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ເປັນທ່ີຊາບກັນດີແລວວາ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ປ ີ2012, ລດັຖະບານລາວໄດເລີ່ມປະຕິບັດການກ່ສາງໂຄງການເຂື່ອນ 
ໄຊຍະບລູີ ຢາງເປັນທາງການ. ເຂື່ອນດັງ່ກາວນີຖື້ວາເປນັເຂື່ອນແຫງທາອິດທ່ີສະເໜີກ່ສາງໃສສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ 
ແລະ ທັງເປັນເຂື່ອນທ່ີມີບນັຫາໂຕຖຽງກັນຢາງໜາຫູ. ຂະບວນການກ່ສາງເຂືອ່ນແຫງນີ້ໄດດາເນີນໄປຢາງກະຕຸກກະ 
ຕັກ. ຄວາມເປັນຈງິແລວ, ກິດຈະກາການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນິ້ແມນໄດເລີ່ມມາກອນແລວສອງປ ີ ກອນການປະກາດ 
ການກ່ສາງຢາງເປນັທາງການ. ຝາຍລດັຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍໄດສະເໜີໃຫຝາຍລາວ ເລືອ່ນກາໜົດ 
ການກ່ສາງອອກໄປເພາະມີຄວາມກັງວົນກັບບັນຫາຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທ່ີຝາຍລາວຍງັບ່ໄດຮບັການແກໄຂເທ່ືອ. 
ຝາຍລາວ, ບ່ພຽງແຕບ່ໄດວິໄຈຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນເທ່ົານັ້ນ ແຕຫາກຍັງຢືນຢັນວາ ເຂື່ອນແຫງນີ້ແມນໄດຮບັ 
ການອອກແບບກ່ສາງຂຶ້ນມາໂດຍບ່ມີຜນົກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຍັງຈະເຮດັໃຫສິ່ງແວດລອມມຄີວາມຍນືຍງົອີກ 
ດວຍ. ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນາ ້ຂອງ (MRC) ບ່ເຫັນດີເຫັນພອມກັບຂ້ກາວອາງຂອງລດັຖະບານລາວ 
ແລະ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດເມນີເສີຍຕ່ຄາແນະນາຂອງກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນາ ້ຂອງຕະຫຼອດມາ. ເຖິງວາ 
ການກ່ສາງເຂື່ອນກາລັງຄບືໜາໄປຢນູັ້ນ ກ່ບ່ມີໃຜຮູໄດເຖິງຄວາມສຽງທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນແຫງນີ້ເລຍີ. 

ເຂື່ອນໄຊຍະບູລ ີ ຖືເປັນເຄື່ອງມືທົດສອບທາອດິຂອງຂ້ຕົກລງົກຽວກັບແມນາ ້ຂອງ, ເຊິ່ງແມນສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະ 
ເທດທ່ີຝາຍລາວ, ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມໄດລົງລາຍເຊັນກັນໃນປີ 1995. ຈຸດປະສງົຫັຼກຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບ 
ນີ້ກ່ແມນເພື່ອສົງ່ເສີມການນາໃຊ ແລະ ຄຸມຄອງອາງນາ ້ຂອງຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ, ກາປູເຈຍແລະ ຫວຽດ 
ນາມ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ແທນທ່ີລັດຖະບານລາວຈະໃຫຄວາມຮວມມືກັບລັດຖະບານປະເທດເພືອ່ນບານໃກຄຽງທ່ີ 
ເປັນຄູພາຄີສນົທິສັນຍາກັນນັນ້, ແຕຊາ ້ພັດໄປປະຕິບັດການກ່ສາງເຂືອ່ນນາ ້ຂອງໄຊຍະບູລໂີດຍບ່ສນົໃຈຕ່ຂ້ສະເໜີ ແລະ 
ຄວາມກັງວນົຂອງຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກຽວກັບຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທ່ີຈະເກີດຂຶນ້ຈາກໂຄງການ 
ເຂື່ອນດັງ່ກາວ. ສວນຝາຍລັດຖະບານໄທຊາ ້ພັດມິດງຽບຢໂູດຍບ່ມີຄາເຫັນໃດໆຕ່ກັບສຽງຄັດຄານການກ່ສາງເຂືອ່ນ 
ຂອງຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຍິງ່ໄປກວານັ້ນ, ກ່ຍັງໄດສະໜອງເງິນທຶນກ່ສາງໃຫກັບຝາຍລາວຢາງງຽບໆ 
ແລະ ທັງຍັງຕົກລົງຊື້ກະແສໄຟຟາຈາກເຂື່ອນແຫງນີ້ນາລດັຖະບານລາວອີກດວຍ. ມາຮອດເດອືນພະຈິກ ປ ີ 2012, 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການກ່ສາງເຂືອ່ນຂອງລັດຖະບານລາວ ຮວມກັບລດັຖະບານໄທໄດລາ ້ໜາຕ່ໄປ ແລະ ມາ 
ຮອດດຽວນີ,້ ແຮງກົດດນັຈາກຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມເພື່ອທ່ີຈະຍົກເອົາບນັຫາສິ່ງກັງວົນກຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຈາກເຂື່ອນສະເໜີຕ່ຝາຍລາວກ່ມີເຫືຼອໜອຍລງົ. 

