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ຄາໍແນະນາໍແລະຂໍສ້ະຫລບຸຄາໍແນະນາໍແລະຂໍສ້ະຫລບຸຄາໍແນະນາໍແລະຂໍສ້ະຫລບຸຄາໍແນະນາໍແລະຂໍສ້ະຫລບຸ    
ບນັທຶກຊວ່ຍຈາໍນີໃ້ຫກ້ານວເິຄາະຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ກຽ່ວກບັກດົໝາຍແລະຄວາມຮບັ 
ຜິດຊອບຫລາຍຢາ່ງ ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈຂອງສາທາລະ 
ນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສ. ປ. ປ ລາວ”) ເພ່ືອຮບັຮອງເອົາການກໍ່ສາ້ງໂຄງ 
ການໄຟຟ້າພະລງັງານນ ໍາ້ໄຊຍະບລີູ (“ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ”) ຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່. 
 
ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກນົແລວ້ ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ ຈດັວາ່ເປັນ “ເຂື່ ອນ 
ທ່ີໃຫຍ”່ ມຄີວາມສງູເກອືບ 50 ແມດັ, ຄວາມກວາ້ງ 830 ແມດັ, ມອີາ່ງເກບັນ ໍາ້ທ່ີມຄີວາມ 
ເລິກຢາ່ງໜອ້ຍ 30 ແມດັ ແລະມໜີາ້ນ ໍາ້ຍາວຢຽດຂຶນ້ໄປທາງເໜືອນ ໍາ້ລະຫວາ່ງ 60 ຫາ 90 
ກໂິລແມດັ.1 ເຂື່ ອນໃຫຍພ່າໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງ ຊຶ່ ງຕອ້ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ ້
ລວ່ງໜາ້, ວເິຄາະໄດ,້ ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນກນັໄດ ້ແລະສາມາດເຮັດໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນຜນົ 
ກະທບົລງົໄດ ້ກອ່ນທ່ີຈະມກີານສາ້ງເຂື່ ອນເຫລ່ົານີ.້ ສິ່ ງເຫລ່ົານີຈ້າໍເປັນຕອ້ງໃຫມ້ກີານກາໍກບັ 
ດແູລເປັນຢາ່ງດ ີແລະມກີານນາໍໃຊກ້ດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ເມ ື່ອລດັ 
ຖະບານໃດໜ່ຶງຊອກຫາຊອ່ງທາງ ເພ່ືອພດັທະນາໂຄງການພະລງັງານໃຫຍ ່ຊຶ່ ງມທີາ່ອຽ່ງທ່ີຈະ 
ເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມ 
ທກຸຍາກລາໍບາກແກປ່ະຊາຊນົ. 
 
ພວກເຮົາຮບັຮູວ້າ່ການພດັທະນາທ່ີຍືນຍງົມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍປະຊາຊນົຂອງ ສ. ປ. ປ ລາວ 
ແລະຮບັຮູວ້າ່ພະລງັງານມບີດົບາດສາໍຄນັທ່ີຈະເຮັດໃຫບ້ນັລຈຸດຸປະສງົນີໄ້ດ.້ ແນວໃດກດໍ ີ
ການຊອກຫາຊອ່ງທາງພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົໄດນ້ ັນ້ຈາໍເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ທ່ີການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັ 
ການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານໜ່ຶງ ຕອ້ງໄດມ້ກີານວເິຄາະກນັແບບວພິາກວຈິານ ໂດຍໃຫ ້
ມກີານປະເມນີຜນົແລະມກີານເປີດເຜີຍຢາ່ງຈງິຈງັ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ, ໃຫມ້ກີານສນົທະນາກນັຢາ່ງເປີດເຜີຍກຽ່ວກບັແຜນການແລະຜນົ 
ກະທບົຕາ່ງໆຈາກໂຄງການ ໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງນາໍຢາ່ງມຄີວາມໝາຍ ແລະ 
ໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຊຶ່ ງເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ ແລະສາມາດຄາດການໄວ ້
ລວ່ງໜາ້ທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປແລວ້ນ ັນ້. 
 
ແຕເ່ປັນໜາ້ເສຍດາຍ ດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ະຫລບຸໄວໃ້ນທ່ີນີ ້ການປະເມນີຂອງນກັວທິະຍາສາດແລະ 
ນກັວຊິາການມອືາຊບີທ່ີເປັນເອກະລາດສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູແລວ້ 
ລດັຖະບານປະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວໃນການຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂ ັນ້ 
ພ້ືນຖານເຫລ່ົານີ ້ສະນ ັນ້ເມ ື່ອບ່ໍມກີານວເິຄາະແລະບ່ໍມກີານປຶກສາຫາລືກນັອີກຕ່ໍໄປແລວ້ 
ກຈໍະບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຕ່ໍສິ່ ງເຫລ່ົານີໄ້ດ.້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ 
ໂຄງການ (“EIA”)  ຊຶ່ ງເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານປະເມນີໂຄງການທ່ີແຈງ້ໄປນ ັນ້ ຍງັບ່ໍທນັ 
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ພຽງພໍແລະບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູ. ຂ ັນ້ໄດທາງຜາ່ນຂອງປາຢູໃ່ນເຂື່ ອນທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ບ່ໍແທດ 
ເໝາະທ່ີຈະບນັຈຄຸວາມຫລາກຫລາຍແລະຈາໍນວນມະຫາສານຂອງປາໄດ ້ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ 
ທ່ີຈະເປັນເຂດທ່ີພາໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະຜູຊ້ຽ່ວຊານສະຫລບຸວາ່ໂຄງການນີສ້າ 
ມາດເຮັດໃຫຊ້ະນດິພນັປາທ່ີຫາຍາກສນູພນັໄປ ໃນຂະນະດຽວກນັກຈໍະເຮັດໃຫປ້າອື່ ນໆ 
ຕກົຢູໃ່ນສະພາບສຽ່ງໃກຈ້ະສນູພນັ. ລດັຖະບານປະເທດໃກຄ້ຽງທ່ີໃຊສ້າຍນ ໍາ້ນີຮ້ວ່ມກນັ ຄ ື
ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມໄດສ້ະແດງຄວາມວຕິກົກງັວນົຂອງຕນົ ຫລືບອກກາ່ວເຖງິ 
ຄວາມກງັວນົໃຈຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຂອງຕນົວາ່ຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົ
ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີບ່ໍສາມາດບນັເທົາລງົໄດຢູ້ໃ່ນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົ 
ມຕີາມລາໍດບັ. ສາໍລບັໂຄງການນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີຕອ້ງຕອບສະໜອງຄວາມຄາດ 
ຫວງັລະຫວາ່ງປະເທດຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພາະວາ່ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູແມນ່ເຂື່ ອນທາໍອດິໃນຈາໍ 
ນວນສບິເອັດເຂື່ ອນທ່ີສະເໜີສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ ຊຶ່ ງແມນ່ແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ 
ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັເປັນພິເສດຕ່ໍປະເທດໃກຄ້ຽງແລະຊຸມຊນົລະຫວາ່ງປະເທດ. 
 
ສານຍຕຸິທາໍລະຫວາ່ງປະເທດ (“ICJ”) ອະທິບາຍໄວວ້າ່ກດົເກນຊຶ່ ງເປັນຫວົໃຈຫລກັຂອງກດົ 
ໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 
 ສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍແມນ່ນາມມະທາໍ ແຕສ່ະແດງເຖງິພ້ືນທ່ີຂອງສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິ, ຄນຸນະພາບ  

ຊວີດິ ແລະມະນດຸທ່ີມພີະລານາໄມສມົບນູດ ີລວມທງັຄນົຮຸນ່ໃໝທ່ີ່ຍງັບ່ໍທນັເກດີ.  
ພນັທະລວມທ່ີປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງເຮັດໃຫເ້ກດີຂຶນ້ຄຮືບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ດິຈະກາໍທ່ີຢູ ່ 
ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມນີ ັນ້ ໃຫຄ້ວບຄມຸເຖງິການໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົຕ່ໍສິ່ ງ  
ແວດລອ້ມຂອງປະເທດອື່ ນຫລືຕ່ໍຂງົເຂດຢູນ່ອກເໜືອຄວາມຄວບຄມຸລະດບັຊາດນ ັນ້  
ບດັນີໃ້ຫເ້ປັນສວ່ນສາໍຄນັອນັໜ່ຶງຂອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສິ່ ງ  
ແວດລອ້ມ.2  

 
ບນັທຶກຊວ່ຍຈາໍນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນພາບຂອງກດົເກນອນັນີດ້ວ້ຍຫາ້ປະເດັນກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ລະຫວາ່ງປະເທດ ຊຶ່ ງ ສ. ປ. ປ ລາວ ມຫີລືອາດລະເມດີໄດ ້ຖາ້ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານສາ້ງ 
ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປ ໂດຍບ່ໍມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທ່ີມຕ່ໍີສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມຕື່ ມອີກ, ບ່ໍມກີານລິເລ່ີມຕື່ ມອີກເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການປຶກສາ 
ຫາລື, ປະເມນີຜນົແລະບນັທຶກເປັນເອກະສານກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີມແີນວ 
ໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ໄດ ້ແລະໃຫໂ້ອກາດແກສ່າມລດັຖະບານອື່ ນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ໄດ ້
ສະຫລບຸຂະບວນການປະຕິບດັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ 
(“PNPCA”) ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ອີງຕາມຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ.3 ພວກເຮົາໃຫປ້ະເດັນຫກົ 
ຂໍຂ້ອງກດົໝາຍ ເພ່ືອໃຫເ້ຫັນພາບຄວາມເປັນຈງິວາ່ລດັຖະບານອື່ ນສາມປະເທດທ່ີຢູນ່ ໍາ້ຂອງ 
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ຕອນລຸມ່ (ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມ) ມສີດິທິແລະໜາ້ທ່ີພວົພນັກນັ ໃນການປກົປ້ອງ 
ການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງຮວ່ມກນັ. 
 
ສະຫລບຸແລວ້ ການທບົທວນຄນືກດົໝາຍຫລາຍຢາ່ງລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະຫລກັຖານຄວາມຈງິທ່ີໄດກ້າ່ວອາ້ງໃນທ່ີນີ4້ ນາໍໄປສູຂໍ່ສ້ະຫລບຸດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 

1. ຄວນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຄນືອີກ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູເພ່ືອ  
ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ທ່ີມຕ່ໍີເຂື່ ອນໃຫຍຢູ່ໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມ  
ຊາຍແດນ ໂດຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີ  
ຄາດວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການນີ ້
 

2. ເນື່ ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີມ້ຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງ ແລະບ່ໍ 
ໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມຂີະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມແລະປຶກສາຫາລືກບັປະຊາຊນົ 
ຂະບວນການເຫລ່ົານີຈ້ ຶ່ ງມກີານປະນປີະນອມກນັຢາ່ງຈງິຈງັ. ເມ ື່ອການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍເລັດແລວ້ ການວເິຄາະຄວນເປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອໃຫປ້ະ 
ຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມແລະປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ ກຽ່ວກບັເຂື່ອນ 
ອນັນີຢູ້ໃ່ນ ສ. ປ. ປ ລາວ ແລະຢູໃ່ນສາມປະເທດອື່ ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່. 

 
3. ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ມແີນວໂນມ້ຈະ 

ກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດອື່ ນໆ ເປັນການ 
ລະເມດີໜາ້ທ່ີໂດຍ ສ. ປ. ປ ລາວ ອີງຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກ 
ຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 

 
4. ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ມແີນວໂນມ້ຈະ 

ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃຫແ້ກປ່ະເທດໃກຄ້ຽງ ເປັນການຝາ່ຝືນໜາ້ 
ທ່ີໂດຍ ສ. ປ. ປ ລາວ ໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຂາ້ມຊາຍແດນ. 

 
5. ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ເປັນການລະ 

ເມດີຫລກັການໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ເພາະວາ່ການຕດັສນິໃຈ 
ນີປ້ະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຄວາມບ່ໍແນນ່ອນແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີ 
ຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະບ່ໍສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ໄດວ້າ່ການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົເຫລ່ົານີ ້ທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວໂນມ້ຈະປະສບົ 
ຜນົສາໍເລັດໄດ.້ 
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6. ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມມສີິດທິແລະໜາ້ທ່ີໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫເ້ຂື່ ອນໄຊຍະ 
ບລີູມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດ.້ ລດັຖະບານເຫລ່ົານີມ້ສີິດທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງນິ 
ຊດົເຊຍີເພ່ືອປວົແປງຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດນີ ັນ້ ຢູໃ່ນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມຕີາມລາໍດບັ. 

 
ປະເດັນທາງກດົໝາຍເຫລ່ົານີສ້າມາດໃຫເ້ງ ື່ອນໄຂບາງຢາ່ງສາໍລບັການປຶກສາຫາລືກນັທ່ີຈະ 
ມຂີຶນ້ໃນເດອືນພະຈກິ 2011 ເມ ື່ອພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ສະພາຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງວາງແຜນທ່ີຈະພບົປະກນັ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືຂະບວນການດາໍເນນີງານເລ່ືອງການແຈງ້ 
ເຕືອນ, ປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູໃນອະນາຄດົວາ່ຈະສາ້ງ 
ເຂື່ ອນນີ ້ຫລືອາດຈະບ່ໍສາ້ງ. ເພ່ືອຊວ່ຍການປຶກສາຫາລືກນັນີ ້ພວກເຮົາຂໍສະຫລບຸບນັທຶກ 
ຊວ່ຍຈາໍນີດ້ວ້ຍຂໍສ້ະເໜີສາມຢາ່ງ ຊຶ່ ງລດັຖະບານໜ່ຶງຫລືຫລາຍລດັຖະບານອາດນາໍໄປປະ 
ຕິບດັໄດ ້ເພ່ືອແກໄ້ຂຂໍພິ້ພາດກຽ່ວກບັວາ່ຈະສາ້ງເຂື່ ອນຫລືບ່ໍ ຫລືວາ່ຈະສາ້ງແນວໃດ. 
 
ໃນທ່ີນີພ້ວກເຮົາຂໍຢໍາ້ວາ່ບນັທຶກສອງສະບບັເວ້ົາເຖງິການຕກັເຕືອນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊກ້ານ 
ວເິຄາະທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ.້ ອນັທາໍອດິ ບດົວເິຄາະນ້ໄີດເ້ວ້ົາເຖງິພນັທະຫລາຍ 
ຢາ່ງທ່ີ ສ. ປ. ປ ລາວ ຕອ້ງເຮັດ ກຽ່ວກບັສະພາບແວດລອ້ມລະຫວາ່ງປະເທດ ແຕບ່ໍ່ໄດ ້
ເວ້ົາເຖງິພນັທະທງັໝດົລະຫວາ່ງປະເທດ ລວມທງັພນັທະທກຸຢາ່ງຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມ ່
ນ ໍາ້ຂອງ ຫລືກດົໝາຍກຽ່ວກບັສິດທິມະນດຸ ທງັບ່ໍໄດເ້ນັນ້ໃສກ່ດົໝາຍພາຍໃນປະເທດຂອງ  
ສ. ປ. ປ ລາວ ຫລືລດັຖະບານອື່ ນຂອງສາມປະເທດທ່ີອາໄສລຽບຕາມແຄມນ ໍາ້. ກຽ່ວກບັ 
ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງນ ັນ້ ຈດົໝາຍຂອງພວກເຮົາລງົວນັທີ 5 ກລໍະກດົ 2011 ໄດເ້ນັນ້ 
ຄວາມສນົໃຈໃສຄ່ວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີຊດັເຈນແລະກຽ່ວຂອ້ງກນັຫລາຍຢາ່ງຂອງ ສ. ປ. ປ 
ລາວ ຊຶ່ ງໃນທດັສະນະຂອງພວກເຮົາແລວ້ ຄວນມກີານພິຈາລະນາກດົໝາຍສາໍຄນັນີ ້ເພ່ືອນາໍ 
ໄປໃຊໃ້ນການແກໄ້ຂຂໍພິ້ພາດກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນສາຍນີ.້5 ກຽ່ວກບັກດົໝາຍອື່ ນໆ 
ທງັໝດົຊຶ່ ງມທີາ່ແຮງໃນການນາໍໃຊໄ້ດນ້ ັນ້ ເປັນໜາ້ເສຍດາຍວາ່ ຫລາຍຂໍມ້ແີນວໂນມ້ຈະກຽ່ວ 
ຂອ້ງກນັຢູ ່ຖາ້ຫາກແລະເວລາໃດຫາກເກດີມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫລືຕ່ໍເສດຖະກດິ 
ສງັຄມົ. 
 
ອນັທີສອງ ມຄີວາມຈາໍເປັນຢາ່ງຮບີດວ່ນໃຫມ້ກີານປະເມນີເພ່ີມເຕີມໂດຍທ່ີປຶກສາຂອງສາມ 
ຝາ່ຍກຽ່ວກບັຄວາມເປັນຈງິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອນາໍໄປໃຊກ້ບັກດົໝາຍ ເພາະວາ່ການນາໍໃຊກ້ດົ 
ໝາຍແມນ່ການຂບັເຄື່ ອນຄວາມເປັນຈງິ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດດ້າໍເນນີການທບົທວນຄນືການປະ 
ເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຢາ່ງລະອຽດຂອງຕນົເອງ ເພ່ືອກາໍນດົວາ່ເອກະສານເວ້ົາເຖງິ 
ການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັໂຄງການນີຫ້ລືໂຄງການອື່ ນສອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆ 
ຊາດບ່ໍ ສາໍລບັເຂື່ ອນໃຫຍບ່ອ່ນໜ່ຶງ. ແທນທ່ີຈະເຮັດແນວນ ັນ້ ພວກເຮົາໄດອ້ງີໃສກ່ານປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນເຮັດຂຶນ້ໂດຍນກັວທິະຍາສາດ ແລະ 
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ນກັວຊິາການມອືາຊບີ6 ລວມທງັບດົລາຍງານ7 ການທບົທວນຄນືກອ່ນໜາ້ການປຶກສາຫາລືກນັ 
ກຽ່ວກບັໂຄງການຂອງກອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງນາໍອີກ. ໜ່ຶງໃນຂໍສ້ະເໜີສາໍ 
ຄນັຂອງພວກເຮົາລະບໄຸວຢູ້ຂ່າ້ງລຸມ່ ແມນ່ສາໍລບັການວເິຄາະຕາ່ງໆທ່ີມລີກັສະນະເອກະລາດ 
ຫລາຍຂຶນ້ຂອງເອກະສານທງັໝດົ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັໂຄງການນີ.້ ຕວົຢາ່ງ 
ການວເິຄາະທ່ີເນັນ້ໃສກ່ານຮບັປະກນັຜນົກະທບົສະສມົຂອງໂຄງການນີ ້ອງີຕາມໂຄງການ 
ອື່ ນໆທງັໝດົທ່ີສະເໜີຈະສາ້ງຢູຕ່າມສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ. ເຂື່ ອນ 
ພວກນີຈ້ະປ່ຽນແປງຄນຸສມົບດັທາງດາ້ນກາຍະພາບ, ດາ້ນຊວີະວທິະຍາແລະດາ້ນເຄມຢີູໃ່ນ 
ແມນ່ ໍາ້ສາຍໜ່ຶງ ແລະສາມາດມຜີນົກະທບົຕ່ໍຊຸມຊມົໃນລກັສະນະຊບັຊອ້ນ ຈຶ່ງຄວນໃຫມ້ກີານ 
ປະເມນີຜນົແລະທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈກນັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ກອ່ນທ່ີຈະສາ້ງເຂື່ ອນໜ່ຶງຂຶນ້ມາ. 
 

