄວາມຊັດ 
ເຈນຢ ູດີວາການອອກແບບທາງດານວິສາວະກາສາລັບເຂືອ່ນນັນ້ຈະສາມາດດດັແກໃນຂັ້ນຕ່ໄປໄດຄືແນວໃດ 
ຖາຫາກວາການນາໃຊມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບຫາກ ບ່ປະສົບຜນົສາເລັດຕາມທ່ີໄດຄາດໝາຍເອົາ 
ໄວ. ຍິ່ງໄປກວານັນ້, ບດົລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມຍງັບ່ໄດລະບຸໃຫເຫັນໄດວາ ແມນ 
ພາກສວນໃດຈະເປັນຝາຍຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍຕ່ຜົນເສຍຫາຍໃນກລະນີວາການປະຕິບັດແຜນການປົກປັກ 
ຮັກສາປາເຫ່ົຼານີ້ຫາກບ່ປະສົບຜນົສາເລດັ. ສິ່ງດັງ່ກາວນີ້ມັນສໃ່ຫເຫັນວາ ນັກພັດທະນາເຂືອ່ນບໄ່ດວາງແຜນ 
ຮັບຜິດຊອບດານການເງິນເພືອ່ຊດົເຊີຍຕ່ຜນົເສຍຫາຍທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຜົນກະທົບຂອງເຂືອ່ນແຕຢາງໃດ. 

 ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສະແດງໃຫເຫັນວາໂຄງການເອງເປັນຜູແກໄຂບັນຫາໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງ 
ການແຍກແຍະໃຫເຫັນຄວາມກົດດັນຕ່ການປະມົງໃນເຂດກ່ສາງເຂື່ອນ ແລະ ທັງອາງວາໂຄງການບພ່ຽງແຕ 
ຈະຊວຍສົ່ງເສີມເຂດດັງ່ກາວແຕຫາກຍັງຈະຊວຍປບັປຸງການຜະລິດປາກ່ຄືການປະມົງຂອງທອງຖ່ິນອີກດວຍ. 
ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ມນັກ່ຍງັບ່ມີການອະທິບາຍໃຫເຫັນແຈງ ແລະ ຊັດເຈນເຖິງທາງເລອືກຕາງໆໃນດານ 
“ວິຖີການດາລົງຊີວດິ” ຫືຼ ການໃຫການຊົດເຊຍີແກຊາວປະມົງທອງຖ່ິນທ່ີຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ຫືຼ ຜົນເສຍ 
ຫາຍຈາກໂຄງການ ຫືຼ ແມນແຕຜົນເສຍຫາຍຈາກຂຈ້າກັດໃນການນາໃຊເຄື່ອງມືຕາງໆໃນການຈບັປາ. 

 
ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕປ່າຂາ ຫຼ ືປາໂຣມານາ້ຈດື  
ບດົນາ: ເຂື່ອນດອນຊະໂຮງມີທ່ີຕ້ັງຫາງຈາກທ່ີຢູອາໄສທາມະຊາດຂອງປາຂາ ຫືຼ ປາໂຣມານ້າຈືດ ເຊິງ່ເປັນປາໃກສູນພນັ 
ພຽງແຕໜ່ຶງກິໂລແມັດເທ່ົານັ້ນ. ຈານວນປາໂຣມານ້າຈດື ຫືຼ ປາຂາທີເຫືຼອຢ ູໃນລາວໃນປະຈບຸັນກ່ມີແຕ 6 ໂຕເທ່ົານັນ້ 
ແລະ ປາຂາເຫ່ົຼານີ້ແມນອາໄສຢູໃນວງັນ້າເລິກໃນເຂດຊາຍແດນລາວ ແລະ ກາປູເຈຍ16. ສວນປາຂາທ່ີອາໄສໃນແມນ້າ 
ຂອງທັງໝົດມີ 85 ໂຕ ໃນນັ້ນສວນໃຫຍກ່ແມນອາໄສຢໃູນພາກສວນແມນ້າຂອງຕອນລຸມໃນປະເທດກາປູເຈຍ17. 

