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ໂດຍ: Kirk Herbertson
ເປັນທີ່ຊາບກັນດີແລວວາ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ປີ 2012, ລັດຖະບານລາວໄດເລີ່ມປະຕິບັດການກ່ສາງໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຊຍະບູລີ ຢາງເປັນທາງການ. ເຂື່ອນດັງ່ ກາວນີຖ
້ ືວາເປັນເຂື່ອນແຫງທາອິດທີ່ສະເໜີກ່ສາງໃສສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ
ແລະ ທັງເປັນເຂື່ອນທີ່ມີບນ
ັ ຫາໂຕຖຽງກັນຢາງໜາຫູ. ຂະບວນການກ່ສາງເຂືອ
່ ນແຫງນີ້ໄດດາເນີນໄປຢາງກະຕຸກກະ
ຕັກ. ຄວາມເປັນຈິງແລວ, ກິດຈະກາການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນິ້ແມນໄດເລີ່ມມາກອນແລວສອງປີ ກອນການປະກາດ
ການກ່ສາງຢາງເປັນທາງການ. ຝາຍລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍໄດສະເໜີໃຫຝາຍລາວ ເລືອ
່ ນກາໜົດ
ການກ່ສາງອອກໄປເພາະມີຄວາມກັງວົນກັບບັນຫາຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທີ່ຝາຍລາວຍັງບ່ໄດຮັບການແກໄຂເທື່ອ.
ຝາຍລາວ, ບ່ພຽງແຕບ່ໄດວິໄຈຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນເທົ່ານັ້ນ ແຕຫາກຍັງຢືນຢັນວາ ເຂື່ອນແຫງນີ້ແມນໄດຮັບ
ການອອກແບບກ່ສາງຂຶ້ນມາໂດຍບ່ມີຜນ
ົ ກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຍັງຈະເຮັດໃຫສິ່ງແວດລອມມີຄວາມຍືນຍົງອີກ
ດວຍ. ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນາ້ຂອງ (MRC) ບ່ເຫັນດີເຫັນພອມກັບຂ້ກາວອາງຂອງລັດຖະບານລາວ
ແລະ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດເມີນເສີຍຕ່ຄາແນະນາຂອງກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນາ້ຂອງຕະຫຼອດມາ. ເຖິງວາ
ການກ່ສາງເຂື່ອນກາລັງຄືບໜາໄປຢູນັ້ນ ກ່ບ່ມີໃຜຮູໄດເຖິງຄວາມສຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນແຫງນີ້ເລີຍ.
ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຖືເປັນເຄື່ອງມືທົດສອບທາອິດຂອງຂ້ຕົກລົງກຽວກັບແມນາ້ຂອງ, ເຊິ່ງແມນສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະ
ເທດທີ່ຝາຍລາວ, ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມໄດລົງລາຍເຊັນກັນໃນປີ 1995. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບ
ນີ້ກ່ແມນເພື່ອສົງ່ ເສີມການນາໃຊ ແລະ ຄຸມຄອງອາງນາ້ຂອງຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ, ກາປູເຈຍແລະ ຫວຽດ
ນາມ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ແທນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໃຫຄວາມຮວມມືກັບລັດຖະບານປະເທດເພືອ
່ ນບານໃກຄຽງທີ່
ເປັນຄູພາຄີສນ
ົ ທິສັນຍາກັນນັນ
້ , ແຕຊາ້ພັດໄປປະຕິບັດການກ່ສາງເຂືອ
່ ນນາ້ຂອງໄຊຍະບູລໂີ ດຍບ່ສນ
ົ ໃຈຕ່ຂ້ສະເໜີ ແລະ
ຄວາມກັງວົນຂອງຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກຽວກັບຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທີ່ຈະເກີດຂຶນ
້ ຈາກໂຄງການ
ເຂື່ອນດັງ່ ກາວ.
ສວນຝາຍລັດຖະບານໄທຊາ້ພັດມິດງຽບຢູໂດຍບ່ມີຄາເຫັນໃດໆຕ່ກັບສຽງຄັດຄານການກ່ສາງເຂືອ
່ ນ
ຂອງຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຍິງ່ ໄປກວານັ້ນ, ກ່ຍັງໄດສະໜອງເງິນທຶນກ່ສາງໃຫກັບຝາຍລາວຢາງງຽບໆ
ແລະ ທັງຍັງຕົກລົງຊື້ກະແສໄຟຟາຈາກເຂື່ອນແຫງນີ້ນາລັດຖະບານລາວອີກດວຍ. ມາຮອດເດືອນພະຈິກ ປີ 2012,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ສາງເຂືອ
່ ນຂອງລັດຖະບານລາວ ຮວມກັບລັດຖະບານໄທໄດລາ້ໜາຕ່ໄປ ແລະ ມາ
ຮອດດຽວນີ,້ ແຮງກົດດັນຈາກຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມເພື່ອທີ່ຈະຍົກເອົາບັນຫາສິ່ງກັງວົນກຽວກັບຜົນກະທົບ
ຈາກເຂື່ອນສະເໜີຕ່ຝາຍລາວກ່ມີເຫຼືອໜອຍລົງ.
ລັດຖະລານລາວ ຢືນຢັນວາ ໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນນາ້ຂອງໄຊຍະບູລແ
ີ ມນມີຄວາມສອດຄອງກັບຂ້ຕົກລົງແມນາຂ
້ ອງ ປີ
1995. ຕ່ກັບຖອຍຖະແຫຼງຂອງລັດຖະບານລາວແນວນີ້ກ່ຈະບ່ມີໃຜຕັ້ງຄາຖາມຂຶ້ນມາອີກແລວ.

