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ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ
ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ

(MRC) ຕໍ່ຜົນກະທົບແຜນງານການພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ
ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study
■

■

■

■

1

ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC) ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາວິໄຈນີ້ໃນຊ່ວງໄລຍະປ 2012 - 2017 ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາທັງໝົດ
6 ປ.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ 11 ແຫ່ງ ໃນແມ່ນໍ້ຂອງຕອນລ່ມ
ແລະອີກ 120 ແຫ່ງ ໃນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີແຜນການກໍ່ສ້າງຈົນເຖິງປ 2040 ເກີດໄພຂົ່ມຂ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢ່ໃນພາກພື້ນ.
ບັນດາແຜນງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງຕະກອນທີ່ໄຫຼລົງໄປຫາເຂດສາມລ່ຽມປາກ
ແມ່ນໍ້າຂອງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງ 97%.1 ການໄຫຼຂອງຕະກອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເພີ່ມແຮ່ທາດແລະທົດແທນທາດອາຫານຢ່ໃນອ່າງ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການເຮັດກະສິກໍາ, ການປະມົງ ແລະຄນະພາບນໍ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ
ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ອີກດ້ວຍ.
ຄາດວ່າອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໃນລໍານໍ້າຂອງ, ໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຂືຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແລະການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທິດທາງການໄຫຼ
ຂອງນໍ້າອືນ
່ ໆ ເຊິງ່ ເປັນອປະສັກຕໍ່ການອົບພະຍົບຂອງປະຊາກອນປາ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ໃນເຂດພາກພືນ
້ ຫຼາຍໆ ດ້ານ.
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC). Thematic Report ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ມີຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະທາງລົບ ຕໍ່ສະພາບທາງສັງຄົມ,
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະເສດຖະກິດຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. MRC, 2017, ໜ້າ. 10.
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ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈົນເຖິງປ 2040 ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງປະຊາກອນປາຫຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.
ໂດຍຄາດວ່າຊີວະມວນຈະຫຼຸດລົງ ເຖິງ 35-40% ໃນປ 2020 ແລະ 40-80% ພາຍໃນປ 2040. ແຕ່ລະປະເທດຈະມີອັດຕາການ
ສນເສຍຜົນຜະລິດດ້ານການປະມົງ ດັ່ງນີ້: ຣາຊະອານາຈັກໄທ 55%, ສປປ ລາວ 50%, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປເຈຍ 35% ແລະ ສສ
ຫວຽດນາມ 30%.2
ແຜນງານພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈົນເຖິງປ 2040 ຈະທໍາລາຍປະຊາກອນປາທີ່ອົບພະຍົບໃນພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ3
ແລະຈະບໍ່ມປ
ີ າຊະນິດໃດທີອ
່ ບ
ົ ພະຍົບໃນແມ່ນໍ້າຂອງມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢ່ລອດໄດ້ໃນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂືອ
່ ນ ທີມ
່ ແ
ີ ຜນການກໍ່ສ້າງພາຍໃນປ 2020
4
ແລະ 2040.
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ມີຜົນຕໍ່ການສນເສຍຂອງປະຊາກອນປາເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ “ຂາດແຄນທາງດ້ານອາຫານຢ່າງ
ຮ້າຍຮນແຮງຂອງແຕ່ລະຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປເຈຍ.”5

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ແມ່ນຫຍັງ?
ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາແລະການຄ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ
ແບບຍືນຍົງ ລວມເຖິງການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າໃນລໍານໍ້າຂອງ ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council
Study ເຊິງ່ ດໍາເນີນການສຶກສາໂດຍຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
(MRC) ເປັນເວລາ 6 ປ ນັບແຕ່ປ 2012-2017.
ຈດປະສົງລວມຂອງການສຶກສາໃນຄັງ້ ນີ້ ເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຊິ່ງລວມມີ
ຣາຊະອານາຈັ ກ ກໍາ ປເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັ ກ ໄທ, ແລະ
ສ ສ ຫ ວ ຽ ດ ນ າ ມ ກ່ຽ ວ ກັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ດ້າ ນ ບ ວ ກ ແ ລ ະ ດ້າ ນ ລົ ບ
ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.
ການສຶກສາຄັງ້ ນີ້ ມີເປ້າໝາຍເພືອ
່ ສ້າງເປັນຫຼກ
ັ ຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ
ທີເ່ ຊືອ
່ ຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຂອງການພັດທະນາໂຄງການໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ຫຼັກຖານໃນການສຶກ
ສາຄັ້ ງ ນີ້ ແ ມ່ນ ມີ ຈດປະສົ ງ ເພື່ ອ ນໍາ ເອົ າ ມາຂະຫຍາຍປັບ ປງຂະບວນການ
ວາງແຜນ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ
ແຈ້ງແນວທາງການປ້ອງກັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບບັນດາ
ປະເທດທີ່ ໄ ດ້ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ດ້າ ນລົ ບ ຕ່າ ງໆທີ່ ເ ກີ ດ ຈາກເຂື່ ອ ນໄຟຟ້າ
ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study
ເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ?
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າ ຂອງສາກົ ນ ກໍ ລ ະນີ ເ ຂື່ ອ ນໄຊຍະບລີ , ລັ ດ ຖະບານ ຂອງ ສສ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຢດເຊົາການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ
10 ປ ເພື່ອໃຫ້ມີການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມີຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ເຮັດການ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທາງຍດທະສາດ ໂດຍຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ
ສາກົນ ທັງນີເ້ ພືອ
່ ປະເມີນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໂດຍພິຈາລະນາ
ເຖິງຄວາມສ່ຽງສະສົມ ແລະໂອກາດ.
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ໃນປ 2011, ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບ
ແບບສະສົມ ຂອງໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອເປັນ
ຂໍ້ມນສະໜັບສະໜນການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໃຫ້
ເປັນໄປຕາມບຽບການແຈ້ງການ, ປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະການຕົກລົງ
້ ຄວ້າຈະເຕີມເຕັມຂໍ້ມນ
(PNPCA).ໂດຍຕັງ້ ເປ້າໝາຍວ່າ ການສຶກສາຄົນ
ອົງຄວາມຮ້ຕ່າງໆທີຍ
່ ງັ ຂາດ, ລວມທັງສະໜັບສະໜນການຕັດສິນໃຈ ແລະ
ການວາງແຜນງານການພັດທະນາໃນທົ່ວອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ໄດ້ໃຫ້ທນ
ຶ ໃນການສຶກສາຄັງ້ ນີເ້ ປັນຈໍານວນເງິ ນ 4,7 ລ້ານໂດຣາສະຫາລັດ
ເຊິງ່ ລວມມີປະເທດອອສເຕເລຍ, ເບລຍ້ຽມ, ສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ຟນແລນດ໌,
ຝຣັ່ງ , ເຢຍລະມັ ນ , ຍີ່ ປ່ນ , ລກຊໍາ ບວກ, ເນເທີ ແ ລນດ໌ , ສະວີ ເ ດນ,
ສະວິ ດ ເຊີ ແ ລນດ໌ , ສະຫາລັ ດ ອາເມຣິ ກ າ ແລະທະນາຄານໂລກ.
ນອກຈາກນັ້ ນ , ບັ ນ ດາປະເທດສະມາຊິ ກ ຂອງຄະນະກໍາ ມາທິ ກ ານ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ກໍ່ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນອີກດ້ວຍ.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study
ໄດ້ສຸມໃສ່ສຶກສາກ່ຽວກັບຫຍັງ?
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບແຜນງານ
ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງຂົງເຂດສໍາຄັນອື່ນໆ
ຂອງແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເຊິງ່ ລວມມີດ້ານຊົນລະປະທານ,
ການກະສິກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຂົນສົ່ງ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າພາຍ
ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ອດສາຫະກໍາ, ການປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແລະການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ. ໃນເອກະສານນີ້ ໄດ້ສມໃສ່ທຂ
ີ່ ໍ້ຄນ
ົ້ ພົບຂອງສຶກສາກ່ຽວກັບ
ແຜນງານຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟ້ຟ້ານໍ້າຕົກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ຈະພິຈາລະນາເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເຂືອ
່ ນໄຟຟ້າຢ່ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງທັງໝົດ, ແຕ່ໄດ້ໃຫ້
ຄວາມສໍາ ຄັ ນ ເປັນ ພິ ເ ສດຕໍ່ກ ານສຶ ກ ສາຜົ ນ ກະທົ ບ ຂອງການພັ ດ ທະນາ
ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ໃນແລວເສດຖະກິດຫຼັກຂອງລໍານໍ້າຂອງ ລວມທັງ
ພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດໄດ້ແກ່:

ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC). ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ຂໍ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນການພັດທະນາແລະການຄຸ້ມຄອງ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແບບຍືນຍົງລວມທັງຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລໍານໍ້າຂອງ, MRC, 2017.
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC). ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມຂອງສະພາບການຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກ
ອນນໍ້າ, MRC, 2017. ໜ້າ iii.
Thematic Report, 2017, ໜ້າ. 63.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ, 2017. ໜ້າ V.

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ

Riverbank garden at Pak Beng
ຮບພາບ: International Rivers

1. ແລວເສດຖະກິ ດ 15 ກິ ໂ ລແມັ ດ ທັ ງ ສອງຂ້າ ງຂອງລໍາ ນໍ້າ ຂອງ
ຈາກຊາຍແດນຈີນ ຫາ ແຂວງ ກະແຈ ຂອງ ປະເທດ ກໍາປເຈຍ.

ແລະຄາດວ່າຈະມີການອົບພະຍົບຂອງປະຊາຊົນໄປຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງທີ່ມີ
ນໍ້າຖ້ວມຂັງຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ເຂດທົ່ງ ພຽງທີ່ ມີ ນໍ້າ ຖ້ວ ມຂັ ງ ຂອງປະເທດກໍາ ປເຈຍ, ລວມທັ ງ
ທະເລສາບ (Tonle Sap) ແລະທະເລ Great Lake.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study:
ຂໍ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ

3. ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະເທດກໍາປເຈຍ ແລະສສ ຫວຽດນາມ.

ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂືອ
່ ນໄຟຟ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ 11 ແຫ່ງ ໃນແມ່ນໍ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ອີກ 120 ແຫ່ງ
ໃນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີມ
່ ແ
ີ ຜນການກໍ່ສ້າງຈົນເຖິງປີ 2040
ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະເສດຖະກິດ
ຂອງພາກພືນ
້ , ເຊັນ
່ ດຽວກັນກັບການເຂົາ
້ ເຖິງແຫຼງ່ ອາຫານທີ່
ມີໂພຊະນາການຢ່າງພຽງພໍຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

4. ພຶື້ນທີ່ແຄມນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ໄດ້ປະເມີນສາມທາງເລືອກຫຼັກ
ສໍາ ລັ ບ ແຜນງານການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນນໍ້າ ໃນອ່າ ງແມ່ນໍ້າ ຂອງ,
ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາບການພັ ດ ທະນາເບື້ ອ ງຕົ້ ນ (Early Development
Scenario) (M1) ລວມມີ ບັ ນ ດາແຜນງານພັ ດ ທະນາຕ່າ ງໆ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປ 2007.
2. ສະພາບການພັດທະນາໃນໄລຍະສັນ
້ (Definite Future Scenario)
(M2) ລວມເຖິງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ມີຢ່, ຢ່ລະຫວ່າງ
ການກໍ່ສ້າງ ແລະຕາມການຄາດຄະເນວ່າຈະສ້າງເຂື່ອນຂຶ້ນຕື່ມອີກ
ໃນປ 2020.
3. ສະພາບການພັ ດ ທະນາຕາມແຜນງານ (M3) ລວມທັ ງ ໂຄງການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ມີຢ່ແລ້ວ, ຢ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ມີແຜນຈະກໍ່ສ້າງຂຶນ
້ ຕືມ
່ ອີກ ໃຫ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງພາຍໃນປ 2040.
ໃນນີ້ລວມເຖິງ ໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທັງໝົດທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່
ສ້າງໃນລໍານໍ້າຂອງ.
ໃນລະຫວ່າງທີຄ
່ ະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພິຈາລະນາທົບທວນ
ແຜນງານພັດທະນາໃນລະຫວ່າງປ 2020-2040, ມີການຄໍານຶງເຖິງ
ສະພາບອາກາດທີ່ຈະມີຄວາມອົບອ່ນຂຶ້ນ ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ,

