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ກິດຈະກາການກ່ສາງໃນເຂດກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ມິຖຸນາ 2012  

1. ບດົສງັລວມ  

ຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບນ້າໄດປະກົດເປັນບັນຫາພົ້ນເດ່ັນຂ້ຶນມາໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕພາຍຫຼັງທີ່ມີການສະເໜີສາງ 
ເຂ່ືອນໄຟຟາພະລັງງານນ້າຂອງທີ່ມີຄວາມແຮງຂະໜາດ 1,285 ເມກາວັດ ໃນແມນ້າຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີຂອງລາວ P0F

1
P ຊ່ຶງເປັນ 

ເຂ່ືອນແຫງທາອິດໃນຈານວນ 11 ແຫງທີ່ມີແຜນການກ່ສາງໃນສາຍແມນ້າຂອງ. ໂຄງການແຫງນ້ີຍັງເປັນໂຄງການແຫງທ າອິດ 
ທີ່ດາເນີນໄປພາຍໃຕຂະບວນການຕັດສິນໃຈຮວມຂອງສ່ີປະເທດພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ - ກາປູເຈຍ, ລາວ, 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊ່ຶງ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຮວມຂອງສ່ີປະເທດເຫຼົ່ານ້ີເປັນໄປດວຍບັນຍາກາດທີ່ບ່ລາບລ່ືນ ແລະ ກົມ 
ກືນກັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນປີ 2010, ລັດຖະບານລາວໄດສະເໜີກ່ສາງເຂ່ືອນແມນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ  
ໄຟຟາ ຂາຍສ່ົງໃຫແກປະເທດໄທ, ແຕໃນນ້ັນ ຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມບ່ເຫັນດີເຫັນພອມນາໂດຍໄດຍົກໃຫເຫັນບັນ 
ຫາຜົນກະທົບບ່ດີຈາກເຂ່ືອນທີ່ຈະມີຕ່ເຂດນ້າລຸມເຂ່ືອນ. ຕ່ມາໃນເດືອນເມສາ 2011, ລັດຖະບານທັງສ່ີປະເທດກ່ໄດພົບ 
ປະ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການ, ແຕກ່ບ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ ຈ່ຶງໄດນາເອົາບັນຫານ້ີໄປເຈລະຈາ ແລະ ຕັດສິນ 
ໃຈຮວມກັນໃນລະດັບລັດຖະມົນຕີ. ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຂອງສ່ີປະເທດກຽວກັບການກ່ສາງເຂ່ືອນແຫງນ້ິ ກາລັງດາ 
ເນີນໄປຢູນ້ັນ, ທາງຝາຍລາວ ຊ້າພັດເລ່ີມລົງມືກ່ສາງເສ້ັນທາງ ແລະ ຄາຍພັກກາມະກອນໃນເຂດກ່ສາງໂດຍອາງວາກິດຈະກາ 
ເຫຼົ່ານ້ີເປັນພຽງ ແຕວຽກກະກຽມໃນຂ້ັນຕ້ົນເທົ່ານ້ັນ. ຈາກນ້ັນ, ໃນເດືອນທັນວາ 2011, ລັດຖະມົນຕີຂອງສ່ີປະເທດກ່ໄດ 
ພົບປະ ແລະ ຕົກລົງກັນດາເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກເຂ່ືອນ 11 ແຫງທີ່ສະເໜີກ່ສາງໃນແມນ້າຂອງຕ່ໄປອີກ ຊ່ຶງໃນນ້ັນ 
ກ່ແມນລວມທັງເຂ່ືອນ ໄຊຍະບູລີນາ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດີ, ໃນລະຫວາງເດືອນມັງກອນ ແລະ ມີຖຸນາ 2012 ແລວນ້ີ, ລັດຖະ 
ບານລາວໄດຂະຫຍາຍກິດຈະກາກ່ສາງ ຊ່ຶງໃນນ້ັນກ່ແມນລວມມີກິດຈະກາຂຸດແມນ້າ, ການຍົກຍາຍບານປະຊາຊົນ, ການ 
ສາງຄູກັນນ້າ ແລະ ໂຄງສາງອ່ືນໆໃນເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີອອກໄປໂດຍພາລາການ ແລະ ບ່ໄດແຈງໃຫລັດຖະບານປະ 
ເທດຮວມພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງຊາບແຕປະການໃດເລີຍ P1F

2
P.P

 
 

ໃນເວລາອົງການແມນ້ານາໆຊາດເປີດເຜີຍຂາວການສາຫຼວດໃນເດືອນມີຖຸນາວາການກ່ສາງເຂ່ືອນແມນກາລັງດາເນີນ   

ໄປກະຕິຢູນ້ັນ,ລັດຖະບານລາວຊ້າພັດເລ່ີມໂຄສະນາເຜີຍແພຂາວຜານສ່ືໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍມ່ວາການກ່ສາງເຂ່ືອນ      

                                                             
1 ຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງໄດທີ່ເວັບຊາຍ່ ອົງການແມນ້ານາໆຊາດ’ website, 
http://www.internationalrivers.org/campaigns/xayaburi-dam.  
2 ຂ້ມູນລາຍລະອຽດກຽວກັບສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງວຽກງານກສ່າງ ແມນສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງໄດທີ:່ 
http://www.internationalrivers.org/blogs/267/howthe-next-12-months-of-xayaburi-dam-construction-will-affect-the-
mekong-river.  
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ແຫງນ້ີP2F

3
P ຈະນາມາຊ່ຶງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍຫຼວງແກປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໂດຍເອ້ີນໂຄງການນ້ີວາ ໂຄງການເຂ່ືອນ 

ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເປັນເສ້ັນທາງຜານຂອງວັດຖຸ ແລະ ສ່ິງຕາງໆໄດດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນປະຫວັດຂອງການກ່ 
ສາງເຂ່ືອນ P3F

4
P ແລະ ຍັງໄດໂຄສະນາວາ ການກ່ສາງເຂ່ືອນແຫງນ້ີຈະບ່ສາງຜົນກະທົບບ່ດີໃຫແກສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ໃນເຂດລຸມເຂ່ືອນແຕຢາງໃດ. ເຖິງວາລັດຖະບານທັງສ່ີປະເທດຮວມພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງບ່ໄດບັນລຸຂ້ຕົກ 
ລົງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃດໆຮວມກັນກ່ຕາມ, ແຕລັດຖະບານລາວຝາຍດຽວ ກ່ໄດປະກາດກາວໂດຍລາພັງໃນເດືອນກັນຍາ 
2012 ວາການກ່ສາງເຂ່ືອນແຫງນ້ີແມນຈະໄດດາເນີນການຕ່ໄປ P4F

5
P.P

  
Pສວນຝາຍລັດຖະບານໄທຊ້າພັດຫຼັບຫູຫຼັບຕາເຮັດຫູໜວກ 

ກິນຟານຢູຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຂອງປະເທດຄູພາຄີດ່ັງກາວກຽວກັບການກ່ສາງເຂ່ືອນແຫງນ້ີ ເຖິງແມນວາຕົນ 
ເອງຈະມີຄາໝ້ັນສັນຍາຈັດຊ້ືພະລັງງານໄຟຟາເຖິງ 95% ໃນຈານວນພະລັງງານທັງໝົດທີ່ຜະລິດຈາກເຂ່ືອນແຫງນ້ີ ແລະ 
ລວມທັງການມີບົດບາດສາຄັນຂອງບລິສັດໄທໃນການພັດທະນາແລະໃຫທຶນແກການກ່ສາງເຂ່ືອນກ່ຕາມ. ສວນລັດຖະບານ 
ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກ່ຍັງຄົງສືບຕ່ຢືນຢັນວາການສຶກສາຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຈາກເຂ່ືອນແຫງນ້ີເປັນສ່ິງຈາເປັນຈະຕອງ 
ໃຫມີອີກຕ່ໄປ.  

ຂ້ຂັດແຍງສວນໃຫຍແມນເນ້ັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂ່ືອນແຫງອ່ືນໆທີ່ຈະກ່ສາງໃສແມ 
ນ້າຂອງຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານ.P5F

6
 ເປັນທີ່ຊາບກັນດີແລວວາ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວາຫົກສິບລານຄົນໄດອາໄສຢູໃນ 

ເຂດອາງແມນ້າຂອງຕອນລຸມ ຊ່ຶງໃນນ້ັນປະຊາຊົນເຖິງ 80% ແມນອາໄສອາຫານ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງຕົນຈາກລະບົບ 
ແມນ້າ.P6F

7 ນັກວິທະຍາສາດໄດສະຫບເອົາໄວວາໂຄງການນ້ີ ຈະສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກການປະມົງ, ຈະປິດກ້ັນການໄຫຼ 
ຂອງຕະກອນ ແລະ ທາດອາຫານບາລຸງພືດ ແລະ ສັດໃນເຂດລຸມເຂ່ືອນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກ່ຍັງຈະເຮັດໃຫເກີດໄພນ້າຖວມ 
ບານເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນກະສິກາຂອງປະຊາຊົນນັບຫຼາຍຮອຍພັນຄົນ. ຖາຫາກວາເຂ່ືອນນ າ ້ຂອງຈ ານວນ 11 ແຫງໄດຖືກສາງ 
ແລະ ພັດທະນາຂ້ຶນມາກ່ຈະພາໃຫເກີດຜົນກະທົບແກຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນແບບທະວີຄູນຫຼາຍເທົ່າຕົວ. ແຜນ 
ຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງອົງການແມນ້າຂອງປີ 2010 ໄດຊ້ີໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງເຖິງບັນຫາຜົນກະທົບ 
ຮາຍແຮງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນນ້າຂອງ 11 ແຫງຕ່ການປະມົງ ແລະ ການກະສິກາໃນເຂດອາງແມນ້າຂອງ.P7F

8 

                                                             
3 ສວນບົດສະຫບສັງລວມ ກຽວກັບ ເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນກຽວກັບການກ່ສາງເຂ່ືອນແຫງນ້ີໃນເດືອນມີຖຸນາ ແລະ ກລະກົດ ສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງໄດທີ:່ 

http://www.internationalrivers.org/blogs/267/testing-thewaters-laos-pushes-xayaburi-dam-to-critical-point. 
5 
ລັດຖະບານ 

“ສປປ ລາວ, ລາວ ຊ້ີແຈງການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ,  ” Vientiane Times, 6 September 2012. 
4 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  ເຂ່ືອນຄືພອນທາມະຊາດທີໃ່ຫໄວແກລາວ,” Vientiane Times, 20 August 2012. 

5 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  ລາວ 

ຊ້ີແຈງການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ,  ” Vientiane Times, 6 September 2012. 
5 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  ລາວ ຊ້ີແຈງການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ,  ” Vientiane Times, 6 September 2012. 
6 ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການອາຫານໂລກໃນປີ 1996, ປະຊາຄົມໂລກ ໄດນິຍາມເອົາໄວວາການມີຄວາມໝັ້ນຄົງດານ ສະ ບຽງອາຫານໝາຍເຖິງ “ປະຊາ 
ຊົນ ທັງໝົດມີອາຫານ ພຽງພ, ປອດໄພຖືກຫຼັກອານາໄມ, ມີທາດບ າລຸງສຸຂະພາບໃຫ ມີຊີ ວິດແຈມໄສ.  ຄວາມໝັ້ນຄົງດານ ສະບຽງອາຫານ ປະ 
ກອບດວຍສາມປັດ ໃຈຫຼັກຄື: (1) ການມີອາຫານ: ມີປະລິ ມານອາ ຫານພຽງພ ແລະ ສະໝ່າສະເໝ;ີ (2) ໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງອາຫານ: ມີຊັບພະຍາກອນ 
ພຽງພເພື່ອໃຫໄດມາອາ ຫານ ທີ່ມີທາດບາລຸງຮາງກາຍ; ແລະ (3) ການນາໃຊ ອາ ຫານ ຫຼື ການບລິໂພກອາຫານ: ນາໃຊ ຫຼື ບລິໂພກໃຫເໝາະສົມໂດຍ 
ອີງຕາມຄວາມຮູພື້ນຖານດານໂພ ຊະນາການ ແລະ ການຮັກສາບາລຸງ. ນອກຈາກນ້ັນກ່ຍັງຕອງມີນ້າດ່ືມ ແລະ ມີ ຫຼກັອາ ນາໄມພຽງພ. ຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດ
ເບ່ິງໄດຕາມເວັບໄຊຍ່: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en. 
7 WWF,  ເຂ່ືອນນ້າຂອງສາມາດປຸນສະດົມແຫຼ່ງອາຫານບາລຸງຮາງກາຍສາຄັນໂດຍບ່ສາມາດຄະນານັບໄດໄປຈາກຄົນເຮົາ,  27 ສິງຫາ 2012, 
http://cambodia.panda.org/?206032/Mekong-dams-could-rob-millions-of-their-primary-protein-source. 
8 ສູນນາໆຊາດເພື່ອການຄຸມຄອງສ່ິງແວດລອມ 2010,  ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມພະລັງງານນ້າໃນສາຍແມນ້າຂອງ  (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະ
ກາມາທິການແມນ້າຂອງ),  



