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ກິດຈະກາການກ່ສາງໃນເຂດກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ , ມິຖຸນາ 2012

1. ບົດສັງລວມ
ຂ້ຂັດແຍງກຽວກັບນ້າໄດປະກົດເປັນບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕພາຍຫຼັງທີ່ມີການສະເໜີສາງ
ເຂື່ອນໄຟຟາພະລັງງານນ້າຂອງທີ່ມີຄວາມແຮງຂະໜາດ 1,285 ເມກາວັດ ໃນແມນ້າຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີຂອງລາວ 1 ຊຶ່ງເປັນ
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ເຂື່ອນແຫງທາອິດໃນຈານວນ 11 ແຫງທີ່ມີແຜນການກ່ສາງໃນສາຍແມນ້າຂອງ. ໂຄງການແຫງນີ້ຍັງເປັນໂຄງການແຫງທາອິດ
ທີ່ດາເນີນໄປພາຍໃຕຂະບວນການຕັດສິນໃຈຮວມຂອງສີ່ປະເທດພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ - ກາປູເຈຍ, ລາວ,
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶງ່ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຮວມຂອງສີ່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄປດວຍບັນຍາກາດທີ່ບ່ລາບລື່ນ ແລະ ກົມ
ກືນກັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນປີ 2010, ລັດຖະບານລາວໄດສະເໜີກ່ສາງເຂື່ອນແມນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ
ໄຟຟາ ຂາຍສົງ່ ໃຫແກປະເທດໄທ, ແຕໃນນັ້ນ ຝາຍກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມບ່ເຫັນດີເຫັນພອມນາໂດຍໄດຍົກໃຫເຫັນບັນ
ຫາຜົນກະທົບບ່ດີຈາກເຂື່ອນທີ່ຈະມີຕ່ເຂດນ້າລຸມເຂື່ອນ. ຕ່ມາໃນເດືອນເມສາ 2011, ລັດຖະບານທັງສີ່ປະເທດກ່ໄດພົບ
ປະ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກຽວກັບໂຄງການ, ແຕກ່ບ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ ຈຶງ່ ໄດນາເອົາບັນຫານີ້ໄປເຈລະຈາ ແລະ ຕັດສິນ
ໃຈຮວມກັນໃນລະດັບລັດຖະມົນຕີ.

ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຂອງສີ່ປະເທດກຽວກັບການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນິ້

ກາລັງດາ

ເນີນໄປຢູນັ້ນ, ທາງຝາຍລາວ ຊ້າພັດເລີ່ມລົງມືກ່ສາງເສັ້ນທາງ ແລະ ຄາຍພັກກາມະກອນໃນເຂດກ່ສາງໂດຍອາງວາກິດຈະກາ
ເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງ ແຕວຽກກະກຽມໃນຂັ້ນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ໃນເດືອນທັນວາ 2011, ລັດຖະມົນຕີຂອງສີ່ປະເທດກ່ໄດ
ພົບປະ ແລະ ຕົກລົງກັນດາເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ 11 ແຫງທີ່ສະເໜີກ່ສາງໃນແມນ້າຂອງຕ່ໄປອີກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ
ກ່ແມນລວມທັງເຂື່ອນ ໄຊຍະບູລີນາ. ເຖິງຢາງໃດກ່ດ,ີ ໃນລະຫວາງເດືອນມັງກອນ ແລະ ມີຖຸນາ 2012 ແລວນີ,້ ລັດຖະ
ບານລາວໄດຂະຫຍາຍກິດຈະກາກ່ສາງ ຊຶງ່ ໃນນັ້ນກ່ແມນລວມມີກິດຈະກາຂຸດແມນ້າ, ການຍົກຍາຍບານປະຊາຊົນ, ການ
ສາງຄູກັນນ້າ ແລະ ໂຄງສາງອື່ນໆໃນເຂດກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີອອກໄປໂດຍພາລາການ ແລະ ບ່ໄດແຈງໃຫລັດຖະບານປະ
ເທດຮວມພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງຊາບແຕປະການໃດເລີຍ 2.
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ໃນເວລາອົງການແມນ້ານາໆຊາດເປີດເຜີຍຂາວການສາຫຼວດໃນເດືອນມີຖຸນາວາການກ່ສາງເຂື່ອນແມນກາລັງດາເນີນ
ໄປກະຕິຢູນັ້ນ,ລັດຖະບານລາວຊ້າພັດເລີ່ມໂຄສະນາເຜີຍແພຂາວຜານສື່ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍມ່ວາການກ່ສາງເຂື່ອນ

ຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດທີ່ເວັບຊາຍ່ ອົງການແມນ້ານາໆຊາດ’ website,
http://www.internationalrivers.org/campaigns/xayaburi-dam.
2
ຂ້ມູນລາຍລະອຽດກຽວກັບສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງວຽກງານກ່ສາງ ແມນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດທີ:່
http://www.internationalrivers.org/blogs/267/howthe-next-12-months-of-xayaburi-dam-construction-will-affect-themekong-river.
1

3

ແຫງນີ້ 3 ຈະນາມາຊຶ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍຫຼວງແກປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດໂດຍເອີ້ນໂຄງການນີ້ວາໂຄງການເຂື່ອນ
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ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເປັນເສັ້ນທາງຜານຂອງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຕາງໆໄດດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນປະຫວັດຂອງການກ່
ສາງເຂື່ອນ 4 ແລະ ຍັງໄດໂຄສະນາວາ ການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນີ້ຈະບ່ສາງຜົນກະທົບບ່ດີໃຫແກສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ໃນເຂດລຸມເຂືອ
່ ນແຕຢາງໃດ. ເຖິງວາລັດຖະບານທັງສີ່ປະເທດຮວມພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງບ່ໄດບັນລຸຂ້ຕົກ
ລົງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃດໆຮວມກັນກ່ຕາມ, ແຕລັດຖະບານລາວຝາຍດຽວ ກ່ໄດປະກາດກາວໂດຍລາພັງໃນເດືອນກັນຍາ
2012 ວາການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນີ້ແມນຈະໄດດາເນີນການຕ່ໄປ 5. ສວນຝາຍລັດຖະບານໄທຊ້າພັດຫຼັບຫູຫຼັບຕາເຮັດຫູໜວກ
P
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ກິນຟານຢູຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຂອງປະເທດຄູພາຄີດງັ່ ກາວກຽວກັບການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນີ້ ເຖິງແມນວາຕົນ
ເອງຈະມີຄາໝັ້ນສັນຍາຈັດຊື້ພະລັງງານໄຟຟາເຖິງ 95% ໃນຈານວນພະລັງງານທັງໝົດທີ່ຜະລິດຈາກເຂື່ອນແຫງນີ້ ແລະ
ລວມທັງການມີບົດບາດສາຄັນຂອງບລິສັດໄທໃນການພັດທະນາແລະໃຫທຶນແກການກ່ສາງເຂື່ອນກ່ຕາມ. ສວນລັດຖະບານ
ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກ່ຍັງຄົງສືບຕ່ຢືນຢັນວາການສຶກສາຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຈາກເຂືອ
່ ນແຫງນີ້ເປັນສິ່ງຈາເປັນຈະຕອງ
ໃຫມີອີກຕ່ໄປ.
ຂ້ຂັດແຍງສວນໃຫຍແມນເນັ້ນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂື່ອນແຫງອື່ນໆທີ່ຈະກ່ສາງໃສແມ
ນ້າຂອງຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານ. 6 ເປັນທີ່ຊາບກັນດີແລວວາ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວາຫົກສິບລານຄົນໄດອາໄສຢູໃນ
P5F

ເຂດອາງແມນ້າຂອງຕອນລຸມ ຊຶ່ງໃນນັ້ນປະຊາຊົນເຖິງ 80% ແມນອາໄສອາຫານ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນຈາກລະບົບ
ແມນ້າ. 7 ນັກວິທະຍາສາດໄດສະຫບເອົາໄວວາໂຄງການນີ້ ຈະສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກການປະມົງ, ຈະປິດກັ້ນການໄຫຼ
P6F

ຂອງຕະກອນ ແລະ ທາດອາຫານບາລຸງພືດ ແລະ ສັດໃນເຂດລຸມເຂື່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ່ຍັງຈະເຮັດໃຫເກີດໄພນ້າຖວມ
ບານເຮືອນ ແລະ ທີ່ດນ
ິ ກະສິກາຂອງປະຊາຊົນນັບຫຼາຍຮອຍພັນຄົນ. ຖາຫາກວາເຂື່ອນນາ້ຂອງຈານວນ 11 ແຫງໄດຖືກສາງ
ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນມາກ່ຈະພາໃຫເກີດຜົນກະທົບແກຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນແບບທະວີຄູນຫຼາຍເທົ່າຕົວ. ແຜນ
ຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງອົງການແມນ້າຂອງປີ

2010

ໄດຊີ້ໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງເຖິງບັນຫາຜົນກະທົບ

ຮາຍແຮງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນນ້າຂອງ 11 ແຫງຕ່ການປະມົງ ແລະ ການກະສິກາໃນເຂດອາງແມນ້າຂອງ. 8
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ສວນບົດສະຫບສັງລວມ ກຽວກັບ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກຽວກັບການກ່ສາງເຂື່ອນແຫງນີ້ໃນເດືອນມີຖຸນາ ແລະ ກລະກົດ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດທີ:່
5

http://www.internationalrivers.org/blogs/267/testing-thewaters-laos-pushes-xayaburi-dam-to-critical-point. ລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ, “ ລາວ ຊີ້ແຈງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຊຍະບູລ,ີ ” Vientiane Times, 6 September 2012.
5

4

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ເຂື່ອນຄືພອນທາມະຊາດທີໃ່ ຫໄວແກລາວ,” Vientiane Times, 20 August 2012. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ລາວ
ຊີ້ແຈງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຊຍະບູລ,ີ ” Vientiane Times, 6 September 2012.
5
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ລາວ ຊີ້ແຈງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຊຍະບູລ,ີ ” Vientiane Times, 6 September 2012.
6
ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການອາຫານໂລກໃນປີ 1996, ປະຊາຄົມໂລກ ໄດນິຍາມເອົາໄວວາການມີຄວາມໝັ້ນຄົງດານ ສະ ບຽງອາຫານໝາຍເຖິງ “ປະຊາ
ຊົນ ທັງໝົດມີອາຫານ ພຽງພ, ປອດໄພຖືກຫຼັກອານາໄມ, ມີທາດບາລຸງສຸຂະພາບໃຫ ມີຊີ ວິດແຈມໄສ. ຄວາມໝັ້ນຄົງດານ ສະບຽງອາຫານ ປະ
ກອບດວຍສາມປັດ ໃຈຫຼັກຄື: (1) ການມີອາຫານ: ມີປະລິ ມານອາ ຫານພຽງພ ແລະ ສະໝ່າສະເໝີ; (2) ໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງອາຫານ: ມີຊັບພະຍາກອນ
ພຽງພເພື່ອໃຫໄດມາອາ ຫານ ທີ່ມທ
ີ າດບາລຸງຮາງກາຍ; ແລະ (3) ການນາໃຊ ອາ ຫານ ຫຼື ການບລິໂພກອາຫານ: ນາໃຊ ຫຼື ບລິໂພກໃຫເໝາະສົມໂດຍ
ອີງຕາມຄວາມຮູພື້ນຖານດານໂພ ຊະນາການ ແລະ ການຮັກສາບາລຸງ. ນອກຈາກນັນ
້ ກ່ຍັງຕອງມີນ້າດື່ມ ແລະ ມີ ຫຼກ
ັ ອາ ນາໄມພຽງພ. ຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດ
ເບິ່ງໄດຕາມເວັບໄຊຍ່: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en.
7
WWF, ເຂື່ອນນ້າຂອງສາມາດປຸນສະດົມແຫຼ່ງອາຫານບາລຸງຮາງກາຍສາຄັນໂດຍບ່ສາມາດຄະນານັບໄດໄປຈາກຄົນເຮົາ, 27 ສິງຫາ 2012,
http://cambodia.panda.org/?206032/Mekong-dams-could-rob-millions-of-their-primary-protein-source.
8
ສູນນາໆຊາດເພື່ອການຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ 2010, ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມພະລັງງານນ້າໃນສາຍແມນ້າຂອງ (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະ
ກາມາທິການແມນ້າຂອງ),