ການສຶກສາທົບທວນໂດຍເອກະລາດບດົລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມຂອງເຂື່ອນດອນຊະໂຮງໄດຊີ ້
ໃຫເຫັນວາ ໂຄງການນາເອົາຄວາມສຽງສູງມາສຊູະນິດພນັ ແລະ ມີທາອຽງເຮັດໃຫກຸມປາຂາ ຫືຼ ປາໂຣມານຈ້ືດ ທ່ີຍັງ 
ເຫືຼອຢ ູໃນລາວນີ້ໃຫສູນພນັໄປໃນເວລາອັນໃກນີ.້ 
 
ການປະເມນີຄວາມສຽງ: 
ການເຈາະທະລຊຸອງນ້າຕາງໆໃນເຂດໂຄງການຖືເປັນວຽກງານສາຄັນໜ່ຶງຂອງໂຄງການກ່ສາງເຂືອ່ນ. ເພື່ອເພີ່ມພະລັງ 
ງານຂອງເຂື່ອນໃຫໄດຫລາຍຂຶນ້, ນັກພັດທະນາເຂື່ອນໄດສະເໜີເພີ່ມຈານວນບລິມາດນ້າທ່ີຈະໄຫຼຜານຊອງນ້າຮູຊະ 
ໂຮງດວຍວິທີການຂດຸອຸໂມງເອົາຫິນແຂງອອກຈາກຊອງນ້າຮຊູະໂຮງ ແລະ ເຂດພືນ້ທ່ີໃກຄຽງກັບຊອງນ້ານັ້ນອອກ ໃຫ 
ໄດເຖິງ 2.5 ລານແມັດກອນ. ການທະລຸຫິນໃນຊອງນ້ານີສ້ວນໃຫຍແມນຈະໃຊລະເບດີຫິນເປັນຫັຼກ ເຊິ່ງບນັຫານີ ້
ຈະເຮັດໃຫເກີດມຄີື້ນສຽງໃຕນ້າຢາງຮນຸແຮງ. ປາຂາ ຫືຼ ປາໂຣມານ້າຈດືເປນັປະຊະນດິທ່ີມີຄວາມຮູສຶກໄວຕ່ສຽງຢ ູ
ແລວ ແລະ ມຄີວາມຮສູຶກໄວຕ່ກາລັງແຮງດນັສງູຈາກໃຕນ້າທ່ີສາມາດເຮັດໃຫປາເຫ່ົຼານີ້ບາດເຈບັ ຫືຼ ຕາຍໄດ. ແຜນ 
ການຂອງນັກພັດທະນາກ່ຄລືະບາຍເອົານ້າອອກຈາກຊອງນ້າໃຫແຫງກອນທ່ີຈະເຈາະລວງຫິນອອກ, ການແຍກປາຂາ 
ຫືຼ ໂຣມານ້າຈືດອອກຈາກເຂດລະເບິີດຫີນດວຍຝາຍກ້ັນນ້າຊົວ່ຄາວເພືອ່ດາເນີນການຂດຸເຈາະຊອງ. ເຖິງວາວິທີການນີ ້
                                                             
16 Brahminy Kites Haliastur Indus fishing with Irrawaddy dolphins Orcaella brevirostris in the Mekong River, Ryan 2012 
17 ສະຖິຕິຈານວນປາໂຣມາໃນແມນ້ຂອງ (Irrawaddy dolphin demography in the Mekong River): An application of mark–resight models, Ryan et al 2011 
    ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, 2013. (ໜາ 2-5) 



ຈະຊວຍຫດຜອນ ຄວາມສຽງທ່ີຈະເກີດຜນົກະທົບຕ່ປາໃຫໜອຍລງົ, ແຕຍອນເຂດທ່ີຕ້ັງເຂືອ່ນຢູໃກກັບວັງປາຂາອາ 
ໄສຢູຫຼາຍເກີນໄປ ມນັກ່ຍັງຈະມີສຽງດັງລົບກວນຈາກການລະເບີດຫີນໃນຊອງນ້າຢດູ.ີ ບົດລາຍງານບ່ໄດລະບຸໃຫ ເຫັນ 
ຊັດເຈນວາ ຂະບວນການລວງຊອງນ້ານີ້ຈະໃຊເວລານານເທ່ົາໃດ; ຖາວາບລິມາດຫີນທ່ີຕອງການລວງອອກຈາກ ຊອງ 
ນ້າມີຫຼາຍກ່ອາດຈະຕອງການເວລານານຫຼາຍປີກ່ເປັນໄດ ແລະ ຈະເຮດັໃຫເກີດຜົນກະທົບຍາວນານ ແລະ ເກີດການ 
ລົບກວນຝູງປາໂຣມາໃນເຂດທອງຖ່ິນນັນ້. 