    ສນົທະນາແລກປ່ຽນກນັສນົທະນາແລກປ່ຽນກນັສນົທະນາແລກປ່ຽນກນັສນົທະນາແລກປ່ຽນກນັ    
1111. . . . ຄວນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມອີກຕື່ ມ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະ ຄວນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມອີກຕື່ ມ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະ ຄວນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມອີກຕື່ ມ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະ ຄວນມກີານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມອີກຕື່ ມ ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະ     

ບລີູເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ທ່ີມຕ່ໍີເຂື່ ອນໃຫຍ່ບລີູເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ທ່ີມຕ່ໍີເຂື່ ອນໃຫຍ່ບລີູເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ທ່ີມຕ່ໍີເຂື່ ອນໃຫຍ່ບລີູເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ທ່ີມຕ່ໍີເຂື່ ອນໃຫຍ ່   
ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໂດຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົ ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໂດຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົ ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໂດຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົ ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໂດຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຜນົ 
ກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີຄາດວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການນີ້ກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີຄາດວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການນີ້ກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີຄາດວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການນີ້ກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີຄາດວາ່ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການນີ ້   

    
ລດັຖະບານຕາ່ງໆຈາໍເປັນຕອ້ງດາໍເນນີການວເິຄາະຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຊຶ່ ງເປັນ 
ທ່ີຮູຈ້ກັກນັດວີາ່ແມນ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ອງົການພະລງັງານລະຫວາ່ງປະ 
ເທດໃຫຄ້າໍນຍິາມການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 
 
 ການລະບ,ຸ ການໃຫຄ້າໍອະທິບາຍ ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົໂດຍກງົແລະໂດຍ  
      ທາງອອ້ມຂອງໂຄງການໜ່ຶງຕ່ໍ: ມະນດຸ, ສດັແລະພືດ; ດນິ, ນ ໍາ້, ດນິຟ້າອາກາດແລະ 
      ທດັສະນຍິະພາບ; ປະຕິສາໍພນັຂອງປດັໃຈເຫລ່ົານີ;້ ແລະຕ່ໍຊບັສິນທາງວດັຖ ຸແລະມ ໍ

ລະດກົທາງວດັທະນະທາໍ.8 
 

ຄວາມຈາໍເປັນໃນການເຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຢາ່ງມຄີວາມໝາຍນີ ້ແມນ່ 
ໜາ້ທ່ີອນັໜ່ຶງທ່ີຕອ້ງເຮັດຊຶ່ ງເປັນຈດຸເລ່ີມຕ ົນ້ທ່ີສາໍຄນັອີງຕາມກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ ກອ່ນ 
ທ່ີລດັຖະບານໜ່ຶງອາດຈະເດນີໜາ້ໂຄງການພດັທະນາໃດໜ່ຶງທ່ີໃຫຍ ່ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະພາ 
ໃຫເ້ກດີຜນົກະທົບົທ່ີບ່ໍດຂີາ້ມຊາຍແດນ ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະປະຊາກອນມະນດຸ. ຄວາມຈາໍ  
ເປັນອນັນີໄ້ດຮ້ບັການຢືນຢນັເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີໂ້ດຍສານຍຕຸທິາໍລະຫວາ່ງປະເທດ ໃນການຕດັສິນ 
ຂອງຕນົໃນປີ 2010 ກຽ່ວກບັ ໂຮງງານເຫຍື້ອກະດາດຢູແ່ມນ່ ໍາ້ອຣູກູວາຍ (ເປັນບນັຫາຂດັ 
ແຍງ່ກນັລະຫວາ່ງອາເຈນັຕນີາ່ແລະອຣູກູວາຍ) 
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    ຢູໃ່ນກດົໝາຍທົ່ວໄປລະຫວາ່ງປະເທດ ປດັຈບຸນັອາດມກີານພິຈາລະນາເຖງິຄວາມ  
      ຈາໍເປັນຕອ້ງດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູບ່ອ່ນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ 
 ວາ່ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນອດຸສາຫະກາໍທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ອາດຈະມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຢີາ່ງ  

ໃຫຍຫ່ລວງຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂຂາ້ມຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທ່ີ  
ໃຊຮ້ວ່ມກນັ. ນອກຈາກນີຄ້ວາມອດຸສາຫະ, ໜາ້ທ່ີເຝ້ົາລະວງັໄພອນັຕະລາຍ ແລະ  
ການປ້ອງກນັທ່ີສະແດງອອກນ້ນັ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃຫປ້ະຕິບດັໄດ ້ 
ຖາ້ຫາກວຽກງານຂອງຝາ່ຍໜ່ຶງທ່ີກາໍລງັວາງແຜນຢູນ່ ັນ້ ມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະມຜີນົກະທບົ  
ຕ່ໍຮບູແບບການດາໍລງົຢູຂ່ອງແມນ່ ໍາ້ສາຍນີ ້ຫລືຄນຸນະພາບນ ໍາ້ຂອງມນັ ໂດຍບ່ໍໄດມ້ ີ 
ການດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຊຶ່ ງເປັນຜນົກະທບົທ່ີອາດເກດີ  
ຂຶນ້ຈາກວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ.9 

 
ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂຂາ້ມຊາຍ 
ແດນອນັໜ່ຶງສະແດງໃຫເ້ຫັນຈດຸປະສງົຊຶ່ ງເປັນທ່ີຍອມຮບັກນັດ ີສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊ່ັນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງ: 
 

(1) “ໃຫກ້ານພິຈາລະນາຢາ່ງຊດັເຈນຕ່ໍປດັໃຈດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນເລ່ີມຕ ົນ້ 
ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ໂດຍນາໍໃຊກ້ານປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ… 
ເປັນເຄື່ ອງມຈືາໍເປັນອນັໜ່ຶງ ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູນາໍສະເໜີໃຫແ້ກຜູ່ມ້ ີ
ອາໍນາດໃນການຕດັສິນໃຈ ເພ່ືອໃຫກ້ານຕດັສນິໃຈມຄີວາມໜກັແໜນ້ກຽ່ວກບັສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ສາມາດກາຍເປັນຄວາມເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງຮອບຄອບ ເຮັດໃຫຜ້ນົກະທບົຢາ່ງ 
ໃຫຍຫ່ລວງທ່ີບ່ໍດນີີມ້ໜີອ້ຍທ່ີສດຸ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂຂາ້ມຊາຍ 
ແດນ,”  
 

(2) “ວາງ…ລະບຽບຫລກັການກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ່ືອອະນ ຸ
ຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະກະກຽມເຮັດເອກະສານກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົ 
ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ,” ແລະ 

 
(3) “ດາໍເນນີການ [ປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ] ກອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມກີານຕດັສນິໃຈອະ 

ນຍຸາດໃຫ ້ຫລືດາໍເນນີກດິຈະກາໍທ່ີສະເໜີໄປ [ເຊ່ັນ ເຂື່ອນໃຫຍອ່ນັໜ່ຶງ].”10  
 
ສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູແລວ້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມປະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວ 
ໃນການບນັລຈຸດຸປະສງົເຫລ່ົານີ.້ ຢາ່ງໜອ້ຍການປະເມນີຜນົສີ່ ເທ່ືອທ່ີແຍກຈາກກນັຂອງ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເວ້ົາເຖງິຂໍບ້ກົຜອ່ງຂອງເຂື່ ອນນີ ້ເມ ື່ອມາສມົທຽບໃສ ່
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ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ສາໍລບັການພດັທະນາທ່ີຍິ່ ງໃຫຍນ່ີ.້ ການທບົທວນຄນືໂຄງ 
ການໂດຍກອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຍງັສະແດງຄວາມວຕິກົກງັວນົຢາ່ງຈງິຈງັ 
ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການນີຕ່ໍ້ສິ່ ງແວດລອ້ມນາໍອີກ. 
 
ນກັວທິະຍາສາດແລະຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນເຂື່ ອນ ບາແຣນ ເອ ອໍ [Baran et al] ໄດທ້າໍການປະ 
ເມນີຜນົອນັໜ່ຶງທ່ີມລີກັສະນະວພິາກວຈິານຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຢູໃ່ນການທບົທວນຄນືຢາ່ງລະ 
ອຽດຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ໃນໝວດທ່ີກຽ່ວກບັປາແລະການປະມງົຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ 
ໄດຂ້ອງໂຄງການແລະການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍເນັນ້ໜກັສະເພາະກຽ່ວກບັ 
ເສ້ັນທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ເປັນມາດຕະການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
ເປັນທ່ີຊດັເຈນແລວ້ວາ່ ມາດຕະຖານສາໍລບັການທບົທວນຄນືນີສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນທິດທາງແນະ 
ນາໍທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ສະມາຄມົລະຫວາ່ງປະເທດເພ່ືອປະເມນີຜນົ 
ກະທບົ, ສະມາຄມົພະລງັງານນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະຄະນະກາໍມາທິການໂລກກຽ່ວກບັ 
ເຂື່ ອນຕາ່ງໆ.11 ບນັດາຜູຂ້ຽນໄດສ້ະຫລບຸການປະເມນີຂອງຕນົໄວວ້າ່: 
 
 ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງການປະເມນີເຮັດໃຫສ້ະຫລບຸໄດວ້າ່ ການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກ  

ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານສາກນົກຽ່ວກບັການປະ  
ເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງ  
ແວດລອ້ມ ບ່ໍໄດຕ້ອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ, ຄວາມໃຫຍຫ່ລວງແລະຂອບເຂດ  
ຜນົກະທບົທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ນຶຈາກໂຄງການນີເ້ລີຍ ຫລືສະຫລບຸເອົາໂດຍບ່ໍມສີິ່ ງຢືນຢນັ  
ວາ່ຜນົກະທບົເຫລ່ົານີຈ້ະບ່ໍມຫີລວງຫລາຍ. 
 
ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງມຂໍີສ້ະເໜີໃຫມ້ກີານກວດຄນືອີກກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກໂຄງ 
ການຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ່ືອໃຫກ້ວມເອົາບນັຫາຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະບນັຫາ 
ກຽ່ວກບັມາດຕະການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ເປັນການຕອບຄາໍຖາມຕາມແນວທາງການ 
ປະຕິບດັດທ່ີີສດຸລະຫວາ່ງປະເທດ. ນອກຈາກການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລວ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົກະທບົສະສມົ ໂດຍເນັນ້ໃສຜ່ນົກະທບົທ່ີອາດຈະ 
ເກດີຂຶນ້ຍອ້ນເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ລວມທງັເຂື່ ອນອື່ ນ 47 ບອ່ນ ຊຶ່ ງຈະປະກດົຂຶນ້ໃນອາ່ງ 
ນ ໍາ້ຂອງໃນປີ 2015. 
 
ໂດຍລວມແລວ້ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາໍລບັເສ້ັນທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປ 
ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູກຽ່ວກບັການອບົພະຍບົຂອງ 
ປານ ັນ້ ສອດຄອ່ງກບັ 4 ປະເດັນໃນຈາໍນວນ 30 ປະເດັນທ່ີຄະນະກາໍມາທິການແມ ່
ນ ໍາ້ຂອງໄດແ້ນະນາໍໃຫ ້“ການແນະນາໍການອອກແບບໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ສາໍລບັເຂື່ ອນທ່ີ 
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ສະເໜີສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັໃນອາ່ງນ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່”, ແຕປ່ະເດັນເຫລ່ົານີບ່ໍ້ 
ສອດຄອ່ງແລະບ່ໍມສີິ່ ງຢືນຢນັກຽ່ວກບັຄວາມສອດຄອ່ງຂອງ 19 ປະເດັນໃນຈາໍນວນ 
30 ປະເດັນນີເ້ລີຍ. ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາໍລບັເສ້ັນທາງຜາ່ນຂອງປາບ່ໍໄດອ້ງີ 
ໃສກ່ານທດົລອງ, ລກັສະນະບາງດາ້ນຂອງສິ່ ງເຫລ່ົານີກ້ບ່ໍໍໄດບ້ອກຢາ່ງລະອຽດ 
ແນນ່ອນ ແລະລກັສະນະພິເສດຫລາຍຢາ່ງຂອງສິ່ ງເຫລ່ົານີມ້ແີນວໂນມ້ບ່ໍແທດເໝາະ 
ກບັເສ້ັນທາງຜາ່ນຂອງຊະນດິພນັປາທ່ີແຜຫ່ລາຍຢູໃ່ນນ ໍາ້ຂອງ.12  

 
ສາດສະດາຈານແລນຊາ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ແມຊາຈເູຊັດ, ແອັມເຮສີຕ,໌ ແອມເອ, ສະ 
ຫະລດັອາເມຣກິາ [Professor Lanza of the University of Massachusetts, Amherst, MA, 

USA]  ໄດໃ້ຫຂໍ້ສ້ະຫລບຸໃນລກັສະນະວພິາກວຈິານແບບດຽວກນັວາ່ “ການປະເມນີຜນົກະທບົ 
ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມມເີຄື່ ອງໝາຍບ ົ່ງບອກເຖງິການຂາດຄວາມຊດັເຈນ ປະກອບດວ້ຍຂໍຄ້ວາມ 
ຫລາຍຢາ່ງທ່ີຂດັແຍງ່ກນັ ແລະໃນທດັສະນະທາງວຊິາການແລວ້ບ່ໍສາມາດຍອມຮບັໄດ,້” 
“ການປະເມນີຜນົທ່ີມຄີນຸນະພາບຕ ໍາ່ແບບນີບ່ໍ້ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູ ເພ່ືອເປັນການສະໜບັ 
ສະໜນູເຂື່ ອນທາໍອິດທ່ີສະເໜີສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັຕອນລຸມ່,” “ການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູແລະເຮັດງາ່ຍເກນີໄປ ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນ 
ທ່ີມຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນນເິວດວທິະຍາ, ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້, ນເິວດວທິະຍາ 
ທາງນ ໍາ້, ການປະມງົແລະສາທາລະນະສກຸ. ສງັເກດໄດວ້າ່ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມນີ ້ຂໍມ້ນູສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງບ່ໍໄດຖ້ກືບນັຈໄຸວໃ້ນບດົລາຍງານນີເ້ລີຍ ແລະກບ່ໍໍມກີານເວ້ົາ 
ເຖງິບນັຫາສາໍຄນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສິ່ ງແວດລອ້ມເລີຍ” ແລະ “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມບ່ໍໄດສ້ະແດງອອກໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມເຂ້ົາໃຈວາ່ ແມນ່ ໍາ້ທາໍໜາ້ທ່ີແນວໃດ ແລະໄປ 
ເນັນ້ໃສປ່ະລິມານຂອງນ ໍາ້ໄຫລ ຊຶ່ ງແມນ່ມຕິດິຽວເທ່ົານ ັນ້ຂອງລະບບົນເິວດວທິະຍາແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງ.”13 ແບບດຽວກນັກບັ ດຣ. ໂຮແກນ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລເນວາດາ, ຣໂິນ, ສະຫະ 
ລດັອາເມຣກິາ [Dr. Hogan of the University of Nevada, Reno, USA] ເວ້ົາເຖງິການປະ 
ເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີວ້າ່ “ຂາດຕກົບກົຜອ່ງຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງ”14 ແລະ ເບຼກັ ນກັສຶກ 
ສາຕຽມປະລິນຍາເອກສະຫລບຸໄວວ້າ່ “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີ ້ປະເມນີຕ ໍາ່ 
ເກນີໄປກຽ່ວກບັຂະໜາດແລະຄວາມໃຫຍຫ່ລວງຂອງຜນົກະທບົ, ຢູໃ່ນໝດົທກຸຂະແໜງ 
ການ…”15 
 

ຢູໃ່ນບດົລາຍງານການທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັໂຄງການຂອງຕນົນ ັນ້ ກອງເລຂາຄະນະກາໍມາ 
ທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຍງັໄດສ້ະຫລບຸເຖງິຄວາມວຕິກົກງັວນົຫລາຍຢາ່ງກຽ່ວກບັໂຄງການນີ.້ 
ຕວົຢາ່ງ ກຸມ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານດາ້ນການປະມງົຂອງກອງເລຂານີ ້“ໄດສ້ະຫລບຸວາ່ການອອກແບບ 
ຂ ັນ້ໄດເສ້ັນທາງຜາ່ນຂອງປາ ເພ່ືອໃຫປ້າອບົພະຍບົຂຶນ້ໄປເໜືອນ ໍາ້ແລະລງົໄປລຸມ່ນ ໍາ້ສາໍລບັ 
ປາໃຫຍກ່ຄໍປືາເກດີໃໝແ່ລະປານອ້ຍນ ັນ້ ຈະບ່ໍມປີະສດິທິພາບເລີຍ.” ບດົລາຍງານຂອງຄະ 
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ນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຍງັບອກອີກວາ່ “ໂອກາດທ່ີຊະນດິພນັປາທ່ີມຄີວາມຍາວເກນີ 150 
ເຊັນ ຈະສາມາດຜາ່ນເຂື່ ອນນີຂ້ຶນ້ໄປເໜືອນ ໍາ້ໄດສ້າໍເລັດນ ັນ້ມໜີອ້ຍເຕັມທີ ແລະມຄີວາມ 
ເປັນໄປໄດສ້ງູທ່ີປາບຶກຊຶ່ ງເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາຕາມທາໍມະຊາດຢູໃ່ນນ ໍາ້ຂອງນ ັນ້ຈະສນູພນັໄປ,” 
ແລະ “ຊອ່ງຫວາ່ງຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັຈາໍນວນຊະນດິພນັປາທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ຊວີະມວນຂອງພວກ 
ມນັ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກມນັໃນການຜາ່ນເຂື່ອນແລະອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ພາໃຫເ້ກດີ 
ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຫລາຍ ກຽ່ວກບັຂະໜາດຂອງຜນົກະທບົທ່ີມຕ່ໍີການປະມງົ ແລະຕ່ໍການທາໍມາ 
ຫາກນິຂອງປະຊາຊນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຫາປາ ທງັຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນແລະຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນ  
ໄຂຂາ້ມຊາຍແດນ”16 
 
ການສະຫລບຸທ່ີບ່ໍຜິດພາດຈາກການປະເມນີຜນົຕາ່ງໆເຫລ່ົານີແ້ມນ່ບອກວາ່ ການປະເມນີຜນົ 
ກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ ບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູ, ບ່ໍພຽງພໍແລະບ່ໍສອດຄອ້ງ 
ກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດ ສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການ 
ພດັທະນາພະລງັງານທ່ີສາໍຄນັ ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຜນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງຂາ້ມຊາຍ 
ແດນຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດເອົາກບັຄນືມາເປັນຄເືກົ່ າໄດອ້ີກ. ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຄວນໄດເ້ຮັດຄນືອີກ ເພາະວາ່ຄດື ັງ່ທ່ີເຫັນແລວ້ວາ່ ມນັບ່ໍສາມາດເປັນພ້ືນຖານໃຫປ້ະຊາຊນົ 
ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມແລະປຶກສາຫາລືຢາ່ງພຽງພໍ ຫລືມກີານຕດັສິນໃຈໄດຢ້າ່ງມເີຫດມຜີນົ. ຍິ່ ງໄປ 
ກວາ່ນ ັນ້ ຕາມທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ ການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນນີໄ້ດເ້ລ່ີມຂຶນ້ແລວ້ ເຖງິວາ່ການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບ່ໍພຽງພໍແລະບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູກຕໍາມ. ອນັນ້ກີເໍຊ່ັນດຽວກນັ 
ເປັນການຝາ່ຝືນຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດທ່ີໃຫດ້າໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມອນັໜ່ຶງໃຫສ້າໍເລັດກອ່ນ ຈຶ່ງເຖງິເວລາຕດັສິນໃຈເພ່ືອອະນມຸດັໃຫເ້ຮັດໂຄງການໜ່ຶງໄດ.້ 
 
2222. . . . ເນື່ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີມ້ຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງເນື່ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີມ້ຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງເນື່ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີມ້ຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງເນື່ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີມ້ຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງ    

ແລະບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມຂີະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະປຶກສາ ແລະບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມຂີະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະປຶກສາ ແລະບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມຂີະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະປຶກສາ ແລະບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ອ່ນໜາ້ທ່ີຈະມຂີະບວນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະປຶກສາ 
ຫາລືກບັປະຊາຊນົຫາລືກບັປະຊາຊນົຫາລືກບັປະຊາຊນົຫາລືກບັປະຊາຊນົ, , , , ຂະບວນການເຫລ່ົານີຈ້ ຶ່ຂະບວນການເຫລ່ົານີຈ້ ຶ່ຂະບວນການເຫລ່ົານີຈ້ ຶ່ຂະບວນການເຫລ່ົານີຈ້ ຶ່ ງມກີານປະນປີະນອມກນັຢາ່ງ ຈງິຈງັງມກີານປະນປີະນອມກນັຢາ່ງ ຈງິຈງັງມກີານປະນປີະນອມກນັຢາ່ງ ຈງິຈງັງມກີານປະນປີະນອມກນັຢາ່ງ ຈງິຈງັ. . . . 
ເມ ື່ອການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍເລັດແລວ້ ການວ ິເມ ື່ອການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍເລັດແລວ້ ການວ ິເມ ື່ອການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍເລັດແລວ້ ການວ ິເມ ື່ອການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍເລັດແລວ້ ການວ ິ
ເຄາະຄວນເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ເຄາະຄວນເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ເຄາະຄວນເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ເຄາະຄວນເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົກຽ່ວກບັເຂື່ ອນອນັນີຢູ້ໃ່ນ ສປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົກຽ່ວກບັເຂື່ ອນອນັນີຢູ້ໃ່ນ ສປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົກຽ່ວກບັເຂື່ ອນອນັນີຢູ້ໃ່ນ ສປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົກຽ່ວກບັເຂື່ ອນອນັນີຢູ້ໃ່ນ ສ. . . . ປປປປ. . . . ປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ 
ແລະຢູໃ່ນສາມປະເທດອື່ ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ແລະຢູໃ່ນສາມປະເທດອື່ ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ແລະຢູໃ່ນສາມປະເທດອື່ ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ແລະຢູໃ່ນສາມປະເທດອື່ ນທ່ີຢູແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່....    

 
ພວກເຮົາໄດອ້ະທິບາຍຢູໃ່ນຈດົໝາຍຂອງພວກເຮົາ ລງົວນັທີ 5 ກລໍະກດົ 2011 ວາ່ ສ. ປ. 
ປ ລາວ ໄດຍ້ດຸຕິຂະບວນການດາໍເນນີການແຈງ້ເຕືອນ, ປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ 
ກອ່ນກາໍນດົ ໂດຍບ່ໍອະນຍຸາດໃຫປ້ະເທດໃກຄ້ຽງຂອງຕນົສະຫລບຸຂະບວນການນ ັນ້ໄດຢ້າ່ງ 
ຖກືຕອ້ງ. ການກະທາໍແບບນີເ້ປັນການລະເມດີຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະທງັບ່ໍສອດ 
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ຄອ່ງກບັຄວາມຄາດຫວງັທ່ີມຈີດຸປະສງົດຂີອງຊຸມຊນົລະຫວາ່ງປະເທດ ຊຶ່ ງຈະໃຫມ້ກີານແລກ 
ປ່ຽນຂໍມ້ນູທ່ີມກີຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຂີອງການພດັທະນາໃຫຍອ່ນັໜ່ຶງ ກບັຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນ 
ເສຍທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ລວມທງັລດັຖະບານປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະໃຫຜູ້ທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ 
ດ ັງ່ກາ່ວນີໄ້ດມ້ໂີອກາດຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ ເພ່ືອສະແດງຄວາມຄດິເຫັນໃນລກັສະນະບອກ 
ກາ່ວກຽ່ວກບັການຕດັສນິໃຈນ ັນ້. 
 