4

ເຂື່ອນຍັງຈະເຮັດໃຫເກີດໄພນ້າຖວມຮົ້ວສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງຕອນລຸມຂອງປະຊາຊົນເຖິງ 54% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ມີ,
ຊຶ່ງ ໃນນັ້ນປະຊາຊົນສວນໃຫຍແມນຊາວນາທາການຜະລິດກະສິກາແບບພພຽງແຕກຸມກິນ. ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ປະຊາຊົນອີກ
ຫຼາຍກວາ 106,000 ຄົນຈະສູນເສຍເຮືອນຊານບານຊອງຂອງຕົນ ແລະ ຈາເປັນຕອງໄດຍົກຍາຍຖິ່ນຖານໄປອາໄສຢູບອນ
ໃໝ. 9 ທາດອາຫານບາລຸງ ແລະ ຕະກອນກ່ຈະຖືກ
ປິດກັ້ນ ບ່ໃຫສາມາດໄຫຼໄປສູເຂດສາມຫຼ່ຽມແມນ້າ
ຂອງຕອນລຸມໄດອີກ ຊຶ່ງ ເຂດດັງ່ ກາວນີ້ ເປັນເຂດ
ການຜະລິດກະສິກາ
ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ
ແຫງໜຶ່ງໃນໂລກ. ນອກຈາກນີ,້ ເຂື່ອນກ່ຍັງຈະປິດ
ກັ້ນ ເສັ້ນທາງເດີນຂອງປາ ແລະ ກ່ໃຫເກີດການປຽນ
ແປງຕ່ທີ່ຢູອາໃສຂອງສັດ ແລະ ພືດພັນທາມະຊາດ ຊຶ່ງ
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຜົນກະທົບຮາຍແຮງ ຕ່ການປະ
ມົງນອກທະເລທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງໂລກ
. ພຽງແຕໄລຍະຕົ້ນໆ ຂອງການກ່ສາງໃນເຂດເຂື່ອນ
ໄຊຍະບູລີແຫງນີ້ ກ່ຍັງມີປະກົດການໄພຂົ່ມຂູຕ່ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານຂຶ້ນມາໃຫເຫັນແລວ. ໃນ
ໄລຍະວັນທີ 14-18 ມີຖຸນາ 2012 ທີ່ຜານມາ, ເຈົ້າໜາທີ່ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດເດີນທາງໄປພື້ນທີ່ເຂດກ່ສາງເຂື່ອນ ໃນ
ປະເທດລາວ ແລະ ໄດສາພາດປະຊາຊົນຈາກ 77 ຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູໃນ 15 ບານທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກ່ສາງ
ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ (ເບິ່ງບົດຊອນທາຍ 1). 10 ໃນນັ້ນມີໜຶ່ງບານແມນໄດຖືກຍົກຍາຍອອກຈາກເຂດກ່ສາງໄປອາໄສຢູບອນໃໝ
ແລວ. ແນນອນວາພາຍໃນບ່ເທົ່າໃດປີຕ່ໜານີ້ກຈ
່ ະມີປະຊາຊົນຈານວນບ່ຕ່າກວາ 2,100 ຄົນຈະໄດຖືກຍົກຍາຍຈາກບານ
ຂອງຕົນເອງຄືກັນ. ຖາວາການກ່ສາງເຂື່ອນຫາກສາເລັດ ແລະ ເຂດກັກເກັບນ້າຂອງເຂື່ອນຖືກເກັບນ້າໃຫເຕັມພຽງພເມື່ອ
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ໃດ, ຄາດວາເນື້ອທີ່ທາການຜະລິດກະສິກາຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ 200,000 ຄົນຈະຖືກນ້າຖວມແລະການຈັບປາທາ
ມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຈະຫດໜອຍລົງຢາງແນນອນ. ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນກ່ແມນລວມ ທັງບລິສັດ ຈ.
ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຂອງໄທ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາເອົາໄວວາ ຈະປຸກສາງເຮືອນຢູ ແລະ
ຈັດສັນທີ່ຢູອາໄສແຫງໃໝໃຫແກຊາວບານຈານວນໜຶ່ງ, ຈະໃຊຄາຊົດເຊີຍແກປະຊາຊົນຜູທີ່ໄດສູນເສຍຕົ້ນໄມ ແລະ ຮົ້ວ
ສວນຂອງຕົນ, ແລະ ທັງຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດານວຽກງານໃໝໃຫແກເຂົາເຈົ້າ.
10F
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ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ດັ່ງທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ສະເໜີໃຫເຫັນກ່ຄື ຄາໝັ້ນສັນຍາກ່ຄືຄວາມພະຍາຍາມແກໄຂບັນຫາໃຫແກ
ຊາວບານຜູໄດຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບລິສັດພັດທະນາໂຄງການຂອງໄທໃຫໄວນັ້ນບ່ໄດຖືກປະຕິບັດຢາງ
ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພແຕຢາງໃດ. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ບັນຫາການຂາດແຄນອາຫານກາລັງເກີດຂຶ້ນ ຢູໃກກັບເຂດກ່ສາງເຂື່ອນ
ໄຊຍະບູລີ ຍອນວາຊຸມຊົນໃນເຂດໃກຄຽງນັ້ນໄດສູນເສຍໂອກາດໃນການເຂົາ້ ໄປທາມາຫາກິນໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແມ
ນ້າຂອງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄດອາໄສດາລົງຊີວິດມາໃນເມື່ອກອນ. ບັນຫາທີໄ່ ດພົບເຫັນລະບຸໄວໃນບົດລາຍງານສະບັບລວມມີ:

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-Main-Final-Report.pdf
[ຕ່ໄປນີເ້ ອີ້ນວາ ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ”].
9
ແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາ 18.
10
ກັບທີ 1 ໄດບັນຈຸຊື່ບານທີ່ພວກເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມ, ແລະ ບົດຊອນທາຍທີ 1 ເປັນບົດສັງລວມບັນຫາຕາງໆທີຊ
່ າວບານໄດສະເໜີໃຫເຫັນໃນແຕລະບານ.
11
ເຂດກັກເກັບນ້າເຂື່ອນແມນພື້ນທີ່ສວນໜຶ່ງຂອງເຂດເໜືອເຂື່ອນ ຊຶງເປັນເຂດທີໂ່ ຄງການຈະໄດກັກເກັບນ້າໄວເພື່ອບ່ໃຫໄຫຼຕາມປົກກະຕິທາມະຊາດຂອງມັນ.
ເຂື່ອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລຈ
ີ ະກັກເກັບນ້າໄວໃນຊວງໄລຍະ 5 ວັນຂຶ້ນເມືອ, ແຕນັກພັດທະນາເຂື່ອນກ່ຍັງເອີ້ນກັນວາ ເຂື່ອນໄຟຟາ ທີດ
່ າເນີນງານດວຍກະແສນ້າໄຫຼ
ແລະ ກັກເກັບນ້າໄວໃນໄລຍະສັ້ນ” .

5

ກິດຈະກາຍົກຍາຍຈັດສັນທີຢ
່ ອາໄສຂອງເຂດກ່
ູ
ສາງເຂືອ
່ ນໄຊຍະບູລີ ໄດລະເມີດກົດໝາຍລາວ. ເປັນທີຊ
່ າບແລວວາ, ການຍົກ
ຍາຍຈັດສັນບານແຫງທາອິດອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໄດມີຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2012 ແລະ ມາຈົນຮອດ
ດຽວນີ້ກ່ຍັງເຫັນວາ ວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນທີ່ໄດຖືກຍົກຍາຍໄປນັ້ນຍັງບ່ໄດຮັບການຟື້ນຟູໃຫກັບສູສະ
ພາບປົກກະຕິໄດ ແລະ ໃນປີ 2013 ຫຼື 2014 ຕ່ໜານີ້ຄາດວາມີອີກເຈັດບານຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນ
ໃນທານອງດຽວກັນ, ໃນນັ້ນມີຫາບານຈະໄດຍົກຍາຍໄປປະສົມຢູກັບສອງບານເກົາ່ ທີ່ເປັນບານຂາດແຄນເນື້ອທີ່ດິນມາຢູແລວ.
ປະຊາຊົນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບບ່ໄດຮັບການຊົດເຊີຍຕ່ການສູນເສຍດານການປະມົງ, ການຫອນ-ເຂິງຄາໃນນ້າຂອງ ແລະ ການ
ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍຂອງລາວແຕຢາງໃດ. ສະຫບແລວ, ບລິສັດກ່ສາງ
ແລະ ພັດທະນາເຂື່ອນ ຈ. ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຂອງໄທໄດລະເມີດມາດຖານທີ່ໄດການົດໄວໃນດາລັດວາດວຍ
ການຍົກຍາຍຈັດສັນ ແລະ ການຊົດເຊີຍ ສະບັບປີ 2005 ຢາງໜອຍ 22 ຂ້ ແລະ ສວນມາດຖານອີກຈານວນ 8 ຂ້ທີ່
ເຫຼືອນັ້ນກ່ພຽງແຕບັນລຸໄດສວນໃດສວນໜຶງ່ ເທົ່ານັ້ນ (ກະລຸນາເບິ່ງບົດຊອນທາຍ 2). ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານລາວຍັງ
U

U
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ໄດໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາວາ ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກວາດວຍການຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ແຕຖາເບິ່ງ
ໃຫເລິກເຊິ່ງແລວ ຈຶ່ງເຫັນວາລັດຖະບານລາວຍັງລະເມີດມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກ 12 ຫຼາຍດານ (ກະລຸນາເບິ່ງບົດຊອນ
ທາຍທີ 3).
P
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ລາວຍັງບ່ບັນລຸຄາໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຕ່ການສຶກສາຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນຈາກໂຄງການ:
ເປັນທີ່ຊາບກັນດີແລວວາ
ຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນຈະແພຂະຫຍາຍວົງກວາງໄປເຖິງປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທັງສອງປະເທດກາປູເຈຍ
ແລະ ຫວຽດນາມໄດສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາກຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນເພີ່ມເຕີມອີກກອນທີ່ຈະມີການຕັດສິນໃຈ
ດາເນີນການກ່ສາງ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕ່ຄາສະເໜີດັ່ງກາວນີ,້ ມັນຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານລາວ ຕອງເຄົາຣົບນັບຖືລະບຽບ
ການທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ຕົກລົງແມນ້າຂອງສະບັບປີ 1995 ແລະ ກົດໝາຍລະຫວາງປະເທດ. ແຕທັງນີ້ທັງນັ້ນ ລັດຖະບານ
ລາວ ກ່ບ່ໄດປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງຕົນເອງທີ່ໄດໃຫໄວ (ກະລຸນາເບິ່ງບົດຊອນທາຍ 4). ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາຂອງ
ຕົນ, ລັດຖະບານລາວ ຊ້າພັດໄປຢຶດຖືເອົາຜົນການສຶກສາຂ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຈາກເອກະສານທີ່ມີຢູຂອງທີ່ປຶກສາ ໂດຍບ່ໄດ
ດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ຈະແພຂະຫຍາຍໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບານອອມຂາງຂອງຕົນແຕຢາງໃດ13
U

U

ນັກພັດທະນາໂຄງການບ່ໄດຈັດສັນເວລາໃຫພຽງພເພືອ
່ ແກໄຂບັນຫາຄວາມບ່ໝນ
ັ້ ຄົງດານສະບຽງອາຫານທີເ່ ກີດຈາກຜົນກະ
ທົບຂອງເຂືອ
່ ນໄຊຍະບູລ.ີ ເຖິງວາຈະມີບັນຫາຂ້ຂັດແຍງເກີດຂຶ້ນກ່ຕາມ, ການກ່ສາງເຂື່ອນກ່ຍັງຄົງດາເນີນຕ່ໄປຕາມການົດ
ເວລາ. ນັກພັດທະນາໂຄງການວາງແຜນຍົກຍາຍອີກຫາບານພາຍໃນປີໜາ ແລະ ວາງແຜນສາເລັດການກ່ສາງປະຕູນ້າຊົ່ວຄາວ
14