5 
 

Pເຂ່ືອນຍັງຈະເຮັດໃຫເກີດໄພນ້າຖວມຮ້ົວສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງຕອນລຸມຂອງປະຊາຊົນເຖິງ 54% ຂອງເນ້ືອທີ່ທັງໝົດທີ່ມີ, 
ຊ່ຶງ ໃນນ້ັນປະຊາຊົນສວນໃຫຍແມນຊາວນາທາການຜະລິດກະສິກາແບບພພຽງແຕກຸມກິນ. ຄຽງຄູກັນນ້ັນ, ປະຊາຊົນອີກ 
ຫຼາຍກວາ 106,000 ຄົນຈະສູນເສຍເຮືອນຊານບານຊອງຂອງຕົນ ແລະ ຈາເປັນຕອງໄດຍົກຍາຍຖິ່ນຖານໄປອາໄສຢູບອນ 

ໃໝ.P8F

9   
Pທາດອາຫານບາລຸງ ແລະ ຕະກອນກ່ຈະຖືກ 

ປິດກ້ັນ ບ່ໃຫສາມາດໄຫຼໄປສູເຂດສາມຫຼ່ຽມແມນ້າ 
ຂອງຕອນລຸມໄດອີກ ຊ່ຶງ ເຂດດ່ັງກາວນ້ີ ເປັນເຂດ 
ການຜະລິດກະສິກາ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ
ແຫງໜ່ຶງໃນໂລກ. ນອກຈາກນ້ີ, ເຂ່ືອນກ່ຍັງຈະປິດ 
ກ້ັນ ເສ້ັນທາງເດີນຂອງປາ ແລະ ກ່ໃຫເກີດການປຽນ 
ແປງຕ່ທີ່ຢູອາໃສຂອງສັດ ແລະ ພືດພັນທາມະຊາດ ຊ່ຶງ 
ບັນຫາເຫຼົ່ານ້ີຈະເປັນຜົນກະທົບຮາຍແຮງ ຕ່ການປະ 
ມົງນອກທະເລທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງໂລກ
. ພຽງແຕໄລຍະຕ້ົນໆ ຂອງການກ່ສາງໃນເຂດເຂ່ືອນ 
ໄຊຍະບູລີແຫງນ້ີ ກ່ຍັງມີປະກົດການໄພຂ່ົມຂູຕ່ຄວາມ 
ໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານຂ້ຶນມາໃຫເຫັນແລວ. ໃນ 

ໄລຍະວັນທີ 14-18 ມີຖຸນາ 2012 ທີ່ຜານມາ, ເຈ້ົາໜາທີ່ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດເດີນທາງໄປພື້ນທີ່ເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນ ໃນ 
ປະເທດລາວ ແລະ ໄດສາພາດປະຊາຊົນຈາກ 77 ຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູໃນ 15 ບານທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກ່ສາງ 
ເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ (Uເບ່ິງບົດຊອນທາຍ 1U). P9F

10 
Pໃນນ້ັນມີໜ່ຶງບານແມນໄດຖືກຍົກຍາຍອອກຈາກເຂດກ່ສາງໄປອາໄສຢູບອນໃໝ 

ແລວ. ແນນອນວາພາຍໃນບ່ເທົ່າໃດປີຕ່ໜານ້ີກ່ຈະມີປະຊາຊົນຈານວນບ່ຕ່າກວາ 2,100 ຄົນຈະໄດຖືກຍົກຍາຍຈາກບານ 
ຂອງຕົນເອງຄືກັນ. ຖາວາການກ່ສາງເຂ່ືອນຫາກສາເລັດ ແລະ ເຂດກັກເກັບນ້າຂອງເຂ່ືອນຖືກເກັບນ້າໃຫເຕັມພຽງພເມື່ອ 
ໃດ,P

10F

11
P ຄາດວາເນ້ືອທີ່ທາການຜະລິດກະສິກາຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ 200,000 ຄົນຈະຖືກນ້າຖວມແລະການຈັບປາທາ 

ມະຊາດຂອງເຂົາເຈ້ົາກ່ຈະຫດໜອຍລົງຢາງແນນອນ. ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂ່ືອນ ຊ່ຶງໃນນ້ັນກ່ແມນລວມ ທັງບລິສັດ ຈ. 
ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຂອງໄທ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດໃຫຄ າໝ້ັນສັນຍາເອົາໄວວາ ຈະປຸກສາງເຮືອນຢູ ແລະ 
ຈັດສັນທີ່ຢູອາໄສແຫງໃໝໃຫແກຊາວບານຈານວນໜ່ຶງ, ຈະໃຊຄາຊົດເຊີຍແກປະຊາຊົນຜູທີ່ໄດສູນເສຍຕ້ົນໄມ ແລະ ຮ້ົວ 
ສວນຂອງຕົນ, ແລະ ທັງຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດານວຽກງານໃໝໃຫແກເຂົາເຈ້ົາ.  
 
ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ດ່ັງທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີສະເໜີໃຫເຫັນກ່ຄື ຄາໝ້ັນສັນຍາກ່ຄືຄວາມພະຍາຍາມແກໄຂບັນຫາໃຫແກ 
ຊາວບານຜູໄດຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບລິສັດພັດທະນາໂຄງການຂອງໄທໃຫໄວນ້ັນບ່ໄດຖືກປະຕິບັດຢາງ 
ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພແຕຢາງໃດ. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ບັນຫາການຂາດແຄນອາຫານກາລັງເກີດຂ້ຶນ ຢູໃກກັບເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນ 
ໄຊຍະບູລີ ຍອນວາຊຸມຊົນໃນເຂດໃກຄຽງນ້ັນໄດສູນເສຍໂອກາດໃນການເຂ້ົາໄປທາມາຫາກິນໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແມ 
ນ້າຂອງທີ່ເຂົາເຈ້ົາເຄີຍໄດອາໄສດາລົງຊີວິດມາໃນເມື່ອກອນ. ບັນຫາທີໄ່ດພົບເຫັນລະບຸໄວໃນບົດລາຍງານສະບັບລວມມີ: 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-Main-Final-Report.pdf  
[ຕ່ໄປນ້ີເອ້ີນວາ  ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ ”].  
9 ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາ 18. 
10 

 
ກັບທີ 1 ໄດບັນຈຸຊ່ືບານທີ່ພວກເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມ, ແລະ ບົດຊອນທາຍທີ 1 ເປັນບົດສັງລວມບັນຫາຕາງໆທີຊ່າວບານໄດສະເໜໃີຫເຫັນໃນແຕລະບານ.   

11 ເຂດກັກເກັບນ້າເຂ່ືອນແມນພື້ນທີ່ສວນໜຶ່ງຂອງເຂດເໜືອເຂ່ືອນ ຊຶງເປັນເຂດທີໂ່ຄງການຈະໄດກັກເກັບນ້າໄວເພື່ອບ່ໃຫໄຫຕຼາມປົກກະຕິທາມະຊາດຂອງມັນ. 
ເຂ່ືອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີຈະກັກເກັບນ້າໄວໃນຊວງໄລຍະ 5 ວັນຂ້ຶນເມືອ, ແຕນັກພດັທະນາເຂ່ືອນກຍັ່ງເອ້ີນກັນວາ ເຂ່ືອນໄຟຟາ  ທີດ່າເນີນງານດວຍກະແສນ້າໄຫຼ 
ແລະ ກກັເກັບນ້າໄວໃນໄລຍະສ້ັນ” . 
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ກດິຈະກາຍກົຍາຍຈດັສັນທີຢ່ອູາໄສຂອງເຂດກ່ສາງເຂືອ່ນໄຊຍະບູລ ີໄດລະເມດີກົດໝາຍລາວ. ເປັນທີຊ່າບແລວວາ, ການຍົກ 
ຍາຍຈັດສັນບານແຫງທາອິດອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ໄດມີຂ້ຶນໃນເດືອນມັງກອນ 2012 ແລະ ມາຈົນຮອດ 
ດຽວນ້ີກ່ຍັງເຫັນວາ ວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນທີ່ໄດຖືກຍົກຍາຍໄປນ້ັນຍັງບ່ໄດຮັບການຟື້ນຟູໃຫກັບສູສະ 
ພາບປົກກະຕິໄດ ແລະ ໃນປີ 2013 ຫຼື 2014 ຕ່ໜານ້ີຄາດວາມີອີກເຈັດບານຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນ 
ໃນທານອງດຽວກັນ, ໃນນ້ັນມີຫາບານຈະໄດຍົກຍາຍໄປປະສົມຢູກັບສອງບານເກ່ົາທີ່ເປັນບານຂາດແຄນເນ້ືອທີ່ດິນມາຢູແລວ. 
ປະຊາຊົນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບບ່ໄດຮັບການຊົດເຊີຍຕ່ການສູນເສຍດານການປະມົງ, ການຫອນ-ເຂິງຄາໃນນ້າຂອງ ແລະ ການ 
ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອ່ືນໆ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍຂອງລາວແຕຢາງໃດ. ສະຫບແລວ, ບລິສັດກ່ສາງ 
ແລະ ພັດທະນາເຂ່ືອນ ຈ. ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຂອງໄທໄດລະເມີດມາດຖານທີ່ໄດກ ານົດໄວໃນດ າລັດວາດວຍ 
ການຍົກຍາຍຈັດສັນ ແລະ ການຊົດເຊີຍ ສະບັບປີ 2005 ຢາງໜອຍ 22 ຂ້ ແລະ ສວນມາດຖານອີກຈານວນ 8 ຂ້ທີ ່
ເຫຼືອນ້ັນກ່ພຽງແຕບັນລຸໄດສວນໃດສວນໜ່ຶງເທົ່ານ້ັນ (Uກະລຸນາເບ່ິງບົດຊອນທາຍ 2U). ນອກຈາກນ້ັນ, ລັດຖະບານລາວຍັງ 
ໄດໃຫຄາໝ້ັນສັນຍາວາ ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກວາດວຍການຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນ,P

12 
Pແຕຖາເບ່ິງ 

ໃຫເລິກເຊ່ິງແລວ ຈ່ຶງເຫັນວາລັດຖະບານລາວຍັງລະເມີດມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກP11F

12
P ຫຼາຍດານ (Uກະລຸນາເບ່ິງບົດຊອນ 

ທາຍທ ີ3U).  

ລາວຍງັບບ່ັນລຄຸາໝັ້ນສນັຍາຂອງຕນົຕກ່ານສກຶສາຜນົກະທບົຂວາມຊາຍແດນຈາກໂຄງການ: ເປັນທີ່ຊາບກັນດີແລວວາ 
ຜົນກະທົບຂອງເຂ່ືອນຈະແພຂະຫຍາຍວົງກວາງໄປເຖິງປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທັງສອງປະເທດກາປູເຈຍ 
ແລະ ຫວຽດນາມໄດສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາກຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຂ່ືອນເພີ່ມເຕີມອີກກອນທີ່ຈະມີການຕັດສິນໃຈ 
ດາເນີນການກ່ສາງ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕ່ຄາສະເໜີດ່ັງກາວນ້ີ, ມັນຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານລາວ ຕອງເຄົາຣົບນັບຖືລະບຽບ 
ການທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ຕົກລົງແມນ້າຂອງສະບັບປີ 1995 ແລະ ກົດໝາຍລະຫວາງປະເທດ. ແຕທັງນ້ີທັງນ້ັນ ລັດຖະບານ 
ລາວ ກ່ບ່ໄດປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງຕົນເອງທີ່ໄດໃຫໄວ (Uກະລຸນາເບ່ິງບົດຊອນທາຍ 4U). ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາຂອງ 
ຕົນ, ລັດຖະບານລາວ ຊ້າພັດໄປຢຶດຖືເອົາຜົນການສຶກສາຂ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຈາກເອກະສານທີ່ມີຢູຂອງທີ່ປຶກສາ ໂດຍບ່ໄດ 
ດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ຈະແພຂະຫຍາຍໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບານອອມຂາງຂອງຕົນແຕຢາງໃດ13  

ນກັພດັທະນາໂຄງການບໄ່ດຈັດສນັເວລາໃຫພຽງພເພືອ່ແກໄຂບນັຫາຄວາມບ່ໝັນ້ຄງົດານສະບຽງອາຫານທີເ່ກດີຈາກຜນົກະ
ທບົຂອງເຂືອ່ນໄຊຍະບລູ.ີ ເຖິງວາຈະມີບັນຫາຂ້ຂັດແຍງເກີດຂ້ຶນກ່ຕາມ, ການກ່ສາງເຂ່ືອນກ່ຍັງຄົງດາເນີນຕ່ໄປຕາມການົດ 
ເວລາ. ນັກພັດທະນາໂຄງການວາງແຜນຍົກຍາຍອີກຫາບານພາຍໃນປີໜາ ແລະ ວາງແຜນສາເລັດການກ່ສາງ ປະຕູນ້າຊ່ົວຄາວ 
ເພື່ອລະບາຍນ້າອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2013P13F

14
P ທີ່ຈະມາເຖິງນ້ີ.P

14 
P     ວຽກງານກ່ສາງເຫຼົ່ານ້ີຈະສ່ົງ 

ຜົນກະທົບໃນທາງລົບແກຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານ.  