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຈົນເຖິງປ 2040 ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າ
່ ໍາຄັນລະຫວ່າງນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ
ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ “ການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງທີສ
6
ພະລັງງານ.” ຖ້າຫາກວ່າການຫາປາແລະຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາຫຼດ
ຸ ລົງ,
ຈະເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນອາຫານ ແລະລາຄາອາຫານກໍ່ຈະສງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຜົນທີ່ຕາມມາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ອາໄສຢ່ໃນພາກພື້ນຍິ່ງ
ເພີມ
່ ທະວີຄວາມທກຍາກ ແລະ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ຈະສ່ຽງໄພຫຼາຍ
ຂຶ້ນຈາກປັນຫາດ້ານສະພາບອາກາດ.
ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າສາກົນ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ອາໄສຕົ້ນທຶນທາງທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະຜົນຜະລິດປາ. ຄາດຄະເນວ່າຕົນ
້ ທຶນ
ທາງທໍາມະຊາດຂອງແຜນງານພັດທະນາຈະຫຼດ
ຸ ລົງໃນໄລຍະກາງ (2020)
ແມ່ນປະມານເກືອບ 40% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)
ຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມໃນປ 2017.7
6
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ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study: ຂໍ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ, 2017. ໜ້າ 1.
ອ້າງອີງແລ້ວ
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ໂດຍລວມແລ້ວ “ແຜນງານການພັດທະນາລວມສໍາລັບປີ 20202040 ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຮງຕ້ານທານຂອງ
ແມ່ນໍ້າຕໍ່ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆຫຼຸດລົງ. ຄົວເຮືອນທີທ
່ ກ
ຸ ຍາກມັກ
ຈະເປັນຜູ້ທີ່ເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ.”8

ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ທີ່ ກ່ຽ ວ ພັ ນ ກັ ບ ເ ຂື່ ອ ນ ພ ະ ລັ ງ ງ າ ນ ໄ ຟ້ຟ້າ ໃ ນ ລໍາ ນໍ້າ ຂ ອ ງ
ເຊັ່ນ:ການກັກເກັບຕະກອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ
ປະຊາກອນປາ ແລະການໄຫຼຂອງນໍ້າປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງ “ສົ່ງຜົນກະທົບທີ່
ສໍາຄັນແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າທັງໝົດທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນ
ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ.”15

ປະເດັນທີ່ສໍາຄັນຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ທີ່ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶນ
້ ຈາກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນອ່າງ
ແມ່ນໍ້າຂອງ, ມີດັ່ງຕໍ່ນີ້:

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼ
ຂອງນໍ້າ ໃນຊ່ວ ງລະດຝນຫຼຸ ດ ລົ ງ ແລະເພີ່ ມ ການໄຫຼ ໃ ນຊ່ວ ງລະດແລ້ງ
ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານປກກະຕິຂອງເຂື່ອນ (ຍົກເວັ້ນສະພາບອາກາດທີ່
ຮນແຮງ) ຊຶງ່ ຈະຊ່ວຍຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກອທົກກະໄພ ແຕ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະການເຂົ້າເຖິງການຫາປາທີ່ພຽງພໍໃນການລ້ຽງຊີບຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືຕໍ່ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ.

ຕະກອນ (Sediment)
ແຜນການສ້າງເຂືອ
່ ນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບນ
ັ ຈະເຮັດໃຫ້
ປະລິມານຕະກອນທີ່ໄຫຼລົງສູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ
ຫຼຸດລົງເຖິງ 97%.9
ຕະກອນຊ່ວ ຍເພິ່ ມ ຄນຄ່າ ແລະທົ ດ ແທນທາດອາຫານໃນອ່າ ງແມ່ນໍ້າ ,
ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການກະສິກໍາ,
ການປະມົງ, ພືດແລະສັດທີ່ຢ່ໃນນໍ້າ ແລະເພີ່ມຄນະພາບນໍ້າ ຊຶ່ງມີສ່ວນ
ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຕະກອນ ແລະທາດອາຫານທີ່ຖືກຊັດມາຕາມກະແສນໍ້າ
ມີຜນ
ົ ເນືອ
່ ງມາຈາກການສ້າງເຂືອ
່ ນຢ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ອດົມສົມບນຂອງດິນ, ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະການຜະລິດປາ ຫຼຸດລົງ.10
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ກ່າວວ່າ “ການຫຼຸດລົງຂອງຜົນຜະລິດດ້ານການ
ປະມົ ງ ແລະຜົ ນ ຜະລິ ດ ເຂົ້ າ ໃນເວລາດຽວກັ ນ ໄດ້ສົ່ງ ຜົ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ເ ກີ ດ
ສະພາບການຂາດສານອາຫານຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ.”11
ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດທົ່ວອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ເຊິງ່ ດໍາລົງຊີວດ
ິ
ໂດຍເພິ່ງພາອາໄສແມ່ນໍ້າ ລວມທັງຊົນລະປະທານ, ທາດອາຫານໃນດິນ,
ການປະມົງ ຫຼື ຜົນຜະລິດທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຫຼ່ງນໍ້າ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການສນເສຍຕະກອນເນື່ອງຈາກ
ການສ້າງເຂືອ
່ ນຢ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງ. ເຂດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງໄພຫຼາຍທີສ
່ ດ
ໄດ້ແກ່ ເຂດທົ່ງພຽງທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ ແລະລະບົບນິເວດຂອງທະເລສາບ
(Tonle Sap) ໃນປະເທດກໍາປເຈຍແລະເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ
ໃນປະເທດຫວຽດດນາມ.12
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງ
ຈາກການຫຼຸ ດ ລົ ງ ຂອງຕະກອນ ແລະການປ່ຽ ນແປງຂອງລະດັ ບ ນໍ້າ ໃນ
ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ໂດຍສະເພາະເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງໃນ
ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະບາງເຂດລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ຂອງຈາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນເຖິງ ແຂວງຊຽງແຕງ (Stung Treng).13