ເພື່ອລະບາຍນ້າອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂື່ອນພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2013 14 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ວຽກງານກ່ສາງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບໃນທາງລົບແກຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານ.
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ຍັງບ່ທນ
ັ ມີວທ
ິ ກ
ີ ານແກໄຂໃດໆເພືອ
່ ຫດຜອນຜົນກະທົບຈາກເຂືອ
່ ນໄຊຍະບູລ.ີ
ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນຍັງບ່ໄດທາການສຶກສາເຖິງຄວາມສຽງທີອ
່ າດຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາ
ຫານຢາງແທຈິງ, ແຕຊ້າພັດໄປຮັບປະກັນເອົາໄວວາ ມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບທີ່ນັກພັດທະນາໄດນາສະເໜີໄປນັ້ນ

ໃນລະຫວາງວັນທີ 16-17 ກລະກົດ 2012 ທີຜ
່ ານມາແລວນີ,້ ທານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊວຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ແຮ ຂອງລາວ ໄດຖະ
ແຫຼງຕ່ຄະນະຜູແທນນັກການທູດທີທ
່ າການຢຽມຢາມລາວວາ ລັດຖະບານຂອງຕົນຈະນາເອົາ ມາດຖານການຍົກຍາຍຈັດສັນຂອງທະນາຄານໂລກໄປປະຕິບັດໃນ
ໂຄງ ການກ່ສາງເຂືອນໄຊຍະບູລີ.
13
ກະລຸນາເບິ່ງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການວິໄຈຂອງ Pyry ແລະ ການສຶກສາຂອງ CNR ທີ່:
http://www.internationalrivers.org/blogs/267/p%C3%B6yry-responds-on-its-role-in-the-xayaburi-dam.
14
“ ຄູກັນນ້າ ຫຼື ເຂື່ອນປຽນເສັ້ນທາງໄຫຼຂອງນ້າ” ແມນໂຄງສາງຊົ່ວຄາວທີ່ສາງຂຶ້ນມາເພື່ອປຽນທິດທາງໄຫຼຂອງແມນ້າຈາກເຂດກ່ສາງ ເພື່ອໃຫມີຂສ
້ ະດວກໃນ
ການກ່ສາງເຂື່ອນຖາວອນ.
12
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ຈະສາມາດນາໃຊໄດດີ. 15 ແຕໃນທາງກົງກັນຂາມ, ນັກວິທະຍາສາດປະຈາກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ສູນ
ນາໆຊາດເພື່ອການຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ, ແລະ ອົງການ WWF ໄດສະຫບໃຫເຫັນແລວວາ ໃນເວລານີ້ຍັງບ່ປະກົດເຫັນ
ມາດຕະການແກໄຂບັນຫາເພື່ອຫດຜອນຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນເພື່ອຮອງຮັບດານສະບຽງອາຫານທີ່ຈະສູນເສຍໄປ
ຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນແມນ້າຂອງ.
P
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ຄວນຢຸດຕິກດ
ິ ຈະການການກ່ສາງທັງໝົດ ແລະ ການຍົກຍາຍປະຊາຊົນໂດຍທັນທີ
ແມນແຕໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການກ່ສາງ, ເຂື່ອນໄຊຍະບູລກ
ີ ່ສະແດງອອກໃຫເຫັນໂດຍທັນທີເຖິງບັນຫາສິ່ງທາທາຍກຽວກັບ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍໃນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ຍອນເຫັນໄດ
ບັນຫາຄວາມສຽງທີ່ຕິດພັນກັບການກ່ສາງເຂື່ອນຄືແນວນີ,້ ຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປັນທີ່ຜູກ່ສາງເຂື່ອນທຸກຝາຍຈະຕອງຢຸດຕິກິດຈະ
ກາການຍົກຍາຍທຸກຢາງ ແລະ ເລື່ອນການກ່ສາງອອກໄປໂດຍດວນ ແລວ ຫັນມາຈັດສັນເວລາໃຫພຽງພເພື່ອດາເນີນການສຶກ
ສາຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນໃຫເລິກເຊິ່ງ. ວິທທ
ີ າງດັ່ງກາວນີ້ເປັນວິທີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີລ
່ ັດຖະບານປະເທດຄູພາຄີໃນຄະນະກາ
ມາທິການແມນ້າຂອງທັງສີປ
່ ະເທດຈະສາມາດດາເນີນການແກໄຂບັນຫາຮວມກັນໄດ.

2. ເປັນຫຍັງແມນ້າຂອງຈຶງ່ ມີຄວາມສາຄັນຕ່ຄວາມໝັນ
້ ຄົງດານສະບຽງອາຫານ?
ແມນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານສາຄັນທີສ
່ ຸດໃນຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນທີ່ບສ
່ າມາດຫາສິ່ງໃດມາ
ທົດແທນໄດ. ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງປີ 2010 ໃຫຮູວາແມ
ນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງປາ, ທີ່ດິນປູກຝັງອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລາຍໄດໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູໃນຂົງເຂດນີ້ຫຼາຍລານ
ຄົນ. ດັ່ງທີ່ບົດລາຍງານການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (SEA) ໄດລະບຸໃຫຮູວາ, “ໃນເຂດອາງແມນ້າຂອງມີຊຸມ
ຊົນ 70% ເປັນຊາວຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມກ
ີ ານປະມົງນ້າຈືດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຄວາມໝັ້ນຄົນດານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນີ້ ແມນລວນແຕຂຶ້ນກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ມີແຫຼ່ງມາຈາກແມນ້າລາ
ເຊເປັນສວນໃຫຍ. 16
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ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດການົດໃຫເຫັນຊອງຫວາງຫຼາຍດານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການ. ສວນໃຫຍຊອງຫວາງເຫຼົ່ານີ້
ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການແກໄຂຈາກໂຄງການແຕປະການໃດ. ກະລຸນາເບິ່ງຜົນການທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງປະຈາເດືອນມິນາ
2011 ກຽວກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟາໄຊຍະບູລີ ຕາມເວັບໄຊຍ່: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Reports/PC-ProjReview-Report-Xaiyaburi-24-3-11.pdf
15
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ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງອົງການແມນ້າຂອງ, ໜາທີ 16.
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•

ຊາວບານອາໄສຢູໃກກັບເຂດທີຕ
່ ັ້ງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໄດອະທິບາຍໃຫເຫັນເຖິງວິທທ
ີ າງທີຄ
່ ວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານໄດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບສາຍແມນ້າຂອງ. ສະຖານທີ່ກ່ສາງເຂື່ອນແມນຕັ້ງຢູໃນເຂດທີມ
່ ີພູຫຼາຍໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແລະ
ຫາງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງມລະດົກໂລກໄປທາງທິດໃຕປະມານ 150 ກິໂລແມັດ. ປະຊາຊົນທີອ
່ າໄສຢູຕາມສາຍ
ແມນ້າຂອງໃນຂົງເຂດນີ,້ ສວນໃຫຍແລວ ແມນມີແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍໄດມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ມີອາຊີບທາມາຫາກິນ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບານ 15 ແຫງທີ່ຄະນະພວກເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມໃນເຂດກ່ສາງເຂື່ອນນັ້ນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາ
ຫານຂອງເຂົາເຈົ້າສວນໃຫຍແມນຂຶ້ນກັບ:
ປາ: ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານີປ
້ ະກອບອາຊີບຫາປາ ແລະ ອາໄສປາເປັນອາຫານປະຈາວັນ ແລະ ບາງເທື່ອ
ກ່ຍັງໄດຂາຍປາສວນໜຶ່ງທີຫ
່ າມາໄດ. ປາເປັນແຫຼ່ງອາຫານສາຄັນທີມ
່ ທ
ີ າດບາລຸງຮາງກາຍຂອງຊາວບານເຫຼົ່ານີ.້
•

ສວນຄົວແຄມຝັງ່ : ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານີມ
້ ີສວນຄົວແຄມຝັ່ງນ້າຂອງເພື່ອປູກໄມໃຫໝາກ ແລະ ຜັກ
ເພື່ອບລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ.
ທົງ່ ນາ: ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນບານເຫຼົ່ານີເ້ ຮັດນາ. ທົ່ງນາຫຼາຍຕອນຕັ້ງຢູໃນເນີນພູ ແລະ ບາງຕອນກ່ຕງັ້ ຢູໃນເຂດ
ພື້ນທີ່ຕ່າເລາະລຽບຕາມສາຍນ້າ.
•

•

ການສັດລຽງ: ມີຫຼາຍຄົວເຮືອນລຽງຄວາຍ, ໄກ, ໝູ, ແລະ ສັດປະເພດອື່ນໆໃນພື້ນທີເ່ ລາະລຽບຕາມສາຍນ້າ.
•

ຜະລິດພັນປາໄມ: ຫຼາຍຄົວເຮືອນດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຜະລິດພັນຈາກປາໄມທາມະຊາດໃນເຂດອອມແອມແມນ້າ
ເຊັ່ນ ເຫັດ, ໜ່ໄມ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນໆ ລວມທັງໄມປຸກສາງເຮືອນ ແລະ ເຮືອ.
•

ລາຍໄດ: ໃນຮອບວຽນໜຶ່ງປີ ຫຼາຍຄອບຄົວໄດໃຊເວລາປະມານສອງສາມເດືອນສາງລາຍໄດພິເສດດວຍການຫອນເຂິງເອົາຄາໃນແມນ້າຂອງ, ຮວບຮວມເອົາດິນຊາຍ ແລະ ເກັບກຽວເອົາພືດພັນຕາງໆຕາມລາແມນ້າຂອງ ເຊັ່ນ ໄຄຫີນເປັນຕົ້ນ.
ຄອບຄົວຈານວນໜຶ່ງກ່ພາກັນປູກພືດເສດຖະກິດເຊັ່ນ ໄມສັກ, ສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນຕາມເນີນພູໃກກັບແມນ້າຂອງເພື່ອເປັນ
ເສດຖະກິດເສີມ.