ຍງັບທ່ນັມວີທິກີານແກໄຂໃດໆເພືອ່ຫດຜອນຜນົກະທບົຈາກເຂືອ່ນໄຊຍະບລູ.ີ 
ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂ່ືອນຍັງບ່ໄດທາການສຶກສາເຖິງຄວາມສຽງທີອ່າດຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາ 
ຫານຢາງແທຈິງ, ແຕຊ້າພັດໄປຮັບປະກັນເອົາໄວວາ ມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບທີ່ນັກພັດທະນາໄດນາສະເໜີໄປນ້ັນ 

                                                             
12 ໃນລະຫວາງວັນທີ 16-17 ກລະກົດ 2012 ທີຜ່ານມາແລວນ້ີ, ທານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊວຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ແຮ ຂອງລາວ ໄດຖະ
ແຫງຼຕ່ຄະນະຜແູທນນັກການທູດທີທ່າການຢຽມຢາມລາວວາ ລັດຖະບານຂອງຕົນຈະນາເອົາ ມາດຖານການຍົກຍາຍຈັດສັນຂອງທະນາຄານໂລກໄປປະຕິບັດໃນ
ໂຄງ ການກ່ສາງເຂືອນໄຊຍະບູລີ. 
13 ກະລຸນາເບ່ິງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການວິໄຈຂອງ P yry ແລະ ການສຶກສາຂອງ CNR ທີ່: 
http://www.internationalrivers.org/blogs/267/p%C3%B6yry-responds-on-its-role-in-the-xayaburi-dam. 
14 “ ຄູກັນນ້າ ຫຼື ເຂ່ືອນປຽນເສ້ັນທາງໄຫຼຂອງນ້າ”  ແມນໂຄງສາງຊ່ົວຄາວທີ່ສາງຂ້ຶນມາເພື່ອປຽນທິດທາງໄຫຂຼອງແມນ້າຈາກເຂດກ່ສາງ ເພື່ອໃຫມີຂ້ສະດວກໃນ
ການກ່ສາງເຂ່ືອນຖາວອນ. 
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ຈະສາມາດນາໃຊໄດດີ. P14F

15 
P ແຕໃນທາງກົງກັນຂາມ, ນັກວິທະຍາສາດປະຈາກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ສູນ 

ນາໆຊາດເພື່ອການຄຸມຄອງສ່ິງແວດລອມ, ແລະ ອົງການ WWF ໄດສະຫບໃຫເຫັນແລວວາ ໃນເວລານ້ີຍັງບ່ປະກົດເຫັນ 
ມາດຕະການແກໄຂບັນຫາເພື່ອຫດຜອນຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການເຂ່ືອນເພື່ອຮອງຮັບດານສະບຽງອາຫານທີ່ຈະສູນເສຍໄປ 
ຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນແມນ້າຂອງ.  

ຄວນຢຸດຕກິດິຈະການການກສ່າງທງັໝົດ ແລະ ການຍົກຍາຍປະຊາຊົນໂດຍທນັທ ີ

ແມນແຕໃນໄລຍະຕ້ົນໆຂອງການກ່ສາງ, ເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີກ່ສະແດງອອກໃຫເຫັນໂດຍທັນທີເຖິງບັນຫາສ່ິງທາທາຍກຽວກັບ
ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານທີຈ່ະເກີດຂ້ຶນຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນຂະໜາດໃຫຍໃນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ຍອນເຫັນໄດ
ບັນຫາຄວາມສຽງທີ່ຕິດພັນກັບການກ່ສາງເຂ່ືອນຄືແນວນ້ີ, ຈ່ຶງມີຄວາມຈາເປັນທີ່ຜູກ່ສາງເຂ່ືອນທຸກຝາຍຈະຕອງຢຸດຕິກິດຈະ 
ກາການຍົກຍາຍທຸກຢາງ ແລະ ເລ່ືອນການກ່ສາງອອກໄປໂດຍດວນ ແລວ ຫັນມາຈັດສັນເວລາໃຫພຽງພເພື່ອດາເນີນການສຶກ 
ສາຜົນກະທົບຂອງເຂ່ືອນໃຫເລິກເຊ່ິງ. ວິທທີາງດ່ັງກາວນ້ີເປັນວິທີທາງດຽວເທົ່ານ້ັນທີລັ່ດຖະບານປະເທດຄູພາຄີໃນຄະນະກາ 
ມາທິການແມນ້າຂອງທັງສ່ີປະເທດຈະສາມາດດາເນີນການແກໄຂບັນຫາຮວມກັນໄດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ເປນັຫຍງັແມນາ້ຂອງຈຶງ່ມຄີວາມສາຄນັຕ່ຄວາມໝັນ້ຄງົດານສະບຽງອາຫານ?  

ແມນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານສາຄັນທີສຸ່ດໃນຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນທີ່ບ່ສາມາດຫາສ່ິງໃດມາ
ທົດແທນໄດ. ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງປີ 2010 ໃຫຮູວາແມ
ນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງປາ, ທີ່ດິນປູກຝັງອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລາຍໄດໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູໃນຂົງເຂດນ້ີຫຼາຍລານ
ຄົນ. ດ່ັງທີ່ບົດລາຍງານການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ (SEA) ໄດລະບຸໃຫຮູວາ, “ໃນເຂດອາງແມນ້າຂອງມີຊຸມ
ຊົນ 70% ເປັນຊາວຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມກີານປະມົງນ້າຈືດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຄວາມໝ້ັນຄົນດານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນ້ີ ແມນລວນແຕຂ້ຶນກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ມີແຫຼ່ງມາຈາກແມນ້າລາ
ເຊເປັນສວນໃຫຍ.P15F

16 
 

 

                                                             
15 ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດການົດໃຫເຫັນຊອງຫວາງຫຼາຍດານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລອມຂອງໂຄງການ. ສວນໃຫຍຊອງຫວາງເຫຼົ່ານ້ີ 
ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການແກໄຂຈາກໂຄງການແຕປະການໃດ. ກະລຸນາເບ່ິງຜົນການທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງປະຈາເດືອນມິນາ 
2011 ກຽວກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟາໄຊຍະບູລີ ຕາມເວັບໄຊຍ່: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Reports/PC-Proj-
Review-Report-Xaiyaburi-24-3-11.pdf  
 
16 ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງອົງການແມນ້າຂອງ, ໜາທີ 16.  
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ຊາວບານອາໄສຢູໃກກັບເຂດທີຕ້ັ່ງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ໄດອະທິບາຍໃຫເຫັນເຖິງວິທທີາງທີຄ່ວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານໄດ 
ເຊ່ືອມໂຍງກັບສາຍແມນ້າຂອງ. ສະຖານທີ່ກ່ສາງເຂ່ືອນແມນຕ້ັງຢູໃນເຂດທີມ່ີພູຫຼາຍໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແລະ 
ຫາງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງມລະດົກໂລກໄປທາງທິດໃຕປະມານ 150 ກິໂລແມັດ. ປະຊາຊົນທີອ່າໄສຢູຕາມສາຍ
ແມນ້າຂອງໃນຂົງເຂດນ້ີ, ສວນໃຫຍແລວ ແມນມີແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍໄດມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ມີອາຊີບທາມາຫາກິນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບານ 15 ແຫງທີ່ຄະນະພວກເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມໃນເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນນ້ັນ, ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາ 
ຫານຂອງເຂົາເຈ້ົາສວນໃຫຍແມນຂ້ຶນກັບ:  

•  ປາ: ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານ້ີປະກອບອາຊີບຫາປາ ແລະ ອາໄສປາເປັນອາຫານປະຈາວັນ ແລະ ບາງເທື່ອ
ກ່ຍັງໄດຂາຍປາສວນໜ່ຶງທີຫ່າມາໄດ. ປາເປັນແຫຼ່ງອາຫານສາຄັນທີມ່ທີາດບາລຸງຮາງກາຍຂອງຊາວບານເຫຼົ່ານ້ີ.  

•  ສວນຄົວແຄມຝັງ່: ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານ້ີມີສວນຄົວແຄມຝັ່ງນ້າຂອງເພື່ອປູກໄມໃຫໝາກ ແລະ ຜັກ
ເພື່ອບລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ.  

•  ທົງ່ນາ: ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານ້ີເຮັດນາ. ທົ່ງນາຫຼາຍຕອນຕ້ັງຢູໃນເນີນພູ ແລະ ບາງຕອນກ່ຕ້ັງຢູໃນເຂດ
ພື້ນທີ່ຕ່າເລາະລຽບຕາມສາຍນ້າ.  

•  ການສັດລຽງ: ມີຫຼາຍຄົວເຮືອນລຽງຄວາຍ, ໄກ, ໝູ, ແລະ ສັດປະເພດອ່ືນໆໃນພື້ນທີເ່ລາະລຽບຕາມສາຍນ້າ.  

•  ຜະລິດພນັປາໄມ: ຫຼາຍຄົວເຮືອນດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຜະລິດພັນຈາກປາໄມທາມະຊາດໃນເຂດອອມແອມແມນ້າ 
ເຊ່ັນ ເຫັດ, ໜ່ໄມ ແລະ ອາຫານປະເພດອ່ືນໆ ລວມທັງໄມປຸກສາງເຮືອນ ແລະ ເຮືອ.  

•  ລາຍໄດ: ໃນຮອບວຽນໜ່ຶງປີ ຫຼາຍຄອບຄົວໄດໃຊເວລາປະມານສອງສາມເດືອນສາງລາຍໄດພິເສດດວຍການຫອນ- 
ເຂິງເອົາຄາໃນແມນ້າຂອງ, ຮວບຮວມເອົາດິນຊາຍ ແລະ ເກັບກຽວເອົາພືດພັນຕາງໆຕາມລາແມນ້າຂອງ ເຊ່ັນ ໄຄຫີນເປັນຕ້ົນ. 
ຄອບຄົວຈານວນໜ່ຶງກ່ພາກັນປູກພືດເສດຖະກິດເຊ່ັນ ໄມສັກ, ສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນຕາມເນີນພູໃກກັບແມນ້າຂອງເພື່ອເປັນ
ເສດຖະກິດເສີມ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ເຂດຍົກຍາຍຈັດສັນສາລັບບານຫວຍຊວຍ 
 

3. ບນັຫາຄວາມໝັນ້ຄງົດານສະບຽງອາຫານໃນບານຍກົຍາຍແຫງທາອດິ  

ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ໄດທາການຍົກຍາຍຈັດສັນບານແຫງທາອິດ ຄື ບານຫວຍຊວຍ ໃນເດືອນມັງກອນ 
2012. ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດໄປຢຽມຢາມບານແຫງດ່ັງກາວໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມີການຍົກຍາຍບານ
ນ້ີມາໄດຫົກເດືອນ ແລະ ໄດບັນທຶກເຫດການຕາງໆທີເ່ປັນບັນຫາຂ່ົມຂູຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານຂອງຊາວບານ. 
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ການສືບຄ້ົນຫາຄວາມຈິງຂອງນັກຂາວໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່ ທີ່ມີຂ້ຶນໃນເດືອນກລະກົດຜານມາແລວນ້ັນ ຍັງໄດບັນທຶກ
ບັນຫາທີເ່ປັນໄພຂ່ົມຂູ ຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃນເຂດບານຍົກຍາຍດ່ັງກາວໄວເຊ່ັນດຽວກັນ. P16F

17  
ບານຫວຍຊວຍ

ປະກອບດວຍ 65 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມປີະຊາກອນທັງໝົດ 333 ຄົນ ຊ່ຶງ ບານເກ່ົາຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດຕ້ັງຢູໃກກັບລານ້າຂອງ ເຊ່ິງໜາ
ກັບທີ່ຕ້ັງເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ. ມາຮອດດຽວນ້ີ ກິດຈະການກ່ສາງເຂ່ືອນໄດກວາດລາງ ແລະ ທາລາຍທີ່ດິນ, ປາໄມ 
ແລະ ຮ້ົວສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງໃກກັບບານປະຊາຊົນ ທີ່ເຄີຍມມີາ ແລະ ອຸດົມສົມບູນຄ້ັງໜ່ຶງໃນເມື່ອກອນ. ປະຊາ ຊົນທັງ
ໝົດບານໄດອົບພະຍົບອອກຈາກບານໄປຕ້ັງຖິ່ນຖານຢູແຫງໃໝໃກກັບເມືອງໄຊຍະບູລີ ຊ່ຶງຫາງຈາກແມນ້າຂອງປະ ມານ 17 
ກິໂລແມັດ. P17F

18 
Pໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່ ລາຍງານໃຫຮູວາ ທາງການລາວ ແລະ ນັກພັດທະນາເຂ່ືອນແຈງຂາວການຍົກຍາຍ

ໃຫຊາວບານຊາບພຽງແຕສອງສາມວັນລວງໜາກອນການຍົກຍາຍ. ຢູບານໃໝໃນປະຈຸບັນນ້ີ ຊາວບານຍັງຂຸນຂຽວຊອກຫາ 
ບອນທາມາຫາກິນເພື່ອທົດແທນໃນສ່ິງທີ່ພວກຕົນເຄີຍໄດຮັບຈາກແມນ້າໃນເມື່ອກອນ. 