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ຈົນເຖິງປີ 2040 ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າ “ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ
ນິເວດຈະເຊື່ອມໂຊມລົງຢ່າງໜັກໜ່ວງ.”14
8
9
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ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ, 2017.
ໜ້າ iv-v.
Thematic Report, 2017, ໜ້າ. 10.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study: ຂໍ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ, 2017. ໜ້າ 2
ອ້າງອີງແລ້ວ, ໜ້າ 1.
ອ້າງອີງແລ້ວ, ໜ້າ 2
ອ້າງອີງແລ້ວ
ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study: ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ, 2017. ໜ້າ iii

ອ່າງເກັບນໍ້າຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນລໍານໍ້າຂອງ, ການສ້າງພື້ນຖານການ
ປ້ອງກັນອທົກກະໄພແລະສິງ່ ກີດຂວາງການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນປາ
ຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ຕັ້ງແຕ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ
ຊຽງແສນໃນປະເທດໄທ ຈົນເຖິງແຂວງກະແຈ ໃນປະເທດກໍາປເຈຍຊຶ່ງມີ
ລັ ກ ສະນະເປັນ ທະເລສາບເລິ ກ ແລະເປັນ ທີ່ ຢ່ອ າໄສຂອງສັ ດ ນໍ້າ ຕ່າ ງໆ
ສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມກັບສັດນໍ້າຫຼາຍຊະນິດທີອ
່ າໄສຢ່ໃນ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕ່ເປັນທີຢ
່ ່ອາໄສທີເ່ ໝາະສົມແກ່ສງິ່ ທີມ
່ ຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ອືນ
່ ໆ ເຊັ່ນ
ຫອຍກີ້, ກົບ ແລະ ຫອຍທາກ)...16 ຍົກເວັ້ນສໍາລັບພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ຈົນເຖິງ ເມືອງປາກເຊ ໃນ ສປປ ລາວ ທີບ
່ ໍ່ມກ
ີ ານກັກເກັບນໍ້າໄວ້.
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງຂ້າມຊາຍແດນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເມື່ອ
ເຂື່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມສ້າງສໍາເລັດ. ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງ
ຈະເກີດຂຶ້ນທົ່ວພື້ນທີ່ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ໂດຍສະເພາະສາມຫຼ່ຽມ
ປາກແມ່ນໍ້າຂອງ.17
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງຕ້ອງໃຊ້ງົ ບປະມານ
ຈໍານວນຫຼາຍສງເຖິງ 6 ພັນລ້ານໂດຣາສະຫາລັດ.ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດ
ອທົກກະໄພ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຖິງ 5-10 ເທົ່າຂອງ
ມນຄ່າ ຊັ ບ ສິ ນ ຕ່າ ງໆໃນປະເທດທີ່ ເ ສດຖະກິ ດ ມີ ກ ານພັ ດ ທະນາ, ໂດຍ
ສະເພາະເສດຖະກິດໃນເຂດຕົວເມືອງ.18
ໃນຂະນະທີ່ ກ ານພັ ດ ທະນາເຂື່ ອ ນໄຟຟ້າ ຢ່ພ າຍໃຕ້ກ ານຄວບຄມທີ່ ມີ
ລະບຽບກົດໝາຍ ອາດຈະສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດທາງດ້ານການກະສິກໍາ
ໂດຍການຫຼຸ ດ ຜ່ອ ນຄວາມສ່ຽ ງຈາກອທົ ກ ກະໄພ ແລະໄພແຫ້ງ ແລ້ງ .
ການໄຫຼຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຫຼຸດລົງ ແລະລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ສງຂຶ້ນຈະເພີ່ມ
ປະລິມານການບກລກຂອງນໍ້າເຄັມ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າໃນ
ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ.19

ຜົນກະທົບດ້ານການປະມົງ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແຜນງານການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈົນເຖິງປີ
2040 ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນປາຫຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ
ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ຊີວະມວນຂອງປາຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 35-40%
ໃນປີ 2020 ແລະ 40-80% ໃນປີ 2040.
15
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ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ

Mekong Delta, Vietnam
ຮບພາບ: International Rivers

ແຕ່ລະປະເທດຈະມີອັດຕາການສູນເສຍຜົນຜະລິດດ້ານການ
ປະມົງດັງ່ ນີ:້ ປະເທດໄທ 55%, ສປປ ລາວ 50%, ປະເທດກໍາປູເຈຍ
35% ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 30%.20
ການພັດທະນາພະລັງງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈົນເຖິງປີ 2040 ຈະສົ່ງ
ຜົ ນ ກະທົ ກ ຕໍ່ກ ານເຄື່ ອ ນຍ້າ ຍຂອງປະຊາກອນປາໃນພື້ ນ ທີ່
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ.21 ບໍ່ມີປາຊະນິດໃດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາ
ຈາກແມ່ນໍ້າ ຂອງຈະສາມາດຢູ່ລ ອດໄດ້ໃ ນອ່າ ງເກັ ບ ນໍ້າ ຂອງ
ເຂື່ອນທີ່ມີແຜນການກໍ່ສ້າງພາຍໃນປີ 2020 ແລະ 2040.22
ເມື່ອອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່
ແລະຕົ ວ ອ່ອ ນຂອງປາຈະບໍ່ສ າມາດເຄື່ ອ ນຍ້າ ຍໄປໄດ້ໃ ນແມ່ນໍ້າ ຂອງ
ຕອນລ່ມ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ວົງຈອນການສືບພັນຂອງປາທກ
ຊະນິດທີເ່ ຄືອ
່ ນຍ້າຍມາຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ. ປາໂຕໃຫຍ່ທເີ່ ຄືອ
່ ນຍ້າຍມາຈາກ
ແມ່ນໍ້າຂອງຈະມີໂອກາດໄດ້ຮບ
ັ ບາດເຈັບຫຼາຍ ແລະ ມີອດ
ັ ຕາການຕາຍສງ
ເນື່ອງຈາກຕ້ອງລອຍຂ້າມກັງຫັນນໍ້າຂອງເຂື່ອນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ “ປາໂຕໃຫຍ່ທເີ່ ຄືອ
່ ນຍ້າຍມາຈາກແມ່ນໍ້າຂອງອາດຈະສນພັນ
ແລະມີການຫຼຸດລົງຂອງຊີວະມວນເຖິງ 60% ພາຍໃນພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ
ຂອງເຂື່ອນ.”23
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ລວມທັງການສູນເສຍແຫຼ່ງ
ໂປຼຕີນຈາກປາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ “ການຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນ
ສປປ ລາວ ແລະປະເທດກໍາປູເຈຍ.” 24

ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ອີງຕາມການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study, “ແຜນງານການພັດທະນາ
ໃນປະຈບັນແມ່ນສມໃສ່ການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຈົນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັນ
້ ຄົງທາງດ້ານອາຫານ
ທີມ
່ ຢ
ີ ່. ບັນດາແຜນການລົງທຶນຕ່າງໆທີໄ່ ດ້ນໍາສະເໜີອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ
ດ້າ ນລົ ບ ຕໍ່ກ ານຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງລວມຍອດຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ພາຍໃນ
(GDP) ໃນບັນດາປະເທດພາຄີແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ.”25
ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມ
ເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະ
ປະເທດທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນເທົ່ານັ້ນ.26 ກໍາໄລຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕົກເປັນຂອງບໍລິສັດ ແລະທະນາຄານຕ່າງປະເທດ.
ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ສປ
ີ່ ະເທດສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໄປ.ປະເທດໄທ
ຈະເປັນຜ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຕົນ
້ ຕໍຈາກການສ້າງເຂືອ
່ ນໃນລໍານໍ້າຂອງ ໃນ
ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍສດຈາກການ
ສ້າງເຂື່ອນໃນລໍານໍ້າຂອງ ຢ່ປະເທດກໍາປເຈຍ ເນື່ອງຈາກມີແຜນການນໍາ
ເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ.27
ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຜ້ທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ດ້ານເສດຖະກິດຈາກການສ້າງເຂື່ອນໃນລໍານໍ້າຂອງໄດ້ແກ່ ນັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ຢ່ໃນບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ເຊັ່ນ ຈີນ,
ມາເລເຊຍ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.28 ໂດຍຄາດຄະເນວ່າຜ້ທີ່ຈະຕ້ອງແບກຮັບ
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5

ຕົນ
້ ທຶນຂອງໂຄງການເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊຸມຊົນທີເ່ ຮັດການປະມົງ ແລະ
ຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດກະສິກໍາລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນນໍ້າ ແມ່ນພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ . ສາຍພົວພັນນີ້ ແມ່ນສະຫຼບ
ັ ຊັບຊ້ອນ
ທີ່ສດ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການວິເຄາະທາງວິທະຍາສາດຫຼາຍໆດ້ານ.
ຜົນກະະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການສຶກສາ
ຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study ຄັງ້ ນີ້ ລວມມີອດ
ັ ຕາການເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຂອງລະດັບ
ນໍ້າທະເລ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທຈ
ີ່ ະເກີດອທົກກະໄພ ແລະການລກລໍ້າເຂົາ້ ມາ
ຂອງນໍ້າເຄັມໃນເຂດສາມລ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະເທດຫວຽດນາມ
ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊຸມຊົນບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໄສຢ່ລຽບຕາມ
ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ.29
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ຈາກການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຄວາມ
ແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະກາຍເປັນຈິງ.30
ອີງຕາມການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study ສະພາບອາກາດທີແ
່ ຫ້ງແລ້ງ
ຫຼາຍຂຶນ
້ ຈະເຮັດໃຫ້ກໍາລັງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼດ
ຸ ລົງ ຄິດໄລ່ເປັນ
ມນຄ່າສງເຖິງ 2.2 ພັນລ້ານ ໂດຣາສະຫາລັດ ແລະເພີມ
່ ທະວີຄວາມເສຍຫາຍ
31
ຕໍ່ຜນ
ົ ຜະລິດດ້ານການປະມົງປະມານ 15%. ຜົນຂອງການສມໃສ່ປະສົມ
ປະສານການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າປະກອບກັບ
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ອາດເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດພາຄີແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫຼືຮັກສາ ສະຖານະ
ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຫຼືປານກາງໄວ້.

ຄໍາຄິດເຫັນ: ຊ່ອງວ່າງໃນການວິເຄາະ ແລະ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ
ອີງຕາມການປະເມີນຍດທະສາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນປ 2010 ແລະ
ຄໍາແນະນໍາການປະເມີນຜົນເພີ່ມເຕີມ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council
Study ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຜົນກະທົບຂອງບັນດາເຂືອ
່ ນຕ່າງໆ
ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະເສດຖະກິດຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.
ຍັງຄົງມີບນ
ັ ດາຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານທີໃ່ ຊ້ໃນການສຶກສາ ແລະການນໍາ
ເອົາຄໍາແນະໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າສາກົນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຍັງບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ຫຼາຍຢ່າງລະຫວ່າງຂໍ້ມນໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ກັບ
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ Thematic reports ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະຍັງບໍ່ມີການປະເມີນມນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງ
ການສນເສຍຕະກອນ. ເນືອ
່ ງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ,້ ຖືໄດ້ວ່າການສຶກສາຄັນ
້ ອ
ີ້ າດ
ຈະປະຕິເສດໃນຜົນກະທົບໂດຍລວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການພະລັງງານ
ໄຟຟ້າທີ່ມີຕໍ່ ປະຊາກອນ ແລະເສດຖະກິດໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ
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ອ້າງອີງແລ້ວ
31
ອ້າງອີງແລ້ວ
30
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ການຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ
ແມ່ນໍ້າຂອງສະໜອງແຫຼ່ງໂປຣຕີນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນເຖິງ
80%. ແມ່ຍິງ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ
ການຫານໍ້າມານໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
Council Study ໄດ້ຕງັ້ ຂໍ້ສງັ ເກດວ່າ “ບັນຫາທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າເຊິ່ງເຫັນວ່າແມ່ຍິງ
ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຜ້ຊາຍ ໃນຊ່ວງທີເ່ ກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ
ເນື່ ອ ງຈາກວ່າ ພວກເຂົ າ ຕ້ອ ງເພິ່ ງ ພາອາໄສຊັ ບ ພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ
ໃນການຊອກຢ່ຫາກິນ ແລະ ຍັງມີອປະສັກທາງດ້ານສັງຄົມທີປ
່ ດກັນ
້ ຄວາມ
32
ສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງແມ່ຍງິ .” ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ
Council Study ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບແຜນງານການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າດ້ານອືນ
່ ໆ ທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍ່ແມ່ຍງິ
ໂດຍສະເພາະ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຜ້ຍິງໃນການເຂົ້າ
ເຖິງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການພຽງພໍສໍາລັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈາກ
ການສຶກສາຄັງ້ ນີ້ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ສືບຕໍ່ຊອກຫາຂໍ້ມນ
ທີ່ຍັງຂາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍນີ້.

ແນວທາງປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ
ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສ່ວນໜຶງ່ ກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນ, ພິຈາລະນາ, ຫຼີກລ່ຽງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກບ
ັ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິນ
່ ແລະກ່ມຄົນຊົນເຜົ່າທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ແລະກ່ມຄົນຊົນເຜົ່າເປັນກ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດຫຼາຍທີ່ສດ ໂດຍສະເພາະ
ໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມທກຍາກສງ, ຂາດການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາ, ສາລະນະສກ, ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງ.33 ນອກຈາກນັນ
້ , ຄົນກ່ມເຫຼົ່ານີຍ
້ ງັ
ເພິງ່ ພາອາໄສການເຂົາ້ ເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພືອ
່ ຄວາມຢ່ລອດ ລວມ
ທັງພວກເຂົາຍັງມີໂອກາດໃນການຫາວຽກເຮັດງານທໍາທີຈ
່ ໍາກັດ.34 ດັ່ງນັນ
້ ,
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະກ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າ
ກ່ມຄົນອື່ນໆ ຈາກການສນເສຍດ້ານການປະມົງເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຫາປາ
ເພື່ອບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະວັນ.35

ບໍ່ມີຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກ
ການສຶກສາ
ຖະແຫຼງການຈາກກອງປະຊຸມສດຍອດຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ
ສາກົນ ປ 2018 ປະກອບມີການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນບລິມະສິດທີ່
ພິຈາລະນາຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ໂດຍຖືເປັນ
“ເອກະສານອ້າງອີງເພື່ອການວາງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແຫ່ງຊາດ ແລະວຽກງານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
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ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study, 2017. ໜ້າ 3
International Fund for Agricultural Development (IFAD) และ Asian
Indigenous Peoples’ Pact (AIPP), Country Technical Notes on
Indigenous Peoples’ Issues: Lao Peoples Democratic Republic
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ເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ, IFAD ແລະ AIPP, ພະຈິກ ປ 2012, ໜ້າ 4
34
International Centre for Environmental Management (ICEM),
Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the
Mekong Mainstream ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິງ່ ແວດລ້ອມທາງຍດທະສາດ
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ອ້າງອີງແລ້ວ, ໜ້າ 106
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ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ

(MRC).”36 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລ່ມຍັງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ຈະນໍາຂໍ້ມນຈາກການສຶກສານີ້ໄປ
ໃຊ້ໃນຂະບວນການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແນວໃດ.
ການບັນລເປ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ
ແມ່ນ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ທາງທໍາ ມະຊາດ ແລະຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍທາງດ້າ ນ
ຊີວະນາໆ ພັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ດິນທີ່ອດົມສົມບນ, ດິນບໍລິເວນນໍ້າ
ແລະປ່າໃນເຂດລ່ມນໍ້າ ລວມທັງການໄຫຼຂອງນໍ້າຕາມລະດການເພືອ
່ ສະໜອງ
ຕໍ່ການປະມົງນໍ້າຈືດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສດຂອງໂລກ. ແຜນງານສ້າງເຂື່ອນຜະລິດ
ໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະຈບັນ ມີແນວໂນ້ມທີຈ
່ ະຫຼດ
ຸ ແຮງຕ້ານທານຂອງ
ແມ່ນໍ້າຕໍ່ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ເພີມ
່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ທາງເລື ອ ກອື່ ນ ໆເພື່ ອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອ ງການສໍາ ລັ ບ
ພະລັງງານທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ໃນພາກພືນ
້ . ການສຶກສາທີຜ
່ ່ານມາໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການສົງ່ ກະແສໄຟຟ້າ
ຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອໃຊ້ຈາກພາກຕາ
ເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ ມາຍັງປະເທດໄທ ແລະ ສສ
ຫວຽດນາມ) ຈະມີລາຄາທີຖ
່ ກ
ື ກວ່າໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ
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ໃນລໍານໍ້າຂອງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າບົດລາຍງານ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ເຫັນ
ວ່າມີຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງມະຫາສານເຊິ່ງລວມມີ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລະບົບນິເວດທີເ່ ຊືອ
່ ມໂຊມລົງ ແລະການສນເສຍແບບ
ຍືນຍົງ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແປກ ທີ່ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຍອມຮັບ
ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລໍານໍ້າຂອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ
ແນະນໍາເກັບຄ່າທໍານຽມຈາກກໍາໄລໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ ທີ່ຜ້ພັດທະນາ
ໂຄງການອາດຈະບໍ່ຍອມຮັບໄດ້.
ເປັນຫຍັງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ
ລໍານໍ້າຂອງຈຶ່ງຍັງສືບຕໍ່? ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ຈຶງ່ ປະກາດ ການພັດທະນາໂຄງການເຂືອ
່ ນປາກລາຍ ເມືອ
່ ຫຼາຍ
ເດືອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກມີການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
Council Study?
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາບລວມຂອງການ
ຜະລິດ ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມໄດ້ 100%. ດັ່ງນັ້ນ,ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ ແລະສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍການແຈກຢາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີປະຊາກອນທີ່
ຂາດສານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບນິເວດ
ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.38 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ
ແມ່ນໍ້າຂອງຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຊັດເຈນວ່າຈະດໍາເນີນວຽກງານນີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດຄືແນວໃດ.
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ກະລນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່: <https://www.mrcsummit.org/assets/previoussummits/3rd-summit/0d11506d00/Siem-Reap-Declaration_3rdMRC-Summit-2018.pdf>, ໜ້າ 4
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International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable
Power Generation Costs in 2017 ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ປີ 2017, IRENA, ອາບດາບີ 2018, http://www.irena.org/publications/
2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017
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ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study, 2017. ໜ້າ 4