ເຂດຍົກຍາຍຈັດສັນສາລັບບານຫວຍຊວຍ

3. ບັນຫາຄວາມໝັນ
້ ຄົງດານສະບຽງອາຫານໃນບານຍົກຍາຍແຫງທາອິດ
ນັກພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໄດທາການຍົກຍາຍຈັດສັນບານແຫງທາອິດ ຄື ບານຫວຍຊວຍ ໃນເດືອນມັງກອນ
2012. ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດໄປຢຽມຢາມບານແຫງດັ່ງກາວໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມີການຍົກຍາຍບານ
ນີ້ມາໄດຫົກເດືອນ ແລະ ໄດບັນທຶກເຫດການຕາງໆທີເ່ ປັນບັນຫາຂົ່ມຂູຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານຂອງຊາວບານ.
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ການສືບຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງນັກຂາວໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນເດືອນກລະກົດຜານມາແລວນັ້ນ ຍັງໄດບັນທຶກ
ບັນຫາທີເ່ ປັນໄພຂົ່ມຂູ ຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃນເຂດບານຍົກຍາຍດັ່ງກາວໄວເຊັ່ນດຽວກັນ. 17 ບານຫວຍຊວຍ
ປະກອບດວຍ 65 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 333 ຄົນ ຊຶ່ງ ບານເກົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດຕັ້ງຢູໃກກັບລານ້າຂອງ ເຊິ່ງໜາ
ກັບທີ່ຕັ້ງເຂດກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ. ມາຮອດດຽວນີ້ ກິດຈະການກ່ສາງເຂື່ອນໄດກວາດລາງ ແລະ ທາລາຍທີ່ດິນ, ປາໄມ
ແລະ ຮົ້ວສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງໃກກັບບານປະຊາຊົນ ທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ອຸດົມສົມບູນຄັ້ງໜຶ່ງໃນເມື່ອກອນ. ປະຊາ ຊົນທັງ
ໝົດບານໄດອົບພະຍົບອອກຈາກບານໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູແຫງໃໝໃກກັບເມືອງໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງຫາງຈາກແມນ້າຂອງປະ ມານ 17
ກິໂລແມັດ. 18 ໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່ ລາຍງານໃຫຮູວາ ທາງການລາວ ແລະ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນແຈງຂາວການຍົກຍາຍ
ໃຫຊາວບານຊາບພຽງແຕສອງສາມວັນລວງໜາກອນການຍົກຍາຍ. ຢູບານໃໝໃນປະຈຸບັນນີ້ ຊາວບານຍັງຂຸນຂຽວຊອກຫາ
ບອນທາມາຫາກິນເພື່ອທົດແທນໃນສິ່ງທີ່ພວກຕົນເຄີຍໄດຮັບຈາກແມນ້າໃນເມື່ອກອນ.
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ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງບານເກົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະຊາຊົນອາໄສທາການຜະລິດ
ເຂົ້າປາອາຫານໃນພື້ນທີທ
່ ານາ ແລະ ຮົ້ວສວນແຄມນ້າຂອງຕົນເອງ.
ນອກນັ້ນ, ກ່ຍັງຫາປາ ແລະ ເກັບກຽວເອົາໝາກໄມ, ເຫັດ ແລະ ຜະ
ລິດພັນໄມຈາກປາເປັນປະຈາທຸກມື້. ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງມີລາຍໄດພິ
ເສດຈາກການຫອນ-ເຂິງຄາ, ປູກສາລີ ແລະ ພືດພັນຕາງໆເພື່ອຂາຍ.

ຢູບານໃໝໃນປະຈຸບນ
ັ ນີ,້ ພວກເຮົາມີຄວາມກັງ
ວົນນາອາຫານ ແລະ ລາຍໄດ. ຢູບານເກົາ່ ພວກ
ເຮົາສາມາດຊອກຫາອາຫານ ແລະ ລາຍໄດໆ
ຫຼາຍກວາຢູບານໃໝນີ.້
-

ຊາວບານຫວຍຊວຍ

ການສູນເສຍການປະມົງ
ຊາວບານໄດພົບບັນຫາຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການຫາປາໃນເຂດທີ່ຕັ້ງບານໃໝຂອງຕົນ. ເຂົາເຈົ້າຖືກຍົກຍາຍໄປຢູຫາງໄກຈາກ
ແມນ້າຂອງ ແລະ ສວນຜູໄປຫາປາກ່ບສ
່ າມາດໄປທຸກວັນໄດຄືເກົ່າເມືອຫຼັງ. ຊາວບານສາມາດຫາປາໄດໃນສາຂາແມນ້າຂອງທີ່
ບ່ໄກຈາກບານພເທົ່າໃດ ແຕກ່ບໄ່ ດຫຼາຍ. ນັກພັດທະນາເຂື່ອນບ່ໄດໃຊຄາຊົດເຊີຍແກຊາວບານໃນການສູນເສຍການປະມົງ
ຂອງຂົາເຈົ້າຕາມຂ້ການົດກົດໝາຍຂອງລາວ. 19 ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ,້ ນັກພັດທະນາເຂື່ອນກ່ຍັງບ່ທັນໄດຈັດຫາແຫຼ່ງອາຫານສາ
ຄັນມາທົດແທນໃຫແກຊາວບານເລີຍ.
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ໜັງສືພິມບາງກອກໂປດສ່, “ ສາລັບຊາວຊົນນະບົດທອງຖິ່ນໄຊຍະບູລີແລວ ເຮືອນບ່ແມນປັດໃຈຕັດສິນຕົ້ນຕໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນ, 5 ກລະກົດ
2012, http://www.bangkokpost.com/news/investigation/306038/new-home-not-where-the-heart-is-for-xayaburi-locals.
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ບານຍົກຍາຍດຽວນີແ
້ ມນມີຊື່ວາ ບານນາຕໃໝ. ອີງຕາມລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2005 ຂອງດາລັດວາດວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍາຍຈັດສັນ,
“[ຜູໄດຮັບຜົນກະທົບ] ທີດ
່ າລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຂະແໜງບລິການ ຫຼື ການລາສັດ, ການເກັບກູ ຫຼື ສັບຊາວຊັບພະ ຍາກອນທາມະຊາດຈະຕອງໄດຮັບການຊົດ
ເຊີຍຕ່ຄາສູນເສຍໂອກາດທາງດານເສດຖະກິດອັນເກີດມາຈາກການກ່ສາງໂຄງການດວຍເງິນສົດ ລວມທັງ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຟື້ນຟູ
ເສດຖະກິດ ການເປັນຢູຂອງຜູໄດຮັບຜົນກະທົບໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບດີກວາ ຫຼື ຢາງໜອຍກ່ເທົ່າທຽມກັບລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າກອນ
ການກ່ສາງໂຄງ ການ.” ກະລຸນາເບິ່ງ ໝວດທີ 7 ໃນມາດຕາທີ 22 ຂອງດາລັດ.
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ອີງຕາມລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2005 ຂອງດາລັດວາດວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍາຍຈັດສັນ, [ຜູ ໄດຮັບຜົນກະທົບ] ທີ່ ດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສຂະແໜງບລິກ ານ ຫຼື
ການລາສັ ດ, ການເກັບກູ ຫຼື ສັບຊາວຊັບພະ ຍາກອນທາມະຊາດຈະຕອງໄດຮັບການຊົດເຊີຍຕ່ ຄາສູນເສຍໂອກາດທາງດານເສດຖະກິດອັນເກີດມາຈາກການກ່ສາງໂຄງການດວຍ
ເງິນສົດ ລວມທັງ ວັ ດຖຸ ສິ່ງຂອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຟື້ນຟູ ເສດຖະກິດການເປັນຢູ ຂອງຜູໄດຮັບຜົນກະທົບໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບດີກ ວາ ຫຼື ຢາງໜອຍກ່ເທົ່າທຽ
ມກັບລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າກອນການກ່ສາງໂຄງການ. ກະລຸນາເບິ່ງ ໝວດທີ 7 ໃນມາດຕາທີ 22 ຂອງດາລັດ.
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ການສູນເສຍທີ່ດນ
ິ ກະສິກາ
ບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນໄດຕົກລົງເຫັນດີຈັດຫາທີ່ດິນກະສິກາໃຫແກຄອບຄົວຍົກຍາຍຄອບຄົວລະ 2 ເຮັກຕາ ໂດຍທຽບກັບພື້ນ
ທີ່ດິນກະສິກາທີເ່ ຂົາເຈົ້າມີໃນບານເກົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕຕ່ມາພາຍຫຼັງ, ທາງບລິສັດໄດປິ້ນຄາ ແລະ ຕັດສິນໃຈສະໜອງເນື້ອທີ່
ດິນກະສິກາໃຫເຂົາເຈົ້າຄອບຄົວລະ 0.75 ເຮັກຕາເທົ່າ
ນັ້ນ ຊຶ່ງຊາວບານເຫັນວາບ່ພຽງພແກການປູກຜັງເພື່ອໃຫ
ກຸມຄອບຄົວໄດ. ຈົນມາເຖິງເດືອນມີຖຸນາ 2012, ທາງ
ບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນກ່ຍັງບ່ທັນໄດສະໜອງເນື້ອທີດ
່ ິນກະ
ສິກາໃໝໃຫແກຊາວບານເລີຍ.
ທາງບລິສັດມີແຜນ
ການສັບຊາວພື້ນທີ່ກະສິກາໃຫແກຊາວບານ, ແຕບັນຫາ
ກ່ຄວ
ື າການປູກຜັງສາລັບປີນີ້ ເຫັນວາມັນຫຼ້າສວາຍໄປ
ແລວ.
ຊາວບານໄດລາຍງານໃຫຮູວາ ສວນທີ່ທາງບລິສັດຈັດ
ຫາໃຫໃກກັບເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນມີເນື້ອທີ່ນອຍແລະ
ບ່ອຸດົມສົມບູນຄືກັບເນື້ອທີ່ສວນໃນບານເກົ່າ ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຍອນວານ້າທີ່ບລິສັດສະໜອງໃຫເພື່ອໃຊ ໃນການ
ປູກຜັງນັ້ນເປັນນ້າເຈືອປົນ ກັບທາດເຄມີບາບັດ ນ້າ ທີ່ມີ
ທາດຝຸນພຽງເລັກໜອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຊາວບານຍັງ
ຕອງໄດຈາຍຄານ້າປູກຜັງ
ຊຶ່ງບ່ຄືກັບຢູບານເກົ່າຊາວ
ບານໄດນ້າມາຈາກພູທອ
ີ່ ຸດົມສົມບູນ
ດວຍຝຸນທາມະ
ຊາດ ແລະ ກ່ບ່ໄດເສຍຄາໃຊຈາຍໃດໆ. ການຈາຍຄາ
ນ້າຄືແນວນີ້
ເປັນສິ່ງທີ່ຊາວບານອາໄສຢູໃນເຂດບານ
ຍົກຍາຍຈັດສັນ ບ່ເຄີຍຄາດຄິດມາກອນໜາວາຈະມີສິ່ງ
ນີເ້ ກີດຂຶ້ນ. ຊາວບານຍັງໄດບອກໃຫຮູວາເຂົາເຈົ້າຍັງບ່ທັນໄດຮັບຄາຊົດເຊີຍຕ່ການສູນເສຍສວນແຄມຝັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອ.
ທາງບລິສັດສາງເຂື່ອນໄດບອກຊາວບານວາເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດກັບໄປທາມາຫາກິນໃນພື້ນທີ່ເຂດບານເກົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດຢູ.
ແຕຄວາມເປັນຈິງແລວນັ້ນ, ຊາວບານຫຼາຍຄົນໄດສູນເສຍທີ່ດິນຂອງຕົນເອງໄປຍອນກິດຈະກາການກ່ສາງໃນເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນ
ແລະ
ດຽວນີເ້ ຂົາເຈົ້າກ່ໄດຖືກຜັກດັນໃຫຍົກຍາຍໜີໄປຢູແຫງໃໝທີໄ່ ກເກີນກວາຈະສາມາດທຽວໄປນາໃຊເນື້ອທີ່ດິນທີມ
່ ີ
ເຫຼືອຢູຈາກກິດຈະກາການກ່ສາງໄດເປັນປົກກະຕິຄເື ກົ່າແລວ. ຊາວບານຈານວນໜຶ່ງກ່ໄດກັບຄືນໄປອາໄສຢູໃນພື້ນທີ່ດິນກະສິ
ກາໃນບານເກົ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທີບ
່ ່ໄດກັບຄືນຍອນວາທາງບລິສັດບ່ອະນຸຍາດໃຫເຂົາເຈົ້ານາໃຊເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າໄປຫາເຂດທີ່ຕັ້ງເຂື່ອນລາໆ.
ມູນຄາການສາງເຮືອນ
ຕາມທີໄ່ ດໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາເອົາໄວ, ທາງບລິສັດໄດປຸກສາງເຮືອນໃໝໃຫແກຄອບຄົວຍົກຍາຍຈັດສັນ. ແຕເຮືອນໃໝນັ້ນ
ນອຍກວາເຮືອນເກົ່າຂອງຊາວບານຫຼາຍຄົນ. ເຮືອນທີ່ທາງບລິສັດປຸກສາງໃຫຊາວບານນັ້ນແມນມີແຕຊັ້ນເທິງເທົ່ານັ້ນ, ສວນ
ວາກອງຕະລາງເຮືອນນັ້ນທາງບລິສັດບ່ໄດສາງຫຍັງໃຫເຂົາເຈົ້າ. ຊາວບານຈານວນໜຶ່ງໄດຈົ່ມວາຍອນບ່ພໃຈທີ່ບລິສັດນາໃຊ
ໄມບ່ແຫງເພື່ອຟາວຟັ່ງປຸກເຮືອນໃຫສາເລັດ ແລະ ມາຮອດດຽວນີ້ໄມທີ່ນາມາໃຊໃນເຮືອນນັ້ນເກີດການຄົດງ ແລະ ແຕກ
ລາວ. ຊາວບານບາງຄົນກ່ສະແດງຄວາມບ່ພໃຈຍອນວາໄມໃນເຮືອນຂອງຕົນເປັນເກີດມີມອດແມງ. ມາຮອດເດືອນມີຖຸນາ
10

2012, ຄົວເຮືອນຂອງຊາວບານສວນໃຫຍກ່ໄດ ສາງພື້ນກອງຕະລາງເຮືອນ ຂອງຕົນເອງສາເລັດດວຍທຶນຮອນຂອງຕົນເອງ
ທີ່ໄດມາຈາກການຊົດເຊີຍໃນການຍົກຍາຍຈັດສັນເປັນສວນໃຫຍ. ຕົວ ຢາງມີຄອບຄົວໜຶ່ງໄດເວົ້າວາພວກເຂົາໄດຮັບເງິນຊົດ
ເຊີຍຈາກບລິສັດພັດທະນາເຂື່ອນທັງໝົດ 50 ລານກີບ (ປະມານ 6,000 ດອນລາສະຫະລັດ), ແຕຈາເປັນຕອງໄດນາໃຊເງິນ
ສວນໜຶ່ງປະມານ 30 ລານກີບເພື່ອສືບຕ່ສາງເຮືອນຂອງພວກເຂົາໃຫສາເລັດ.