ດ ັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍຢູໃ່ນກດົບດັໂລກຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ “ການ 
ວາງແຜນທກຸຢາ່ງຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ…ການປະເມນີຜນົກະທບົຍອ້ນນະໂຍບາຍແລະກດິຈະ
ກາໍທ່ີສະເໜີນ ັນ້ມຕ່ໍີທາໍມະຊາດ; ຈະຕອ້ງມກີານເປີດເຜີຍອງົປະກອບທງັໝດົເຫລ່ົານີຕ່ໍ້ສາທາ 
ລະນະ ດວ້ຍວທີິການທ່ີເໝາະສມົ ຕາມເວລາທ່ີອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລືແລະມສີວ່ນ 
ຮວ່ມຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ.”17 ສະນ ັນ້ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນາໆຊາດແມນ່ການຕດັສິນໃຈຂອງ 
ລດັຖະບານໃດໜ່ຶງຊຶ່ ງຈະມຜີນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານ 
ເປີດເຜີຍກຽ່ວກບັຜນົກະທບົອນັນ ັນ້ແຕຫ່ວົທີໃຫແ້ກສ່າທາລະນະແລະປະເທດທ່ີຢູໃ່ກຄ້ຽງຮູນ້າໍ 
ເພ່ືອສະດວກໃຫແ້ກກ່ານມສີວ່ນຮວ່ມແລະການປຶກສາຫາລືຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົແລະສມົເຫດສມົ
ຜນົ ດວ້ຍຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈທ່ີດໃີນສິ່ ງທ່ີໂຄງການນີເ້ຂ້ົາມາກຽ່ວຂອ້ງ ແລະໃນສິ່ ງທ່ີຈະເປັນ 
ຜນົກະທບົຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນແລະຂາ້ມຊາຍແດນ ບ່ໍວາ່ໂຄງການນີຄ້ວນດາໍເນນີ ແລະຖາ້ຫາກມນັ 
ດາໍເນນີໄດແ້ທ ້ການຫລດຸຜອ່ນກຈໍະເກດີຂຶນ້ນ ັນ້ຈະເປັນການບນັເທົາຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຂີອງ 
ມນັ.18 ການມສີວ່ນຮວ່ມແລະປຶກສາຫາລືດ ັງ່ກາ່ວນີຄ້ວນລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມທ່ີລດັຖະ 
ບານໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ 
ຊຶ່ ງມກັເປັນຜ◌້ທ່ີູເສຍປຽບ ທາງດາ້ນການເມອືງ ຫລືຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນຂະບວນການຕດັສິນໃຈ 
ເຊ່ັນ ພວກແມຍ່ິງ.19 
 
ການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຕດັສນິໃຈເລ່ືອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຍງັຈະຕອ້ງເປັນເລ່ືອງລະ 
ອຽດອອ່ນ ແລະສະທອ້ນສະພາບເງື່ອນໄຂແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ. 
ຕ່ໍບນັຫານີຄ້ະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຈຶ່ງໄດອ້ະທິບາຍໄວວ້າ່ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາ 
ຊນົຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂວຽກງານຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຢູທ່ງັໝດົສີ່ ປະເທດ 
ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ “ແມນ່ຂະບວນການທ່ີຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍທ່ີສາໍຄນັມອີິດທິພນົ 
ແລະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຕດັສນິໃຈໃນເລ່ືອງການວາງແຜນ, ການປະຕບິດັ, ການຕິດຕາມແລະ 
ການປະເມນີຜນົແຜນງານແລະໂຄງການຕາ່ງໆຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ.”20 

ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍທ່ີສາໍຄນັນີແ້ມນ່ “ຜູສ້າມາດມອີດິທິພນົຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ຫລືຜູທ່ີ້ມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍຜນົສາໍເລັດຂອງແຜນງານຫລືໂຄງການ,” ຊຶ່ ງສາມາດປະກອບດວ້ຍພາກສວ່ນ 
ຕາ່ງໆ ໄດແ້ກປ່ະຊາຊນົຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົແລະໂດຍທາງອອ້ມ, ພາກລດັ, ນກັພດັ 
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ທະນາເອກະຊນົ, ຜູໃ້ຫທຶ້ນ, ອງົການພດັທະນາທ່ີບ່ໍແມນ່ຂອງລດັ, ທ່ີປຶກສາຈາກພາຍນອກ, 
ແລະຂະແໜງທລຸະກດິ.21 
 

ຂະບວນການມສີວ່ນຮວ່ມແລະປຶກສາຫາລືຂອງປະຊາຊນົ ສ. ປ. ປ ລາວ ກຽ່ວກບັເຂື່ ອນໄຊ 
ຍະບລີູນ ັນ້ ບ່ໍໄດໃ້ຫຜູ້ທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍທ່ີສາໍຄນັເຂ້ົາມາຮວ່ມຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ໃນການປະ 
ເມນີຢາ່ງຈງິໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນນີ.້ ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ ບ່ໍມກີານກະກຽມການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ (ດ ັງ່ທ່ີມຄີວາມຂາດຕກົບກົຜອ່ງ) ເປັນພາສາລາວເລີຍ ໃນເວລາທ່ີ 
ສ. ປ. ປ ລາວ ດາໍເນນີການປຶກສາຫາລືຫລາຍເທ່ືອກບັຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍທ່ີສາໍຄນັ 
ພາຍໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມ.ີ22 ດ ັງ່ນ ັນ້ເລ່ືອງທ່ີມກີານເປີດເຜີຍຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຂີອງໂຄງ 
ການຕ່ໍຜູທ່ີ້ມສີວ່ນເສຍເຫລ່ົານີ ້ຈຶ່ງບ່ໍມຄີວາມຊດັເຈນ ເພາະວາ່ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຮັດເປັນເອກະສານ  
ຫລືປະເມນີຜນົຄບົຖວ້ນກຽ່ວກບັຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວ ຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມນີເ້ລີຍ. ລາໍດບັຂອງການປຶກສາຫາລືມແີນວໂນມ້ໃນການບ ັ່ນທອນຄວາມສາມາດຂອງປະ 
ຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມຫລືປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັການອອກແບບໂຄງການ 
ທ່ີສະເໜີໄປ, ທາງເລືອກທ່ີເປັນໄປໄດ,້ ຜນົກະທບົຂອງມນັຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຕ່ໍສງັຄມົຢູໃ່ນ 
ທອ້ງຖິ່ນທ່ີສາມາດຄາດການໄວລ້ວ່ງໜາ້ ແລະການກະທາໍຕາ່ງໆທ່ີສະເໜີໄປເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນ 
ຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້. ປະຊາຊນົບ່ໍສາມາດຄາດຫວງັວາ່ຕນົເອງຈະໄດສ້ະແດງຄວາມຄດິ 
ເຫັນຫລືຕດັສນິໃຈໃນລກັສະນະບອກກາ່ວ ກຽ່ວກບັການພດັທະນາຊຶ່ ງອາດມຜີນົກະທບົຕ່ໍຊວີດິ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ເວັນ້ເສຍແຕວ່າ່ພວກເຂົາເຈົາ້ຈະມເີຄື່ ອງມຂືອງຕນົເອງ ເປັນພາສາຂອງ 
ຕນົເອງເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຜນົກະທບົເຫລ່ົານີ ້ແລະຈະເຮັດໃຫມ້ນັຫລດຸຜອ່ນລງົໄດແ້ນວໃດ. 
 
ລະຫວາ່ງທ່ີມກີອງປະຊຸມພບົປະສນົທະນາກນັສາມຄ ັງ້ ກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ໃນເດອືນສງິຫາ 2010 ຢູ ່ສ. ປ. ປ ລາວນ ັນ້ ປະກດົວາ່ມຜີູຕ້າງໜາ້ຈາກບາ້ນທ່ີ 
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຂ້ົາຮວ່ມນາໍພຽງກອງປະຊຸມດຽວເທ່ົານ ັນ້ ແລະໃນເມ ື່ອການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສະເໜີການວເິຄາະທ່ີບ່ໍພຽງພໍ ແລະບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູກຽ່ວກບັຜນົກະທບົ 
ຈາກໂຄງການນີແ້ລວ້ ການປຶກສາຫາລືທ່ີອງີໃສເ່ອກະສານນີ ້ຈຶ່ງບ່ໍສາມາດຮບັການພິຈາລະ 
ນາໄດວ້າ່ເປັນສິ່ ງທ່ີພຽງພໍແລວ້.23 ພວກເຮົາຍງັເຂ້ົາໃຈອີກວາ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານກະກຽມເອກະສານ 
ສາໍຄນັກຽ່ວກບັການຕດັສນິໃຈເລ່ືອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ເຊ່ັນເອກະສານການປະເມນີຜນົກະທບົ 
ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຕ່ໍຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຫລ່ົານີ ້
ເລີຍ ກອ່ນທ່ີການປຶກສາຫາລືເຫລ່ົານີຈ້ະຈດັຂຶນ້ຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ.24 ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້ ປະກດົ 
ວາ່ຜູທ່ີ້ເຮັດການສາໍຫລວດປະຊາຊນົຢູໃ່ນບາ້ນທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນ ບ່ໍໄດໃ້ຊຄ້ວາມ 
ພະຍາຍາມຢາ່ງພຽງພໍໃນການສາໍຫລວດຫລືປຶກສາຫາລືກບັພວກແມຍ່ິງເລີຍ ກງົກນັຂາ້ມ 
ຊ ໍາ້ພດັໃຫຄ້ວາມສນົໃຈສາໍພາດແຕພ່ວກຜູຊ້າຍ.25 
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ປະເດັນໜ່ຶງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັ ເນື່ ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນ້ມີກີານຂາດ 
ຕກົບກົຜອ່ງ ເອກະສານນີຍ້ງັປະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວໃນການໃຫພ້ື້ນຖານທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົ 
ໝາຍ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລືແລະການມສີວ່ນຮວ່ມກບັຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍທ່ີສາໍຄນັ 
ລວມທງັການນາໍຢູໃ່ນປະເທດໃກຄ້ຽງນາໍອີກ ຄກືາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມ. ຄວາມລ ົມ້ 
ເຫລວນີໄ້ດບ້ ັ່ນທອນຄນຸປະໂຫຍດຂອງຂໍມ້ນູທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັຕ່ໍໄປອີກ ແລະການປຶກສາຫາລືຊຶ່ ງ 
ມຂີຶນ້ຢູ່ໃ່ນປະເທດເຫລ່ົານີ.້ 
 
3333. . . . ການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວ    
        ໂນມ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໂນມ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໂນມ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໂນມ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດ    
        ອື່ ນໆ ເປັນການລະເມດີໜາ້ທ່ີໂດຍ ສອື່ ນໆ ເປັນການລະເມດີໜາ້ທ່ີໂດຍ ສອື່ ນໆ ເປັນການລະເມດີໜາ້ທ່ີໂດຍ ສອື່ ນໆ ເປັນການລະເມດີໜາ້ທ່ີໂດຍ ສ. . . . ປປປປ. . . . ປ ລາວ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາ ປ ລາວ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາ ປ ລາວ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາ ປ ລາວ ພາຍໃຕສ້ນົທິສນັຍາ     
        ວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ....    
    
ນ ໍາ້ຂອງແມນ່ແມນ່ ໍາ້ສາຍໜ່ຶງໃນຈາໍນວນແມນ່ ໍາ້ທ່ີມຄີວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 
ແລະໃຫຜ້ນົຜະລິດຫລາຍທ່ີສດຸໃນໂລກ. ມນັແມນ່ຈດຸຫລ່ໍແຫລມຂອງໂລກສາໍລບັປານ ໍາ້ຈດື 
ເກອືບ 1000 ຊະນດິພນັປາ ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ນີຕ້າມທ່ີມກີານບນັທຶກໄວ ້(ເປັນອນັດບັສອງຮອງ 
ຈາກແມນ່ ໍາ້ອາມາຊອນ). ໃນບນັດາຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັນີ ້ແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງເປັນບອ່ນຢູອ່າໄສຂອງຊະນດິພນັປາໃຫຍນ່ ໍາ້ຈດື ຫລາຍກວາ່ແມນ່ ໍາ້ສາຍອື່ ນ ລວມທງັປາ 
ບຶກນ ໍາ້ຂອງ (Pangasianodon gigas) ແລະປາເລີມທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ26 
(Pangasius sanitwongsei) ປາເອິນຕາແດງ (Probarbus jullieni) ປາກະໂທ (Catlocarpio 

siamensis) 27  ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງໃກຈ້ະສນູພນັ. ນ ໍາ້ຂອງຍງັເປັນແຫລງ່ປະມງົນ ໍາ້ຈດືພາຍໃນ 
ປະເທດ ທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸແລະໃຫຜ້ນົຜະລິດຫລາຍທ່ີສດຸໃນໂລກ ຊຶ່ ງມກີານຫາປາທງັໝດົໄດ ້
ປະມານ 2,5 ລາ້ນໂຕນຕ່ໍປີ ຄດິເປັນມນູຄາ່ 3.600.000.000 ຫາ 6.500.000.000 ໂດລາ 
ອາເມຣກິາຕ່ໍປີ ແລະປາທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍນ ັນ້ມປີະມານ 40 ຫາ 70 ເປີເຊັນຂອງຈາໍນວນປາທ່ີ 
ຫາໄດ.້28  
 
ການອານລຸກັຊວີະນາໆພນັແລະການປະມງົນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງໃນລະດບັຂງົເຂດ 
ແລະລະດບັໂລກ. ເປັນໜາ້ຕກົໃຈເມ ື່ອຜູຊ້ຽ່ວຊານເອກະລາດໄດສ້ະຫລບຸວາ່ ຖາ້ມກີານສາ້ງ 
ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕາມທ່ີວາງແຜນໄວ ້ຈະມແີນວໂນມ້ກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຄວາມຫລາກຫລາຍ 
ອນັນີ ້ແລະຕ່ໍການປະມງົໃນວງົກວາ້ງ. ບາແຣນ ເອ ອໍ ຄາດຄະເນວາ່ ໃນປີ 2015 
“ພນັປາເກົາ້ຊະນດິຈາກຈາໍນວນ 70 ຊະນດິທ່ີຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານມາຊອກຢູຫ່າກນິຢູເ່ຂດທ່ີ 
ເກດີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນຫລືຢູເ່ຂດຕ ົນ້ນ ໍາ້ຂອງມນັ ຈະຖກືຈດັຢູໃ່ນປະເພດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງທ່ີ 
ຈະສນູພນັ ແລະການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຈະເຮັດໃຫຕ້ວົເລກນີສ້ງູຂຶນ້ເປັນ 15,” ແລະ 
“ຊະນດິພນັປາໜງັອີກຊະນດິໜ່ຶງຄ ືປາຊວາຍ (Pangasius nasutus) ກຈໍະໄປລວມກບັພນັ 
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ປາສອງຊະນດິຄປືາບຶກແລະປາເລີມ (Pangasianodon gigas and Pangasius 

sanitwongsei) ຊຶ່ ງປດັຈບຸນັມຄີວາມສຽ່ງສງູໃກຈ້ະສນູພນັ ເນື່ອງຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນນີ.້”29 

ໂຮແກນກສໍະຫລບຸແບບດຽວກນັວາ່ “ສິ່ ງຢືນຢນັທງັໝດົທ່ີມຢີູແ່ນະນາໍວາ່ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ 
ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍປາທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍຖິ່ນຖານແລະຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍໃນ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫພ້ນັປານ ໍາ້ຈດືໃຫຍທ່ີ່ສດຸໃນນ ໍາ້ຂອງສອງຊະນດິ ຄ ື
ປາບຶກແລະປາຊວາຍສນູພນັໄປ”30 
 

ໃນການອະນມຸດັຮບັຮອງເອົາການສາ້ງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍຮູ ້
ເຖງິຜນົກະທບົຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ກບັຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊວີະນາໆພນັຈາກໂຄງ 
ການນີເ້ລີຍ ຫລືຕ ັງ້ໃຈຈະສາ້ງເຂື່ອນນີໂ້ດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິຜນົກະທບົເຫລ່ົານີ.້ ຈະແມນ່ທດັສະ 
ນະແນວໃດກແໍລວ້ແຕ ່ການຕດັສນິໃຈອນັນີຂ້ອງລດັຖະບານເປັນການຝາ່ຝືນການອານລຸກັຊະ 
ນດິພນັປາຕາ່ງໆ ແລະຄວາມຈາໍເປັນໃນການຟ້ືນຟ ູຢູໃ່ນສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກ 
ຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (“CBD”). ຢູໃ່ນສນົທິສນັຍານີ ້ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນ 
ຊວີະນາໆພນັໝາຍເຖງິ “ຄວາມສາມາດໃນການປບັປ່ຽນຂອງສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິຈາກທກຸແຫລງ່ 
ລວມທງັ…ລະບບົນເິວດທາງນ ໍາ້ແລະລະບບົນເິວດຂອງສິ່ ງສະລບັຊບັຊອ້ນ ຊຶ່ ງສິ່ ງເຫລ່ົານີ ້
ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງ: ສິ່ ງນີປ້ະກອບດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍພາຍໃນຊະນດິພນັຕາ່ງໆ, ລະຫວາ່ງ 
ຊະນດິພນັຕາ່ງໆແລະຂອງລະບບົນເິວດວທິະຍາ.”31 ແຕລ່ະຝາ່ຍທ່ີຜກູພນັຕ່ໍສນົທິສນັຍາວາ່ 
ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັຮບັຮອງວາ່ “ປະເທດຕາ່ງໆຈະມຄີວາມຮບັ 
ຜິດຊອບໃນການອານລຸກັຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງພວກຕນົ ແລະຈະ 
ນາໍໃຊຊ້ບັພະກອນທາງຊວີະວທິະຍາໃນລກັສະນະຍືນຍງົ.”32 ຢູໃ່ນມາດຕາທີ 3, ບ່ໍມຜີູລ້ງົ 
ນາມຝາ່ຍໃດສາມາດເດນີໜາ້ເຮັດການພດັທະນາຢູໃ່ນດນິແດນຂອງຕນົເອງໄດ ້ຖາ້ຫາກວາ່ 
ການພດັທະນານ ັນ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 
ຢູໃ່ນປະເທດອື່ ນ.33 
 

ດ ັງ່ທ່ີການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍຜູຊ້ຽ່ວຊານສະແດງ 
ໃຫເ້ຫັນວາ່ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີ ້ບ່ໍໄດວ້ເິຄາະຜນົກະທບົຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ 
ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກເຂື່ ອນຢາ່ງຈງິຈງັຕ່ໍຊວີະນາໆພນັຫລືການສນູພນັໄປຂອງຊະນດິພນັຕາ່ງໆ. 
ມນັເປັນເລ່ືອງຍດືຍາວເກນີໄປທ່ີຈະນາໍມາກາ່ວກຽ່ວກບັການປະເມນີເຫລ່ົານີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ 
ໃນທ່ີນີໄ້ດ ້ແຕຄ່ວາມວຕິກົກງັວນົຮາ້ຍແຮງບາງຢາ່ງຈາກສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົຂອງ ບາແຣນ ເອ ອໍ 
ພໍສະຫລບຸໄດຢູ້ລຸ່ມ່ນີ:້ 
 
ສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍທົ່ວໄປ: 
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• “ໄລຍະເວລາຂງັນ ໍາ້ໄວຢູ້ໃ່ນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ (ແກຍ່າວໄປເປັນເວລາຫລາຍປີ) ລະດບັ 
ການກກັເກບັນ ໍາ້ໄວຢູ້ຫ່ລງັເຂື່ ອນ…ແລະຜນົກະທບົຈາກການໄຫລຂອງນ ໍາ້ທ່ີຫລດຸລງົ 
ຢູໃ່ນລະດບັນ ໍາ້ຂອງແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັຍາມລະດແູລງ້…ບ່ໍໄດບ້ອກລະອຽດແລະກບ່ໍໍ 
ໄດກ້າ່ວເຖງິຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີເ້ລີຍ ເຖງິວາ່ສິ່ ງເຫລ່ົານີ ້
ແມນ່ປດັໃຈທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍປາຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ. ການອບົພະຍບົຂາ້ມ 
ຊາຍແດນແລະການປະມງົຢູເ່ຂດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ກຕໍາມ.”34 

 

• “ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຂອງເຂື່ ອນຈະຖວ້ມປ່າໄມ ້2000 ເຮັກຕາ 
ແລະຈະເນ່ົາເປ່ືອຍເປັນເວລາຫລາຍປີ. ຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເຂດທ່ີທາໍການສຶກສານີຊ້ ໍາ້ພດັຈາໍກດັຢູແ່ຕໃ່ນເຂດເຂື່ ອນກ ັນ້ນ ໍາ້ໄວພ້ຽງ 21 ເຮັກຕາ… 
ອນັນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິການຄາໍນວນທ່ີຄາດເຄື່ ອນຕ ັງ້ຮອ້ຍເທ່ົາຂອງເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົ 
ກະທບົຢູເ່ໜືອນ ໍາ້ ແລະການໄຫລຂອງນ ໍາ້ທ່ີມຜີນົກະທບົຈາກໂຄງການນີ ້ຕ່ໍຄນຸ 
ນະພາບຂອງນ ໍາ້ຢູໃ່ນເຂດລຸມ່ຂອງແມນ່ ໍາ້. ຄວາມຈງິແລວ້ກບ່ໍໍມກີານເວ້ົາເຖງິຜນົກະ 
ທບົທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຈາກການເປ່ືອຍເນ່ົາຂອງຕ ົນ້ໄມຢູ້ໃ່ນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຂອງເຂື່ ອນຢູໃ່ນ 
ສອງໜາ້ເຈຍ້ທ່ີເວ້ົາເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍຄນຸນະພາບນ ໍາ້ຢູໃ່ນເຂດລຸມ່ຂອງແມນ່ ໍາ້ຊ ໍາ້.”35 