1. ການຂຸດທະລຸລວງຊອງນ້າກອງເຂື່ອນໃນຂັນ້ຕ່ໄປອາດຈະກວມເອົາເຂດພື້ນທ່ີປາຂາ18 ອາໃສຫຼາຍຮອຍແມດັ. ນັກພັດ 
ທະນາໄດເວົ້າວາຈະບນ່າໃຊລະເບດີເພື່ອເຈາະທະລລຸວງຊອງນາ້ໃນເຂດນີ້. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຍງັບ່ມລີາຍລະອຽດທ່ີ 
ຊັດເຈນກຽວກັບວິທີການຕາງໆທ່ີຈະໃຊໃນການເຈາະທະລຸລວງຊອງນ້າແຕຢາງໃດ. ເຖິງວາຈະໃຊກົນໄກໃດກ່ດີ ໃນ 
ການເຈາະທະລລຸວງຊອງນ້າ ເຊັ່ນວິທີການເຈາະຊີດວຍສະຫວານ, ຄອນຕີແມແຮງ ແລະ ວິທີຮາຍໂດຣຣິກທ່ີໃຊ ພະລງັ 
ງານນ້າ ຫືຼ ເຊື້ອໄຟກ່ຍັງຈະເຮດັໃຫເກີດມີສຽງໃນລະດບັສູງ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຮາຍແຮງຕ່ປາຂາ ຍອນມີພື້ນທ່ີໃກ 
ຄຽງກັບເຂດກ່ສາງ ລວມທັງໄລຍະເວລາດນົທ່ີໃຊໃນການເຈາະລວງ. 
 
ການໄຫຼຂອງຕະກອນກ່ແມນຂະບວນການສາຄັນໜ່ຶງຂອງລະບົບນເິວດ. ເປັນໄປໄດທ່ີອາງກັກເກັບນ້າຈະເປັນບອນສະ 
ສົມຕະກອນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ທ່ີມີຄວາມເປນັໄປໄດຈະເຮດັໃຫເກີດການປຽນແປງແກໂຄງສາງພື້ນຜິວ ແລະ ຂະ 
ບວນການປຽນແປງຂອງແມນ້າ. ອີງໃສສະພາບທ່ີຕ້ັງຂອງເຂື່ອນດອນຊະໂຮງຈະເຫັນໄດວາຕະກອນຈະສາມາດໄຫຼ 
ຜານຊອງນ້າແຫງອື່ນໆອີກໃນເຂດອອມແອມທ່ີຕ້ັງເຂືອ່ນ, ແຕສິ່ງລົບກວນຈາກຕະກອນໃນຊວງໄລຍະການກ່ສາງ 
ເຂື່ອນ ແລະ ການໄຫຼຂອງຕະກອນໃນໄລຍະການດາເນີນງານຂອງເຂື່ອນກ່ຈະເປນັໄພຂົ່ມຂູຕ່ປາຂາໃນເຂດດັ່ງກາວນັ້ນ 
ຢູດີ ແລະ ຈະເຮດັໃຫເກີດສຽງດງັລະເບີດຈາກນ້າທ່ີປະປນົດວຍຕະກອນທ່ີມຄີວາມໜາແໜນສູງເຖິງ 20 ເທ່ົາຂອງ 
ການໄຫຼຕາມເກນປົກກະຕິ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ບັນຫານີອ້າດຈະສົ່ງຜົນກະທົບບ່ດີແກທ່ີຢູອາໄສຂອງປາຂາ ຖາຫາກວາ 
ຈານວນຕະກອນຫຼວງຫຼາຍເຊື່ອມເຂົ້າໄປໃນເຂດທ່ີຢູອາໄສ ຫືຼ ໄປລບົກວນຕ່ການຫາຍໃຈຂອງປາ. 
ໃນໄລຍະການກ່ສາງ ແລະ ການດາເນນີງານຂອງເຂືອ່ນ ແນນອນວາຈະມກີານລົບກວນຈາກການເດນີເຮອື ແລະ ງານ 
ອຸດສາຫະກາເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດອອມຮອບທ່ີຕ້ັງເຂືອ່ນ. ປາໂຣມານາ້ຈືດເປນັປາທ່ີມັກຕ່ືນຕົກໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮູສຶກໄວ 
ຕ່ສຽງລົບກວນຈາກການເດີນເຮືອ ແລະ ການເພີ່ມຂຶນ້ຂອງຈານວນເຮືອອາດສົ່ງຜນົໃຫປາບາດເຈັບຍອນມນົລະພດິ 
ສຽງ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ກະຈັດກະຈາຍໄປຈາກເຂດດັງ່ກາວ. ງານອຸດສາຫະກາໜັກໃນຂົງເຂດນັ້ນກ່ຍງັເປັນໄພຂົ່ມຂ ູ
ຈາກການໄຫຼລົ້ນຂອງທາດເຄມ ີ ເຊິງ່ຈະມີຜົນຮາຍແຮງຕາມມາແກວັງນ້າທ່ີປາໂຣມາອາໄສຢູໃນທອງຖ່ິນນັ້ນ. ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດເຫ່ົຼານີ້ແມນບ່ໄດມີການກວດສອບຈາກການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມເລຍີ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ອີງ 
ໃສໄລຍະເວລາຂອງການກ່ສາງເຂື່ອນແລວ ຄວາມເປັນໄປໄດດັງ່ກາວນັນ້ຄວນຈະນາເອົາມາພິຈາລະນາໃຫລະອຽດ. 
 