 
ໃນສະຖານທີ່ຕ້ັງບານເກ່ົາຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ປະຊາຊົນອາໄສທາການຜະລິດ
ເຂ້ົາປາອາຫານໃນພື້ນທີທ່ານາ ແລະ ຮ້ົວສວນແຄມນ້າຂອງຕົນເອງ. 
ນອກນ້ັນ, ກ່ຍັງຫາປາ ແລະ ເກັບກຽວເອົາໝາກໄມ, ເຫັດ ແລະ ຜະ 
ລິດພັນໄມຈາກປາເປັນປະຈາທຸກມື້. ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງມີລາຍໄດພິ
ເສດຈາກການຫອນ-ເຂິງຄາ, ປູກສາລີ ແລະ ພືດພັນຕາງໆເພື່ອຂາຍ.  
 

ການສູນເສຍການປະມງົ  

ຊາວບານໄດພົບບັນຫາຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການຫາປາໃນເຂດທີ່ຕ້ັງບານໃໝຂອງຕົນ. ເຂົາເຈ້ົາຖືກຍົກຍາຍໄປຢູຫາງໄກຈາກ
ແມນ້າຂອງ ແລະ ສວນຜູໄປຫາປາກ່ບ່ສາມາດໄປທຸກວັນໄດຄືເກ່ົາເມືອຫຼັງ. ຊາວບານສາມາດຫາປາໄດໃນສາຂາແມນ້າຂອງທີ່
ບ່ໄກຈາກບານພເທົ່າໃດ ແຕກ່ບ່ໄດຫຼາຍ. ນັກພັດທະນາເຂ່ືອນບ່ໄດໃຊຄາຊົດເຊີຍແກຊາວບານໃນການສູນເສຍການປະມົງ 
ຂອງຂົາເຈ້ົາຕາມຂ້ການົດກົດໝາຍຂອງລາວ. P18F

19 
Pມາເຖິງປະຈຸບັນນ້ີ, ນັກພັດທະນາເຂ່ືອນກ່ຍັງບ່ທັນໄດຈັດຫາແຫຼ່ງອາຫານສາ 

ຄັນມາທົດແທນໃຫແກຊາວບານເລີຍ.  

                                                             
17 ໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່, “ ສາລັບຊາວຊົນນະບົດທອງຖິ່ນໄຊຍະບູລີແລວ ເຮືອນບ່ແມນປັດໃຈຕັດສິນຕ້ົນຕໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນ,  5 ກລະກົດ 
2012, http://www.bangkokpost.com/news/investigation/306038/new-home-not-where-the-heart-is-for-xayaburi-locals. 
18 ບານຍົກຍາຍດຽວນ້ີແມນມີຊ່ືວາ ບານນາຕໃໝ. ອີງຕາມລະບຽບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປີ 2005 ຂອງດາລັດວາດວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍາຍຈັດສັນ, 
“[ຜໄູດຮັບຜົນກະທົບ] ທີດ່າລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຂະແໜງບລິການ ຫຼື ການລາສັດ, ການເກັບກ ູຫຼື ສັບຊາວຊັບພະ ຍາກອນທາມະຊາດຈະຕອງໄດຮັບການຊົດ
ເຊີຍຕ່ຄາສູນເສຍໂອກາດທາງດານເສດຖະກິດອັນເກີດມາຈາກການກ່ສາງໂຄງການດວຍເງິນສົດ ລວມທັງ ວັດຖສ່ິຸງຂອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຟື້ນຟູ
ເສດຖະກິດ ການເປັນຢູຂອງຜໄູດຮັບຜົນກະທົບໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບດີກວາ ຫຼື ຢາງໜອຍກເ່ທົ່າທຽມກັບລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາກອນ
ການກ່ສາງໂຄງ ການ.” ກະລຸນາເບ່ິງ ໝວດທີ 7 ໃນມາດຕາທີ 22 ຂອງດາລັດ.  
19 ອີງຕາມລະບຽບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປີ 2005 ຂອງດາລັດວາດວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍາຍຈັດສັນ,  [ຜູໄດຮັບຜົນກະທົບ] ທີ່ດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຂະແໜງບລິການ ຫຼື 
ການລາສັດ, ການເກັບກູ ຫຼື ສັບຊາວຊັບພະ ຍາກອນທາມະຊາດຈະຕອງໄດຮັບການຊົດເຊີຍຕ່ຄາສູນເສຍໂອກາດທາງດານເສດຖະກິດອັນເກີດມາຈາກການກ່ສາງໂຄງການດວຍ
ເງິນສົດ ລວມທັງ ວັດຖຸສ່ິງຂອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດການເປັນຢູຂອງຜູໄດຮັບຜົນກະທົບໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບດີກວາ ຫຼື ຢາງໜອຍກ່ເທົ່າທຽ
ມກັບລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາກອນການກ່ສາງໂຄງການ.  ກະລຸນາເບ່ິງ ໝວດທີ 7 ໃນມາດຕາທີ 22 ຂອງດາລັດ.  
 

ຢບູານໃໝໃນປະຈບຸນັນີ,້ ພວກເຮາົມຄີວາມກງັ 
ວນົນາອາຫານ ແລະ ລາຍໄດ. ຢູບານເກົາ່ພວກ 
ເຮາົສາມາດຊອກຫາອາຫານ ແລະ ລາຍໄດໆ 
ຫາຼຍກວາຢບູານໃໝນີ.້  
- ຊາວບານຫວຍຊວຍ 
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ການສູນເສຍທີ່ດນິກະສກິາ  

ບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນໄດຕົກລົງເຫັນດີຈັດຫາທີ່ດິນກະສິກາໃຫແກຄອບຄົວຍົກຍາຍຄອບຄົວລະ 2 ເຮັກຕາ ໂດຍທຽບກັບພື້ນ
ທີ່ດິນກະສິກາທີເ່ຂົາເຈ້ົາມໃີນບານເກ່ົາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແຕຕ່ມາພາຍຫຼັງ, ທາງບລິສັດໄດປ້ິນຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈສະໜອງເນ້ືອທີ່

ດິນກະສິກາໃຫເຂົາເຈ້ົາຄອບຄົວລະ  0.75 ເຮັກຕາເທົ່າ
ນ້ັນ ຊ່ຶງຊາວບານເຫັນວາບ່ພຽງພແກການປູກຜັງເພື່ອໃຫ
ກຸມຄອບຄົວໄດ. ຈົນມາເຖິງເດືອນມີຖຸນາ 2012, ທາງ
ບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນກ່ຍັງບ່ທັນໄດສະໜອງເນ້ືອທີດິ່ນກະ 
ສິກາໃໝໃຫແກຊາວບານເລີຍ. ທາງບລິສັດມແີຜນ 
ການສັບຊາວພື້ນທີ່ກະສິກາໃຫແກຊາວບານ, ແຕບັນຫາ
ກ່ຄືວາການປູກຜັງສາລັບປີນ້ີ ເຫັນວາມັນຫຼ້າສວາຍໄປ
ແລວ.  

ຊາວບານໄດລາຍງານໃຫຮູວາ ສວນທີ່ທາງບລິສັດຈັດ
ຫາໃຫໃກກັບເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນມເີນ້ືອທີ່ນອຍແລະ 
ບ່ອຸດົມສົມບູນຄືກັບເນ້ືອທີ່ສວນໃນບານເກ່ົາ ຂອງເຂົາ
ເຈ້ົາຍອນວານ້າທີ່ບລິສັດສະໜອງໃຫເພື່ອໃຊ ໃນການ
ປູກຜັງນ້ັນເປັນນ້າເຈືອປົນ ກັບທາດເຄມບີາບັດ ນ້າ ທີ່ມີ
ທາດຝຸນພຽງເລັກໜອຍ. ນອກຈາກນ້ັນ ຊາວບານຍັງ
ຕອງໄດຈາຍຄານ້າປູກຜັງ ຊ່ຶງບ່ຄືກັບຢູບານເກ່ົາຊາວ 
ບານໄດນ້າມາຈາກພູທີອຸ່ດົມສົມບູນ ດວຍຝຸນທາມະ
ຊາດ ແລະ ກ່ບ່ໄດເສຍຄາໃຊຈາຍໃດໆ. ການຈາຍຄາ
ນ້າຄືແນວນ້ີ ເປັນສ່ິງທີ່ຊາວບານອາໄສຢູໃນເຂດບານ
ຍົກຍາຍຈັດສັນ ບ່ເຄີຍຄາດຄິດມາກອນໜາວາຈະມີສ່ິງ

ນ້ີເກີດຂ້ຶນ. ຊາວບານຍັງໄດບອກໃຫຮູວາເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ທັນໄດຮັບຄາຊົດເຊີຍຕ່ການສູນເສຍສວນແຄມຝັ່ງຂອງເຂົາເຈ້ົາເທື່ອ. 
ທາງບລິສັດສາງເຂ່ືອນໄດບອກຊາວບານວາເຂົາເຈ້ົາຍັງສາມາດກັບໄປທາມາຫາກິນໃນພື້ນທີ່ເຂດບານເກ່ົາຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດຢູ. 
ແຕຄວາມເປັນຈິງແລວນ້ັນ, ຊາວບານຫຼາຍຄົນໄດສູນເສຍທີ່ດິນຂອງຕົນເອງໄປຍອນກິດຈະກາການກ່ສາງໃນເຂດທີ່ຕ້ັງເຂ່ືອນ 
ແລະ ດຽວນ້ີເຂົາເຈ້ົາກ່ໄດຖືກຜັກດັນໃຫຍົກຍາຍໜີໄປຢູແຫງໃໝທີໄ່ກເກີນກວາຈະສາມາດທຽວໄປນາໃຊເນ້ືອທີ່ດິນທີມ່ີ 
ເຫຼືອຢູຈາກກິດຈະກາການກ່ສາງໄດເປັນປົກກະຕິຄືເກ່ົາແລວ. ຊາວບານຈານວນໜ່ຶງກ່ໄດກັບຄືນໄປອາໄສຢູໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິ 
ກາໃນບານເກ່ົາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີບ່່ໄດກັບຄືນຍອນວາທາງບລິສັດບ່ອະນຸຍາດໃຫເຂົາເຈ້ົານາໃຊເສ້ັນທາງ
ເຂ້ົາໄປຫາເຂດທີ່ຕ້ັງເຂ່ືອນລາໆ.  