ໃນບົດລາຍງານສະບັບໜຶ່ງໃໝໆນີ້, ພວກເຮົາໄດທາການສຶກສາເງື່ອນໄຂສາຄັນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນສັນຍາໂດຍລະອຽດ.
ຖາເບິ່ງພາບລວມແລວ, ຈະເຫັນໄດວາເນືອ
້ ໃນຂອງສັນຍາຍັງມີຄວາມຄຸມເຄືອຢູຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດພະຍາຍາມຊອກ
ຫາຄວາມກະຈາງແຈງຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍໄດສຶກສາເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງສັນຍາ. ນອກນັນ
້ ພວກເຮົາກ່ຍັງໄດສຶກສາ: (i) ບົດ
ບັນທຶກປະຫວັດການເຈລະຈາທີ່ໄດອະທິບາຍເຖິງເຈດຈານົງຂອງຄູພາຄີສົນທິສັນຍາຝາຍຕາງໆມີໃນເວລາຮວມກັນຮາງ
ເອກະສານສັນຍາ; ແລະ (ii) ກົດໝາຍສາກົນທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບຕາງໆທີ່ໄດລະບຸລງົ ໃນສັນຍາ.
ຈາກການສຶກສາດັ່ງກາວກ່ສາມາດເຫັນພາບຂອງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາໄດແຈມແຈງຂຶນ
້ .
ພວກເຮົາຕີລາຄາໄດຢາງຖືກ
ຕອງວາ ລັດຖະບານລາວ ຕີຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອໃນສັນຍາແມນາ້ຂອງຜິດພາດ ແລະ ປະຕິບັດບ່ສອດຄອງກັບເງືອ
່ ນ
ໄຂສາຄັນຫຼາຍຂ້ຂອງສັນຍາແມນາ້ຂອງ.

ມີຄວາມຈາເປັນທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານລາວຈະຕອງຫາຂ້ຕກ
ົ ລົງກັບປະເທດເພືອ
່ ນບານຂອງຕົນກອນເລີມ
່ ຕົນ
້ ປະຕິ
ບັດໂຄງການກ່ສາງເຂືອ
່ ນແຫງນີ.້
ເພື່ອໃຫມີຄວາມສະເໝີພາບດານສິດທິຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາງແມນາ້ຂອງຕອນລຸມ ແລະ ເທິງໄດນັນ
້ , ສັນ
ຍາແມນາ້ຂອງຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານທັງສີ່ປະເທດທີເ່ ປັນພາຄີນາກັນໃຊຄວາມພະຍາຍາມດວຍ
“ຄວາມຈິງໃຈ”
ຕ່ກັນເພື່ອຫາຂ້ຕົກລົງນາກັນວາຈະດາເນີນປະຕິບັດໂຄງການຕ່ໄປຫຼືບ.່ ແທນທີວ
່ າຈະພະຍາຍາມຊອກຫາຂ້ຕົກລົງກຽວ
ກັບເຂື່ອນນາຂ
້ ອງໄຊຍະບູລີ, ລັດຖະບານລາວ ຊາ້ພັດໄດຖະແຫຼງວາ ລາວ ຈະພິຈາລະນາ ສະເພາະແຕຄາຄິດເຫັນຂອງ
ລັດຖະບານປະເທດອືນ
່ ເທົ່ານັ້ນ. ລາວບ່ເຄີຍພະຍາຍາມທີ່ຈະປະນິປະນອມ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາຂ້ຕົກລົງແກໄຂບັນ
ຫາຮວມກັນແຕຢາງໃດ.