ການດາເນີນງານຂອງກັງຫັນເຂື່ອນຢາງຕ່ເນື່ອງນັ້ນ ກ່ຈະສົ່ງຜນົກະທົບບ່ດີໃຫແກວັງປາໂຣມາ. ບລິມາດສຽງຈານວນ 
ຫຼວງຫຼາຍຈະເຮດັໃຫເກີດການປຽນແປງແກທ່ີຢູອາໄສຂອງປາໂຣມາທ່ີບ່ສາມາຈະຟື້ນຄືນໄດ ແລະ ກ່ເປັນໄປບ່ໄດ ທ່ີ 
ປາໂຣມາຈະກັບຕາວຄືນມາຫາເຂດວັງນ້າເດີມພາຍຫັຼງທ່ີເຂືອ່ນໄດດາເນນີງານ. 
 
ຖາຫາກວາສູນເສຍປາໂຣມາຈາກວັງນ້ານີໄ້ປກ່ຈະເຮັດໃຫຊະນດິພັນປານີ້ໃນແມນ້າຂອງຫດລງົເຖິງ 34%. ການຫດ 
ລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍຂອງຈານວນປາທັງໝົດທ່ີມບີ່ຫຼາຍຄືແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫມີຄວາມສຽງສງູແກການດັບສນູຊະນດິພັນປາ 
ຊະນິດນີ້ໄປຕະຫຼອດການ. ຜົນກະທົບສະສົມຂອງໂຄງການຕ່ປາຂາ ຫືຼ ໂຣມານ້າຈດືໃນທອງຖ່ິນນີ້ຈະຕອງນາມາຄົນ້ 
                                                             
18 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, 2013. (ໜາ 2-5) 



ຄວາ ແລະ ພິຈາລະນາໃນເວລາກວດສອບຜນົກະທົບຍາວນານຂອງໂຄງການນີ.້ ມີຄວາມເປນັໄປໄດທ່ີຜົນກະທົບທັງ 
ໝົດເຫ່ົຼານີຈ້ະສົ່ງຜນົກະທົບຮາຍແຮງໃຫແກຈານວນພົນລະເມອືງປາໂຣມານ້າຈືດ-ປາຂາຈານວນໜອຍທ່ີສຸດ ທ່ີຍງັມ ີ
ເຫືຼອຢູໃນແມນ້າຂອງ. 
 
ບນັຫາໜາເປນັຫວງກຽວກບັວງົຈອນການໄຫວຼຽນ, ການກະຈາຍ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງນາ້ 
ບດົນາ: ເຂດທ່ີຕ້ັງເຂື່ອນດອນຊະໂຮງເປນັເຂດພື້ນທ່ີໆມຄີວາມສະຫັຼບສັບຊອນອນັປະກອບໄປດວຍຊອງນ້າໄຫຼທັງໝົດ 
17 ຊອງ. ລະບົບວົງຈອນຂອງອຸທົກກະສາດໃນເຂດນີຂ້ອງແມນ້າຂອງແມນໄດໃຫຊື່ວາ “ສະພາບການເຄື່ອນໝູນທ່ີມ ີ
ຄວາມດຸນດຽງ.” ນັກພັດທະນາເຂືອ່ນສະເໜີທະລຸລວງຊອງຮູຊະໂຮງ ພອມດວຍຊອງນ້າແຫງຕາງໆໃນເຂດໃກຄຽງ 
ເພື່ອເພີ່ມກະແສການໄຫຼ ແລະ ປະລິມານພະລັງງານຈາກເຂືອ່ນໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ການເຈາະລວງຊອງ 
ນ້າ ເຖິງແມນວາຈະມີຄວາມເລິກໃນລະດບັ 5 ແມັດໃນເຂດເໜືອນ້າ ແລະ 1.5 ແມັດໃນເຂດລຸມນ້າກ່ຈະເຮັດໃຫມີ 
ຜົນສະທອນເຖິງຄວາມສົມດນູຂອງເຂດນ້າແຫງນີ.້ ຜົນກະທົບຂອງການປຽນແປງລະດັບນ້າຢາງໄວວາ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຕ່ປາ ແລະ ການປະມົງໃນຂົງເຂດທ່ີຈະມີການກ່ສາງເຂືອ່ນນີ້ກ່ບ່ໄດມເີອກະສານບນັທຶກເຂົ້າໃນບດົລາຍງານການ 
ປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມຢາງພຽງພ. 
 