ຄາຄອງຊີບໃນບານຍົກຍາຍຈັດສັນ ຂອງຊາວບານສູງກວາຄາຊົດເຊີຍທີທ
່ າງບລິສດ
ັ ສະໜອງໃຫ?
ຊາວບານໄດຮັບຄາຊົດເຊີຍຈາກບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນໜອຍກວາຈານວນທີໄ່ ດ ໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາເອົາໄວ. ນອກຈາກນັ້ນ ກ່ຍັງ
ປະສົບກັບບັນຫາຄາໃຊຈາຍເພີ່ມອື່ນໆທີ່ຊາວບານ ບ່ໄດຄາດຄິດມາກອນ. ຈົນຮອດເດືອນມີຖຸນາ 2012 ທີ່ຜານມາແລວນັ້ນ,
ຫຼາຍຄົວເຮືອນກ່ບ່ທັນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ຄາເສຍຫາຍແກທີດ
່ ິນ ແລະ ສວນແຄມຝັ່ງນ້າຂອງຕົນ. ຫຼາຍຄົນໄດຮອງທຸກວາຄາ
ຊົດເຊີຍຕົ້ນໄມໃຫໝາກ ແລະ ສວນໄມສັກທີ່ໄດຮັບຈາກບລິສັດນັ້ນບ່ຍຸຕທ
ິ າ ແລະ ບ່ສົມສວນກັບຂະໜາດ ແລະ ມູນຄາໃນ
ທອງຕະລາດປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວບານກ່ບໄ່ ດຮັບຄາຊົດເຊີຍໃດໆຕ່ການສູນເສຍການປະມົງ ແລະ ໂອກາດໃນການ
ຫອນ-ເຂິງຄາໃນລານ້າຂອງທີເ່ ຂົາເຈົ້າເຄີຍມີລາຍໄດມາໃນເມື່ອກອນ. ຊາວບານຫຼາຍຄົນໃນເມື່ອກອນເຄີຍມີລາຍໄດພິເສດ
ໃນແຕລະປີຈາກການປະມົງ. ໃນເຂດຍົກຍາຍຈັດ
ສັນບານໃໝ, ບລິສັດໄດສັນຍາວາຈະສະໜອງແຫຼ່ງ
ລາຍໄດຕາງໆໃຫກັບຊາວບານ ແຕບລິສັດກ່ໄດສະ
ໜອງທາງເລືອກໃນການສາງລາຍໄດໃຫແຕລະຄອບ
ຄົວພຽງແຕດານດຽວເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ ການລຽງເປັດ,
ລຽງໝູ ຫຼື ການປູກເຫັດເທົ່ານັ້ນ. ຫຼາຍຄອບຄົວ
ຕອງຮັບພາລະໃນການຊື້ສະບຽງດວຍຕົນເອງ. ໂດຍ
ລວມແລວ, ແຫຼ່ງລາຍໄດແຫຼ່ງດຽວດັ່ງ ກາວມານີ້
ບ່ສາມາດ ຊວຍໃຫຊາວບານສາງລາຍຮັບໄດພຽງພຕ່
ຄວາມຕອງການ ຂອງຄົວເຮືອນເຂົາເຈົ້າ. ໃນເດືອນ
ມີຖຸນາ 2012, ຊາວບານຫຼາຍຄົນຍັງບ່ທັນມີອາຊີບ
ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສວນໃຫຍກ່ປະປອຍເວລາຂອງຕົນ
ໃຫເສຍໄປລາໆໂດຍບ່ມີວຽກຫຍັງເຮັດ.ຄອບຄົວຈານວນໜຶ່ງກ່ຈາເປັນຕອງໄດຂາຍສັດລຽງ ທີ່ມີເຫຼືອຢູ ຂອງຕົນອອກ ແລະ
ເກີດເປັນໜີ້ເປັນສິນຄຸມເຄືອ.
ທາງບລິສັດໄດຈາຍເງິນຄາຄອງຊີບໃຫແກຊາວບານແຕລະ
ຄົນເປັນລາຍເດືອນໆລະ 120,000 ກີບ (ປະມານ 14
ດອນລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຄ້າຊູການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ຍັງບ່ພຽງແຕເທົ່ານັ້ນ, ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີຊ
່ າວບານ
ບ່ໄດຄາດ ຄິດມາກອນກ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫຄາຄອງ
ຊີບໃນບານໃໝຂອງເຂົາເຈົ້າຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ. ຄຽງຄູກັບຄາ
ໃຊຈາຍເຂົ້າໃນການປຸກສາງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫສາເລັດ
ແລວ, ຊາວບານຍັງຕອງໄດຈາຍຄານ້າດື່ມຂອງຕົນ ແລະ
ຈາຍຄາເດີນທາງໄປຕະລາດໃນເມືອງເພື່ອຊື້ ແລະ ຂາຍ
ສິນຄາ. ທາງບລິສັດຍັງໄດສັນຍາກັບຊາວບານວາຈະຈາຍ
ຄາໄຟຟາໃນປີທາອິດໃຫແກເຂົາເຈົ້າ,
ແຕຫຼັງຈາກການ
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ຍົກຍາຍຈັດສັນແລວ ທາງບລິສັດກ່ໄດປຽນໃຈໃໝ ແລະ ຈາຍໃຫພຽງແຕເດືອນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຊາວບານໄດພາກັນປະຕິເສດ
ຈາຍຄາໄຟຟາ. ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012, ຊາວບານຍັງໄດສືບຕ່ເຈລະຈາກັບບລິສັດເພື່ອສະເໜີໃຫບລິສັດດາເນີນການໃນທາງ
ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ດີກວາ. ຢູບານເກົ່າຂອງຕົນ, ຊາວບານມີເງື່ອນໄຂຊົມໃຊໄຟຟາລາຄາຖືກ ແລະ ສາມາດຜະລິດທົດແທນ
ຄືນໄດດວຍເຄືອ
່ ງກາເນີດກະແສໄຟຟາຂະໜາດນອຍຕິດຕັ້ງໃນສາຂາແມນ້າຂອງ
(ກະລຸນາເບິ່ງຮູບລະບົບພະລັງງານຈຸລະ
ພາກຢູດານຂວາມື). ແມນ້າຂອງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອັນມະຫາສານທີບ
່ ່ເກີດຄາໃຊຈາຍໃດໆທັງສິ້ນ.
ໃນທີສ
່ ຸດແລວ, ຊາວບານກ່ຕົກຢູໃນສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຕອງອີງອາໄສເງິນເປັນຫຼັກ ໂດຍທີ່ຊາວບານເອງຂາດເງິນ ຫຼື ຊັບພະ
ຍາກອນພຽງພແກການຢັ່ງຊີບຂອງຕົນຕ່ໄປ. ກົດໝາຍຂອງລາວ ໄດເລັ່ງທວງໃຫທາງບລິສັດຕອງຟາວຮີບຮອນ ຟື້ນຟູການດາ
ລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີຖ
່ ືກຍົກຍາຍໃຫກັບຄືນສູສະພາບປົກກະຕິຄືດງັ່ ທີ່ເປັນມາໃນເວລາກອນມີໂຄງການ. ຜົນຂອງການສາ
ພາດປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຢູໃນເຂດຍົກຍາຍຈັດສັນໃໝນັ້ນເຫັນວາ ບ່ມີຄົນໃດມີຊີວິດການເປັນຢູດີຂຶ້ນກວາເກົ່າ.
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ແຜນທີບ
່ ານຢຽມຢາມ
ໃນລະຫວາງວັນທີ 14-18 ມິຖຸນາ 2012, ອົງການແມນ້ານາໆຊາດໄດສາພາດ 77 ຄົວເຮືອນ 77 ໃນບານ 15 ແຫງທີໄ່ ດ
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນ (ຕາມບັນຊີບານແຕທິດໃຕໄປຫາທິດເໜືອ): ຫວຍຊວຍ (ໄດຍົກຍາຍແລວ), ປາກ
ເນີນ, ໂຄກໃຫຍ, ຫວຍຮີບ, ຫວຍຊອງ, ປາກມອນ, ປາກຄອນ, ໂຄກຕົມ, ຫວຍຂົວ (ມີໝາຍ ແຕບ່ໄດໃສເຄື່ອງໝາຍໃນ
ແຜນທີ)່ , ປາກຮາວ, ວັງສາ/ປາກແຫງ, ປາກໂພ, ປາກລຸມ ແລະ ສະເລື່ອນ
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4. ໄລຍະການກ່ສາງເຂືອ
່ ນຈະສົງ່ ຜົນກະທົບຕ່ຄວາມໝັນ
້ ຄົງດານສະບຽງອາຫານຄືແນວໃດ
ອີງຕາມແຜນການກ່ສາງ, ເຂື່ອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີມີການົດເວລາການກ່ສາງໃຫສາເລັດ ແລະ ດາເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟາ
ພາຍໃນປີ 2019. ແມນແຕຍັງບ່ທັນຮອດເວລານັ້ນເທື່ອກ່ຕາມ ແຕກ່ມັນກ່ສະແດງໃຫເຫັນແລວວາ ບັນຫາຄວາມບ່ໝັ້ນຄົງ
ດານສະບຽງອາຫານມີທາທີວານັບມືນ
້ ັບຈະເພີ່ມທະວີ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຫາກວາໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນຍັງດາເນີນຕ່ໄປ. ເຮົາສາມາດ
ຄາດການເອົາໄວໄດເລີຍວາໃນຊວງໄລຍະເຈັດປີຕ່ໜາຖາໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນຫາກຍັງດາເນີນການຢູຕ່ໄປ ພວກເຮົາຈະປະ
ສົບບັນຫາກັບຜົນກະທົບທີ່ຮາຍແຮງດັ່ງຕ່ໄປນີ້.
ຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນໄປຍັງປະເທດເພືອ
່ ນບານກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ, ນັກພັດທະ
ນາເຂື່ອນໄຊຍະບູລີໄດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພາຍໃນສະເພສະລັດສະໝີ 10 ກິໂລແມັດຈາກຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄປ
ຫາເຂດລຸມນ້າເທົ່ານັ້ນ. ແຕຜົນກະທົບຕ່ ເຂດລຸມເຂື່ອນ ມີ
ແນວໂນມຂະຫຍາຍເລິກເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ
"ພວກເຮົາປາດຖະໜາຢາກເຫັນການພັດທະນາ, ແຕພວກ
ແລະ ຫວຽດນາມເຖິງຫຼາຍຮອຍກິໂລແມັດນັບແຕເດືອນເມສາ
ເຮົາເຂົາ້ ໃຈວາບັນຫາທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ກັບພວກເຮົາໃນເວລານີ້
ມັນບ່ ແມນການພັດທະນາແຕຢາງໃດ. ພວກເຮົາເປັນ
2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດ ຖະບານປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ
ຊາວຊົນນະ ບົດ, ຈະເວົາ້ ຫຍັງສະເໜີຫຍັງອອກໄປ ກ່ບ່
ຫວຽດນາມໄດພະຍາຍາມສະເໜີໃຫຝາຍລາວດາເນີນການປະ
ເປັນຜົນດີກບ
ັ ພວກເຮົາ ເຊິງ່ ມັນບ່ຕາງຫຍັງກັບໝາເຫົາ່ ຊາງ.
ເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະມີຂວາມຊາຍແດນ, ແຕຂ້ສະເໜີ
ດັ
ງ
ນັ
ນ
້
,
ບັ
ນ
ຫາ ຂ້ຂອງໃຈ ແລະ ຄວາມກັງຂອງພວກ ເຮົາມີ
ດັງ່ ກາວນີກ
້ ່ບ່ໄດຮັບການຕອບສະໜອງແຕຢາງໃດ. ມາຮອດ
ຈະບ່ຊວຍໃຫເກີດ ການປຽນແປງຫຍັງແກພວກເຮົາ."
ເດືອນກລະກົດ 2012, ຝາຍລັດ ຖະບານລາວ ໄດຖະແຫຼງຕ່
- ຊາວບານຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ
ຄະນະຜູແທນລັດຖະບານຕາງປະເທດທີເ່ ດີນທາງມາຢຽມຢາມ
ລາວວາ ບ່ເຫັນມີຄວາມຈາເປັນໃດໆທີ່ຈະດາເນີນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນ. 20
P19F