 
ມນູຄາການສາງເຮືອນ  

ຕາມທີໄ່ດໃຫຄາໝ້ັນສັນຍາເອົາໄວ, ທາງບລິສັດໄດປຸກສາງເຮືອນໃໝໃຫແກຄອບຄົວຍົກຍາຍຈັດສັນ. ແຕເຮືອນໃໝນ້ັນ
ນອຍກວາເຮືອນເກ່ົາຂອງຊາວບານຫຼາຍຄົນ. ເຮືອນທີ່ທາງບລິສັດປຸກສາງໃຫຊາວບານນ້ັນແມນມີແຕຊ້ັນເທິງເທົ່ານ້ັນ, ສວນ 
ວາກອງຕະລາງເຮືອນນ້ັນທາງບລິສັດບ່ໄດສາງຫຍັງໃຫເຂົາເຈ້ົາ. ຊາວບານຈານວນໜ່ຶງໄດຈ່ົມວາຍອນບ່ພໃຈທີ່ບລິສັດນາໃຊ
ໄມບ່ແຫງເພື່ອຟາວຟັ່ງປຸກເຮືອນໃຫສາເລັດ ແລະ ມາຮອດດຽວນ້ີໄມທີ່ນາມາໃຊໃນເຮືອນນ້ັນເກີດການຄົດງ ແລະ ແຕກ 
ລາວ. ຊາວບານບາງຄົນກ່ສະແດງຄວາມບ່ພໃຈຍອນວາໄມໃນເຮືອນຂອງຕົນເປັນເກີດມີມອດແມງ. ມາຮອດເດືອນມີຖຸນາ 
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2012, ຄົວເຮືອນຂອງຊາວບານສວນໃຫຍກ່ໄດ ສາງພື້ນກອງຕະລາງເຮືອນ ຂອງຕົນເອງສາເລັດດວຍທຶນຮອນຂອງຕົນເອງ 
ທີ່ໄດມາຈາກການຊົດເຊີຍໃນການຍົກຍາຍຈັດສັນເປັນສວນໃຫຍ. ຕົວ ຢາງມີຄອບຄົວໜ່ຶງໄດເວ້ົາວາພວກເຂົາໄດຮັບເງິນຊົດ
ເຊີຍຈາກບລິສັດພັດທະນາເຂ່ືອນທັງໝົດ 50 ລານກີບ (ປະມານ 6,000 ດອນລາສະຫະລັດ), ແຕຈາເປັນຕອງໄດນາໃຊເງິນ
ສວນໜ່ຶງປະມານ 30 ລານກີບເພື່ອສືບຕ່ສາງເຮືອນຂອງພວກເຂົາໃຫສາເລັດ.  
 

ຄາຄອງຊບີໃນບານຍົກຍາຍຈັດສນັ ຂອງຊາວບານສງູກວາຄາຊົດເຊີຍທີທ່າງບລິສດັສະໜອງໃຫ?  

ຊາວບານໄດຮັບຄາຊົດເຊີຍຈາກບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນໜອຍກວາຈານວນທີໄ່ດ ໃຫຄາໝ້ັນສັນຍາເອົາໄວ. ນອກຈາກນ້ັນ ກ່ຍັງ
ປະສົບກັບບັນຫາຄາໃຊຈາຍເພີ່ມອ່ືນໆທີ່ຊາວບານ ບ່ໄດຄາດຄິດມາກອນ. ຈົນຮອດເດືອນມີຖຸນາ 2012 ທີ່ຜານມາແລວນ້ັນ, 
ຫຼາຍຄົວເຮືອນກ່ບ່ທັນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ຄາເສຍຫາຍແກທີດິ່ນ ແລະ ສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງຕົນ. ຫຼາຍຄົນໄດຮອງທຸກວາຄາ
ຊົດເຊີຍຕ້ົນໄມໃຫໝາກ ແລະ ສວນໄມສັກທີ່ໄດຮັບຈາກບລິສັດນ້ັນບ່ຍຸຕິທາ ແລະ ບ່ສົມສວນກັບຂະໜາດ ແລະ ມູນຄາໃນ
ທອງຕະລາດປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຊາວບານກ່ບ່ໄດຮັບຄາຊົດເຊີຍໃດໆຕ່ການສູນເສຍການປະມົງ ແລະ ໂອກາດໃນການ
ຫອນ-ເຂິງຄາໃນລານ້າຂອງທີເ່ຂົາເຈ້ົາເຄີຍມລີາຍໄດມາໃນເມື່ອກອນ. ຊາວບານຫຼາຍຄົນໃນເມື່ອກອນເຄີຍມີລາຍໄດພເິສດ

ໃນແຕລະປີຈາກການປະມົງ. ໃນເຂດຍົກຍາຍຈັດ
ສັນບານໃໝ, ບລິສັດໄດສັນຍາວາຈະສະໜອງແຫຼ່ງ 
ລາຍໄດຕາງໆໃຫກັບຊາວບານ ແຕບລິສັດກ່ໄດສະ 
ໜອງທາງເລືອກໃນການສາງລາຍໄດໃຫແຕລະຄອບ 
ຄົວພຽງແຕດານດຽວເທົ່ານ້ັນເຊ່ັນ ການລຽງເປັດ, 
ລຽງໝູ ຫຼື ການປູກເຫັດເທົ່ານ້ັນ. ຫຼາຍຄອບຄົວ
ຕອງຮັບພາລະໃນການຊ້ືສະບຽງດວຍຕົນເອງ. ໂດຍ
ລວມແລວ, ແຫຼ່ງລາຍໄດແຫຼ່ງດຽວດ່ັງ ກາວມານ້ີ 
ບ່ສາມາດ ຊວຍໃຫຊາວບານສາງລາຍຮັບໄດພຽງພຕ່
ຄວາມຕອງການ ຂອງຄົວເຮືອນເຂົາເຈ້ົາ. ໃນເດືອນ
ມີຖຸນາ 2012, ຊາວບານຫຼາຍຄົນຍັງບ່ທັນມີອາຊີບ
ໝ້ັນຄົງ ແລະ ສວນໃຫຍກ່ປະປອຍເວລາຂອງຕົນ

ໃຫເສຍໄປລາໆໂດຍບ່ມີວຽກຫຍັງເຮັດ.ຄອບຄົວຈານວນໜ່ຶງກ່ຈາເປັນຕອງໄດຂາຍສັດລຽງ ທີ່ມີເຫຼືອຢູ ຂອງຕົນອອກ ແລະ 
ເກີດເປັນໜ້ີເປັນສິນຄຸມເຄືອ.  

ທາງບລິສັດໄດຈາຍເງິນຄາຄອງຊີບໃຫແກຊາວບານແຕລະ  
ຄົນເປັນລາຍເດືອນໆລະ 120,000 ກີບ (ປະມານ 14 
ດອນລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຄ້າຊູການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາ
ເຈ້ົາ. ຍັງບ່ພຽງແຕເທົ່ານ້ັນ, ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີຊ່າວບານ
ບ່ໄດຄາດ ຄິດມາກອນກ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດໃຫຄາຄອງ
ຊີບໃນບານໃໝຂອງເຂົາເຈ້ົາຖີບຕົວສູງຂ້ຶນ. ຄຽງຄູກັບຄາ
ໃຊຈາຍເຂ້ົາໃນການປຸກສາງເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫສາເລັດ
ແລວ, ຊາວບານຍັງຕອງໄດຈາຍຄານ້າດ່ືມຂອງຕົນ ແລະ 
ຈາຍຄາເດີນທາງໄປຕະລາດໃນເມືອງເພື່ອຊ້ື ແລະ ຂາຍ
ສິນຄາ. ທາງບລິສັດຍັງໄດສັນຍາກັບຊາວບານວາຈະຈາຍ
ຄາໄຟຟາໃນປີທາອິດໃຫແກເຂົາເຈ້ົາ, ແຕຫຼັງຈາກການ
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ຍົກຍາຍຈັດສັນແລວ ທາງບລິສັດກ່ໄດປຽນໃຈໃໝ ແລະ ຈາຍໃຫພຽງແຕເດືອນດຽວເທົ່ານ້ັນ. ຊາວບານໄດພາກັນປະຕິເສດ
ຈາຍຄາໄຟຟາ. ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012, ຊາວບານຍັງໄດສືບຕ່ເຈລະຈາກັບບລິສັດເພື່ອສະເໜີໃຫບລິສັດດາເນີນການໃນທາງ
ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ດີກວາ. ຢູບານເກ່ົາຂອງຕົນ, ຊາວບານມີເງື່ອນໄຂຊົມໃຊໄຟຟາລາຄາຖືກ ແລະ ສາມາດຜະລິດທົດແທນ
ຄືນໄດດວຍເຄ່ືອງກາເນີດກະແສໄຟຟາຂະໜາດນອຍຕິດຕ້ັງໃນສາຂາແມນ້າຂອງ (ກະລຸນາເບ່ິງຮູບລະບົບພະລັງງານຈຸລະ
ພາກຢູດານຂວາມ)ື. ແມນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອັນມະຫາສານທີບ່່ເກີດຄາໃຊຈາຍໃດໆທັງສ້ິນ.  

ໃນທີສຸ່ດແລວ, ຊາວບານກ່ຕົກຢູໃນສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຕອງອີງອາໄສເງິນເປັນຫຼັກ ໂດຍທີ່ຊາວບານເອງຂາດເງິນ ຫຼື ຊັບພະ 
ຍາກອນພຽງພແກການຢ່ັງຊີບຂອງຕົນຕ່ໄປ. ກົດໝາຍຂອງລາວ ໄດເລ່ັງທວງໃຫທາງບລິສັດຕອງຟາວຮີບຮອນ ຟື້ນຟູການດາ 
ລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີຖ່ືກຍົກຍາຍໃຫກັບຄືນສູສະພາບປົກກະຕິຄືດ່ັງທີ່ເປັນມາໃນເວລາກອນມີໂຄງການ. ຜົນຂອງການສາ 
ພາດປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຢູໃນເຂດຍົກຍາຍຈັດສັນໃໝນ້ັນເຫັນວາ ບ່ມີຄົນໃດມີຊີວິດການເປັນຢູດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.  
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ແຜນທີບ່ານຢຽມຢາມ 
ໃນລະຫວາງວັນທີ 14-18 ມິຖຸນາ 2012, ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດສາພາດ 77 ຄົວເຮືອນ 77 ໃນບານ 15 ແຫງທ່ີໄດ
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນ (ຕາມບັນຊີບານແຕທິດໃຕໄປຫາທິດເໜືອ): ຫວຍຊວຍ (ໄດຍົກຍາຍແລວ), ປາກ
ເນີນ, ໂຄກໃຫຍ, ຫວຍຮີບ, ຫວຍຊອງ, ປາກມອນ, ປາກຄອນ, ໂຄກຕົມ, ຫວຍຂົວ (ມີໝາຍ ແຕບ່ໄດໃສເຄ່ືອງໝາຍໃນ
ແຜນທ່ີ), ປາກຮາວ, ວັງສາ/ປາກແຫງ, ປາກໂພ, ປາກລຸມ ແລະ ສະເລ່ືອນ 
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4. ໄລຍະການກສ່າງເຂືອ່ນຈະສົງ່ຜນົກະທບົຕຄ່ວາມໝັນ້ຄງົດານສະບຽງອາຫານຄແືນວໃດ  

ອີງຕາມແຜນການກ່ສາງ, ເຂ່ືອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີມີການົດເວລາການກ່ສາງໃຫສາເລັດ ແລະ ດາເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟາ 
ພາຍໃນປີ 2019. ແມນແຕຍັງບ່ທັນຮອດເວລານ້ັນເທື່ອກ່ຕາມ ແຕກ່ມັນກ່ສະແດງໃຫເຫັນແລວວາ ບັນຫາຄວາມບ່ໝ້ັນຄົງ
ດານສະບຽງອາຫານມທີາທວີານັບມືນັ້ບຈະເພີ່ມທະວີ ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຫາກວາໂຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນຍັງດາເນີນຕ່ໄປ. ເຮົາສາມາດ
ຄາດການເອົາໄວໄດເລີຍວາໃນຊວງໄລຍະເຈັດປີຕ່ໜາຖາໂຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນຫາກຍັງດາເນີນການຢູຕ່ໄປ ພວກເຮົາຈະປະ 
ສົບບັນຫາກັບຜົນກະທົບທີ່ຮາຍແຮງດ່ັງຕ່ໄປນ້ີ.  

