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ການເລັ່ງເພີ່ມທະວີພະລັງງານ:
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂື່ອນ ໄຟຟ້າໃນປະເທດລາວ



ຄວາມເປັນມາຂອງອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດ 

ອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ຳ ປົກ ປ້ອງສິດຜົນ  ປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາ 
ໃສແມ່ນ້ຳ ອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດຄັດຄ້ານຕໍ່ການສ້າງ ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ  ຮູບແບບການພັດທະນາເຂື່ອນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳ
ເນີນໄປ ແລະ ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີ່ມວິທີທາງອອກທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອບັນລຸຄວາມ ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນດ້ານນ້ຳ, ພະ ລັງງານ ແລະ ການປ້ອງ
ກັນອຸທົກກະໄພທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫາຍະນະ.

ຄຳຜາລົບ 

ບົດລາຍງານສະບບັບນີ້ໄດ້ລວບລວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶ້ນໂດຍທ່ານ ຊັນນົນ ລອດເລັນ ( Shannon Lawrence ) ໂດຍ ໄດ້ຮັບການສະ 
ໜບັສະໜນູ ແລະ ປະກອບສວ່ນຈາກທາ່ນ ນາງ ອາວວີາ ອມີຮອບ (Aviva lmhof), ທາ່ນ ຄາຣລ ມດີເດນິຕນັ (Carl Middleton), ທາ່ນ 
ເດວດິ ບເຣກັ (David Blake), ທາ່ນ ນກົຂະມິ້ນ (Nok khamin), ທາ່ນ ເອນີແນສ ໂຕຄາໂວໂລ (Ernesto Cavallo ), ທາ່ນ ໂມຣສີ 
ກຳເປີໂລ (Maurice campello) ແລະ ທ່ານ ເບີກລີ ໂລວເຣ ອີວານ (Berklee Lowrey Evans) ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ 
ທ່ານໂອຣານ ຢາຟາ (Orawan Yafa), ທ່ານ ກາຕີ ຢັນ (katy Yan) ແລະ ທ່ານ ຈອຍຊີ ຈູ (Joyce Chu )
ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກທ່ານ ແອນດຣິດ ບາກເລັດ (Andrew Bartlett) ແລະ ທ່ານ ກະເລັນ 
ຮນັ (Glenn Hunt) ປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮອບຮູເ້ລກິ ເຊິ່ງທີ່ໄດຮ້ບັຈາກອງົການຈດັຕັ້ງ ແລະ ບກຸຄນົອື່ນໆ ຫລາຍທາ່ນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຊຸື່ໄດ ້
ໃນບົດລາຍ ງານນີ້. ກໍ່ຍັງແມ່ນປັດໃຈທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ ຂອບໃຈພິເສດຕໍ່ ທ່ານ ມາກາສ ຣິນ ແລນເດີ (Marcus Rhinelander)  
ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຮູບຂອງທ່ານ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ສາມາດປະກົດຜົນອອກມາໄດ້ ກໍ່ຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ຈາກ ມູນນິທິແມກໄນ (Mcknight Foun-
dation) ແລະ ກອງທຶນຮີຊາຣດ ແລະ ໂຣດາ ໂກແມນ (Richard and Rhoda Goldman Fund)
ບົດລາງານສະບັບນີ້ ແລະ ເອກະສານປະກອບເພີ່ມເຕີມສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກ 
intenationalrvers .org

ສະຫງວນລິຂະສິດ 2008 ໂດຍອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດ.
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ສາລະບານ

ເນື້ອໃນ

ຄຳຫຍໍ້ ແລະ ຊື່ຫຍໍ້

ບົດສັງລວມ

ຕາຕະລາງ:ສັງລວມຜົນກະທົບ

ແຜນທີ່: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນປະ ເທດລາວ

ບົດນຳ

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະເທດລາວ ສະພາບລວມ

ກ່ອງ: ບົດບາດຂອງປະເທດໄທໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກລາວ

ກ່ອງ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ: ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງລາວ.

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດລາວ: ວິທີທາງເລືອກ

ກໍລະນີສຶກສາ 1: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 

ກໍລະນີສຶກສາ 2: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2

ກໍລະນີສຶກສາ 3: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ ແລະ ໂຄງການຂະຫຍາຍພະລັງງານ ໄຟຟ້າເທີນ - ຫີນບູນ 

 ແຜນທີ່: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນອ່າງນ້ຳເທີນ

ກໍລະນີສຶກສາ 4: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2

ກໍລະນີສຶກສາ 5: ອ່າງນ້ຳງື່ມ

 ແຜນທີ່: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນອ່າງນ້ຳງື່ມ.

 ກ້ອງ: ນ້ຳຊອງ ແລະ ນ້ຳເລິກ

ກໍລິນີສຶກສາ6: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເຊກອງ 4 ແລະ ເຊກອງ 5

 ແຜນທີ່:ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສຳຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນອ່າງນ້ຳເຊ ກອງ

ກໍລະນີສຶກສາ 7: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳກອງ 1 

ກໍລະນີສຶກສາ 8: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເຊຂະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານ 3

ກໍລະນີສຶກສາ9: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫ້ວຍເຫາະ

ກໍລະນີສຶກສາ10: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊກະຕາມ

ກໍລະນີສຶກສາ 11: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກດອນສະໂຮງ

 ແຜນທີ່:ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງ

 ກ່ອງ: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ ຜ່ານຊ່ອງແຄບຮູສະໂຮງທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປ

 ກ່ອງ:ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

ພາກສະຫລຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
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ຄຳຫຍໍ້ ແລະ ຊື່ຫຍໍ້

  ລ້ານວັດ)
NEXI  ບໍລິສັດປະກັນການລົງທຶນ ແລະ ການສົ່ງ
  ອອກບິນປົງ
NGO  ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
NNRB  ອ່າງນ້ຳງື່ມ
NPA  ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
NTFP  ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
NTPC  ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2
OECD  ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ 
  ແລະ ການພັດທະນາ
PDA  ສັນຍາໂຄງການພັດທະນາ
PoE  ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານ
PPA  ສັນຍາຈັດຊື້ພະລັງງານ
PSIA  ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປະເມີນ
  ຜົນກະທົບສັງຄົມ
RAP  ແຜນດຳເນີນງານດ້ານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
REMDP  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
  ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ
RMR  ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ
SAP  ແຜນດຳເນີນງານດ້ານສັງຄົມ
SIA  ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ
SMEC  ບໍລິສັດວິສາວະກຳພູຫິມມະໄລ
STEA  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
  ສິ່ງແວດລ້ອມ
THPC  ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ
UNDP  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ
WCS  ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ
WWF  ກອງທຶນໂລກເພື່ອອະນຸລັກທຳມະຊາດ
WREA  ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈຳນວນໂດລາທີ່ນຳມາສະເໜີແມ່ນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ

ADB  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
AFD  ອົງການພັດທະນາຝຣັ່ງ
BOT  ການກໍ່ສ້າງ-ປະຕິບັດການ-ໂອນໃຫ້ (Buil-Op 
  erate-Transfer)
CA  ຂໍ້ຕົກລົງການສຳປະທານ
CIA  ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ
CNMC  ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ
  ກຳປູເຈຍ
COD  ວັນປະຕິບັດການຄ້າ
CSG  ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຈີນຕອນໃຕ້
EdL  ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ
EdF  ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັ່ງ
EGAT  ອົງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງ
  ປະເທດໄທ
EGCO  ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ
EIA  ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ
EMMP  ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນການ
  ຕິດຕາມກວດກາ
GDP  ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
GEF  ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ
GOL  ລັດຖະບານລາວ
GoL  ລັດຖະບານລາວ
GTZ  ອົງການພັດທະນາສອງຝ່າຍແຫ່ງປະເທດ
  ເຢຍລະມັນ
GXED  ສະຖາບັນອອກແບບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອຸດສາຫະກຳ
  ພະລັງງານໄຟຟ້າກວາງຊີ
ha  ເຮັກຕາ
IEE  ການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະຕົ້ນ
IFC  ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ
JBIC  ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມື
  ສາກົນ
Kg  ກິໂລກຣາມ
Km  ກິໂລແມັດ
KV  ກິໂລໂວນ
LHSE  ວິສາຫະກິດຫຸ້ນສ່ວນຂອງລັດ
LNMC  ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ
m  ແມັດ
m3/s  ບໍລິມາດແມັດຕໍ່ວິນາທີ
MDB  ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຫລາຍຝ່າຍ
MFCB  ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ອັນດັບໜຶ່ງເບີກຮາດ
MIGA  ອົງການຄ້ຳປະກັນການລົງທຶນຫລາຍຝ່າຍ
MoU  ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
MRC  ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ
MW  ເມກາວັດ-(ຫົວໜ່ວຍວັດແທກໄຟຟ້າເທົ່າກັບໜຶ່ງ
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ບົດສັງລວມ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດນ້ອຍ ທີ່ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່ລາວ ພະຍາຍາມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນ 
“ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ” ນັ້ນ, ວຽກງານອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ກຳລັງເປັນທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາ 

ການເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຄື: ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 
ບັນດານັກລົງທຶນໃໜ່ຈາກ ປະເທດໄທ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ກຳລັງ ກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວໃນດ້ານນີ້. ໃນປະຈຸບັນ, 
ມີເຂື່ອນນ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫ່ຍ 6 ແຫ່ງ   ກຳລັງ ຢູ່ໃນໄລຍະການວາງແຜນກໍ່ສ້າງ ນອກຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງເຂື່ອນອີກ 6 ແຫ່ງ, 
ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ພະລັງງານໄຟຟ້າສ່ວນຫລາຍ ທີ່ຜະລິດຈາກໂຄງການເຫລົ່ານີ້ຈະ 
ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຂາຍ ໄປຍັງປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມລວມທັງປະ 
ເທດກຳປເູຈຍ ແລະ ປະເທດຈນີອກີດວ້ຍ. ຖາ້ການເຈລະຈາສນັຍາ ຊື້ ຂາຍ 
ກັບຜູ້ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງ ລາວຫາກບັນລຸຜົນ ລັດຖະບານ 
ລາວກໍ່ຈະມີລາຍຮັບອັນມະຫາສານໃນຫລາຍທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ແຕ່ໃນ
ປະເທດໜຶ່ງທີ່ລດັຖະບານ ມຄີວາມ ສາມາດຕໍ່າ ໃນການກວດກາຜນົກະທບົ 
ຈາກໂຄງ ການກໍ່ ສ້າງເຂື່ອນ, ມີສິດເສລີພາບຈຳກັດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ 
ໜ້ອຍ ແລະ ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລາຍ, ບັນຫາ “ ຄວາມມາກມາຍ 
” ຂອງໂຄງການພະລັງງານນ້ຳໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄືແນວນີ້ ກໍ່ 
ໃຫ້ເກີດມີຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດ ຊາວບ້ານນັບເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແສນ 
ຄົນມັກ ຈະສູນເສຍທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆເມື່ອ 
ເຂື່ອນໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້ ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະເທດລາວ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ 
ປະຫວັດອັນດີ ໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທາງ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່.
 ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຂະນາດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ກຳລງັດຳເນນີ 
ຢູ່ ເຊັ່ນ ເຂື່ອນຫ້ວຍເຫາະ ແລະ ເຂື່ອນເທີນ - ເຫີນບູນ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມ
ທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຫລາຍສິບພັນຄົນ ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຍົກ ຍ້າຍ ຍັງ
ບໍ່ທັນມີລາຍຮັບຟື້ນຟູຄືນສູ່ລະດັບໃນເມື່ອກ່ອນ ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນໆກໍ່ໄດ້ສູນ 
ເສຍການປະມົງ, ທົ່ງນາ ແລະ ສວນຢູ່ແຄມນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນໄປ 
ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຫຼື ການທົດແທນ ຢ່າງພຽງພໍ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ນ້ຳເທີນ 2 ໃກ້ຈະສີ້ນສຸດ
ໄລຍະການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ໂຄງການນີ້ ຄວນຈະຊ່ວຍຍົກມາດຕະຖານທາງ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອຈະປະຍຸກນຳໃຊ້ໃນຂະແໜງ 
ການຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງລາວ ແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ປະ 
ສົບບັນຫາ ກ່ຽວກັບການ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຊົດເຊີຍຂອງ
ໂຄງການ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວບ້ານທີ່ອາໃສ ຢູ່ໃນເຂດໃຕ້ 
ເຂື່ອນ ກໍ່ຍິ່ງມຂີໍ້ຂາດຕກົບກົຜອ່ງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້າໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂື່ອນນ້ຳ ເທີນ 2 ມາຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນ ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ 
ບໍ່ປະກົດເຫັນເລີຍວ່າ ນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການ ປັບປຸງອອກແບບ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ແກ້ 
ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລາວ 
ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນ ເອກະສານຢ່າງດີກໍ່ຕາມ ແຕ່ບໍ 
ລິສັດທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເຫລົ່ານີ້ 
ເລີຍ ບໍ່ປະກົດເຫັນເລີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ນະໂຍບາຍທີ່ຕົນເອງໄດ້ວາງ ອອກ.
 ກລໍະນສີກຶສາ 11 ກຽ່ວກບັໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟາ້/ ທີ່ໄດປ້ະ 
ກອບຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ເນື່ອງຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງໃນ ການວາງແຜນ, ການຊົດເຊີຍບໍ່ພຽງພໍແລະ 
ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການບໍ່ປະຕິບັດ ຄຳໝັ້ນ ສັນຍາ
ກັບຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ (ເບິ່ງຕາຕະ 
ລາງຢູ່ໜ້າ 7-9)
 ນກັພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟາ້, ບລໍສິດັທີ່ປກຶສາ ແລະ ບນັດາບລໍສິດັຮບັ 
ເໝົາກໍ່ສ້າງ ກຳລັງໄດ້ປະໂຫຍດ ຈາກການຂາດຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມ 
ອາດສາມາດ ແລະ ອຳນາດຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ຊນສ ) ຊນສແມ່ນ ຫ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ການຮັບຮອງວ່າ 
ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງໃນປະເທດລາວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍ່ຕາມ, ຫ້ອງການ, ຊນສ ບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການທາງດ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ສຳລັບເຂື່ອນເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ມີ
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສ້າງເຂື່ອນຕອບສະໜອງ ທຶນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອແກ້
ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງໂຄງການ ພວກເຂົາຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 
ເນື່ອງ ຈາກ ຫ້ອງການ ຊນສ ຂາດງົບປະມານ ຫລື ພະລັງງານ ເພື່ອ 
ຕິດຕາມກວດກາເຂື່ອນ ໃນໄລຍະທີ່ກຳ ລັງກໍ່ສ້າງ ຫລື ປະຕິບັດວຽກ ບໍ
ລິສັດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫລາຍບໍລິສັດສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ 
ລົງ ດ້ວຍການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງລາວ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳ 
ໜັ້ນສນັຍາທີ່ໃຫໄ້ວກ້ບັຊມຸຊນົ ທີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສດຸທາ້ຍ ຍອ້ນຫອ້ງການ 
ຊນສ ບໍ່ມີອຳນາດຈະປະຕິເສດຈາກໂຄງການເຂື່ອນ ບາງແຫ່ງ ທີ່ຈະ 
ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຍັງຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່.
 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍ່ບໍ່ມີຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເປັນ
ຕົວຈິງ ຫຼື ທິດທາງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳ ເພື່ອຊີ້ນຳລັດຖະບານລາວ 
ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ອະນຸມັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ການ ສກຶສາທີ່ໄດດ້ຳເນນີໃນໄລຍະປທີີ່ຜາ່ນມາ ໄດຊ້ວ່ຍຈດັບລຸມິະສດິໂຄງ 
ການຕາມລາຄາ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ, ຄຳແນະນຳທີ່ອອກຈາກການສກຶສານີ້ ບໍ່ຖກືນຳ ໄປປະຕບິດັ 
ປະກົດວ່າ ບໍລິສັດອັນໃດກໍ່ ໄດ້ທີ່ຢາກສ້າງເຂື່ອນຢູ່ປະເທດລາວ ກໍ່ຈະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຄວາມບໍ່ມີລະບົບລະບຽບ ກ່ຽວກັບການສ້າງ 
ເຂື່ອນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງ ການພັດທະ
ນາພະລັງງານນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ສຳລັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.
 ຍ້ອນວ່າບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງປະເທດລາວສ່ວນ 
ຫລາຍສົ່ງໄຟຟ້າອອກຂາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດ, ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ 
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ແມ່ນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກພາສີ, ຄ່າທຳນຽມ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ລາຍຮັບ 
ອື່ນໆທີ່ຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວ, ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນປະ 
ເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນພູມີ ພາກເອເຊຍ ແລະ ລາຍຮັບເຫລົ່ານີ້ ຄວນ
ນຳໄປຊື້ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດ ອັນນີ້ແມ່ນຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາສຳລັບລາຍຮັບທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເມື່ອເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ເລີ່ມດຳເນີນ 
ວຽກໃນທ້າຍປີ 2009 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລຳພັງແຕ່ເງິນຢ່າງດຽວ 
ກໍ່ຈະບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນປະເທດລາວ ຖ້າ 
ຫາກວ່າລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຈະສຶບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ກິດຈະກຳ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ກິດຈະກຳເຫລົ່ານີລວມທັງ
ການລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ. ການຍົກຍ້າຍບ້ານຈັດສັນ  
ແລະ ການສຳປະທານແຫລງ່ນ້ຳ, ບໍ່ແຮ ່ແລະ ສວນປກູຝງັທີ່ມຂີຶ້ນໃນທວ່ງ 
ທ່າອນັໄວ ຊຶ່ງກຳລງັທຳລາຍຄວາມໜັ້ນຄງົ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂອກາດການສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ ແກ່ຊາວຊົນນະບົດ.
 ມີທາງເລືອກໃນການພັດທະນາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ຫລາຍ ທາງສຳລັບປະເທດລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນທາງເລືອກຈຳນວນໜຶ່ງກຳ 
ລງັ ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັ້ງປະຕບິດັ ໂດຍອງົການຈດັຕັ້ງຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ລົງທຶນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ວິທີທາງເລືອກເຫລົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ
ຄວາມສາມາດຂອງຊາວໄຮ່, ຊາວນາ ໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າໃນການ ປ່ຽນ 
ແປງ, ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສວຍໂອກາດ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃໝ່ຍຸດ 

ທະສາດທີ່ເກີດຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງເຊັ່ນ ການພັດທະນາຕະຫລາດຜະ 
ລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ການຮັບປະກັນກຳມະສິດທີ່ດິນ 
ຂອງຊຸມຊົນ, ສົມທົບກັບ ຍຸດທະສາດຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມ 
ໂປ່ງໃສຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມສາ 
ມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຄວນຈະກຳນົດເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ນຳໄປ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.
 ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດວ່າ ພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນ
ບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດກໍ່ຕາມ ແຕ່ປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ໜ້ອຍ ໃນໄລຍະຍາວຈາກໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ຖ້າບໍ່ພິຈາລະນາຖີ່ຖ້ວນ
ວ່າ ໂຄງການນີ້ຄວນຈະເຮັດເມື່ອໃດ, ດ້ວຍວີທີການແນວໃດແດ່ ຫຼື 
ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ຄວນຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເລີຍໂລດ ການຮີບ 
ຮ້ອນຟ້າວຟັ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງເພື່ອ
ນບາ້ນ ຫຼ ືການຊອກຜນົກຳໄລຂອງນກັລງົທນຶ ມກັຈະເຮດັໃຫປ້ະເທດລາວ
ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າຜົນດີທິດທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮອບ 
ຄອບດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວນຳໃຊ້ລາຍຮັບ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ 
ຈະກໍ່ສ້າງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອປັບປຸງຂິດຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດລະ 
ບຽບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຈ ລະຈາ ໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຊື້
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ເສຍປຽບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດລາວ 
ຫລື ມີແນວໂນ້ມຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ຄວນກໍ່ສ້າງເລີຍ.

ແມ່ນ້ຳຂອງເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ພາບໂດຍ Shannon Lawrence
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n ຂໍ້ແນະນຳລວມຕໍ່ຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະເທດລາວ
 ມີດັ່ງນີ້: ປະເມີນທາງເລືອກການພັດທະນາ ທີ່ດີກວ່າສຳລັບ 

ປະເທດລາວ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຄວນປະເມີນທຸກທາງ
ເລືອກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະ 
ເທດລາວ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ແລະ ປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

n ບໍ່ຟ້າວຟັ່ງເຮັດໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໃໝ່ ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ຄວນ
 ຈະຟ້າວຟັ່ງ ໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳແຫ່ງ 
  ໃໝ່ ແລະ ພິຈາລະນາຢຸດເຊົາ ການໃຫ້ອະນຸຍາດສຳປະທານ
 ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃໝ່ຈົນກວ່າຈະມີການນໃຊ້ການປະເມີນຢ່າງລະ
 ອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາອ່າງນ້ຳ ເພື່ອກຳນົດ
 ບຸລິມະສິດ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ
n ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າລົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງຂຶ້ນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 

ລັດຖະບານ ຄວນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ, 
ສິດອຳນາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ ຄວນຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ໃນການຕໍ່ລອງໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນຳຜູ້ຊື້ໄຟ
ຟ້າ ໂດຍບໍ່ເສຍປຽບ.

n  ປັບປຸງການປະເມີນດ້ານສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລັດ 
ຖະບານລາວ ແລະ ນັກພັດ ທະນາເຂື່ອນ ຄວນຈະເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຮ່າງບົດປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໂດຍຜ່ານຫລາຍເວທີ 
ລວມທັງ ທາງອິນເຕີເນັດ ຄວນຈັດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືລະອຽດ 
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອກຳນົດໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ດ້ານອ່ອນຢູ່ໃນ 

ເດັກນ້ອຍຂີ່ເຮືອໃນນ້ຳຫີນບູນໃກ້ກັບບ້ານຄອງປາດ: ພາບໂດຍ Da

ບົດສຶກສາເຫລົ່ານີ້.
n  ສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານໃນຊົນນະບົດ: 

ລັດຖະບານລາວ ຄວນປະຕິເສດ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທີ່ບໍ່ມີ 
ເອກະສານລະບຸລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີທ່າແຮງທາງ 
ດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຂດຍົກຍ້າຍ 

 ຈັດສັນ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີລັດຖະບານ ບໍ່ຄວນດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນ ທີ່ບົດປະເມີນບໍ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ບໍ່ມີການປະເມີນຜົນຕໍ່ 
ການປະມົງ ທັງຢູ່ບໍລິເວນ ໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ກ້ອງເຂື່ອນຄວນຊົດ 
ເຊີຍຄວາມ ເສຍຫາຍດ້ານການປະມົງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ

 ທົບທັງໝົດ ຈົນສິ້ນສຸດອາຍຸໂຄງການ ຄວນໃຫ້ ມີໃບຢັ້ງຢືນຂໍ້ຜູກມັດ 
ຫຼື ກົນໄກ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໂດຍທາງກົດໝາຍໄດ້, ເພື່ອ

 ຮັບປະກັນວ່າ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ ສະໜອງ ທຶນພຽງພໍເພື່ອແກ້ໄຂຜົນ 
ກະທົບ ຈາກໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

n  ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລັດ
ຖະບານລາວ ຄວນສ້າງ ກົນໄກທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້, 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ 

 ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນລາຍຮັບຂອງໂຄງການ ຫລືຜົນປະໂຫຍດ 
ອື່ນໆ ຕະຫລອດອາຍຸໂຄງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 
ຕ້ອງເປັນສ່ວນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ການຊົດເຊີຍການ ສູນເສຍຂອງປະ 
ຊາຊົນ.

n  ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນສຳຄັນ ເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄຸນຄ່າອັນມະ 
ຫາສານ ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທຳ 
ແລ້ວ, ແມ່ນ້ຳຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ - ບໍ່ຄວນ ຈະກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນໃສ່ເລີຍ.



6   |   ອົງການແມ່ນຳ້ຂອງ



ການເພີ່ມທະວີພະລັງງານໄຟຟ້າ  |   7  

ບົດສັງລວມຜົນກະທົບ

ສຳລັບເຈື່ອນທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນໃນກໍລະນີສຶກສາການເລັ່ງເພີ່ມທະວີພະລັງງານ

ໂຄງການ ນັກພັດທະນາ
+ ລັດຖະບານ ລາວ

ຕະຫລາດ ສະ ຖານະ ພາບ ການ 
ປະ 
ເມີນ 
ຜົນ

ກະທົບ 
ສິ່ງ 

ແວດ 
ລ້ອມ 
ໄດ້ ຮັບ 
ການ
 ເຜີຍ 
ແຜ່

ປະ ເດັນ ທີ່ ເປັນ
ບັນຫາສຳຄັນ

ດອນ ສະ ໂຮງ
240-360 ເມ 

ກາ ວັດ
(ໜ້າ 80)

ບໍລິສັດ   ເມ ກາ ເຟີ ສທ
(Mega First)

ປະ ເທດ ໄທ  ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ແລ້ວ,
 ໄດ້ ເຊັນ ສັນຍາ 

ໂຄງການ
ພັດທະນາ ແລ້ວ

ບໍ່ ມີ •	 ເຂື່ອນທຳ ອິດ ທີ່ ຖຶກສະ ເໜີ ສ້າງ ໃນ  ແມ່ ນ້ຳຂອງ ຕອນ ລຸ່ມຕັນ ທາ ງ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາໃນ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ

•	ມີ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ຂອງ ລາວ, ກຳປູ ເຈຍ  ແລະ 
ພາກ ພື້ນ

•	 ເປັນ  ໄພຂົ່ມຂູ່ ປະຊາກອນ ຂອງ ໂຣມາ ນ້ຳ ຈຶດ(ປ່າ ຂ່າ)  ໃນ ປະ ເທດ 
ລາວ.

•	  ເຮັດ ໃຫ້ ຄຸນຄ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ  ແລະ 
ສະຖານະ ພາບ ທ່າ ແຮງ ເຂດ ດິນ ບໍລິ ເວນ ນ້ຳ -  ເຂດຣາມຊາ ໄດ້ 
ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ.

•	ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ ລະອຽດ; ບໍ່ ມີ 
ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ ໃນ ປະ ເທດ ກຳ ປູ ເຈຍ

ຫ້ວຍ ເຫາະ
150 ເມ ກາ ວັດ

(ໜ້າ 73)

ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຊູ ເອດ - ຕຣັກ ເຕີ 
ເບ ນ  ເອັມຊີ ແອວ(Suez Energy-

Tractebel MCL) 

ປະ ເທດ ໄທ ປະຕິບັດ ການ 
ປີ 1999

ບໍ່ ມີ •	ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ປະມານ 2500 ຄົນ ຊຶ່ງ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ໄປ ຢູ່ ເຂດ ບໍ່ ມີ ທີ່ ດິນ ທຳ ການ ຜະລິດ 
ກະສິກຳ ພຽງພໍ  ແລະ  ໄດ້ ສົ່ງຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສາຍ ນ້ຳ ອື່ນໆ ຢູ່ ເຂດ 
ລຸ່ມ ນ້ຳ; ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ ແກ່ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ.

ນ້ຳກອງ 
150 ເມ ກາ ວັດ

(ໜ້າ 63)

ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ 
Region Oil 

ຫວຽດນາມ 
ຫລື  ໄທ

 ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ແລ້ວ;  ໄດ້ 
ເຊັນ ສັນຍາ ໂຄງການ 

ພັດທະນາ ແລ້ວ

ບໍ່ ມີ •	ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້ ຍົກຍ້າຍ ໜີ ຈາກ ເຂດ ໂຄງການ ແລ້ວ
•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ແກ່ ຊາວ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ 

ປະມານ 1,612 ຄົນ; ບໍ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ/ບໍ່ ໄດ້ ຂຶ້ນ 
ງົບປະມານ  ເພື່ອ ຊົດ ເຊີຍ

•	ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ ລະອຽດ

ນ້ຳ ເລິກ 
60 ເມ ກາ ວັດ
(ໜ້າ 50)

ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ
(EdL)

ລາວ ປະຕິບັດການ;
ປີ 1999

ມີ •	ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຫ ລ າ ຍ ກ ວ່ າ  9 , 5 0 0  ຄົ ນ 
ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສູນເສຍການ ປະມົງ ແລະ 
ຂາດນ້ຳສະອາດ; ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍພຽງພໍ

•	ກໍ່ສ້າງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ

ນ້ຳງື່ມ 2 
615ເມກາວັດ

(ໜ້າ 47)

ບໍລິສັດການຊ່າງ
ຣາດຊະບູລີ, ບາງກອກ ເອັກຊແປຣັດເວ, 

ທີມ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ວິສະວະກຳ 
TPຈຳກັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຊລາປັກ

ປະເທດໄທ ກໍ່ສ້າງ; 
ວັນປະຕິບັດການຄ້າ;

 ປີ 2013

ບໍ່ມີ •	ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົຈຳນວນ 6,000 ຄນົ ຊຶ່ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ 
ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ຍັງມີບັນຫາບໍ່ຕົກແຕກເລື່ອງທີ່ດິນ 
ແລະ ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດ; ຂາດແຜນ 
ດຳເນີນການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນ

•	ສົ່ງຜນົກະທບົຕໍ່ການປະມງົໃນອາ່ງນ້ຳງື່ມ 1, ກະທບົຕໍ່ແຫລງ່ອາ 
ຫານ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 9,000ຄົນ.

•	ໄດ້ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຜ່ານເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົ
າຄວາຍ-

ນ້ຳງື່ມ 3 
440ເມກາວັດ 

(ໜ້າ 47)

ບໍລິສັດພະລັງງານ GMS, ຣາດຊະບູລີ, 
ມາຣູເບີນີ

ໄທ ໄດ້ນຳສະເໜີແລ້ວ 
ກຳລັງເຈລະຈາໃນ

ເລື່ອງ ຂໍ້ຕົກລົງສຳປະ
ທານ/ສັນຍາຈັດຊື້ພະ

ລັງງານ

ບໍ່ມີ •	ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ 523ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຂດດິນບ້ານຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ

•	ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 2,455 ຄົນ 
ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດລຸ່ມ ນ້ຳ ແລະ ປະ ຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ເຂດ 
ເໜືອນ້ຳ

•	ມກີານກໍ່ສາ້ງກອ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ງແວດລອ້ມ ທີ່ໄດຮ້ບັ 
ການອະນຸມັດ

ນ້ຳງື່ມ 5 
120ເມກາວັດ
 (ໜ້າ 47)

ຊີໂນຮາຍໂດຣ
(Sinohydro)

ລາວ ກໍ່ສ້າງ; 
ວັນປະຕິບັດການຄ້າ

 ປີ 2011

ມີ •	ກະທົບຕໍ່ດິນນາຂອງ 49 ຄົວເຮືອນ; ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການ 
ດຳລົງຊີ ວິດຍັງມີບັນຫາ ບໍ່ຕົກແຕກຢູ່

•	ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ/ແຜນດຳເນີນງານ 
ດາ້ນສງັ ຄມົ ຕລີາຄາຜນົ ກະທບົຕໍ່າເກນີໄປ; ຂາດຂໍ້ມນູພື້ນຖານ 
ຫລື ຂາດການປະເມີນຜົນກະທົບເຂດລຸ່ມນ້ຳ

•	ມກີານກໍ່ສາ້ງກອ່ນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ງແວດລອ້ມ ໄດຮ້ບັ 
ການອະນຸມັດ
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ນ້ຳຊອງ
(ໜ້າ 50)

ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ
(EdL)

ລາວ ສຳເລັດແລ້ວ; 
1996

ບໍ່ມີ •	ປະມານ 1,000ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນ 
ເສຍການ ປະມງົ, ຜນົກະທບົ ຈາກໄພນ້ຳຖວ້ມ/ດນິເຊາະເຈື່ອນ, 
ຂາດນ້ຳ ສະອາດ; ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍພຽງພໍ

ນ້ຳທາ 1 
168 ເມກາວັດ

(ໜ້າ 25) 

ຕາໜ່າງພະລັງງານຈີນພາກໃຕ້
(China Southern Power 

Grid)

ໄທ/ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີແລ້ວ ກຳ 
ລງັເຈລະຈາເລື່ອງຂໍ້ຕກົ 
ລົງສຳປະທານ/ ສັນຍາ 

ຈັດຊື້ພະລັງງານ

ບໍ່ມີ •	ຍົກຍ້າຍຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຈຳນວນ 8,000 ຄອບຄົວ; ມີບັນ 
ຫາເລື່ອງທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການທຳມາຫາກິນ

•	ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 4,600 ຄົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ 
ເຂດລຸ່ມນ້ຳ; 

•	ປະຊາຊນົບໍ່ຊາບຈຳນວນຢູເ່ຂດເໜອືນ້ຳໄດຮ້ບັ ຜນົກະທບົມກີານ 
ກໍ່ ສ້າງເສັ້ນທາງກ່ອນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸມັດ 

•	ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຂວງບໍ່ແກວ ແລະ ແຂວງ 
ຫລວງນ້ຳທາ

ນ້ຳເທີນ 1 
523 ເມກາວັດ 

(ໜ້າ 29)

ກາມຸຍດາ, ເອກໂກ (Gamuda, 
ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ-

EGCO)

ໄທ -ໄດ້ນຳສະເໜີແລ້ວກຳ 
ລັງເຈລະຈາ 

ຂໍ້ຕົກລົງສຳປະທານ/ 
ສັນຍາຈັດຊື້ພະນັງງານ

ບໍ່ມີ •	ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈຳນວນ 3,700 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 
ຊົນເຜົ່າ 

•	ສ່ວນໜ້ອຍສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ການປະມົງ, 
•	ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່  ເຂດເໜືອນ້ຳ ແລະ 

ລຸ່ມນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 32,000 ຄົນ
•	ແຍກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດປາກກະດິງອອກເປັນສອງ

ສ່ວນ
•	ມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງກ່ອນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ

ລ້ອມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ທາງ 
ເສດຖະກິດ

ນ້ຳເທີນ 2
1,070 ເມກາວັດ   

(ໜ້າ 41)

ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຮັ່ງ, 
ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງ ປະເທດໄທ, 

ອີຕານໄທ
(Electricité de France, 

EGCO, Ital-Thai)

ໄທ/ລາວ ກໍ່ສາງ; ວັນປະຕິບັດ 
ການຄ້າ ປີ2009

ມີ •	ແຜນການແກໄ້ຂບນັຫາຜນົກະທບົໃນເຂດລຸມ່ນ້ຳ ທີ່ມຕີໍ່ປະຊາຊນົ  
120,000 ຄົນ ຖືກຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນພຽງພໍ

•	ແຜນການດຳລົງຊີວິດສ່ວນໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍ ຈຳນວນ 
6,200 ຄົນ ແລະ ຊາວບ້ານຜູ້ອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງເປັນບັ
ນຫາວ່າ ຈະສາ ມາດດຳລົງຄົງຢູ່ຕົວໄດ້ຫລືບໍ່

•	ການຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫລາຍ ກວ່າ 
10,000 ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ ໃຊ້ ເວລາ 
ຫລາຍ ກວ່າໜຶ່ງ ປີ ພາຍ ຫລັງທີ່ ດິນ  ແລະ ຊັບ ສິນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ໄດ້ ຖືກ ຢຶດ ໄປ ; ປະກົດ ວ່າ ບໍ່ ມີ  ເນື້ອ ທີ່ ດິນພຽງ ພໍ ທີ່ ຈະ ຕອບ ສະໜ 
ອງ ໃຫ້ ໄດ້ ເຖິງ 200 ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ດ້ວຍ ການ 
ເອົາ ດິນ ແທນ ດິນ. 

 ເຊ ກອງ 4 
600  ເມ ກາ ວັດ

(ໜ້າ 55)

ບໍລິ ສັດ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ
(Region Oil)

ຫວຽດນາມ 
ຫລື  ໄທ

- ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ແລ້ວ ບໍ່ ມີ •	ຍກົຍາ້ຍ ປະຊາຊນົ ຫລາຍ ກວາ່ 5,000 ຄນົ ຊຶ່ງ ສວ່ນ ໃຫຍ ່ກໍ່ ແມນ່ 
ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ; ມີ ບັນຫາ ບໍ່ ຕົກ ແຕກ ດ້ານ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ; ຊາວບ້ານ ຫລາຍ ຄົນ ໄດ້ ຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ເຂດ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ແລ້ວ.

•	 ເຮດັ ໃຫ ້ເກດີ ການ ເສຍ ຫາຍ ແກ ່ການ ປະມງົ ຢູ ່ອາ່ງເບື້ອງລາວ ຄດິ 
ເປນັ ມນູ ຄາ່ ປະມານ $6.25ລາ້ນ ໂດ ລາ ຕໍ່ ປ,ີ  ເປນັ ໄປ ໄດ ້ທີ່ ຈະ ສົ່ງ 
ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ໃນ ລາວ ຫລາຍ ກວ່າ 190,000 ຄົນ  ແລະ 
ປະຊາຊົນ ໃນ ກຳປູ ເຈຍ  ໂດ ຍບໍ່ ຊາບ ຈຳນວນ; ບໍ່ ມີ ການສະ ເໜີ ໃຫ້ 
ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ

•	ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ ລະອຽດ;  ໃນ 
ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈ ຍບບໍ່ ມີ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ເລີຍ. 

 ເຊ ກອງ 5 
400  ເມ ກາ ວັດ 

(ໜ້າ 55)

ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ
Region Oil

ຫວຽດນາມ 
ຫລື  ໄທ

- ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ແລ້ວ ບໍ່ ມີ •	ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ  ໂດຍ 
ບໍ່ ຊາບ ຈຳນວນ, ຊາວບ້ານ ຫລາຍ ຄົນ ໄດ້ ຍ້າຍ ໜີອອກ ຈາກ ເຂດ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໄປ ແລ້ວ.

•	 ເຮັດ ໃຫ້ ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ ຮ້າຍ ແຮງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ  ແລະ ມີ ບັນຫາ ຄຸນ 
ນະ ພາ ບນ້ຳ ເກີດ ຈາກ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4

•	 ແຍກ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ອອກ ເປັນ ສອງ ສ່ວນ

ການ ຂະຫຍາຍ 
 ເທີນ - ຫີນບູນ 
280  ເມ ກາ ວັດ

(ໜ້າ 35) 

ພະລັງງານ GMS,  ສະ ຕາດ ກຣັດ(Stat 
Kraft) 

 ໄທ/ລາວ - ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ແລ້ວ; 
ເຊັນຂໍ້ ຕົກລົງ ສຳ ປະ 

ທານ/ ສັນຍາ ຈັດ ຊື້ ພະ 
ລັງງານ

ມີ •	ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 4,360 ຄົນ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຊົນ 
ເຜົ່າ ສວ່ນ ໜອ້ຍ; ມ ີບນັ ຫາ ກຽ່ວ ກບັ ເນື້ອ ທີ່ ດນິ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜ ີກຽ່ວ 
ກັບ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ

•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 48,411 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ 
ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ,  ໃນ ເຂດ ທີ່ ດິນ ໂຄງການ  ແລະ  ໃນ ບ້ານ ທີ່ ຮັບ ເອົາ ຜູ້ 
ຍົກຍ້າຍ(In host villages)

•	 ເຮັດ ໃຫ້ ສະພາບ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ  ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ 
ໄຮ  ແລະ ຫີນ ບູນຮ້າຍ ແຮງ ຂຶ້ນ. 

 ເທີນ - ຫີນ ບູນ 
210  ເມ ກາ ວັດ 

(ໜ້າ 35)

ພະລັງງານ GMS,  ສະ ຕາດ ກຣັດ(Stat 
Kraft)

ປະ ເທດ ໄທ ປະຕິບັດ ການ; ປີ 
1998

ມີ •	ຊາວ ບ້ານ ປະມານ 30,000 ຄົນ  ໄດ້ ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ, ນາ 
ເຂົ້າ, ຮົ້ວ ສວນ ຕ່າງໆ  ແລະ ນ້ຳ ດື່ມ ຍ້ອນ ໂຄ ງການ; ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ

 ເຊ ຂະ ໝານ 1 
322  ເມ ກາ ວັດ 

(ໜ້າ 67)

ການ ລົງ ທຶນ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຮ່ວມ ຫຸ້ນ 
ສ່ວນ ໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 

(Vietnam-Laos Joint Stock 
Electricity Investment and 

Development )

ປະ ເທດ 
ຫວຽດ
ນາມ

- ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ແລ້ວ; 
ເຊັນ ສັນຍາ ໂຄງການ 

ພັດທະນາ ແລ້ວ

ບໍ່ ມີ •	ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ປະມານ 800ຄົນ; 
ປະຊາຊົນ ຜູ້ ອື່ນໆ ຫລາຍ ຄົນ ກໍ່ ຖືກ ຍົກ ຍ້າຍ ໄປ ຈາກ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ

•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ເຖິງ 10,000 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ຍ້ອນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ, ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ  
ແລະ ການ ເຊາະ ເຈື່ອນ

•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ດົງ ອຳ ພັນ
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 ເຊ ຂະ ໝານ 3 
250  ເມ ກາ ວັດ

(ໜ້າ 67) 

ການ ລົງ ທຶນ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຮ່ວມ ຫຸ້ນ 
ສ່ວນ ໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 

(Vietnam-Laos Joint Stock 
Electricity Investment and 

Development)

ຫວຽດນາມ
/ລາວ

ການ ປຶກ ສາ ຫາລື; ວັນ  
ປະຕິບັດ ການ ຄ້າ ປີ 

2010

ບໍ່ ມີ •	ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສຸດ ມີ 7ບ້ານ ຊົນ  ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ  ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  
ແລະ 40ບ້ານ ຢູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ອາດ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ

•	 ເກີດ ໄຟ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໜຶ່ງ ບ້ານ
•	ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມບໍ່ ທັນ ສຳ ເລັດ ກ່ອນມີ ການ 

ກໍ່ສ້າງ
•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປ່າ ສະຫງວນ ດົງ ອຳ ພັນ

 ເຊ ກະ ຕາມ
61 ເມ ກາ ວັດ
(ໜ້າ 76)

ບໍລິສັດ ການ ໄຊ ປະ ເທດ ລາວ - ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ແລ້ວ; 
ເຊັນ ສັນຍາ ໂຄງການ 

ພັດທະນາ ແລ້ວ 

ບໍ່ ມີ •	ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 235 ຄົນ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຊົ ນ 
ເຜົ່າສ່ວນ ໜ້ອຍ, ມີ ບັນຫາ  ເລື່ອງ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ.

•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ບໍ່ ຊາບ ຈຳນວນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ, 
ບໍ່ ມີ ການສະ ເໜີ ໃຫ້ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ/ບໍ່ ໄດ້ ຂຶ້ນ ງົບ ເປັນ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ

•	ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຕີ ລາຄາ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ 
ຈຳນວນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ; ຊາວບ້ານ ບໍ່ 
ໄດ້ ຮັບ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ ລະອຽດ.

 ເຊ ປ່ຽນ -  ເຊ ນ້ຳ 
ນ້ອຍ 390 ເມ ກາ 
ວັດ (ໜ້າ 73)

ວິສະວະກຳ  ແລະ ການ ກໍ່ສ້າງ SK, ພະລັງ 
ງານ ແວັສ ເທີນ ເກົາຫລີ, ຣາດຊະ ບູລີ 

(SK Engineering & Construc-
tion, Korea Western Power,

Ratchaburi)

ປະ ເທດ ໄທ - ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ແລ້ວ; 
ເຊັນ ສັນຍາ ໂຄງການ 

ພັດທະນາ ແລ້ວ

ບໍ່ ມີ •	ຈະ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ໃນ ທີ່ ດິນ ຂອງ ບ້ານ ເກົ່າ ຂອງ ຜູ້ ຍົກຍ້າຍ ຈາກ ຜົນ 
ກະທົບ ໂຄງການ ຫ້ວຍ ເຫາະ ຊຶ່ງ ຄາດ ວ່າຈະ ເປັນ ປ່າ ສະຫງວນ 
ທຳ ມະ ຊາດ;  ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຂຶ້ນ ພ້ອມ ກັນ ກັບ ໂຄງການ ບໍ່ 
ແຮ່ ອາ ລຸຍ ມີ ນຽມ ຂະໜາດ ໃຫຍ່

•	ຍົກຍ້າຍ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສຸດ 4ບ້ານ  ແລະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ໃຫ້ ແກ່ 
8ບ້ານ ອື່ນ ອີກ ເປັນ ຢ່າງ ໜ້ອຍ

•	ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ເຊ ປ່ຽນ

CA - ສັນຍາການໃຫ້ສໍາປະທານ
COD - ວັນກໍານົດການປະຕິບັດດ້ານການຄ້າ
EIA - ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
PDA - ສັນຍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ

PPA - ສັນຍາຊື້ຂາຍພະລັງງານ
SAP - ແຜນດໍາເນີນງານດ້ານສັງຄົມ
SIA - ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ



1 0   |   ອົງການແມ່ນຳ້ຂອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີ ແລະ ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃໝ່ໃນປະເທດລາວ
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ບົດນຳ 

ອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດ ແມ່ນອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາ 
ໃສແມ່ນ້ຳ ໂຄງການອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດປະຈຳພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ ໄດ້ເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຂອງຕົນ ໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 

ເປັນເວລາຫລາຍກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດມາ  ແລ້ວ ໂດຍທ້າທາຍຕໍ່ສູ້ກັບໂຄງການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມ 
ການຊົດເຊີຍທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກ ເຂື່ອນ ອົງການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດ ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍໄດ້ໄປ ຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນປະເທດລາວເປັນປົກກະຕິ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວ ກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາດຖານຕະຖານເຂັ້ມງວດ 
ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປະຊາຊນົລາວສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ຊາວນາຫາລຽ້ງຊບິພແໍຕກຸ່ມ້ກນິ ໂດຍອາ 
ໃສການຜະລດິເຂົ້າ ອງີໃສນ່້ຳ ຝນົ, ການລາ່ສດັ, ການປະມງົ ແລະ ເຄື່ອງ 
ປາ່ຂອງດງົ ເພື່ອລຽ້ງຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ ອງົການແມ ່ນ້ຳນາໆຊາດ 
ມີຄວາມຫວ່ງໃຍການອາ ໃສແມ່ນ້ຳ ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດໃນທຸກດ້ານ
ຂອງປະຊາຊົນລາວ -ໃນນັ້ນລວມທັງນ້ຳຈືດ, ປາ, ຊົນລະປະທານແລະ 
ການເພາະປູກ , ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການພັກຜ່ອນຢ່ອນກາຍ - ເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກະເທືອນສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນລະບົບ 
ນິເວດຂອງແມ່ນ້ຳ ທີ່ມີຜົນສະທ້ອນມາຈາກເຂື່ອນໃຫຍ່
 ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະ 
ຮ່ອງຮອຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົວແປງໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກ, ການ 

ວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ບວກກັບການຂາດ 
ຂິດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຈົງໃຈ ໃນເບື້ອງ ຂອງລັດຖະ ບານລາວ 
ແລະ ນັກພັດທະນາ ເຂື່ອນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂື່ອນເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມທຸກຍາກ ຂອງຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີຄວາມຮ້າຍ 
ແຮງຂຶ້ນ ໃນປະເທດນຶ່ງທີ່ບໍ່ຍອມ ໃຫ້ມີການຕຳນິຕິຊົມລັດຖະບານ, 
ສິດ ເສລີພາບທາງດ້ານຂ່າວສານຖືກຕັດຮອນ, ອົງການພາກປະຊາ 
ສັງຄົມເອກະລາດຖືກຈໍາກັດ ແລະມີ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລາຍ, 
ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນທີ່ມີ ຂໍ້ມູນກໍ່ຍັງມີໜ້ອຍ ອົງ 
ການແມ່ນ້ຳນາໆຊາດໄ ດ້ພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງອັນນີ້ 
ດ້ວຍການເຜີຍ ແຜ່ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນກາງ ຊຶ່ງໄດ້ມາ ຈາກຊຸມຊົມ 
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ.

ຊາວບ້ານໃຊ້ນ້ຳມູນ ແລະ ນ້ຳຫີນບູນ - ກະດິງ ເພື່ອອາບ, ຊັກຜ້າ ແລະ ດື່ມ ໂດຍ: David JH Blake



1 2   |   ອົງການແມ່ນຳ້ຂອງ

 ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ສະເໜີໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ການ 
ພັດທະນາພະລັງງານນ້ຳໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ມາໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ 
ໃນຊດົນະບດົ ແລະ ລະບບົນເິວດທີ່ບອບບາງ ແລະ ຍກົໃຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບສະເພາະ ທີ່ເກີດມາຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ ຂອງ 
ລາວ ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງແນະນຳທາງເລືອກຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ສະ 
ເໜີແນະ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາພະລັງງານ 
ນ້ຳໃນເວລາແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. ບົດລາຍງານໄດ້ພິຈາລະນາຍົກໃຫ້ 
ເຫັນປະເດັນຄຳຖາມຕ່າງໆເຊັ່ນ:
n ຄວາມຂຶ້ນຊື່ລືຊາກ່ຽວກັບນ້ຳຂອງລາວ ມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ໃຫ້ 

ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ເພິ່ງພາອາ 
ໃສແມ່ນ້ຳ ຊຶ່ງ ເປັນຜູ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຫລົ່າ 
ນີ້ ຫລາຍກວ່າໜູ່? 

n ມີລະບຽບກົດໝາຍຫຍັງແດ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງຊຸມຊົນທີ່ 
ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ 
ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ປົກປ້ອງລະບຽບກົດໝາຍເຫລົ່ານີ້ 
ກຳລັງໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?.

n ມີລະບຽບການຫຍັງແດ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງປະເທດລາວ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ 
ທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຫລົ້ມຈົມຂອງຊຸມຊົນ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ.

n ໂຄງການດອນສະໂຮງຈະປິດກັ້ນຊ່ອງນ້ຳ ຊຶ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງຂອງ 
ຝູງປາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນຕະ ຫຼອດປີ ຢູ່ເຂດຄອນພເພັງ ບັນນີ້
ຈະເປັນໄພຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ການຢູ່ກິນ ແລະ ການໄປມາ 
ຂອງປານາໆຊະນິດພັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ 
ປາເສດຖະກິດສຳຄັນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍໂດຍ ການ 

ທຳລາຍການປະມົງ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດທີ່ອາ ໃສ ການປະ 
ມົງເປນັພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວຂົງເຂດແມນ່້ຳຂອງມີຄວາມ 
ຈຳເປັນຫຍັງແດ່ ທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຫລົ້ມຈົມ 
ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນວົງກວ້າງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກ 
ເຂື່ອນໃຫຍ່?

n ມີທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍຮັບແນວໃດແດ່ ທີ່ປະຊາຊົນລາວຈະ 
ໄດ້ ຮັບຈາກເຂື່ອນໃຫຍ່ ? 

 ບົດລາຍງານໄດ້ລົງເລິກກໍລະນີສຶກສາ ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ 
ໃຫຍ ່11 ແຫງ່ ທີ່ຜະລດິ ຫລ ືຈະຜະລດິໄຟຟາ້ ເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍໄປຕາ່ງປະ 
ເທດເປັນຕົ້ນຕໍ ບົດກໍລະນີສຶກສາເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມາ ເພື່ອ
ສະເໜໃີຫເ້ຫນັພາບລວມຂອງໂຄງການ ແຕລ່ະໄລຍະຂອງການພດັທະນາ 
ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ນັບທັງເຂື່ອນທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າລາວມາ
ແລ້ວ, ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກຳລັງສະເໜີ 
ເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງການ ທີ່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ 
ເຂດຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດລາວ ( ຕັ້ງຢູ່ຕາມພູມສັນຖານຂອງ ປະເທດລາວ 
ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ) ບົດກໍລະນີສຶກສາ ເຫລົ່ານີ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ 
ການສກຶສາຄົ້ນຄວາ້ໂດຍກງົ ບວກກບັການທບົທວນຂໍ້ມນູໂຄງການທີ່ມຢີູ,່ 
ບົດຂ່າວໜັງສືພິມ ແລະ ການສຶກສາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອົງການຈັດ
ຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ກໍລະນີສຶກສາໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ ເຂື່ອນທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບນັກພັດ 
ທະນາໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ສະຖານະພາບ ແລະ ການອອກແບບໂຄງ 
ການແຕ່ລະໂຄງການ.
 ກໍລະນີສຶກສາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ 

ເຄື່ອງມືຫາປາທ້ອງຖິ່ນໃນຊາອງຮູນົກກະຊຸມ ຢູ່ເຂດນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງ: ພາບໂດຍ Carl Middleton
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ໃນຂະບວນການພັດທະນາເຂື່ອນຂອງ ລາວ ເຊັ່ນວ່າ: ການປະເມີນ 
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຂາດຄຸນນະພາບ, ການຂາດຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫລວ ໃນການປຶກສາຫາລື ລະອຽດ ກັບຜູ້ 
ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຝ່າຍ ລວມທັງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ຂໍ້ບົກພ່ອງເຫລົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບສຳ ຄັນທີ່ໂຄງການ ເຫລົ່າ 
ນີ້ມີມາເລື້ອຍໆ, ກຳລັງມີ ແລະ ຈະມີຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ທີ່ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບມີຄວາມໜັກໜ່ວງ ຍິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຄື ການຂາດ
ພື້ນທີ່ກະສິກຳເໜາະສົມ ແລະ ຂາດໂອກາດເງື່ອນໄຂ ໃນການສ້າງ
ລາຍຮັບ ໃນເຂດຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາ ໃສໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊົນເຜົ່າ 
ສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບສຳຄັນ ໃນເຂດ ໃຕ້ເຂື່ອນ - ຈາກການສູນ 
ເສຍການປະມົງ ອັນເນື່ອງມາຈາກອຸທົກກະໄພ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນ 
- ຊຶ່ງເກຶອບວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່  ຖືກມອງຂ້າມຄຸນ 
ຄ່າຄວາມສຳຄັນໄປ ໂດຍບໍ່ມີການ ຊົດເຊີຍ ຫລື ບໍ່ເອົາ ຫົວຊານຳ ເລີຍ.

 ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ລວມເອົາບົດຄວາມທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບຂະແໜງ 
ພະລັງງານນ້ຳລາວ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກຍາກໃນ 
ປະເທດລາວ ແລະ ກ່ອງບັນຈຸບົດສັງລວມຫຍໍ້ຫລາຍກ່ອງ ທີ່ພິຈາລະນາ 
ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ບົດບາດຂອງປະເທດໄທ ແລະ ທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງພະລັງ ງານນ້ຳປະເທດລາວ ແລະ ແຜນສ້າງ
ເຂື່ອນກັ້ນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນໃຕ້
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ດຽວນີ້ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ເງິນທຶນຈາກປະເທດໄທ ຢູ່ໃນຖານະທີ່ໄດ້ 
ປຽບຂະແໜງພະລັງງານ້ຳລາວ ( ກະລຸນາເບິ່ງກ່ອງຢູ່ໜ້າທີ່ XX ) 
ແຕ່ວ່າບັນດາບໍລິສັດຈາກ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ກໍ່ຍັງຖື 
ວ່າບໍ່ຫລ້າບໍ່ສວຍ, ບໍລິສັດຂອງຈີນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນສາມໂຄງການ 
ພະລັງງານນ້ຳ ຊຶ່ງດຽວນີ້ ກຳລັງຢູ່ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງຢູ່ຄື: ໂຄງ 
ການເຊເສັດ 2, ນ້ຳງື່ມ 5 ແລະ ນ້ຳລີກ 12 ແລະ ໄດ້ເຊັນ ບົດ 
ບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອປະເມີນຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 10 ກວ່າໂຄງ 
ການບໍລິສັດພະລັງງານນ້ຳຊີໂນ (Sinohydro) ເປັນບໍລິສັດອອກ 
ໜ້າອອກຕາຜັກດັນອັນນີ້ ໂດຍມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 5 ສະບັບ 
ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທັງ ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ 1,100 ເມກາວັດ, ທີ່ຈະ 
ທຳການກໍ່ສ້າງລຽງກັນຕາມລຳດັບ ໃນແມ່ນ້ຳອູ, ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 5 
( ກະລຸນາ ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາທີ 5 ) ແລະ ເຂື່ອນປາກລາຍ ຊຶ່ງເປັນ 
ໂຄງການມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນແມ່ນ້ຳ 
ຂອງ.
 ບລໍສິດັຫຸນ້ສວ່ນລງົທນຶຜະລດິໄຟຟາ້ ແລະ ການພດັທະນາ ຫວຽດ - 
ລາວ (Vietnam Laos Joint Stock Electricity Invest-
men and Development Company) ໄດເ້ລີ່ມລງົມກືໍ່ສາ້ງ 
ໂຄງການ ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ທີ່ມີພະລັງງານ 250 ເມກາວັດ, 
ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວໃນປີ 2006 ພ້ອມທັງມີແຜນການສົ່ງໄຟຟ້າ 
ໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ (ກະລຸນາເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ 8) ທຶນສ່ວນ 
ໃຫຍ່ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການນີ້ ແມ່ນສະຖານບັນການເງິນຫວຽດນາມ
ເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງບໍລິສັດກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາ
ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳອີກ 4ໂຄງການ ໃນເຂດອ່າງນ້ຳເຊກອງ ແລະ 
ເຊຂະໝານ.
 ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳໃໝ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນ ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ ບໍລິສັດປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ 
ທະນາຄານພັດທະນາຮ່ວມຫລາຍຝ່າຍຢ່າງໄວວາ (MDBs) ຊຶ່ງໃນ 
ເມື່ອກ່ອນບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ມີອິດທິພົນຢູ່ເໜືອຂະແໜງພະລັງງານຂອງປະ 
ເທດລາວ. ໃນຂະນະທີ່ທະນາ ຄານອາຊ ີ(ADB) ຈະພຈິາລະນາໃຫທ້ນຶແກ ່
ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳໃໝ່ສອງແຫ່ງ ໃນປະເທດລາວຄື: ໂຄງ 
ການນ້ຳງື່ມ 3 ແລະ ນ້ຳງຽບ 1 ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ການສະໜັບສະໜູນສ່ວນ 
ໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນການສະ 
ໜັບສະໜູນໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການສົ່ງພະລັງງານ ເຂື່ ອນກຳ

ເນດີໄຟຟາ້ໃໝຂ່ອງໂຄງການພະລງັງານນ້ຳ (ກະລນຸາເບິ່ງກອ່ງທ ີXX ) 
ສຳລັບກຸ່ມທະນາ ຄານໂລກນັ້ນ ມີພຽງແຕ່ໜ່ວຍງານປະກັນການລົງທຶນ 
ຫລາຍຝາ່ຍ (MIGA) ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກຳລງັພຈິາລະ ນາ ການສະໜບັສະໜນູ
ໂຄງການພະລງັງານນ້ຳຢາ່ງຂະຫຍນັຂນັແຂງ ພອ້ມກບັທງັຄ້ຳປະກນັໃຫ ້
ແກ່ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 5 ຂອງບໍລິສັດພະລັງງານນ້ຳຊີໂນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ 
ຕດັສນິແນວໃດເທື່ອ (  Sinohydro ) ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ທະນາຄານ 
ໂລກຈະສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບ 
ໂຄງການຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ລາວ 
ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບການສົ່ງພະລັງງານລະຫວ່າງປະເທດ 
ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ.
 ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໄດໃ້ຫຄ້ຳໝັ້ນສນັ
ຍາໄວ້ວ່າ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຈະເປັນໂຄງການບຸກເບີກເສັ້ນທາງໃຫ້ 
ແກ່ບັນດາໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ ແບບຍືນຍົງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງ ແວດລ້ອມໃນປະເທດລາວ ໃນເວລາທີ່ໂຄງການນ້ຳ ເທີນ 2 ໄດ້ 
ຊ່ວຍພາທາງໃຫ້ແກ່ກະແສ ຟອງໃໝ່ແຫ່ງການພັດທະນາພະລັງງານ 
ນ້ຳ ແລະ ບັນດາໂຄງການໃໝ່ຫລ້າສຸດນັ້ນ ເກືອບວ່າບໍ່ມີ ໂຄງການ 
ໃດ ພໍທີ່ຈະສາມາດພິຈາລະນາວ່າເປັນໂຄງການແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຕາມ 
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໂຄງການໃຫຍ່ບາງແຫ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ນຳຫລັງ 
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເບິ່ງຄືກັບວ່າ ມີທ່າກ້າວຖອຍຫລັງ ຫລາຍໃນ 
ທາງປະຕິບັດດ້ານ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນອກຈາກນັ້ນ, ນ້ຳ 
ເທີນ 2 ກໍ່ແມ່ນເຂື່ອນ ພຽງແຫ່ງດຽວຂອງລາວ ທີ່ມີຢູ່ ຫລືທີ່ໄດ້ 
ວາງແຜນສະເໜີໃຫ້ຈັດສັນລາຍຮັບ ໄປຊ່ວຍສົ່ງເສີມລາຍ ໄດ້ຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອນຳໄປປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ.

ຂາດການວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອພັດທະ
ນາໃຫຍ່ຈຳນວນ 55 ແຫ່ງ 3 ໃໝ່ ໃນນັ້ນ 6 ແຫ່ງ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນ 
ໄລຍະການດຳເນີນງານ, ຢ່າງໜ້ອຍອີກ 6 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງ ຢູ່ໃນ 
ໄລຍະການກໍ່ສ້າງເປັນທາງການ, ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການພັດ 
ທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນອື່ນອີກ ຈຳນວນ 12 ແຫ່ງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາເຫັນດີໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ. ຈັງຫວະການກ້າວໄປດ້ວຍ 
ຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາພະລັງງານນ້ຳ ແລະ ການຂາດການ 

ການພັດທະນາພະລັງງານໃນປະເທດລາວ:
ສະພາບລວມ
ສະເໜີໂດຍ: Aviva Imhof, Shannon Lawrence ແລະ Carl Middleton

ການສາ້ງໃຫຕ້ນົກາຍເປນັ “ ແຫລງ່ພະລງັງານໄຟຟາ້ຂອງພາກພື້ນອາຊອີາຄະເນ ” ໂດຍການຂດຸຄົ້ນ ທາ່ແຮງທາງດາ້ນພະລງັງານນ້ຳຂອງຕນົ 
ແມນ່ຄວາມໄຝຝ່ນັມາແຕດ່ນົນານຂອງລດັຖະບານລາວ ແລະ ຜູສ້ະໜບັສະໜນູແມນ່້ຳລຳເຊຂອງປະເທດ ປະກອບສວ່ນດາ້ນປະລມິານນ້ຳໃຫແ້ກ ່

ແມ່ນ້ຳຂອງປະມານ 35% ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ເຖິງ 18,000 ເມກາວັດ ໂດຍ 
ປະມານຄວາມຕ້ອງ ການພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃນລະດັບປານກາງ ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນຜູ້ສະເໜີອັນດັບໜຶ່ງ
ເພື່ອສົ່ງອອກພະລັງງານໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ການສົ່ງອອກພະລັງງານເຫລົ່ານີ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ 
ໄດ້ຫລາຍລ້ານໂດລາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນການເຫລົ່ານີ້ກໍ່ຖືກຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຕະຫລອດມາ: ຈາກບັນຫາສັງຄົມ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະ 1980 ແລະ ຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນຂອງອາຊີໃນຊຸມປີ 1990.
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ວາງແຜນລວມຂອງຂະ ແໜງການ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຄືແນວນີ້ 
ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ.
 ໃນປີ 2004 ກ່ອນການອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 
ທະນາຄານໂລກ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະ ໜນູບລໍສິດັມງົແຊນ ຈຳກດັ ແລະ  
ບລໍສິດັສາກນົລາເມເຢ ີ(Maunsell Limited and Lahmeyes 
International) ເພື່ອພັດທະນາແຜນການພັດທະນາລະບົບພະລັງ
ງານນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ4 ການ ສຶກສາ ໄດ້ ກຳນົດບັນຊີຄັດເລືອກ 
ແລະ ຈັດລະດັບໂຄງການພະລັງງານນ້ຳທີ່ໄດ້ສະເໜີ ບົນພື້ນຖານ ການ
ປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ, ສ່ວນນຶ່ງກໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຕາມ
ມູນຄ່າສະເລ່ຍຄາດຄະເນ ການຜະລິດພະລັງງານຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ໜ້າເສຍດາຍທີ່ການຈັດລຳດັບນີ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຢູ່ໃນບົດລາຍ 
ງານໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນບໍ່ຖືກນຳໄປ ປະຕິບັດໃນກິດຈະການໂຄງການພະ 
ລັງງານນ້ຳໃໝ່ເລີຍ ການປະເມີນຜົນນະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີລັ
ກສະນະຍຸດທະສາດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການວາງແຜ
ນອ່າງນ້ຳແບບຄົບວົງຈອນກໍ່ບໍ່ ປະກົດມີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ປະກົດຜົ
ນໃຫ້ເຫັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ມີ ເຂື່ອນອີກຫລາຍແຫ່ງກຳລັງດຳເນີນການ
ກໍ່ ສ້າງຢູ່ (ເພື່ອຊ່ວຍບັນຈຸນ້ຳ ໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳໃຫ້ແກ່ເຂື່ອນແຫ່ງໃໝ່ 
ທີ່ກຳລັງສ້າງຢູ່ຕອນເໜືອແມ່ນ້ຳ)  ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລ
ວງຕໍ່ທີ່ດິນ, ແມ່ນ້ຳເຊ, ການປະມົງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເຜິ່ງພາອາ ໃສ 

ການພະເຊີນກັບບັນຫາລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຖີບຕົວຂຶ້ນ 
ສູງ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສົມ ປະສານດ້ານ 
ພະລັງງານຂອງຕົນ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຕໍ່ 
ຕ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງ ງານໃໝ່ພາຍໃນປະເທດ, 
ປະໂຫຍດການໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ໃນປະເທດໄທ, ອົງການຜະລິດພະ 
ລັງງານໄຟຟ້າ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍ 
ໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຈາກບັນ 
ດາປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເທດລາວ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, 
ອົງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດ ໄທ ກໍ່ກຳລັງ 
ສົ່ງອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການ 
ຜະລິດພະລັງງານຂອງຕົນໄປຍັງປະເທດ ເພື່ອນບ້ານທີ່ທຸກ 
ຍາກກວ່າ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ກຳລັງມີການກົດໜີບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີການຄັດ ຄ້ານຕໍ່ໂຄງການເຫລົ່ານີ້.

ແຜນພັດທະນາພະລັງງານປະຈຳປີ 2007 ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ 
ລວມເອົາການນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກປະເທດລາວໃນລະ 
ຫວ່າງປີ 2008 ແລະ 2015 ຈຳນວນ 4,000 ເມກາວັດ 
ແລະ ຈຳນວນທີ່ຈະນຳ ເຂົ້າເພີ່ມຕື່ມອີກ 8,700 ເມກາວັດ 
ພາຍໃນປີ 20211 ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ ບໍລິສັດພະລັງງານ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂອງປະເທດໄທ ໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານໄທ, ບນັດາສະຖາບນັການເງນິ 
ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ກຳລັງພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານຂ້າມຊາຍ 
ແດນໃໝ່ຫລາຍ ໂຄງການ ເພື່ອຈະປ້ອນໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ 
ຂອງປະເທດໄທ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດໄທໄດ້ນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກປະເທດລາວ 
ໃນຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກພັດທະ ນາໄທ 
ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ຕະຫລາດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົ ຂອງລາວໃນຊຸມ
ປີ 1990 ບໍລິ ສັດພະລັງງານ GSM ຊຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດສາຂາ 
ຂອງບໍລິສັດ M.D.X., ຖືຫຸ້ນ 20% ໃນໂຄງການພະລັງ 
ງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເທີນ - ຫີນບູນ ແລະ ບໍລິສັດ MCL ຖືຫຸ້ນ 
20% ໃນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫ້ວຍເຫາະ ສອງໂຄງການນີ້ ດຳ 

ເນີນງານໄດ້ເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ແລະ ສິ່ງ ຜົນກະທົບ 
ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທຳການແກ້ໄຂ ຈົນເຖິງ 
ເທົ້າທຸກວັນນີ້ (ກະລຸນາເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ3 ແລະ 9)

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນໂຫຍດຂອງປະເທດໄທຈາກພະລັງງາ
ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງລາວ ໄດ້ຂາດຫາຍໄປໃນຊ່ວງໄລ 
ຍະເກີດວິກິດການດ້ານ ການເງິນຂອງອາຊີກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນເວລ
າສະພາບເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການຟື້ນຕົວຄືນ ສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ 
ປະເທດໄທກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນທຸລະກິດເຂື່ອນໄຟຟ້າຂ
ອງລາວ ບໍລິສັດຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ (EGCO) ຊຶ່
ງມີຜູ້ຜະລິດພະລັງງານເອກະລາດຕົ້ນຕໍຂອງ ປະ ເທດໄທ 
ໄດ້ຮ່ວມກຳລັງ ເຂົ້າກັບບໍລິສັດອີຕານໄທພັດທະນາ (ItalThai  
Development Plc) ທີ່ເປັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງໃຫ່ຍທີ່ສຸດ 
ຂອງປະເທດໄທ ເພື່ອມາພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ
ນ້ຳເທີນ 2 ຮ່ວມກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າຟຣັ່ງ  ແລະ ລັດຖະບານລາວ 
ໂດຍສົມທົບກັບທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກສາ ກົນອື່ນໆ, ນັກຊ່ຽວຊານການເງິນໄທເປັນຜູ້ສະ
ໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ທະນຄານພານິດ ໄທເຈັດ ແຫ່ງ 
ແລະ ອົງການຕົວແທນສິນເຊື່ອການສົ່ງອອກແຫ່ງ ປະເທດໄທ 
ທະນາຄານຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ ໄດ້ສະໜອງເງິນ 
ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.

ການກໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2 ທີ່ມີກຳລັງ ການ
ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 615 ເມກາວັດ ທີ່ໄດ້ຂຸດ ເຈາະພື້ນ
ດິນ ໃນປີ 2006 ໄດ້ສະແດງບອກຂີດໝາຍ ການ ປ່ຽນແປງສຳ
ຄັນ ຂອງຂະແໜງ ພະລັງງານນ້ຳຂອງລາວ (ກະລຸນາເບິ່ງກໍລະ 
ນີສຶກສາທີ5) ກົງກັນຂ້າມກັບໂຄງການ ໃນໄລຍະຕົ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນ 
ໃຫ່ຍແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຖາບັນ ການເງິນສາກົນ, 
ແຕ່ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 2 ໄດ້ທຶນຕົ້ນຕໍມາຈາກທະ ນາຄານໄທພານິດ 
ແລະ ທະນາຄານຂາອອກ - ຂາເຂົ້າແຫ່ງ ປະເທດໄທ ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ 
ກຸ່ມບໍລິສັດພັດທະ ນາໂຄງການນ້ຳງື່ມ 2 ຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນດາບໍລິສັດ
ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດຣາດຊະບູຣີ (Ratchaburi) 

ບົດບາດສຳຄັນຂອງປະເທດໄທໃນຂະແໜງພະລັງງານ 
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງປະເທດລາວ

ອ່ານຕໍ່
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ສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
 ປະກົດວ່ານັກພັດທະນາຜູ້ໃດ ກໍ່ໄດ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຈະໄດ້ຮັບການ 
ສຳປະທານພະລງັງານນ້ຳໂລດ ໂດຍ ອງີໃສວາ່ໃຜມາກອ່ນຈະໄດຮ້ບັກອ່ນ 
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຫຍັງຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ຂະບວນການວາງແຜນ 
ອ່າງນ້ຳ ຫລື ເລື່ອງຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຍິ່ງໄປ ກວ່ານັ້ນ, 
ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ທາງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ທົບ ທວນບົດ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການຢ່າງລະອຽດຮັດກຸມ ຫລື 
ວ່າ ລັດຖະບານລາວມີລະດັບມາດຖານທີ່ລົງ ຄວາມເຫັນໄດ້ວ່າ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂື່ອນນັ້ນ 
ຈະມີສູງເກີນກວ່າຈະສາມາດດຳເນີນການ ກໍ່ສ້າງຕໍ່ໄປໄດ້ຫລື ບໍ່ 
ການຂາດການວາງແຜນອັນນີ້ ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜະ 
ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຫລື ເຮັດໃຫ້ ການສ້າງລາຍ 

ຊື່ງ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດພະລັງງານເອກະລາດທີ່ສຳຄັນຂອງໄທ.
ແນວໂນ້ມອັນນີ້ຂອງນັກກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໃນລະດັບພາກພື້ນທີ່ໄດ້ ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກນັກລົງທຶນໃນ ລະດັບພາກພື້ນ ຄົງຈະ 
ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນປະເທດລາວ. ໃນຂະນະນີ້ ບໍລິສັດພະລັງງານ ແລະ 
ກໍ່ສ້າງໄທ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດຈາກປະເທດມາເລ 
ເຊຍ, ຍີ່ປຸນ່ ແລະ ເກາົຫລ ີກຳລງັດຳເນນີການສກຶສາວໄິຈ ໂຄງການ 
ກໍ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃໝ່ໃນປະເທດລາວ ຢ່າງໜ້ອຍ 
15 ແຫ່ງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລວມທັງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ສອງ 
ແຫ່ງໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຊື່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນ 
ຫລາຍທີ່ສດຸ ທະນາຄານພານດິ ແລະ ທະນາຄານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ 
ແຫງ່ປະເທດໄທ ໄດສ້ະແດງເຈດ ຈຳນງົຂອງຕນົ ໃນການໃຫກ້ານ
ສະໜັບສະໜູນແກ່ການກໍ່ສ້າງເຫລົ່ານີ້. 

ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນ, ບັນດາບໍລິສັດພະລັງງານ ແລະທະນາ 
ຄານພານິດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ມາດຖານ 
ປະຕິບັດສາກົນເທື່ອ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີທະນາຄານພາ 
ນດິແຫງ່ປະເທດໄທ ຈກັ ແຫງ່ ນຳເອາົມາດຖານດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຮູ້ ກັນທົ່ວໄປວ່າ “ຫລັກການແຫ່ງເສັ້ນສູນສູດ “ 
(Equator Principles2) ມາປະຕິບັດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດ
ພະລັງງານຂອງປະເທດໄທຫລາຍບໍລິສັດ ໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍ 
ຕ່າງໆ ວ່າດ້ວຍໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມທາງສັງຄົມຂຶ້ນມາກໍ່
ຕາມ ແຕ່ການຕີຄວາມໝາຍຕໍ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ 
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຍັງຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ຂອບ 
ເຂດການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນມີຈຳກັດ.

ຈາກຜົນຂອງການຫັນໄປສູ່ກຳມະສິດເອກະຊົນສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ປະຕິ
ບັດ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 90 ອົງການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງປະ 
ເທດໄທ ( EGAT) ຍັງຄົງເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ໃນບັນດາຜູ້ຜະ 
ລິດພະລັງງານເອກະລາດຂອງປະເທດໄທ ຫລາຍບໍລິລັດ ຊຶ່ງ 
ອົງການນີ້ຖືຫຸ້ນ 45% ໃນຣາດຊະບູຣີ ແລະ 25% ໃນບໍລິສັດ 
ຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ(EGCO) ໂດຍທີ່ທັງສອງບໍລິ 
ສັດນີ້ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນບັນຊີຕະຫລາດ ຫລັກຊັບຂອງປະເທດໄທ3 
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ຂອງອົງການຜະລິດພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າແຫ່ງ ປະເທດໄທ (EGAT) ຄືກັບວ່າຈະເປັນການດຶງ 
ເອົາຜົນກຳໄລຈາກຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໄປ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ 
ຮ່ວມມືຂອງຕົນ ແລະ ພາໃຫ້ກຸ່ມພາກປະຊາສັງຄົມຂອງໄທເກີດ 
ມີຂໍ້ສົງໃສ ໃນແຜນພັດທະນາພະລັງງານຂອງອົງການຜະລິດພະ 
ລງັງານໄຟຟາ້ແຫງ່ປະເທດໄທ(EGAT) ໃນໄລຍະ 13 ປ ີຜາ່ນມາ, 
ການຄາດຄະເນຄວາມ ຕ້ອງການພະລັງງານ ຂອງແຫລ່ງລູກຄ້າ
ປະຈຳຂອງອົງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແຫ່ງປະເທດໄທ 
(EGAT) ມີສູງເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການຈິງ, ບາງທີ່ກໍ່ເກີນ 

ກວ່າຄວາມຕ້ອງການຈິງເຖິງ 48% ລະບົບໂຄງສົ່ງ ເສີມຕາມຮູບ 
ການຕີລາຄາລະບົບຕົ້ນທຶນ ບວກຜົນກຳໄລໃນປັດປັດຈຸບັນຂອງອົງ 
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ໄດ້ກຳ
ນົດບຸລິມະສິດໂຮງງານພະລັງງານຂະ ໜາດໃຫ່ຍແຫ່ງໃໝ່ເຂົ້າຢູ່ 
ໃນແຜນງານປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ການກະຈາຍເຕັກ 
ໂນໂລຊີ ທີ່ສາ ມາດທົດແທນໄດ້ ອັນນີ້ໄດ້ ຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ 
ການລົງທຶນເຂົ້ າໃນໂຮງງານພະລັງໃໝ່  ຫລາຍເກີນ 
ຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນນີ້ຈະຕົກໄປຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຂອງປະເທດໄທ4

ການສາ້ງຄວາມປະນປີະນອມໃນບນັຫາເຫລົ່ານີ້ ຈນົກວາ່ກດົບດັໃໝ ່
ກ່ຽວກັບພະລັງງານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນເດືອນທັນວາ 2007 
ເຮັດ ໃຫ້ອົງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ 
(EGAT) ປັບຕົວ ເອງໄດ້ດີ ແລະ ມີສິດຜູກຂາດການກະຈາຍ 
ພະລັງງານໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງຖືເປັນບົດບາດອັນໂດດເດັ່ນ ໃນການ 
ຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເໜືອສິ່ງອື່ນໃດໝົດ
ຕໍ່ການກະກຽມແຜນພັດທະນາພະລັງງານຂອງປະເທດໄທ, ແຕ່ 
ໃນນັ້ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນລວມພັດມີໜ້ອຍ ກຸ່ມອົງການ 
ພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດນຳ 
ອີກດ້ວຍ. ບໍ່ວ່າອົງການເອກະລາດທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດ ພຽງພໍ ເພື່ອ 
ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ກຳນົດລະບຽບການຈະມີຄວາມພໍໃຈ ແລະ 
ໄດ້ຮັບອຳນາດພຽງພໍ ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການວາງແຜນພະລັງ
ງານຂອງປະເທດໄທ ຫລື ບໍ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນວ່າມີຫຍັງປ່ຽນ 
ແປງ.

ໝາຍເຫດ

1 EGAT ແຜນພັດທະນາພະລັງງານຂອງປະເທດໄທ 2007 - 2021: 
ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ1, ຈັດພິມໂດຍ ພະແນກລະບົບວາງແຜນ (ມັງກອນ 2008)
2 See http://www equatorprinciples com/index shtml

3 Greacen C, S ແລະ Greacen, C “ ການປະຕິຮູບ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ: ການຫັນ ເອົາຜົນປະໂຫຍດໄປ 
ສູ່ກຳມະສິດເອກະຊົນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແທດເໜາະກັບ 
ສະພາບສັງຄົມ “ວາລະສານການຍົກຍ້າຍຂອງອາ ຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 13 (1) 
(2004),ໜາ້ທ ີ517542 (Asian and Pacific Migration Journal 
13 (1) (2004) ,pp 517542)

4 Greacen C ແລະ Footner J “ການກະຈາຍພະລັງງານ 
ຂອງໄທ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ລະບົບພະລັງງານ ຍືນຍົງ, ອົງການສັນຕິ 
ພາບສີຂຽວແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ເດືອນພະຈິກ 2006) Decen-
tralizing Thai power: Towards a Sustainable Energy 
Southeast Asia, (Nov 2006) 
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ຮັບແກ່ລັດຖະບານລາວ ຫລື ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ນັກລົງທຶນ 
ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
 ການຮີບຮ້ອນຟ້າວຟັ່ງເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບັນດາປະ 
ເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພື່ອການສົ່ງ ອອກພະລັງງານ ຫລື ເພື່ອພັດ 
ທະນາຈຳນວນໂຄງການພະລັງງານນ້ຳໃໝ່ ບໍ່ໜ້າຈະເປັນ ຜົນປະໂຫຍດ 
ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ. ທ່າແຮງທາງດ້ານພະລັງງານນ້ຳຂອງ
ປະເທດ ແລະ ຕະຫລາດສົ່ງອອກ ຍັງຄົງມີຢູ່ການໃຫ້ເວລາໃນການ 
ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຂະແໜງການ, ການທົບທວນໂຄງການ ແລະ 
ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຂື່ອນທີ່ໄດ້ 
ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງ ສຸດ ມາສູ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ 
ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດ ຊຶ່ງຕ້ອງຊົດເຊີຍດ້ວຍລາຄາແພງ.
 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່, ລັດຖະບານລາວສາມາດ 
ທຸ້ມເທທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ຂະບວນການວາງ ແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັດກຸມແໜ້ນໜາດີ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫລີກເວັ້ນຫລາຍບັນຫາ 
ດັ່ງ ທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດໄວ້ຢູ່ໃນກໍລະນີສຶກສາຂອງບົດລາຍງານສະບັບ
ນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການພັດທະ ນາພະລັງງານນ້ຳ ທີ່ບໍ່ຍືນຍົງຈະ
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມນຳອີກເຊັ່ນ: ຕົວຢ່າງ ການຫາປາທຳມະຊາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າກັບລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດລາວ 
(GDP) 5 ໄດ້ເຖິງ 6-8% ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດໄດ້ສ້າງ 
ລາຍຮັບສຳຄັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ມີທ່າແຮງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍ ໃນອານາຄົດຕໍ່ໜ້າ ການພັດທະນາພະລັງງານນ້ຳ 
ແບບນຶກຝັນເອົາ ໂດຍບໍ່ສົມເຫດຜົນສົມຜົນຄືແນວນີ້ເປັນການບັ່ນທອນ 
ຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຂອງສອງຂະແໜງການນີ້.

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ: ເຂັ້ມງວດ 

ແຕ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍ, ແຕ່ອ່ອນ ແອໃນພາກປະຕິບັດ

ໃນສະພາບການກ່ອນທີ່ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, 
ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ 
ໄດ້ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນຳໃຫ້ 
ແກ່ການພັດທະນາພະລັງ ງານນ້ຳໃນປະເທດ. ໃນຄະນະທີ່ກົດໝາຍ 
ບາງສະບັບເຮັດຂຶ້ນ ກ່ອນໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເຊັ່ນ ກົດ ໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (1999), ກົດໝາຍອື່ນໆ ລວມ
ທັງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງ 
ການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ຄວາມຍືນຍົງທາງ 
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານນ້ຳ 
(ນະໂຍບາຍວາ່ ດວ້ຍພະລງັງານນ້ຳແຫງ່ຊາດ ) ໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົໃນປ ີ
2005 ແລະ ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອລວບ ລວມເອົາບາງມາດຖານ 
ຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເຂົ້າກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໃຫ້ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ. ກົດໝາຍ, ລະບຽບ 
ແລະ ນະໂຍບາຍເຫລົ່ານີ້ ຫລາຍສະ ບັບປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ, 
ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປຶກສາຫາລື, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ພ້ອມດ້ວຍ 
ການປົວແປງການດຳ ລົງຊີວິດ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້
ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິດີຄືເກົ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນທາງປະຕິບັດ 
ແລ້ວບັນດາຂໍ້ກຳນົດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຳເອົາໄປປະຕິບັດ 

ຫລື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໄປໃນລັກ ສະນະສະເພາະການ ອີງຕາມສະ 
ພາບເປັນກໍລະນີໄປ ອີງຕາມເຈດຈຳນົງ, ຄວາມຊຳນານງານ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນ ຂອງທີ່ປກຶສາທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ.
 ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ເຫັນໄດ້ຈະ 
ແຈ້ງ ທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະ ການທົບທວນການປະເ
ມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIAs) ແລະ ແຜນດຳເນີນງານດ້ານ 
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RAPs) ສຳລັບໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ທົ່ວໄປຄືດັ່ງທີ່ເປັນມາ ແລະ ມັກຈະມີ 
ບັນຫາທາງດ້ານຄຸນນະພາບຢູ່ເລື້ອຍໆ. ບັນຫານີ້ເປັບສິ່ງທີ່ຮັບ ຮູ້ກັນໃນ 
ບັນດາທີ່ປຶກສາຜູ້ທີ່ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມໃຫ້ແກ່
ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ນຳງື່ມ 3 ໃນ ປ ີ2008 ບດົລາຍງານຂອງ 
ພວກເຂົາລະບຸວ່າ: ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫວ່ງສອງດ້ານ ເລື່ອງນີ້ກໍ່ຄື: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃນດ້ານການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນ 
ການຄຸ້ມ ຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຢູ່ໃນເອກະສານກົດໝາຍຫລາຍສະບັບ 
ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ໂຄງການຕໍ່ມວນຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງທຸກໂຄງການທີ່ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດແລ້ວບັນຫານີ້ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ສຳລັບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມກໍ່ຄືກັນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນໄປແບບບໍ່ສະໜໍ່າສະ 
ເໜີ, ຂາດຄຸນນະພາບ ແລະ ເຮັດກັນຢູ່ໃນວົງແຄບໆ ຄຸນນະພາບ ຂອງ
ເອກະສານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິງແວດລ້ອມ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາ 
ທົບທວນ ໃນຖານະທີ່ແມ່ນ ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງວຽກງານສຶກສາອັນນີ້ 
ເຫັນວ່າ ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ, ຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ດີຫລາຍອັນ ກໍ່ໄດ້ 
ປົນເປກັບຕົວຢ່າງບໍ່ດີ ຕົວຢ່າງ ເມື່ອໂຄງການພະລັງງານນ້ຳທີ່ມີເຂື່ອນ 
ໃຫຍ,່ ແມນ່້ຳເກດີບກົແຫງ້ ໃນຂອບເຂດຍາວຢຽດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ຍງັບອກ 
ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ອະນຸໂລມກັນໄດ້ “ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງ ຫລວງຫລາຍ ”6
 ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ 
ລາວຮັບຮູ້ “ ສິດຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ ຈາກໂຄງ 
ການຕໍ່ທາງເລືອກໃນການດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການບໍລິ 
ການ ຢ່າງໜ້ອຍ ສຸດກໍ່ແມ່ນໃນລະດັບທີ່ເຄີ່ຍມີມາກ່ອນໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບ ” 7 ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກໂຄງການ 
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ໂດຍ 
ເລີ່ມຕົ້ນການພັດທະນາ “ ແຜນຄາດຄະເນມູນຄ່າ ແລະ ກຳນົດເວລາ 
” ພາຍໃນທ້າຍປີ 2007 ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປະຊາຊົນຫລາຍສິບ 
ພັນຄົນຍັງຄົງປະສົບຜົນກະ ທົບໃນດ້ານລົບ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນ 
ທີ່ມີໃນປະເທດລາວຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ 
ລັດຖະບານລາວ ກໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມ ເຫລວຢ່າງໃຫ່ຍຫລວງ ໃນກ
ານຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບ ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນສູ່ສະພາບເດີມດັ່ງແຕ່
ກອ່ນ.ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນກໍລະນີສຶກສາຂອງບົດລາຍງານສະບັບ
ນີ້, ຫລັກຖານຂອງການພັດທະນາແຜນການ ແລະ ກຳນົດເວລາດັ່ງ 
ກ່າວຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການເທີນ - ຫີນບູນ ( ກະລຸ
ນາ ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ 3) ຫລື ໂຄງການຫ້ວຍເຫາະ (ກະລຸນາ 
ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ 9 ) ແມ່ນບໍ່ປະ ກົດມີໃຫ້ເຫັນເລີຍ.
 ອົງການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ 
ລາວ ກໍ່ຄືຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (WREA) 
ຂາດສິດອຳນາດ, ຂາດພະນັກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອທົບ 
ທວນ ກວດກາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ບັນດາໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ 
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບພະລັງງານນ້ຳຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນ 
ມີຄວມໂດດເດັ່ນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງບັນດານັກລົງທຶນ 
ແລະ ນັກພັດທະນາທັງຫລາຍຢູ່ໃນເຂດພາກພຶ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າທະ 
ນາຄານຮ່ວມ ພັດທະນາຫລາຍຝ່າຍ ກໍ່ຍັງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ 
ໃນດ້ານນີ້ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ຍັງ
ສຶບຕໍ່ເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງ ລາວ 
ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ ວິຊາການ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການ 
ຄ້ຳປະກັນແກ່ໂຄງການເຂື່ອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍ 
ສົ່ງພະລັງງານ ຫລາຍແຫ່ງໃນປະເທດລາວ. ເຖິງວ່າການດຳ 
ເນີນງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜູບສະໜູນຫລັງຈາກທະນາຄານ ພັດ 
ທະນາອາຊີ ມີແນວໂນ້ມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອ້ມຂອງສະຖາບນັ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການຫລດຸ 
ຜ່ອນຄວາມຍາກກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ປະກົດມີຫລັກຖານສະແດງ ໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີນັ້ນ ໄດ້     
ຊ່ວຍຍົກລະດັບພະລັງງານນ້ຳລາວໃຫ້ສູງ ຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໃນຊວ່ງໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແກ່ຂະແໜງພະລັງ 
ງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະເທດລາວ, ໂດຍໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ 
ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ, ນ້ຳເລິກ ແລະ ເທີນ - ຫີນບູນ 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດໄວ້ ໃນບົດລາຍ ງານ ສະບັບ 
ນີ້ຈະເຫນັໄດວ້າ່ ໃນນັ້ນ ຍງັມຫີລາຍ ບນັຫາຄງົຄາ້ງບໍ່ໄດຮ້ບັການແ
ກ້ໄຂທີ່ດີຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນເຫລົ່ານີ້ ຊື່ງທາງທະນາຄານພັດທະນາອາ
ຊີໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງໜ້ອຍດຽວ 
ວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນໂຄງການ 
ເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜົນກະ 
ທົບດ້ານລົບຂອງເຂື່ອນ ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຫລຸດ ໜ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຳໜັ້ນ ສັນຍາຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ນັກລົງ 
ທຶນວ່າ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ 
ການປະຕິບັດ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຂອງຂະ 
ແໜງພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະເທດລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ປະກົດຜົນເປັນ 
ຈິງ.

ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກໍ່ພິຈາລະນາໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 3 ແລະ ນ້ຳງຽບ 1 ພ້ອມທັງ
ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມແກ່ ໂຄງການກໍ່ສາງ 
ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຫລາຍແຫ່ງເຊັ່ນ
ວ່າ: ລະບົບ ສາຍ ສົ່ງ ນາ ບົງ - ອຸດອນ ຣາດຊະ ທານີ ຈາກ ພາກ 
ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດ ລາວ ໄປ ຍັງ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ລະບົບສາຍ 
ສົ່ງໄຟຟ້າບ້ານໂຊກປະໄລ່ (SokPleiku) ຈາກພາກໃຕ້ຂອງປະ

ເທດລາວໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມເປັນຕົ້ນ. ການໃຫ້ທຶນຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ ແກ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຕິດຕໍ່ກັນຈະ 
ເປັນການອຳນວຍເງື່ອນໄຂຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການພັດທະ
ນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫລາຍແຫ່ງໃນປະເທດ 
ລາວເຊັ່ນວ່າ: ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ເຊກະໝານ 1 ແລະ 
ເຊກະໝານ 3 ຊຶ່ງເປນັໂຄງການບໍ່ປະຕບິດັຕາມມາດຖານລະບຽບ
ການຂອງປະເທດ ຫລື ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານພັດທະ
ນາອາຊີ ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ສຳລັບປະເທດລາວ ຂອງທະ 
ນາຄານພັດທະນນອາຊີ ແຕ່ປີ 2007 ຫາປີ 2011 ທະນາຄານ 
ພັດທະນາອາຊີໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະ “ ສຶບຕໍ່ປະສົມປະສານ 
ເອາົການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລອ້ມ ທີ່ດເີຂົ້າໃນທກຸໆການດຳເນນີງານ 
ຂອງຕົນ ໂດຍການນຳເອົານະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນມາປະຕິບັດ ແລະ ໂດຍຜ່ານການປຶກ 
ສາຫາລືທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະ 
ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ໃຫ້ນຳເອົາມາດຖານຄ້າຍຄືກັນ ມາປະຕິບັດໃນ 
ທກຸໆໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ມຈີດຸສມຸໃສຊ່ບັພະຍາກອນທຳມະຊາດ “ເຖງິ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປະກົດວ່າ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະບໍ່ຜູກມັດ 
ໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຂົ້າກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ 
ສະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ນະໂຍ 
ບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີຄວນຈະສະເໜໃີຫທ້ກຸໂຄງການຮວ່ມກນັ 
ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທຶນທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ເຂົ້າໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຫລື ສະຖານ
ນີໄຟຟ້າ ຍ່ອຍປະຕິ ບັດຕາມມາດຖານຂອງຕົນ. ນອກເໜືອໄປ 
ກວ່ານັ້ນ, ກ່ອນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ 
ເພີ່ມເຕີມໃດໆ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກລາວ ກໍ່ 
ຄວນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງຄ້າງກັບໂຄງການ
ທີ່ມີຢູ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ 
ເສັດສິ້ນໄປສາກ່ອນ. ປະການສຸດທ້າຍ, ທະນາຄານພັດທະນາ 
ອາຊີ ຄວນຈະສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນງານ 
ຄວາມຄຶບໜ້າທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ກ່ອນທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ທທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ ໂຄງການເຂື່ອນ ແລະ 
ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໄຟຟ້າ ແຫ່ງໃໝ່ ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການ 
ດຳເນນີການ ຕໍ່ບນັຫາເຫລົ່ານີ້ ເປນັການສົ່ງສນັຍານເຕອືນ ລດັຖະ 
ບານລາວ ແລະ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນເອກະຊົນວ່າ ທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ຂະແໜງພະລັງ 
ງານໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ຫວ່ງວ່າ ມາດຖານຂອງມັນຈະສອດຄ່ອງ ຫລື 
ມີການຮັກສາຄຳໜັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບປະຊາຊົນ ຜູ້ໄດ້ຮັບ ຜົນກະ 
ທົບຈາກໂຄງການ ຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ.

ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ:
ການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກລາວ 
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ຫລາຍໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂາດການຕິດຕາມກວດ 
ກາໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ     
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນ ປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບ ການຂອງ ລາວ8 ໃນໄລຍະການທົບທວນໂຄງການ, 
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂື່ອນ ໄດ້ຮັບການລົງ ຄວາມເຫັນ 
ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຢ່າງສົມບູນ ແລະ ງົບປະມານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ກໍ່ມັກຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີກ່ອນ ທີ່ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາ
ກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມ ນຳການຕັດສິນໃຈວ່າ 
ຈະດຳເນນີການກບັໂຄງການ ຫລບືໍ່ ນັ້ນປະກດົວາ່ ເປນັການຕດັສນິໃຈຂອງ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ສຸດທ້າຍ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການ ໃນລະຫວ່າງມີການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະຫລັງການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອກວດກາວ່າ ກໍ່ສ້າງໂຄງ 
ການນັ້ນເປນັໄປຖກືຕາມລະ ບຽບການ ຫລບືໍ່ ການສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ສິດອຳນາດຂອງຫ້ອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ 
ໃນຂະບວນການທົບທວນໂຄງການ, ການຮັບປະກັນການຄວບຄຸມດູແລ 
ແລະ ການຕິດ ຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ບວກກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນການຕໍ່ອາຍຸໜັງສືອະນຸຍາດ ດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນຊ່ວງໄລຍະ 
ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງນັກພັດທະ ນາເຂື່ອນ. ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງ 
ການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ອາຍຸໜັງສືອະນຸຍາດດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ໃນຊ່ວງໄລຍະການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງນັກ ພັດທະນາເຂື່ອນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ 
ໂຄງການຂອງພວກເຂົາ ທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມ 
ສອດຄ່ອງໃນດ້ານການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກົດໝາຍລາວໃຫ້ 
ດີຂຶ້ນ.

ສະຫລຸບ
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ຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງ ໃນການປັບປຸງຂະບວນການວາງແຜນ, 
ເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການພັດທະນາໃໝ່ຄ່ອຍ ເປັນຄ່ອຍໄປ, ເສີມສ້າງຄວາມ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມ 
ກວດກາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ຄ້ຳປະກັນວ່າ 
ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກເຂື່່ອນຳເອົາຜົນ ປະໂຫຍດມາໃຫ້ຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ປະເທດຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ເພື່ອປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ  
ໃນນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນການ ຫລາຍຢ່າງ - ໃນນັ້ນລວມທັງ 
ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2  ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ 
ທີ່ມີໄວ້ໃນ ເອກະສານນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ໄປສູ່ການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ກໍລະນີສຶກສາ ໃນບົດ ລາຍງານສະບັບ 
ນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄລຍະຮອບວຽນຫລ້າສຸດຂອງ ການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫລວໃນ ການປະຕິ
ບັດຕາມມາດຖານຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຄືແນວໃດ ຫລື ແມ່ນ
ແຕ່ການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງລາວ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການ 
ຈັດຕັ້ງສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານລາວ ອາດຮູ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນ ການ

ນ້ຳເທີນ 2 ເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ແພງເກີນໄປ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຫາຫົນທາງປັດປ່າຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ການຊົດເຊີຍ, ການຍົກ ຍ້າຍ
ຈັດສັນ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ສຳລັບບັນດາ 
ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ ຍິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງຫລາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະ

ຍາວ.
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ແນ່ໃສ່ຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດແບບປະເພນີພໍແຕ່ກຸ້ມກິນຂອງຊົນນະບົດ 
ໄປສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ການຕະຫລາດ ແລະທຸລະກິດ 
ກະສິກຳ 1 ລັດຖະບານລາວ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ລົບລ້າງການກະສິກຳ 
ແບບເລື່ອນລອຍ ຫລື ກະສິກຳແບບເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ດັດແປງແກ້ໄຂການ 
ເຂົ້າເຖິງດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງຊຸມົຊນ ດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ດິນແລະ 
ການຍົກຍ້າຍ ບ້ານຈາກເຂດເນີນສູງ ໄປຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ ໃນເວລາທີ່ລັດ 
ຖະບານ ກຳລັງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ໂອກາດການສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍ 
ຄວາມກະຕຶລືລົ້ນເຊັ່ນ: ການຜະລິດພຶດເສດຖະກິດດ້ວຍການເຮັດສັນຍາ 
ກ່ຽວກັບກິດ ຈະກຳປູກຝັງ.
 ຜົນກະທົບຈາກນະໂຍບາຍເຫລົ່ານີ້ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນ 
ການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟາ້, ບໍ່ແຮ ່ແລະ ສວນປກູໄມ ້ທີ່ກຳລງັຄບຶໜາ້ 
ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ທົ່ງພຽງອຸດົມສົມບູນທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳຈູນການ 
ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ຊັບ 
ພະຍາກອນຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະນາກອນປ່າ ທີ່ມີປະຊາຊົນ
ເພິ່ງພາອາ ໃສຊຸດໂຊມລົງ. ໃນບາງເຂດພື້ນທີ່, ຊຸມຊົມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທບົຈາກໂຄງການສຳປະທານ ໄດຮ້ບັຄວາມທກຸທລໍະມານຈາກຜນົກະທບົ 
ຂອງການລົບລ້າງການກະສິກຳ ເຄື່ອນທີ່ ຫລື ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນມາ 
ແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງດຽວນີ້ ກໍ່ຍັງພາກັນດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຟື້ນຟູການຄ້ຳປ
ະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາຢູ່ຕໍ່ໄປ.
 ການນຳເອົາການປ່ຽນແປງເຫລົ່ນີ້ມາບັງຄັບໃຫ້ຊຸມຊົນເຂດຊົນ 
ນະບົດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາສັ້ນໆຄື ແນວ ນີ້
ເປັນການໂຍນເອົາບັນຫາເກີນຂິດຄວາມສາມາດຂອງຄົວເຮືອນທຸກ
ຍາກ ທີ່ຈະຮັບມືຕໍ່ ການປ່ຽນແປງແບບກະທັນຫັນຟ້າວຟັ່ງນີ້ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບການ ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດ ທ້ອງຖິ່ນມີຜົນ 
ເສຍຫາຍຢ່າງໃຫ່ຍ ຫລວງໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸມຊົມເຜົ່າສ່ວນ 
ໜ້ອຍອາ ໃສຢູ່ໃນເຂດ ເນີນສູງ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຫລາຍ 2
 ບົດບາດນີ້ໄດ້ສັງລວມໃຫ້ເຫັນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນນະໂຍບາຍ 
ສະເພາະດ້ານ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ 
ການລິເລີ່ມຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ ເກີດບັນຫາຫລາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດໃນປະເທດ 

ລາວ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ 
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູສູ່ສະພາບການປົກກະ
ຕິໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງວິຖີດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ໂດຍ ລວມຂອງ ລາວ. 

ຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ການປະຕິບັດ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໃນປະເທດລາວ

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່ສະໜັກໃຈ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນຫາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຂອງປະ
ຊາຊົນໄດ້ປະກົດມີຂຶ້ນ ເປັນເຫດການ ສຳຄັນຂອງປະຫວັດສາດລາວ 
ໃນສະໄໝກ່ອນ ແລະ ຫລັງສົງຄາມກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 
ພາຍໃນ ແລະ ແບບບໍ່ສະໜັກໃຈ ໃນລະຫວ່າງ 10 - 15 ປີ ຜ່ານມາ 
ມີຈຳນວນຕົວເລກເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຈຸດປະສົ່ງ ແນໃສ່ລົບລ້າງການປູກ
ຝັງແບບເລື່ອນລອຍ ແລະ ການຜະລິດຝິ່ນ ແນໃສ່ເພື່ອປັບປຸງການ 
ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ຊົນເຜົ່າສ່ວນ 
ໜ້ອຍໃນເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫລີກ ດ້ວຍວິທີການຍົກຍ້າຍເຂົາ 
ເຈົ້າໄປຢູ່ໃນ “ ເຂດຈຸດສຸມ “ ຫລື ລວມບ້ານເຂົ້າກັນ ແລະເພື່ອອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກກ່ານລວມເອາົຊມຸຊນົສວ່ນໜອ້ຍເຂົ້າກນັເປນັກອ້ນ
ເປນັ “ກຸມ່ສງັຄມົອນັດຽວ ກນັ“ ໂດຍທີ່ລດັຖະບານລາວໃຫຄ້ວາມໝາຍວາ່ 
ພົນລະເມືອງລາວລຸ່ມ3
 ການສຳຫລວດປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ 
ທີ່ສະຫະພັນປະເທດເອີລົບ/ທະນາຄານ ໂລກ ຫາກໍ່ປະຕິບັດຜ່ານ
ໄປໃນໜໍ່ໆນີ້ໄດ້ພົບວ່າ ການຍົກຍ້າຍຜົນລະເມືອງເຂດເນີນສູງ
ໄປຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍ ຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດລ້ຽງ (ເກີດຈະພະຍາດລະບາດ) ແລະ 
ມີອັດ ຕາການເຈັບເປັນສູງຂຶ້ນໃນກຸ່ມຊາວບ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍ. ການຍົກ 
ຍ້າຍນີ້ໄດ້ ເພີ່ມຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງມ
າກ່ອນ ແລ້ວ ແທນທີ່ວ່າຈະເປັນປັດໃຈຊ່ວຍໃຫ້ພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມຂອງພວກ ເຂົາມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ ໃນໄລຍະທົດສະ 

ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດລາວ: 
ເສັ້ນທາງເລືອກ
ບົດສະເໜໂດຍ Ernesto Cavallo* ໂດຍການປະກອບສ່ວນຈາກ Shannon Lawrence ແລະ Aviva Imho

ຈາກທັດສະນະຂອງຊາວບ້ານຕໍ່ການປະເມີນ ຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ  “ ຄວາມທຸກຍາກເກີດຂຶ້ນໃໝ່ “ 
ຊຶ່ງແມ່ນສະພາບຊໍາເຮື້ອແຕ່ໃດມາ ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຜົນມາຈາກເຫດ ການພາວະວິໄສຈາກພາຍນອກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊາວບ້ານ ຊຶ່ງຢູ່ 

ນອກເໜອືວໄິສທີ່ຊາວບາ້ນຈະສາມາດຄວບ ຄມຸໄດ,້ ໂດຍສະເພາະສະພາບດນິໄຟຟາ້ອາກາດ, ເສກິສງົຄາມ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ພະຍາດລະບາດ 
ຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ. ຍ້ອນສະພາບການນອກຕົວ ຊື່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດ ແລະ ຜົນ, ດັ່ງນັ້ນ 
ຄວາມທຸກຍາກ ຈຶ່ງມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບໄພວິບັດ, ເຄາະຮ້າຍຊະ ຕາກໍາ, ຜົນກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຜົນຮັບຂອງມັນຈຶ່ງມີທັງທາງກາຍະພາບ 
ແລະ ທາງຈິດໃຈ ໄປພ້ອມໆກັນ ທັງສອງຢ່າງ(ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ 
ພັດທະນາອາຊີ, ການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສປປ ລາວ 2001 )
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ວັດທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນ ໜ້ອຍທີ່ 
ຂາດຄວາມໜັ້ນຄົງຫລາຍສິບພັນຄົນໄດ້ ຮັບ 
ຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ສູນເສຍຊີວິດ
ໄປຍ້ອນຜົນກະທົບ ທີ່ເກີດຈາກການຍົກຍ້າຍ 
ຈັດສັນ ແລະ ໃນນັ້ນ ກໍ່ມີປະຊາຊົນຫລາຍ 
ຄົນອີກທີ່ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກ 
ຢູ່ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ 5.
 ໃນບາງກໍລະນີ,ຫລາຍຊຸມຊົນເຊັ່ນ: 
ຊຸມຊົນເຜົ່າ ບຣາວທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດເຂື່ອນ 
ນ້ຳກອງ 1 (ກະລຸນາເບິ່ງກໍ ລະນີສຶກສາ 
7) ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຜນການຍົກ 
ຍ້າຍຈັດສັນເຫລົ່ານີ້ຂອງລັດຖະບານ ກຳລັງ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຈາກການ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.ໃນເຂດ
ອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ ໃນເຂດເຂື່ອນເຊຂະໝານ 2 
ແລະ ເຊກອງ 4 ໃນເຂດໂຄງ ການພະລັງ 
ງານໄຟຟາ້ນ້ຳຕກົ 5 ແຫງ່, ຊາວບາ້ນໄດຖ້ກື 
ຍົກຍ້າຍ ຊຶ່ງຖືວ່າແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການ 
ລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍັງເປັນ ການ
ທະລຸແລວທາງໄວ້ເພື່ອການພັດທະນາເຂື່ອນ 
ໃນອະນາຄົດ (ກະລຸນາເລິ່ງ ກໍລະນີສຶກ ສາ 6 ແລະ 8).

ການລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ 

ການສົ່ງເສີມການປູກພຶດເສດຖະກິດ
ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ຫລື 
ການກະສິກຳບໍ່ຄົງທີ່ (ການເຮັດໄຮ່ ໜູນວຽນ) ແມ່ນລະບົບກະສິກຳ 
ຫລ້າຫລັງ ແລະ ເປັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນເນີນ ສູງ 6 
ແບບບໍ່ມີ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເກີດການສູນເສຍຄຸນນະພາບ. ນະໂຍບາຍ 
ຂອງລັດຖະບານລາວຫັນປ່ຽນເອົາການ ເຮັດໄຮ່ມາເປັນການເຮັດ 
ນາປີຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເອົາການຜະລິດພຶດເສດຖະກິດ ຫລື 
ການຜະ ລິດສວນໄມ້ ມາແທນ ເຖິງວ່າ, ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍຍັງ 
ມີສຶບ ຕໍ່ປະຕິບັດກັນຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກໍ່ແມ່ນ 
ໃນເຂດເມືອງທຸກຍາກທີ່ສຸດກໍ່ຕາມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈຳກັດການ 
ເຮັດໄຮ່ເລື່ອນ ລອຍດ້ວຍວິທີການຈັດສັນທີ່ດິນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການ 
ຂາດອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຫລາຍເຂດຂອງປະເທດ 
7 ໃນຫລາຍ ກໍລະນີ, ຜົນກະທົບຈາກການລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນ 
ລອຍ ມີຄວາມໜັກ ໜ່ວງຮ້າຍແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຂາດການເຝິກອົບຮົມ, 
ສິນເຊື່ອ ແລະ ຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນພຶດເສດ ຖະກິດ ແລະ ເປັນການ
ບັ່ນທອນໂອກາດທຳມາຫາກິນຂອງຊາວບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ.
 ການສຳຫລວດປະເມນີຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍ່ສງັຄມົ ທີ່ປະ 
ຕິບັດໂດຍສະຫະພັນເອິຣົບ/ທະນາ ຄານໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະ 
ນະທີ່ການຜະລິດພືດເສດຖະກິດການຄ້າເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນຢາງພາລາ 
ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ການປູກສາລີຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຫລື ການປູກກາ 
ເຟຢູ່ແຂວງເຊກອງ ອາດຈະສ້າງ ໂອກາດເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຊາວນາ 
ຊາວສວນຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ໃນຂະໜາດດຽວກັນນັ້ນ ມັນກໍ່ນຳເອົາ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນມາສູ່ຊາວນາຊາວສວນອື່ນໆ, 
ການປກູພດຶເສດຖະກດິສວ່ນໃຫຍ່ແລວ້ ຈະ ສາ້ງປະໂຫຍດໃຫແ້ກຊ່າວນາ 

ທີ່ມີຖານະດີ ແລະ ມີການພົວພັນໄດ້ດີ ທີ່ສາມາດມີເງື່ອນໄຂໃນການລົງ 
ທຶນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ການພົວພັນການຕະຫລາດໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດໄດ້. ສ່ວນຊາວນາຊາວ ສວນ ທີ່ທຸກຍາກມັກຈະເປັນໜີ້ເປັນ
ສິນໃນການຜະລິດພຶດເສດຖະກິດເພື່ອປ້ອນຕະຫລາດ ຊຶ່ງສິນຄ້າມີລາ 
ຄາຕົກຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ ຫລື ບໍ່ມີຜູ້ຊື້ຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເລີຍ 8  
ຖ້າການປູກພຶດເສດຖະກິດຊະນິດດຽວໄດ້ ຮັບການສົ່ງເສີມຄືດັ່ງ ກໍລະນີ
ທີ່ມີການລິເລີ່ມການຍົກຍ້າຍຈັດສັນບ້ານ ແລະ ການລວມບ້ານເຂົ້າກັນ 
ໃນ ຫລາຍແຫ່ງເວລານັ້ນ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ ກໍ່ຈະຫັນ 
ໄປອີງໃສ່ສິນຄ້າຊະນິດດຽວ ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບ ແທນບໍ່ແນນ່ອນໃນອະນາຄົດ.
 ການຂາດພື້ນທີ່ທົ່ງພຽງທີ່ເໝາະສົມແກ່ການເຮັດນາຢູ່ໃນປະເທດ
ລາວໝາຍເຖງິຂໍ້ຈຳກດັໃນການເຮດັໄຮ ່ໃນເຂດເນນີສງູ ສາມາດເຮດັໃຫ້
ປະຊາຊົນມີທາງເລືອກໜ້ອຍ ເພື່ອຜະລິດອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງ 
ພວກເຂົາ. ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການ 
ຈຳກັດພື້ນທີ່ທຳນາ ໃນເຂດທົ່ງພຽງຢູ່ ອ້ອມແອ້ມໂຄງການນ້ຳທາ 1, 
ນ້ຳເທນີ 2 ແລະ ເຊຂະໝານ ຕວົຢາ່ງໃຫເ້ບິ່ງ (ກລໍະນສີກຶສາ 1, 4 ແລະ 
10 ) ບັນຫານີ້ ມີແຕ່ຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດ ເນີນ 
ສູງ ເພາະວ່າຊາວບ້ານຈະພາກັນ ຫລັ່ງໄຫລໄປຫາເຂດພື້ນທີ່ເນີນສູງ 
ເພື່ອປູກເຂົ້າຖ້າວ່າເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງບໍ່ມີ.

