
 
 

ຮ່າງ 
ຖະແຫລງການຮ່ວມຂອງອົງກອນຮ່ວມມືທາງສັງຄົມເພ່ື ອການປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ໍ າຂອງ 

ເຂ່ື ອນແມ່ນ້ໍ າຂອງ ຄືໄພຂ່ົ ມຂູ່ ທ່ີ ຮ້າຍແຮງຕ່ໍ ຄວາມໝ້ັ ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີ ວິ ດຊັບສິນ
ຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນຂົງເຂດ: 

ອົງກອນສັງຄົມຮຽກຮ້ອງຕ່ໍ ບັນດາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດພາຄີ ອົງການແມ່ນ້ໍ າຂອງເພ່ື ອ
ຂໍໃຫ້ລຶບລ້າງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງ 

ເນ່ື ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸ ມຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງຄ້ັ ງທີ  20 ທ່ີ ຈະໄດ້ຈັດຂ້ຶ ນໃນວັນທີ  26 
ມິຖຸ ນາ 2014 ທ່ີ ຈະມາເຖິງນ້ີ  ທ່ີ ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ອົງກອນຮ່ວມມືທາງສັງຄົມເພ່ື ອປົກປັກ
ຮັກສາແມ່ນ້ໍ າຂອງຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ກໍາປູເຈັຍ, ສປປ 
ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພ່ື ອພິຈາລະນາຮ່ວມກັນຢ່າງຮີ ບດ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາໄພຂ່ົ ມຂູ່ທ່ີ ຈະເກີດ
ຂ້ຶ ນຈາກໂຄງການເຂ່ື ອນ 11 ແຫ່ງ ທ່ີ ຈະກ່ໍ ສ້າງຂ້ຶ ນໃນລໍາແມ່ນ້ໍ າຂອງ ແກ່ຄວາມໝ້ັ ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີ ວິ ດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປວງຊົນໃນເຂດພາກພ້ື ນແຫ່ງນ້ີ. ພະນະທ່ານທ່ີ ເປັນ
ແກນນໍາຂອງເຂດພາກພ້ື ນຈະຕ້ອງພິຈາລະນາດໍາເນີນການລຶບລ້າງໂຄງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນທ່ີໄດ້ມີ
ແຜນກ່ໍ ສ້າງໄປແລ້ວນ້ັ ນ ເຊ່ິ ງໃນນ້ັ ນກ່ໍ ແມ່ນ ລວມທັງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ນໄຊຍະບູລີ  ແລະ ດອນຊະໂຮງ
ນໍາອີ ກດ້ວຍ. ພ້ອມກັນນ້ັ ນ ກ່ໍ ຕ້ອງຮັບປະກັນການຕັດສິນໃຈຕ່ໍ ການກະທํາໃດໆຕ່ໍສາຍແມ່ນ້ໍ າຂອງ

ທ່ີ ເປັນແມ່ນ້ໍ າຮ່ວມຈະຕ້ອງເປັນໄປບົນພ້ື ນຖານການປະເມີນຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ບົນ
ພ້ື ນຖານຄວາມຮູ້ທາງວິ ທະຍາສາດເປັນຫັຼກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ັ ນ ກ່ໍ ຈະຕ້ອງນັບຖືສິດທິບັນດາປະເທດ
ພາຄີ  ກ່ໍ ຄືປວງຊົນບົນພ້ື ນຖານຂະບວນການຕັດສິນໃຈທ່ີ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ທຸກຝ່າຍທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ.    