ເນື່ອງຈາກເກິດຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ,ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
Council Study ແນະນໍາໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງເຖິງ
ທາງເລື ອ ກການນໍາ ໃຊ້ພ ະລັ ງ ງານທົ ດ ແທນ ຫຼ າ ຍກວ່າ ທີ່ ຈ ະສ້າ ງເຂື່ ອ ນ
ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ແຕ່ໃນການສຶກສານີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມນ
ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຜົນໄດ້ ແລະລັດຖະບານບັນດາ
ປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ຈະນໍາເອົາຄໍາແນະນໍາທີສ
່ ໍາຄັນອືນ
່ ໆ ໄປໃຊ້ໃນ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ຄືແນວໃດ.

ການຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະຊົນ,
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນໃນພາກພືນ
້ , ແຕ່ຂະບວນການ
ວາງແຜນ ແລະຂະບວນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ
ແມ່ນ ຍັງຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະຊົນ, ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທີຜ
່ ່ານມາຍັງບໍ່ມກ
ີ ານເປດເຜີຍຂໍ້ມນທີຄ
່ ບ
ົ ຖ້ວນ
ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລໍານໍ້າຂອງ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ເຖິ ງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະມີ ຄໍາ ຮ້ອ ງຂໍ ຈ າກຊຸ ມ ຊົ ນ , ພາກປະຊາສັ ງ ຄົ ມ , ຄ່ຮ່ວ ມ
ພັດທະນາ ແລະບັນດາປະເທດລ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ມີການ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັນຍາທີ່ຈະເປດເຜີຍຂໍ້ມນຕໍ່ສາທາລະນະ. ທັງນີ້ລວມ
ມີລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະການປະເມີນຜົນທີສ
່ ະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການການສ້າງແລວທາງເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນປາ
ວ່າຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍແຫຼ່ງການປະມົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລ່ມ ແລະ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແນວໃດ.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໃນອານາຄົດ?
ເຖິງເວລາທີ່ບັນດາລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ອອກມາໃຫ້ການຕັດສິນໃຈບົນພື້ນຖານການສ້າງ
ເຂືອ
່ ນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແຕ່ລະໂຄງການໂດຍຈໍາກັດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນທົ່ວ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ບັນດາລັດຖະບານປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ຈະຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມນທີຄ
່ ນ
ົ້ ພົບໃນການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study ນີ້
ສະໜອງຂໍ້ມນການປະເມີນຜົນຂອງການສນເສຍສະສົມ ແລະການເຈລະຈາ
ຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາໂຄງການເຫຼົ່ານີ,້ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍຕໍ່ການ
ຕັດສິນໃຈຕໍ່ໂຄງການໃນອະນາຄົດ.
ຂໍ້ສ ະເໜີ ແ ນະທີ່ ສໍາ ຄັ ນ ຈາກການສຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້າ Council Study
ຄັງ້ ນີແ
້ ມ່ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ຕ້ອງພິຈາລະນາເທັກໂນໂລຢທາງເລືອກພະລັງງານໃຫມ່ໆເຊັ່ນ: ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານລົມ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ນອກຈາກ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ການປະເມີນເທັກໂນໂລຢເຫຼົ່ານີ້,ຄຽງຄ່ກັບການ
ຄ້ມຄອງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານອືນ
່ ໆ ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ “ເກີດມີຄວາມຮ້ສໍາຄັນຕໍ່ການຈັດການ
ນໍ້າ, ພະລັງງານ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລ່ມທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນ.”39
ຜ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອໃຫ້ການເຈລະຈາບັນລຜົນສໍາເລັດ ແລະເພື່ອບັນລ
ວິທີການແກ້ໄຂ ປກປັກຮັກສາຄວາມອດົມສົມບນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງຊຸມຊົນລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ.
39
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ແຜນວາດ: ໄລຍະເວລາສໍາລັບການສະເໜີໃນການສ້າງເຂື່ອນ
ແຜນວາດນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກໍານົດເວລາຂອງຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນຂອງການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ
ໃນລໍານໍ້າຂອງ ເຊິ່ງຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮ້ເຖິງການຕັດສິນໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປດເຜີຍຂໍ້ມນການປະເມີນທີ່ສໍາຄັນ ແລະການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມນການສຶກສາວິໄຈ
ກ່ອນທີ່ເຂື່ອນຈະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ. ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລໍານໍ້າຂອງຖືກຊຸກຍ້ດໍາເນີນ
ໂຄງການແບບສ່ວນບກຄົນ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມກັງວົນໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນທົ່ວທັງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

2010
ວັນທີ 20 ຕຸລາ ປີ 2010: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
(ຄສມ) ລິເລີ່ມການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ
ໄຊຍະບລີ.
ທ້າຍປີ 2010: ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບລີ
- ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແຫ່ງທໍາອິດທີ່ກໍ່ສ້າງຢ່ໃນລໍານໍ້າຂອງ.