ຫລຸດຜ່ອນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ນບັແຕປ່ ີ1996 ເປນັຕົ້ນມາ ລດັຖະບານລາວໄດດ້ຳເນນີໂຄງການແບງ່ 
ດິນແບ່ງປ່າ ໂດຍແນໃສ່ຫັນປ່ຽນ ລະບຽບການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຄືນໃໝ່ 
ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນດ້ານຊັບສິນມີຄວາມໜັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນທາງການ  
ເພື່ອເພີ່ມປະສດິທພິາບການຜະລດິ(ໂດຍຊາວນາ ແລະ ນກັລງົທນຶ) ແລະ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເກັບພາສີ ( ຈາກຊາວນາຊາວສວນ 
ແລະ ນັກລົງທຶນ ) ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນປີ 2004 ຄາດຄະເນວ່າ 50% 
ຂອງຈຳນວນ ບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນຂະບວນການ 
9 ແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າ ບາງເທື່ອກໍ່ໄດ້ສູນເສຍທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເດັກນ້ອຍເກັບຜັກທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດສະລັບຕໍເຟືອງໃນທົ່ງນາຍາມແລ້ງ. ແນ່ນອນວ່າ ຫຼັງຈາກ 
ການສ້າງເຂື່ອນ ນ້ຳທາ 1 ສຳເລັດແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດຫາຜັກທຳມະຊາດຄືແນວນີ້ໄດ້ຕໍ່ໄປອີກແ
ລ້ວ: ພາບໂດຍ Carl Middleton
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ທີ່ພວກເຂົາເຄີຍມີມນເມື່ອກ່ອນ. ການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານໃນ
ຂະບວນການນີ້ມີຈຳກັດ ແລະ ການຈັດສັນມັກຈະດຳເນີນໄປໃນໄລຍະ 
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມໜ້ອຍ ໂດຍບໍ່ມີການກວດກາແຕ່ 
ຢາ່ງໃດເລຍີ10 ການແບງ່ດນິແບງ່ປາ່ ຍງັໄດ ້ນຳມາໃຊເ້ປນັເຄື່ອງມສືຳ 
ຄັນ ເພື່ອ “ສ້າງຄວາມໜັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ເຂດເນີນສູງ ໂດຍຈຳກັດຮອບວຽນ 
ການເຮັດໄຮ່ລົງເປັນສາມປີ, ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ດິນຟື້ນຄືນສູ່ຄວາມສົມ 
ບູນໄດ້ອີກຕື່ມ ເຮັດໃຫ້ທາດອາຫານຂອງພືດ ສູນເສຍໄປ, ໃນທີ່ສຸດ 
ຜົນຜະລິດຈະຫລຸດລົງ ແລະ ຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ກໍ່ຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນ.
 ທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາ 
ກອນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນຈາກການອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ສຳປະທານດິນ ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ,ກິດຈະການບໍ່ ແຮ່, 
ກິດຈະການປ່າ ໄມ້ ແລະ ສ່ວນປູກໄມ້ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນກິດຈະການ 
ບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສວນປູກໄມ້ໃນໄລຍະຫ້າປີຫລັງໄດ້ 
ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນລາວ ໂດຍມິຫຸ້ນສ່ວນໃຫ່ຍຂອງ 
ການລົງທຶນ ໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະ  ເທດໃນປະເທດລາວ12.

ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ໃນໄລຍະໜໍ່ໆຜ່ານມານີ້, ຂະແໜງພະລັງງານນ້ຳໃນປະເທດລາວ ໄດ້ 
ບັນລຸການດຳເນີນໂຄງການເຂື່ອນ ໃຫ່ຍຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ 5 ແຫ່ງທີ່ 
ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ເກືອບຈະຮອດຈຳນວນ 15 ແຫ່ງທີ່ຢູ່ໃນ 
ໄລຍະການວາງແຜນທີ່ກຳລັງຄຶບໜ້າໄປເປັນຢ່າງດີ. ໂຄງການເຂື່ອນ 
ເຫລົ່ານີ້ ຕົ້ນຕໍແນໃສ່ຜະລິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຜົນ
ກຳໄລທີ່ປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໃຫ່ຍ ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບລາຍຮັບ 
ຈາກການ ຂາຍພະລງັງານໄຟຟາ້ ເພື່ອມອບໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານສວ່ນກາງ. 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດ ໄວ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້
ວ່າ ເຂື່ອນໃຫ່ຍສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ ຍ້ອນມີການບົກຍ້າຍຈັດສັນ, ການສູນເສຍການປະມົງ ແລະ 
ບັນຫາຄຸນນະພາບນ້ຳ ທີ່ມັກຈະມີຕາມມາຈາກໂຄງການພະລັງງານ ໄຟ 
ຟ້ານ້ຳຕົກ, ການບໍ່ມີຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນັກພັດທະ
ນາໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບເຫລົ່ານີ້ຫລຸດຜ່ອນລົງ ຢ່າງມີປະສິດທິ 
ຜົນໄດ້ ທັງບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍ ສິ່ງທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ສູນເສຍໄປນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີ
ດຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກ
ເຂື່ອນມີຄວາມໜັກໜ່ວງຫລາຍຂຶ້ນ.

ກິດຈະການບໍ່ແຮ່
ການສຳປະທານບໍ່ແຮ ່ເປນັການຢດຶເອາົຊບັພະຍາກອນທີ່ດນິ, ປາ່ໄມ ້ແລະ 
ນ້ຳ ໄປຈາກຊາວບາ້ນ ເພື່ອ ສວຍໃຊໃ້ຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດແກສ່ວ່ນຕວົ ຊຶ່ງ 
ເປັນການເຮັດໃຫ້ຖານຊັບພະຍາກອນຂອງຊາວບ້ານ ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍ 
ລົງ. ໃນຫລາຍປີໜໍ່ໆຜ່ານມານີ້, ບໍ່ຄຳ ແລະ ທອງແດງສຳຄັນບາງແຫ່ງ 
ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືຜະລິດແລ້ວ ແລະ ຍັງມີອີກຫລາຍແຫ່ງ 
ກໍ່ແມ່ນນອນຢູ່ໃນແຜນການລົງມືການຜະລິດແລ້ວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລວມທັງ 
ໂຄງການຫລອມແຮ່ອາລຸຍມີ ນຽມ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ປີ 2006  
ໃນປະເທດລາວ13 ມີການສຳປະທານບໍ່ແຮ່ທັງໝົດ 121 ແຫ່ງອັດ 
ຕາການສົ່ງອອກທອງ ແລະ ຄຳ ກວມເອົາເກືອບ 60% 
ຂອງອັດຕາສົ່ງອອກທັງໝົດ ໃນປີ 2007 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2004 
ເຖິງ 10% ສະເພາະແຕ່ໃນເຂດເໜືອຂອງແຂວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ  

ຄື ໃນເຂດອ່າງ ນ້ຳງື່ມ - ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນ 
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 6,000 ກມ2 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 13 ປີຕໍ່ໜ້າ ( ຫລື ກວມເອົາ 35% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ) 
ຂອງເຂດສຳປະ ທານບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ 2006 ຊຶ່ງ 
ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນນອນ ຢູ່ໃນການ ຄອບຄອງ 
ຂອງບໍລິສັດບໍ່ຄຳ/ທອງແດງພູເບ້ຍຈຳກັດຂອງອົດສະຕຣາລີ. ການສຳ 
ປະທານບໍ່ແຮ ່ແລະ ພື້ນທີ່ ຂອງອາ່ງເກບັນ້ຳພະລງັງໄຟຟາ້ ນ້ຳຕກົໃນ ອະນາ 
ຄົດສ່ວນນຶ່ງກໍ່ແມ່ນທັບຊ້ອນກັບພື້ນທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນ 
ຫາຄຸກຄາມຕໍ່ຄຸນະພາບນ້ຳ ແລະ ທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານ (ກະລຸນາ 
ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ 5)

ການຕັດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ການເຮັດສວນປູກໄມ້
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວເວົ້າວ່າ ຕົນເອງວາງແຜນເພີ່ມທະວີພື້ນ
ປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ ຈາກ 40% ຂຶ້ນເປັນ 70% ພາຍໃນປີ 2020 
ແຕ່ການຕັດໄມ້ທ່ອນໃນປ່າທໍາມະຊາດ ທີ່ຍັງມີເຫລືອຢູ່ ໂດຍບໍລິສັດ 
ຂອງທະຫານລາວ ແລະ ທະຫານຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ຍັງ
ຄົງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ລົດລະ 16 ການ ຕັດໄມ້ທ່ອນມັກຈະເຊື່ອມ
ໂຍງກັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ສະເໜີ: ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດອ່າງນ້ຳທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ 
ເມື່ອບັນຫາການຕັດໄມ້ທ່ອນ ຫາກເກີດຂຶ້ນໃນເຂດ ແຫລ່ງນ້ຳ ມັນກໍ່ເປັນ 
ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຢູ່ 
ແລະ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງ.
 ການເພີ່ມທະວີພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ມີຈຸດປະສົງມາຈາກການ ເຮັດສວນ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອປກູຊະນດິພນັໄມໃ້ຫຍ່ ໄວ ແລະ ຕົ້ນໄມອ້ດຸສາຫະກຳການ 
ແຜ່ຂະຫຍາຍການຕັດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ສວນປູກໄມ້ຖືວ່າ ເປັນການປຸ້ນລະ 
ດົມເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງນີ້ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລາຍຮັບ ຊົນນະບົດຂອງພວກເຂົາເຖິງ 40%17 
ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານເນື້ອທີ່ ດິນ 
ໃນຂອບເຂດກວາ້ງຂວາງໃຫແ້ກບ່ລໍສິດັຂອງຈນີ, ຍີ່ປຸນ່, ອນິເດຍ, ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ໄທ ເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອເຮັດ ສວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: 
ຕົ້ນຢາງພາລາ (ຢາງກະຕັງກະຕີ້ວ) ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ເພື່ອ 
ຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ຕົ້ນໜາກເຍົາ, ຕົ້ນອ້ອຍ, ຕົ້ນນ້ຳມັນປາມ ແລະ 
ມັນຕົ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຊີວະພາບ18 
ຂອງສາກົນທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍໂຕ. ຄາດວ່າທີ່ດິນຫລາຍ 
ກວ່ານຶ່ງລ້ານເຮັກຕາ(ຫລື ປະມານ 4% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນ ຂອງປະ 
ເທດລາວ) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານ ເຮັດເປັນສວນ ປູກໄມ້ 19 
ການສຶກສາວິໄຈ 20 ທີ່ຫາກໍ່ຜ່ານໄປໜໍ່ໆນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ແຈ້ງວ່າ ການເຮັດສວນປູກໄມ້ ໄດ້ທຳໃຫ້ປະຊາຊົນສູນເສຍການເຂົ້າ 
ເຖິງສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງ ຫລື ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດ ທີ່ ຮັບໃຊ້ການ 
ດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ໃນນັ້ນ ກໍ່ລວມທັງເຂດເນື້ອທີ່ ເຮັດໄຮ່ໃນ 
ເຂດ ເນີນສູງ, ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຟືນ ແລະ ວັດຖຸກໍ່ 
ສ້າງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈຂອງ 
ພວກເຂົານຳອີກດ້ວຍ.
 ຊາວບ້ານນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກດ້ານ. ຕົວຢ່າງ 
ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ ຕາມແຄມນ້ຳຫີນບູນຕອນໃຕ້ 
ໄ ດຮ້ບັ ຄວາມເສຍຫາຍຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຈາກໄພນ້ຳຖວ້ມ ແລະ ການເຊາະ 
ເຈື່ອນ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ-ຫີນບູນ 
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຫລົ່ານີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ຫັນໄປອາໃສການເຮັດໄຮ່ຢູ່ 
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ໃນເຂດເນີນສູງ ເພື່ອຫາລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ຢ່າງ 
ໃດກໍ່ຕາມ, ພື້ນທີ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ການປູກຝັງ 
ກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຂົ້າ ໃນການເຮັດ 
ສວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ທີ່ບໍລິສັດຜະລິດເຈ້ຍໂອຈີເປັນເຈົ້ນຂອງ (Oji 
Pulp and Paper) (ກະລຸ ນາເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາທີ 3)

ຜົນສະທ້ອນຈາກນະໂຍບາຍເຫລົ່ານີ້
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຢຶດເອົາຊັບສິນທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນມາ 
ໃຊ້ສ່ວນລວມ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້
ໃຫ້ທຶນຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນພາໃຫ້ເກີດການທຳລາຍມ້າງ 
ເພຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນາທຳ ແລະ ລະບອບຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ເຄີຍມີ
ມາແຕ່ກອ່ນ, ການສູນເສຍເອກະລັກ ຂອງຊຸມຊົນ, ເຮັດໃຫ້ເກິດຄວາມ 
ຊັບສົນ ແລະ ຄວາມ ບໍ່ໜັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາ ຫານ ແລະ ລາຍຮັບ 
ການ ສູນເສຍການ ດຳລົງຊີວິດແບບປະເພນີຮີດຄອງເດີມ ເປັນການສູນ 
ເສຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍດ້ານຍິ່ງກວ່າ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ພຽງຢ່າງດຽວ; ມັນລວມໄປເຖິງຄວາມອ່ອນເພຍເປ້ຍລ່ອຍຂອງຄອບ
ຄວົ ແລະ ໂຄງສາ້ງແຮງງານ ແລະ ການປກົຄອງທີ່ປິ່ນອອ້ມການດຳລງົ
ຊີວິດ. ນອກນັ້ນ ມັນກໍ່ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ ເຫັນຢູ່ໃນການບັ່ນທອນທຳລາຍເຄົ້າ
ໂຄງວັດທະນາທຳ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ກຳນົດຮາກຖານແນວຄິດຈິດຕະ 
ສາດ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດກັນມາເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນຂອງຕົນ 
ເທື່ອລະໜ້ອຍ.
 ໃນເມື່ອເຫດການເຫລົ່ານີ້ ເປນັບນັຫາ ກະທບົກະເທອືນໃຫແ້ກຊ່ວີດິ 
ຈິດໃຈຂອງ ພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າສ່ວນ ໜ້ອຍໃນ ເຂດເນີນສູງຫລາຍ
ກວ່າຊາວນາລາວທີ່ຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ. ຜູ້ມີໂອກາດ ເງື່ອນໄຂຫລາຍ 
ກວາ່ ເພື່ອປບັປຽບວທິກີານດຳລງົຊວີດິແບບປະເພນ ີຂອງຕນົ ເຂົ້າກບັສະ
ພາບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດຕະຫລາດທີ່ທັນສະໄໝນັ້ນ 21 

ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະ ທົບທາງດ້ານລົບ 
ໃນລະດັບໃດນຶ່ງຕໍ່ກຸ່ມ ຄົນລາວທີ່ເປັນຊົນ
ເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

ເສັ້ນທາງເລືອກຕ່າງໆ
ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງມວນມະນຸດຂຶ້ນຢູ່ກັບ 
ການເຂົ້າເຖິງວິຖີການດຳລົຊີວິດທີ່ຍືນ
ຍົງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ 
ໃນປະເທດລາວກໍ່ຄືໃນຫລາຍປະເທດອື່ນໆ 
ໃນໂລກ ທີ່ກຳລງັພດັທະນາ, ການດຳລງົຊ ີ
ວິດໃນເຂດຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງມີຄວາມ 
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຜະລິດກະ 
ສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຊັບ 
ພະຍາກອນລວມ ທີ່ທຸກຄົນມີຄືກັນເຊັ່ນ: 
ທີ່ດິນ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊເປັນຕົ້ນ 
ອີງໃສ່ສະພາບການສະເພາະຂອງຊຸມ 
ຊົນເຂດຊົນນະບົດ ສ່ວນຫລາຍ ໃນບັນດາ 
ເມືອງທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວ, 
ປດັໃຈສຳຄນັທີ່ສດຸກໍ່ຄ ືການຄ້ຳປະກນັດາ້ນ 
ສະບຽງອາຫານ ເພາະສະນັ້ນ ການຮັກ
ສາການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ 
ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາແຫ່ງ ການຄ້ຳ 

ປະກັນ ດ້ານສະບຽງອາຫານໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍ່ທັນມີ ຈະຕ້ອງເປັນໜ້າ 
ທີ່ໃຈກາງຂອງ ວຽກງານ ສະໜັບສະໜູນແກ່ຄົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນ
ະບົດ ຄວາມສາມາດໃນການ ຟື້ນຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຂອງຊຸມຊົນ ກໍ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໂດຍ ຜ່ານ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຮາກ ຖານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງ 
ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ 
ປາຖະໜາຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
 ຢູ່ໃນສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວນີ້, ແນວຄວາມຄິດຂອງການ 
ດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງປະກອບດ້ວຍ ປັດ ໃຈຕ່າງໆຄື ກ) ຄວາມຍືນຍົງ 
ທາງ ດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ຂ) ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິທີ່ປາສະຈາກ 
ການເພິ່ງພາອາໃສການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກ ຄ ) ສິດໜັ້ນຄົງໃນ
ການຄອບຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ທີ່ດິນ,ປ່າໄມ້, ຫ້ວຍນ້ຳ ລຳ 
ເຊ) ງ) ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແທດເໜາະອີງຕາມລະບົບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ ແລະ 
ຈ) ອິດສະຫລະພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
 ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂ ໃນການສະ ແດງອອກຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ສ່ວນລວມ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ຊຸມຊົນຢ່າງຍຸດຕິທຳ ແລະ ສະເໜີພາບ.
 ການທີ່ຊຸມຊົນມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ,
ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈຳ 
ເປັນພື້ນ ຖານ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງຂອງຊຸມຊົນຈາກການ
ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ຈາກປັດໃຈພາຍນອກ ຈາກສະຖານະການຄືແນວນັ້ນ, 
ຊາວ ບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການເຊດີຊໃູຫມ້ຄີວາມ ເຂັ້ມແຂງດຂີຶ້ນ. ເພື່ອຮບັມກືບັ 
ການປ່ຽນແປງ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດເງື່ອນ ໄຂໃໝ່ 
ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ ລັດຖະ 
ບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການດຳລົງ 

ຊາວບ້ານຕຶກກະດຸ້ງຫາປາຢູ່ແຄມນ້ຳຫີນບູນໃກ້ກັບບ້ານທົ່ງລົມ: ພາບໂດຍ David J.H. Blake
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ຊີວິດແບບຍືນຍົງໃນປະເທດລາວ ແນ່ນອນວ່າ,ໂຄງການຕ່າງໆຮ່ວມມື 
ກັບລັດຖະບານລາວ ອາດໄດ້ທຳການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້
ທິດທາງເຫລົ່ານີ້ມາແລ້ວຈຳນວນນຶ່ງ.

ການພິຈາລະນາໂອກາດເງື່ອນໄຂການຜະລິດພືດເສດຖະ

ກິດຂະໜາດ ນ້ອຍຂອງຊາດນຊາວສວນ
ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄວນພິ ຈາລະນາເອົາການຜະລິດພຶດ 
ເສດຖະກິດ ຂອງລະບົບການດຳລົງຊີວິດແບບຫລາກຫລາຍຂອງຊາວ
ໄຮ່ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ມາເປັນອົງປະກອບພຽງອັນດຽວ ໂອກາດ 
ເງື່ອນໄຂເພື່ອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢູ່ໃນ ສະພາບພື້ນທີ່ພູມີປະເທດ 
ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຂດເນີນສູງ ທີ່ຄວາມ 
ເໜາະສົມສຳລັບຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພັນກະສິກຳປ່າໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳປອດສານເຄມີ, ຫັດ 
ຖະກຳ ແລະ ສັດລ້ຽງເປັນຕົ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອ ການ 
ພັດທະນາ ຮັບຮູ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການພັດທະ 
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດວ່າ “ ການເຕີບໂຕຢ່າງສະໜໍ່າສະ 
ເໜີຂອງວຽກງານກະສິກຳ ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ 
ຊາວຊົນນະບົດ ແລະ ມີຜົນໂດຍ ທາງອ້ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ “ 
ບົດລາຍງານໄດ້ ຢິບຍົກເອົາການສົ່ງ ອອກແບບຍືນຍົງດ້ານເຄື່ອງປ່າ 
ຂອງດົງກາເຟອາຣາບີກາ, ເຂົ້າມະລິປອດສານເຄມີ ແລະຜົນຜະລິດ 
ທີ່ບໍ່ທັນ ໄດ້ປຸງແຕ່ງຂຶ້ນມາສະເໜີ ເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຶດຈຳນວນນຶ່ງ 
ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍປະກອບປັບປຸງລາຍໄດ້ ຂອງປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ 
ໃນປະເທດ ລາວ 22 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 ສິ່ງສຳຄັນ ລັດຖະບານລາວ ຄວນຮັບປະກັນຕອບສະໜອງການບໍລິ 
ການທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ - ເຊັ່ນວ່າ ການສົ່ງເສີມ/
ການຄົ້ນຄວ້າ, ລະບົບສິນເຊື່ອ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕະຫລາດເປັນ 
ຕົ້ນ - ໃຫ້ແກ່ ຊາດບ້ານທີ່ດຳເນີນການຜະລິດພຶດຊະນິດໃໝ່ ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກ 
ນິກການປູກຝັງໃໝ່ ທີ່ບໍ່ທັນຄຸ້ນເຄີຍມາກ່ອນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ສິ່ງທີ່ດີ 
ກໍ່ຄື ປະເທດລາວ ຄວນສຶກສາເອົາຕົວຢ່າງຂອງປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ 
ໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ສ້າງແຜນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ 
ແກ່ຊາວສວນ ໃນເວລາທີ່ລາຄາຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າ.
 ກຸ່ມຊາວນາຊາວສວນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທຳການຜະລິດຂະ
ໜາດນອ້ຍ ໂດຍແມນ່ພວກເຂາົເຈົ້າຈດັຕັ້ງ ກນັເອງ ຫລຈືດັຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍຮບັ 
ການຊຸກຍຸ້ສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະ 
ນາສົ່ງເສມີ ເພື່ອເຮດັໃຫກ້ານຜະລດິ, ການເກບັກຽ່ວ,ການປງຸແຕງ່ ແລະ 
ການຕະຫລາດ ສຳລັບພຶດ ຜົນຊະນິດໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບັນດາ 
ສະມາຄົມຊາວນາຊາວສວນເອກະລາດເຫລົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ 
ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ; ແລກປຽ່ນຄວາມຮູແ້ລະ ປກົປອ້ງສດິທຂິອງ ເຂາົເຈົ້າໄດ.້

 ກົນໄກທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ 
ລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງມີບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ
ໃນ ສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປູປຝັງປົກກະຕິມັກຈະບໍ່ຄົບ
ຖ້ວນສົມບູນ (ຂາດລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຈຳ
ເປັນທາງດ້ານຄຸນຄ່າຂອງດິນ, ໂຄຕາ (ຈຳນວນອະນຸມັດ
ທາງການ ຫລ ືລາຄາ) ບໍ່ສາມາດບງັ ຄບັໃຊໄ້ດຕ້າມກດົໝາຍ
ຂອງລາວ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມັກຈະເປັນການເອົາລັດ 
ເອົາປຽບຊາວນາຊາວສວນຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ການ
ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດ 

ໝາຍ. ໃຫ້ແກ່ຊາວນາ ຊາວສວນລາວ ຈະປັນການຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຜະລິດພຶດເສດຖະກິດແທນ 
ທີ່ວ່າ ຈະປະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໜີ້ເປັນສິນ.ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມກະສິ 
ກຳ ຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຊາວນາ ຊາວສວນ ໃນການເຈລະຈາ 
ເຮັດສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແທນທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ 
ໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຫລື ນັກລົງທຶນ ລັດຖະບານລາວ ຄວນສ້າງ ນະ
ໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ປັບປຸງການກວດ 
ກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍາ ແລະ ການສຳປະທານຕ່າງໆ ເພື່ອ
ເພີ່ມທ່າແຮງຜົນຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ 
ສ້າງໂອກກາດເງື່ອນໄຂອັນດີໃຫ້ ແກ່ຊາວນາຊາວສວນ.

ການຫລຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່ສະໜັກໃຈ
ການໃຊວ້ທິກີານບງັຄບັໃນການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຫລກັຖານ ທີ່ມເີພີ່ມຂຶ້ນຢາ່ງ 
ຫລວງຫລາຍໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂດຍບໍ່ສະໜັກໃຈ 
ດັ່ງຕົວຢ່າງ ທີ່ເກີດມາຈາກການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ໂຄງ 
ການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນັ້ນ ກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບທົ່ວໄປ ໃນດ້ານ 
ລົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ລະບົບສັງ ຄົມ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນາທຳ 
ຂອງຊຸມຊົນຫລາຍແຫ່ງ23 ເພື່ອຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຖືກດຶງ ເຂົ້າ 
ໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະໜັບສະໜູນ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່
ສະໜກັໃຈນັ້ນ, ອງົການຈດັຕັ້ງ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ມຄີວາມຈຳເປນັຈະຕອ້ງເອາົໃຈ
ໃສ່ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ແນວຄິດຈິດໃຈຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າ 
ໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງຕົນ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດລາວ 
ອັນນີ້ແມ່ນລວມທັງຄວາມ ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ 
ເຊິ່ງ ກຽ່ວກບັວທິກີານດຳລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ຈາກແນວຄດິ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຮັບຮູ້ສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ 
ໃນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການພັກອາໃສ ແລະ ການມີສິດທິໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ 
ທຳການຜະລິດ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ ຂຶ້ນກັບລັດຖະ 
ບານ (NGOs) ອງົການໃດທີ່ບໍ່ທນັໄດວ້າງ “ ລະບຽບຫລກັການປະຕບິດັ 
“ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນ ເວລາຜະເຊີນກັບບັນຫາ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ
ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ສະໜກັໃຈ ທີ່ອາດຈະເກດີຂຶ້ນກໍ່ຄວນເຮດັ ໄວ.້
 ສິ່ງຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນອັນນຶ່ງທີ່ຄວນຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ 
ກໍ່ຄືການສຶກ ສາວິໄຈກ່ຽວກັບມູນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການສົ່ງ
ເສີມວຽກງານພັດທະນາໃນເຂດເນີນສູງໂດຍທຽບກັບການຍ້າຍຈັດສັນ
ຊຸມຊົນຈາກເຂດເນີນສູງໄປຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ຕາມແຄມທາງນອກ 
ນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ ສຶກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງຊາດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ 
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ສວນປູກໄມ້ ໂດຍທຽບກັບ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ/ຕົ້ນທຶນ ລວມທັງການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນບ້ານ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ນາເຂົ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງທີ່ມີຄ່າ ຫາກເຫັນ

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະໂຄງການບໍ່ແຮ່ທີ່
ນຳໃຊ້ທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ(ເຂັ້ມທຶນ) ສາມາດຕອບສະໜອງ 
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວໄດ້ໃນຈຳນວນຈຳກັດ
ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວິທີທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ
ເຕີບໂຕ ຫືຼ ການປັບປຸງການ ພັດທະນາມະນຸດແຕ່ປະການໃດ
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ວ່າມີຊ່ອງທາງໃນການເຈລະຈາກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະບານ (INGOs) ກໍ່ຄວນສວຍໃຊ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ຕົວຢ່າງ ການເຈ 
ລະຈາເຫລົ່ານີ້ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນ ດ້ວຍການ 
ຕອບສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫລື ການກຳນົດເຂດທີ່ຕັ້ງ ຊຶ່ງເປັນ 
ທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ ເຂດສຳປະທານ.

ການປົກປ້ອງທີ່ດິນຊາວນາສວນບຸກຄົນ 

ແລະ ທີ່ດິນຊຸມຊົນ
ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນໃນບ້ານ ສ່ວນຫລາຍເຊັ່ນ:ປ່າໄມ້ ທີ່ດິນປ່າເລົ່າ 
ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊ ແມ່ນຊັບສົມ ບັດລວມໜູ່, ສວນນາເຂົ້າ 
ແລະ ທີ່ດິນປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ 
ຜືນໄຮ່ໜູນ ວຽນ ຮັກສາໄວ້ແຫ່ງສະຖານະພາບໃດນຶ່ງທາງສັງ
ຄົມ ຫລື ພາວະດ້ານອື່ນ ອີງຕາມປະເພນີວັດທະນະ ທຳທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່ ໃນເຂດທີ່ການ ດຳລົງຊີວິດຍັງສຶບຕໍ່ອີງໃສ່ການ
ເຮັດໄຮ່ນັ້ນ ຊາວບ້ານຄວນ ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ກຳ
ນົດ “ ເຂດນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ “ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດດິນ 
ບ້ານຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄອບຄົວຈຳນວນ
ນຶ່ງ ທຳການຜະລິດກະສິກຳເຄື່ອນທີ່ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງພຽງພໍ 
ເພື່ອຮັກສາໄລຍະເວລາໜູນວຽນ ທີ່ປັບສະພາບໄປຕາມລັກສະນະ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດກໍ່ແມ່ນ 7 ຫາ 10 ປີ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຊັ
ບພະຍາກອນທຳມະຊາດເສື່ອມ ຄຸນນະ ພາບລົງ.
 ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ ແລະ ຈັດສັນ
ທີ່ດິນຄວນດຳເນີນການປະເມີນພົນລະເມືອງ ແລະ ປະລິມານໃນການ 

ຜະລດິ ຂອງດນິກອ່ນ ແລະ ໃນເວລາດຽດກນັນັ້ນ ກໍ່ຈຳເປນັຈດັເຂດນເິວດ 
ກະສິກຳຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອກຳນົດທ່າແຮງການນຳໃຊ້ດິນ “ຖ້າ 
ຫາກວາ່ມຄີວາມຈຳເປນັຕອ້ງໃຫຊ້າວ ໄຮຊ່າວນາຢດຸເຊາົການເຮດັໄຮ.່ 
ກໍ່ຄວນຈະກຳນົດວິທີການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສມາດຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນ 
ໄປສູ່ອາຊີບອື່ນ ແລະ ທາງເລືອກຫລາຍດ້ານໃນການສ້າງລາຍຮັບ.
 ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນຈາກຊຸມຊົນຊາວນາຊາວສວນ ແລະ
ບໍລິສັດ ເອກະຊົນມີຫລາຍຂຶ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ ສິດທິຂອງຊຸມຊົນໃນການ 
ນຳໃຊທ້ີ່ດນິ ແລະ ການເຂົ້າເຖງິປາ່ໄມ ້ແລະ ຫວ້ຍນ້ຳລຳເຊ ມຄີວາມບໍ່ໜັ້ນ 
ຄົງ ທີ່ສຸດ ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວນໃຫ້ມີກໍ່ຄື ວິທີທາງຕ່າງໆທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ 
ແກ່ “ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ “ ໃນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຮັບຮູ້
ກຽ່ວກບັສດິທຂິອງຊມຸຊນົທອ້ງຖິ່ນຕໍ່ຊບັພະຍາກອນຂອງພວກເຂາົ ບໍ່ຄວນ 
ນຳ ເອົາຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ໜີໄປຈາກຊຸມຊົນ ໂດຍມີແຕ່ໃຫ້ຄ່າຊົດ 
ເຊີຍພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີລະ ບຽບການເຈລະຈາ 
ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ກ່ຽວກັບ “ ສິດທິ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ “ ຊຸມຊົນນັ້ນ ມີທາງເປັນໄປໄດ້ທີ່ 
ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມໜັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ. ສິ່ງຈຳເປັນ 
ອັນຮີບດ່ວນອັນນື່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິດຄວາມເປັນເຈົ້າ 
ຂອງທີ່ດິນຂອງ ຊຸມຊົນໄດ້ ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ 
ກໍ່ຄືການພິຈາລະນາຮູບແບບກຳມະສິດທີ່ດິນ ຂອງຊຸມຊົນ ເໜອືນດັ່ງທີ່
ປະເທດອື່ນໆປະຕິບັດກັນມາເປັນປົກກະຕິ.
 ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນ
ຮອນຢ່າງ ມະຫາສານໄດ້ສະໜອງວຽກເຮັດ ງານທຳໃນຈຳນວນຈຳ 
ກັດພຽງແຕ່ ໜ້ອຍດຽວ 26 ແລະ ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນ 
ພາຫານະທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດຂອງການຊຸກຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມການເຕີບໃຫ່ຍຂະ 
ຫຍາຍໂຕໃນທົ່ວ ທຸກດ້ານ ຫລື ການປັບປຸງການພັດທະນາມະນຸດ 
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດໄດ້ລະບຸວ່າການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ຕ່າງໆ, ໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ໄຟຟ້າມີ “ ທ່າແຮງຕໍ່າສຳລັບການພັດທະນາມະນຸດ “ ຍ້ອນວ່າຂະແໜງ 
ການເຫລົ່ານີ້ ເປັນຂະແໜງທີ່ການນຳໃຊ້ທຶນຮອນ ຢ່າງມະຫາສານ, 
ໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍສຸດ ແລະ ອາດຈະທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ການດຳ 
ລງົຊວີດິຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການສົ່ງອອກອື່ນໆ “27 ຍອ້ນວາ່ການສຳປະ 
ທານບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນບັນຫາສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ພື້ນ 
ທີ່ດິນປູກຝັງຫລຸດໜ້ອຍລົງ - ສາຍເຫດສຳຄັນຂອງຄວາມທຸກ 
ຍາກ, ອີງຕາມການປະເມີນ28 ຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2007 - 
ພາວະຖ່ວງດຸນ ( ການແລກປ່ຽນແບບປະນີປະນອມຕໍ່ກັນ ) ທີ່ໂຄງ 
ການເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຄວນຈະທຳການກວດສອບໃ
ຫ້ລະ ອຽດຖີ່ຖ້ວນຫລາຍຂຶ້ນ.
 ການຂະຫຍາຍຂະແໜງການກະສິກຳ ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ 
ຕໍ່ການຍົກ ລະດັບມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງໂອກາດວຽກ 
ເຮັດງານທຳ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຫລາຍກວ່າ ບົດລາຍງານ 
ການພັດທະນາມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະ 
ນາຍັງໄດ້ສ້າງ ບັນຊີການສົ່ງອອກເສື້ອຜ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້, ອາ 
ຫານສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ແຮງ 
ງານໄປຍັງປະເທດໄທ ຄືກັບພາຫານະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ ໂດຍກົງ 
ຕໍ່ການພັດທະນາມະນຸດຫລາຍຂຶ້ນ ບັນດາຂະແໜງການ ເຫລົ່ານີ້ 
ອິງ ໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໜ້ອຍ ຫລື ການກະຈາຍລາຍ 
ຮັບຄືນໃໝ່ຈາກການສົ່ງ ອອກ ສະນັ້ນ ການສ້າງໂອກາດການມີວຽກ 
ເຮັດງານທຳໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊົນນະບົດ ແລະ 

ຫຼັກເສົາສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງນ້ຳເທີນ 2
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ແມຍ່ງິ ມທີາງເປນັໄປໄດຫ້ລາຍ ກວາ່ ໃນການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ເພາະຊຸມຊົນເຂດຊົນນະ ບົດຈະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເລີຍ 29 
ນອກຈາກນັ້ນ, ອງີໃສຂ່ດີຄວາມສາມາດທີ່ມຈີຳກດັຂອງລດັຖະບານລາວ 
ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ30 ແລະ ຄວາມອ່ອນແອໃນລະບົບ31 ການຄຸ້ມ 
ຄອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ, ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນຜູ້
ແບກຫາບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງ ການ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມກັບມີຄວາມຫວັງລິບລີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການ 
ເຫລົ່ານີ້, ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານກໍ່ແມ່ນບັນຫາຫນື່ງ, ແລະ 
ຄວາມໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈ ຂອງລັດຖະບານລາວ ເປັນອີກບັນຫາຫນື່ງ 
ເຖິງ ຈະມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງມະຫາສານຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ ຕາມ. 
ແຕ່ປະເທດລາວ ກໍ່ຍັງໃຊ້ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ການສຶກສາໜ້ອຍກວ່າ ບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ 32
 ທງັທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທນຶສາກນົ ໄດກ້ຳນດົບນັດາສິ່ງທາ້ 
ທາຍ ຕາ່ງໆຂອງການຄຸມ້ຄອງເສດຖະ ກດິ ທີ່ອງີ ໃສລ່າຍຮບັຈາກຊບັພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດເປນັຕົ້ນຕ.ໍ ສຳລບັປະເທດລາວແລວ້ ການປຽ່ນແປງ 
ຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ສາຍນ້ຳລຳທານ, ແລະ ຄວາມ ກົດດັນສູງທາງດ້ານເງີນເຟີ້ແລະ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ຮັບການສາບ 
ແຊ່ງຫລາຍກ່ວາຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ.33 ການພົວພັນທີ່ບໍ່ມີໝາກຜົນ 
ລະຫວາ່ງບນັດາຂະແໜງຊບັ ພະຍາກອນຕາ່ງໆ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງການເສດຖະກິດ ອາດເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕໃນວຽກ 
ງານສຳຄັນດ້ານອື່ນໆ ຕົກຕໍ່າລົງໄປໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ວຽກງານກະສິກຳ 
ແລະ ການຜະລິດໃນໂຮງ ຈັກໂຮງງານ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ດ້ານຄວາມ 
ເປັນທຳທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບ ກ່ຽວກັບໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້ານ້ຳ 
ຕກົ ຊຶ່ງມແີນວໂນມ້ຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນການເງນິ ໃນຮບູແບບ 
ການກູ້ຢືມນັ້ນ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດ ແບກຫາບພາລະໜີ້ສິນໜັກ 
ໜວ່ງຂື້ນອີກ 34 . ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານພາສີໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ແລະ 
ການປບັປງຸ ການຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານລາຍຮບັ ໃນລະດບັຊາດ ມທີາ່ແຮງສງູ  
ທີ່ຈະນຳມາຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 

ສະຫລູບ
ໃນຍຸກສະໄໝສະຕະວັດທີ 21 ນີ້, ຊາວນາທຳການຜະລິດພຽງແຕ່ພໍລ້ຽງ 
ຕົນເອງ ໂດຍທົ່ວໄປ ໃນອາຊີຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ , 
ໂດຍສະເພາະຊາວນາ ຢູ່ປະເທດລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະເປັນຜູ້ຄຸມຫາ
ງເຮືອຂອງການ ຫັນປ່ຽງທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນລະດັບໃຫ່ຍ 
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັກສະນະພູມີປະເທດທາງກາຍະພາກ ແລະ ທາງສັງຄົມ 
ວັດທະນາະທຳ ມີການປ່ຽນແປງໄປຫລາຍ ດັ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ 
ຜົນສະທ້ອນຂອງ ການເປີດກວ້າງຕົນເອງຂອງປະເທດລາວ ຕໍ່ 
ແຮງຜັກດັນແຫ່ງຍຸກສະໄໝ ໂລກາພິວັດ ການລວມເຂົ້າເປັນອັນ 
ນຶ່ງອັນດຽວ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງ ພູມີພາກແຫ່ງ ສິ່ງຈຳເປັນ 
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຜູ້  ໃຫ້ທຶນກໍ່ຄືກັນ 
ຄວນ ຈະເອົາໃຈໃສ່ລະມັດລະວັງຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ວິທີການ 
ທີ່ຕົນເອງຢຶດຕິດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຕົວຢ່າງ “ ຄວາມທຸກຍາກ“ ມັນແມ່ນ 
ລັກສະນະມະໂນພາບ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ນຳມາໃຊ້ ເພື່ອອະທິບາຍກຸ່ມສັງຄົມສະເພາະວ່າ ເປັນກຸ່ມ “ທຸກ

ຍາກ“ ດ້ວຍຫລາຍເຫດຜົນ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງ “ແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ“ ຫລາຍແຜນ 
ງານໄດ້ດີຂຶ້ນ ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ຄືໃຫ້ປະຊາຊົນເອງ ເປັນຜູ້ສະແດງຄວາມຄິດ
ຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາ.
 ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຈະເກີດປະໂຫຍດ
ແກ່ຄົນ ທຸກຍາກນັ້ນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນເອົາ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊີວິດ 
ການເປັນ ຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ມາພິຈາລະນາເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ໃນກໍລະນີຂອງ 
ປະເທດລາວ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຄວນປະຕິເສດການຈັດສັນຄວບຄຸມຕ່າງໆທາງ 
ສັງຄົມ ໃນລະດັບຊາດ ທີ່ອີງໃສ່ແຜນ ການລົບລ້າງ ແລະ ເຮັດໄຮ່ຄົງທີ່, 
ການຈັດສັນ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ການຍົກຍ້າຍບ້ານ 
ແລະ ສິ່ງລໍ້ໃຈ ຈາກໂຄງການພະງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ 
ສວນປູກໄມ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ ບັນດານະໂຍບາຍເຫລົ່ານີ້ ສ້າງໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມສັບສົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕໍ່ລະບົບການດຳລົງຊີວິດ ອັນ 
ຫລາກຫລາຍຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ນຳມາຊື່ງຄວາມສັບສົນອົນທະການ, 
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຫລາຍແຫ່ງ ທາງເລືອກໃນການທຳມາຫາກິນ 
ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງໄປນັ້ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງຊັດ 
ເຈນ ແລະ ສຸດທ້າຍ ກໍ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຍ້ອນຂາດເຂີນທີ່ດິນ, ຂາດການ 
ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ຕະຫລາດ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໄລຍະຍາວ.
 ລັດຖະບານລາວ ມີໂອກາດຄວບຄຸມໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕກົ, ບໍ່ແຮ ່ແລະ ສວນປກູໄມ ້ວາ່ຈະໃຫ ້ດຳເນນີໄປໃນຮບູການໃດ ແລະ 
ໃນເວລາໃດໄດ້. ບໍ່ເຫັນມີຄວາມຈຳເປັນໃດໆເລີຍ ທີ່ລັດຖະ ບານລາວ 
ຈະ ຮບິຮອ້ນຟາ້ວຟັ່ງ ພດັທະນາເຂື່ອນໃຫໄ້ດຫ້ລາຍທີ່ສດຸເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ
ໄດ ້ໃນຊວ່ງໄລຍະ ເວລາອນັສັ້ນໆ ໃນເມື່ອວາ່ຄວາມຕອ້ງຊບັພະຍາກອນ
ເຫລົ່ານີ້ ຍັງຄົງມີຢູ່ຫລວງຫລາຍພາຍມາກ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຈຳນວນຫລວງຫລາຍທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຫລຸດລົງ 
ຫລື ຜົນປະໂຫຍດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ດຳເນີນກ່ຽ
ວກບັການພດັທະນາເຫລົ່ານີ້ ຢາ່ງລະ ມດັລະວງັ ແລະ ຄອ່ຍເປນັຄອ່ຍໄປ  
ລາຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ ເພື່ອ 
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດວາງລະບຽບຫລັກການດ້ານ 
ການລົງທຶນ ໃນອະນາຄົດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການ 
ຊົດເຊີຍຄວາມກົດດັນຈາກບັນດາປະເທດ ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ຫລື ນັກລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນ ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນຂອງລາວ 
ໃນລັກ ສະນະອັນຮບຮ້ອນຟ້າວຟັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຢັບ ຢັ້ງໄວ້.
 ມີວິທີທາງເລືອກຫລາຍດ້ານ ທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການດຳເນີນ 
ຊວີດິແບບຍນືຍງົ, ການສາ້ງລາຍຮບັເພື່ອ ຊວ່ຍ ເຫລອືຄນົທກຸຍາກ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຫລວງຫລາຍ 
ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີ່ມມາແລ້ວ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະ ໜ່ວຍ
ງານການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານລາວຈຳນວນໜຶ່ງຕົວຢ່າງມີຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ບາງຄົນກຳລັງຂຽນເນື້ອ ໃນຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອກຳນົດເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ 
ກຽ່ວກບັໂຄງການ ທີ່ລວມເອາົການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລອືແກກ່ານຍກົຍາ້ຍ 
ຈັດສັນແບບບໍ່ສະໜັກໃຈຜູ້ອື່ນໆ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອ 
ຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດ, ອອກໃບກຳມະ
ສດິທີ່ດນິຊມຸຊນົ ແລະ ຕັ້ງສະມາຄມົຊາວນາ ແລະ ຕະຫລາດຈດັສນັເຂດສະ 
ເພາະຜະລິດຕະພັນ ສິ່ງ ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຫວັງທີ່ຈຳເປັນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ການຈັດບຸລິມະສິດ 
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ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ ກວ້າງຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ 
ຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງກວ້າງ ຂວາງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ທັງຫລາຍ.
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ແຜ່ ລະບາດ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ມີ ການ ສະຖາປະນາ ປະ ເທດ  ໃນ ປີ 1975 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ຊຶ່ງ ສະ ແດງ 
ໃຫ້ ເຫັນ ການ ສໍ່ ລາດ ບັງ ຫລວງສາມາດຄືບໜ້າຂະຫຍາຍໂຕໄປໄດ້ຄືແນວໃດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ອຳນາດຜະເດັດການ, ລະບອບການເມືອງພັກດຽວ ແລະ ການກີດກັ້ນອິດສະຫລະພາບ 
ໃນການສະແດງ ອອກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.

26 2007211 ແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ສຳລບັ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ
(2006), ໜ້າທີ 16; ທັດສະນະມຸມມອງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2008, ໜ້າທີ 
208.

27 ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ: ການຄ້າສາ ກົນ ແລະ 
ການພັດທະນາມະນຸດ, ໜ້າທີ 89.

28 ທັດສະນະມຸມມອງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2008, ໜ້າທີ 208
29 ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ: ການຄ້າສາ ກົນ ແລະ 
ການພັດທະນາມະນຸດ, ໜ້າທີ 45.

30 20072011 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ໜ້າທີ 34

31 ການທບົທວນການໃຊຈ້າ່ຍຂອງລດັ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະ ເມນີຄວາມໄວວ້າງໃຈ, 
ທະນາຄານ ໂລກ, ກອງທຶນສາກົນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ສະຫະພັນເອີຣົບ 
(ພຶດສະພາ 2007).

32 ການທົບທວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, 
ໜ້າ 25

33  ການຕິດຕາມກວດກາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ 2008  
ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ : ສະບັບເລືອກເຟັ້ນມາ ແລະ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບ ສະຖິຕິ , ກອງທຶນສາກົນ (ກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ພະຈິກ 2007).

34 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ສະບັບເລືອກເຟັ້ນ ແລະ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວ ກັບ, 2007 

ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ຂຽນ, Ernesto Cavallo ແມ່ນຊື່ນາມ ປາກກາ
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ບັນຫາສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ 
n ໂຄງການນ້ຳທາ 1 ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ ແລະ 

ຈັດສັນປະ ຊາຊົນເກືອບ ທັງໝົດ 8,000 ຄົນ ຈາກ 1,379 
ຄົວເຮືອນ ໃນ 34ບ້ານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ. ພື້ນ
ທີ່ພູມີປະເທດໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະນຳມາເປັນທົ່ງນາໃຫ້ 
ແກ່ຊາວບ້ານຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໄດ້ ແລະ ທາງເລືອກສຳຄັນສຳລັບ 
ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ແມ່ນໜີບໍ່ພົ້ນຈາກການປູກຢາງ 
ພາລາ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ດ້ວຍການສັບສ່າວ ຖາກຖາງພື້ນທີ່ປ່າ 
ໄມ້ໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງເທົ່ານັ້ນ. ການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະ 
ບຽງອາຫານໃນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຊາວບ້ານກໍ່ຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບ 
ອັນຕະລາຍ ແລະ ມີທ່າວ່າພວກເຂົາຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ້ານໃໝ່.

n ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປຫາໂຄງ 
ການນ້ຳທາ 1 ໄດ້ລິເລີ່ມລົງມືໄປກ່ອນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການສຶກ
ສາ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນ ກະທົບຂອງເຂື່ອນທີ່ຈະມີຕໍ່ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 

ການຂອງລາວ.
n ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ 

ນ້ຳທາ 1 ໄດ້ປະເມີນລະດັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດ
ຂື້ນຈາກໂຄງການໃຫຍ່ຄື ແນວນີ້ຕໍ່າເກີນໄປ. ຜົນຂອງການປະເມີນ 
ແລະ ຂໍ້ສະຫລຸບໃນເອກະສານໂຄງການ ນັ້ນມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ 
ເປັນການບິດເບືອນຄວາມເປັນຈິງ. ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລືຢູ່ 
ຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນ ໂຄງການໄດ້ນຳສະເໜີເຫດຜົນຂອງໂຄງການໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າ ຮ່ວມຊາບ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນໂດຍໜັກແໜ້ນວ່າ ”ໂຄງການມີຜົນ

 ປະໂຫຍດຊັດເຈນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ”1 
ແລະ ໄດ້ອ້າງວ່າຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການນັ້ນມີເລັກ 
ນ້ອຍ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນລົງໄດ້.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ້ຳທາ 1 ກຳລງັໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶ້ນມາ 
ໂດຍບໍລິສັດລັດວິ ສາຫະກິດຂອງຈີນ(CSG) ທີ່ຫາກໍ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ 

ມາໃນປີ 2002 ນີ້ເອງ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ຖືກຈັດ 
ຕັ້ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ266 ໃນບັນຊີບໍລິສັດຟໍຈູນກະໂລບ 
ບານ2 ທີ່ມີບໍລິສັດທັງໝົດ 500ແຫ່ງ (Fortune 
Global 500list2 ). ສ່ວນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ
ຈີນນັ້ນ(CSG) ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນສຳ ຄັນຂອງໂຄງການ. 
ສຳລັບລັດຖະບານລາວນັ້ນຄາດວ່າຈະຖືຫຸ້ນທຶນຢູ່ລະ 
ຫວ່າງ 15-25% ແລະ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນໂຄງການນີ້
ຈະໃຊ້ເວລາດຳເນີນໂຄງການຢູ່ 30ປີ ບົນພື້ນຖານ3 

ການກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນງານ-ໂອນໃຫ້(BOT)ການ 
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ການອອກ 
ແບບ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການແມ່ນສະຖາ 
ບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການອອກແບບອຸດ ສາຫະກຳ 
ໄຟຟາ້ກວາງຊ(ີGXED) ເຊິ່ງແມນ່ບລໍສິດັລດັວສິາຫະ 
ກິດຂອງຈີນທີ່ມີປະຫວັດການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພະລັງງານ 
ນ້ຳ4 ມາເປັນເວລາຍາວນານເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກໍລະນີສຶກສາ 1: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳທາ
ສະເໜີໂດຍ: David J.H. Blake

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ໃນເຂດພູດອຍ ດ້ານທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ມີ 
ການກໍ່ສ້າງເທື່ອທຳອິດໃນຕົ້ນປີ 1990 ແຕ່ໂຄງການນີ້ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍບໍລິສັດຕາໜ່າງພະລັງງານຈີນຕອນໃຕ້ (Chi-

nese company China Southern Power Grid CSG) ໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ການສຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ໃນລັກສະນະຮີບຮ້ອນ, ຟ້າວຟັ່ງຂອງໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມລົງມືໄປແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວ 
ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດພະລັງງານຂອງໂຄງການຢູ່. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄື ບັນຫາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ 
ຈັດສັນປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນ ຫລາຍພັນຄົນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳທາ ແລະ  ແມ່ນ້ຳຂອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າ
ຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເປັນຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນໃນເຂດນ້ຳຖ້ວມທາງຕອນເໜືອຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ 2008 ຜ່ານມານີ້. 

ບ້ານເຜົ່າກຶມມຸ ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງນ້ຳທາ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
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ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2008, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບ 
ອດຸສາຫະກຳພະລງັງານໄຟຟາ້ກວາງຊ ີ(ບລໍສິດັລດັວສິາຫະກດິຂອງ ຈນີ-
GXED) ໄດທ້ຳການປກຶສາຫາລໃືນຂັ້ນທອ້ງ ຖິ່ນຂຶ້ນຢູແ່ຂວງຫລວງນ້ຳ 
ທາ ແລະ ຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບ່ອນລະໜື່ງຄັ້ງ ຊື່ງໃນ
ນັ້ນມີພາກສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈຳນວນໜ້ອຍດຽວ (ມີແຕ່
ຊຸມຊົນທີ່ຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍ) ແລະ ພະນັກງານລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນ
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ບາງອົງການພັດທະນາສາກົນທີ່ ເຮັດວຽກງານໃນເຂດ 
ພື້ນທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ ກໍ່ຖືກກິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ເຫລົ່ານີ້. ບົດສັງລວມການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ/ຜົນກະທົບ
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ 
(RAP) ທີ່ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບພະລັງງານໄຟ 
ຟ້າກວາງຊີ(GXED) ໄດ້ນຳສະເໜີນັ້ນ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບິດ 
ເບືອນ ຄວາມຈິງຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງໂຄງການທີ່ຕົນເອງໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ໃນເວລາດຽວ ກັນນັ້ນກໍ່ເມີນເສີຍ, ຫັນເຫຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຂອງຄົນອື່ນ ຫລື ປັດປ່າຍບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບ ຮ້າຍແຮງ 
ທີ່ສຸດຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການນີ້. ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຖືກຊັກຈູງໃຫ້ ເຊື່ອວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບ ດ້ານລົບທີ່ ຮ້າຍ
ແຮງ ແຕ່ບອກວ່າໂຄງການຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຫລວງຫລາຍມາ 
ສູ່ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນຫາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ
ບາ້ນທີ່ຖກຶໄພຂົ່ມຂູຈ່າກການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັມຢີູ ່34 ແຫງ່, ໃນນັ້ນລວມມ ີ
10ບ້ານ ຂຶ້ນກັບ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ 24 ບ້ານ ຂຶ້ນກັບ 
ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ. ໃນໄລຍະຫລາຍປີຜ່ານມານີ້ 
ບ້ານຫລາຍແຫ່ງໃນຈຳນວນນີ້ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍ
ຫລືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍນອກ. ຊື່ງໃນນັ້ນມີອົງການ ຈີທີແຊັດ 
(GTZ), ອົງການອັກ ຊົງກົງເຕຼີເລີແຟັງ (Action Contre le 
Faim) ທະນາຄານໂລກ(World Bank), ທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB), ສະຫະພັນເອີລົບ(European Commission) 
ແລະ ອົງການຄອນ ເຊີນ(Concern). ອົງການຈີທີແຊັດ(GTZ) ມີ
ໂຄງການໃຫຍ່ພິເສດທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນເມືອງນາແລ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ 
ຜ່ານມານັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ລົງທຶນໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຂົ້າໃສ່ໂຄງ 
ການຊ່ວຍເຫລືອໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ບ້ານ
ທີ່ຈະຖຶກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ກິດຈະກຳໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ສູນການ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ລະບົບ 
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ນ້ຳສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ 
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເປັນຕົ້ນວ່າ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກທາງດ້ານການເງິນ ຈຸລະພາກ. ຫລາຍບ້ານ ໃນເຂດຮ່ອມພູໄດ້ຮັບ  
ເອົາບ້ານຈັດສັນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຈາກເຂດ ເນີນສູງໃນເມື່ອກ່ອນ ຊື່
ງເປັນໄລຍະທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ 
ເພື່ອມາຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ໃນໄລຍະຂ້າມ 
ຜາ່ນຂອງການ  ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງພວກເຂາົ ເພາະສະນັ້ນ ເປນັອນັວາ່ 
ຂໍ້ສົງໃສຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນພັດທະນາກ່ຽວກັບການ  
ເຄື່ອນຍາ້ຍຊາວບາ້ນທີ່ໄດຍ້ກົຍາ້ຍຈດັສນັໃນຫວາ່ງໝໍໆ່  ມານີ້ ພອ້ມດວ້ຍ 
ບ້ານທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈັດສັນມາແຕ່ດົນແລ້ວໃນເຂດຮ່ອມພູແຄມນ້ຳ ນັ້ນສາ 
ມາດ ເຂົ້າໃຈໄດ້ເລີຍວ່າບໍ່ມີອະນາຄົດທີ່ແນ່ນອນ.
 ທີ່ຕັ້ງແນນ່ອນຂອງເຂດຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຍງັບໍ່ມຄີວາມຊດັເຈນເທື່ອ, 

ລັກສະນະພູມີປະເທດຂອງ ພື້ນທີ່ນັ້ນແມ່ນທາງເລືອກທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງດຽວ 
ເທົ່ານັ້ນ ສຳລບັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັບາ້ນສວ່ນໃຫຍ ່ກໍ່ຄກືານຍກົຍາ້ຍເຂົ້າ
ໄປຢູໃ່ນເຂດພດູອຍຊນົນະບດົເໜອືອາ່ງເກບັນ້ຳຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງເປນັເຂດເຈີ້ຍ 
ພູສູງຊັນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ການດຳລົງຊີວິດຫລາຍກວ່າຢູ່ໃນເຂດ
ທົ່ງພຽງທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະເໜີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີທາງ 
ເລືອກຢູ່ສອງທາງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາກັນຢູ່ໃນ ເວລານີ້. ທາງເລືອກທີ
ໜື່ງຄືເຄື່ອນຍ້າຍບ້ານໄປຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ໆມີລະດັບສູງກວ່າ ຢູ່ໃກ້ໆກັບ ບ້ານ 
ປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫລື ຍ້າຍໄປຢູ່ຕາມແລວແຄມຝັ່ງຂອງອ່າງເກັບ
ນ້ຳ8 ທາງເລອືກທ ີສອງຄ ືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັພວກເຂາົໄປຢູໃ່ນເຂດນອກດນິ
ບ້ານເດີມຂອງພວກເຂົາ ທາງຕອນ ເໜືອສັນປັນນ້ຳ ທັງຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 
ໃຫເ້ຂາົເຈົ້າໄປຢູໃ່ນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ້ຳຮາ່ (NPA)9 ລຽບ 
ຕາມ ແຄມ ທາງ ຕດັ ຜາ່ນ ພ ູລະຫວາ່ງ ອາ່ງ ນ້ຳ ທາ  ແລະ  ເມອືງ ຮນຸ  ແຂວງ 
ອຸດົມ ໄຊ ກໍ່ ເປັນ ໄດ້, ຫລື ວ່າ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງຢູ່ ຕາມ ແລວ ທາງ ໃໝ່ ຕັດ ເຂົ້າ 
ຫາ ເຂື່ອນ  ໃນ ເມືອງ ຜາ ອຸດົມ  ແຂວງ ບໍ່ ແກ້ວ
  ເຂື່ອນ  ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ຈະ ບັງ ຄັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ປັບ ປ່ຽນ ຕົວ ເອງ ເຂົ້າສູ່ 
ສະພາ ບທີ່ ຕັ້ງບ້ານ ໃໝ່  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິ ດ  ໂດຍ ບໍ່ ຄຳນຶງ ເຖິງ ເຮືອນ 
ຊາຍ ບ້ານ ຊ່ອງ  ແລະ ສະພາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ. ບ້ານ 34 
ແຫ່ງ ຈະ ໄດ້ ສັບ ຊ້ອນ ເຂົ້າກັນ ເປັນ 25ບ້ານ ໃໝ່, ຊາວບ້ານ ຜູ້ ທີ່ ຖຶກບັງຄັບ 
ໃຫ້ ຍົກຍ້າຍ  ຄອບຄົວ ໜຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ ຜູ້ ລະ 0.02 ເຮັກຕາ ບວກ 
ກັບ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ ອີກ 400  ແມັດ ມົນທົນ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ປຸກ ສ້າງ ທີ່ຢູ່ ອາ 
ໃສ  ໂດຍ ຖື ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ບ້ວງ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຕາມ ລະບຽບ ການ ທີ່ ໄດ້ 
ກຳນົດ ໄວ້.  ເປັນ ອັນ ຈະ ແຈ້ງ ແລ້ວ ວ່າ ຮູບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ແນວ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຕໍ່າ ກວ່າ ທີ່ ຄາດ ເອົາ ໄວ້ຈາກ ການ ສູນ ເສຍ ທີ່ ແທ້ ຈິງ10 ລະບົບ 
ທາງ ເລືອກ ສຳຄັນ ຂອງ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຢູ່ ໃນ ແຜນການ 
ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ນັ້ນ(RAP)  ແມ່ນ ການຈັດ ສັນ ພື້ນ ທີ່ ເນີນສູງ ຈຳນວນ 4  

ແມ່ຍິງເຜົ່າກຶມມຸ ກຳລັງກັບຈາກການໄປຫາປາໃນນ້ຳທາ. ໃນເວລາ 
ຫາປານັ້ນ ລາວໄດ້ຈັບປາ, ແມງໄມ້ ແລະ ກຸ້ງ ຊຶ່ງໃນອະນາຄົດບໍ່ນານ 
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນ ຫຼາຍຈະສູນສີ້ນໄປ.
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ເຮັກຕາ   ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ຄອບຄົວ ຊຶ່ງ ເນື້ອ ທີ່ ນັ້ນ ຄາດ ວ່າ  
ແຕ່ ລະ ຄອບຄົວ ຈະ ໄດ້ ນຳ  ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ປູກ ເຂົ້າ 
ຈຳນວນ 3 ເຮັກຕາ  ແລະ ປູກ ຢາງພາລາຈຳນວນ 1 
ເຮັກຕາ. ປະ ສົບ ການ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ 
ຊີ້  ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຕ້ອງການ ປູກ ເຂົ້າ ປະສົມ 
ປະສານ ກບັ ແຖວ ຕົ້ນ ເບຍ້ ຢາງພາລາ ຫລາຍ ກວາ່  ຊື່ ງ
ກໍ່ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ກວ່າ ຕົ້ນ ຢາງພາລາ ຈະ ເຕີບ  ໃຫຍ່ 
ແຜ ່ກິ່ງ  ໃບ ປກົ ຄມຸ ພື້ນ ທີ່ ພວກ ເຂາົ ຈະ ມ ີເວລາ ປກູ  ແລະ  
ເກັບ ກ່ຽວ  ເຂົ້າ ໄປ ໄດ້ ອີກສອງ ສາມ ປີ.
 ຄາດ ວ່າ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ 55ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ ຈະ 
ຖຶກນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ, ປະມານ 29ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ ຈະ 
ຖຶກຈັບຈອງ ເປັນ ຂອງ ເອກະ ຊົນ  ແລະ  ເນື້ອ ທີ່ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ເປັນ ໄຮ່ ເຂົ້າ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ, ສວນ 
ໄມ້ ສັກ  ແລະ ສວນ ຢາງພາລາ.  ໃນ ຫລາຍ ບ້ານ ຍັງ 
ມີ ເນື້ອ ທີ່ ທົ່ງ ນາ ປູກ ເຂົ້າ ແຄບໆ  ແຕ່ ວ່າການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ 
ດິນ ປະ ເພ ດນີ້ ບໍ່ ໄດ້ ລວມ ເຂົ້າ ໃນ ບັນຊີ ປະ ເພດ ດິນ ທີ່ ຈະ 
ຖຶກນ້ຳ ຖ້ວມ11 ການ ມອງ ຂ້າມ ຄວາມ ສຳຄັນ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຂອງ ຊັບ ສິນ 
ທີ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ  ແລະ  ແຫລ ່ງການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ນັ້ນ ຖື 
ວ່າ ເປັນ ຂໍ້ ບົກ ຜ່ອງ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ.
 ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ລຽບຕາມ ຮ່ອມ ນ້ຳ ທາ ຢູ່ ທັງ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  
ເຂດ  ເໜືອ ນ້ຳ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແລ້ວ ແມ່ນ ສະ ມາ ຊິກ ຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ 
ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ມີ  ຊົນ ເຜົ່າລື້, ຂະມຸ, ລະ ແມດ  ແລະ  ເຜົ່າ ລາວ ລຸ່ມ. ສັງ ເກດ 
ເຫັນ ວ່າຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕໍ່ ຜົນ ກະທົບ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ,  
ເສດຖະກິດ  ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ນັ້ນ ມີ 
ໜ້ອຍ.
 ນ້ຳ ທາ ປຽບ ເໝືອນ ສາຍ ເລືອດ ແຫ່ງ ຊີວິດ ຂ  ອງປະຊາຊົນ  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ແມ່ນ ຊາວບ້ານ ເຜົ່າ ລາວ  ແລະ  ເຜົ່າລື້ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ແມ່ 
ນ້ຳ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ ສັດ ຕະວັດ ມາ ແລ້ວ. ຊຸມ ຊົນ ເຫລົ່າ ນີ້ ອາ ໃສ 
ແມ່ ນ້ຳ ສາຍ ນີ້ ເປັນ ແຫລ ່ງຫາ ປາ, ນ້ຳ ອາບ, ນ້ຳ ໃຊ້ ໃນ ຄົວ ເຮືອນ,  ໃຊ້ 
ດື່ມ  ແລະ  ໃຊ້ ຊົນລະ ປະທານ ສຳລັບການ ປູກ ພຶດຜັກ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຢູ່ ຕາມ 
ແຄມ ແມ່ ນ້ຳ, ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຫລົ່າ ນີ້  ໄດ້ ອາ ໃສ ແມ່ ນ້ຳ ສາຍ ນີ້ ເປັນ ແຫ 
ລ່ງຄົມມະນາຄົມ ຂົນ ສົ່ງ ລະຫວ່າງ ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ ໃນ ການ ທຳ ມາ ຄ້າ ຂາຍ 
ເຂົ້າ, ຜົນ ຜະລິດ ກະ ສິກຳ  ແລະ  ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ຊື່ ງ ເປັນ ປະ ເພນີ ຕັ້ງ 
ແຕ່ ເດີມ ມາ.  ເຖິງ ວ່າ ໃນ ໄລຍະ ຫລາຍ ປີຜ່ານມາ ການ ຂົນ ສົ່ງ ທາງ ນ້ຳ ໄດ້ 
ຕົກ ຕໍ່າລົງ ຍ້ອນ ມີ ການ ກໍ່ ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ກໍ່ຕາມ,  ແຕ່ ການ ເປັນ 
ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອ  ແລະ  ເຄື່ອງ ຈັກ ກໍ່ ຍັງ ຖື ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ກຽດ ສູງ ສົ່ງ. ຫລາຍ 
ປີຜ່ານມາ ນີ້  ເຫັນວ່າ ໂອກາດ ການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ຂົນ ສົ່ງ ນັກ 
ທ່ອງ ທ່ຽວ ລະຫວ່າງ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳ ທາ  ແລະ  ເມືອງ ປາກ ທາ ມີ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ ຫລາຍ ຊຶ່ງ ທີ່ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ  
ແລະ ໜ່ວຍ ງານ ຕ່າງໆ ຂັ້ນ ແຂວງ  ໃນ ການ ຍົກ ຖານະ ຊື່ ສຽງ ຂອງ ເຂດ 
ໃຫ້ ກາຍ ເປັນ ແຫລ ່ງທ່ອງ ທ່ຽວ ທຳ ມະ ຊາດ, ບໍ່ ໜ້າ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ເລີຍ ວ່າ  
ການ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍຄວາມ ລະ ທຶກ ໃຈ  ໃນ ການ ລ່ອງ ເຮືອ ຕາມ 
ແມ ່ນ້ຳ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ ເຕມັ ໄປ ດວ້ຍ ແກງ້ຈະ ຍງັ ຈະ ເລ ີນງອກ ງາມ ອກີ ຕໍ່ ໄປ 
ໄດ້ ຫັລງຈາກ ເຂື່ອນ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ແລ້ວ.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜື ອນ້ຳ
ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 4,600 ຄົນ  ໃນ 16 ບ້ານ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ກະ ແສ ນ້ຳ, ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ, 

ການ ຕົກ ຕະກອນ, ການ ພັດ ພາ ເອົາ ສານ ອາຫານ ໄປ, ການ ຕົກ ຕໍ່າ ຂອງ 
ການ ປະມງົ  ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ນ້ຳ ອື່ນໆ ທີ່ ຈະ ກະທບົ ຕໍ່ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ 
ຂອງ ພວກ ເຂາົ ເຈົ້າ. ນກັ ພດັທະນາ ໄດ ້ກຳນດົ ການ ປອ່ຍ ນ້ຳ ລງົ ສູ ່ເຂດ ກອ້ງ 
ເຂື່ອນ ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສຸດ 20  ແມັດ ກ້ອນ/ວິນາທີ  ໃນ ລະຫວ່າງ ການ ກໍ່ສ້າງ  
ແຕ່ ວ່າ ຜົນ ກະທົບ ຈາ ກການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ລະບົບ ການ 
ໄຫລ ຂອງ ກະ ແສ ນ້ຳ ທຳ ມະ ຊາດ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ ຖຶກນຳ ມາ ພິຈາລະນາ ເລີຍ12 
ຄາດ ວ່າ ສະຖານ ນີພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ປະຕິບັດ ງານ 16 ຊົ່ວ  
ໂມງ ຕໍ່ ມື້ ພ້ອມ ກັບ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລະດັບ ຂຶ້ນ ລົງ ຂອງ ນ້ຳ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ 
ຮັບປະກັນ ຄວາມ ປອດ ໄພ ໄດ້  ແລະ ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ການ ເຊາະ ໄຫລ ຈະ 
ມີ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໄກ ສຸດ ຄື ຢູ່ ຈຸດ ທີ່ ປ່ອງ ໃສ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ, ສະ ເລ່ຍການ ໄຫລ 
ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຈະ ມີ ສູງ ກວ່າ  ແລະ ການ ໄຫລ ໃນ ລະດູຝົນ ຈະ ມີ ຕໍ່າ 
ກວ່າ ໃນ ປະຈຸ ບັນ ຫລາຍ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ/ການ 
ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ສງັຄມົ  ໄດ ້ຕ ີລາຄາ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ຕໍ່າ ເກນີ ໄປ  
ແລະ ຜນົ ກໍ່ ຄ ືມາດ ຕະການ ປະຕບິດັ ການ ຊດົ ເຊຍີ ແກ ່ຊາວບາ້ນ ໃນ ເຂດ ລຸມ່ 
ນ້ຳ( ເຂດ ກ້ອ ງ ເຂື່ອນ) ມີ ບໍ່ ພຽງພໍ.
 ເຖິງ ວ່າ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ຕອນ ເໜືອຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ 
ປະສົບບັນຫາ ການ ສູນ ເສຍ ອາຫານ  ແລະ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຈະ ປິດ ກັ້ນ ເສັ້ນທາງ ເດີນ ຂອງ ປາ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ກໍ່ 
ຈະ ບໍ່ ໄດ ້ຮບັ ການ ຊດົ ເຊຍີ ຈາກ ໂຄງການ, ບໍ່ ຕາ່ງ ໄປ ຈາກ ໂຄງການ ເຂື່ອນ 
ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ແຫ່ງ ອື່ນ ໃນ ປ ະ ເທດ ລາວ,  ເອກະສານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ/ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ສັງຄົມ  ປະກອບ ດ້ວຍ ຂໍ້ 
ສມົມດຸ ຕ ິຖານ ທີ່ ບໍ່ ມ ີມນູ ຄວາມ ຈງິ  ໂດຍ ອາ້ງ ວາ່ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ຈະ ກາຍ ເປນັ 
ແຫລ ່ງການປະມົງທີ່ ອຸດົມສົມບູນ ສຳລັບ ຊາວບ້ານ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ທຳ ມາ 
ຫາ ກິນ13  ແມ່ ນ້ຳ ຈະ ຖຶກປ່ຽນ ສະພາບ ກາຍ ເປັນ ທະ ເລ ສາບ ຊຶ່ງມີ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ທີ່ ບໍ່ໝັ້ນ ຄົງ  ແລະ ມີ ລະດັບ ນ້ຳ ຂຶ້ນໆ ລົງໆ ບໍ່ ປົກກະຕິ, ບໍ່ ມີ ພຽງ ເຂດ ນີ້ 
ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ມີ ນ້ຳ ຕື້ນ  ເປັນ ບ່ອນ ໃຫ້ ຝູງ ປາ ຈະ ເລີ ນ ເຕີບ ໂຕ ໄດ້ ດີ ນອກ ຈາກ 
ນັ້ນ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ປີ ຕົ້ນໆ ຄື ຖັດຈາກ ເວລາ ມີ ການ ກັກ ເກັບ ນ້ຳ, ນ້ຳໜ້າ 
ເຂື່ອນ ຈະ ມີ ບັນຫາ ດ້ານ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ.

ບັນຫາ ອື່ນໆ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
ປະ ເດັນ ຄຳ ຖາມ ສຳຄັນ ຍັງ ຄົງ ມີ ຢູ່ ຫລວງຫລາຍ ພາຍ ມາກ  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ 
ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້  ແລະ ສັດປ່າ,  ເຖິງ ວ່າ ພື້ນ 

“ຊາວບ້ານທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມແຫ່ງນີ້ ຮູ້ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງຫາ 
ປາເທົ່ານັ້ນ. ໃນເຂດນີ້ພວກເຮົາສາມາດຫາປາໄດ້ ຕະຫຼອດປີ, 
ແຕ່ເວລາຫາປາໄດ້ດີແມ່ນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ ເພາະເປັນ
ເວລາທີ່ປາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈາກນ້ຳຂອງ. ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນພວກເຮົາ 
ສາມາດຫາປາເຄິງ,ປາແດງ, ປາເຕົ້າ ແລະ ປາເພັ້ຍ ໄດ້. ຂ້ອຍ
ເຊື່ອແນ່ນອນວ່າຖ້າເພີ່ນສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ແມ່ນ້ຳ ຕອນລຸ່ມນີ້ 
ກໍ່ຈະບໍ່ມີເຫຼົ່ານີ້ອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວ”

-ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄົນຫາປາທີ່ຖຶກສຳພາດໃນບ້ານອ່າວ ຢູ່ເມືອງນາແລ 

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຊຶ່ງຢູ່ນ້ຳຕອນເໜືອຂອງເຂດ ຜົນກະທົບຈາກການຍຶ່ງຂຶ້ນ

ຂອງນ້ຳຕໍ່ເຂດອ້ອມແອ້ມ.
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ທີ່ ປ່າ ໄມ້ ຈຳນວນ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຈະ ຖຶກນ້ຳ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ(ຄາດ 
ວ່າ ປະມານ 12.69 ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ) ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ວ່າ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ  ຂອງແຂວງບໍ່ ແກ້ວ  ແລະ ປ່າ ສະຫງວນ ນ້ຳ 
ຮ່າ ທັງ ສອງ ແຫ່ງ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ ກົງ  ແລະ  ໂດຍ ທາງ ອ້ອມ 
ຈາ ກໂຄງການນ້ຳ ທາ 1  ໂດຍ ຈະ ສູນ ເສຍ ຊັບ ພະຍາກອນພະຍາກອນ 
ນ້ຳ, ມີ ການ ລ່າ ສັດ ຫລາຍ ຂຶ້ນ, ການ ທຳ ມາ ຫາກິນ ດ້ວຍ ການ ຕັດ ໄມ້ ທ່ອນ  
ແລະ ການ ເກັບ ກູ້ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ການ ສູນ ເສຍ ປ່າ ໄມ້  ເພື່ອ 
ສ້າງ ເສັ້ນທາງ, ສາຍ ສົ່ງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ແລະ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ 
ທີ່ຈະມີ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ບ້ານ ເຂົ້າ ໄປ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ນ້ຳ 
ຮ່າ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ບໍ່ ສາມາດ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ຄຸນຄ່າ 
ຂອງ ຊວີະ ນາໆ ພນັ ທີ່ ມ ີຢູ ່ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ນ້ຳ ທາ  ແລະ  ໄພ ຂົ່ມຂູ ່ຈາກ ໂຄງການ 
ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ທາ ໄດ້ ຢ່າງ ພຽງພໍ.
 ອີງ ຕາມ ບົດ ລາຍ ງານ14 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ/ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງ ຄົມ, ປະກົດ ວ່າ ນັກ ພັດທະນາ 
ເຂື່ອນ ໄດ້ ຂຶ້ນ ແຜ ນງົບປະມານເກືອບເຖິງ 2.5 ລ້ານໂດລາໄວ້ ເພື່ອ 
”ແຜນການ ກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ” 
ແຕ່ວ່າຕົວເລກທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນເນື້ອໃນຂອງບົດຊ້ຳພັດກົງກັນຂ້າມກັນ 
ແລະ ບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໄດ້ວາງ ແຜນເອົາໄວ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍສຳລັບສີ່ປີເທົ່ານັ້ນ ໄປຈົນຮອດວັນສີ້ນສຸດໂຄງການ ແລະ ຫລັງ 
ຈາກນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີແຜນ ຫລື ງົບປະມານຂຶ້ນໄວ້ ເພື່ອເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ 
ແລະ ຄ່າຫລຸດຜ່ອນຜົນ ກະທົບທີ່ມີ ແລະ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປອີກຫລາຍປີ
ໃນອະນາຄົດ. ງົບປະມານທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ເພື່ອແຜນການຍົກຍ້າຍ
ຈັດສັນທັງໝົດມີ 31ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຈຳນວນ 21.3 
ລ້ານໂດລາ ແມ່ນຈັດໄວ້ເພື່ອເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ.

ພາກສະຫລຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ກຳລັງມີການໂຄສະນາອວດອ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
ແລະ ແຂວງຫລວງ ນ້ຳທາວ່າ ໂຄງການນ້ຳທາ 1 ແມ່ນການພັດທະນາ 
ທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງໃນແງ່ເສດຖະກິດ, ສັງ ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ/ການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ໄດ້ສະຫລຸບລົງຄວາມເຫັນວ່າ: ”ເວົ້າລວມແລ້ວ, 
ສະຖານນີພະລັງງານໄຟ ຟ້ານ້ຳຕົກຈະນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມມາໃຫ້. ນອກຈາກບັນຫານ້ຳຖ້ວມທີ່
ເກີດຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນມາເປັນເໝືອນເດີມໄດ້ອີກ ບັນ 
ຫາຜົນກະທົບບໍ່ດີອື່ນໆຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນ ແລະ 
ປ້ອງກັນດ້ວຍ ການປະຕິບັດມາດຕະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”15 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ/ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ຜົນສະທ້ອນຈາກ 
ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນຈຳນວນ 8,000ຄົນ ໄປຢູ່ໃນເຂດ 
ພຶ້ນ ທີ່ດິນທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ແລະ ມີໂອກາດເງື່ອນໄຂໜ້ອຍໃນການ
ຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ ຂອງ ຕົນເອງ ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມໄດ້. ສ່ວນ
ວ່າຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ ພັດຖຶກປະ ເມີນຕໍ່າເກີນໄປ ຫລື 
ບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸຫຍັງເລີຍ. ທາງເລືອກໃນການທຳມາຫາກິນທີ່ອາໃ
ສແມ່ ນ້ຳເປັນຕົ້ນຕໍ (ຕົວຢ່າງ ການຫາປາ, ການຄ້າຂາຍທາງນ້ຳ, 
ການຂົນສົ່ງ, ການເກັບກ່ຽວຜົນ ຜະລິດເຂດດິນທາມ) ແລະ 
ປ່າໄມ້ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດິນ ແມ່ນຊັບພະຍາ 
ກອນອັນລ້ຳຄ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາສິ່ງອື່ນ ໃດມາທົດແທນໄດ້ ແລະ 

ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະນຳມາ ຊົດເຊີຍແກ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ 
ໂດຍປາສະຈາກກ້ອນເງິນຈຳນວນມະຫາສານ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
n ລັດຖະບານຄວນໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກງານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປຫາໂ

ຄງການນ້ຳທາ 1 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ທັງໝົ
ດທັນທີທັນໃດ ຈົນກວ່າໂຄງການຈະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍ
ບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍພະລັງງານນ້ຳ ແລະ ພິສູດ ໃຫ້ເຫັນເປັນຈິ
ງເຖິງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ.

n ລັດຖະບານຄວນໃຫ້ມີການສຶກສາລະອຽດຢ່າງເປັນເອກະລາດ 
 ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄດ້ ທີ່ແທ້ຈິງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເສດຖະ 

ກິດຂອງໂຄງການນ້ຳທາ 1 ໃຫ້ມີການສຶກ ສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວ 
ກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະ 
ຖາບັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື-ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ນັກພັດທະນາເປັນຜູ້ຮັບພາ 
ລະໃນການ ໃຊ້ຈ່າຍ - ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ຖືເປັນບ່ອນອິງໃຫ້
ແກ່ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບໂຄງການນ້ຳທາ 1.

n ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງ 
ຄົມ ແລະ ແຜນ ການຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນຂອງ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ທາ 1 ບໍ່ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸມັດ ຈົນ ກວ່າ ໂຄງການ ຈະ ສາ 
ມາ ດພິສູ ດ ໃຫ້ ເຫັນ  ເປັນ ຈິງ ໄດ້ ວ່າ  ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໃໝ່ ທີ່ ໄດ້ 
ສະ ເໜີ ໄປ ນັ້ນ ມີ ທີ່ ດິນ ທຳ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ  ແລະ ມີ ໂອກາດ ເງື່ອນ 
ໄຂ ອື່ນໆພຽງພໍ ໃນ ການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ລວມທັງ ການ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ 
ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ.

ໜາຍ ເຫດ

1 ຂໍ້ ສະຫລຸບ ສຳຄັນ ຂອງ ບົດ ສະ ເໜີຜ່ານພາວ ເວີ ພອຍ ສະບັບ ສົມບູນເປັນພາສາ ລາວ ກ່ຽວ 
ກັບ ບົດສັງລວ ມຜົນ ຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ/ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ  
ໂດຍ ສະ ເພາະສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ອອກ ແບບ ອຸດສາຫະກຳ ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ 
ກວາງຊີ(GXED) ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ຜູ້ນຳ ຊຸມ ຊົນທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ພະນັກງານ ລັດ ໃນ  ແຂວງ 
ບໍ່ ແກ້ວ  ແລະ  ແຂວງ ຫລວງ ນ້ຳ ທາ.
2  ແຜນ ທີ່  ໂລກ, NA Media Service, http://finance.mapsoft-
theworld.com/compa ny/c/china-southern-power-grid.
html (ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2008).
3 “ວຽກງານກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ຈະເລີ່ມລົງມືແລ້ວ” ໜັງສືພິມ Vientiane 
Times, ສະບັບວັນທີ 14 ມັງກອນ 2008
4 ບດົແນະນໍາ ໂດຍຫຍໍ້, ສະຖາບນັຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ອອກແບບອດຸສາຫະກຳພະລງັງານໄຟຟາ້ 
ກວາງຊີ (GXED),  ht tp://www.gxed.com/en/ int ro.
asp(ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2008).
5 ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດເລກທີ 3 ຕັດຜ່ານພາກເໜືອຂອງລາວຈາກເມືອງຫ້ວຍຊ
າຍຕາມຊາຍ ແດນລາວ-ໄທ ໄປຫາເມືອງສິງ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ແລະ 
ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດ ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດເຂດເໜືອ-ໃຕ້ ຂອງ ADB-GMS 
ທີ່ເຊື່ອມໂຍງແຂວງຍູນານເຂົ້າກັບປະ ເທດໄທ.
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ບັນຫາສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ
n ໂຄງການນ້ຳເທີນ1 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍທີ່ 

ສຸດກໍ່ແມ່ນ 32,000 (ສາມສິບສອງພັນ)ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ 
ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ແລະ ເຂດເໜືອນ້ຳ. ເຂື່ອນ ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍ 
ແຮງຕໍ່ການປະມົງ ແລະ ປະຊາຊົນນັບພັນໆຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດ ໂດຍ

 ອາໃສການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳເມືອງປາກກະດິງ ປະຊາ 
ຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດມາ ແລ້ວຈາກກາ
ນສູນເສຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຍ້ອນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ້ຳເທີນ-ຫີນບູນ ຢູ່ເຂດເໜືອ ນ້ຳ.ໂຄງການນ້ຳ ເທີນ 1 ຈະ ບິບ
ບັງຄັບໃຫ້ຊາວບ້ານຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 3,700 ຄົນ ຍົກຍ້າຍ 
ໜີຈາກ ເຂດອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ໄດ້ ນຳສະເໜີໄປໃຫ້ໄປ ຢູ່ບ່ອນອື່ນ 
ຊຶ່ງຊາວບາ້ນເຫລົ່ານີ້ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ຊນົເຜົ່າສວ່ນໜ້ອຍ. ແຜນການ 
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ໄດ້ ຜ່ານການພິສູດ 
ແລະ ການລົງທຶນກໍ່ບໍ່ພຽງພໍເພື່ອທຳການຟື້ນ ຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງຊາວບ້ານ.

n ໂຄງການນ້ຳເທີນ1 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແ
ຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ຊຶ່ງແມ່ນເຂດອະນຸລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້າ
ນຊີວະນາໆພັນລະດັບໂລກ ແລະ ເປັນ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຊະນິດພັນສັດ 
ແລະ ພຶດພັນທີ່ ໃກ້ຈະສູນພັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ອ່າງເກັບນ້ຳຈະ 
ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດການເຂົ້າເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ 
ຈະທຳລາຍຖິ່ນຢູ່ອາໃສຂອງສັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດອ້ອມ 
ແອ້ມ ທີ່ອາໃສການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຫາຍ.

n ໂຄງການນ້ຳເທີນ 1 ຈະເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງ 
ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຝູງປາ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມລະດູການ ລະຫວ່າງແມ່ 
ນ້ຳຂອງ, ນ້ຳກະດິງ ແລະ ນ້ຳມວນ ເພື່ອຂຶ້ນມາວາງໄຂ່ ແລະ 
ກິນອາຫານ. ເສັ້ນທາງເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກປິດກັ້ນ 
ໂດຍເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ. ບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ 
ແຫ່ງນີ້ ຈະຖືກ ພັດທະນາມາເປັນໜອງປາທີ່ສຳຄັນໃນອະນາຄົດ 
ແລະ ອ່າງແຫ່ງນີ້ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນປະ ເພດອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ມີຄຸນະພາ
ບນ້ຳເສຍໃນຊຸມປີຕົ້ນໆ ຍ້ອນວ່າມີຕົ້ນໄມ້ພຶດພັນເນົ່າເປື່ອຍ.

n ຍັງຄົງມີຄຳຖາມຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ໂຄງການນ້ຳເທີນ1 ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ 
ໂຄງການທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລາວ. 

ກິດຈະການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມລົງມືໃນທ້າຍປີ 2007 ກ່ອນການປະ
 ເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານລາວ 

ແລະ ກ່ອນຈະມີ ສັນຍາຈັດຊື້ພະລັງງານ (PPA) ຫລື ກ່ອນທີ່ສັນ 
ຍາສຳປະທານ (CA) ໄດ້ເຊັນກັນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ແຜນການພັດທະ 
ນາລະບົບພະລັງງານ ໄດ້ກັ່ນກອງຂັດຈ້ອນເອົາໂຄງການ ນ້ຳເທີນ1 
ອອກ ເພາະພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ມັນແມ່ນໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄົງ
ຕົວຢູ່ໄດ້ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 1 ແມ່ນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ສາມາດຜະລິດ 
ພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 523 ເມກາວັດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທຳການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ
ໃນເຂດນ້ຳເທີນ-ກະດິງຕອນລຸ່ມ1 ໃນແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊ ທາງທິດຕາເວັນ 
ອອກຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນຢູ່ເຂດເໜືອນ້ຳປະ 
ມານ 33 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ໄປປ່ອງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນບ່ອນ 
ທີ່ແມນ່້ຳໄຫລອອກມາ ຈາກສາຍຮອ່ມພເູປນັແນວຍາວ ຜາ່ນເຂດປາ່ສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ. ເຂື່ອນທີ່ມີຄວາມ ສູງເຖິງ 180 ແມັດ ຈະກໍ່ 
ໃຫ້ເກີດມີອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ 81ກິໂລແມັດມົນທົນ.
 ໂຄງການນ້ຳເທີນ 1 ແຕ່ກ່ອນແມ່ນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳ 
ຂອງເປັນຜູ້ກຳນົດຂຶ້ນໃນປີ 1985 ຢູ່ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ຂອງ “ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງ ອ່າງນ້ຳ ເທີນ” 
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເອງ ໂດຍມີໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 
ເທີນ-ຫີນບູນ ແລະ ນ້ຳເທີນ 1 ລວມຢູ່ນຳ. ພາຍຫລັງມີການປ່ຽນແປງ
ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຖືຄອງ ແລະ ການເລື່ອນກຳນົດການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການນ້ຳເທີນ 1 ກໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຊິບຂຶ້ນ ມາໃໝ່ 
ໂດຍບລໍສິດັກາມຍຸດາ ເບຮີາດ ຂອງມາເລເຊຍ2 ຊຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາບລໍສິດັ 
ດັ່ງກ່າວກໍ່ ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນສຳຄັນຂອງໂຄງການນີ້ ໃນປີ 2004 
ໂດຍຖືຫຸ້ນ 45%, ຄູ່ຫຸ້ນສ່ວນອື່ນ ທັງສອງແມ່ນບໍລິສັດ EGCO,3 ຖືຫຸ້ນ 
35% ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຫຸ້ນສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ລາວ(LHSE) 
ຖືຫຸ້ນ 20%.
 ໂຄງການນ້ຳເທນີ1 ໄດສ້າ້ງຮອຍດາ່ງ ທີ່ເປນັມນົທນິໃຫແ້ກບ່ລໍສິດັ
ກາມຸຍດາ (Gamuda), ຊຶ່ງ ແມ່ນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຍັກໃຫຍ່ໃນປະເທດ 
ມາ ເລເຊຍ ທີ່ມີປະສົບການໜ້ອຍໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ລະດັບສາກົນ,
ໃນການເອາົຕນົເອງເຂົ້າຮວ່ມເປນັເທື່ອທຳອດິ ໃນການບກຸລກຸປຸນ້ສະດມົ
ຢູ່ໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. 
 ປະກົດວ່າບໍລິສັດກາມຸຍດາ (Gamuda) ເຄີຍໄດ້ສ້າງໂຄງ 
ການເຂື່ອນໂຄງການອື່ນພຽງແຕ່ແຫ່ງ ດຽວເທົ່ານັ້ນ - ໂຄງການ 

ກໍລະນີສຶກສາ 2: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1
ນຳສະເໜີໂດຍ: David J.H. Blake

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1 ແມ່ນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫຍ່ໂຄງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ວາງແຜນ ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້
ແກ່ປະເທດໄທໃນປີ 2015 ເຖິງວ່າໂຄງການນີ້ ຈະມີປະເດັນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາຜົນກະທົບ 

ອັນໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ, ກຸ່ມບໍລິສັດມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ທີ່ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ ຖຶກມອບໝາຍໃຫ້ດຳເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແຕວ່າ່ການກໍ່ ສາ້ງຢູໃ່ນເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນໄດຖ້ກືລງົມກືອ່ນ ທີ່ເອກະສານການສກຶສາກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕໍ່ສິ່ງ ແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານລາວ. ນກັຄົ້ນຄວາ້ໄດມ້ໂີອກາດ ລງົໄປຢຽ້ມຢາມເຂດລຸມ່ນ້ຳຂອງໂຄງການໃນເດອືນກມຸພາ 2008 ແລະ 
ໄດ້ສຳພາດຜູ້ທີ່ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການນ້ຳເທີນ1
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ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນຊັງໄກເຊີລັງກໍ (Sungai Selangor Dam) ທີ່ມີ 
ການວິພາກວິຈານຖົງຖຽງກັນຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍ4 - 
ຕາມການ
ເລົ່າລືກັນວ່າບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳຄັນ 
ທາງດ້ານວິສະວະກຳ ພາຍຫລັງທີ່ເຂື່ອນໄດ້ ສ້າງສຳເລັດແລ້ວບໍ່ດົນ 
ແລະ ຈຳເປນັຕອ້ງໄດກ້ບັໄປສອ້ມແປງຄນືຍອ້ນບນັຫາດາ້ນຄວາມ ປອດ 
ໄພ. 
 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໂດຍປະມານຂອງໂຄງການມເີຖງິ 800 ລາ້ນໂດລາສະ 
ຫະລັດ. ໃນເມື່ອຜູ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນແກ່ໂຄງການ 
ນ້ຳເທີນ 1 ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວມັນເປັນການ 
ສມົມດຸຕຖິານເອາົວາ່ ນກັພດັທະນາກຳລງັຊອກຫາແຫລງ່ກູຢ້ມືເງນິຈາກ 
ທະ ນາຄານລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດໄທຢູ ່
ໃນນັ້ນ, ລວມທັງທະ ນາຄານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າແຫ່ງປະເທດໄທນຳອີກ 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຂໍ້ສົງໃສຫລາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຢູ່
ໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ແຜນພັດທະນາລະບົບພະລັງ 
ງານ ປີ 2004 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດມົງແຊນ (Maunsell) ແລະ 
ບໍລິສັດລາມາເຢີ ອິນເຕີ ເນເຊີນແນນ (Lahmayer Interna-
tional) ໄດ້ສຶກສາຄວາມຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ
ພະລັງງານນ້ຳ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກໍ່ສ້າງຈຳນວນ 33ແຫ່ງ5  ໂຄງການ 
ນ້ຳເທີນ1(ນຳໃຊ້ ຂິດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແບບສົມມຸດຕິຖານ
400 ເມກາວັດ) ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ວ່າຈະມີ ມູນຄ່າ 5.68ເຊັນ/ກິໂລວັດ 
ໂມງ (5.68 cents/kwh) ຊຶ່ງສູງກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ 
ຈະຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ໂດຍປາດສະຈາກປັດໃຈຈາກການສູນເສຍໃນການຜະ
ລິດພະລັງງານທີ່ອາດຈະມີຜົນ ມາຈາກການພັດທະນາເຂດນ້ຳເໜືອ6 
ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍເທີນ-ຫີນບູນ.
 ນັກພັດທະນາໂຄງການນ້ຳເທີນ1 ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ດຳ 
ເນີນການສຶກສາວິໃຈຫລາຍ ຢ່າງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ນັບແຕ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງພັດທະນາໂຄງການ (PDA)  ໃນ ເດືອນ 
ພະຈິກ 2004  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ.  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ການສະ ເໜີ ຂ່າວ7 ຂອງ ບໍລິສັດ 
ກາ ມຸຍດາ (Gamuda),  ເຖິງ ວ່າ ວຽກ ການ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ ເລີ່ ມລົງມື ໃນ 
ເດືອນ ພະ ຈິກ ປີ 2006 ມາ ແລ້ວ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ການ ສັງ ລວມຂັ້ນ ສຸດ ທ້າຍ 
ຂອງ ຂໍ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ ປະທານ (CA) ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ປະກາດ 
ອອກ ມາ ເທື່ອ, ສະຖານະ ພາບ ເອກະສານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສັງຄົມ  
ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ - ທີ່ ຍງັ ບໍ່ ທນັ ໄດ ້ນຳ ອອກ ເຜຍີ  ແຜ ່ນັ້ນ ຍງັ ບໍ່ ທນັ ຈະ ແຈງ້ 
ແຕ່ ປະການ ໃດ.  ເປັນ ທີ່ ກ່າວ ຂານ ກັນ ວ່າ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ (EIA), ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ (SIA),  ແຜນການ 

ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ(EMMP)  ແລະ  ແຜນການດຳ 
ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ(RAP) ຈະ 
ໄດ້ ມີ ການ ສັງ ລວມ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ເປັນ ຂັ້ນ 
ສຸດ ທ້າຍ ແລ້ວ.  ແຕ່ ຕາມ ຂ່າວ ບອກ ວ່າ 
ອົງການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  
ແລະ ສິ່ງ ແລວ ລ້ອມ ຂອງ ລັດຖະບານ 
ລາວ (WREA)  ໄດ້ ສະ ເໜີ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ 
ລະອຽດ ຕື່ມ ຈາກ ນັກພັດທະນາ8. 
     ຍິ່ງ ໄປ ກວາ່ ນັ້ນ, ບດົ ລາຍ ງານຂອງ 
ມາ ເລ ເຊຍ ສະບັບ ເດືອນ ມີນາ 2008  
ກ່າວ ວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີ ນ1 “ ໃນ ປະຈຸ 
ບັນ ນີ້ ກຳລັງ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ທົບ 

ທວນ ກ່ຽວ ກັບ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສູງ ຂອງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງການ ຊຶ່ງ ສາມາ 
ດປະກົ ດຜົນ ໃນ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 20%  ໃນ ອັດຕາ ພາສີ9  ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 
2008 ບົດ ລາຍ ງານ ໄດ້ ຢຶນຢັນ ວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ບັນດາ ນັກ 
ພັດທະນາ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1  ໄດ້ ທຳ ການ ທາ ບທາມ ອົງການ ຜະລິດ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄປ (EGAT)  ເພື່ອ ຂໍ ເພີ່ມ ອັດຕາ ການ ຊື້ 
ຂຶ້ນ ອກີ ຈາກ ທີ່ ໄດ ້ຕກົລງົ ກນັ ໄວ ້ຄ:ື 6 ເຊນັ/ກ ິໂລ ວດັ ໂມງ ມາ ເປນັ 8 ເຊນັ/
ກິ ໂລ ວັດ ໂມງ ຍ້ອນ ມູນ ຄ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ ສູງ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ວ່າ ລາຄາ ນ້ຳມັນ ຖິບ 
ໂຕ ຂຶ້ນ, ກຳນົດ ວັນ ເວລາການ ດຳ ເນີນ ງານ ໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ໄວ້ 
ຖືກ ເລື່ອນ ໄປ ໃສ່ ປີ 201410

ບັນຫາ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ໂຄງການ
 ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ  ໃນ ຕອນ ລຸ່ມ ສຸດ ຂອງ ອ່າງ 
ແມ່ ນ້ຳ ຊຶ່ງ  ໃນ ນັ້ນຈະມີ ສອງ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ອ່າງ ນ້ຳ ໄຫລ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ໃສ່ ກັນ ຄ:ື  
ໂຄງການ ເທນີ-ຫນີ ບນູ  ແລະ ນ້ຳ ເທນີ 2 ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ ່ເຂດ ເໜອື ນ້ຳ.  ໂຄງການ 
ເຫລົ່າ ນີ້ ເຮັດ  ໃຫ້ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ເພື່ອ ຜະລິດ 
ພະລັງງານ ຫລຸດ ລົງ. ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້ ຈິ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ  ການ ບັ່ນ ທອນທ່າ ແຮງ 
ການ ຜະລິດ ພະລັງງານຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1  ເມື່ອ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທນີ2  ໄດ ້ຮບັ ການ ກໍ່ສາ້ງ ສຳ ເລດັ ລງົໃນ ປ ິ2009( ເບິ່ງ ກລໍະນ ີສກຶສາ4),  
ເປັນ ທີ່ ຄາດ ກັນ ວ່າ ສະ ເລ່ຍການ ໄຫລ ຂອງ ກະ ແສ ນ້ຳ ໃນ ເດືອນ ສິງຫາ ຢູ່ 
ນ້ຳ ເທີນ-ກະດິງ  ແລະ ຢູ່ ໃຕ້ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ຫລຸ ດລົງ ເຖິງ 
87%11 ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ໂຄງການ ເທີນ-ຫີນ ບູນ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ( ເບິ່ງ 
ກໍລະນີ ສຶກສາ3)12  ໂຄງການ ນີ້ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ 
ປ່ຽນ ທິດ ທາງ  ໄຫລ ອອກ ຈາກ ນ້ຳ ເທີນ-ກະດິງ ລົງ ໄປ ສູ່ ອ່າງ ໄຮ-ຫີນ ບູນ 
ຊຶ່ງ ຈະ ເປັນ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ ຄວາມ ຄົງ ຕົວ ຢູ່ ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1. ຊຸມ 
ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່  ໃຕ້ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳກໍ່ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ທາງ 
ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ການກໍ່ສ້າງ ນ້ຳ ເທີນ 2,  
ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທນີ-ຫນີ ບນູ  ແລະ  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທນີ1 ຜນົ ເສຍ ຫາຍ 
ເຫລົ່າ ນີ້ ຍິ່ງ ຈະ ຮາ້ຍ ແຮງ ຂຶ້ນ  ເມື່ອ ໂຄງການ ແຕລ່ະ ແຫງ່ ໄດ ້ດຳ ເນນີ ການ 
ຜະລິດ.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ປະມົງ
ອີງຕາມ ແຜນການ ຍົກຍ້າຍຈັດ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1 “ໝົດ ທຸກ 
ກຸ່ມ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ  ໂດຍ ອາ ໃສ ການ ຫາ ປາ ໃນ ແມ່ 
ນ້ຳ ລຳ ເຊ ຢູ ່ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ຂອງ  ໂຄງການ. ປາ ແມນ່ ແຫລ ງ່ອາຫານ ລໍ່ ລຽ້ງ 

“ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາເລີ່ມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຄື ນັບແຕ່ ເຂົາເຈົ້າລະເບີດ 
ຫີນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເປັນຕົ້ນມາ ຝູງປາ ນາໆຊະນິດ ກໍ່ແຕກພ່າຍຫາຍ 
ສາບສູນໄປໝົດ. ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ມີປາຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ດຽວນີ້ບໍ່ມີປາເຫຼືອໃຫ້ເຫັນ 
ອີກແລ້ວ ດຽວນ້ີ ຫຼາຍຄົນກໍ່ທຳການລ່າສັດ ແລະ ສັດເກີດຄວາມຢ້ານກົວ 
ຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ນອກນັ້ນ ປາໃນນ້ຳກໍ່ມີຈຳນວນຫຼຸດໜ້ອຍ ຖອຍລົງ”

ຄົນໜຶ່ງ ອາຍຸ 19 ປີ ມາແຕ່ບ້ານໂພນສີ ທີ່ອາໃສຢູ່ແຄມແມ່ນນ້ຳເທີນ-ກະດິ່ງ
ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ.
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ບຳລຸງ ຮ່າງກາຍ(ທີ່  ມີ ລາຄາ ຖຶກ)
ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ສຳລັບ ການ ຍົກ 
ຍ້າຍຈັດ ສັນ ທີ່ ບໍ່ ດີ ຢູ່ ຫລາຍ ແຫ່ງ ປາ 
ຖື ເປັນ ແຫ ລ່ງອາຫານ ລໍ່ ລ້ຽງ ບຳລຸງ 
ຮ່າງກາຍ ປະຈຳ ວັນ ຢ່າງ ດຽວ ເທົ່າ 
ນັ້ນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເກື ອບຕະຫລອດ ປີ”1 3  ແຜນ 
ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ(RAP)  
ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1  ໄດ້ ພະຍາກອນ 
ລ່ວງ ໜ້າ ໄວ້ ວ່າ  ໃນ ອະນາຄົດ ການ 
ຈບັ ປາ  ໃນ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ຕອນ ໃຕ ້ຈະຫລດຸ 
ລົງຢູ່ ໃນ ລະດັບ 80% ຫາ 90%14 
ຍ້ອນ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ, ຄຸນ ນະພາ 
ບນ້ຳ, ລະດັບ ການ ຕົກ ຕະກອນ ໃນນ້ຳ, ທີ່ຢູ່ ອາ ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສັດ  
ແລະ ພຶດ  ແລະ ການ ປິດ ກັ້ນ ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ.  ເນື່ອງ ຈາກ 
ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 9,361 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ 10 ບ້ານ  ໃນ 
ເຂດ ໃຕ້ ເຂື່ອນ  ແລະ ປະຊາຊົນ ອີກ ຈຳນວນ ຫລາຍ ກວ່າ 23,000 ຄົນ 
ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເໜືອ ເຂື່ອນ ອາ ໃສ ການ ບໍລິ ໂພ ກປາ ເປັນ ຕົ້ນຕໍ. ສະນັ້ນ, ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ອັນ ນີ້ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ການ ຄ້ຳປະກັນ ດ້ານ ສະບຽງ 
ອາຫານ ໃນ ຊ່ວງ ເວ ລາສັ້ນໆ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ຜູ້ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບກະ ເທືອ 
ນຮຸນ ແຮງ ທີ່ ສຸດກໍ່ ແມ່ນ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ນັ້ນ ເອງ.
  ໃນ ບາງ ບ້ານ  ການ ປະມົງຍັງ ແມ່ນ ປັດ ໃຈ ທີ່ ສະໜອງ ແຫລ ່ງລາຍ 
ຮັບ ທີ່ ສຳຄັນ ໃຫ້ ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ15 ບ້ານ ໂພນ ງາມ ລາຍ ຮັບ ຈາກ 
ການ ຫາ ປາ ມີ ສູງ ເຖິງ 27% ຂອງ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ເປັນ ເງິນ ສົດທັງ ໝົດ. 
ໜອງ ເລິກ ຫລາຍ ແຫ່ງ ທີ່ ເປັນ ຖິ່ນ ອາ ໃສ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຂອງ ພັນ ປາ ບາງ 
ຊະນິດທີ່ ຫາ ຍາກ ,   ໃກ້ ຈະ ສູນພັນ  ແລະ ປາ ທີ່ ເປັນ ສິນຄ້າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ 
ເສຍ ຫາຍ ຫລາຍ ຖ້າວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1  ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ.  
ເປັນຕາ ຢາກຫົວ ວ່າ  ເຂື່ອນ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ຈະ ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ເທິງ ວັງ 
ປາ ສະຫງວນ ທີ່ ອຳນາ ດການ ປົກຄອງ ເມືອງ ປາກ ກະດິງ   ເປັນ ຜູ້ ຈັດ ຕັ້ງ 
ຂຶ້ນ ມາ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 35 ເຮັກຕາ. ກອງ ທຶນ ອະນຸລັກ ໂລກ ປະຈຳ ສປປລາວ 
(WWF Laos)  ໄດ້ ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ຫລາຍ ບ້ານ  ໃນ ເມືອງ ປາກ 

ກະດງິ  ແລະ  ເມ ືອງວຽງ ທອງ ທີ່ຢູ ່ ໃກ ້ຄຽງ ກນັ  ເພື່ອ ປະຕບິດັ ການ ຄຸມ້ ຄອງ 
ການ ປະມົງ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ (ComFish16) ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ 
ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ເຂື່ອນ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ກະ ເທືອ ນຕໍ່ ໂຄງການ ນີ້  ແລະ ອີກ 
ສາມ ໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ລຸ່ມ ນ້ຳ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ກຳ ລັງກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ ໃນ ໄລຍະ ໝໍ່ໆ ຜ່ານ 
ມາ ນີ້  ໂດຍ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ອຳນາດ ການ ປົກ ຄອງ ເມືອງ ປາກ 
ກະດິງ  ແລະ ກອງ ທຶນອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ ໂລກ(ComFish17).
  ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2007  ແລ້ວ  ນີ້, ກອງ ທຶນ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ 
ຊາດ ໂລກ(WWF)  ໄດ້ ຍື່ນ ຈົດ ໝາຍ ທາງການ ໄປ ຍັງ ຫ້ ອງການ 
ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ໂດຍ 
ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ ໃຍ  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນ  ແຫລ ່ງການ ປະມົງ  ພ້ອມ ກັບ 
ຄວາມ ລົ້ມ ແລ້ວ ຂອງ ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
(EMMP)  ໃນ ການ ກຳນົດ ຄວາມ ສ່ຽງ   ແລະ ການສ້າງ ແຜນການ ກວດ 
ກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ປະມົງ.
  ໃນ ນັ້ນ, ບໍ່ ປະ ກົດ ສິ່ງ ບົ່ງ ບອກ ໃດ ເລີຍ ວ່າ ທາງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ປະ  ເທດ ໄທ ໄດ້ ສ້າງ ແຜນການ ກວດກາ ການ ປະມົງ  ເພື່ອ ປະ 
ເມີນ ສະພາບ ການ ພື້ນຖານ ກ່ອນ ການ ເລີ່ມຕົ້ນ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ການ 
ກໍ່ສ້າງ.

ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ຄຸນະພາບ ນ້ຳ
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂັ້ນ ຕົ້ນຂອງ ຄຸນະພາບ ນ້ຳ ທີ່ ຈະ 
ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ນ້ຳ ເທີນ-ກະດິງ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ທີ່ ມີ 
ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ເຂື່ອນ 
ຊຶ່ງ ຈະ ເປັນ ອັນຕະລາຍ ຕໍ່ ນິ ເວດ ວິ ທະຍາ ທາງ ນ້ຳ  
ແລະ ຕໍ່ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຄົນ  ທັງ ສອງ ຢ່າງ.  ເປັນ ໄປ 
ໄດ້ ທີ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ ຂາດ ອົກ ຊີ ຫລື ສູນ ເສຍ ອົກ 
ຊີ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ຍາວ ໃນ ເຂດ ນ້ຳ ເລິກ ຂອງ ອ່າງ 
ຊຶ່ງ ບັນຫາ ນີ້ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ມາ ຈາກ ການ ຖ້ວມ ຂັງ  ແລະ 
ການ ເນົ່າ ເປື່ອຍ ຂອງ ພດຶພນັ ຕົ້ນ ໄມ ້ທີ່ ແໜນ້ໜາ   ໃນ  
ເນື້ອ ທີ່ 4,400  ເຮກັຕາ. ການ ຖວ້ມ ຂງັ  ແລະ ການ 
ເນົ່າ ເປື່ອຍ ຂອງ ພຶດພັນ, ຕົ້ນ ໄມ້ ຍັງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ 
ເກີດ ມີ ມາດ/ ເກືອ ກຳ ມະຖັນ (sulphur), ອາຍ 
ແກັສອາ ໂມ ເນຍ (Ammonia)  ແລະ  ແກັສ ເມ 
ເທ ນ(Methane gases) ຊຶ່ງ ທັງ ໝົດ ເຫລົ່າ 
ນີ້ ຈະ ລອຍ ຕົວ ຢູ່ ໃນ ຜືນ ນ້ຳ (Water column)  
ແລະ ບັນຍາກາດ.
  ໄບໍລິ ສັດ ຜະລິດ ພະລັງ ງານ ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ປະ  ເທດ 

“ເຖິງພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ກ້າປາກເວົ້າຕ້ານກາກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ລັດ
ຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໄປແລ້ວ ມັນເປັນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ານເພາະການຕ້າສິ່ງທີ່ລັດຖະ
ບານໄດ້ ອະນຸມັດໄປແລ້ວ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າຕ້ານເຈົ້າຊີວິດ”

- ຄຳຕອບຂອງຊາຍໄວໜຸ່ມໃນບ້ານ ໂພນສີ, ເມືອງປາກກະດິງ ເວລາຖາມ

ວ່າ ມີການຕ້ານໂຄງການສ້າງເຂື່ອນນ້ຳເທີນ1 ຈາກຊາວບ້ານຫຼືບໍ່.

ເຂດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 1 ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳກະດິງ,
ທັນວາ 2008
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ໄທ (EGCO)  ໄດ ້ສະ ເໜ ີແຜນ ອະນາ ໄມ ພດຶພນັ ຕົ້ນຕ ໍໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກດັ 
ເທົ່າ ນັ້ນ  ໂດຍ ອິງ ໃສ່ ການ ຈູດ ເຜົາ ຊີວະ ມວນ ສານ(Biomass) ທີ່ ມີ ການ 
ຖາກ ຖາງ ແລ້ວ ເທົ່າ ນັ້ນ. ການ ຈູດ ເຜົາ ຊີວະ ມວນ ສານ(Biomass) ຈະ 
ເປນັ ການ ປອ່ຍ ມນົ ລະ ພດິ ທາງ ອາກາດ, ທາງ ດນິ  ແລະ ຝຸນ່ ຂີ້ ເຖົ່າຈະ ກໍ່ ໃຫ ້
ເກດີ ເຊື້ອ ຈລຸນິ ຊ(ີBacteria)  ເພີ່ ມ ຕື່ມ  ແລະ  ເທາົ/ ໄຄ  ເກດີ ຂຶ້ນ ໃນ ອາ່ງ 
ເກັບ ນ້ຳ18

 ອີງ ຕາມ ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
(EMMP)  ເຫັນ ວ່າ ປະລິມານ ນ້ຳ ຮັບ ເຂົ້າ ເຄື່ອງ ຈັກ  ເພື່ອ ຜະລິດ 
ພະລັງງານ ນັ້ນ  ເອົາ ມາ ຈາກ ຊັ້ນ ເລິກ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ  ສະ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ຈະ 
ປ່ອຍ ນ້ຳ ທີ່ ຖຶກ ແຍກ ອົກ ຊີ ລົງ ໄປ ສູ່ ແມ່ນ້ຳ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຊຶ່ງ ເຫດການ ອັນ ນີ້ 
ອາ ດ ເປັນ ໄປ ຕະ ຫລອດ ທັງປີ ໄດ້.  ແຜນ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວ ດ
ລ້ອມ (EMMP)  ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ສະ ໜີ ແນະ ກ່ຽວ ກັບ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ 
ກະທົບ ຫລາຍ ຢ່າງ  ເພື່ອ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ ຄຸນ ນະ ພາ ບນ້ຳ,  ເຊັ່ນ 
ວ່າ: ການ ລວມ ເອົ າປະລິ ມານ ນ້ຳ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ຫລື  ໂຄງ ສ້າງ ທີ່ ມີ ອາ 
ກາດ ຖ່າຍ ເທາະ ດວກ  ແຕ່ ກໍ່ ຢ່າ ລືມ ວ່າ “ ແຜນ ອອກ  ແບບ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ 1  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ບໍ່ ໄດ້ ລວມ ເອົາ ມາດ ຕະການ ເຊັ່ນ ນັ້ນ”19 ຄວາມ ລົ້ມ 
ເຫລ ້ວຂອງ ບລໍສິດັ ກາ ມຍຸດາ (Gamuda), ບລໍສິດັ ຜະລດິ ພະ ລງັງານ 
ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ (EGCO)  ໃນ ການ ບໍ່ ລວມ ເອົາ ການ ຕິດ ຕັ້ງ ໂຄງ ສ້າງ 
ທີ່ ມີ ອາກາດ ຖ່າຍ ເທສະ ດວກ ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຜົນ ກະທົບ ອັນ ນີ້ ຢ່າງ 
ດຽວ ກໍ່ ສາມາ ດ ເຮັດ ໃຫ້ຝູງປາ  ແລະ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ໃນ ນ້ຳ  ແຕ່ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ 
ຈົນ ຮອດ ສຸດ ປ່ອງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ  ແລະ  ເຂດ ຖັດ ໄປ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍ ລົງ ຊຶ່ງ 
ຜົນ ກະທົບ ນີ້ ຈະ ປະກົດ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ.
 ນອກ ນັ້ນ ແລວ້ ຍງັ ຈະ ມ ີຄວາມ ສຽ່ງ ຕໍ່ ມນົ ລະ ພດິ ທີ່ ຮາ້ຍ  ແຮງ ເກດີ ຂຶ້ນ 
ໃນ ໄລຍະ ການ ກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງ ເປັນ ຜົນ ເກິ ດຈາກ ເຫດການ ຕ່າງ ໆ  ເຊັ່ນ: “ອຸບັດ 
ຕິ ເຫ ດ, ຄວາມ ປະ ມາດ ເລີ່ນ ເລີ້ ໃນ ການ ຈັດການ, ການ ກຳຈັດ  ແລະ ນຳ 
ວັດຖຸ ເຊື້ອ ໄຟ, ນ້ຳມັນ  ແລະ ທາດ ເຄມີ ອື່ນ ໆ  ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ບວນ 
ການກໍ່ສ້າງ, ມົນ ລະ ພິດ ທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ທີ່ ເປັນ ທາດ 

ແຂງ  ແລະ ທາດ ແຫລວ, ການ ລະບາຍ ນ້ຳ ເສຍ ຈາກ ຄ້າຍ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ 
ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ”20 ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ຜູ້ ຂຽນ ເອງ ໄດ້ ໄປ ພົບ ເຫັນ ກະ ຖັງ 
ນ້ຳມັນ ທີ່ ປະ ຖີ້ມ ໄວ້ ໃນ ເຮືອ ກາບ ທີ່ ເຮັດ ດ້ວຍ ໄມ້ ສາມາດ ແຕກ ເພ ໄດ້ ງ່າຍ 
ຢູ່  ແຄມ ນ້ຳ  ໃນ ເວລາ ທີ່  ເດີນທາງ ໄປ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ໃນ ເທື່ອ ກ່ອນ.
 ດນິ ເຊາະ ເຈື່ອນ ທີ່ ເກດີ ຈາກ ຂອບ ພ ູປກົ ຄມຸ ໄປ ດວ້ຍ ປາ່ ໄມ ້ທີ່ ຖກຶຖາງ 
ຈົນ ແປນ  ເພື່ອ ໃຊ້ ເປັນ ເສັ້ນ ທາງ ໃນ ລະຫວ່າງ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ຈາກ 
ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ແບບ ບໍ່ ສະ ໝໍ່າສະ ເໝີ  ແລະ ການ ລະບາຍ ນ້ຳ ໃນ 
ເວລາ ດຳ ເນີນ ການ ຜະລິດ ຈະ ພາ ໃຫ້ ລະດັບ ການ ຕົກ ຕະກອນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ/ ເຂດ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ເພີ່ມ ສູງ ຂື້ນ. ນ້ຳ ທີ່ ໃຊ້ ດື່ມ  ແລະ  ໃຊ້ ປະຈຳ ຄົວ ເຮືອນ  
ຈະ ມີ ຄຸນ ະພາບ ຫລຸດ ລົງ  ແລະ ຊາວບ້ານ ກໍ່ ບໍ່ ສາມາດ ອາ ໃສ ແມ່ ນ້ຳ ລຳ 
ເຊ ມາ ເປັນ ແຫລ ່ງນ້ຳ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ອີກ ຕໍ່ ໄປ.  ໂຄງການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ການ ປະມົງ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ກອງ ທຶນ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ 
ໂລກ (WWF ComFish) ກໍ່ ຍັງ ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ ໃຍ 
ຫລາຍ ຕໍ່ ໄພ ອັນຕະລາຍ ຂອງ ການ ສະ ສົມ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ ໃນ ວົງ ຈອນ ຕ່ອງ 
ໂສ້ ອາຫາ ນຈາກ ນ້ຳ ໃນ ອະນາຄົດ ອັນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ 
ຂອງ ບໍ່ ຄຳ ທີ່ ຫລ້າຫລັງ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ຕອນ ເໜືອ . ຄວາມ ສ່ຽງ ອັນ ນີ້ ບໍ່ ປະ 
ກົດລະບຸ ອອກ ມາ ໃຫ້ ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຄື  ແນວ ໃດ.

ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດ້ານ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ
ສະພາບ ອຸ ທົກ ກະສາ ດຂອງ ແມ່ ນ້ຳ ຈະ ຖຶກປ່ຽນ ແປງ ໄປ  ໂດຍ ບໍ່ ສາມາດ 
ເອົາ ກັບ ຄືນ ມາ ໄດ້ ດ້ວຍ ການ ກັກ ເກັບ ນ້ຳ ໄວ້  ແລະ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ເປັນ 
ໄລຍະໆ  ໂດຍ ບໍ່ ຕໍ່ ເນື່ອງ ຈາກ ສະຖານີ ຜະລິດ ພະ ລັງງານ ຊຶ່ງ ຈະ ມີ ໄລຍະ 
ເດີນ ເຄື່ອງ ຈັກ ປົກະຕິ 16 ຊົ່ວ ໂມງ ຕໍ່ ມື້  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ຕາມ 
ຄວາມ ຕ້ອງການ ໄຟຟ້າ ຂອງ  ໄທ21 ລະບົບ ການ ທຳ ງານ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ 
ຄື  ແນວ ນີ້ ສາມາດ ພາ ໃຫ້ ລະດັບ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ສູງ ຢ່າງ ກະທັນ ຫັນ  ແລະ  ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ຢ່າງ ຍິ່ງ ໃນ ເຂດ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ ຫາ ຈຸດ ທີ່ ໄປ ປ່ອງ ໃສ່ ແມ່ 

ແກ້ງອີ່ຕາດ ຢູ່ເຂດນ້ຳຕອນເໜືອ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ໃນຕໍ່ໜ້າເຂດນີ້ຈະກາຍເປັນເຂດອ່າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ 1: ພາບໂດຍ David 
J.H.Blake
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ນ້ຳຂອງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຍາວ ເຖິງ 33ກິ ໂລ ແມັດ. ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ປະລິມານ 
ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ຂຶ້ນໆ ລົງໆ ບໍ່ ສະ ໝໍ່າສະ ເໝີ  ໃນ ບໍລິ ມາດ ສູງ ເຖິງ 370  ແມັດ 
ກ້ອນ/ວິນາທີ.  ໂດຍ ລວ ມ ແລ້ວ, ສະ ເລ່ຍລະດັບການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ 
ລະດູ ແລ້ງ ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ເທີນ-ກະດິງ  ເຂດ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ເທີນ1 ຈະ ມີ ສູງ 
ຫລາຍ  ແລະ ສະ ເລ່ຍການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ລະດູ ຝົນ ກໍ່ ຈະ ຫລຸດ ລົງ ຄູ່ ຄຽງ 
ກັນ  ໄປ. ການ ປ່ຽນ ແປງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ພົນລະ ເມືອ ງ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ກະກຽມ ດີ  ເພື່ອ ປັບ ໂຕ ເຂົ້າ ກັບ ລະບົບ  ໃໝ່ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ. ສ່ວນ 
ແມ່ ນ້ຳຂອງ ເອງ ກໍ່ ຈະ ປະສົບ ກັບ ອຸ ທົກ ກະສາ ດທີ່ ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຈາກ 
ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1. ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ, ກໍ່ ຈະ ມີ ລະດັບ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ 
ລະດ ູແລງ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແລະ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ລະດ ູຝນົ ຫລດຸ ລງົ ຢາ່ງ ເຫນັ 
ໄດ ້ແຈງ້ ຊຶ່ງ ຈະ ສງັ ເກດ ເຫນັ ໄດ ້ໃນ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ຕໍ່ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ຈດຸ ທີ່ ປອ່ງ ໃສ ່
ເຊ ບັ້ງ ໄຟ  ແລະ ບາງທີ ກໍ່ ອາດ ໄກ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ ກໍ່ ເປັນ ໄດ້.
  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນນັ້ນ,  ເຂດ ເໜືອ ເຂື່ອນ ຊຶ່ງ ມີ ນ້ຳ ໄຫລ ຜ່ານ ຮ່ອມ ພູ  
ໃນ ປະຈ ຸບນັ  ພອ້ມດວ້ຍ ວງັ ນ້ຳ ເລກິ, ບອ່ນ ຕື້ນ ເຂນີ, ຫາດ ຊາຍ  ແລະ  ແກງ້ 
ໂງນ່ ຫນີ ທງັ ໝດົ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ດດັ ປຽ່ນ ສະພາບ ກາຍ ມາ ເປນັ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ  ເຮດັ 
ໃຫ້ ຄວາມ ຫລາກ ຫລາຍ ດ້ານ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສັດ  ແລ 
ະ ພຶດ ຕະຫລອດ ຊີວະ ນາໆ ພັນ ຊຶ່ງ ມີ ບໍ່ ຫລາຍ ຢູ່ ແລ້ວ ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍ ລົງ. 
ບັນຫາ ນີ້ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ແກ່ມ ວນມະນຸດ, ສັດ  ແລະ ພຶດພັນ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ 
ໄດ້ ປັບ ຕົວ  ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບ ລະບົບ ນິ ເວດ ຕາມ ແຄມ ແມ່ ນ້ຳ ທີ່ ປ່ຽນ ແປງ 
ໄປ.

ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ
 ແຜນການ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຂອງ ໂຄງການ ຈັດ ສັນ ນ້ຳ ເທີນ1 
(RAP) ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຕົວ ເລກ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫລາຍ ກວ່າ 
3,200 ຄົນ (ຕົວ ເລກ ໃນ ປີ 2005) ຈາກ ຄົວ ເຮືອນ ຈຳນວນ 548ຫລັງ  
ໃນ 16 ບ້ານ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ພື້ນ ທີ່ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ  ຂອງ ເມືອງ 
ວຽງ ທອງ.  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ຍັງ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຊາວບ້ານທີ່ ອາ 
ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ/ ຫລື  ເຂດ ເລາະ ລຽບ ຕາມ ແລວ ທາງ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟ 
ຟ້າ ຈຳນວນ ຫລາຍ ກວ່າ 10,000 ຄົນ. ລວມທັງ ໝົດ ແລ້ວ,  ແຜນ ດຳ 
ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໄດ້ ຄາດຄະ ເນ ເອົາ ໄວ້ ວ່າ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 
14,500 ຄົນ  ໃນ 2,590 ຄົວ ເຮືອນ ຈາກ 103 ບ້ານ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ122 ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ເຫລົ່າ ນັ້ນ 
ປະກອບ ໄປ ດ້ວຍ ຫລາຍ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ, ກໍ່ ລວມ ທັງກຸ່ມ ໄຕ 
ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ ( ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ:  ເຜົ່າ ໄຕ ເມີ້ ຍ,  ເຜົ່າ ໄຕ ກາງ), 
ຟອງ, ມົ້ງ  ແລະ  ເຜົ່າ ຂະມຸ ພ້ອມ ດ້ວຍ ເຜົ່າ ລາວ- ໄຕ  ເຂດ ທົ່ງພຽງ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ທີ່ ຕັ້ງ ພູມລຳ ເນົາ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ເທີນ-ກະດິງ  ແລະ ບ້ານ ແຄມ ນ້ຳ ອີກ 
ຈຳນວນ ໜຶ່ງ.
 ບໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງ ກັບ ແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ອື່ນ ໆ   ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ 
ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໂຄງການ ນ້ຳ ທາ 1 (RAP)  ເຜີຍ ໃຫ້  ເຫັນ ການ ເບິ່ງ  ໂລກ 
ໃນ ແງ່ ດີ ແບບ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ທີ່ ເວົ້າ ວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ເກີດ 
ຈາກ ເຂື່ອນຈະ ສາມາດ ບັ ນເທົາລົງ ໄດ້  ແລະ  ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ທີ່ ພຽງພໍ 
ດ້ວຍ ການ ນຳ ໃຊ້ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ພັດທະນາ ແບບ ທຳ ມະ ດາ ທີ່ ເຄີຍ 
ປະຕບິດັ ກນັ ມາ. ວທິ ີການ ຟື້ນ ຟ ູການ ດຳລງົຊວີດິ ທີ່ ນຳ ສະ ເໜ ີຢູ ່ໃນ ແຜນ ດຳ 
ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ (RAP) ມີ ປະຫວັດ ການ ບັນທຶກ ການ ປະຕິບັດ 
ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ປະ ປົນ ຄົນ ເລ ກັນ  ແລະ ຖື ກັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ສຳ  ເລັດ ຢູ່ ໃນ ທຸກ 
ລະດບັດ ີທີ່ ສດຸ ຕາມ ທີ່ ໄດ ້ປະຕບິດັ ກນັ ມາ ຢູ ່ໃນ  ເຮອືນ ທກຸ ຍາກ. ຕວົຢາ່ງ  ໄດ ້
ມີ ການ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ ເອົາ ໄວ້ ວ່າ ຈຳນວນ 635 ຫລັງຄາ  ເຮືອນ23 ຈະ ໄດ້ 

ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຮ່ວມຢູ່ ນຳ ບ້ານ ທີ່ ມີ ຢູ່ ກ່ອນ ແລ້ວ ພຽງ ແຕ່ 4  ແຫ່ງ ເທົ່າ ນັ້ນ  
ໃນ ເມືອງ ວຽງ ທອງ  ແລະ ຈະ ມີ ເນື້ອ ທີ່ ຊົນລະປະທານ, ທົ່ງ ຫຍ້າ ລ້ຽງ ສັດ  
ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ພຽງພໍ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳ ໃນ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິ ດຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ຊາວບ້ານ ທີ່ ຮັບ ເອົາ ເຂົາ ເຈົ້າ ມາ ຢູ່ ນຳ.
  ເຖິງວ່າ ລະບົບ ຊົນ ລະ ປະທານ ຈະ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ຫ້ວຍ ນ້ຳ ນ້ອຍໆ ທີ່ ມີ ສາຍ 
ນ້ຳ ໄຫລ ບໍ່ ສະ ໝໍ່າສະ ເໝີ ກໍ່ ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ຄາດ ວ່າ ຮູບ ແບບ ການ ດຳລົງ ຊີ 
ວິດ ນັ້ນ ຈະ ມີ ນ້ຳ ພຽງພໍ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ຊົນລະປະທານ ເນື້ອ ທີ່ ນາ 1  ເຮັກຕາຕໍ່ 
ຄອບຄົວ ໄດ້. ນອກຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ຄາດ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ສາມາດ ຈັດ 
ຫາ ເຄື່ອງມື ທຳ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ທີ່ ຈຳ ເປັນ  ເພື່ອ ບັນລຸ ຜົນ ຜະລິດ 
ຕາມ ປະລິມານ ທີ່ ຕ້ອງການ.  ແຕ່ ວ່າ ຈາກ ປະສົບ ການ ຂອງ ແຜນການ 
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ ເທີນ - 
ຫີນ ບູນ ແລ້ວ ບໍ່ ເປັນ ແນວ ນັ້ນ ເລີຍ ( ເບິ່ງ ກໍລະນີ ສຶກສາ 3).
 ບໍ່ ຕ່າງ ໄປ ຈາກ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ແຫ່ງ ອື່ນໆ ໃນ 
ພາກ ພື້ນ,  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1 ກໍ່ ເປັນ ອີກ  ໂຄ ງການ ໜຶ່ງ ທີ່ ລົ້ມ ເຫລ້ ວ  ໃນ 
ການ ຮວບຮວມປະຫວັດ ຄົວ ເຮືອນຂອງ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ ເປັນ ແຕ່ລະ ຄົວ 
ເຮອືນ ໄປ.  ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ແຜນດຳ ເນນີການ ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ ເອງ ກໍ່ ຍອມຮບັ 
ວ່າ   “ ແຜນການ ຍັງ ມີ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່ ພຽງພໍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຫາ ປາ   ເພື່ອ ບໍລິ ໂພ 
ກ  ແລະ  ເພື່ອ ຂາຍ”  ເພື່ອ ຈະ ປະ  ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຈະ ມີ ຕໍ່ ພົນລະ ເມືອງ 
ໃນ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ… ຄອບຄົວ ທັງ ໝົດ ທຳ ການ ຫາ ປາ.  ເພາະສະ ນັ້ນ, 
ອະນາຄດົຂອງ ພວກ ເຂາົ ສວ່ນ ໜຶ່ງ ກໍ່ ຂຶ້ນ ກບັ ຄຳ ຕອບ ຕໍ່ ຄຳ ຖາມ ເຫລ ົ່ານີ້”24  
ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ການ ຈັດ ສັນ (RAP)  ໄດ້ ຕັ້ງຂໍ້ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ 
ເອົາ ວ່າ: ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈະ ສາມາດ ທຳການ ກະສິກຳ  ເພື່ອ 
ທົດ ແທນ ສານ ອາຫານ  ແລະ ລາຍ ຮັບຈາກ ການ ຫາ ປາທີ່ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ,  
ແຕ່ ວ່າ ແຜນການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ສະ ແດງ ອອກ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ບໍ່ ເຂົ້າ ໃຈ ເລິກ 
ເຊິ່ງຕໍ່ ບັນ ດາ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນ ຈິງ ລວມທັງ ຄ້ຳປະກັນ ວ່າ ພົນລະ 
ເມືອງ ເກືອ ບໝົດ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ການ ປະມົງ ຈະ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫລວງ ນັ້ນ.25

 

ສວນຜັກຊາວບ້ານຢູ່ແຄມນ້ຳກະດິງ: ພາບໂດຍ David J.H.Blake
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ງົບປະມານ ທັງ ໝົດ ທີ່ ສະ ເໜີ ສຳລັບ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໃນ 
ຊ່ວງ ໄລະຍ ເວລາ 12 ປີ26 ມີ 28.4 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ.  ໃນ ຈຳນວນ 
ງົບປະມານ ນີ້ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳລັບ ພະນັກ ງານທັງ ໝົດ ເກືອ ບ 6 ລ້ານ ໂດ 
ລາ ສະຫະລັດ  ແລະ ອີກ 1ລ້ານ ຈະ  ເປັນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳລັບ ການ ກວດກາ  
ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ. ບ້ວງ ງົບປະມານ ຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ “ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ  
ແລະ  ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ” ມີ ຈຳນວນ 13.7 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ 
ງົບປະ ມານ ບ້ວງ ນີ້ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຈະ  ໄດ້ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານ ໂຄງ 
ລ່າງ ທີ່ ຖຶກນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ ຄືນ ໃໝ່ ຢູ່ ບ້ານ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ. ສ່ວນ ອີກ ຈຳນວນ 
ຕໍ່າ ກວ່າ 3.5 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໄດ້ ສະ ເໜີ ໄວ້ ເພື່ອ ໃຊ້ ໃນ “ການ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ 
ປັບປຸງ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ” ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ 3.2 ລ້ານ ໂດ ລາ ຈະ ໃຊ້ ຈ່າຍ ກ່ອນ 
ການ ເລີ່ ມຕົ້ນ ການ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ ເຂື່ອນ.  ເພາະສະ ນັ້ນ, ຫລັງ ຈາກ 
ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ແລ້ວ ຈະ ມີ ເງິນ ເຫລື ອພຽງແຕ່ຈຳນວນ 300,000 
ໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໄວເ້ພື່ອປວົແປງການດຳລງົຊວີດິຂອງຄວົເຮອືນ ປະມານ 
2,600 ຄົວ ເຮືອນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. ຈຳນວນເງິນ 20 ໂດລາຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບໜຶ່ງຄົນ ເປັນເວລາ 5 ປິ ນີ້ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຄ້ຳຈູນ ແມ້ແຕ່ແຜ
ນງານດຳລົງຊີວິດນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີຄ່າເລີຍ.

ໄພຂົ່ມຂູ່ປ່າສະຫງວນນ້ຳກະດິງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ກ່ອນໜ້າການເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການເທີນ-ຫີນບູນ 
ໃນປີ 1998, ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ ໄດ້ຮັບການຂະໜານນ
າມຈາກອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດລາວວາ່ ແມນ່ “ ທົ່ງພຽງແຄມນ້ຳ 
ຊຶ່ງເປັນຖິ່ນອາໃສຂອງສັດ ແລະ ພຶດນາໆຊະນິດທີ່ຄົງຄວາມສວຍ ສົ
ດງົດງາມທີ່ສຸດທາງທຳມະຊາດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ”27 
ເຂດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ໄພສານ ຊຶ່ງປົກຄຸມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ຂຽວງາມ
ສະອຸ່ມ ຕະຫລອດຄວາມຍາວຢຽດລຽບຕາມສອງ ຟາກຝັ່ງນ້ຳເທີນ-
ກະດິງ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດໃນຄຸນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ຈາກຄວາມລຶກລັບຂອງປ່າທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີຈາກ ອຳນາດການປົກຄອງມາແຕ່ ໃດໆ.
 ຕາມ ພູ ເຂົາ ທີ່ ປົກ ຄຸມ ໄປ ດ້ວຍ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ຕາມ ຮ່ອມ ພູ ເຕັມ ໄປ 
ດ້ວຍ ສັດປ່າ  ແລະ ພຶດນາໆ ຊະ ນິດ ທີ່ຈັດ ຢູ່  ໃນ ບັນຊີ “ທີ່  ໃກ້ ຈະ ສູນພັນ”, 
“ສ່ຽງ ຕໍ່ ຄວາມ ປອດ ໄພ” ຫລື ”ຊະນິດ ພັນ ຖຶກຂົ່ມຂູ່ ໃນ ລະດັບ ໂລກ”  ເຊັ່ນ:  
ເສືອ, ຊ້າງ, ທະນີ  ແລະ ນົກ ຊະນິດ ຕ່າງໆ ທີ່ ຫາ ຍາກ. ປ່າ ສະຫງວນ 
ແຫ່ງ ຊາດ ນ້ຳ ກະດິງ ເປັນ ຈຸດ ສຸມ ໂຄງການ ຮ່ວມຂອງ ສະມາຄົມ ອະນຸລັກ 
ສັດປ່າ (WCS)  ແລະ  ໂຄງ ການ ອະນຸລັກ ຂອງ ແຂວງ ບໍລິ ຄຳ ໄຊ  ໂດຍ 
ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ກອງ ທຶນ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ໂລກ  (GEF).  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນ ວ່າການ ລວມ ເອົາ ສູນ  
ເຝິກອົບ ຮົມຂອງ ສະມາຄົມ ອະນຸ ລັກ ສັດປ່າ  ເຂົ້າ ກັບ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 
1 - ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ຈຸດ ທີ່ ຕັ້ງ ຊຶ່ງ ທາງ ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍດາ (Gamuda)  
ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ (EGCO) ກຳ 
ລັງສ້າງ ຄ້າຍ ທີ່ ພັກ   ແລະ  ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ສູ່ ຄ້າຍ ທີ່ ພັກ - ກິດຈະກຳ ການ 
ຄົ້ນຄວ້າ, ອົບຮົມ  ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ທຳ ມະ ຊາດ ສຳລັບ ເຂດ ປ່າ 
ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ ຖືກ ເລື່ອນ ກຳ ນົດ ໄປ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຂຽນ ບົດ ລາຍ 
ງາ ນີ້.28

 ຜົນ ກະທົບ ທະວີຄູນ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ2, ນ້ຳ ເທີນ1  ແລະ  
ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ  - ຫີນ ບູນ ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ແກ່ 
ສາຍ ນ້ຳ ຍາວ ຢຽດ ທີ່ ໂດດ ເດັ່ນ ແຫ່ງ ນີ້  ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນປ່າ ໄມ້ ອ້ອມ 
ຂ້າງ ໃນ ອີກ ບໍ່ ດົນ   ໂດຍ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ ກັບ ຄືນ ມາ ເໝືອນ  ເດີມ ໄດ້. 
ນອກຈາກ ນັ້ນ, ຕໍ່ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ຖຶກນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ 

ໃນ ພື້ນ ທີ່ 4,400 ເຮັກ ຕາ  ແລະ ຖິ່ນຢູ່ ອາ ໃສ ສຳຄັນ ຂອງ ສັດປ່າ ນັ້ນ ຈະ 
ພາ ໃຫ້ ມີ ການ ບຸກລຸກ, ການ ລ່າ ເນື້ອ  ແລະ ການ ຕັດ ໄມ້ ທ່ອນ ເພີ່ມ ຫລາຍ 
ຂຶ້ນ ລວມທັງ ກາຍ ເປັນ ພື້ນ ທີ່ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໄປ ອີກ ຍ້ອນ ມີ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃນ 
ການ ເຂົ້ າເຖິງ ດ້ວຍ ເສັ້ນທາງ ບົກ  ແລະ ທາງ ນ້ຳ ທີ່ ໄດ້ ປັບ ປຸງ ໃໝ່.
 ອີງ ຕາມ ສະມາຄົມ ອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS)  ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ “ປະຈຸ ບັນ ນີ້ 
ຢູ່ ແມ່ ນ້ຳ ສາຍ ນີ້ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ເດີນທາງ ເຮືອ ໄດ້ ແລ້ວ  ແຕ່ ວ່າ ສາຂາ ອ່າງ 
ເກັບ ນ້ຳ ອັນ ຍາວ ຢຽດ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ 
ຊາດ ຈາກ ທິ ດ ເໜືອ  ແລະ ທິດຕາ ເວັນ ອອກ ມີ ຄວາມ ສະດວກ ສະບາຍ 
ຫລາຍ ຂຶ້ນ” ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ແຫ ລ່ງຊັບພະຍາກອນ ຫລາ ຍເກີນ ຂອບ ເຂດ  
ເພື່ອ ສະໜ ອງຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ເຂດພາກ ພື້ນ  ເປັນ ບັນຫາ ໃຫຍ່ ມາ 
ແລ້ວ ໃນ ເຂດ ປ່າ ສະງຫວນ  ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ຖ້າ ບໍ່ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ຄຸ້ມ ຄອງ ໃຫ້ 
ດ”ີ29 ບນັຫາ ນີ້ກໍ່ ຈະ ເຮດັ ໃຫ ້ສະຖານະການ ມ ີຄວາມ ຮາ້ຍ ແຮງ ຢາ່ງ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ. 
ບັນ ຫາ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ເຫລົ່າ ນີ້ ຍິ່ງ ຈະ ມີ ຄວາມ ໜັກໜ່ວງ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ການ 
ລັ່ງ ໄຫລ ເຂົ້າ ມາ ຂອງ ກຳມະ ກອນນັບ ເປັນ ພັນໆ ຄົນ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ການ 
ກໍ່ສ້າງ. ນອກຈາ ກນັ້ນ ສາຍ ສົ່ງ ພະລັງງານ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 1 ກໍ່ ຍັງ 
ມີ ແຜນ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຜ່ານ ບ້ານ ນາ  ເມືອງ ທ່າ ພະ ບາດ - ຊຶ່ງ ເປັນ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ 
ຂອງ ຝູງ ຊ້າ ປ່າ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ຝູງ ໜຶ່ງ.30

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ອ່າງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ
ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ແບບ ສະ ສົມ (CIA)  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໂດຍ ບໍລິສັດ 
ທີ່ ປຶກສາ ບໍລິ ສັດ ເກົ່າ ຄື ບໍລິ ສັດນໍພະ ແລນ - Norplan  ແລະ  ເອ ໂກ 
ລາວ - Ecolao ທີ່ ໄດ້ ປະຕິບັດ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກໍ່ ສັງ ຄົມ  ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ  ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ສຳ ເລັດ ມາ ແລ້ວ  ໂດຍ ອີງ ຕາມ 
ທິດ ຊີ້ ນຳ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ. ການ ສຶກສາວິ  ໄຈ ຈາກ ພູມ ຫລັງ 
ໃນ ຄອມ ພິວ ເຕີ  ໄດ້ ພິຈາລະ ນາ ໃນ ຫລາຍ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ສຳຄັນ( ເຊັ່ນ: 
ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ, ຊົນລະປະທານ, ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລະ 
ການ ປະມງົ)  ແລະ  ໄດ້ ທຳ ການ ກວດ ສອບ ອດິ ທພິນົ ຜນົ ກະທບົ ໃນ ຂອບ ເຂດ 
ເວລາ 6  ແລະ 13ປ ີທີ່ ຈະ ມ ີຕໍ່ ເຂດ ກຳ ນດົຜນົ ກະທບົ ຕາ່ງໆ ຕໍ່ ໂຄງການ ນ້ຳ  
ເທີນ 1.
  ເຖິງ ວ່າການ ສຶກສາວິ ໄຈ ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ລ່ວງ ໜ້າ ໄວ້ ວ່າ ຈະ ມີ ຜົນ 
ກະທົບ ສະສົມຕໍ່ ສະພາບ  ອຸກ ທົກ ກະສາ ດ ( ໂດຍ ພິຈາລະນາ ເຖິງ ບັນຫາ 
ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ) ຊຶ່ງ ຈະ ພາ ໃຫ້ ກະ 
ແສ ການ ໄຫລ ສງູ ສດຸ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ເດອືນ ສງິຫາ ຫລດຸ ລງົ ເຖງິ 8%  ແລະ ກະ 
ແສ ການ  ໄຫລ ໃນ ລະດ ູແລງ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຖງິ 3-4% ຍອ້ນ  ເຫ ດການ ຂາ້ງ ໜາ້ 
ອກີ 6ປ ີກໍ່ຕາມ  ແຕ ່ຄວາມ ເອາົ ໃຈ ໃສ ່ຕໍ່ ຜນົ ກະທບົ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທນີ1 
ທີ່ ມີ ຕໍ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ນີ້ ຍັງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ໜ້ອຍ ຫລາຍ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ຈະ ມີ 
ການ ປ່ຽນ  ແປງ ສະ ສົມ ຕາມ ລະດູ ການ ໃນ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ຕອນ ລຸ່ມ ຂອງ ຈຸດ 
ພົບ ກັນ ກັບ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ  ແລະ  ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ຍ້ອນ ວ່າ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ 
ໃນ ສາຂາ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ ແຕ່ລະ ແຫ່ງ ນີ້ ໄດ້ ຖຶກປ່ຽນ ແປງ ໄປ  ໂດຍ ການ ຂະ 
ຫຍາ ຍ ເທີນ - ຫີ ນບູນ  ແລະ  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຕາມ ລຳດັບ.
 ຜູ ້ດຳ ເນນີ ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ ສະ ສມົ (CIA)  ເຊື່ອ ວາ່ ຜນົ ກະທບົ 
ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສຳຄັນ ເຫລົ່າ ນີ້ ຂອງ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຕໍ່ 
ການ ປະມົງ  ແລະ ຊີວະ ນາໆ ພັນ ໃນ ນ້ຳຈະ “ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການ 
ຄາດ ຄະ ເນ ລ່ວງ ໜ້າ”31  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢ່າງ ຍິ່ງ ກໍ່ ແມ່ນ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ມີ ໃນ 
ວັງ ນ້ຳ ເລິກ ເຫລົ່າ ນັ້ນ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ສະ ສົມ ຍັງ ເກີ ດຄວາມ ລົ້ມ  ເຫລ້ວ ໃນການ ພິຈາລະນາ ກຳ ນົດຜົນ ກະທົບ 
ສະ ສົມ ທັງ ໝົດ ທີ່ ຈະ ມີ ຂຶ້ນ ໃນ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1. ຖ້າວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ1 ຫາກ ເຮັດ ໃຫ້ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳຂອງ ລົງ ໄປ ຈົນ ເຖິງ ເຂດ 
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ລຸ່ມ ນ້ຳ ທີ່ ເປັນ ບ່ອນ ປ່ອງ ໃສ່ ນ້ຳ ຫີ ນບູນ ໃນ ລະດູ ຝົນ ຫລຸດ ລົງ ເຖິງ 8% ນັ້ນ 
ບັນຫາ ນີ້ ຈະ ມີ ອິດ ທິພົນຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫລວງ ຕໍ່ ລະດັບນ້ຳ ຖ້ວມ ໃນ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳສົງຄຣາມຕອນ ໃຕ້ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ32 ທີ່ ມີ ການ ປະ ມົງ ອັນລ້ຳ ຄ່າ  ແລະ 
ອຸ ດົມສົມບູນ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ ລະດັບ ແມ່ ນ້ຳຂອງ, ກະ ແສ ການ 
ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ  ແລະ ລະບົບ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ ຕາມ ລະດູ ການ33 ລະດັບ 
ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ລະດູ ຝົນ ຫລຸດ ລົງພຽງ ແຕ່ ໜ້ອຍ ດຽວ ກໍ່ ຈະ 
ເຮັດ ໃຫ້ລະດັບ ແມ່ ນ້ຳ ໃນ ເຂດ ທົ່ວ ພຽງ ຫລຸດ ລົງ. ຜົນ ທີ່ ຕາມ ມາ ກໍ່ ຄື ບັນຫາ 
ນີ້ ຈະ ເຮດັ ໃຫ ້ຄວາມ ອດຸມົສມົບນູ ຂອງ ການ ປະມງົ  ແລະ ລະບບົ ນ ິເວດ ທາງ 
ນ້ຳ ຊຶ່ງ ແມ່ນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ຫລາຍ ການ ກະສິກຳ ໃນ ເຂດ ທົ່ງພຽງ ໃນ 
ລະດູ ຝົນ34 ຫລຸ ດໜ້ອຍ ລົງ. ກ່ອນ ຈະ ທຳ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ໃດໆ ລົງ ໄປ ນັ້ນ 
ຄວນ ຈະ ສຶກສາ ຜົນ ກະທົບ ຂ້າມ ເຂດ ຊາຍ ແດນ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1  
ໃຫ້ ຮອບ ຄອບ ຖີ່ ຖ້ວນ ສາກ່ອນ.  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ນີ້  ເຖິງ ວ່າ ຈະ ບໍ່ທັນ ຮູ້ ຈຳນວນ 
ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ຫາ ປາ ຫລຸດ ລົງ, ການ ສູນ ເສຍ ສວນ  ແຄມ ທ່າ  
ແລະ ຜົນ ຜະລິດ ກະສິກຳ ຫລຸດ ລົງ ຍ້ອນ ການ ສູນ ເສຍ ຈາກ ການ ຕົກ ຕະ 
ກອນ  ແລະ ທາດ ສານ ອາຫານ ທີ່ ສົ່ງ ມາ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ກໍ່ຕາມ  
ແຕ່ ພົນລະ ເມືອງ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ ເຊັ່ນ:  ແມ່ ນ້ຳ ສົງຄຣາມ 
ພັດ ບໍ່ ໄດ້ ນຳ ມາ ພິຈາລະນາ ເປັນ “ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ” ຢູ່ ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ,  ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
ຫລື  ແຜນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ.

ສະຫລຸບ ສັງ ລວມ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ  ແນະ
  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1  ແມ່ນ ໂຄງການ ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳນວນ ຫລາຍໆ ໂຄງການ 
ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ  ໄຟຟ້ານ້ຳ ຕົກ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ ປະດິດ ຄິດ ຝັນ ເອົາ ແບບ ບໍ່ 
ຖຶກຕ້ອງ ທີ່ ກຳລັງ ຈະ ນຳ ມາ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ຢູ່ ໃນ ລາວ  ໃນ ປະຈຸ 
ບັນ ນີ້ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ປະມົງ, ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ອາ ໃສ ການ ປະ ມົງ  
ແລະ  ແຫລ ່ງຊີວະ ນາໆ ພັນ ທີ່ ສຳຄັນ ຈະ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ. ລັກສະ 
ນະ ຮິ ບຮ້ອນ  ແລະ ຟ້າວ ຟັ່ງ ທີ່ ຄາ ດຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ ທີ່ ໂຄງການ ນີ້ ໄດ້ ວາງ 
ແຜນ ໄປ  ແລະ  ໄດ ້ປະຕບິດັ ມາ ຮອດ ດຽວ ນີ້ - ດວ້ຍ ການ ປດິ ລບັ ເອກະສານ 
ສຳຄັນ  ແລະ ບົດ ວິ ເຄາະ ເສດຖະກິດ  ແລະ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ່  ເປັນໜ້າສົງ 
ໃສ ຫລາຍ ຢ່າງ -  ເປັນ ສິ່ງ ບົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ1 ຈະ ເປັນ 
ໂຄງການ ທີ່ ມີ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  ແພງ ທີ່ ສຸດ ສຳລັບ ພວກ ຊາວບ້ານ ຄົນ ລາວ  ແລະ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ  ແນະ
 n ໃນ ເມື່ອ ວ່າຄວາມ ຄົງ ຕົວ ຢູ່ ໄດ້ ທາງ ເສດຖະກິດ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ 

ເທີນ 1 ຍັງ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ໜ້າ ສົງ ໃສ ຢູ່ ຜົນ ກະທົບ ອັນ ໃຫຍ່ ຫລວງ ທີ່ ບໍ່ 
ສາມາດ ປ່ຽນ ແປງ ຄືນ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂື້ນ ກັບ ການ ປະມົງ  ແລະ ຊີວະ 
ນາໆ ພັນ ແລ້ວ ກໍ່ ຄວນ ຈະ ພິຈາລະນາ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງ ການນ້ຳ 
ເທີນ1 ຄືນ ໃໝ່  ແລະ ຄວນ ຊອກ ຫາ ທາງ ເລືອ ກອື່ນ ທີ່ ດີກ ວ່າ.

n ຄວນ ໃຫ້ ຢຸດ ເຊົາ ວຽກ ງານ ຂອງ ໂຄງການນ້ຳ ເທີນ 1  ໂດຍ ທັນທີ ທັນ
  ໃດ ຈົນ ກວ່າ ຈະ ມີ ການຈັດ ຕັ້ງ ການ ສອບ ຖາມ ເຈາະ ຈີ້ມ ເປີດ ກວ້າງ 

ແບບ ມວນ ຊົນ ຢ່າງ ເປັນ ເອກະລາດ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດ 
ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ ນີ້. ຕໍ່ ຜູ້ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອງ ທຸກ ຄົນ ລວມ 
ທັງ ຜູ້ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ເລາະລຽບ  ຕາມ 
ແມ່ ນ້ຳຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ໄທ. ຖ້າວ່າ ໂຄງການ ຈະ 
ດຳ ເນີນ ຕໍ່ ໄປ ກໍ່ ຈະ ຕ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ ທຸກ ຝ່າຍ ຮັບ ຮູ້ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ  ເຖິງ ຜົນ 
ກະທົບ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ  ແລະ  ເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ທຸກ ຝ່າ ຍດຳ 

ເນີນ ການ ເຈລະຈາ ກັບ ນັກ ພັດທະນາ ໂຄງການ  ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ຄ່າ ຊົດ 
ເຊີຍສຳລັບຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຢ່າງ ເປັນ ທຳ  ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສັນຍາ 
ສາກົນ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວມ ກັນ ຕໍ່ ແມ່ ນ້ຳ  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ 
ຂໍ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ ນ້ຳ ໃນ ປີ 1995 ຂອງ ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ 
ນ້ຳຂອງ(MRC)

ໝາຍ ເຫດ
1 ສຳລັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້, ຜູ້ ຂຽນ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ນ້ຳ ເທີນ- ນ້ຳ ກະດິງ ມາ 
ອ້າງ ອິງ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ກຳນົດ ໃຫ້ ເຫັນ ທີ່ ຕັ້ງທາງ ດ້ານ ພູ ມສັນຖານ ຂອງ ແມ່ ນ້ຳ ສາຍ ນີ້  ແລະ  
ແນວ ຄດິ ຈດິ ໃຈ ມາ ເປນັ ໜຶ່ງ ດຽວ  ແລະ  ແມ ່ນ້ຳ ສາຍ ດຽວ ກນັ ນີ້ ທີ່ຢູ ່ເຂດ ເໜອື ນ້ຳ ຈາກ ເຂື່ອນ 
ເທ ີນ- ຫ ີນບນູຂຶ້ນ ໄປ ແມນ່ ໄດ ້ນຳ ມາ ອາ້ງ ເປນັ ນ້ຳ ເທນີ  ແຕ ່ວາ່ ສາຍ ນ້ຳຕອນ ລຸມ່ ຂອງ ນ້ຳ ເທນີ 
ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແມ່ນ ໄດ້ ນຳ ມາ ອ້າງ ເປັນ ນ້ຳ ກະດິງ.

2 ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍດາ(Gamuda)  ໄດ້  ໂຄສະນາ ຢູ່ ໃນ ເວ ບ ໄຊ ຂອງ ບໍລິສັດ ວ່າ ຕົນ ເອງ 
ແມ່ນ “ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ນຳ ໜ້າ ທາງ ດ້ານ  ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ມາ ເລ ເຊຍ”  ແລະ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນັ້ນ ບໍລິສັດ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ “ບັນທຶກ  ປະຫວັດ ການ ເຮັດ ວຽກຂອງ 
ບໍລິສັດ  ໃນ ດ້ານ ນີ້ ຖື ວ່າ ດີ ເລີດ”  ເຖິງ ວ່າ ບໍລິສັດ ນີ້ ໄດ້ ສ້າງ ເຂື່ອນ ພຽງ ແຕ່ ແຫ່ງ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ  
ທີ່ ມີ ການ ລາຍ ງານ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ໃນ ການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ແຫ່ງ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ ກໍ່ ມີ ບັນຫາ ຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍ ແລ້ວ. ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້: http://www.gamuda.com. my/
GAMUDA05/projects_dam.htm ( ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ວັນ ທີ 14 ກໍ ລະ ກົດ 
2008)  ແລະ http://www.magickriver.net/bulletin.htm ( ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ 
ມູນ ໃນ ວັນ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2008).

3  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ບົດ ຄວາມ ຕໍ່ ໄປ ນີ້: “ ການ ຊື້ ຂາຍ ພະລັງງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດພະລັງງານ 
ໄຟ ຟ້າ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ ກັບ  ບໍລິສັດ ມາ ເລ ເຊຍ” (“Thailand’s EGCO in Hydro 
Deal with Malaysians”, Bangkok Post, 17 Oct 2005) ອົງການ 
ຜະລດິ ພະລງັງານ ແຫງ່ ປະ ເທດ ໄທ (EGAT) ຖ ືຫຸນ້ 25.41%  ໃນ ບລໍສິດັ ຜະລດິ ພະລງັງານ 
ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ (http://www.newsmokong.org/thailand_egco_
in_hydro_deal_with_malaysians)

4  ເຂື່ອນ ຊງັ ກາຍ  ເຊ ີລງັ ກ(ໍSungai Selangor)  ໄດ ້ສາ້ງ ສຳ ເລດັ ກອ່ນ ກຳນດົ ໃນ ເດອືນ 
ເມສາ 2003  ເຖິງ ວ່າ ຈະ ມີ ການ ຄັດຄ້ານ ຢ່າງ ແຮງ ຈາກ ອົງກອນ ພາກ ປະຊາ ສັງຄົມ  ແລະ 
ປະຊາຊນົ ທອ້ງ ຖິ່ນ ຜູ ້ທີ່ ມ ີຄວາມ ວຕິກົ ກງັວນົ ກຽ່ວ ກບັ ຜນົ ກະທບົ ທີ່ ຈະ  ເກດືຂຶ້ນ ຈາກ ເຂື່ອນ  ແລະ 
ຂໍ້ ບົກ ຜ່ອງ ຂອງ ພະນັກງານ ລັດຖະບານ ຕໍ່ ການ ບັງຄັບ ໃຊ້ ແນວທາງ  ແລະ ລະບຽບ ການ ປົກ 
ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ.

5 ບໍລິສັດ ມົງ ແຊນ  ແລະ  ເລ ມາຍ ເຢີ ສາກົນ(Mausell and Laymeyer Interna-
tional),       “ ແຜນ ພັດທະນາພະລັງງານສຳລັບ ສປປ ລາວ - Power System 
Development Plan for Lao PDR” ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ສົມບູນ -  ເຫລັ້ມ ກ: 
ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ຕົ້ນຕໍ(ສິງຫາ 2004), ໜ້າ ທີ 224.

6  ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວກັນ(lbid.,) ໜ້າ ທີ 113.

7 ການ ເຊັນ ບົດ ບັນທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ອັດຕາ ພາສີ ກັບ ອົງການ ຜະລິດ ພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ ສຳລັບ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ1 (‘ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ1’), ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍດາ ແບັກ ຮາດ(Gamuda Berhad) http://www.
bursamalaysia.com/wedsite/ bm/listed_companies/com-
pany_announcements/announcement/historical.jsp (18 
Dec 2006)

8 “ທ່ານ ຮອງ ນາຍົກ ລັດຖະ ມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ໂຄງການ ນ້ຳ  ເທີນ” ໜັງສືພິມ ວຽງ 
ຈັນທາ ຍ ສະບັບ ວັນ ທີ 16 ມັງກອນ 2008.

9 “ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍດາ: ບໍ່ ມີ ການ ຊັກ ຊ້າ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ການ  ເພື່ອ ເຮັດ ໂຄງການ ໄວ 
ຂຶ້ນ” ວາລະ ສານ  ສະຕາ ອອນ ລາຍ ສະບັບ ວັນ ທີ 22 ມີນາ 2008 (The Star On-
line,22 March 2008). http://biz.thestar.com.my/news/story.
asp?file=/2008/3/22/business/20724400&sec=business).
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10 “ລາຄາ ນ້ຳມນັ ເຊື້ອ ໄຟ ສງູ ຂຶ້ນ ເຮດັ ໃຫ ້ມນູ ຄາ່ ການ ສົ່ງ ອອກ ພະລງັງານ  ເພີ່ມສງູ ຂຶ້ນ” ໜງັສ ື
ພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ ສະບັບ  ວັນ ທີ 30 ກໍລະກົດ 2008.

11 ບໍ ລະ ສັດ ນຳ ພະ ແລນ  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ,  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ 
ເທີນ1(Norplan & Ecolao, Nam Theun 1 HPP): ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ສະ ສົມ(CIA), ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ສົມບູນ, ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍດາ  ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ 
ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ(GamudaBhd and EGCO) (ກັນຍາ 2007),  ເອກະສານ 
ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຈັດ ພິມ.

12 ສຳລັບ ບົດ ສັງ ລວມທີ່ ດີ ຂອງ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ-ຫີນ ບູນ, ກະລຸນາ ເບິ່ງ: 
http://www.mekong.es.usyd.edu.au/publications/briefs/
mekong_brief3.pdf(July 2006).

13 ນໍ ພະ ແລນ  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ(Norplan & Ecolao,) ໜ້າ ທີ14.

14  ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ(lbid.,) ໜ້າ ທີ23

15 ຕາຕະລາງ28.9,  ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ(lbid.,) ຮ່າງ“ ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ 
ສັນ ສະບັບ ສົມ ບູນພາກ 4” ໜ້າ ທີ11

16 ລາຍ ລະອຽດ ເພີ່ ມ ເຕີມ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້ ສາມາ ດຊອກ ເບິ່ງ ໄດ້ ທີ່: http://
www.pan da.org/aboutwwf/where_we_work/project/proj-
ects/index.cfm?uProjectID=LAO035    ( ເຂົ້າ ຫາ ໃນ ວັນ ທີ 14 ກໍລະກົດ 
2008).

17 ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ບຸກຄົນ ກັບ ທ່ານ Roger Mollot, ຫົວໜ້າ ທີ່ ປຶກສາ ຝ່າຍ ເຕັກ 
ນິກ ຂອງ ໂຄງການ ປະມົງ ຊຸມ ຊົນ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ComFish Project, ວັນ ທີ 12  
ເມສາ 2008

18 ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ບຸກຄົນ, Dr. Guy Lanza ຫາ Aviva Imhof, ອົງການ 
ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ International Rivers, ວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2008.

19 ນໍ ພະແລນ (Norplan)  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ (Ecolao), ໜ້າ ທີ 82

20 ນໍ ພະແລນ (Norplan)  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ (Ecolao), 2007

21  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ການ ຄາດ ການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ດຳ ເນີນ ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ແມ່ນ 10.5-
13.5 ຊົ່ວ ໂມງ ຕໍ່ ວັນ, ຫົກ ວັນ ຕໍ່ ອາທິດ, ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ປະຈຳ 
ວັນ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ.  ເພື່ອ ເປັນ ການ ສົມ ທຽບ, ທ່ານ ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ 
ທີ່  ເທີນ-ຫີນ ບູນ ຊຶ່ງ ມີຕາຕະລາງ ກຳນົດ ການ ປະຕິບັດ ການ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້  ຕາມ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ຂອງ ອົງການ ຜະລິດພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ(EGAT)  ແລະ  ເປັນ ທີ່ 
ຮູ້ ກັນ ດີ ວ່າ ຈະ ປິດ  ແລະ  ເປີດ  ໃນ ເວລາ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ຄາດ ການ ລ່ວງ ໜ້າ ໄດ້ ຊຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ເກີດ 
ສະພາບ ການ ທີ່ ເປັນ ອັນຕະລາຍ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ຕາຍ ດິກ ນ້ຳ ຫລື ຈົມ ນ້ຳ 
ຕາຍ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ  ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່   ໂດຍ ບໍ່ ຮູ້ ໂຕ  ຈາກ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ກະທັນຫັນ: ສຳລັບ ລາຍ ລະອຽ ດ 
ເບິ່ງ ໄດ້ : http://www.international rivers.org/en/node/2311(ວັນ 
ທີ 23 ພະຈິກ 2007).

22  ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄດິ ວາ່ ຕວົ ເລກ ເຫລົ່າ ນີ້ ແມນ່ ຕວົ ເລກ ຂອງ ຝາ່ຍ ຢດຶຖ ືເດມີ. ອງີ ຕາມ   
ແຫລ ່ງຂ່າວ ພາຍ ໃນ ບ້ານ ໜຶ່ງ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ນ້ຳ ມວນ /ນ້ຳ ມູນ ຊຶ່ງ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຄິດ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ມີ ການ 
ຍົກ ຍ້າຍຈັດ ສັນ ພຽງ ແຕ່ 4ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ຈະ ຖຶກນ້ຳ ຖ້ວມ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ຈຳນວນ ຄົວ ເຮືອນ 
ເຫລົ່າ ນີ້ ພັດ ບໍ່ ໄດ້ ເອົາ ລວມ ເຂົ້າ ຢູ່ ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ  ຕາມ ການສະ ເໜີ 
ຂອງ ບໍລິສັດ ກາ ມຸຍ ດາ(Gamuda) ທັງ ນີ້ ກໍ່ ຍ້ອນ ຄວາມ ພິດ ພາດ ຂອງ ການ ສຳ ຫລວດ. 
ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມີ ມວນ ຄວາມ ຈິງ ສະພາບ ການ ອັນ ນີ້ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດມີ ປະ ເດັນ ຄຳ ຖາມ  
ສະ ເພາະ ຕໍ່ ເຈດ ຕະນາ ລົມ ຂອງ ນັກ ພັດທະນາ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ວ່າ ພື້ນ ທີ່ ຂອບ 
ເຂດ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຕົວ ຈິງ ອາດ ຈະ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ຫລາຍ ຍິ່ງ ກວ່າ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ໃນ  ເວລາ ນີ້ ກໍ່ ເປັນ 
ໄດ້.

23 ອັນ ນີ້  ແມ່ນ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ພົນລະ ເມືອງ ປີ 2010.

24 ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລ  ນ  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ, “ພາກ ທີ 41.1  ແຜນການ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ ປັບ ປຸງ ການ 
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25 ສຳລັບ ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ເປັນ ຫຍັງ ການ ພັດທະນາ ການ ລ້ຽງສັດ ຕາມ 
ປະຫວດັສາດ ຈິ່ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ສົ່ງ ເສມີ ໃນ  ເລື່ອງ ການ ຫາ ປ າ, ກະ ລ ຸນາ ເບິ່ງ: Bush S., “ຈົ່ງ 
ເອົາ ປາ ໃຫ້ ຄົນ” ການ ເຮັດ ໃຫ້ການ ພັດ ທະ ນາ ຊັບພະຍາກອນ້ຳ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ຢູ່  ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບ 
ນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງຕອນ ລຸ່ມ”  ເອກະສານອ້າງ ອີງ ເລກທີ 8 ສູນ ຊັບ ພະຍາກອນ ແມ່ 
ນ້ຳຂອງ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຊິດ ນີ ( ເດືອນ ສິງຫາ 2003) ສ່ວນ ບົດ ວິ ຈານ ສະ ເພາະ ເລື່ອງ 
”ປາ ເພື່ອປາ” ນັ້ນ ເປັນ ພຽງ ມະ ໂນ ພາບ ທຳ ມະ ດາ ສາມັນ  ໃນ ກຸ່ມ ຜູ້ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ 
ໃນ ເລື່ອງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໃນ ເຂດ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ດຽວ ນີ້ ກໍ່ ນຳ ມາ ປະຕິບັດ ກັນ ຢູ່ 
ໃນ ໂຄງການ ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ2 ,  ເບິ່ງ Blake D.J.H., “ບົດ ທົບ ທວນ ຂອງ 
ຄວາມ ຄົບ ຖ້ວນພຽງພໍຂອງ ມາດ ຕະການ ຂອງ ການ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເລາະ 
ລຽບ ຕາມ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ,  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2, ສ ປປ ລາວ” ບົດ ລາຍ ງານ 
ກະກຽມ ໃຫ້ ແກ່ ເຄືອ ຂ່າຍ ແມ່ນ້ຳນາໆ ຊາດ, Berkeley ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ (2005).

26 ຕາຕະລາງ ES8, ນໍ ພະ ແລນ  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ “ບົດ ສັງ ລວມ” ໜ້າ ທີ ixi (Norplan 
& Ecolao,”Executive Summary,” ixi)

27“ ເຂດ ອະນຸລັກ ຊີວະ ນາໆ ພັນ ແຫ່ງ ຊາດ ນ້ຳ ກະດິງ” ການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາ ມະ ຊາດ ໃນ ລາວ 
(Nam kading NBCA,” Ecatourism Laos,) http://www.eco-
tourismlaos.com/directory/ protected_areas/namkading.
ntm( ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ວັນ ທີ 14 ກໍລະກົດ 2008).

28 ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ບຸກຄົນ, ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ທາງ ອີ ເມລ໌ຈາກ Mike Hedemark, 
WCS ຫາ Shannon Lawrence, ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ, ວັນ ທີ 17 ມີນາ 
2008.

29 ການ ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ບຸກຄົນ, ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ທາງ ອີ ເມລ໌ຈາກ Mike Hedemark, 
WCS ຫາ Shannon Lawrence, ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ, ວັນ ທີ 17 ມີນາ 
2008.

30 ສຳລບັ ລາຍ ລະອຽດ ເພີ່ມ ເຕີມ ໃຫ້ ເບິ່ງ: http://www.trekkingcentrallaos.
com/htm/el elephants.html ( ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ ມູນ  ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2008)

31 ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ  ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ, “ບົດ ສັງ ລວມ” ໜ້າ ທີXXII?(Norplan & 
Ecolao, “Excecutive Summury,” p.xxii.?)

32 ອ່າງ ແມ່ນ້ຳສົງຄຣາມຕອນ ລຸ່ມ  ແມ່ ນ້ຳເຂດ ພື້ນ ທີ່ ໂຄງການ ທົດ ລອງ ເອີ້ນ ວ່າ  ໂຄງການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຊີວະ ນາໆ ພັນ ແບບ ຍືນ ຍົງ ເຂດ ດິນ ທາມ ຢູ່ ອ່າງ ແມ່ ນ້ຳ ຕອນ ລຸ່ມ 
MWBP ທີ່ ໄດ້ ທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກອງ ທຶນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໂລກ/ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ 
ຊາດ  ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ/ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ ນ້ຳຂອງ/ ອົງການ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ 
ໂລກ(GEF/UNDP-MRC-IUCN), ຄວາມ ສຳຄັນ  ແລະ ຄຸນຄ່າ ສູງ ສົ່ງ ໃນ ລະດັບ 
ພາກ ພື້ນ ຂອງ ລະບົບ ນິ ເວດ ຂອງ  ເຂດດິນບໍລິ ເວນ ນ້ຳ ແຫ່ງ ນີ້  ແລະ  ໄດ້ ຖຶກບັນທຶກ ໄວ້ ເປັນ 
ເອກະສານ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ຊຶ່ງ ສາມາດ ຖອດ ຖອນລາຍ ລະອຽດ ໄດ້ ຈາກ ເວ ບ ໄຊ:
http://www.mekongwetlands.org/Demonstration/Thai-
land/description.htm (Accesses 14 July 2008)

33 Blake D.J.H ., “ດິນ ແດນ ບໍລິ ເວນ ນ້ຳ ສົງຄຣາມ - ລະບົບ ນິ ເທດ ທົ່ງ ແຄມ ນ້ຳ ທີ່ ສຳຄັນ 
ຂອງ ອ່າງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ຕອນ ລຸ່ມ,”  ເອກະສານ ສະ ເໜີໃນ ກອງ ປະຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ແລກປ່ຽນ 
ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ (ທີ່ ກຸ ງ Brisbane, ປະ ເທດ ອົດ ສະ ຕາ ລີ: ວັນ 
ທີ 4-7 ກັນຍາ 2006) ມີ ໃນ:
 h t t p : / / w w w . r i v e r s y m p o s i u m . c o m / i n d e x .
php?element=06BLAKEDavid.

34 Blake D .  ແລະ Pitakthepsombut R., “ການ ວິ ເຄາະ ສະພາບ ການ: ອ່າງ 
ແມ່ ນ້ຳ ສົງຄຣາມ ຕອນ ລຸ່ມ, ປະ ເທດ ໄທ”  ໂຄງການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຊີວະ ນາໆ ພັນ 
ແບບ ຍນື ຍງົ ເຂດ ດນິ ທາມ ຢູ່ ອາ່ງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ MWBP (ບາງກອກ, ປະ ເທດ ໄທ: 2006), 
ໜ້າ121.
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ບັນຫາ ສຳຄັນ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
n ໂຄງການ ພະລັງ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ເປັນ  ໂຄງການ ທີ່ ມີ ຜົນກະ 

ທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ຊີວິດ  ແລະ ການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຈຳ 
ນວນ ປະມານ 30,000 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ 
ນ້ຳ ຍ້ອນ ການ ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ, ທົ່ງ ໄຮ່ ທົ່ງ ນາ, ຮົ້ວ ສວນ  ແລະ 
ນ້ຳ ດື່ມ ຂອງ ຕົນ ໄປ ຈາກ ຜົນ ຮ້າຍ ຂອງ  ໂຄງການ .

 n ໂຄງການ ນີ້ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ  ແລະ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໃນ ອ່າງ ນ້ຳ 
ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ. ຊາວ ບ້ານ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຕ້ອງ ໄດ້ ຢຸດ 
ເຊົາ  ແລະ ປະລະ ການ ເຮັດ ໄຮ່ ໃນ ລະ ດູ ຝົນ ຍ້ອນ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ ວມ  ເຮັດ ໃຫ້ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ສາມາດ ສຶບຕໍ່ ທຳການ ຜະລິດ ຂອງ ຕົນໄດ້. ນ້ຳ ຖ້ວມ ຍັງ 
ເຮັດ ໃຫ້ ສິ່ງ ສົກ ກະປົກ ເປັນ ພິດ, ສັດລ້ຽງລົ້ມ ຕາຍ  ແລະ ສ້າງ ຄວາມ 
ລຳບາກ ອື່ນໆ ຫລາຍ ດ້ານ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ. 
ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂຶ້ນ 
ລົງ ບໍ່ ປົກະຕິ ຂອງ ນ້ຳ  ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ຄົນ 
ເສຍ ຊີວິດ ຍ້ອນ.

n ການ ເລີ່ ມປະຕິບັດ  ແຜນການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  
ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ - ຫີ ນບູນ ມີ ຄວາມ ຊັກ ຊ້າ ເກີນ ໄປ  ແລະ  ໂຄງ 
ການ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ກະທົບ ເຫລົ່າ ນີ້ 
ພຽງ ແຕ່ ໜ້ອຍ ດຽວ. ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ໂຄງການ ໄດ້ ເລີ່ ມ 

 ຕົ້ນປະຕິບັດ ງານ ມາ ກໍ່ ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ ກວ່າ ທົດ 
ສະ ວັດ ແລ້ວ  ແຕ່ ແຜນການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  
ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ສາມາດ ຟື້ນ ຟູ  

 ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວບ້ານ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ໄດ້ເລີຍ.
n ດຽວ ນີ້  ບໍລິສັດ  ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ນ້ຳ  ເທີນ 

(THPC) ກຳລັງ ວາງ ແຜນ ຂະຫຍາຍ ໂຄງການ  
ໂດຍ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ອອກ 

ຈາກ ພື້ນ ທີ່ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ຈຳ ນວນ 4,360 ຄົນ  ເພື່ອ ໄປ ອາ ໃສ ຢູ່ 
ຮ່ວມ ນຳ ບ້ານອື່ນໆ  ແລະ ຍັງ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ອີກ   ເຖິງ 48,441 ຄົນ.  ແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໂຄງການ 
ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມາດຕະການ  ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ຜົນ ກະທົບ ໂຄງການ  
ແລະ  ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ພຽງພໍ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ນັ້ນ  ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຖຶກ ຕ້ອງ ຄົບ ຖ້ວນ.

ຄວາມ ເປັນ ມາ  ແລະ ລາຍ ລະອຽດ
 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ທີ່ ມີ ກຳລັງ ຜະລິດ ພະລັງງານ 
ໄດ້  ເຖິງ 210  ເມ ກາ ວັດ  ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ  ເພື່ ອຜັນ ນ້ຳ 
ຈາກ ນ້ຳ ເທີນ - ກະດິງ ລົງ ໄປ ສູ່ ອ່າງ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ຫີນ ບູນ. ພະ ລັງງານ 

ກໍລະນີສຶກສາ 3:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ - 
ຫີນ ບູນ  ແລະ  ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ພະລັງ ງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ 
ເທີນ - ຫີນ ບູນ 
ສະ ເໜີ ໂດຍ: Aviva Imhof 

 ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ແມ່ນ ໂຄງການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຫຸ້ນ ສ່ວນ ລັດ -  ເອກະ ຊົນ ທີ່ ສຳຄັນ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ຂອງ ລາວ. ການ 
ກໍ່ສາ້ງ ໂຄງການ ໄດ້ ສຳ ເລດັ ລງົ ໃນ ປ ີ1998  ໂດຍ ໄດ້ ຮບັ ທນຶ ສະໜບັ ສະ ໜນູ ຈາກ ທະນາຄານ ພດັທະນາ ອາຊ,ີ ກອງ ທນຶ ພດັທະນາ ນອກ ດກິ (NDF)  

ແລະ  ເຈົ້າ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ອື່ນໆ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຍ້ອງຍໍ ຊົມ ເຊີຍ ວ່າ ເປັນ ໂຄງການ ປະສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ ເປັນ ຢ່າ ງດີ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ - ຫີນ ບູນ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ມະຫາສານ  ໃຫ້ ນັກ ລົງທຶນ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ນັ້ນ  ໃນ ດ້ານ ໜຶ່ງ ມັນ ຊ້ຳພັດ ໄດ້ ແກ່ ດຶງ ເອົາ ປະຊາຊົນ ລາວ 
ຈຳນວນ ປະມານ 30,000 ຄົນ ລົງ ໄປ ສູ່ ເຫວ ເລິກ ແຫ່ງ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ໂດຍ ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ເຫລົ່າ ນີ້ ຕ້ອງ ຂາດ ໂອກາດ ໃນ ການ ເປັນ ເຈົ້າ ຫລື ການ 
ນຳ ໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເພິ່ງ ພາ ອາ ໃສ ການດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຕົນ ມາ ຕະຫລອດ. ບໍ່ ພຽງ ເທົ່າ ນັ້ນ,  ແທນ ທີ່ ວ່າ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ 
ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ - ຫນີ ບນູ ຈະ ຊວ່ຍ ແກ ້ໄຂ ບນັ ຫາ ຄວາມທກຸ ຍາກ ເຫລົ່າ ນີ້ ໃຫ ້ແກ ່ປະຊາຊນົ  ແຕ ່ຊ້ຳ ບໍ່ ໜຳ ກໍ່ ຍິ່ງ ເຮດັ ໃຫ ້ບນັຫາ ເຫລ າ່ ນີ້ ມ ີຄວາມ ຮາ້ຍ ແຮງ 
ຫລາຍ ຂຶ້ນ ດ້ວຍ ການ ກໍ່ສ້າງ  ເຂື່ອນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ອີກ ຢູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ - ຫີນບູນ
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ໄຟຟ້າ ຈາກ ໂຄງການ ນີ້ ຈຳນວນ 50% ຈະ 
ສົ່ງ ອອກ ໄປ ສູ່ ປະ ເທດ ໄທ.  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 
- ຫີນ ບູນ  ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ລັດຖະບານລາວ, 
ບໍລິສັດ ລັດ ວິ ສາ ຫະກິດ ສະ ຕາ ກຣັດປະ ເທດ ນອກ 
ແວ  ແລະ ບໍລິສັດພະລັງງານ GMS  ແຫ່ງປະ 
ເທດ ໄທ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ  ໂດຍ ທີ່ ຝ່າຍ ຕ່າງໆດັ່ງ 
ທີ່ ກ່າວ ມາ ນີ້ ໄດ້ ລວມ ຕົວ ກັນ ຂຶ້ນ ມາ ເປັນ ບໍລິສັດ 
ຮ່ວມ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (THPC). 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ໄດ້ ສະ ໜອງ ທຶນ 
ກູ້ ຢຶມ  ເພື່ອ  ເປັນ ຫຸ້ນ ທຶນ ໃຫ້ ແກ່ ລັດຖະບານ ລາວ ຈຳນວນ 60 ລ້ານ ໂດ 
ລາ ສະຫະ ລັດ  ແລະ ກອງ ທຶນ ພັດທະນາ ນອກ ດິກ  ໄດ້ປະກອບ ຫຸ້ນ ຈຳນວນ 
7.3 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະ ລັດ  ເຂົ້າ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ມູນ ຄ່າ ເຖິງ 
260 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ. ກຸ່ມ ທະນາຄານ ພານິດ ກົງ ຊອກ ຊຽມ  ແລະ 
ຫ້ອງການ ຕົວ ແທນ ສິນ ເຊື່ອ  ເພື່ອ ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ລັດສະ ແກນ ດີ ເນ  ເວ 
ຍ ຍັງ ໄດ້ ປະກອບ ທຶນ ຂອງ ຕົນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ນີ້.
 ໃນ ເວລາ ທຳ ອິດ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ, ກຸ່ມ ອົງການ 
ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ ໃນ ປະ ເທ ດ ໄທ, ນອກ ແວ  ແລະ ປະ ເທດ ອື່ນໆ ຕ່າງ ກໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ 
ຄຳ ເຕືອນ ໄວ້ ວ່າ  ໂຄງ ການ ນີ້ ຈະ ມົນ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ຊຸມ ຊົນ. ຢ່າງ 
ໃດ ກໍ່ຕາມ, ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ  ເອົາ ຫົວ ໃສ່ ໃຈ ຊາ ຕໍ່ ຄຳ ເຕືອນ ເຫລົ່າ ນີ້ ເລີຍ. ມາ 
ຮອດ ປີ 1997, ທະ ນາຄານ ພັດ ທະນາ ອາຊີ (ADB) ກໍ່ ໄດ້ ປະກາດ 
ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ໂຄງ ການ ນີ້ “ ເປັນ ໂຄງການ ແຫ່ງ ໄຊຊະນະ” ທີ່ ມາ ວິ່ງ ເຕັ້ນ ໃຫ້ 
ມີ ການ ຕຳ ນິວິຈານ ໜ້ອຍ ກ່ຽວ ກັບຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ 1  ແຕ່ ວ່າ 
ຫລັງ ຈາກ ໂຄງການ ໄດ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ທຳ ງານ ໄປ ບໍ່ ນານ ເທົ່າ ໃດ ອົງການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ສາກົນ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ ລັດຖະບານ ກໍ່ ໄດ້ ຄົ້ນ ພົບ ກັບ ເລື່ອງ ລາວ ທີ່ ກົງກັນ ຂ້າມ 
ກັບສິ່ງທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ປະກາດ ເອົາ ໄວ້. ມີ ປະຊາຊົນຈຳນວນ  ປະມານ 
25,000 ຄົນ ຈາກ 57 ບ້ານ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ປະສົບ 
ບັນ ຫາ ການ ຈັບ ປາ ໄດ້ ໜ້ອຍ ລົງ ເຖິງ 30-90%, ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ເກີດ 
ຂຶ້ນ ແກ່ ສວນ ຜັກ  ແລະ  ແຫລ ່ງນ້ຳ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ, ການ ສູນ ເສຍ ເຄື່ອງ ມື 
ຫາ ປາ  ແລະ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການ ຂົນ ສົ່ງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 2  ມາ ຮອດ ເວລາ 
ນີ້  ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ມີ ຈຳນວນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
ເຖິງ 30,000 ຄົນ  ໃນ ຈຳນວນ 66 ບ້ານ ເປັນ ຢ່າງ ຕໍ່າ ທີ່ ຕັ້ງ ເລາະ ລຽບ 
ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ໄຮ, ນ້ຳ ຫີນ ບູນ  ແລະ ນ້ຳ ເທີ ນ - ກະດິງ 3
 ຫລັງ ຈາກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຈາກ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາກົນ ບໍ່ ຂຶ້ນ 
ກບັ ລດັຖະບານ ມາ ໄດ ້ຫລາຍ ປ,ີ ມາ ຮອດ ປ ີ2000 ບລໍສິດັ ຮວ່ມ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ເທີນ ກໍ່ ໄດ້ ຍອມຮັບ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ  ແລະ  ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ 
ໝັ້ນ ສັນຍາ ວ່າ ຈະ ຈ່າຍ ເງິນ ຈຳນວນ 4.5 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ເຂົ້າ ໃນ 
ໂຄ ງການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ   ແລະ  ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ແກ່ ຄ່າ ເສຍຫາຍ 
ສາມາດ ບັນລຸ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທາງ ດ້ານ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ໄດ້ ຈຳນວນ 
ໜຶ່ງ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ   ໃນ ດ້ານ ໜຶ່ງ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ຊ້ຳພັດ 
ມີ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫ ລວ ໃນ ການ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ 
ຮັບຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ. ຕົກ ມາ ໃນ ປີ 2004, ການ ທົບ ທວນ 
ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມ ເສຍ 
ຫາຍ ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໄປ ຢ່າງ ເປັນ ເອກະລາດ  ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ 
ໃຫ້ ເຫັນ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ ຂອງ ໂຄງການ  ແລະ  
ໄດ້ ລະບຸ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ຫລາຍ ຢ່າງ  ໂດຍ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກໍ່ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ 
ຕ່າງໆ ທີ່ ທາງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ4 ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ສຳຄັນ.
 ເຖິງ ວ່າ ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ 
ຜົນ ກະທົບ ທຸກ ຍາກ ລົງ ຕື່ມ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ໂຄງການ ກໍ່ ສາມາດ ສ້າງ ກຳ ໄລ ອັນ 

ໃຫຍ່ ຫລວງ  ໂດຍ ບໍ່ ຄາດ ຝັນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຖື ຫຸ້ນ ຂອງ ໂຄງ ການ. ການ ມີ ເຂດ 
ທີ່ ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຂອງ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ( ເບິ່ງ 
ກໍລະນີ ສຶກສາ 4), ຄວາມ ລ່າ ຊ້າ ຂອງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ເທີນ 2  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ລາຍ ໄດ້ ເພີ່ 
ມ ພູນ ຂຶ້ນ. ອີງ ຕາມ ແຫລ ່ງຂ່າວ ໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ (Vientiane 
Times),   ໃນ ໄລຍະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ມາ ໄດ້ ກວ່າ 10 ປີ ນັ້ນ, ບໍລິສັດ 
ຮ່ວມ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ສາມາດ ສ້າງ ຜົນ ກຳ ໄລ ໄດ້ ທັງ ໝົດ 
ປະມານ 570 ລ້ານ ໂດ ລາ 5
 ເພື່ອ ເປັນ ການ ທົ ດ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳທີ່ ຫລຸດ ລົງ  
ອັນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແລະ  ເພື່ອ ເພີ່ມ ຜົນ ກຳ ໄລ ໃຫ້ ໄດ້ 
ສູງ ຂຶ້ນ ນັ້ນ ບໍລິສັດ ຮ່ວມ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ  ໄດ້ ວາງ ແຜນ 
ສ້າງ ເຂື່ອນ ແຫ່ງ ໃໝ່ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ເຖິງ 65  ແມັດ ຢູ່ ນ້ຳ ຍວນ(Nam 
Gnouang River) ຊຶ່ງ ເປັນ ສາຂາ ຂອງ ນ້ຳ ເທີນ - ກະດິງ  ເພື່ອ ເກັບ 
ຮັກສາ ນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ  ໄວ້ປ່ອຍ ໃນ ລະ ດູ ແລ້ງ.  ໂຄງການ ໃໝ່ - ຕາມ 
ທີ່ ຮູ້ ກັນ ວ່າ  ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 
ຈຳນວນ 4,360 ຄົນ ອອກ ຈາກ ພື້ນ ທີ່ ໂຄງການ  ແລະ ມີ ແລວ ປ່ຽນ ນ້ຳ 
ຄູ່ ຂະໜານ ກັນ ໄປ ສູ່ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ ຊຶ່ງ ຈະ ພາ ໃຫ້  ເກີດ ມີ ໄພ ນ້ຳ 
ຖ້ວມ, ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ  ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ກວ່າ ເກົ່າ.
 ເປັນ ທີ່ ຄາດ ກັນ ວ່າ ໂຄງການ ຂະ ຫຍາ ຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນຈະ ເລີ່ ມ ຕົ້ນ 
ກໍ່ສ້າງ ໃນ ປີ 2008  ແລະ ຈະ ສຳ ເລັດ ລົງ ໃນ ປີ 2011. ສຳລັບ ໂຄງການ 
ທີ່ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສູງ ເຖິງ 485 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ນັ້ນ ຕາມ ຂ່າວ ໃຫ້ 
ຮູ້ ວ່າ ທາງ ບໍລິສັດ ຮ່ວມ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ກຳລັງ ຊອກ ຫາ ທຶນ 
ຈາກ ທະນາຄານ ຂອງ ໄທ  ແລະ ທະນາຄານ ພານິດ ສາກົນ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ 
ກໍ່ ລວມທັງ ທະນາຄານ ການ ລົງທຶນ AZN (AZN Investment 
Bank), ທະນາຄານ ຢ ູເອຟ ເຈ ມດິ ຊ ູບ ິຊ ິໂຕ ກຽວ (Tokyo-Mistsubi-
shi UFJ), ທະນາຄານ ກາລີ ອອນ (Calyon), ທະນາຄານຟອດຕິ ສ 
(Fortis), ທະນາຄານ ໄອ ເອັນ ຈີ (ING Bank)  ແລະ ທະນາ ຄານ 
ເຄບີ ຊີ (KBC Bank) 6  ໂດຍ ທີ່ ທະນາຄານ ທັງ ໝົດ ໄດ້ ນຳ ເອົາ 
ມາດຖານ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງ ຄົມ ສາກົນ ມາ ປະຕິບັດ ຕາມ ທີ່ 
ຮູ້ຈັກ ກັນ ວ່າ ຫລັກການ ແຫ່ງ ເສັ້ນ ສູນ ສູດ (Equator Principles).

ບັນຫາ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ໂຄງການ
 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ເທີນ - ຫີ ນບູນ
 ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ປະມານ 
30,000 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ 66 ບ້ານ ເປັນ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ທີ່ຢູ່ ລຽບ ຕາມ 
ແຄມ ນ້ຳ ໄຮ, ນ້ຳ ຫີນ ບູນ  ແລະ ນ້ຳ ເທີນ - ກະດິງ. ຜົນ ກະທົບ ນັ້ນ ມີ ການ 
ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ່ ແມ່ນ ຢູ່ ເຂດ 
ລຸ່ມ ນ້ຳ ລຽບ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ  ໃນ ເຂດ ວັງ ເລິກ ເປັນ    
ແຫລ ່ງນ້ຳ ໄຫລ, ນ້ຳ ຖ້ວມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ການ ຢຸດ ເຊົາ ການ ເຮັດ 
ນາປີ, ບໍ່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ທຳ ການ ປູກຝັງ ໄດ້ ຢູ່ ສວນ ແຄມ ນ້ຳ ໃນ ຍາມ ແລ້ງ  

“ຍອມແລ້ວ! ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອ” “ຂ້ອຍຍອມພ່າຍແພ້!! ບໍ່ມີປາເຫຼືອ
ໄວ້ໃຫ້ກິນຕໍ່ໄປແລ້ວ”

-ຄົນຫາປາທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດຄົບກັນຂອງແມ່ນ້ຳສອງສາຍຄື: ນ້ຳໄຮ ແລະ ນ້ຳກະ 

ດິງ?
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ແລະ ການ ສູນ ເສຍ ນ້ຳ ໃຊ້ ໃນ ບ້ານ ເຮືອນ, ຜົນ ກະທົບ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຖຶກ 
ບັນທຶກ  ເປັນເອກະສານ ໄວ້ ຢູ່ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ  ເອ ກະສານ ການ ລົງ 
ຢ້ຽມຢາມ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ຫລາຍ ສະບັບ  ແຕ່ ປີ 1998   ເປັນຕົ້ນມາ.
 ໃນ ປີ 2007 ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ ລັດຖະບານ ຂອງ ປະ ເທດ 
ນອກ ແວ (Norwegian NGO FIVAS )  ໄດ້ ມອບ ໝາຍ ໜ້າ ທີ່ ໃຫ້ 
ແກ່ ນັກ ຄົ້ນຄວ້າ ສອງ ຄົນ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫລວດ ພື້ນ ທີ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນຕົວຢ່າງ 
ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ລຽບ ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ, 
ທີ ມງານ ຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ ສຳ ພາດ ປະຊາ ຊົນ ຫລາຍ ຄົນ ໃນ 5 ບ້ານ  ໂດຍ ໃຊ້ 
ເວລາ ຫລາຍ ກວ່າ 10 ວັນ. ບົ ດລາຍ ງານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ:   ” 
ແມ່ ນ້ຳ ຖຶກ ເສຍ ຫາຍ, ຊີວິດ ຖຶກທຳລາຍ”  ໄດ້ ບັນທຶກ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ 
ເພີ່ ມ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 1998  ເປັນ ຕົ້ນມາ.

ຜົນ ກະທົບ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ
ການ ຂຶ້ນໆ ລົງໆ ບໍ່ ປົກກະຕິ ຂອງລະດັບ ນ້ຳ  ແລະ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ແຮງ 
ຂອງ ນ້ຳ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ເຊາະ ເຈື່ ອນຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ 
ບູນ ຊຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ແກ່ ດິນ ກະສິກຳ ທີ່ ອຸດົມສົມ ບູນ, ຮົ້ວ ສວນ 
ແຄມ ນ້ຳ  ແລະ ພດຶພນັ ນາໆ ປະການ, ບລໍສິດັ ທີ່ ປກຶສາ ດາ້ນ ການ ສຳ ຫລວດ  
ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ (RMR) ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ  ເພື່ອ ປະ ເມີນ 
ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ໄດ້ 
ປະ ເມີນ ວ່າ  ມາ ຮອດ ປີ 2005  ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ໄດ້ ເຊາ ະ ຕາ 
ຝັ່ງ ສາຍ ນ້ຳ ໄຮ  ກວ້າງ ອອກປະມານ 45 ແມັດ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ການ 
ສູນ ເສຍ  ເນື້ອ ທີ່ດິນປະມານ 68 ເຮັກ ຕາ 9 ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ ໄດ້ ປະ ເມີນ 
ຄຸນຄ່າ ການ ສູນ ເສຍຂອງ ດິນ ທີ່ ສູນ ເສຍ ໄປ ຄິດ ເປັນ ມູນ ຄ່າ ຢູ່ ລະຫວ່າງ 
100,000  ໂດ ລາ ຫາ 136,000  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ,  ແຕ່ ຊາວບ້ານ ກໍ່ 
ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົ ດ ເຊີຍ ສຳ ລັບ ກາ ນ ສູນ ເສຍ ທີ່ ດິນ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈາກ ໂຄງການ 
ເລີຍ.
 ບັນຫາ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ນັບ ມື້ ນັບ ທະວີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ 
ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ອອກ ຈາກ  ເຂື່ອນ  ແລະ ການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ຝຸ່ນ ຕະກອນ, 
ຊາວບ້ານ ປະສົບ ບັນຫາ ສູນ ເສຍ ເຂົ້ານາ ປີ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ເປັນ ປະ ຈຳ ຊຶ່ງ ນຳ 
ໄປ ສູ ່ການ ຢດຸ ເຊາົ ການ ເຮດັ ນາປ ີໃນ ຂອບ ເຂດ ພຶ້ນທີ່ ກວາ້ງຂວາງ. ບລໍສິດັ 
ທີ່ ປຶກສາ ດ້ານ ການ ສຳ ຫລວດ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ (RMR)  
ໄດ້ ປະ ເມີນ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ເນື້ອ ທີ່ ນາ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສຸດ 820  ເຮັກຕາ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ຖຶກປະລະ  ແລະ ຢຸດ ເຊົາ ການ ຜະລິ ດ  ເນື່ອງ ມາ ຈາກ  ບັນຫາ  ໄພນ້ຳ ຖ້ວມ  
ແລະ ການ ຕົກ ຕະ ກອນ ເພີ່ ມສູງ ຂຶ້ນ  ແຕ່ ຊາວບ້ານ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຊົດ ເຊີຍ ຄ່າ 
ເສຍ ຫາຍ ໃດໆ ທັງ ສິ້ນ 10 ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ນາ ເຂົ້າ ໄດ້ ເຮັດ 
ໃຫ້  ຊາວ ບ້ານ ຕອງ ຫັນ ໄປ  ເພິ່ງ ການ ປູກ ເຂົ້າ ໄຮ່ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ  ແທນ.  
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ,  ໂຄງການ ສວນ ປູກ ໄມ້ ວິກຂະໜາດ ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ ແມ່ນ 
ບໍລິສັດ ໂອ ຈີ ຂອງ ຢີ່ປຸນ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ກຳລັງ ເຂົ້າ ບຽດ ຢຶດ ເອົາ ພື້ນ ທີ່ປ່າ 
ໄມ້ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ ຂອງ ຊາວບ້ານ ຊຶ່ງ ບັນຫາ ນີ້ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ບໍ່ 
ສາມາດ ທີ່ຈະ ປູກ ເຂົ້າ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ  ແລະ ຫາ ເກັບ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ 
ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ປ່າ ໄມ້ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ, ຜົນ ທີ່ ຕາມ ກໍ່ ຄື ຊາວບ້ານ ຈຳນວນ 
ຫລາຍ ຄົວ ເຮືອນ ປະສົບ ບັນຫາ ຄວາມ ບໍ່ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ.11
 ບັນຫາ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຍັງ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ເປິະ ເປື້ອນມີ ເຊື້ອ 
ພະຍາດ  ແລະ  ໂລກ ຜິວໜັງ, ຂາດ ນ້ຳ ກິນ, ສັດລ້ຽງ ຈົມ ນ້ຳ ຕາຍ,  ເກີດ 
ພະຍາດ ລະບາດ, ການ ສູນ ເສຍ ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫ້ ໝາກ, ຊະນິດ ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະ ພຶດ 
ພັນປະ ເພດ ອື່ນໆ, ການ ຂາດ ອາຫານ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ສັ້ນ  ແລະ ການ ສູນ 
ເສຍ ລາຍ ໄດ້, ພ້ອມ ທັງ ເກີດ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ ໃນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ  ແລະ 
ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ  ໄປມາ ໃຫ້ ແກ່ ຫລາຍ ຄອບຄົວ. ລະດັບ ນ້ຳ ຂຶ້ນໆ ລົງໆ 

ບ້ານຜາຮັງຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມສາຍນ້ຳຫີນບູນ. 
ຕາມການໃຫ້ສຳພາດ ຂອງຊາວບ້ານໃນປີ 
2006 ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕັ້ງແຕ່ກ່ອນການສ້າງເຂື່ອໄຟ 
ຟ້າ ນ້ຳໃນເຂດນັ້ນມີປາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ເຫຼືອຢູ່ເຫຼືອກິນ ຈົນໄດ້ຂາຍໃນຕະຫຼາດແຕ່ດຽວ 
ນີ້ໃນນ້ຳແຫ່ງນັ້ນມີປາເຫຼືອນ້ອຍ ເຕັມທີໂດຍສະ 
ເພາະໃນຍາມແລ້ງຍິ່ງມີແຕ່ປາ ນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ, 
ນັບ ແຕ່ສ້າງເຂື່ອນເປັນຕົ້ນມານ້ຳກໍ່ເລິກ ແລະ  
ໄຫຼໄວ ຊຶ່ງໃນຍາມ ແລ້ງ ແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນນ້ຳຕື້ນ 
ແລະ ການຫາປາກໍ່ສະດວກ. ແຕ່ກ່ອນມີວັງນ້ຳ 
ເລິກເປັນ ບ່ອນອາໃສຂອງປາໃນ ຍາມແລ້ງ, 
ແຕ່ມາດຽວນີ້ນ້ຳທີ່ເຄີຍເລິກໃນ ເມື່ອກ່ອນກໍ່ຕື້ນ 
ເຂີນໄປໝົດຍ້ອນການທັບ ຖົມຂອງຝຸ່ນຕະກອນ 
ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນ. ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ເທີນ - ຫີນບູນໄດ້ສ້າງໜອງປາຕິດກັບແມ່ນ້ຳ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຫາປາ ແຕ່ກໍ່ມີປາ
ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໝົດ ທຸກຄົນ. 
ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ສູນເສຍເຂົ້ານາປີຂອງ ຕົນໄປ
ຍ້ອນນ້ຳ ຖ້ວມຂັງ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນ. ແຕ່ກ່ອນ
ເຖິງວ່າຈະມີນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ແຫ້ງໄວ,ແຕ່ 
ວ່ານ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນນ້ີແມ່ນຈະກິນເວ
ລາດົນເຖິງ 15 ຫາ 30 ວັນ ແຕ່ສຳລັບກ່ອນທີ່ຈະ
ມີການສ້າງ ເຂື່ອນນັ້ນຈະມີນ້ຳຖ້ວມຂັງພຽງ ແຕ່ 
2 ຫາ 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ ຫຼັງຈາກທີ່ມີເຂື່ອນ 
ແລ້ວນ້ຳກໍ່ຖ້ວມເລື່ອຍໆ ເຖິງ 5 ຫາ 6 ຄັ້ງຕໍ່ປີ 
ແລະ ແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ນານບົກແຫ້ງ. ສິ່ງທີ່ຊາວ 
ບ້ານກັງວົນຫຼາຍກໍ່ ແມ່ນການເຊາະເຈື່ອນຕາມ 
ແຄມນ້ຳຫີນບູນ ທີ່ເກີດຈາກການຂຶ້ນລົງ ປ່ຽນ 
ແປງຢູ່ສະເໝີຂອງລະດັບນ້ຳ  ແລະ ລະດັບນ້ຳ  
ກໍ່ ສູງ ຕະຫຼອດ ປີ. ຊາວບ້ານ ເວົ້າ ວ່າ: ພວກ ເຂົາ 
ບໍ່ ສາມາດ ປູກ ຜັກ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ໄດ້ ອີກ ຕໍ່ ໄປ ອີກ 
ແລ້ວ. ສອງ ປີ ກ່ອນ, ຊາວບ້ານ ປູກ ຕົ້ນໝາກ 
ມ່ວງ, ໝາກ ລຳ ໃຍ  ແລະ ໝາກກ້ຽ ງຕາມ ແຄມ 
ນ້ຳ. ຕາມ ແຜນການ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ໂຄງການ 
ສວນ ໝາກ ໄມ້ ຂອງ ບໍລິສັດ ເທີນ - ຫີນ ບູນ.
ຊາວບ້ານ ເວົ້າ ວ່າ: ໝາກ ມ່ວງ ມີ ລົດ ສົ້ມ  ແລະ ກໍ່ 
ນ້ອຍ ໂພດ.

“ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈເຮົາເລີຍ”
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ບໍ່ ປົກະຕິ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ໄຮ ສອງ ສາມ ປີຜ່ານມາ ນັ້ນ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ 
ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ເສຍ ຊີວິດ ຍ້ອນ  ໃນ ນັ້ນ ລວມມີ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ນຳ, ບາງ ເທື່ອ 
ຊາວບ້ານ ກໍ່ ສູນ ເສຍ ເຮືອ ຫລື  ເຄື່ອງມື ຫາ ປາ ຈຳນວນ ຫລວງ ຫລາຍ 
ຍ້ອນ ມີ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ກະທັນຫັນ ຈາກ ເຂື່ອນ. ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທັງ ໝົດ ນີ້ 
ຊາວບ້ານ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຈາກ ໂຄງການ ແຕ່ ປະການ ໃດ.
 ນກັ ຄົ້ນຄວາ້ ໄດ ້ພບົ ເຫນັ ວາ່ ຈຳນວນ ປາ  ແລະ  ແຫລ ງ່ຊບັພະຍາກອນ 
ນ້ຳ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ ຍັງ ສຶບຕໍ່ ຫລຸ ດໜ້ອຍ ຖອຍ ລົງ.  
ໂຄງການ ຍັງບໍ່ ໄດ້ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ  ແກ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ຜົນ ຜະລິດ ປາ  
ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ. ໜອງ ປາ ນ້ອຍ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ 
ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ ໃນ ບ້ານ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ໃຫ້ ເຫັນ ໄດ້  ເພື່ອ ຈະ ໃຫ້ ການ ທົດ ແທນ ແກ່ ການ ສູນ ເສຍ ທາງ ດ້ານ ອາຫານ 
ທີ່ ເປັນ ທາດ ບຳລຸງ  ແລະ ການ ສູນ ເສຍ ລາຍ ໄດ້ ຂອງ ຊາວບ້ານ.
 ຊາວ ບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຕອນ ໃຕ້ ບ່ອນ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ລຽບ 
ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ເທີນ - ກະດິງ ທີ່ ມີ ນ້ຳ ໜ້ອຍ ກວ່າ ແຕ່ ກ່ອນ ກໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ກະທົບ ຈາກ ການ ຫລຸດ ລົງ ຂອງ ຈຳນວນປາ  ແລະ ບັນຫາ ນ້ຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ 
ການ ຜະລິດ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ບ້ານຈຳນວນ 10  ແຫ່ງ ຕັ້ງ 
ຢູ່ ໃນ ເຂດ ນີ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງ ແຕ່ ໜ້ອຍ 
ດຽວ ຈາກ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ. ການ ທົບ ທວນ ຢ່າງ ເປັນ 
ເອກະລາດ ກຽ່ວກບັ ແຜນ ງານ ຫລດຸຜອ່ນ ຜນົ ກະທບົ  ແລະ  ໃຫກ້ານ ຊດົ ເຊຍີ 
ຂອງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້ານ້ຳ ເທີນ ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ  ໃນ ປີ 2004  ໄດ້ ໃຫ້ 
ຂໍ້ ສະຫລຸບ ວ່າ ບ້ານ ເຫລົ່າ ນີ້ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ຫຍັງ ເລີຍ ຈາກ ແຜນ 
ງານ ດັ່ງກ່າວ  ແລະ  ໄດ້ ສະ ເໜ ີໃຫ້ບໍລິສັດ ກຳນົດ ເອົາ ກິດຈະກຳ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຜົນ ກະທົບ  ແລະ  ໃຫ້ ເອົາ ການ ຊົດ ເຊີຍ ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ງານ  ເພື່ອ ຂະຫຍາຍ 
ການ ປະຕິບັດ ອອກ ໄປ ສູ່ ບ້ານ ອື່ນໆ ໃນ ເຂດ ນ້ຳກະດິງ ອີກ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ ສະ ເໜີ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຈາກ ບໍລິສັດ ເລີຍ.  
ການ ລົງ ຢ້ຽມຢາມ ໃນ ເຂດພື້ນ ທີ່ ໃນ ປີ 2006  ໄດ້ ຢືນຢັນ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຢ່າງ ດຽວ ທີ່ ບ້ານ ຕ່າງໆ ໃນ ເຂດ ນ້ຳ ກະດິງ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ບໍ ລິດ 
ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ກໍ່ ມີ ແຕ່ ການ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ຜົນ ຜະລິດ ເຂົ້າ ທີ່ 

ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຄັ້ງ ໃຫຍ່  ໃນປີ 
2000 ພຽງ ແຕ່ ຈຳນວນ ໜ້ອຍ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ.
  ແຜນ ງານ ຫລຸດ ຜ່ອນຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ  ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ 
ໂຄງ ການນຳ ເທີນ ນັ້ນ ປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດ ພຽງ ແຕ່ 
ໜ້ອຍ ດຽວ ພາຍຫລັງ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ມາ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ 6 ປີ,  ແຜນ ງານ 
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ ສົ່ງ ເສີມ ການ ປູກ ເຂົ້ານາ 
ແຊງ  ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຕາມ ຮ່ອມ ພູ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ, ການ 
ເຮັດ ສວນ ຜັກ ທົດ ແທນ,  ໂຄງການ ລ້ຽງສັດ  ແລະ  
ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະ ພາບເປັນຕົ້ນຕໍ.  ໂຄງການ 
ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ໄດ້ ຊ່ວຍ ສ້າງ ວິດຖ່າຍ  ແລະ 
ສະໜອງ ມຸ້ງ ກັນ ຍຸງ  ແລະ ວັດ ສະດຸ ອື່ນໆ. ບໍລິສັດ 
ຍັງ ໄດ້ ຊ່ວຍ ຂຸ ດນ້ຳສ້າງ  ເພື່ອ ເປັນ ການ ທົດ ແທນ 
ນ້ຳ ດື່ມ ທີ່ ສູນ ເສຍ ໄປ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຍ້ອນ ໂຄງການ.  
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຟື້ນ 
ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ສູນ ເສຍ ໄປ ນັ້ນ ແມ່ນ ບໍ່ ປະສົບ 
ຜົນສຳ ເລັດ ເລີຍ. ທາງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ຍອມຮັບ 
ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ ງ້ຍາກ ຫລາຍ ຢ່າງ 
ໃນ ການ ຮບັປະກນັ  ເຮດັ ໃຫ ້ໂຄງການ ຜະລດິ ເຂົ້ານາ 

ແຊງ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ໄດ້ ຮັບ ໝາກຜົນ ດີ ທັງ ນີ້ ກໍ່ ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ການ ສູບ ນ້ຳ 
ເຂົ້າ ໃສ່ ນາແຊງ  ແລະ ປັດ ໃຈ ຮັບ ໃຊ້ ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ ນາ ແຊງ ເຊັ່ນ ວ່າ 
ປຸຍ,12 ຫລື ຝຸ່ນ ມີ ລາຄາ ແພງ ຫລາຍ ຊາວບ້ານ ໄດ້ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຊາບ 
ວ່າ  ໃນ ໄລຍະ ຊ່ວງ 5 ປີ ນັບ ແຕ່  ເລີ່ ມປະຕິບັດ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ 
ກະທົບ  ແລະ  ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ຜົນ ຜະລິດ ຂອງ ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ 
ຫລຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍ ລົງ  ແລະ  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ ໜີ້ ສິນ ຂອງ ຊາວບ້ານ 
ທີ່ ມີ ຕໍ່ ກອງ ທຶນ ປະຢັດ  ແລະ ສິນ ເຊື່ອ ບ້ານ ກໍ່ ມີ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ.13  ແຜນການ 
ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໂຄງ ການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ຍອມຮັບ ວ່າ  ໃນ 
ຈຳນວນ ປະ ມານ 5,000 ຄອບຄົວ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ນັ້ນ ມີ ພຽງ ແຕ່ 
872 ຄອບ ຄົວ ເທົ່າ ນັ້ນ ຍັງ ຄົງ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໃນ 
ປີ 2007.  ໂຄງການ ສວນ ຜັກ ລະດູ ແລ້ງ ຂອງ  ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳ ເທີນ ກໍ່ ປະສົບ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ເໝືອນ ກັນ ຍ້ອນ ການ ຂາດຕະຫລາດ 
ຜົນ ຜະລິດ, ຄວາມ ຕ້ອງການ ແຮງ ງານ ເພີ່ ມ ເຕີມ ຂອງ ຊາວບ້ານ,  ເຄື່ອງ 
ຈັກ ດູດ ນ້ຳ ເປ່ ເພ, ບັນຫາ ຮົ້ວ ຮາວ, ພະຍ າດຜົນລະປູກ  ແລະ ກາ ນສູນ 
ເສຍ ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫ້ ໝາກ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ກໍ່ ບໍ່ ເຫັນ ມີ ຄວາມ 
ພະຍາຍາມ ໃດ ເກີດ ຂຶ້ນ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ  ຫລື ການ ທົດ ແທນ ການ 
ສູນເສຍ ທາດ ບຳລຸງ ອາຫານ ຈາກ ປາ.
 ພຽງ ແຕ່ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ 10 ປີ  ຂອງ ການ ດຳ ເນີນ ງານ 
ໂຄງການ, ຊມຸ ຊນົ ທອ້ງ ຖິ່ນ ໄດ ້ມ ີຄວາມ ຫຍຸງ້ ຍາກ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫລາຍ ກວາ່  ແຕ ່
ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ມີ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ - ຫີນ ບູນ.

 ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ
ຈຳນວນ 4,360 ຄົນ ອອກ ຈາກ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ຊຶ່ງ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ກໍ່ ແມ່ນ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ  ເພື່ອ  ໄປ ຮ່ວມ ກັບ ບ້ານ ອື່ນ  ແລະ ຈະ ສົ່ງ 
ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 48,441 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ.  ໂຄງການ ນີ້ ປະກອບ ດ້ວຍ ເຂື່ອນ ເກັບ ນ້ຳ ຕັ້ງ ຢູ່ ນ້ຳ ຍວນ  ແລະ ການ 
ເພີ່ມ ກຳລັງ ການ ຜະລິດ ຂຶ້ນ ສອງ ເທົ່າ ຕົວ ໃນ ໂຮງງານ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ 
ເທີນ - ຫີ ນບູນ ອັນ ເປັນ ຜົນ ມາ ຈາກ ການ ເພີ່ມ ບໍລິ ມາດ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ສອງ ເທົ່າ 

ສະພາບການເຊາະເຈື່ອນຕາມແຄມນ້ຳຫີນບູນ: ພາບໂດຍ ວິນຍາ 
ສີສະໝຸດ
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ຕົວ ຜັນ ນ້ຳ ລົງ ໄປ ສູ່ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ  ເທີນ ຫີນ ບູນ. ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ ທີ່ ມີ ເພີ່ມ 
ເຕີມ, ການ ຕົກ ຕະ ກອນ  ແລະ  ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມຮ້າຍ ແຮງ ກວ່າ ເກົ່າ ຈາກ ການ 
ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ ສາມາດ 
ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຮ້າຍ ແຮ ງ ໃຫ້  ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ  ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີການ ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ໃນ ພື້ນ ທີ່ ຫລາຍ ແຫ່ງ.

ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ
ບັນຫາ ພື້ນຖານ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ສ້າງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ກໍ່ ແມ່ນ 
ການ ຂາດ ເຂີນ ທີ່ ດິນ ເໝາະ ສົມ  ແລະ ພຽງພໍ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ຈະ 

ຍົກຍ້າຍ, ບ້ານ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ເຂົ້າ ໄປ ຢູ່ຮ່ວມ 
ກັບ ສາມ ຊຸມ ຊົນ ຊຶ່ງ ເປັນ ເຂດ ທີ່ ມີ ດິນ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂາດ ເຂີນ ມາ 
ຢູ່ ກ່ອນ ແລ້ວ  ເຊັ່ນ ວ່າ: ຜະລິດ ຕະພັນ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ປາ ເປັນ ຕົ້ນ. ຜົນ ຂອງ 
ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ເຖິງສີ ເທົ່າ ຕົວ ໃນ ບ້ານ ເຈົ້າ ພາບ(ບ້ານ 
ຮັບ ເອົາ ຜູ້ຍົກຍ້າຍ ເຂົ້າ ມາຢູ່ ນຳ) ຈະ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການ ຍາດ ແຍ່ງ ຊ່ວງ 
ຊິງຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດກັນ ຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ. ສິດທິ ຂອງ ຜູ້ ເຂົ້າ ມາ 
ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ມີ “ທີ່ ດິນ ທົດ ແທນ ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 
ສຸດ ກໍ່ ແມ່ນ ມີ ຂະໜາດ ເນື້ອ ທີ່ ເທົ່າ ກັນ ມີ ຄຸນຄ່າ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ເທົ່າ 
ກັນຢູ່ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ ຜູ້  ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ 
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ໂຄງການ”  ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ທັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ດິນ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ມາ ຈາກ ໃສ.14
 ບັນຫາ ທີ ສອງ ກໍ່ ຄື ມາດ ຕະການ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ໂຄງການ 
ໄດ້ ສະ ເໜີ ນັ້ນ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຄົບ ຖ້ວນ, ຂາດ ການ ພິສູດ  ແລະ ບໍ່ ມີ 
ທຶນ ພຽງພໍ.  ແຜນການ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ ຂະ 
ຫຍາຍ ເທີນ - ຫີ ນບູນ (RAP)  ໄດ້ ສະ ເໜີ ການ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຕາມ 
ກອບ ມາດຕະຖານ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ໄດ້ ປະຕິບັດ ກັນ ມາ ໃນ ໂຄງການ 
ຜະລິດ ພະລັງງາ ນໄຟຟ້າ ຢູ່ ໃນ ລາວ: ການ ເພາະ ລ້ຽງສັດ ນ້ຳ ເພື່ອ ທົດ 
ແທນ ໃຫ ້ແກ ່ການ ປະມງົ; ການ ຜະລດິ ເຂົ້ານາ ແຊງ ປຽ່ນ ແປງ ການ ຜະລດິ 
ເຂົ້ານາ ປ;ີ ການ ເຮດັ ສວນ ປກູ ພດຶຜກັ  ແລະ ໝາກ ໄມ ້ເພື່ອ ທດົ ແທນ ໃຫ້ ແກ ່
ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ; ການ ລົງທຶນ ເຂົ້າ ໃສ່ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ສັດລ້ຽງ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ຫລາຍ ແລ້ວ ແມ່ນ ຂາດ ຄວາມ ຊັດ ເຈນແນ່ນອນ  ແລະ 
ປະສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ ໜ້ອຍ, “ການ ປະກອບ ອາ ຊິ ບດ້ານ ອື່ນ ນອກຈາກ ການ 
ຜະລິດ ກະສິກຳ”  ແລະ “ງານ ອຸດສາຫະກຳ ແບບ ຄອບຄົວ ຂະໜາດ ນ້ອຍ”  
ເຖິງ ວ່າ ບໍລິສັດ ຈະ ມີ ຊື່ ສຽງ ໂດ່ ງດັງ ໃນ ດ້ານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ  ແລະ ມີ 
ທີ່ ປຶກ ສາ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ດ້ານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ກໍ່ ດີ  ແຕ່ 
ວ່າ ມາດ ຕະການ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ່ ບໍ່ ເຄີຍ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ ດີ 
ຂຶ້ນ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ  - ປ່ອຍ ໃຫ້ ມັນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເອງ ເທາະ - ລະດັບ ລາຍ ຮັບ ຂອງ 
ຊຸ ມຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ລາວ.
 ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ (RAP) ຂອງ ໂຄງການ 
ໄດ້ ສະໜອງ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ໂດຍ ກົງ ໃຫ້ ສະ ເພາະ ແຕ່ ການ ສູນ ເສຍ ຊັບ ສິນ 
ຄົງ ທີ່ ເທົ່າ ນັ້ນ  ເຊັ່ນ ທີ່ ດິນ, ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫ້ ໝາກ  ແລະ ທີ່ ພັກ ອາ ໃສ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ.  ໃນ ແຜນ ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ຜູກ ມັດ  ໃນ ການ ໃຫ້ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ດ້ວຍ ວິທີ ເອົາ 
ດິນ ແທນ ດິນ, ຍ້ອນ ແນວ ນັ້ນ  ໃນ ບັ້ນ ທ້າຍ ປະ ຊາຊົນຫລາຍ ຄົນ ກໍ່ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍດ້ວຍ ເງິນສົດ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແທນ ທີ່ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ທົດ 
ແທນ ດ້ວຍ ດິນ ແທນ ດິນ ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ.  ແຜນການ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ 
ສາມາດ ໃຫ້ ເຫັນ ປະລິມານ ຂອງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ການ 
ສູນ ເສຍ ຊັບພະຍາກອນ ຊຶ່ງ ເປັນ ຊັບ ສິນ ລວມ ພ້ອມ ທັງ ບໍ່ ສາມາດ ກຳນົດ 
ລະດັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ທີ່ ສາມາດ ຮັບ ໄດ້ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ສິ່ງ ທີ່ ສູນ ເສຍ ໄປ.  ແຕ່ 
ແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ຈດັ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ ຊ້ຳພັດ ສະ ເໜີ ໃຫ ້ເອົາ ໂຄງການ 
ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ມາ ທົດ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ສູນ ເສຍ ໄປ.
 ບັນຫາ ຂອງ ວິທີ ການ ນີ້ ກໍ່ ຄື ມາດ ຕະການ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຢູ່ ໃນ 
ແຜນການ ນັ້ນ  ແມ່ນ ເຄີຍ ໄດ້ ນຳ ມາ ທົດລອງ ປະຕິບັດ  ແລ້ວຢູ່ ໃນ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ 
ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ  ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ປະສົບ 
ຜົນສຳ ເລັດ ດີ,  ແຜນການ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ຂອງ ໂຄງການ 
(RAP) ບໍ່ ສາມາດ ຖອດ ຖອນ ເອາົ ບດົຮຽນ, ຜນົສຳ ເລດັ  ແລະ ຂໍ້ຄງົຄາ້ງ 
ຂອງ  ແຜນ ງານ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຂອງ ໂຄງການ 
ທີ່ ມີ ຢູ່ ແລ້ ວ ຫລື ປະສົບ ການ ຈາກ ໂຄງການ ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 
2 ທີ່ຢູ່  ໃກ້ ຄຽງ ມາ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ໄດ້ ( ເບິ່ງ ກໍລະນີ ສຶກສາ 4).  ເຖິງ ຈະ 
ເປັນ ແນວ ນັ້ນ ກໍ່ຕາມ,  ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ກໍ່ຍັງ ຈະ ດື້ 
ດຶງປະຕິບັດ ໃນ ສິ່ງ ຜິດພາດ ທີ່ ເຄີຍ ເຮັດ ມາ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ ແລ້ວ ໃຫ້ ຊ້ຳ ຮອຍ 
ເກົ່າ.