ຜົນກະທົບຈາກການຍົກຍາຍຈັດສັນ
ຄາດວາພາຍໃນປີ 2013 ຫຼື 2014 ນີ,້ ບານທັງໝົດປະມານ 7 ແຫງຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ.
ທາງບລິສັດໄດວາງແຜນຍົກຍາຍຈັດສັນບານ 5 ແຫງເພື່ອຈັດສັນໃຫໄປຢູຮວມກັບສອງບານອື່ນ. ໃນອີກບ່ນານນີ້, ທາງໂຄງ
ການກ່ຈະໄດຍົກຍາຍສາມບານໄປຢູໃນເຂດຫວຍຮິບ ແລະ ອີກສອງບານກ່ຈະໄດຍາຍໄປຢູເຂດປາກມອນ. ໃນໄລຍະທາຍ
ຂອງການກ່ສາງໂຄງການ, ຄາດວາປະຊາຊົນທັງໝົດປະມານ 2,100 ຄົນຈະຖືກຍົກຍາຍຈາກບານຂອງຕົນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ
ແຫງໃໝ. ຊາວບານບ່ມີສິດ ແລະ ໂອກາດທີຈ
່ ະໄດສະແດງຂ້ຄິດເຫັນໃດໆຂອງຕົນຕ່ກັບແຜນການຍົກຍາຍບານຂອງໂຄງ

20

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

point.
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ການ. ການຍົກຍາຍຈັດສັນບານ ບ່ພຽງແຕເປັນບັນຫາກະທົບແກຊາວບານຜູທີ່ຖືກຍົກຍາຍຈາກບານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ
ໄປເທົ່ານັ້ນ ແຕຫາກຍັງເປັນຜົນກະທົບຕ່ຊາວບານທີ່ຈະຮັບເອົາຜູຍົກຍາຍເຂົ້າໄປຢູຮວມໃນບານຂອງຕົນນາອີກດວຍ. ຊາວ
ບານຫວຍຮິບ ແລະ ບານປາກມອນ ຊຶ່ງເປັນບານເຈົ້າພາບຮັບເອົາຜູຍົກຍາຍຈາກເຂດເຂື່ອນມາຮວມອາໄສຢູໃນບານຂອງ
ຕົນນາ ນັ້ນກ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວາຈະມີການຍາດແຍງອາຫານການກິນກັນຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ຍອນພື້ນທີ່ດິນມີໜອຍ. ພອມ
ດຽວກັນນັ້ນ ການຍົກຍາຍເອົາຫຼາຍບານມາໂຮມໃນເຂດດຽວກັນ ກ່ຈະເຮັດໃຫປະຊາກອນຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົ່າ ແລະ ເປັນທີ່
ແນນອນວາ ຈະເຮັດໃຫເກີດບັນຫາການນາໃຊຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າທີ່ມໜ
ີ ອຍມາກອນແລວໃນເຂດອອມຂາງ
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັງສອງບານດັ່ງກາວນັ້ນຕັ້ງຢູໃນເຂດພູເຂົາເນີນຊັນ ທີ່ບມ
່ ີພື້ນທີໃ່ ດພທີ່ຈະສາມາດສັບຊາວໃຫເປັນພື້ນທີທ
່ ານາໄດ
ເພີ່ມອີກແລວ. ຜານມານັກພັດທະນາເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ໄດໃຫການຊົດເຊີຍແກປະຊາຊົນໃນສອງບານດັ່ງກາວ ທີ່ຈະຮັບເອົາ
ປະຊາຊົນຍົກຍາຍຈາກບານອື່ນມາອາໄສຢູນາ ໃນຈານວນຈາກັດ ແລະ ໜອຍຫຼາຍ. ໃນເວລານີ,້ ທາງໂຄງການພັດທະນາ
ເຂື່ອນກາລັງດາເນີນການຫຍັບຍາຍເອົາຫຼາຍຄົວເຮືອນໃນສອງບານນີ້ອອກຈາກທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຈັດສັນພື້ນທີໃ່ ຫແກ
ຊາວບານທີຖ
່ ືກຍົກຍາຍອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂື່ອນ ແລະ ຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ, ເຮືອນຢູອາໄສ ຫຼື
ທີ່ດິນແຫງໃໝຈາກໂຄງ ການແຕຢາງໃດ..

ຜົນກະທົບຈາກອຸທກ
ົ ກະໄພ
ໃນຈານວນບານທັງໝົດທີ່ທາງອົງການແມນ້າສາກົນພວກ
ເຮົາໄດໄປຢຽມຢາມນັ້ນ ຈະເຫັນໄດວາສວນຄົວແຄມຝັ່ງ
ນ້າ, ສວນໄມສັກ ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກາຂອງເຂົາເຈົ້າ ທັງ
ໝົດຈະຖືກນ້າຈາກເຂື່ອນ ຖວມ. ເຖິງວາໃນເວລານີຍ
້ ັງບ່
ທັນມີຕົວເລກແນ ນອນກ່ຕາມ ແຕເປັນທີ່ແນນອນແລວວາ
ຢາງໜອຍສຸດກ່ມີຄົວເຮືອນຈາ ນວນໜຶ່ງໃນບານທີ່ອາໄສຢູ
ໃກກັບແມນ້າຂອງ ຫຼື ສາຂາແມນ້າຂອງນັ້ນຈະຖືກນ້າ
ຖວມຢາງແນນອນ. ບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນໄດໃຫຂາວສັບສົນ
ແກຊາວບານກຽວກັບຜົນກະທົບທີຄ
່ າດວາຈະເກີດຂຶ້ນຈາກ
ເຂື່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງບລິສັດຍັງໄດສະເໜີ ໃຫຢາງ
ໜອຍ ສອງຄົນທີ່ຢໃນຄະນະບານເຊັ
ູ
ນຮັບຮອງກັບບລິ
ສັດວາທາງບລິສັດຈະບ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ຜົນເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບເໜືອໜານ້າເຂື່ອນ 275 ແມັດ ພາຍຫຼັງການ
ກ່ສາງເຂື່ອນສາເລັດແລວ. ຂ້ມູນທັງໝົດທີ່ກາວມານັ້ນລວນແລວແຕເຮັດໃຫຊາວບານທີ່ຈະໄດຍົກຍາຍເກີດຄວາມສັບສົນ
ແລະ ບ່ຮເລີ
ູ ຍວາເມື່ອຍົກ ຍາຍໄປແລວຊາວບານຈະໄດຮັບການຊົດເຊີຍແນວໃດແດ, ແລະ ກ່ບໝ
່ ັ້ນໃຈໄດວາຈະໄດຮັບການ
ຊົດເຊີຍພຽງພແກການຟື້ນຟູຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບ.່

15

ຜົນກະທົບຕ່ການປະມົງ
ເກືອບວາທຸກຄົວເຮືອນໃນເຂດທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຖື
ອາຊີບການຫາປາເປັນປະຈາວັນຂອງຕົນ. ຊາວບານສວນໃຫຍບ່ມີ
ຄວາມກັງວົນໃດໆຕ່ບັນຫາ ຜົນກະທົບຕ່ການປະມົງ ທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນແຕຢາງໃດ ຍອນບລິສັດໄດແຈງໃຫເຂົາເຈົ້າຊາບວາ
ເຂື່ອນຈະບ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃດໆຕ່ການປະມົງ. ປີ ກາຍນີ,້ ທາງບລິ
ສັດໄດສາຍພາບວີດໂີ ອໃຫປະຊາ ຊົນໃນຫຼາຍບານ ໂດຍສະແດງ
ໃຫເຫັນລະບົບເສັ້ນທາງເດີນຂອງປາທີທ
່ າງບລິສັດປະດິດສາງຂຶ້ນ
ມານັ້ນຈະສາມາດເຮັດໃຫຝູງປາເຄື່ອນຍາຍຜານເຂື່ອນໄປໄດດີ
ເຖິງວານັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຊື່ອວາເທັກໂນໂລຊີທີ່

ນາມາໃຊແທນເສັ້ນທາງເຄື່ອນຍາຍຂອງປານັ້ນຈະໃຊງານບ່ໄດ ແລະ ຈາກນັ້ນກ່ຈະເຮັດໃຫປາຕາຍເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ. 21
ຊາວບານຍັງມີຄວາມສະບາຍໃຈວາຫຼັງຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນສາເລັດແລວ ພວກຕົນເອງຍັງຈະສາມາດສືບຕ່ຫາປາໃນແມນ້າ
ຂອງໄດດີຄເື ກົ່າດັ່ງທີ່ເປັນຢູໃນປະຈຸບັນ.
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ການສູນເສຍລາຍໄດ
ເຖິງແມນວາຊາວບານທີ່ອາໄສຢູໃກກັບເຂດກ່ສາງເຂື່ອນດາລົງຊີວິດດວຍການຫາປາ ແລະ ການປູກຝັງເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງຕົນ
ກ່ຕາມ ແຕເຂົາເຈົ້າກ່ຍັງອາໄສສາງລາຍໄດເສີມຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອື່ນໆໃນແມນ້າເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ຕາງໆເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງລວມມີການຫອນ-ເຂິງຄາໃນແມນ້າ, ການເກັບກຽວພືດຈາກແມນ້າ, ການຮິບໂຮມເອົາດິນຊາຍໃນແມນ້າ
ແລະ ການຂາຍປາສວນທີເ່ ຫຼືອກິນໃນຄົວເຮືອນໃນທອງຕະລາດ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຈະໄດສູນເສຍໄປ ແລະ ຈະບ່ໄດຮັບຄາຊົດ
ເຊີຍ ຕາມທີ່ກົດໝາຍຂອງລາວໄດການົດໄວ. ທາງບລິສັດໄດໃຫສັນຍາວາຈະຕອບສະໜອງແຫຼ່ງລາຍໄດແຫງໃໝແທນໃຫ
ແກຊາວ ບານ. ບັນຫາຕາງໆທີສ
່ ະແດງໃຫເຫັນໃນໄລຍະຕົ້ນໆໃນບານຍົກຍາຍຈັດສັນຫວຍຊວຍບອກໃຫຮູວາແຫຼ່ງລາຍໄດ
ໃໝທີ່ນັກພັດທະນາໂຄງການສະໜອງໃຫຊາວບານນັ້ນແມນບ່ມທ
ີ າງທີ່ຈະພຽງພແກການດາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມີຫຼາຍ
ບານໄດສົ່ງຜູຕາງໜາຂອງຕົນໄປຢຽມຢາມບານຍົກຍາຍຈັດສັນຫວຍຊວຍ ແລະ ຕາງກ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ໄດເຫັນສະ
ພາບບັນຫາຄາຄອງຊີບຂອງຊາວບານທີ່ນັ້ນສູງຫຼາຍ ແລະ ບັນຫາເຫດການບ່ປະຕິບັດຄາໝັ້ນສັນຍາຂອງບລິສັດທີມ
່ ີຕຊ
່ າວ
ບານຫວຍຊວຍ