ຜນົກະທົບຂວາມຊາຍແດນໄປຍງັປະເທດເພືອ່ນບານກາປເູຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ, ນັກພັດທະ 
ນາເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີໄດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພາຍໃນສະເພສະລັດສະໝີ 10 ກິໂລແມັດຈາກຈຸດທີ່ຕ້ັງຂອງເຂ່ືອນໄປ 
ຫາເຂດລຸມນ້າເທົ່ານ້ັນ. ແຕຜົນກະທົບຕ່ ເຂດລຸມເຂ່ືອນ ມີ 
ແນວໂນມຂະຫຍາຍເລິກເຂ້ົາໄປໃນປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ 
ແລະ ຫວຽດນາມເຖິງຫຼາຍຮອຍກິໂລແມັດນັບແຕເດືອນເມສາ 
2011 ເປັນຕ້ົນມາ, ລັດ ຖະບານປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ 
ຫວຽດນາມໄດພະຍາຍາມສະເໜີໃຫຝາຍລາວດາເນີນການປະ
ເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະມີຂວາມຊາຍແດນ, ແຕຂ້ສະເໜີ
ດ່ັງກາວນ້ີກ່ບ່ໄດຮັບການຕອບສະໜອງແຕຢາງໃດ. ມາຮອດ
ເດືອນກລະກົດ 2012, ຝາຍລັດ ຖະບານລາວ ໄດຖະແຫຼງຕ່
ຄະນະຜູແທນລັດຖະບານຕາງປະເທດທີເ່ດີນທາງມາຢຽມຢາມ
ລາວວາ ບ່ເຫັນມຄີວາມຈາເປັນໃດໆທີ່ຈະດາເນີນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນ. P19F
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ຜນົກະທົບຈາກການຍກົຍາຍຈດັສັນ  

ຄາດວາພາຍໃນປີ 2013 ຫຼື 2014 ນ້ີ, ບານທັງໝົດປະມານ 7 ແຫງຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ. 
ທາງບລິສັດໄດວາງແຜນຍົກຍາຍຈັດສັນບານ 5 ແຫງເພື່ອຈັດສັນໃຫໄປຢູຮວມກັບສອງບານອ່ືນ. ໃນອີກບ່ນານນ້ີ, ທາງໂຄງ 
ການກ່ຈະໄດຍົກຍາຍສາມບານໄປຢູໃນເຂດຫວຍຮິບ ແລະ ອີກສອງບານກ່ຈະໄດຍາຍໄປຢູເຂດປາກມອນ. ໃນໄລຍະທາຍ
ຂອງການກ່ສາງໂຄງການ, ຄາດວາປະຊາຊົນທັງໝົດປະມານ 2,100 ຄົນຈະຖືກຍົກຍາຍຈາກບານຂອງຕົນໄປຕ້ັງຖິ່ນຖານຢູ
ແຫງໃໝ. ຊາວບານບ່ມີສິດ ແລະ ໂອກາດທີຈ່ະໄດສະແດງຂ້ຄິດເຫັນໃດໆຂອງຕົນຕ່ກັບແຜນການຍົກຍາຍບານຂອງໂຄງ 

                                                             
20 ເບ່ິງ http://www.internationalrivers.org/blogs/267/testing-the-waters-laos-pushes-xayaburi-dam-to-critical-
point.  
 

 

"ພວກເຮາົປາດຖະໜາຢາກເຫນັການພດັທະນາ, ແຕພວກ 
ເຮາົເຂົາ້ໃຈວາບນັຫາທີເ່ກດີຂຶນ້ກບັພວກເຮາົໃນເວລານີ ້
ມນັບ ່ ແມນການພດັທະນາແຕຢາງໃດ. ພວກເຮາົເປນັ 
ຊາວຊນົນະ ບດົ, ຈະເວົາ້ຫຍງັສະເໜຫີຍງັອອກໄປ ກບ່ ່
ເປນັຜນົດກີບັ ພວກເຮາົ ເຊິງ່ມນັບຕ່າງຫຍງັກບັໝາເຫົາ່ຊາງ. 
ດງັນັນ້, ບນັຫາ ຂຂ້ອງໃຈ ແລະ ຄວາມກງັຂອງພວກ ເຮາົມ ີ
ຈະບຊ່ວຍໃຫເກດີ ການປຽນແປງຫຍງັແກພວກເຮາົ." 
- ຊາວບານຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລ ີ
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ການ. ການຍົກຍາຍຈັດສັນບານ ບ່ພຽງແຕເປັນບັນຫາກະທົບແກຊາວບານຜທູີ່ຖືກຍົກຍາຍຈາກບານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ
ໄປເທົ່ານ້ັນ ແຕຫາກຍັງເປັນຜົນກະທົບຕ່ຊາວບານທີ່ຈະຮັບເອົາຜູຍົກຍາຍເຂ້ົາໄປຢູຮວມໃນບານຂອງຕົນນາອີກດວຍ. ຊາວ 
ບານຫວຍຮິບ ແລະ ບານປາກມອນ ຊ່ຶງເປັນບານເຈ້ົາພາບຮັບເອົາຜູຍົກຍາຍຈາກເຂດເຂ່ືອນມາຮວມອາໄສຢູໃນບານຂອງ
ຕົນນາ ນ້ັນກ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວາຈະມີການຍາດແຍງອາຫານການກິນກັນຫຼາຍເພີ່ມຂ້ຶນ ຍອນພື້ນທີ່ດິນມີໜອຍ. ພອມ
ດຽວກັນນ້ັນ ການຍົກຍາຍເອົາຫຼາຍບານມາໂຮມໃນເຂດດຽວກັນ ກ່ຈະເຮັດໃຫປະຊາກອນຫຼາຍຂ້ຶນກວາເກ່ົາ ແລະ ເປັນທີ່
ແນນອນວາ ຈະເຮັດໃຫເກີດບັນຫາການນາໃຊຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າທີ່ມໜີອຍມາກອນແລວໃນເຂດອອມຂາງ
ຫຼາຍຂ້ຶນ. ທັງສອງບານດ່ັງກາວນ້ັນຕ້ັງຢູໃນເຂດພູເຂົາເນີນຊັນ ທີ່ບ່ມີພື້ນທີໃ່ດພທີ່ຈະສາມາດສັບຊາວໃຫເປັນພື້ນທີທ່ານາໄດ
ເພີ່ມອີກແລວ. ຜານມານັກພັດທະນາເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ ໄດໃຫການຊົດເຊີຍແກປະຊາຊົນໃນສອງບານດ່ັງກາວ ທີ່ຈະຮັບເອົາ
ປະຊາຊົນຍົກຍາຍຈາກບານອ່ືນມາອາໄສຢູນາ ໃນຈານວນຈາກັດ ແລະ ໜອຍຫຼາຍ. ໃນເວລານ້ີ, ທາງໂຄງການພັດທະນາ
ເຂ່ືອນກາລັງດາເນີນການຫຍັບຍາຍເອົາຫຼາຍຄົວເຮືອນໃນສອງບານນ້ີອອກຈາກທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາເພື່ອຈັດສັນພື້ນທີໃ່ຫແກ
ຊາວບານທີຖ່ືກຍົກຍາຍອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນ ແລະ ຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານ້ີກ່ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ, ເຮືອນຢູອາໄສ ຫຼື 
ທີ່ດິນແຫງໃໝຈາກໂຄງ ການແຕຢາງໃດ..  

 
ຜນົກະທບົຈາກອທຸກົກະໄພ 
 
ໃນຈານວນບານທັງໝົດທີ່ທາງອົງການແມນ້າສາກົນພວກ
ເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມນ້ັນ ຈະເຫັນໄດວາສວນຄົວແຄມຝັ່ງ
ນ້າ, ສວນໄມສັກ ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກາຂອງເຂົາເຈ້ົາ ທັງ
ໝົດຈະຖືກນ້າຈາກເຂ່ືອນ ຖວມ. ເຖິງວາໃນເວລານ້ີຍັງບ່
ທັນມີຕົວເລກແນ ນອນກ່ຕາມ ແຕເປັນທີ່ແນນອນແລວວາ 
ຢາງໜອຍສຸດກ່ມີຄົວເຮືອນຈາ ນວນໜ່ຶງໃນບານທີ່ອາໄສຢູ
ໃກກັບແມນ້າຂອງ ຫຼື ສາຂາແມນ້າຂອງນ້ັນຈະຖືກນ້າ
ຖວມຢາງແນນອນ. ບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນໄດໃຫຂາວສັບສົນ
ແກຊາວບານກຽວກັບຜົນກະທົບທີຄ່າດວາຈະເກີດຂ້ຶນຈາກ
ເຂ່ືອນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ທາງບລິສັດຍັງໄດສະເໜີ ໃຫຢາງ
ໜອຍ ສອງຄົນທີ່ຢູໃນຄະນະບານເຊັນຮັບຮອງກັບບລິ 
ສັດວາທາງບລິສັດຈະບ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ຜົນເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນລະດັບເໜືອໜານ້າເຂ່ືອນ 275 ແມັດ ພາຍຫຼັງການ
ກ່ສາງເຂ່ືອນສາເລັດແລວ. ຂ້ມູນທັງໝົດທີ່ກາວມານ້ັນລວນແລວແຕເຮັດໃຫຊາວບານທີ່ຈະໄດຍົກຍາຍເກີດຄວາມສັບສົນ 
ແລະ ບ່ຮູເລີຍວາເມື່ອຍົກ ຍາຍໄປແລວຊາວບານຈະໄດຮັບການຊົດເຊີຍແນວໃດແດ, ແລະ ກ່ບ່ໝ້ັນໃຈໄດວາຈະໄດຮັບການ
ຊົດເຊີຍພຽງພແກການຟື້ນຟູຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາຫຼືບ່. 
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ຜນົກະທົບຕກ່ານປະມງົ 

  

ນາມາໃຊແທນເສ້ັນທາງເຄ່ືອນຍາຍຂອງປານ້ັນຈະໃຊງານບ່ໄດ ແລະ ຈາກນ້ັນກ່ຈະເຮັດໃຫປາຕາຍເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ. P20F

21 

Pຊາວບານຍັງມຄີວາມສະບາຍໃຈວາຫຼັງຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນສາເລັດແລວ ພວກຕົນເອງຍັງຈະສາມາດສືບຕ່ຫາປາໃນແມນ້າ 
ຂອງໄດດີຄືເກ່ົາດ່ັງທີ່ເປັນຢູໃນປະຈຸບັນ.                                                 
                                                                                               
ການສູນເສຍລາຍໄດ                                                                                                         
ເຖິງແມນວາຊາວບານທີ່ອາໄສຢູໃກກັບເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນດາລົງຊີວິດດວຍການຫາປາ ແລະ ການປູກຝັງເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງຕົນ 
ກ່ຕາມ ແຕເຂົາເຈ້ົາກ່ຍັງອາໄສສາງລາຍໄດເສີມຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆໃນແມນ້າເຊ່ັນດຽວກັນ.  ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ 
ຕາງໆເຫຼົ່ານ້ີ ຊ່ຶງລວມມີການຫອນ-ເຂິງຄາໃນແມນ້າ, ການເກັບກຽວພືດຈາກແມນ້າ, ການຮິບໂຮມເອົາດິນຊາຍໃນແມນ້າ 
ແລະ ການຂາຍປາສວນທີເ່ຫຼືອກິນໃນຄົວເຮືອນໃນທອງຕະລາດ ທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີກ່ຈະໄດສູນເສຍໄປ ແລະ ຈະບ່ໄດຮັບຄາຊົດ
ເຊີຍ ຕາມທີ່ກົດໝາຍຂອງລາວໄດການົດໄວ. ທາງບລິສັດໄດໃຫສັນຍາວາຈະຕອບສະໜອງແຫຼ່ງລາຍໄດແຫງໃໝແທນໃຫ
ແກຊາວ ບານ. ບັນຫາຕາງໆທີສ່ະແດງໃຫເຫັນໃນໄລຍະຕ້ົນໆໃນບານຍົກຍາຍຈັດສັນຫວຍຊວຍບອກໃຫຮູວາແຫຼ່ງລາຍໄດ
ໃໝທີ່ນັກພັດທະນາໂຄງການສະໜອງໃຫຊາວບານນ້ັນແມນບ່ມທີາງທີ່ຈະພຽງພແກການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ມີຫຼາຍ
ບານໄດສ່ົງຜູຕາງໜາຂອງຕົນໄປຢຽມຢາມບານຍົກຍາຍຈັດສັນຫວຍຊວຍ ແລະ ຕາງກ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ໄດເຫັນສະ 
ພາບບັນຫາຄາຄອງຊີບຂອງຊາວບານທີ່ນ້ັນສູງຫຼາຍ ແລະ ບັນຫາເຫດການບ່ປະຕິບັດຄາໝ້ັນສັນຍາຂອງບລິສັດທີມ່ີຕ່ຊາວ 
ບານຫວຍຊວຍ 

                                                             
21ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕກ່ານນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທົດແທນເສັນ້ທາງເດີນທາມະຊາດຂອງປາໃນແມນ້າຂອງຕອນລຸມແມນໄດບັນທຶກໄວໃນ
ເອກະສານ E. Baran 2010, Mekong Fisheries and Mainstream Dams, Fisheries section of the MRC’s 2010 
Strategic Environmental Assessment, http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_2736.pdf.  
 