ການປະເມນີຄວາມສຽງ: 
 ຜົນກະທົບຂອງເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງຕ່ກັບລະບບົວງົຈອນການໄຫຼວຽນຂອງນ້າລວມທັງໃນເຂດນ້າລຸມເຂືອ່ນແມນໄດ 

ຜານການວິໄຈຕາມລະບົບຂອງຊອງນ້າຫາແຫງຢູໃນຂອບເຂດທ່ີຕ້ັງໂຄງການ ແລະ ໄດສະຫບວາມີແຕຊອງນ້າຮຊູະ 
ໂຮງ, ຮຊູະດາ ແລະ ຮູພະເພັງເທ່ົານັນ້ຈະໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ການສຶກສາວິໄຈນີ້ 
ແມນບ່ໄດສະເໜີໃຫເຫັນຄວາມລະອຽດຊັດເຈນຂອງການສຶກສາວິໄຈລະບົບວົງຈອນການໄຫຼວຽນ, ການກະຈາຍ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ້າທ່ີມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊອນຢູໃນເຂດພື້ນທ່ີນີ້ ໂດຍບ່ໄດເອົາໃຈໃສສຶກສາຊອງນ້າທັງໝົດ 
17 ແຫງທ່ີມີໃນເຂດອອມແອມໃກຄຽງກັນ19. ເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈຄວາມສາຄນັຂອງບດົບາດທ່ີຊອງນ້າຮູຊະໂຮງມ ີໃນ 
ປະຈຸບນັຕ່ລະບົບຂອງຊອງນ້າທັງໝົດ ແລະ ເພື່ອວດັແທກຜົນກະທົບທ່ີຈະມີຈາກເຂື່ອນດອນຊະໂຮງຍອນການ 
ປິດຕັນຊອງນ້າແຫງນີ ້ໃຫມີຄວາມຖືກຕອງຊດັເຈນໄດນັ້ນຈະຕອງດາເນນີການສຶກສາວິໄຈຊອງນ້າທັງໝັດ 17 ແຫງ 
ໃຫລະອຽດ. ບັນຫານີ,້ ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງຍັງໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນໃນເວລາທົບທວນບດົ 
ລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມ ປີ 200720. 

 ນັກພັດທະນາເຂື່ອນໄດວາງແຜນນາໃຊຊອງນ້າໃນເຂດອອມແອມໃກຄຽງສາລບັການເຄືອ່ນຍາຍຂອງປາ ແລະ ມາດ 
ຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ແຕກ່ຍັງຂາດຂ້ມູນກຽວກັບວົງຈອນການໄຫຼວຽນ, ການກະຈາຍ 
ແລະ ຄຸນນະພາບນ້າຂອງຈານວນ 12 ຊອງນ້າຈາກຈານວນທັງໝົດ 17 ແຫງ. ຂ້ມູນກຽວກັບລະດັບນ້າ ແລະ ປະ 
ລິມານການໄຫຼຂອງຊອງນ້າແຕລະແຫງແມນມີຄວາມຈາເປັນທ່ີຈະຕອງມ ີ ພອມດວຍຂ້ມນູການວັດແທກລະດັບນ້າ 
ຈາກ 1000 ແມັດກອນ/ວິນາທີ ຫາ 2000 ແມັດກອນ/ວິນາທີ ເພື່ອຮບັປະກັນການໄຫຼ ແລະ ກະຈາຍນ້າໃນແຕ 
ລະຊອງໃຫມີຄວາມດຸນດຽງກັນ. ຂ້ມູນສວນໃຫຍກຽວກັບລະບົບນ້າທ່ີໄດລາຍງານຢູໃນບົດປະເມນີຜົນກະທົບສິ່ງ 
ແວດລອມລວນແຕອີງໃສ ຮູບແບບການກ່ສາງໂຄງການເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງ “DSHPP Mekong River 
Model,” ເຊິ່ງກະໂຕຂອງຮູບແບບອັນນີ້ກ່ຍັງມີຂ້ມູນຢູໃນລະດັບຈາກັດທ່ີສດຸ ນບັທັງວິທີການ ແລະ ບັນຫາທ່ີກາ 

                                                             
19 ການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຈາກເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ ກ, 2013 (ໜາ ກ-3) 
20 ການທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງປີ 2007, ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ (ຈຸດ 64-69) 

 



ລັງດາເນີນການສຶກສາວິໄຈຢ.ູ ເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈວາມີດານ ໃດແດທ່ີກາລັງດາເນນີການສຶກສາວິໄຈຢນູັ້ນ ມັນມຄີວາມ 
ຈາເປັນທ່ີນັກພັດທະນາຈະຕອງມີຄວາມໂປງໃສໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. 