ລັດຖະລານລາວ ຢນືຢັນວາ ໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນນາ ້ຂອງໄຊຍະບູລແີມນມຄີວາມສອດຄອງກັບຂ້ຕົກລົງແມນາ ຂ້ອງ ປີ 
1995. ຕ່ກັບຖອຍຖະແຫຼງຂອງລັດຖະບານລາວແນວນີ້ກ່ຈະບ່ມີໃຜຕ້ັງຄ າຖາມຂຶ້ນມາອີກແລວ. 



ໃນບົດລາຍງານສະບັບໜ່ຶງໃໝໆນີ້, ພວກເຮົາໄດທາການສຶກສາເງື່ອນໄຂສາຄັນທ່ີໄດລະບຸໄວໃນສນັຍາໂດຍລະອຽດ. 
ຖາເບິ່ງພາບລວມແລວ, ຈະເຫັນໄດວາເນືອ້ໃນຂອງສັນຍາຍັງມີຄວາມຄຸມເຄືອຢູຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດພະຍາຍາມຊອກ 
ຫາຄວາມກະຈາງແຈງຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍໄດສຶກສາເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງສນັຍາ. ນອກນັນ້ພວກເຮົາກ່ຍັງໄດສຶກສາ: (i) ບົດ 
ບັນທຶກປະຫວັດການເຈລະຈາທ່ີໄດອະທິບາຍເຖິງເຈດຈານງົຂອງຄູພາຄສີົນທິສັນຍາຝາຍຕາງໆມີໃນເວລາຮວມກັນຮາງ
ເອກະສານສນັຍາ; ແລະ (ii) ກົດໝາຍສາກົນທ່ີອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບຕາງໆທ່ີໄດລະບຸລງົໃນສນັຍາ. 
ຈາກການສຶກສາດັ່ງກາວກ່ສາມາດເຫັນພາບຂອງເນື້ອໃນຂອງສນັຍາໄດແຈມແຈງຂຶນ້. ພວກເຮົາຕີລາຄາໄດຢາງຖືກ 
ຕອງວາ ລັດຖະບານລາວ ຕີຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອໃນສັນຍາແມນາ ້ຂອງຜດິພາດ ແລະ ປະຕິບັດບ່ສອດຄອງກັບເງືອ່ນ 
ໄຂສາຄນັຫຼາຍຂ້ຂອງສັນຍາແມນາ ້ຂອງ. 