 

ເກືອບວາທຸກຄົວເຮືອນໃນເຂດທີໄ່ດຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂ່ືອນຖື 
ອາຊີບການຫາປາເປັນປະຈາວັນຂອງຕົນ. ຊາວບານສວນໃຫຍບ່ມີ
ຄວາມກັງວົນໃດໆຕ່ບັນຫາ ຜົນກະທົບຕ່ການປະມົງ ທີ່ຈະເກີດ
ຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນແຕຢາງໃດ ຍອນບລິສັດໄດແຈງໃຫເຂົາເຈ້ົາຊາບວາ
ເຂ່ືອນຈະບ່ສ່ົງຜົນກະທົບໃດໆຕ່ການປະມົງ. ປີ ກາຍນ້ີ, ທາງບລິ 
ສັດໄດສາຍພາບວີດີໂອໃຫປະຊາ ຊົນໃນຫຼາຍບານ ໂດຍສະແດງ
ໃຫເຫັນລະບົບເສ້ັນທາງເດີນຂອງປາທີທ່າງບລິສັດປະດິດສາງຂ້ຶນ
ມານ້ັນຈະສາມາດເຮັດໃຫຝູງປາເຄ່ືອນຍາຍຜານເຂ່ືອນໄປໄດດີ 
ເຖິງວານັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນມຄີວາມເຊ່ືອວາເທັກໂນໂລຊີທີ່ 
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5. ຜນົກະທບົທບັຊອນຈາກເຂືອ່ນໄຟຟາພະລງັງານນາ້ຂອງ 11 ແຫງ  

ເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີເປັນເຂ່ືອນແຫງທາອິດໃນຈານວນສິບເອັດແຫງທີ່ໄດສະເໜີກ່ສາງຂ້ຶນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ຖາຫາກ
ວາເຂ່ືອນທັງໝົດສິບເອັດແຫງທີ່ກາວມານ້ີ ຖືກສາງຂ້ຶນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມສາເລັດເມື່ອໃດ, ເມື່ອນ້ັນກ່ຈະເກີດມີ ບັນ 
ຫາຄວາມບ່ໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານເປັນເງາຕາມຕົວຢາງໄວວາ ທັງນ້ີກ່ຍອນວາປະຊາຊົນຫຼາຍລານຄົນໃນຂົງເຂດແຫງນ້ີ 
ຈະສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີມ່ີແຫຼ່ງມາຈາກແມນ້າຂອງ ເຊ່ັນ ແຫຼ່ງການປະມົງ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນກະສິກາອັນອຸດົມ 
ສົມບູນ ເປັນຕ້ົນ. ສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ງທາມາຫາກິນສາຄັນຂອງປະຊາກອນຫຼາຍ
ກວາ 60 ລານຄົນ ຊ່ຶງໃນນ້ັນ ມພີົນລະເມືອງຫຼາຍກວາ 29.6 ລານຄົນແມນອາໄສ ແລະ ດາລົງຊີວິດຢູໃນເຂດອອມແອມ 
ສາຍແມນ້າຂອງໃນວົງລັດສະໝີສິບຫາກິໂລ. P21F
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ຜນົກະທົບສາຄນັຈາກເຂືອ່ນ  

ຍຸດທະສາດການປະເມີນສ່ິງແວດລອມປີ 2010 ຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດຍົກໃຫເຫັນຊັດເຈນເຖິງບັນຫາ 
ຕາງໆ ທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ ຖາຫາກວາເຂ່ືອນນ້າຂອງທັງສິບເອັດແຫງໄດຮັບການກ່ສາງຂ້ຶນຕາມແຜນ. P22F

23 
Pການສຶກສາດ່ັງກາວຍັງໄດ

ແຈງເຕືອນເຖິງ  ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຈະນາມາຊ່ຶງຄວາມເສຍຫາຍຮາຍແຮງ ໂດຍບ່ມີວັນຈະສາມາດຟື້ນຄືນສູສະພາບເດີມໄດ.”  
ຜົນກະທົບຈາກເຂ່ືອນຈະເຮັດໃຫສູນເສຍການປະມົງໃນສາຍແມນ້າຂອງທີ່ມີມູນຄາໂດຍປະມານ 476 ລານດອນລາສະຫະ 
ລັດ ຕ່ປີ. ໃນນ້ີແມນຍັງບ່ທັນໄດລວມເຖິງການສູນເສຍການປະມົງທີອ່າດຈະເກີດໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມ
ແມນ້າຂອງໃນປະເທດຫວຽດນາມທີຍັ່ງບ່ທັນໄດດາເນີນການສາຫຼວດເທື່ອ. ເຂ່ືອນຈະເຮັດໃຫລະດັບນ້າສູງຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫເກີດໄພນ້າຖວມພື້ນທີ່ແຄມນ້າຂອງເຖິງ 54%. ພົນລະເມືອງຫຼາຍກວາ 106,000 ຄົນຈະສູນເສຍບານເຮືອນ ແລະ ຈະ
ໄດຖືກຍົກຍາຍໜີຈາກບານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ທີທ່າມາຫາກິນເດີມຂອງຕົນໄປຕ້ັງຖິ່ນຖານ ແລະ ສາງຊີວິດຢູແຫງໃໝ. 
ນອກຈາກນ້ັນປະຊາຊົນຜູທີ່ມີບານເຮືອນບ່ຖືກນ້າຖວມ ກ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບເຊ່ັນດຽວກັນ. ປະຊາຊົນຈານວນ 2.1 ລານ
ຄົນທີອ່າໄສດາລົງຊີວິດຢູໃກກັບແມນ້າຂອງໃນຂອບເຂດຫາກິໂລແມັດຈະມຄີວາມສຽງໄພສູງທີ່ສຸດຈາກຜົນກະທົບຂອງ
ເຂ່ືອນ. ເນ້ືອທີ່ດິນກະສິກາທີເ່ຄີຍໃຫຜົນຜະລິດສູງໃນມູນຄາປະມານ 25.1 ລານດອນລາສະຫະລັດຕ່ປີກ່ຈະຖືກນ້າຖວມ 
ແລະ ຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍຕ່ລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ເຂ່ືອນຍັງຈະເຮັດໃຫ
ເກີດການກີດກ້ັນການໄຫຼຂອງຕະກອນ ຫຼື ເມັດຝຸນໃນນ້າ ແລະ ທາດອາຫານບາລຸງພືດພັນ ແລະ ສັດ ລົງໄປສູເຂດລຸມເຂ່ືອນ 
ແລະ ຈະຢ່ັງຜົນໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ທີ່ດິນທາການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຜົນກະສິກາຫຼາຍຂ້ຶນ.  

 
ທາງເລອືກທີມ່ປີະສິດທຜິນົຄງົບມ່ອີກີແລວ  

ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລອມໄດສະຫບເອົາໄວວາ ມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບ—ເຊ່ັນ ອາງ
ເກັບນ້າເພື່ອການປະມົງ, ເສ້ັນທາງເດີນຂອງປາ ແລະ ການລຽງສັດນ້າ ທີນ່ອນຢູໃນແຜນຂອງໂຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນນ້ັນເປັນ
ພຽງແຕມາດຕະການໜ່ຶງທີ່ອາດສາມາດຊວຍແກໄຂບັນຫາຄວາມສູນເສຍໄດພຽງສວນໃດສວນໜ່ຶງເທົ່ານ້ັນ.P23F

24 
Pຄອບຄົວທຸກ

ຍາກຈະປະສົບບັນຫາດານການຍົກຍາຍຈັດສັນທີ່ຢູໃໝ, ການສູນເສຍພື້ນທີ່ທາມາຫາກິນ ລວມທັງບັນຫາຜົນກະທົບດານ
ອ່ືນໆ ໂດຍທັນທີທັນໃດທີ່ມີການເລ່ີມຕ້ົນການກ່ສາງ.  

                                                             
22 ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາທ ີ18. 
23 ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສ່ິງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາທີ 13-18. 
24 ສາມາດເບ່ິງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດຕ່ືມໃນເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມິນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜີ
ໂຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟານ້າຂອງໄຊຍະບູລີ, ທີ່ມີບົດສະຫບຄາຍຄືກັນກຽວກັບໂຄງການເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ.  
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ການສູນເສຍດານການປະມົງເປັນບັນຫາສາຄັນທີ່ຈະພາໃຫເກີດ ບັນ 
ຫາຂາດແຄນອາຫານທີ່ໃຫທາດບາລຸງສຸຂະພາບແກປວງຊົນ, ໂດຍສະ
ເພາະໃນປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດລາວ ທີ່ມແີຫຼ່ງ ສະໜອງ
ທາດອາຫານແຫງຊາດຈາກສາຍແມນ້າຂອງສູງເຖິງ 80% ຈະໄດຮັບ
ຄວາມສຽງຫຼາຍ.P24F

25
P ຈາກນ້ັນກ່ຈະເຮັດໃຫຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນ 

ນະບົດກະຈາຍເຂ້ົາໄປສູເຂດຕົວເມືອງຫຼາຍຂ້ຶນ.   
 
ການສຶກສາໃນເດືອນສິງຫາ 2012 ໂດຍອົງການ WWF ແລະ ມະ 
ຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດອົດສະຕຣາລີ ໄດສາຫຼວດຜົນ ກະທົບຕ່ການ

ປະມົງຈາກເຂ່ືອນແຫງຕາງໆທີສ່ະເໜີກ່ສາງຂ້ຶນໃນສາຍແມນ້າຂອງ ແລະ ໄດມຜີົນສະຫບເອົາໄວວາ ເຂ່ືອນທີ່ສະເໜີກ່ສາງຂ້ຶນ
ໃນອາງແມນ້າຂອງຕອນລຸມຈະເຮັດໃຫຜົນການຈັບປາຫດໜອຍລົງຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີຄວາມຕອງສູງດານຊັບ 
ພະຍາກອນທີຈ່າເປັນເພື່ອນາມາທົດແທນທາດບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ພະລັງງານອາຫານໃຫຄວາມຮອນທີ່ໄດສູນເສຍໄປ.”P25F

26 

Pການສຶກສາຍັງໄດໃຫຮູອີກວາ ການທີ່ຈະຊອກຫາພື້ນທີດິ່ນ ແລະ ແຫຼ່ງ ນ້າເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອລຽງສັດມາເປັນອາຫານທົດແທນປາ 
ທີ່ໄດສູນເສຍໄປນ້ັນແມນເປັນການຍາກ: “ການຍົກລະດັບຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃຫແກ   12 ລານຄົວເຮືອນ 
ຈາກທີ່ເຄີຍໄດອາໄສທາດອາຫານ ບາລຸງຈາກສັດ ແລະ ພືດນ້າໃນເມື່ອກອນໃຫຫັນມາດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສເສດຖະກິດທີ່ອາ
ໄສດິນ ແລະ ຟາຝົນເປັນພື້ນຖານນ້ັນເປັນບັນ ຫາທາທາຍສາຄັນ. P26F

27  
Pດ່ັງທີ່ຜູຂຽນບົດສາຫຼວດນ້ີໄດອະທິ ບາຍວາ: “ ຜູກ ານົດ

ນະໂຍບາຍໃນພາກພື້ນແຫງນ້ີ ຄວນຖາມຕົນເອງແດວາຕົນເອງຈະຊອກຫາຜືນທີ່ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າເພີ່ມໄດຈາກໃສແດ. ແມ
ນ້າຂອງແມນແຫຼ່ງນ້າສາ ຄັນທີເ່ຮັດໜາທີ່ເຊ່ືອມໂຍງລະຫວາງນ້າ, ອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ. ຖາຫາກລັດຖະບານເນ້ັນຄວາມ
ສາຄັນໃສພະລັງງານແຕຢາງດຽວ ກ່ຈະໃຫເກີດຜົນກະທົບແກນ້າ ແລະ ອາຫານຕາມມາ ແລະ ນາມາຊ່ຶງຄວາມສູນເສຍແຫຼ່ງ 
ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.28  

 
ປະເທດລາວຈະໄດຮັບຜນົກະທບົເຊັນ່ດຽວກນັ  

ລັດຖະບານລາວວາງແຜນກ່ສາງເຂ່ືອນຈານວນ 9 ແຫງໃນສາຍແມນ້າຂອງ. ການກ່ສາງເຂ່ືອນດ່ັງກາວນ້ີບ່ພຽງແຕຈະສ່ົງຜົນ
ກະທົບຕ່ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊນທີ່ອາໄສຢູໃນປະເທດອ່ືນໆ ແຕຍັງສ່ົງຜົນກະທົບແກພົນລະເມືອງລາວເຊ່ັນດຽວກັນ. 
ພົນລະເມືອງລາວປະມານ 3.4 ລານຄົນຊ່ຶງກວມເອົາຈານວນຫຼາຍກວາເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ 
ແມນອາໄສຢູພາຍໃນລັດສະໝີສິບຫາກິໂລແມັດຂອງແມນ້າຂອງ.P28F

29 
Pໃນເຂດລັດສະໝີດ່ັງກາວນ້ີ ກ່ແມນລວມມເີຂດຕົວເມືອງ 

ນາອີກດວຍ ເຊ່ັນວາ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຕ້ົນ. ແຕໃນນ້ັນກ່ຍັງກວມເອົາເຂດບານຊົນນະບົດຈານວນຫຼາຍແຫງເຊ່ັນ
ດຽວກັນ. ຕາມທີ່ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດລະບຸໄວໃນບົດທົບທວນໂຄງການໄຊຍະບູລີສະບັບ ເດືອນມີນາ 2011 
ວາ, “ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການນາເອົາການພັດທະນາໄປສູປະຊາຊົນຜທູຸກຍາກຍັງຖືກຈາກັດຈາກຂີດຈາກັດ
ທາງດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍັງຂາດຕາຂາຍຄວາມປອດໄພທີ່ແທຈິງ. ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຄືແນວນ້ີ, ຄວາມສາມາດກຸມ
ຕົນເອງຂອງຊົນນະບົດຖືເປັນບັນຫາສາຄັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການກາວໄປສູການປຽນແປງ. ຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູຕາມ

                                                             
25 Baran 2010, p. 20, http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_2736.pdf.  
26 Orr et al. 2012,  ເຂ່ືອນໃນແມນ້າຂອງ: ການສູນເສຍປາທີ່ເປັນທາດບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ຊັບພະຍາກອນທີດິ່ນ ແລະ ນ້າ,  ການປຽນແປງ
ສະພາບແວດລອມຂອງໂລກ, http://cambodia.panda.org/?206032/Mekong-dams-could-rob-millions-of-theirprimary-protein-
source. . 
27 Orr et al. 