•  
ເຖິງວາໂຄງການຈະຄານວນໃຫເຫັນລະດັບອຸທົກກະໄພໃນແມນ້າ ແຕທາງໂຄງການກ່ຍັງບ່ໄດດາເນີນການອອກແບບ 
ກະແສການໄຫຼລະດັບສູງສຸດສາລັບເຂື່ອນ ແລະ ຍັງບ່ມີຄວາມຈະແຈງອີກວາລະດບັນ້າຂຶນ້ສງູສດຸໃນເວລາມີອຸທົກກະ 
ໄພໃນລະດັບໃດທ່ີຈະນາໃຊສາລັບປະຕູນ້າຄວບຄຸມການລະບາຍນ້າຈາກໜາເຂື່ອນໄປຍັງເຂດນ້າລຸມເຂື່ອນ.   
ນັກພັດທະນາເຂື່ອນໄດກາວວາເຂືອ່ນຈະຜະລດິພະລັງງານໄຟຟາໃນລະດັບໃກຄຽງກັນໃນຊວງລະດູແລງ ແລະ ລະດ ູ
ຝົນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ອີງຕາມການສຶກສາວິໄຈກຽວກັບນ້າຈາກນັກຊຽວຊານດານອຸທົກກະສາດຜູໜ່ຶງ ໃຫຮູວາ ໃນ 
ຊວງລະດູແລງເຂືອ່ນມຄີວາມຕອງການຢດຸເຊົາການດາເນີນງານນານຫຼາຍຊົວ່ໂມງເພື່ອບັນຈຸນ້າເຂົ້າໃສອາງເກັບນ້າ ຂອງ 
ເຂື່ອນ.  
 
ເພື່ອດາເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟາຈາກຫົວໜວຍການຜະລດິໜ່ຶງ - ຢາງໜອຍສຸດກັງຫັນ ແລະ ເຄືອ່ງກາເນີດໄຟຟາ 
ຕອງການໆໄຫຼໃນລະດັບຕ່າສຸດເຖິງ 70% ພອມປະລິມານການປອຍຈາກກັງຫັນໃນລະດບັສງູສດຸລະຫວາງ 306 
ແມັດກອນ/ວນິາທີ ຫາ 420 ແມັດກອນ/ວິນາທີ. ປະລິມານການໄຫຼຂອງນ້າໃນລະດບັນີ້ແມນກົງກັບການປະລມິານ 
ການໄຫຼທ່ີປາກເຊເຊິ່ງຢູໃນລະດບັປະມານ 2200 ແມັດກອນ/ວິນາທີ ຫາ 2500 ແມັດກອນ/ວິນາທີ. ເຖິງຢາງໃດກ່ 
ຕາມ, ໃນລະດູແລງລະດັບການໄຫຼທ່ີປາກເຊແມນຫດໜອຍລງົຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະຫດລົງເຖິງ 1100 ແມັດກອນ/ວິນາ 
ທີ21. ນອກນັ້ນກ່ຍງັເຫັນວາການທ່ີບລິສດັຄອມປານນີາຊົງນານດຸຍໂຣນ (Companie National du Rhône 
(CNR) ໄດດ າ ເໍນີນສຶກສາເພີ່ມຕ່ືມກຽວກັບກົນຈັກທ່ີໃຊແຮງດັນດວຍພະລັງງານນ້າສາລບັເຂືອ່ນດອນຊະ ໂຮງໃນປ ີ
2011 ດວຍຕົນເອງນັ້ນກ່ບ່ມຄີຸນຄາແຕຢາງໃດ ແລະ ການສຶກສາວິໄຈທ່ີບລິສັດດາເນນີໄປນັ້ນກ່ຂາດຂ້ມນູຊັດເຈນ 
ເພື່ອມາການົດຮບູແບບກະແສການໄຫຼຂອງນ້າຈາກຊອງນ້າທັງໝົດທ່ີມໃີນເຂດນ້າຕົກຄອນພະເພັງ. 
 