ມຄີວາມຈາເປນັທີລ່ດັຖະບານລາວຈະຕອງຫາຂຕ້ກົລງົກບັປະເທດເພືອ່ນບານຂອງຕົນກອນເລີມ່ຕົນ້ປະຕິ
ບັດໂຄງການກ່ສາງເຂືອ່ນແຫງນີ.້ 

ເພື່ອໃຫມຄີວາມສະເໝີພາບດານສິດທິຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາງແມນາ ້ຂອງຕອນລຸມ ແລະ ເທິງໄດນັນ້, ສັນ 
ຍາແມນາ ້ຂອງຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານທັງສີ່ປະເທດທ່ີເປັນພາຄີນາກັນໃຊຄວາມພະຍາຍາມດວຍ “ຄວາມຈງິໃຈ” 
ຕ່ກັນເພື່ອຫາຂຕົ້ກລົງນາກັນວາຈະດາເນີນປະຕິບັດໂຄງການຕ່ໄປຫືຼບ.່ ແທນທ່ີວາຈະພະຍາຍາມຊອກຫາຂ້ຕົກລົງກຽວ 
ກັບເຂື່ອນນາ ຂ້ອງໄຊຍະບລູີ, ລັດຖະບານລາວ ຊາ ້ພັດໄດຖະແຫຼງວາ ລາວ ຈະພິຈາລະນາ ສະເພາະແຕຄາຄິດເຫັນຂອງ 
ລັດຖະບານປະເທດອືນ່ເທ່ົານັ້ນ. ລາວບ່ເຄີຍພະຍາຍາມທ່ີຈະປະນິປະນອມ ຫືຼ ພະຍາຍາມທ່ີຈະຫາຂ້ຕົກລົງແກໄຂບັນ 
ຫາຮວມກັນແຕຢາງໃດ. 

ລັດຖະບານລາວຕອງໃຫໂອກາດແກລັດຖະບານປະເທດອືນ່ປະເມນີຜົນກະທບົໂຄງການ. 

”ການປຶກສາຫາລືກອນການເລີ່ມໂຄງການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນາ ້ຂອງ” ແມນຂະບວນການສາຄນັທ່ີລດັຖະ 
ບານຂອງສີປ່ະເທດສະມາຊິກພາຄີສນົທິສນັຍາແມນາ ້ຂອງພະຍາຍາມຫາຂ້ຕົກລົງຮວມກັນ. ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕຂອງການ 
ປຶກສາຫາລືກອນການເລີ່ມໂຄງການກ່ເພື່ອໃຫໂອກາດແກລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກ ໄດຮວມກັນປະເມນີຜົນກະ 
ທົບຂວາມຊາຍແດນຂອງໂຄງການ. ສາລັບເຂືອ່ນນາ ້ຂອງໄຊຍະບູລ,ີ ຈົນມາຮອດດຽວນີ ້ລັດຖະບານລາວກ່ບໄ່ດໃຫໂອ 
ກາດແກປະເທດເພື່ອນບານໃກຄຽງໄດດາເນນີການປະເມີນຜນົກະທົບຂວາມຊາຍແດນເລີຍ. ໂດຍສະເພາະແລວ, ລາວ 
ບ່ໄດດາເນີນການປະເມີນຜນົກະທົບຂວາມຊາຍແດນກອນເລີມ່ການປຶກສາຫາລທ່ີືຈາເປັນກອນການປະຕິບັດໂຄງການ 
ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2010. 

ໃນຂະນະທີກ່ານປກຶສາຫາລກືາລງັດາເນີນໄປຢນູັນ້ ລດັຖະບານລາວ ບມ່ສີິດທີຈ່ະລງົມປືະຕບິັດໂຄງການ. 

ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສັນຍາແມນາ ້ຂອງ ຫາມລດັຖະບານປະຕິບັດໂຄງການໃດໜ່ຶງໃນຂະນະທ່ີລດັຖະບານປະເທດ 
ຄູພາຄີກາລັງດາເນນີການປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການັ້ນຢ—ູນີ້ແມນພາກສວນໜ່ຶງຂອງພັນທະຂອງຄສູັນຍາ ທ່ີ 
ຕອງດາເນນີການເຈລະຈາກັນ “ດວຍຄວາມຊື່ສດັ ແລະ ຈງິໃຈຕ່ກັນ.” ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບລິສດັ ຊ. ການຊາງ ກ່ 
ຄື ຜູພັດທະນາໂຄງການໄດເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີໃນທາຍປ ີ 2010 ກອນລັດຖະບານປະເທດ 
ພາຄີສັນຍາພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການ. ພາຍຫັຼງຕ່ມາ, ລດັຖະບານລາວ ໄດຖະແຫຼງຢາງຜິດພາດວາ 



“ວຽກງານກະກຽມ” ແມນໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫລົງມບືົນພືນ້ຖານສັນຍາແມນາ ້ຂອງ ເຊິງ່ກົງກັບເວລາ ທ່ີການປຶກສາຫາ 
ລືກັນດາເນນີໄປຢ.ູ 

ກອນການປກຶສາຫາລ ື ມນັມຄີວາມຈາເປນັທີລ່ດັຖະບານລາວ ຈະຕອງສກຶສາຜນົກະທບົຂວາມຊາຍ 
ແດນຂອງໂຄງການ. 

ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນແລວ, ບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕາງໆໃນໂລກມຄີວາມຈາເປັນຕອງປອງກັນບ່ໃຫເກີດ 
ຄວາມເສຍຫາຍແກປະເທດອືນ່ໆ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງການເອົາໃຈໃສຈດັສນັເວລາໃຫພຽງພເພື່ອປະເມີນ 
ຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທ່ີອາດເກີດມີຈາກໂຄງການ. ຫັຼງຈາກທ່ີບ່ປະຕິບັດການປະເມີນຜນົກະທົບຂວາມຊາຍແດນ 
ຂອງເຂືອ່ນໄຊຍະບລູີໃນປີ 2010 ແລວ, ລັດຖະບານລາວກ່ໄດປະຕິເສດທ່ີຈະເລືອ່ນກາໜົດການປະຕິບັດໂຄງການ 
ອອກໄປພາຍຫັຼງທ່ີຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມໄດນາສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບໃນກອນຈະມີການ 
ປຶກສາຫາລືກັນເກີດຂຶນ້. ແທນທ່ີຈະຕອບສະໜອງຄາສະເໜີດັ່ງກາວ, ລດັຖະບານລາວຊາ ້ພັດໄດຖະແຫຼງວາເທັກໂນ 
ໂລຊີໃໝທ່ີບ່ຈາເປັນຈະຕອງທົດລອງ ທ່ີບລສິັດໂປຍຣີໄດສະເໜີໃຫນາມາໃຊນັ້ນເຫັນວາມີຄວາມພຽງພໃນການຫດ 
ຜອນຄວາມເສຍຫາຍໄດ 

ກາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ມສີິດທີຈ່ະຂະຫຍາຍກາໜດົເວລາການປກຶສາຫາລືກນັກອນດາເນີນ 
ໂຄງການ. 

ໄລຍະເວລາກອນການປຶກສາຫາລືກັນທ່ີໄດເສຍໄປແມນມີເຖິງຫົກເດືອນເຕັມ, ແຕພາຍໃຕກົດໝາຍສາກົນແລວ ລັດ 
ຖະບານຂອງບັນດາປະເທດພາຄີໃນລຸມນາ ້ຍັງມີສດິທ່ີຈະຂະຫຍາຍເວລາເພື່ອປືກສາຫາລືກັນອອກໄປໄດອີກ. ລັດຖະ 
ບານລາວໄດອາງວາ ການປຶກສາຫາລືກັນກອນກຽວກັບເຂື່ອນໄຊຍະບູລນີັ້ນໄດສິນ້ກາໜົດລົງໂດຍອັດຕະໂນມດັຫັຼງ 
ຈາກຄົບຫົກເດືອນແລວ. ໃນໄລຍະຫົກເດອືນທາອດິນີ,້ ລດັຖະບານລາວ ບສ່າມາດສະໜອງໄດຂມູ້ນທ່ີລດັຖະບານ 
ປະເທດອືນ່ຕອງການເພືອ່ປະເມີນຜນົກະທົບໂຄງການ. ນີຄ້ບືັນຫາທ່ີບ່ຮບັປະກັນຈດຸປະສງົຕ້ົນຕຂອງການປຶກສາຫາລື 
ທ່ີຈາເປັນກອນການດາເນນີໂຄງການ. ຍິງ່ໄປກວານັ້ນ, ໃນຊວງໄລຍະຕ້ົນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍງັໄດເລີ່ມລົງມືປະຕິບດັ 
ໂຄງການດວຍ. 

ກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ມສີດິທີຈ່ະຊອກຫາການຊົດເຊຍີແກຜນົເສຍຫາຍທີເ່ກດີຂຶນ້ຈາກຜນົ 
ກະທບົໂຄງການ 

ພາຍໃຕກົດໝາຍສາກົນແລວ, ລດັຖະບານລາວມີພນັທະໃນການຢຸດໂຄງການໂດຍທັນທີຖາຫາກວາໂຄງການນັນ້ມີຜົນ 
ກະທົບໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກປະເທດເພືອ່ນບານໃກຄຽງຂອງຕົນ. ບັນດາລັດຖະບານໃນຂົງເຂດແມນາ ້ຂອງ 
ຕອນລຸມ ຄ ື ກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມສາມາດທ່ີຈະຊອກຫາແນວທາງໃນການໃຫການຊົດເຊີຍຜນົເສຍຫາຍ 
ທ່ີເກີດຂຶ້ນມາຈາກເຂືອ່ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ລັດຖະບານກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍງຸ 
ຍາກໃນການຊອກຫາການຊົດເຊີຍແກຜົນເສຍຫານທ່ີເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ ທັງນີ້ກ່ເພາະວາໃນເວລານີໂ້ຄງການບມ່ີຂ້ມນູ 
ພື້ນຖານພຽງພທ່ີຈະສາມາດວດັແທກໄດວາເຂືອ່ນໄຊຍະບູລຈີະເຮັດໃຫແມນາ ້ຂອງປຽນແປງໄປຄືແນວໃດໃນຕ່ໜາ. 
ສະນັ້ນ, ທັງໝົດສາມປະເທດເຫ່ົຼານີ້ປະສົບກັບງານຫຍຸງຍາກໃນການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ. 



ເຂື່ອນໄຊຍະບູລໄີດສ່ໃຫເຫັນບນັຫາທ່ີເປນັອນັຕະລາຍມາແລວວາເຂືອ່ນດັ່ງກາວນີຈ້ະສາມາດສົ່ງຜນົກະທົບຕ່ການຮວມ
ມືກັນໃນອະນາຄົດ. ໃນປີ 2013 ນີ,້ ວຽກງານກ່ສາງເຂື່ອນນີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງການກ່ສາງເຂື່ອນແມນາ ້ຂອງ 
ອີກສອງແຫງຄື ເຂື່ອນດອນຊະໂຮງ ແລະ ເຂື່ອນປາກແບງ. ຖາຫາກບ່ມີການແກໄຂຕ້ັງແຕຫົວທີແລວ, ຄວາມບ່ລົງ 
ລອຍກັນໃນບັນຫາເຂື່ອນແມນາ ້ຂອງນີຈ້ະສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູຂຂ້ັດແຍງທ່ີອາດນາໄປສູຜນົສະທອນຮາຍແຮງທາງ 
ດານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໄດ. 

ທານສາມາດອານບົດລາຍງານສະບບັສົມບູນເປັນພາສາອງັກິດໄດ: 
http://www.internationalrivers.org/files/attached-
files/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf 
 
ຕອງການຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  

 ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນໜາເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດທ່ີ Xayaburi Dam webpage  