21

ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕ່ການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທົດແທນເສັນ
້ ທາງເດີນທາມະຊາດຂອງປາໃນແມນ້າຂອງຕອນລຸມແມນໄດບັນທຶກໄວໃນ
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.
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5. ຜົນກະທົບທັບຊອນຈາກເຂືອ
່ ນໄຟຟາພະລັງງານນ້າຂອງ 11 ແຫງ
ເຂື່ອນໄຊຍະບູລເີ ປັນເຂື່ອນແຫງທາອິດໃນຈານວນສິບເອັດແຫງທີ່ໄດສະເໜີກສ
່ າງຂຶ້ນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ຖາຫາກ
ວາເຂື່ອນທັງໝົດສິບເອັດແຫງທີ່ກາວມານີ້ ຖືກສາງຂຶ້ນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມສາເລັດເມື່ອໃດ, ເມື່ອນັ້ນກ່ຈະເກີດມີ ບັນ
ຫາຄວາມບ່ໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານເປັນເງາຕາມຕົວຢາງໄວວາ ທັງນີ້ກ່ຍອນວາປະຊາຊົນຫຼາຍລານຄົນໃນຂົງເຂດແຫງນີ້
ຈະສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີມ
່ ີແຫຼ່ງມາຈາກແມນ້າຂອງ ເຊັ່ນ ແຫຼ່ງການປະມົງ ແລະ ພື້ນທີ່ດນ
ິ ກະສິກາອັນອຸດົມ
ສົມບູນ ເປັນຕົ້ນ. ສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມເປັນແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ງທາມາຫາກິນສາຄັນຂອງປະຊາກອນຫຼາຍ
ກວາ 60 ລານຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍກວາ 29.6 ລານຄົນແມນອາໄສ ແລະ ດາລົງຊີວິດຢູໃນເຂດອອມແອມ
ສາຍແມນ້າຂອງໃນວົງລັດສະໝີສິບຫາກິໂລ. 22
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ຜົນກະທົບສາຄັນຈາກເຂືອ
່ ນ
ຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມປີ 2010 ຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດຍົກໃຫເຫັນຊັດເຈນເຖິງບັນຫາ
ຕາງໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຖາຫາກວາເຂື່ອນນ້າຂອງທັງສິບເອັດແຫງໄດຮັບການກ່ສາງຂຶ້ນຕາມແຜນ. 23 ການສຶກສາດັ່ງກາວຍັງໄດ
ແຈງເຕືອນເຖິງ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຈະນາມາຊຶ່ງຄວາມເສຍຫາຍຮາຍແຮງ ໂດຍບ່ມີວັນຈະສາມາດຟື້ນຄືນສູສະພາບເດີມໄດ.”
ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຈະເຮັດໃຫສູນເສຍການປະມົງໃນສາຍແມນ້າຂອງທີ່ມີມູນຄາໂດຍປະມານ 476 ລານດອນລາສະຫະ
ລັດ ຕ່ປ.ີ ໃນນີແ
້ ມນຍັງບ່ທັນໄດລວມເຖິງການສູນເສຍການປະມົງທີອ
່ າດຈະເກີດໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມ
ແມນ້າຂອງໃນປະເທດຫວຽດນາມທີຍ
່ ັງບ່ທັນໄດດາເນີນການສາຫຼວດເທື່ອ. ເຂື່ອນຈະເຮັດໃຫລະດັບນ້າສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫເກີດໄພນ້າຖວມພື້ນທີ່ແຄມນ້າຂອງເຖິງ 54%. ພົນລະເມືອງຫຼາຍກວາ 106,000 ຄົນຈະສູນເສຍບານເຮືອນ ແລະ ຈະ
ໄດຖືກຍົກຍາຍໜີຈາກບານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ທີທ
່ າມາຫາກິນເດີມຂອງຕົນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ສາງຊີວິດຢູແຫງໃໝ.
ນອກຈາກນັ້ນປະຊາຊົນຜູທີ່ມີບານເຮືອນບ່ຖືກນ້າຖວມ ກ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະຊາຊົນຈານວນ 2.1 ລານ
ຄົນທີອ
່ າໄສດາລົງຊີວິດຢູໃກກັບແມນ້າຂອງໃນຂອບເຂດຫາກິໂລແມັດຈະມີຄວາມສຽງໄພສູງທີ່ສຸດຈາກຜົນກະທົບຂອງ
ເຂື່ອນ. ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກາທີເ່ ຄີຍໃຫຜົນຜະລິດສູງໃນມູນຄາປະມານ 25.1 ລານດອນລາສະຫະລັດຕ່ປກ
ີ ່ຈະຖືກນ້າຖວມ
ແລະ ຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍຕ່ລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂື່ອນຍັງຈະເຮັດໃຫ
ເກີດການກີດກັ້ນການໄຫຼຂອງຕະກອນ ຫຼື ເມັດຝຸນໃນນ້າ ແລະ ທາດອາຫານບາລຸງພືດພັນ ແລະ ສັດ ລົງໄປສູເຂດລຸມເຂື່ອນ
ແລະ ຈະຢັ່ງຜົນໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ທີ່ດິນທາການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຜົນກະສິກາຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ທາງເລືອກທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ຄົງບ່ມອ
ີ ກ
ີ ແລວ
ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມໄດສະຫບເອົາໄວວາ ມາດຕະການຫດຜອນຜົນກະທົບ—ເຊັ່ນ ອາງ
ເກັບນ້າເພື່ອການປະມົງ, ເສັ້ນທາງເດີນຂອງປາ ແລະ ການລຽງສັດນ້າ ທີນ
່ ອນຢູໃນແຜນຂອງໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນນັ້ນເປັນ
ພຽງແຕມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ອາດສາມາດຊວຍແກໄຂບັນຫາຄວາມສູນເສຍໄດພຽງສວນໃດສວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. 24 ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຈະປະສົບບັນຫາດານການຍົກຍາຍຈັດສັນທີ່ຢໃໝ,
ູ
ການສູນເສຍພື້ນທີ່ທາມາຫາກິນ ລວມທັງບັນຫາຜົນກະທົບດານ
ອື່ນໆ ໂດຍທັນທີທັນໃດທີ່ມີການເລີມ
່ ຕົ້ນການກ່ສາງ.
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ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາທີ 18.
ແຜນຍຸດທະສາດປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາທີ 13-18.
24
ສາມາດເບິ່ງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດຕື່ມໃນເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມິນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜີ
ໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟານ້າຂອງໄຊຍະບູລ,ີ ທີ່ມບ
ີ ົດສະຫບຄາຍຄືກັນກຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ.
23
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ການສູນເສຍດານການປະມົງເປັນບັນຫາສາຄັນທີ່ຈະພາໃຫເກີດ ບັນ
ຫາຂາດແຄນອາຫານທີ່ໃຫທາດບາລຸງສຸຂະພາບແກປວງຊົນ, ໂດຍສະ
ເພາະໃນປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດລາວ ທີ່ມແ
ີ ຫຼ່ງ ສະໜອງ
ທາດອາຫານແຫງຊາດຈາກສາຍແມນ້າຂອງສູງເຖິງ 80% ຈະໄດຮັບ
ຄວາມສຽງຫຼາຍ. 25 ຈາກນັ້ນກ່ຈະເຮັດໃຫຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນ
ນະບົດກະຈາຍເຂົ້າໄປສູເຂດຕົວເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ການສຶກສາໃນເດືອນສິງຫາ 2012 ໂດຍອົງການ WWF ແລະ ມະ
ຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດອົດສະຕຣາລີ ໄດສາຫຼວດຜົນ ກະທົບຕ່ການ
ປະມົງຈາກເຂື່ອນແຫງຕາງໆທີສ
່ ະເໜີກ່ສາງຂຶ້ນໃນສາຍແມນ້າຂອງ ແລະ ໄດມີຜົນສະຫບເອົາໄວວາ ເຂື່ອນທີ່ສະເໜີກ່ສາງຂຶ້ນ
ໃນອາງແມນ້າຂອງຕອນລຸມຈະເຮັດໃຫຜົນການຈັບປາຫດໜອຍລົງຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີຄວາມຕອງສູງດານຊັບ
ພະຍາກອນທີຈ
່ າເປັນເພື່ອນາມາທົດແທນທາດບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ພະລັງງານອາຫານໃຫຄວາມຮອນທີ່ໄດສູນເສຍໄປ.” 26
ການສຶກສາຍັງໄດໃຫຮູອີກວາ ການທີ່ຈະຊອກຫາພື້ນທີດ
່ ິນ ແລະ ແຫຼ່ງ ນ້າເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອລຽງສັດມາເປັນອາຫານທົດແທນປາ
ທີ່ໄດສູນເສຍໄປນັ້ນແມນເປັນການຍາກ: “ການຍົກລະດັບຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານໃຫແກ
12 ລານຄົວເຮືອນ
ຈາກທີ່ເຄີຍໄດອາໄສທາດອາຫານ ບາລຸງຈາກສັດ ແລະ ພືດນ້າໃນເມື່ອກອນໃຫຫັນມາດາລົງຊີວິດໂດຍອາໄສເສດຖະກິດທີ່ອາ
ໄສດິນ ແລະ ຟາຝົນເປັນພື້ນຖານນັ້ນເປັນບັນ ຫາທາທາຍສາຄັນ. 27 ດັ່ງທີ່ຜູຂຽນບົດສາຫຼວດນີ້ໄດອະທິ ບາຍວາ: “ ຜູການົດ
ນະໂຍບາຍໃນພາກພື້ນແຫງນີ້ ຄວນຖາມຕົນເອງແດວາຕົນເອງຈະຊອກຫາຜືນທີ່ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າເພີ່ມໄດຈາກໃສແດ. ແມ
ນ້າຂອງແມນແຫຼ່ງນ້າສາ ຄັນທີເ່ ຮັດໜາທີ່ເຊື່ອມໂຍງລະຫວາງນ້າ, ອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ. ຖາຫາກລັດຖະບານເນັ້ນຄວາມ
ສາຄັນໃສພະລັງງານແຕຢາງດຽວ ກ່ຈະໃຫເກີດຜົນກະທົບແກນ້າ ແລະ ອາຫານຕາມມາ ແລະ ນາມາຊຶ່ງຄວາມສູນເສຍແຫຼ່ງ
ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.28
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ປະເທດລາວຈະໄດຮັບຜົນກະທົບເຊັນ
່ ດຽວກັນ
ລັດຖະບານລາວວາງແຜນກ່ສາງເຂື່ອນຈານວນ 9 ແຫງໃນສາຍແມນ້າຂອງ. ການກ່ສາງເຂື່ອນດັ່ງກາວນີບ
້ ພ
່ ຽງແຕຈະສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ່ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊນທີ່ອາໄສຢູໃນປະເທດອື່ນໆ ແຕຍັງສົ່ງຜົນກະທົບແກພົນລະເມືອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນ.
ພົນລະເມືອງລາວປະມານ 3.4 ລານຄົນຊຶ່ງກວມເອົາຈານວນຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ
ແມນອາໄສຢູພາຍໃນລັດສະໝີສິບຫາກິໂລແມັດຂອງແມນ້າຂອງ. 29 ໃນເຂດລັດສະໝີດງັ່ ກາວນີ້ ກ່ແມນລວມມີເຂດຕົວເມືອງ
ນາອີກດວຍ ເຊັ່ນວາ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຕົ້ນ. ແຕໃນນັ້ນກ່ຍັງກວມເອົາເຂດບານຊົນນະບົດຈານວນຫຼາຍແຫງເຊັ່ນ
ດຽວກັນ. ຕາມທີ່ຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງໄດລະບຸໄວໃນບົດທົບທວນໂຄງການໄຊຍະບູລີສະບັບ ເດືອນມີນາ 2011
ວາ, “ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການນາເອົາການພັດທະນາໄປສູປະຊາຊົນຜູທຸກຍາກຍັງຖືກຈາກັດຈາກຂີດຈາກັດ
ທາງດານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍັງຂາດຕາຂາຍຄວາມປອດໄພທີ່ແທຈິງ. ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຄືແນວນີ້, ຄວາມສາມາດກຸມ
ຕົນເອງຂອງຊົນນະບົດຖືເປັນບັນຫາສາຄັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການກາວໄປສູການປຽນແປງ.
ຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູຕາມ
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Baran 2010, p. 20, http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_2736.pdf.
Orr et al. 2012, ເຂື່ອນໃນແມນ້າຂອງ: ການສູນເສຍປາທີ່ເປັນທາດບາລຸງຮາງກາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ຊັບພະຍາກອນທີດ
່ ິນ ແລະ ນ້າ, ການປຽນແປງ
ສະພາບແວດລອມຂອງໂລກ, http://cambodia.panda.org/?206032/Mekong-dams-could-rob-millions-of-theirprimary-proteinsource. .
27
Orr et al.
28
Orr et al.
29
ເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມີນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜີໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟາ
ນ້າຂອງໄຊຍະບູລ,ີ ໜາ 87.
25
26
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ສາຍແມນ້າຂອງມີຄວາມສາມາດຫຼາຍດານໃນການປະສົມປະສານເອົາການຜະລິດພືດ ແລະ ການລຽງສັດ ໂດຍບວກກັບການ
ຫາປາ ແລະ ການເກັບກູເອົາສັດນ້າແລະ ຜະລິດພັນເຄື່ອງປາຂອງດົງເພື່ອຮັບໃຊການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນ. 30
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ຖາຫາກວາເຂື່ອນທັງໝົດ 9 ແຫງໄດຮັບການກ່ສາງຂຶນ
້ ສາເລັດເມື່ອໃດ ກ່ຈະກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູຮາຍແຮງຕ່ການດາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງໝົດຫຼາຍກວາ 1.8 ລານຄົນ (ໜຶ່ງລານແປດແສນຄົນ). 31 ນອກຈາກລັດຖະບານລາວຈະວາງແຜນກ່
ສາງເຂື່ອນເກົ້າແຫງເຫຼົ່ານີໃ້ ນສາຍແມນ້າຂອງແລວ ກ່ຍັງໄດວາງແຜນກ່ສາງເຂື່ອນໃນສາຂາແມນ້າຂອງອີກດວຍ. 32 ລັດຖະ
ບານລາວຍັງບ່ໄດດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທັບຊອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ແຕຢາງໃດ. ເຖິງວາລັດຖະ
ບານລາວ ຈະໄດການົດເອົາຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານມາເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫງຊາດກ່ຕາມ, ແຕການ
ຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານລາວ ກຽວກັບການກ່ສາງເຂື່ອນໃນສາຍແມນ້າຂອງຫວາງມ່ໆຜານມາແລວນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຂັດກັບເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແຫງຊາດຂອງລາວເອງ.
P
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6. ບາດກາວໃນຂັນ
້ ຕ່ໄປ
ຂະບວນການກ່ສາງເຂື່ອນໃນໄລຍະຕົ້ນໆເທົ່ານັ້ນກ່ໄດສະທອນໃຫເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຕ່ຊວ
ິ ດ
ີ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ
ແລວ. ເປັນທີ່ຊາບກັນດີວາ ບັນຫາການລະເມີດສິດທິມະນຸດດຽວນີ້ແມນໄດເກີດຂຶ້ນແລວໃນເຂດການກ່ສາງເຂື່ອນພະລັງ
ງານໄຟຟານ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ມັນຮຽກຮອງໃຫຫຼາຍຝາຍທີ່ກຽວຂອງຕອງໄດຮວມມືກັນດາເນີນການແກໄຂໂດຍ
ດວນ. ປະຊາຊົນໃນເຂດບານຫວຍຊວຍ ຊຶ່ງແມນບານຍົກຍາຍຈັດສັນອອກຈາກເຂດກ່ສາງເຂື່ອນ ໄດຖືກຍົກຍາຍໃຫໄປຢູ
ໃນສະພາບພື້ນທີ່ມຄ
ີ ວາມສຽງໄພຕ່ການທາມາຫາກິນໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແມນແຕເວລາຍັງບ່ທັນໄດເລີມ
່ ການກ່ສາງ
ເຂື່ອນກ່ຕາມ, ແຕພື້ນທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ໄດຖືກທາລາຍໄປໝົດກຽງແລວ ແລະ ເປັນການຍາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດມີຊີວິດ
ຄືກັບຄາວແຕກອນໃນຕອນອາໄສຢູໃນບານເກົ່າ.ຊາວບານຍົກຍາຍໃນເວລານີ້ຕອງການຄວາມຊວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາວ
ແລະຄູຮວມຫຸນສວນໃນໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນຢາງຮີບດວນເພື່ອຮັບປະກັນດານສະບຽງອາຫານໃຫແກປະຊາຊົນຜູອາໄສຢູໃນ