ຜົນ ກະທົບ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ
 ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ເລື້ອຍໆ  ແລະ ມີ ໄລຍະ ເວລາ ຍາວ ຫລາຍ ກວ່າ ເກົ່າ ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້  ເກີດ 
ການ ເຊາະ ເຈື່ອນ ຕາມ ຕະຝັ່ງນ້ຳ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ 
ແກ່ ການ ປະມົງ ຢູ່ ໃນ ນ້ຳຫີນ ບູນຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫລວງ. ມີ ພຽງ ຊະນິດ ພັນ ສັດ  
ແລະ ພຶດບາງ ຢ່າງ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ໃຫ້ ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບ ນ້ຳ ຂຸ່ນ  

ເປື້ອນໄດ້.15
 ຜົນ ກະທົບ ເຫລົ່າ ນີ້ ບາງ ດ້ານ ກໍ່ ສາມາດ ຫລຸດຜ່ອນ ລົງ ໄດ້  ໂດຍ 
ວິທີ ການ ຂະຫຍາ ຍພື້ນ ທີ່ ຮອງ ຮັບ ນ້ຳ ສຸກ ເສີນ (Surge Pond)  ໃນ 
ເສັ້ນທາງ ນ້ຳ ໄຫລ ຢູ່ ກ້ອງ ໂຮງງານ ຜະລິ ດ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດ ຮອງ 
ຮັບ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ເພີ່ມ ຂອງ ນ້ຳ ໄດ້. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ຍັງ ໄດ້ ອ້າງ ວ່າ ອ່າງ ທີ່ ມີ ໃນ ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ສາມາດ “ຮອງ ຮັບ” ກະ ແສ 
ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໄດ້ ສອງ ເທົ່າ ຕົວ  ໂດຍ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ປ່ຽນ ແປງ 
ແກ້ ໄຂ ຫຍັງ ຫລວງຫລາຍ.  ໃນ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລ້ວ, ທາງ ນ້ຳ ໄຫລ ຢູ່ 
ກ້ອງ ເຂື່ອ ນ ໄຟຟ້າ  ແລະ ອ່າງ ຮອງ ຮັບ ນ້ຳສຸກ ເສີນ(Surge Pond) 
ທີ່ມີໜ້ ອຍຢູ່ ແລ້ວ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ຮອງ ຮັບ ຕໍ່ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ  ແລະ ບໍລິ ມາດ 
ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຢູ່ (Further live volume) ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໄປ 
ຍ້ອນ ການ ຕົກ ຕະ ກອນ. ການ ປະຕິ ເສດທີ່ ຈະ ປັບ ປຸງ ແກ້ ໄຂ  ເພື່ອ ເພີ່ ມບໍລິ 
ມາດ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ  ເພື່ອ ຊວ່ຍ ຫລດຸຜອ່ນ ການ ປຽ່ນ ແປງນ້ຳ ຂຶ້ນ ລງົໃນ ເຂດ 
ໃຕ້ ເຂຶ່ອນນັ້ນ ປະກົດ ວ່າ ເປັນ ວິທີ ການ ຕັດ ຮອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ 
ພະລັງງານ  ໄຟຟ້ານ້ຳ ເທີນ ໃຫ້ ໜ້ອຍ ລົງ ເທົ່າ ນັ້ນ.
 ບັນຫາ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ທີ່ ເພີ່ມ ທະວີ ຂຶ້ນ   ໃນ ເຂ ດພື້ນ ທີ່ ເລາະ ລຽບ ຕາມ 
ສາຍ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ 
ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ ສາມາດ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ ທົນ ທານ ຢູ່ ຕໍ່ ໄປ ໄດ້.  ໃນ ເມື່ອ ມີ ບັນຫາ ໄພ 
ນ້ຳ ຖ້ວມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຄື ແນວ ນັ້ນ,  ແຜ ນດຳ ເນີນ ການຍົກຍ້າຍ ການຈັດ ສັນ ກໍ່ 
ຍອມຮັບ ວ່າ ບ້ານ ຫລື ຄົວ ເຮືອນ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ 
“ຍົກຍ້າຍ” ອີງ ຕາມ ແຜນການ ນັ້ນ, ການ ຍົກຍ້າຍ ບ້ານ ຫລື ຄົວ ເຮືອນຈະ 
ຕ້ອງ ເປັນ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ສະໝັກ ໃຈ, ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ເທົ່າ ນັ້ນ,  ແຜນການ ຍັງ 
ໄດ ້ລະ ບ ຸວາ່ “ ໃນ ກ ໍລະ ນທີີ່(ປະຊາຊນົ ຜູ ້ທີ່ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະທບົ ຈາກ ໂຄງການ)” 
ບໍ່ ປາຖະໜາ ຈະ ຍົກຍ້າຍ ພວກ ເຂົາ ເຫລົ່າ ນັ້ນ ກໍ່ ອາດ ສາມາດ ສຶບຕໍ່ ຢູ່ ໃນ 
ພື້ນ ທີ່ ປັດຈຸບັ ນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ໄດ້  ແຕ່ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ບໍ່ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ຈະ  
ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ໃນ ອະນາຄົດ ຍ້ອນ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ 
ຖ້ວມ ຫລື ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ໃນ ການ ປັບປຸງ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ໃດ 
ເລີຍ”16 ອັນ ນີ້ ແມ່ນ ຖ້ອຍ ຖະ ແຫລ ງພິ ເສດ  ແລະ  ແຜນການ ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ 
ວ່າ ການຍົກຍ້າຍ ນັ້ນ ແນ່ນອນ ວ່າບໍ່ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ຄວາມ ສະໝັກ ໃຈ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ  ແຕ່ ແນ່ນອນ ແລ້ວ ວ່າ ຖ້າ ຊາວບ້ານ ບໍ່  “ ເລືອກ”ທີ່ ຈະ ຍົກ ຍ້າຍ  
ພວກ ເຂົາ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ໃດໆ ຕໍ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ 
ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ   ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ 
ບູນ.
 ອງີ ຕາມ ແຜນການ ຍກົຍາ້ຍ  ແລະ ຈດັ ສນັ ປະຊາຊນົ ຂອງ ໂຄງການ 
17 ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ ນາປີ  ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ປະມານ 1,000 ຫາ 2,000  
ເຮັກຕາ  ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ອ້ອມ ແອ້ມ ແມ່ ນຳ ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ເຂື່ອນ ໃສ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ “ ໄດ້ ຢຸ ດ ເຊົາ ຫລື ຈະ ໄດ້ ຢຸດ ເຊົາ”  ເປັນ ອັນ ຈະ ແຈ້ງ ແລ້ວ ວ່າ  ບໍລິສັດ 
ພະລງັງານ  ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ ບໍ່ ຮູ ້ໄດ ້ແນນ່ອນ ວາ່ ຈະ ມ ີເນື້ອ ທີ່ ນາ ເຂົ້າຫລາຍ 
ປານ ໃດ ທີ່ ຈ ະໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງ ການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ.  
ໃນ ເຂດ ຮ່ອມ ພູ ທີ່ ສາຍ ນ້ຳຫີນ ບູນ ໄຫລ ຜ່ານ ນັ້ນ ບໍ່ ມີ ພື້ນ ທີ່ ດິນ ທຳນາ  ເພື່ອ 
ຈະ ນຳ ມາ ທົດ ແທນ ນາ ເຂົ້າ ທີ່ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ອີກ ແລ້ວ. 
ຍ້ອນ ແນວ ນັ້ນ ຊາວ ບ້ານຈຳ ເປັນ ຈະຕ້ອງຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ ຍົກຍ້າຍ  ເພື່ອ ໄປ 
ອາ ໃສ ເຮັດ ນາ ແຊງ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຫລື ອາ ໃສ ການ ປູກຝັງ  ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ 
ອື່ນໆ. ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ດິນ ປູກຝັງ ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ ທີ່ ມີຢູ່ ຕາມ ຝັ່ງ ນ້ຳ 
ຫີນ ບູນ ກໍ່ ຖືກບໍລິສັດ ຜະລິ ດ ເຈ້ຍ ໂອ ຈີ ຈັບຈອງ ເອົາ ໄປ ນັບ ມື້ ນັບ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  
ເພື່ອ ເຮັດ ສວນ ປູກ ໄມ້ ອຸດສາຫະກຳ ຂະໜາດ ໃຫຍ່.18 
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ 
ເທີນ - ຫີ ນບູນ  ໄດ້ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ ກ່ຽວ ກັບ ສູນ ເສຍ ຄຸນ 
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ນະພາ ບນ້ຳ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕາ ມມາ ໃນ ໄລຍະ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ ດຳ 
ເນນີ ງານ ຂອງ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ໂຄງການ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ່ ແມນ່ ໃນ ປ ີຕົ້ນໆ ທີ່ 
ມ ີການ ເນົ່າ ເປື່ອຍ ຂອງ ຊວີະ ມວນ ສານ ໃນ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ. ການ ປອ່ຍ ນ້ຳ ທີ່ ມ ີ
ອົກ ຊີ ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ປາ ຢູ່  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຂອງ ໂຄງການ( 
ໃຕ້ ເຂື່ອນ)  ໃນ ນ້ຳ ເທີນ - ກະດິງ, ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ ຫີນ ບູນຕາຍ ໄດ້.
 ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້ານ້ຳ ເທີນ(THPC) ບໍ່ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ທຳ 
ຄວາມ ສະອາດ ຊີວະ ມວນ ສານ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເທິງ ໜ້າດິນ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ອອກ 
ໃຫ້ ໝົດ ໄປ ກ່ອນ ຈະ ເກີດ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ, ຊຶ່ງ ຈະ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ມົນລະ ພິດ ທາງ 
ອາ ກາດ ,  ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ປ່ອຍ ສານພິດ ເຄມີ ບາ ຫລອດ(Toxic mer-
cury)  ແລະ  ເຮັດ  ໃຫ້ ສານ ອາຫານ ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ຕິດ ເກາະ ຢູ່ ກັບ ຊີວະ 
ມວນ ສານ ນັ້ນ ໝດົ ໄປ ໄວ ້ຂຶ້ນ. ສານ ອາຫານ ທີ່ ມ ີຄ ຸນຄາ່ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ຖກືລວມ 
ຕົວຢູ່ ໃນ ຝຸ່ນ ເຖົ່າ  ແລະ ຈະ ຊ່ວຍ ເຮັດ ໃຫ້ ເທົາ/ ໄຄ  ແລະ ຈຸນ ລີ ນຊີ( ແບກ 
ທີ ເລຍ)  ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຂະ ຫຍາຍຕົວ ໄວ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ຊຶ່ງ ໃນ ທີ່ 
ສຸດ ກໍ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ບັນຫາ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ແບບ ຊ້ຳ ຊ້ອນ ເກາະ ກ່າຍ ກັນ 
ລວມທັງ ເຮັດ ໃຫ້ ອົກ ຊີ ລະລາຍ ໃນ ນ້ຳ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ,  
ເຮັດ ໃຫ້ ປາ ຕາຍ  ແລະ  ທັງເປັນການ ປ່ອຍ ສານ ພິດເຄມີຈາກ ຕະກອນ ໃນ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ19  ເພື່ອ ຫລີກ ລ່ຽງຜົນ ກະທົບ ທີ່ ມີ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ 
ອັນ ເນື່ອງ ມາຈາກການ ເຜົາ ຈູດ ຈຶ່ງ ຄວນ ກຳຈັດ  ແລະ ຍ້າຍ ເອົາ ຊີວະ 
ມວນ ສານ ນັ້ນ ອອກ ໄປ ບົ່ມ ໄວ້ ຢູ່ ຈຸດ ໃດ ຈຸດ ໜຶ່ງ  ເພື່ອ ໃຊ້ ໃຫ້ ເກີດ ປະ ໂຫຍ ດ 
ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ນັ້ນ.20

ສະຫລຸບ ລວມ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
ສະພາບ ບັນຫາ ຄົງ ຄ້າງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້  ໄຂ ຂອງ ໂຄງ ການ ເທີນ - ຫີນ 
ບູນ  ແລະ ບັນ ຫາ ຊາວບ້າ ນ ຫລາຍສິບ ພັນ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ 
ໂຄງການ ບໍ່ ໄດ ້ຮບັ ການ ຊ ົດ ເຊຍີ ຕໍ່ ສິ່ງ ທີ່ ສນູ ເສຍ ໄປ ນັ້ນ  ເປນັ ສິ່ງ ທີ່ ສະ ແດງ 
ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ການ ຂາດ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຍັງ ຊ້ຳ ເຕີມ ຜົນ 
ກະທົບ  ເຫລ ົ່ານີ້ ດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນຂຶ້ນ 
ມາ ອີກ ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ລົງ ໄປ ສູ່ ນ້ຳ ໄຮ  ແລະ ນ້ຳ 
ຫີນ ບູນ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ. ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ 
ຫລາຍ ພັນ ຫລັງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອັນຕະລາຍ ຈາກ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ໃນ ປັດຈຸບັນ ຂອງ 
ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນນັ້ນ  ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ກາຍ ເປັນ ບັນຫາ ໃຫຍ່ ໂຕ  
ແລະ ພາ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງ ອົບ ພະຍົບຫລົບໜີ ຈາກ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ 
ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຄວນ ຢຸດ ເຊົາ ແຜນການ ຂະຫຍາຍ 

ໂຄງການ ຂອງ ຕົນ ຈົນ ກວ່າ ບໍລິສັດ ເອງ ຈະ ຊຳລະ ສະ ສາງ ຄ່າ ຊົດ 
ເຊີຍ ຕໍ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ  ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ  ແລະ  ເປັນ ທີ່ ພໍ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ 
ເຈົ້າ.

 n ໂຄງການ ຂະ ຫຍາ ຍ ເທີນ - ຫີນ ບູນ ຄວນ ຈະ ດຳ ເນີນ ການສະ ເພ 
າະຄື: 1) ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ໃຫ້ ປະສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ  
ໂດ ຍດີ; 2) ແຜນ ດຳ ເນີນ ກາ ນຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະ ຊາ ຊົນ ຂອງ 
ໂຄງ ການ ຄວນ ປ່ຽນ ແທນ ດ້ວຍ ແຜນ ງານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້  
ເພື່ອ ການ ຊົດ ເຊີຍ ແກ່ ຊາວບ້ານ  ແລະ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ 
ພວກ ເຂົາ;  ແລະ 3) ປັບ ປຸງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ(EIA)  

ແລະ ກຽມ ແຜນ ກວດກາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ(EMMP) 
ຄືນ ໃໝ່ ທີ່  ໃຫ້ການ ຮັບ ຮູ້ ເຖິງ ຂະໜາດ  ແລະ ລະດັບ ຂອງ ບັນຫາ ທີ່ 
ໂຄງການ ສະ ເໜີ ປະຕິບັດ ຕໍ່ ຊຸມ ຊົນ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ ສະ 
ເໜີ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ເຫລ ົ່ານີ້.
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Project in Laos, 1998 and Warren T., A monitoring study to 
assess the localized impacts created by the Nam Theun-
Hinboun Hydro-scheme on Fisheries and Fish population, 
prepared for the Theun-Hinboun Power Company (June 
1999).

8  ແມ່ ນ້ຳເສຍ ຫາຍ, ຊີວິດ ຖຶກທໍາລາຍ: ຜົນກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ເທີນ - 
ຫນີ ບນູ ຕໍ່ ຊມຸ ຊນົ ໃນ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ສ ປປ ລາວ, FIVAS (Oslo, Norway 2007) ໜາ້ ທ ີ
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Hinboun Hydropower Project on Downstream Communities 
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ນບູນ, ສະບັບຮ່າງ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນ( 20 ພະ ຈິກ 2006) ໜ້າ 
ທີ 224(Theun-Hinboun expansion Project Social Action and 
Environmental Management Plans,Draft, Resource Man-
agement and Research ( 20 Nov 2006) pp.224.

10 ຈາກ ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ທີ່ ສະ ເໜີ ມາ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ 2-147(Ibid,pp.2-147).
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11 Barney,K., ພະລັງງານ, ຜົນ ສໍາ ເລັດ  ແລະ ການ ເຮັດ ໃຫ້ ມີຄວາມ ທຸກ ຍາກ ລົງ: ສວນ 
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ຄວາ້ຢອກ ກຽ່ວ ກບັ ອາຊ(ີມິ ຖນຸາ 2007), ໜາ້ ທ ີ139 (Impoverishment: Plan-
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12 ປະ  ເດັນ ນີ້ ໄດ້ ບັນທຶກ ໄວ້ ໃນ ພາກ ທີ 3 ຂອງ ແຜນການ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ 
ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ ສຳລັບ ການ ກະສິກຳ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຊົນລະປະທານ “ ສາມາດ ມີ ຜົນ ກຳ 
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13   ແມ່ນ້ຳ ເສຍ ຫາຍ, ຊິ ວີ ດຖຶກທຳລາຍ, ໜ້າ ທີ 47(Ruined Rivers, Damaged 
Lives), p.47 

14   ແຜນດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ຂອງ ນໍ ພະ ແລນ, ພາກ ທີ 2 ໜ້າ ທີ 
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15   ເລື່ອງ ສັງ ລວ ມ ໄວ້ ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ຂອງ ນໍພະ 
ແລນ, ພາກ ທີ2 ໜ້າ ທີ 7-9(These are outline in Norplan RAP, Part2, 

pp.7-9.)

16  ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ຂອງ ນໍ ພະ ແລນ, ພາກ ທີ3 ໜ້າ ທີ36 
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17  ແຜນ ດຳ ເນິນ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ປະ ປະຊາຊົນ , ພາກ ທີ3 ໜ້າ ທີ37 (Norplan 
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(Power, Progress and Impoverishment,2007)

19 ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສ່ວນ ຕົວ, email ຈາກ Dr.Guy Lanza ຫາ ທ່ານ Aviva Imhof, 
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ສິ່ງ ສຳຄັນ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
n ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ກະ ແສ ການ ໄຫລ  

ຂອງ ນ້ຳ  ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ມີ ລະດັບ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ 
ເກີດ ການ ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ,  ເກີດ  ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ, ບັນຫາ 
ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ  ເສຍ, ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ  ແລະ ການ ສູນ ເສຍ ຜົນ ລະ ປູກ 
ຕາມ ແຄມ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 120,000 ຄົນ.1 
ມາດ  ຕະການຊົ ດ ເຊີຍ ຕໍ່ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ  ແລະ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ 
ກະທົບ  ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ສະ ເໜີ  ໃນ ແຜນການ ນັ້ນ 
ບໍ່ ມີ ພຽງພໍ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ນຳ ໄປ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ກະທົບ ອັນ ໃຫຍ່ 
ຫລວງ  ແລະ ຮ້າຍ ແຮງ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້.

n ການ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວບ້ານ ຊົນ 
ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ຫລາຍ ກວ່າ 6,200 ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຢູ່  ໃນ 
ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  
ເປັນ ໄປ ຢ່າງ ເຊື່ອງ ຊ້າ ບໍ່ ທັນຕາ ມກຳນົດ ເວລາ.  ໃນ ບາງ ກໍລະນີ, ວິທີ 
ການ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳ ລົງຊີວິດ ຊ້ຳພັດ ກຳລັງ ທຳ ການ ທົດ ລອງ  ແລະ 
ກຳ ລັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ ການ ທົບ ທວນ ກັນ ຢູ່. ລາຍ ຮັບ ຂອງ ຊາວບ້ານ ໃນ 
ທຸກ  ດ້ານ  ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ2 ກໍ່ ຫລຸດ ໜ້ອຍ 
ລົງ ຊຶ່ງ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ ກໍ່ ແມ່ນ ໃນ ໄລຍະ ຕົ້ນໆ ຄື ທັນທີ ທີ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ 
ຂຶ້ນ ຖ້ວມ  ແລະ  ເລີ່ມຕົ້ນ ຜັນ ນ້ຳ ໄປ ສູ່ ອ່າງ ນ້ຳ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ. 

n ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 10,000 ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ 
ກໍ່ ສ້າງ ຄອງ ນ້ຳ  ໄຫລ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ໂຄງ ລ່າງພື້ນຖານ ອື່ນໆ ຂອງ  
ໂຄງ ການ  ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ກ່ອນ ໂຄງການ ຢຶດເອົາທີ່ດິນ  
ແລະ ຊັບ ສິນ ອື່ນໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ ຊຶ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ການ ຝ່າ ຝືນ ຕໍ່ນະ 
ໂຍບາຍ ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ຂໍ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ 
ປະທານ (CA) ບໍ່ ເປັນອັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ໂຄງການ ຈະ ມີ ທີ່ ດິນພຽງ ພໍ  
ເພື່ອ ຕອບ ສະ ໜອງ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ  ເກືອ ບເຖິງ 200 ຄົວ 
ເຮືອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ຈາກ ໂຄງການ ດ້ວຍ ວິທີ 
ການເອົາ  ດິນ ແທນ ດິນ.

n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 (THPC) ບໍ່ ສາມາດ ສະ ສາງ 
ເກັບ ກູ້ ຕົ້ນ ໄມ້ ພຶດພັນ ອອກ ຈາກ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳຂອງ ໂຄງການ 
ກ່ອນ ນ້ຳ ຈະ ຂຶ້ນ ມາຖ້ວມ ຊຶ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ນ້ຳ ໃນ ເຂດ ພູ ພຽງ ນາກາຍ   
ແລະ  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບບໍ່ດີ ພ້ອມ ກັບ  ເກີດ ມີ ການ ປ່ອຍ ທາດ 
ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຄວາມ ກວ້າງ 
450 ກລມ 2 .

ຄວາມ ເປັນ ມາ  ແລະ ລາຍ ລະອຽດ ໂຄງການ
ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2   ແມ່ນ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ຕົກ ທີ່ ໃຊ້ 
ທຶນ ກໍ່ສ້າງ ເຖິງ 1.4 ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະ ລັດ ຊຶ່ງ ປະຈຸ ບັນ ນີ້ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ 
ການ ກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ໃນ ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ ພາກ ກາງຂອງ ລາວ.  ເມື່ອ ໂຄງ 
ການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແຫ່ງ ນີ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໃນ ປີ 
2009,  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ສົ່ງອອກ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ສ່ວນ ໃຫຍ່   
ໃນ ຈຳ ນວນ ພະລັງງານ ທັງ ໝົດ ທີ່ ໂຄງການ ສາມາດ ຜະລິດ ໄດ້ ຄື: 1,070 
ເມກາ ວັດ  ໄປ ປະ ເທດ ໄທ.  ໃນ ເວລາ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ2  ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຄ້ຳປະກັນ ດ້ານການ ເງິນ ໃນ ປີ 2005,  ເຂື່ອນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ນອນ ຢູ່ ໃນ 
ເປົ້າ ໝາຍ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ທະນາຄານ ໂລກ ມາ 
ໄດ້ ເກືອ ບສອງ ທົດ ສະ ວັດ ກ່ອນ ແລ້ວ.2  ໃນ ຊ່ວງ ເວລາ ນັ້ນ,  ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ2  ໄດ້ ຮັບ ການ ວິ ພາກວິຈານ ຢ່າ ງຮຸນ ແຮ ງ ຈາກ ກຸ່ມ ການ ປົກ ປັກ 
ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສິດທິ ມະນຸ ດສາກົນ. ອົງ ການຈັດ ຕັ້ງ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ 
ລັດຖະບານ ໄດ້ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ບັນຫາ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ ຫລາຍ ຢ່າງ -  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ກໍ່ ແມ່ນ ບັນ ຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄົງ ຕົວ ຢູ່ ໄດ້ ຂອງ ການ ຟື້ນ ຟູ ໂຄງການ 
ຕ່າງໆ - ຊຶ່ງ ມາ ຮອດ ດຽວ ນີ້ ກໍ່ ໄດ້ ພິສູດ ໃຫ້ ເຫັນ ແລ້ວ ວ່າ  ເປັນຄວາມ ຈິງ 
ຕາມ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ອ້າງ ໄວ້.
 ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ2 ກຳລັງໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໂດຍ ບໍລິສັດ 
ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຊື່ ງ ແມ່ນ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ທີ່ ມີ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ 
ຝຣັ່ງສາກົນ  ເປັນຫົວໜ້າ ນຳພາ. ຜູ້ ຖື ຫຸ້ນ ອື່ນໆ ຂອງ ໂຄງການມີ ບໍລິສັດ 
ພະລັງ ງານ ໄຟຟ້າ  ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ (EGCO) ຖື ຫຸ້ນ 25%, ບໍລິສັດ 
ອີ ແຕນ ໄທ ພັດທະນາ ຖື ຫຸ້ນ 15%,  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຖື ຫຸ້ນ 25%.  
ໃນ ເດືອນ ມີນາ   ແລະ  ເມ ສາ 2005 ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ຄະ ນະ ອຳນວຍ ການ 
ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ໄດ້ ອະນຸມັດ ເງິນ ກູ້ ຢຶມ  
ແລະ ການ ຄ້ຳປະກັນ ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ທັງ ໝົດ ຈຳນວນ 270 
ລ້ານ  ແລະ 107 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະ ລັດ ຕາມ ລຳດັບ. ສະ ຫະລັດອາ ເມ 
ລິ ການ ແມ່ນ ຖື ຫຸ້ນຜູ້ ດຽວ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາຮ່ວມ (MDB) ທີ່ ບໍ່ 
ໄດ້ ໃຫ້ການ ສະໜັບ ສະໜູນ  ໂດຍ ອ້າງ ວ່າ ໂຄງການ ນີ້ ມີ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ, ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທາງ ດ້ານ 
ເສດຖະກິດມະຫາ ພາກ ໃນ ລາວ  ແລະ ຂາດ ມາດ ຕະການ ທີ່ ສາມາດ ເປັນ 
ບ່ອນ ອີງ ໄດ້.3
 ຍ້ອນ ການ ຮອງ ຮັບຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ອາຊີ, ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ກູ້ ຢຶມອື່ນໆ  ເຊັ່ນ ວ່າ ທະນາຄານ ການ ລົງທຶນ 
ຂອງ ປະ ເທດ ເອີ ຣົບ, ທະນາຄານ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ນອກ ດິກ, ອົງການ ຕົວ 
ແທນ ຂອງ ປະ ເທດ ສະ ວດິ ສ ິແລນ, ນອກ ແວ, ຝຣັ່ງ  ແລະ ອງົການ ຕວົ ແທນ 

ກໍລະນີສຶກສາ 4:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2
ສະ ເໜີ ໂດຍ: Shannon Lawrence

 ໂຄງການ ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແມ່ນ ໂຄງການ ພະລັງ ງານໄຟຟ້າ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ໃນ ລາວ.  ໂຄງການນີ້  ໄດ້ຮັບທຶນ ກໍ່ສ້າງ ຈາກ ຜູ້ສະໜັບ 
ສະໜູນ   ໃຫ້ ເປັນ ເຄື່ອງ ມື   ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ  ເພື່ອ ພິສູດ ໃຫ້ ເຫັນ ວິທີ ການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ ດີ ເລີດ ໃນ ຄວາມ ຮັບ ຜິ ດຊອບ ຕໍ່ 

ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ.  ແທນ ທີ່ ວ່າ ຈະ ກາຍ ເປັນ “ ໂຄງການ ຕົວ ແບບ”  ແຕ່ ໂຄ ງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຊ້ຳພັດ ກາຍ ເປັນ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງ ລ່າງ 
ພື້ນຖານ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ໄວ ສອງ  ເທົ່າ ຕົວ. ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ, ມັນ ເຮັດ ໃຫ້ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ດ້ານ ສັງ ຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ມີ ຄວາມ ລ້າ ຊ້າ ບໍ່ ທັນ ການ  ໃນ 
ຂະນະ ທີ່ ວຽກ ກໍ່ສ້າງ ຊ້ຳພັດ ເດີນ ໄປ ຕາມ ກຳ ນົດການ. ຄວາມ ບໍ່ ສາມາດ ຮັບປະກັນ ການ ປະຕິບັດ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນ ຍາ ທີ່ ຕົນ ເອງ ມີ ໄວ້ ກັບ ປະຊາຊົນ  ໃຫ້ ບັນລຸ 
ຜົນ  ໄດ້ ຕາມ ກຳນົດ ເວລາ ນັ້ນ ມັນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ຄວາມ ສົງ ໃສ ຂຶ້ນ ມາ ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາ ຂອງ ໂຄງການ ທີ່ ເຄີຍ  ໄດ້ ໃຫ້ ໄວ້ ກັບ ຊາວບ້ານ ຈະ 
ນຳ ໃຊ້ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ ໃຫ້  ເກີດ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ນັ້ນ ຈະ ສາມາດ ປະຕິບັດ ບັນລຸ ຜົນ ໄດ້ ຫລື ບໍ່.
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ສິນ ເຊື່ອ  ເພື່ ອການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ໄທ, ອົງການ ຕົວ ແທນ ການ ພັດທະນາ 
ຝຣັ່ງ (AFD), ທະນາຄານ ເອກະ ຊົນ ຫລາຍ ແຫ່ງ -  ໄດ້ ສັນ ຍາວ່າ ຈະ 
ໃຫ້ ເງິນ ທຶນ ແກ່ ໂຄງການ. ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ໄດ້ ເລີ່ ມລົງມື ປະຕິບັດ 
ໜຶ່ງ ປີ  ໄວ ກ່ອນກຳນົດ ຄື  ໃນ ປິ 2004.
 ໂຄງກາ ນນ້ຳ ເທີນ 2  ເປັນ ໂຄງ ການ ຜັນ ນ້ຳ ຈາກ ອ່າງ  ເທີນ 2  ໃຫ້ 
ປຽ່ນ ທດິ ທາງ ໄຫລ ໄປສູອ່າ່ງນ້ຳ ໜຶ່ງ ອກີ (Transbasin Diversion) 
ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ໃນ ສາຂາ ຂອງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ສອງ ແຫ່ງ ມີ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ໄປ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ.  ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ 39  ແມັດ  ໄດ້ ສ້າງ ຕັນ ນ້ຳ 
ເທີນ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ເປັນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ   ໃນ ພື້ນ ທີ່ 450 ກິ  ໂລ ແມັດ ມົນທົນ  ໃນ 
ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ທີ່ ມີ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ຈຳນວນ 6,200 ຄົນ 
ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ ທີ່ ນັ້ນ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່. ບ່ອນຢູ່ ອາ ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ຊ້າງ 
ປ່າ ເອ ເຊຍ ທີ່  ໃກ້ ຈະ ສູນພັນ  ແລະ ສັດປ່າ ອື່ນໆ ກຳລັງ ຖືກນ້ຳ ຈາກ ອ່າງ ເກັ 
ບນ້ຳ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຖ້ວມ ຂັງ.  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຈາກ ກ້ອງ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ 
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ນ້ຳ ທີ່ ປ່ອຍ ລົງ ຈາກ ເຂື່ອນ ໃນ ບໍລິ ມາດ ພຽງ ແຕ່ 2  ແມັດກ້ອນ 
ຕໍ່ວິນາທີ ຊຶ່ງ ບໍ່ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ການ ປະມົງ ທີ່ ເປັນ ແຫ ລ່ງອາຫານ   
ແລະ ລາຍ ຮັບ ສຳຄັນ ຂອງ ບ້ານ ປະມານ 40  ແຫ່ງ ບໍ່ ສາມາດ ຄົງ ຕົວ ຢູ່ ຕໍ່ 
ໄປໄດ້.
 ນ້ຳ ຈະ ປຽ່ນ ເສັ້ນທາງ ໄຫລ ຜາ່ນ ໜ້າຜາ ສງູ ຊນັ ເຖງິ 350  ແມດັ ລງົ 
ໄປ ສູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຍາວ 27 ກິ ໂລ ແມັດ. ຍ້ອນ ວ່າການ ກໍ່ສ້າງ  
ໃກ້ຈະ ສຳ ເລັດ ລົງ ແລ້ວ,  ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ເປັນ ໄປ ຕາມ 
ກຳ ນົດ  ແລະ ຈະ ເລີ່ ມຜະລິດ ພະລັງງານ ໃນ  ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2009 ທີ່ ຈະ 
ມາ ເຖິງ ນີ້.
 ຈາກ ວົງ ເງິນ ຈຳນວນ 250 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ (ຄ່າ ສຸດທິ 
ໃນ ປະຈຸ ບັນ) ທີ່ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ສະ ໜອງ ເປັນ ລາຍ ຮັບ ໃຫ້ ແກ່ 
ລັດຖະບານ ລາວ  ໃນ ຊ່ວງ ເວລາ ສຳ ປະທານ ຫລາຍ ກວ່າ 25 ປີ ນັ້ນ 
ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ໃຫ້ການ ຢືນຢັນ ວ່າ  
ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ໃນ ລາວ ລົງ ໄດ້. 
ຍ້ອນ ສະພາບ ຄວາມ ບໍ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ລະບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ ຈ່າຍ 
ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ນັ້ນ ທາງ ທະນາຄານ ໂລກ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ປະຕິບັດ 
ກອບ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ລາຍ ຮບັ  ເພື່ອ ນຳ ເອາົ ລາຍ ຮບັ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທນີ 
2  ໄປ ເປັນ ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ລາຍ ຮັບກໍ່ ຍັງ ຄົງ ຕ້ອງນ້ຳໄປ ຜ່ານ ກົມ ການຄັງ ຂອງ ລາວ ຢູ່ດີ. 
ການຈັດ ສັນ, ກວດກາ,  ແລະ ການ ລາຍ ງາ ນກ່ຽວ ກັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ລາຍ 
ຮັບ ຈາກ ໂຄງ ການ ນ້ຳ  ເທີນ 2 ຂຶ້ນ ກັບ ການ ເງິນ ຂອງ ລາວ   ແລະ ອົງການ 
ກວດ ສອບບັນຊີ ທີ່ ເປັນ ເອກະລາດ  ເພື່ອ ກວດ ສອບ ບັນຊີ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ໂຄງ 
ການນ້ຳ ເທີນ 2  ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ.

“ຢູ່ບ້ານເກົ່າພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາອາຫານໄດ້ງ່າຍ ພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ກັບ
ແມ່ນ້ຳ, ຫວາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າກໍ່ມີຫຼາຍ.ແຕ່ດຽວນີ້, ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດຈັກໄກເຖິງ 3 ຫາ 5 ກິໂລ ແມັດ ເພື່ອໄປຊອກຫາອາຫານໃນປ່າ. 
ນາຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄກຈາກບ່ອນຢູ່ໃໝ່ປະມານ 1.5ກິໂລ ແມັດ”

-ສຽງຄ່ຳຄວນຈາກຊາຍໄວໜຸ່ມບ້ານໃໝ່ສົບເຮ້ຍ

ບັນຫາ  ແລະ ການວິ ເຄາະ 

ໂຄງການ
ພາຍຫລັງ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ 2  ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນ ໄປ ບໍ່ພໍ ເທົ່າ ໃດ ກໍ່ 
ສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ ແຈ້ງ ໂລດ ວ່າ  ແຜນ 
ງານ ທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ - ມັກ ຈະ ເປັນ ບັນຫາ ທ້າ ທາຍ  
ແລະ  ໃຊ້ ເວລາ ຫລາຍ ກວ່າ  ເວລາ ຂອງ 
ການ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ວິສະວະກຳ 

- ມີ ຄວາມ ຫລ້າ ຊ້າ ເກີນ ກວ່າ ກຳນົດ. ການ ປະຕິບັດ ເວລາ ທີ່ກຳນົດ ໃນ 
ສັນຍາບໍ່ ທ່ວງທັນ, ມີ ການລະ ເມີດ ຕໍ່ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ  
ແລະ ຂໍ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ ປະທານ  ໂດຍ ປາສະຈາກ ການ ປັບ ໄໝ 
ລົງ ໂທດ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຫລື ລັດຖະບານ ລາວ.

ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ
 ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ບ້ານ ທັງ ໝົດ 17  ແຫ່ງ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ຈະ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ເຂດ ພື້ນ ທີ່  ໂຄງການ ພາຍ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຂອງ ປີ 
2006 – 2007.  ແຕ່ ວ່າ ການ ກຳນົດ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ້ 
ຍ້ອນ ການ ຊັກ ຊ້າ ຂອງ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ ຢູ່ ຖາວອນ.4  ແຕ່ ການ ຍົກຍ້າຍ 
ບ້ານ  ເທື່ອ ທຳ ອິດ ໄດ້ ມີ ຂຶ້ນ ໃນ ກາງປີ 2006. ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຖື ກຍົກຍ້າຍ ໃນ 
ເທື່ອ ທຳ ອິດ  ແລະ ຈຳນວນ ບ້ານ ຫລາຍ  ແຫ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຕາມ ມາ  ໄດ້ 
ຍ້າຍ ເຂົ້າ ໄປ ຢູ່ ເຮືອນ ຊົ່ວຄາວ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ບ້ານ ໃໝ່ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.  
ເປັນ ທີ່ ຄາ ດກັນ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ພັກ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຮື ອນພັກ ຊົ່ວຄາວ  ເຫລົ່າ 
ນີ້ ບໍ່ ພຽງພໍ ເທົ່າ ໃດ ເດືອນ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແລະ ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ຊາວບ້າ ນ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ແນະນຳ ໃຫ້ ປຸກ ເຮືອນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເອົາ ເອງ.  ໃນ ທີ່ ສຸດ, ຊາວ ບ້າ 
ນຫລາຍ ຄົນ ຕ້ອງ ໄດ້ ໃຊ້ ເວລາ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ ພັກ ຊົ່ວ ຄາວ ນັ້ນ ຈົນ ວ່າ 
ສອງ ລະດູຝົນ ຜ່ານ ໄປ ກໍ່ ຍັງ ຄື ເກົ່າ  ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ປ່ຽນ ແປງ. ຈົນ ຕົກ ມາ ຮອດ 
ເດືອນ ກຸມພາ 2008  ໃນ ເວລາ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ (PoE) ຈາກ ໜຶ່ງ ໃນ 
ຈຳນວນ ໜ່ວຍ ງານກວດກາ ພາຍ ນອກຫລາຍ ໜ່ວຍ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ  
ເທີນ 2  ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ເຕືອນ ວ່າ ການ ບັນຈຸ ນ້ຳ ເຂົ້າ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ໃຫ້ ເລື່ອນ ກຳນົດ ການ ອອກ ໄປ ຈົນ ກວ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ ຢູ່ ຈະ ມີ 
ຄວາມ ຄຶບ ໜ້າ ໄປ ໄດ້ ໄວ ຂຶ້ນ. ຈົນ ມາ ຮອດ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2008, ການ 
ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ ເກືອ ບທັງ ໝົດ 1,272 ຫລັງ ຈຶ່ງ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ລົງ.5
 ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່  ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ຈັດ ສັນ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ມີ ຊີວິດ 
ຢູ່ລອດ ໄດ້  ໂດຍ ອາ ໃສ ເຂົ້າ  ແລະ ທາດ ອາ ຫານບຳ ລຸງ ທີ່ ທາງ ບໍລິສັດ ໄດ້ 
ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ເປັນ ຕົ້ນຕໍ  ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການ ສັບຊ່າວ ພື້ນ 
ທີ່ ດິນ  ແລະ ການ ເຮັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ 6  ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ຈາກ ການ ຫາ ປາ  
ແລະ ການ ເກັບ ກູ້ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ.
 ຊາວບ້ານ ຫລາຍ ຄົນ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ດີ ໃຈ ກັບ ເຮືອ ນ ໃໝ່, ນ້ຳ 
ປະປາ  ແລະ ການ ສົ່ງ ເສີມ ວຽກ ງານ ອະນາ ໄມ,  ໄຟຟ້າ  ແລະ ຖະໜົນ 
ຫົນທາງ ທີ່ ຕັດ ເຂົ້າ ໄປ ຫາ ບ້ານ ໃໝ່ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ສຸຂະພາບ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ໂອກາດ 
ເງື່ອນ ໄຂ ເຂົ້າ ເຖິງ ສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ຕ່າງໆ ທາງ ດ້ານ ການ 
ເປັນ ຢູ່  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢ່າງ ຍິ່ງ ແມ່ນ ນ້ຳ ສະອາດ  ແລະ ຫລັກ ອະນາ ໄມ ທີ່ 
ດີ ຊຶ່ງ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ຄະນະຜູ້ ຊ່ຽວຊານກວດກາ ຈາກ ພາຍ ນອກ  ແລະ 
ຜູ້ ກວດກາ ອື່ນ ໆ   ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ທັນຕາ. ລາຍ ຮັບ ທີ່ ຊາວບ້າ ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ 
ການ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ໂຄງການ  ໄດ້ ຊ່ວຍ ຍົກ ລະດັບ ມາດຖານ 
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ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ສູງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ.
 ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ ສຳລັບ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ເທີນ 2 ກໍ່ ຍັງ ຄົງ ແມ່ນ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພູ 
ພຽງ ນາ ກາຍ ໃຫ້  ເກີດ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ, ຊາວບ້ານ ຜູ້ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຈະ 
ໄດ້ ຍົກ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ໆ ຈະ ກາຍ ເປັນ ແຄມ ຝັ່ງ ຂອງ ອ່າງ ເກັບນ້ຳ 
ໃນ ຕໍ່ໜ້າ ອີງ ຕາມ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ທັງ ນີ້ ກໍ່ ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ 
ເຂົາ ສາມາດດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ໄດ້  ໂດຍ ອາ ໃສການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ໃນ ທີ່ ດິນ 
ບ່ອນ ເກົ່າ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ ດິນ ໃນ 
ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບບໍ່ ດີ.  ໃນ ນັ້ນ, ສອງ ສາມ ສ່ວນ ຂອງ ດິນ 
ທີ່ ຊາວບ້ານ ເຄີຍ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ ເພື່ອ ທຳ ການ ຜະລິດ ເປັນ ທົ່ງ ຫຍ້າ 
ສຳລັບ ສັດລ້ຽງ  ແລະ  ເຄີຍ ເກັບ ເຄື່ ອງປ່າ ຂອງ ດົງ ນັ້ນ ຈະ ຖືກ ນ້ຳ ຈາກ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໃຫຍ່ ຂອງ ໂຄງການ ຂຶ້ນ ຖ້ວມ ຂັງ, ຝູງຄວາຍ  ແລະ ຝູງ ງົວ 
ໃນ ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ ຢູ່ ຕໍ່ ໄປ ໄດ້  ແລະ ຝູງ ສັດ ທັງ ໝົດທີ່ ມີ ຢູ່  
ຈະ ຕ້ອງ ຫລຸດ ຈຳນວນ ລົງປະມານ ເຄິ່ງໜຶ່ງ.7
 ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (THPC)  ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາ 
ວາ່ ຈະ ຊວ່ຍ ຍກົ ລະດບັ ລາຍ ໄດ ້ຂອງ ຊາວບາ້ນ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ ່ໃຫ ້ເທົ່າ ກບັ 
ລະດບັ ຄວາມທກຸ ຍາກ  ແຫງ່ ຊາດພາຍ ໃນ 5 ປ.ີ ຕໍ່ ກບັ ບນັຫາ ນີ້, ຊາວ ບາ້ນ 
ຜູ້ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຕອບ ສະໜອງ ເງື່ອນ ໄຂ ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ 
ຈາກ ບໍລິສັດ 1) ສວນ ຄົວປະຈຳ ເຮືອນ, 2)ພື້ນ ທີ່ ດິນ 0.66 ເຮັກຕາ(ທີ່ 
ຈະ ມ ີນ້ຳ ຊນົລະ ປະທານ ໃນ ທາ້ຍ ປ ີ2009)  ເພື່ອ ປກູ ເຂົ້າ, ປກູ ຫຍາ້ ໃຊ ້ເປນັ 
ອາຫານ ສດັ  ແລະ ພ ຶດຜກັ ຕາ່ງໆ, 3)  ເຂດ ສະຫງວນ ໃນ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ເພື່ອ 
ຮັກສາເປັນ ພື້ນ ທີ່ ທຳ ການ ປູກ ເຂົ້າ  ແລະ  ໃຊ້ ເປັນ ທົ່ງ ຫຍ້າ ລ້ຽງສັດ, 4)  

ເຂດ ປ່າ ໄມ້ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ ເກັບ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ  ແລະ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ໄມ້ 
ແບບ ຍືນ ຍົງ(ບາງ ພື້ນ ທີ່ ກໍ່ອາດ ນຳ ໃຊ້ ເປັນ ທົ່ງ ລ້ຽງສັດ  ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ 
ອາຫານ ສັດ),  ແລະ 5)  ເຮືອ ຫາ ປາ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຊຶ່ງ ເປັນ ເຂດ ໜຶ່ງ 
ທີ່ ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ສິດທິ ພິ ເສດ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ເປັນ ບ່ອນ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ  ໃນ ໄລ 
ຍະ 10 ປີ.
 ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງສາກົນ ບໍ່ ຂື້ນ ກັບ ລັດຖະບານ ໄດ້ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ຂໍ້ 
ບົກ ຜ່ອງຫລາຍ ດ້ານ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ແຜນການ ຟື້ນ ຟູ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ 
ໂຄງການ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ກ່ອນ ອະນຸມັດ ໂຄງການ  ແລະ ບັນຫາ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ່ 
ບໍ່ ເຄີຍ ນຳ ມາ ແກ້ ໄຂ ເລີຍ. ຄາດ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ໄດ້ ທຳ ການ ປູກ ພຶດ 
ເສດຖະກດິ ຢູ ່ໃນ ທີ່ ດນິ ທີ່ ມ ີຄນຸ ນະພາ ບຕໍ່າ  ເພື່ອ ນຳ ໄປ ຂາຍ ໃນ ຕະຫລາດ ໃດ 
ແທ້ ນັ້ນກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຮູ້ ໄດ້ ແນ່ນອນ ເທື່ອ.  ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ໄດ້ ຮັບປາກ ຈາກ ໂຄງ 
ການ  ໄວ້ວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ຮັບ ພື້ນ ທີ່ ປ່າຜະລິດ ຈຳນວນ 10,000  ເຮັກຕາ,  
ແຕ່ ວ່າ  ເນື້ອ ທີ່ ນັ້ນ  ໄດ້ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ ຢ່າງ ຕໍ່າ ກໍ່ ແມ່ນ 40%  ແລະ  ເນື່ອທີ່ 
ນັ້ນ ຍັງ ຖຶກ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ຈາກ ການ ລັກລອບ ຕັດ ໄມ້ ເຖື່ອນ ຢູ່ ຕໍ່ ໄປ. ບ າງບ້ານ 
ກໍ່ ຈະ ພົບ ພໍ້ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ໄປ ເຖິງ ພື້ນ ທີ່ ປ່າ ໄມ້  ແລະ  
ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ທີ່ ສຳຄັນ  ເຊັ່ນ ວ່າ  ໄມ້ ໃຜ່ ກໍ່ ຈະ ຖຶກນ້ຳ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ ຂຶ້ນ ມາ ຖ້ວມ ໝົດ.  ໂຄງການ ໄດ້ ໃຫ້ ສັນຍາ ກັບ ຊາວບ້ານ ວ່າ ຈະ ມີ ປາ 
ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຢູ່ ໃນ ອ່າງ ເກັບນ້ຳ  ເພື່ອ ເປັນ ແຫລ ່ງທຳ ມາ ຫາ ກິນ,  
ແຕ່ ເບິ່ງ ແລ້ວ ໃນ ໄລຍະ ຕົ້ນ ນີ້ ເຫັນ ວ່າ ນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ ມີ ຄຸນ ນະພາ 
ບບໍ່ ດ.ີ ສະ ນັ້ນ,ມນັ ຈະ ເປນັ ໄພ ເຮດັ ໃຫກ້ານ ພດັທະນາ ດາ້ນ ການ ປະມງົ ບໍ່ ໄດ ້
ຮັບ ຜົນ ດີ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຈຳນວນ ຄວາຍ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ຕົວ ເລກ ຈະ ແຈ້ງ ແນ່ນອນ 
ນັ້ນ ກໍ່ ເຫັນ ແລ້ວ ວ່າ ຄວາຍ ມີ ຈຳນວນ ເຖິງ 2,000  ໂຕ ອາດ ຈະ ຖືກ ຂາຍ 
ອອກ ຊຶ່ງ ບັນຫາ ນີ້ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຕາໜ່າງຄວາມ ປອດ ໄພ ທີ່ ສຳຄັນ ຂອງ 
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ຊາວບ້ານ ມີ ຄວາມ ອ່ອນ ແອ ລົງ.
 ໃນ ຕົ້ນ ປີ 2007, ຄະນະ ຜູ້ 
ຊ່ຽວຊານ ອົງການ ກວດກາ ພາຍ 
ນອກ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ໄດ້ 
ເຕືອນ ວ່າ “ຍ້ອນ ເຫດຜົນ ຫລາຍ 
ຢ່າງ,  ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິດ ດ້ານ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ກະ ສິກຳ 
ບໍ່ໜ້າ ຈະ ສາ ມາດບັນລຸ ຜົນ ເປົ້າ 
ໝາຍ ທີ່  ວາງ  ແຜນໄວ້  ໃນ ເບື້ອງ 
ຕົ້ນ ໄດ້ ກ່ອນ ຈະ ມີ ການ ກັກ ນ້ຳເປັນ 
ອ່າງ ໄວ້8 ສະ ນັ້ນ, ຈຶ່ງ ໃຫ້ ຢຸດ ເຊົາ 
ກິດຈະກຳ ໂຄງການ” ບົດ ລາຍ ງານ 
ສະບັບ ຜ່ານ ໄປ ໃໝ່ໆ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ໜ່ວຍ ກວດກາ ພາຍ ນອກ  
ຂອງ ໂຄງການຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຫລັງຈາກ ການ ລົນ ນະ ລົງ  ໃຫ້ກຳ ລັງ ໃຈ ໃນ 
ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຈາກ ວຽກ ງານ ຂອງ ໂຄງການ  ແລະ ຈາກ ການ ສະໜັບສະໜູນ 
ອື່ນໆ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ມາດ ຖານ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຜູ້ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ 
ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ມີ ລະດັບ ຫລຸດ ຕໍ່າລົງ  ທັນທີ ທີ່ ມີນ້ຳ ຖ້ວມຈາກ ອ່າງ ເກັບນ້ຳ 9 
 ສຸດ ທ້າຍ, ຂ່າວ ລ່າ ສຸດ ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ - ທະນາຄາ ນ 
ພັດທະນາ ອາຊີ  ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2008,  ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ສັງ ເກດ ວ່າ  ເຖິງ 
ຈະມີ “ຄວາມ ຄຶບໜ້າດ້ານ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍ ເຫລືອ”  ໃນ ການ ດຳ 
ເນີນ ແຜນ ງານ ດຳລົງ ຊີວິ ດດ້ານ ຕ່າງໆ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ມີ ບັນຫາ ສິ່ງ ທ້າ 
ທາຍ ສຳຄັນຫລາຍ ຢ່າງ ຄົງ ຄ້າງ ຢູ່ 10 

ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ
ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 10,000 ຄົນ11  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ 
ກໍ່ສ້າງສາ ຍສົ່ງ ໄຟຟ້າ,  ເສັ້ນທາງ  ແລະ ສິ່ງ ກໍ່ສ້າງ ອື່ນໆ ຈາກ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ເທີນ 2  ໂດຍ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ທີ່ ດິນ, ຊັບ ສິນ ຕ່າງໆ  ແລະ  ໂອກາດ ໃນ ການ 
ຊົມ ໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ. ຄົວ ເຮືອນ ຫລາຍ ຫລັງ ໃນ ເມືອງ ຍົມ ມະ 
ລາດ ທີ່ຢູ່ ໃກ້ ກັບ ສະຖານີ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ2, ຝາຍນ້ຳ ລົ້ນ  ແລະ 
ຄອງ ນ້ຳ ເຂດ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ.
 ຄ ອງນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຍາວ ເຖິງ 27 ກິ ໂລ ແມັດ  ແລະ 
ຄວາມ ກວ້າງ ປະມານ 100 ແມັດ  ໄດ້ ສ້າງ ຕັດ ຜ່ານ ນາ ເຂົ້າ  ແລະ ທີ່ ດິນ 
ຂອງ ບ້ານ. ຄອງ ນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ຍັງ ຕັນ ທາງ ເຂົ້າ ໄປ ຫາ ປ່າ ໄມ້, ສວນ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ  ແລະ ນາ ເຂົ້າກໍ່ ຢູ່ ຟາກ ເບື້ອງ ໜຶ່ງ ອີກ. ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂ ດພື້ນ 
ທີ່ ນັ້ນ  ໄດ້ ສູນ ເສຍ ທີ່ ດິນ ນາ,  ເຮືອນ, ຮົ້ວ ສວນ, ຕົ້ນ ໄມ້ ກິນ ໝາກ, ການ 
ປະມົງ, ນ້ຳ ຊົນລະປະທານ  ແລະ ຊັບ ສິນ ຕ່າງໆ ໃນ ລະດັບ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ.
 ອີງ ຕາມ ສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍການ ສຳ ປະທານ, ຊາວບ້ານ ຜູ້ ທີ່ ສູນ ເສຍ 
ຊັບ ສິນ ໜ້ອຍ ກວ່າ 10% ມີ ສິ ດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ດ້ວຍ ເງິນສົດ  ແລະ 
ຜູ້ ທີ່ ສູນ ເສຍ ຊັບ ສິນ ຫລາຍ ກວ່າ 10% ມີ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ການ ທົດ  ແທນ ຄືນ 
ດ້ວຍ ທີ່ ດິນ, ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ  ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ ກໍ່ ໄດ້ 
ເລີ່ ມ ໃນ ກາງ ປີ 2006 ຊຶ່ງ ກາຍ ເວລາ ໄປ ຫລາຍ ກວ່າໜຶ່ງ ປີ ຫລັງ ຈາກ 
ກິດຈະການໆ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ໄດ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ດິນ  
ແລະ ຊັບ ສິນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ມາ ກ່ອນ ແລ້ວ. ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ໄດ້ ເຍື້ອນ ມາ ຈົນ ເຖິງ ເດືອນ ມັງກອນ 2008 ຈຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ປະຕິບັດ12 
ການ ເອົາ ດິນ  ແລະ ຊັບ ສິນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ກ່ອນ ການ ຈ່າຍ ຄ່າຊົດ ເຊີຍ  
ເປັນ ການລະ ເມີດ ສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຳ ປະທານ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ 
ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະ ຊາ ຊົນ ດ້ວຍ 
ຄວາມ ສະໝັກ ໃຈ.

 ນອກ ນັ້ນກໍ່ ຍັງ ມີ ບັນ ຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ສິດທິ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ  ແລະ 
ການ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ; ມີ ໜັງສື ຄຳ ຮ້ອງທຸກ ເກືອ ບ 400 ສະບັບ  ໄດ້ ຍື່ນ 
ໄປ ຫາ ຄະນະ ກຳ ມະ ທິການ ໄກເກ່ຍການ ຮ້ອງ ທຸກ ຂອງ ເມືອງ.13 ຍັງ ບໍ່ 
ຈະ ແຈ້ງ ຢູ່ ວ່າ ສະພາບ ການ ຂອງ ຄົວ ເຮືອ ນຈຳນວນ 200 ຄົວ ເຮືອນ 14 
ຜູ ້ທີ່ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮບັ ການ ທດົ ແທນ ຄນື ດວ້ຍ ດນິ ນັ້ນ ໄດ ້ຮບັ ການ ແກ ້ໄຂ ໄປ ແລວ້ 
ຫລື ບໍ່.  ໃນ ທ້າຍ ປີ 2007, ມີ ພຽງ ແຕ່ ຈຳນວນ 6ຄົວ ເຮືອນ ເທົ່າ ນັ້ນ  ໄດ້ 
ຮັບ ການ ທົດ ແທນ ດິນ ດ້ວຍ ດິນ  ແລະ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ໄດ້ 
ໃຫກ້ານ ສະໜບັສະໜນູ ໂຄງການ ໄດ້  ເວົ້າ ວາ່  ໃນ ພື້ນ ທີ່15 ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ 
ນັ້ນ ຂາດ ແຄນ ນ້ຳ ເຮັດ ນາ.
  ໃນ ທ້າຍ ປີ 2007  ແລະ 2008, ຊາວບ້ານ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ອົງການ 
ແມ່ ນ້ຳ ນາ ໆ  ຊາດ  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວ ຊານຂອງ ອົງການກວດກາ 
ພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ2 ຮູ້ ວ່າ ດິນ ທີ່ ຈະ ນຳ ມາ ທົດ ແທນ ໃຫ້ 
ແກ່ ຊາວບ້ານໃນ ເຂດນັ້ນ ແມ່ນ ມີ ແນ່ນອນ ຈາກ ການ ສຶບສວນ ຫາ ລາຍ 
ລະອຽດ ເພີ່ມ ເຕີມ  ໂດຍ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ອົງການ ກວດກາ ພາຍ 
ນອກ ຂ ອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແລ້ວ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 
2  ໄດ້ ໃຫ້ ສັນຍາ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ຊາວບ້ານ  ເພື່ອ ກຳນົດ  ແລະ ຈັດ 
ຊື້ ທີ່ ດິນ ທົດ ແທນ ໃຫ້ ພຽງພໍ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ມີ ການສະ ເໜີ ວ່າ “ຄວາມ ຄຶບໜ້າ 
ສຳຄັນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ດ້ວຍ ດິນ  ແທນ ດິນ” ຄວນ ປະຕິບັດ 
ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ໃນ ທ້າ ຍປີ 2008 ນັ້ນ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ຜູ້ ກວດກາ 
ພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງ ການ ນ້ຳ ເທນີ 2 ຍງັ ໄດ ້ໃຫ ້ຂໍ້ ສງັ ເກດ ອກີ ວາ່ ມ ີຫລາຍ 
ກໍລະ ນີ ທີ່ ຂໍ້ ຕົກລົງ ສຳ ປະທານ  ເພື່ອ ຟື້ນ ຟູ ລາຍ ຮັບ ຂອງ ຊາວບ້ານ ພາຍ ໃນ 
18  ເດືອນ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດຕາມ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ທີ່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້  
ເລີ ຍ.16

ການ ກຳຈັດ ຊີວະ ມວນ ສານ
ບັນຫາ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ໃຫຍ່ ອັນ ໜຶ່ງ  ທີ່ ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ເມື່ອ ເວລາ 
ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ເລີ່ ມທຳ ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ກໍ່ ຄື ບັນຫາ 
ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ທີ່ ຈະ ໄຫລ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຜ່ານ ສະຖານີ ພະລັງ ງານ 
ໄຟຟ້າລົງ ໄປ ສູ່ ຄອງ ເຂດ ນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ  ແລ້ວ ໄຫລ ຕໍ່ລົງ ໄປ ຫາ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ 
ກ່ອນ ຈະ ໄຫລ ລົງ ໄປ ສູ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ. ປະສົບ ການ ຈາກ ອ່າງ ເກັບນ້ຳ ໃນ 
ເຂດ ຮອ້ນ ລວມທງັ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ໃນ ລາວ  ແລະ  ໄທ ຊີ້ ໃຫ ້ເຫນັ 
ວ່າ ກ່ອນ ນ້ຳ ຈະ ຂຶ້ນ ຖ້ວມ ອ່າງ ເກັບນ້ຳ ນັ້ນ ຄວນ ຈະ ກຳຈັດ ຫລື ທຳ ຄວາມ 
ສະອາດ ຊີວະ ມວນ ສານ ທີ່ ມີ ນັ້ນ ໃຫ້ ໝົດ ໄປ ກ່ອນ ທັງ ນີ້ ກໍ່ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ບໍ່ ໃຫ້ 
ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະ  ພຶດພັນ ຕ່າງ ໆ  ທີ່  ເນົ່າ ເປື່ອຍ ນັ້ນ  ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ 17 ທີ່ ເກັບ ໄວ້ 
ໃນ ອ່າງ ເກີດ ຄວາມ ເປີ ເປື້ອນ  ແລະ  ເປັນ ມົນ ລະ ພິດ. ການ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ 
ປະຕິບັດ ໄດ້ ຄື ແນວ ນັ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຫລາຍ ຕໍ່ ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໄປ ທັງ ສຳລັບ ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ 

“ຖ້າພວກເຮົາເວົ້າຫຍັງຜິດຕ້ານພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະໃຊ້ອຳນາດບີບພວກ 
ເຮົາໃນເວລາຕໍ່ໄປ. ແຕ່ລະເທື່ອ ທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ລົງມາພວກເຂົາບັງຄັບໃຫ້ 
ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ: ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການ ຊົດເຊີຍຈາກຜົນກະທົບຈາກບໍລິສັດ 
ແລ້ວ. ໂຄງການຍັງບອກພວກເຮົາ ຖ້າວ່າມີຄົນມາຖາມກ່ຽວ ກັບການຊົດເຊີຍ
ເງິນກໍ່ໃຫ້ບອກວ່າໄດ້ຮັບແລ້ວ”

-ຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງໃນບ້ານສ້າງແກ້ວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊ່ອງນ້ຳຕອນລຸ່ມ
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ພູຽງນາ ກາຍ ທີ່ ໄດ້ ຖຶກຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່  ແລະ ຊາວ ບ້ານທີ່ 
ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ.
 ສັນຍາ ການ ສຳ ປະທານ, ທະນາຄານ ໂລກ, ທະນາຄານ ພັດທະນາ 
ອາຊີ  ແລະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງ ກໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ສະ ເໜີ ແນະ ວ່າ  ໃຫ້ ກຳ ຈັດ ຊີວະ 
ມວນ ສານ ທີ່ ຈົມ ຢູ່ ໃຕ້ ພື້ນ ນ້ຳ 18 ຕະຫລອດ ໄປ ອອກ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ເນື້ອ ທີ່ 80ຕາລາງກິ ໂລ ແມັດ  ໃຫ້ ຫລາຍ ເທົ່າ ທີ່ ຈະ ຫລາຍ ໄດ້.  
ແຕ່ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຈົນ ມາ ຮອດ ເດືອນ ທັນວາ 2007 - ຫົກ ເດືອນ 
ກອ່ນ ຈະ ເຖງິ ກຳນດົ ການ ຢບັຢັ້ງ ອງີ ຕາມ ກດົໝາຍ ບໍ່ ໃຫ ້ດຳ ເນນີ ການ ໃດໆ 
ຕໍ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ - ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ  ແລະ ລັດຖະບານ 
ລາວ  ໄດ້ ຕົກລົງ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ກຳຈັດ ຊີວະ ມວນ ສານ ທີ່ 
ທາງ ບໍລິ ລິ ສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ທຶນ. ຈາກ ຜົນ ຂອງ ການ 
ຕົກລົງ ກັນ ຄື ດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ໄດ້ ທຳ ຄວາມ 
ສະອາດ  ແລະ ຈູດ ເຜົາ ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະ ພຶດພັນ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຈະ ມີ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ 
19 ຕະຫລອດ  ໄປໃນ ເນື້ອ ທີ່ພຽງ ແຕ່ 18 ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ ເທົ່າ ນັ້ນ.  ເຖິງ 
ວ່າການ ທຳ ຄວາມ ສະອາດ ຊີວະ ມວນ ສານ ນັ້ນ ຈະ ເປັນ ການ ກະທຳ ທີ່ ໜ້າ 
ຊື່ນ ຊົມ ກໍ່ ຈິງ  ແຕ່ ການກຳຈັດ ຊີວະ ມວນ ສານ ທີ່ ທາງ ບໍລິສັດ   ແມ່ນ ມີ   ແຕ່ຢູ່ 
ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ແຄບ ໂພດ  ແລະ ຊັກ ຊ້າ ເກີນ ກວ່າ ທີ່ ຈະ ສາມາດ ປ້ອງ ກັນ 
ບັນຫາ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໄດ້.20
 ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຍອມຮັບ ວ່າ  ແຜນການ ສອງ ປີ  
ເພື່ອບັນຈຸ  ແລະ ລ້າງ ກວາດ ເນື້ອ ທີ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຄຸ ນນະ
ພາ ບນນ້ຳຫລາຍ ກວ່າ ວິທີ ການ ກຳຈັດ ຕົ້ນ ໄມ້  ແລະ ພຶ ດອອກ ຈາກ ອ່າງ 
ແບບ ເລືອກ ເອົາ 21  ເຖີງຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ຂາດ ເຄື່ອງມື ຄວບ ຄຸມ 
ທິດ ທາງ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສຸດ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ -  ໃນ ເຂດ ທີ່ 
ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ບັນຫາຫລາຍທີ່ ສຸດ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ - ນັ້ນ ກໍ່ ໝາຍ ຄວາມ 
ວ່າ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ຈະມີ ນ້ຳ  ຂາດ ອົກ ຊີ ເຫລືອ ຄ້າງ ຢູ່ ໃນ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳຂອງ ເຂື່ອນ. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ  ເທີນ ເວົ້າ ວ່າ ທາງ ບໍລິສັດ 
ຈະ ສຶບຕໍ່ ກວດກາ ລະ ດັບ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ຕະຫລອດ 25 ປີ ຂອງ ໄລຍະ 
ເວລາ ການ ສຳ ປະທານ ພ້ອມ ດ້ວຍການ ກວດກາ ການ ປ່ອຍ ທາດ ອາຍ ພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວ ອອກ   ຈາ ກອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ.22 ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ການ 
ກວດກາ ນັ້ນ ຈະ ດຳ ເນີນ ໄປ ແນວ ໃດ  ແລະ ຜົນ ຂອງ ການ ກວດກາ ນັ້ນຈະ 
ເປີດ ເຜີຍ ຫລື  ແນວ ໃດ  ແລະ ກໍ່ ບໍ່ ຊາບ ວ່າ ມາດ ຕະການ ຫລຸ ດຜ່ອນ ຜົນ 
ໃດ ທີ່ ມີ ປະສິດ ທີ ຜົນ ຊຶ່ງ ທາງ ບໍລິສັດ ຈະ ນຳ ມາ ປະຕິບັດ ຖ້າ ຫາກ ພິສູດເຫັນ 
ວ່າຄຸນນະພາ ບນ້ຳ ບໍ່ ດີ.

ຜົນ ກະທົບ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ
  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ສົ່ງຜົນ ກະທົບ
ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 120,000 ຄົນ 
23 ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ເຊ ບັ້ງ  ໄຟ. 
ຊາວບ້ານ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ສາມາດ ຄາດ ການ 
ເອົາ ໄວ້ ໂລດ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ປະ ສົບ ໄພ 
ນ້ຳ ຖ້ວມ ຮ້າ ຍ ແຮງ  ແລະ ຈະ ເກີດ ຢູ່ ເປັນ 
ປະຈຳ, ບັນຫາ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ 
ການ ປະມົງ  ແລະ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ ຮົ້ວ ສວນ  
ແຄມ ນ້ຳຂອງ ຊາວບ້ານ, ບ້ານ ຈຳ ນວນ 
ປະມານ 40  ແຫ່ງ ທີ່ ຫາ ປາ ໃນ ນ້ຳ ເທີນ 
ຈະປະສົບ ບັນຫາ ການ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ 
ຂອງ ຈຳນວນ ປາ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ນ້ຳ ຍ້ອນ ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ຈາກ 
ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ ສູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ 

ຫລຸດ ລົງ.
 ໃນ ຄວາມ ພະຍາຍາ ມຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ 
ເທີນ 2  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ  ແກ່ ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ ເຊ ບັ້ງ ໄຟນັ້ນ. ບໍລິສັດ 
ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ ໄດ ້ສາ້ງ ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟ ູການ ດຳລງົ ຊວີດິ  ແລະ 
ຊັບ ສິນ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ມາ ( ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ).  
ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ນຳ ໄປ ປະຕິບັດ ໃນ ບ້ານ ນຳ ນວນ 220  ແຫ່ງ 
ໃນ ນັ້ນ ກໍ່ ລວມທງັບາ້ນ 90  ແຫງ່ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ ່ແຄມ ແມ ່ນ້ຳ.   ໃນ ການລະ ເມດີ ນະ 
ໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ   ແລະ ຈດັ ສນັ ດວ້ຍ ຄວາມ ສະໝກັ ໃຈ  ແລະ 
ນະ ໂຍບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປີ ດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ  
ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ນັ້ນ  ເຖິງ ວ່າ  ໂຄງການ ຈະ ໄດ້ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ 
ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ງານ ນີ້ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຊາບ ກໍ່ຕາມ  
ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ວ່າ  ແຜນການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ນີ້ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່  
ເປັນ ທີ່ ເປີດ ເຜີຍ ຕໍ່ ມວນ ຊົນ ທົ່ວ ໄປ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຂຽນ ບົດ ລາຍ ງານ ນັ້ນ ຢູ່.
 ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໄດ້ ເລັງ ໃສ່ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງ ທຶນ ສິນ ເຊື່ອ 
ຈຸນລະພາກ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງ ການກະສິກຳ, ການ ເພາະ ລ້ຽງສັດ 
ນ້ຳ  ແລະ ການ ລ້ຽງສັດ. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຍັງ ໃຫ້ 

“ບໍລິສັດ ສະໜອງລູກກົບໃຫ້ພວກເຮົາຈຳນວນ 1,000 ແລະ ໄດ້ສ້າງເຂດ 
ລ້ຽງກົບ ແລະ ສະໜອງອາຫານກົບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ກົບຕາຍຈົນໝົດ. 
ປີກາຍນີ້, ທາງບໍລິສັດທົດລອງເອົາກົບໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຂົາ 
ບໍ່ມີລູກກົບເລີຍ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ສະໜອງເມັດພັນໝາກນັດ ແລະ ໝາກ 
ມ່ວງ ແລະ ຜັກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍ. ຍ້ອນຂາດນ້ຳຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພຶດຕ່າງໆ 
ຕາຍເກືອບໝົດ. ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ບໍລິສັດສະໜອງຊົນລະປະທານໃຫ້ໃນເຂດ 
ນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກໄດ້ເງິນໄປຊື້ທີ່ດິນເຮັດນາ. ບໍລິສັດບອກຂ້ອຍວ່າເດືອນໜ້າ 
ແລະ ກໍ່ເດືອນໜ້າຢູ່ເລີຍໆ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ”.

-ຍິງຜູ້ໜຶ່ງໃນບ້ານສ້າງແກ້ວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ຄອງນ້ຳຕອນລຸ່ມ

ທິວທັດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຂົວທ່າລາງຂອງອ່າງນ້ຳເທີນ 2, ກໍລະກົດ 
2008
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ການສະໜັບສະໜູ ວຽກ ງານ ປັບປຸງ ນ້ຳ  ແລະ ອະນາ ໄມ.  ໃນ ບາງ ບ້ານ 
ກໍ່ ໄດ້ ຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນ ປົວ ແປງ ປະຕູ ນ້ຳ ຫລື ການ ປ້ອງ ກັນ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໃນ 
ບໍລິ ເວ ນດິນ ຕໍ່າ.  ໃນ ກາງ ປີ 2008,  ໂຄ ງການ ໄດ້ ເລີ່ ມຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ 
20% ຂອງ ຈຳນວນ ບ້ານ ທັງ ໝົດ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ທີ່ ມີ ໂອກາດ 
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ໃນ ເວລາ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ເລີ່ ມຕົ້ນ ຜະລິດ 24 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ.
 ທະນາຄານ ໂລກ, ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ 
ຊ່ຽວຊານ ອົງການ ກວດກາ ພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ  ເຫັນ ຄື ກັນ 
ວ່າ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ມີ ຄວາມ ຫລ້າ ຊ້າ ກວ່າ 
ກຳ ນົດ ການ ຊຶ່ງ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ. 
ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ປະ ຈຳ ເດືອນ ກຸມພາ 2008 ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ 
ການ ກວດກາ ພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ  ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ ການ ກຳນົດ 
ຮາ່ງ ແຜນ ງານ ການ ກໍ່ສາ້ງ ຊ້ຳພດັ ໄດ ້ກາ້ວກະ ໂດດ ໄປ ຢາ່ງ ວອ່ງ ໄວ. ຜນົ 
ປະກົດ ວ່າ ຜົນ ກະທົບຫລາຍ ຢ່າງ ທີ່ ຕິດພັນ ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ຈະ 
ເກດີ ຂຶ້ນ ກອ່ນ ມ ີມາດ ຕະການ ແກ ້ໄຂ ຫລ ືມາດ ຕະການ ຊດົ ເຊຍີ.25 ຄະນະ 
ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ກາ ນກວດກາພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງ ການ ນ້ຳ ເທີນ (PoE) ຍັງ 
ຊີ້ ໃຫ້  ເຫັນ ຊ່ອງ ວ່າ ງໃນ ການ ໃຫ້ ເງິນ ທຶນ ສຳລັບ ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ 
ໄລຍະ ສັ້ນ  ແລະ  ໃຫ້ ຂໍ້ ສັງ ເກດ ວ່າ ງົບປະມານ ຈຳນວນ 16ລ້ານ ໂດ ລາ 
ສະຫະລດັ “ບໍ່ ຄດິ ວາ່ ຈະ ເປນັ ທນຶ ພຽງພ ໍ ເພື່ອ ປະຕບິດັ ວຽກ ງານ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 
ສຸດ ກໍ່ ແມ່ນ ການ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ທີ່ ນຶກ ເຫັນ ພາບ ໄດ້ ນັ້ນ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ຜົນ ໄດ້” ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ກຳນົດ 
ໄວ້ ໃນ ສັນຍາ ການ ສຳ ປະທານ.26 ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ບໍ່  
ໄດ້ ໃຫ້ ທຶນ ເພີ່ມ ເຕີມ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ,  ແຕ່ ປະກົດ ວ່າ ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2008 
ທາງ ທະນາຄານ ໂລກ ໄດ້ ອະນຸມັດ ໂຄງ ການ ພັດທະນາ ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ 
ໃນ ວົງ ເງິນ ງົບປະມານ 9ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ ງົບປະມານ ນີ້ ຈະ ໄດ້ 
ນຳ ໄປ ສະໜັບສະໜູນວຽກ ງານ ຊົນລະປະທານ ຢູ່ ລຽບຕາມ ຄ ອງເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳໂຄງການນ້ຳ ເທີນ 2  ແລະ ຕອນລຸ່ມ ນ້ຳ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ. ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ 
ກາ ນກວດກາພາຍ ນອກ ຂອງ ໂຄງ ການ ນ້ຳ ເທີນ (PoE)  ໄດ້ ຜັກ ດັນ ໃຫ້ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ (ADB)  ແລະ ອົງການ ຕາງໜ້າ ປະ ເທດ 
ຝຣັ່ງ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ (AFD) ຕອບ ສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນ ເພີ່ມ  

ເຕີ ມ   ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ27 ຊົນລະປະທານ  ແລະ ປ້ອງ 
ກັນ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ.
 ຊາວບ້ານ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ເງິນ ງົບປະມານ ສອງ ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ ຄົວ ເຮືອນ (ປະມານ 200  ໂດ ລາ 
ສະຫະລັດ) ຈາກ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (THPC)  ໂດຍ 
ຜ່ານ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດກອງ ທຶນ ປະຢັດ ບ້ານ. ຊາວບ້ານ ສາມາດ ກູ້ ຢຶມ 
ເງິນ ຈາກ ກອງ ທຶນ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້  ເພື່ອ ນຳ ໄປ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທີ່ 
ຮັບ ໃຊ້ ການ ດຳລົງ ຊິ ວິດ ນັບ ແຕ່ ກິດຈະກຳ ໜອງ ປາ ໄປ ຫາ ການ ລ້ຽງ ໝູ  
ແລະ ການ ປູກ ໝາກ ເລັ່ນ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ຊາວບ້ານ ໄດ້ ລາຍ ງານ 
ໃຫ້ ອົງການ ແມ່ ນ້ຳໆ ຊາດ ຊາບ ວ່າ ພວກ  ເຂົາ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຈ່າ ຍ ເງິນກູ້ 
ຢຶມ ນັ້ນ ຄືນ ໃຫ້ ແກ່ ກອງ ທຶນ ປະຢັດ ຂອງ ບ້ານ ພ້ອມ ດ້ວຍ ດອກ ເບ້ຍ ປະຈຳ 
ເດືອນ ນັບ ແຕ່ 1 ຫາ 3% ຂອງ ເງິນ ກູ້ ຢຶມນັ້ນ. ບໍ່ ວ່າ ກິດຈະກຳ ທີ່ ຮັບ ໃຊ້ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວ ບ້ານທີ່ ໄດ້ ກູ້ ເງິນ ໄປ ປະຕິບັດ ນັ້ນ ຈະ ປະສົບ 
ຜົນສຳ ເລັດ ຫລື ລົ້ມ ເຫລ ວກໍ່ຕາມ. ຊາວ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ກູ້ ຢຶມ ເງິນ ໄປ ປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳ ເຫລົ່າ ນີ້ ຫາກ ບໍ່ ປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດ ກໍ່ ຈະ ຖຶກບັງຄັບ ໃຫ້ ຂາຍ 
ຄວາຍ  ແລະ ຊັບ ສິນ ອື່ນໆ ຂອງ ຕົນ  ເພື່ອ ນຳ ໄປ ຈ່າຍ ທົດ ແທນ  ເງີ ນທີ່ ໄດ້ກູ້ 
ຢມຶຈາກ ກອງ ທນຶ ປະຢດັ ຂອງ ບາ້ນ. ຊາວບາ້ນ ບາງ ຄນົ ກໍ່ ໄດ ້ລາຍ ງາຍວາ່ 
ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຢຸດ ເຊົາ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ໃນກອງ ທຶນ ນັ້ນ ແລ້ວ ຫລື ບໍ່ ຢຶມ ເງິນ 
ຈາກ ກອງ ທຶນ ປະຢັດ ຂອງ ບ້ານ  ເພື່ອ ໄປ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິດ ຕໍ່ ໄປ ອີກ ແລ້ວ. ການ ອາ ໃສ ຕໍ່ ລະ ບົບສິນ ເຊື່ອ ຈຸ ລະ ພາກ ມາ ເປັນ ບ່ອນ 
ອີງ ໃນ ການ ໃຫ້ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ  ມັນກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ວົງ ຈອນ ໜີ້ ສິນ ຂຶ້ນ ມາ ຖ້າ ຫາກ 
ວ່າ ກິດຈະກຳ ຮັບ ໃຊ້ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ບໍ່ ປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດ ຫລື ຖ້າ ວ່າ 
ເງື່ອນ ໄຂ ການ ຈ່າຍ ເງິນ ຄືນ ມີ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ສູງ ເກີນ ໄປ.
 ໄພນ້ຳ ຖ້ວມ ເປັນບັນ ຫາ ສຳຄັນ ທີ່ ກະທົບ ຕໍ່ ຊາວບ້ານ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ຊຶ່ງ 
ໃນ ນັ້ນ, ຜົນ ຂອງ ມັນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ ບ້ານບາງ ຄົນ ຕ້ອງ ໄດ້ ສູນ ເສຍ 
ຜົນລະປູກ ເຂົ້າ  ແລະ ຊັບ ສິນ ອື່ນໆ  ໄປ ໃນ ທຸກໆ ສອງ ຫາ ສາມ ປີ.  ເປັນ ທີ່ 
ຄາດ ກັນ ວ່າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຖີ່  ແລະ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ ນ້ຳ 
ຖ້ວມ ໃນ ເຂດ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ເພີ່ ມສູງ ຂຶ້ນ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ມີ ຄຳ ສັນຍາ ໄວ້ ວ່າ 
ຈະ ຢຸດ ຜະລິ ດພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໃນ ເວລາ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ຂຶ້ນ ສູງເຕັມ ຝັ່ງ ໃນ 
ເມືອງ ມະຫາ ໄຊ ກໍ່ຕາມ.  ໃນ ເຂດ ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ເທີນ - ຫີນ ບູນ( ເບິ່ງ ກໍ ລະ ນີ 3), ການ ສຳ ຫລວດ ໃນ ໄລຍະ ໝໍ່ໆ ນີ້ ໄດ້ ສະ 
ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ຫີນ ບູນ ໃນ ໄລຍະ ທົດ ສະ ວັດ ທີ່ 
ຜ່ານ ມາ ນັ້ນ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ເພີ່ ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ມັນ ໄດ້  ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ 
ຕ້ອງ ຢຸດ ເຊົາ  ແລະ ປະ ຖີ້ມນາ ເຂົ້າຂອງ ພວກ ເຂົາ ໃນ ຂອບ  ເຂດອັນ ກວ້າງ 
ໃຫຍ່ 28  ເຖິງ ວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແລະ  ເທີນ - ຫີນ ບູນ ມີ ຄວາມ 
ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໃນ ຮູບ ແບບ ທາງ ດ້ານ ເຕັກນິກ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ມີ ບົດຮຽນ 
ສຳຄັນ ຫລາຍ ຢ່າງ ທີ່ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ຈາກ ປະສົບ ການ ຂອງ ໂຄງການ ເທີນ 
- ຫີນ ບູນ. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (NTPC) ຄວນ ຫ້າງ ຫາ 
ກະກຽມ ຮັບ ມື ກັບ ເຫດ ການ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສາມາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້ ໃນ ຕໍ່ ໜ້າ  ໃນ 
ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ເລາະ ລຽບ ຕາມ ແລວ ນ້ຳ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ. ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ຜະລິດ ເຂົ້າ ໃນ 
ລະ ດູ ຕໍ່ ໄປ ໄດ້ ອີກ ຍ້ອນ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ປະຈຳ ປີ ມີ ໄລຍະ ເວລາ ຍາວ ນານ.
 ບ້ານ ທີ່ ມີ ແນວ ໂນ້ມວ່າຈະ ປະສົບ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ທີ່ ທາງ 
ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ  ໄດ້ລົງ ໄປຢ້ຽມ ຢາມ ໃນ ເດືອນ ທັນ ວາ 2007 
ນັ້ນ ຕ່າງ ກໍ່ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ມີ ກິດຈະກຳ ປ້ອງ ກັນ ໄພ 
ນ້ຳ ຖ້ວມ (  ເຊັ່ນ ວ່າ ຄູ ກັນ ນ້ຳ, ການ ປ້ອງ ກັນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ຕໍ່າ ແຄບ  ຫລື 
ການ ປົວ ແປງປະຕູ ນ້ຳ) ຈາກ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ  ແຕ່ ທາງ 
ບໍລິສັດ ກໍ່ ບອກ ວ່າ ບໍ່ ມີ ເງິນ ທຶນ ທີ່ຈະ ໄປ ເຮັດ…  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຕົກ 
ມາ ຮອດ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2008, ທາງ ໂຄງການ ໄດ້ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ 

ຜູ້ຍິງຫາປາຢູ່ເຊບັ້ງໄຟ.
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ຊາວບ້ານ ປົວ ແປງ ປະຕູ ນ້ຳ 15  ແຫ່ງ  ແລະ ກໍ່ສ້າງ ປະຕູ ນ້ຳ ເພີ່ມ ອີກ 4  
ແຫ່ງ ກໍ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ພິຈາລະນາ.29  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ມີ ການ ຕອບ ສະໜອງ 
30 ຕໍ່ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ການ ກວດກາ ພາຍ ນອກ ຂອງ ບໍ ລິດ 
ສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຈັດ ສັນ ຊັບພະຍາກອນ ເພີ່ມ  ເຂົ້າ ໃນ 
ວຽກ ງານ ປ້ ອງກັນ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ກ່ອນ ເລີ່ ມຕົ້ນ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນັ້ນ 
ທຶນ ທັງ ໝົດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ຍັງ ຈະ ບໍ່ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ນຳ ໄປ ໃຊ້  ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2.

ພາກ ສະຫລຸບ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
 ໂຄງການ ພະລັງ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2  ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ ປະຕິບັດ ໄດ້ ດີກວ່າ 
ຫລາຍ ໂຄງການ ຍ້ອນ ມີ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຢ່າງ ເປັນ ເອກະ ລາ ດ, ການ 
ລາຍ ງານ ໂຄງການ ໃນ ໄລຍະ ການຈດັ ຕັ້ງ ປະຕບິດັ  ແລະ ຄວາມ ຕອ້ງການ 
ດາ້ນ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ລາຍ ຮບັ.  ແຕ ່ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ໂຄງການ ນີ້ ກໍ່ ຍງັມ ີ
ຂໍ້ບົກ ສຳຄັນ ຢູ່ ໃນ ຫລາຍໆ ດ້ານ  ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ຂໍ້ ກຳນົດ ຕ່າງໆ ຂອງ ສັນຍາ 
ການ ສຳ ປະທານ, ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ທະນາ ຄານ ໂລກ  ແລະ ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ອາຊີ,  ໂດຍ ສະ ເພ າະຂໍ້ ກຳນົດ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກໍ່ ຍັງ ຖຶກລ ະ ເມີດ ຢູ່.  ເຖິງ 
ວ່າ ຈະ ມີ ການ ປະຕິບັດ ການ ກວດ ກາຫລາຍໆ ເທື່ອ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ທະນາຄານ 
ຮວ່ມ ພດັທະນາ ອາຊ ີ(MDB) ກໍ່ ຍງັ ບໍ່ ໄດ ້ຖກືປະຕບິດັ ຈດຸ ຢນືຂອງ ຕນົ ເຂັ້ມ 
ແຂງ ພຽງພໍ -  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ການ ຢັບຢັ້ງ ການ ປ່ອຍ ເງິນ ກູ້  ແລະ  ເງິນ 
ຊ່ວຍ ເຫືອລ້າ -  ເພື່ອ ກວດ ແກ້ ບັນຫາ ຂອງ ໂຄ ງການ ນ້ຳ ເທີນ  ແລະ  ເພື່ອ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ປະ ຊາ ຊົ ນທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ. ຍັງ  
ເຫລືອ ເວລາ ຕໍ່າ ກວ່າ 18 ເດືອນ ກ່ອນ ຈະ ເລີ່ ມຕົ້ນ ຜະລິດ ພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ  ແລະ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ອັດ ຕາ ສ່ວນ ເງິນ ກູ້ ຕໍ່ ທຶນ ລວມຂອງ 
ທະ ນາ ຄານ ໂລກ, ທະນຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢຶມອື່ນໆ ໃນ 
ໂຄງການ ກໍ່ ຈະ ຕົກ ຕ່ຳ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. ສະ ນັ້ນ, ທະນາຄານຮ່ວມ 
ພັດທະນາ , ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ  ກໍ່ ດີ 
ຄວນ ນຳ ໃຊ້ ເວລາ ທີ່ ເຫລືອຢູ່  ກ່ອນ ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຈະ ເລີ່ ມ 
ຕົ້ນ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ ແຜນ ງານ ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ກ່ອນໝູ່.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
n ຄວນ ປັບປຸງ ລະບົບ ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ ການ ຝາກ ປະຢັດ ຂອງ ແຜນ ງານ  

ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ໄດ້ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ສ່ຽງ 
ຈາກໂຄງການ ທົດ ລອງ ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ.

n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຄວນ ໃຫ້ ຄຳ ໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ ການ ພັດ 
ທະນາ  ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ຊົດ ເຊີຍ ໄລຍະ ກາງ ໄປ 
ກ່ອນ  ເພື່ອ ແກ້  ໄຂ ບັນຫາ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 ທີ່ ມີ ຕໍ່ 
ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ. ຈົນ ກວ່າ ວ່າ ແຜນ ງານ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິດ ຂອງ ຊາວ ບ້ານຈະ ປະກົດ ເປັນ ຜົນສຳ ເລັດ  ແລະ ຄົງ ຕົວ ໃຫ້ 
ເຫັນ. ຄວນ ເພີ່ມ ງົບປະມານ ໃສ່ ແຜນ ງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃຫ້ ພຽງພໍ ຕາມ 
ການ ພິຈາລະນາ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ກວດກາພາຍ ນອກ (PoE) 

n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (NTPC) ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເປີດ 
ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ  ແຜນ ງານ ກວດ ກາຕິ ດຕາມຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ, ການ 
ປະມົງ  ແລະ ການ ປ່ອຍ ທາດ ອາຍ ພິດ ເຮືອ ນ ແກ້ວ ເປັນ ປົກະຕິ  ໂດຍ 
ຜ່ານ ເວ ບ ໄຊ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອງ.

n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (NTPC)  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ 

(GoL) ຄວນ ຮິ ບຮ້ອນ ທົດ ແທນ ທີ່ ດິນ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທຸກ ຄົນ  ທີ່ ໄດ້
  ຮັບຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ  ແລະ ທັງຮັບ ປະ 

ກັນ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຄົບ ຖ້ວນ ແກ່ ການ ຜະລິດ ໃນ ປີທີ່ 
ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ  ຍ້ອນ ຜົນ ກະທົບຂອງ ໂຄງການ. ນອກ ນັ້ນ ກໍ່ 
ຄວນ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ຈົນ 
ກວ່າ ແຜນ ງານ  ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງຊີວິດ ຈະ ສາມາ ດປັບປຸງ ລາຍ ຮັບ 
ຂອງ ຊາວບ້ານ ໃຫ້ ກັບ ຄືນ ສູ່ ລະດັບ ເດີມ ກ່ອນ ມີ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2.

n ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (NTPC)  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ 
ຄວນ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະ ໜູນຊ່ວຍ ເຫືອ ແກ່ ຊາວບ້ານທີ່ ໄດ້ ຍົd ຍ້າຍ 
ຈັດ ສັນ ໃນ ເຂດ ພູ ພຽງ ນາ ກາຍ ຈົນ ກວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ສາມາດ ກຸ້ມ ຕົນ 
ເອງ ໄດ້.
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1 Shoemaker, S., Baird, I., and Baird, M., ປະຊາຊນົ   ແລະ   ແມ ່ນ້ຳຂອງ 
ພວກ ເຂົາ: ການ ສຳ ຫລວດ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ອາ ໃສ ແມ່ ນ້ຳ ເປັນ ພື້ນຖານ   ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ 
ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ຢູ່ ພາກ ກາງຂອງ     ສ ປປ ລາວ, ສ ປປ ລາວ/ກອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ກາ ນາ ດາ 
ສຳລັບ ການ ລິ ເລີ່ ມຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ (ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ລາວ: 15 ພະ ຈິກ 2001), 
ໜ້າ ທີ xi. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຢືນຢັນ ວ່າ ມີ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ພຽງ ແຕ່ 
75,000ຄົນ  ໃນ ເຂດ ເຊ ບັ້ງ ໄຟ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2.

2  ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 - ສ ປປ ລາວ, “ການສະ ເໜີ ຕໍ່ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ໂຕະມົນ, 
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3 ຄຳ ຖະ ແຫລ ງທາງ ການ ຈາກ ກົມ ຊັບ ສິນ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ  ໃນການ ງົດ ບໍ່ ມີ ຄຳ 
ເຫັນກ່ຽວ ກັບ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2, ວັນ ທີ 1  ເມສາ 2005 (Official 
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4 ບົດ ລາຍ ງານ ການ ເດີນທາງ ໄປ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແລະ ວາລະສານ ໂຄງການ,  
ເຄືອຂ່າຍອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ (Berkeley, ສັນຍາ ສຳ ປະທານ: ກຸ ມພາ 2008) 
ໜ້າ ທີ 16.

5 ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ຕົວ, William Rex   ແລະ   Nanda Gasparini, ຈາກ 
ທະນາຄານ ໂລກ ຫາ  ທ່ານ Shanon Lawrence, ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ  ໃນ ລະ 
ຫວ່າງ ກອງ ປະຊຸມ ຢູ່ ວຽງ ຈັນ 17 ມິຖຸນາ 2008.

6 ອີງ ຕາມ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນຳ ເທີນ,   ໃນ ປີ ທຳ ອິດ ຫລັງ ຈາກ ມີ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ 
ສັນ ປະຊາຊົນ  ເຫັນ ວ່າ  ຄົວ ເຮືອນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ສາມາດ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ໄດ້ ເຖິງ 762 ໂດ ລາ 
ສະຫະລັດ ຈາກ ການ ຊັບ ຊ່າວ ເນຶ້ອທີ່, ການ ເຮັດ ຮົ້ວ ສວນ, ການ ນຳ ໃຊ້ ຝຸ່ນ  ແລະ ການ ອອກ 
ແຮງ ງານ ໃນ ກິດຈະກຳ ອື່ນ ໆ  ສົມທົບ ກັບ ການຫ້າງຫາ ກະກຽມ ສະຖານ ທີ່ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່. 
ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ເວົ້າ ວ່າ ບາງ ເທື່ອ ກໍ່ ມີ ການ ຊັກ ຊ້າ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ   ແຕ່ 
ທາງ ບໍລິສັດ ກໍ່ ໄດ້ ຈ່າຍ ໃຫ້ ໄວ ເທົ່າ ທີ່ ຈະ ໄວ ໄດ້.

7  ແຜນ ງານ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ສະ ເພາະ ການ ບັນຈຸ ນ້ຳ ເຂົ້າ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ, ບໍລິສັດ ພະລັງ ພະລັງ ງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ (ມັງກອນ 2008,  ເຜີຍ ແຜ່  ເດືອນ ເມສາ 
2008), ໜ້າ ທີ 29 (Specific E&S Action Plans for Reservoir Im-
poundent, NTPC (Feb 2008, disclosed April 2008), p 29.

8  ໂຄງການ ອະ ເນກ ປະສົງ ນ້ຳ ເທີນ 2 ສ ປປ ລາວ, ການ ລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ ສິບ ເອັດ, 
ຄະນະ ຊ່ຽວຊານ ສາ ກົນດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ( ກຸມພາ 2007), ໜ້າ ທີ9 
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Report,International Environment and Social Panel of 
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ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ (ກຸມພາ -  ເມສາ 2008), ໜ້າ ທີ11 ([to be read with 
refernce to Fourtheenth Report], International Environment 
and Social Panel of Expert(PoE) (Feb-April 2008), p.11.

10 ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ສ ປປ ລາວ:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ, ທະນາຄານ 
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ໂລກ - ທະ ນາຄາ ນພັດທະນາ ອາຊີ (ກໍລະກົດ 2008) ໜ້າ ທີ 6 (Update on Lao 
PDR: Nam Theun 2 Hydroelectric Project, World Bank – ADB 
(July 2008), P.6.

11 ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ສ ປປ ລາວ:   ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ, ທະນາຄານ 
ໂລກ - ທະ ນາຄາ ນພດັທະນາ ອາຊ ີ(ທນັວາ 2007), ໜາ້ ທ ີ12-13 . ອງີ ຕາມ ທະນາຄານ 
ໂລກ, ຈຳນວນ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຫລາຍ ໄດ້ ນຳ ມາ ດັດ ແກ້ ລົງ ເຫລືອປະມານ 
200ຄວົ ເຮອືນ.  ເພາະ ສະ ນັ້ນ, ຈຳນວນຄວົ ເຮອືນ 2,200ແຫງ່  ຄນູ ໃຫ ້ຂະໜາດ ສະ ເລຍ່ຄນົ 
ໃນ ຄວົ ເຮອືນ  ໃນລາວ (6) ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ ຄາດ ຄະ ເນຈຳນວນ ຊາວບາ້ນ 13,200ຄນົ  ໄດ ້
ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ກິດຈະກຳ ໂຄງ ການ.

12 ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ຕົວ, ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຕອບ ຄຳ ຖາມ ຂອງ ອົງການ 
ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ,  ເດືອນ ມັງກອນ 2008.

13 ວາລະສານ ກຽ່ວ ກບັ ສ ປປ ລາວ:  ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ 2, ທະນາຄານ 
ໂລກ - ທະ ນາຄາ ນພັດທະນາ ອາຊີ (ກໍລະກົດ 2008) ໜ້າ ທີ 13 (Update on Lao 
PDR: Nam Theun 2 Hydroelectric Project, World Bank – ADB 
(July 2008), P.13.

14  ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ 3 -  ເມືອງ ມະຫາ ໄຊ  ແລະ ຍົມ ມະ ລາດ, ບໍລິສັດ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ(ຕຸລາ 2007)  ເວົ້າວ່າມີ 377ຄົວ ເຮືອນ. ຕອບ ຄຳ ຖາມ ຂອງ 
ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ຕໍ່ ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ: “ ຈົ່ງ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ 
ໄດ້ ມີ ການ ດັດ ແກ້ ຄືນ ໃໝ່ ກ່ຽວ ກັບ ຈຳນວນ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງຈາກ ໂຄ ງການ ຈາກ 
ຕົວ ເລກ ອັນ ນີ້ ພາຍຫລັງ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ລະອຽດ ຖີ່ ຖ້ວນ, ການ 
ອອກ ແບບ ຄັ້ງ ຫລັງ ສຸດ ຂອງ ເຂດ ກໍ່ສ້າງ  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຊັບ ສິນ ຂອງ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈາກ ໂຄງການ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ລົງ ບັນ ທຶກ ໄວ້ ໃນ ລະຫວ່າງ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫລວດ ພື້ນຖານ ກ່ອນ 
ມີ ການ ມອບ ຮັບ ດິນ” ບັນ ຫາ ນີ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ຢັ້ງຢືນ ຈາກ ທະນາຄານ  ໂລກ  ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ 
2008.

15 ຕິດ ຕໍ່ ພົວພັນ ສ່ວນ ຕົວ, ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ຕອບ ຄຳ ຖາມ ຂອງ ອົງການ 
ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ ໃນ ເດືອນ ມັງກອນ 2008.

16  ໂຄງການ ອະ ເນກປະສົງນ້ຳ ເທີນ 2 ສ ປປ ລາວ, ການ ລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ ສິບ ສາມ [  ເພື່ອ 
ອ່ານ ກັບ ບົດ ອ້າງ ອີງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານຄັ້ງທີ ສິບ ສີ່, ຄະ ນະ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ສາກົນ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ (ກຸມ ພາ -  ເມສາ 2008), ໜ້າ ທີ 16 (Thirteenth Report 
[to be raed with reference to the Fourteenth Report], In-
ternational Environment and Social Panel of Expert (PoE) 
(Feb- April 2008), P.16.

17 ການ ທົບ ທວນ ດ້ານ ເຕັກ ນິກຢ່າງ ເປັນ ເອກະລາ ດ (ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາ ດ  ແລະ 
ການ ປ້ ອງກັນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ): David Blake, “ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ການ ເຂດ 
ເຊ ບັ້ງ ໄຟ” (ມັງກອນ 2005); Guy Lanza, ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ເມີນ ຄຸນ ນະພາ 
ບນ້ຳ(EMMP),  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2 ທີ່ ສະ ເໜີ ຕໍ່(ມັງກອນ 2008),  
ແລະ Eric Theiss, “ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ລວ່ງ ໜາ້ການ ປະມງົ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ສຳລບັ ໂຄງການ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ2” (ມັງກອນ 2005) ມີ ຢູ່ ໃນ ເວ ບ ໄຊ:
http://www/internationalrivers.org/en/southeast-asia/laos/
nam-theun-2/summary-nam-theun-2-independent-techni-
cal-reviews.
(Independent Technical Reviews (International Rivers and 
Environment Defense): David Blake, “Downstream Fisheries 
Impact on the Xe Bang Fai Rivers” (Jan 2005); Guy Lanza, 
“Review of the Water Quality Assessment (EMMP), Proposed 
Nam Theun 2 Hydroelectric Project,” (Feb 2005), and Eric 
Theiss, “ Reservoir Fisheries Predictions for the Nam Theun 2 
Hydroelectric Project” (Feb 2005). Available at: http://www.
internatialrivers.org/en/southeast-asia/laos/nam-theun-2/
summary-nam-theun-2-independent-technical-reviews.)

18ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ສ ປປ  ລາວ:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2, ບົດ ລາຍ 
ງານ ໄລຍະ ກາງ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຄຶບໜ້າ ຂອງ ໂຄງການ, ທະ ນາຄາ ນ ໂລກ - ທະນາຄານ 

ພັດທະນາ ອາຊີ(ກຸມພາ 2008), ໜ້າ ທີ3;  ໂຄງການອະ ເນກປະສົງ ນ້ຳ ເທີນ 2 ສປປ ລາວ, 
ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ທີ ສິບ ສາມ [ ເພື່ອ ໃຫ້ ອ່ານ ກັບ ບົດ ອ້າງ ອີງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ທີ ສິບ 
ສີ່] (ກຸມພາ 2008), ໜ້າ ທີ18-19, 42.
(Update on Lao PDR: NamTheun 2 Hydroelectric Project, In-
terim Progress Report, World Bank-ADB (Feb 2008), Lao PDR 
Nam Theun 2 Multipurpose Project, Thirteenth Report [to be 
read with reference to the Fourteenth Report], (Feb-April 
2008), pp.18-19,42.

19 ວາລະສານ ກຽ່ວ ກບັ ສ ປປ  ລາວ:  ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ 2, ທະນາຄານ 
ໂລກ - ທະນາຄານ ພດັທະນາ ອາຊ ີ(ກ ໍລະ ກດົ 2008), ໜາ້ ທ ີ13 . (Update on Lao 
PDR: NamTheun 2 Hydroelectric Project, World Bank-ADB 
(July 2008), p. 13.

20 ບົດ ລາຍ ງານ ການ ເດີນທາງ ໄປ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2  ແລະ ວາລະສານ ໂຄງການ,  
ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ(Berkeley, ສັນຍາ ສຳ ປະທານ: ກຸ ມພາ 2008) ໜ້າ ທີ 11. 
(Nam Theun 2 Trip Report and Project, Update, International 
Rivers (Berkeley, CA: Feb 2008), p.11.

22  ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ - ອີງ ຕາມ ບົດ ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ສະ ເໜີ ຂື້ນ ມາ ບົດ ກ່ອນ (Ibid.,)

23  ແຜ ນງານ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຂອງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ ກວມ ເອົາ ປະຊາຊົນ 
ຈຳນວນ 75,000 ຄົນ ທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ເທີນ 2 
(THPC’s Downstream Program covers the 75,000people that 
it estimate will be affected bun am Theun 2) 

24 ວາລະສານ ກຽ່ວ ກບັ ສ ປປ  ລາວ:  ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ເທນີ 2, ທະນາຄານ 
ໂລກ - ທະນາຄານ ພດັທະນາ ອາຊ ີ(ກ ໍລະ ກດົ 2008), ໜາ້ ທ ີ14. (Update on Lao 
PDR: NamTheun 2 Hydroelectric Project, World Bank-ADB 
(July 2008), p. 14.

25 ໂຄງການ ອະ ເນກ ປະສົງ ນ້ຳ ເທີນ 2 ສປປ ລາວ, ບົດ ລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ ສິບ ສາມ, [ ເພື່ອ 
ອ່ານ ກັບ ບົດ ອ້າງ ອີງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ່ ສິບ ສີ່ ( ກຸມພາ -  ເມສາ 2008), ໜ້າ ທີ 26 
(Lao PDR Nam Theun 2 Multipurpose Project, Thirteenth Re-
port, [to be raed with reference to the Fourteenth Report], 
(Feb-April 2008), p.26.

26 ແຫລ ງ່ຂໍ້ ມນູ ດຽວ ກນັ - ອງີ ຕາມ ບດົ ທີ່ ໄດ ້ຍກົ ສະ ເໜ ີຂື້ນ ມາ ບດົ ກອ່ນ, ໜາ້ ທ ີ35 (Ibid., 
p. 35)

27 ແຫລ ງ່ຂໍ້ ມນູ ດຽວ ກນັ - ອງີ ຕາມ ບດົ ທີ່ ໄດ ້ຍກົ ສະ ເໜ ີຂື້ນ ມາ ບດົ ກອ່ນ, ໜາ້ ທ ີ42 (Ibid., 
p. 42)

28  ແມ່ ນ້ຳ ເສຍ ຫາຍ, ຊີວິດ ຖຶກທຳລາຍ: ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳ ເທີນ 2 ຕໍ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ໃນ ສປປ ລາວ, FIVAS (Oslo, ນອກ ແວ:  
ໂຮງພິມ, 2007) ໜ້າ ທີ 35.
(Ruined Rivers, Damaged Lives: The Impact of the Theun-
Hinboun Hrydropower Project on Downstream Commnities 
in Lao PDR, FIVAS (Oslo, Norway: Printhouse, 2007) 35 pp.

29 ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ສປປ  ລາວ:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເທີນ 2, ທະນາຄານ 
ໂລກ - ທະນາຄານ ພດັທະນາ ອາຊ ີ(ກ ໍລະ ກດົ 2008), ໜາ້ ທ ີ13. (Update on Lao 
PDR: NamTheun 2 Hydroelectric Project, World Bank-ADB 
(July 2008), p. 13.

30 ໂຄງການ ອະ ເນ ກປະສົງ ນ້ຳ ເທີນ 2 ສປປ ລາວ, ບົດລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ ສິບ ສາມ, [ ເພື່ອ 
ອ່ານ ກັບ ບົດ ອ້າງ ອີງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ຄັ້ງ ທີ່ ສິບ ສີ່ ( ກຸມພາ -  ເມສາ 2008), ໜ້າ ທີ 42 
(Lao PDR Nam Theun 2 Multipurpose Project, Thirteenth Re-
port, [to be raed with reference to the Fourteenth Report], 
(Feb-April 2008), p.42
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ບັນ ຫາ ສຳຄັນ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
n ເຂື່ອນປິດກັ້ນ ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ, ທຳລາຍ ທີ່ຢູ່ ອາ 

ໃສແຄມ  ນ້ຳຂອງ ສັດ  ແລະ ພຶດ, ບັນຫາ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ເກີດ 
ຈາກ ເຂື່ອນ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ໃນ ເຂ ດ ອ່າງນ້ຳ ງື່ມ 
ລວມທັງ ການ ປະມົງ ທີ່ ອຸດົມສົມບູນ  ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳຂອງ ໂຄງກາ 
ນນ້ຳ ງື່ມ 1 ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ເວລາ ນີ້.  ເຂື່ອນ ທີ່ ສ ະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ໃນ ນ້ຳ ລິກຈະ 
ຕັນ ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍສຳ ຄັນ ຂອງ ປາຈາກ ນ້ຳຂອງ ຂຶ້ນ  ໄປ ສູ່ 
ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມຕະຫລອດ ໄປ.

n ການວາງ ແຜນ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຫລາຍ ແຫ່ງ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ  ໃນ ຂະ 
ນະ ນີ້ ມີ ຄວາມ ຄຶບໜ້າ ໄປ ໄກ ຫລາຍ ແລ້ວ -  ໃນ ນັ້ນ, ລວມທັງ ໄລຍະ 
ຂັ້ນ ຕອນ ຂອງ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ກໍ່ ໄດ້ ກຳນົດ ເອົາ ໄວ້ ແລ້ວ ກ່ອນ ການ 
ສັງ ລວມຂັ້ນ ສຸດ ທ້າຍ ຂອງການ ເຜີຍ ແຜ່ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ 
ສົມ  ແລະ ການ ສຶກສາ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ. ການ ພັດທະ 
ນາ ທີ່ ຂາດ ການ ປະສານ ສົມທົບ ກັນ  ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ອ່າງ ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ສ່ຽງ ໄພ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ທ້ອງ 
ຖິ່ນ ລວມທັງ ນົກ ລົງທຶນ ເອງນຳ.

n ເຖິງ ວ່າການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ຈະ ສຳ ເລັດ ໄປ ໄດ້ ຫລາຍ ກວ່າ 
ເຄິ່ງທາງ ແລ້ວ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ໂຄງການ ນີ້ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ເປີດ ເຜີຍ ການປະ  
ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຫລື  ແຜນ ດຳ ເນີນ ການ ຍົກຍ້າຍແລະ 
ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ບັນຫາ ນີ້ ຖື ເປັນ ການລະ ເມີດ ນະໂຍ 
ບາຍ ຂ ອງລັດຖະບານ ລາວ, ຂະ ບວນການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນຂອງ  
ໂຄງ ການນ້ຳ ງື່ມ 2 ທີ່ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ໄປ ຢູ່ ນັ້ນ  ໄດ້ ຖືກວິພາກ ວິ ຈານ 
ກັນ ໜາ ຫູ  ແລະ ກວ້າງ ຂວາງ. ຊາວບ້ານ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ຕ່າງໆ  ກຳລັງ 
ຖືກ ເຕົ້າ ໂຮມ ເຂົ້າກັນ ເປັນ ກຸ່ມ “  ເຂດ ຈຸດ ສຸມ” ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ມີ ທີ່ ດິນພຽງ ພໍ  
ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູ ນການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ.

n ເຖິງ ວ່າການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ 
ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ຍັງບໍ່ ທັນປະຕິບັດ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ  
ແລະ ການ ຕັດ ໄມ້ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳກໍ່ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນ ລົງມື ໄປ ແລ້ວ 
ຄຳ ຖາມ ສຳຄັນ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບ 
ນ້ຳ  ແລະ ການ ປະມົງ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຄຳ ຖາມ ກ່ຽວ ກັບມາດຕະການ ທີ່ 
ໂຄງການ ໄດ້ ສະ ເໜີ ເພື່ອ ນຳ ໄປ ປະຕິບັດ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດຂອງ 
ປະຊາຊົນຈຳນວນ 100,000 ຄົນ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈາກ ໂຄງການ ນັ້ນ ຍັງ ມີ ຢູ່ ຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ.

n ຢູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ໄປ ອີກ,  ເຖິງ ວ່າ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຈະ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບບໍ່ ດີ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ການ ກໍ່ສ້າງ 

ໂຄ ງການ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ກໍ່ ໄດ້ ລົງ ມື ໄປ ແລ້ວ  ແລະ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ຢູ່ ໃນ 
ເວລາ ນີ້. ກນ ປະ ເມີນ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ອ້າງ ວ່າ  ໂຄງການ ບໍ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່  

 ການ ປະມົງ ຫລື ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ແຕ່ ປະການ ໃດ  ແລະ  ໃນ ນັ້ນ,  
ແຜນ ງານ ການ ຟື້ນ ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂ ອງ ໂຄງການ  ສຳລັບ ຊຸມ ຊົນ 
ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ກໍ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ເປັນ ຈິງ  ແລະ ບໍ່ ຈະ ແຈ້ງ.