 
• “ຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ ມກີານເພີກເສີຍ 

ຕ່ໍບນັຫາການສາ້ງອາ່ງນ ໍາ້ຖາວອນແລະບ່ໍໄດກ້າ່ວເຖງິຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ຕາມມາຕ່ໍຊບັພະ 
ຍາກອນການປະມງົ ຊຶ່ ງເກດີຈາກການປ່ຽນແປງສາຍນ ໍາ້ທ່ີໄຫລຊຶ່ ງມຄີວາມຍາວຢາ່ງ 
ໜອ້ຍ 60 ກໂິລແມດັ ໃຫກ້າຍມາເປັນທະເລສາບ.”36  

 
• “ການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເພີກເສີຍຕ່ໍທກຸແງທ່ກຸ 

ມມຸຂອງຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຊຶ່ ງອາດຈະເກດີຂຶນ້ໄດ.້”37 
 

• “ຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ການອະທິບາຍ 
ກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປາໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງນ ັນ້ ເຮັດບ່ໍໄດດ້ເີລີຍ: ການທບົທວນ 
ຄນືທ່ີເປັນເອກະສານປະກອບດວ້ຍສິ່ ງອາ້ງອງີພຽງສາມຢາ່ງເທ່ົານ ັນ້ ສວ່ນການທບົ 
ທວນຄນືອື່ ນໆໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່ ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ແລະແຫລງ່ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນ 
ຍາ້ຍຂອງປາໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງນ ັນ້ມຫີລາຍກວາ່ 28 ຢາ່ງ, ສິ່ ງທງັໝດົເຫລ່ົານີສ້າມາດ 
ຊອກຫາໄດໃ້ນລະຫວາ່ງທ່ີມກີານດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຈຶ່ງບ່ໍໃ່ຫຂໍ້ສ້ະຫລບຸຫຍງັເລີຍ ກຽ່ວກບັ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປາໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງຢູໃ່ນເຂດທ່ີມຜີນົກະທບົຈາກ 
ໂຄງການ.”38 
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• “ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈທ່ີພວມດາໍເນນີຢູອ່ງີໃສບ່ດົທບົທວນຄນືອນັໜ່ຶງຊຶ່ ງມຖີານຂໍມ້ນູ 

ຫລາຍກວາ່ 70 ອນັ, ບດົຄວາມແລະລາຍການຕາ່ງໆກຽ່ວກບັຊະນດິພນັປາສະ 
ແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ມ ີພີນັປາ 229 ຊະນດິອາໄສແລະຊອກຢູຫ່າກນິຢູທ່າງເໜືອນ ໍາ້ 
ຂອງເຂດເຂື່ ອນທ່ີມກີານວາງແຜນໄວ ້ເພ່ືອເອົາເປັນບອ່ນອອກໄຂແ່ລະ/ຫລືບອ່ນ 
ເພ່ິງພາອາໄສໃນລະດແູລງ້, ມພີນັປາ 70 ຊະນດິທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາ. ໃນຈາໍນວນ 
ນີມ້ຊີະນດິພນັປາທ່ີຫາຍາກຈາໍນວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງມຄີວາມສຽ່ງສງູທ່ີຈະສນູພນັ ເຊ່ັນປາບກຶ 
ນ ໍາ້ຂອງເປັນຕ ົນ້ (Pangasianodon gigas). ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີຊ້ ໍາ້ພດັເວ້ົາເຖງິແຕລ່າຍການເກົ່ າກຽ່ວກບັພນັປາພຽງ 16 ຊະນດິ 
ລວມທງັພນັປາທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາ 15 ຊະນດິເທ່ົານ ັນ້…”39 

 
ສາໍລບັຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປໂດຍສະເພາະ:  
 

• “ຄາໍນຍິາມກຽ່ວກບັຊະນດິພນັປາເປ້ົາໝາຍນ ັນ້ບ່ໍມຢີູໃ່ນໝວດທ່ີກຽ່ວກບັການຫລດຸຜອ່ນ 
ຂອງຜນົກະທບົຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເລີຍ ເຮັດໃຫກ້ານເລືອກ 
ເຟ້ັນຕວົແບບຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາບ່ໍມຫີລາຍ.40 

 
• “ບ່ໍມແີຜນການຫລືພາບວາດຂອງຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປຢາ່ງລະອຽດລະອໍ

ແມນ່ແຕອ່ນັໜ່ຶງ ຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຮັດໃຫກ້ານສະເໜີນີບ່ໍ້ 
ມຄີວາມຊດັເຈນ.”41 

 
• “ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາໍລບັຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ບ່ໍມກີານອາ້ງ 

ອີງໃສປ່ະສບົການໃດໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັຢູໃ່ນໂລກເລີຍ ແລະກບ່ໍໍໄດບ້ອກເອກະສານ 
ອາ້ງອງີແມນ່ແຕອ່ນັດຽວ ເພ່ືອພິສດູເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງໃນສິ່ ງທ່ີເລືອກເອົານ ັນ້.”42 

 
• “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍໄດພິ້ສດູຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງລກັສະນະພິເສດ 

ຂອງການອອກແບບຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາ ຊຶ່ ງກຽ່ວພນັກບັທາ່ທາງແລະການສະແດງ 
ອອກຂອງປາທ່ີລອຍ.”43 

 
• “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍໄດລ້ະບວຸາ່ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປາຈະໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົແນວໃດໃນໄລຍະທ່ີມກີານກໍ່ສາ້ງ [ກາໍນດົໄວວ້າ່ແປດປີ], ແລະບ່ໍລະບ ຸ
ມາດຕະການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົໃນໄລຍະນ ັນ້ເລີຍ.”44 
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• ຜູຂ້ຽນອີກຄນົໜ່ຶງ ດຣ. ໂຮແກນໄດສ້ະຫລບຸໄວວ້າ່ ກຸມ່ພວກປາທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ 
ຊະນດິໜ່ຶງຢູເ່ຂດໄຊຍະບລີູ (ແລະກຄໍຢືູທ່ ົ່ວແມນ່ ໍາ້ຂອງທງັໝດົ) ແມນ່ປາດກຸສາຍພນັ 
(Pangasiid catfish) ຊຶ່ ງມຄີວາມສາມາດໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາລະຫວາ່ງເຂດສາມ 
ຫລຽ່ມປາກແມນ່ ໍາ້ຂອງກບັເຂດໄຊຍະບລີູ ສະນ ັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ຜນົກະທບົຈາກເຂື່ອນ 
ໄຊຍະບລີູ ສາມາດກວມເອົາເຂດທ່ີກວາ້ງໃຫຍໄ່ພສານ ນບັຕ ັງ້ແຕພ່າກເໜືອຂອງໄທ 
ໄປຈນົຮອດພາກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜືອຂອງໄທ, ພາກໃຕຂ້ອງລາວ, ກາໍປເູຈຍແລະ 
ຫວຽດນາມ,” ແຕ ່“ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຊ ໍາ້ພດັເພີກເສີຍຕ່ໍຜນົກະ 
ທບົຂາ້ມຊາຍແດນເຫລ່ົານີ.້”45 

 
ການໃຫຂໍ້ສ້ງັເກດຊຶ່ ງມລີກັສະນະວພິາກວຈິານຫລາຍທ່ີສດຸເຫລ່ົານີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການ 
ປະເມນີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ມຄີວາມລ ົມ້ເຫລວຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 
ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນນີຕ່ໍ້ການປະມງົ ເຖງິວາ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງແມນ່ແຫລງ່ປະມງົ 
ພາຍໃນປະເທດທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸຂອງໂລກ ແລະຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການປະມງົອາດເປັນເລ່ືອງ 
ກງັວນົໃຈຮາ້ຍແຮງທ່ີສດຸຕ່ໍເຂື່ ອນນີກ້ຕໍາມ (ເປັນເຂື່ ອນທາໍອິດໃນຈາໍນວນສິບເອັດແຫງ່ ທ່ີມ ີ
ການວາງແຜນຈະສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່). ເນື່ ອງຈາກວາ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມບ່ໍພຽງພໍແລະບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບນູ ແລະຍອ້ນວາ່ບ່ໍມກີານວາງແຜນທ່ີເຮັດໃຫເ້ຊື່ ອ 
ຖໄືດວ້າ່ຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດນີີສ້າມາດເຮັດໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນລງົໄດຢ້າ່ງພຽງພໍ ເຊ່ັນຊອ່ງທາງຜາ່ນ 
ຂອງປາໃຫມ້ລີກັສະນະພຽງພໍໄດ,້ ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍມພ້ືີນຖານອາ້ງອງີທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ 
ເພ່ືອຮບັຮອງເອົາໂຄງການນີຕ້າມທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປ. ສະນ ັນ້ການຕດັສນິໃຈຂອງ ສ. ປ. ປ ລາວ 
ຈະມແີນວໂນມ້ສາ້ງ “ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກສ່ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປະເທດອື່ ນ” ເປັນການລະເມດີ 
ມາດຕາ 3 ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 
 
ໃນບນັທຶກອນັໜ່ຶງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັນ ັນ້, ຢູໃ່ນມາດຕາ 7, ສ. ປ. ປ ລາວ “ຈະຕອ້ງ” ອີກນາໍ 
“(ຄ) ລະບກຸານດາໍເນນີງານແລະປະເພດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງມຫີລືຈະມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະກໍ່ໃຫ ້
ເກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີການອານລຸກັ ແລະນາໍໃຊຄ້ວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນ 
ລກັສະນະຍືນຍງົ ແລະຕິດຕາມກວດສອບເບິ່ ງຜນົກະທບົຂອງມນັດວ້ຍການສຸມ່ຕວົຢາ່ງ 
ແລະເຕັກນກິຕາ່ງໆ. ຢູໃ່ນມາດຕາ 8 (f) ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍ 
ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັນ ັນ້, ສ. ປ. ປ ລາວ ຍງັຈະຕອ້ງບາໍບດັແລະຟ້ືນຟລູະບບົນເິວດວ ິ
ທະຍາທ່ີເສື່ ອມໂຊມນາໍອີກ ແລະສ ົ່ງເສີມການຟ້ືນຕວົຂອງຊະນດິພນັ inter alia ທ່ີຖກືຄກຸ 
ຄາມດວ້ຍການພດັທະນາແລະປະຕິບດັແຜນການຕາ່ງໆ ຫລືວາງຍດຸທະສາດໃນການບໍລິຫານ 
ຈດັການອື່ ນໆ.” ຄວາມຈາໍເປັນທງັສອງຢາ່ງນີເ້ວ້ົາເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ແລະບນັທຶກເປັນເອກະສານກຽ່ວກບັຜນົກະທບົສະສມົ ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກເຂື່ ອນ 
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ໄຊຍະບລີູ ເມ ື່ອເອົາມາລວມເຂ້ົາກບັເຂື່ ອນອື່ ນທງັໝດົທ່ີມຢີູແ່ລະມກີານວາງແຜນຈະສາ້ງຢູ ່
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ. 
 
ບາແຣນ ເອ ອໍ ອະທິບາຍວາ່ “ໃນປີ 2018, ຖາ້ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູສາ້ງແລວ້ ມນັຈະກາຍເປັນ 
ເຂື່ ອນໜ່ຶງໃນຈາໍນວນ 48 ເຂື່ ອນຢູໃ່ນອາ່ງນ ໍາ້ຂອງ ແລະເປັນເຂື່ ອນທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸຢູອ່າ່ງນ ໍາ້ 
ຂອງຕອນລຸມ່.” ບນັດານກັຂຽນທງັຫລາຍຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ “ໂຄງການເຂື່ ອນນ ໍາ້ເທີນ 2 (1.075 
ເມກາວດັ) ກຄໍໂືຄງການເຂື່ອນນ ໍາ້ງ ື່ມ 3 (440 ເມກາວດັ) ຢູໃ່ນ ສ. ປ. ປ ລາວ ກຕໍອ້ງໄດ ້
ມກີານປະເມນີຜນົກະທບົສະສມົເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີ ້CIA [Cumulative Impact Assessment]; 

ແນວ ດກໍຕາມການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ [ຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ] ທ່ີມກີານທບົ 
ທວນຄນືນ ັນ້ ບ່ໍໄດເ້ວ້ົາເຖງິຜນົກະທບົສະສມົຂອງໂຄງການເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ 1.260 ເມກາວດັ 
ເລີຍ.”46 ເວ້ົາອີກແບບໜ່ຶງກແໍມນ່ການດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົສະສມົສາໍລບັເຂື່ ອນທ່ີ 
ນອ້ຍກວາ່ (ໂດຍສນັນຖິານວາ່ຈະມຜີນົກະທບົໜອ້ຍກວາ່), ຖາ້ເວ້ົາທາໍນອງສຽດສີກແໍມນ່ວາ່ 
ບ່ໍມກີານປະເມນີຜນົກະທບົສະສມົຈກັອນັສາໍລບັເຂື່ອນໄຊຍະບລີູທ່ີໃຫຍກ່ວາ່ນ ັນ້ເອງ. ພວກເຮົາ 
ຍງັບ່ໍຮູອ້ີກວາ່ມກີານວໄິຈຢາ່ງຮອບຄອບໃດໆພວມດາໍເນນີຢູບ່ໍ່ ເພ່ືອສຶກສາເບິ່ ງຜນົກະທບົໄລ 
ຍະສ ັນ້ຫລືໄລຍະຍາວຂອງເຂື່ ອນທງັໝດົ 48 ແຫງ່ນີ ້ຫລືເຂື່ ອນທ່ີສະເໜີເພ່ີມເຕີມ. ນອກຈາກ 
ນ ັນ້ຍງັບ່ໍທນັຊດັເຈນ ເທ່ືອວາ່ຜນົຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ຫລືຂອງລດັຖະບານຈະອອກມາແນວໃດ ເພ່ືອບາໍບດັແລະຟ້ືນຟລູະບບົນເິວດວທິະຍາທ່ີເສື່ ອມ 
ໂຊມຢູໃ່ນອາ່ງນ ໍາ້ ແລະກອບກູຊ້ະນດິພນັປາທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນທ່ີມຢີູ.່ 
 
ບນັຫາເຫລ່ົານີເ້ນັນ້ຢໍາ້ເຖງິຄວາມຈາໍເປັນທ່ີໝດົທງັສີ່ ລດັຖະບານຢູລຸ່ມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຕອ້ງປະຕິ 
ບດັຕາມຄາໍແນະນາໍຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະ
ລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ (“SEA”) ໃນເດອືນຕລຸາ 2010 ສາໍລບັຍດືເວລາໃນ 
ການຊາໍລະໜ້ີ 10 ປີ ກຽ່ວກບັການສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມບ່ໍແນ ່
ນອນທ່ີສາໍຄນັ ແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົກຽ່ວກບັການພດັທະນາດ ັງ່ກາ່ວ.47 ການຍດືເວລາໃນ 
ການຊາໍລະໜ້ີ 10 ປີ ກຽ່ວກບັເຂື່ ອນໃໝໃ່ດໜ່ຶງ ລວມທງັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູນ ັນ້ ຈະເຮັດໃຫ ້ 
ສ. ປ. ປ ລາວ ມທີາ່ແຮງທ່ີຈະເອົາໃຈໃສຄ່ວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົເອງ ຕາມມາດຕາ 3, 7 
ແລະ 8 ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເພ່ືອປ້ອງກນັ 
ບ່ໍໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນຊວີະວທິະຍາ ຊຶ່ ງໃຊຮ້ວ່ມກນັກບັປະເທດອື່ ນ, 
ເພ່ືອລະບຜຸນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນທ່ີມຢີູແ່ລະວາງແຜນທ່ີຈະສາ້ງ ຊຶ່ ງມຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ກອ່ນທ່ີ 
ຈະມກີານສາ້ງເຂື່ ອນໃໝ ່ແລະເພ່ືອລະບຜຸນົຕາ່ງໆຂອງການບາໍບດັລະບບົນເິວດວທິະຍາ 
ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟ້ືນຄນືຊະນດິພນັປາ (ລວມທງັການຟ້ືນຄນືຊະນດິພນັປາ 
ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງທ່ີຈະສນູພນັ ຊຶ່ ງຜູຊ້ຽ່ວຊານສະຫລບຸວາ່ຊະນດິພນັປາເຫລ່ົານີມ້ແີນວໂນມ້ຈະ 
ໄປຊອກຢູຫ່າກນິຢູໃ່ນເຂດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບລີູນີ)້ ກອ່ນທ່ີຈະສາ້ງເຂື່ ອນ 
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ໃໝ.່ ການວເິຄາະຕ່ໍໄປຈະສາມາດເຮັດໃຫເ້ອກະສານເວ້ົາທ່ີເຖງິການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັໂຄງ 
ການນີ ້ເຊ່ັນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດມ້ກີານກວດຄນື ເພ່ືອເອົາການວເິຄາະ 
ເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັຜນົກະທບົສະສມົຊຶ່ ງສາມາດຄາດຄະເນໄວລ້ວ່ງໜາ້ຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ 
ຕ່ໍແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະຕ່ໍປະຊາກອນທ່ີເພ່ິງພາອາໄສແມນ່ ໍາ້ສາຍນີປ້ະກອບເຂ້ົານາໍ. 
 
ຖາ້ບ່ໍມຄີວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ສ. ປ. ປ ລາວ ກຈໍະມທີາ່ອຽ່ງທ່ີບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຄວາມຮບັຜິດ 
ຊອບຂອງຕນົໄດຕ້າມມາດຕາ 3, 7 ຫລື 8 ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍ 
ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເນື່ອງຈາກວາ່ການດາໍເນນີການຂອງລດັຖະບານມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະ 
ເກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີຊວີະນາໆພນັ ແລະລດັຖະບານຍງັຈະບ່ໍຮູກ້ານດາໍເນນີງານແລະກດິ 
ຈະກາໍຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງມຫີລືມແີນວໂນມ້ຈະມຜີນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍຊວີະນາໆພນັນີ.້ 
 
4444. . . . ການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເການຕດັສິນໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້     
            ມແີນວໂນມ້ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃຫແ້ກປ່ະເທດ ມແີນວໂນມ້ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃຫແ້ກປ່ະເທດ ມແີນວໂນມ້ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃຫແ້ກປ່ະເທດ ມແີນວໂນມ້ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃຫແ້ກປ່ະເທດ     
            ໃກຄ້ຽງໃກຄ້ຽງໃກຄ້ຽງໃກຄ້ຽງ, , , , ເປັນການຝາ່ຝືນໜາ້ທ່ີໂດຍ ສເປັນການຝາ່ຝືນໜາ້ທ່ີໂດຍ ສເປັນການຝາ່ຝືນໜາ້ທ່ີໂດຍ ສເປັນການຝາ່ຝືນໜາ້ທ່ີໂດຍ ສ. . . . ປປປປ. . . . ປ ລາວ ໃນການປ້ອງກນັ ປ ລາວ ໃນການປ້ອງກນັ ປ ລາວ ໃນການປ້ອງກນັ ປ ລາວ ໃນການປ້ອງກນັ     
            ບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຂາ້ມຊາຍແດນບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຂາ້ມຊາຍແດນບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຂາ້ມຊາຍແດນບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຂາ້ມຊາຍແດນ....    
 
ອີງຕາມກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ, ສ. ປ. ປ ລາວ ຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຢູ ່
ໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມ ີບ່ໍກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປະເທດອື່ ນ.48 
ຫລກັການຂໍນ້ີໄ້ດຮ້ບັການຢືນຢນັໂດຍລດັຖະບານທງັໝດົສີ່ ປະເທດຢູລຸ່ມ່ແມນ່ ້າໍຂອງ ຢູໃ່ນ 
ມາດຕາ 1 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົກນັກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ (“ໃຫມ້ກີານນາໍໃຊແ້ບບອະເນກປະສງົ 
ຫລາຍທ່ີສດຸແລະໃຫໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັຂອງໝດົທກຸປະເທດທ່ີຢູລ່ຽບຕາມແຄມນ ໍາ້”) 
ແລະມາດຕາ 3 (“ປກົປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ…ຈາກ…ຜນົກະທບົທ່ີມລີກັສະນະສາ້ງຄວາມເສຍ 
ຫາຍ ຊຶ່ ງເກດີຈາກແຜນພດັທະນາໃດໆ”). ຫລກັການນີຍ້ງັອງີໃສກ່ດົບດັໂລກກຽ່ວກບັທາໍມະ 
ຊາດ ຊຶ່ ງຢູໃ່ນກດົບດັນີປ້ະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງ “ຮບັປະກນັວາ່ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີຢູພ່າຍໃຕ ້
ຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມ ີຫລືຢູໃ່ນການຄວບຄມຸຂອງຕນົນ ັນ້ ບ່ໍກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ 
ຕ່ໍລະບບົທາໍມະຊາດທ່ີມຢີູໃ່ນປະເທດອື່ ນ ຫລືຢູໃ່ນເຂດທ່ີຢູນ່ອກເໜືອຂໍຈ້າໍກດັໃນຂອບ ເຂດ 
ອາໍນາດໃນລະດບັຊາດ,”49 ຫລກັການ 2 ຂອງຖະແຫລງການຣໂີອ ວາ່ດວ້ຍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມແລະການພດັທະນາ (“ຖະແຫລງການຣໂິອ”) ເວ້ົາວາ່ “ປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງມ…ີ 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ກດິຈະກາໍຢູໃ່ນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມ ີຫລືຢູພ່າຍໃຕ ້
ການຄວບຄມຸຂອງຕນົ ບ່ໍກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍລະບບົທາໍມະຊາດທ່ີມຢີູໃ່ນປະເທດອື່ ນ 
ຫລືຢູໃ່ນເຂດທ່ີຢູນ່ອກເໜືອຂໍຈ້າໍກດັໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີມໃີນລະດບັຊາດ,” ແລະມາດຕາ 
10 ຂອງສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສາໍພນັທະໄມຕແີລະການຮວ່ມມກືນັຢູໃ່ນອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງ 
ໃຕ.້50 ດ ັງ່ນ ັນ້ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະແຫລງ່ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະ 
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ເທດ, ສ. ປ. ປ ລາວ ມພີນັທະຕອ້ງປກົປ້ອງແລະປ້ອງກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງແລະຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. 
 