ຜນົກະທບົຂວາມຊາຍແດນ ແລະ ການປກຶສາຫາລ:ື 
ບດົນາ: ທ່ີຕ້ັງເຂື່ອນດອນຊະໂຮງຢູຫາງຈາກເຂດເໜືອນ້າຂອງຊາຍແດນລາວ/ກາປູເຈຍຕາ ່ກວາສອງກິໂລແມັດ. ເຖິງ 
ຢາງໃດກ່ຕາມ, ບ່ມີພາກສວນໃດຂອງບດົລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມໄດກາວເຖິງຜົນກະທົບຂວາມ 
ຊາຍແດນ. ເມື່ອມີບັນຫາການກະທົບເກີດຂຶນ້ກັບວງົຈອນການເຄືອ່ນຍາຍຂອງປາໃນເຂດເໜືອນ້າ ແລະ ເຂດລຸມນ້າ 
ຝາຍກາປູເຈຍຈະເປັນຜໄູດຮບັສດັສວນກະທົບນັນ້ສງູທ່ີສຸດ. ຜົນກະທົບທ່ີມີຄວາມເປນັໄປໄດຈາກເຂື່ອນດອນຊະໂຮງ 
ຈະເກີດຂຶນ້ແກເຂດລມຸນ້າໃນແຂວງຊຽງແຕງປະເທດກາປູເຈຍໂດຍທັນທີ ແລະ ຈະສາມາດກະທົບໄປໄກກວານັນ້ 
ຍອນວາໂຄງການມີຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີຈະສົ່ງຜນົກະທົບຕ່ການເຊືອ່ມໂຍງຂອງການເຄື່ອນຍາຍຊະນິດພນັຕາງໆທ່ີມີວົງ
ຈອນສວນໜ່ຶງໃນເຂດຕົງເລສາບ. ນອກນັ້ນກ່ຍງັມີຄວາມເປນັໄປໄດທ່ີໂຄງການຈະສົງ່ຜົນກະທົບໄປເຖິງເຂດ ເໜືອນ້າ 
ໃນເບື້ອງປະເທດໄທ ແລະ ຈະກະທົບໄປຮອດເຂດລມຸນ້າໃນປະເທດຫວຽດນາມ. 

 
ການປະເມນີຄວາມສຽງ: 
• ບັນຫາສາຄັນໜ່ຶງໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມ ທ່ີເຫັນວາມີອິດທິພົນຕ່ການມີສວນຮວມ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດເພືອ່ນບານໃກຄຽງກ່ແມນການຈັດປະເພດເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງມາເປນັເຂືອ່ນ 
ທ່ີກ່ສາງຂຶ້ນໃນສາຍນ້າສາຄັນ ຫືຼ ສາງຂຶນ້ໃນສາຂານ້າ. ໃນບົດລາຍງານການປເມນີຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມປີ 2013, 

                                                             
21 ບົດລາຍງານການປະມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມເຂ່ືອນດອນຊະໂຮງ, ເອກະສານຊອນທາຍ, 2013. (ຕາຕະລາງ 5-8) 