ຄວາມ ເປັນມາ  ແລະ ລາຍ ລະອຽດ
ອ່າງ ນ້ຳງື່ມ (NNRB) ກວມ ເອົາ ພື້ນ ທີ່ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ເຂ ດພາກ ເໜືອ ຕອນ 
ກາງຂອງ ປະ ເທດ ລາວ  ໂດຍ ຕັດ ຜ່ານ ເຂດ ການ ປົກຄອງ ແຂວງ ວຽງ ຈັນ, 
ກຳ ແພງ ນະ ຄອນ,  ແຂວງ ຊຽງຂວາງ  ແລະ ພື້ນ ທີ່ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ແຂວງ 
ຫລວງ ພະ ບາງ  ແລະ ບໍລິ ຄຳ ໄຊ.  ໃນ ປີ 2006, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ ລົບ 
ລ້າງ ເຂດ ພິ ເສດ ໄຊ ສົມບູນ ຊຶ່ງ ເປັນ ເຂດ ທີ່ ນອນ ຢູ່ ໃນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ.  ເມືອງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ເຂດ ດັ່ງກ່າ ວນີ້ ໄດ້ ຖືກ ໂອນ  ໄປ ຂຶ້ນ 
ກັບ ແຂວງ ວຽງ ຈັນ.
 ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ (NNRB)  ເປັນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ຢູ່ ອາ ໃສ ຂອງ ປະຊາຊົນ 
ລາວ ເກືອບ 10% (500,000 ຄົນ) ຂອງ ຈຳນວນ ພົນລະ ເມືອງ ທັງ ໝົດ 
ທົ່ວ ປະ ເທດ  ໃນ ນັ້ນ, ລວມທັງ ຊຸມ ຊົນ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ຊຶ່ງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ 
ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ທີ່ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ກາງ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ຂອງ 
ອ່າງ.1 ພົນລະ ເມືອງ ປະມານ 40% ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ລາຍ 
ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ   ໄລຍະ  ເວລາ ທີ່ ຊາວບ້ານ ຂາດ ເຂົ້າ ກິນ ໃນ ໜຶ່ງ ປີ ມີ ເຖິງ 4 
ເດືອນ ຫລື ຍາວ ກວ່າ ນັ້ນ  ແລະ ຈຳນວນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ ຕໍ່າ ກວ່າ  
ເສັ້ນ ກຳນດົ ຄວາມທກຸ ຍາກ ຫລາຍ ກວາ່ 65% ຂອງ ພນົ ລະ ເມອືງ ທີ່ ມ ີຊວີດິ 
ຕໍ່າ ກວ່າ ເສັ້ນ ກຳນົດ ຄວາ ມທຸກ ຍາ ກທັງ ໝົດ ໃນ ປະ ເທດ. ພົນລະ ເມືອງ ທີ່ 
ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມນີ້ ປະ ກອບ ມີ ຊົນ ເຜົ່າ ລາວ -  ໄຕ ປະມານ 
70%, ມົ້ງ - ອິວມຽນ 18%  ແລະ  ເຜົ່າ ກຶມ ມຸ2 10%.
 ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ (NNRB) ຍັງ ເປັນ ເຂດ ທີ່ ອຸດົມສົມບູນ ໄປ ດ້ວຍ ແຮ່ 
ທາດ ຕ່າງໆ  ໃນ ນັ້ນ, ມີ ບໍ່ ແຮ່ ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ 
ການ ຈຳນວນ 39  ແຫ່ງ  ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ທັງ ໝົດ 6,000 ກິ ໂລ ເມັດມົນທົນ 
ຂອງ ເນື້ອ ທີ່ ສຳ ປະທານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸມັດ ໃນ ປີ 2006. ບໍ່ ແຮ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ  ໃນ 
ຈຳນວນ ນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ ຄຳ ພູ ເບ້ຍ ທີ່ ດຳ ເນີນ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ   ແລະ ຜະລິດ ໂດຍ 
ບໍລິສັດ  ແພນ ຊັບພະຍາກອນ ອົດ ສະ ຕາ ລີ(Plan Australia Re-
sources)  ໃນ ທ້າຍ ປີ 2005.
 ຫລາຍ ປີຜ່ານມາ ພື້ນ ທີ່ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ -  ເຊັ່ນ ວ່າ  ເຂດ 
ພິ ເສດ ໄຊ ສົມບູນ  ແລະ ບັນ ດາ ເມືອງ ໃກ້ ຄຽງ -  ເຄີຍ ເປັນ ເຂດ ສຳ ມະ ນາ 

ກໍລະນີສຶກສາ 5: ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ
ສະ ເ ໜີ ໂດຍ: ທ່ານ Shannon Lawrence  ແລະ Maurice Campello*

ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ເປັນອ່າງ ນ້ຳ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ໃນ ລາວ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ຕົກ, ການ ຄວບ ຄຸມນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ 
ກິດຈະການ ຊົນລະ ປະທານ  ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ທາງ ລັດຖະບານ ລາວ  ມີ ແຜນ ກໍ່ສ້າງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ທັງ ໝົດ ຢູ່ 9 ແຫ່ງ ຊຶ່ງ ໃນນັ້ນ,  ໃນ 

ບາງ ແຫ່ງ ກໍ່ ໄດ້ ລົງ ມື ກໍ່ສ້າງ   ໄປແລ້ວ.  ໂຄ ງການ ພະລັງງານ  ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຫລົ່າ ນີ້ ພ້ອມ ດ້ວຍ ໂຄງການ ພັດທະ ນາ ລະບົບ ຊົນລະປະທານ  ແລະ ບໍ່ ແຮ່  
ຖື ເປັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ ລະບົບ ນິ ເວດ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ  ແລະ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ນັບ ຫລາຍ ສິບ ພັນ ຄົນ.  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ບົດ ທົບ ທວນ ເອກະສານ 
ໂຄງການ ທີ່ ມ ີຢູເ່ປນັ ຕົ້ນຕ ໍພອ້ມ ດວ້ຍ ຂໍ້ ມນູ ຈາກ ນກັ ຄົ້ນຄວາ້ ທີ່ ຮູຈ້ກັ  ເຂດພື້ນ ທີ່ ດ ີເປນັ ຜູ ້ສະໜອງ ໃຫ ້ກ ໍລະ ນສີກຶສາ ບດົ ນີ້  ໄດ ້ຍກົ ໃຫ ້ເຫນັ ບນັ ຫາ ລວມ ໂດຍ ຫຍໍ້ 
ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ, ກໍ່ ໄດ້ ສະ ທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ຈຸດ  ເດັ່ນ ຂອງ ເຂື່ອນສາມ ແຫ່ງ ທີ່ກຳລັງຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ການ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ  ໃນ ຂະນະ ນີ້ (NNRB).
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ກັກ ຂັງ  ແລະ ມີ ການລະ ເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ເກີດ ຈາກ ຄວາມ ຂັດ 

ແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ທະຫານ ລາວ  ແລະ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ມົ້ງ3 ຈົນ ມາ ຮອດ 

ໄລ ຍະ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້  ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ການ ຄວບ ຄຸມ 

ຫລື ການ ປົກຄອງ ຂອງ ທະຫານ  ແລະ  ເປັນ ເຂດ ຫ້າມ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ 4 

ຈາກ ພາຍ ນອກ ເດີນທາງ ເຂົ້າ ໄປ. ອີງ ຕາມ    ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ຈາກ ອົງການ 

ສຸຂະພາບ ບໍ່ ມີ ພົມ ແດນ (Medicines San Frontires,) 5 ຊາວ 

ເຜົ່າ ມົ້ງ ອົບ ພະຍົບຫລາຍຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ສູນ ອົບ ພະຍົບ ເມືອງ  ເພັດ ສະບູ 

ນ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ - ສູນ ກາງ ແຫ່ງ ຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຂົ່ມ 
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ເຫັງ ທາລຸນ  ແລະ ການ ຂັບ ອອກ ຈາກ ປະ ເທດ ໄປ ປະ ເທດ ລາວ 6 -  ໄດ້ 
ຮຽກຮ້ອງ ເອົາ ເຂດ ຫລບົ ໄພຂອງ ພວກ ຕນົ ໃຫ້ ໄປ ຢູ່ ໃນ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ, 
ບໍລິ ຄຳ ໄຊ  ແລະ  ເຂດ ພິ ເສດ ໄຊ ສົມບູນ.
 ຫລາຍ ພາກສ່ວນ ພິຈາລະນາ ເຫັນ ວ່າ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ (NNRB)  
ເປັນ ອ່າງ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ລາວ. ອ່າງ ແຫ່ງ ນີ້ ປະກອບສ່ວນ 
10%  ເຂົ້າ ໃນ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ທັງ ໝົດ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ທີ່ ໄຫລ ລົງ ສູ່ 
ແມ່ ນ້ຳຂອງ, ສາມາດ ຫົດ ນ້ຳເນື້ອ ທີ່ ທຳ ການ ຜະລິດ  ເຂົ້ານາ ແຊງ ໄດ້ ເຖິງ 
34% ຂອງ ເນື້ອ ທີ່ ນາ ແຊງ ທັງ ໝົດ ໃນ ລາວ  ແລະ ຊ່ວຍ ຄ້ຳ ຈູ ນອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ລະບົບ ພະລັງ ງານ ໄຟຟ້າ ທີ່ ເກົ່າ ແກ່ ທີ່ ສຸດ (ນ້ຳ ງື່ມ 
1) ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ 7  ແຕ່ ວ່າ ຕໍ່ ກັບ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ທີ່ ສຳ ເລັດ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ໄປ ໄດ້ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ໄລຍະ ການ ພັດທະນາ ແລ້ວ  ແລະ  ເຂື່ອນ ອີກ 
9 ແຫ່ງ8 ທີ່ ໄດ້ ເລີ່ ມການ ກໍ່ສ້າງ ຫລື  ໄດ້ ສະ ເໜີ ພັດທະນາ ຂຶ້ນ ມາ ນັ້ນ - ນັບ 
ທັງ  ໂຄງການ ບໍ່ ແຮ່,  ໂຄງການ ຊົນ ລະ ປະທານ  ແລະ  ໂຄ ງການ ຜັນນ້ຳ 
-  ເຫັນ ວ່າ ເຂື່ອນ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຈະ ມີ ບົດບາດ ສຳ ຄັນ ໃນ ການ 
ເຮັດ ໃຫ້ ສະພາບ ຂອງ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ(NNRB). ອີງ 
ຕາມ ການ ປະ ເມນີ ຜນົກະທບົ ສະ ສມົ (CIA) ຂອງ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ແລວ້, ຄວາມ 
ສາມາດ ໃນ ການ ຜະລດິ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ທີ່ ຕດິ ຕັ້ງ -  ໂດຍ ບໍ່ ນບັ ໂຄງການ 
ຜນັ ນ້ຳ ຈາກ ອາ່ງ ລະຫວາ່ງ ກນັ -  ເຫນັ ວາ່ ມນັ ມ ີຄວາມ ເປນັ ໄປ ໄດ ້ທີ່ ກຳລງັ 
ການ ຜະລດິ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ ປະຈ ຸບນັ ຄ ື255  ເມ ກາ ວດັ ຂຶ້ນ ເຖງິ ລະຫວາ່ງ 
1,500 ຫາ 1,800 ເມ ກາ ວັດ ພາຍ ໃນ ປີ 2020.9 

ນ້ຳ ງື່ມ 2
 ໂຄງ ການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ເປັນໂຄງການທີ່ ມີ ມູນ ຄ່າ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ສູງ ເຖິງ 832ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ມີ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ນ້ຳ ງື່ມຫ່າງ ຈາກ 
ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 1  ໃນ ປະຈຸ ບັນ  ໄປ ທາງ ທິດຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ເໜືອ 
35ກິ ໂລ ແມັດ. ນ້ຳ ງື່ມ 2 ນີ້ປະ ກອບ ດ້ວຍ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ເຖິງ 181 
ແມັດ  ແລະ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ເນື້ອ ທີ່ 122ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ.  ເມື່ອ ເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 2  ເລີ່ ມປະຕິບັດ ການ ໃນ ປີ 2013 ມັນ ຈະ ສາມາດ ຜະລິດ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ເຖິງ 615 ເມ ກາ ວັດ  ເພື່ອ ສົ່ງ ອອກ ໄປ ຍັງ ປະ ເທດ 
ໄທ.
  ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ນີ້,  ໂຄງການ ກຳ ລັງ ໄດ້ ຮັບການ ພັດທະນາຕາມ ເງື່ອນ 
ໄຂ ສ້າງ - ດຳ ເນີ ນການ -ມອບ ໂອນ (BOT)  ໂດຍ ມີ ບໍລິສັດ ຊີ ເອັດ ຈ 

ການ ຊ່າງ ພາບ ລິດ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ ຈຳກັດ - ຖື ຫຸ້ນ 28.5% (Thai-
land’s Ch. Karnchang Public Limited), ບໍລິສັດ 
ພະລງັງານ ໄຟ ຟາ້ ລາດຊະ ບຣູ ີ- ຖ ືຫຸນ້ 25% (Ratchaburi Gen-
erating Company)  ແລະ ບໍລິສັດ ບາງ ບາງກອກ ເອັກ  ແປ ຣັສເວ  
ພີ ຊີ  ແອ ລ - ຖື ຫຸ້ນ 12% (Bangkok Express Way PCL), 
ສ່ວນ ລັດຖະບານ ລາວ  - ຖື ຫຸ້ນ 25% (GoL), ນັກ ລົງທຶນ ໄທ  ແລະ ອາ 
ເມ ລິ ກາ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຖື ຫຸ້ນ ຕໍ່າ ກວ່າ 5%.  ໂຄງການ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ 
ມາ ຈາກ ທະນາຄານ ພານິດ ແຫ່ງ ປະ ເທ ດ ໄທ  ແລະ ຫຸ້ນ ທຶນ ລັດຖະບານ 
ລາວ  ໂດຍ ແມ່ນ ທະນາຄານ ຂາ ອອກ - ຂາ ເຂົ້າ  ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ ເປັນ ຜູ້ 
ໃຫ້ ທຶນ. ສັນຍາ ສຳ ປະທານ ໂຄງ ການ (CA)  ໄດ້ ເຊັນ ກັນ ໃນ ເດືອນ ມີນາ 
2006  ແລະ ການ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ ເລີ່ ມລົງມື ໃນ ທ້າຍປີ ນັ້ນ ເອງ.

ນ້ຳ ງື່ມ 3
 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ຈະ ມີ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ແລວ ນ້ຳ ສຳຄັນ 
ຂອງ ນ້ຳ ງື່ມ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ  ໂດຍ ຫ່າງ ຈາກ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 2  ໄປ ທາງ ເຂດ 
ເໜືອນ້ຳປະມານ 35 ກິ ໂລ ແມັດ.  ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ເປັນ ເຂື່ອນທີ່ມີ ຄວາມ 
ສງູ ເຖງິ 220  ແມດັ ຈະ ເຮດັ ໃຫ້ ນ້ຳ ຖວ້ມ ເນື້ອ ທີ່ 27.5 ກິ ໂລ ແມດັ ມນົທນົ.  
ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ມ ີມນູ ຄາ່ ການ ກໍ່ສາ້ງ ສງູເຖງິ 780 
ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຈະ ສາມາດ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ເຖິງ 440 
ເມ ກາ ວັດ  ເພື່ອ ສົ່ງ ອອກ ໄປ ປະ ເທດ ໄທ.  ໃນ ເດືອນ ກໍ ລະ ກົດ 2008, ບົດ 
ລາຍ ງານ ຂ່າວ ໄດ້ ຢືນຢັນ ວ່າ ລັດ ຖະບານ ລາວ  ແລະ ນັກ ພັດທະ ນາ 
ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ໄດ້ ຕິດ ຕໍ່ ທາ ບທາ ມອົງການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ແຫ່ງ 
ປະ ເທດ ໄທ (EGAT)  ເພື່ອ ຂໍ ເພີ່ມ ອັດຕາ ການ ຊື້ ພະລັງງານ  ຈາກ 6 
ເຊັນ/ກິ ໂລ ວັດ ໂມງ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ຕົກລົງ ກັນ ໄວ້ ກ່ອນ ນັ້ນ  ມາ ເປັນ 8 ເຊັນ/ກິ  
ໂລ ວັດ ໂມງ ຍ້ອນ ມູນ ຄ່າ ການ ກໍ່ສ້າງໂຄງການນັ້ນ ສູງ ຊຶ່ງ ເກີດ ຈາກ ການ 
ຂຶ້ນ ລາຄາ ນ້ຳມນັ ເຊື້ ອ ໄຟ. ກຳນດົ ວນັ ດຳ ເນນີ ການ ຜະລດິ ພະລງັງານ ຂອງ 
ໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ ວາງ ໄວ້ ໄດ້ ເລື່ອນ ໄປ ເປັນ ປີ 2014.
  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໃຫ້ ເປັນ ໄປ ຕາມ ເງື່ອນ 
ໄຂ ສ້າງ - ດຳ ເນີນ - ມອບ ໂອນ (BOT)  ໂດຍ ມີ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ປະກອບ 
ດວ້ຍ ບລໍສິດັ ຜະລດິ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ແຫງ່ ປະ ເທດ ໄທ (GMS Power 
of Thailand) ຖື ຫຸ້ນ 27.5%, ບໍລິສັດ ຣາດຊະ ບູຣີ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ໄທ 
(Ratchaburi of Thailand) ຖື ຫຸ້ນ 25%, ບໍລິສັດ ມາ ຣູ ເບີ ນີ 

ຂອງ ຢີ່ປຸ່ນ (Marubeni Corporation 
of Japan) ຖື ຫຸ້ນ 25%  ແລະ ລັດຖະບານ 
ລາວ (GoL). ສຳລັບ ຫຸ້ນ ທຶນ ລັດຖະບານ ໃນ  
ໂຄງການ ຄາດ ວ່າ ຈະ ແມ່ນ ທະນາຄານ ພັດທະນາ 
ອາຊີ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ທັງ ໝົດ ຫລື ບໍ່ ກໍ່ ແມ່ນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ.
     ບົດ ລາຍ ງານ ຍັງຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຫ້ອງການ ຕົວ 
ແທນ ການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ປະ ເທດ ຝຣັ່ງ (AFD), 
ບໍລິ ສັດ ການ ເງິນ ສາກົນ ຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ 
(IFC)  ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ ຂອງ ຢີ່ປຸນ 
(JBIC) ອາດ ຈະ ເປັນ ຝ່າ ຍພິຈາລະນາ ໃຫ້ ທຶນ ກູ້ 
ຢືມ ຫລື  ໃຫ້ການ ຄ້ຳ ປະກັນ ໂຄງການ. ນອກ ນັ້ນ ກໍ່ 
ຍັງ ຄາດ ວ່າ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ຈະ ໃຫ້ ທຶນ 
ກໍ່ສ້າງ ລະບົບ ສາຍ ສົ່ງ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ແລະ 
ສະຖານີ ສຳຮອງ ແຈກ ໄຟຟ້າ ທີ່ ຈະ ນຳ ໃຊ້  ເພື່ອ ຈະ 
ສົ່ງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄປ ປະ ເທດ ໄທ.
     ການ ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ 

ການກະກຽມທີ່ດິນໃນເຂດເມືອງເຟືອງ ເພື່ອເປັນຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນ 6,000 ຄົນ ທີ່ຈະໄ
ດ້ຍົກຍ້າຍຈາກບ້ານອື່ນມາຢູ່ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ
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ເຂື່ອນ ຜັນ ນ້ຳ ຊອງ  ແລະ  ໂຄງກາ ນພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເລິກ  ໄດ້ 
ຮັບ ທຶນ ຈາກ ທະນາຄານ ພັດ ທະນາອາຊີ  ແລະ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ 
ໃນ ຊຸມ ປີ 1990.  ໂຄງ ການ ທັງ ສອ ງ ແຫ່ງ ນີ້ ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ ສ້າງ 
ຂຶ້ນ ມາ ຕົ້ນຕໍ ກໍ່ ເພື່ອ ອາ ໃສ ຜັນ ນ້ຳ ເຂົ້າ ສູ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ງື່ມທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ 
ມີ ນ້ຳ ພຽງພໍ  ຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ທີ່ ໄດ້ ຄາດ ການ ເອົາ 
ໄວ້  ໂຄງການ ທັງ ສອງ ແຫ່ງ ນີ້ ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ໂຄງການ ນ້ອຍໆ 
ຄື ແນວ ນີ້ ກໍ່ ສາມາດ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຫລວງຫລາຍ ໄດ້  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຕໍ່ 
ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ. ທັງ ສອງ ໂຄງການ ນີ້ ຍັງ ຍົກ ໃຫ້ 
ເຫັນ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫ ລວຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ໃນ ການ 
ຮັບປະກັນ ວ່າ ປະຊາຊົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ ສຳລັບ ສິ່ງ ທີ່ 
ພວກ ເຂາົ ໄດ ້ສນູ ເສຍ ໄປ ຍອ້ນ ໂຄງການ  ທີ່ ທາງທະນາຄານ ໃຫກ້ານ 
ສະໜັບສະໜູນ.

 ພາຍຫລັງ ສຳ ເລັດ ການ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ປີ 1996 ມີ ການ ຜັນ ນ້ຳ 
ຊອງ ໄປ ໃສ່ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ  ໂດຍ ຜ່ານ ຮ່ອງ ຜັນ ນ້ຳ ໃຫຍ່ ຫລັງ ຈາກ 
ການ ສຶບສວນ  ໂດຍ ສູນ ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ ນ້ຳ  ແຫ່ງ ປະ ເທດ ອົດ 
ສະ ຕາ ລີ   ໃນ ປີ 2000  ໄດ້ ເປີດ ເຜີ ຍບັນຫາ ທີ່ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ນ້ຳ  ແລະ 
ການ ຄ້ຳປະກນັສະບຽງ ອາຫານ ທີ່ ຊາວ ບາ້ນນ້ຳ ຊອງ ໄດ ້ປະສບົມາ 
ຈາກ ໂຄງການ ແລ້ວ ທາງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ກໍ່ ໄດ້ ຈ້າງ 
ທີ່ ປຶກ ສາ ມາ ທຳ ການ ວິ ໄຈ ຕິດຕາມ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ກຳນົດ ແຜນ 
ດຳ ເນີນ ງານ ໃນ ຂັ້ນ ຕໍ່ ໄປ. ຈາກ ການ ລາຍ ງານ ກໍ່ ພົບ ວ່າ  ໂຄງການ 
ນ້ຳ ຊອງ “ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ລະບົບ ນິ ເວດ ນ້ຳ  ແລະ ການ 
ນຳ ໃຊ້ນ້ຳຂອງ  ຄົນ  ໃນ 13 ບ້ານ ທີ່ ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຂອງ ຝ່າຍ 
ຜັນ ນ້ຳ”1 ຜົນກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຄື ການ ປະມົງ ຂອງ ຫລາຍ ກວ່າ 
1,000 ຄອບຄົວ ໄດ້ ຫລຸດ ລົງ, ການ ສູນ ເສຍ ເຮືອ  ແລະ  ເຄື່ອງມື 
ຫາ ປາ, ດິນ ປູກຝັງ ຖືກ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຫລື  ເຊາະ ເຈື່ອນ  ແລະ ການ ຂາດ 
ເຂີນ ນ້ຳ ສະອາດ. ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 8 ຄົນ  ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ຍ້ອນ 
ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ຢ່າງ ກະ ທັນ ຫັນ ຈາກ ໂຄງການ. ບົດ ລາຍ ງານ ຍັງ 
ໄດ້ ພົບ ອີກ ວ່າ  ເຂື່ອນ ນ້ຳ ຊອງ ຍັງກໍ່   ໃຫ້  ເກີດນ້ຳຖ້ວມ ຂັງ ທີ່ ດິນ  ແລະ  
ເຮັດ  ໃຫ້ ຊາວ ບ້ານອື່ນໆ ຈາກ 3 ແຫ່ງ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ລຽບ ຕາມ ຄອງ 
ຜັນ ນ້ຳ ຕ້ ອງ ໄດ້ ປະລະ ສວນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ທີ່ ປຶກສາ ທະນາຄານ 
ພັດທະນາ ອາຊີ  ໄດ້ ປະ ເມີນ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຊາວບ້ານ ທັງ ໝົດ  
ຄິດ ເປັນ ມູນ ຄ່າ ເຖິງ 2 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ.  ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ 
ປີ ທະນາຄາ ນພັດທະນາ ອາຊີ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ທີ່ ຈະ ເປີດ ເຜີຍ ຜົນ ຂອງ 
ການ ສຶບສວນ ອັນ ນີ້ ອອກ ສູ່ ມວນ ຊົນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາ ຊີ  
ຍັງ ປະສົບຄວາມ ລົ້ມ ເຫລ ວ   ໃນ ການ ຮັບປະກັນ ວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ 
ຈະ ນຳ ເອົາ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ຕ່າງໆ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ທີ່ ປຶກສາ ໄປ 
ປະຕິບັດ ຫລື ສະໜອງ ທຶນ  ເພື່ອ ເປັນ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ບ້ານ ທັງ ໝົດ 
ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົ ບຈາກ ໂຄງການ ນີ້.

 ໂຄງ ການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ເລິກ ທີ່ ມີ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ 

ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄດ້ 60 ເມ ກາ ວັດ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ໃກ້ ຄຽງ ກັນ 
ນັ້ນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ສຳ ເລັດ ລົງ ໃນ ປີ 1999 ດ້ວຍ ທຶນ ຈາກ ທະ 
ນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ  ແລະ ລົດ ຖະບານ ຢີ່ປຸ່ນ,  ໂຄງການ ນີ້  ຕັ້ງຢູ່ 
ພາຍ ໃນ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ  ແຫ່ງຊາດ ພູ ເຂົາ ຄວາຍ  ແລະ  ໄດ້ ຜັນ 
ເອົາ ນ້ຳ ຈາກ ນ້ຳ ເລິກ ໄປ ສູ່ ນ້ຳ ຊັນ ຫລັງ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ນຳ ໄປ ປ້ອນ ໃຫ້ 
ແກ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ງື່ມ.

 ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 9,500ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ 
ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ເລິກ  ແລະ ນ້ຳ ຊັນ ກໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ 
ການ ສູ ນ ເສຍ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ທີ່ 
ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ເລິກ  ໂຄງການ ນີ້ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຈຳນວນ ປາ 
ຫລຸດ ລົງ,  ເກີດ ນ້ຳ ຖ້ວມ ສວນ ຜັນ ແຄມ ນ້ຳ  ແລະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ໃຫ້ 
ແກ່ ນ້ຳ ໃຊ້ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ. ຫລາຍ ປີຜ່ານມາ  ໂດຍ ປາສະຈາ ກ ການ 
ດຳ ເນີນ ການ ແນວ ໃດ, ຈົນ ມາ ຮອດ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 20072 
ທະ ນາຄາ ນພັດທະນາ ອາຊີ  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ກໍ່ ໄດ້ ເຫັນ ດີ ນຳ 
ກນັ ຕໍ່ ແຜນການ ຫລດຸຜອ່ນ ຜນົ ກະທບົ ສຳລບັ ນ້ຳ ເລກິ   ແລະ ນ້ຳຊອງ.  
ແຜນການ ໄດ ້ຈດັ ສນັ ເງນິ ຈຳນວນ 200,000  ໂດ ລາ  ເພື່ອ ຈາ່ຍ ຄາ່ 
ໜອງ ປາ, ຍົກ ສະມັດ ຕະພາບ ນ້ຳ ໃຊ້ ໃນ ຍາມ ແລ້ງ ຂອງ ປະຊາຊົນ. 
ມາດ ຕະການ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ  ແລະ ອະນ າ ໄມ 29 ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ 
ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ. ອີງ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຈຳນວນ ປະຊາ 
ຊົນທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ການຊ່ວຍ ເຫລືອ 
ອັນ ນີ້ ມີ ມູນ ຄ່າ ຕໍ່າ ກວ່າ 11 ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ.3

 ນັກ ສຳ ຫລວດ ໄດ້ ລົງ ຢ້ຽມຢາມ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ໃນ 
ເດືອນ ມີນາ 2008  ເພື່ອ ກວດກາ ເບິ່ງ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຂອງ 
ກດິຈະກຳ ຫລດຸຜອ່ນ ຜນົ ກະທບົ. ນກັ ສຳ ຫລດ ໄດ ້ພບົ  ເຫນັວາ່  ໃນ ເວລາ
ທີ່ ມີ ການ ກໍ່ສ້າງ ລະບົບ ນ້ຳ ປະປາ  ແລະ ໜອງ ປາ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ສັນຍາ 
ກັນ ໄວ້ ນັ້ນ ກໍ່ ເຫັນ ວ່າ ຍັງ ມີ ບັນຫາ ຫລາຍ ຢ່າງ ຄ້າງ ຄາ ຢູ່. ໜອງປາ 
ສາທດິ ນອ້ຍ  1 ແຫງ່  ແລະ ໜອງ ປາ ໃຫຍ ່1 ແຫງ່  ໄດ ້ຮບັ ການ ກໍ່ສາ້ງ 
ຂຶ້ນ  ໃນ ແຕ່ ລະ ບ້ານ  ແລະ ບ້ານ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ອົບຮົມ ໃນ 
ດ້ານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໜອງ ປາ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ໜອງ ປາ ທີ່ ໄດ້ 
ສ້າງ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ  ເພື່ອ ທົດ ແທນ ໜອງ ປາ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສູນ ເສຍ 
ໄປ ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ນັ້ນ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ໂພດ, ໜອງ ປາສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ກໍ່ ບົກ ແຫ້ງ ໝົດ  ແລະ ບໍ່ ມີ ບ້ານ ໃດ ເລີຍ ໄດ້ ຮັບ ລູກ ປາ ຫລື ບໍ່ ມີ ຂໍ້ 
ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ໄດ້ ລູກ ປາ ມາ ລ້ຽງ ດ້ວຍ ວິທີ ໃດ.

 ຊາວບ້ານ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ  ເລິກ 
ເວົ້າ ວ່າ “ພວກ ເຮົາ ບໍ່ພໍ ໃຈ ກັບ ໜອງ ປາ ທີ່ ໂຄງການຕອບ ສະໜອງ 
ໃຫ້  ເພາະວ່າ ມັນ ມີ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ເກີນ ໄປ  ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ທົດ 
ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ສູນ ເສຍ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄດ້. ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສະ 
ເໜີ ຂໍ ໜອງ ປາ ໃຫຍ່ ກວ່າ ມີ ຄວາມ ທົນ ທານ ກວ່າ  ແຕ່ ໂຄງການ ກໍ່ ບໍ່ 

ນ້ຳ ຊອງ  ແລະ ນ້ຳ  ເລິກ:  
ເຂື່ອນ ຂະໜາ ດນ້ອຍ ແຕ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ສູງ 
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ສາມາດ ຕອບສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊາວບ້ານ ໄດ້”

 ນ້ຳສ້າງ  ແລະ ນ້ຳ ປະປາ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ  ໃນ ບາງ 
ບ້ານ ກໍ່ ສາມ າດຫລຸດຜ່ອນ ການ ຂາດ ເຂີນ ນ້ຳ  ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ໄດ້  ແຕ່ 
ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ອື່ນໆ ກໍ່ ຍັງ ຂາດ ເຂີ ນນ້ຳ ຄື ເກົ່າ. ບໍ່ ຊາບ ວ່າ ທະນາຄານ ພັດ 
ທະນາອາຊີ  ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຈະ ສະໜອງ ເງິນ ເພີ່ມ  ເຕີມ ອີກ  
ເພື່ອ ປົວ ແປງ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ທີ່ ຍັງ ມີ ຢູ່ 
ຫລ ືບໍ່.  ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກນັ ນັ້ນ, ຊາວບາ້ນ ກໍ່ ຍງັ ສບຶຕໍ່ ແບກ ຫາບພາລະ 
ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຫລວງຫລາຍ ຂອງ ເຂື່ອນ ນ້ອຍ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢູ່ ຕໍ່ ໄປ.

ໝາຍ ເຫດ

1 Schouten,R.  ແລະ Watson,S.,  ໂຄງການ ຜັນ ນ້ຳ ຊອງ: -ADB TA 
5693 - ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ ວິ ເຄາ ະຜົນ ກະທົບ ໂຄງການ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ງານ, ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ, (ກຸງມະນີ ລາ: ຕຸລາ 2001).

2 Suwanmontri,M., “ ແຜນການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ 
ສິ່ງ  ແວດ ລ້ອມ,  ໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຊອງ  ແລະ ນ້ຳ ເລິກ”, ການ ກະກຽມ 
ໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ລາວ, (ວຽງ ຈັນ: ມັງກອນ 2007)

3 ອີງ ຕາມ ຈຳນວນ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ນ້ຳ ຊອງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ໂຄງການ ທີ່ 
ບັນຈຸ ເຂົ້າ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ທ່ານ Dr. Montri  ແລະ ຕົວ ເລກ ຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ 
ອົງການ ແມ່ ນ້ຳໆ ຊາດ ຈຳ ນວນປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ມີ ປະມານ 9,500ຄົນ 

ຈາກ ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ທັງ ໝົດ ສອງ ໂຄງການ 18,101ຄົນ.
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ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໄປ ໃນ ລະ ຫວ່າງປີ 1994  ແລະ 1996  ໂດ ຍບໍລິສັດ 
ວິສະວະກຳ ສະ ໂນ ວີ ມາວ ເທ ນ (SMEC)  ແລະ ບໍລິສັດ SEATEC. 
ສ່ວນ ແຜນ ການຄຸ້ມ ຄອງສັງ ຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ 
ແມ່ນ ໄດ້ ສ້າງ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2001  ໂດຍ ບໍ ລິ ສັດ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າ 
ຊບັພະຍາກອນ (RMR).  ໃນ ປ ີ2007, ບລໍສິດັ ນ ໍພະ ແລນ(Norplan)  
ແລະ  ເອ ໂກ ລາວ (Ecolao)  ໄດ້  ເຊັນສັນຍາ  ເພື່ອ ດຳ ເນີນ ການ ທົບ 
ທວນ ແຜນການ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ່ ແມ່ນ ການ ປັບ ປຸງ ການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ. ອີງ ຕາມ ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ 
ທະນາຄານ ພດັທະນາ ອາຊ ີໃຫ ້ຮູ ້ວາ່  ເອກະສານ ເຫລົ່າ ນີ້ ຍງັ ຢູ ່ໃນ ຂັ້ນ ກະກຽ 
ມ  ແລະ ຈະ ນຳ ອອກ ເຜີຍ ແຜ່ ໃນ ປີ 2009.10  ເຖິງ ວ່າ ເອກະສານ ເຫລົ່າ 
ນີ້ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ສຳ ເລັດ ຫລື ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸມັດ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ການ ລາຍ ງານ 
ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ຫາ ເຂດ ໂຄງການ  ແລະ ການ  ເຈາະ 
ອຸ ໂມງ ສະຖານີ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ11 ນ້ຳ ງື່ມ 3  ໄດ້ ດຳ ເນີນ 
ໄປ ກ່ອນ ແລ້ວ.

ນ້ຳ ງື່ມ 5
 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ຈະ ໄດ້ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ນ້ຳ ຕິ່ງ ຊຶ່ງ 
ແມ່ນ ສາຂາ ຂອງ ນ້ຳ ງື່ມຢູ່ ໃນ ແຂວງ ຫລວງພະ ບາງ  ແລະ  ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ.  ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 5  ເປັນ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ  104.5 ແມັດ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ້  ເກີດນ້ຳ ຖ້ວມ ເນື້ອ ທີ່ ເກື ອບຮອດ 15ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ.  ໂຄງ 
ການນ້ຳ ງື່ມ 5 ຈະ ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ຫ່າງ ຈາກ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ຂຶ້ນ ໄປ 
ປະມານ 10ກິ ໂລ ແມັດ.
 ໃນ ປ ີ2008, ບລໍສິດັ ຊ ີໂນ ຮາ ຍ ໂດຣ (Sinohydro)  ໄດ ້ປະກາດ 
ວ່າ ທາງ ບໍລິ ສັດ ໄດ້ ເຊັນ ສັນ ຍາສຳ ປະທານ ໂຄ ງການ (CA)  ແລະ  
ເຊັນ ສັນຍາ ຊື້ ຂາຍ ພະລັງ ງານ (PPA)  ໂຄງການ ກັບ ລັດຖະບານ ລາວ.  
ໂຄງການ ຈະ ສະໜອງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ 
ຈຳ ນວນ 120 ເມ ກາ ວັດ  ໂດຍ ເລີ່ ມຕົ້ນ ໃນ ປີ 2011.  ເຖິງ ວ່າ ໂຄງການ 
ນີ້ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ສາງ ທາງ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຈາກ ຫ້ອງການ 
ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ(WREA) ຈົນ ມາ ຮອດ ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2008 ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ 

ໄດ້ເລີ່ ມຕົ້ນ ແລ້ວ ໃນ ເດືອນ ເມສາ 200812 ອົງການ ຮັບປະກັນ ການ ລົງ 
ທຶນ ຫລາຍ ຝ່າ ຍຂອງ ທະນາຄານ ໂລກ (MIGA)  ໄດ້ ພິຈາລະນາ ເຫັນ 
ວ່າ  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 5  ເປັນ ໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ທາງ 
ດ້ານ ການ ເມືອງ  ແລະ ຄາດ ວ່າ ທຶນ ຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ມູນ ຄ່າ 
200ລ້ານ ໂດ ລາ ສະ ຫະລັດນີ້ ຈະ ໄດ້ ມາ ຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ 
ຈີນ.13

ບັນຫາ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ໂຄງການ
ການ ພັດ ທະນາ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ທີ່ ຂາດ ປະສົບ ການ ຫລາຍ 
ຝ່າຍ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ໄດ້ ສ້າງ ໄພ ຄຸກຄາມ ຕໍ່ ການ ປະມົງ, ທ່າ ແຮງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ພ້ອມ ດ້ວຍ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ວັດທະນະທຳ ອັນ ດີງາມ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜົ່າ 
ສ່ວນ ໜ້ອຍ ທີ່ ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງ ຫລາຍ ສິບ ພັນ ຄົນ. ອີງ ຕາມ ການ ປະ 
ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໄປ ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ ວຽກ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ນັ້ນ, “ສຳລັບ[ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ] ຈຳນວນ ໜຶ່ງ  
ເບິ່ງ ຄື ກັບ ວ່າ ໂຄ ງການ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ເປັນ ການ ເລັ່ງລັດ ຂະ ບວນການ ເຕົ້າ 
ໂຮມ  ແລ ະ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ວັດທະນະທຳ ເຂົ້າ ເປັນອັນ ໜຶ່ງ ອັນ ດຽວ ກັນ 
ຂອງ ລາວ ທີ່ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ຢູ່ ໃນ ເວລາ ນີ້, ສ່ວນ ຜູ້ ອື່ນໆ ນັ້ນ ກໍ່ ຈະ ປະ ເຊີນ 
ບນັ ຫາ ຄວາມ ແຕກ ແຍກ  ແລະ ການ ແບງ່ ແຍກ ໃນ ສງັຄມົ ຖາ້ວາ່ ບໍ່ ກຳນດົ  
ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ14  ແຜນ ງານ ພິ ເສດ  ເພື່ອ ພັດທະນາ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ 
ໜ້ອຍ  ແລະ  ແຜນ ງານ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາ ມທຸກ ຍາກ”
 ຜົນ ທີ່ ຕາມ ມາ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ໄປ ສູ່ 
ລະບົບອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ກໍ່ ຍິ່ງ ຈະ ເປັນບັນຫາ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ໃນ ອ່າງ  
ແລະ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ  ໂດຍ ອາ ໃສ ການ ປະມົງ.  ໃນ ເວລາ ທີ່ 
ປະຊາຊົນ ຕັ້ງ ຄວາມ ຫວັງ ເອົາ ໄວ້ ວ່າ ການ ປະມົງ ໃນ ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ ຈະ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ  ແຕ່ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບສະ ສົມ ຊ້ຳພັດ 
ໄດ້ ເຕື ອນວ່າ ຜົນປະ  ໂຫຍ ດ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການ ຫາ ປາ ຕາມ ທຳ ມະ ຊາດ “ມີ 
ຄວາມ ສະ ເໜີ ພາບ ຫລາຍ ກວ່າ ການ ຫາ ປາ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ” ຊາວນາ ຜູ້ 
ຫາ ເຊົ້າ ກິນ ຄໍ່າ, ຄົນ ທຸກ ຍາກ, ຜູ້ ບໍ່ ມີ ດິນ, ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ຫລືບໍ່ ກໍ່ ແມ່ນ ກຸ່ມ 
ຄົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ດ້ອຍ  ໂອກາດ ດຳລົງ ຊີວິດ ໂດຍ ອາ ໃສ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ 
ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ເປັນຕົ້ນ ຕໍ ຈາກ ບັນ ຫາ ທີ່ ມີ ທາງ ເລືອກໜ້ອຍ ໃນ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ… ປະຊາຊົ ນຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ຈະ ເປັນ ຜູ້ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບກະ ເທືອ ນຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ ຈາກ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ຖິ່ນ  ອ າ 
ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສດັ  ແລະ ພດຶ  ແລະ ການ ປະມງົ ຕາມ ທຳ ມະ ຊາດ”15
 ສະພາບ ອຸ ທົກ ກະສາ ດຈະ ຖຶກປ່ຽນ ແປງ ໄປ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ 
ບນ້ຳ ກໍ່ ຈະ ມີ ບັນຫາ ໜັກ ໜ່ວງ ຂຶ້ນ ກວ່າ ເກົ່າ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ສະ ສົມ(CIA)  ໄດ້ ເຕືອນ ວ່າ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ຂອງ ການ ພັດທະນາ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ທີ່ ມີ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ ອັດຕາ ການ ໄຫລ ຂອງ 
ນ້ຳ, ລະດັບ ນ້ຳ, ບໍລິ ມາດ ຂອງ ການ ຕົກ ຕະກອນ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ຍັງ 
ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ອີ ກ ດ້ວຍ.16 ບັນຫາ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ມີ ຄວາມ 
ຮ້າຍ ແຮງ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ການ ຜະລິດ  ແລະ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່ ໃນ ເຂດ ພື້ນ 
ທີ່ ດັ່ງກ່າວ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ໄດ້ ສະຫລຸບ ວ່າ  ໂອກາດ ທີ່ ຈະ 
ມີ ອຸບັດ ຕິ  ເຫດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ບໍ່ ແຮ່  ແລະ ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ນັ້ນ ມີ 
ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ສູງ ສົມຄວນ. ສະ ນັ້ນ ຕໍ່ ກັບ ບັນຫາ ນີ້ ຄວນ ຖື ເປັນ ບັນຫາ 
ສຳຄນັ ຂອງ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ນ້ຳ17 ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ທີ່ 
ສດຸ ກໍ່ ເຄຍີ ມ ີອປຸະຕ ິເຫດ ສານພດິ ໄຊ ຢາ ນາຍ ເບື່ອ ຮາ້ຍ ແຮງ ຊຶ່ງ  ແມນ່ ວດັຖ ຸ
ທີ່ ມີ ກາກ ບອນ ປະສົມ ກັບ ໄນ ໂຕຣ ເຈັນ   ເກີ ດຂຶ້ນ ມາ ແລ້ວ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນຢູ່ ທີ່ ບໍ່ 

ກອງໄມ້ ທ່ ອນທີ່ ຕັ ດມາຈາກອ່ າງນ້ ຳງື່ ມ ໃນ ເມື ອງໂພນໂຮງ 
ແຂວງວຽງຈັນ
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ຄຳ ພູ ເບ້ຍ  ໂດຍ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ຊັບ ພະຍາ ກອນ ແພນ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ(Plan 
Australia Resources).
  ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ສອງ ແຫ່ງ ໃນ ນ້ຳ ລີກ  ແມ່ນ ຕົວ ຢ່າງ 
ໜຶ່ງ  ຂອງ ວິທີ ການ ພັດທະນາ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ທີ່ ຂາດ ການ ປະສານ 
ສົມທົບ ກັບ ຫລາຍ ຝ່າ ຍ. ນ້ຳ ລີກ ແມ່ນ ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ 
ຈາກ ນ້ຳຂອງ ຂຶ້ນ ໄປ ຫາ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມຕອນ ລຸ່ມ  ແລະ ອ່າງ ນ້ຳ ລີກ - 
ນ້ຳຊອງ ຊື່ ງນ້ຳ ສາຍ ນີ້ ເປັນ ສາຍ ນ້ຳ ແຫ່ງ ດຽວ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ບໍ່ ປັບ ປ່ຽນ  
ໄປ ຈາກ ທຳ ມະ  ຊາ ດ  ເດີມ ທີ່ ຍັງ ຄົງ ໄວ້ ແລວ ນ້ຳ ເຊື່ ອມຕໍ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ 
ງື່ມ (NNRB). ອີງ ຕາມ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ແລ້ວ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ 
ວ່າ ມີ ປະ ຊາ ຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 30,000 ຄນົ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ໂດຍ ອາ ໃສ ການ 
ປະມົງ ໃນ ນ້ຳ ລີກ ເປັນ ຕົ້ນຕໍ.
  ເຖິງ ວ່າການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ  ໄດ້ ສະ ເໜີ ແນະ ໃຫ້ ພິຈາລະ 
ນາ ເອົາ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ນ້ຳ ລີກ “ມາ ເປັນວຽກ ງານ ບູລິ ມະ ສິດ” ກໍ່ຕາມ  
ແຕ່ ທີ່ ປຶກສາ ກໍ່ ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເສຍ ໃຈ ທີ່ ເຫັນ ວ່າ  ” ໂຄງການນ້ຳ ລີກ 2  
ໄດ້ຮັບ ການ ສະ ສາງ ໃຫ້ ລົງມື ກໍ່ສ້າງ ເປັນ ທີ່ ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວ  ໃນ ທ້າຍ ໄລຍະ 
ເວລາ ການ ຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຊຶ່ງ ບັນ ຫາ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ວິທີ ການ ທີ່ ພວກ 
ເຂົາ ໄດ້ ສະ ເໜີ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາ ດ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ນຳ  ໄປ ຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ18  ໃຫ້ ເກີດ ປະສິດ ທິຜົນ ໄດ້”  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໂຄງການ ນ້ຳ ລີກ 
1  ແລະ 2 ຈະ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສູງ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ໂຄງການ ກໍ່ ຈະ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ພຽງ 
ແຕ່ 160  ເມ ກາ ວັດ ເທົ່າ ນັ້ນ.
 ພາກ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ເປັນ ພາກ ສະ ເໜີ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຶກສາລະ ອຽດ  ໂຄງກາ 
ນພະ ລັງງານ ໄຟ ຟ້າ ນ້ຳຕົກ ສາມ ແຫ່ງ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ທີ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ 
ໄລຍະ ການ ກໍ່ສ້າງ ຫລື ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ກິດຈະ ກຳກ່ອນ ການ ກໍ່ສ້າງ 
ໄດ້ ລິ ເລີ່ ມ ໄປ ກ່ອນ ແລ້ວ.

ນ້ຳ ງື່ມ 2
 ເຖິງ ວ່າ ວຽກ ງານ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2  ໄດ້ ສຳ ເລັດ ໄປ ໄດ້ 
ຫລາຍ ກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ເຫັນ ມີ ຂໍ້ ມູນ ໃດ ໆ  ກ່ຽວກັບ 
ໂຄງການ - ລວມທັງ ຂໍ້ ມູນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ  ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ  ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ເປີດ ເຜີຍ ໃນ ວົງ ກວ້າງ  ເຖິງ ວ່າ ຈະ 
ມີ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງ ຫລາຍ ຫລົບ ຫລາຍ ຕ່າວ ຈາກ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ 
ລັດຖະບານ  ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ 19  ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ 
ກວ່າ ສອງ ປິ ມາ ແລ້ວ ກໍ່ຕາມ. ບັນຫາ ນີ້ ຖື ເປັນການລະ ເມີດ ລະບຽບ ການ  
ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ,  ເຫັນ ວ່າ ມີ ທາງ  ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຊ້ຳ ເຕີມ 
ບັນ ຫາທີ່ ກຳລັງ ປະສົບ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ໂຄງການ ໃນ ເວລາ ນີ້.

ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ
 ໂຄງການ ນ້ຳງື່ມ 2 ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫລວງ ຕໍ່ ດິນ 
ທີ່ ອຸດົມສົມບູນ,  ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນ ຖານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ລາຍ ຮັບ, ການ ດຳລົງ 
ຊີວິ ດ, ຊັບພະຍາກອນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ແຫລ ່ງ ວັດທະນາ ທຳ ອັນດີງາມ ທີ່ 
ມີ ມາ. ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ລາວ -  ໄຕ, ກຶມ ມູ  ແລະ  ເຜົ່າ ມົ້ງຈຳນວນ ຫລາຍ 
ກວ່າ 6,000 ຄົນ ຈາກ 16 ບ້ານ  ກຳລັງ ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ  ເພື່ອ 
ເປັນ ການ   ແປງ ທາງ ໃຫ້ ແກ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2. ມີ ກະ ແສ 
ຂ່າວ ເລົ່າ ລື ກັນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ໜີ ຈາກ ບ້ານ  ເດີມ ຂອງ ຕົນ  
ໃນກາງ ປີ 2008  ໄປ ຢູ່ ເຂດ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ໃນ ເມືອງ ເຟືອງ  ແຂວງ 
ວຽງ ຈັນ ຫ່າງ ຈາກ ບ້ານ ຢູ່ ປະຈຸ ບັນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ໄປ ທາງ ທິດຕາ ເວັນ 

ຕົກ ປະມານ 120ກິ ໂລ ແມັດ. ຊາວບ້ານ ຜູ້ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຈາກ ບ້ານ ເຜົ່າ 
ກຶມ ມຸ  ແລະ  ບ້ານ ເຜົ່າ ລາວ -  ໄຕ 14 ແຫ່ງ ຈະ ໄດ້ ລວມຕົວ ກັນ ຢູ່ ໃນ ສາມ 
” ເຂດ ຈຸດ ສຸມ” ທີ່ ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ບ່ອນ ທີ່ ມີ ຊຸ ມຊົນ ອາ ໃສ ຢູ່ ມາ ກ່ອນ ແລ້ວ. ສ່ວນ 
ຊາວເຜົ່າມົ້ງ, ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ໜຶ່ງ ບອກ ວ່າ  ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ 
ຢູ່ ບ່ອນ ອື່ນ ແລ້ວ. ອີງ ຕາມ ຂ່າວ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ຊາວບ້ານ ບໍ່ ສາມາດ ເຂົ້າ ໄປ ມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມ ຮູ້ ເຫັນ ໃນ ການ ອອກ ແບບ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ “ ແບບ ສະ ໄໝ ປະ ເພນີ” 
ຂອງ ພວກ ເຂົາ,  ເຂົາ ເຈົ້າ ສະ ແດງ ຄວາມ ກັງວົນ ຕໍ່ ການ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ໄດ້ 
ມີ ຄຳ ເຫັນ ຫຍັງ ກ່ຽວ ກັບ ບ່ອນ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຈະ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຢູ່  ແລະ ບັນ ຫາ 
ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ທາງ ສ າດສະໜາ  ແລະ ປະ ເພນີ ວັດທະນະທຳ20 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.
 ອີງ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ   ໃຫ້ ຮູ້ 
ວ່າ  ເນື້ອ ທີ່ ທຳ ການ ຜະລິດ ທັງ ໝົດ ສຳລັບ ຜູ້ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຈະ ມີ ປະມານ 
700  ເຮັກຕາ  ໃນ ເຂດ ເນີນ ສູງ (ປະມານ 0.7  ເຮັກ ຕາຕໍ່ໜຶ່ງຄົວ ເຮືອນ) 
ພະນັກງານ ທ້ອງ ຖິ່ນ ກໍ່ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ  ເນື້ອ ທີ່ ທຳ ການ ຜະລິດ ນີ້ ບໍ່ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫ້ ຄົວ ເຮືອນ  ຈຳນວນ 1,090 ຫລັງຄາ ສາ ມາດ ກຸ້ມ ຕົນ ເອງ ໄດ້  ແລະ 
ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດິນ ທຳ ການ ຜະລິດ  ເພີ່ມ ອີກ 300  ເຮັກຕາ.  ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ແມ່ນ ແຕ່ ເນື້ອ ທີ່ ເຂດ ເນີນ ສູງ 1  ເຮັກ ຕາຕໍ່ ຄົວ ເຮືອນ 
ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ພຽງພໍ ທີ່ ຈະ ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ ໃຫ້ 
ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້. ຈົນ ເຖິງ ເວລາ ນີ້ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເປີດ ເຜີຍ ການ ສຳ ຫລວດ 
ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຂອງ ດິນ, ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ນ້ຳ  ແລະ ທ່າ ແຮງ 
ດ້ານ ຊົນລະປະທານ   ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ຍັງ ບໍ່ ປະກົດ ເຫັນ ມີ ແຜນ 
ຍກົຍາ້ຍ  ແລະ ຈດັ ສນັ ປະຊາຊນົ  ເພື່ອ ເປນັ ທດິ ທາງ ແນະນຳ ການ ຍກົຍາ້ຍ 
ລວມ ທງັການ ພດັທະນາ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖາ ນ ໃໝ,່ ການຫາ້ງຫາ ກະກຽມ ໃນ 
ຊ່ວງ ການ ປ່ຽນ ແປງ, ການ ຫ້າງ ຫາ ເຮືອນ ຢູ່, ການ ດຳລົງ ຊີວິດ, ການ 
ຄ້ຳປະກັນ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ, ການ ບໍລິການ ດ້ານ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ 
ຕ່າງ ໆ   ເຊັ່ນ: ດ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະ ການ ສຶກສາ ເປັນ ຕົ້ນ. ຫລາຍ ຄົນ ເວົ້າ 
ວ່າ ແມ່ ນ້ຳ ນ້ອຍ ສອງ ສາຍທີ່ ໄຫລ ຜ່ານ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ນັ້ນ  ເມື່ອ 
ຮອດ ຍາມ ແລ້ງ ກໍ່ ຈະ ບົກ ແຫ້ງ ໝົດ.
 ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ຈະ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ 
ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ຮັບ ເອົາ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ເຂົ້າ ໄປ ຢູ່ ນຳ. 

ເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນນ້ຳລີກ 1 ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການກໍ່ສ້າງ
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ສຳລັບ ທີ່ ດິນ  ແລະ ຜົນ ຜະລິດ ທີ່ຊຸມ ຊົນນັ້ນ ໄດ້  ເສຍ ໄປ ໃນ ໜຶ່ງ ປີ. ປະກົດ ວ່າ 
ການ ຊົດ ເຊີຍ ຈະ ໄດ້ ຈ່າຍ ໃຫ້ ສະ ເພາະ ແຕ່ ກໍລະນີ ເນື້ອ ທີ່ ເນີນ ສູງ ບ່ອນ ໃດ 
ທີ່ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຢ່າງ ຖາວອນ  ແຕ່ ບໍ່ ແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ເຮັດ ໄຮ່. ການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ໄດ້ ເຕືອນ ໄວ້ວ່າ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ຂໍ້ ບົກ ຜ່ອງໃນ ການ 
ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ, ຂະ ບວນການ ຊົດ ເຊີຍ ຂອງ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ງື່ມ 2 ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ ທັນຕາ ມ ເວລາ ລະບົບ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິດ ກໍ່ ຈະ ລົ້ມ ເຫລ ວ  ແລະ ຈະ ພາ ໃຫ້  ເກີ ດຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກັນ ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຊຸ 
ມຊົນ ຍົກຍ້າຍ ເຂົ້າ ມາ ຢູ່ ໃໝ່  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ຮັບ ເອົາ ຜູ້ ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ເຂົ້າ ມາ. 
ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ ກໍ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ກຸ່ມ ຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ21 ຖືກ ໂດດດ່ຽວ ຫລາຍ 
ຂຶ້ນ.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ
ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ 
ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 1 ພ້ອມ ທັງ ປິດ ກັ້ນ 
ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ສຳ ຄັນ ຂອງ ປາ ນຳ ອີກ. ອ່າງ ເກັບ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 
2  ຈະ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ອ່າງ ຮອງ ຮັບ ຝຸ່ນ ຕະກອນ ນ້ຳ ທີ່ ປ່ອຍລົງ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ຈະ ມີ ຝຸ່ນ ຕະກອນ ໜ້ອຍ ກວ່າ  ແລະ ມີ ລະດັບ ການ ລະລາຍ ອົກ ຊີ ໃນ ນ້ຳ 
ຕໍ່າ.22 ຜົນ ກະທົບ ເຫລົ່າ ນີ້  ເປັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ການ ປະມົງ ທີ່ ອຸດົມສົມບູນຢູ່ 
ໃນ ອ່າງ  ເກັບ ຂອງນ້ຳ ງື່ມ 1 ຊື່ ງ ເປັນ ບ່ອນ ສະໜອງ ອາຫານ  ແລະ ລາຍ 
ຮັບ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 1,700 ຄົວ ເຮືອນ ຈາກ 30 ບ້ານ.  ແຕ່ 
ກໍ່ ເປັນ ໜ້າ ເສຍດາຍ ທີ່ ວ່າ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ອາດ ມີ ທ່າ 
ແຮງ ການ ພັດທະນາດ້ານ ການ ປະມົງ 23 ໃນ ລະດັບ ປານ ກາງ ເທົ່ານັ້ນ.

ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ
ຈາກ ຂໍ້ ມູນ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 
2 ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຜ່ານ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ພູ ເຂົາ 
ຄວາຍ, ສາຍ ສົ່ງ ນີ້ ຈະ ມ ີຜນົ ສະທອ້ນ ຕໍ່ ເຂດ ປາ່ ສະຫງວນ ເປນັ ພື້ນ ທີ່ ປະມານ 
30ກິ ໂລ ແມັດ  ໂດຍ ຖາງ ເປັນ ແລວ ທາງ ແປນ ທີ່ ມີ ຄວາມ ກວ້າງ ປະມານ 

50 ແມດັ  ເຮດັ ໃຫ ້ສວນ ອດຸ ທຍິານ24  ແຫງ່ ຊາດ ພ ູເຂາົ ຄວາຍ ຖກື ຕດັ ແຍກ 
ອອກ ເປັນ ສ່ວນ ໆ .

ນ້ຳ ງື່ມ 3
ສະພາບ  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ກໍ່ ບໍ່ ຕ່າງ ໄປ ຈາກ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2, ການ 
ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມນັ້ນ ກໍ່ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ 
ຫລາຍ. ກອງ ປະຊຸມ “ ການ ປຶກສາ ຫາລື ເປີດ ກວ້າງ” ກ່ຽວ ກັບ  ໂຄງການ 
ນີ້  ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ  ໃນ ເດືອນ ກຸມພາ 2008.  ແຕ່ ວ່າ 
ຢູ່ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ເປີດ ກວ້າງ  ການ ປຶກສາ ຫາລື ຄັ້ງນີ້ ບໍ່ ມີ ຮ່າງ ເອກະສານ 
ກ່ຽວ ກັບ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ ແຈກ ຍາຍ ໃຫ້ ເລີຍ. ສະ ນັ້ນ, ຂໍ້ ມູນ 
ຂ້າງ ລຸ່ມ ນີ້ ຕົ້ນຕໍ ຈຶ່ງ ອີງ ໃສ່ ແຕ່ ການສະ ເໜີ ແບບ ຫຍໍ້ໆ ໃຫ້ແກ່ ກອງ ປະຊຸມ.  
ໂດຍ ອີງ ຕາມ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ນັ້ນ ມີ 
ພຽງ ແຕ່ ເອກະສານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ (EIA)  ແລະ  
ເອກະສານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ (SIE) ສະບັບ ທີ່ ໄດ້ ສັງ ລວມ 
ເປັນ ຂັ້ນ ສຸດ ທ້າຍ ແລ້ວ ເທົ່າ ນັ້ນ - ບໍ່ ແມ່ນ ສະບັບ ຮ່າງ ເພື່ອ ຂໍ ຄຳ ເຫັນ ຈາກ 
ກອງ ປະຊຸມ - ຊຶ່ງ ໃນ ທີ່ ສຸດ ເອກະສານ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ່ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ນຳ ອອກ ເຜີຍ ແຜ່ 
ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ
ບ້ານ ໜຶ່ງ ມີ ຊື່ວ່າ ບ້ານ ຊຽງ ເດດ ຕັ້ງ ຢູ່ ເຂດ ເໜືອສຸດ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ 
ຈະ ໄດ້ ຖຶກຍົກຍ້າຍ  ເພື່ອ ສ້າງ ແລວ ທາງ ໃຫ້ ແກ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ງື່ມ 3, ປະຊາຊົນ ປະມານ 523 ຄົນ ຈາກ 90 ຄົວ ເຮືອນ ຈະ  ໄດ້ 
ໜີ ອອກ ຈາກ ເຂດ ບ້ານ ເພາະວ່າ  ນາ ເຂົ້າ, ປ່າ ໄມ້, ທົ່ງ ຫຍ້າ  ແລະ ການ 
ປະ ມົງຂ ອງພວກ ເຂົາ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ. ອີງ ຕາມ ບົດ 
ສະ ເໜີ ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ (Norplan), ນ້ຳ ຖ້ວມ ນາ ເຂົ້າຈະ ເຮັດ 
ໃຫກ້ານ ຜະລດິ ເຂົ້ານາ ປ ີ”ຂາດ ຄວາມ ແນນ່ອນ” ສະ ນັ້ນ ຈິ່ງ ສະ ເໜ2ີ5  ໃຫ ້
ເຮັດ ນາ ແຊງ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ຊົນລະ ປະທານ ຈາກ ນ້ຳ ຈິດ  ແລະ ນ້ຳ ຕິ່ງ.  ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ຄົງ ຕົວ ຂອງ ແຜນການ ເຫລົ່າ ນີ້ ປະກົດ ວ່າ 

ຍງັ ເປນັ ບນັ ຫາ ຢູ ່ ເພາະ ວາ່ ນ້ຳ ຕິ່ງ ຈະ ຖກຶປດິ ຕນັດວ້ຍ 
ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳຂອງ  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 5. ການວາງ 
ແຜນ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ອັນ ລະອຽດ ຄົບ ຖ້ວນ 
ສຳລັບ ເຂດ ນັ້ນ ປະກົດ ວ່າ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ປະຕິບັດ ເທື່ອ.
 ຫາ້ ບາ້ນ ທີ່ຢູ ່ອອ້ມ ແອມ້ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ຍງັ ຈະ ໄດ ້ຮບັ 
ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ການ ປະມົງ, ປ່າ ໄມ້  ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ 
ລ້ຽງ ສັດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຄື ກັນ. ປະກົດ ວ່າ  ປະຊາ ຊົນ 
ຈຳນວນ 2,321 ຄົນ  ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍ ສຳ ລັບ ການ ສູນ ເສຍ ຊັບ ສິນ ທີ່ ອຸດົມສົມບູນ  ແລະ 
ການ ສູນ ເສຍ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຍ້ອນ ການ ຍ້າຍ ດິນ 
ທຳ ມາ ຫາ ກິນ, ການ ພັດທະນາ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຫລື  
ເງິນສົດ  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ຂອງ ຜົນ 
ກະທົບ. ການ ລ້ຽງ ປາ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້  ແລະ 
ການ ລ້ຽງສັດ   ແມ່ນ ໂຄງການ 26 ປັບປຸງ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ໄປ  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ລະ 
ອຽດ  ເພື່ອ ພິຈາລະນາ ເບິ່ງ ວ່າ  ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ສະ 
ເໜີ ມາ ນີ້  ຈະມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ແນວ ໃດ.

ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງເຟືອງ ຍ້ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ນ້ຳງື່ມ 2: 
ພາບໂດຍ ຊຽງໄຊ ແສງຄຳ
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ການ ຕັດ ໄມ້ ໃນ ເຂດ ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ
 ໄມ້ ທີ່ ມີຄ່າ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໄດ້ ຖືກຕັດ ອອກ ໝົດ ແລ້ວ ກ່ອນ ທີ່ ເຂື່ອນ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸມັດ ຈາກ ລັດຖະບານ ຊຶ່ງ ບັນຫາ ນີ້ ເປັນ ການ ທຳລາຍ 
ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ເຂດ ພື້ນທີ່ ອ່າງ  ແລະ  ທັງ ເປັນ ການ ເພີ່ມ 
ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໂຄງການ ຢ່າງ ຫລີກ ລ່ຽງບໍ່ ໄດ້ ກ່ອນ ທີ່ ມູນ ຄ່າ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ທາງ ສັງຄົມ  , ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ  ຂອງ ໂຄງການ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ປະ ເມີນ ລະອຽດ ຖີ່ ຖ້ວນ.
 ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ການ ສຳ ປະທານ ຕັດ ໄມ້ ທ່ອນ ໃນ ເຂດ 
ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ  ແມ່ນ ບໍລິສັດ LVT ອິນ ເຕີເນ ເຊີນ ແນນ  ແຫ່ງ ປະ ເທດ  ໄທ  
ເປັນ ຜູ້  ໄດ້ຮັບ   ໂດຍ ທີ່ ເຈົ້າ ຂອງ ບໍລິສັດ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ເລື່ອງ ການ ໃຫ້ ສິນ ບົນ ຊື້ 
ຈາ້ງ ລດັຖະບານ ລາວ  ແລະ ກອງທບັ ລາວ  ເພື່ອ ໃຫ ້ໄດ ້ສນັຍາ ສຳ ປະ ທານ 
ເຫລົ່າ ນີ້.27

ຜົນ ກະທົບ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ
ຕາມ ການ ຄາດ ການ ລ່ວງ ໜ້າ ວ່າ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳຂອງ 
ໂຄງການ ຈະ ມີ ບັນຫາ ໜັກໜ່ວງ ລວມ ເຖິງ ການ ຂາດ ອົກ ຊີ ໃນ ເຂດ ນ້ຳ 
ເລິກ, ສະພາບ ນ້ຳ ຂາດ ອາກາດ  ແລະ ມີ ການ ແຜ່ ຂະຫຍາຍ ຂອງ ເທົາ/ 
ໄຄ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. ມີ ພຽງ ນ້ຳ ໜຶ່ງ ແມັດ ກ້ອນ ຕໍ່ ວິນາທີ ທີ່ ປ່ອຍ ນ້ຳ 
ອອກ ມາ ເປັນ “ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ທີ່ ຮັກສາ ລະບົບ ນິ ເວດ ວິ ທະຍາ”  ໃນ 
ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ, ຄາດ ວ່າ ມີ ຊ່ວງ ໄລຍະ ຂາດ ອົກ ຊີ ເກີດ ຂຶ້ນ  ແລະ ພ້ອມ ດຽວ 
ກັນ ນັ້ນ ຢູ່ ໃນ ລະຫວ່າງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ແລະ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ກໍ່ 
ຈະ ມີ ຊັບພະຍາກ ອນນ້ຳ  ແລະ ການ ປະມົງ/ປາ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ ຢ່າງ 
ຫລວງຫລາຍ. ຄາດ ວ່າການ ຈັບ ປາ ໃນ ເຂດ ນັ້ນ28 ຂອງ 7 ບ້ານ ຫລື 
ຊາວບ້ານ ຈຳນວນ 2,455 ຄົນ  ໃນ ຕໍ່ໜ້າ ຈະ ຫລຸດ ລົງ ປະມານ 80%  
ເຖິງ ວ່າ “ ໂຄງການ ປັບປຸງ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ” ຈະ ສະ ເໜີ  ເອົາ ກິດຈະກຳ 
ການ ລ້ຽງ ປາ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້, ການ ປູກ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ  ແລະ 
ການ ລ້ຽງສັດ ມາ ເປັນ ຈຸ ດ ເລັງ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ອັນ ໃດ ທີ່ ຊີ້ ບອກ ໃຫ້ 
ຮູ້ ວ່າ ທາງ ເລືອກ ເຫລົ່າ ນີ້ ເປັນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ຟື້ນ ຟູການດຳລົງ ຊີວິດ ທີ່ 
ມີ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ໄດ້. ສຳລັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ໂດຍ ກົງ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ທີ່ ສູນ 
ການ ປະມົງ ໄປ ນັ້ນ ບໍ່ ປະກົດ ເຫັນມີ ຂໍ້ ສະ  ເໜີ ຢູ່ ໃນ ແຜນ ເລີຍ.
 ບນັຫາ ສຳຄນັ ທີ່ ໜາ້ ເປນັ ຫວ່ງ ອກີ ອນັ ໜຶ່ງ ກຽ່ວ ກບັ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 
3 ກໍ່  ແມນ່ ຜນົ ກະທບົ ທີ່ ອາດຈະ ເກດີ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ການ ປະມງົ ໃນ ເຂດ ເໜອື ນ້ຳ  ແລະ 
ຜົນ ກະທົບ ຕິດ ພັນ ທີ່ຈະ ມີ ຕໍ່ ບ້ານ ຈຳນວນ ຫລາຍ ເຖິງ 150 ບ້ານ,  ໃນ ປະຈຸ 
ບນັ ນີ້, ຍງັ ບໍ່ ທນັ ມ ີຖານ ຂໍ້ ມນູ ເທື່ອ  ເພາະ ສະ ນັ້ນ, ບລໍສິດັ ນ ໍພະ ແລນ (Nor-
plan) ຈິ່ງ ໄດ ້ນຳ ສະ ເໜ ີແຜນ ງານ ການກວ ດກາ  ເພື່ອ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ  
ແລະ  ເພື່ອ ພິຈາລະນາ ເບິ່ງ ວ່າ ກິດຈະກຳ ຫລຸ ດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົ ບ  ແລະ ການ 
ຊົດ ເຊີຍ ອັນ ໃດ ແດ່ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ 29  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ໃນ ເມື່ອ 
ງົບປະມານ ຮັບ ໃຊ້ ດ້ານ ສັງ ຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໄດ້ ຮັບ ການ ຕົກລົງ 
ກັນ ກ່ອນ ທີ່ ການ ກວດກາ ຈະ ສຳ ເລັດ ລົງ ຈິ່ງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ແທ້ ຈິງ 
ຊຶ່ງ ນັກ ພັດທະນາ ຈະ ຫັນ ໄປ ໃຊ້ “ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ” ຂອງ ຜົນ ກະທົບ ຂຶ້ນ ມາ 
ອ້າງ ເປັນ ຂໍ້ ແກ້ ຕົວ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫລ ວຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ຈັດ 
ສັນ ເອົາ ເງິນ ທຶນ  ໄປ ເຂົ້າ ໃນ ບ້ວງ ເງິນ ຫລຸດຜ່ອນ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ.

ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ
 ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3 ຈະ ສົ່ງ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ປະຊາຊນົ ຈຳນວນ 9,030 ຄນົ ຕື່ມ 
ອີກ  ໃນ ນັ້ນ, ຕົ້ນຕໍ ກໍ່ ແມ່ນ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ  ເຊັ່ນ ການ ຂະ 
ຫຍາ ຍ ເສັ້ນທາງ  ແລະ ການ ກໍ່ສ້າງ ລະ ບົບສາຍ ສົ່ງ ເປັນ ຕົ້ນ. ສ່ວນ ສາຍ 

ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ນັ້ນ ມີ ທ່າ ວ່າ ຈະ ສ້າງ ໄປ ຕາມ ແລວ ສາຍ ນ້ຳ ງື່ມ 2  ເນັ່ງ ໄປ ຫາ 
ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນພູ ເຂົາ ຄວາຍ. ການ ກໍ່ສ້າງ ສາຍ ສົ່ງ ສອງ ສາຍ ແບບ 
ຂະໜານ ກັນ   ໄປ ດ້ວຍ ການ ຖາງ ເປັນ ແລວ ທາງ  ແປນ ທີ່ ກວ້າງ ຈະ ເພີ່ມ 
ໂອກາດ  ແລະ  ເງື່ອນ ໄຂ ໃນການ ເຂົ້າ ໄປ ເຖິງ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ພູ 
ເຂົາ ຄວາຍ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ ອັນ ສວຍ 
ສດົ ງດົ ງາມ ຂອງ ສດັປາ່ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ເສ ຍຫາຍ. ບາ້ນ ຈຳນວນ ຫລວງ ຫລາຍ 
ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ແມ່ນ ບ້ານຊາວ ເຜົ່າ ມົ້ງ.

ງົບ ປະມານ  ແລະ ການ ກວດກາ
 ໂຄງການ ນ້ຳງື່ມ 3 ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນຈຳນວນ 
12,789 ຄົນ ທີ່ ອາ ໃສ ໃນ ບ້ານ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ໃນ ເຂດ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ,  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ທີ່ ດິນ ກໍ່ ສ້າງ ໂຄງການ. ຖ້າວ່າ 
ລວມທັງ ຊາວບ້ານ ໃນ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ກໍ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຈຳນວນ ປະຊາຊົນ ທີ່ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 3 ອາດ ເພີ່ມ ຂື້ນ ເຖິງ ປະມານ 
100,000 ຄົນ.30 ຈາກ ຕົວ ເລກ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ຄື 
ແນວ ນີ້  ແລະ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ 
ໃນ ຕໍ່ໜ້າ ນັ້ນ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ງົບປະມານ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ສຳ ລັບ 
ແຜນ ການກວດກາ  ແລະ ຄຸມ້ ຄອງ ສິ່ງ ແວ ເລ ້ອມ (EMMP),  ແຜນການ 
ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ  ແລະ ພັດ ທະນາຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ (REMDP) ນັ້ນ  
ແມ່ນ ບໍ່ ພຽງພໍ.
 ຕວົຢາ່ງ, ຮາ່ງ ງບົປະມານ ຂອງ ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ ຄຸມ້ ຄອງ 
ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ (EMMP)  ໄດ ້ຂຶ້ນ ໄວ ້ທງັ ໝົດ ມ ີແຕ ່2,327,057  ໂດ ລາ 
ສະຫະລັດ - ປະມານ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ງົບປະມານ ນີ້ ຈະ ຕົກ ເປັນຄ່າ  ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ຂອງ ພະນັກງານ ໜ່ວຍ ງານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ. ງົບປະມານ 
ສຳລັບ ແຜນການ ຊົດ ເຊີຍ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແລະ ກວດກາ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ລວມຢູ່ 
ນີ້. ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເພີ່ມ ງົບປະມານຂຶ້ນ ອີກ  
ເພື່ອ ແກ້ ບັນຫາ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ.
 ງົບ ປະມານ ແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ  ແລະ ພັດທະນາ ຊົນ ເຜົ່າ 
ສ່ວນ ໜ້ອຍ ສຳລັບ 10 ປີ ມີ ທັງ ໝົດ 22,357,334  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ.  
ໃນ ນັ້ນ, ມີ ພຽງ ແຕ່ 500,000  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ສັນ 
ໄວ້ ສຳລັບ ບ້ານ ໃນ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ (ສັນນິຖານ ວ່າ  ໜ້າ ຈະ ເປັນ ງົບປະມານ 
ສຳລັບ ກວດກາ ຫລາຍ ກວ່າ)  ໃນ ເຂດ ທີ່ ມີ ປະ ຊາ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ອາ ໃສ ຢູ່. ງົບ ປະມານ ເກືອ ບ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນ ຮັກສາ 
ໄວ້  ເພື່ອ ເປັນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳລັບ ພະນັກງານ.31

ນ້ຳ ງື່ມ 5
ອີ ງຕາມ ບົດ ຂ່າວ 32 ທີ່ ອອກ ມາ ໝໍ່ໆ ນີ້,   ໂຄງການນ້ຳເທີນ 5  ໄດ້ ລົງມື 
ກໍ່ສ້າງ ໄປ ແລ້ວ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,   ເອກະສານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ ບໍລິສັດ  ດົງ ໄຊ (Dongsay)  ເປັນ ຜູ້ 
ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ ນັ້ນ ປະກົດ ວ່າ ຍັງ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ຫລວງຫລາຍ  ແລະ  ໃຫ້ 
ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ ໄດ້ ໜ້ອຍ ທີ່ ບອກ ວ່າ ຜົນ ກະທົບ ໂຄງການ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ 
ເມີນ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ຫລືວ່າ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ມີ ພຽງພໍ.

ການ ປະ ເມີນ ທີ່ ມີຄຸນ ນະພາ ບຕ່ຳ
ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລອ້ມ (EIA),  ແຜນການ ກວດກາ  ແລະ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ (EMMP)  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີ ນງານ ດ້ານ ສັງຄົມ 
(SAP) ທີ່ ແຈ້ງ ອອກ ຜ່ານ ທາງ ເວ ບ ໄຊ ຂອງ ອົງການ ຮັບປະກັນ ການ 
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ລົງທຶນ ຮ່ວມ ຫລາຍ ຝ່າ ຍ (MIGA) ນັ້ນ  ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ກັບ ມາດ 
ຕະການ ລະດັບ ມື ອາ ຊິ ບ ໃນ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ຖ້າວ່າ ເອກະສານ 
ເຫລົ່າ ນີ້ ຫາກ ຖືກນຳ ໃຊ້ ເປັນ ພື້ນຖານ ໃຫ້ ແກ່ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຜນົ ກະທບົ  ແລະ ຊດົ ເຊຍີ ຂອງ ໂຄງການ ແລວ້  ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ມ ີແນວ 
ໂນ້ມຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຫລາຍ ກວ່າ ຈຳນວນ ທີ່ ໂຄ ງການ ໄດ້ ບອກ ໄວ້.
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ (EIA) ບໍ່ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ຖານ 
ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ການ ປະມົງ ເຂົ້າ ມາ ລວມຢູ່ ນຳ. 
ບົດ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຍັງ ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ສະຫລຸບ ທີ່ ບໍ່ ເປັນ ໜ້າ 
ເຊື່ອ ຖື ໄດ້ ເລີຍ - ຂາດ ຫລັກ ຖານ ໃນ ການ ຊີ້ ແຈງ ຂໍ້ ອ້າງ - ທີ່ ວ່າ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ງື່ມ 5 ຈະ ບໍ່ ມີ “ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ໃດໆ ຕໍ່ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ 
ຂອງ ສັດ ນ້ຳ  ແລະ ພຶດ”33  ເຖິງ ວ່າການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
ຈະ ລະບຸ ວາ່ ມີ ສັດ, ຖີ່ນ ຢູ່ອາ ໃສ ຂອງ ສັດ ພດຶປາ່ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ໃນ 
ເຂດ ອ້ອມ ແອ້ມ ອາຄານ ໂຮງ ໄຟຟ້າ  ແຕ່ ບົດ ປະ ເມີນ ກໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຂໍ້ ສະຫລຸບ ວ່າ  
-  ໂດຍ ປາສະຈາກ ຂໍ້ ມູນ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຢືນຢັນ ວ່າ ຍ້ອນ ການ ກໍ່ສ້າງເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ 
ໂຄງ ການນີ້ ນ້ອຍ ສະ ນັ້ນ, ມັນ ຈະ ລົບ ກວນ ສັດ  ແລະ ພຶດປ່າ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ”34

 ຕາຕະລາງ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ສະ ເໜີ ຢູ່ ໃນ ບົດ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ  ໄດ້ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບທັງ ໝົດ ທີ່ ອາດ ມີ ຕໍ່ ສັດ  ແລະ ພຶດປ່າ 
ຕາມທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້, ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ຂອງ ສັດ  ແລະ ພຶດ ປ່າ, ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ 
ໃສ ຂອງ ສັດ ນ້ຳ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ວ່າ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ສຳ ຄັນ  ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ 
ໃຫ້ ອະທິ ບາຍ ເຫດຜົນ ວ່າຂໍ້ ສະຫລຸບ ນີ້ ສັງ ລວມຂຶ້ນ ມາ ໄດ້ ຄື ແນວ ໃດ. 
ຕົວຢ່າງ, ຜົນ ສະທ້ອນ ຂອງ ນ້ຳ ບົກ ແຫ້ງ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ( ໃນ ຄວາມ ຍາວ 
ປະມານ 26 ກິ ໂລ ແມັດ) ຈາກ ການ ຜັນ ນ້ຳ ຕິ່ງ ໄປ ສູ່ ອາຄານ  ໂຮງຜະລິດ 
ໄຟຟ້າ ນັ້ນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ກໍ່ ບອກ ວ່າ ບໍ່ ມີ ຄວາ ມຮ້າຍ ແຮງ ຫລາຍ 
ຕໍ່ ຄຸນ ນະ ພາ ບນ້ຳ, ຕໍ່ ຄວາມ ຫລາກ ຫລາຍ ຂອງ ຊະນິດ ພັນ ປາ ຫລື ການ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຍັງ ໄດ້ ອ້າງ ວ່າ ບໍ່ ມີ ຄວາມ 
ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຕ້ອງການ ນ້ຳ -  ເພື່ອ ຊົນລະປະທານ, ການ ປະມົງ ຫລື ການ 
ນຳ ໃຊ້ ໃນ ດ້ານ ອື່ນໆ - ສຳລັບ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ນັບ ແຕ່ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ 
ຈົນ ເຖິງ ເຂດ ນ້ຳ ງື່ມ.  ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ໄດ້ ສົມມຸດ ຕິ ຖານ ໄວ້ ວ່າ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ຈະ 
ພິຈາລະນາ ໄປ  ເຖິງ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ທີ່ ຮັກສາ ລະບົບ ນິ ເວດ ວິ ທະຍາ.  
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ສາຍ ດຽວ ກັນ ນີ້ ຈະ ມີ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ປະລິມາ ນປາ ຈາກ 
ແຜນການ ສົ່ງ ເສມີ ຊມຸ ຊນົ  ໂດຍ ປາສະຈາກ ການ ໃຫ ້ຂໍ້ ມນູ ຫລາຍ ກວາ່ ນີ້.35

 ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ທາງ ສັງຄົມ (SAP) ຢືນຢັນ ວ່າ ມີ ເນື້ອ ທີ່ ພຽງ 
ແຕ່ 50 ເຮັກຕາ ສຳລັບ 49 ຄອບ ຄົວ ເທົ່າ ນັ້ນ ຈະ ຖືກນ້ຳ ຖ້ວມ. ຍ້ອນ 
ການ ມີ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ ທຳນາ ຈຳກັດ,  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ດ້ານ ສັງຄົມ (SAP) 
ຈິ່ງ ສະ ເໜີ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ດ້ວຍ ສັດລ້ຽງ ງົວ ຄວາຍ  ແລະ “ຮົ້ວ ເຫລັກ 
ໜາມ ໝາ ກຈັບ”. ນອກ ນັ້ນ,  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງາ ນຍັງ ໄດ້ ສະ ເໜີ ເອົາ36 ການ 
ເຮັດ ສວນ ພຶດ ເສດຖະກິດມາ ເປັນ ການ ຊົດ ເຊີຍ.  ໂຄງການ ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດ ການ 
ປະ ເມີນ ກ່ຽວ ກັບ ເນື້ອ ທີ່ ດິນ ທີ່ ຈະ ມາ ເຮັດ ສວນ ພຶດ ເສດ ຖະກິດ  ແລະ ທົ່ງ 
ຫຍ້າ ສັດລ້ຽງ, ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຕະຫລາ ດ ຫລື ປະສົບ ການ ຂອງ ຊາວບ້ານ 
ກ່ຽວ ກັບປະ ເພດ ກິດຈະກຳ ເຫລົ່າ ນີ້. ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ຫລັງ ຈາກ 
ເວລາ 5ປີ ທີ່ ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ເຂົ້າ ຊ່ວຍ ເຫລື ອຈາກ ໂຄງການ ແລ້ວ ບໍ່ 
ຮູ້ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ເອົາ ເຂົ້າ ກິນ ມາ ລ້ຽງ ຄອບຄົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ດ້ວຍ ວິທີ 
ໃດ.
 ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຍອມຮັບ ວ່າ ການ ຫາ ປາ ໄດ້ສະໜອງ ແຫ ລ່ງທາດ 
ອາຫານບຳລຸງ ສຳຄັນ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ. ການ ຫາ ປາ  ແລະ  ເຄື່ອງ ປ່າ 
ຂອງ ດົງ ທັງ ສອງ ຢ່າງ ນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ ເປັນ ແຫລ ່ງລາຍ ຮັບ ສຳຄັນ ຂອງ ຊຸມ 

ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ໂຄງການ. ບໍ່ ມີ ການ ປະ ເມີນ  ໃຫ້ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ  
ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ນີ້ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ໃຫ້ ແກ່ກິດຈະກຳ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຄື 
ແນວ ໃດ  ແລະ ກໍ່ ບໍ່ ມີ ການຈັດ ສັນ ງົບປະມານ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ແກ່ ຄວາມ 
ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ ການ ປະມົງ  ແລະ  ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ.  ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ງານ ດ້ານ ສັງຄົມ  ພຽງ ແຕ່ສະ ເໜີ ໃຫ້ ກົມ ປະມົງ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກະຊວງ ກະສິກຳ   
ແລະ ປ່າ ໄມ້ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ເປັນ ຜູ້ ດຳ ເນີນ ການ ກວດກາ ການ 
ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານ ການ ເງິນ ຂອງ  ໂຄງການ ໄປ ຈົນ ຄົບ ເວລາ 5ປີ.37

ພາກ ສະຫລຸບ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ ເປັນ ເຂດ ພິພົບ ແຫ່ງ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕົກ ທີ່ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ການ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ ລາວ  ໃນຂະນະ 
ນີ້.  ໂຄງການ ໃໝ່ ຫລາຍ  ໂຄງການກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ວາງ ແຜນ  ແລະ 
ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ  ໃນ ລັກສະນະ ທີ່ ຂາດ ການ ປະສານ ສົມທົບ ຈາກ ຫລາຍ ຝ່າ ຍທີ່ 
ກຽ່ວ ຂອ້ງ, ຂາດ ແບບຢາ່ງ ທີ່ ເປນັ ລະບບົ ລະບຽບ  ແລະ  ເປນັ ການລະ ເມດີ 
ກົດໝາຍ, ລະບຽບ ການ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລາວ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ດຳ 
ເນີນ ການ ກະກຽ ມການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ ທີ່ ພິຈາລະນາ ເຖິງ ການ 
ພ ັດທະນາ ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ນ້ຳ ງື່ມນັ້ນ (NNRB) - ຊຶ່ງ ແມນ່ ບາດກາ້ວ ສຳຄນັ 
ເໝາະ ສົມ ສຳລັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ອ່າງ ນ້ຳ ໃນ ລາວ -  ແຕ່ ຢູ່ ໃນ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ 
ນັ້ນ ຊ້ຳພັດ ປະກົດ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ເລັກ ນ້ອຍ ຫລື ບໍ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ 
ເລີຍ ຖ້າວ່າການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຫລົ່າ ນັ້ນ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໄປ.  ແຜນການ ດ້ານ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແລ້ວ ຈະ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ຕໍ່າ  ແລະ 
ກໍ່ ບໍ່ ເປີດ ເຜີຍ ໃຫ້ ຮູ້. ສະ ນັ້ນ, ຄວາມ ບໍ່ ປອດ ໄພ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມກໍ່ ຍັງ 
ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ ຢູ່ ໃນ ເວລາ ນີ້  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫລາຍ ຮ້ອຍ ພັນ ຄົນ ກໍ່ຍັງ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ໄພ ອັນຕະລາຍ. 
ຕໍ່ໜ້າ ສະພາບ ການ ຄື ແນວ ນີ້, ມັນ ກໍ່ ເປັນ ໜ້າ ແປກ ໃຈ ທີ່ ມີ ລາຍ ງານ ໃຫ້ 
ຮູ້ ວ່າ ກຸ່ມ ທະນາຄານ ພັດ ທະ ນາ ຮ່ວມ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ (MDBs) 
- ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ (ADB), ອົງການ 
ຄ້ຳປະກັນ ການ ລົງ ທຶນ ຫລາຍ ຝ່າ ຍ (MIGA)  ແລະ ບໍລິສັດ ການ ເງິນ 
ສາກົນ (IFC) ຕ່າງ ກໍ່ ຍັງ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ແກ່ ການ 
ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຢູ່ ໃນ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມຢູ່.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
n ຄວນ ຈະ ໃຫ້ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ຍຸດຕິ ລົງ ຈົນ ກວ່າ ຈະ ມີ ການ 

ເປີດ ເຜີຍ ການ ປະ ເມີນ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ  ໂດຍ ເປັນ 
ໄປ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ຈົນ ກວ່າ ບັນຫາ 
ກ່ຽວ ກັບ ຂະ ບວນການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຄ້າງ ຄາ ຢູ່ - 
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຈົນ ເປັນ ທີ່ ພໍ ໃຈ ຂອງຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ສາກ່ອນ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ກວດກາ ຂອງ ບຸກຄົນ ເປັນກາງ.

n ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ ອນ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 3  ແລະ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ຄວນ ຈະ 
ຢຸດ ເຊົາ ທັນທີ ທັນ ໃດ ຈົນ ກວ່າ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ສິ່ງ ແວ 
ດລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ທົບ ທວນ ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ 
ຕາມ ລະບຽບການ ຂອງ ລາວ  ແລະ ມາດຕະຖານ ສາກົນ. ສະ ຖາ ບັນ 
ການ ເງິນ ບໍ່ ຄວນ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະ ໜູ ນ ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້ ຖ້າ ຫາກ 
ວ່າ ແຜນການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ  
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ດ້ານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເອງ.

n ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ (CIA) ຄວນ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ທົບ ທວນ ຢ່າງ ລະອຽດ ຖີ່ ຖ້ວນ ຈາກ ລັ ດຖະບານ ລາວ  ແລະ 
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ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ນ້ຳ ງື່ມ. ຄວນ ພະຍາຍາມ ປະສານ ສົມທົບ ການ 
ພັດທະນາ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ຕາມ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ເຫລົ່າ ນີ້.
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ergy and Mines Presentation, May 2008)

13 “ຈີນ, ລາວ ລົງທຶນ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ໂຄງການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ 5” ສຽງ ອາ ເມ ລິ ກາ, ວັນ ທີ 
3  ເມສາ 2007 (”China, Laos Jointly Invest in Nam Ngum 5 Dam 
Project,” Voice of America, 3 April 2007.)

14 Vattenfall Consultants AB, Ramboll Natura AB,  ແລະ ບໍລິສັດ 
ລະບົບ ດິນ, ໜ້າ ທີ 53.

15 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ xx (Ibid., p.xx.)

16 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ 46 (Ibid., p.46)

17 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ viii-ix (Ibid., p.viii-ix)

18 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ xx (Ibid., p.xx)

19  ໃຫ້ ເບິ່ງ ຕົວຢ່າງ, ຈົດໝາຍ ຂອງ ອົງການ ແມ່ ນ້ຳ ນາໆ ຊາດ  ສົ່ງ ເຖິງອົງການ ຊັບພະຍາກ 
ອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ:
http://www.internationalrivers.org/files/Letter_to_WEAR_
MEN_Nov07.pdf (ວັນ ທີ 9 ພະຈິກ 2007)  ແລະ 
http://www.internationalrivers.org/files/Xaypaseuth_
letter_20Aug_2006.pdf (ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2006);  ແລະ ຄຳ ຕອບ ຈາກ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ເຖິງ ອົງການ ແມ່ນ້ຳນາໆ ຊາດ: 
http://www. internationalrivers.org/files/IRN_NN3_Re-
sponse_17.10.07.pdf (17 Oct 2007)
(See for example: international rivers’Letters to WEAR: 
http://www.internationalrivers.org/files/Letter_to_WEAR_
MEN_Nov07.pdf (9 Nov 2007) and 
http://www.internationalrivers.org/files/Xaypaseuth_
letter_20Aug_2006.pdf (11 sept 2006) and Reponse from 
the ADB to International Rivers: 
http://www. internationalrivers.org/files/IRN_NN3_Re-
sponse_17.10.07.pdf (17 Oct 2007)

20 ສ.  ແສງ ຄຳ ., “ສິດທິ ໃນ ຜືນ ແຜ່ນດິນ” ການ ກະທຳ ຝ່າຝືນ: ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ 
ປະຊາຊົນ ຂອງ ໂຄງການ ນ້ຳ ງື່ມ 2 ທີ່ ມີ ຂໍ້ ບົກ ຜ່ອງ ທີ່ ສຸດ ໃນ ການວາງ ແຜນ,” 2007.
(Sengkham,S., “ An’Earthrights’ abuse: the poorly Nan Ngum 
2 resettlement, “ 2007)

21 Vattenfall Consultants AB, Ramboll Natura AB,  ແລະ ບໍລິສັດ 
ລະບົບ ດິນ, ໜ້າ ທີ ix.

22 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ 58 (Ibid., p.58)

23 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ vii (Ibid., p.vii)

24 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ xxi, 82 (Ibid., p.xxi, 82)
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25 ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ, “ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 3” ບົດ ສະ ເໜີ ພາວ ເວີ ພອຍ 
(Powerpoint) ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  ແຜນການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ກວດກາ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ  ແລະ  ແຜນການ 
ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ  ແລະ ການ ພດັທະນາ ຊນົ ເຜົ່າ ສວ່ນ ໜອ້ຍ,  ແຜນການ ຄຸມ້ ຄອງ ສງັຄມົ,  ແຜນ 
ດຳ ເນີນ ງານ ບົດ ບາດ ຍິງ - ຊາຍ  ແລະ ບົດ ລາຍ ງານ ການ ປຶກ ສາ ຫາລື, ກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາ 
ຫາລື ມວນ ຊົນ, ວັນ ທີ 8 ກຸມພາ 2008.

26  ບົດ ສະ ເໜີ ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ (Norplan Presentations.)

27  ເສັ້ນ ຊາຍ ແດນ: ອຸດສາຫະກຳ ເຟີ ນີ ເຈີ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ ກຳ ລັງ ຂຶ້ນ ຊື່ ລືຊາ  ແລະ ການ 
ລັກ ລອບ ໄມ້ ເຖື່ອນ ໃນ ເຂດ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳຂອງ, ອົງການ ສອບ ສວນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  
ເຕ ເລ ປັກ
http://www.eia-international.org/files/reports160-1.pdf ( ມນີາ 
2008) ໜ້າ ທີ 16 -17.

28  ບົດ ສະ ເໜີ ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ (Norplan Presentations.)

29 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, 

30 ຄັດ ຈາກ ບົດ ສະ ເໜີ ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ “ປະຊາຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສະ ທ້ອນ ຈາກ ໂຄງການ 
ນ້ຳ ງື່ມ 3” (2008) ລວມມີ 12,789ຄົນ ບວກ ກັບ ຈຳນວນ 15,200ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ອາ ໃສ 

ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ອາດ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໃນ ການ ຈັບ ປາ, ຄູນ 
ດ້ວຍ (ຈຳ ນວນສະ ເລ່ຍຂະໜາດ ຂອງຄົວ ເຮືອນ ລາວ ໜຶ່ງ ຫລັງ).

31  ບົດ ສະ ເໜີ ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ພະ ແລນ (Norplan Presentations.)

32   “ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 5   ເລີ່ ມຕົ້ນ ລົງມື ແລ້ວ,” ໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ

33 ບໍລິສັດ ຊີ ໂນ  ໄຮໂດຣ ຈຳ ກັດ  ແລະ ບໍລິສັດ ດົງ ໄຊ ຈຳກັດ,  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳ ງື່ມ 5: ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, (ກັນຍາ 2007), 
ໜ້າ ທີ 5-25.

34 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ງື່ມ 5 ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ, ໜ້າ ທີ 7-3.

35 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ 5-14.

36 ບໍລິສັດ ຊີ ໂນ  ໄຮ ໂດຣ ຈຳ ກັດ  ແລະ ບໍລິສັດ ດົງ ໄຊ ຈຳກັດ,  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳ ງື່ມ 5: ວາລະສານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, (ກັນຍາ 2007), 
ໜ້າ ທີ 12.

37 ແຫລ ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ອນ, ໜ້າ ທີ 17.
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ບັນຫາ ສຳຄັນ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
n ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມຂອງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4  

ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນສູນ ເສຍການ ປະມົງ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ປະມານ 6.25 
ລ້ານ ໂດ ລາ ຕໍ່ ປີ  ໃນ ເຂດ ອ່າງ ທີ່ຢູ່ ໃນ ພາກສ່ວນ ຂອງ ລາວ  ຊຶ່ງຈະ 
ສົ່ງຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫລາຍ ຮ້ອຍ ພັນ ຄົນ. ປະກົດ ວ່າ ມີ 
ການ ຕີ ລາຄາ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສູນ ເສຍ ເຫລົ່າ ນີ້ ຍ້ອນ ວ່າ ບໍ່ 
ໄດ້ ນຳ ເອົາ ບັນຫາຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳຂຶ້ນ ມາ ພິຈາລະນາ 
ໃຫ້ ຖີ່ ຖ້ວນ.  ເຖິງ ວ່າການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບຮັບ ຮູ້ ວ່າ ການ ເຄື່ອນ 
ຍ້າຍ ຂອງ ປາ ຈະ ຖືກປິດ ກັ້ນ ຈາກ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ຢ່າງ ສີ້ ນ ເຊິ ງ  
ແລະ ຈະ ພາ ໃຫ້ການ ປະມົງ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເໜືອ ນ້ຳ ຫລຸດ ຕໍ່າລົງ  
ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ກໍ່ ໜ້າ ແປກ ໃຈ ຢູ່ ວ່າ  ເປັນ ດ້ວຍ ເຫດ ໃດ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຈິ່ງ ບໍ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ຊົດ ເຊີຍ ສຳລັບ 
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ ການ ປະມົງ.

n ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຂອງ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  ແລະ  ເຊ ກອງ 
5 ຈະ ມີ ຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ  ແລະ ຈະ ພາ ໃຫ້ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ຢູ່ ໃນ 
ປະ ເທດລາວ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ລົງ  
ແລະ ຍັງ ຈະ ແຜ່ ລາມ ໄປ ໄກ ຈົນ ເຖິງ ເຂດ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ປະ ເທດ ກຳປູ 
ເຈຍ, ລາວ,  ໄທ  ແລະ ຫວຽດນາມ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ 
ສຳ ຫລວດ ດ້ານຜົນ ກະທົບ ຜ່ານ ເຂດ ຊາຍ ແດນ  ແລະ ການ ປຶກສາ 
ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນຍັງ ບໍ່ ທັນ ພຽງພໍ. ນອກ ນັ້ນ, ການ ສຳ ຫລວດ 
ພາກ ສະໜາມ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ຫລື  ແມ່ນ ແຕ່ ການ ສຳ ຫລວດ 
ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຕອນ ລຸ່ມ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ. ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ມີ 
ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ຫລາຍ ກວ່າ 
5,000ຄົນ  ຈາກ 18ບ້ານ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ລຽບ ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ   
ໂດ ຍບໍ່ ມີ ມາດ ຕະການຟື້ນ ຟູ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ທີ່ ເໝາະ ສົມ ພຽງພໍ 
ສຳລັບ ປະຊາຊົນ.  ໃນ ສອງ ໂຄງການ ນີ້, ປະຊາຊົນ ໄດ້ ຖຶກຍົກຍ້າຍ 
ອອກ ຈາກ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ແລ້ວ ຊຶ່ງສ່ວນ ໜຶ່ງ ກໍ່ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການ 
ຄາດ ລ່ວງ ໜ້າ ວ່າ ຈະ ມີ ການ ສ້າງ ເຂື່ອນ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ 
ເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ຕຶ່ມ.

n  ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5 ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຂັງ ພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ປ່າ ສະຫງວນ  ແຫ່ງ ຊາດ ເຊ ຊັບ  ແລະ ຈະ ເປີດ ຊ່ອງ ທາງ ການ ເຂົ້າ 
ເຖິງ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ປ່າ ສະຫງວນ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ຈາກ ເສັ້ນທາງ ທີ່ ສ້າງ ເຂົ້າ 

ໄປ ຫາ ເຂື່ອນ. ພື້ນ ທີ່ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະຕັດຜ່າ ເຂດ ປ່າ 
ສະຫງວນ ອອກ ເປັນ ສອງ ສ່ວນ  ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ 
ສັດປ່າ.

ຄວາມ ເປັນ ມາ  ແລະ ລາຍ ລະອຽດ
 ໂຄ ງການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ເຊ ກອງ 4  ແລະ 5  ເປັນ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ທີ່ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ອ່າງ ນ້ຳ ເຊ ກອງ 
ໃນ ເວລາ ນີ້  ແລະ ກໍ່ ເປັນ ໂຄງການ ດຽວ  ທີ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ການ 
ພິຈາລະນາ  ເພື່ອ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ເຊ ກອງ.  ໂຄງການ ທັງ ສອງ ແຫ່ງ ນ້ຳ 
ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ  ໂດ ຍບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ ປະຈຳ ພາກ ພື້ນ ຂອງ ລັດ 
ເຊຍ (Region Oil Company Russia). ສັນຍາ ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ 
ການ ສຳ ຫລວດ ເຂື່ອນ ທັງ ສອງ  ແຫ່ງ ນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ເຊັນ ກັນ ໃນ ລະ ຫວ່າງ 
ເວລາ ທີ່ ທ່ານ Alexander Alekseev ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ 
ການ ຕ່າງປະ ເທດ   ຂອງລັດ ເຊຍ ທີ່ ມາ ຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນ ເດືອນ ເມສາ 
ປີ2006. ຕະຫລາດ ທີ່ ຄາດ ການ ເອົາ ໄວ້ ສຳ ລັບຂາຍ ພະລັງງານ ໄຟ ຟ້າ 
ຈາກ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4  ແລ ະ 5  ແມ່ນ ຫວຽດນາມ  ຫລື  ໄທ ກໍ່ ເປັນ ໄດ້.  
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ອີງ ຕາມ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ລາວ ການ ກໍ່ສ້າງ 
ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4  ແລະ 5 ພ້ອມ ດ້ວຍ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ເຊ ກະ 
ໝານ 1  ແລະ  ເຂື່ອນ ເຊ ປ່ຽນ -  ເຊ ນ້ຳ ນ້ອຍ ກໍ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະຢຸດ ຊະ 
ງັກ  ເພາະວ່າ ບໍ່ ທັນ ມີ ບໍລິສັດ ໃດ ຈາກ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ ຂອງ ລາວ ສະ ແດງ 
ເຈດ ຈຳນົງ ຊື້ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຈາກ ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້.

 ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4
 ໂຄງການ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ຈະ ໄດ ້ກໍ່ສາ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ເຂດ ເໜອື ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ເລີ່ 
ມຈາກຈຸດ ແກ້ງ ຊ້າງ ໃກ້ໆ ກັບ ບ້ານ ຕະ ເນີ ມ  ເມືອງ ລະ ມາ ມຂຶ້ນ ໄປ  ໂດຍ 
ຫ່າງ ຈາກ ຈຸດ ທີ່ ນ້ຳ  ເຊ ກອງ ໄປ ປ່ອງ ໃສ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ປະມານ 300 ກິ ໂລ 
ແມັດ.  ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ທີ່ ມີຄວາມ ສູງ ເຖິງ 180  ແມັດ  ແລະ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ 
ແຄບ,  ເລິກ  ແລະ ຍາວ ເຖິງ 95 ກິ ໂລ ແມັດ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ຖ້ວມ ພື້ນ ທີ່ 
ປະມານ 170 ກິ ໂລ  ແມັດມົນທົນ -  ໃນ ນັ້ນ, ລວມທັງ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ຂອງ 
ສັດປ່າ ນຳ ອີກ.  ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄດ້ ເຖິງ 
600  ເມ ກາ ວັດ ນີ້  ເປັນ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ກວ່າ ທີ່ ຄາດ ຄິດ ເອົາ ໄວ້ 

ກໍລະນີສຶກສາ 6:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນນ້ຳ ຕົກ ເຊ 
ກອງ 4  ແລະ  ເຊ ກອງ5
ສະ ເໜີ ໂດຍ: ນົກ ຂະ ໝີ້ນ*

 ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຊ ກອງ 4  ແລະ  ເຊ ກອງ 5 ຈະ ເປັນ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ເຄີຍ ມີ ມາ ຢູ່ ໃນ ລາວ  ແລະ ຍັງ ແມ່ນ 
ເຂື່ອນ ທຳ ອິດ ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ  ແມ່ ນ້ຳ ເຊ ກອງ1 ຊຶ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ຂ ອງອ່າງ ຍ່ອຍ ຢູ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ.  ເຂື່ອນ ສອງ ແຫ່ງ ນີ້ ຈະ ສົ່ງ 

ຜົນ ກະທົບບໍ່ ດີ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ  ໃນ ນັ້ນ, ລວມທັງ ນ້ຳ ເຊ ຂະ ໝານ, ນ້ຳ ເຊ ຊູ, ນ້ຳ ອື່ນໆ ໃນ ແຂວງ ເຊ ກອງ  ແລະ ຢູ່ ໃນ ທິດຕາ ເວັນ ອອກ 
ສ່ຽງ ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ. ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ເຂື່ອນ ເຫລົ່າ ນີ້  ຈະ ແຜ່ ລາມ ລົງ ໄປ ຈົນ ຮອດ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ, ລາວ,  ໄທ  ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫລາຍ ຮ້ອຍ ພັນ ຄົນ ທີ່ ຈະ ສູນ ເສຍ ການ ປະມົງ,    ແຫລ ່ງທີ່ ດິນ  ແລະ ນ້ຳ  ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ກະທົບ ໃສ່ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ 
ທີ່ ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ. ນັກ ສຳ ຫລວດ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ມາ ນານ  ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮັບ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສະພາບ ການ ໃນ ຕົ້ນ ປີ 
2008.
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ໃນ ເມື່ ອກ່ອນ.2
 ໃນ ປີ 2003, ລັດ ຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ຖະ ແຫລ ງ ເຈດ ຈຳນົງ 
ຂອງ ຕົນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ3  ເມື່ອ 
ມາ ຮອດ ປີ 2006, ໜັງສື ພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ  ໄດ້ ລາຍ ງານ ວ່າ ບໍລິສັດ 
ນ້ຳມັນ ປະຈຳ ພາກ ພື້ນ ຂອງ ລັດ ເຊຍ (Region Oil Company 
of Russia)  ໄດ້ ເຊັນ ບົດ ບັນທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ  ເພື່ອ ດຳ ເນີນ ການ 
ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ 4  ເຊ ກອງ 4  ໂດຍ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ 
18  ເດືອນ. ຕົກ ມາ ຮອດ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2007, ບໍລິສັດ ນໍ ຄອນ ຊາວ ທ 
(Norconsult)  ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ 
(IEE) ຂອງ ເຂື່ອນ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4. ຫົກ ເດືອນ ຕໍ່ ມາ,  ໂຄງການ ໄດ້ 
ຢື່ນ ເອກະສານ ຜົນ ການ ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ  ໃຫ້ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະ ຍາກ 
ອນນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ເພື່ອ ຂໍ ອະນຸມັດ5. ຍັງ 
ບໍ່ ທັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸມັດ ແລ້ວ ຫລື ບໍ່.  ແຕ່ 
ລັດຖະບານ ລາວ ກໍ່ ໄດ້ ເຊັນ ຕົກລົງ ກັບ ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ ປະຈຳ ພາກ ພື້ນ ຂອງ 
ລັດ ເຊຍ (Region Oil Company of Russia)  ໄປ ແລ້ວ ໃນ 
ເດືອນ ມິຖຸນາ 2008  ເພື່ອ ຂໍ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ດຳ ເນີນ ການພັດທະນາ 
ໂຄງການ 6   ເຊ ກອງ 4, ຂໍ້ ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້ ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ 
ບໍ່ ມີ ສິດ ຖື ຫຸ້ນ  ໂຄງການຫລາຍ ກວ່າ 20%  ແລະ  ໂຄງການ ຈະ ດຳ ເນີນ 
ໄປ  ເປັນ  ເວລາ 30ປີ  ໃນ ເງື່ອນ ໄຂ ກໍ່ສ້າງ - ດຳ ເນີນ ການ -ມອບ ໂອນ 
(BOT) ການ ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ໄປ ຫາ ທີ່ ຕັ້ງຂອງ ໂຄງການ  ໄດ້ ກຳ 
ນົດ ເວລາ ປະຕິບັດ ການ ກໍ່ສ້າງ ເອົາ ໄວ້ ໃນ ປີ 2008  ແລະ ການ ກໍ່ສ້າງ 
ສຳຄັນ ໄດ້ ເລີ່ ມລົງ ມີ ໃນ ປີ 2009. ຄາດ ວ່າການ ກັກ ເກັບ ນ້ຳຂອງ ອ່າງ 
ເກັບນ້ຳຂອງ ໂຄງການ ຈະ ໄດ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ໃນ ເວລາ 2 ປີ  ຕໍ່ ໄປ  ແລະ  ເປັນ ທີ່ 
ກ່າວ ຂານ ກັນ ຢ່າງ ໜາ ຫູ ວ່າ ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຈະ ເລີ່ ມລົງມື 
ໃນ ປີ 2014. 

 ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5
ຂໍ້ ມູນລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5 ມີ ໃຫ້ ເຫັນ ພຽງ ແຕ່ ເລັກ 

ນ້ອຍ ເທົ່າ ນັ້ນ. ມີ ການ ລາຍ ງານ ວ່າ ໂຄງການ 
ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ໃນ 
ເມອືງ ກະລມຶ  ເຂດ ເໜອື ນ້ຳ ຈາກ ບາ້ນ ດອນ ຂຶ້ນ 
ໄປ  ໂດຍ ມີ ທີ່ ຕັ້ງ ຈຸດ ສຸມ ນ້ຳຕົກຕາດ ກະລາ ງ 
ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ແຕ່ 20  ເຖິງ 30 ແມັດ  
ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ເຊ ກອງ 5 ຕັ້ງ ຢູ່ ເຂດ ຫ່າງ ໄກ 
ສອກຫລີກ  ເໜືອ ນ້ຳ ຂຶ້ນ ໄປ ຫ່າງ ຈາກ ທີ່ ຕັ້ງ  
ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ກວ່າ 100ກິ ໂລ ແມັດ.
 ໃນ ເດືອນ ທັນວາ 2005, ບໍລິສັດ 
ນ້ຳມັນ ປະຈຳ ພາກ ພື້ນ ຂອງ ລັດ ເຊຍ (Re-
gion Oil Company of Russia)  
ໄດ້ ຮ່ວມ ລົງ ນາມ ໃນ ບົດ ບັນທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ 
ກບັ ລດັຖະບານ ລາວ  ເພື່ອດຳ ເນນີ ການ ສກຶສາ 
ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5  
ໃນ ເວລາ 18 ເດືອນ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ໄດ້ 
ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ຖ້າວ່າ ໂຄງການ ນີ້ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ຂາຍ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  
ແຕ່ ຄາດ ວ່າ ພະລັງງານ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຈະ ສົ່ງ 

ອອກ ໄປ ຫວຽດນາມ. ໜັງ ສື ພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ  ໄດ້ ອ້າງ ຄຳ ຖະ ແຫງ ຂອງ 
ທ່ານ Yuri Andreevich Raikov  ເອກ ອັກຄະລາຊະທູດປະ ເທດ 
ລັດ ເຊຍ ປະຈຳ ລາວ ວ່າ “ ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້ [ ໂຄງ ການ ເຊ ກອງ 4, 5  
ແລະ ນ້ຳ ກອງ 1] ຈະ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ ພັດທະນາ ເສ ດຖະກິດ”  ແລະ 
ຈະ ປັບປຸງ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ດ້ານ ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລະ  ເງື່ອນ ໄຂ ຊີ ວິດການ 
ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ 7  ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ.
 ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ ປະ ຈຳພາກ ພື້ນ ຂອງ ລັດ ເຊຍ(Region Oil 
Company of Russia) ໄດ້ ສຳ ເລດັ ການ ສກຶສາ ຄວາມ ເປນັ ໄປ ໄດ ້
ຂອງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5  ແລະ  ໄດ້ ເພີ່ມ ຂີດ ຄວາມ ສາມ າດການ ຜະລິດ 
ຂອງ ເຂື່ອນ ຂຶ້ນ ຈາກ 300  ເມ ກາ ວັດ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ໄວ້ ໃນ ເມື່ອ 
ກອ່ນ ມາ ເປນັ 400  ເມ ກາ ວດັ, ຍງັ ບໍ່ ຮູ ້ແນນ່ອນ ວາ່ການ ກໍ່ສາ້ງ ໂຄງການ 
ນີ້ ຈະ ເລີ່ ມລົງມື ໃນ ເວລາ ໃດ. ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ (IEE)  
ໄດ້ ປະຕິບັດສຳ ເລັດ ລົງ ໃນ ທ້າຍ ປີ 2007  ແລະ ຄາດ ວ່າການ ປ ະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ (EIA)  ໄດ້ ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດ ລົງ ແລ້ວ ໃນ ລະຫວ່າງ 
ການ ປີ 2008 ນີ້.

ບັນຫາ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ໂຄງການ
 ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4
ຊາຍ ໜຸ່ມ ຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ ຫວຽວ ເບິ່ງ  ແພ  ໄມ້ ໃຜ່ລຳ ໜຶ່ງ, ຢູ່ ເທິງ ແພ ລຳ ນັ້ນ ສັງ 
ເກດ ເຫັນ ວ່າ ວັດຖຸ ລະ ເບີດ  ແຫລວ  ແລະ ປຽກ ຊຸ່ມ ຈຳນວນ ຫລາຍ  ໂຫລ. 
ຊາວບ້ານ ຜູ້ ໜຶ່ງ ຈາກ ບ້ານ ນ້ອຍ ແຫ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ ບ້ານ ກຣຽງ(ນີ່)  ໃນ 
ເຂດ ຕະ ເນີ ນຕັ້ງ ຢູ່ ໃຕ້ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ຫາ່ງ ຈາກ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ລງົ ໄປ 
ປະມານ ບໍ່ ເຖິງ 1 ກິ ໂລ ແມັດ  ໄດ້ ອະທິບາຍ ວ່າ, “ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ເກັບ ເອົາ 
ວັດຖຸ ລະ ເບີດ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈາກ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ໃກ້ໆ ກັບ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ” ລາວ 
ກ່າວ ດ້ວຍ ຄວາມ ຕົກ ຕະລຶງ ວ່າ ”ພວກ  ເຮົາ ຢາກ ເອົາ ໄປ ໃຫ້ ລັດຖະບານ 
ລາວ  ແລະ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ເບິ່ງ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ລະມັດລະວັງ 
ຫລາຍ ຂຶ້ນ ກວ່າ ເກົ່າ ໃນ ອະນາຄົດ. ອາດ ມີ ບາງ ຄົນ ນຳ ເອົາ ວັດຖຸ ລະ 
ເບີດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ເຫລົ່າ ນີ້ ໂຍນ ຖີ້ມລົງ ນ້ຳ ຈະ ເກີດ ຫຍັງ ຂຶ້ນກັບປາ  ແລະ 

ໄມ້ທ່ອນໃນເຂດອ້ອມແອ້ມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4, ພາບໂດຍ: Marcus 
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ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່  ໃຊ້ ນ້ຳ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ?” ລາວ ເວົ້າ ພ້ອມ ທັງ ເບະ ສົບ ບາງ 
ເທື່ອ ວັດຖຸ ລະ ເບີດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ນ້ຳ ອາດ ຈະ ແມ່ນ ບັນຫາ ເລັກ 
ນ້ອຍ ສຳລັບ ຊາວບ້ານ ຍ້ອນ ວ່າ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ປະຊາ ຊົນ ອາ ໃສ ຢູ່ ທັງ ໝົດ 
ເຫລົ່າ ນັ້ນ ອີກ ບໍ່ ດົນ ກໍ່ ຈະ ກາຍ ເປັນ ເຂື່ອນ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ບໍ່ເຄີຍມີ ມາ ກ່ອນ ຢູ່ 
ໃນ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ປະ ເທດ ລາວ.

ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ
ອີງ ຕາມ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ,  ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ມີ 
ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ປະ ຊົາຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ລຽບ ຕາມ ສາຍ 
ນ້ຳ ເຊ ກອງ 8 ຈຳນວນ ຫລາຍ ກວ່າ 5,000 ຄົນ ຈາກ 18 ບ້ານ  ເປັນ 
ຢ່າ ງໜ້ອຍ.  ໃນ ຈຳ ນວນ ປະຊາຊົນ ທັງ ໝົດ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ນັ້ນ 98%  
ແມ່ນ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ, ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ເຜົ່າ ກຣຽງ(ນີ່), 
ອາຣັກ  ແລະ ກະ ຕູ່. ການ ປະ ເມີນ ຜົນທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໄດ້ ຢືນຢັນ ວ່າ 
“ອີງ ຕາມ ກົດໝາຍ ຂອງ ລາວ[ປະຊາຊົນ ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່] 
ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ສຳລັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ກັບ ເຂົາ ເຈົ້າ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ເທົ່າ ທຽ ມ ຫລື ສູງ ກວ່າ 
ມາດຕະຖານ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປົກກະຕິ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຄີຍ ມີ ມາ ກ່ອນ”  ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ໃນ ລາວ ກໍ່ ຄື ປະຊາຊົນ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈາກ ເຂື່ອນ ໃຫຍ ່ທງັ ປວງ ບໍ່ ເຄຍີ ໄດ ້ຮບັ ການ ຊດົ ເຊຍີ ຢາ່ງ ເໝາະ ສມົ ສຳລບັ 
ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ. ມີ ການ ລາຍ ງານ ວ່າ ຜູ້ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ 
ໄປ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ ໃໝ ່ເກດີ ຄວາມ ບໍ່ພ ໍໃຈ ຕໍ່ ສະພາບ ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ 
ຍ້າຍ  ແລະ ວິຕົກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ດຽວ ກັນ ກັບ ພວກ ອື່ນໆ 
ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຍ້າຍ ໄປ ກ່ອນ ແລ້ວ ຄື ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ຈາກ ການ ທຳ ລາຍ 
ຂະ ບວນການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ນີ້.
 ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສຸດ, ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ບາງ ສ່ວນ ຕາມ ການ 
ຄາດໝາຍ ໄວ້ ລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄ ງການ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  ໃນ ຕົວ ຈິງ ກໍ່ 
ໄດ້ ເລີ່ ມປະຕິບັດ ມາ ແລ້ວ ໃນ ສອງ ສາມ ປີ ກ່ອນ ນັ້ນ.  ໃນ ປີ 2002, ຊົນ 
ເຜົ່າ ບ້ານ ອາລັກ  ໃນ ເຂດ ປາກ ຄະ ຍົມ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຢູ່ 
ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຫ່າງ ຈາກ ທີ່ ຕັ້ງບ້ານ  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ 30 ກິ 
ໂລ ແມັດ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ບ້ານ ໄດ້ ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈາກ  ເຂດທີ່ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ນັ້ນ ຊາວບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ບອກ ກ່າວ ວ່າ 
ພວກ ເຂົາ ຈຳ  ເປັນ ຕ້ອງ ຍົກຍ້າຍ  ເພື່ອ ຢຸດ ເຊົາ ”ການ ຖາກ ຖາງ ປ່າ ເຮັດ 
ໄຮ່” ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫລ ວ ໃນ ການ ຟື້ນ 
ຟູ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວ ບ້ານ. ກອງ ທຶນ ອະນຸ ລັກທຳ ມະ ຊາດ ໂລກ 

ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF)  ໄດ້ ຍົກ 
ເອົາ ຄຳ ເວົ້າ ຂອງ ຜູ້ນຳ ຊຸມ ຊົນ ບ່ອນ 
ໜຶ່ງ ທີ່ ເວົ້າ ວ່າ: ຂ້ອຍ ບໍ່ ຢາກ ວິຈານ 
ລັດຖະບານ  ແຕ່ ພວກ ເຮົາ ມີ ບັນຫາ 
ແທ້, ການ ຜະລິດ ເຂົ້າຂອງ ພວກ ເຮົາ 
ຢູ່ ບ່ອນ ນີ້ ຕົກ ຕໍ່າລົງ ຫລາຍ ພວກ ເຮົາ 
ມີ ທີ່ ດິນ ຫລວງຫລາຍ  ແຕ່ ມັນ ບໍ່ ເໝາະ 
ສົມ ກັບ ການ ປູກ ເຂົ້າ. ຂ້ອຍ ໄດ້ ສະ ເໜີ 
ລັດຖະບານ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ພວກ 
ຂ້ອຍ ໃນ ດ້ານ ການ ລ້ຽງສັດ  ແຕ່ ພວກ 
ເຂົາ ບໍ່ ມີ ທຶນ ຈັກ ໜ້ອຍ ເລີຍ. ດຽວ ນີ້ 
ພວກ ເຮາົ ມ ີໂຮງຮຽນ  ແລວ້  ແລະ ມນັ 
ກໍ່ ເປັນ ການ ດີ  ແຕ່ ທີ່ ສຳຄັນ ກໍ່ ຄື  ເວລາ 
ໃດ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ອຶດ ຫິວ ຂຶ້ນ ມາ  ແທນ 

ທີ່ ວ່າ  ເດັກນ້ອຍ ລູກ ຫລານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ຈະ ໄປ ໂຮງຮຽນ 9  ແຕ່ ພວກ 
ເຂົາຊ້ຳ ພັດ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ພາກັນ ເຂົ້າ ປ່າ ເຂົ້າ ດົງ ໄປ ຫາ ຢູ່ ຫາ ກິນ.
 ບໍລິສັດ ນຳ ຄອນ ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ຄັດຄ້ານ ບົດ ສະ ເໜີ 
ຂອງ ລັດຖະບານ  ເພື່ອ ຍົກຍ້າຍ 18ບ້ານ  ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ ຈຸດ ດຽວ ກັນ  
ແລະ  ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ຈັດ 18 ບ້ານ ນັ້ນ ໄປຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ ໃນ 5 ຫລື 6 ຈຸດ 
ຕ່າງ ກັນ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ລະ ມາ ມ  ແລະ ກະ ລືມ. ສູນ ກາງ ເມືອງ ກະ ລືມ ຈະ ໄດ້ 
ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃກ້ໆ ກັບ ບ້ານ ວາກ. ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ 

“ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈກັບຊະຕາກຳບ້ານຂອງພວກເຮົາ. ມີຜູ້ບອກພວກເຮົາວ່າ 
ພວກເຮົາອາດ ຈະໄດ້ຍ້າຍໜີຈາກບ້ານ ໄປໃນລະຫວ່າງສອງສາມປີໃນເວລາ
ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. ບ້ານສອງຄອນທີ່ຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳຖັດຈາກພວກເຮົາໄປກໍ່
ຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍຄືກັນ. ພວກເຮົາເສຍໃຈທີ່ຈະໄດ້ຍົກ ຍ້າຍໜີຈາກທີ່ນີ້ ເພາະວ່າ
ໂຄງການພັດທະນາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊຶ່ງກຳລັງເລີ່ມ
ຈໍ່ໝາກ. ນອກນ້ັນພວກ ເຮົາເຄີຍໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບແມ່ນ້ຳ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໜີໄປ
ຢູ່ແຫ່ງ ອື່ນໃດອີກ ແຕ່ພວກເຮົາກ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ງິນຂ່າວວ່າ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການ 
ໃຫ້ພວກເຮົາ ຍ້າຍໜີ ພວກເຮົາກໍ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ ຊາບ ແລະ ຈະໄດ້ຍ້າຍໜີທັນທີ”

-ຊາວບ້ານຈາກບ້ານຕາເນີນ ເມືອງລະມາມ

ຄົນຫາປາຈາກບ້ານເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4,
ພາຍໂດຍ: Marcus Rhinelander
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ຕົ້ນ (IEE) ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ຄອນ ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ “ 
ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງຈັດ ສັນ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມາ ນັ້ນ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ແກ່ ການ ຜະລິ ດກະສິກຳ 
ຖາວອນ ຍ້ອນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ດິນ  ເພື່ອ 
ນຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ເຮັດ ກະ ເສດ ສຸມ” ສອງ ເຂດ ນີ້ ມີ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ 
ສຳລັບ ການ ປູກ ຕົ້ນ ຢາງພາລາ, ຕົ້ນ ນ້ຳມັນ ປາມ, ອ້ອຍ  ແລະ ຊາ. ອາ ຊິ 
ບສຳລັບ ຄອບ ຄົວ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໃໝ່ ອາດ ແມ່ນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ສວນ 
ປູກ ເຫລົ່າ ນີ້  ແລະ ຈາກ ນັ້ນ, ກໍ່ ເຮັດ ວຽກ ນຳ ໂຮງງານ ປຸງ ແຕ່ງ ໃນ ທ້ອງ 
ຖິ່ນ. ສະ ນັ້ນ, ບັນຫາ ນີ້ ອາດ ຈະ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທຶນ ຈຳນວນ ຫລວງ 
ຫລາຍ  ເພື່ອ ການ ລົງທຶນ  ແລະ ສຳ ຫລວດ/ທົດ ລອງ  ໃນ  ໄລຍະ ຂ້າມ ຜ່ານ 
ທີ່ ຍາວ ນານ ລະຫວາ່ງ ການ ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ໄປ ຫາ ການ ສາ້ງ 
ລະບົບ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ10  ໃໝ່ ທີ່ ສາມາດ ຄົງ ຕົວ ຢູ່ ໄດ້.
 ປະຊາຊົນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ທີ່ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ  ແມ່ນຊົນ ເຜົ່າ ກຣຽງດັ່ງ  ເດີມ 
ທີ່ ມີ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຕິດ ພັນ ໜຽວ ແໜ້ນ ກັບ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ມາ ແຕ່ ດົນ 
ນານ.  ແນ່ນອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ຢ່າງ ບໍ່ ຕ້ອງ ສົງ ໃສ ໃນ 
ການ ປັບ ຕົນ ເອງ ເຂົ້າ ສູ່ ຊີວິ ດ ໃໝ່ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ສວນ ຊິ່ງມີ ຄວາມ 
ແຕກ ຕາ່ງ ໄປ ຈາກ ສາຍ ນ້ຳ ທີ່ ພວກ ເຂາົ ເຄຍີ ເພິ່ງ ພາ ອາ ໃສ ໄດ ້ຫລາຍ ເຊັ່ນ 
ຄົນ  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ່າງໆ ທີ່ ຈະ ຕາ ມມາ.
 ບໍລິສັດ ນຳ ຄອນ ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ກອງ ປະຊຸມ 
ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ 
ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ຂຶ້ນ ມາ ໃນ ຂັ້ນ ເມືອງ, ຂັ້ນ ແຂວງ  ແລະ ຂັ້ນ ສູນ 
ກາງ.  ໃນ ລະຫວ່າງ ກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາ ຫາລື ນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ ຮັບ ລາຍ 
ງານ ວ່າ ບ້ານ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ແຕ່ລະ ແຫ່ງ  ໄດ້ ສະ ເໜີ ຂໍ ຄວາຍ  2 ໂຕ 
ສຳລັບ ທຸກໆ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4. ຍ້ອນ ວ່າ 

ແຕ່ ລະ ຄອບຄົວ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ທຳ ພິທີ ບວງສວງ ດ້ວຍ ຄວາຍ 
1  ໂຕ  ກ່ອນທີ່ ຈະ ຍ້າຍ ໜີ ອອກ ຈາກ ບ້ານ ໄປ  ແລະ ອີກ ຄວາຍ 1 ໂຕ  ເພື່ອ 
ທຳ ພິທີ ບວງ ສວງ ເຈົ້າ ຖິ່ນ ເຈົ້າ ຖານ ຢູ່ ສະຖານ ທີ່ ແຫ່ງ ໃໝ່  ເພື່ອ ເປັນ ການ 
ຂໍ ເພິ່ງ ຂໍ ເຊົາພາຍຫລັງ ທີ່ ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຮອດ  ໄປ ເຖິງ. ຖ້າ ບໍ່ ປະຕິບັດ ຄື ແນວ 
ນັ້ນ, ຜີ ສາງ ນາງ ຮ້າຍ ອາດ ຈະ  ເຮັດ ໃຫ້ ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ ຂ ອງ ພວກ 
ເຂົາ ເຈັບ ໄຂ້ ໄດ້ ປ່ວຍ ຫລື ບໍ່ ກໍ່ ຈະ ປະສົບ ເຄາະ ຮ້າ ຍຕ່າງໆ ນາໆ.  ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ບໍ່ ຄາດ ຄິດ ເລີຍ ວ່າ ບໍລິສັດ ພາກ ພື້ນ ນ້ຳມັນ ຂອງ ລັດ ເຊຍ 
(Region Oil Company of Russia ) ຈະ ຕົກລົງ ຮັບ ປາກ ກັບ 
ຊາວບ້ານ ວ່າ ຈະ ສະໜອງການ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມ ຕ້ອງການປະ ເພດ 
ນີ້ ຂອງ ຊາວ ບ້ານ  ເຖິງ ວ່າ ມັນ ເປັນ ເຫດຜົນ ທີ່ ບໍ່ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ກົດໝາຍ  
ແລະ  ເປັນ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ ສຳ ຄັນ ເກີດ ຈາກ ຈິດ ໃນ ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ຜີ 
ສາງ ນາງ ຮ້າຍ.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ປະມົງ
ນ້ຳ ເຊ ກອງ ເປັນ ສາຍ ນ້ຳ ທີ່ ຄ້ຳ ຈູ ນຄວາມ ຫລາກ ຫລາຍ ຂອງ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊວີິດ ຢູ່ 
ໃນ ນ້ຳ  ໃນ ນັ້ນ ກໍ່ ແມ່ນ ລວມທັງ ປາປະມານ 300 ຫາ 350 ຊະນິດ ພັນ ຊຶ່ງ 
ຖ ືເປນັ ສດັສວ່ນ ສຳຄນັ ຂອງ ຝງູ ປາ ທີ່ ເຄື່ອນ ຍາ້ຍ ໄປມາ ໃນ ໄລຍະ ເສັ້ນທາງ 
ຍາວ ໄກ. ນອກ ນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ມີ ຊະນິດ ພັນ ປາ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຈຳນວນ ຫລວງ ຫລາຍຢູ່ 
ໃນ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຊຶ່ງ ຫາ ກໍ່ ເປັນ ທີ່ ຮູ້ຈັກ ທາງ ວິທະຍາສາດ  ໃນ ນັ້ນ, ກໍ່ 
ລວມມີ ປາ ເໝັ້ນ (Osphronemus exodon)  ແລະ ປາ ໝູ ມັນ ນ້ຳ 
ຈືດ(Botia splendid).  ໃນ ສາຍ ເຊ ແຫ່ງ ນີ້ ມີ ປາ ໃຫຍ່ ຫລາຍ ຊະນິດ 
ເຊັ່ນ ປາຝາ ໄລ (String rays)  ແລະ ປາ ສັກ (Luciocyprinus 
striolatus) ຊຶ່ງ ເປັນ ຊະນິດ ພັນ ຫາ ທີ່ ເລີ່ ມຫາ ຍາກ ມີ ນ້ຳໜັກ ແຕ່ 70 

ຄົນຫາປາຈາກບ້ານເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4, ພາຍໂດຍ: Marcus Rhinelander
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ກິ ໂລ ຂຶ້ນ ໄປ ຫາ 100 ກິ ໂລ  ແລະ 
ຊະນິດ ປາ ເຫລົ່າ ນີ້  ຍັງ ຈະ ມີ ຢູ່  ໃນ ເຂດ 
ນ້ຳ  ເຊ ກອງຕອນ ເໜືອ. ຊະນິດ ພັນ 
ປາ ທັງ ໝົດ ເຫລົ່າ ນີ້  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ໄພ ຄຸກ 
ຄາມ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 
4.
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ 11 ຂອງ ໂຄງການ ເຊ 
ກອງ 4 ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ປະ ຊາ ຊົນ 
ຈຳນວນ 85,000 ຄົນ  ໃນ ແຂວງ 
ເຊ ກອງ  ແລະ 105,000 ຄົນ  ໃນ 
ແຂວງ ອັດຕະປື ທີ່ ອາ ໃສ ການ ຫາ ປາ ໃນ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ເພື່ອ ບໍລິ ໂພ ກ  
ແລະ ສາ້ງ ລາຍ ຮບັ. ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ ໄດ ້ພຈິາລະນາ ວາ່  ແຕລ່ະ ປມີ ີ
ການ ຫາ ປາ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ແຂວງ ອັດ ຕະປື  ແລະ  ແຂວງ ເຊ ກອງ ມີ ເກືອ 
ບ ເຖິງ 10,000  ໂຕນ ຊຶ່ງ ຄິດ ເປັນ ລາຄາ ຕາມ ທ້ອງ ຕະຫລາດ ປະມານ 
18.7ລ້ານ ໂດ ລາ ສະ ຫະລັດຕໍ່ ປີ.
 ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ (IEE) ຂອງ ບໍລິສັດ ນໍ ຄອນ 
ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ລະບຸ ວ່າ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ຈະ ສົ່ງ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຈົນ ສຸດ ສາຍ  ລົງ ໄປ ຈົນ ຮອດ ຈຸດປ່ອງ ໃສ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ. 
ກະ ແສ ການ ໄຫລ ຂອງນ້ຳ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ຢູ່ ແຂວງ ອັດ ຕະປື ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ 
ເຖິງ 84% ສູງ ກວ່າ ປະຈຸບັນ  ແລະ  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ລະດັບ ນ້ຳ ໃນ ລະດູ ຝົນ ຈະ 
ຫລດຸ ລງົ. ຍອ້ນ ວາ່ ເຂື່ອນ ຈະ ຜະລດິ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ 8 ຫາ 16 ຊົ່ວ ໂມງ 
ຕໍ່ ມື້, ບໍລິສັດ ນໍ ຄອນ ຊາວ (Norconsult)  ເວົ້າວ່າ “ກະ ແສ ການ ໄຫລ 
ປະຈຳ ວັນ ຂອງ ນ້ຳ  ແລະ ລະດັບ ນ້ຳ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ” ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໄດ້ ສະ ເໜີ 
ໃຫ້ ພະຍາຍາມ ຮັກສາ ລະບົບ ອຸ ທົກກະສາດ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໂຄງການ ໄວ້ ໃຫ້ 
ຢູ່ ຄື ເກົ່າ  ແລະ ປ່ອຍ ນ້ຳ ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສຸດ  ເພື່ອ ຮັບ ປະກັນ ເຮັດ ໃຫ້ ກະ ແສ 
ການ ໄຫລ ຂອງ ນ້ຳ ຫລຸດ ລົງ  ໜຶ່ງ ສ່ວນສາມ ຂອງ ສະ ເລ່ຍກະ ແສ ການໄຫລ  
ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ສະພາບ ກ່ອນ ມີ ໂຄງການ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຍັງ ບໍ່ ມີ ອັນ 
ໃດ ຈະ ແຈ້ງວ່າ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຈະ ນຳ ເອົາ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄປ 
ປະຕິບັດ ຄື ແນວ ໃດ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ລະບົບ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ເຂື່ອນ ທີ່ ໄດ້ 
ສະ ເໜ ີມາ ນັ້ນ.  ໂຄງການ ຍງັ ຈະ ກໍ່  ໃຫ ້ເກດີ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ລະບບົ ອ ຸທກົກະສາ ດ 
ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ  ໃນ ເວລາ ມີ ການ ບັນຈຸ ນ້ຳ ເຂົ້າ ໃສ່ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳຂອງ ໂຄງການ - ຊຶ່ງ ແມ່ນ ຂະ ບວນການ ທີ່ ຕ້ອງ ໃຊ້ ເວລາ ຫລາຍ ປີ.
 ຢູ່ ໃນ ບົດ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ (IEE) ນັ້ນ ບໍລິສັດ ນໍ ຄອນ 
ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ຄາດ ການ ເອົາ ໄວ້ ລ່ວງ ໜ້າ ວ່າ “ ເຂື່ອນ ເຊ 
ກອງ 4 ຈະ ສ້າງ ບັນຫາ  ແລະ ປິດ ກັ້ນ ເສັ້ນທາງ ເຂື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ ໃນ 
ໄລຍະ ທາງ ຍາວ ໄກຈາກ  ແມ່ນ້ຳຂອງ ຂຶ້ນ ໄປ ຫາ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ແລະ ອາດ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຂາດ ປັດ ໃຈ ກະ ຕຸ້ນ ທີ່ ຈຳ ເປັນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເກີດ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 
ຂອງ ປາ  ເຊັ່ນ ວ່າ ນ້ຳ ຖ້ວມ ໃນ ຕົ້ນ ລະດູ ຝົນ” ປາ ຫລາຍ ຊະນິດ ພັນ ໃນ 
ຈຳນວນ ນີ້  ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ເປັນ ໄລຍະ ທາງ ໄກ ແສນ ໄກ  ຕັ້ງ ແຕ່ ເຂດ ສາມ 
ຫລ່ຽ ມ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ຫລວຽດນາມ  ແລະ ຕົງ ເລ ສາບ ໃນ ປະ 
ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ລວມທັງ ພັນ ປາດຸກ ຫລື ປາປະ ເພດ ມີ ງ່ຽງ(Calfish) 
ຈຳນວນ ໜຶ່ງ  ແລະ ຊະນິດ ພັນ ປາ ໄນ ນອ້ຍ  ແລະ  ໃຫຍ່ (Small & me-
dium cyprinids12) ນັບ ເປັນ ຫລາຍ ໆ ໂລໆ.
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ(EIA) ຂອງ ໂຄງການ ເຊ 
ກອງ 4 ກໍ່ ຄື ກັນ ກັບ ການ ສຶກສາ ສິ່ງ  ແວ ດລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ(IEE) ຕ່າງ ກໍ່ ໄດ້ 
ຄາດ ການ ລວ່ງ ໜາ້ ເອາົ ໄວວ້າ່  ໂຄງການ ນີ້ ຈະ ສົ່ງ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ການ ປະມງົ 

ທັງຢູ່ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ເຂື່ອນ  ແລະ  ເໜືອ ເຂື່ອນ ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ປິດ ກັ້ນ ເສັ້ນທາງ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຕໍ່ ລະບົບ ອຸ ທົກ 
ກະສາ ດ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຄຸນ ນະພບຂອງ ນ້ຳ ຊຶ່ງ ເກີດ 
ຈາກ ຝຸ່ນ ຕະກອນ, ນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຂາດ ອົກ ຊີ  ແລະ ຜົນ ສະທ້ອນ ອື່ນໆ 
ທີ່ ຈະ ຕາມ ມາ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ໃນ ເມື່ອ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຮັບ 
ຮູ້ ວ່າ ບັນຫາ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ   ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຈະ ລົງ ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ປາ ທີ່ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປມາ.  ແຕ່ ກໍ່ ປະກົດ ວ່າ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ບັນ ຫາ ເຫລົ່າ ນີ້ ບໍ່ ໄດ້ 
ນຳ ເອົາ ໄປ ພິຈາລະນາ ກັນ ຢ່າງ ລະອຽດ ຖີ່ ຖ້ວນ ເລີຍ. ຕົວຢ່າງ  ມີ ໃຫ້ ເຫັນ 
ມາ ແລ້ວ ຈາກ ເຂື່ອນ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ຊານ ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດ ນາມທີ່ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ 
ບັນຫາ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ຕັ້ງ  ແຕ່ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ ຈົນ  ເຖິງ ຈຸດ ທີ່ ນ້ຳ ເຊ ຊານ ໄປ 
ປ່ອງ ໃສ່ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ໃນ ພາກ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດ ກຳປູ 
ເຈຍ ຊຶ່ງ ມີ ໄລຍະ ທາງ ຍາວ ກວ່າ ໄລ ຍະທາງ ລະຫວ່າງ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  
ໄປ ຫາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ອີກ ຊ້ຳ.
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຍັງ ໄດ້ ຄາດ ການ ເອົາ ໄວ້ ວ່າ ການ 
ປະມົງ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຕອນ ລຸ່ມ ໃນ ປະ ເທດກຳປູ ເຈຍ ຈະ ຫລຸດ ລົງ 10% 
ຍ້ອນ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ 
ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  ໃນ ນັ້ນ ກໍ່ ລວ ມທັງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຊະນິດ ປາ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປ 
ມາ 15%. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຍັງ ມີ ຄວາມ ຊັດ ເຈນ 
ໜ້ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ທັງ ໝົດ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ຈະ ມີ ຕໍ່ ກຳປູ ເຈຍ 
ຍອ້ນ ວາ່ ຜູ ້ຂຽນ ບໍ່ ໄດ ້ເກບັ ກຳ ເອາົ ສະຖຕິ ິພນົລະ ເມອືງ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ 
ຫລື ທຳ ການ ສຳ ຫລວດ ພາກ ສະໜາມ ຢູ່ ທີ່ ນັ້ນ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ພວກ 
ເຂົາ ໄດ້ ສະ ເໜີ ແນະ ໂດຍ ພາງ ໆ   ໄວ້ວ່າ ປະລິມານ ປາ ທີ່ ອາດ ຈະ ສູນ ເສຍ 
ໄປ ນັ້ນ ມີ ປະມານ 350,000 ກິ ໂລ (10% ຂອງ ຈຳນວນ ປາ ທັງ ໝົດ ທີ່ 
ຫາ ໄດ້), ຄິດ ເປັນ ມູນ ຄ່າ 661,500  ໂດ ລາ ສະ ຫະລັດ ຕໍ່ ປີ.
  ເຖິງ ວ່າ ມີ ປາ ຈຳນວນ ຫລວງ ຫລາຍ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ ສູນ ເສຍ ໄປ ຄື  
ແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ຊົດ 
ເຊີຍ ໂດຍ ກົງ  ແກ່ ຊາວບ້ານ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ. ພຽງ ແຕ່ ມີ ການ ຊີ້ ແນະ ຢູ່ 
ໃນ ການກວ ດກາ ເທົ່າ ນັ້ນ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຮັບປະກັນ ຫລື ງົບປະມານ ສຳລັບ 
ການຊົດ ເຊີຍ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ນອກຈາກ ວ່າ  ເມື່ອ  ໃດ ການ ກວດກາ ພົບ ເຫັນ 
ການ ປະມົງຫລຸດ ລົງ ເທົ່າ ນັ້ນ.  ໃນ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລ້ວ,  ເບິ່ງ ຄື ວ່າການ 
ກວດກາ ບໍ່ ໜ້າ ຈະ ມີ ຂຶ້ນ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ແນະ ໄປ ຍ້ອນ ວ່າ ເວລາ ນີ້  ຍັງ ບໍ່ 
ປະກົດ ເຫັນ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃດໆ ເກີດຂຶ້ນ ເລີຍ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ເກັບ ກຳ ຖານ 
ຂໍ້ ມູນ ໃນ ການ ກະກຽມ ໃຫ້ ແກ່ ວຽກ ງານ ນີ້.

ການ ຄາດ ການ ລ່ວງ ໜ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະມົງ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ
ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ສະຖິຕິ ການ ຈັບ ປາ ຈາກ 
ເຂື່ອນ ນ້ຳ ງື່ມ  ເພື່ອ ຄາດ ຄະ ເນ ລ່ວງ ໜ້າ ສະ ເລ່ຍການ ຫາ ປາ ໃນ ເຂດ ອ່າງ 

“ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ເຄີຍ ໄດ້ງີນກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຈາກ ເຂື່ອນຕໍ່ ນ້ຳກອງ. 
ບໍລິສັດ ມີ ແຕ່ ບອກ ພວກ ເຮົາ ວ່າ: ພວກ ເຮົາ ຄວນ ຈະ ດີ ໃຈ ວ່າ ໂຄງການພັດທະນາ 
ຈະ ເຂົ້າ ມາ ໃນ ເຂດ ຂອງ ພວກ ເຮົາ.  ພວກ ເຮົາ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ງິນ ຂ່າວແນວ ໃດກ່ຽວ 
ກັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຕໍ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ທີ່ ເກີດ ມາ ຈາກ ເຂື່ອນພວກ ເຮົາ
   ໄປ ກໍ່ ຈະ ໄດ້ ຍົກ ຍ້າຍຄື ກັນ”

- ແມ່ຍິງ ເຜົ່າ ບຣາວ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ນ້ຳ ຕອນ ລຸ່ມ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ກອງ
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ເກັບ ນ້ຳມາ ເປັນ 20 ກິ ໂລ/ຄົນ/ປີ ຫລື ປະມານ 275  ໂຕນ/ປີ  ໂດຍ ຄິດ 
ເປັນ ມູນ ຄ່າ 520,000 ໂດ ລາ ສະຫະລັດ.15  ແຕ່ ຜູ້ ຂຽນ ເອງ ຮູ້ ສຶກວ່າ 
ເປັນ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ສຳຄັນລະ ຫວ່າງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ 
ສອງ ແຫ່ງ ນີ້ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ: ນ້ຳ ງື່ມ 1  ເປັນ ອ່າງ  ເກັບນ້ຳ ທີ່ ຂ້ອນ ຂ້າງ ກວ້າງ  
ແລະ ຕື້ນ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ນັ້ນອາດຈະ ເລິກ  ແລະ  ແຄບ. 
ປະກດົ ວາ່ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ຈະ ເບິ່ງ ຂາ້ມ ຄວາມ ຈງິ ທີ່ 
ວາ່ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ເຊ ກອງ 4 ຈະ ເປນັ ອາ່ງ ທີ່ ມ ີນ້ຳຂາດ ອກົ ຊ ີຍອ້ນ ຂະໜາດ  
ແລະ ຄວາມ ເລິກ ຂອງ ອ່າງ ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່າ  ແຮງ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ  
ເພື່ອຄ້ຳ ຈູ ນຝູງ ປາ ຈຳນວນ ມະຫາສານ ນັ້ນຫລຸດ ລົງ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. 
ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ສະ ສົມ  ແລະ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ ກໍ່ ຍັງ ເປັນ ການ ຕີ ລາຄາ ທ່າ ແຮງ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ ສຳ ລັບ ການ ພັດທະນາ ການ ປະມົງ ນັ້ນ ສູງ ເກີນ ໄປ. ຖ້າ ອີງ ໃສ່ ປະສົບ 
ການ ທີ່ ມີ ມາ ແລ້ວ ກັບ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ອື່ນ ໆ   ໃນ ເຂດ ພາກ ພື້ນ.  ໃນ ຄວາມ ຈິງ 
ນັ້ນ, ການ ຈບັ ປາ ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ເຊ ກອງ 4  ແຫງ່ ນີ້ ອາດ ຈະ ມ ີໜອ້ຍ 
ກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນ ປາ ທີ່ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ລ່ວງໜ້າເອົາ ໄວ້.

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຊະນິດ ພັນ ສັດ ທີ່ ສຳຄັນ ອື່ນໆ
  ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ຈະ ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ ຜນົ ກະທບົ ທີ່ ຮາ້ຍ ແຮງ ຕໍ່ ສດັປາ່. ຫາດ ຊາຍ 
ຍາມ ແລງ້ ເປນັ ສາຍ ຍາວ ຢຽດ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ແມນ່ ຖິ່ນ ອາ ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ 
ສຳຄັນຂອງຈຳນວນ ຊະນິດ ພັນ ນົກ ນ້ຳ  ເຊັ່ນ ນົກ ນາງ ນວນ ນ້ຳ, ນົກ ຂາ 
ຍາວ, ຈຳ ພວກ ນົກຍາງ, ນົກ ນາງ ນວນ ນ້ຳ (River Tern), ນົກ ຂາ 
ຍາວ ຈຳພວກ ນກົຍາງ (Small Pratincole), ນກົ ເປດັ ນ້ຳ(Great 
thick-knee), ນົກຍາງ (Little-ringed Plover)  ແລະ ນົກ ກະ 
ແດບ ເດົ້າ (Mekong Wagtail). ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ລະບົບ ເຂດ 

ລຸ່ມ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຍ້ອນ ການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 ແລະ  ເຂື່ອນອື່ນໆ 
ໃນ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຊາຍ ຫາດ ແຄມ ນ້ຳ ທີ່ ເປັນ ຖິ່ນ ຢູ່  
ແລະ  ເຮືອ ນຮັງ ຂອງ ຝູງ ນົກ ນ້ຳ  ແລະ ສາມາດ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຝູງ ນົກ ນ້ຳ 
ອີກ. ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ກໍ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ການ ຕາຍ ຂອງ ນົກ ນ້ອຍ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ ເພີ່ມ 
ສູງ ຂຶ້ນ ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ລະດັບ ນ້ຳ ສູງ ຂຶ້ນ. ນອກຈາກ ນີ້, ສັດ ນ້ຳ ຊະນິດ ອື່ນ ໆ   
ເຊັ່ນ ປາຝາ   ແລະ ປາ ຂ່າ - ປາ ໂລມາ ນ້ຳ ຈຶດ(Irawaddy Dol-
phin) ທີ່ ລອຍ ຈາກ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ   ເຂື່ອນເຊ ກອງ 4  ຂຶ້ນ ໄປ ສູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳ 
ໃນ ປະຈຸ ບັນຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ຈາກ ໂຄງການ.

ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ
ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນ ປະ ຈຳພາກ ພື້ນ ຂອງ ລັດ ເຊຍ (Region Oil Com-
pany of Russia)  ເປັນ ບໍລິ ສັດທີ່ ມີ ຄວາມ ລືກລັບ, ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ມີ 
ລະບົບ ເວ ບ ໄຊ (Website)  ແລະ  ເປັນ ການ ຍາກ ທີ່ ຈະ ຊອກ ຫາ ຂໍ້ ມູນ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ດຳ ເນິນ ງານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.  ເມື່ອ ຖືກ ຖາມ ຈາກ ທີ່ ປຶກສາ 
ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມກ່ຽວ ກັບຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ຂອງ 
ບລໍິສດັ ນ້ຳມັນ ປະ ຈຳພາກ ພື້ນ ຂອງ ລດັ ເຊຍ, ຜູ ້ອຳນວຍ ການ ຝາ່ ຍບໍລຫິານ 
ຂອງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ  ແລະ ນ້ຳ ກອງ ກໍ່ ໄດ້ ບອກ ວາ່ ຄວາມ ເປນັ ມາ ຂອງ 
ບໍລິສັດ ເປັນ  “ສິ່ງລືກລັບ” ນອກຈາກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ເຖິງ ຜົນ ກະທົບ ຂ້າມ ຊາຍ 
ແດນ ຂອງ ໂຄງ ການ ເຊ ກອງ 4  ແລ້ວ ກໍ່ ບໍ່ ປະກົດ ເຫັນ ມີການສຶກສາ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ (IEE) ຫລື ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
(EIA) ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດ ໃນ ປະ ເທດ ກຳ ປູ ເຈຍ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ພາຍຫລັງ ທີ່ ມີ 
ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ໄດ້ ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດ ລົງ ແລ້ວ, ປະກົດ 
ວ່າ ບໍລິ ສັດນໍ ຄອນ ຊາວ (Norconsult)  ໄດ້ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ ກຳມາ ທິການ 
ແມ ່ນ້ຳຂອງ ແຫງ່ ຊາດ ລາວ ແຈງ້ ໃຫ ້ຝາ່ ຍກຳປ ູເຈຍ ຊາບ ເຖງິ ຜນົ ກະທບົ ບໍ່ 
ດີ ທີ່ ຄ່ດວ່າ ຈະ ເກີດ ຈາກ ໂຄງ ການ  ເຂື່ອນເຊກອງ 4.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, 

ເຮືອນດັ້ງເດີມຂອງເຜົ່າຕະເນີນ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນເຊກອງ 4 ປະມານ 1ກິໂລແມັດ, ພາບໂດຍ: ນົກຂະໝີ້ນ.
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ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ ນ້ຳຂ ອງ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ  ແລະ ກ່າວ 
ວ່າ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເຖິງ ເວລາ ທີ່ ຈະ ແຈ້ງ ໃນ ຝ່າ ຍກຳປູ ເຈຍທີ່ ເປັນ ຄູ່ ກໍລະນີ ຊາບ 
ເທື່ອ . ຈົນ ມາ ຮອດ ເດືອນ ພຶດ ສະ ພາ 2008, ຄະນະ ກຳມາ ທິການ  ແມ່ 
ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ກຳປູ ເຈຍ   ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ ພວກ ຕົນ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຮັບ “ບົດ 
ລາຍ ງານ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ  ແຜ ນພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຊ ກອງ ຂອງ 
ລາວ”16  ເຖິງ ວ່າການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ 
ດັ່ງກ່າວນີ້  ໄດ້ ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດ ແລ້ວ ກໍ່ຕາມ .
 ປະກົດ ວ່າການ ປະຊຸມປຶກສາ ຫາລື ໃນ ວຽກ ງານ ໂຄງການ  ໄດ້ ສະ 
ເໜີ ທັດສະນະ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຈິງ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ຊຶ່ງ ບໍ່ ຍາມ ຮັບ ຮູ້ເຖິງຜົນ 
ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຂອງ ເຂື່ ອນ ເຊ ກອງ 4 ທີ່ ຈະ ມີ ຕໍ່ ຊັບພະຍາ ກອນ  ແລະ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວບ້ານ. ພະນັກງານ ແຂວງ ເຊ ກອງ ຫລາຍ ຄົນ ຍັງ 
ຄົງ ມີ ຄວາມ ຫວັງ ເລື່ອນລອຍ ຢູ່ ວ່າ ໂຄງການ ຈະ ຊ່ວຍ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນລຸ ເປົ້າ 
ໝາຍ ຫລດຸຜອ່ນ ຄວາມທກຸ ຍາກ ໄດ ້ຫລ ືບໍ່  ໂດຍ ໄດ ້ຊີ້ ໃຫ ້ເຫນັ ວາ່ ພວກ ເຂາົ ບໍ່ 
ເຄີຍ  ໄດ້ ຍິນ ບັນ ຫາ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ເຂື່ອນ. ຕົກ ມາ ຮອດ ທ້າຍ ປີ 2008,  
ໂດຍ ອ້າງ ເຖິງ ຄຳ ເວົ້າ ຂອງ ທ່ານ ລຽງ ຄຳ ພູນ ຮອງ ເຈົ້າ ແຂວງ ທີ່ ເວົ້າ 
ວ່າ  ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຈະ ສະໜອງນ້ຳ ຊົນລະປະທານ 
ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ຍັງ ຈະ ສະໜ ອງ  ແຫລ ່ງການ ປະມົງ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ທ້ອງ 
ຖິ່ນ   ໃນ ໄລຍະ ຍາວ ນຳ ອີກ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ປາ  ຈະ 
ສະໜອງ ລາຍຮັບ ເພີ່ມ ເຕີມ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຊາວ ກະ ລຶມ  ແລະ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫ້ພວກ ເຂົາ ຫລຸດ ພົ້ນ ອອກ ຈາກ ເສັ້ນ ກຳນົດ ຄວາມທຸກ ຍາກ.17 ປະກົດ 
ວ່າ ທ່ານ ລຽງ ຄຳ ພູນ ຮອງ ເຈົ້າ ແຂວງ ຍັງບໍ່ ຮູ້ ວ່າ  ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4 
ບໍ່ ໄດ ້ເອາົ ວຽກ ງານ ຊນົລະປະທານ ເຂົ້າ ຢູ ່ໃນ ແຜນ ຂອງ ໂຄງການ  ແລະ ກໍ່ 
ບໍ່ ຮູ ້ເລຍີ ວາ່ ໂຄງການນີ້ຈະ ເຮດັ ໃຫ ້ປະລມິານປາ ໃນ ແຂວງ ຂອງ ເພີ່ນ ຫລດຸ 
ລງົ ຢາ່ງ ຫລວງຫລາຍ  ແທນ ທີ່ ຈະ ຊວ່ຍ ເພີ່ມ ປະລມິານ ປາ ໃຫ ້ຫລາຍ ຂຶ້ນ ດັ່ງ 
ເພີ່ນ ເຂົ້າ ໃຈ ນັ້ນ.

ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5
ຂໍ້ ມູນ ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງ ການ ເຊ ກອງ 5 ມີ ໃຫ້ ເຫັນ ພຽງ ແຕ່ ເລັກ 
ໜ້ອຍ ເທົ່າ ນັ້ນ.  ໃນ ປີ 1999, ການ ສຶກສາວິ ໄຈ ໂດຍ Halcrow  ໄດ້ ຊີ້ 
ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ ຂອງ ສັດປ່າ ໃນ  ເນື້ອ ທີ່ 135ກິ ໂລ ແມັດ ມົນທົນ ຈະ 
ຖືກນ້ຳ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5 ຖ້ ວມ  ແລະ ບັນຫາ ໄພ ນ້ຳ 
ຖ້ວມ ນີ້ ຈະ ເປັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ຕໍ່ ຊີວະ ນາໆ ພັນ ໃນ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ. ດຽວ ນີ້ ຄາດ 
ວາ່ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 5 ນີ້ ຈະ ມ ີຂະໜາດ ໃຫຍ ່ກວາ່ທີ່ Hal-
crow  ໄດ ້ຄາດ ຄະ ເນ ເອາົ ໄວ ້ກອ່ນ  ແລະ ຈະ ມ ີຂະໜາດ ຍາວ  ແລະ  ແຄບ 
ຊຶ່ງ ຈະ ເປນັ ຜນົ ສະທອ້ນ ຫລວງ ຫລາຍ ຕໍ່ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ໃນ ໄລຍະ ອນັ ຍາວ 
ຢຽດ.  ໂດຍ ອີງ ຕາມ Halcrow,   ໂອກາດ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ເຖິງ 90% ວ່າ 
ຈະ ຕ້ອງ ໃຊ້ ເວລາ ຫລາຍ ກວ່າ 3ປີ  ເພື່ອ ຈະ ເອົາ ນ້ຳ ເຂົ້າ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ເຊ 
ກອງ 5   ໃຫ້ ສຳ ເລັດ.18
 ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4,  ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5 ຍັງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜົນ ກະທົບ 
ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ບໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງ ຈາກ ເຂື່ອນ ທີ່ ສ້າງ 
ຂຶ້ນ ມາ ກ່ອນ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກອງ,  ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5 ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ລະບົບ ນິ ເວດ  
ແລະ ການ ປະມົງ ຂອງ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ຕອນ ລຸ່ມ  ແລະ ຕອນ ເໜືອ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ 
ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫລວງຫລາຍ. ນ້ຳ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ ເກີດ ການ 
ຂາດ ອົກ ຊີ.  ເພາະສະ ນັ້ນ, ມັນ ບໍ່ ໜ້າ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຈະ 
ສາມາດ ຊ່ວຍ ຄ້ຳ ຈູ ນຝູງ ປາ ຈຳນວນ ມະຫາສານ ໄດ້. ນອກ ນັ້ນ ກໍ່ ຈະ ມີ ຜົນ 
ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ໂດຍ ກົງ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃຕ້ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ເຊ 
ກອງ 4.  ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ເປັນ ອັນ ຕະລາຍ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ  
ເກີດ ຂຶ້ນ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ມີ ລະບຽບ ການ ປ່ອຍ 
ນ້ຳ ຈາກ ເຂື່ອນ ລວມທັງລະບຽບ ການ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳ ເຂົ້າ 

ສູ ່ຄອງ ນ້ຳ ແຄບ ກອ້ງ ເຂື່ອນ  ໃນ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ. ປະຊາຊນົ ຜູ ້ທີ່ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະທບົ 
ຈາກ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5 ສ່ວນ  ໃຫຍ່  ແມ່ນ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ທີ່ ທຸກ ຍາກ 
ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງ ເຊັ່ນ  ເຜົ່າ ກະ ຕູ່. ສະ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຈະ 
ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ເປັນ ພິ ເສດ.
 ບໍລິສັດ Halcrow ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ ການ ເຂົ້າ ຫາ ຂໍ້ ມູນ 
ປະຊາກອນ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ເກບັ ນ້ຳ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5 ພອ້ມ ກບັ ຂໍ້ ມນູ ຕວົ ເລກ 
ປະຊາຊນົ ທີ່ ທາງ ບລໍສິດັ ມ ີກໍ່ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ  ແຕ ່789 ຄນົ  ໄປ  ເຖງິ 1,728 
ຄົນ. ບາງ ບ້ານ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ ທີ່ ໄດ້ ຖຶກຍົກ ຍ້າຍ 
ອອກ ໄປ ໃນ ບໍ່ ເທົ່າ ໃດ ປີຜ່ານມາ  ແລະ ບາງ ບ້ານ ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ແລ້ວ ກໍ່ ກັບ 
ຄືນ ມາ ບ້ານ ເກົ່າ ຂອງ ຕົນ. ປະຊາຊົນ ປະມານ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສາມ ທີ່ ຖືກ ຂັບ ໄລ່ 
ອອກ ໄປ ຈາກ ບ້ານ ໜຶ່ງ ໃນ ເຂດ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ເຊ ກອງ 5 ພາຍ ໃນ ປີ ດຽວ ກໍ່ 
ເສຍ ຊີວິດ ໄປ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຍ້ອນ ພະຍາດ ໄຂ້ປ່າ19  ເໜືອ ນດັ່ງ ໂຄງການ 
ເຊ ກອງ, ຜູ້ ທີ່ ຖຶກຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ ບ່ອນ ໃໝ່ ຈາກ ເຂດ ໂຄງການ 
ຕັ້ງ ແຕ່ ຊຸມ ປີ 1990  ເປັນ ຕົ້ນມາທັງ ໝົດນັ້ນ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍ ຄົບ ຖ້ວນ ຈາກ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ຜູ້ ພັດທະນາ ໂຄງການ   ໃນ ເມື່ອ 
ວາ່ພວກ ເຂາົ  ໄດ ້ຍກົຍາ້ຍ ໄປ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ສດຸ ການ ຍກົຍາ້ຍ ຂອງ ເຂາ ເຈົ້າ ກໍ່ 
ແມ່ນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ນອນ ຢູ່ ໃນ ແຜນການ ຂອງ ເຂື່ອນ.
 ໃນ ປີ 1995,  ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ເຊ ຊັບ ຖືກ ຈັດ ຢູ່ ໃນ ປະ ເພດ ທີ ສາມ 
ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ ຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງ ການ ອະນຸ ລັກ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ  ໃນ 
ລາວ.  ແຕ່ ວ່າ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 5 ຊ້ຳພັດ ຕີ ລາຄາ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ເຂດ ອະນຸລັກ 
ແຫ່ງ ນີ້ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ ຍ້ອນ ໂຄງການ ໄດ້ ເປີດ ໂອ ກາດການ ເຂົ້າ ເຖິງ ປ່າ 
ສະຫງວນ ເຊ ຊັບ  ໂດຍ ຜ່ານ ເສັ້ນທາງ ໂຄງການ  ແລະ ຕາມ ມາ ດ້ວຍ ກຸ່ມ 
ກຳມະກອນ ກໍ່ສ້າງ  ເປັນ ຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ.  ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ປ່າ ສະຫງວນ ເຊ ຊັບນີ້ ຈະ ຖືກ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ ສາຍ ນ້ຳ ແຄບ ຂອງ ອ່າງ ເກັບ 
ນ້ຳ ຈະ ຕັດ ແຍກ ປ່າ ສະຫງວນ ອອກ ຈາກ ກັນ ເປັນ ສອງ ສ່ວນ.  ເຂື່ອນ ເຊ 
ກອງ 5 ຍັງ ຈະ ບັງຄັບ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາ ໃສ ໃນ ເຂດ ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ ໃກ້ໆ ກັບ 
ສວນ ທຳ ມະ ຊາດ20  ແຫ່ງ ນັ້ນ ອອກ ໄປ ໂດຍ ພາລະ ການ.

ພາກ ສະຫລຸ ບ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
 ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  ແລະ  ເຊ ກອງ 5 ຈະ ພາ ໃຫ ້ເກດີ ຜນົ ກະທບົ ຫລວງຫລາຍ, 
ລ້າງຜານ ວິຖີ ຊີວິດ  ແລະ ຖານ ຊັບພະຍາກ ອນຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ 
ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ  ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳຂອງ ເຂື່ອນ.  
ເຂື່ອນ ເຫລົ່ານີ້ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ການ ປະມົງ ໃນ ອ່າງ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ໃນ ລາວ  ແລະ 
ກຳປູ ເຈຍ ຫລຸດ ລົງ ເປັນ ຈຳນວນ ຫລວງ ຫລາຍ . ນອກຈາກ ນັ້ນ, ກໍ່ ຍັງ ສົ່ງ 
ຜົນ ສະ ທ້ອນ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ການ ປະມົງໃນ ເຂດອື່ນໆ ຂອງ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ກໍ່ ຄື 
ແມ່ ນ້ຳຂອງ  ແລະ ສາຂາ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ໃນ ລາວ, ກຳປູ ເຈຍ,  ໄທ  ແລະ 
ຫວຽດນາມ ນຳ ອີກ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຜ່ານ ມາ ນີ້ ທ່ານ ຮອງ ເຈົ້າ 
ແຂວງ ເຊ ກອງ  ແລະ ອັດ ຕະປື  ໄດ້ ບອກກັບ  ໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ ວ່າ 
“ ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ 
ປັບປຸງ ເງື່ອນ ໄຂ ຊີວິ ດການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ຈະ 
ປະກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ 
ຂອງ ປະ ເທດ21” ການ ເບິ່ງ ໂລກ ໃນ ແງ່ ດີ ເກີນ ໄປ  ໂດຍ ຮູ້ ບໍ່ ເຖິງ ການ ຄື 
ແນວ ນີ້ ມັ ນ ບົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ເຫັນ ໂລດ ວ່າ ບໍລິສັດ ນ້ຳມັນປະຈຳ ພາກ ພື້ນ ຂອງ 
ລັດ ເຊຍ (Region Oil Company of Russia) ຂາດ ຄວາມ 
ພ້ອມ ຂະໜາ ດ ໃດ, ພະນັກງານ ລັດ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຈະ ດຳ ເນີນ 
ການ ແນວ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ  ແລະ ຈະ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ກັບ 
ຜົນ ສະ ທ້ອນ ຕາມ ມາ ຈາກ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4  ແລະ 5  ເຫລົ່າ ນີ້.



ການເພີ່ມທະວີພະລັງງານໄຟຟ້າ  |   7 7  

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນ ະ
ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ຈາກ ເຂດ ອ່າງ  ເກັບ ນ້ຳ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 4  
ແລະ 5 ນັບ ແຕ່ ຕົ້ນ ຊຸມ ປີ 1990 ຄວນ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ເໝາະ ສົມ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ຈາກ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ 
ຍອ້ນ ວາ່ ພວກ ເຂາົ ເຫລົ່າ ນັ້ນ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ສດຸ ກໍ່ ໄດ ້ຖ ືກຍກົຍາ້ຍ ອອກ ໄປ ກອ່ນ  
ທີ່ ການ ພັດທະນາ ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ໃຫ້ ເຂົາ ອອກ ໄປ.
 ອີງ ໃສ່ ຜົນ ສະທ້ອນ ທີ່ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ຈາກ 
ໂຄງການ ເຫລົ່າ ນີ້ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ການ ປະມົງ ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ແລະ ສາຂາ ຂອງ 
ມັນ ນັ້ນ ຈິ່ງ ເຫັນ ສົມຄວນ ນຳ ເອົາ ແຜນ ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4  
ແລະ 5 ມາ ພິຈາລະນາ ທົບ ທວນຄືນ ໃໝ່  ແລະ ຄວນ ຊອກ ຫາ ຊ່ອງ ທາງ 
ໃໝ່ ທີ່ ດີກ ວ່າ.ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ຄວນ ທຳ ການ 
ປຶກສາ ຫາລື ຢ່າງ ຈິງ ໃຈ ກັບ ປະ ເທດກຳ ປູ ເຈຍ  ແລະ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອື່ນໆ 
ໃນ ພາກ ພື້ນ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຂ້າມ ຊາຍ ແດນ ຂອງ ໂຄງການ ເຊ ກອງ 
4. ຖ້າວ່າ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ, ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຈາກ 
ໂຄງການ ກໍ່ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ກວ້າງຂວາງ  ເທົ່າ 
ທີ່ ສາມາດ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ດ້ວຍ ວິທີ ການ ເຈລະຈາ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ຍຸດ ທະ ສາດ 
ການ ຄມ້ຄອງ ລະບບົ ອ ຸທກົ ກະສາ ດ ໃນ ແມ ່ນ້ຳ ຫລ ື ໃນ ເຂດ ບລໍ ິເວນ ນ້ຳ  ເພື່ອ 
ຮັກສາ ລະບົບ ນິ ເວດ ວິ ທະຍາ  ແລະ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ລະບົບ. ຄວນ ຮັບປະກັນ 
ການ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ 
ໂຄງການ ທັງ ຢູ່ ໃນ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ.
 ຄວນ ໃຫ້ ມີ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະມົງ ກ່ອນ ຈະ ດຳ ເນີນ 
ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ໃດໆ ທັງ ໝົດ  ແລະ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ຄວນ ດຳ ເນີນ ການ 
ກວດກາ ຫລັງ ການ ກໍ່ສ້າງ ສຳ ເລັດ ລົງ  ເພື່ອ ກຳນົດ ໃຫ້ ເຫັນ ຂະໜາ 
ດການ ຫລຸດ ລົງ ຂອງ ການ ປະມົງ  ແລະ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ແກ່ 
ຊາວບ້ານ ຕາມ ນັ້ນ. ຜົນ ຜະລິດ ຈາ ກການ ປະມົງ ທີ່ ຄາດ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ 
ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ເຊ ກອງ 4 ຫລາຍ ເກີນ ໄປ ນັ້ນ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ນຳ ມາ ຄິດ ໄລ່ ຄືນ 
ໃໝ່  ເພື່ອ ກຳນົດ ໃຫ້ ເຫັນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊັດ ເຈນ  ເຖິງ ຜົນ ຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ 
ການ ສູ ນ ເສຍ ສຸດທິ ດ້ານ ການ ປະມົງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່.
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20 Stenmetz, R., Stones, T.  ແລະ ChanArd, T., “ການ ສຳ ຫລວດ ຂອງ 
ລະບົບ ວິ ເວດ ຂອງ ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ ໃສ, ສັດປ່າ  ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ຊີວະ ນາ ໆ  
ພັນ ແຫ່ງ ຊາ ດ ເຊ ຊັບ,  ແຂວງ ສາລະ ວັນ ສປປ ລາວ” ກອງ ທຶນ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ ໂລກ - 
WWF (ບາງກອກ, ປະ ເທດ ໄທ: 1999)

21 “ ເຂື່ອນ ເຊ ກອງ 4 ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ” ໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາ ຍ

*  ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ຜູ້ ຂຽນ, Nok Khamin  ແມ່ນ ນາມ ປາກກາ
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ບັນຫາສຳຄັນທີໜ້າເປັນຫວ່ງ
n ປະຊາຊົນເຜົ່າບຣາວທີ່ອາ ໃສຢູ່ໃນເຂດ 

ໂຄງການ ໄດ້ຖືກລັດຖະບານລາວຍົກ 
ຍ້າຍໜີມາໄດ້ນານກວ່າ ໜຶ່ງທົດສະວັດ 
ແລ້ວ. ບັນຫາສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນເຫດຜົນ 
ຂອງການປະຕິບັດໂຄງການລົບລ້າງ 
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການກະ 
ກຽມກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກອງ 1 
ການດຳເນີນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄປ 
ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃໝ່ ໃນຄັ້ງນີ້ເປັນໄປດ້ວຍ 

 ຄວາມລຳບາກ ແລະ ພວກເຂົາຍັງມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ປັບຕົນເອງ ເຂົ້າກັບສະພາບທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໜ່ແລະການປ່ຽນແປງ 
ດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ຊາວບ້ານຍັງມີຄວາມກັງວົນ ຢູ່ວ່າພວກເຂົາ 
ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈາກນັກພັດທະນາໂຄງການ 
ນ້ຳກອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າການດຳລົງ ຊີວິດຂອງຕົນ ຈະມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມອີກ.

n ມີປະຊາຊົນເຜົ່າບຣາວຈຳນວນປະມານ 1,612 ຄົນ, ອາ ໃສຢູ່ໃນ 
ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ນັບແຕ່ທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນລຽບລົງໄປ ຕາມສາຍນ້ຳກອງ. 
ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ໂຄງການກໍ່ຍັງບໍ່ມີມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບ ຫລື ແຜນການ ຊົດເຊີຍໃດໆ ເພື່ອສະເໜີແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນ 
ເຂດລຸ່ມນ້ຳໂຄງການເຊກອງ 1 ການ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດ
ລ້ອມໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາ ກ່ຽວກັບການຫາປາ 
ແຕ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປະມົງ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບກຳ ກ່ອນ 
ທີ່ຈະມີການພັດທະນາໂຄງການ.

n ປະຊາຊົນເຜົ່າບຣາວ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການນ້ຳກອງ 1 
 ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນພຽງພໍ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກ 

ເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ພວກ 
ເຂົາຈະໄດ້ຊົມ ໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນ.

n ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ທີ່ຈະມີຕໍ່
 ນ້ຳເຊກອງ ທາງດ້ານທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດກຳ
 ປູເຈຍນັ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ກໍ່ບໍ່ທັນ
 ມີການສະເໜີ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍແກ່ຊຸມຊົນກຳປູເຈຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
 ກະທົບຈາກໂຄງການແຕ່ຢ່າງໃດ.ໃນຂະບວນການວາງແຜນ
 ໂຄງການນັ້ນ ລັດຖະບານປະເທດກຳປູເຈຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮູ້ເຫັນນຳ 

ແລະ ຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃດໆ ຈາກລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບ 
ໂຄງການນ້ຳກອງ 1 .

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກອງ 1 ຈະຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນແມ່ນ້ຳກອງ ຢູ່ເມືອງພູວົງ 
ແຂວງອັດຕະປື ໃກ້ໆກັບຊາຍ ແດນລາວ - ກຳປູເຈຍ. ຕາມການຄາ
ດຫວັງເອົາໄວ້ແຕ່ນານແລ້ວວ່າ ຕະຫລາດສຳຄັນຂອງກະແສໄຟຟ້າ 
ຈາກເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ແມ່ນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. 
ສ່ວນປະເທດໄທນັ້ນ ຫາກໍ່ໄດ້ນຳມາເພີ່ມ ເຂົ້າໃນບັນຊີຕະຫລາດຜູ້ຊົມ 
ໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນເຊກອງ 1 ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ສ່ວນໃນລາວ 1 
ນັ້ນ ຄາດວ່າ ຈະມີຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ພຽງແຕ່ 10% 
ເທົ່ານັ້ນ.
 ໃນປີ 2003, ຄະນະກຳມະການພະລັງງານແຫ່ງຊາດລາວ 
ໄດລ້າຍງານວາ່ ໂຄງການນ້ຳກອງ 1 ເປນັໂຄງ ການທີ່ບໍ່ມຄີວາມຄງົຕວົ 
2 ຢູ່ໄດ້ນານເທົ່າໃດ ແຕ່ວ່າໂຄງການນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ 
ເປັນໂຄງການ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ ເພາະຄາດວ່າຈະ ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ຈດັສນັປະຊາຊນົເລຍີ ໃນເດອືນທນັວາ ປ ີ2005 ຜາ່ນມານັ້ນ ບລໍສິດັ 
ນ້ຳມັນຂອງລັດເຊຍປະຈຳພາກພື້ນຈຳກັດ ( Russian Region 
Oil Co. Ltd ) ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລັດ
ຖະບານລາວ ເພື່ອທຳການສຳຫລວດຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ ຂອງເຂື່ອນ3 
ນ້ຳກອງ 1 ແລະ 3 ໂດຍໃຊ້ເວລາ 18 ເດືອນ ຕໍ່ມາໃນເດືອນຕຸລາ 
ປີ 2006 ບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າ 
ໃຈຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ 4 ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳກອງ 1 ທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ສູງ
ເຖິງ 240 ເມກາວັດ. ໃນເວລານີ້ຍັງ ບໍ່ທັນມີແຜນການສະເພາະ 
ເພື່ອພັດທະນາເຂື່ອນນ້ຳກອງ 3 ແຕ່ວ່າບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ 
ກັບການສຳຫລວດໂຄງການນ້ຳກອງ 2 ຊ້ຳພັດໄດ້ເຊັນກັນໄປຮຽບຮ້ອ
ຍແລ້ວກັບນັກລົງທຶນຫວຽດນາມຊື່ວ່າ ກາວິໂກ ໃນເດືອນເມສາ 2008

ກໍລະນີສຶກສາ 7: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳກອງ 1
ສະເໜີໂດຍ: ນົກຂະໝິ້ນ

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳກອງ 1 ແມ່ນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນແຫ່ງທຳອິດໃນສາຍນ້ຳກອງ. ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ ຈະມີຜົນ 
ສະທ້ອນຕໍ່ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ທາງຕອນໃຕ້ລົງໄປຈຸດພົບກັນກັບນ້ຳເຊກອງ ແລະ ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ນ້ຳເຊກອງໃນ ເບື້ອງ ລາວ  ແລະ 

ຈຳປູເຈຍນຳອີກດ້ວຍ. ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍອາໃສຢູ່ໃກ້ນ້ຳກອງ ຈະໄ ດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍດ້ານການປະມົງ, ບັນຫາຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ 
ສວນຜັກແຄມນ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່າຫລາຍພາກສ່ວນພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະເປັນໂຄງການມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີຜົນກະທົບກໍ່ຕາມ ແຕ່ການ 
ສຳຫລວດທີ່ດຳເນີນໄປໃນຕົ້ນປີ 2008 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ແນ່ນອນວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫລີກລ່ຽງ
ບໍ່ໄດ້.

“ພວກ ເຮົາ ເຄີຍ ໄດ້ ງີນ ແຕ່ ວ່າ ໂຄງການ ນີ້ ດີ  ແລະ ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ເຄີຍ ເຫັນ
 ເຂື່ອນ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ແນວ ນີ້ ມາ ກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງ ບໍ່ ຮູ້ ຄາດ ຄິດ ວ່າ ມີ ຫຍັງ
ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ”

-ຜູ້ ຊາຍ ເຜົ່າ ບຣາວ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ເຂດ ນ້ຳຕອນ ລຸ່ມ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ກອງ
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ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2007 ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງປະ 
ເທດນອກແວຊື່ວ່າ ນໍຄອນຊາວ ( Nor consult ) ໄດ້ທຳການສຶກ
ສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ( IEE ) ຂອງໂຄງການນ້ຳກອງ 1 ສຳ 
ເລດັລງົ ໂຄງການນີ້ ຈະປະກອບດວ້ຍເຂື່ອນທີ່ມຄີວາມສງູ 80ແມດັ ແລະ 
ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 150 ເມກາວັດ. ຄາດວ່າ 
ອ່າງເກັບນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 21.8
ກິໂລແມັດມົນທົນ ແລະ ອ່າງຈະມີຄວາມຍາວຈາກຫຼັງເຂື່ອນຂຶ້ນໄປເຖິງ
30 ກິໂລແມັດ ຊື່ງຈະກາຍເປັນອ່າງທີ່ມີຄວາມຍາວ, ເລິກປະກອບດ້ວຍ 
ຫລາຍລະດັບນ້ຳ ແລະ ມີນ້ຳຂາດອົກຊີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປາໃນອ່າງບໍ່ສາ 
ມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້6
 ໃນປີ 2008 ບໍລິສັດນໍຄອນຊາວ ( Nor consult ) ໄດ້ສຳ 
ເລັດຮ່າງຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ. ຈາກນັ້ນ,ບໍລິສັດນ້ຳມັນຂອງລັດ 
ເຊຍປະຈຳ ພາກພື້ນຈຳກັດ (Russian Region Oil Co . Ltd) 
ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີເອກະສານເຫລົ່ານີ້ ຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງ
ຂຽນບົດລາຍງານຢູ່ນີ້, ນັກລົງທຶນກຳລັງລໍຖ້າ ການອະນຸມັດຈາກລັດ 
ຖະບານລາວຢູ່ ເພື່ອ ດຳເນີນການຕາມໄລຍະການກໍ່ສ້າງໃນຂັ້ນຕໍ່ ໄປ. 
ທາງບໍລິສັດລົງທຶນຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ 
ໃນເດືອນພະຈິກ 2008 ນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດລົງໃນປີ 2013

ບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງການ
ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ນີ້ຄາດວ່າ ຈະບໍ່ມີການຍົກ 
ຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນຫລາຍ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນເຜົ່າບຣາວ 
ຜູ້ທີ່ເຄີຍຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ນີ້ ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກໄປໝົດແລ້ວ ໃນຊ່ວງທົດ 
ສະວັດ ກ່ອນປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າອາໃສ ຢູ່ເຂດນ້ຳໃກ້ຈຸດກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ຊຶ່ງພວກເຂົາຄາດວ່າຈະໄດ້ ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກບັນ 
ຫາຄຸນນະພາບນ້ຳ, ການສູນເສຍດ້ານການປະມົງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມສວນ
ຜັກແຄມນ້ຳ ໃນໄລຍະເວລາມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນງານ 
ຂອງເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະ ຫວ່າງທີ່ມີ “ ກອງ 
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ ” ຊາວບ້ານເຜົ່າບຣາວກໍ່ຄື ພະນັກ
ງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບບໍ່ດີທີ່ຄາ
ດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນເລີຍ.
 ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຊາວບ້ານເຜົ່າບຣາວຢູ່ໃນເຂດນີ້ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ 
ເປັນກຳມະກອນ ໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາໂຄງ ການ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບໂຄງ 
ການໄດຮ້ບັເງນິຄາ່ແຮງງານວນັລະ 50,000 ກບີ ( 6 ໂດລາສະຫະລດັ 
) ແຕໃ່ນ ນັ້ນກໍ່ມພີຽງຄນົຈຳນວນໜອ້ຍດຽວພໃໍຈ ຕໍ່ຜນົຕອບແທນທີ່ໄດຮ້ບັ 
ຈາກນັກພັດທະນາເຂື່ອນ. ສ່ວນຫລາຍກໍ່ໄດ້ລາອອກຈາກການ 
ເຮັດວຽກ ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ ຍ້ອນວ່າວຽກງານໜັກ ແລະ ເຮັດ 
ຫລາຍຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. 
ອະດີດກຳມະກອນຂອງໂຄງການ ທີ່ເປັນເຜົ່າບຣາວຜູ້ນື່ງເວົ້າວ່າ 
“ພວກເຂົາກຳລັງທຳຄວາມສະອາດ ເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ ແລະ ເຈາະ 
ຮູໃນຫີນຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ 

ທີ່ພັກຂອງກຳມະກອນຢູ່ທີ່ເຂື່ອນນຳ້ກອງ ຮູບຖ່າຍໂດຍ: © Marcus Rhinelander
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ໂຄງການເຂື່ອນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ໜັກໂພດ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລາກ 
ແກ່ໂງ່ນຫີນ ໃຫຍ່ໝົດມື້ຈົນກວ່າຈະຮອດຕາເວັນຕົກດິນ, ພວກເຂົາຈ່າຍ 
ຄ່າແຮງງານຕ່ຳໂພດ ສຳລັບວຽກທີ່ພວກເຂົາ ຕ້ອງການ, ມີພຽງ 
ແຕ່ຜູ້ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ແລະ ພວກທີ່ໂສຕາຍໜົດຫົນທາງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຕັດສິນໃຈ 
ເຮັດວຽກ ໃຫ້ ກັບໂຄງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນໄປຊື້ເຂົ້າກິນ ”
 ອີງຕາມຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ (IEE) ຂອງ
ໂຄງການນ້ຳກອງ 1 ໃຫ້ຮູ້ວ່າຢູ່ໃນເຂດ ລຸ່ມນ້ຳໃຕ້ເຂື່ອນລົງໄປມີບ້ານ 
4 ແຫ່ງ ປະກອບດ້ວຍຄົວເຮືອນທັງໜົດ 358 ຫລັງ ຫລື ມີພົນລະເມືອງ 
ທງັໝດົ 1,612 ຄນົ. ການດຳລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົເຫລົ່ານີ້ຕດິພນັຢາ່
ງໜຽວແໜ້ນກັບສາຍນ້ຳກອງ:
 ບ້ານທັງໜົດໃນເຂດພື້ນທີ່ຖືກນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳກອງ 1 
ຖ້ວມ ນັ້ນສາມາດຟື້ນຟູການປະມົງ ຂອງຕົນເອງໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ 
ແມ່ນເພື່ອເປັນອາຫານພໍລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ 
ຮັບອາຫານທີ່ມີທາດບຳ ລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງຕົນຕໍ່ໄປ.
 ການປະມງົໃນເຂດລຸມ່ນ້ຳໃຕ ້ເຂື່ອນ ກອ່ນຈະໄຫລລອດນ້ຳເຊກອງ  
( Sekong) ແລະ ຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ນ້ຳຖ້ວມ ຂອງເຊກອງ 
(Sekong ) ລງົໄປເຖງິເຂດຊາຍແດນກຳປເູຈຍ ແລະ ໄກໄປກວາ່ນັ້ນ 
ເປັນປັດໃຈທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ການຄ້າ 8.
 ການສກຶສາສິ່ງແວດລອ້ມເບື້ອງ 
ຕົ້ນ ຍອມຮັບວ່າເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 
ຈະປິ ດກັ້ ນ ເສັ້ ນທາງເຄື່ ອນຍ້ າຍ 
ຂອງປາ ແລະ ລະບຸໄວ້ວ່າ “ການ 
ປອ່ຍນ້ຳທີ່ມຄີນຸນະ ພາບບໍ່ດ ີຈາກອາ່ງ 
ເກບັນ້ຳຈະມຜີນົສະ ທອ້ນຕໍ່ພກຶສາຊາດ 
ແລະ ສັດນ້ຳໃນສາຍ ນ້ຳຕອນລຸ່ມ 
ເຂື່ອນ. ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ບັນຫານີ້ 
ຈ ະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄວາມຫລາກຫລາຍ  
ແລະ ປະລິມານ ຂອງພຶກສາ 
ຊາດ ແລະ ສດັນ້ຳເຫລົ່ານັ້ນຫລດຸນອ້ຍ 
ລງົ 9 ນອກຈາກນັ້ນສວນຜກັຊາວບາ້ນ 
ຢູ່ລຽບຕາມແຄມນນ້ຳເຊກອງເຂດ
ລຸ່ມນ້ຳກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ດີ.ຍ້ອນ 
ວາ່ການປຽ່ນແປງຂອງລະບບົອທຸກົກະ
ສາດຈະເຮັດໃຫ້ຮົ້ວສວນຢູ່ ແຄມນ້ຳ 
ມີ ຄວາມສ່ຽງ  ຕໍ່ ໄພນ້ຳຖ້ ວມ 

ໃນເວລາປ່ອຍນ້ຳໃນປະລິມານຫລວງຫລາຍ ອອກຈາກອ່າງ 
ເກັບນ້ຳ”.
 ອງີຕາມການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັບາ້ນເຫລົ່ານີ້ ຈາກເຂດເນນີສງູ 
ໃນເມື່ອກອ່ນ, ບລໍສິດັທປີກຶສາ ນຄໍອນຊາວ ( Nor consult ) ໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ. “ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນບ້ານໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາວ່າ ສຳເລັດດ້ວຍດີ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄິດເຫັນ
ບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມແລະ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫລືອ ສຶບຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບຕົວ
ເຂົ້າກບັແບບແຜນການດຳລງົຊວີດິ ໂດຍອາໄສການທຳນາເປນັ 
ພື້ນຖານກໍ່ຕາມ.” ບໍລິສັດນໍຄອນຊາວ (Norconsult) ຍັງ 

ໄດ້ກາວຕໍ່ໄປວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງກັບຄືນໄປ  ເພິ່ງ 
ພາ ອາ ໃສ ປ່າ ທຳ ມະ ຊາດ  ເພື່ອປ່າຂອງດົງ “ ພວກເຂົາຍອມຮັບ
ວ່າ ຊາວບ້ານຍັງສຶບຕໍ່ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ອ່າງເກັບ 
ນ້ຳຂອງເຂື່ອນຢູ່ 10
 ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າ 
ບຣາວ ຈາກເຂດເນີນສູງທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ບໍ່ເຫັນ ວ່າ ປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ເລີຍ. ຫລາຍປີຜ່ານມາ ຊາວບ້ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຢ່າງ
ກະແຈກກະຈາຍໃນຫລາຍບ່ອນ ແລະ ບາງກໍລະນີ ກໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຫລາຍ
ກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງ ເຖິງວ່າໃນເມື່ອກ່ອນ. ພວກເຂົາເຄີຍຜະລິດເຂົ້າໃນເນີນ
ສູງໄດ້ເຫລືອຢູ່ເຫລືອກິນກໍ່ຕາມ ແຕ່ມາດຽວນີ້, ພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍ 
ຍັງບໍ່ສາມາດ ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ພໍກຸ້ມກິນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຂອງ 
ພວກຕົນ. ຜົນການສຳຫລວດຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ນໍຄອນຊາວ ( 
Norconsult ) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫລົ່ານີ້ວ່າ ເປັນເລື່ອງ 
ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄຳຖະ ແຫລ່ງ ຂອງໂຄງການໃນເມື່ອກ່ອນ. ທີ່ບອກວ່າ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ “ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງ ດີ ”
 ການຜະລິດກະສິກຳໃນປັດຈຸບັນ ປະສົບບັນຫາຂາດນ້ຳ,ດິນ 
ທຳການຜະລິດບໍ່ເໜາະສົມ, ຂາດທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຄົວເຮືອນຫລາຍກ່ວາ 50% ໃນສອງບ້ານ 

ການ ສຸ່ ຫຼື ທົດ ລອງ ຕົວຢ່າງ ໃນ ເຂດ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳ ກອງ 1, ພາບ ໂດຍ: Marcus Rhinelander

“ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ງີນແຕ່ວ່າໂຄງການນີ້ດີ ແລະ ພວກ 
ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ແນວນີ້ມາກ່ອນ. 
ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຮູ້ຄາດຄິດວ່າມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ”

-ຜູ້ຊາຍເຜົ່າບຣາວ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດນ້ຳຕອນລຸ່ມໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອ

ນນ້ຳກອງ
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ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໜ່, ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ແຕ່ວ່າໃນສອງບ້ານນັ້ນ ຍັງ
ມີຄົວເຮືອນຈຳນວນຫລວງຫລາຍມີເຂົ້າກຸ້ມກິນບໍ່ຮອດຫົກເດືອນ. 
ຄົວເຮືອນເຫລົ່ານັ້ນ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງເຊັ່ນ: ໜໍ່ໄມ້ໄຜ່ ຫລື ຂາຍໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຜົນຜະລິດຈາກປ່າ 
ເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ກິນ 11
 ການກໍ່ສາ້ງໂຄງການນ້ຳກອງ 1 ແລະ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທີ່ມີ
ຕໍ່ການປະມງົ ແລະ ເຂດເກບັເຄື່ອງ ປາ່ຂອງດງົຊາວບາ້ນ ຈະເປນັບນັຫາ
ຊ້ຳເຕີມຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊາວບ້ານເຫລົ່ານີ້. ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບ
ປວດມາກ່ອນແລ້ວ. ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນ
ລອຍ ແບບແອບອ້າງເອົາ ແລະ ຈາກໂຄງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທີ່ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນການຂອງນ້ຳກອງ 1.
 ຢູ່ໃນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກ 
ສານໍຄອນຊາວ (Nor consult) ທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາ ອອກເປີດເຜີຍ 
ຕໍ່ມວນຊົນນັ້ນ. ໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ 
ດ້ານການດຳລົງຊີ ວິດຊາວບ້ານໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳນັບແຕ່ກ້ອງເຂື່ອນ 
ລງົໄປ. ຍອ້ນການປະມງົໃນນ້ຳກອງ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຢາ່ງ ຮາ້ຍແຮງ 
ຈາກເຂື່ອນ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຍັງໄດ້ສະເໜີບັນຫານຶ່ງອີກຄື: ໃຫ້ 
ໂຄງການຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ໃນຫ້ວຍນ້ຳທີ່ມີນ້ຳໄຫລ 
ລົງສູ່ນ້ຳກອງເຂດໃຕ້ເຂື່ອນຕະຫລອດປີນັ້ນ “ ໃຫ້ມີຄວາມ ຍືນຍົງຕໍ່ໄປ 
” ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ບັນຫານີ້ 
ຈະສາມາດທົດແທນໃຫ້ ແກ່ຜົນຜະລິດຈາກການຫາປາ ທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ 
ສູນເສຍໄປຈາກນ້ຳກອງນັ້ນໄດ້ຄືແນວໃດ ຫລື ຈະສາມາດຄຸ້ມຄອງຫ້ວຍ
ນ້ຳລຳເຊເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ທັງໆທີ່ປະຊາຊົນ 
ໄດ້ສູນເສຍໂອກາດການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງການປະມົງສຳຄັນຂອງ

ພວກເຂົາໄປແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງວ່າ ເຮັດແນວໃດປະຊາຊົນຜູ້ຕົກ 
ທກຸໄດຍ້າກມາແລວ້ ທີ່ອາໃສຢູໃ່ນເຂດໂຄງການ ຈະສາມາດບນັລຄຸວາມ 
ຕ້ອງການດ້ານອາຫານບຳລຸງ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ ໃນເມື່ອພວກ 
ເຂົາບໍ່ສາມາດຫາປາໃນນ້ຳກອງໄດ້.
 ຊາວບ້ານທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ສາຍນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຈະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັ
ບການຊົດເຊີຍດ້ານປະມົງ ຈົນກວ່າລະດັບ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ
ຈາກເຂື່ອນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ບັນຫານີ້ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ 
ໃນຫລາຍປີຕໍ່ຫນ້າ ຫລັງຈາກເຂື່ອນໄດ້ຮັບການສ້າງແລ້ວ ບໍ່ມີ 
ຫັຍງຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ໂດຍ 
ກົງຈາກການສູນເສຍການປະມົງໄປ ໃນເມື່ອວ່າ ການເກັບກຳລາຍ 
ລະອຽດກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານການປະມົງ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນການ 
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ນັກພັດທະ 
ນາໂຄງການ ປະຕິເສດ ຫລື ຄາດຄະເນລະດັບຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ 
ດ້ານການປະມົງໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳ ຕໍ່າເກີນໄປ.
 ນອກນີ້, ຈາກຜົນກະທົບທີ່ຄາດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມສາຍນ້ຳກອງ 
ແລ້ວ. ເຂື່ອນນ້ຳກອງກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີ ໃຫ້ແກ່ນ້ຳເຊກອງ 
ທັງຢູ່ໃນເບື້ອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍທີ່ໃກ້ຄຽງນຳອີກ ຕົວຢ່າງວ່າ 
ລະບົບອຸທົກກະສາດ ໃນແມ່ນ້ຳຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບນ້ຳ ກໍ່ຈະຫລຸດລົງບັນຫານີ້ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍໃຫ້ແກ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການປະມົງທີ່ສຳຄັນ ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການ ຍັງ ບໍ່ມີແຜນການໃຫ້ການຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ ທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳເຊກອງທັງຢູ່ເບື້ອງລາວ ຫລື ເບື້ອງ 
ກຳປູເຈຍເລີຍ ເຖິງວ່າຈະມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເກືອບ
30.000 ຄົນ, ອາ ໃສຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳ ເຊກອງໃນເບື້ອງກຳປູເຈຍ 12 

ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ບຣາວຜູ້ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ກອງ 1 ກຳລັງ ມ່ວນ ຊຶ່ນ ກັບ ການ ຕີ ຄ້ອງ, ພາບ ໂດຍ: ນົກ ຂະ ໝີ້ນ
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ກໍ່ຕາມ ແຕ່ທາງຝ່າຍກຳປູເຈຍກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງ 
ເປັນ ທາງການຈາກຝ່າຍລາວ ກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳກ
ອງ 1

ພາກສະຫລຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕໍ່ເຂດລຸມ່ນ້ຳຕາມສາ
ຍນ້ຳກອງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທງັການ ສນູເສຍການປະມງົທີ່ສຳຄນັອກີດວ້ຍ. 
ໂຄງການນີ້ບໍ່ແມນ່ໂຄງການທີ່ບໍ່ມຜີນົກະທບົ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຄ ືດັ່ງທີ່ 
ຜູ້ໃຫ້ການສະຫັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໄດ້ກ່າວອ້າງໄວ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 
13.
 ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຜົ່າບຣາວທີ່ເຄີຍອາ ໃສຢູ່ໃນອ່າງເກັບ ນ້ຳ
ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເກີດ ເມືອງນອນເຂດພູດອຍ 
ຂອງຕົນ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ເກືອບໄດ້ໜຶ່ງທົດສະວັດມາແລ້ວ. 
ແຕ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈາກການ
ຂາດຄວາມໜັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ມາຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້ ຖ້າຫາກ
ວ່າເຂື່ອນນ້ຳກອງ 1 ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວ 
ບ້ານເຜົ່າບຣາວ ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂຶ້ນຫລາຍກ່ວາເກົ່າ 
ຍ້ອນວ່າການປະມົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 
ຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍຂຶ້ນ. ເຖິງວ່າຊຸມຊົນພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ ອາດ 
ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັ ສະໜນູຊວ່ຍເຫລອືຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຕາມ ແຕລ່ະດບັຂ
ອບເຂດຂອງການຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ ໄດ້ແນ່ນອນເທື່ອ 
ຫາກພຈິາລະນາຈາກປະສບົການຜາ່ນມາ ການຊດົເຊຍີແກຜ່ນົກະທບົນັ້ນ 
ເຫນັວາ່ ບໍ່ໄດ ້ໃກຄ້ຽງ ກບັສິ່ງທີ່ໂຄງການຮບັປະກນັເອາົໄວ ້ແລະ ກໍ່ເປນັ 
ໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ  
ເພື່ອທົດແທນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສູນເສຍໄປ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
n ກ່ອນຈະມີການຕັດສິນໃຈໃດໆລົງໄປກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂື່ອນ

ນ້ຳ ກອງ1 ນັ້ນ ໂຄງການ ຄວນໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນດ້ານການຊົດເຊີ
ຍຂອງຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການປະມົງຂອງປະຊາຊົນທີ່ ອາ 
ໃສຢູ່ລຽບ ຕາມສາຍນ້ຳກອງເສຍກ່ອນ.

n ຄວນວາງແຜນໃຫ້ການຊົດເຊີຍແກ່ຜົນເສຍຫາຍຫລາຍ ດ້ານການ 
ປະມົງຕາມສາຍນ້ຳເຊກອງ ທັງຢູ່ໃນເບື້ອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ 
ໂດຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຫົວທີໂລດ ແລະ ຄວນລິເລີ່ມການປຶກສາຫາລືກັບ 
ຝ່າຍກຳ ປູເຈຍທັນທີທັນໃດ ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ມາດຕະ 
ການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ພົວພັນເຖິງໂ
ຄງການນ້ຳກອງ 1.

n ລັດຖະບານລາວ ຄວນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາໂຄງ 
ການ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ 
ຈາກບ້ານເດີມຂອງພວກເຂົາ ຕາມການວາງແຜນ ໂດຍໂຄງ 
ການນ້ຳ ກອງ 1 ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ. 
ໄດ້ຮັບການ ຊົດເຊີຍຢ່າງຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ.

ໝາຍເຫດ: 

1 ການສຶກສາແຜນຍຸດທະສາດຂະແໜງພະລັງງານ, ຄະນະກຳມະການພະລັງ 
ງານແຫ່ງຊາດລາວ, ກະ ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ( ວຽງຈັນລາວ 2003 ).
2 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ອນ ( Ibid ) 

3 “ ລັດເຊຍຈະຊ່ວຍພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນລາວ ” ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ, 
ສະບັບລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2005

4 “ ສະຖານນພີະລງັງານກະໂດດຂັ້ນໄປໜາ້ ” ໜງັສພືມິວຽງຈນັທາຍ, ສະບບັລງົວນັທ ີ24 
ຕຸລາ 2006

5 “ ບໍລິສັດ Cavico ໄດ້ຮັບໄຟຂຽວ ເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກອງ 2 ” 
ວາລະສານພະລັງ ງານນ້ຳ ວັນທີ 23 ເມສາ 2008

6 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສານໍຄອນຊາວ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ( EIA )
ຂອງການກັກເກັບນ້ຳໃນ ອ່າງເກັບນ້ຳກອງ 1  HEP ບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການສຶ
ກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບຶ້ອງຕົ້ນ (ມິຖຸນາ 2007 )

7 “ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກຳລັງລໍຖ້າອະນຸມັດ ” ໜັງສືວຽງຈັນທາຍ 
ສະບັບລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2007.

8  ບໍລິສັດທີ່ປຶກສານໍຄອນຊາວ ໜ້າທີ 9 ( Nor consult  .p. 9 )

9 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ອນ (Ibid ) ໜ້າທີ 12

10 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ອນ ( Ibid ) ໜ້າທີ 9

11 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ອນ ( Ibid ) ໜ້າທີ 9

12 ການສຶກສາກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍອາ ໃສນ້ຳເຊກອງເປັນພື້ນຖານ 
ໃນທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ສະມາຄົມອານຸລັກວັດທະນາທຳ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (CEPA) ( ກຸງພະນົມເປັນ ປະເທດກຳປູເຈຍ 2007) ໜ້າທີ 144.

13 ອີງຕາມ “ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກຳລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດ” 
ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ສະບັບ ວັນທີ 18 ທັນວາ 2007, ຮອງຫົວໜ້າການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນະຄອນ ວຽງຈັນ ທ່ານໜູລິນ ສິນບັນດິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ 
“ ອີງຕາມການສຶກສາວິໃຈພວກເຂົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຜົນ ກະທົບຈະມີໜ້ອຍກວ່າໂຄງ  
ການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງອື່ນໆ.”
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ບັນຫາສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫວ່ງ
n ຄາດວ່າ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊຂະໝານ 1 ແລະ 3 

ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮ້າຍ ແຮງຕາມ ສາຍນ້ຳເຊຂະໝານ ແລະ ຈະ 
ແຜ່ລາມລົງໄປຈົນເຖິງເຂດລຸ່ມນ້ຳເຊກອງ, ສ່ວນຄຸນນະ ພາບນ້ຳ 
ກໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນສະທ້ອນຈາກເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ແລ້ວໂຄງການ 
ເຊຂະໝານ 1 ນັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນນັ້ນ, ລວມ 

 ທັງບັນຫາການປ່ຽນແປງສຳຄັນຕໍ່ລະບົບອຸທົກກະສາດ ໃນລຳແມ່
 ນ້ຳ, ການສູນເສຍການປະມົງ.ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳຫລຸດລົງ ຊຶ່ງທັງ 

ໝົດນີ້ຈະມີຜົນສະ ທ້ອນບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫລາຍສິບພັນຄົນ.
n ບໍ່ມີຊາວບ້ານຄົນໃດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງໃນນ້ຳເຊ
 ຂະໝານ ຊຶ່ງເກີດຈາກການກໍ່ ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ໄດ້ຮັບ 

ການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ຈະມີ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ຖືກປະ 
ປ່ອຍ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກໂຄງ 
ການນັ້ນເອງ. ເຖິ່ງວ່າການກໍ່ ສ້າງເຂື່ອນເຊກະໝານ 3 ກຳລັງ 
ຢູ່ໃນໄລຍະຄຶບໜ້າກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມຈິງເຫັນວ່າ ໂຄງການ ບໍ່ທັນ 
ປະຕິບັດມາດຕະການໃດໆເລີຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊາະ

 ເຈື່ອນ. ການຕົກຕະກອນ ແລະ ບັນຫາ ການປ່ອຍນ້ຳໂຄງການທີ່ຈະ
ມີຕໍ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ.

n ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດໄປ ກ່ອນການ 
ປະເມີນປົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມຈະສຳເລັດລົງ. ເຖິງວ່າການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນ 
ສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານກໍ່ຕາມ ແຕ່ການ 
ທຳຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປຫາເຂດ 
ທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນກໍ່ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດແລ້ວ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ຖື ເປັນ
ການລະເມີດກົດລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວຢ່າງແທ້ຈິງ. ບໍ່ມີເອກະ 
ສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ລວມທັງບົດສຶກສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຫລື ເອກະສານປະເມີນຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນພາສາອັງກິດ ຫລື ພາ ສາລາວ 
ນຳເຜີຍໃຫ້ມວນຊົນ ຊາບແຕ່ຢ່າງໃດ.

n ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນເຊຂະ
 ໝານ 1 ໃນເມື່ອກ່ອນຫລາຍຄົນໄດ້ ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກອ່າງ
 ເກັບນ້ຳ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຫ່ງໃໜ່ ເປັນເວລາຫລາຍກວ່ານຶ່ງທົດ 

ສະວັດ ມາແລ້ວ. ການຫ້າງຫາກະກຽມເພື່ອການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊ 
ຂະໝານ  1 ເປນັຕົ້ນເຫດສຳຄນັທີ່ພາ ໃຫເ້ຂາົເຈົ້າຕອ້ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍໜ.ີ 
ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູທາງດ້ານ 
ການດຳລົງຊີວິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍຈັດເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ແຜນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນຂອງໂຄງການ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລະບຽບໂຄງການ
ເຂື່ອນເຊກະໝານ 3:
ໃນເວລານີ້, ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງແລະ 
ເປັນເຂື່ອນແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ໃນແຂວງເຊກອງ ຢູ່ພາກ 
ໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ. ໂຄງການນີ້ຕັ້ງ ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຫວຽດນາມ 
ຢູ່ໃນນ້ຳ ປາວກໍ ( Nam Pogo River ) 

ກໍລະນີສຶກສາ 8:ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊກຂະ 
ໝານ 1 ແລະ 3
ສະເໜີໂດຍ: ນົກຂະໝິ້ນ 

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 3 ເປັນໂຄງການແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອ່າງນ້ຳເຊກຂະໝານ ໃນປະຈຸບັນນີ້, ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະ
ການກໍ່ສ້າງແຕ່ໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ກໍ່ກຳລັງເຮັດໃຫ້ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ມີບັນ ຫາທາງດ້ານລະບົບອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳເກີດຂຶ້ນ 

ແລະ ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນເຂດເໜືອນ້ຳເຊັ່ນດຽວກັນ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊຂະໝານ 1 
ກໍ່ຍິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຫລາຍກວ່າ ເຂດລຸ່ມນ້ຳລົງໄປເຖິງນ້ຳເຊກອງ ໃນລາວ ແລະ ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່
ຽງເໜືອຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ມາຮອດດຽວນີ້ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳອອກເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນເລີຍ. 
ການສຶກສາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ຫລື ສັງລວມໃຫ້ແລ້ວໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ ສະເໜີໃຫ້ແກ່ກາ
ນຊົດເຊີຍແກ່ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳ ນັກສຳຫລວດຜູ້ ໜຶ່ງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງ ຊກອງ 
ໃນຕົ້ນປີ 2008 ເພື່ອສຶບຮູ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ.

ການໃຊ້ສະຫວີງຫາປາໃນແມ່ນຳ້ເຊຂະຫມານ ຮູບຖ່າຍໂດຍ ນົກຂະ 
ຫມີ້ນ
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ຊຶ່ງແມ່ນສາຂາຂອງເຊຂະໝານ 
ອ້ອມຮອບທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນເຕັມໄປດ້ວຍ 
ປ່າໄມ້ສົນ ແລະ ພູເຂົາໃຫຍ່ ທີ່ ຫ່າງ 
ຈາກຄວາມສງູລະດບັນ້ຳທະເລ ແລະ 
ຫ່າງຈາກສູນກາງເມືອງດັກຈຶງ ໄປ 
2 ກິໂລແມັດ.
 ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ຈະຜະ 
ລິດພັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 250 
ເມກາວັດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ເຖິງວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເຜີຍ 
ແຜ່ເປັນທາງການກໍ່ຕາມ ແຕ່ປະກົດ 
ວ່າ ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ຈະມີຄວາມ ສູງ 
ເຖິງ 100 ແມັດ ແລະ ມີອ່າງເກັບນ້ຳກວມເອົາເນື້ອທີ່ 5.2 
ກິໂລແມັດມົນທົນ ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງ ຊາວຫວຽດນາມ ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງ 
ເຂື່ອນຍອມຮັບວ່າ ການກະກຽມເຂດທີ່ ຕັ້ງເຂື່ອນໄດ້ລົງມືມາແຕ່ປີ 
2003 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2005 ຜ່ານມານີ້ 
ທາງບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ການເຈລະຈາ 
ກ່ຽວສັນຍາສໍາ ປະທານ ( CA ) ໂຄງການນີ້ພວມດຳເນີນຢູ່ 
ແລະ ການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ຍັງບໍ່ທັນ 
ໄດ້ເລີ່ມລົງມືເທື່ອ.  ຕໍ່ມາປີກາຍນີ້ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບເຂື່ອນນີ້ ກໍ່ຍັງ ຢູ່ໃນຂັ້ນພິຈາລະນາຈາກລັດຖະ 
ບານລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທາງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ 
ສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງລາວ ກໍ່ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງກຳນົດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີ
ມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.1
 ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2005 ອົງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ພະລັງ 
ງານນ້ຳສາກນົ (International Water Power and Dam 
Construction ) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການພັດທະນາ 
ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຮ່ວມຫວຽດ 
ນາມ - ລາວ (Vietnam-Laos Joint Stock Elec-
tricity Investment and Development Com-
pany) ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການ2 ນີ້ທັງໝົດ 273ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ, ຕາມການລາຍງານວ່າກຸ່ມບໍລິສັດນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 
ບໍລິສັດທຸລະກິດຫວຽດນາມ 6 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ 
ແລະ ບໍລິ ສັ ດດົງຮ່າ  ຊຶ່ ງຕາມການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ວ່ າ 
ທັງສອງບໍລິສັດນີ້  ຈະຖື ຫຸ້ນ 60% ໃນບໍລິສັດໃໜ່ ແລະ 
ລັດຖະບານລາວ ຖືຫຸ້ນ 15% ໃນໂຄງການນີ້ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 
2008 ຜ່ານ ມາ ໄດ້ມີປະກາດແຈ້ງການວ່າ ໜ່ວຍ Aus-
trian engineering group Andritz AG.s VA 
TECH Hydro unit. ຊຶ່ງແມ່ນກຸ່ມວິສະວະກຳຂອງອົດສະ 
ຕຣາລີ ໄດ້ຮັບສັນຍາໃຫ້ສະໜອງອຸປະກອນກົນ ຈັກເອເລັກໂຕຣ 
ນິກເປັນມູນຄ່າ 42ລ້ານຢູໂຣ ແກ່ໂຄງການ3 ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 
ເປັນການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ກໍ່ເປັນໂຄງການ4 ທີ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ສ້າງ - 
ດຳເນີນການ - ມອບໂອນ ( BOT ) ໂດຍມີກຳນົດເວລາສຳປະມານ 
25 ປີ ບົດລາຍງານໄດ້ອ້າງວ່າ “ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານການ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ທະນາຄານພານິດ5 
ກຳລງັຕອບສະໜອງເງນິທນຶຈຳນວນ 203 ລາ້ນໂດລາ ໃຫແ້ກໂ່ຄງການ 
” ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2007 ໄດ້ມີ ລາຍງານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທະນາ 

ຄານຫວຽດນາມສອງແຫ່ງ - ທະນາຄານຫວຽດຄອມ ແລະ ທະນາ 
ຄານພັດ ທະນາການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມ - ຍັງໄດ້ຕົກລົງປ່ອຍເງິນ 
ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ຈຳນວນ 66 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ພາຍໃນປີ 
2008 ຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຊຂະໝານ 3 
ໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນເຖິງ 312ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,6 ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ປີ 
2007 ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3  ໄດ້ຖືກ “ປິດລົງ” ຢ່າງ ເປັນ ທາງການ 
ໃນລະຫວາ່ງມພີທິສີະຫລອງ ທີ່ມປີະທານປະເທດເຂົ້າຮວ່ມ7 ໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
ມີການວາງແຜນໄວ້ ວ່າ ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ ຈະເລີ່ມດຳເນີນການຜະລິດ 
ພາຍປີ 2008 ຫລື ປີ 2009 ນີ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 
ປີ 2008 ນັ້ນ ກຳນົດວັນສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການແຫ່ງນີ້ກໍ່ໄດ້ຖືກ 
ເລື່ອນໄປ ໃສ່ ປີ 2010

ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1
ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນ 
ມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ແຕ່ວ່າການກໍ່ ສ້າງໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມລົງມື
ປະຕິບັດເທື່ອ ໃນປີ 2004 ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳແຫ່ງຊາດລາວ 
(LNMC) ໄດ້ຈັດໂຄງການນີ້ຂຶ້ນຢູ່ໃນລາຍການໂຄງການ “ ເລື່ອນ 
ກຳນົດ “ ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວ ເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ
ທີ່ສະເໜີກໍ່ສ້າງໃນແຂວງອັດຕະປື ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັກກໍ່ສ້າງໂຄງການ 
ເຊຂະໝານ 3 ຊາວຫວຽດນາມ ຕັ້ງໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ
ເຊຂະໝານ 1 ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.
 ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ຈະຕັ້ງຢູ່ເຂດເໜືອນ້ຳເຊຂະໝານ ຫ່າງ 
ຈາກຈຸດພົບກັນຂອງເຊຂະໝານ ແລະ ເຊກອງ ຂຶ້ນໄປປະມານ 
85 ກິໂລແມັດ ແລະ ນ້ຳຈະໄຫລຈາກເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ລົງໄປ 
ສູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ຄາດກັນວ່າ ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ຈະມີຄວາມສູງເຖິງ 184 
ແມັດ, ໃນຊຸມປີ 1990 ນັ້ນມີການພິຈາລະນາວ່າ ປະເທດໄທ ຈະເປັນ 
ຕະຫລາດແຫ່ງສຳຄັນ ສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 ແຕ່ໃນ 
ເວລາມໍ່ໆນີ້ ກໍ່ມີທີ່ວ່າ ປະເທດຫວຽດນາມ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟ
ຟ້າຈາກໂຄງການແຫ່ງນີ້ຫລາຍກວ່າ.
 ໃນເດືອນສິງຫາ 2007 ຜ່ານມາ, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ໄດ້ລາຍງາຍວ່າ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ການລງົທນຶ ເຂົ້າໃຈໃນການຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ຫວຽດນາມ - ລາວ 
( Vietnam – Laos Joint Stock Electricity Invest-
ment and Development Company ) ໄດ້ຮ່ວມລົງນາ
ມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂື່ອນເຊຂະໝານ 
1 ໃນມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດ 380 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ10 

“ບໍ່ ມີ ປະຊາຊົນ ຄົນ ໃດ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ລຽບ ຕາມ ຝັ່ງ ນ້ຳ ເຊ ກະ ໝານ ໃນ ເມືອງ ສານ  
ໄຊ  ໄດ້ ຮັບ ແຈ້ງ ຂ່າວ ໃຫ້ ຮູ້ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ນ້ຳ ເຊ 
 ກະ ໝານ  ເຖິງ ແມ່ນວ່າ ຊາວບ້ານ ທຸກ ຄົນ ສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ສະພາບ ອຸ ທົກກະ 
ສາ ດ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ນ້ຳ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ໄດ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄປ. ພວກ ເຮົາ ສັງ ເກດ 
ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ມາ ໄດ້ ສອງ ປີ ແລ້ວ”

-ພະນັກງານ ກະສິກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ເມືອງ ຊານ ໄຊ  ແຂວງ ອັດ ຕະປື ຊຶ່ງ ແມ່ນ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ 

ເຂດ ນ້ຳຕອນ ລຸ່ມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຊ ຂະ ໝານ 3 
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ຕາມການລາຍງານຂອງບລໍສິດັຊງົດາ (Song Da Corporation )
ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ 49% ສ່ວນທະນາຄານການລົງທຶນ 
ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽນາມ ( Bank for Investment 
and Development of Vietnam ) ແລະ ບໍລິສັດການເງິນ 
ໂຕຣ ຫວຽດນາມ (Petro Vietnam Financial company)
ແຕ່ລະຝ່າຍຈະຖືຫຸ້ນ 11% ແລະ ບໍລິສັດແກັສ ແລະ ນ້ຳມັນຂອງຫວຽດ 
ນາມຈະຖືຫຸ້ນ 10%.
 ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2007 ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ໄດ້ລາຍ
ງານວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຫວຽດນາມ ໃນປະເທດລາວ. ຈະພ້ອມກັນເລີ່ມ
ລົງມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ໃນປີ 2008 ໂດຍມີຂີດຄວາມສາ 
ມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 322 ເມກາວັດ ແລະ ມູນຄ່າສະ 
ເໜີສຳລັບການ ກໍ່ສ້າງແມ່ນ 400 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ. 
ໃນເດືອນເມສາ 2008 ໂຄງການ ໄດ້ປະກາດວ່າ ລັດຖະ ບານລາວ 
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນ ການກໍ່ ສ້າງ 12 ເຂື່ອນ ເຊກະໝານ 1 ແລ້ວ. 
ອງີ ຕາມພະນກັງານລດັ ຂັ້ນແຂວງໃຫຮູ້ວ້າ່ 
ການກໍ່ສ້າງຈະເລີ່ມຕົ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2008 
ຫລື ຕົ້ນປີ 2009 ແລະ ຈະສຳເລັດໃນປີ 
2013.

ບັນຫາ ແລະ 

ການວິເຄາະໂຄງການ
ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3
ຂໍ້ມູນຜູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ຫລື ສິ່ງແວດລ້ອມທັງຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມ ແລະ 
ເໜືອເຂື່ອນຂອງ ໂຄງການເຊຂະໝານ 3 
ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຊາບ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບໂຄງການເຊຂະໝານ 
3 ກໍ່ຍັງ ບໍ່ທັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ 
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຜູ້ ໃດ ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມ 

ຢາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນບ້ານເຂດລຸ່ມນ້ຳໃນ 
ແຂວງອັດຕະປື ຫລື ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ ເຂດລຸມ່ນ້ຳ ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນປະກດົວາ່ ເຂື່ອນໄດເ້ລີ່ມ 
ລົງມືກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວ ກ່ອນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຈະສຳເລັດລົງ.
 ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບອຸທົກ 
ກະສາດໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ນັບຕັ້ງ 
ແຕ່ກ້ອງ ເຂື່ອນລົງໄປຈົນຮອດຈຸດພົບກັນຂອງນ້ຳ
ເຊຂະໝານກັບນ້ຳເຊກອງໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະ 
ໃນເຂດທີ່ໄກ ໄປກວ່ານັ້ນ ມີການປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ. 
ຜູ້ໃດໄປຢ້ຽມຢາມປາກນ້ຳເຊຂະໝານ ໃນລະຫວ່າງ 
ລະດູແລ້ງ ຂອງປີ 2007 ແລະ 2008 ຈະເຫັນກາ
ນປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໃນເມື່ອກ່ອນ 
ນ້ຳເຊຂະໝານ ເຄຍີເປນັນ້ຳໃສະ່ອາດກວາ່ນ້ຳເຊກອງ 
ຫລາຍ ແຕ່ມາດຽວນີ້ ສະພາບການແບບນັ້ນບໍ່ຄືແຕ່ 
ກ່ອນຕໍ່ໄປອີກ ແລ້ວ ດ້ວຍເຊຂະໝານເຕັມໄປດ້ວຍຝຸ່ນ
ຕະກອນຕົກຄ້າງໃນນ້ຳ ຍ້ອນມີດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ຮ້າຍ

ແຮງເກີດຂຶ້ນໃນເຂດເໜືອນ້ຳ.
 ໃນເມື່ອວ່ານ້ຳເຊຂະໝານໄຫລລົງສູ່ເຊກອງ. ສະນັ້ນ, ລະຫວ່າງ 
ນ້ຳທັງສອງສາຍນີ້ຈະເຫັນວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ປະຊາ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນຈາກບ້ານເຊຂະໝານເໜືອ ໃນແຂວງອັດຕະປື - ຊຶ່ງເປັນ 
ບາ້ນ ທີ່ຕັ້ງຢູຈ່ດຸພບົກນັກບັເຊຂະໝານ - ຊາບເຖງິການປຽ່ນແປງເຫລົ່າ 
ນັ້ນໄດ້ດີ ປະຊາຊົນບາງຄົນກໍ່ບໍ່ກ້າທີ່ ຈະປ່ອຍໃຫ້ລູກຫລານຂອງຕົນ 
ລົງໄປຫລິ້ນໃນແມ່ນ້ຳ. ຍ້ອນພວກເຂົາມີຄວາມຕາລະແຄງໃຈຢູ່ເລື້ອຍໆ 
ຈາກນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ. ປະຊາຊົນມີຄວາມເສຍໃຈ ກ່ຽວກັບສິ່ງ 
ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ ແຕ່ສ່ວນ ຫລາຍບໍ່ກ້າເວົ້າຍ້ອນວ່າ 
ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ແມ່ນເຂື່ອນທີ່ເປັນ “ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ “ 
ເພາະ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ມໃີຜກາ້ວພິາກວຈິານ ເຖງິຈະມບີນັຫາເກດີຂຶ້ນເຫລົ່າ 
ນີ້ກໍ່ຕາມ. ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດຈາກ ໂຄງການ ຫລື ຈາກພາກລັດຖະບາ
ນລງົໄປຢຽ້ມຢາມບາ້ນທີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການນີ້ ໃນແຂວງອດັ 

ລົດ ບັນທຸກ ໄມ້ ທ່ອນ ໃກ້ ກັບ ຈຸ ດກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ໝານ1, ພາບ ໂດຍ: Marcus Rhinelander

“ດຽວ ນີ້ ແມ່ ນ້ຳ ບໍ່ ຄື ແຕ່ ກ່ອນ. ນ້ຳ ບໍ່ ເຄີຍ ຂຸ່ນ ຄື ດັ່ງ ເປັນ ມາ ໃນ ລະດູ  
ແລ້ງ ສອງ ປີຜ່ານມາ. ລະດັບ ນ້ຳ ໃນ ເວລາ ນີ້ ກໍ່ ຂຶ້ນໆ ລົງໆບໍ່ ປົກກະຕິ 
ບໍ່ ຄື ກັບ ທີ່ ເປັນ ມາ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ. ຕາມ ປົກກະຕິ ແລ້ວ,  ໃນ ເວລາ 
ກ່ອນ ນ້ຳ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ຈະ ຂຶ້ນ ສູງ ໃນ ຍາມ ຝົນຕົກ ແຮງ.  ແຕ່ ດຽວ ນີ້,  
ເຖິງ ວ່າ ຈະ ບໍ່ ມີ ເຝື້ອ ໜາ ເຕັມ ທ້ອງຟ້າ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ລະດັບ ນ້ຳ ກໍ່ ຂຶ້ນ 
ສູງ  ແລະ ບາງ ຄັ້ງຫຼັງ ຝົນຕົກ ແຮງ ແລ້ວ ລະດັບ ນ້ຳພັດ ຫຼຸດ ລົງ ຕ່ຳ. 
ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດມາບ ອກ ໃຫ້ ພວກ  ເຮົາ ຮູ້ ວ່າ  ເປັນ ຫຍັງ ນ້ຳ ຈິ່ງ ຂຶ້ນ ລົງ ແບບ 
ຜິດ ປົກກະຕິ ຄື ແນວ ນີ້. ຂ້ອຍ ໄດ້ ງິນວ່າ:  ເພີ່ນ ກຳລັງ ສ້າງ ເຂື່ອນ ຢູ່ 
ຕອນ ເໜືອ ຂອງ ແມ່ ນ້ຳ.  ແຕ່ ຂ້ອຍ ກໍ່ ບໍ່ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ສ້າງ ຢູ່ ຈຸດ ໃດ ກັນ 
ແທ້”

- ແມ່ຍິງ ແກ່ ຜູ້ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ໂພນ ໄຊ
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ຕະປື ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານຊາບວ່າ ມີຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ຫລື 
ເພື່ອເຕືອນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດຈະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການລົງໄປລອຍຫ
ລິ້ນໃນນ້ຳ ຫລື ດື່ມນ້ຳຈາກນ້ຳເຊດັ່ງກ່າວ.
 ຊາວບ້ານແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງບ້ານໂພນໄຊໄດ້ຈົ່ມວ່າ ລາວເຄີຍໄປຕັກ 
ນ້ຳຈາກເຊຂະໝານທີ່ເຄີຍສະອາດສົດໃສໄວ້ ດື່ມໃນລະດູແລ້ງ 
ແຕ່ມາດຽວນີ້ນ້ຳເຊຂຸ່ນ ບໍ່ສະອາດ ສຳລັບນຳມາດື່ມ ລາວຕ້ອງຂຸດ 
ນ້ຳສ້າງຕື້ນແຄມນ້ຳ,  ຄົນຫາປາຜູ້ໜຶ່ງ ຈາກບ້ານວັດຫລວງໄດ້ເວົ້າ 
ວ່າ: ດຽວນີ້ນ້ຳໃນເຊຂະໝານກໍ່ຕື້ນຂຶ້ນກວ່າ ແຕ່ກອ່ນຫລາຍແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫາປາ ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ປະກົດວ່າ ມັນເກີດ 
ມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວ ຈາກການປ່ອຍນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ລົງເຂດລຸ່ມ 
ນ້ຳໃຕ້ເຂື່ອນ ໃນຊ່ວງເວລາບັນຈຸນ້ຳເຂົ້າໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳຢູ່ຫລັງເຂື່ອນ 
ເຊ ຂະໝານ 3 ເຖິ່ງຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຍງັບໍ່ໃຜຮູໄ້ດແ້ນນ່ອນ ຍອ້ນວາ່ເຂດ 
ລຸ່ມນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳເຊກະໝານໃນ ແຂວງ ອັດຕະປື ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາ
ລະນາໃຫ້ເປັນເຂດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຊຂະໝານ3.
 ເມື່ອກ່ອນການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້ ໃນເຊຂະໝານໄດ້ກາຍມາເ
ປັນຫລັກຖານອັນຊັດເຈນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊ ກະໝານເປັນປະຈຳວັນ 
ມັນກໍ່ເກີດມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຕາມມາໃນອະນາຄົດ 
ໃນເມື່ອການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊກະໝານ 3 ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ 
ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ແຈ້ງວ່າດິນເຊາະເຈື່ອນໃນ ເຂດລຸ່ມນ້ຳຈະເກີດຂຶ້ນ
ຫລາຍນ້ອຍປານໃດ ໃນຊ່ວງໄລຍະມີການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ແມນ່ຫຍງັຈະເກດີຂຶ້ນ ຖາ້ວາ່ມກີານປະຕບິດັມາດຕະກາ
ນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໂຄງ ການ.
 ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳໃຕ້ເຂື່ອນລົງໄປມີບ້ານປະຊາຊົນຊາວເຜົ່າດັກຍີ່ຢູ່  
7 ແຫ່ງ ( Dark Ye )  ຊາວບ້ານດັກຍີ່
 ( Dark Ye ) ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ໂດຍອາໃສກິດຈະການຫາປາ, 
ການເກັບຜັກ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ເປັນ ຕົ້ນຕໍ ອີງຈາກພະນັກງານ 
ເມືອງດັກຈຶງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນສູນ ກາງທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບໂຄງການ ໄດ້ລົງ ໄປພົບປະຊາຊົນ ຈາກດັກຈະຣັນໃຫຍ່ ( Dark 
Charring Nay ) ໃກເ້ຂດກອ້ງ ເຂື່ອນໃນປ ີ2005 ເພື່ອບອກໃຫ ້ເຂາົ 

ເຈົ້າຍ້າຍອອກຈາກບ້ານຂອງຕົນ ຊາວ 
ບ້ານຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ ຂໍ້ ສະເໜີ  
ຂອງສູນກາງ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາ 
ສາມາດທຳມາຫາກິນພຽງພໍ ໃນທີ່ຕັ້ງ 
ບ້ານປັດຈຸບັນ ແລະ ກໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າ 
ເຖິງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ດິນ ແລະທຳມະ 
ຊາດໄດ້. ນອກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຕັ້ງ 
ຄວາມຫວັງເອົາໄວ້ວ່າຈະມີໄຟຟ້າໃຊ້ 
ຫລັງຈາກການສ້າງ ເຂື່ອນສຳເລັດລົງ 
ແລ້ວ, ຊາວບ້ານຮູ້ ໜ້ອຍດຽວ ກ່ຽວ 
ກັບຜົນກະທົບບໍ່ດີຈາກເຂື່ອນມາ ຮອດ 
ດຽວນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ບ້ານດັກຈະຣັນໃຫຍ່
( Dark Charring Nay )
ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກຖິ່ນ 
ເດີ ມຂອງຕົ ນໄປແລ້ ວຫລື ບໍ່  .
 ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ເ ມື ອ ງ ດັ ກ ຈຶ ງ ຍັ ງ
ລ າ ຍ ງ າ ນ ໃ ຫ້ ຮູ້ ເ ພີ່ ມ ເ ຕີ ມ ອີ ກ ວ່ າ 
ບ້ານຊົນເຜົ່າຕະລ່ຽງ ( Taliang 
)  ແລະ ດັກຍີ່ ( Dark Ye ) ຫລາຍ 

ກວ່າ 40ບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເໜືອນ້ຳເຂື່ອນເຊຂະໝານ 3 ຂຶ້ນໄປຈະ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ດີ. ເຖິງວ່າສ່ວນໃຫ່ຍຈະບໍ່ຢູ່ໃນເຂດນ້ຳຖ້ວມຈາກເຂື່
ອນກໍ່ຕາມ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງ ແຜນຫລຸດຈຳນວນບ້ານໃນເຂດດັ່
ງກ່າວລົງດ້ວຍ “ ການເຕົ້າໂຮມບ້ານ ” ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍ   
ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເຂດທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ຊຶ່ງຄາດ ວ່າ ຈະເປັນບ່ອນທີ່ຊົນເຜົ່າເຫລົ່ານີ້
ຈະໄດ້ໄປອາໃສ່ຢູ່ໂຮມກັນ. ໂຄງການເຂື່ອນກຳລັງຊີ້ແຈງເຫດຜົນເພີ່ມ 
ເຕີມໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານລາວວ່າ ເພື່ອເປັນການລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່
ອນລອຍ ແລະ ເປັນການເຕົ້າໂຮມ ບ້ານໃນເຂດນັ້ນ ຊຶ່ງບັນຫາສ່ວນໃຫ
ຍ່ກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບກໍລະນີໂຄງການຫ້ວຍເຫາະ ( ເບິ່ງກໍລະນີສຶກ ສາ 
9) 
 ຄາດວ່າ ອ່າງເກັບນ້ຳເຊຂະໝານ 3 ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມ 
ໜຶ່ງບ້ານຄື: ບ້ານຮັງນານ້ອຍ ( Mang Ha Noi ) ທີ່ມີຊາວບ້ານ
ອາໃສຢູ່ຈຳນວນ 172ຄົນ, ໃນ ປີ 1999 ການດຳລົງຊີວິດຂອງ 
ຊາວບ້ານແຫ່ງນັ້ນ ມີຄວາມຕິດພັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນກັບສາຍນ້ຳ ຊຶ່ງ
ເປັນບ່ອນຫາປາປະຈຳວັນ ເພື່ອສ້າງແຫລ່ງລາຍຮັບສຳຄັນອັນໜຶ່ງ 
ໃຫ້ ແກ່ພວກເຂົາ, ອີງຕາມຜົນການສຶກສາວິ ໄຈ ໃນປີ 1999 ຈາກອົງ
ການຮານຄຣາວ ( Halcrow ) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ 
ຈາກທະນາຄານອາຊີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປາສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດນ້ຳເຊຂະໝານ  
ຕອນເທິງຈະເປັນຊະນິດພັນປາເຂດເນີນສູງ ທີ່ມີຫລາຍໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ 
ແລະ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ທາງວິທະຍາສາດ13.  ປາເຫລົ່ານີ້  
ຍັງມີຄວາມສຳຄັນແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 ອົງການຮານຄຣາວ ( Hal crow ) ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ໂຄງ 
ການເຊຂະໝານ 3 ຈະເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ຕໍ່ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ດົງອຳພັນ (Dong Amp ham NPA) ຍ້ອນວ່າ 
ເສັ້ນທາງປັບປຸງໃໝ່ ເຂົ້າໄປສູ່ເຂດທີ່ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ຈະສ້າງເງື່ອນ 
ໄຂຄວາມສະດວກ ໃນ ການເຂົ້າໄປເຖິງເຂດພື້ນທີ່ໆມີຜົນກະທົບໄດ້
ງ່າຍຢູ່ຊາຍ ແດນ ດ້ານທິດເໜືອຂອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດນັ້ນ 
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 3 ກໍ່ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງຕັດເຂດພື້ນທີ່ ອັນກວ້າງ 

ນ້ຳ ເຊ ກະ ໝານ, ຕອນ ໃຕ້ ຖັດຈາກ ເຂດ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຂ ກະ ໝານ 3. ພາບ ຖ່າຍ ໃນ ວັນ ທີ 9  ເດືອນ ມີນາ 
2004  ໂດຍ: Marcus Rhinelander
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ຂວາງຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຈະເຮັດ  
ໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫລີກເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 (The 

Xekaman I Dam)
ຄາດວ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະຕິ 
ບັດການຂອງໂຄງການເຊຂະໝານ 1 
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບບໍ່ ດີໃນຫລາຍ
ດ້ານໃນນັ້ນລວມທັງການສູນເສຍການປະ 
ມົງ. ບັນຫານ້ຳບໍ່ດີ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະ 
ນາໆພັນ ຍັງ ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງວ່າ ບັນຫານີ້ 
ໄດ້ຖືກນຳໄປພິຈາລະນາກັນໜ້ອຍຫລາຍ 
ປານໃດ ໃນເມື່ອກ່ອນການປະເມີນ ຜົນກະ
ທບົຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງ ໂຄງ 
ການເຊຂະໝານ 1 ນີ້ຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ມີການ
ເປີດເຜີຍເທື່ອ ເຖິງຈະມີການລາຍງານ 
ວ່າ ລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸມັດ 
ເອກະສານເຫລົ່ານີ້ເທື່ອກໍ່ຕາມ ແຕ່ໂຄງ 
ການກໍ່ໄດ້ ລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ 
ຫ້ າງຫາກະກຽມພື້ ນທີ່ ໃກ້ ໆກັ ບເຂດ 
ທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນແລ້ວ ການດຳເນີນກິດຈະກຳ 
ເຫລົ່ານີ້ເປັນລະເມີດກົດໝາຍຂອງລາວ 
ທີ່ວ່າ. ທຸກເອກະສານໂຄງການ ຈະຕ້ອງ 
ກະກຽມໃຫ້ສຳເລັດ ກ່ອນ ການເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ.

ບັນຫາການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ
ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມລວມເບື້ອງຕົ້ນ ໃນປີ 1994 ຂອງໂຄງ 
ການເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ໄດ້ຄາດຄະເນ ເອົາໄວ້ວ່າ ປະຊາຊົນຈຳນວນ 
2,000 ຄົນ ຈາກ 400 ຄອບຄົວ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປ 
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ ່ຍອ້ນໂຄງການນີ້14 ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຊມຸຊນົຫລາຍ 
ແຫ່ງໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳແຫ່ງນີ້ ໄດ້ ຍົກຍ້າຍອອກໄປກ່ອນແລ້ວຢ່າງ 
ເປນັທາງການ ໃນຕົ້ນຊມຸປ ີ1990 ໂດຍເປນັໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ 
ຖະບານລາວກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ.
 ການສຶກສາວິ ໄຈຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີນັ້ນ. ອົງການຮານຄຣາວ ( Hal crow ) ໄດ້ສະແດງ 
ຄວາມກງັວນົເປນັຢາ່ງຍິ່ງ ທີ່ລດັຖະບານລາວໄດຍ້ກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ ອອກ 
ໄປ ຈາກເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມ 
ສົນໃຈໃນເລື່ອງເຂື່ອນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນ15 
ເພື່ອ ຕອບສະໜອງຕໍ່ບນັຫາດັ່ງກາ່ວອງົການຮານຄຣາວ ( Hal crow 
) ໄດ້ໃຫ້ ຂໍ້ສະເໜີແນະວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ 
ຈາກເຂດໂຄງການຫລັງປີ 1993 ທັງ ໝົດຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
ການຍົກຍ້າຍຈາກການກະກຽມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ແລະ 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນພວກເຂົາ ຈຶ່ງເປັນຜູ້ເໜາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາ
ກນັກພັດທະນາເຂື່ອນ16 ແຕ່ຂໍ້ສະ ເໜີຂອງອົງການຮານຄຣາວ ( Hal 
crow ) ທງັໝດົໄດຮ້ບັການປະຕເິສດຍອ້ນວາ່ ໃນປ ີ2004 ນັ້ນ ທາງທະ 
ນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ລດັຖະບານລາວ ໄດຄ້າດຄະເນເອາົໄວວ້າ່ 

ມີປະຊາຊົນຈຳນວນ ພຽງແຕ່ 800 ຄົນເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ຖ້າວ່າລວມເອົາ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ 
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດໂຄງການ ນັບແຕ່ປີ 1993 
ເປັນຕົ້ນມາເຂົ້ານຳ, ແນ່ນອນວ່າ ຈຳນວນ ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກ
ຍ້າຍອອກໄປມີສູງກວ່າ 17 ນັ້ນຫລາຍເທົ່າ.

ການຕັດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄພຄຸກຄາມເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.
ເປນັທີ່ຄາດກນັວາ່ ອາ່ງເກບັນ້ຳເຊກະໝານ 1 ຈະເຮດັໃຫນ້້ຳຖວ້ມເນື້ອທີ່ 
224 ກິໂລແມັດມົນທົນ ໃນນັ້ນຈະ ກວມເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດດົງອຳພັນ 18 ຊຶ່ງແມ່ນເຂດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທາງດ້ານ
ສັດປ່າ ສຳຄັນຫລາຍໆຊະນິດ ລວມທັງຊະນິດພັນທີ່ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ 
ຊະນິດພັນຫາຍາກໃນໂລກນຳອີກ ອົງການ
 ຮານຄຣາວ ( Hal crow ) ເວົ້າວາ່ ເຂື່ອນເຊກະໝານ1 ນີ້ຈະ ເຮັ
ດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດດົງອຳພັນ ຍ້ອນ 
ໄພນ້ຳຖ້ວມຖິ່ນຢູ່ອາໃສທຳມະຊາດຂອງສັດ ແລະ ພຶດປ່າໃນພື້ນທີ່ຕໍ່າ 
ຍາວຢຽວໄປຕາມຊາຍແດນດ້ານຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປ່າ 
ກໍ່ຄືຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊສ າຂານ້ຳເຊຂະໝານ ທີ່ ໄຫລໄປສູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດນຳອີກ19
 ຄາດວ່າເນື້ອທີ່ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ຈະກວມເອົາບໍລິມາດໄມ້ຢືນ 
ຕົ້ນທີ່ມີຄ່າສູງເຖິງ 2,200,000 ແມັດກ້ອນ, ສະເພາະແຕ່ເຂດພື້ນ 
ທີ່ນ້ຳຖ້ວມຈາກເຂື່ອນຢ່າງດຽວ ກໍ່ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີໄມ້ທ່ອນ 20 
ຢູ່ປະມານ 420,000 ແມັດກ້ອນ, ຫລາຍປີຜ່ານມານີ້ປະກົດວ່າ 
ມີການຕັດໄມ້ທ່ອນ21 ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນເຂດອ່າງ ເກັບນ້ຳ 
ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າສູ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ຢູ່ ເຂດ ດຽວ ຂອງ ນ້ຳ ເຊ ກະ ໝານ, ຕອນ ໃຕ້ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ໝານ 3, ພາບ ຖ່າຍ ໃນ ວັນ ທີ 24 
ມີນາ 2008. ພະນັກງານ  ແລະ ຊາວບ້ານ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເຊື່ອ ວ່າ: ການ ປ່ຽນ  ແປງ ຂອງ ຄຸນ ະພາບ ແມ່ນ້ຳ  
ແມ່ນ ເກີດ ມາ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຈາກ ຈຸດ ທີ່ ມີ ການລະ ເບີດ ຫີນ ໃນ ຮ່ວມ ພູ ຊຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ຫີນ  
ແລະ ຝຸ່ນ ຕົມ ຫຼື ຕະກອນ ໄຫຼ ລົງ ສູ່ ແມ່ ນ້ຳ.  ເຫັນ ໄດ້ ຊັ ດ ເຈນ ວ່າ: ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ແມ່ ນ້ຳ ແມ່ນ ບໍ່ ດີ 
ລາມ ໄປ ເຖິງ ເຂດ ນ້ຳ ຕອນ ລຸ່ມ ທີ່ ເປັນ ຈຸດ ຄົບ ກັບ ນ້ຳ ເຊ ກອງ ໃນ ແຂວງ ອັດ ຕະປື, ພາບ ໂດຍ: Marcus 
Rhinelander
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ເອກະສານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດມາກ່ອນກໍ່ຕາມ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ແລະ ການປະມົງ
ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ, ອາໃສຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳນັບ 
ແຕ່ກ້ອງເຂື່ອນເຊກະໝານ 1 ເລາະລຽບ ລົງໄປຕາມສາຍນ້ຳເຊຂະ 
ໝານ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອຸທົກກະສາດ ທີ່ອາດເກີດ 
ຂຶ້ນຈາກໂຄງການນີ້ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂດພື້ນທີ່ທົ່ງຮາບ
ເຊກອງ ຊຶ່ງເປັນທົ່ງພຽງຂອງເຂດດິນທາມສຳຄັນທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ 
ຂອງປະເທດລາວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
 ອາ່ງເກບັນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ເລກິທີ່ເກດີຈາກເຂື່ອນຈະເຮດັໃຫ້
ໂຄງການມີບັນຫາເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນຕາມ ການຄາດຄະເນໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ 
ການກັກເກັບນ້ຳໃຫ້ເຕັມອ່າງຈະໃຊ້ເວລາເຖິງເຈັດປີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້   “ 
ເກີດ ມີຄວາມສາຍເຫຍຍາວນານ21 ໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳ 
ແລະ ຈະ ເຮັດ ຜົນ ເສຍຫາຍຕໍ່ການປະມົງ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ 
ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ອາໃສການປະມົງ ການຄາດຄະເນ ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນ 
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຊີ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການກັກເກັບນ້ຳໃສ່ອ່າງຈະໃຊ້ເວ
ລາພຽງແຕ່ສາມປີເທົ່ານັ້ນ ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາເກັບນ້ຳເຂົ້າໃສ່ 
ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໂຄງການນັ້ນຄາດວ່າ ນ້ຳທີ່ຈະປ່ອຍລົງໄປເຂດລຸ່ມ 
ນ້ຳນັ້ນ ຈະມີບໍລິມາດໜ້ອຍ.
 ການປຽ່ນແປງໃນລະບບົອທຸກົກະສາດ ແລະ ດນິເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກດີ 
ຂຶ້ນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ ຮອບວຽນຂອງການເຮັດສວນຜັກຕາ
ມລະດູການຢູ່ແຄມນ້ຳ ທີ່ຊາວບ້ານປະຕິບັດກັນມາໄດ້ຫລາຍເຊັນຄົນ 
ແລ້ວ. ດິນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຍັງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ 
ແກ ່ຖິ່ນຢູອ່າໃສທຳມະຊາດຂອງສດັ ແລະ ພດຶ ທີ່ຢູຕ່າມແຄມເຊຂະໝານ 
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພຶດພັນຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳຈູນການປະມົງທີ່ສຳຄັນ 
ຊາວບ້ານໄດ້ການປັບປ່ຽນວິທີການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຫາປາ 
ແລະ ເຄື່ອງມືການຫາປາຕ່າງໆ  ເພື່ອນຳ ໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດເຫລົ່ານັ້ນ 
ປະກອບດ້ວຍ ຂາ ( bundlebasket traps ) ແລະ ສະຫວິງ ( 
Scoop nets ) ເພື່ອຈັບ ປານ້ອຍ ແລະ ກຸ້ງ ໃນຍາມແລ້ງ ຄວາມ 
ເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພຶດແຄມນ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບຕິດພັນອື່ນໆ 
ກ່ຽວກັບການປະມົງ ແລະ ວິທີການຫາປາຂອງປະຊາຊົນ - ເໝືອນດັ່ງ 
ທີ່ປະຊາຊົນເຄີຍປະສົບຢູ່ນ້ຳເຊຊານ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ 
ຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ເນື່ອງມາຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳຕົກຕາດ 
ຢາລ ີໃນປະເທດຫວຽດນາມ22ມາແລວ້ນັ້ນ ຈະເຮດັໃຫກ້ານດຳລງົຊວີດິ 
ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ອາ  ໃສຢູ່ຕາມ ສາຍນ້ຳເຊຂະໝານຕອນລຸ່ມໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
 ນອກຈາກຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ການປະມົງໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳແລ້ວ ກໍ່ຈະ
ເປັນການປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປານາໆຊະນິດພັນ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນມາ
ສູ່ຕອນເໜືອຂອງເຊຂະໝານໄດ້ ປາເຫລົ່ານີ້ລວມທັງຈຳນວນປາຊະ
ນິດພັນຄືກັນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊກອງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີ 
ປາດຸກຫລາຍຊະນິດພັນ ແລະ ຊະນິດພັນຕະກຸນ ປາ ໄນ 
23 ເປັນຈໍາ ນວນຫລວງຫລາຍ ໂຄງການເຊກອງ ແລະ 
ເຊຂະໝານລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ ຈະສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ 
ປາຊະນິດພັນຕ່າງໆ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງແມ່ນ້ຳເຫລົ່າ
ນີ້ ແລະ ນ້ຳຂອງໃນປະ ເທດໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ໃນເວລາເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນຂັ້ນ ທຳອິດ 
ໃນ ຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜ້ອຍດຽວ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ

ເຂດລຸ່ມນ້ຳຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ບໍ່ດີທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການນີ້ 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດຽວນີ້ຊາວບ້ານເຫລົ່ານີ້ ຫລາຍຄົນຮູ້ດີກ່ຽວກັບ 
ເຂື່ອນເຊຂະໝານ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃດໆ ກ່ຽວກັບໂຄງ 
ການນີ້ຢ່າງເປັນທາງການກໍ່ຕາມ.
 ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຄັດຄ້ານການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນີ້ ແຕ່ພວກເຂົາ 
ຫລາຍຄົນບໍ່ກ້າເວົ້າອອກມາຢ່າງເປີດເຜີຍໄດ້ ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງ 
ກາ່ວລາຍງານວາ່ ພວກເຂາົຈຳເປນັຈະຕອ້ງໄດຂ້ດຸສາ້ງໃໝຫ່ລາຍບອ່ນ 
ເມື່ອເວລາ ເລີ່ມຕົ້ນບນັຈນຸ້ຳເຂົ້າໃສອ່າ່ງເກບັນ້ຳ ຍອ້ນພວກເຂາົຢາ້ນວາ່ 
ຈະບໍ່ມີນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊົມໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນ 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຈາກບ້ານສີ່ສາວ ( Sisao ) 
ມີຄຳເຫັນວ່າ “ ນ້ຳສ້າງ ອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບໄວ້ດື່ມ ແຕ່ວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫາປາໃນນ້ຳສ້າງໄດ້.”

ພາກສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ແລະ 1 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດພື້ນທີ່ ກຳລັງ 
ມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການຢູ່ ພ້ອມດ້ວຍ ເຂດລຸ່ມນ້ຳລຽບຕາມສາຍນໍ້າ 
ເຊຂະໝານ ແລະ ເຊກອງ ການປະມົງໃນແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ແລ 
ກຳປູເຈຍ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຢຸ່ໄກໄປ ຈົນເຖິງປະ ເທດຫວຽດນາມ ແລະ 
ໄທ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ດີ ຍ້ອນການສູນເສຍ ຊະນິດພັນປາເຄື່ອນທີ່ 
ຕາມລະດູການທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງນ້ຳເຊຂະໝານ ແລະ 
ນ້ຳຂອງ, ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະການຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ເພື່ອແກ້ 
ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາ ຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຫລື ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ວາງອອກເທື່ອ ສັງເກດ 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ການວາງ ແຜນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງ 
ການທັງສອງແຫ່ງນີ້, ເປັນການວາງແຜນທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ ເຄີຍມີມາ 
ໃນບນັດາການວາງແຜນຂອງເຂື່ອນໃນລາວ ຊຶ່ງມນັເປນັການວາງແຜນ
ທີ່ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ທັງເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ 
ລາວ.
 ຖ້າຫາກພິຈາລະນາມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການເຊຂະ 
ໝານ 3 ແລະ 1 ແທນທີ່ ຈະເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ໄວ້ນອກ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າເຫລົ່າ ນີ້ເອົາເອງ - ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ໂລດວ່າ ເຂື່ອນເຫລົ່າ
ນີ້ບໍ່ໜ້າຈະມີຄວາມຄົງ ຕົວຢູ່ໄດ້ທາງເສດຖະກິດ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
n ລັດຖະບານລາວ ແລະ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ ຄວນຈະໃຫ້ການຊົດ 

ເຊີຍຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ ແກ່ປະຊາຊົນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ 
ຈາກເຂດອ່າງ ເກັບນ້ຳເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ພາຍຫລັງປີ 1993 
ຍ້ອນວ່າຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງ
ຖິ່ນ ຖານໃໜ່ ຍ້ອນເຫດຜົນສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ ແຜນຄາດຄະເນ 
ລ່ວງໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ຈາກສະພາບຜົນກະທົບຢ່າງ 
ໃຫ່ຍຫລວງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຈາກເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ນັ້ນ 
ຈຶ່ງເຫັນສົມຄວນວ່າ ແຜນການກໍ່ ສ້າງເຂື່ອນນີ້ ຄວນຈະໄດ້ນຳມາ
ພິຈາລະນາທົບທວນຄືນໃໝ່ ແລະ ຄວນຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່.

n ນັກພັດທະນາຫວຽດນາມ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1 ແລະ 3 
ຄວນຮັບໃຫ້ມີ ການປະເມີນຢ່າງ ເປັນເອກະລາດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການຕໍ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ໂດຍທັນທີ ທັນໃດ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນ 
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ຄວນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບ ຕາມທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປ ແລະ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍ 
ດ້ານການປະມົງແກ່ຊາວບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ 
ລວມທັງ ຊາວບ້ານທີ່ອາ  ໃສຢູ່ຕາມນ້ຳເຊກອງໃນລາວ ແລະ ໃນ 
ເບື້ອງກຳປູເຈຍນຳອີກດ້ວຍ, ໂຄງການຄວນຈະດຳ ເນີນງານເພື່ອ 
ເຮັດແນວໃດໃຫ້ຜົນກະທົບຢູ່ ເຂດລຸ່ມນ້ຳຫລຸດລົງໃຫ້ ໄດ້.

n ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຄວນລິເລີ່ມການປຶກສາຫາລືກັນ 
ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ດຳເນີນການ ເຈລະຈາລະຫວ່າງປະເທດ ໃນເຂດ 
ພາກພື້ນທີ່ ເພື່ອຊ່ວຍຫາທາງແກ້ໄຂຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງ 
ການເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງ 
ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະ 
ຊາຊົນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງເໜາະສົມ.
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23 ປາບາງຊະນິດພັນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກເຂື່ອນ ມີປາ Pangasius 
krempfi ຊຶ່ງແມ່ນຊະນິດ ປາດຸກໃຫຍ່ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຈາກສາມຫລ່ຽມແມ່ນ້ຳຂອງ 
ໃນປະເທດຫວຽດນາມ (ເບິ່ງ Hogan, Z, Baied, I G, Radtk, R ແລະ Vander, 
J ການເຄື່ອນຍາ້ຍໃນເສັ້ນທາງ ໄກ ແລະ ສະພາບຖິ່ນອາ  ໃສຂອງຝງູປາດກຸອາຊ ີໃນທະເລ 
, Pangasius krempfi “ວາລະສານຊີວະວິທະຍາກ່ຽວກັບປາ 71 (2007), ໜ້າທີ 
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cyprinids ) ໂດຍສະເພາະຊະນິດພັນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຄື Henicohyn – 
chus lobatus ແລະ Paralaubuca typus ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຈາກນ້ຳຕົກເ
ລສາບ ແລະ ທະເລສາບໃຫຍ ່ໃນປະເທດກຳປເູຈຍ (ເບິ່ງ Baird, I G, Flaherty,  M 
S ແລະ Phylavanh ,B  “ ຈງັຫວະ/ລະບບົຂອງແມນ່້ຳ: ໄລຍະຮອບວຽນຂອງດວງຈນັ 
ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຝູງປາໄນນ້ອຍ ( Cyprinidae ).ໃນແມ່ນ້ຳ ຂອງ “ 
ວາລະສານປະຫວັດສາດທຳມະ ຊາດ ຂອງອງົກອນສງັຄມົສະຫຍາມ 51:1(2003) ໜາ້ທ ີ
5-36 (Natual History Bulletin of the Siam Society 51:1(2003), 
pp 5-36), ແລະ ຊະນິດປາພັນໄນຂະໜາດກາງເຊັ່ນ: Scaphognathops 
bandanenoio ແລະ  Mekongina erythrospila, ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາລະ
ຫວາ່ງນ້ຳເຊກອງ ແລະ ແມນ່້ຳຂ ອງໃນລາວ ແລະ ປະເທດກຳປເູຈຍ (ເບິ່ງ Baird, I G 
ແລະ Flaherty, M S “ໄກຈົນກາຍເຂດຊາຍແດນປະ ເທດ: ປາໄນຂອງຂະໜາດກາງ 
ທີ່ສຳຄັນຍ້າຍໄປມາ (Cyprinidae) ແລະ ການປະມົງໃນລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ “ 
ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ ການປະມົງໃນອາຊີ 17:34(2004),ໜ້າທີ 257-276)
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ບັນຫາສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫວ່ງ
n ປະຊາຊົນສ່ວນໜ້ອຍເຜົ່າຍ່າເຫີນ ແລະ ຈຣູ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໜ່

ມານານຫລາຍກວ່າສິບປີແລ້ວ ຍ້ອນໂຄງ ການພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕົກຫ້ວຍເຫາະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງເນື້ອທີ່ກະສິກຳ

 ຫລື ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ພຽງພໍ ເພື່ອຄ້ຳຈູນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງວ່າຊາວບ້ານ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນ ຖານໃໝ່ 
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມໜັ້ນຄົງ ດ້ານ 
ສະບຽງອາຫານ ຂອງພວກເຂົາ ຊ້ຳ ພັດຍັງມີອັດຕາສ່ຽງຢູ່.

n ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານໄຟຟ້າ ໃນເມືອງສະ 
ໝາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສູນເສຍທີ່ ດິນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ທີ່ທຳການປະມົງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຫ້ວຍເຫາະ ພວກ ເຂົາ 
ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງພຽງພໍ.

n  ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງອີກຢູ່ເທິງພູພຽງບໍລິເວນ 
- ເຂື່ອນເຊປຽນ - ເຊນ້ຳນ້ອຍ ກໍ່ອາດຈະໄດ້ ຮັບການຟື້ນຄືນໃໝ່ 
ພ້ອມດ້ວຍບໍ່ແຮ່ອາລູຍມີນຽມ ແລະ ໂຮງຫລອມອາລູຍມີນຽມຂະ 
ໜາດ ໃຫຍ່ ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ເປັນໄພຄຸກຄາມ ເຮັດໃຫ້ພົນລະ 
ເມືອງເຜົ່າເຫີນນີ ( ຍ່າເຫີນ ) ທີ່ຍັງມີເຫລືອຢູ່ ຕ້ອງ ຍົກຍ້າຍອອກ 
ຈາກທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດໂຄງການ
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຫ້ວຍເຫາະ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກ
ຂອງພູພຽງບໍລິເວນນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື . 
ເປັນເຂື່ອນທີ່ມີຄວາມສູງ 76 ແມັດ ປິດກັ້ນກະແສນ້ຳຫ້ວຍເຫາະ ແລະ 
ປ່ຽນທິດທາງ ໄຫລຂອງນ້ຳໄປນ້ຳເຊກອງ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງນ້ຳ 
ທີ່ສ້າງດ້ວຍຊີມັງມີຄວາມຍາວ 980 ແມັດ ຫ້ວຍເຫາະ ແມ່ນໂຄງ 
ການພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເງື່ອນໄຂ ກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນ-
ມອບໂອນ (BOT) ທີ່ບລໍສິດັ ເອກະຊນົເປນັຜູລ້ງົທນຶກໍ່ສາ້ງຮວ່ມກນັ ເປນັ 
ຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ.
 ບລໍສິດັວສິາຫະກດິແດວຈູຳກດັ ແຫງ່ປະເທດເກາົຫລ ີເປນັຜູລ້ງົທນຶ 
ສ່ວນໃຫຍ່ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ 
ໃນການດຳເນີນງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 150 ເມກາວັດ ຊຶ່ງມີ 

ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບ ນ້ຳກວມເຖິງ 3,237.5 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ຄາດຄະເນ ເຂົ້າໂຄງການທັງໝົດມີ 220-250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 ເຖງິວາ່ບລໍສິດັເກາົຫລ ີແລະ ໄທ ມປີະສບົການໜອ້ຍ ໃນດາ້ນການ 
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ ໂຄງການຫ້ວຍເຫາະກໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ອີງຕາມຜູ້ສັງເກດການຂອງຝ່າຍລັດຖະ 
ບານ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳເກົ່າ ບອກວ່າ “ 
ມັນມີກິ່ນເໜັນ, ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າ ມີການ ສຶກສາວິ ໄຈຫຍັງແດ່ 
ສຳລັບໂຄງການນີ້  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະມີການສຶກສາວິໄຈເ
ລີຍ ”1 ເຂື່ອນໃຫຍ່ ແລະ ອຸໂມງຊ່ອງນ້ຳ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັ
ດໃນເດືອນເມສາ ປີ 1997 ແລະ ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຜະລິດພະລັງ 
ງານໄຟຟ້າໃນທ້າຍປີ 1998.
 ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ບໍລິສັດແດວູໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ 
ຈາກວິກິດການດ້ານການເງິນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ອາຊີຜົນສຸດທ້າຍ ໃນປີ 
2001 ບໍລິສັດແດວູ (Daewoo) ແລະ ບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມມື (Lox-
ley) ໄດ້ຂາຍຫຸ້ນ ຂອງ ຕົນ ໃນບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ 
80% ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ ແຫ່ງປະເທດແບນຊິກ 
ທີ່ມີສາຂາຢູ່ຫລາຍປະເທດ (Belgiumbased multina-
tional Tractebel S A) 2  ແລະ ບໍລິສັດ M C L (Trateb-
el’s thaiunit ) ທີ່ເປັນບໍລິສັດໄທຄູ່ຂາຂອງຕົນ ໃນມູນຄ່າ 140 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ3 ສ່ວນລັດຖະ ບານລາວກໍ່ຍັງຖືຫຸ້ນໂຄງການຢູ່ 
20%.

ບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງການ
ຄຳວິພາກວິຈານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດລາວ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ 
ວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫ້ວຍເຫາະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍ 
ຄວາມໂປ່ງໃສໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເສຍປຽບ 
ຫລາຍດ້ານ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ຊຶ່ງອີງຕາມການລາຍງານແມ່ນເນື່ອງ 
ມາຈາກຂາດຕົວບົດກົດໝາຍ ອ້າງອີງພຽງພໍ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະ
ຈາ ໂຄງການຈາ່ຍຄາ່ພາສ ີຫລ ືຄາ່ທຳນຽມໜອ້ຍໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານລາວ 
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບໍລິສັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນຈາກໂຄງການຈົນກວ່າ ຈະຮອດປີ 2010 

ກໍລະນີສຶກສາ 9: ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫ້ວຍ
ເຫາະ
ສະເໜີໂດຍ: ນົກຂະໜິ້ນ

ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຫ້ວຍ ເຫາະ  ແມ່ນ ເຂື່ອນ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ໃນ ລາວ  ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນມາ ໃນ ເງື່ອນໄຂ ກໍ່ສ້າງ -ດຳເນີນ ງານ-
ມອບ ໂອນ (BOT) ປະຊາຊນົ ສວ່ນໜອ້ຍ ເຜົ່າ ເຫ ີນນ ີຈຳນວນ ຫລາຍ ຄນົໄດ ້ຖກື ຍກົຍາ້ຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໜ ່ຍອ້ນ ໂຄງການ  ແລະ ຍງັ ໄດ ້ຮບັ ຄວາມທກຸ 

ທໍລະມານ ມາ ນານ ກວ່າ ໜຶ່ງທົດ ສະ ວັດ ແລ້ວ  ພາຍຫລັງ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ ໄປ. ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ ບໍລິສັດ ຕະ ເຣັດ ເຕີ  ແບນ (Tractctebel S A ) ແຫ່ງປະເທດເບັນຊິກ ຊື້ຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນໂຄງການຫ້ວຍເຫາະຈາກບໍລິສັດແດວູ 
( Daewoo) ໃນປີ 2001 ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractctebel) ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງການ
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃໝ່ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍປາດ
ສະຈາກການຊ່ວຍເຫລື່ອໃດໆທັງສິ້ນ. ນັກສຳຫລວດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ໄປກວດກາຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໄດ້ກັບຄືນໄປເຂດພື້ນ 
ທີ່ໂຄງການໃນຕົ້ນປີ 2008 ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ.
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ເຖິງວ່າບໍລິສັດເອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊຳລະ ດອກເບ້ຍຈາກຜົນກຳໄລປະຈຳປີ 
1.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອທົດ 
ແທນຫຸ້ນທຶນກູ້ຢຶມຈຳນວນ 10 ລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສຳປະທານ 
(CA) ບໍ່ໄດ້ ລະບຸເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນ
ປະຊາຊົນ ເພື່ອໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຫລື ຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ຜົນກໍ່ຄືບໍລິສັດແດວູ (Daewoo) ຈ່າຍບາດດຽວ 
ໃນຈຳນວນເງິນ 230,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລັດຖະ 
ບານລາວຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ 
ເອົາເອງ4

ບັນຫາການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ
ມີບ້ານໜຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກເຂດອ່າງນ້ຳ ແລະ ອີກບ້ານໜຶ່ງທີ່
ຕັ້ງຢູໃ່ນເຂດລຸມ່ນ້ຳກໍ່ໄດສ້ະເໜໃີຫ ້ຍກົຍາ້ຍອອກໄປຈາກເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ 
ນອກຈາກນີ້ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈຳນວນ 
2,500 ຄົນ, ອອກຈາກ 11 ບ້ານໃນເຂດແຫລ່ງຫ້ວຍເຫາະ ແລະ 
ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຖືກ ສົ່ງ ໄປເຂດ 
ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ບ້ານຫ້ວຍກອງໃນເມືອງ ປາກຊ່ອງ.
 ຊາວບ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍ ສ່ວນຫລາຍມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່ານ້ອຍ 
ປາກພາສາມອນ-ຂະແມຄື ເຜົ່າເຫີນນີ (ຍາເຫີນ) ອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ 
ຂອງເຜົ່າເຫີນນີ(ຍ່າເຫີນ )ໃນຈຳນວນ 5,552 ຄົນ, ທີ່ມີຢູ່ໃນລາວ 
ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໃນປີ 1995 ນັ້ນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ຖືເປັນການຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່
ການດຳລົງຄົງຕົວຢູ່ທາງດ້ານວັດທະນາທຳຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຫີນນີ ( 
ຍ່າເຫີນ ) ທັງໝົດ5 ບັນຫາ ທີ່ເປັນ ພື້ນຖານຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 
ຖິ່ນຖານໃໝ່ ຂອງໂຄງການຫ້ວຍເຫາະກໍ່ຄື ການຂາດທີ່ດິນກະສິກຳ 
ຊາວບ້ານຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທີ່ດິນກະສິກຳ
ພຽງພໍ ຫລື ຂາດໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ-
ເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊເ ພື່ອເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, 
ລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ ເພື່ອຊ່ວຍປົວແປງການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຄືນໃໝ່ ມີພຽງແຕ່ 20% ຂອງເງິນທີ່ຈັດສັນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄວ້ 

ໃຫ້ປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ໃຊ້ໃນການທຳມາຫາກິນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນ ແມ່ນ
ປະຊາຊົນບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ອ້າງສິດທິເອົາຄືນໝົດແລ້ວ 
ການຂາດເຂີນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນຄືແນວນີ້ ເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດມີວິກິດການຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານ ຂອງຊາວບ້ານ ຜູ້ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ຕໍ່ໄປ.
 ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຖິ່ນຖານໃໝ່ນີ້ ຂຶ້ນ 
ກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຊາວໄຮ່ຊາວສວນ ຫາ 
ເຂົ້າກິນ ຄໍ່າມາເປັນຄົນປູກພຶດເສດຖະກິດກາເຟ ໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານ 
ນະການທີ່ ມີໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍ 
ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດກໍ່ຕາມ ແຕ່ບັນຫານີ້ຈະເປັນງານທີ່ມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກຫລາຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນອກ 
ນາກຈະໄດ້ຮັບທີ່ດິນ, ການອົບຮົມ ຫລື ການສະໜັບ
ສະໜູນບໍ່ພຽງພໍ ແລ້ວ, ລາຄາກາເຟ ກໍ່ຍັງຕົກຕໍ່າລົງ 
ຢ່າງກະທັນຫັນ ພາຍຫລັງທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ 
ຄືນໃໝ່ ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີທາງເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຊາວໄຮ່ 
ຊາວສວນ ຈະຫັນໄປເ ພິ່ງການຂາຍເມັດກາເຟ ເພື່ອ 
ເປັນແຫລ່ງ ລາຍຮັບເປັນຢ່າງດຽວ ຂອງພວກເຂົາ 

ເຈົ້າ.
 ປະຊາຊົນຫລາຍຄົນໄດ້ຫລົບໜີຈາກ ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງຕົນ 
ຢ່າງບໍ່ ເປັນທາງການກັບຄືນໄປສູ່ ເຂດພື້ ນທີ່ ກະສິກຳ ແລະ 
ບ້ານເດີມຂອງພວກເຂົາ ໂດຍທີ່ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ສັບຊ່າວເນື້ອທີ່ໄຮໃໝ່
ຂຶ້ນມາ ໃນປີ 2006 ຄາດຄະເນວ່າ 70% ຂອງຄອບຄົວໄດ້ ຫລົບ
ໜີອອກຈາກເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນຕົ້ນປີ 2008 ກໍ່ຍັງມີປະຊາ 
ຊົນໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າໆກັນ ໄດ້ຫລົບໜີຈາກທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ເໜືອນ
ກັນ ໂດຍທາງການແລ້ວລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບ
ຄືນໄປຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານເກົ່າຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ, ປະຊາຊົນຈຶ່ງໄດ້ຖືກບັງ 
ຄັບ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນຈັດສັນໃຫ້ໃໝ່  ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ຫລື 
ຖ້າວ່າຈະກັບຄືນໄປຫາບ້ານເກົ່າອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ ບັນຫານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ຂອງຊາວບ້ານທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຕໍ່ໄປອີກ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ
ໂຄງການຫວ້ຍເຫາະ ຍງັເຮດັໃຫຊ້າວບາ້ນຢູເ່ຂດກອ້ງເຂື່ອນພອຍໄດຮ້ບັ
ຄວາມລຳບາກກາກກຳໄປດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າເຫີນນີ ຈາກບ້ານຂຸມຄຳ 
ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກອຸທົກກະໄພເກີດຈາກການປ່ອຍນ້ຳ 
ຈາກໂຮງງານໄຟຟາ້ ຕາຝັ່ງຖກືເຊາະເຈື່ອນ, ສດັລຽ້ງຈມົນ້ຳຕາຍ ແລະ 
ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ກໍ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພທີ່ເກີ
ດຈາກເຂື່ອນ ຜົນກະທົບເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການ 
ແຕປ່ະການໃດເລຍີ ປະຊາຊນົເຜົ່າຊອກ (Sok) ຊຶ່ງແມນ່ເຜົ່າຍອ່ຍໜຶ່ງຂ
ອງກຸມ່ເຜົ່າໂອຍ້ (Oy) ອາ ໃສຢູ ່ໃນບາ້ນຊອກ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງອອ້ມ 
ຈາກໂຄງການຫ້ວຍເຫາະ ດິນດອນຕອນຫຍ້າສ່ວນຫລາຍ ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຖືກຢຶດເອົາໄປ ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດປ້ອງກັນໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ 
ໂຄງການ ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ ຮັບການຊົດເຊີຍໃດໆ ທັງສິ້ນສຳລັບຊັບສິນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ.
 ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນບ້ານຂຸມຄຳ, ມີໄຊ, ຫລັກ 52 ແລະ ບ້ານ 
ນ້ຳຫັນ ໄດ້ສູນເສຍທີ່ດິນກະສິກຳຂອງຕົນ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຄືກັນ 
ຈາກເຂດປ້ອງກັນອ້ອມແອ້ມເຂື່ອນ ດຽວນີ້ການປູກຝັງຢູ່ບໍລິເວນ

ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີ/ຍາ ເຫີ ນ ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ບ້ານ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ, ຜູ້ ທີ່ ເດີນທາງ ກັບ 
ຄືນ ໄປ ບ້ານ ເກົ່າ ຂອງ ເລື້ອຍໆ.
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ໃກ້ກັບໂຮງງານໄຟຟ້າກໍ່ ຖືກເກືອດຫ້າມທັງໝົດ ແຕ່ໂຄງການກໍ່
ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນໃດໆເລີຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບຫຸ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ໃນໂຄງການຫວ້ຍເຫາະໃນປ ີ2001 ເປນັຕົ້ນມາ ບລໍສິດັຕະເຣດັເຕແີບນ 
( Tractebel) ບໍ່ໄດໃ້ຊ ້ຄວາມພະຍາຍາມເທົ່າທີ່ຄວນ ເພື່ອແກໄ້ຂບນັ
ຫາຄົງຄ້າງກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ ຫລື ຜົນກະທົບ 
ຈາກເຂື່ອນທີ່ມຕີໍ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມໃນເຂດໃຕເ້ຂື່ອນ.
 ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພດັທະນາ (OECD) ແລະ ບລໍສິດັ ຕະເຣດັເຕແີບນ(Tractebel) 
ບລໍສິດັຕະເຮດັເຕແີບນ (Tractebel) ໄດຊ້ື້ຫຸນ້ໃນໂຄງການຫວ້ຍເຫາະ 
ໂດຍ ໃຊ້ເງິນທຶນຈາກສິນເຊື່ອການສົ່ງອອກ ( export credit 
) ຊຶ່ງແມ່ນລັດຖະບານປະເທດແບນຊິກ ເປັນຜູ້ສະ ໜອງໃຫ້ 
ບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍວິສາຫ
ະກິດທີ່ມີສາຂາ ໃນ ຫລາຍປະເທດຂອງອົງການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ໃນປີ 2004 ໜ່ວຍງານ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນປະເທດແບນຊິກໄດ້ຊາບຂ່າວ ບັນຫາທີ່ຊາວບ້ານຜະເຊີນຢູ່ ແລະ 
ໄດ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີ ແບນ (Tractebel) ໄດ້ລະເມີດ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງວິສາຫະກິດ ທີ່ມີສາຂາໃນຫລາຍປະເທດ 
ຂອງ ອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ(OECD) 
ໃນເວລາຕໍ່ມາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໂປຣ ເຢັກໂຕ 
ແຫ່ງປະເທດແບນຊິກ( Belgian NGO Proyecto Gato)
ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ບໍລິສັດຕະເຣົດເຕີ ແບນ (Tractebel) 
ເປັນທາງການ ໄປຍັງສູນຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດແບນຊິກ(Bel
gium’s National Contact Point ) ກໍລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງ ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດເອກະ 
ຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ປະຕິບັດຕາມ 
ມາດຖານການລົງທຶນສາກົນ ທີ່ກຳ ນົດ ໂດຍວິສາຫະກິດ ທີ່ມີສາຂາ 
ໃນ ຫລາຍປະເທດຂອງອົງການຮ່ວມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ 
(OECD) 
 ອົງການໂປຣເຢັກໂຕກາໂຕ (Proyecto Gato) ໃຫ້ເຫດຜົນ 
ວ່າ ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) ຄວນ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາ 
ທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກຳລັງຜະເຊີນຢູ່ ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຈັດສັງຖິ່ນຖານໃໝ່ 
ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) ແລະ ຊູເອສ (Suez) 
ເຈົ້າຂອງ ຜູທ້ີ່ມອີຳນາດຕອບວາ່ ອງົການບໍ່ຂຶ້ນກບັລດັ ຖະບານ ຄວນຮອ້ງ 
ຟ້ອງບໍລິສັດແດວູ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ແຕ່ບໍ່ຄວນຟ້ອງຮ້ອງພວກເຂົາ 
ກ່ຽວກັບບັນ ຫາທີ່ຊຸມຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກຳລັງຜະເຊີນຢູ່.
 ຫລັງຈາກນັ້ນ ສູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແຫ່ງຊາດແບນຊິກໄດ້ຊີ້ຂາດວ່າ 
ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ບໍລິສັດຊື້ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຫ້ວຍ 
ເຫາະໃນປີ 2001 ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກໍ່ຄື ສູນຕິດຕໍ່ພົວພັນແຫ່ງຊາດ 
ຂອງປະເທດແບນຊິກບໍ່ຍອມຮັບເຫດຜົນຂອງອົງການໂປຣເຢັກໂ
ຕກາໂຕ (Proyecto Gato) ທີ່ວ່າບໍລິສັດຕະເຣົດເຕີແບນ 
(Tractebel) ໄດ້ຊື້ຊັບສິນ ຂອງ ບໍລິສັດລວມທັງໜີ້ສິນ 
ກໍ່ຄືສິ່ງທີ່ບໍລິສັດຈະຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບທັງສອງຢ່າງນີ້.
 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປັບປຸງພາບພົດ 
ຂອງຕົນເອງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) 
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນເກົ່າ 
ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃໝ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່ເປັນມູນຄ່າ 
30,000 ໂດລາສະຫະລັດ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງສູນຮັກ ສາ 

ສຸຂະພາບໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງເສັ້ນທາງຕິດຕໍ່ 
ລະຫວ່າງບ້ານຫ້ວຍກອງກັບເຂດທີ່ຕັ້ງ ຖິ່ນຖານໃໝ່ ມີຄວາມຍາວ 
3.5 ກິໂລແມັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າ 50,000 ໂດລາສະຫະລັດ 
ສຸດທ້າຍບໍລິສັດຕະເຣັດ ເຕີແບນ (Tractebel) ໄດ້ສ້ອມແປງ 
ນ້ຳສ້າງເກົ່າທີ່ເປ່ເພໃ ນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ 
ຫົກບ່ອນ ຢູ່ໃນຫົກບ້ານເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 15,600 ໂດລາສະຫະລັດ.
 ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງອົງການໂປຣເຢັກໂຕກາໂຕ (Proyecto 
Gato) ຕໍ່ອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການ ພັດທະນາ 
(OECD) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) ແລະ 
ອຳນາດການປົກຄອງ ແຂວງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຕັ້ງ ຖິ່ນຖານໃໝ່, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈຳ 
ນວນໜຶ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນທີ່ດິນ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ ້ແກຊ່າວບາ້ນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ ່ຫລ ື
ການ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຫ້ວຍເຫາະທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່
ເຂດລຸ່ມນ້ຳກ້ອງເຂື່ອນກໍ່ຍັງມີໜ້ອຍຢູ່.

ການຟື້ນຄືນ ໃໝ່ຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າເຊປຽນ 

- ເຊນໍ້ານ້ອຍ
ເຂື່ອນເຊປຽນ - ເຊນ້ຳນ້ອຍ - ຊຶ່ງແມ່ນເຂື່ອນທີ່ບໍລິສັດດົງອາເກົາຫລີ 
ເປນັຜູເ້ລີ່ມພດັທະນາ ໃນທາ້ຍຊມຸປ ີ 1990 ແຕໄ່ດລ້ົ້ມເລກິໄປ ໃນປ ີ1990 
ນັ້ນ ກໍ່ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຂຶ້ນມາໃໝ່ອີກ ອີງຕາມຂ່າວຫລ້າ 
ສຸດຈາກລັດຖະບານລາວ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າມີຄວາມແຮງຂ
ະໜາດ 390 ເມກາວັດ ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍບໍລິສັດເກົາຫລີ 
SK ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດພະລັງງານແວັດສະເທີນ 
ເກົາຫລີ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດຣາຊະບູຣີຂອງໄທ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 
ການພັດທະນາໂຄງການ ( PDA) ໄດ້ ສຳເລັດລົງແລ້ວ ແລະ 
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ກໍ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2015.
 ມີຂ່າວເລົ່າລືກັນວ່າ ເຂື່ອນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກັບບໍ່ແ
ຮ່ອາລູຍມີນຽມຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ກຳລັງພັດທະ ນາ ຢູ່ໃນທິດຕາເວັນ
ອອກຂອງພູພຽງບໍລິເວນ ໂດຍບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງອົດສະຕຣ
າລີ ຄືບໍລິສັດອອດຮີວ ເວີຮີຊວກເຊີ ( Ord River Resources 
) ແລະ ບໍລິສັດຂາຄູ່ຈີນຄື ຊາຍນາໂນນເຟຣາສເມຕານ ( China 
Nonferrous Metals ) ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກໍ່ຄື 
ການພັດທະນາ “ ອຸດສາຫະກຳອາລູຍມີ ນຽມ ລະດັບໂລກ ” ຢູ່ເທິງເຂດ 
ພູພຽງບໍລິເວນ6 ການຜະລິດອາລູຍມີນຽມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ຈຳ ນວນມະຫາສານ ແລະ ມັກຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສະພາບແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະ ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເລື້ອຍໆ.7
 ປະຊາຊນົເຜົ່າເຫນີນຫີລາຍຄນົ ມຄີວາມຜດິຫວງັ ກຽ່ວກບັການສຳ 
ປະທານນີ້ ຍ້ອນວ່າການສຳປະທານນີ້ ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ໃນເຂດທີ່ພວກເຂົາອາ ໃສຢູ່ມາກ່ອນ ທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ 
ຍ້ອນໂຄງການເຂື່ອນຫ້ວຍເຫາະ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງ 
ຖິ່ນຖານໃໝ່ນັ້ນ ມີຜູ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮູ້ວ່າ ເຂດທີ່ ຢູ່ເຂດທີ່ເກົ່າຂອງ 
ເຂາົເຈົ້າ ຈະກາຍເປນັ ເຂດອະນລຸກັທຳມະຊາດ ເວລາຜາ່ນໄປໄດໜ້ຶ່ງທດົ 
ສະວັດແລ້ວ ມາຮອດດຽວນີ້ ທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຢືດ ແລະ 
ມອບໃຫ້ແກ່ບໍລິອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຈີນໄປແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນການຊ້ຳເຕີມ 
ຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ເຜົ່າເຫີນນີຂຶ້ນຕື່ມ.
 ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດຽວນີ້ຢູ່ໃນເຂດດິນຂອງ
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ພວກເຂົາ ມີແຕ່ບໍ່ແຕ່ຂຸມລະເບີດ ເກີດຈາກການເຈາະທົດລອງຊອກ 
ຫາແຮ່ອາລູຍມີນຽມ ນອກຈາກບ້ານທີ່ໂຄງການຫ້ວຍເຫາະເຂົ້າ 
ມາຍຶດເອົາແລ້ວ ຍັງມີ ບ້ານອື່ນອີກສີ່ແຫ່ງ ທີ່ຄາດວ່າຊາວບ້ານຈະ
ໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ ຍ້ອນໂຄງການ ເຊປຽນ-
ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຊາວບ້ານຈາກບ້ານໜອງປານວນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍຈອດ 
ໄດ້ພາກັນຄັດຄ້ານການຍົກ ຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ມາຫລາຍປີແລ້ວ 
ແຕ່ດຽວນີ້ປະກົດວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີ. ພວກເຂົາຮູ້ ຂ່າວວ່າ 
ພວກຕົນຈະໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນ 5,500 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄອບຄົວ 
ເພື່ອທົດແທນຜົນ ສຳລັບຜົນເສຍຫາຍຂອງພວກເຂົາ.
 ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີອີກແປດບ້ານທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ໃໝ່ ໃນຊຸມປີ 1990 ທີ່ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີຍຈຳນວນໜຶ່ງ 
ຈາກໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍຊາວບ້ານຈຳນວນ 410 ຄອບຄົວ, 
ຈາກບ້ານ ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ລັດສາສິນ, ດອນໂຂງ, ນ້ຳແລ້ງ, ນ້ຳກອງ, 
ຫ້ວຍຊອຍ, ແກ້ວຄູນເມືອງ ແລະ ນ້ຳຕຽງ ກໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ແຕ່
ລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເງິນ 800 ໂດລາສະຫະລັດ 
ຈາກນັກພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ.
 ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຍັງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດ 
ກ້ອງເຂື່ອນຕາມສາຍເຊນ້ຳນ້ອຍ ໃນແຂວງອັດ ຕະປືຍ້ອນວ່າ 
ກະແສນ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ຈ ະປ່ຽນທິດທາງໄຫລລົງໄປສູ່ເຊນ້ຳນ້ອຍ. 
ຜົນກະທົບເຫລົ່ານີ້ມີທັງ ການສູນເສຍການປະມົງຂອງຊາວບ້ານຫລາຍ
ພັນຄົນ ທີ່ທຳການຫາປາໃນນ້ຳເຊປຽນ ພ້ອມທັງເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ເຂດປ່າ 
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊປຽນອີກດ້ວຍ8

ພາກສະຫລຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ເປນັເວລານານກວາ່ໜຶ່ງທດົສະວດັມາແລວ້ ພາຍຫລງັທີ່ຊາວ ບາ້ນໄດຖ້ກື 
ບັງຄັບໃຫ້ອົບພະຍົກຫລົບໜີ ຈາກບ້ານເກີດເມືອງ ນອນຂອງຕົນ 
ແຕ່ຊາວບ້ານທີ່ອົບພະຍົກໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຍ້ອນໂຄງການຫ້ວຍ ເຫາະ 
ກໍ່ຍັງປະສົບບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽບອາຫານຢູ່ ພ້ອມທັງ
ມຄີວາມຫວັງໜອ້ຍດຽວ ໃນການປບັ ປງຸຊວີດິ ການເປນັຢູຂ່ອງພວກເຂາົ 
ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ີ້. ໃນຄະນະທີ່ ບລໍສິດັຕະເຣດັເຕແີບນ (Tractebel)
ໄດ້ຕອບ ສະໜອງເງິນທຶນຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວບ້ານ ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແຕ່ບັນຫາພື້ນຖານຂອງ
ການຂາດທີ່ດິນກະສິກຳ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດ ສະພາບ
ການອັນຫລໍ່ແຫລມຄືແນວນີ້ ໄດ້ບິບບັງຄັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 70% 
ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ ່ຕອ້ງເອາົໂຕຫລບົລາ່ວຕາ່ວຄນືໄປ ດຳລງົຊວີດິ 
ແລະ ທຳມາຫາກິນ ໃນຖິ່ນຖານເກົ່າຂອງຕົນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດເປັນທາງການ ໃນການກັບຄືນກໍ່ຕາມ ການດຳເນີນງານເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຈາກໂຄງການ ຫ້ວຍເຫາະນັ້ນ ຍືດເຍື້ອກາຍກຳ 
ນົດໄປດົນນານແລ້ວ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະ
n ບໍລິສັດຕະເຣັດເຕີແບນ (Tractebel) ຄວນສະໜອງການຊົດເຊີຍ 

ເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານຕັ້ງຖິ່ນ ຖານໃໝ່ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ທາງເລືອກໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ 
ປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈຳນວນໜຶ່ງຍ້າຍກັບຄືນ 
ໄປຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງກັບບ້ານ ເກົ່າຂອງພວກເຂົານັ້ນ ຄວນນຳມາ 
ພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງ ຍ້ອນວ່າໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານນັ້ນ ບໍ່ມີທີ່ດິນ 

ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ທຳມາກິນ ເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງ.
n ໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອາ 

ລູຍມີນຽມ ແລະ ໂຮງງານຫລອມອາລູຍ ມີນຽມ ບໍ່ຄວນດຳເນີນການ 
ໃດໆຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງ 
ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອບດ້ານສາກ່ອນ ແລະ ຈົນກວ່າໂຄງການຈ
ະໄດ້ຮັບການພິສູດໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນແງ່ເສດຖະກິດ 
ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊາວ 
ບ້ານຜູ້ທີ່ສູນເສຍດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບດິນໃນມູນຄ່າ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ເທົ່າກັນ ແລະ ແຫລ່ງດຳລົງຊີວິດທີ່ຮັບປະກັນ 
ແລະ ຍືນຍົງ.
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ສະຍາ (PhD dissertation), ພະ ແນ ກພູມ ສາດ ປະຈຳ ໂຮງຮຽນ ທໍລະນີວິ ທິຍາ ມະຫາ 
ໄລ ຊິດ ນີ ( ຊິດ ນີ, ອົດ ສະຕຣາລີ: 2004 ) ໜ້າ ທີ 316 (Division of Geogra-
phy, School of Geosciences, University of Sydney (Sydney, 
Australia: 2004),316pp.)
 
2  ໃນ ວນັ ທ ີ31 ຕລຸາ ປ ີ2003 ບລໍສິດັ ຕະ ເຣດັ ເຕ ີແບນ (Tractebel S. A.)  ໄດ ້ລວມຕວົ 
ເຂົ້າກບັ ບລໍສິດັ Société Générale de Belgique S. A. ພາຍຫລັງກາ ນລວບ 
ລວມຕວົ ກນັ  ແລວ້ ກໍ່ ໃສ ່ຊື່ວາ່: Suez-Tractebel S. A. ຊຶ່ງ ກາຍ ມາ ເປນັ ບລໍສິດັສາຂາ 
ຂອງຊູ ເອຊ (owned subsidiary of Suez) ທີ່ ລວມເອົາ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ສາກົນ 
ຂອງ ຊູ ເອຊ  ແລະ ບໍລິສັດ ວິ ສະວະ ກຳ ຕະ ເຣັດ ເຕີ ແບນ
 (On 31 October 2003, Tractebel S. A. merged with Société 
Générale de Belgique S. A. The name of the company 
created as a result of the merger is Suez-Tractebel S. A., a 
wholly owned subsidiary of Suez. It includes Suez Interna-
tional Energy and Tractebel Engineering.)

3 “ ບໍລິສັດ ວິ ສະວະ ກຳ ຕະ ເຣັດ ເຕີ ແບນ ຊື້ ຫຸ້ນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ມາ ດຳ ເນີນ ໂຄງການ ພະລັງງານ 
ນ້ຳ ໃນ ລາວ ” ບົດ ຂ່າວ ໜັງສື ພີ ມຂອງບໍລິສັດ ວິ ສະວະ ກຳ ຕະ ເຣັດ ເຕີ ແບນ ວັນ ທີ 31 ກັນຍາ 
ປີ 2001.
(Tractebel buys into Laos hydro project,” Tractebel Press 
Release, Brussels, 13 Sept 2001 ) http://www.suezener-
gyint.com/content/newsroom/pressreleases/ pressar-
chives/010913_Laos.pdf. 
4  Wyatt, 2004.

5 ນົກ ຂະ ໝິ້ນ “ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແກ່ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີ  (Khamin, N.,) 
“More trouble for the Heuny,” ງານ ທ້ອງ ຖິ່ນ4 ( 2000 ) : ໜ້າ 22-29.

6  ໂວຫານ, ມ, “  ແມ່ນ້ຳອອດ ຖ້ອມ ແຮ່ ທາດ ອະ ລູຍ ມີ ນຽມ ຂອງ ລາວ ” ຂ່າວສານ ບໍ່ແຮ່ ວັນ 
ທີ 28 ກຸ ພາ ປີ 2006  (Vaughan, M., “Ord River awash with Lao 
bauxite,” Mining News, 28 Feb 2006 (http://www.mining-
news.net/storyView.asp?StoryID=66067); Riseborough, J., “  
ແມນ່້ຳອອດ ສົ່ງ ສນັຍານ ໃຫ ້ເຫນັ ທາ່ ແຮງ ໂຄງການ ອາ ລຍູ ມ ີນຽມ ລາວ” ຂາ່ວສານ ບໍ່ແຮ ່ວນັ 
ທີ 16 ພະຈິກ ປີ 2006 (Ord river flags Lao bauxite project poten-
tial,” Mining News, 16 Nov 2006 (http://www.miningnews.
net/storyView.asp?StoryID=68947).

7  ເບິ່ງ ຕົວຢ່າງ, ສະກັດ ກັ້ນ ງານອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ ແຮ່ອະ ລູຍ ມີ ນຽມ  :  ເຄື່ອງ ມື ສຳລັບ ຊຸມ 
ຊົນ, ນັກ ຕໍ່ ສູ້ ເພື່ອ ສັງຄົມ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້  ແລະ ກຳມະກອນ,  ເຄືອ ຂ່າຍ ອົງການ  ແມ່ ນ້ຳນາໆ ຊາດ 
http://www.internationalrivers. org/en/node/1327 (2005). 
(Foiling the aluminum industry: a toolkit for communities, ac-
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tivists, consumers and workers, International Rivers Network, 
http://www.internationalrivers.org/en/node /1327 (2005).
8 Roberts, T. R.  ແລະ Baird, I.G., “ການ ປະ ເມີນ ປາ  ແລະ ການ ປະ ເມີນ ແບບ 
ເລັ່ງລັດ  ສຳລັບ ໂຄງການ ພະລັງງານ ເຊ ນ້ຳ ນ້ອຍ -  ເຊ ປຽນ  ໃນ ພາກ ໃຕ້ ໃນ ສປປ ລາວ“ 
ບົດ ລາຍ ງານ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຈັດ ພີ ມ ສຳລັບ ກອງ ທຶນ ອະນຸລັກ ສັດປ່າ ( ວຽງ ຈັນ, ລາວ: 1995 ).
 (Roberts, T. R. and Baird, I.G., Rapid assessment of fish and 
fisheries for the Xenamnoi-Xepian hydroscheme in southern 
Lao PDR,” Unpublished report for the Wildlife Conservation 

Society (Vientiane, Laos: 1995)
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ບັນຫາ ສຳຄັນ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ
n ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຊ ກະ ຕາມ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ 

ໂດຍ ກົງ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າສ່ວນ ໜ້ອຍ ຈຳ ນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ  ໃນນັ້ນ ລວມ 
ທັງ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີ ( ຍ່າ ເຫີ ນ )  ແລະ  ເຜົ່າ ອື່ນໆ  ທີ່ ມາ ຈາກ ກຸ່ມ ເຜົ່າ ຈຣູ 
(ລະ ເວນ) ຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີ ເປັນ ຊົນ ເຜົ່າ ທີ່ ມີ ຄວາມ ກັງວົນ ເປັນ ພິ ເສດ 
ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເປັນ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ ຍັງ ມີ ເຫຼືອ ຢູ່  ໃນ ເຂດ 
ພູ ພຽງ ບໍລະ ເວນ ພົນລະ ເມືອງ ເຜົ່າ  ເຫີນ ນີ ( ຍ່າ ເຫີ ນ ) ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໄດ້ 
ຍົກຍ້າຍ ອອກ ຈາກ ບ້ານ ເກີດ ເມືອງ ນອນ ຂອງ ຕົນ  ໄປ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຢູ່ 
ບ່ອນ  ໃໝ່ມາ ແລ້ວ ຍ້ອນ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ຫ້ວຍ ເຫາະ, ພວກ 
ເຂົາ ເຫລົ່ານີ້  ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງພໍ  ສຳລັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ 
ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ພວກ ເຂົາ  ແລະ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ກໍ່ ເກີດ ຄວາມ ຫວາດ 
ລະ ແວງຢ້ານ ກົວ ວ່າ  ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຈະ ນຳ ເອົາ ຄວາມທຸກ ຍາກ 
ລຳບາກ  ແລະ  ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທາງ ວັດທະນາ ທຳ ຄື ດັ່ງ ທີ່ ເປັນ ມາ 
ແລ້ວ ກັບ ເຜົ່າ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຈາກ ໂຄງການ ຫ້ວຍ ເຫາະ ໃນ ໄລຍະ 
ຜ່ານ ມາ.

n ການ ທີ່ ຈະ ຊອກ ຫາ ພື້ນ ທີ່ທົ່ງພຽງ  ເພື່ອ ມາ ທົດ ແທນ ພື້ນ ທີ່ທົ່ງ ນາເຂົ້າ 
ຂອງ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຈະ ຖືກ ນ້ຳ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຂຶ້ນ ມາ ຖ້ວມ ນັ້ນ ຖື ເປັນ 
ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນ ວ່າ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ບໍ່ ມີ ທີ່ ດີ ນ ເພີ່ມ   
ເພື່ອ   ເຮັດ ນາ ອີກ ແລ້ວ ການ ຈ່າ ຍ ເງິນ ງວດ ດຽວ ຕາມ ທີ່ ໂຄງການ 
ໄດ້ ສະ ເໜີ ນັ້ ນ  ເຫັນ ວ່າ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ຍາກ ທີ່ ຈະ ຊົດ ເຊີຍ ຄວາມ ເສຍ 
ຫາຍ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ ຫຼື  ເພື່ອ ເປັນ ການ ສ້າງ ໂອກາດ ການ ຟື້ນ ຟູ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວບ້ານ.  ເຖິງ ວ່າ ໂຄງການ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ 
ຮ້າຍ  ແຮງ  ແກ່ ການ ປະມົງ -  ແຫຼ່ງອາຫານ  ແລະ ລາຍຮັບ ສຳຄັນ 
ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ກໍ່ຕາມ -  ແຕ່ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງ ການ ກໍ່ ປະສົບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫຼວ  ໃນ 
ການສະ ເໜີ ໃຫ້ ຊົດ ເຊີຍ  ແກ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ ການ ປະມົງ ຂອງ ຊຸມ 
ຊົນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ.

n ເຖິງ ວ່າ  ໂຄງການຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ແກ່ ການ ປະມົງ -ແຫຼ່ງ 
ອາຫານ  ແລະ ລາຍ ຮັບ ສຳຄັນ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ກໍ່ຕາມ 
-  ແຕ່ ການ ປ ະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມຂອງ 
ໂຄງການ ກໍ່ ປະສົບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫຼວ  ໃນ ການສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ຊົດ ເຊີຍ 
ແກ່  ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານ ການ ປະມົງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ

n ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ລະບົບ ອຸ ທົກກະສາ ດ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ 

ອັນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ໂຄງການ 
ເຊ ກະ ຕາມ  ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ  ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສຸດ ຜົນ ສະທ້ອນ  
ເຫຼົ່າ ນີ້  ຈະ  ແຜ່ ລາມ ໄປ ຈົນ ຮອດ ຈຸດ ພົບ ກັນ ຂອງ ເຊ ນ້ຳ ນ້ອຍ  ແລະ  ເຊ 
ກອງ.  ແຕ່ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ໂຄງ ການ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ແຜນ ການ ຊົດ ເຊີຍ 
ແກ່ ຊາວບ້ານ ຜູ້ ທີ່ ຊົ ມ ໃຊ້ ນ້ຳ ເຊ ກະ ຕາມ  ແລະ  ເຊ ນ້ຳ ນ້ອຍ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ.

n  ເຖິງ ວ່າ ໂຄງການ ຈະໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ໃຫ້ ມີ “ ການ ປຶກສາ ຫາລື ” ຕ່າງໆ 
ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ກໍ່ ຕາມ  ແຕ່ ໂຄງການ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ສະ ໜອງ ຂໍ້ ມູນ ພຽງ

 ພໍ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ  ແລະ ຜູ້ ສັງ ເກດ ການ ຄົນ 
 ອື່ນໆ. ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ດີຈາກໂຄງການ ບໍ່ມີໂອ
 ກາດທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂອງ 

ພວກເຂົາ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເຂື່ອນເຊກະຕາມຕໍ່ກັບໂຄງການ
 ພະລັງງານ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຫ່ງອື່ນໃນລາວນັ້ນ ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດ 

ເຫັນວ່າເ ຂື່ອນແມ່ນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເພາະສະນັ້ນການ 
 ທີ່ຈະໄປຄັດຄ້ານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນທາງ 

ເລືອກທີ່ດີ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ
ນ້ຳເຊກະຕາມຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ພາກໃຕ້ຂອງລາວໄຫຼໄປສູ່ເຊນ້ຳ 
ນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນສາຂາຂອງນ້ຳເຊກອງ ນັກວິສະວະກອນຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຄວາມ
ສົນໃຈໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໃນນ້ຳເຊກະຕາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 
1990  ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນປີ 2004 ທະນະຄານໂລກ ໄດ້ເຮັດສັນຍາ 
ກັບ ບໍລິສັດມົງແຊລ ແລະ ລາເມເຢີ ( Maunsell and Lah-
meyer ) ເພື່ອສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນໃນນ້ຳເຊ ກະຕາມ ແລະ ແມ່ນ້ຳອື່ນໆ1ຂອງລາວ. ຈາກ 
ການຄາດຄະເນວ່າ ຂິດຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ຂອງໂຄງການເຊກະຕາມຢູ່ລະຫວ່າງ 12 ແລະ 100 ເມກາວັດ. 
ສ່ວນບໍລິສັດມົງແຊວ ແລະ ລາເມ ເຢີ ( Maunsell and Lah-
meyer ) ໄດ້ສຶກສາ ສະເພາະທາງເລືອກຜະລິດພະລັງງານ 12 
ເມກາວັດ ທີ່ທາງບໍລິສັດຮັບວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດ
ຖະກິດສູງສຸດ ແຕ່ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລະດັບ ນີ້ຈະບໍ່ເປັນການຮັກສາ 
ໄວ້ ແຫ່ງຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດຂອງນ້ຳຕົກຕາດເຊກະຕາມ 

ກໍລະນີສຶກສາ 10:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຊ 
ກະ ຕາມ
ສະ ເໜີ  ໂດຍ : ນົກ ຂະ ໝິ້ນ

ໂຄງການ ພະລັງ ງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ເຊ ກະ ຕາມ ຈະ ເປັນ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ໃຫຍ່ອັນ ດັບ ສອງ ຖັດຈາກ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຫ້ວຍ 
ເຫາະ -  ໂຄງການ ນີ້ ຈະ  ເປັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ຄວາມ ຄົງ ຢູ່ ທາງ ດ້ານ ວັດທະນາ ທຳ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ເມືອງ ເຫີ ນນີ ( ຍ່າ ເຫີ ນ 

) ທີ່ ອາ   ໃສຢູ່ ເຂດ ພູ ພຽງບໍລະ ເວນ  ແຂວງຈຳປາ ສັກ ພາກ  ໃຕ້ ຂອງ ລາວ.  ເຂື່ອນ ແຫ່ງ ນີ້  ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ພື້ນ ທີ່ ກະສິກຳ   ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ 
ຍົກຍ້າຍ ບ້ານຢ່າງ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດ ໜຶ່ງ ບ້ານ. ຜູ້ ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ  ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຕໍ່າ ເກີນ ໄປ.  ໂຄງການ 
ນີ້ ມີ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ເປີດ ກ້ວາງ  ແລະ  ເອກະສານ ໂຄງການ  ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ເປີດເຜີຍໃຫ້ ແກ່ມ ວນຊົນ ຊາບ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເປັນ ໄປ ຕາມ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ຂອງ ກົດ ໝາຍ ລາວ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ. ນັກ ສຳ ຫຼວດຜູ້ ໜຶ່ງ ໄດ້ ເດີນທາງ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ  ແຂວງຈຳປາ ສັກ,  ເຊ ກອງ  ແລະ ອັດ ຕະປື  ໃນ ຕົ້ນ ປີ 2008  
ເພື່ອ ຊອກ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ສະພາບ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ໃນ ປັດຈຸບັນ.
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ເຊຶ່ງເປັນຈຸດ ທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານ “ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳ 
” ໃນລາວ 2.
 ໃນປີ 2004 ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າການໄຊຂອງຍີ່ປຸ່ນ 
ໄດ້ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ 
ເພື່ອສຳຫຼວດທ່າແຮງຂອງໂຄງການ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ້ 3 ກ່ຽວກັບເຂື່ອນໃນປີ 2006 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນ ໂດຍບໍລິສັດພະລັງ 
ງານໄຟຟ້າການໄຊ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນຈາກລັດ ຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສະເໜີ
ແນະໃຫກ້ໍ່ສາ້ງເຂື່ອນສງູເຖງິ 40 ແມດັ ແລະ ມມີນູຄາ່ການກໍ່ສາ້ງປະມານ 
120 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຂິດຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງ 
ງານຂອງເຂື່ອນ ມີ 64 ເມກາວັກ4 ຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະບໍ່ມີບັນຫາ
ຄວາມກງັວນົຕໍ່ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ຫຼ ືຄວາມກງັວນົກຽ່ວກບັການ 
ອະນຸລັກນ້ຳຕົກຕາດເຊກະຕາມປະການໃດຄາດວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຈາກເຊກະຕາມ ຈະໄດສ້ົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ ໂດຍຜາ່ນ ສາຍສົ່ງທີ່ໂຄງ 
ການຫວ້ຍເຫາະ5 ໄດນ້ຳໃຊຢູ້ນ່ັ້ນ. ແຕວ່າ່ແຜນການພດັທະນາພະລງັງາ
ນຫຼ້າສຸດຂອງລັດ ຖະບານໄດ້ ລະບຸວ່າ ແມ່ນປະເທດລາວທີ່ເປັນຕະຫຼາດ
ຊຶ່ງວາງໄວ້ໃນແຜນ.
 ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ຈະ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນນ້ຳເຊກະຕາມຢູ່ລະຫວ່າງຈຸດນ້ຳ
ຫຸງ ແລະ ບ້ານທົ່ງຫຸງ ( ທັງສອງແຫ່ງ ນີ້ເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານເຫີນນີ 
- ຍ່າເຫີນ ) ແລະ ຈະມີນ້ຳຖ້ວມຕາມສາຍນ້ຳເຊກະຕາມນ້ອຍ ແລະ 
ເຊກະຕາມໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນທີ່ມີເນື້ອທີ່ 7.6 
ກິໂລແມັດມົນທົນ 2 ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງເຊກະຕາມ ຈະບົກແຫ້ງໃນເວ 
ລາສ້າງເຂື່ອນຕັນນ້ຳເຊກະຕາມ ຍ້ອນວ່ານ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຂອງ 
ເຂື່ອນຈະຖືກລະບາຍຜ່ານອຸໂມງໄປຫາໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ກໍ່ຈະໄຫຼລົງໄປສູ່ນ້ຳຫຸງທີ່ໄຫຼລົງສູ່ ນ້ຳເຊກະຕາມໃຕ້. ໂຄງການນີ້ກຳລັງ
ຖືກພັດທະນາຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ກໍ່ສ້າງ - ດຳເນີນການ - ໂອນ ມອບ 
(BOT) ໃນໄລຍະ 30 ປ.ີ ລດັຖະບານລາວຈະຖທືນຶໃນໂຄງການ 6 25% 
ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ຫຸ້ນອັນນີ້ ຫຼື ຈະມີຜົນກຳໄລຈາ
ກການລົງທຶນນີ້ຄືແນວໃດ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2007 ລັດຖະບານລາວ 
ແລະ ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າການໄຊ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ຮ່ວມ 

ກັນ. ການກະກຽມຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ 
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມລົງມືເທື່ອ ແຕ່ວ່າ 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຈຳປາສັກ 
ໄດ້ອ້າງວ່າການກໍ່ສ້າງຈະໄດ້ເລີ່ມ
ກາງປີ 20087 ຕາມການລາຍ 
ງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດຽວນີ້ບໍລິສັດ ພະລັງ 
ງານການໄຊ ກຳລງັຊອກຫາແຫລງ່ 
ເງິນທຶນ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ ຈາກ 
JBIC ຫຼື ບໍລິສັດປະກັນໄພການ 
ລົງທຶນ ແລະ ການສົ່ງອອກ ນິບປົງ 
( NEXI ).

ບັນຫາ  ແລະ ການ ວິ 

ເຄາະ ໂຄງການ
 ເປັນ ທີ່ ຮູ້ ກັນ ດີ ແລ້ວ ວ່າ ປະຊາຊົນ 
ທີ່ ອາ  ໃສຢູ່ ໃນ ເຂດ ໂຄງການ ເຊ ກະ 
ຕາມ ນີ້ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແມ່ນ ຊົນ ເຜົ່າ ພື້ນ 
ເມືອງ  ເຫີ ນນີ ( ຍ່າ ເຫີ ນ )  ແຕ່ 

ວ່າ ເຜົ່າ ຈຣຸ ພ້ອມ ດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າອື່ນໆ ທີ່ ອາ   ໃສຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳກໍ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ໂຄງການ ນີ້ ເໝືອນ ກັນ. ປະກົດ ວ່າການ 
ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ແລະ ການ ສຶກສາ ດ້ານ ອື່ນໆຂອງ ໂຄງການ ທີ່ 
ໄດ້ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕາມ ມາ  ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂື້ນ 
ຈາກ ໂຄງ ການ ເຊ ກະ ຕາມ  ແລະ ຈຳນວນ ບ້ານ ທີ່ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈາກ ໂຄງການ ໜ້ອຍ ເກີນ ໄປ.

 ບັນຫາ ການ ຍົກຍ້າຍ   ແລະ ການຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ  ແລະ 

ການ ສູນ ເສຍ ທີ່ ດິນຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ.
 ໃນ ປີ 2006 ທີ່ ປຶກສາ ຂອງ ບໍລິສັດ MEK  ແລະ ບໍລິສັດ NEWJEC 
inc.  ໄດ້ ສ້າງ ບົດ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, ບົດ ປະ ເມີນ 
ຜົນກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ  ແລະ  ແຜ ນດຳ ເນີນ ງານ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ໃຫ້ ແກ່ 
ໂຄງ ການ  ເຖິງ ແມ່ນວ່າຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ຈະ ໄດ້ ອະນຸມັດ ເອກະສານ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໃນ ເດືອນ 
ກັນຍາ 2007 ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ຈົນ ມາ ຮອດ ດຽວ ນີ້  ໂຄງການ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ນຳ  ເອົ າ 
ເອກະສານ ເຫຼົ່າ ນີ້ ອອກ ເຜີຍ ແຜ່ ໃຫ້ ມວນ ຊົນ ຊາບ ນຳ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ ໄດ້ ກຳນົດ ພຽງ ແຕ່ 6 ບ້ານ ເຂົ້າ ຢູ່ ໃນ ສວນ ໜຶ່ງ ຂອງ  “ 
ເຂດໂຄງການ   ” ຄື: ນ້ຳຫຸງ, ໜອງຫີນ, ໜອງເທືອມ, ນ້ຳຕວດ ແລະ 
ຕະເຢືອກ ເສືອ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນຈຳວນ 1,569 ຄົນ, ຈາກ 265 
ຄອບຄົວ.
 ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມໄດ້ອ້າງວ່າ ໂຄງການຈະໄດ້ຍຶດ 
ເອາົ ຫຼ ືເວນຄນື ເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 763 ເຮກັຕາ, ໃນນັ້ນລວມທງັປາ່ປະສມົ, 
ນາເຂົ້າຢູ່ທົ່ງພຽງ, ສວນກາເຟ, ພື້ນທີ່ໄຮ່ເລື່ອນລອຍ, ສວນໝາກ ໄມ້ 
ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເນື້ອທີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້ ຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມ 
ຈາກໂຄງການ9 ທາງເລອືກທສີອງ ທີ່ ຈະຫຼດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ດນິກະສກິຳ 
ຖືກປະຕິເສດຈາກໂຄງການຍ້ອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
 ປະຊາຊົນຈຳນວນ 225 ຄົນ, 36 ຄອບຄົວ ຈາກບ້ານນ້ຳຫຸງ 
ຂອງເຜົ່າເຫີນນີ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໝີ ຍ້ອນໂຄງການ 10 ອີງຕາມ 

ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີ/ຍາ ເຫີ ນ ຜູ້ ທີ່ ມີເດີນຫຍ້າ ສຳລັບ ສັດລ້ຽງ, ທົ່ງ ນາ  ແລະ ຜືນ ໄຮ່ ທີ່ ຈະ ຖືກ ນ້ຳ ເຂື່ອນ ເຊ 
ກະ ໝານ ຂື້ນ ມາ ຖ້ວມ.
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ຊາວບ້ານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັກພັດທະ
ນາໂຄງການໄດ້ ບອກຊາວບ້ ານວ່ າ 
ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຂົງເຂດທົ່ງ 
ກາລອງໃນເມືອງປາກຊ່ອງ ໃນຕົ້ນປີ 
2008 ຊາວບ້ານຈາກບ້ານນ້ຳຫຸງ ໄດ້ປະ 
ຕິເສດການຍົກຍ້າຍ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົມທຽບ 
ຕົນເອງກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ 
ຈາກບ້ານໃນ ໜຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາຈາກໂ
ຄງການຫ້ວຍເຫາະ ພວກເຂົາໄດ້ອ້າງວ່າ 
ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປນັ້ນ ມີ ຄວາມ
ທກຸຍາກຫຼາຍ ແລະ ຍງັປະສບົບນັຫາຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ 
ພາຍຫຼັງທີ່ພວກ ເຂົາຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່
ບ່ອນໃໝ່ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊາວ 
ບ້ານ ປະກົດວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນ ໂຄງການຫ້ວຍເຫາະ 
ໃນເມື່ອກອ່ນ ບໍ່ມວີີ່ແວວ ແລະ ຄວາມຫວງັເລຍີວາ່ ຊວີດິການເປນັຢູຂ່ອງ 
ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ( ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາ 9 ) 
ປະຊາຊົນຈາກບ້ານນ້ຳ ຫຸງ  ເວົ້າວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ດີ ແລ້ວ 
ຢູ່ ກັບ ທົ່ງ ນາ, ສວນ ກາ ເຟນ້ອຍ  ແລະ  ສະຖານ ທີ່ລ້ຽງສັດບ້ານພວກ ເຂົາ.
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນກະ ຕໍ່ ສັງຄົມ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ທີ່ 
ເຂື່ອນ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບບໍ່ ດີ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ ໃນ ເຂດ ໂຄງການ 
ລວມທັງ ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໃຫ້ ແກ່  ສະຖານ ທີ່ ສັກສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  
ຢູ່ ຕາມ ແຄມ ທາງທີ່ ໄດ້ ປັບປຸງ ໃໝ່ ດ້ວຍ ການ ລາດ ຢາງ.  ໃນ ບົດ ປະ ເມີນ 
ນັ້ນ  ກໍ່ ໄດ້ ມີການສະ ເໜີ ໃຫ້ ໂຄງການ ປະຕິບັດ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຕໍ່ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ 
ເຫຼົ່າ ນີ້  ແຕ່ ວ່າ ຄົງ ເປັນ ໄປ ບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ທັງ ໝົດ  ສຳ ລັບ ຜົນ 
ກະທົບ ຫຼາຍ ຢ່າງ ທາງ ດ້ານ ສັງ ຄົມ  ແລະ ວັດທະນາ ທຳ  ຊຶ່ງ ເກີດ ຂຶ້ນຈາກ 
ໂຄງການ. ອີງ ຕາມ ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ຈາກ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ ຊາບ 
ວາ່ ທາງ ບລໍສິດັ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ຜດິ ຊອບ ຄວບຄມຸ ເນື້ອ ທີ່ ສຳປະທານ   ເພື່ອ ການ ກໍ່ 
ສາ້ງ ເຂື່ອນ ປະມານ 90,000 ເຮກັ ຕາ ເທົ່າ ນັ້ນ  ເນື້ອ ທີ່ ອນັ ນີ້ ປະກອບ ດວ້ຍ  
ເຂດ ນ້ຳ  ແດນ ດິນ ທີ່ ຊົມ ໃຊ້ ກັນ ມາ ແຕ່ ດັ້ງ ເດີມ   ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ 
ເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງຫຼາຍແຫ່ງ. ການ ຊົດ ເຊີຍ ຕໍ່ ການ ສູນ ເສຍ ຕ່າງ ໆ
ຂອງ ຊາວບ້ານນັ້ນ  ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຫວັງ ເລີຍ ວ່າ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ 
ໂຄງການ.
 ສາຍ ສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ ມີ ຄວາມ ຍາວ 12 ກິ ໂລ ແມັດ ຈະ ໄດ້ ເນັ່ງ 
ລະຫວ່າງ ບ້ານ ນ້ຳ ຕວດ  ແລະ ບ້ານຕະ ເຢືອກ  ເສືອ ຊາວບ້ານ ຄາດ ວ່າ  
ຈະ ສູນ ເສຍ ພື້ນ ທີ່ ສວນ ກາ ເຟ 28  ເຮັກຕາ, ທົ່ງ ເນີນ ສູງ 43  ເຮັກຕາ, 
ສວນ ຜັກ  ແລະ ສວນ ໝາກ ໄມ້ 29  ເຮັກຕາ  ເພື່ອ ການ ສ້າງ ອາ ຄານ11 
ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ຂອງ ໂຄງການ ບ້ານຕະ ເຢືອກ ເສືອ ໄດ້ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນ  
ເຂື່ອນ ຫ້ວຍ ເຫາະ, ດັ່ງນັ້ນ,  ເທື່ອ ນີ້ຈະ ເປັນ ເທື່ອ ທີ ສອງ  ທີ່ ບ້ານ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ອີກ.
 ອີງ ຕາມ ການ ບອກ ກ່າວ ຂອງ ຊາວບ້ານ ວ່າ ປະຊາຊົນ ຈາກ ບ້ານ 
ອື່ນ 12 ຫຼາຍ ແຫ່ງ ຈາກ ເມືອງ ປາກ ຊ່ອງຈະ ໄດ້ ເສຍ ນາ ເຂົ້າ ຢູ່ ທົ່ງພຽງ 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ ຍ້ອນ ໂຄງການ ການ ປະ ເມີນ ໂຄງການ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ 
ໂຄງການ ມີ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫຼວ ບໍ່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ລະບຸ ໄວ້ວ່າ  ບ້ານ ນ້ຳ ຕ້າງ  
ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍ ກອງ  ກໍ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ນີ້ ຄື ກັນ. ບ້ານ 
ຂອງ ຊົນ ເຜົ່າ ຈຣຸທັງ ສອງ ແຫ່ງ ນີ້  ໄດ້ ສູນ ເສຍ ທີ່ ດິນ ກະສິກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ 
ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຍ້ອນ  ໂຄງການ ເຂື່ອນ ຫ້ວຍ ເຫາະ ໄປ ແລ້ວ  ເຖິງ ວ່າການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສັງຄົມ ຈະ ອ້າງ ວ່າ  ນາ ເຂົ້າ ຢູ່ ທົ່ງພຽງ ທີ່ ສູນ ເສຍ 

ໄປ ນັ້ນ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແທນ ຄືນ ດ້ວຍ ດິນ ບ່ອນ ອື່ນ ທີ່ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບຄື ກັນ 
13  ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ອີງ ຕາມ ຊາວບ້ານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ເມື່ອ ມໍ່ໆ ມາ ນີ້  ທາງ ບໍລິສັດ 
ບອກ ວ່າ  ແຕ່ ລະ ຄອບຄົວ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ ດ້ວຍ ເງິນສົດພຽງ ແຕ່ 
6,000  ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ, ສຳລັບ ການ ສູນ  ເສຍ ດິນ ນາ ຂອງ ພວກ ເຂົາ 
ບັນຫາ ນີ້ ກໍ່ ເປັນ ອັນ ຈະ ແຈ້ງ ແລ້ວ ວ່າ  ຊາວບ້ານ ຈະ ສາມາດ ປູກ ເຂົ້າ ຫຼື ຊື້ 
ເຂົ້າ ກນິ ພຽງພ ໍ ເພື່ອ ຈະ ມ ີຊວີດິ ຢູ ່ຕໍ່ ໄປ ໃນ ອະນາຄດົ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເຂົ້າ ທີ່ ມ ີ
ລາຄາ ແພງ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ  ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້
 ສຸດ ທ້າຍ ໂຄງການ ກໍ່ ຍິ່ງ ຈະ ເປີດ ໂອ ກາດ ເງື່ອນ ໄຂ  ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ 
ບ້ານ ຕ້ອງ ທຳ ມາ ກາ ກິນ ດ້ວຍ ການ ລ່າ ເນື້ອ  ເພີ່ ມຂຶ້ນ ໃນ ເຂດ ຫ່າງ ໄກ 
ສອກຫຼີກ  ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ. ຕາມ ການ ລາຍ ງານ  ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ໃນ ເຂດ ໂຄງການ 
ນີ້ ມີ ຝູງ ຊ້າງ ປ່າ ອາ ໃສ ຢູ່ ຈຳນວນ 30-35  ໂຕ,  ຊຶ່ງ ຝູງ ຊ້າງ ປ່າ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈະ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບກະ ເທືອ ນ ຢ່າງ ບໍ່ ຕ້ອງ ສົ່ງ   ໃສ 

ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ
ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ສຳລັບ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ  ໃນ ປີ 
2006 ຂອງ ບໍລິສັດ ການ ໄຊ  ໄດ້ ຮັບ ຮູ້  ເຖິງ ຄວາມ ສຳຄັນ ຂອງ ການ 
ປະມົງ  ທີ່ ມີ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ  ແຕ່ ວ່າການ ສຶກສານັ້ນ  ໄດ້ 
ຄາດ ຄະ ເນຜນົ ກະທບົ ຈາກ ເຂື່ອນ ທີ່ ຈະ ມ ີຕໍ່ຊວີະ ນາໆ ພນັ ນັ້ນ ຕໍ່າ  ເກນີ ໄປ ຈນົ 
ມາ ຮອດ ດຽວ ນີ້  ໂຄງການ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ປະຕິບັດ ການ ສຳ ຫຼວດລະອຽດ  ກ່ຽວ ກັບ 
ຊີວະ ນາໆ ພັນ ປາ  ໃນ ນ້ຳ ເຊ ກະ ໝາ ມ  ແຕ່ ວ່າການ ສຶກສາ ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໃນ 
ແມ່ ນ້ຳ ຕອນ ເໜືອ ໃນ ອ່າງ ເຊ ກອງ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ມີ ຊະນິດ ພັນ ປາ ທ້ອງ 
ຖິ່ນ  ແລະ ພັນ ປາ ທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍຮູ້ ມາ ກ່ອນ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ. ການ ສຶກສາ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຍັງ ປະສົບ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫຼວ ໃນ ການ ທີ່ ຈະ ລະບຸ ໃຫ້ ເຫັນ 
ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ລະບົບ ນ້ຳ ເຊ ກະ ຕາມ  ແລະ  ເຊ ນ້ຳ ນ້ອຍ.
 ບໍ່ມີ ການສະ ເໜີ ໃຫ້ ຊົດ ເຊີຍ ໃດໆ  ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ຈາກ ໂຄງ ການ  ທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ໃຕ້ ເຂື່ອນ ລົງ ໄປ  ແມ່ນ 
ແຕ່ ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາ   ໃສ ໃນ ເຂດ ກຳນົດ ເປັນ “ ພື້ນ ທີ່ ໂຄງການ ” ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ມີ 
ການສະ ເໜີ  ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ການ ສູນ ເສຍ ດ້ານ ການ ປະມົງ ເລີຍ. ອ່າງ 
ເກັບ ນ້ຳ ເຂື່ອນ ທີ່ມີ ພື້ນ ນ້ຳ ຂາດ ອົກ ຊີ ນັ້ນ ກໍ່ ບໍ່ ເປັນ ທີ່ຄາດ ຫວັງ ເອົາ  ໄວ້ 
ໄດ້ວ່າ  ຈະ ສາມາດ ຊ່ວຍ ຄ້ຳ ຈູ ນການ ປະມົງ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ໄດ້ ຄື ແນວ 
ໃດ  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ປະມົງ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ  ແລ ະ 
ການ ຂຸດ ໜອງ ປາ ສີ່ ບ່ອນ ກໍ່ ປະກົດ ວ່າ  ເປັນ ແຜນ ການ ອັນ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ບໍລິສັດ  ເພື່ອ ຈະ ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ບັນຫາ ຫຼໍ່ ແຫຼມ ອັນ ນີ້ 14
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂອງໂຄງການຍອມຮັບ ວ່າ 

“ພວກ ເຮົາ ຢາກ ປາກ ເວົ້າ ອອກ ມາ ວ່າ:  ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ເຫັນ ດີ ນຳ ການ ສ້າງ 
ເຂື່ອນ,  ແຕ່ ພວກ ເຮົາ ກໍຢ່້ານ ວ່າ ຈະ ມີ ອນັຕະລາຍ ແກ່ ຕົນ ເອງ. ຖາ້ວ່າພວກ
 ເຮົາ ເວົ້າ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ຄິດ.  ໃນ ຊີວິດ ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ເຄີຍ ພັກ ໃນ ໂຮງ ແຮມ
 ໃຫຍ່ ຫຼູຫຼາ ຟູມ ເຟືອຍ ຫຼື  ໃນ ຫ້ອງ ປະຊຸມ ທີ່ ເປັນ ພິທີ ທາງການ  ແລະ 
ມີ ພະນັກງານ ຂັ້ນ ນຳ ໃນ ລັດຖະບານ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍມາ ກ່ອນ. ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດ
 ກ້າ ເວົ້າ ສິ່ງ ບໍ່ ດີກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ”

-ຊາວບ້ານ ຜູ້ ທີ່ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ 

ໝານ.
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ບາງ ບ້ານ ຢູ່ ຕາມ ແຄມ ສາຍ ນ້ຳ  ເຊ ກະ ຕາມ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຈາກ 
ໂຄງການ ນີ້ ປະຊາຊົນ ທັງ ໝົດ ຈາກ ບ້ານ ໜອງ ເທືອ ມ, ໜອງ ເມັກ, ໜອງ 
ຫີນ  ແລະ ບ້ານ ນ້ຳ ຫຸງ  ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳ ຈາກ ແມ່ ນ້ຳ ແຫ່ງ ນີ້  ມາດື່ມ, ມາ ອາບ  
ແລະ ຫາ ປາ. ຍອ້ນ ວາ່ ໂຄງການ ນີ້ ເປນັ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ຜນັ ນ້ຳ,  ເພາະສະ 
ນັ້ນ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ເຊ ກະ ຕາມ ຈະ ມີ ກະ ແສ ການ  ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳຕໍ່າ  ແລະ ຢູ່ 
ນ້ຳຫງຸ  ຊຶ່ງ ເປນັ ແມ ່ນ້ຳ ທີ່ຈະ ມ ີການ ຜນັ ນ້ຳ ຈະ ມ ີກະ ແສ ການ ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳສງູ 
ກວ່າ  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ເມື່ອ ໃດ  ນ້ຳຫຸງ ໄຫຼ ຜ່ານ ເຊ ກະ ຕາມ ເວລາ ນັ້ນ  
ກໍ່ ຈະ ມີ ກະ ແສ ການ ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ເຊ ກະ ຕາມ ສູງ ຂຶ້ນ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ. ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ການ ເສຍ ຫາຍຕໍ່ ພຶດພັນ ຕ່າງ, ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ 
ໃສໃນ ນ້ຳ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສັດ  ແລະ   ພຶດ  ແລະ  ຈະ ເປັນ ຜົນ ກະທົບກະ 
ເທືອ ນຕໍ່ ປາ ຊະນິດ ພັນ ຕ່າງໆ.15
 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ວ່າ  ນ້ຳ ໃນ 
ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃຕ້ ເຂື່ອນ ຈະ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບຕໍ່າ  ແລະ ຈຳ ເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ລະມັດລະວັງ ໃນ ການ ຄຸ້ມຄອງ ໃນ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳອອກ ຈາກ ເຂື່ອນ. ໂດຍ ທົ່ວ 
ໄປ ແລ້ວ ກະ ແສ ການ ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຈະ ຫຼຸດ ລົງ  ແລະ ນ້ຳທີ່ ມີ 
ອົກ ຊີ ຕໍ່າ  ກໍ່ ຈະ ຖືກ ລະບາຍ ອອກ ຈາກ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ໃນ  ໄລຍະ ປະມານ ສາມ 
ເດືອນ ໃນ ໜຶ່ງ ປີ. ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳບ່ອນ ທີ່ ມີ ພື້ນ ທີ່ ເລິກ ເຖິງ 6 ຫາ 8  ແມັດ  ຈະ 
ກາຍ ເປນັ ບອ່ນ ນ້ຳທີ່ຂາດ ອກົ ຊ ີຫຼາຍ ທີ່ສດຸ,  ແຕ ່ວາ່ ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະທບົ 
ຕໍ່ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ກໍ່ ຍັງ ຢັ້ງຢືນ ວ່າ ບັນຫາ ນີ້ ຈະ ບໍ່ ສົ່ງຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ 
ບນ້ຳ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ຍ້ອນ ວ່າ ນ້ຳທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ໄປ ນັ້ນ ຢູ່ ສູງ ກວ່າ ນ້ຳທີ່ ເປັນ ພິດ 
ທີ່ ຂາດ ອົກ ຊີ ຢູ່  ໃນ ກົ້ນອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ປຶກສາ ດ້ານ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ 
ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ  ໄດ້ ສະ ເໜ ີແນະ ໃຫ ້ກຳນດົ ເອາົ  ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ເພີ່ມ ເຕມີ 
ປະລິມານ ອົກ ຊີ  ເຂົ້າ ໃນການ ອອກ ແບບ ໂຄງການ  ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ຍັງ ຈະ ແຈ້ງວ່າ 
ໂ ຄງການ  ຈະ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ຂອງ ທີ່ ປຶກສາ ນີ້ ຫຼື ບໍ່. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ  ສະພາບ ຂອງ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ເຂດ 

ລຸ່ມ ນ້ຳຈ ະ ເປັນ ບັນຫາ ສັບສົນ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ປະກົດ ວ່າ ການ ປ່ອຍ ນ້ຳທີ່ຂາດ 
ອກົ ຊ ີ ຈະ ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ ຜນົ ກະທບົ ບໍ່ ດ ີຕໍ່ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳ ໃຕ ້ເຂື່ອນ ໃນ ບາງ ລະດ ູການ.
 ນອກຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ສາມາດຄາດ ການ ເອົາ ໄວ້ ໄດ້ວ່າ  ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ເຊ ກະ ຕາມ  ແລະ  ເຂດ ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ແຮງ  
ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ  ຜົນ ກະທົບ ເຫຼົ່າ ນີ້ ກໍ່ ຈະ ແຜ່ ລາມ ລົງ ໄປ ຈົນ ເຖິງ ຈຸດ 
ທີ່ ນ້ຳສອງ ສາຍນ້ຳ ນີ້ພົບ ກັບ ນ້ຳ ເຊ ກອງ  ແຕ່ ເຖິງ ປານ ນັ້ນ ການ ປະ ເມີນ 
ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ກໍ່ ຍັງ ເມີນ ເສີຍ ຕໍ່ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຢູ່. ດິນ ເຊາະ  
ເຈື່ອນ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ທີ່ ເປັນ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ເຂື່ອນ  ມີ ທີ ທ່າ ວ່າ ຈະ 
ມີ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳທັງ 
ໃນ ໄລຍະ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ໂຄງການ ບ້ານ ຕ່າງໆ 
ໃນ ເຂດ ເຊ ນ້ອຍ ໃນ ເມືອງ ສາມັກ ຄີ ໄຊ  ແຂວງອັດ ຕະປື, ບ້ານດານ  ແລະ 
ໜອງ ຈັນ  ໃນ ເມືອງ ລະມາ ມ  ແຂວງ ເຊ ກອງ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຈາກ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ  ແລະ ລະບົບ ນ້ຳ  ໃນເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳຄຽງ ຄູ່ 
ກັນນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ມີ ປະຊາຊົນ ຈາກ ບ້ານ ອື່ນ  ທີ່ ອາ ໃສຫາ ປາ ໃນ ເຊ ກະ ຕາມ  
ແລະ  ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ  ແຕ່ພວດເຂົາ ເຫຼົ່າ ນີ້ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ ວ່າ ຈະ 
ເປັນ ຜູ້  “  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ” ຈາກ ໂຄງ ການ ເຊ ກະ ຕາມ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ.

ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ ການ ປຶກສາ ຫາລື
ມີ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ພຽງ ແຕ່ ໜ້ອຍ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ  ທີ່ ໄດ້ ນຳ 
ເຜີຍ  ແຜ່ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ  ແລະ ຜູ້ ສັງ ເກດ ການ ຈາກ ສາກົນ ຊາບ.  ເຖິງ ວ່າ 
ໂຄງການ ນີ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ສຶກສາ  ແຕ່ ປີ 2004 ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ມາ ຈົນ ຮອດ 
ປີ 2007 ຊາວບ້ານ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຊາບ  ກ່ຽວ ກັບ  ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ 
ໂຄງການ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາ  ໃສ 
ຢູ່ ຕາມ ແຄມ  ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ  ກໍ່ ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດ ຮູ້ ເລື່ອງ ໂຄງການ  ຈົນ ມາ ຮອດ ກາງ ປີ 
2008 ພາຍຫຼັງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໂຄງການ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ອະນຸມັດ ແລ້ວ, ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ກໍ່ 
ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຂ່າວ ຄາວ ຫຍັງ ເລີຍ  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້  
ໃນ ເຂດ ລຸມ່ ນ້ຳຈາກ ການ ປອ່ຍ ນ້ຳບໍ່ ເປນັ ປກົກະຕ ິຂອງ ໂຄງການ ຫຼ ື ໄພ ຄກຸ 
ຄາມ ຕໍ່ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ ໃນ ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ  ແລະ  ເຊ ກອງ.
 ບໍລິສັດ ອ້າງ ວ່າ “ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ປະຊາຊົນ ”  ໄດ້ ຮັບ 
ການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນ ບ້ານ ຕ່າງໆ  ໃນ ເດືອ ນ ກໍລະກົດ ປີ 2005  ໃນ ເວລາ 
ກະກຽມ ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ເບື້ອງ ຕົ້ນ   ເຊັ່ນດຽວ ກັນ ການ ປຶກສາ 
ຫາລື ກັບ ປະຊາ ຊົນທີ່ ໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ວຽງ ຈັນ  ໃນ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2006 
ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ ຢູ່ ເມືອງ ປາກ ເຊ  ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2006  ແລະ ຢູ່ ວຽງ ຈັນ 
ໃນ ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2007  ເພື່ອ ປຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ຮ່າງ ແຜນ ການການ ປະ 
ເມີນ ຜົນ ຕໍ່ ສັງຄົມ ( SIA ) ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ   ( EIA )  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ງານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ( RAP ) ຢ່າ ງ ໃດ 
ກໍ່ຕາມ  ປະຊາຊນົ ທ້ອງ ຖິ່ນກໍ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າ  ພວກ ເຂາົ ບໍ່ ມີ ໂອກາດ ທີ່ ແທ້ 
ຈິງ  ເພື່ອ ຈະ ສະ ແດງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ອອກ 
ມາ ໃຫ້ ເຫັນ ຜູ້ ຕ່າງ ໜ້າ ຊຸມ ຊົນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງທີ ໜຶ່ງ ທີ່ ໄດ້ ຈັດ 
ຂຶ້ນ ຢູ່ ທີ່ ໂຮງ ແ  ຮມຈຳປາ ພາ ເລດ  ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ  ເວລາ ຢູ່ ໃນ ກອງ 
ປະຊຸມ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຊາວບ້ານ ຈະ ມີ ຄວາມ ກັງວົນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ  ຕໍ່ ບັນຫາ 
ໂຄງການ ນີ້ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ກໍ່ ຈຳ ໃຈ ບອກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຫັນ ດີ ນຳ 
ແຜນ ນະ ໂຍບາຍ ທຸກ ຢ່າງ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ທີ່ ປະຊຸມ ນັ້ນ ການ 
ປຶກສາ ຫາລື ໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນ ກັບ ປະຊາຊົນ ຂັ້ນບ້ານ ກໍ່ ປະກົດ ວ່າ  ໂຄງການ ບໍ່ ໄດ້ 
ຍົກ ເອົາ ບັນຫາ ລະອຽດ ເລິກ ເຊິ່ງ ແນວ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ມາ ແຈ້ງສູ່ 
ປະຊາ ຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຮັບ ຟັງ ນຳ ມີ  ແຕ່ ຂໍ້ ມູນ ພາຍ ນອກ ພຽງ ໜ້ອຍ ດຽວ ເທົ່າ ນ້ຳຕົກຕາດ ເຊ ກະ ໝານ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ດີ ຈາກ ເຂື່ອນ
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ນັ້ນ ທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຟັງ ນຳ.
 ໃນ ເດືດ ືອນກຸມພາ  ປີ 2008 ອົງການ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ ລັດຖະບານ ຂອງ ປະ 
ເທດ ຍີ່ປຸນ່ ຊື່ວາ່: ການ ເຝົ້າ ເບິ່ງ ແມ ່ນ້ຳ ຂອງ ( Mekong Watch )  
ໄດ້ ຂຽນ ຈົດໝາຍ ສະ ບັນ ນຶ່ໜຶ່ງ  ໄປ ເຖິ່ງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ 
ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ ພະ ແນ 
ກວິສະວະກຳ  ແລະ ກໍ່ສ້າງ  ຂອງ ບໍລິສັດ ການ ໄຊ  ໂດຍ ໄດ້ ຕຳ ນິວິຈານ 
ຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ ຕໍ່ ການ ບໍ່ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ໂຄງການ  ແລະ  ໄດ້ ສະ ເໜີ ນຳ 
ເອົາ ເອກະສານ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ ເຊ 
ກະ ຕາມ ອອກ ເຜຍີ  ແຜ ່ໃຫ ້ປະຊາຊນົ  ໄດ ້ຊາບ ກບັ ຢາ່ງ ທົ່ວ ເຖງິ ອງົການ ເຝົ້າ 
ເບິ່ງ ແມ່ນ້ຳຂອງ( Mekong Watch )  ໄດ້ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ພາຍ ໃຕ້ 
ກົດ ລະບຽບ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ສິ່ງ  ແວດ ລ້ອມ (ສະບັບ ເລກທີ: 1770/
STEA ) ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ຄວນ ຈະ 
ແຈ້ງ  ແລະ  ເຊື້ອ ເຊີນ ເອົາ ຝ່າຍ ກ່ຽວຂ້ອງທຸກ ຝ່າ ຍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ປະກອບ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ຕໍ່ໍ່ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ  ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ16  ແຕ່ ມາ ຈົນ ຮອດ ດຽວ ນີ້  ອົງການ ເຝົ້າ 
ເບິ່ງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ( Mekong Watch ) ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ  ໃດໆ ຕໍ່ 
ກັບ ບັນຫາ ນີ້ ຈາກ ລັດຖະບານ ລາວ ຫຼື ບໍລິສັດ ການ ໄຊ.

ພາກ ສະຫຼູ ບ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
ຖ້າ ມີ ການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຢ່າ ງໜ້ຽອຍທີ່ ສຸດ ກໍ່ ມີ ໜຶ່ງ ບ້ານ ຈະ ຖືກ 
ຍົກຍ້າຍ ນາ ເຂົ້າສຳຄັນ  ໃນ ເຂດ ທົ່ງ ພຽງ ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ໃນ ຫຼາຍ ບ້ານ ຈະ 
ຖືກ ນ້ຳຖ້ວນມ  ນອກຈາກ ນັ້ນ ເຂື່ອນ ຍັງ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ອັນ ບໍ່ ດີ  ແກ່ ນ້ຳ 
ດື່ມ, ຖິ່ນ ຢູ່ ອາ  ໃໄສ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສັດ ນ້ຳ  ແລະ ການ ປະມົງ ໃນ ເຂດ 
ລຸ່ມ ນ້ຳ ເຊ ກະຕາມ  ແລະ  ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ  ຊຶ່ງ ທັງ ໝົດ ນີ້  ລ້ວນ ແຕ່ ມີ ຄວາມ 
ສຳຄັນ ໃຫ້ ແກ່  ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ໃນ ຊົນນະບົດ ການ ສຶກສາລະ ອຽດກ່ຽວ 
ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ເຊ ນ້ຳນ້ອຍ ກໍ່ 
ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ປະຕິບັດ ເທື່ອ  ແລະ  “ ເຂ ດ ພື້ນ ທີ່ ກຳນົດ ໂຄງການ ” ກໍ່ ກວມ ເອົາ 
ແຕ່ ພື້ນ ທີ່ ນ້ອຍໆ ໜຶ່ງ ຢູ່  ໃໄກ້ ເຂື່ອນ ເທົ່າ ນັ້ນ ສຳລັບ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ 
ນ້ຳ ຫຼື ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ  ຕໍ່ ການ ປະມົງ ບໍ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ຊົດ 
ເຊີຍ. ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ເຊ ກະ ຕາມ 
ມີ ຄວາມ ກັງ ວົນ ຕໍ່ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ແຫ່ງ ໃໝ່ ນີ້ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຄີຍ 
ເຫນັ ບນັຫາ ກຽ່ວ ກບັ ການ ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ ປະຊາຊນົ  ທີ່ ຕດິ ພນັ ກບັ ໂຄງການ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຫ້ວອຍ ເຫາະ  ທີ່ ຄ້າງ ຄາ ໄດ້ສິບ ປີ ແລ້ວ  ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ຍັງ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ  ໂດຍ ປ່ອຍ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ໄດ້ 
ຮບັ ຄວາມ ເຈບັ ປວດມາ ຕະຫຼອດ. ຖາ້ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ໄດ ້ຮບັ ການ ກໍ່ສາ້ງ 
ຂຶ້ນ ມາ  ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າຢ້ານ ວ່າ ຈະ ປະສົບ ບັນຫາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ  
ແລະ ວັດທະນາ ທຳ ທີ່ ຄ້າຍ ກັບ ຊົນ ເຜົ່າ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮັບ ມາ ຈາກ ບັນຫາ 
ເຂື່ອນ ຫ້ວຍ ເຫາະ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
 ເມື່ອ ຄຳນຶງ ເຖິງ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີທີ່ ໄດ້ ປະສົບ ມາ ຈາກ 
ການ ຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນ ເຂືອນ ຫ້ວຍ ເຫາະ ນັ້ນ. ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມີ ການ ກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ຂຶ້ນ ມາ  ກໍ່ ຄວາມ ຈະ ພະຍາຍາມ ເອົາ ໃຈ  ໃສ່ ພິ ເສດ  ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນ ແນວ ໃດ  ບໍ່ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ເຜົ່າ ເຫີ ນນີທີ່ ຍັງ ເຫຼືອ ຢູ່ ນີ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ກະທົບ ບໍ່ ດີ ທາງ ດ້ານ ຮ່າງກາຍ  ແລະ ວັດທະນາ ທຳ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.
ກ່ອນ ຈະ ເລີ່ ມຕົ້ນການ ກໍ່ສ້າງ ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ  ຄວນ ພິສູດ 
ໃຫ້ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ  ມີພື້ນ ທີ່ ດິນ ກະສິກຳ ພຽງພໍ  ເພື່ອ ທົດ ແທນ ແກ່ ພື້ນ ທີ່ ທົ່ງ 

ນາ  ແລະ ທີ່ ດິນ ອື່ນໆ ທີ່ ຊາວບ້ານ ຈະ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ , ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ນັກ 
ພັດທະນາ ເຂື່ອນ  ຄວນ ຍິນ ຍອມ ໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕໍ່ 
ການ ປະມົງ.
ຄວນ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼວອດ ລະ ອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ເຂື່ອນ ເຊ 
ກະ ຕາມ ທີ່ ຈະ ມີ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ລຽບ ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ເຊ ກະ ຕາມ  ແລະ  ເຊ 
ນ້ຳນ້ອຍ ຄວນ ຈັດ ສັນ ເງິນ ທຶນ ໄວ້ ເ ພື່ອ ຊົດ ເຊີຍ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ທຸກ ຄົນ 
ທີ່່ີ ຊົມ ໃຊ້ ແມ່ນ້ຳ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແລະ ພ້ອມ ກັນນັ້ນກໍ່ ຄວນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດ 
ຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃຫ້ ເຫຼືອ ໜ້ອຍ ລົງ.
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and Environment Agency (WREA) (Champasak Province, 
Laos: 2008.).