ການຕດັສນິຂອງສານຍຕຸທິາໍລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັຫລກັໝາຍຊາຍແດນໃນໂຄງການກບັຊີ
ໂກໂວ-ນາຈມີາໂຣສ [Gabcikovo-Nagymaros Project] ລະຫວາ່ງໂຮງກຣແີລະສະໂລວກັກ ີ
(Hungary/Slovakia) ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຫລກັການນ້ໃີນທາງປະຕບິດັ. ໃນກລໍະນນີີ,້ ສານ 
ຍຕຸທິາໍລະຫວາ່ງປະເທດໄດສ້ະຫລບຸວາ່ ການປະຕບິດັງານຊຶ່ ງເອີນ້ວາ່ທາງເລືອກຕວົປ່ຽນ C 

ສາໍລບັລະບບົປິດກ ັນ້ທ່ີສາໍຄນັນ ັນ້ ເຮັດໃຫປ້ະເທດເຊັກໂກສະໂລວກັກມີຄີວາມເໝາະສມົທ່ີຈະ 
ນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ດານບູ 80 ຫາ 90 ເປີເຊັນ  ເພ່ືອຜນົປະໂຍດຂອງຕນົເອງ ກອ່ນທ່ີຈະປ່ອຍກບັ 
ຄນືລງົສູພ້ື່ນນ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັຂອງແມນ່ ໍາ້ສາຍນີ ້ເຖງິວາ່ແມນ່ ໍາ້ດານບູແມນ່ສາຍນ ໍາ້ທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັລະ 
ຫວາ່ງປະເທດກຕໍາມ. ຢູໃ່ນສນົທິສນັຍາປີ 1977, ປະເທດຮງົກຣໄີດຕ້ກົລງົເຫັນດກີບັການ 
ສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ດານບູ ແລະປ່ຽນແລວນ ໍາ້ຂອງມນັຜາ່ນໄປຕາມຄອງນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຢູໃ່ນສະ 
ພາບເງື່ອນໄຂຂອງການປະຕິບດັງານຮວ່ມກນັແລະແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ. ສານຍ ຸ 
ຕິທາໍລະຫວາ່ງປະເທດສະຫລບຸວາ່ ການສ ັ່ງໂຈະແລະຖອນຕວົອອກຈາກສິ່ ງທ່ີຕກົລງົເຫັນດ ີ
ນາໍກນັນ ັນ້ ເປັນການລະເມດີພນັທະທາງດາ້ນກດົໝາຍທ່ີປະເທດຮງົກຣຕີອ້ງປະຕບິດັ, ແຕ ່
“ບ່ໍໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ປະເທດຮງົກຣເີຮັດໃຫສ້ິດທິພ້ືນຖານຂອງຕນົແຂງແກນ່ຂຶນ້ ໃນການນາໍ 
ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນສາຍນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດຮວ່ມກນັຢາ່ງເປັນທາໍແລະສມົເຫດສມົຜນົ” ແລະ 
ວາ່ “ໃນການໃຊຕ້ວົປ່ຽນ C ປະຕິບດັງານນ ັນ້, ປະເທດເຊັກໂກສະໂລວກັກບ່ໍີໄດປ້ະຕິບດັຕາມ 
ສນົທິສນັຍາປີ 1977 ເລີຍ, ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມຊ ໍາ້ພດັລະເມດີການຕອບສະໜອງທ່ີເລ່ັງດວ່ນບາງ 
ຢາ່ງຂອງຕນົ ແລະການເຮັດແບບນ ັນ້ເປັນການກະທາໍຜິດຕ່ໍກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ.”51 
ສານຍຕຸິທາໍລະຫວາ່ງປະເທດສະໜບັສະໜນູສິ່ ງທ່ີຕນົເອງຄ ົນ້ພບົ ໂດຍຊີໃ້ຫເ້ຫັນໃນສິ່ ງທ່ີຕນົພິ 
ຈາລະນາກຽ່ວກບັກດົໝາຍທ່ີຍດຶໝ ັນ້ມາແຕດ່ນົນານກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ: 
 
 ໃນປີ 1929, ສານຖາວອນດາ້ນຄວາມຍຕຸທິາໍລະຫວາ່ງປະເທດ ໄດຖ້ະແຫລງກຽ່ວ  

ກບັການເດນີເຮອືຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ ໂອເດຣີ [the River Oder] ດ ັງ່ນີ:້ 
 
“ຄວາມສນົໃຈໃນການເດນີເຮອືຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍໜ່ຶງກາຍມາເປັນສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນ 
ຖານຕາມກດົໝາຍທົ່ວໄປ, ຄນຸສມົບດັສາໍຄນັຊຶ່ ງແມນ່ຄວາມສະເໝີພາບທ່ີ 
ສມົບນູແບບຂອງໝດົທກຸປະເທດທ່ີຢູລ່ຽບຕາມແຄມແມນ່ ໍາ້ ໃນການເປັນຜູໃ້ຊ ້
ຄອງນ ໍາ້ທງັໝດົຂອງແມນ່ ໍາ້ແລະບ່ໍໃຫປ້ະເທດໃດໜ່ຶງໃຊອ້ະພິສິດປະຕິບດັຕາມ 
ໃຈຊອບຕ່ໍປະເທດອື່ ນ” (ອາໍນາດເໜືອເຂດນ ໍາ້ແດນດນິທ່ີມຢີູຂ່ອງຄະນະກາໍ  
ມາທິການລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ ໂອເດຣີ, ຄາໍຕດັສນິເລກທີ 16,  
1929, ສານຖາວອນດາ້ນຄວາມຍຕຸິທາໍລະຫວາ່ງປະເທດ, ໝວດ ກ, ເລກທີ  
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23 ໜາ້ 27). 
 

ການເຮັດກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດໃຫທ້ນັສະໄໝໄດເ້ຮັດໃຫຫ້ລກັການອນັນີ ້ 
ໝ ັນ້ຄງົຂຶນ້ ເພ່ືອນາໍໃຊກ້ບັສາຍນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັການ  
ເດນີເຮອືເຊ່ັນດຽວກນັ, ດ ັງ່ທ່ີມກີານຢືນຢນັຈາກການຮບັຮອງເອົາສນົທິສນັຍາ  
ກຽ່ວກບັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການບ່ໍນາໍໃຊສ້າຍນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດເພ່ືອການ  
ເດນີເຮອື ລງົວນັທີ 21 ພຶດສະພາ 1997 ໂດຍສະມດັຊາໃຫຍອ່ງົການສະ  
ຫະປະຊາຊາດ.52 

 

ການໃຊເ້ຫດຜນົນີກ້ບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ, ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍມອີາໍນາດທ່ີຈະສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ຖາ້ຫາກການກະທາໍອນັນ ັນ້ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົອອກໄປນອກປະເທດ 
ຕ່ໍລດັຖະບານຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງ ຄກືາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມ 
ເຫັນດເີຫັນພອ້ມຈາກປະເທດເຫລ່ົານີ.້ ລດັຖະບານຂອງແຕລ່ະປະເທດເຫລ່ົານີທ່ີ້ຢູລ່ຽບແຄມ 
ນ ໍາ້ ໄດບ້ນັລຂໍຸຕ້ກົລງົກນັກບັ ສ. ປ. ປ ລາວ (ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ) ເພ່ືອປກົປ້ອງ 
ສິດທິຂອງລດັຖະບານແຕລ່ະປະເທດທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້ ໃຫໃ້ຊຊ້ບັພະຍາກອນຂອງສາຍນ ໍາ້ນີ ້
ຮວ່ມກນັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົແລະເປັນທາໍ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍສາມາດຮບັຮອງເອົາ 
ການພດັທະນາອນັໜ່ຶງ ທ່ີອາດຈະເປັນການທາໍລາຍຊອ່ງທາງເຄື່ ອນຍາ້ຍທ່ີສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງຂອງ 
ປາໄດ ້ເພາະວາ່ ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍແມນ່ເຈົາ້ຂອງການປະມງົ ແລະບ່ໍມສີດິທິທ່ີຈະເຮັດໃຫ ້
ການປະມງົນີໄ້ດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ຍອ້ນການພດັທະນາຕາມອາໍນາດຂອງຕນົເອງ. ຂໍຕ້ກົລງົ 
ກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິຫລກັການຂໍນ້ີຂ້ອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ 
ວາ່ດວ້ຍແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນວາ່ ໝດົທກຸປະເທດທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້ມຄີວາມສະເໝີພາບກນັ 
ຢາ່ງສມົບນູໃນການນາໍໃຊສ້າຍນ ໍາ້ນີ.້ ອນັນີຄ້ເືຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັ ໃນຂະບວນການປະຕບິດັ 
ເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມ ່
ນ ໍາ້ຂອງ, ກອ່ນການປຶກສາຫາລືຈຶ່ງເວ້ົາວາ່ “ບ່ໍແມນ່ສດິທິໃນການຄດັຄາ້ນການນາໍໃຊ ້ແລະບ່ໍ 
ແມນ່ສດິທິຂອງຝາ່ຍດຽວ ທ່ີຈະນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໂດຍປະເທດໜ່ຶງປະເທດໃດທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້ ໂດຍບ່ໍ 
ຄາໍນງຶເຖງິສດິທິຂອງປະເທດອື່ ນທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້.53 
 

5555....    ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູດ ັງ່ທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້     
ເປັນການລະເມດີຫລກັການໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ເປັນການລະເມດີຫລກັການໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ເປັນການລະເມດີຫລກັການໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ເປັນການລະເມດີຫລກັການໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ     
ເພາະວາ່ການຕດັສນິໃຈນີປ້ະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຄວາມ ເພາະວາ່ການຕດັສນິໃຈນີປ້ະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຄວາມ ເພາະວາ່ການຕດັສນິໃຈນີປ້ະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຄວາມ ເພາະວາ່ການຕດັສນິໃຈນີປ້ະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫລວທ່ີຈະກາ່ວເຖງິຄວາມ     
ບ່ໍແນນ່ອນແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະ ບ່ໍແນນ່ອນແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະ ບ່ໍແນນ່ອນແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະ ບ່ໍແນນ່ອນແລະຄວາມວຕິກົກງັວນົທ່ີຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈກຽ່ວກບັຜນົກະ     
ທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະບ່ໍສາມາດທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະບ່ໍສາມາດທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະບ່ໍສາມາດທບົຈາກເຂື່ ອນ ແລະບ່ໍສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດວ້າ່ການຫລດຸຜອ່ນຜນົ ສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດວ້າ່ການຫລດຸຜອ່ນຜນົ ສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດວ້າ່ການຫລດຸຜອ່ນຜນົ ສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດວ້າ່ການຫລດຸຜອ່ນຜນົ     
ກະທບົເຫລ່ົານີທ່ີ້ໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວໂນມ້ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ້ກະທບົເຫລ່ົານີທ່ີ້ໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວໂນມ້ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ້ກະທບົເຫລ່ົານີທ່ີ້ໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວໂນມ້ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ້ກະທບົເຫລ່ົານີທ່ີ້ໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ມແີນວໂນມ້ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ.້...    
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ຢູໃ່ນຖະແຫລງການຣໂິອນ ັນ້, ລດັຖະບານຕາ່ງໆຈະຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຫລກັການຂໍທີ້ 15 
ທ່ີວາ່ “ວທີິປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອນ່” “ເພ່ືອປກົປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ” ແລະ “ບອ່ນໃດທ່ີມກີານ 
ຄກຸຄາມຈາກຄວາມເສຍຫາຍຮາ້ຍແຮງຫລືບ່ໍສາມາດເອົາກບັຄນືມາໄດ,້ ການຂາດຄວາມໝັນ້ 
ໃຈຢາ່ງເຕັມປ່ຽມທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ຈະບ່ໍຖກືນາໍມາໃຊເ້ປັນເຫດຜນົໃນການເລ່ືອນມາດຕະ 
ການທ່ີມປີະສິດທິພາບອອກໄປ ເພ່ືອປ້ອງກນັການເສື່ ອມໂຊມຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ.”54 ການຕດັ 
ສິນໃຈຂອງລດັຖະບານໃນການຮບັຮອງເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ໂດຍອີງໃສຊ່ອ່ງຫວາ່ງຢູໃ່ນ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ (ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ) ເປັນການຝາ່ຝືນຫລກັການປ້ອງ 
ກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ຢາ່ງໜອ້ຍສອງວທີິ. 
 
ບນັຫາທີໜ່ຶງ, ປະກດົວາ່ ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍໄດລ້ງົມກືະທາໍອນັໃດເລີຍ ເພ່ືອປະຕບິດັຕາມຂໍ ້
ສະເໜີທ່ີຄນົໃຫຄ້ວາມສນົໃຈຕ່ໍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດ 
ກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ສາໍລບັການເລ່ືອນຊາໍລະໜ້ີ 10 ປີ ໃນການ 
ກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈດຂີຶນ້ແລະຄາດການກຽ່ວກບັຜນົກະທບົໄລ 
ຍະສ ັນ້ ແລະໄລຍະຍາວຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັໃດໜ່ຶງ. ການປະເມນີຜນົ 
ກະທບົ ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ 
ແມນ່ເພ່ືອ “ເພ່ີມຄວາມໜກັແໜນ້ໂດຍກງົໃຫແ້ກຂໍ່ມ້ນູພ້ືນຖານ ແລະໂຄງຮາ່ງການປະເມນີ 
ສາໍລບັການທບົທວນຄນືຕາມມາຂອງລດັຖະບານ ກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມຂອງໂຄງການໂດຍສະເພາະ ຊຶ່ ງຈດັທາໍຂຶນ້ໂດຍບນັດານກັພດັທະນາ. ມນັຍງັແມນ່ເພ່ືອ 
ແຈງ້ໃຫຮູ້ວ້າ່ ຄະນະກາໍມາທິການສາມາດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດທ່ີີສດຸແນວໃດຕ່ໍບນັດາປະ 
ເທດທ່ີເປັນສະມາຊກິ ເມ ື່ອມກີານກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຂະບວນການຢາ່ງເປັນທາງການ ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົ 
ລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງໃນປີ 1995 ເພ່ືອປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ເລ່ືອງຂໍສ້ະເໜີຂອງຝາ່ຍໃດ 
ໜ່ຶງກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັ (ເຊ່ັນ: ລະບຽບປະຕບິດັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກສາ 
ຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ).”55 
 
ແຕເ່ປັນໜາ້ເສຍດາຍ ສິ່ ງນີບ່ໍ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ເລີຍສາໍລບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ເພາະວາ່ການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍ 
ຫລກັໄດມ້ກີານເຜີຍແຜອ່ອກມາ ພາຍຫລງັການເຮັດເອກະສານກຽ່ວກບັການຕດັສິນໃຈທ່ີສາໍ 
ຄນັສາໍລບັເຂື່ ອນນີ ້– ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ. ຂໍສ້ະເໜີຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ 
ທາງຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ສາໍລບັການເລ່ືອນຊາໍລະ 
ໜ້ີ 10 ປີ ໃນການສາ້ງເຂື່ ອນນ ັນ້ສອດຄອ່ງກບັ “ວທີິການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ” ເພ່ືອໃຫ ້
ເຂ້ົາໃຈດຂີຶນ້ເຖງິຜນົກະທບົທ່ີເກດີຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນໃໝ ່ກອ່ນທ່ີຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວຈະໃຫຂໍ້ ້
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ສະຫລບຸໃນລກັສະນະຝືນຄວາມຮູສ້ຶກ. ການຕດັສນິໃຈຂອງ ສ. ປ. ປ ລາວ ໃນການຮບັຮອງ 
ເອົາເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ເປັນໄປໃນທິດທາງກງົກນັຂາ້ມ ຈຶ່ງເປັນການຝາ່ຝືນວທີິການປ້ອງກນັ 
ລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ. 
 
ບນັຫາທີສອງ, ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວຢູຂ່າ້ງເທິງ, ນກັວທິະຍາສາດເອກະລາດແລະນກັວຊິາການມອືາ 
ຊບີໄດບ້ນັທຶກເປັນເອກະສານກຽ່ວກບັຄວາມວຕິກົກງັວນົຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງວາ່ ຂ ັນ້ໄດທາງຜາ່ນ 
ຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປນ ັນ້ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະມແີນວໂນມ້ວາ່ຊະນດິພນັປາຫລາຍປະເພດບ່ໍສາມາດ 
ຜາ່ນໄປໄດ ້ຊຶ່ ງປດັຈບຸນັໃຊເ້ຂດທ່ີຈະເກດີຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ເປັນຊອ່ງທາງຜາ່ນ 
ໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາ. ໃນການໃຊ ້“ວທີິການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ,” ເຕັກໂນໂລຊ ີ
ກຽ່ວກບັຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີສະເໜີໄປ ສາໍລບັການສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍໃດໜ່ຶງ 
ຄວນມບີນັທຶກການຕິດຕາມເບິ່ ງຜນົສາໍເລັດເປັນຢາ່ງດຢີູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂທ່ີຄາ້ຍຄກືນັນີ ້
ກອ່ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫສ້າ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັນີໄ້ດ.້ ການເຮັດແບບນີສ້ອດຄອ່ງກບັ 
ສນັຍານເຕືອນໄພທ່ີດງັມາຈາກຜູຂ້ຽນບດົການປະເມນີຜນົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດ 
ກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ຊຶ່ ງເປັນຜູສ້ະຫລບຸໄວວ້າ່ “ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍ 
ຫລກັບ່ໍຄວນໃຊເ້ປັນກລໍະນທີດົລອງ ເພ່ືອພິສດູແລະປງັປງຸເຕັກໂນໂລຊຜີະລິດພະລງັງານນ ໍາ້ 
ຈາກເຂື່ ອນຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.”56 ເຖງິປານນ ັນ້ ຂ ັນ້ໄດຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາທ່ີ ສະເໜີໄປສາໍລບັ 
ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດທ້ດົລອງເທ່ືອນ ັນ້ ກຖໍວືາ່ເປັນການທດົລອງ ຢາ່ງແນນ່ອນ 
ຢູແ່ລວ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະລງັງານ 
ນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັຈຶ່ງຂໍຮອ້ງ ບ່ໍຄວນໃຫດ້າໍເນນີການສິ່ ງນີເ້ລີຍ. 
 
ສະຫລບຸແລວ້, ສ. ປ. ປ ລາວ ລ ົມ້ເຫລວໃນທາງປະຕິບດັການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ 
ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈດຂີຶນ້ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັ ກອ່ນທ່ີຈະ 
ຮບັຮອງເອົາການສາ້ງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ. ລດັຖະບານຍງັບ່ໍໄດດ້າໍເນນີການປ້ອງກນັລວ່ງ 
ໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັເຕັກໂນໂລຊກີຽ່ວກບັຊອ່ງທາງຜາ່ນຂອງປາຢູໃ່ນເຂື່ ອນທ່ີໄດສ້ະ 
ເໜີໄປ ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ທ່ີປາຫລາຍຊະນດິຊຶ່ ງມຢີູພ່ຽງແຫງ່ດຽວໃນແມນ່ ໍາ້ສາຍນີຈ້ະຜາ່ນໄປ.  
ສ. ປ. ປ ລາວ ແລະສາມປະເທດອ່ືນທ່ີຢູລ່ຽບແຄມແມນ່ ໍາ້ ຄວນປະຕບິດັຕາມຫລກັການ 
ປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນ ໂດຍຕກົລງົເຫັນດຕີາມຂໍສ້ະເໜີຢູໃ່ນການປະເມນີຜນົຕ່ໍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມໃນທາງຍດຸທະສາດ ກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ເພ່ືອເລ່ືອນການ 
ຊາໍລະໜ້ີຈາກການສາ້ງເຂື່ ອນອອກໄປ 10 ປີ. 
 