ລັດຖະບານລາວຕອງໃຫໂອກາດແກລັດຖະບານປະເທດອືນ
່ ປະເມີນຜົນກະທົບໂຄງການ.
”ການປຶກສາຫາລືກອນການເລີ່ມໂຄງການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນາ້ຂອງ”
ແມນຂະບວນການສາຄັນທີ່ລດ
ັ ຖະ
ບານຂອງສີປ
່ ະເທດສະມາຊິກພາຄີສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາແມນາ້ຂອງພະຍາຍາມຫາຂ້ຕົກລົງຮວມກັນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕຂອງການ
ປຶກສາຫາລືກອນການເລີ່ມໂຄງການກ່ເພື່ອໃຫໂອກາດແກລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກ ໄດຮວມກັນປະເມີນຜົນກະ
ທົບຂວາມຊາຍແດນຂອງໂຄງການ. ສາລັບເຂືອ
່ ນນາ້ຂອງໄຊຍະບູລ,ີ ຈົນມາຮອດດຽວນີ້ ລັດຖະບານລາວກ່ບໄ່ ດໃຫໂອ
ກາດແກປະເທດເພື່ອນບານໃກຄຽງໄດດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນເລີຍ. ໂດຍສະເພາະແລວ, ລາວ
ບ່ໄດດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນກອນເລີມ
່ ການປຶກສາຫາລືທີ່ຈາເປັນກອນການປະຕິບັດໂຄງການ
ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2010.

ໃນຂະນະທີກ
່ ານປຶກສາຫາລືກາລັງດາເນີນໄປຢູນັນ
້ ລັດຖະບານລາວ ບ່ມສ
ີ ິດທີຈ
່ ະລົງມືປະຕິບັດໂຄງການ.
ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສັນຍາແມນາ້ຂອງ ຫາມລັດຖະບານປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ລດ
ັ ຖະບານປະເທດ
ຄູພາຄີກາລັງດາເນີນການປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການັ້ນຢູ—ນີ້ແມນພາກສວນໜຶ່ງຂອງພັນທະຂອງຄູສັນຍາ
ທີ່
ຕອງດາເນີນການເຈລະຈາກັນ “ດວຍຄວາມຊື່ສດ
ັ ແລະ ຈິງໃຈຕ່ກັນ.” ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບລິສດ
ັ ຊ. ການຊາງ ກ່
ຄື ຜູພັດທະນາໂຄງການໄດເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີໃນທາຍປີ 2010 ກອນລັດຖະບານປະເທດ
ພາຄີສັນຍາພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການ. ພາຍຫຼັງຕ່ມາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດຖະແຫຼງຢາງຜິດພາດວາ

“ວຽກງານກະກຽມ” ແມນໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫລົງມືບົນພືນ
້ ຖານສັນຍາແມນາ້ຂອງ ເຊິງ່ ກົງກັບເວລາ ທີກ
່ ານປຶກສາຫາ
ລືກັນດາເນີນໄປຢູ.

ກອນການປຶກສາຫາລື
ແດນຂອງໂຄງການ.

ມັນມີຄວາມຈາເປັນທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານລາວ

ຈະຕອງສຶກສາຜົນກະທົບຂວາມຊາຍ

ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນແລວ,
ບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕາງໆໃນໂລກມີຄວາມຈາເປັນຕອງປອງກັນບ່ໃຫເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍແກປະເທດອືນ
່ ໆ,
ເຊິ່ງໃນນັ້ນກ່ແມນລວມທັງການເອົາໃຈໃສຈັດສັນເວລາໃຫພຽງພເພື່ອປະເມີນ
ຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທີ່ອາດເກີດມີຈາກໂຄງການ. ຫຼັງຈາກທີ່ບ່ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນ
ຂອງເຂືອ
່ ນໄຊຍະບູລີໃນປີ 2010 ແລວ, ລັດຖະບານລາວກ່ໄດປະຕິເສດທີ່ຈະເລືອ
່ ນກາໜົດການປະຕິບັດໂຄງການ
ອອກໄປພາຍຫຼງັ ທີ່ຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມໄດນາສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບໃນກອນຈະມີການ
ປຶກສາຫາລືກັນເກີດຂຶນ
້ . ແທນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄາສະເໜີດັ່ງກາວ, ລັດຖະບານລາວຊາ້ພັດໄດຖະແຫຼງວາເທັກໂນ
ໂລຊີໃໝທີ່ບ່ຈາເປັນຈະຕອງທົດລອງ
ທີບ
່ ລິສັດໂປຍຣີໄດສະເໜີໃຫນາມາໃຊນັ້ນເຫັນວາມີຄວາມພຽງພໃນການຫດ
ຜອນຄວາມເສຍຫາຍໄດ

ກາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ມີສິດທີຈ
່ ະຂະຫຍາຍກາໜົດເວລາການປຶກສາຫາລືກນ
ັ ກອນດາເນີນ
ໂຄງການ.
ໄລຍະເວລາກອນການປຶກສາຫາລືກັນທີໄ່ ດເສຍໄປແມນມີເຖິງຫົກເດືອນເຕັມ, ແຕພາຍໃຕກົດໝາຍສາກົນແລວ ລັດ
ຖະບານຂອງບັນດາປະເທດພາຄີໃນລຸມນາ້ຍັງມີສດ
ິ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາເພື່ອປືກສາຫາລືກັນອອກໄປໄດອີກ. ລັດຖະ
ບານລາວໄດອາງວາ
ການປຶກສາຫາລືກັນກອນກຽວກັບເຂື່ອນໄຊຍະບູລນ
ີ ັ້ນໄດສິນ
້ ກາໜົດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງ
ຈາກຄົບຫົກເດືອນແລວ. ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທາອິດນີ,້ ລັດຖະບານລາວ ບ່ສາມາດສະໜອງໄດຂ້ມູນທີ່ລດ
ັ ຖະບານ
ປະເທດອືນ
່ ຕອງການເພືອ
່ ປະເມີນຜົນກະທົບໂຄງການ. ນີຄ
້ ບ
ື ັນຫາທີບ
່ ່ຮບ
ັ ປະກັນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕຂອງການປຶກສາຫາລື
ທີ່ຈາເປັນກອນການດາເນີນໂຄງການ. ຍິງ່ ໄປກວານັ້ນ, ໃນຊວງໄລຍະຕົ້ນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດເລີ່ມລົງມືປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການດວຍ.

ກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຊອກຫາການຊົດເຊີຍແກຜົນເສຍຫາຍທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຈາກຜົນ
ກະທົບໂຄງການ
ພາຍໃຕກົດໝາຍສາກົນແລວ, ລັດຖະບານລາວມີພນ
ັ ທະໃນການຢຸດໂຄງການໂດຍທັນທີຖາຫາກວາໂຄງການນັນ
້ ມີຜົນ
ກະທົບໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກປະເທດເພືອ
່ ນບານໃກຄຽງຂອງຕົນ.
ບັນດາລັດຖະບານໃນຂົງເຂດແມນາ້ຂອງ
ຕອນລຸມ ຄື ກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມສາມາດທີ່ຈະຊອກຫາແນວທາງໃນການໃຫການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກເຂືອ
່ ນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ລັດຖະບານກາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງ
ຍາກໃນການຊອກຫາການຊົດເຊີຍແກຜົນເສຍຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ ທັງນີ້ກ່ເພາະວາໃນເວລານີໂ້ ຄງການບ່ມີຂ້ມນ
ູ
ພື້ນຖານພຽງພທີ່ຈະສາມາດວັດແທກໄດວາເຂືອ
່ ນໄຊຍະບູລຈ
ີ ະເຮັດໃຫແມນາ້ຂອງປຽນແປງໄປຄືແນວໃດໃນຕ່ໜາ.
ສະນັ້ນ, ທັງໝົດສາມປະເທດເຫຼົ່ານີ້ປະສົບກັບງານຫຍຸງຍາກໃນການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ.

ເຂື່ອນໄຊຍະບູລໄີ ດສ່ໃຫເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍມາແລວວາເຂືອ
່ ນດັ່ງກາວນີຈ
້ ະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ການຮວມ
ມືກັນໃນອະນາຄົດ. ໃນປີ 2013 ນີ,້ ວຽກງານກ່ສາງເຂື່ອນນີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງການກ່ສາງເຂື່ອນແມນາ້ຂອງ
ອີກສອງແຫງຄື ເຂື່ອນດອນຊະໂຮງ ແລະ ເຂື່ອນປາກແບງ. ຖາຫາກບ່ມີການແກໄຂຕັ້ງແຕຫົວທີແລວ, ຄວາມບ່ລົງ
ລອຍກັນໃນບັນຫາເຂື່ອນແມນາ້ຂອງນີຈ
້ ະສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູຂ້ຂັດແຍງທີ່ອາດນາໄປສູຜົນສະທອນຮາຍແຮງທາງ
ດານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໄດ.
ທານສາມາດອານບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນເປັນພາສາອັງກິດໄດ:
http://www.internationalrivers.org/files/attachedfiles/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf
ຕອງການຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
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