ໃນຖານະທ່ີ ແມ່ນ້ໍ າຂອງເປັນສາຍນ້ໍ າແຫ່ຼງການປະມົງໃຫຍ່ທ່ີ ສຸດແຫ່ຼງໜ່ຶ ງຂອງໂລກ, ມັນໄດ້ຄ້ໍ າຈູນ
ຊີ ວິ ດອິ ນຊີຂອງບັນດາປະຊາຊາດຫຼາຍກວ່າ 60 ລ້ານຄົນທ່ີ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ນ້ໍ າ
ຂອງແຫ່ງນ້ີ  ແລະ ທ່ີ ສໍາຄັນໄປກວ່ານ້ັ ນກ່ໍ ຄື ຄວາມພິເສດເໜືອກວ່າສ່ິ ງອ່ື ນໃດກ່ໍ ຄື  ແມ່ນ້ໍ າຂອງມີ
ຄວາມມ່ັ ງຄ່ັ ງສົມບູນໄປດ້ວຍຊີ ວະນາໆພັນທາງນ້ໍ າ ຖືເປັນອັບດັບສອງຂອງໂລກລອງຈາກແມ່ນ້ໍ າ
ອາມາຊອນ (Amazon).  ຄວາມເຊ່ື ອມໂຍງ ແລະ ວົງຈອນລະດູນ້ໍ າຂ້ຶ ນ ແລະ ລົງຂອງແມ່ນ້ໍ າຂອງມີ
ຄວາມສໍາຄັນຍ່ິ ງຕ່ໍ ການຄົງໄວ້ເຊ່ິ ງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ, ການປະມົງ ແລະ ຄວາມ
ສົມດູນຂອງ ຕະກອນໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງ ເຊ່ິ ງສ່ິ ງເຫ່ົຼ ານ້ີ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສ່ິ ງຈໍ າເປັນຕ່ໍ ການຜະລິ ດ
ສະບຽງອາຫານທ່ີ ມີຄວາມຍື ນຍົງໃນເຂດທ່ົ ງຮາບທ່ີ ອຸດົມສົມບູນຂອງແມ່ນ້ໍ າຂອງ. ຍຸດທະສາດການ
ປະເມີນສ່ິ ງແວດລ້ອມປີ  2010 ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງເປັນຫັຼກຖານທ່ີ ເຕືອນໃຫ້ຮູ້
ເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄພຂ່ົ ມຂູ່ຕ່ໍ ສ່ິ ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນທ່ີ ຈະເກີດຈາກ
ຜົນຂອງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງ, ຄວາມລໍາບາກໃນການເຄ່ື ອນຍ້າຍຂອງປາເປັນ
ຜົນທໍາລາຍຕ່ໍ ການປະມົງ ແລະ ຊ່ອງວ່າງຄວາມຮູ້ທ່ີມີເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈທ່ີ



ຖືກຕ້ອງ. ຜົນການສຶກສາໃນໄລຍະຕ່ໍ ມາ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ື ອທ່ີ ຈະປັບປຸງ
ຂະແໜງການວາງແຜນ ແລະ ນໍາໃຊ້ພະລັງ ງານໃຫ້ເປັນທາງເລື ອກທ່ີ ມີຄວາມຍື ນຍົງກວ່າ ທັງນ້ີ ກ່ໍ
ເພ່ື ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງເຂດພາກພ້ື ນ.  
 
ເປັນສ່ິ ງສໍາຄັນທ່ີ ສຸດທ່ີຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກພາຄີ ທັງຫຼາຍ
ຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມປ່ຽມເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງສະຖານະການທ່ີ ກໍາລັງຜະເຊີ ນຕ່ໍ ແມ່ນ້ໍ າຂອງ 
ແລະ ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນຕ່ໍ ໄພຂ່ົ ມຂູ່ຈາກເຂ່ື ອນທ່ີ ສ້າງຂ້ຶ ນໃນສາຍແມ່ນ້ໍ າຂອງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມຫ້ົຼ ມເຫຼວຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງເອງເພ່ື ອຮັບປະກັນເຖິງການຕັດສິນໃຈ
ທ່ີ ມີປະສິດທິຜົນຂອງເຂດພາກພ້ື ນຕ່ໍ ໂຄງການກ່ໍ ສ້າງບັນດາເຂ່ື ອນແມ່ນ້ໍ າຂອງເຫ່ົຼ ານ້ີ. ນັບຕ້ັ ງແຕ່