6666. . . . ກາໍປເູຈຍກາໍປເູຈຍກາໍປເູຈຍກາໍປເູຈຍ, , , , ໄທແລະຫວຽດນາມມສີິດທິແລະໜາ້ທ່ີໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ້ໄທແລະຫວຽດນາມມສີິດທິແລະໜາ້ທ່ີໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ້ໄທແລະຫວຽດນາມມສີິດທິແລະໜາ້ທ່ີໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ້ໄທແລະຫວຽດນາມມສີິດທິແລະໜາ້ທ່ີໃນການປ້ອງກນັບ່ໍໃຫ ້    
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ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດ້ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດ້ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດ້ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູມຜີນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດ.້ . . . ລດັຖະບານເຫລ່ົາ ລດັຖະບານເຫລ່ົາ ລດັຖະບານເຫລ່ົາ ລດັຖະບານເຫລ່ົາ 
ນີມ້ສີິດທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງ ິນີມ້ສີິດທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງ ິນີມ້ສີິດທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງ ິນີມ້ສີິດທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັເງນິຊດົເຊຍີເພ່ືອປວົແປງຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດທ່ີີເກດີຂຶນ້ ນຊດົເຊຍີເພ່ືອປວົແປງຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດທ່ີີເກດີຂຶນ້ ນຊດົເຊຍີເພ່ືອປວົແປງຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດທ່ີີເກດີຂຶນ້ ນຊດົເຊຍີເພ່ືອປວົແປງຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດທ່ີີເກດີຂຶນ້ 
ໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມຕີາມລາໍດບັໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມຕີາມລາໍດບັໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມຕີາມລາໍດບັໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົມຕີາມລາໍດບັ....    
    

i. ໜາ້ທ່ີໃນການຄດັຄາ້ນການພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຄກຸຄາມການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງໜາ້ທ່ີໃນການຄດັຄາ້ນການພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຄກຸຄາມການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງໜາ້ທ່ີໃນການຄດັຄາ້ນການພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຄກຸຄາມການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງໜາ້ທ່ີໃນການຄດັຄາ້ນການພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຄກຸຄາມການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງ
ແບບອະເນກປະສງົ ແບບອະເນກປະສງົ ແບບອະເນກປະສງົ ແບບອະເນກປະສງົ     

 
ມາດຕາ 3 ຂອງຂ ້ໍຕກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ລ້ງົນາມແຕລ່ະຝາ່ຍ “ປກົປ້ອງສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຊວີດິແລະສະພາບຂອງນ ໍາ້, ແລະຄວາມສມົດນູທາງ 
ດາ້ນຊວີະວທິະຍາຢູອ່າ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຈາກມນົລະພິດຫລືຜນົກະທບົທ່ີສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆ 
ທ່ີເກດີຈາກແຜນພດັທະນາໃດໜ່ຶງ, ຈາກການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແລະຊບັພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນ 
ອາ່ງນ ໍາ້ນີ.້” ຄາໍສ ັ່ງອນັນີມ້ຜີນົບງັຄບັກບັໝດົທກຸຝາ່ຍທ່ີລງົນາມແລະການພດັທະນາໃດໜ່ຶງ 
ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິການພດັທະນາທ່ີເກດີຂຶນ້ນີ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ, 
ແຕລ່ະຝາ່ຍຕກົລງົແລະຄາດວາ່ໝດົທກຸຝາ່ຍອື່ ນໆທ່ີລງົນາມ ຈະໃຊສ້ິດທິຂອງພວກຕນົຢບັຢ ັງ້ 
ການນາໍໃຊຂ້ອງປະເທດໜ່ຶງທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້ດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປ ເຊ່ັນວາ່ບອ່ນໃດມກີານນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ມລີກັສະນະຄກຸຄາມຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ໃນການທາໍລາຍລະບບົນເິວດວທິະຍາຂອງແມນ່ ໍາ້ 
ທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັ ແລະເພ່ືອຫາທາງປະນປີະນອມກນັກຽ່ວກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ 
ປະຊາຊນົພາຍໃນຂອບເຂດອາໍນາດຂອງຕນົ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ເພ່ິງພາອາໄສແມນ່ ໍາ້ນີ.້ 
 
ໃນການຄດັຄາ້ນດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີລງົນາມສາມາດເຮັດໃຫສ້ິ່ ງທ່ີອາດຖວືາ່ເປັນໜາ້ທ່ີ 
ສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງພວກຕນົໃຫເ້ກດີເປັນຜນົໄດ ້ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຊຶ່ ງມກີານ 
ຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະຕິບດັຢູໃ່ນມາດຕາ 1 ສາໍລບັທກຸລດັຖະບານ “ເພ່ືອຮວ່ມມກືນັໃນ…ການນາໍ 
ໃຊ,້ ບໍລິຫານຈດັການແລະອານລຸກັນ ໍາ້ແລະຊບັພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັຢູໃ່ນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງ…ໃນລກັສະນະເພ່ືອໃຫມ້ກີານນາໍໃຊແ້ບບອະເນກປະສງົແລະຜນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັຂອງ 
ປະເທດຢູລ່ຽບແຄມແມນ່ ໍາ້ໄດຫ້ລາຍທ່ີສດຸ ແລະເພ່ືອເຮັດໃຫຜ້ນົກະທບົທ່ີມລີກັສະນະສາ້ງ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ຊຶ່ ງອາດເປັນຜນົຈາກສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດແລະກດິຈະກາໍຈາກ 
ນ ໍາ້ມມືະນດຸນ ັນ້ໃຫມ້ໜີອ້ຍທ່ີສດຸ. ໜາ້ທ່ີໃນການປກົປ້ອງແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະຄດັຄາ້ນການພດັທະ 
ນາຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຈະເປັນບອ່ນທາໍລາຍການນາໍໃຊແ້ບບອະເນກປະສງົຂອງແມນ່ ໍາ້ສາຍນີ ້ອີງຕາມ 
ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ ປຽບດ ັງ່ກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ, ແຕວ່າ່ໜາ້ທ່ີອນັນີຍ້ງັອີງ 
ຕາມລດັຖະທາໍມະນນູພາຍໃນປະເທດຂອງກາໍປເູຈຍ,57 ສ. ປ. ປ ລາວ,58 ໄທ59 ແລະຫວຽດ 
ນາມນາໍອີກ.60 
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ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມ ແຕລ່ະປະເທດຕາ່ງກສໍະແດງຫລືບອກກາ່ວເຖງິຄວາມກງັວນົ 
ຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງຈາກຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຂອງພວກຕນົ ກຽ່ວກບັເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູທ່ີໄດສ້ະ 
ເໜີໄປອີກ. ກາໍປເູຈຍສະເໜີໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການປຶກສາຫາລືກນັລວ່ງໜາ້ 
ອອກໄປ ແລະອະທິບາຍຢູໃ່ນບດົລາຍງານກຽ່ວກບັລະບຽບປະຕບິດັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, 
ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົວາ່ “ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງແນະນາໍໃຫມ້ກີານສຶກສາ 
ຮອບດາ້ນ ແລະປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂາ້ມຊາຍແດນ ລວມທງັການປະເມນີຜນົ 
ກະທບົສະສມົນາໍ.”61 ປະເທດໄທຍງັຢໍາ້ອີກຕື່ ມກຽ່ວກບັຄວາມກງັວນົໃຈຈາກຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນ 
ເສຍຂອງຕນົວາ່ “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມນີບ່ໍ້ໄດວ້ເິຄາະຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 
ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕ່ໍລະບບົນເິວດວທິະຍາແລະວທີິການໄຫລຂອງນ ໍາ້ ແລະກບ່ໍໍໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັ 
ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຕ່ໍປະເທດໄທ,” ແລະວາ່ “ເນື່ອງຈາກບ່ໍມຂໍີມ້ນູພຽງພໍເພ່ືອການພິຈາ 
ລະນາ…ຈຶ່ງສະເໜີຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງລະບຽບປະຕິບດັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການ 
ປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົອອກໄປອີກ, ແລະບ່ໍໃຫຈ້າໍກດັເວລາຢູໃ່ນ 6 ເດອືນ.”62 
ສວ່ນບດົ ລາຍງານກຽ່ວກບັລະບຽບປະຕບິດັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕືອນ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ 
ແລະຂໍຕ້ກົລງົຂອງຫວຽດນາມໄດສ້ະແດງຄວາມກງັວນົໃຈທ່ີໜາ້ສນົໃຈກຽ່ວກບັໂຄງການນີວ້າ່: 
            
 ດວ້ຍຄວາມກງັວນົໃຈຢາ່ງຍິ່ ງ, ປະເທດຫວຽດນາມພບົວາ່ໄລຍະເວລາຈາໍກດັ 

ຂອງການປຶກສາຫາລືກນັລວ່ງໜາ້ນ ັນ້ບ່ໍພຽງພໍ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້
ແກກ່ານບນັລຈຸດຸປະສງົຂອງຂະບວນການນີເ້ລີຍ. ອງີໃສສ່ິ່ ງທ່ີພບົເຫັນທ່ີກາ່ວ 
ມາຂາ້ງເທິງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ປະເທດຫວຽດນາມຈຶ່ງຂໍຮອ້ງຢາ່ງຈງິຈງັ ໃຫເ້ລ່ືອນການ 
ຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັໂຄງການພະລງັງານຢູໄ່ຊຍະບລີູ ກຄໍໂືຄງການພະລງັງານ  
ນ ໍາ້ອື່ ນໆທງັໝດົ ຊຶ່ ງມກີານວາງແຜນທ່ີຈະສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັອອກ  
ໄປກອ່ນຢາ່ງໜອ້ຍ 10 ປີ ຕາມທ່ີຊຸມຊນົທາງດາ້ນສງັຄມົ, ອງົການພດັທະນາ 
ທ່ີບ່ໍແມນ່ຂອງລດັຖະບານໃນລະດບັຊາດແລະລະດບັພາກພ້ືນແລະຄູຮ່ວ່ມພດັທະ  
ນາຈາໍນວນຫລາຍໄດສ້ະເໜີມາຢາ່ງຖວ້ມທົນ້. ການເລ່ືອນເວລາອອກໄປຄວນ  
ໃຫຖ້ວືາ່ເປັນວທີິດອີນັໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫລ້ດັຖະບານປະເທດຕາ່ງໆທ່ີຢູລ່ຽບແຄມນ ໍາ້  
ມເີວລາຫລາຍຕາມທ່ີຕອ້ງການ ໃນການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ຮອບດາ້ນແລະສະເພາະ  
ເຈາະຈງົຫລາຍຂຶນ້ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົສະສມົທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຈາກນ ໍາ້ຕກົຂອງ 
ເຂື່ ອນຕາ່ງໆທ່ີມກີານວາງແຜນຈະສາ້ງຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ ໂດຍສະ  
ເພາະປະເທດທ່ີມທີາໍມະຊາດຂາ້ມຊາຍແດນຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ລວມທງັເຂດ 
ທ່ີຢູສ່າມຫລຽ່ມປາກແມນ່ ໍາ້ຂອງຊຶ່ ງແມນ່ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ.63 

  
ດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນແລວ້ວາ່ ລດັຖະບານທງັໝດົຂອງປະເທດທງັສາມໄດສ້ະແດງຄວາມ 
ກງັວນົໃຈວາ່ ບ່ໍມຂໍີມ້ນູພຽງພໍເພ່ືອປະເມນີຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຈາກເຂື່ ອນນີຢ້າ່ງສມົເຫດ 
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ສມົຜນົ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຕາມທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ, ບ່ໍມກີານເຊນີໃຫລ້ດັຖະບານຕາ່ງໆມາປຶກສາ 
ຫາລືກນັຫລາຍຂຶນ້ ແລະກບັປະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົດວ້ຍຂະບວນການປະຕບິດັເລ່ືອງ 
ການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ. ຖາ້ຫາກລດັຖະບານໜ່ຶງຫລືຫລາຍ 
ລດັຖະບານເຫລ່ົານີມ້ທີດັສະນະວາ່ ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີ “ຜນົກະທບົທ່ີມລີກັສະນະ 
ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຜນການພດັທະນາໃດໆ ແລະຈາກການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແລະຊບັພະຍາ 
ກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນອາ່ງນ ໍາ້ນີແ້ລວ້” ປະເທດນ ັນ້ມໜີາ້ທ່ີຄດັຄາ້ນການນາໍໃຊທ່ີ້ສະເໜີໄປ 
ເພ່ືອເປັນການປກົປ້ອງການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີມຢີູແ່ບບອະເນກປະສງົ. 
 
 

ii. ການຊດົເຊຍີດາ້ນການເງນິເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຈີາກເຂື່ ອນ ການຊດົເຊຍີດາ້ນການເງນິເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຈີາກເຂື່ ອນ ການຊດົເຊຍີດາ້ນການເງນິເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຈີາກເຂື່ ອນ ການຊດົເຊຍີດາ້ນການເງນິເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຈີາກເຂື່ ອນ 
ຢູພ່າຍໃຕຂ້ອບເຂດອາໍນາດຂອງປະເທດອື່ ນຢູພ່າຍໃຕຂ້ອບເຂດອາໍນາດຂອງປະເທດອື່ ນຢູພ່າຍໃຕຂ້ອບເຂດອາໍນາດຂອງປະເທດອື່ ນຢູພ່າຍໃຕຂ້ອບເຂດອາໍນາດຂອງປະເທດອື່ ນ. . . .     

 
ຖາ້ມກີານສາ້ງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ, ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະຫວຽດນາມແຕລ່ະປະເທດມສີດິໄດຮ້ບັເງນິ 
ຄາ່ຊດົເຊຍີສາໍລບັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີພວກຕນົໄດຮ້ບັ ພາຍໃນຂອບເຂດອາໍນາດຂອງຕນົທ່ີມ ີ
ຊຶ່ ງເປັນຜນົທ່ີເກດີຈາກເຂື່ ອນ. ດ ັງ່ທ່ີສານຍຕຸິທາໍລະຫວາ່ງປະເທດໄດຮ້ບັຮູວ້າ່ “ມນັແມນ່ກດົ 
ເກນຂອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດທ່ີຕ ັງ້ຂຶນ້ມາເປັນຢາ່ງດວີາ່ ປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັບາດແຜຈະ 
ຕອ້ງມສີິດໄດຮ້ບັເງນິຊດົເຊຍີຈາກປະເທດທ່ີໄດເ້ຮັດການກະທາໍທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງລະຫວາ່ງປະເທດ 
ຊຶ່ ງປະເທດນ ັນ້ເປັນຜູກ້ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂຶນ້.”64 ສິດທິອນັນີຍ້ງັແມນ່ເພ່ືອປວົແປງບາດແຜອີງ 
ຕາມມາດຕາ 765 ແລະ  866  ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງນາໍອີກ. 
 
ປະເທດຕາ່ງໆຍງັມໜີາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການກະທາໍໂດຍຕາງໜາ້ໃຫພ້ນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ 
ເພ່ືອຊດົເຊຍີແລະປວົແປງຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຊຶ່ ງພນົລະເມອືງຂອງຕນົໄດປ້ະ 
ສບົ ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶວາ່ຜນົເສຍດ ັງ່ກາ່ວມຕີ ົນ້ຕໍມາຈາກບອ່ນໃດ. ໜາ້ທ່ີນີຮ້ບັຮອງເອົາໂດຍຄະນະ 
ກາໍມາທິການໂລກກຽ່ວກບັເຂື່ ອນ ຊຶ່ ງຮບັຮູວ້າ່ “ກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດທ່ີມຢີູໄ່ດບ້ອກຢາ່ງ 
ຊດັເຈນກຽ່ວກບັຫລກັຖານຕາມກດົໝາຍກຽ່ວກບັສິດທິໃນການປວົແປງຫລືສອ້ມແຊມແກໄ້ຂ 
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ   ຊຶ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນໂຄງຮາ່ງນຕິບິນັຍດັແຫງ່ຊາດຂອງຫລາຍປະເທດ 
ນາໍອີກ…ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການລິເລ່ີມດາໍເນນີການສອ້ມແຊມແກໄ້ຂເປັນໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະ 
ບານ.  ປະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົອາດຮຽກຮອ້ງເອົານາໍລດັຖະບານ” ແລະວາ່ “ແມນ່ 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງລດັທ່ີຈະປກົປ້ອງພນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ ລວມທງັສດິທິຂອງພວກ 
ເຂົາເຈົາ້ໃນການຮຽກຮອ້ງເອົາຄາ່ຊດົເຊຍີ.”67  ໜາ້ທ່ີອນັນີຍ້ງັສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນຫລກັທີ 10 
ຂອງຖະແຫລງການຣໂິອ ທ່ີລະບຢຸູໃ່ນພາກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັວາ່ “ປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກແລະຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຈດິສາໍນກຶແລະການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍໃຫມ້ ີ
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ຂໍມ້ນູຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. ການຈດັໃຫມ້ກີານດາໍເນນີຄະດທີາງສານຢາ່ງມປີະສດິທິພາບແລະບໍ 
ລິຫານຈດັການ ລວມທງັການແກໄ້ຂແລະປວົແປງນ ັນ້ ຈະຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຂີຶນ້.”68 
 

ກະແຈສາໍຄນັທ່ີຈະເຮັດໃຫສ້ດິທິອນັນີເ້ກດີເປັນຜນົໄດ ້ແລະສາໍເລັດໜາ້ທ່ີໃນການແກໄ້ຂແລະ 
ປວົແປງຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມນ່ເພ່ືອໃຫປ້ະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເຮັດ 
ເປັນເອກະສານກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຈີາກໂຄງການຢູໃ່ນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີຕນົເອງມ.ີ 
ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງຮຽກຮອ້ງໃຫ ້“ມຫີລກັຖານຢັງ້ຢືນທ່ີຖກືຕອ້ງແລະ 
ໃຊກ້ານໄດ”້ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົເຫລ່ົານີ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນກາໍປເູຈຍ, ໄທ ຫລືຫວຽດນາມ 
ກຕໍາມ ຖາ້ຫາກມທີດັສະນະວາ່ເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດພີາຍໃນຂອບເຂດ 
ອາໍນາດທ່ີຕນົມແີລວ້, ປະເທດນ ັນ້ກຄໍວນໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການແນະນາໍທ່ີສະແດງໃຫ ້
ເຫັນເຖງິຜນົກະທບົທ່ີຈະເກດີຈາກເຂື່ ອນໃນອະນາຄດົ. ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍໄດມ້ກີານປະຕິບດັແບບ 
ງາ່ຍດາຍ ເພ່ືອໃຫມ້ກີດິຈະກາໍອື່ ນໆຫລາຍຢາ່ງແລະຜນົກະທບົຕ່ໍແ່ມນ່ ໍາ້ຂອງ, ສາມາດໃຫ ້
ມກີານດາໍເນນີການສິ່ ງນີຢ້າ່ງໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ດວ້ຍການມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດປະເມນີໃນລກັສະນະ 
ທ່ີເປັນເອກະລາດ ກຽ່ວກບັສະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປດັຈບຸນັຢູບໍ່ລິເວນໃກຄ້ຽງໂຄງການ 
ຕິດຕາມດວ້ຍການວເິຄາະຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານເອກະລາດ ເພ່ືອໃຫຮູ້ວ້າ່ສະພາບເຫລ່ົານ ັນ້ມແີນວ 
ໂນມ້ປ່ຽນແປງໄປແນວໃດ ພາຍໃນຂອບເຂດອາໍນາດທ່ີລດັຖະບານໜ່ຶງມ ີຊຶ່ ງເປັນຜນົຈາກ 
ການສາ້ງເຂື່ ອນ. ການປະເມນີຍງັອາດລວມເອົາການວເິຄາະທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ກຽ່ວກບັ 
ຄວາມສນູເສຍທາງດາ້ນການເງນິຊຶ່ ງອາດເກດີຂຶນ້ຍອ້ນຜນົກະທບົເຫລ່ົານ ັນ້ (ຕວົຢາ່ງ: ຜນົ 
ກະທບົຕ່ໍ ການປະມງົ, ການສນູເສຍດນິຕກົຕະກອນ, ຄນຸນະພາບນ ໍາ້ທ່ີເສື່ ອມໂຊມ). ຂໍມ້ນູ 
ພ້ືນຖານນີສ້າມາດນາໍໄປໃຊເ້ພ່ືອວດັແທກຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ໃນເວລາຕ່ໍມາ ຊຶ່ ງສາມາດອາ້ງໄດວ້າ່ເປັນຜນົທ່ີເກດີຈາກເຂື່ ອນນີໄ້ດຢ້າ່ງສມົເຫດສມົຜນົ. 
 
ສະຫລບຸແລວ້, ໜາ້ທ່ີໃນການປກົປ້ອງແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະປະຊາຊນົທ່ີເພ່ິງພາແມນ່ ໍາ້ສາຍນີ ້
ບ່ໍໄດຈ້າໍກດັຢູແ່ຕພ່ຽງ ສ. ປ. ປ ລາວ ເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັລວມເຖງິລດັຖະບານຂອງປະເທດ 
ໃກຄ້ຽງນາໍອີກ. 
 