5 “ ບລໍສິດັ ເມກາເຟຣີທ ຈບັຕາເບິ່ງການຊື້ຂາຍໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ - Mega First eyes 
more Laos deals” ວາລະສານທຸລະກິດ (ມາເລເຊຍ) 14 ພຶດສະພາ 2007.

6 “ ບລໍສິດັ ຍີ່ປຸນ່ ຈະ ສຶບື ຕໍ່ ກໍ່ ໂຄ ງການ ກໍ່ສາ້ງ ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ ” ໜງັສ ືວຽງ ຈນັທາ ຍມ, ສະບບັ 
ວນັ ທ ີ24 ທນັວາ 2007 .  (“Japanese company to continue Katam 
dam project,” Vientiane Times, 24 Dec 2007.

7 Environmental Monitoring, Xekatam Dam, Paksong District 
(28/3/08 – 24/4/08), 2008.)

8  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນຈາກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສະ ເໜີ ມາກ່ອນ ນັ້ນ (Ibid.)

9 ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ Mek Consultants  ແລະ NEWJEC, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ:  ເຂື່ຂ່ືອນ ເຊ ກະ ຕາມ, MEK Consultants, Ltd. (2007).

10 ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ Mek Consultants  ແລະ NEWJEC,  ແຜນການ ດໍາ ເນີນ ການ 
ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ:  ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ, ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ Mek Consult-
ants ຈຳກັດ. ( 2007 ).

11  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນຈາກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສະ ເໜີ ມາກ່ອນ ນັ້ນ (Ibid.)
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12 ບ້ານ ຕ່າງໆ ລວມມີ ບ້ານ ນ້ຳ ຫຸງ, ກອງ ເມັກ, ໜອງ ເທືອ ມ, ໜອງ ຫີນ, ນ້ຳຕ້າງ  ແລະ 
ຫ້ວຍ ກອງ.

13 ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ Mek Consultants  ແລະ NEWJEC, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ 
ສັງຄົມ:  ເຂື່ອນ ເຊ ກະ ຕາມ , ( 2007 ).

14  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ດຽວ ກັນຈາກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສະ ເໜີ ມາກ່ອນ ນັ້ນ (Ibid.)

15 ບໍລິສັດ ທີ່ ປຶກສາ Mek Consultants  ແລະ NEWJEC, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ:  ເຂື່່ືອນ ເຊ ກະ ຕາມ, MEK Consultants, ຈຳກັດ (2007).

16 ລະບຽບ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ ໝວດ 3, 
ມາດຕາ 13, ສຳນັກງານ ນາຍ ຍົກ ລັດ ຖະມົນຕີ  ແລະ ອົງການ ວິທະຍາສາດ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  
ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ( ວຽງ ຈັນ ລາວ: 2000 ), ໜ້າ ທີ 22

.
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ບັນຫາສຳຄັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ
n ໂຄງການດອນສະໂຮງຈະປິດກັ້ນຊ່ອງນ້ຳ ຊຶ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງຂອງ 

ຝູງປາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນຕະຫຼອດປີ ຢູ່ເຂດຄອນພເພັງ ບັນນີ້ຈະ 
 ເປັນໄພຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ການຢູ່ກິນ ແລະ ການໄປມາ 

ຂອງປານາໆຊະນິດພັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ 
ປາເສດຖະກິດສຳຄັນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໂດຍການ 
ທຳລາຍການປະມົງ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດທີ່ອາ ໃສການປະມົງ
ເປັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

n ໃນການເຮັດໃຫ້ເຂດນ້ຳຕົກຫາງຄອນ ຊຶ່ງມີສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ສອງຢ່າງຄື: ປາຂ່າ ( ປາໂຣ ມານ້ຳຈືດ ) ແລະ ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະ 
ເພັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍນັ້ນ - ໂຄງການດອນສະໂຮງຈະສ້າງ ຄວາມ

 ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນດ້ານ 
ການສົ່ງເສີ່ມປະເທດລາວໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ມີຊື່

 ສຽງລະດັບໂລກ. ເຂື່ອນດອນສະໂຮງຍັງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ໂອກາດ 
 ເງື່ອນໄຂ ໃນການກຳນົດເຂດຄອນພະເພັງເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນສົນທິສັນ
 ຍາວ່າດ້ວຍ ເຂດຣາມຊາ (RAMSAR) ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ 

ຂອງເຂດດິນທາມໃນລະດັບສາກົນ
n ເຂື່ອນດອນສະໂຮງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງຝູງປາຂ່າ ( 

ປາໂຣມານ້ຳຈືດ ) ຝູງສຸດທ້າຍ ທີ່ຍັງຄົງມີເຫຼືອຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳໃກ້
ກັບນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງໃນປະເທດລາວ.

n ເຂື່ອນດອນສະໂຮງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບ 
ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນໃຕ້ເຂື່ອນ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ 
ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກາະດອນບາງແຫ່ງໃນລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ 

 ເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເກີດການສູນເສຍໄປ 
ໝົດກໍ່ໄດ້

n ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາ ໃສຢູ່ເຂດໂຄງການດອນສະໂຮງໄດ້ຮັບຂໍ້ 
ມູນຜິດພາດ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບບໍ່ດີທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
ຈາກເຂື່ອນ. ປະຊາຊົນໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ຍິ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວ 
ກັບໂຄງການນີ້ໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເຂື່ອນນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາ
ເຈົ້າແນວໃດ.

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກດອນສະໂຮງ ທີ່ໄດ້ສະເໜີກໍ່ສ້າງນັ້ນ 
ຈະຕັ້ງຢູ່ເຂດນ້ຳຕົກຄອງພະເພັງ ໃນສາຍນ້ຳຂອງ ຢູ່ເມືອງໂຂງ 
ແຂວງຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກເຂດຊາຍແດນລ າວ - ກຳປູເຈຍ  ຂຶ້ນໄປ 
ທາງເຂດເໜືອນ້ຳບໍ່ເຖິງ 2 ກິໂລແມັດ, ຢູ່ຈຸດນ້ຳຕົກຕາດຂະໜາດໃຫຍ່ 
ສວຍງາມ ຂອງຄອນພະເພງັແຫງ່ ນີ້ ມນີ້ຳຕກົຕາດແຕ ່20 - 30 ແມດັ, 
ຜ່ານຮ່ອມແຄມຊ່ອງນ້ຳຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ແກ້ງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນສອດ 
ສານກັນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງໝູ່ເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ຫຼາຍບ່ອນ ຊຶ່ງນ້ຳຕົກຄ

ກໍລະນີສຶກສາ 11:  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ 
ດອນ ສະ ໂຮງ
ສະ ເໜີ ໂດຍ: ນົກ ຂະ ໝິ້ນ  ແລະ Carl Middleton 

ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ດອນ ສະ ໂຮງ  ແມ່ນ ການ ກໍ່ ສ້າງ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ໃນ ຈຳນວນ ເຂື່ອນ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ສະ ເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ກໍ່ສ້າງ ໃນ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ບໍລິສັດ   ເມ ກາ ເຟີ ສ ກອກ ໂປ ເຣຊັນ  ແບກ ຮາດ ຂອງ ປະ ເທດ ມາ ເລ ເຊຍ (Malaysian 

company Mega First Corporation Berhad (MFCB)  ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮ ງ ຈະ ມີ ທີ່ ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ ນ້ຳຕົກ ຄອນ ພະ ເພັງ  ພາກ ໃຕ້ 
ຂອງ ລາວ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມີ ການ ສ້າງ  ເຂື່ອນ  ແຫ່ງນີ້ ຂຶ້ນ ມາ ມັນ ຈະປິດກັ້ນ ຊ່ອງນ້ຳທີ່ ເປັນ ເສັ້ນທາງ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປມາ ຂອງ ປາ  ໃນ ເຂດຄອນ ພະ ເພັງ 
ຊຶ່ງ ຈະ ເປັນ ໄພ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ການ ປະ ມົງ  ເພື່ອ ການ ຄ້າຂາຍ ຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ການ ປະມົງ ບາງ  ແຫ່ງ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ແມ່ນ້ຳຂອງ ທົ່ວ ໄປ.  
ໂຄງການ ແຫ່ງ ນີ້ ຈະ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນບໍ່ ດີ ແກ່ ຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ  ແລະ  ເສດຖະກິດ ຂອງ ພາກ ພື້ນ ນຳ ອີກ. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນຍັງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ 
ຝູງ ປາຂ່າ  ( ປາ ໂຣມານ້ຳຈືດ )  ໃນ ລາວ ເກີດ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ໄພ ອັນຕະລາຍ  ແລະ ການ ຜັນ ນ້ຳ ຈາກ ຄອນ ພະ ເພັງ. ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ຈະທຳລາຍ ຊື່ 
ສຽງ ໂດ່ ງດັງ  ທີ່ ກຳລັງ ມີ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ ຊຶ່ງ ຈຸດ ທ່ອງ ທ່ຽວ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດ.

ແມ່ຍິງ ຈາກ ດອນ ຊະ ໂຮງ , ພາບ ໂດຍ: Marcus Rhinelander
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ອນພະເພັງຕາມທີ່ເອີ້ນກັນໃນທ້ອງ ຖິ່ນແມ່ນ “ ສີ່ພັນດອນ ”  - 4,000 
ດອນ - ຊຶ່ງເໝາະສົມກັບຄຸນລັກຊະນະຊື່ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ.
 ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳສຸດຂອງຮູສະ 
ໂຮງ ທີ່ມີສາຍນ້ຳໄຫຼຍາວປະມານ 7 ກິ ໂລແມັດ, ໃນລະຫວ່າງໝູ່ດອນ 
ສຳຄນັຂອງດອນສະໂຮງ ແລະ ດອນສະດຳ ແລະ ມຄີວາມກວາ້ງປະມານ 
100 ແມດັ, ເຂື່ອນແຫງ່ນີ້ຈະມຄີວາມສງູຢູລ່ະຫວາ່ງ 30 ຫາ 32 ແມດັ, 
ແລະ ມຂີດິຄວາມສາມາດຜະ ລດິພະລງັງານໄດ ້ລະຫວາ່ງ 240 ຫາ 360 
ເມກາວັດ, ໂຄງການດອນສະໂຮງຈະມີມູນຄ່າ ການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ປະມານ 
300 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ. ແລະ ໄດວ້າງແຜນຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ 
ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດພຽງໜ້ອຍດຽວ.1 ໂຄງການ 
ປະເພດທີ່ມີ ຄວາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 240 ເມກາວັດນີ້ 
ທຳອິດໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກໍ່ສ້າງໃນປີ 1994 ໂດຍກອງເລຂາຄະນະກຳ 
ມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນ ໃນສາຍນ້ຳຂອງ ຕາມຮູບລຽນລຳ ດັບເກາະກ່າຍກັນ ແຜນການ
ກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນນີ້ໄດຖ້ກືວພິາກວຈິານກນັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ໜາຫໃູນ 
ເວລານັ້ນ ແລະ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ເລື່ອນ ກຳນົດໄປ ( ເບິ່ງຢູ່ໜ້າທີ xx )
 ໃນເວລາການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການດອນສະ
ໂຮງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດສູ່ມວນຊົນນັ້ນ ຕາມການ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ເຂື່ ອ ນຈະສ້ າງ ເປັ ນຝາຍກັ້ ນ ນ້ ຳຕັ ດຜ່ ານຊ່ ອງນ້ ຳຮູ ສ ະ ໂຮງ 
ການເຮັດແນວນັ້ນໂຄງການ ຈະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍື່ງຂຶ້ນຖ້ວມ ຊ່ອງນ້ຳແລະ 
ຈະເຮດັພາກສວ່ນໜຶ່ງຂອງໝູເ່ກາະທີ່ຕດິກນັຈມົຢູໃ່ຕນ້້ຳ ແລະ ປະ ຊາຊນົ 

ຈຳເປນັຕອ້ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍອອກຈາກເຂດບາ້ນຕາ່ງໆ ໃນເຂດດອນສະໂຮງ 
ແລະ ຮູສະດຳ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄື ເຂື່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະກີດກັ້ນ 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ ຕາມຊ່ອງນ້ຳຮູສະໂຮງ, ບັນນີ້ແມ່ນຜົນ 
ກະທົບອັນດຽວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ປາ ແລະ ການ 
ປະມົງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວເຂດ ພາກ ພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.
 ນັກພັດທະນາເຂື່ອນກໍ່ຄື ບໍລິສັດ MFCB ແມ່ນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ 
ແລະ ວິສະວະກຳຂອງມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ລົງ ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນຂອງ 
ກົວລາລຳເປີ ໃນເດືອນ ມີນາ 2006, ບໍລິສັດ MFCB ໄດ້ຮ່ວມລົງ 
ນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລັດຖະບານລາວເພື່ອກະກຽມ 
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການ ດອນສະໂຮງ ຕໍ່ມາໃນປີ 
2008 ກໍ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາກັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ 
(PDA) ໂດຍໄດ້ຢືນຢັ້ງວ່າ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄດ້ ແລະ ການສຶກ
ສາດາ້ນສງັຄມົ - ສິ່ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງ ການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນດອນສະໂຮງ 
ທີ່ສະເໜາະກໍ່ສາ້ງນັ້ນ ມຄີວາມຄງົຕວົຢູໄ່ດທ້າງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການ 
ເງິນ 2 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າທາງລັດທະ 
ບານໄດສ້ະເໜໃີຫບ້ລໍສິດັ MFCB ທຳການສກຶສາກຽ່ວກບັສິ່ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົເພີ່ມເຕມີອກີ. ຂໍ້ຕກົລງົກຽ່ວກບັການພດັທະນາໂຄງ ການໄດ ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ MFCB ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາກ່ຽວກັບເອກະສານ 
ຕາ່ງໆຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ເອກະສານຂໍ້ ຕກົລງົກຽ່ວກບັການສຳປະທານ 
( CA ) ແລະ ເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ພະ ລັງງານ 
(PPA) ທີ່ຈະໄດ້ທຳການສະຫຼູບສັງລວມໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2009 ນີ້, 

ແຜ ນຜັງ  ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ທີ່ ນອນ ຢູ່ ໃນ ແຜນ ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ໃນ 
ແມ່ ນ້ຳຂອງ
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ວັນກຳນົດການປະຕິບັດ ດ້ານການ 
ຄ້າ (COD) ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ນ 
2013.
 ອີງ ຕາມ ບໍລິສັດ MFCB  ໃຫ້ 
ຮູ້ ວ່າ  ໂຄງການ ນີ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາຂຶ້ນ  ພາຍ ໃຕ້ ເງື່ອນ  ໄດ້ 
ສ້າງ-ດຳ  ເນີ ນງານ-ມອບ ໂອນ ( 
BOT )  ໃນ ກຳນົດ ເວລາ ສຳ ປະທານ 
30 ປີ,  ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2008 
ບໍລິສັດ MFCB  ໄດ້ ປະກາດ ການ ມີ 
ຫຸ້ນສ່ວນ ກັບ ບໍ ລິ ສັດ IJM ກອກ  ໂປ 
ເຣຊັນ  ແບກ ຮາດ (IJM Cor-
poration Berhad) ທີ່ ຈະ ຖື 
ຫຸ້ນ 30%  ໃນ ໂຄງການ  ເຂື່ອນດອນ 
ສະ ໂຮງ.3 ສ່ວນ ລັດ ຖະ ບານ ຈະ ຖື 
ຫຸ້ນ 20% ຂອງ  ໂຄງການ.4 ຈາ ກ 
ການລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ຂອງ ບໍລິສັດ MFCB ຖືໂຄງການດອນສະໂຮງເປັນ
ໂຄງການບຸກເບີກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນລາວ5,6 ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງການ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວປະມົງ
ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງທີ່ມີຊື່ສຽງ ໂດ່ງດັງ ຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ດ້ານການປະມົງ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີ ປາຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ 201ຊະນິດພັນ 
ທີ່ມີຄຸນຄ້າທາງດ້ານການຄ້າສູງເປັນ ທີ່ຮັບຮູ້ກັນທົ່ວໄປ ເພື່ອຕອບສະ 
ໜອງຕໍ່ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງລະ ດູການທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ 
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆ ຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນ 
ໄດ້ປະດິດສ້າງເຄື່ອງມືຫາປາ 7 ພື້ນເມືອງຫຼາຍຊະນິດ, ນັກວິທະຍາ 
ສາດພິຈາລະ ນາວ່າ ເຂດຄອນພະເພັງເປັນຊ່ອງນ້ຳແຄບແບບຄໍ 
ກວດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນແກ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຂອງ ປາຕະຫຼອດປີ 
ໃນທົ່ວອ່າງນ້ຳຂອງຕອນໃຕ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຈັບ 
ປາໄດ້ເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ.
 ຮູສະໂຮງເປັນຊ່ອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ໄປມາຂອງປາໃນເຂດຄອນພະເພັງ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ.8 
ເຂື່ອນດອນສະໂຮງຈະປິດກັ້ນຮູສະໂຮງ ຊຶ່ງແມ່ນຊ່ອງນ້ຳເລິກແຫ່ງ 
ດຽວທີ່ເປັນ ເສັ້ນທາງໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ຜ່ານຄອນຕ່າງໆ
ຕາມ ລະດູການ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໄທ. 
ບັນຫານີ້ເປັນໄພຄຸກ ຄາມຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ການຫາອາຫານ 
ແລະ ການປະສົມພັນ ຂອງຊະນິດພັນປາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
- ລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍ ສຳຄັນຂອງຝູງປາລະຫວ່າງປະເທດລາວ 
ແລະ ກຳປູເຈຍ - ຊຶ່ງຈະສົ່ງ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ການປະມົງທີ່
ສຳຄັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນພາກ ໃຕ້ຂອງລາວ ( ເບິ່ງໜ້າທີ xx ). 
ຈົດໝາຍປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2007 ຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດ 
ສົ່ງຫາລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ວ່າ: “ ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນທີ່ສະ
ເໜີໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງນີ້ ເປັນທີ່ຕັ້ງທີ່ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ 
ທີ່ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ 240 ເມ ກາວດັໃສ ່ຍອ້ນວາ່ຈດຸນີ້ເປນັຈດຸ 
ເຕົ້າໂຮມສູງສຸດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາຂອງປາໃນແມ່ນ້ຳ ທີ່ຊ່ວຍ
ຄ້ຳຈູນການປະມົງນ້ຳຈືດ9ແຫ່ງໃຫຍ່ ທີ່ສຸດຂອງໂລກ”

 ຜົນກະທົບໂຄງການທີ່ຕໍ່ປາ ແລະ ການປະມົງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ອາ ໃສ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ 
ແລະ ສາຂາຂອງແມນ່້ຳຂອງໃນທົ່ວພາກໃຕ ້ແລະ ພາກກາງຂອງ ລາວ 
ກໍ່ຄືປະຊາຊົນໃນກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ຊຸມຊົນຫາປາທີ່ອາ 
ໃສຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດນ້ຳຕົກ ຄອນພະເພັງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຫຼາຍ 
ເປັນພິເສດ. ເຂື່ອນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານ 
ສະບຽງອາຫານຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ 
ຂອງບ້ານທີ່ອາ ໃສ ການຫາປາ ເປັນຫຼັກລຸດລົງ ແລະ ເປັນຜົນສະທ້ອນ 
ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ຕໍ່ ການ 
ຫາປາເພື່ອເສດຖະກິດການຄ້າ.
 ນອກນີ້ແລ້ວ, ຊະນິດພັນປາທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສູງສົ່ງ 
ໃນນ້ຳຂອງຈະສນູພນັໄດ ້ຈາກບນັຫາ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ. ເມື່ອມໍໆ່ ມານີ້ 
ຫາກໍ່ຄົ້ນພບົມາວາ່ມປີາບກຶໃຫຍ ່(Giant Catfish) ໃນຮສູະໂຮງ ຖກື 
ຈັບທຸກໆປີ ແຕ່ວ່າໃນຊ່ອງນ້ຳອື່ນໆໃນເຂດຄອນພະເພັງ ປາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍ
ຖກືຈບັຈກັເທື່ອ. ເປນັທີ່ເຊື້ອກນັ ວາ່ປາເຫຼົ່ານີ້ ເຄື່ອນຍາ້ຍຈາກຕງົເລສາບ 
ໃນປະເທດກຳປູເຈຍຂຶ້ນໄປ ໃນເຂດເໜືອນ້ຳໃນພາກເໜືອຂອງລາວ 
ແລະ ປະເທດໄທ.
 ເຖິງວ່າເຂື່ອນດອນສະໂຮງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອ່າງເກັບນ້ຳໃຫຍ່ກໍ່
ຕາມ ແຕ່ມັນ ກໍ່ຍັງເປັນການກັກຂັງນ້ຳ ສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ ໃນຊ່ອງນ້ຳຮູສະ
ໂຮງການກັກຂັງນ້ຳໄວ້ຄືແນວນັ້ນ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນ 
ຈະພາໃຫ້ການ ເຄື່ອນເໜັງກະແສການໄຫຼຂອງລະບົບນ້ຳ ມີການປ່ຽນ 
ແປງທົ່ວເຂດຄອນພະເພັງ. ກະແສການໄຫຼທີ່ມີການປ່ຽນ ແປງໄປນັ້ນ 
ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ ຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາໃນຊ່ອງ 
ນ້ຳແຫ່ງອື່ນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
 ເຖິງວ່າລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບຂອງໂຄງການນີ້ ຈະບໍ່ທັນ 
ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຫົນ ທາງເລືອກສຳລັບການເຄື່ອນ 
ຂອງປາ ທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ວ່າມີໂຄງສ້າງທາງຜ່ານຂອງປາ ຫຼື
ເຈາະຊ່ອງ ນ້ຳໃກ້ຄຽງໃຫ້ເລິກລົງດ້ວຍວິທີການລະເບີດ.ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສອງທາງເລືອກນີ້ເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ
ມີໜ້ອຍ. ອີງໃສ່ປັດໃຈທາງດ້ານນິເວດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ 
ການເຄື່ອນຂອງປາ ສູນອະນຸລັກປາໂລກ (WorldFish Cen-
ter) ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງບໍ່ປະກົດມີທາງ ຜ່ານຂອງ 

ຊາວປະມົງບາງຄົນຍັງໄດ້ຈົ່ມກ່ຽວກັບການທີ່ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສູນເສຍເຂດຫາປາ 
ທີ່ໄດ້ສຶບທອດກັນມາແຕ່ສະໄໝບັນພະບູລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ
ແລ້ວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ມັນເປັນການຢຶດເອົາຊັບສົມ ບັດສ່ວນລວມໄປ 
ເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການຢຶດເອົານາ ເຂົ້າ.ຊາວປະມົງຜູ້ໜຶ່ງ 
ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຂົາ ຈະຕີລາຄາຄິດໄລ່ ການສູນເສຍຂອງ 
ພວກເຮົາຄືແນວໃດ, ແຕ່ວ່າເຂດ ຈັບປາແຫ່ງນີ້ ພວກເຮົາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້
ພາກັນຊົມໃຊ້ເປັນບ່ອນຫາຢູ່ຫາກິນ ລ້ຽງຊິບມາໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ ແລະ 
ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຈະໃຫ້ຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່ານີ້ສູນເສຍໄປ ” ລາວຍັງ
ຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເຂື່ອນ ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໄດ້ ? 
ພວກ ເຮົາຕ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງຈຳໃຈຮັບມັນ ເພາະ ວ່າມັນແມ່ນອຳນາດການປົກ 
ຄອງຂັ້ນສູງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າພວກ ເຂົາຕ້ອງການເຂື່ອນ”
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[ປາ] ບ່ອນໃດເລີຍທີ່ເປັນຕົວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດີ.” 10 ຄວາມ 
ຄິດເຫັນອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດ ເຫັນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກັນນັກວິທະຍາສາ
ດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງກໍ່ໃຫ້ການຢືນຢັ້ງວ່າ “ ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ມາດ 
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ປາຜ່ານ ສາມາດ 
ຫຼດຸຜອ່ນຜນົກະທບົບໍ່ດ ີຈາກການປດິກັ້ນ ສາຍນ້ຳທີ່ຈີະເກດີຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ 
ແຫ່ງນີ້. ” ຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນເຫັນພ້ອມກັນວ່າ: “ນັກກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ 
ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາຫຼາຍເທື່ອ ພວກເຂົາໄດ້ບອກພວກເຮົາ ວ່າ 
ພວກເຂົາຈະສ້າງຂັ້ນໃດທາງປາຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປາສາມາດຂຶ້ນໄປຫານ້ຳ 
ຕອນເທິງໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຊື້ອວ່າປາຈະສາມາດຂຶ້ນໄປໄດ້ ”. 
 ທາງເລອືກທສີອງໃນການ ເຮດັໃຫຊ້ອ່ງນ້ຳໃກຄ້ຽງກນັນັ້ນເລກິລງົ
ອີກນັ້ນ ກໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ຊື່ໆ ຍ້ອນຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ
ຂອງສະພາບອຸທົກກະສາດ ໃນເຂດຄອນພະເພັງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ 

ປາຈະຊອກຫາຈຸດ ແລະ ເລືອກເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຊ່ອງນ້ຳໃໝ່ໄດ້ ຫຼື 
ບໍ່. ການລະເຍີດຊ່ອງນ້ຳທີ່ອາດ ເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຈະເປັນ 
ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ໃນ  
ເຂດຄອນພະເພັງ ພ້ອມດ້ວຍເຂດຣາມຊາ, ຊຽງແຕງ ( ສະຕຣັງເຕຣັງ 
) ໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳ. ນອກຈາກ ນີ້ ການ ຄວບ ຄຸມ ການ ໄຫຼ ຂ ອງນ້ຳຂອງ ທີ່ 
ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລະຫວ່າງ ຊ່ອງ ນ້ຳ  ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ໃຫ້  ເລິກລົງ ແລະ 
ເຂື່ອນນັ້ນກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ 
ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແຕ່ວິທີການນີ້ກໍ່ ເທົ່າກັບວ່າເປັນບັ
ນຫາທ້າທາຍຂອງນັກວິສະວະກຳສຳຄັນ ທີ່ອາດຈະມີຜົນສຳເລັດໄດ້ຕໍ່າ.
ຕາມຂາ່ວໃຫຮູ້ວ້າ່ ບດົລາຍງານສະບບັສດຸທາ້ຍ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕໍ່ການ 
ປະມົງ ທີ່ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ສຳລັບເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ໄດ້ ສະ ເໜີ ແນະ ວ່າ ” ບໍ່ ຄວນ ສ້າງ ໂຄງການ 

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນລະດູການເຄື່ອນຍ້າຍສຳຄັນຂອງປາໃນເຂດຄອນພະ
ເພັງ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນຈະຖືກປິດກັ້ນ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ປິດກັ້ນ
ທັງໝົດເລີຍ ຈາກເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີການເຄື່ອນ 
ຍາ້ຍຂອງ ປາທີ່ຖວືາ່ບໍ່ສຳຄນັປານໃດ ຊຶ່ງການເຄື່ອນຍາ້ຍນີ້ກໍ່ເປນັ 
ຜົນກະທົບບໍ່ດີຄືກັນ.

   ເດືອນ  ທັນວາ ຫາ  ເດືອນ ກຸມພາ: ຊະນິດ ພັນ ປາ ທີ່ ສຳຄັນ 
ໃນຂະໜາດກາງ(medium-sized cyprinid fishes) 
ຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຈາກນ້ຳ ເຊ ກອງ,  ເຊ ຊານ  ແລະ  
ເຊຣປອກ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ  ແລະ ລາວ ຂຶ້ນ ໄປ ຕາມ ແມ່ ນ້ຳຂອງ 
ຢູ ່ແຂວງ ຊຽງ ແຕງ ( ສະ ຕງັ ເຕຣງັ )  ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແລະ ຈາກ 
ນັ້ນກໍ່  ເຄື່ອນ ຂຶ້ນ ໄປ ແມ່ນ້ຳຕອນ ເໜືອ  ໃນປະ ເທດ ລາວ, ຝູງ ປາ ເຫຼົ່າ 
ນີ້ ໄດ້ ເຄື່ອນຍ້າຍ ຜ່ານ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ  ໂດຍ ຜ່ານ ຮູ ສະ ໂຮງ  ແລະ 
ຈາກ ນັ້ນກໍ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຜ່ານ ປາ ກເຊ  ຂຶ້ນ ສູ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ເຂດ ຊາຍ 
ແດນ ລາວ  ແລະ  ໄທ, ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຂອງ ປາ ທັງ ໝົດ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈະ 
ຖືກ ປິດ ກັ້ນ  ໂດຍ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ, ນອກ ນັ້ນການ ປະມົງ ໃນ ເຂດ 
ນ້ຳ ເຊ ກອງ ໃນ ລາວ  ກໍ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ເໝືອນກັນ  ເພາະວ່າປາ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ເຂດ ເໜືອ ນ້ຳຄອນ ພະ ເພັງ  ແລະ  ເຊ ກອງ.

  ເດືອນ  ມັງກອນ ຫາ  ເດືອນ ມີນາ: ຝູງ ປາ ຕະກຸນ ປາ ໄນ 
ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ(cyprinid fishes)  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊະນິດ 
ພັນ ປາສ້ອຍ (Henicorhynchus lobatus)  ໄດ້ ເຄື່ອນ 
ຍ້າຍ ຈາກ ຕົງ ເລ ສາບ  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ຂຶ້ນ ໄປ  ເໜືອ ນ້ຳ ໃນ ປະ 
ເທດ ລາວ  ໂດຍ ຜ່ານ ຄອນ ພະ ເພັງ  ແລະ ຮູສ ະ ໂຮງ, ປາ ເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ 
ເໝື່ອນກັບ ປາ ທີ່ ໄດ້ ອະທິບາຍ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ, ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຕໍ່ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ  ທີ່ ອາ  ໃສ ຢູ່ ຕາມ ແຄມ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ໃນ 
ພາກ ໃຕ້  ແລະ  ພາກ ກາງຂອງ ປະ ເທດ ລາວ  ຊຶ່ງ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 

ຂອງ ຝູງ ປາ ເຫຼົ່າ ນີ້ ກໍ່ ຈະ ຖືກ ປິດ ກັ້ນ ດ້ວຍ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ບໍ່ ໃຫ້ 
ເຂົ້າ ໄປ ຍັງ ແມ່ນ້ຳ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ.

 ເດືອນ  ເມສາ:  ໃນ ຊ່ວງ ເດືອນ ເມສາ ນີ້  ມີ ຊະນິດ ພັນ ປາພອນ 
ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ (Cirrihnus microlepis)  ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 
ຕາມ ລຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຈາກ ປະ ເທ ດກຳປູ ເຈ ຍຂຶ້ນ ໄປ ລາວ ໂດຍ ຜ່ານ 
ຮູ ສະ ໂຮງ.

 ເດືອນ  ເມສາ ຫາ  ເດືອ ນ ພຶດສະພາ:  ແຕ່ລະ ປີ ໃນ ຊ່ວງເດືອນ  
ເມສາ ຫາ  ເດືອ ນ ພຶດສະພານີ້ ຊະນິດ ປາ ຍອນທຳ ມະ ດາ (Pan-
gasius macronema)  ໄດ ້ເຄື່ອນ ຍາ້ຍ ຕາມ ລຳ ແມນ່້ຳຂອງ  
ຈາກ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ເຂົ້າ ໄປ ລາວ ໂດຍ ຜ່ານ ຮູ ສະ ໂຮງ.

 ເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ  ເດືອ ນ ມິຖຸນາ: ມີ ປາດຸກ ທີ່ ເປັນ ສາຍ 
ພັນ ປາ Pangasiidae  ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຕາມ ລຳ ແມ່ ຂອງ ຈາກ ປະ 
ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ເຂົ້າ ໄປ ລາວ ໂດຍ ຜ່ານ ຮູ ສະ ໂຮງ, ປາຊວຍ ຫາງ 
ເຫຼືອງ.(Pangasius krempfi) ຊຶ່ງ ແມ່ນ ຊະນິດ ໜຶ່ງ ໃນ ຝູງ 
ປາ ເຫຼົ່າ ນີ້  ກໍ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ເປັນ ໄລຍະ ທາງ ຍາວ ໄກ ຈາກ ເຂດ ສາມ 
ຫຼ່ຽມ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນ ໄປ ຕາມ ແມ່ ນ້ຳຂອງ.

 ເດືອນ  ຕຸລາ ຫາ  ເດືອນ  ມັງກອນ: ຈຳພວກ ປາ ເອິນ ຕາ ແດງ 
(Probabus jullieni) ທີ່ ຖືກ ຄຸກ ຄາມ  ແລະ ປາ ເອິນ ຂາວ 
(Probarbus labeamajor) ຂຶ້ນ ມາ ວາງ ໄຂ່ ຢູ່ ເຂດ ຄອນ 
ພະ ເພັງ ໃກ້ໆ ກັບ ທີ່ ຕັ້ງ ເຂື່ອນ ດອນສະ ໂຮງ ທີ່ ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ.  ເອົາ 
ຈາກ Baird, I.G. (1996) ຊາວ ປະມົງ ເຂດ ນ້ຳຕົກ ຄອນ ພະ 
ເພັງຫາ ປາ  ແລະ  ເພາະ ພັນ/ລ້ຽງ ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງ 
- MRC, 2(2):1-3.

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ 
ຜ່ານຮູສະໂຮງຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ
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ນີ້” ຫລື  ແທນ ທີ່ ວ່າ ຈະ ສ້າງ ເຂື່ອນ ໃສ່ ຊ່ອງ ນ້ຳ ຮູ ສະໂຮງ ກໍ່ຄວນໄປ 
ສ້າງໃນຊ່ອງນ້ຳແຫ່ງໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບົດລາຍງານ ສະບັບ
ນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ນຳອອກເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃນ
ນັ້ນກໍ່ມີບັນຫາຢູ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ການປະເມີນຜົນກະທົບພົບເຫັນນັ້ນໄດ້ ຖືກນຳ
ໄປປັບປ່ຽນດັດແປງໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ນັກພັດທະນາ 
ເຂື່ອນ ບນັຫານີ້ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວາ່ ຜນົກະທບົຈາກເຂື່ອນດອນສະໂຮງ 
ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ ແກ່ການປະມົງໃນແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ຈະ 
ເປັນຄືແນວໃດ ແລະ ກໍ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດເງື່ອນ 
ໄຂທີ່ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ. ຊາວບ້ານ ບາງ
ຄົນຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ ຖ້າວ່າຈະສ້າງເຂື່ອນນີ້ແທ້ໆ ກໍ່ຄວນໄປສ້າງ 
ຢູ່ຊ່ອງນ້ຳແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການ ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ 
ປາຫຼາຍປານໃດ. ຕາມການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດ MFCB ບໍ່
ເອົາຫົວຊາທີ່ຈະພິຈາລະນາທີ່ຕັ້ງແຫ່ງອື່ນ ມາເປັນທາງເລືອກສຳລັບກໍ່ 
ສ້າງເຂື່ອນ ຍ້ອນວ່າທາງບໍລິດສັດ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ ການສຶກສາເຂດ
ທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນຢູ່ຮູສະໂຮງມາຫຼາຍແລ້ວ.
 

ສະຖານະພາບເຂດຣາມຊາ (RAMSAR Status)
ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າລະດັບໂລກຂອງຖິ່ນຢູ່ອາ ໃສທຳມະຊາດ ເກາະ 
ດອນຂອງຄອນພະເພັງ ອົງການຈັດ ຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈຶ່ງພິຈາລະນາ ສະເໜີເອົາຄອນພະເພັງເຂົ້າເປັນພາຄີແຫ່ງສົນທິສັນ
ຍາ ສາກົນຣາມຊາ (RAMSAR ) ວ່າດ້ວຍຄວາມສຳຄັນຂອງເຂດ 
ດິນທາມໃນລະດັບສາກົນ. ຊະນິດພັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນເຊັ່ນ: ແຮ້ງ 
ກົ້ນຂາວ (White-rumped Vulture), ປາ ເຊັ່ນ: ປາບຶກ ( 
Giant Mekong Catfish ), ແລະ ສັດເລືອຄານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ປາຝາໄລອອງອ່ອນ (Asian Giant Soft-Shell Turtle) 
ເປັນຕົ້ນ ການກຳ ນົດເຂົ້າເປັນເຂດຣາມຊາ ( RAMSAR ) ຈະຊ່ວຍ 
ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະປົກປັກຮັກສາເຂດດິນທາມ ແລະ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງຈະນຳຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ 
ອັນມະຫາສານມາໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, 
ພຽງແຕ່ຂ້າມ ເຂດຊາຍແດນໄປຫາເຂດຊຽງແຕງ ( ສະຕັງເຕຮັງ ) 
ເບື້ອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງເປັນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງເດ່ອອກໄປເໜືອສຸດ ໄດ້ຮັບ
ການຈົດທະບຽນ ເຂົ້າເປັນເຂດຣາມຊາ 
( RAMSAR ) ສາກົນໃນປີ 199912
 ເຖິງວ່າຢູ່ທົ່ວໂລກຈະມີເຂດຣາມ
ຊາ ( RAMSAR ) ຫຼາຍບ່ອນລວມທັງ 
ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນເວລານີ້ ແຕ່ບໍ່ມີບ່ອນໃດ 
ທີ່ສະເໜີໃນການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ເຂດ 
ນີ້ເລີຍ. ຕໍ່ກັບສະພາບເຂດຄອນພະເພັງ 
ແຫ່ງນີ້ ເບິ່ງແລ້ວວ່າຈະເປັນການສວນ 
ທາງກັບເງື່ອນໄຂ ຂອງສົນທິສັນຍາ 
ຣາມຊາສາກນົ (RAMSAR) ທີ່ຊອກຫາ 
ຊອ່ງທາງ ເພື່ອສົ່ງເສມີການອະນລຸກັແລະ 
ການນຳໃຊ້ເຂດດິນທາມ 13 ຢ່າງສະ
ຫຼາດປາດເປືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່າ
ນັ້ນ ການກໍ່ສ້າງແລະການດຳເນີນ 
ງານຂອງໂຄງການ ດອນສະໂຮງ ອາດ 
ສົ່ງຜົນກະທົບ ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ ເຂດຣາມ 
ຊາຊຽງແຕງ ( ສະຕັງ ເຕຮັງ ) 

ຊຶ່ງຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳໄດ້.

ປາຂ່າ ( ປາໂຣມານ້ຳຈື້ດ ) (Irrawaddy Dolphins)
ວັງນ້ຳເລິກເວີນຍາງ/ອານລອງ ເຈິ້ຕຽນ ໃກ້ເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງຄອນພະ 
ເພັງ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ - ກຳປູເຈຍ ນັ້ນເປັນຖິ່ນອາ ໃສຂອງປາຂ່າ/
ປາໂຣມານ້ຳຈືດປະມານ 10 ໂຕ (Irrawaddy Dolphins) 
ໃນລະດູ ແລ້ງ ປາເຫຼົ່ານີ້ອາ ໃສຢູ່ໃນວັງນ້ຳເລິກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີ 
ເຫຍື່ອຂອງປາຂ່າ. ໃນລະດູຝົນປາຂ່າ/ປາໂຣມານ້ຳຈືດໄດ້ຍົກຍ້າຍ 
ອອກຈາກວັງນ້ຳເລິກ ໂດຍໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໃນວົງລັດສະໝີຫຼາຍ
ຮ້ອຍແມັດ ຫ່າງຈາກເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ ທີ່ລັດຖະບານສະເໜີໃຫ້ກໍ່ສ້າງ 
ຂຶ້ນມານັ້ນ. ພົນລະເມືອງປ່າຂ່າ/ປາໂຣມານ້ຳຈືດເປັນຝູງ ປາທີ່ໃກ້ 
ຈະສູນພັນ14 ແລະ ມີເຫຼືອຢູ່ບໍ່ເກີນ 100 ໂຕ. ຝູງປ່າຂ່າ/ປາໂຣ 
ມານ້ຳຈືດຢູ່ໃຕ້ຄອນພະເພັງ ແມ່ນ ຝູງປາຂ່າຝູງດຽວທີ່ມີຢູ່ໃນລາວ.15
 ເຂື່ອນດອນສະໂຮງຈະເປນັໄພຄກຸຄາມຕໍ່ການມຊີວີດິລອດຂອງປາ
ຂາ່/ປາໂຣມານ້ຳຈດື ອງີຕາມສະມາຄມົ ອະນລຸກັທຳມະຊາດ (WWF), 
ໄພຄຸກຄາມຈາກໂຄງການມີຄື: ການສູນເສຍຖິ່ນອາ ໃສຂອງປາຂ່າ/
ປາໂຣມານ້ຳຈືດ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງລະບົບການໄຫຼຂອງນ້ຳປະຈຳ 
ວັນ  ທີ່ເກີດມາຈາກການທຳງານຂອງເຂື່ອນ, ການມີອາຫານໜ້ອຍລົງ 
ຍ້ອນການຫຼຸດລົງຂອງປາ ທີ່ເປັນອາຫານຂອງປາຂ່າ/ປາໂຣມານ້ຳຈືດ
ແລະ ຄວາມກົດດັນເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ການລົບກວນຈາກສຽງ 
ລະເບີດ, ຊຶ່ງຈະກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການເພາະພັນຂອງປາຂ່າ/ປາໂຣມາ 
ນ້ຳຈືດ ແລະ ຖິ່ນຫາກິນຂອງປາ 16
 ລັດ ຖະບານລາວ ແລະ ກຳປູ ເຈຍ  ໄດ້ ມີ ນະ ໂຍບາຍ ກຳນົດ ເອົາ 
ການ ອະນຸລັກ ປາ ຂ່າ/ປາ ໂຣມານ້ຳຈືດ ມາ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ສຳຄັນ ໃນ 
ອັນ ດັບ ຕົ້ນໆ. ສະມາຄົມ ອະນຸ ລັກ ທຳ ມະ ຊາດ ໂລກ ( WWF )  ເຂົ້າ ໃຈ 
ວ່າ ຈາກ ຂໍ້ ຜູກ ມັດອັນ ນີ້  ແລະ ສະຖາ ນະ ອັນ ຫຼໍ່ ແຫຼມ  ແລະ  ໃກ້ ຈະ ສູນພັນ 
ຂອງ ປາ ຂ່າ/ປາ ໂຣມານ້ຳຈືດ ຄື ແນວ ນີ້ “ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ສຳລັບ ການ 
ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ມີ ປະສິດ ທິຜົນ ຂອງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ນັ້ນ ປະກົດ 
ວ່າ ມີ ຕໍ່າ ຢູ່ ” ສະມາຄົມ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ ສະຫຼູ ບ ໄດ້ ວ່າ: “ ຍັງ ມີ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຢູ່ ວ່າ ເມື່ອ ຫາກ ເອົາ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ຈາກ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ມາ ລວມ 
ເຂົ້າກັບ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ປັດຈຸບັນ ນີ້  ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ອາດ ຈະ ເຮັດ  

ການ ເກັບ ປາ ຈາກ ຕ້ອນ, ພາບ ໂດຍ: Ian Baird
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ໃຫ້ປາ ຂ່າ/ປາ ໂຣ ມານ້ຳຈືດ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ  17 ສູນພັນ ໄປ ໄດ້”

ການທ່ອງທ່ຽວ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນ ແຫ່ງ ລາ ຍຮັບ ທີ່ ສຳຄັນ ອັນ ດັບ ສອງ ຂອງ ປະ ເທດ ລາວ  
ແລະ ນ້ຳຕກົ ດອນ ພະ ເພງັ ກໍ່ ເປນັ  ແຫຼງ່ທອ່ງ ທຽ່ວ ທີ່ ມ ີຊື່ ສຽງທີ່ ສດຸ ແຫງ່ໜຶ່ງ 
ໃນ ລາວ. ສະມາຄົມ ອານຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ (WWF)  ໄດ້ ປະ ເມີນ ລາຍ ໄດ້ 
ຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວ ທັງ ໝົດ  ໃນ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ  ສຳລັບ ປີ 2005 ມີ 
ປະມານ 8,2 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະ ຫະລັດ ຊຶ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ແຫຼ່ງລາຍ ຮັບ ທີ່ ສຳຄັນ 
ແຫ່ງໜຶ່ງ  ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ທີ່ຢູ່  ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ເຂດ ຄອນ ພະ 
ເພັງ18 ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ກຳປູ ເຈຍ ທັງ ສອງ ຕ່າງ ກໍ່ ຖືເອົາ ການ 
ພັດທະນາ ການ ທ່ອງທ່ຽວ ມາ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ສຳລັບ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ  ເຂື່ອນ 
ດອນ ສະ ໂຮງ ຈະ ເປັນ ບັນຫາ ທຳລາຍ ຈຸດປະ ສົ່ງ ອັນ ນີ້.
 ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ຈະ ເປັນ ໄພ ຂົ່ມຂູ  ສິ່ງ ດຶງ ດູດ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ສອງ 
ຢ່າງ ທີ່ ສຳຄັນ ຄື: ປາ ຂ່າ/ປາ ໂຣ ມານ້ຳຈືດ  ແລະ ນ້ຳຕົກ ຄອນ ພະ ເພັງ,  
ໂຄງ ການຈະ  ເຮັດ ໃຫ້ການ ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳລົງ ໄປ ສູ່ ຄອນ ພະ ເພັງ ຫຼຸດ ລົງ  ດ້ວຍ 
ການ ຜັນ ແຍກ ເອົາ ນ້ຳ ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ ເຂື່ອນ  ເພື່ອ ຜະລິດ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ. 
ນອກ ນັ້ນ  ກໍ່ ຈະ ມີ ການ ກະທົບກະ ເທືອ ນ ຢ່າງ ຍິ່ງ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ສັ້ນ ຕໍ່ ເຂດ 
ພື້ນ ທີ່ ຄອນ ພະ ເພັງ  ໃນ ໄລ ບະ ເວລາ ການ ກໍ່ສ້າງ ເກີດ ຂຶ້ນ  ແລະ  ຜົນ ກະທົບ 
ຕໍ່ ຄວາມ ສວຍ ງາມ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ຂອງ 
ເຂື່ອນ ຊຶ່ງ ບັນຫາ ນີ້ ກໍ່ ຍັງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ສົນໃຈ ຂອງ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ມີ ຕໍ່ 
ເຂດ ນັ້ນຫຼຸດ ໜ້ອຍ ລົງ
 

ໄຟຟ້າ
 ເຫດຜົນ ສຳຄັນ ອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ ເປັນ ຂໍ້ ອ້າງ  ການສະ ເໜີ ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ  
ກໍ່ ຄື ວ່າ ໂຄງການ ນີ້ ຈະ ນຳ ເອົາ ໄຟຟ້າ ມາ ຊົມ ໃຊ້ ໃນ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ  ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍ 
ແຫ່ງກໍ່ ມີ ໄຟຟ້າ ໃຊ້ ຢູ່ ແລ້ວ  ແລະ ຄາດ ວ່າ ບ້ານ ໃນ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ຈະ ຫັນ ໄປ 
ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໃນ ປີ 2009 ນີ້. ພະນັກງານ ລັດ ໃນ ເມືອງ ໂຂງ ຜູ້ ໜຶ່ງ ເວົ້າວ່າ: “  
ປະຊາຊົນ ເວົ້າວ່າ  ໄຟຟ້າ ຈະ ເໜັ່ງສາຍຈາກ ດອນ ໂຂງ  ມາ ຫາ ເຂດ ຄອນ 
ພະ ເພັງ ດຽວ ນີ້ ບໍ່ ມີເຫດຜົນ ອັນ ໃດ ເລີຍ ທີ່ຈະໄປກໍ່ສ້າງເຂື່ອນທີ່ທຳລາຍ 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ ເໝືອນດັ່ງເຂື່ອນດອນສະໂຮງ.”

ບັນຫາຂໍ້ໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບໂຄງການດອນສະໂຮງ
ບົດສະເໜີເພື່ອພັດທະນາໂຄງການດອນສະໂຮງ ໄດ້ສ້າງບັນຫາຄວາມ 
ສົນ ໃຈຫຼວງຫຼາຍໃນໝູ່ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ( NGO 
) ນັກຮຽນ ນັກ ສຶກສາ, ປັນຍາ ຊົນ, ນັກ ພັດທະນາ ລະດັບ ມື ອາຊີບ  ແລະ 
ມວນ ຊົນ ທົ່ວ ໄປ  ພາຍ ໃນ ພາກ ພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ  ໃນ ລະດັບ ສາກົນ19  
ໃນ ເດືອນ ເມສາ ປີ 2007 ຜ່ານ ມາ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ແຜນການ ໂຄງການ ໄດ້ 
ປະກົດ ແຈ້ງ ຂຶ້ນ ເທື່ອ ທຳ ອິດ  ກໍ່ ມີ ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ ບໍ່ ຂຶ້ນ ກັບ ລັດຖະບານ 
28 ອົງການ,  ໄດ້ ສົ່ງ ຈົດໝາຍ ເປີດ ຊອງ ໄປ ຫາ ລັດຖະບານ ລາວ, ຄະນະ 
ກຳມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ ລັດຖະບານ ປະ ເທດ ສະ ມາ ຊິກອົງການ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໂດຍ ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ  ໃຫ້ທົບ ທວນ ພິຈາລະນາ ໂຄງການ ດອນ 
ສະ ໂຮງ ນີ້ ຄືນ ໃໝ່ 20  ໃນ ເດືອ ນພຶດສະພາ  ປີ 2007 ຕໍ່ ມາ ກໍ່ ມີ ນັກວິທະຍາ 
ສາດ ຫຼາຍ ຄົນ  ໄດ້ ສົ່ງ ຈົດໝາຍ ໄປ ຫາ ລັດຖະບານ ລາວ  ໂດຍ ຮຽກຮ້ອງ ຜູ້ 
ຕັດສິນ ໃຈ “ ພິຈາລະນາ ເຖິງນ້ຳໜັກ ຂອງ  ຫຼັກ ຖານ ທາງ ວິທະຍາສາດ 
ທີ່ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ ຈະ ເປັນ ໂຄງການທີ່ ສ້າງ 
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ມະຫາສານ ໃຫ້ ແກ່ຄຸນຄ່າ ທາງ ເສດຖະກິດ ( ລວມທັງ 

ການ ດຳລົງ ຊີ ວິດ ) ທີ່ມີຄ່າ ເໜືອ ໄປ ກ ວ່າ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທັງ ໝົດ ທີ່ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບຈາກ ໂຄ ງານ ນີ້ -  ແມ່ນ ແຕ່  ໃນ ໄລ ຍະກ່ ອນການ ພິຈາລະນາ  ບັນຫາ 
ດາ້ນ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ.21 ”  ໃນ ເວລາ ຕໍ່ ມາ ທາງ ສນູ WorldFish Cen-
ter  ແລະ ສະ ມາ ຄົມ ອະນຸລັກ ທຳ ມະ ຊາດ (WWF )  ໄດ້ ອອກ ຂ່າວສັ້ນ 
ດ້ານວິທະຍາ ສາດ  ໂດຍ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ບັນຫາ ຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ ໄພ ຄຸກ ຄາມ 
ຂອງ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ການ ປະມົງ  ແລະ ປາ ຂ່າ/ປາ ໂຣມານ້ຳຈືດ.
  ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2007 ມີ 201 ອົງການ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ ບຸກຄົນ 
ຈາກ 30 ປະ ເທດ ທົ່ວ ໂລກ - ລວມ ທັງ 120 ກຸ່ມ ພົນລະ ເມືອງ ຈາກ 
ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ແມ່ນ້ຳຂອງ -  ໄດ້ ສົ່ງ ຈົດໝາຍ ເຖິງ ຄະນະ 
ກຳມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສະ ແດງ ການ ຄັດຄ້ານ ການ ຟື້ນ ຄືນ ແຜນການ 
ກໍ່ສ້າງ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ  ໄດ້ ກຳນົດ ເອົາ ດອນ ສະ ໂຮງ ຂຶ້ນ ມາ  ເປັນ 
ໂຄ ງການ ທີ່ ມີ ບັນຫາ ຮ້າຍ ແຮງ ເປັນ ພິ ເສດ.22 ຈົດໝາຍ ຫຼາຍ ສະບັບ ໄດ້ 
ຕັ້ງຄຳ ຖາມ ຕໍ່ ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ  ໂຮງ   ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ 
ວ່າ: ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ  ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຍັງ ຢຶດຖື ຂໍ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວ 
ກັບ  ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ປີ 1995 ນັ້ນຢູ່  ຫຼື  ບໍ່ ? ທີ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ແຈ້ງ ກ່ຽວ 
ກັບ ໂຄງການ ທີ່ ລັດຖະບານ ລາວ  ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ ແກ່ 
ລັດຖະບານ ປະ ເທດ ສະມາ ຊິກອົງການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຊາບ ນຳ.
  ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ພະນັກງານ ລັດຖະບານ  ແລະ 
ອົງການ ພາກ ປະຊາ ສັງຄົມ ຕ່າງໆ ຢູ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ມີ 
ຄວາມ ບໍ່ພໍ ໃຈ. ຜູ້ ຕາງ ໜ້າຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ປະ 
ເທດ ກຳປູ ເຈຍ ( CNMC ) ຫຼາຍ ຄົນ ຊຶ່ງ  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງທ່ານປະທານ 
ລິ ມກຽມ ຮໍ( Chairman, H.E. Lim Kean Hor ) ໄດ້ ສະ ແດງ 
ຄວາມ ກັງວົນ  ແລະ  ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ  ໃຍຕໍ່ ມວນ ຊົນ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ  
ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນ ດັ່ງ ກວ່າ.23  ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ປຶກ ສາ ຫາລື ເປີດ ກວ້າງ 
ມວນ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກຸງ ພະນົມ ເປັນ  ໃນ ເດືອນພຶດສະ ພາ  2008 ນັ້ນ, 
ທ່ານ ຈຽງ ຮົງ (Chheang Hong) ຫົວໜ້າ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນ 
ຄະນະ ມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ກຳປູ ເຈ ຍ (CNMC)  ໄດ້ ຖະ 
ແຫຼ່ງວ່າ  ພວກ ເຂົາ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ເອກະສານ ໃດໆ ກ່ຽວ ກັບ  ໂຄງ ການດອນ 
ສະ ໂຮງ  ທັ້ງໆ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີຂໍ ເອກະສານ ເຫຼົ່ານັ້ນ ຈາກ ລັດ ທະ ບານ ລາວ 
ມາ ຕັ້ງ ສອງ ຄັ້ງ ແລ້ວ ຊຶ່ງ ຄັ້ງຫຼ້າ ສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ ມີ ນາ ປີ 2008 ຜ່ານ ມາ 
ນີ້ ເອງ. ກ່ອນ ໜ້ານັ້ນ ແມ່ນ ໃນ  ເດືອນ ພະຈິກ  ປີ 2007 , ອົງການ ແນວ 
ຮ່ວມ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ກຳປູ ເຈ ຍ (The Rivers Coalition 
of Cambodia) - ຊຶ່ງ ແມ່ນ ພັນທະ ມິດ ແນວ ຮ່ວມ ຂອງ ອົງການ ພັກ 
ປະຊາ ສັງ ຄົມ  ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ປົກ ປັກ ຮັກສາ  ແລະ ຟື້ນ ຟູ ລະບົບ ນິ ເວດ ຂອງ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ໂດຍ ການ ອາ  ໃສ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນ 
ພື້ນຖານ  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ -  ໄດ້ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ຈາກ ເຂື່ອນ 
ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນລວມທັງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ທີ່ ມີ ຕໍ່ ການ ດຳ ລົງ 
ຊີວິດ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ.
 ປະຊາຊົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຂໍ້ ມູນ  ກ່ຽວ ກັບ  ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ 
ທີ່ ທາງ ການ ລາວ ໄດ້ ສະ ເໜີ  ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ ພຽງ ພໍ  ແລະ ບໍ່ ຊັດ ເຈນ, 
ຊາວບ້ານ ຫຼາຍ ຄົນ ຕ່າງ ກໍ່ ຄິດ ວ່າ  ມີ ພຽງ ແຕ່ ຊ່ອງ ໜຶ່ງ ຂອງ ຊ່ອງ ນ້ຳຮູ 
ສະ ໂຮງ  ຈະ ຖື ປິດ ຕັນ ນັ້ນ ກໍ່ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຊ່ອງ ນ້ຳຮູ ສະ ໂຮງ ນີ້  ຍັງ ມີ 
ທາງ ທີ່ ປ່ອຍ ປາ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປມາ ໄດ້ ຢູ່,  ແຕ່ ບັນດາຜູ້ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ງານ 
ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ  ໄດ້ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ແຜນການ ທີ່ຈະ 
ໄຂ ຊ່ອງ ທາງ ເພື່ອ ໃຫ້ ປາຂຶ້ນ ລົງ ໄດ້ ນັ້ນ ບໍ່ ມີ ເລີຍ. ຂໍ້ມູນ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຊັດ ເຈນ 
ທີ່ ຊາວບ້ານ ຫຼາຍ ຄົນ ໄດ້ ຮັບ ນັ້ນ  ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ  ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ  ແລະ ຕີ 
ລາຄາ ຜນົ ກະທບົ ທີ່ ອາດ ເກດີ ຂຶ້ນ  ຈາກເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ ນັ້ນຕໍ່າ ເກນີ ໄປ.
  ເຖິງ ຈະ ມີ ຂໍ້ ສະ ເໜີຫຼາຍ ຫົລບ ຫຼາຍ ຕ່າວ ຊ້ຳ ແລ້ວຊ້ຳອີກຈາກ ມວນ 
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ຊນົ ກໍ່ຕາມ  ແຕກ່ໍ່ ເຫນັ ໄດ້ ວາ່  ເກອືບ ບໍ່ ມ ີຂໍ້ ມນູ ຫຍັ ງ ເລຍີ  ກຽ່ວ ກບັ ໂຄງການ 
ດອນ ສະ ໂຮງ ທີ່ ລັດຖະບານ ລາວ ຫຼື ບໍລິສັດ MFCB ນຳ ອອກ ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃຫ້ 
 ມວນຊົນ ຮັບ ຊາບ ນຳ. ຮ່າງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ  ທີ່ທາງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ  ແລະ ນ້ຳຈຳກັດ  ຂອງ ອົດ 
ສະຕຣາລີ ( Australian Power and Water Pty Ltd ) ໄດ້ 
ກະກຽມ ຂຶ້ນ ມາ  ແລະ ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ບອກ ວ່າ  ໄດ້ ຍື່ນ ຕໍ່ ລັດຖະບານ 
ລາວ ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2007  ແລ້ວນັ້ນ. ຍັງບໍ່ ໄດ້ ນຳ ອອກ ເຜີຍ ແຜ່ 
ສູ່ມວນ ຊົນ ຊາບ ນຳ.  ໃນ ຂັ້ນ ສູນ ກາງ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຈັດ ໃຫ້ ມີ ກອງ ປະຊຸມ ປຶກສາ ຫາ 
ລ ືມວນ ຊນົ  ກຽ່ວ ກບັ ໂຄງການ ນີ້, ຍງັ ມ ີສິ່ງ ທີ່ ໜາ້ ເປນັ ຫວ່ງ ຢູ ່ວາ່ ເອກະສານ  
ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ ຈະ ເກີດ ຊ່ອງຫວ່າງ/ ເກີດ ຄວາມ 
ລົ້ມ  ເຫຼວ ເພື່ອຈະຮັບຜິດຊອບໄດ້ພຽງພໍ ຕໍ່ຜົນກະທົບການປະມົງ ແລະ 
ການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຈາກເຂື່ອນ ຍ້ອນຄວາມກົດດັນຢາກ 
ໃຫ້ໄດ້ບົດລາຍງານຖືກຕາມໃຈ ມັກຂອງນັກພັດ ທະນາເຂື່ອນ.

ພາກສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ເຂື່ອນດອນສະໂຮງທີ່ເປັນເຂື່ອນທີ່ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 
ພຽງແຕ ່240 ເມກາວດັ. ຈະສາ້ງ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກມ່ລໍະດກົສຳຄນັ 
ທາງທຳມະຊາດສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາວ, ຈະບັ່ນທອນຊັບພະຍາກອນລາຍ 
ຮັບສຳຄັນ, ເປັນໄພຄຸກຄາມວັດທະນາທຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການ 
ດຳລົງຊີວິດທີ່ອາ ໃສການປະມົງ ເປັນພື້ນຖານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, 
ເຖິງວ່າເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະເປັນໄພຄຸກຄາມຮ້າຍແຮງກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີ 
ຂໍ້ມນູຫຍງັຫຼາຍ ກຽ່ວກບັໂຄງການ ເພື່ອເຜຍີແຜໃ່ຫມ້ວນຊນົຊາບ ຫຼ ືເຖງິ 
ວ່າໂຄງການນີ້ຈະຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກ ຊາຍແດນກຳປູເຈຍ  ເກີນ ກວ່າ ສອງ ກິ 
ໂລ ແມັດ.  ແຕ່ ຝ່າຍ ລັດຖະບານ ກຳປູ ເຈຍ  ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຂ່າວ ຫຍັງ ຫຼວງ ຫຼາຍ 
ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ນີ້ ການ ອະນຸມັດ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ຈະ 
ສ້າງ ແບບຢ່າ ງບໍ່ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງການ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ອີກ 7  ໂຄງການທີ່ 
ກຳລັງ ພິຈາລະນາ ຢູ່  ເພື່ອ ກໍ່ສ້າງ ໃສ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ,  ໂຄງການ ເຫຼົ່າ ນີ້ເປັນ 
ໂຄງການ   ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ສູນ ເສຍ ທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ, ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  
ແລະ  ເສດຖະກິດ  ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ເອົາ ກັບ ຄືນ ມາ ໄດ້ ຫຼາຍ ກວ່າ ລາຍ ຮັບ ຫຼື 
ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດດ້ານ ໄຟຟ້າ ທີ່ ເຂື່ອນ ຈະ ຕອຍສະໜອງ ໃຫ້.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ
n ມວນ ຊົນ ລວມທັງ ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ  ບັນດາ ຜູ້ ທີ່ຢູ່  ໃນ ປະ ເທດ 

ໃກ້ ຄຽງ  ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ  ແລະ 
ຜົນ ກະທົບ ທີ່ຄາດ ວ່າ  ຈະ ມີ ຈາກ ໂຄງການ ນີ້ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ບັນຫານີ້ 
ແມ່ນ ບາດກ້າວ ທຳ ອິດ  ທີ່ມີ ຄວາມ ຈຳ ຕໍ່ ຂະ ບວນການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ສູ່ 
ມວນ ຊົນ  ໃນ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ  ໂດຍ ປະ ເມີນ ໃຫ້ ເຫັນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  
ແລະ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ຢ່າງ ເປີດ 
ເຜີຍ ກົງ ໄປ ກົງ ມາ.

n ລັດຖະບານ ລາວ  ຄວນ ນຳ ເອົາ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ  ຂະ ບວນການ ປຶກສາ 
ຫາລື  ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຈາກ ມວນຊົນ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຫຼັກ ຖານ ສຳຄັນ 
ຂອງ ຄວາມ ຮູ້ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ວິທະຍາ ສາດ  ເພື່ອ ນຳ ເອົາ ມາ ປະ ເມີນ  
ໂຄງ ການ ດອນ ສະ ໂຮງ ອີງ ໃສ່ ຫຼັກ ຖານ  ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ 
ບໍ່ ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ຊຶ່ງ ຈະ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ດອນ ສະ ໂຮງ ດັ່ງ ທີ່ 
ສະ ແດງ ລາຍ ລະອຽດ ໄວ້  ໃນ ບົດ ກໍລະ ນີສຶກສາ ນີ້. ລັດຖະບານ ລາວ  
ຄວນ ຈະນຳ ເອົາ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ  ໂຮງ ຂອງ ຕົນ  ມາ 
ພິຈາລະນາ ຄືນ ໃໝ່

n ລັດຖະບານ  ຄວນ ສຶບຕໍ່ ດຳ ເນີນ ການ ຂອງ ຕົນ ເພື່ອ ກຳນົດ   ແລະ  
ພັດທະນາ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ  ໃຫ້ ກາຍ ມາ ເປັນ ເຂດຣາມຊາ ສາກົນ  
ແລະ ສຶບຕໍ່ ສົ່ງ  ເສີມການ ພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ທຳ ມະ ຊາດ  ໃນ 
ເຂດດັ່ງ ກ່າວ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ່ ພາກ ພື້ນ ລະດັບ ຊາດ  
ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ.

ໝາຍ ເຫດ

1 ບໍລິສັດ  ເມ ກາ ເຟີ ສທ  ແບກ ຮາດ ( Mega First Corporation Berhad ),  
ເຊນັ ຂໍ້ ຕກົລງົ ຮວ່ມ ກບັ ລດັ ຖະບານ ລາວກຽ່ວ ກບັ ການ ພດັທະນາ ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ 
ນ້ຳຕົກ ດອນ ສະ ໂຮງ, ບົດ ປະກາດ ຂອງ Bursa Malaysia,
http://www.bursamalaysia.com/website/bm/listed_com-
panies/company_announcements/announcements/ ( 
ກຸມພາ 2008).

2  Ibid. 

3 ຂໍ້ ຕົກລົງກ່ຽວ ກັບ ຂາ ຫຸ້ນ ເພື່ອ ພັດທະນາ  ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ດອນ ສະ ໂຮງ, 
ຄຳ ປະກາດ ແຈ້ງ ຂອງ ບໍລິສັດ IJM Corporation Berhad, http://www.
ijm.com/announ_080610.htm (10 ມິຖຸນາ 2008 ).

4 ໂຄ ງການ ພະລັງ ງານ ໃນ ສ ປປ ລາວ ຄະນະ ກຳມະການ ພະລັງງານ ລາວ 
http://www.poweringprogress.org/updates/news/
press/2008/Electric%20Power%20Plants%20in%20Laos%20
as%20July%202008.pdf (7 ກໍລະກົດ 2008).

5 “ ບໍລິສັດ ເມກາເຟີຣທ ຈັບຕາເບິ່ງການຊື້ຂາຍໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ -  Mega First 
eyes more Laos deals,” ວາລະ ສານ ທຸລະ ກິດ ( ມາ ເລ ເຊຍ ) 14 ພຶດສະພາ 
2007.

6 Dali, S., “Mega First, ຂອງ ລ້ຳ ຄ່າ ທີ່ ມີ ຄວາມ ລຶກລັບ - he Undiscovered 
Gem,” HotStocks, http://hotstocks.com.my/post.php?coun
ter=MFCB&tag=pt200707241544312800 (24 ກໍລະກົດ 2007).

7 See Baran, E., Baird, I.G. and Cans, G., ຊີວະ ນິ ເວດ ວິທະຍາ ກ່ຽວ ກັບ 
ການ ປະມົງ ຢູ່ ຄອນ ພະ ເພັງ, ສູນ ອະນຸລັກ ປາ ໂລກ (Fisheries Bioecology at the 
Khone Falls, WorldFish Center (2005).

8 Baird, I.G., “ ການ ປະມົງ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ ” ຈັບ  ແລະ  ເພາະ ພັນ 2:2. ຄະນະ 
ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ( 1966 ) ໜ້າ ທີ 13.

9 ຈົດໝາຍ ຈາກນັກ ວິທະຍສາດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ກັງວົນຕໍ່ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຢືນ ຍົນຂອງ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ ສົ່ງ ເຖິງ ລັດ ຖະບານ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ  ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ   ແລະ ພັດທະນາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວ ກັບ: ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ທີ່ ມີ ແຜນ 
ຈະ ກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ເຂດ ນ້ຳຕົກ ຄອນ ພະ ເພັງ ໃນ  ແມ່ນ້ຳຂອງ  ເມືອງ  ໂຂງ  ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ ພາກ  
ໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ( ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຊິດ ນີ ) 
http://www.internationalrivers.org/files/Don%20Sahong%20
scientists%20May%202007.pdf (25 May 2007).
10 Baran, E.  ແລະ Ratner, B.,  ເຂື່ອນ ດອນ ສະ ໂຮງ  ແລະ ການ ປະມົງ ໃນ ແມ່ 
ນ້ຳຂອງ,  ບົດ ຄວາມ ວິທະຍາສາດ ໂດຍ ຫຍໍ້,ສູນ ອະນຸລັກ ປາ ໂລກ (WorldFish Cen-
ter), http://www.terraper.org/articles/DonSahong%20sci-
ence%20brief.pdf (June 2007).

11 ຈົດ ໝາຍ ນັກວິທະຍາສາດ 2007 
12 Try, T. & Chambers, M., ການ ວິ ເຄາະ ສະພາບ ການ:  ແຂວງ ຊຽງ ແຕງ 
(ສະຕັງ ເຕຣັງ ), ກຳປູ ເຈຍ , ໂຄງການ ອະນຸລັກ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ນາໆ ພັນ ແບບ ຢືນ ຍົງ ເຂດ ດີ 
ນທາມ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ ( 2006 ) (2006) (Mekong Wetlands Biodiver-
sity Conservation and Sustainable Use Programme (2006).



1 0 8   |   ອົງການແມ່ນຳ້ຂອງ

13 ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ  ໃນ ສປປ ລາວ,  ເອກະສານ ສະ ເໜີ ໂດຍ ຫຍໍ້ ຂອງ ອົງການ ອະນຸ ລັກ 
ໂລກ ປີ 2008  (The Ramsar Convention in Lao PDR, IUCN brief-
ing paper (2008).
14 Baird, I.G.  ແລະ Beasley, I.L., “ປາຂ່າ/ປາໂຣມານ້ຳຈືດ - Irrawaddy 
dolphins (Orcaella brevirostris)  ໃນ ນ້ຳຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ: ການ ສຳ 
ຫຼອດ ເບື້ອງ ຕົ້ນ, ” Oryx 39:3 (2005), ໜ້າ ທີ 301-310.

15 Baird, I.G  ແລະ Mounsouphom, B., “ການ ແຈກ ຢາຍ, ການ ຕາຍ, 
ອາຫານ   ແລະ ການ ອະນຸລັກ ປາຂ່າ/ປາໂຣມານ້ຳຈືດ (Orcaella brevirostris 
Gray) ໃນ ສປປລາວ ຊີວະວິທະຍາ ນ້ຳອາຊີ 14     (1997), ໜ້າທີ 41-48  
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ໃນ ຄະນະ ທີ່ ປະ ເທດ ຈີນ ກຳລັງ ເດີນ ໜ້າ ປະຕິບັດ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ 
ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ແບບ ຊ້ອນ ກາຍ ກັນ ລົງ ຕາມ ລຳ ດັບທີ່ ມີ ບັນຫາ ໂຕ້ ຖຽງ 
ກັນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ໄປ ໄດ້ ເຄິ່ງ ທາງ  ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນ ເທິງ ( ລ້ານ 
ຊ້າງ - Lancang) ຊຶ່ງ ເປັນ ແລວນ້ຳຂອງ ຮ່ວມ ກັບປະ ເທດ ໄທ 
ຢູ່ ນັ້ນ, ປະ ເທດ ກຳປູ ເຈຍ, ລາວ  ແລະ ຫວຽດນາມ  ຊ້ຳພັດ ເອົາ ຕົວ 
ລ້ອດ ໄປ ໄດ້  ໃນ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ນ້ຳຈົນ ຮອດ ດຽວ ນີ້  ຕໍ່ ກັບ 
ປະຊາຊົນ 60 ລ້ານ ຄົນ, ທີ່ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ໃນ ອ່າງ  ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນ 
ລຸ່ມ  ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອາຫານ, ລາຍ ຮັບ  ແລະ ປັດ ໃຈ ຈຳ ເປັນ ດ້ານ ການ 
ດຳລົງ ຊີວິດ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ມາ ຈາກ “ ສາຍ ນ້ຳສຳຄັນ ຂອງ ແມ່ນ້ຳທັງ 
ໝົດ ” ນັ້ນຖື ວ່າ ເປັນ ຂ່າວ ທີ່ ໜ້າ ຍິນ ດີ, ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ໃນ ເມື່ອ 
ເສດຖະກິດ ພາກ ພື້ນ ຍັງ ສຶບຕໍ່ ຂະຫຍາຍ ໂຕ  ແລະ  ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ທາງ ດ້ານ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ຍັງ ເຕີຍ ໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍ ໂຕ ຕໍ່ ໄປ ຢູ່ ນັ້ນ 
ຈະ ເຫນັ ໄດ ້ວາ່ ໃນ ໄລຍະ ໃໝ ່ນີ້  ກໍ່ ປະກດົ ແຜນ ການ ກໍ່ສາ້ງ ເຂື່ອນ ຫຼາຍ 
ແຫ່ງ ຂຶ້ນມາ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ.

ນັບ ແຕ່ ກາງ ປີ 2006  ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານ ກຳປູ ເຈຍ, ລາວ  
ແລະ  ໄທ  ໄດ້ ອະນຸມັດ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ໄທ, ມາ ເລ ເຊຍ, ຫວຽດນາມ  ແລະ 
ຈີນ ລົງມື ສຳ ຫຼວດ ເຂື່ອນ  ແປດ ແຫ່ງ  ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໂຄງການ 
ເຫລົ່ົາ ນີ້ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງປາກ ແບ່ງ, ຫຼວງ ພະ ບາງ   ປາກ ລາຍ, ໄຊ ຍະ 
ບູລີ,   ໃນ ເຂດ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ລາວ, ດອນ ສະ ໂຮງ  ໃນ ເຂດພາກ ໃຕ້, 
ບ້ານ ກຸ່ມ  ໃນ ເຂດ ຊາຍ ແດນ ລາວ  - ໄທ, ຜາມ ອງ (ປາກ ຈອມ)  ໃນ 
ຈັງ ວັດ ເລີຍ  ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ຊຳ ບໍ  ໃນ ແຂວງ ກຣາຕີ ປະ ເທດ ກຳປູ 
ເຈຍ,  ເຖງິ ວາ່ ໂຄງການ ເຫຼົ່າ ນີ້  ຈະ ເຮດັ ໃຫ ້ເກດີ ການ ເສຍ ຫາຍ ຢາ່ງ 
ມະຫາສານ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ,  ສັງຄົ ມ ແລະ  ເສດຖະກິດ ຢ່າງ ຫຼີກ 
ລ່ຽງບໍ່ ໄດ້ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ເຂື່ອນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ກໍ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນຂັ້ນ ດຳ ເນີນ ການ 
ສຶກສາ  ໂດຍ ທີ່ ສັງຄົມ ບໍ່ ຮູ້ ເລື່ອງ ຮູ້ ລາວ ນຳ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ.

 ແຜນການ ກໍ່ສາ້ງ ເຂື່ອນ ກັ້ນ ແມນ່້ຳຂອງ  ບໍ່ ແມນ່ ເລື່ອງ ໃຫຍ ່ແຕ ່ຢາ່ງ  
ໃດ ເລີຍ.  ໃນ ທ້າຍ ຊຸມ ປີ 1950 ຄະນະ ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໄດ້ 
ສະ ເໜີ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ອະ ເນກປະສົງ 7  ແຫ່ງ,  ໃນ 
ຮບູ ແບບ ລກັສະນະ ລຽງ ເກາະ ກາ່ຍ ກນັ ລງົ ໃນ ແມນ່້ຳຂອງ. ຈາກ ຂດີ 
ຄວມາ ສາມ າດຂອງ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳທີ່ ບັນຈຸ ບໍລິ ມາດ  ນ້ຳຫຼາຍກວ່າ  
ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ປະລິມານ ກະ ແສ ການ ໄຫຼ ປະຈຳ ປີ  ຂອງ ນ້ຳ 
ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຄາດ ວ່າ ເຂື່ອນ ຈະ ສະໜອງ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ, 
ຄວບ ຄຸມ ນ້ຳຖ້ວມ, ສະໜອງ ນ້ຳຊົນລະປະທານ  ແລະ ປັບປຸງ ການ 
ຄົມມະນາຄົມ ທາງນ້ຳ ໄດ້ ດີ,  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ສົງຄາມ  ແລະ 
ການ ປ່ຽນ  ແປງ ທາງ ດ້ານ ພູມີ ປະ ເທດ  ແລະ ການ ເມືອງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ 
ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຫຼົ່ານີ້  ຍຸດ ສະຫງັກລົງ, 

ໃນ ເວລາ ຕໍ່ ມາ ຄື ປີ 1994 ກອງ ເລຂາ ຄະນະ ກຳມາ ທິການ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຸດ ກ່ອນ  ໄດ້ ຈັດ ຜົນ ການ ສຶກສາວິ ໄຈ ສຳລັບ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ  9  ແຫ່ງ,  ໃນ ຮູບ  ແບບ ເກາະ ກ່າຍ ກັນ ລົງ ໃນ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ. (A cascade of nine “run-of-river” 

dams)  ການ ວິ ໄຈ ນີ້  ໄດ້ ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ເປັນ ຊຸດ ຂອງ ເຂື່ອນ ທີ່ ມີ 
ຄວາມ ສູງ  ແຕ່ 30-60  ແມັດ, ພ້ອມ ດ້ວຍ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ຍາວ ຫຼາຍ ກວ່າ 600 ກິ ໂລ ແມັດ,  ແຕ່ ກໍ່ ໂຊກ ດີ  ໂຄງການ ອັນ ນີ້ ໄດ້ 
ຖືກ ງົດ ໄປ  ຍ້ອນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຫຼຸດ ລົງ,  ເນື່ອງ 
ຈາກ ວ ິກດິ ການ ດາ້ນ ການ ເງນິ ຂອງ ອາຊ ີ ໃນ ປ ີ1997  ແລະ ມນູ ຄາ່ 
ການ ກໍ່ສ້າງ ກໍ່ ສູງ ພ້ອມ ການ ປະນາມ ຂອງ ມວນ ຊົນ  ທີ່ ວ່າ ໂຄງການ 
ຈະ ສົ່ງ ຜນົ ກະທບົ ຮາ້ຍ ແຮງ ຕໍ່ ກບັ ການ ປະມງົ  ແລະ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ 
ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ.

ຈາກ ການ ເຮັດ  ໃຫ້ ລະບົບ ອຸ ທົກກະ ສາດ  ແລະ ລະບົບ ນິ ເວດ ປ່ຽນ 
ແປງ  ແລະ ການ ປິດ ກັ້ນ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍຂອງ ປາ, ການ ກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນ ໃສ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ຈະ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ອ່າງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງ ໝົດ,  
ເຂື່ອນ ຈະ ເປັນ ໄພ ຄຸກ ຄາມ ອັນ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ ນັບ ຫຼາຍ ລ້ານ ຄົນ ທີ່ ເພິ່ງພາ ອາ  ໃສ ຄວາມ ອຸດົມສົມ ຂອງ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ, ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຂອງ ຈີນ  ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍ່ ໄດ້ 
ສ້າງ ຜົນ ກະທົບ  ໃນ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳມາ ແລ້ວ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ແມ່ນຢູ່ ລຽບ 
ຕາມຊາຍ ແດນ  ລາວ -  ໄທ, ບ່ອນ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ 
ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ການ ປະມົງ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ລະດັບ ນ້ຳ  ແລະ ຜົນ 
ກະທົບ ຕໍ່ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ1 ຜົນ ສະທ້ອນ ຈາກ ເຂື່ອນ  
ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ ໃນ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ກໍ່ ຍິ່ງ ຈະ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ, 

 ເພື່ອສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ບັນຫາ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2007 
ອົງການ ຈັດຕັ້ງ 201 ອົງການ  ແລະ ບຸກຄົນ ໃນ 30 ປະ ເທດ 
ໃນ ທົ່ວ  ໂລກ  ໃນ ນັ້ນລວມທັງ ກຸ່ມ ອົງການ ພາກ ປະຊາ ສັງຄົມ 126 
ກຸ່ມ, ໃນ ປະ ເທດ ຢູ່ ອ່າງ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໄດ້ ພາກັນ ສົ່ງ ຈົດໝາຍ ເຖິງ 
ຄະນະ ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ເພື່ອ ຄັດຄ້ານ ແຜນການ ຟື້ນຄືນ 
ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ຕັນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນ ລຸ່ມ.2 ຍ້ອນ ເຫດຜົນ 
ກະທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ລະບົບ ນິ ເວດ  ແລະ  ເສດຖະກິດ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ 
ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ເຫຼົ່ານີ້, ຈົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງ ໄດ້ ເປີດ ໂປງ ຄວາມ 
ມິດ ງຽບ  ຂອງ ຄະນະ ອົງການ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໂດຍ ຖື ວ່າ “  ເປັນ ການ 
ປະລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ແບບ ຜິດ ປົກກະຕິ ”  ໂດຍ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ແມ່ນ້ຳ 
ຂອງ ເປັນ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ  ທີ່ ກວ້າງ ໃຫຍ່ ໄພສານ ຂອງ ສາກົນ  
ແລະ  ບໍ່ ແມ່ນ ເຂດ ດິນ ແດນ ຂອງ ລັດຖະບານ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ  
ແມ່ນ້ຳຂອງພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ດຽວ, ຈົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງ ໄດ້ ຂໍ້ ຮ້ອງ 
ໃຫ້ ອົງການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ປົກ ປັກ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ນິ ເວດ ຂອງ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ  ກໍ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ດ້ານວິຊາ 
ການ ກ່ຽວ ກັບ ເຂື່ອນ ທັງ ໝົດ  ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ກໍ່ສ້າງ ໃນ  ແມ່ນ້ຳຂອງ  
ໃນນັ້ນລວມທັງ ການ ທົບ ທວນ ຜົນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ 
ໄດ້ ຂອງ ແຕ່ລະ ໂຄງການ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ

ເຂື່ອນ ໃນ ແມ່ ຂອງ
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ໝາຍ ເຫດ

1 “ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໃນ 
ແມ່ນ້ຳສາກົນ: ກໍລະນີ ສຶກສາ ຂອງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ລ້ານ ຊ້າງ, “SEANIN,
(Case Study of Lancang Mekong,” SEARIN, 
http://www.livingriversiam.org/mk/mek_down_impact_
en.pdf (2004).)

2  ເບິ່ງ: http://www.terraper.org/what_new_view.
php?id=25 (  ເຂົ້າຫາ ຂໍ້ ມູນ ວັນ ທີ16 ກໍລະກົດ ປີ 2008 )
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ຄື ດັ່ງ ກໍລະນີ ສຶກສາ 11  ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້  ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ລາຍ 
ລະອຽດ ການ ຂະຫຍາຍ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ ນັ້ນ ບໍ່ ແມ່ນ 
ເລື່ອງ ດີ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ  ສຳລັບ ຄົນ ລາວ. ປະຊາຊົນ ຫຼາຍ ສິບ ພັນ ຄົນ 
ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ບໍ່ ດີ ມາ ແລ້ວ  ຈາກ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕົກ ທີ່ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ມີ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍ ແສນ ຄົນ 
ກໍ່ ຢູ່ ໃນ ທ່າ ວ່າ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ທີ່ຢູ່ 
ໃນ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ. ຊົນ ເຜົ່າ ສ່ວນ ໜ້ອຍ ຫຼາຍ ພັນ ຄົນ ຖື ກບິ ບບັງຄັບ 
ໃຫ້ ຍົກຍ້າຍ  ຍ້ອນ ການ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ  ແລະ  ໃນ ນັ້ນ  ກໍ່ ມີ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ 
ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ກ່ອນ ແລ້ວ  ຈາກ ການ ລິ ເລີ່ ມຂອງ ລັດຖະບານ ສ່ວນ ໃຫຍ່ 
ແລ້ວ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຍົກຍ້າຍ ໄປ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ເຫຼົ່າ ນີ້  ມັກ ຈະ ພົບ ກັບ ບັນຫາ 
ການ ບໍ່ ມີ ທີ່ດິນ  ແລະ ບໍ່ ມີ ໂອກາດ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ທີ່ ສາມາດ ເປັນ 
ໄປ ໄດ້ ໃນ ເຂດ ທີ່ ຕັ້ງຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ຂອງ ພວກ ເຂົາ,  ເຂດ ລຸ່ມ ນ້ຳກໍ່ ຍິ່ງ ຈະ ມີ 
ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ສູນ ເສຍ ການ 
ປະມົງ,  ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ, ດິນ ເຊາະ ເຈື່ອນ  ແລະ ບັນຫາ ຄຸນ ນະພາ ບນ້ຳ. ຊຸມ 
ຊົນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຫຼາຍ ແຫ່ງ  ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ກຳນົ ດ ເຂົ້າ ໃນ ບົດ ສະ ເໜີຂອງ ໂຄງການ 
ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ການ ຊົດ ເຊີຍ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ່ ແມ່ນ ຊຸມ 
ຊົນ ທີ່ ອາ   ໃສ ຢູ່ ຕາມ ຊາຍ ແດນ ໃນ ເບື້ອງ ກຳປູ ເຈຍ ນອກ ຈາກນັ້ນ ເຂດ ປ່າ 
ສະຫງວນ ຂອງ ລາວ, ຖິ່ນ ອາ  ໃສ ທຳ ມະ ຊາດ ຂອງ ສັດປ່າ  ແລະ ຊີວະ ນາໆ 
ພນັ  ທີ່ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ໃນ ລະດບັ ພມູ ິພາກ  ກໍ່ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະທບົ  ແລະ  ເຮດັ 
ເກີດ ການ  ເຊື່ອ ມ ເສຍ  ຍ້ອນ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນ.
 ຕໍ່ ກັບ ສະພາບ ການ ເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ ຍັງ ມີ ທາງ ເລືອກ ຫຼາຍ ທາງ ຢູ່ ພະລັງ 
ງານ ໄຟຟ້າ ອາດ ຈະ ບໍ່ ແມ່ນ ພາຫາ ນະ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ  ທີ່ ຈະ ເຮັດ  ໃຫ້ ລັດຖະບານ 
ລາວ ບນັລ ຸເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ຕນົ  ແລະ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ກໍ່ ບໍ່ ໜາ້ ຈະ ເປນັ ປດັ 
ໃຈ ທີ່ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ດີ,  ກໍ່ ໃຫ້  ເກີດ ການ ປັບປຸງ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ 
ອາຫານ  ແລະ ລາຍ ຮັບ ຂອງ ຊາວບ້ານ ຊົນນະບົດ ລັດຖະບານ ລາວ  
ຄວນ ຈະ ກຳນົດ ເອົາ ວິທີ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ຍາກ  ດ້ວຍ ວິທີ ອື່ນ ທີ່ ມີຄ່າ ໃຊ້ 
ຈ່າຍ ໜ້ອຍ ມາ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ  ໂດຍ ເລີ່ ມປະຕິບັດ ຈາກ ລະດັບ ນ້ອຍ ໄປ ຫາ 
ລະດັບ ໃຫຍ່  ເປັນ ແຕ່ ລະບາດ ກ້າວ ໄປ, ວີ ທີ ການ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈະ ຊ່ວຍ ເຮັດ ໃຫ້ 
ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ຟື້ນ ຕົວ ຂອງ ຊາວນາ ຊາວ ສວນ ທີ່ ທຳ ການ ຜະລິດ 
ພໍ ແຕ່ ກຸ່ມ ກິນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຖານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ມີ ຄວາມ ແຂ້ 
ມ ແຂງ ຂຶ້ນ ໄດ້ ດີ  ແລະ ທັງ ເປັນ ການ ສ້າງ ພຶ້ນຖານ ໃຫ້ ແກ່ ເຂົ້າ ເຈົ້າ  ເພື່ອ 
ນຳ ເອົາ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ໂອກາດ ໃໝ່ ໃນ ການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ.
 ນອກຈາກ ນີ້  ອ ີງຕາມການ ວາງ ແຜນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການອາ່ງ ລວມ  
ແລະ ການ ປະ ເມີນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ດ້ານສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ   ແລະ ສັງຄົມ 

ແລ້ວ ກໍ່ ຍັງ ວ່າ ມີ ວິທີ ທາງ ຫຼາຍ ດ້ານ  ທີ່ ດີກ ວ່າການ ພັດທະນາພະລັງງານ 
ໄຟຟາ້ນ້ຳຕກົ,  ເຂື່ອນ  ແລະ ນກັ ພດັທະນາ ເຂື່ອນ  ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕບິດັ ຕາມ 
ມາດຕະຖານ ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ກົດໝາຍ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ລາວ  ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສຸດ ໄດ້ ນັ້ນ 
ລັດຖະບານ ກໍ່ ຄວນປະຕິ ເສດ ການ ຮັບ ເອົາ ພວກ ເຂົາ ເຫຼົ່າ ນີ້, ລັດຖະບານ 
ລາວ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃຫ້ ສິດ ອຳ ນາດ ພຽງພໍ  ແກ່ ຜູ້ ທີ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມຂອງ ລາວ  ກໍ່ ຄ ືຫອ້ງການ ຊບັພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ( WREA ) ພ້ອມ ດ້ວຍ ພະນັກງານ ບຸກຄະລາ ກອນ  ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ 
ຄວາມ ສາມາດ ພຽງພໍ  ແລະ ສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງ ພຽງພໍ  ໃຫ້ 
ແກ່ ຫ້ອງ ການດັ່ງກ່າວ  ເພື່ອ ທົບ ທວນ  ແລະ ກວດ ສອບ ໂຄງການ ຕ່າງໆ 
ທີ່ ສະ ເໜີ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄັດ ຄ້ານ ການ ປະ ເມີນຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ທີ່ ຄຸນ ນະພາ ບຕໍ່າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນຈະມີ 
ແຜນການທີ່ມງີບົປະມານພຽງພ ໍເພື່ອນຫຼດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ແລະ ໃຫກ້ານ
ຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວນຈະມີຊັບພະຍາກອນ  ແລະ ອຳນາດ  ໃນ ການ 
ຢ້ຽມ ຍາມ ກວດກາ ໂຄງການ  ໃນ ໄລຍະ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ດຳ ເນີນ ງານ ເປັນ 
ປົກກະຕິ.
 ສ່ວນ ທາງດ້ານຫຼັກການແລ້ວ ລາຍຮັບ ຈາກໂຄງການພະລັງງານ 
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ສາມາດ ທີ່ຈະນຳໄປເປັນ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜົນ 
ກະທົບ ບໍ່ ດີ ຂັ້ນສຸດ ທ້າຍ  ຈາກ ເຂື່ອນ ໃຫຍ່ ກໍ່ ຄົງ ຈະ ຍັງ ມີ ຕໍ່ ໄປ ຈົນ ກວ່າ ຜູ້ ທີ່ 
ແບກ ຫາບ ພາລະ ສິ່ງ ເສຍ ຫາຍ  ທີ່ ເກີດ ຈາກ ການ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ເຫຼົ່າ 
ນີ້  ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ວ່າ  ພວກ ເຂົາ  ເຈົ້າຈະ  ຕ້ອງໄດ້ ຮັບກາ ນ
ຊົດ ເຊີຍ ສຳລັບສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ  ແລະ  ກາ ນດຳລົງ ຊີວິດ 
ຂອງ ພວກ ເຂົາ ກໍ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ - ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ຢ່າງ ໜ້ອຍ  ກໍ່ ແມ່ນ ໃນ ລະດັບ ຕໍ່າ ສຸດ  ໂດຍ ທີ່ ຝ່າຍ ໂຄງການ ບໍ່ ສາ ມາດ ທີ່ 
ຈະ ຕໍ່ ລອງ ໄດ້  ໂຄງການ ໃດ ທີ່ ແນ ໃສ່ ເພື່ອ ຟື້ນ ຟູ ຫຼື  ຍົກ ລະດັບ ລາຍ ຮັບ ຂອງ 
ຊາວບ້ານ ຂຶ້ນ  ໃຫ້ ເຖິງ ພຽງ  ແຕ່ລະດັບ ເສັ້ນກຳນົດຄວາມທຸກ ຍາກ ເທົ່າ 
ນັ້ນ ກໍ່ ເປັນ ເລື່ອງ ຍາກ ທີ່ ຈະ ເອີ້ນ ວ່າ  ເປັນ ໂຄງການ ລິ ເລີ່ ມການ ພັດທະນາ 
ໄດ ້ ເປນັ ທີ່ໜາ້ ເສົ້າ ໃຈ  ທີ່ ນກັ ພດັທະນາ ເຂື່ອນ ລາວ  ແລະ ລດັຖະບານ ລາວ  
ຍງັ ຈະ ຕອ້ງ ໃຊ ້ເວລາຍາວ ນາມ  ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ສາມາດ ບນັ ລ ຸມາດຕະຖານ ເຫຼົ່າ 
ນີ້ ໃຫ້ ໄດ້  ແມ່ນ ແຕ່ ໃນ ຂັ້ນ ພຶ້ນຖານ.
  ເບິ່ງ ໄປ ຂ້າງ ໜ້າ -  ແລະ ຮຽນ ຮູ້ ຈາກຄວາມ ຜິດພາດ ໃນ ອະດີດ 
- ຄວນ ສ້າງ ກົນ ໄກ ຕ່າງໆ ຂຶ້ນ ມາ  ເພື່ອ ຮັບ ປະກັນວ່າ  ຊຸມ ຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 

ພາກ ສະຫຼຸບ  ແລະ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນ ະ

ປະ ເທດ ລາວ  ພວມ ຢູ່ ໃນ ທ່າມກາງ ແຫ່ງ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຢ່າງ ບໍ່ ມີ ມາ ກ່ອນ  ອັນ ເກີດ ຈາກ ການ ຜັກດັນ 
ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການ ພະລັງງານ ຈາກ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານໃກ້ ຄຽງ  ແລະ ນັກ ລົງທຶນ ຜູ້ ຫິ ວກະຫາຍ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ກໍ່ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ປະ ເທດ ໄທ, ຈີນ, 

ຫວຽດນາມ, ລັດ ເຊຍ  ແລະ ມາ ເລ ເຊຍ   ເຖິງ ວ່າ ໂຄງ  ເຫຼົ່າ ນີ້  ຈະ ສະໜອງ ລາຍ ຮັບ ມະຫາສານ ໃຫ້ ແກ່ ລັດຖະບານ ລາວ  ຈາກ ການ ສົ່ງ ອອກ ພະລັງ ງານ 
ໄຟຟ້າ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການ ສົ່ງ ອອກ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນັ້ນ ຈະ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ໄປ ຄື ແນວ ໃດ ນັ້ນ ກໍ່ ຍັງ ຄົງ ເປັນ ຄຳ ຖາມ ທີ່ ສຳຄັນ ທີ່ຄ້າງ ຄາ ຢູ່ 
ກວ້າງຂວາງ. ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ ປະກາດ ໃຊ້ ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ດ້ວຍ ວ່າສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ກໍ່ຕາມ   ແຕ່ ນະ ໂຍບາຍ ໜັກ ແໜ້ນ 
ເຫຼົ່າ ນີ້  ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ທີ່ ມີ ກໍ່ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ທິດ ແນະນຳ ໃຫ້ ແກ່ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໃນ 
ປະ ເທດ ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ເລີຍ  ແລະ ຜົນ ປະກົດ ອອກ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ກໍ່ ຄື ຄວາມ ບໍ່ ມີ ລະບຽບ ໃນ ການ ພັດທະນາ ເຂື່ອນນັ້ນ ເອງ, ຈຸດ ເລັ່ງຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວ 
ກັບການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ, ບໍ່ ແຮ່  ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ຈັດ ສັນ ປະຊາຊົນ ພາຍ ໃນ  ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວວາ ມທຸກ ຍາກ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວບ້ານ ໃນ 
ເຂດ ຊົນນະບົດ ຫຼາຍ ກວ່າ ເປັນ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ.
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ກະທົບ  ໄດ້ ຮັບ ສ່ວນ ແບ່ງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ໂຄງການ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  
ໂດຍ ເປັນ ໄປ ຕາມ ລະບຽບ ການ ຂອງ ສາກົນ  ຕາມ ທີ່ ຄະນະ ກຳ ມະ ທິການ  
ໂລກ  ເພື່ອ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ໄດ້ ກຳນົດ  ເປົ້ າໝາຍໄວ້. ບົດຮຽນ ຕົວ ຢ່າງ 
ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ຈາກ ປະ ເທດ ຕ່າງໆ ທີ່ ຊາວບ້ານ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ໄດ້ 
ຮັບການ ຄ້ຳປະກັນ ອັດ ຕາ ສ່ວນ ແບ່ງ ຈາກ ການ ຮັບ ຂອງ ໂຄງການ ໄປ ຈົນ 
ຕະຫຼອດ ອາຍຸ ໂຄງການ.1 ກົນ ໄກ ເຫຼົ່ານີ້ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໄປ ໃນ 
ແຕ່ ລະ ບ່ອນ  ແລະ ອາດ ຈະ ກຳນົດ ເປັນ ຮູບ ການ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ຫລຸຸດ ອັດຕາ 
ສ່ວນ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄປ ຮອດ  ການ ປັນ ຜົນ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທຳ ໃຫ້ ມາ ເປັນ ຫຸ້ນ 
ທຶນ ຂອງ ໂຄງການ.2
 ໃນ ລາວ ໂຄງການ ພະ ລັງ ງານ ໄຟຟ້າ  ຄວນ ຈະ ປະກອບ ອັດຕາ ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ ຂອງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ໂຄງການ  ເພື່ອ ມາສ້າງ ເປັນ ກອງ ທຶນ  ເພື່ອ ປົກ 
ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ3 ຊຶ່ງ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ສາມາດ ນຳ ເງິນ ທຶນ ໄປ ຈັດ 
ສັນ  ເຂົ້າ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ກິດຈະກຳ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ຂັ້ນຕໍ່ 
ໄປ. ສ່ວນ ການ ມອບ ໂອນ ເຫຼົ່າ ນີ້  ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ແຈ້ງວ່າ  ໃນ ທາງ ປະຕິ ບັດ 
ນັ້ນຈະ ສາມາດ ເກີດ ຂຶ້ ນໄດ້ ແນວ ໃດ   ແຕ່ ກົນ ໄກ ອັນ ນີ້  ກໍ່ ສາມາດ ເປັນ ໄປ 
ໄດ້ ທີ່ ຈະ ມາ ນຳ ໃຊ້  ເປັນ ຕົວ ແບບ ໃນ ການ ແບ່ງ ສ່ວນ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ  ໂດຍ 
ກົງກັບ ຊຸມຊົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ,  ໃນ ຂໍ້ ຕົກລົງກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ ປະທານ  
ຄວນກຳນົດ ເອົາ ອັດຕາ ສ່ວນ ຮ້ອຍ ລາຍ ຮັບ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ໂຄງການ ໄປ 
ປະກອບ  ເຂົ້າໃສ່ ກອງ ທຶນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ່ ແມ່ນ ເພື່ອ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ 
ຊຸມ ຊົນ  ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ  ໂຄງການ ນັ້ນໆ.  ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ 
ພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ຊຸມ ຊົນ 
ທ້ອງ ຖິ່ນ  ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ອຳນາດ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ໃນ ການ ປະກອບ ຄຳ ຄິດ ຄຳ 
ເຫັນ  ກ່ຽວ ກັບປະ ເພດ ຂໍ້ ຕົກລົງ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແບ່ງປັນ ຜົນ ປະ ໂຫຍ 
ດທີ່ ຊຸມ ຊົນ ເຫັນ ວ່າ ດີ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ແລະ 
ຄວາມ ມຸ້ງ ມາດ ປາດ ຖະໜາ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.
 ໃນ ທີ່ສຸດ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ນັກ ພັດທະນາ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ: 
ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ພວກ ເຂົາ  ໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນ ຢ່າງ ພຽງພໍ  ແລະ ການ 
ຊົດ ເຊີຍ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ທີ່ ເກີດ ຈາ ໂຄງການ ກໍ່ ຈະ ຕ້ອງ ຖືກ 
ບັງຄັບ  ໃຫ້ ປະຕິບັດ  ເປັນ ຈິງ ໄດ້. ຄວນ ກຳ ນົດ ໃຫ້ ນັກ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ  ຄວນ 
ຈດັ ສນັ ເອາົ ທນຶ ສວ່ນ ໜຶ່ງມາ ເປນັ ທນຶ ຄ້ຳປະກນັ  ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ຜນົ ກະທບົ ດາ້ນ 
ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໄປ ຈົນ ກວ່າ ຈະໝົດ ອາຍຸ ໂຄງການ.
ກ່ອນ ຈະ ເກີດ ມີ ຂໍ້ ກຳນົດ ເງື່ອນ ໄຂ ຕ່າງ ໆ  ເຫຼົ່າ ນີ້  ເປັນ ຮູບ ປະ ທຳ ຢ່າງ ໜັກ 
ແໜ້ນ ຮັດກຸມ ຂຶ້ນ ມາ ໄດ້, ລັດຖະບານ ລາວ  ຄວນ ພິຈາລະນາ ຍັບຍັ້ງ ຫຼື   
ໂຈະ ໂຄງການ ພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ໂຄງການ ໃໝ່ ຊົ່ວຄາວ ກອ່ນ ຊຶ່ງ ມນັ  ເປນັ 
ວິ ທີທາງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ  ເພື່ອ ນຳ ໄປ ສູ່ ການ ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ ຫຼຸດ ດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ 
ຍາກ ຂອງ ຕົນ ໄດ້.

ຂໍ້ ສະ ເໜີ ແນະ ລວມ
n ປະ ເມີນ ທາງ ເລືອກ ດ້ານ ການ ພັດທະນາ ສຳລັບ ລາວ ໃຫ້  ດີ . 

ລັດຖະບານ  ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ຄວນ ປະ ເມີນ ທາງ ເລືອກ ທຸກ ດ້ານ ໃນ ການ  
 ສ້າງ ລາຍ ຮັບ  ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ສຳລັບ ລາວ ໃຫ້ 

ລະອຽດ ເລິກ ເຊິ່ງ ໃນ ລັກ ສະ ນະ  ທີ່ ຕີ ລາຄາ ໃຫ້ ເຫັນ ຜົນ ໄດ້ຜົນ ເສຍແລະ 
 ມູນ ຄ່າ ນຂອງ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ຢ່າງ ກົງ ໄປ ກົງ ມາ  

ໂດຍ ຖື ເອົາ ຫຼັກຖານການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ມາ ເປັນ ພື້ນຖານ.
n ເຮັດ ໃຫ້ການ ກ້າວ ກະ ໂດດ ຂອງ ໂຄງການ ເຂື່ອນ  ໃໝ່ ຄ່ອຍ ເປັນ ຄ່ອຍ 

ໄປ. ລັດຖະບານ ລາວ  ຄວນ ເຮັດໄລຍະ ກ້າວ ກະ ໂດດ ຂອງ ໂຄງການ 
ພະລັງງານ  ໄຟຟ້າ  ໂຄງການ ໃໝ່ ຊ້າ ລົງ ແບບ ຄ່ອຍ ເປັນ ຄ່ອບ  ໄປ  ແລະ 

 ຫັນ ມາ ພິຈາລະນາ  ໂຈະ ການ ຕົກລົງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ ປະທານ ໃໝ່ໄປ  
 ຈົນ ກວ່າ ຈະ ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ  ຍຸດ ທະ ສາດ ສິ່ງ 

ແວດ ລ້ອມ, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ສະ ສົມ  ແລະ  ແຜນການ ອ່າງ 
ລວມ  ເພື່ອ ມາ ກຳນົດ ບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ການ ພິຈາລະນາ ເຂື່ອນ.

n ເຮັດ ໃຫ້ ມູນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ມີ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ/ ເຮັດ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ 
ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ. ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ແລະ ລັດ ຖະບານ ລາວ  ຄວນ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ 
ກັນ  ເພື່ອ ເພີ່ມ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ, ອຳນາດ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ຕ່າງໆ   ໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ( 
WREA )  ເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດ ບັງຄັບ ໃຊ້ ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ 
ຕ່າງໆ,  ແລະ  ສາມ າດປະຕິ ເສດ  ໂຄງການ ທີ່ ບໍ່ ປະຕິບັດ ຕາມ ເງື່ອນ 
ໄຂມາດຕະຖານ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ເຫຼົ່າ ນີ້, 
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາ ກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ( WREA ) 
ຄວນ ສ້າງ ໃຫ້ ມີ ໜ່ວຍ ງານຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ດີ  ເພື່ອ ຮັບຜິດຊອບ ດຳ 
ເນີນ ການ ກວດກາ ໂຄງການ ປົກກະຕິ  ໃນ ໄລຍະ ມີ ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ

 ໄລຍະ ການ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ ໂຄງການ, ພ້ອມ ກັນນັ້ນ ກໍ່ ເສີມສ້າງ 
ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ເພື່ອ ເຈລະຈາ ຕໍ່ ລອງ ຂໍ້ 
ຕົກລົງ ກັບ ຜູ້ ຊື້ ພະລັງງານ ໃຫ້ ບັນລຸຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ.

n ປັບປຸງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ.
 ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ນັກ ພັດທະນາ ເ ຂື່ ອນ ຄວນ ຮັບປະກັນເປີດ  

ເຜີຍ ຜົນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ  ແລະ ການ  
 ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ   ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ  ເປັນພາສາ ລາວ.
 ແລະ ພາສາອັງກິດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ, ຢູ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ. ແລະ ຍັງ ເຜີຍແຜ່ທາງ ອິນເຕີເນັດ 
ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ ຄວນດຳເນີນການປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດ 
ກວ້າງຂວາງ ກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະນຳບັນດາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອຈະສາມາດກຳນົດ 
ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນບົດສຶກສາທີ່ເປັນ

 ໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສາ 
ມາດແກ້ໄຂໄດ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ

n ສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ. ລັດຖະບານລາວຄວນ 
ປະຕິເສດ ແຜນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີ່ຂາດເອກະ 
ສານລາຍລະອຽດ ຊຶ່ງລະບຸໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນພຽງພໍ ເພື່ອສະໜອງກິດຈະກຳການຜະລິດກະສິກຳແລະ ກິດຈະ

 ກຳອື່ນໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການດຳລົງຊີວິດ ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ທີ່ 
ໂຄງການໄດ້ສະເໜີນັ້ນ, ລັດຖະບານລາວ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ຽວ

 ກັບໂຄງ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ທີ່ບົດປະເມີນຜົນຂາດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ 
ການປະ ເມີນລະອຽດຂອງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການປະມົງໃນເຂດເໜືອນ້ຳ 
ແລະ ເຂດ ລຸ່ມນ້ຳ ໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນ ຄວນຈະໃຫ້ການຊົດ 
ເຊີຍ ແກ່ເຂດ ຊຸມຊົນທັງໝົດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງ 

 ການ ມີຄວາມ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງວາງຂໍ້ຜູກມັດ ຫຼື ກົນໄກຜູກມັດທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນຈະຕ້ອງສະ

 ໜອງເງິນທຶນ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກ ໂຄງການຂອງພວກ 
ເຂົາໃຫ້ພຽງພໍ.

n ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລັດ 
ຖະບານລາວ ຄວນສ້າງລະບົບ ກົນໄກໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາໃຫ້ລະອຽດ 
ຊັດເຈນ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ໃນການໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້

 ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຈາກ 
ລາຍຮັບໂຄງການ ຫຼື ຜົນ ປະໂຫຍດອື່ນໆ ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ, 



 ເພື່ອສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການແບ່ງປັນຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງໂຄງການນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ 

 ການຊົດເຊີຍ ສິ່ງທີ່ຊຸມ ຊົນທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ ແລະ ທັງເປັນມາດຕະການ 
ຟື້ນຟູ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

n ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນສຳຄັນ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືການອີງໃສ່ຄຸນ 
ຄ່າຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ມີຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ສູງສົ່ງທາງດ້ານ 
ວັດທະນາທຳສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນ 
ປິດກັ້ນແມ່ນ້ຳ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງບາງແຫ່ງ, ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ຄວນສ້າງເຂື່ອນ 
ໃສ່ຕອນລຸ່ມຂອງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພາະຈະເກີດຄວາມສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ 
ຫຼວງ ດ້ານການປະມົງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດເອົາກັບ ຄືນມາໄດ້ ແລະ ຜົນກະ
ທົບອື່ນໆທີ່ໂຄງການນີ້ກໍ່ຂຶ້ນແກ່ປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ບັນດາ 
ປະເທດອື່ນໆໃນ ພາກ ພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ໝາຍເຫດ

1 ທີ່ປຶກສາ Vattenfall Consultants AB, Ramboll 
Natura AB, ແລະ ລະບບົດນິ Áìະ ສປປ ລາວ : ການກະກຽມ ການປະເມນີຜນົກະທບົສະສມົ 
ສຳລບັໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ້ຳງື່ມ 3, ບດົລາຍງານ ຂອງຜູຊ້ວ່ຍທີ່ປກຶສາດາ້ນເຕກັນກິ 
ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ ( ກຸມພາ ປີ 2008 ),ໜ້າທີ 43

2 ມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ອນ (Ibid.)

3 http://www.laoepf.org.la/.



11 4   |   ອົງການແມ່ນຳ້ຂອງ



ພາບ ຫັຼງປົກ:  ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ໃນ ແມ່ ນ້ຳຂອງ ຕອນ ລຸ່ມ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຄອນ ພະ ເພັງ ພາກ ໃຕ້ 
ຂອງ ປະ ເທດ ລາວ, ພາບ ໂດຍ: Ian Baird.