2011
ວັນທີ 22 ເມສາ ປີ 2011: ສປປ ລາວ ໄດ້ຍດຕິການປກສາຫາ
ລືລ່ວງໜ້າສໍາລັບການສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບລີ.

ວັນທີ 15 ຕຸລາ ປີ 2010: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ເຜີຍແຜ່ບດ
ົ ລາຍງານ
ຍດທະສາດ ການປະເມີນຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຄງການທີ່ສະເໜີການກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນລໍານໍ້າຂອງ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ຢດສະງັ ດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ທັງໝົດໃນລໍານໍ້າຂອງຕອນລ່ມ ໄວ້ກ່ອນເປັນເວລາ 10 ປ ທະນາຄານໂລກຮັບຮອງເອົາ
ຍດທະສາດການປະເມີນຜົນດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະຢນຢັນວ່າຈະບໍ່ສະໜອງງົ ບປະມານ
ການສ້າງເຂື່ອນຢ່ໃນລໍານໍ້າຂອງ ຈົນກວ່າຈະມີການສຶກສາຜົນກະທົບເພີ່ມເຕີມ.
ເດືອນ ເມສາ ປີ 2011: ນັກຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂື່ອນໄຊຍະບລີ ຄືນໃຫມ່ ແລະພົບວ່າການປະເມີນຜົນ
ດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ.
ວັນທີ 8 ທັນວາ ປີ 2011: ບັນດາຄະນະລັດຖະບານກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ຕົກລົງຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ Council Study ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ແລະການຄ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກແຜນງານ
ການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

2012
ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ປີ 2012: ສປປ ລາວ ປະກາດການອອກແບບ
ເຂື່ອນໄຊຍະບລີ.

ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ ປີ 2012: ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະປະເທດກໍາປເຈຍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢດຊະງັ ດການສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບລີໄວ້ກ່ອນເພື່ອລໍຖ້າໃຫ້ມີການສຶກສາ
ຜົນກະທົບເພີ່ມເຕີມ.

ວັນທີ 7 ທັນວາ ປີ 2012: ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ອະນມັດ
ການສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບລີ.

ວັນທີ 7 ສິງຫາ ປີ 2012: ປະຊາຊົນປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ປະເທດໄທ) ໄດ້ຍື່ນ
ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງການລະເມີດສິດທິມະນດຕາມລັດຖະທໍາມະນນ ໃນການອະນມັດຊື້ໄຟຟ້າ
ຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບລີ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂ້າມຊາຍແດນ.

2014
ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ປີ 2014: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ
ສາກົນ ລິເລີ່ມຂະບວນການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າສໍາລັບໂຄງການສ້າງ
ເຂື່ອນດອນສະຫົງ - ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແຫ່ງທີ່ສອງທີ່ສະເໜີສ້າງ
ໃນລໍານໍ້າຂອງ.

2015

ວັນທີ 24 ມັງກອນ ປີ 2015: ຂະບວນການປກສາຫາລືລ່ວງ
ໜ້າກ່ຽວກັບເຂື່ອນດອນສະຫົງ ໄດ້ສິ້ນສດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສຶກສາຜົນກະທົບເພິ່ມເຕີມ ແລະບໍ່ສາມາດບັນລ
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງການໄດ້.

2016

ເດືອນມັງກອນ ປີ 2016: ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດອນສະຫົງ.

ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ປີ 2014: ສານປະຊາຊົນສງສດຂອງປະເທດໄທ ຍອມຮັບ
ການອທອນໃນຄະດີຮ້ອງຟ້ອງຂອງເຂື່ອນໄຊຍະບລີ.

ວັນທີ 20 ທັນວາ ປີ 2016: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ລິເລີ່ມຂະບວນການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າສໍາລັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ
ປາກແບງ - ເຂື່ອນແຫ່ງທີສາມທີ່ສະເໜີສ້າງໃນລໍານໍ້າຂອງ.

2017

2018

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ປີ 2017: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ສິ້ນສດການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າສໍາລັບເຂື່ອນປາກແບງ ເຖິງວ່າຈະ
ມີການລະບທີ່ຊັດເຈນເຖິງຂໍ້ບົກພ່ອງຈາກການສຶກສາ. ໄດ້ວາງແຜນ
ແຈ້ງຂ່າວສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ກັງວົນ.

ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2018: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງ
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study. ຜົນການວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ແຜນງານການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆທີ່ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນ ເປັນໄພຮກຮານຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ.
ວັນທີ 8 ສິງຫາ ປີ 2018: ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການປກສາຫາລືລ່ວງໜ້າໂຄງການສ້າງເຂື່ອນປາກລາຍ
- ເຂື່ອນແຫ່ງທີ ສີ່ ທີ່ໄດ້ສະເໜີສ້າງໃນລໍານໍ້າຂອງ.
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ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ປີ 2017: ປະຊາຊົນປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ປະເທດໄທ) ໄດ້ຍື່ນ
ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງສໍາລັບໃຫ້ການປກສາຫາລືທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນຂອງ
ເຂື່ອນປາກແບງ.

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ປີ 2018: ເຂື່ອນເສີມ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກ ເຮັດໃຫ້ມີ
ປະຊາຊົນ 40 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍທີ່ຢ່ອາໄສ.
ສປປ ລາວ ປະກາດໃຫ້ມີການສືບສວນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແຫ່ງຕ່າງໆທີ່ກໍ່ສ້າງ
ໃນລາວ ແລະຢດຕິການລົງທຶນສໍາລັບການສ້າງເຂື່ອນແຫ່ງໃຫມ່.