   ຂໍສ້ະເໜີຂໍສ້ະເໜີຂໍສ້ະເໜີຂໍສ້ະເໜີ    
 
ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ມກີອງປະຊຸມສະພາຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງໃນເດອືນພະຈກິ 
2011 ເພ່ືອປຶກສາຫາລືແລະພະຍາຍາມແກໄ້ຂຄວາມວຕິກົກງັວນົໃຈຂອງກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະ 
ຫວຽດນາມ ກຽ່ວກບັການຕດັສນິໃຈຮບັຮອງເອົາການສາ້ງເຂື່ອນໄຊຍະບລີູ. ເພ່ືອຊວ່ຍການ 
ພິຈາລະນາຢາ່ງຮອບຄອບຂອງຝາ່ຍຕາ່ງໆ, ພວກເຮົາເຮັດຂໍສ້ະເໜີສາມຢາ່ງເປັນລາຍການ 
ຢູຂ່າ້ງລຸມ່ ເພ່ືອເປັນການລິເລ່ີມກອ່ນຈະເຖງິເວລາກອງປະຊຸມສະພາຮວ່ມອນັນີ ້ຊຶ່ ງເວລາ 
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ຜາ່ນໄປ ສາມາດແຈງ້ແລະຊວ່ຍແກໄ້ຂຂໍພິ້ພາດກຽ່ວກບັການນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີກາໍລງັຂດັ 
ແຍງ່ກນັຢູ.່ 
 
1. ມອບໝາຍໃຫມ້ກີານວເິຄາະເພ່ິມເຕີມທ່ີເປັນເອກະລາດກຽ່ວກບັເອກະສານເລ່ືອງການ  

ຕດັສິນໃຈຮບັຮອງເອົາໂຄງການນີ,້ ລວມທງັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ  
ແລະຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຂ້ນຶຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ.  
ໃນສະຖານະການທ່ີມຄີວາມຂດັແຍງ່ແບບນີ,້ ບ່ໍມສີິ່ ງໃດຈະມາແທນທ່ີການວເິຄາະ  
ທ່ີເປັນເອກະລາດ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະ  
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຈາກການພດັທະນາອນັນີໄ້ດອ້ີກແລວ້. ການວເິຄາະຮອບດາ້ນແລະ  
ເປັນເອກະລາດຫລາຍຂຶນ້ ຊຶ່ ງມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກສິ່ ງທ່ີໄປກວດສອບຢູພ່າກ  
ສະໜາມໂດຍນກັວຊິາການທ່ີມປີະສບົການ ກຽ່ວກບັສະພາບທ່ີເປັນຢູໃ່ນເຂດທ່ີຈະສາ້ງ  
ເຂື່ ອນຊຶ່ ງໄດສ້ະເໜີໄປນ ັນ້ ສາມາດໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານສາໍລບັຄວາມພະຍາຍາມແກໄ້ຂ  
ຂໍພິ້ພາດ ແລະເຮັດເປັນເອກະສານເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັວາ່ຄວນຈະກວດຄນືເອກະສານ  
ເພ່ືອການຕດັສນິໃຈເລ່ືອງໂຄງການນີແ້ນວໃດ. ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ການດາໍເນນີການວ ິ 
ເຄາະເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງ  
ການນີ ້ຖວືາ່ມຄີວາມສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງ. ການວເິຄາະນ້ຈີະຕອ້ງລວມເຂ້ົາກບັການປະເມນີ  
ຜນົໃໝກ່ຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເມ ື່ອສາໍເລັດສິ່ ງນີແ້ລວ້, ການປະເມນີຜນົ  
ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຄວນຖກືນາໍໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານມສີວ່ນຮວ່ມແລະການ  
ປຶກສາຫາລືຢາ່ງມຄີວາມໝາຍຂອງປະຊາຊນົ ຮວ່ມກບັປະຊາຊນົທງັໝດົຂອງສີ່ ປະ  
ເທດ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່. 

 
2. ໃຫຝ້າ່ຍຕາ່ງໆເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກ                 

ຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກນັວາ່ການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ  
ຊຶ່ ງສາມາດເກດີຈາກໂຄງການນີມ້ຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັລະດບັໂລກແນວໃດ. ເພ່ືອຊອກ  
ຫາວທີິປ້ອງກນັຫລືຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫມ້ກີານ  
ສນູເສຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ລດັຖະບານໃດໜ່ຶງຂອງສີ່ ປະເທດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາ  
ມາດໃຫຄ້າໍແນະນາໍຕ່ໍກອງເລຂາສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊ ີ
ວະນາໆພນັ ແລະຂໍຮອ້ງໃຫຈ້ດັກອງປະຊຸມພບົປະຂອງຝາ່ຍຕາ່ງໆຂຶນ້ເພ່ືອປະຕິບດັ  
ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ຕາມມາດຕາ 23  
ຫຍໍໜ້າ້ 2. ຢູໃ່ນນີບ້ອກວາ່ “ການປະຊຸມພບົປະພິເສດຂອງຝາ່ຍຕາ່ງໆຈະຕອ້ງຈດັຂຶນ້ 
ໃນເວລາອື່ ນ ຊຶ່ ງຄດິວາ່ອາດມຄີວາມຈາໍເປັນ ຫລືມກີານຮອ້ງຂໍຈາກຝາ່ຍໃດໜ່ຶງເປັນ 
ລາຍລກັອກັສອນ ຖາ້ຫາກວາ່ກອງເລຂາສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງຂໍໄປໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ຢູພ່າຍໃນ 
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ຫກົເດອືນ ແລະມນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັສຽງສະໜບັສະໜນູຢາ່ງໜອ້ຍຈາກໜ່ຶງໃນສາມ 
ຈາກຝາ່ຍຕາ່ງໆ.” 

 
3. ຕິດຕາມແລະສະໜບັສະໜນູດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ທ່ີດ ີກຽ່ວກບັວາ່ຈະຮບັຮອງເຂື່ ອນ  

ໄຊຍະບລີູບ່ໍ. ກາໍປເູຈຍ, ສ. ປ. ປ ລາວ, ໄທແລະຫວຽດນາມໄດລ້ງົນາມໃນຂໍຕ້ກົ  
ລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງໄປແລວ້ ໂດຍມຄີວາມຄາດຫວງັວາ່ສນົທິສນັຍາອນັນີມ້ຜີນົ  
ບງັຄບັຕາມກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດ. ຖາ້ຫາກລດັຖະບານຂອງສີ່ ປະເທດບ່ໍສາມາດ  
ຕກົລງົກນັໄດວ້າ່ຈະສະໜບັສະໜນູການສາ້ງເຂື່ ອນນີແ້ລວ້, ຝາ່ຍຕາ່ງໆກຄໍວນດາໍ  
ເນນີວຽກເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຄດິທ່ີແຕກຕາ່ງຂອງພວກຕນົຕາມລະບຽບການແກໄ້ຂຂໍພິ້  
ພາດຢູໃ່ນບດົທີ V ຂອງຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ຂະນະທ່ີລດັຖະບານຕາ່ງໆດາໍ  
ເນນີການປຶກສາຫາລືກນັກຽ່ວກບັອະນາຄດົຂອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ແລະການສະແດງ  
ອອກເຖງິຄວາມກຽ່ວຂອ້ງຂອງມນັກບັຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງແລະກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ  
ໂດຍສະເພາະນ ັນ້ ການທ່ີລດັຖະບານແຕລ່ະປະເທດຈະເຮັດໃຫຫ້ລກັການເຊື່ ອໝ ັນ້  
ດວ້ຍດຂໍີນ້ີເ້ກດີເປັນຜນົໄດນ້ ັນ້ຍງັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງຢູ,່ ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວຢູ້ໃ່ນ  
ມາດຕາ 26 ຂອງກອງປະຊຸມວຽນນາວາ່ດວ້ຍກດົໝາຍກຽ່ວກບັສນົທິສນັຍາ ຊຶ່ ງລະ  
ບໄຸວວ້າ່ “ທກຸໆສນົທິສນັຍາມຜີນົບງັຄບັຜກູມດັກບັຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີລງົນາມໄວ ້ແລະພວກ  
ເຂົາເຈົາ້ຈະຕອ້ງປະຕິບດັສນົທິສນັຍານີດ້ວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ທ່ີດ.ີ”69  ຢູໃ່ນບນັທຶກອນັ  
ໜ່ຶງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກນັ, ບ່ໍມຫີຍງັຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ ທ່ີເປັນອປຸະສກັຂດັ  
ຂວາງຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີລງົນາມໃນສນົທິສນັຍາ ບອກວາ່ບ່ໍໃຫມ້ກີານແນະນາໍການແກໄ້ຂ  
ຂໍພິ້ພາດໃດໜ່ຶງກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ ໂດຍການຊວ່ຍເຫລືອຫລືການຕດັສິນຊີຂ້າດຈາກຝາ່ຍ  
ທີສາມ. ຕວົຢາ່ງ ລດັຖະບານໃດໜ່ຶງຂອງປະເທດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫ ້ 
ສ. ປ. ປ ລາວ ຮວ່ມກບັພວກເຂົາເຈົາ້ໃນການຕິດຕາມນາໍກນັເລ່ືອງການແກໄ້ຂຂໍ ້ 
ພິພາດຢູໃ່ນສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັຊວີະນາໆພນັ, ມາດຕາ 27 (ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ,  
ການໄກເກຍ່, ການຕດັສນິແລະຊີຂ້າດ ກອ່ນຈະໄປເຖງິສານຍຕຸທິາໍລະຫວາ່ງປະເທດ  
ຫລືການປະນປີະນອມກນັ). 

_________________________ 
ໝາຍເຫດທາ້ຍບດົໝາຍເຫດທາ້ຍບດົໝາຍເຫດທາ້ຍບດົໝາຍເຫດທາ້ຍບດົ    
 
1 ເບິ່ ງຢູ່ໃນບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການທບົທວນຄືນເລ່ືອງປາແລະການປະມງົຢູ່ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້
ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ່ໃນໂຄງການເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູທ່ີສະເໜີຈະສາ້ງຢູ່ໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ຕອນລ◌່ມຸ, ຢູ່ໜາ້ 8 ແລະ 9 ແລະໝາຍເຫດທີ 4 (31 ມນີາ 2011) ຂຽນໂດຍ ເອຣກິ ບາແຣນ, ມແີຊນ 
ລາຣນີເິຍ, ກາຍ ຊບິ ເກຣີດ ມາຣມລູລາ [Eric Baran, Michel Larinier, Guy Ziv Gerd 

Marmulla] (ຢູ່ໃນບດົນີຈ້ະໃສຊ່ື່  “ບາແຣນ ເອ ອໍ”) (ຕາຕະລາງທີ 1 ຂອງບດົລາຍງານນີສ້ະຫລບຸລກັສະນະ 
ພິເສດສາໍຄນັຕາ່ງໆຂອງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຄວາມຍາວ, ຄວາມສງູແລະຂອບເຂດຂອງອາ່ງເກບັ 
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ນ ໍາ້ທ່ີໄດກ້ະປະມານໄວ.້ ບດົລາຍງານນີບ້ອກວາ່ຄະນະກາໍມາທິການລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການນຍິາມເລ່ືອງ 
“ເຂື່ ອນໃຫຍ”່ ວາ່ແມນ່ເຂື່ ອນທ່ີມຄີວາມສງູ 15 ແມດັ ຫລືສງູກວາ່ນ ັນ້) 
 
2 ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງການຄກຸຄາມແລະການໃຊອ້າວດຸນວິເຄລຍ, ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງທ່ີ  
ປຶກສາ, 1996 I.C.J. ໜາ້ 226, 241-242, ຫຍໍໜ້າ້ 29 (ວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 1996) (ເນັນ້ເພ່ີມເຕີມ). 
 
3 ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີຮູຈ້ກັກນັຢ່າງເປັນທາງການວາ່ ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການຮວ່ມມເືພ່ືອການພດັທະນາ 
ທ່ີຍນືຍງົຢູ່ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ, 34 I.L.M. 864 (1995). ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງແມນ່ສນົທິສນັຍາທ່ີສາໍຄນັ 
ທ່ີສດຸກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີເຮັດຂຶນ້ມາໂດຍສີ່ ປະເທດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຄ ືກາໍປເູຈຍ, ສ. ປ. ປ ລາວ, ໄທ 
ແລະຫວຽດນາມ. 
 
4 ການວເິຄາະນີສ້ະແດງວາ່ ສ. ປ. ປ ລາວຍງັແມນ່ລດັຖະບານດຽວທ່ີລະບວຸາ່ຂະບວນການເລ່ືອງການແຈງ້ 
ເຕອືນ, ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົ ພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດສ້ະຫລບຸກນັໄປແລວ້, 
ວາ່ເອກະສານເລ່ືອງການຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັໂຄງການນີ ້ເຊ່ັນການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົນ ັນ້ຈະບ່ໍມກີານຂຽນຄືນຢ່າງພຽງພໍອີກຕື່ ມ 
ແລະວາ່ການສາ້ງເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູພວມດາໍເນນີຢູ່ ລວມທງັການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງແລະສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ໃກເ້ຂດ 
ເຂື່ ອນ. ຖາ້ຫາກມກີານປ່ຽນແປງຄວາມຈງິເຫລ່ົານີ,້ ຂໍສ້ະຫລບຸທາງກດົໝາຍໃນທ່ີນີອ້າດແຕກຕາ່ງໄປໄດ.້ 
 
5 ເບິ່ ງຢູ່ໃນບດົລາຍງານ ຂອງ ອາຣອນ ທີ ວຟູ [Aaron T. Wolf] ມາດຖານສາໍລບັການຈດັສນັຢ່າງເປັນທາໍ: 
ຫວົໃຈຂອງຄວາມຂດັແຍງ່ລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັນ ໍາ້, ເວທີສນົທະນາກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 23,  
3-30, ຢູ່ໜາ້ 15 (1999) (ບນັທຶກບອກວາ່ມເີຂດຕ ົນ້ນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດຢູ່ປະມານ 261 ແຫງ່ ແລະບອກວາ່ 
ເຖງິຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກມາແຕດ່ ັງ້ເດມີຂອງການເຈລະຈາຕ່ໍລອງສນົທິສນັຍາຕາ່ງໆຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນກຕໍາມ, ສນົທິ 
ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ແມນ່ຕວົແທນດທ່ີີສດຸຂອງຄວາມຕອ້ງການແລະການຈດັຕ ັງ້ກນັຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຍງັດາໍເນນີ 
ຄວາມສາໍຄນັສງູສດຸຢູໃ່ນກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດນາໍອີກ). 
 
6 ການປະເມນີເຫລ່ົານີມ້ຢີູ່ທ່ີ : http://www.internationalrivers.org/en/node/6424. 
 
7 ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ບດົລາຍງານທບົທວນຄືນເລ່ືອງການປຶກສາຫາລືກນັລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັໂຄງ 
ການ, ໂຄງການເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູທ່ີໄດສ້ະເໜີໄປ – ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (ວນັທີ 24 ມນີາ 2011) (“ບດົລາຍງານທບົ 
ທວນຄືນເລ່ືອງການປຶກສາຫາລືກນັລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັໂຄງການຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ”). 
 
8 ອງົການພະລງັງານລະຫວາ່ງປະເທດ, ການສາໍຫລວດແນວທາງທ່ີມຢີູ່, ໂຄງຮາ່ງກດົໝາຍແລະກດົລະບຽບ 
ມາດຕະຖານສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການພະລງັງານນ ໍາ້. ບດົລາຍງານທາງວ ິ
ຊາການກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ອງົການພະລງັງານລະຫວາ່ງປະເທດ-ຂໍຕ້ກົລງົທ່ີຈະປະ 
ຕບິດັສາໍລບັເຕັກໂນໂລຊແີລະລາຍການຕາ່ງໆກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້, ຢູ່ໜາ້ 35 (2000). 
 
9  ໂຮງງານເຫຍືອ້ກະດາດຢູ່ແມນ່ ໍາ້ອຣູກູວາຍ (ເປັນບນັຫາຂດັແຍງ່ກນັລະຫວາ່ງອາເຈນັຕນີາ່ແລະອຣູກູວາຍ), 
ຢູ່ໜາ້ 60-61, ຫຍໍໜ້າ້ 204 (20 ເມສາ 2010) ມຢີູ່ໃນ http://www.icj-cij.org/docket/files/ 

135/15877.pdf; ເບິ່ ງຕື່ ມ ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, 1700 
U.N.T.S. 79, 31 I.L.M. 818, ມາດຕາ 14, ປະໄວສ້າໍລບັລງົລາຍເຊັນ 5 ມຖິນຸາ 1992 
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(ໃນທ່ີນີແ້ມນ່“CBD”)  (ບດົຄວາມ 14 ກຽ່ວຂອ້ງກບັໜາ້ທ່ີສາໍລບັການປະເມນີຜນົກະທບົແລະການເຮັດໃຫ ້
ຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດມີໜີອ້ຍທ່ີສດຸ); ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການພດັທະນາ, 
ຖະແຫລງການຣໂິອກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການພດັທະນາ 31 I.L.M. 874 (1992) (ໃນທ່ີນີແ້ມນ່ 
“ຖະແຫລງການຣໂິອ”) (ບອກວາ່ຢູ່ໃນຫລກັການ 17 ນ ັນ້ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມອນັໜ່ຶງ 
“ຈະຕອ້ງມກີານດາໍເນນີການກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍທ່ີສະເໜີໄປ ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົບ່ໍດຢີ່າງ 
ໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະຂຶນ້ຢູ່ກບັການຕດັສິນໃຈຂອງອາໍນາດຄວບຄມຸໃນລະດບັປະເທດ.”) 
 
10 ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂາ້ມຊາຍແດນບອ່ນໜ່ຶງ, 
1989 U.N.T.S. 309, ອະນມຸາດຕາ 7 ແລະມາດຕາ 2, ຫຍໍໜ້າ້ 2 ແລະ 3, ປະໄວສ້າໍລບັລງົລາຍເຊັນ 
ວນັທີ 25 ກມຸພາ 1991. ສ. ປ. ປ ລາວ ບ່ໍແມນ່ເປັນຜູລ້ງົນາມສນົທິສນັຍານີ,້ ແຕວ່າ່ສນົທິສນັຍານີສ້ະແດງ 
ທດັສະນະຂອງຫລາຍປະເທດແທ ້ກຽ່ວກບັການທາໍໜາ້ທ່ີຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີໃຊກ້ບັ 
ໂຄງການພດັທະນາທ່ີມຜີນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນຊຶ່ ງເປັນທ່ີຮູຈ້ກັກນັແລະສາມາດຄາດການໄດລ້ວ່ງໜາ້. 
 
11 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 4. 
 
12 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 5. 
 
13 ກາຍ ຣ. ແລນຊາ [Guy R. Lanza], ບດົທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂອງບໍລິສດັ ຈ. ການຈນັມະຫາຊນົຈາໍກດັ, ໂຄງການໄຟຟ້າພະລງັງານນ ໍາ້ໄຊຍະບລີູ, ສ. ປ. ປ ລາວ, ໜາ້ 2 
(ເມສາ 2011).  
 
14 ແຊບ ໂຮແກນ, ປາບກຶຕກົຢູ່ໃນອນັຕະລາຍແລະເຂື່ ອນໃນແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັຢູ່ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່: ການ 
ປະເມນີສະພາບປດັຈບຸນັ, ການຄກຸຄາມແລະການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ, ໜາ້ 8-9 (15 ເມສາ 2011) 
(ບອກວາ່ “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງນກັພດັທະນານ ັນ້ຂາດຕກົບກົຜອ່ງຢ່າງໃຫຍຫ່ລວງ 
ແລະບ່ໍໄດ ້ອະທິບາຍຢ່າງຖກືຕອ້ງເຖງິມນູຄາ່ກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງແທຈ້ງິ ທ່ີເກດີຈາກເຂື່ ອນໄຊຍະບລີູ.” 
ແລະບອກວາ່ “ການປະເມນີໃໝກ່ຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມມຄີວາມຈາໍເປັນ ຊຶ່ ງເວ້ົາເຖງິຜນົກະທບົຈາກ 
ເຂື່ ອນໄຊຍະ ບລີູຕ່ໍປາທ່ີຖກືຄກຸຄາມແລະເຄື່ ອນຍາ້ຍນ ັນ້ໄດຢ້່າງຄບົຖວ້ນ. ຄວາມສຽ່ງທ່ີຈະເກດີຄວາມເສຍຫາຍ 
ຢ່າງຖາວອນຕ່ໍຊວີະນາໆພນັ ແລະຜນົຜະລິດຈາກການປະມງົມຫີລາຍເກນີໄປ, ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍກສໍງູເກນີໄປທ່ີ 
ຈະເດນີໜາ້ໂຄງການນີ ້ອີງຕາມຂໍມ້ນູທ່ີບ່ໍພຽງພໍ.”) 
 