ນັກພັດທະນາໂຄງການໄດອາງອີງຄາອະທິບາຍຂອງພວກເຂົາໃສແຕການພິຈາລະນາກຽວກັບອຸທົກກະສາດເທ່ົານັ້ນ ໂດຍ 
ໄດອາງວາຊອງນ້າຮູຊະໂຮງບ່ແມນພາກສວນໜ່ຶງຂອງກະແສສາຄັນຂອງແມນ້າຂອງຍອນວາ ກະແສນ້າໄຫຼຈາກແມນ້າ 
ຂອງໄຫຼຜານຊອງນ້າແຫງນີມ້ີພຽງແຕ 15% ເທ່ົານັ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ການອະທິບາຍຄານີ້ແມນມຄີວາມຈາກັດ 
ເກີນໄປ ເຊິງ່ຖືວາເປນັການຖືເບົາຕ່ຄວາມສາຄນັຂອງຄນຸລັກສະນະທາງດານນິເວດກ່ຄຄືວາມສາພັນລະຫວາງສິງ່ທ່ີມີຊ ີ
ວິດໃນເຂດພືນ້ທ່ີແຫງນັນ້. ຜູຊຽວຊານດານການປະມົງ ປະເມີນຜົນບດົລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມ 
ປີ 2007 ໄດຊີ້ໃຫເຫັນວາ ໂດຍອີງໃສຂ້ມູນການເຄື່ອນຍາຍຂອງປາ ຮູຊະໂຮງແມນພາກສວນໜ່ຶງຂອງກະແສນ້າຂອງ. 
ຍິ່ງໄປກວານັ້ນ, ຄວາມແນນອນຂອງມາດຕະການຫດຜອນຜນົກະທົບ ເຊິ່ງ ລວມມີການດດັແກຊອງນ້າຮູຊາງເຜືອກ 
ແລະ ຮູຊະດາ ບຄ່ວນຈະນາໄປກຽວໂຍງກັບສະຖານະພາບຂອງຮຊູະໂຮງ ໃນຖານະທ່ີຮຊູະໂຮງເປນັເສັ້ນທາງເດີນສາ 
ຄັນຂອງປາ.  
•  
ເອກະສານໂຄງການຍງັມີເນືອ້ໃນຄຸມເຄືອບ່ສອດຄອງກັນໃນຫຼາຍປະເດັນວາຈະການົດຂອບເຂດໂຄງການໃຫມີ ຄວາມ 
ຊັດເຈນຄືແນວໃດ. ອີງຕາມເອກະສານສະບບັກອນໆ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງບດົການສຶກສາວິໄຈທ່ີຄະນະກາມາ 
ທິການແມນ້າຂອງໃຫທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແຜນທ່ີໃນເວັບໄຊຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດສະແດງໃຫ 
ເຫັນວາເຂືອ່ນດອນຊະໂຮງແມນໜ່ຶງໃນບັນດາໂຄງການເຂືອ່ນທັງໝົດ 11 ແຫງທ່ີສະເໜີການກ່ສາງໃນລາແມນ້າຂອງ. 
ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມສິ່ງແວດລອມປ ີ 2013 ທ່ີດາເນີນໂດຍນັກພັດທະນາໂຄງການຍງັໄດຊີ້ໃຫເຫັນວາ 
ເຂື່ອນດອນຊະໂຮງແມນໂຄງການເຂືອ່ນທ່ີກ່ສາງໃນລາແມນ້າຂອງ ໂດຍທ່ີນັກພັດທະນາໂຄງການໄດກາວວາ 
“ໃນເວລານີຍ້ັງບ່ມເີຂືອ່ນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ, ແຕມີແຜນກ່ສາງເຂື່ອນຢາງໜອຍ 11 ແຫງ ທ່ີກາລັງຢູໃນໄລ 
ຍະການວາງແຜນກ່ສາງໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ ແລະ ໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງເຂື່ອນໄຟຟາພະລັງງານນ້າດອນຊະ 
ໂຮງນາດວຍ22. ໃນເມື່ອວາເຂື່ອນດອນຊະໂຮງແມນເຂືອ່ນທ່ີຈະກ່ສາງຢ ູໃນສາຍແມນ້າຂອງ ຈຶ່ງຈາເປັນຕອງປະຕິບັດ 
ໃຫສອດຄອງກັບລະບຽບການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງທຸກຢາງ ກ່ຄືຕອງຜານຂະບວນການແຈງການ ແລະ 
ການປຶກສາຫາລືກອນ ເພືອ່ໃຫພາກສວນກຽວຂອງໃນລະດັບພາກພື້ນມີສວນໃນການຕັດສນິໃຈ.  
• 
ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລອມໄດອາງວາການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນໃນເຂດລຸມນ້າໃນປະເທດກາ
ປູເຈຍເປນັສິງ່ຊີບ້ອກເຖິງການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ23, ແຕເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ບົດລາຍງານກ່ບ່ມີຫັຼກຖານຢັງ້ຢືນ 
ກຽວກັບການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໃນປະເທດກາປູເຈຍທ່ີເປນັໜາເຊື່ອຖືໄດມາອາງອີງ. 
ບົດລາຍງານຍງັຂາດຂ້ມູນຫຼາຍຢາງ ໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງພາບປະກອບ ແລະ ບນັຊີລາຍຊື່ເຈົ້າໜາທ່ີໆໄດພົບປະ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືໃນເວລາດາເນີນການສາຫຼວດໃນພາກສະໜາມໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ ທັນວາ ປ ີ 200924. ເຖິງຢາງໃດກ່ 
ຕາມ, ບົດລາຍງານຍັງຂາດຫັຼກຖານອາງອງີຫຼາຍຢາງກຽວກັບການເຂົ້າຮວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືໃນໄລຍະໝ່ໆຜານ 
ມາກັບຝາຍຕາງໆທ່ີກຽວຂອງໃນປະເທດກາປູເຈຍ. 
 
ໝາຍຄວາມວາບັນດາຂ້ມູນຕາງໆທ່ີໄດສະເໜີໃນໄລຍະການສາຫຼວດພາກສະໜາມຄັ້ງນີ້ລວນແລວແຕອີງໃສຂ້ມູນເກ່ົາ 
ຈາກການສຶກສາໃນເມື່ອກອນ ເຊິງ່ເປນັຂ້ມນູທ່ີບ່ຖືກຕອງກຽວກັບໂຄງການ. ຕ່ມາບົດລາຍງານຜົນກະທົບສະສົມສິ່ງ 
ແວດລອມໄດລະບຸວາ “ໂຄງການບ່ໄດຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເປີດກວາງ ຫືຼ ກອງປະຊຸມອືນ່ໆໃດຂຶນ້ໃນປະເທດ 
ກາປູເຈຍ ເພື່ອ ແຈງອານາດການປົກຄອງທ່ີກຽວຂອງກຽວກັບຜົນຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟາ 
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