 
 

28 Orr et al. 
29 ເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມີນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜໂີຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟາ
ນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ, ໜາ 87. 
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ສາຍແມນ້າຂອງມຄີວາມສາມາດຫຼາຍດານໃນການປະສົມປະສານເອົາການຜະລິດພືດ ແລະ ການລຽງສັດ ໂດຍບວກກັບການ
ຫາປາ ແລະ ການເກັບກູເອົາສັດນ້າ ແລະ ຜະລິດພັນເຄ່ືອງປາຂອງດົງເພື່ອຮັບໃຊການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນ.P29F

30 
 

ຖາຫາກວາເຂ່ືອນທັງໝົດ 9 ແຫງໄດຮັບການກ່ສາງຂ້ຶນສາເລັດເມື່ອໃດ ກ່ຈະກາຍເປັນໄພຂ່ົມຂູຮາຍແຮງຕ່ການດາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງໝົດຫຼາຍກວາ 1.8 ລານຄົນ (ໜ່ຶງລານແປດແສນຄົນ). P30F

31 
Pນອກຈາກລັດຖະບານລາວຈະວາງແຜນກ່ 

ສາງເຂ່ືອນເກ້ົາແຫງເຫຼົ່ານ້ີໃນສາຍແມນ້າຂອງແລວ ກ່ຍັງໄດວາງແຜນກ່ສາງເຂ່ືອນໃນສາຂາແມນ້າຂອງອີກດວຍ. P31F

32
  

Pລັດຖະ 
ບານລາວຍັງບ່ໄດດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທັບຊອນທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຈາກໂຄງການເຂ່ືອນເຫຼົ່ານ້ີແຕຢາງໃດ. ເຖິງວາລັດຖະ 
ບານລາວ ຈະໄດການົດເອົາຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານມາເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫງຊາດກ່ຕາມ, ແຕການ
ຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານລາວ ກຽວກັບການກ່ສາງເຂ່ືອນໃນສາຍແມນ້າຂອງຫວາງມ່ໆຜານມາແລວນ້ີ ເປັນສ່ິງທີ່ຂັດກັບເປ້ົາ
ໝາຍການພັດທະນາແຫງຊາດຂອງລາວເອງ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ບາດກາວໃນຂັນ້ຕໄ່ປ   

ຂະບວນການກ່ສາງເຂ່ືອນໃນໄລຍະຕ້ົນໆເທົ່ານ້ັນກ່ໄດສະທອນໃຫເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຕ່ຊິວີດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ
ແລວ. ເປັນທີ່ຊາບກັນດີວາ ບັນຫາການລະເມີດສິດທິມະນຸດດຽວນ້ີແມນໄດເກີດຂ້ຶນແລວໃນເຂດການກ່ສາງເຂ່ືອນພະລັງ 
ງານໄຟຟານ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ຊ່ຶງບັນຫານ້ີມັນຮຽກຮອງໃຫຫຼາຍຝາຍທີ່ກຽວຂອງຕອງໄດຮວມມືກັນດາເນີນການແກໄຂໂດຍ 
ດວນ. ປະຊາຊົນໃນເຂດບານຫວຍຊວຍ ຊ່ຶງແມນບານຍົກຍາຍຈັດສັນອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂ່ືອນ ໄດຖືກຍົກຍາຍໃຫໄປຢູ
ໃນສະພາບພື້ນທີ່ມຄີວາມສຽງໄພຕ່ການທາມາຫາກິນໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແມນແຕເວລາຍັງບ່ທັນໄດເລ່ີມການກ່ສາງ
ເຂ່ືອນກ່ຕາມ, ແຕພື້ນທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາກ່ໄດຖືກທາລາຍໄປໝົດກຽງແລວ ແລະ ເປັນການຍາກທີ່ເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດມຊີີວິດ
ຄືກັບຄາວແຕກອນໃນຕອນອາໄສຢູໃນບານເກ່ົາ.ຊາວບານຍົກຍາຍໃນເວລານ້ີຕອງການຄວາມຊວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາວ 
ແລະຄູຮວມຫຸນສວນໃນໂຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນຢາງຮີບດວນເພື່ອຮັບປະກັນດານສະບຽງອາຫານໃຫແກປະຊາຊົນຜອູາໄສຢູໃນ

                                                             
30 ເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາ ມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມີນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜໂີຄງການກ່ສາງເຂ່ືອນພະລັງງານໄຟຟາ
ນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ, ໜາ 86. 
31 ການຄານວນການດາລົງຊີວິດ ແມນໄດອີງໃສຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນລາວທີໄ່ດຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອອມ ແລະ 
ໄດລະບໃຸນແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາ 109. ການປະເມີນຄວາມສນູເສຍປາ ແມນ
ໄດສັງລວມໃຫເຫັນໃນໜາ 101 ຂອງເອກະສານປະເມີນສັງຄມົ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (SEA). 
32 ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ: http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos.  
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ບານຫວຍຊວຍ. ຂະບວນການຍົກຍາຍຈັດສັນບານກ່ໃຫເກີດຄວາມສຽງແກຊຸມຊົນເຫຼົ່ານ້ີເປັນຢາງຍ່ິງ ແລະ ບ່ຄວນຈະດາ
ເນີນການການຍົກຍາຍບານ ກອນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານຄູພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງວາຈະກ່ສາງເຂ່ືອນ
ໄຊຍະບູລີຫຼືບ່. ບັນຫາຕາງໆທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບບານຫວຍຊວຍ ມີແນວໂນມຈະເກີດຂ້ຶນຊ້າຊອນອີກກັບ 5 ບານທີ່ກາລັງລຖາການ
ຍົກຍາຍຈັດສັນໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງນ້ີ. ບານຫວຍຮິບ ແລະ ບານປາກມອນ ໃນຖານະທີ່ເປັນບານຮັບເອົາຊາວບານຍົກຍາຍຈາກ
ບານອ່ືນມາອາໄສຢູຮວມນາໃນບານຂອງຕົນ ກ່ຈະປະສົບກັບບັນຫາດານສະບຽງອາຫານເຊ່ັນດຽວກັນ. ຄວາມຂາດແຄນທີ່
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອ່ືນໆເປັນບັນຫາຄວາມສຽງທີ່ຍັງບ່ໄດຮັບການແກໄຂຢາງຖືກຕອງ ແລະ ເໝາະສົມ.  

ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ທາງບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນ ຈ. ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຍັງນ້ິງເສີຍ ແລະ ບ່ມທີາທີວາຈະໃຫຄາຕອບ
ແກຊາວບານກຽວກັບຜົນກະທົບຈາກເຂ່ືອນທີຈ່ະເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາເຈ້ົາຄືແນວໃດ ແລະ ຈະໃຫການຊົດເຊີຍຫຍັງແດແກຜໄູດ
ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງວາໃນເວລານ້ີ ຊາວບານຜູທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂ່ືອນປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢາງກ່ຕາມ, 
ແຕເຂົາເຈ້ົາກ່ບ່ສາມາດທີຈ່ະຍົກເອົາບັນຫາຂອງຕົນຂ້ຶນມາຮອງທຸກໄດ ເພາະກົວວາຈະບ່ມຄີວາມປອດໄພແກຕົນເອງ. ໂຄງ 
ການກ່ຄືຝາຍລັດຖະບານລາວ ຍັງບ່ໄດຈັດຕ້ັງລະບົບກົນໄກໃດໆຂ້ຶນມາເພື່ອເປັນເວທໃີຫປະຊາຊົນໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ 
ແລະ ສະເໜີຂ້ຂອງໃຈຂອງຕົນກຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຕາງໆທີຊ່າວບານຈະປະສົບຈາກໂຄງການຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ຂອງລາວໄດການົດເອົາໄວ. ຄວາມເປັນຈິງແລວໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ທາງບລິສັດກ່ສາງເຂ່ືອນບ່ໃຫໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃດໆແກ
ຊາວບານເພື່ອຊັກຖາມຂ້ຂອງໃຈຂອງຕົນກຽວກັບບັນຫາຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາເຈ້ົາເລີຍ. ປັດໃຈສາຄັນທີ່ຊາວບານ 
ຕອງການໃນເວລານ້ີກ່ຄືການຄ້າປະກັນໃຫມີຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານແກເຂົາເຈ້ົາ.  

ເຂ່ືອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ເປັນພຽງແຕເຂ່ືອນແຫງທາອິດໃນຈານວນເຂ່ືອນທັງໝົດ 11 ແຫງ ທີທ່າງລັດຖະບານລາວສະເໜີກ່ 
ສາງຂ້ຶນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ລັດຖະບານລາວໄດວາງແຜນກ່ສາງເຂ່ືອນໃນສາຍແມນ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມນ້າ 
ຂອງໃນທົ່ວປະເທດລວມທັງໝົດ 77 ແຫງ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ,  ມາຮອດເວລານ້ີ ບັນຫາຄວາມສຽງຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານ 
ສະບຽງອາຫານທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີ ຍັງບ່ໄດດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດແຕຢາງໃດ. ແຜນຍຸດທະສາດການ 
ປະເມີນສ່ິງແວດລອມປີ 2010 ໄດສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດຫຼາຍດານເພີ່ມເຕີມໃນປີຕ່ໜາ. ລັດຖະບານປະເທດ
ຄູພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງກາລັງອອກແບບການສຶກສາສາຫຼວດໃນລະດັບກວາງກວາເກ່ົາເພື່ອຈະໄດເຂ້ົາໃຈລະ 
ອຽດເຖິງຜົນກະທົບຕາງໆທີອ່າດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນ. ໃນເວລານ້ີ, ລັດຖະບານກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກາລັງສະເໜີ
ໃຫດາເນີນການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກຽວກັບຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທີອ່າດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກເຂ່ືອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ. ກອນ 
ທີ່ຈະສືບຕ່ການກ່ສາງເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ, ສ່ິງຈາເປັນກ່ຄືຕອງດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດເຖິງຜົນກະທົບດ່ັງກາວກອນ ທັງນ້ີກ່ 
ຍອນວາ ແມນແຕຢູໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການກ່ສາງເຂ່ືອນເທົ່ານ້ັນກ່ຈະມບັີນຫາຜົນກະທົບຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານ
ເກີດຂ້ຶນໃນຂອບເຂດທົ່ວພາກພື້ນ. ມີແຕການຮວມມືກັນລະຫວາງລັດຖະບານຂອງສ່ີປະເທດ ຄື: ກາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມເທົ່ານ້ັນ ຈ່ຶງຈະສາມາດແກໄຂບັນຫາໄພຂ່ົມຂູຕ່ຄວາມໝ້ັນຄົງດານສະບຽງອາຫານທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພາກພື້ນ
ແຫງ ນ້ີກາລັງປະສົບຢູ.  
 
 

 

 

  