ເອກະສານທົບທວນດານວິຊາການຂອງຄະນະກາ ມາທິການແມນ້າຂອງສະບັບເດືອນມີນາ 2011 ກຽວກັບບົດສະເໜີໂຄງການກ່ສາງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟາ
ນ້າຂອງໄຊຍະບູລ,ີ ໜາ 86.
30

ການຄານວນການດາລົງຊີວິດ ແມນໄດອີງໃສຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນລາວທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ໂດຍທາງອອມ ແລະ
ໄດລະບຸໃນແຜນຍຸດທະສາດການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງ, ໜາ 109. ການປະເມີນຄວາມສູນເສຍປາ ແມນ
ໄດສັງລວມໃຫເຫັນໃນໜາ 101 ຂອງເອກະສານປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (SEA).
31

32

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ: http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos.
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ບານຫວຍຊວຍ. ຂະບວນການຍົກຍາຍຈັດສັນບານກ່ໃຫເກີດຄວາມສຽງແກຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີເ້ ປັນຢາງຍິ່ງ ແລະ ບ່ຄວນຈະດາ
ເນີນການການຍົກຍາຍບານ ກອນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານຄູພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງວາຈະກ່ສາງເຂື່ອນ
ໄຊຍະບູລຫ
ີ ຼືບ.່ ບັນຫາຕາງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບບານຫວຍຊວຍ ມີແນວໂນມຈະເກີດຂຶ້ນຊ້າຊອນອີກກັບ 5 ບານທີ່ກາລັງລຖາການ
ຍົກຍາຍຈັດສັນໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ.້ ບານຫວຍຮິບ ແລະ ບານປາກມອນ ໃນຖານະທີ່ເປັນບານຮັບເອົາຊາວບານຍົກຍາຍຈາກ
ບານອື່ນມາອາໄສຢູຮວມນາໃນບານຂອງຕົນ ກ່ຈະປະສົບກັບບັນຫາດານສະບຽງອາຫານເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄວາມຂາດແຄນທີ່
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອື່ນໆເປັນບັນຫາຄວາມສຽງທີ່ຍັງບ່ໄດຮັບການແກໄຂຢາງຖືກຕອງ ແລະ ເໝາະສົມ.
ໃນປະຈຸບັນນີ້, ທາງບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນ ຈ. ການຈາງ (Ch. Karnchang) ຍັງນິ້ງເສີຍ ແລະ ບ່ມທ
ີ າທີວາຈະໃຫຄາຕອບ
ແກຊາວບານກຽວກັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ ແລະ ຈະໃຫການຊົດເຊີຍຫຍັງແດແກຜູໄດ
ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງວາໃນເວລານີ້ ຊາວບານຜູທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ສາງເຂື່ອນປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢາງກ່ຕາມ,
ແຕເຂົາເຈົ້າກ່ບສ
່ າມາດທີຈ
່ ະຍົກເອົາບັນຫາຂອງຕົນຂຶ້ນມາຮອງທຸກໄດ ເພາະກົວວາຈະບ່ມຄ
ີ ວາມປອດໄພແກຕົນເອງ. ໂຄງ
ການກ່ຄຝ
ື າຍລັດຖະບານລາວ ຍັງບ່ໄດຈັດຕັ້ງລະບົບກົນໄກໃດໆຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນເວທີໃຫປະຊາຊົນໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ແລະ ສະເໜີຂ້ຂອງໃຈຂອງຕົນກຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຕາງໆທີຊ
່ າວບານຈະປະສົບຈາກໂຄງການຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ຂອງລາວໄດການົດເອົາໄວ. ຄວາມເປັນຈິງແລວໃນປະຈຸບັນນີ້, ທາງບລິສັດກ່ສາງເຂື່ອນບ່ໃຫໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃດໆແກ
ຊາວບານເພື່ອຊັກຖາມຂ້ຂອງໃຈຂອງຕົນກຽວກັບບັນຫາຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າເລີຍ.
ປັດໃຈສາຄັນທີ່ຊາວບານ
ຕອງການໃນເວລານີກ
້ ຄ
່ ືການຄ້າປະກັນໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານແກເຂົາເຈົ້າ.
ເຂື່ອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ເປັນພຽງແຕເຂື່ອນແຫງທາອິດໃນຈານວນເຂື່ອນທັງໝົດ 11 ແຫງ ທີທ
່ າງລັດຖະບານລາວສະເໜີກ່
ສາງຂຶ້ນໃນສາຍແມນ້າຂອງຕອນລຸມ. ລັດຖະບານລາວໄດວາງແຜນກ່ສາງເຂື່ອນໃນສາຍແມນ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມນ້າ
ຂອງໃນທົ່ວປະເທດລວມທັງໝົດ 77 ແຫງ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ມາຮອດເວລານີ້ ບັນຫາຄວາມສຽງຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານ
ສະບຽງອາຫານທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຍັງບ່ໄດດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດແຕຢາງໃດ. ແຜນຍຸດທະສາດການ
ປະເມີນສິ່ງແວດລອມປີ 2010 ໄດສະເໜີໃຫດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດຫຼາຍດານເພີ່ມເຕີມໃນປີຕ່ໜາ. ລັດຖະບານປະເທດ
ຄູພາຄີໃນຄະນະກາມາທິການແມນ້າຂອງກາລັງອອກແບບການສຶກສາສາຫຼວດໃນລະດັບກວາງກວາເກົ່າເພື່ອຈະໄດເຂົ້າໃຈລະ
ອຽດເຖິງຜົນກະທົບຕາງໆທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ. ໃນເວລານີ,້ ລັດຖະບານກາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມກາລັງສະເໜີ
ໃຫດາເນີນການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກຽວກັບຜົນກະທົບຂວາມຊາຍແດນທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນນ້າຂອງໄຊຍະບູລີ. ກອນ
ທີ່ຈະສືບຕ່ການກ່ສາງເຂື່ອນໄຊຍະບູລ,ີ ສິ່ງຈາເປັນກ່ຄຕ
ື ອງດາເນີນການສຶກສາສາຫຼວດເຖິງຜົນກະທົບດັ່ງກາວກອນ ທັງນີກ
້ ່
ຍອນວາ ແມນແຕຢູໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການກ່ສາງເຂື່ອນເທົ່ານັ້ນກ່ຈະມີບັນຫາຜົນກະທົບຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານ
ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວພາກພື້ນ. ມີແຕການຮວມມືກັນລະຫວາງລັດຖະບານຂອງສີປ
່ ະເທດ ຄື: ກາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ
ຈຶ່ງຈະສາມາດແກໄຂບັນຫາໄພຂົ່ມຂູຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພາກພື້ນ
ແຫງ ນີກ
້ າລັງປະສົບຢູ.
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