ປີ  2010 ເປັນຕ້ົ ນມາ, ເຂດພາກພ້ື ນໄດ້ດໍ າເນີນການພິຈາລະນາມາຕະຫຼອດມາວ່າຈະຕັດສິນໃຈ

ກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງ ຫືຼ ບ່ໍ ນ້ັ ນມັນໄດ້ເປີດໂປງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບ່ໍ ຊັດເຈນ ແລະ ບັນຫາ
ຕ່າງໆໃນຂະບວນການປົກຄອງບໍລິ ຫານແມ່ນ້ໍ າຂອງທ່ີເປັນສາຍນ້ໍ າຮ່ວມກັນ ແລະ ຈັດການຊ່ັ ງຊາ
ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ ບັນຫາຄວາມກັງວົນຂອງບັນດາປະ ເທດພາຄີໃນເຂດລຸ່ມນ້ໍ າ ແລະ ເ
ໜືອນ້ໍ າໃຫ້ມີຄວາມສົມມະດູນກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານປະເທດກໍາປູເຈັຍ, ໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມຈະມີ ຂ້ໍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ດໍ າເນີນການສຶກສາຜົນກກະທົບເພ່ີ ມເຕີມ 
ແລະ ໃຫ້ດໍ າເນີນການປຶກສາຫາລື  ພ້ອມທັງຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານກໍາປູເຈັຍ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ທ່ີເລ່ັ ງທວງໃຫ້ລັດຖະບານລາວເລື່ອ່ນການຕັດສິນໃຈກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນອອກໄປອີ ກສິບປີກ່ໍ
ຕາມ ແຕ່ທາງຝ່າຍລາວກ່ໍບ່ໍ ໄດ້ເອົ າຫົວຊາ ແລະ ໄດ້ລົງມື ກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂ່ື ອນດອນ
ຊະໂຮງໄປແລ້ວ. ຄວາມຫ້ົຼ ມເຫຼວຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດຮັບປະກັນການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງສ່ີ ປະເທດໃຫ້ເປັນໄປຕາມເນ້ື ້ ອໃນຂອງສັນຍາແມ່ນ້ໍ າຂອງປີ  1995 
ໄດ້ນ້ັ ນເປັນບັນຫາກ່ໍ ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເພ່ີ ມຂ້ຶ ນຈົນກາຍເປັນວິ ກິດການອັນຮ້າຍແຮງເມ່ື ອການ
ສຶກສາຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນຈາກໂຄງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນເກີດມີຄວາມຫ້ົຼ ມເຫຼວ. 

ໃນໄລຍະ 6 ປີ ຜ່ານມາ, ຫາງສຽງຄັດຄ້ານຂອງປວງຊົນຕ່ໍ ການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງໄດ້ແຜ່
ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກໄປໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພ້ື ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ດ້ວຍຮູບການ
ຕ່າງໆ ເຊ່ັ ນໜັງສື  ແລະ ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກໄປຍັງລັດຖະບານໃນເຂດພາກພ້ື ນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິ
ການແມ່ນ້ໍ າຂອງ, ແຕ່ການກ່ໍ ສ້າງໂຄງການເຂ່ື ອນເຫ່ົຼ ານ້ັ ນກ່ໍ ຍັງໄດ້ສື ບຕ່ໍ ດໍ າເນີນໄປຢ່າງບ່ໍໄດ້ລົດລະ.   

ອົງກອນຮ່ວມມືທາງສັງຄົມເພ່ື ອການປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ໍ າຂອງສືບຕ່ໍ ຢືນກາງຄັດຄ້ານຕ່ໍການ
ກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນຈໍ ານວນ 11 ແຫ່ງໃນລໍາແມ່ນ້ໍ າຂອງ ທັງນ້ີ ກ່ໍ ຍ້ອນວ່າຜົນກະທົບຂວ້າມຊາຍແດນທ່ີ
ເກີດຈາກໂຄງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນນ້ັ ນເປັນບັນຫາທ່ີ ບ່ໍ ມີ ວັນຈະສາມາດຟ້ືນຄື ນໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບ
ປົກກະຕິໄດ້ນ້ັ ນມັນໄດ້ສ່ົ ງຜົນຜະທົບຕ່ໍ ແມ່ນ້ໍ າສໍາຄັນຍ່ິ ງ ເຊ່ິ ງ ເປັນແຫ່ຼງອາໃສໃນການດໍາລົງຊີ ວິ ດ 
ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດຂອງປະຊາຊົນນັບລ້ານໆຄົນໃນເຂດພາກພ້ື ນແຫ່ງນ້ີ. 



ການຕັດສິນໃຈອັນຖືກຕ້ອງບົນພ້ື ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ຂ້ໍ ມູນອັນຊັດເຈນຕ່ໍການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນເຫ່ົຼ າ
ນ້ີ ບ່ໍ ສາມາດທ່ີ ຈະເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບ່ໍ ຢຸດຕິໂຄງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນເຫ່ົຼ ານ້ີ ໂດຍທັນທີ ຈົນກວ່າຈະ
ສໍາເລັດການສຶກສາປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍ ເຂດພາກພ້ື ນແຫ່ງນ້ີ.  ໃນເມ່ື ອບັນຫາໄພຂ່ົ ມຂູ່ຈາກເຂ່ື ອນ

ແມ່ນ້ໍ າຂອງມີຄວາມຮ້າຍແຮງຄື ແນວນ້ັ ນ, ຜູ້ນໍາຂອງພາກພ້ື ນທັງ ຫຼາຍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ -- 

ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື  ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂໂດຍທັນທີ. ພວກເຮົ າອົງກອນຮ່ວມມືທາງສັງຄົມ

ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທ່ານຜູ້ນໍາເຂດພາກພ້ື ນດ້ວຍຄວາມເຄົ າຣົບນັບຖືເພ່ື ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາໂດຍຖ່ີ
ຖ້ວນເຖິງການກ່ໍ ສ້າງເຂ່ື ອນໃນແມ່ນ້ໍ າຂອງ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ບັນຫານ້ີ ເປັນປະເດັນໃຈກາງ
ໃນໂອກາດກອງປະຊຸ ມຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍ າຂອງໃນໄລຍະອາທິດນ້ີ ດ້ວຍ. ພວກເຮົ າຂໍ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈ່ົ ງຢຸດຕິວຽກງານກ່ໍ ສ້າງທັງໝົດຂອງໂຄງການເຂ່ື ອນໄຊຍະບູ
ລີ  ແລະ ເຂ່ື ອນດອນຊະໂຮງ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັ ນ ກ່ໍຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງລັດຖະລານ ສປປ ລາວ ຈ່ົ ງໃຫ້
ຄວາມນັບຖືຕ່ໍ ສິດທິຂອງບັນດາປະເທດເພ່ື ອນບ້ານໃກ້ຄຽງໃນເຂດອ້ອມແອ້ມອ່າງແມ່ນ້ໍ າ
ຂອງລວມທັງສິດທິຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທ່ີ ດໍາລົງຊີ ວິ ດໂດຍອາໃສແມ່ນ້ໍ າຂອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນແມ່ນ້ໍ າຂອງເພ່ື ອການຢ່ັ ງຊີ ບ ໂດຍນໍາເອົ າບັນຫານ້ີ ເຂ້ົ າປຶກສາຫາລື ກັນຢ່າງຈິ ງຈັງ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ. ບ່ໍ ມີ ເວລາໃດອີ ກແລ້ວທ່ີ ສໍາຄັນໄປກວ່າເວລານ້ີ, ພວກເຮົ າທັງຫຼາຍຈະ
ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນດໍາເນີນທຸກວິ ທີການເພ່ື ອປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ໍ າຂອງໃຫ້ຄົງຢູ່ຄູ່ຊີ ບ
ຕະຫຼອດການ. 
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International Rivers, USA 
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