15 ເດວດິ ຈ. ຮ. ເບລກັ, ຄວາມຄິດເຫັນກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະເອກະສານກຽ່ວກບັ 
ຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ເຮັດຂຶນ້ສາໍລບັໂຄງການໄຟຟ້າພະລງັງານນ ໍາ້ໄຊຍະບລີູ, ສ. ປ. ປ ລາວ, ຢູ່ໜາ້ 22-23 
(ບ່ໍໄດລ້ງົວນັທີ) (ເວ້ົາວາ່ “ການປະເມນີຜນົກະທບົເວ້ົາເຖງິຂອບເຂດທາງດາ້ນພມູສນັຖານຈາໍກດັເກນີໄປ ພໍທ່ີ 
ຈະໃຫເ້ປັນເອກະສານກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຢ່າງພຽງພໍ ຊຶ່ ງຄາດວາ່ຈະເປັນບໍລິເວນກວາ້ງຮອ້ຍກໂິລແມດັຢູ່ເຂດ 
ເໜືອນ ໍາ້ແລະເຂດລຸມ່ນ ໍາ້. ເຂື່ ອນນີມ້ແີນວໂນມ້ທ່ີຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທ່ີຮາ້ຍແຮງຂາ້ມຊາຍແດນ ແຜຂ່ະຫຍາຍ 
ໄປຮອດເຂດລຸມ່ນ ໍາ້ຂອງໄທ, ກາໍປເູຈຍແລະຫວຽດນາມ ຊຶ່ ງບ່ໍໄດມ້ກີານພິຈາລະນາຢູ່ໃນການປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຕ່ໍສງັຄມົເລີຍ,” “ການປະເມນີຜນົກະທບົຄາດການໄວຕ້ ໍາ່ຫລາຍກຽ່ວກບັຂະໜາດ ແລະ 
ຄວາມໃຫຍຫ່ລວງຂອງຜນົກະທບົ, ຢູ່ໃນໝດົທກຸພາກ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປະມງົແລະອງົປະກອບຊບັ 
ພະຍາກອນທາງນ ໍາ້, ຊຶ່ ງແມນ່ຄວາມສາໍຄນັພ້ືນຖານສາໍລບັການຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການທາໍມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົຫລາຍກວາ່ສອງລາ້ນຄນົ ທ່ີອາໄສຢູ່ຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ,” ແລະ 
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“ດ ັງ່ທ່ີພວກເຂົາເຈົາ້ຢືນຢນັໃນປດັຈບຸນັວາ່ ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະ 
ຕ່ໍສງັຄມົນ ັນ້ເບິ່ ງບນັຫາລກັສະນະສາຍຕາສ ັນ້ ທງັມກັບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຂໍມ້ນູແລະເອກະສານທາງດາ້ນວຊິາການ 
ກບ່ໍໍມພີຽງພໍ ຊຶ່ ງຄວນໃຊໃ້ນການທາໍໜາ້ທ່ີກວດກາ, ຄາດການໄວລ້ວ່ງໜາ້ແລະການວເິຄາະຜນົກະທບົຊຶ່ ງມແີນວ 
ໂນມ້ຈະເກດີຂຶນ້ກຽ່ວກບັພ້ືນທ່ີແລະເວລາ ຈາກໂຄງການຕ່ໍການທາໍມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ ງບ່ໍຢູ່ໃນຖານະທ່ີຈະສະເໜີມາດຕະການຫລດຸຜອ່ນແລະຄາ່ຊດົເຊຍີຈາກຜນົກະທບົໄດຢ້່າງເໝາະສມົ. 
ຂະບວນການທງັໝດົປະກດົວາ່ດາໍເນນີໄປໃນລກັສະນະເຮັດບດົຝຶກຫດັທ່ີໝາຍໃສຫ່ອ້ງທ່ີຂດີອອ້ມໄວເ້ທ່ົານ ັນ້ 
ແທນທ່ີຈະແມນ່ຄວາມຕ ັງ້ໃຈຢ່າງຈງິຈງັທ່ີຈະຄ ົນ້ຫາຜນົກະທບົທ່ີແທຈ້ງິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຕ່ໍສງັຄມົ. ໃນຂະນະ 
ດຽວກນັ, ທ່ີປຶກສາທ່ີຮບັຜິດຊອບການຂຽນບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ກບ່ໍໍມຄີນຸ 
ສມົບດັເໝາະສມົທ່ີຈະດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົສາໍລບັໂຄງການສາ້ງເຂື່ ອນໃຫຍອ່ນັໜ່ຶງຢູ່ແມນ່ ໍາ້ສາຍຫລກັ 
ຊຶ່ ງມຕ່ໍີລະບບົແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ກາ່ວ. 
 
16 ບດົລາຍງານທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັໂຄງການກອ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງໝວດ ii. 
 
17 ກດົບດັໂລກກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ, G.A. Res 37/7, U.N. GAOR, ກອງປະຊຸມສະໄໝທີ 37, ໜາ້ 455,  
ບດົທີ III, ຫຍໍໜ້າ້ 16 (28 ຕລຸາ 1982) (ໃນທ່ີນີແ້ມນ່ “ກດົບດັໂລກກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ”). 
 
18 ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ ຫລກັການ 10  ຂອງຖະແຫລງການຣໂິອ (ເນັນ້ຕື່ ມ) (ບອກວາ່ “ໃນລະດບັຊາດ, ແຕລ່ະຝາ່ຍ 
ຈະຕອ້ງຮບັຮອງການໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຢ່າງເໝາະສມົກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີອາໍນາດລດັມຢີູ່ ລວມທງັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ … 
ກດິຈະກາໍຢູ່ໃນຊຸມຊນົຕາ່ງໆຂອງຕນົແລະໃຫໂ້ອກາດພວກເຂົາເຈົາ້ໄດເ້ຂົ້າຮວ່ມຂະບວນການຕດັສິນໃຈ. 
ປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແລະຊຸກຍູຂ້ະບວນການສາ້ງຈດິສາໍນກຶຂອງປະຊາຊນົໂດຍໃຫ ້
ມຂໍີມ້ນູຢ່າງກວາ້ງຂວາງ…”) ແລະຫລກັການ 19 (ບອກວາ່ “ປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງແຈງ້ເຕອືນລວ່ງໜາ້ໃຫ ້
ທນັເວລາແລະໃຫຂໍ້ມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແກປ່ະເທດທ່ີມແີນວໂນມ້ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍຊຶ່ ງອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີ 
ຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຢີ່າງໃຫຍຫ່ລວງຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະຈະຕອ້ງປຶກສາຫາລືກບັປະເທດເຫລ່ົານ ັນ້ແຕຫ່ວົທີແລະ 
ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ທ່ີດ.ີ”) 
 
19 ເບິ່ ງ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການລບົລາ້ງທກຸຮບູແບບຄວາມມອີະຄະຕຕ່ໍິພວກແມຍ່ງິ, 1249 U.N.T.S. 13, 

ມາດຕາ 7 (ຂ), ປະໄວສ້າໍລບັລງົລາຍເຊັນ 1 ມນີາ 1980 (ສິດທິໃນການເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງລດັຖະບານ) ແລະມາດຕາ 14, ຫຍໍໜ້າ້ 2 (ກ) (ສດິທິໃນການເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງແຜນພດັທະນາ); 
ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ ຫລກັການ 20 ຂອງຖະແຫລງການຣໂິອ (ບອກວາ່ “ພວກແມຍ່ງິມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການບໍລິຫານ 
ຈດັການກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການພດັທະນາ. ດ ັງ່ນ ັນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເຕັມສວ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ຈຶ່ ງ 
ມຄີວາມສາໍຄນັຫລາຍ ເພ່ືອບນັລກຸານພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົໄດ.້”) 
 
20 ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກາໍມາ 
ທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ໜາ້ 3 (ບ່ໍໄດລ້ງົວນັທີ) (ເນັນ້ໃສຕ່ ົນ້ສະບບັ). 
 
21 ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, 
ໜາ້ 8-9 (ບ່ໍໄດລ້ງົວນັທີ) 
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22 ປະກດົວາ່ ສ. ປ. ປ ລາວ ແລະນກັພດັທະນາຜູລິ້ເລ່ີມໄດຈ້ດັກດິຈະກາໍໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂົ້າຮວ່ມໃນການ 
ປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັໂຄງການນີ ້ເມ ື່ອເວລາເຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົລະຫວາ່ງປີ 2007 ແລະ 2010. 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົຈາກໂຄງການນີບ່ໍ້ສ່າໍເລັດ 
ຈນົຮອດເດອືນສິງຫາ 2010. ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ບດົລາຍງານທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັໂຄງການ 
ກອ່ນການປຶກສາຫາລື, ເຫລັ້ມ 2 ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການເຂື່ ອນ 
ໄຊຍະບລີູທ່ີສະເໜີໄປ, ໜາ້ 15 ແລະເອກະສານແນບທາ້ຍ 4: ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການປຶກສາຫາລືຂອງປະ 
ຊາຊນົຢູ່ໃນ ສ. ປ. ປ ລາວ (24 ມນີາ 2011) (“ບດົລາຍງານທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັໂຄງການກອ່ນການປຶກ 
ສາຫາລືຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ”). 
 
23 ເບິ່ ງບດົລາຍງານທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັໂຄງການກອ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ, 
ເອກະສານແນບທາ້ຍ 4, ຕາຕະລາງ 7.   
 
24 ເບິ່ ງບດົລາຍງານທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັໂຄງການກອ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ໜາ້ 2 (ບອກວາ່ “ດ ັງ່ໃນວນັທີ 14 ກມຸພາ 2011, ສະບບັສາໍຄນັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ 
ທ່ີຍື່ ນສະເໜີໄປມໄີວໃ້ຫຄ້ນົທ ົ່ວໄປໄດດ້າວໂລດຢູ່ www.xayaburi.com. ເອກະສານອື່ ນໆທ່ີຍື່ ນສະເໜີໄປລວມ 
ທງັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍໄດມ້ໄີວໃ້ຫປ້ະຊາຊນົໃນເວລາທ່ີຂຽນຮາ່ງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້
[ພິມວນັທີ 24 ກມຸພາ 2011]. ອນັນີປ້ະກດົໃຫເ້ຫັນໄດເ້ປັນຢ່າງດຫີລງັຈາກການປຶກສາຫາລືຂອງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນ 
ໄດສ້ວ່ນເສຍເກດີຂຶນ້. 
 
25 ເບລກັ ໜາ້ 15. 
 
26 ອນັນີແ້ມນ່ການອອກແບບໂດຍອງົການລະຫວາ່ງປະເທດເພ່ືອອານລຸກັທາໍມະຊາດ (IUCN) ແລະມກີານຍອມ 
ຮບັລາຍການບນັຊແີດງຂອງອງົການນີຢ້່າງກວາ້ງຂວາງວາ່ແມນ່ວທີິຕາມຈດຸປະສງົລະດບັໂລກ ເພ່ືອປະເມນີສະ 
ຖານະພາບການອານລຸກັຂອງຊະນດິພນັພືດແລະສດັ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັບນັຊແີດງຂອງອງົການ 
(IUCN) ໃຫເ້ບິ່ ງ http://www.iucnredlist.org/.  ຊະນດິຂອງພືດແລະສດັຊຶ່ ງມຢີູ່ໃນລາຍການ “ມຄີວາມສຽ່ງສງູ” 
ຫລື “ມຄີວາມສຽ່ງ” ເມ ື່ອພິຈາລະນາວາ່ມຄີວາມສຽ່ງຫລາຍຫລືມຄີວາມສຽ່ງສງູທ່ີຈະສນູພນັໄປຢູ່ໃນປ່າ. ສາໍລບັ 
ມາດຖານລະອຽດເພ່ີມເຕມີຢູ່ໃນລາຍການ ໃຫເ້ບິ່ ງ IUCN, 

��������������������������������� IUCN: ����� 3.1. 

ຄະນະກາໍມາທິການເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຊະນດິພນັຕາ່ງໆຂອງອງົການ IUCN. ອງົການ IUCN, Gland, 

Switzerland and Cambridge, UK. ໜາ້ 16 – 20 (2011). 
27 ໂຮແກນ ໜາ້ 1 (ບ່ໍມກີານອາ້ງອີງພາຍໃນ). 
 
28 ໂຮແກນ ໜາ້ 1 (ບ່ໍມກີານອາ້ງອີງພາຍໃນ). 
 
29 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 21 
 
30 ໂຮແກນ ໜາ້ 1 
 
31 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ [CBD] ມາດຕາ 2, ອານມຸາດຕາ 1. 
 



 34

32 CBD, ບດົນາໍ, ອານມຸາດຕາ 5. 
 
33 CBD, ມາດຕາ 3 (ບອກວາ່ “ອີງຕາມກດົບດັສະຫະປະຊາຊາດແລະຫລກັການຂອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະ 
ເທດ, ປະເທດຕາ່ງໆມສີິດທິອະທິປະໄຕທ່ີຈະເອົາຊບັພະຍາກອນຂອງຕນົມາໃຊປ້ະໂຫຍດ ເປັນໄປຕາມນະໂຍ 
ບາຍຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ກດິຈະກາໍທ່ີຢູພ່າຍໃຕຂ້ອບ 
ເຂດອາໍນາດຫລືການຄວບຄມຸຂອງຕນົ ບ່ໍກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປະເທດອື່ ນ ຫລືຕ່ໍເຂດທ່ີ 
ຢູ່ນອກເໜືອຂດີຈາໍກດັຂອງຂອບເຂດອາໍນາດໃນລະດບັຊາດ.”) 
 
34 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 15 
 
35 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 16 
 
36 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 23 
 
37 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 23 
 
38 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 17 (ບ່ໍມກີານອາ້ງອີງພາຍໃນ) 
 
39 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 18 
 
40 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 26 
 
41 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 26 
 
42 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 26 
 
43 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 27 
 
44 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 30 
45 ໂຮແກນ ໜາ້ 8 
 
46 ບາແຣນ ເອ ອໍ ໜາ້ 23 
 
47 ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັພະລງັງານນ ໍາ້ຢູ່ໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງສາຍຫລກັ 
ຈດັທາໍຂຶນ້ໂດຍສນູລະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຈດັການສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາໍລບັຄະນະກາໍມາທິການແມ ່
ນ ໍາ້ຂອງ, ໜາ້ 24 (ຕລຸາ 2010). 
 
48 ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງການຄກຸຄາມຫລືການໃຊອ້າວດຸນວິເຄລຍ, ໜາ້ 241-242, ຫຍໍໜ້າ້ 29. 
ຫລກັການນີອ້ີງໃສສ່ອງທິດສະດທ່ີີກຽ່ວຂອ້ງກບັກດົໝາຍທ່ີນາໍໃຊກ້ບັແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ – ທິດສະດອີາໍນາດ 
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ເໜືອດນິແດນທ່ີມຢີ່າງຈາໍກດັແລະທິດສະດຂີອງຊຸມຊນົ. ຢູ່ໃນທິດສະດທ່ີີຜາ່ນມາບອກວາ່ “ປະເທດໜ່ຶງອາດນາໍ 
ໃຊສ້າຍນ ໍາ້ຕາ່ງໆທ່ີໄຫລຜາ່ນດນິແດນຂອງຕນົໃນລະດບັທ່ີການນາໍໃຊດ້ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍເປັນການແຊກແຊງການນາໍ 
ໃຊສ້າຍນ ໍາ້ເຫລ່ົານ ັນ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົໂດຍປະເທດຕາ່ງໆທ່ີຢູ່ເຂດລມຸນ ໍາ້. ຢູ່ໃນທິດສະດຂີອງຊຸມຊນົນ ັນ້ 
ບອກວາ່ “ບ່ໍຄວນບໍລິຫານຈດັການນ ໍາ້ຈາກອາ່ງຄອງລະບາຍນ ໍາ້ເປັນຫວົໜວ່ຍອນັດຽວ, ໂດຍບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ເຂດນ ໍາ້ແດນດນິແຫງ່ຊາດຊຶ່ ງມລີກັສະນະຂາ້ມຊາຍແດນ. ປະເທດຕາ່ງໆທ່ີຢູ່ລຽບແຄມນ ໍາ້ຮວ່ມກນັຄວນບໍລິຫານ 
ຈດັການ, ພດັທະນາອາ່ງຄອງລະບາຍນ ໍາ້ຮວ່ມກນັ ແລະແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດກນັຈາກສິ່ ງທ່ີເກດີຈາກສາຍນ ໍາ້ນີ.້” 
ອາຣອນ ຊວາບກັ [Aaron Schwabach],  ການຮ ົ່ວໄຫລຂອງແຊນໂດສ [Sandoz Spill] : ຄວາມລ ົມ້ເຫລວ 
ຂອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດເພ່ືອປກົປ້ອງແມນ່ ໍາ້ໄຣນຈ໌າກມນົລະພິດ,  16 ECOLOGY L. Q. ໜາ້ 443, 456 
ແລະ 458 (1989); ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ William W. Van Alstyne, 

ກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດແລະຂໍພິ້ພາດກຽ່ວກບັ ແມນ່ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດ,  48 CAL. L. REV. ໜາ້ 596, 616 
(1960), ອາ້ງອີງຕາມ H.A. SMITH , ການນາໍ ໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ນາໆຊາດໃນທາງເສດຖະກດິ, ໜາ້ 150-151 (1931) 
(“ລະບບົແມນ່ ໍາ້ແຕລ່ະສາຍແມນ່ຫວົໜວ່ຍອນັ ດຽວທາງກາຍະພາບແລະທາໍມະຊາດທ່ີບ່ໍອາດແບງ່ແຍກໄດ,້ 
ແລະຫວົໜວ່ຍອນັນີຄ້ວນໄດຮ້ບັການພດັທະນາໄປ 

ໃນທິດທາງເພ່ືອໃຫບໍ້ລິການແກຊຸ່ມຊນົມະນດຸທງັໝດົໄດຫ້ລາຍທ່ີສດຸ ບ່ໍວາ່ຊຸມຊນົນ ັນ້ຈະຖກືແບງ່ແຍກເປັນສອງ 
ຂອບເຂດອາໍນາດທາງດາ້ນການເມອືງຫລືຫລາຍກວາ່ນ ັນ້ກຕໍາມ.”) 
 
49 ກດົບດັໂລກກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ ບດົທີ III, ຫຍໍໜ້າ້ 21 (ງ). 
 
50 ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັສາໍພນັທະໄມຕແີລະການຮວ່ມມຢືູ່ອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ,້ 27 I.L.M. 610 (24 ກມຸພາ 
1976), ມຢີູ່ http://www.asean.org/1217.htm (ໃນມາດຕາ 10, “ຝາ່ຍພາຄີທ່ີລງົນາມໃນສນົທິສນັຍາຈະ 
ຕອ້ງບ່ໍທາໍການລກັສະນະໃດໜ່ຶງ ຫລືເຂົ້າຮວ່ມກດິຈະກາໍໃດໜ່ຶງ ຊຶ່ ງຈະເປັນການຄກຸຄານຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົ 
ທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ອະທິປະໄຕແລະເຂດນ ໍາ້ແດນດນິອນັຄບົຖວ້ນຂອງອີກຝາ່ຍພາຄີໜ່ຶງ.”) 
ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັກດົໝາຍການນາໍໃຊສ້າຍນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດບ່ໍແມນ່ເພ່ືອການເດນີເຮອື, 36 

I.L.M. 700, ບດົທີ IV. ມາດຕາ 20, ປະໄວສ້າໍລບັລງົລາຍເຊັນ 21 ພຶດສະພາ 1997 (ໃນທ່ີນີແ້ມນ່“UIW”)   
(“ປະເທດຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສາຍນ ໍາ້ຈະຕອ້ງ, ໂດຍລາໍພງັ ແລະຖາ້ເຫັນວາ່ເໝາະສມົກໃໍຫຮ້ວ່ມກນັປກົປ້ອງ 
ແລະອານລຸກັລະບບົຊວີະວທິະຍາຂອງສາຍນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດ.”) ແລະ IUW, ບດົ II, ມາດຕາ 7 (“1. 
ປະເທດຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສາຍນ ໍາ້ຈະຕອ້ງນາໍໃຊແ້ມນ່ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດຢູ່ໃນດນິແດນຂອງຕນົເອງ, ແລະ 
ໃຊມ້າດຕະການທກຸຢ່າງທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອປ້ອງກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍສາຍນ ໍາ້ຂອງປະ 
ເທດອື່ ນ. 2. ແນວໃດກຕໍາມຖາ້ຫາກເກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍຫ່ລວງກບັສາຍນ ໍາ້ຂອງປະເທດອື່ ນ, ເມ ື່ອບ່ໍ 
ມຂໍີຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການນາໍໃຊດ້ ັງ່ກາ່ວ, ບນັດາປະເທດທ່ີກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງດາໍເນນີມາດຕະການ 
ທ່ີເໝາະສມົທກຸຢ່າງ, ຊຶ່ ງກາໍນດົໄວຢູ້່ໃນມາດຕາ 5 ບອກວາ່ [ໃຫມ້ກີານນາໍໃຊແ້ລະມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເປັນທາໍ 
ແລະສມົເຫດສມົຜນົ] ແລະໃນມາດຕາ 6 ເວ້ົາເຖງິ [ປດັໃຈທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊຢ້່າງເປັນທາໍແລະສມົເຫດ 
ສມົຜນົ], ໃນການປຶກສາຫາລືກບັປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເພ່ືອກາໍຈດັແລະຫລດຸຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍ 
ດ ັງ່ກາ່ວ, ຖາ້ເຫັນວາ່ເໝາະສມົກໃໍຫປຶ້ກສາເລ່ືອງບນັຫາຄາ່ຊດົເຊີຍ.”)  
 
51 ໂຄງການກບັຊໂີກໂວ-ນາຈມີາໂຣສ [Gabcikovo-Nagymaros Project] ລະຫວາ່ງຮງົກຣແີລະສະໂລວກັກ ີ
(Hungary/Slovakia), 1997 I.C.J. ໜາ້ 7, 54 ຫຍໍໜ້າ້ 78 (1997). 
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52 ໂຄງການກບັຊໂີກໂວ-ນາຈມີາໂຣສ [Gabcikovo-Nagymaros Project] ລະຫວາ່ງຮງົກຣແີລະສະໂລວກັກ ີ
(Hungary/Slovakia), 1997 I.C.J. ໜາ້ 56 ຫຍໍໜ້າ້ 85 (ເນັນ້ຕື່ ມ). 
53 ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ບດົທີ II, ອານມຸາດຕາ 8. 
 
54 ເບິ່ ງຕື່ ມ ກດົບດັໂລກກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ, ບດົທີ II ໜາ້ 11 (ເນັນ້ຕື່ ມ) (ສະແດງໃຫເ້ຫັນພາບກຽ່ວກບັຫລກັ 
ການນີອ້ກີຕື່ ມ “ຈະຕອ້ງມກີານຄວບຄມຸກດິຈະກາໍທ່ີອາດມຜີນົກະທບົຕ່ໍທາໍມະຊາດ, ແລະຈະຕອ້ງໃຫມ້ກີານ 
ໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊດີທ່ີີສດຸທ່ີມ ີເພ່ືອເຮັດໃຫຜ້ນົກະທບົບ່ໍດຢີ່າງໃຫຍຫ່ລວງນ ັນ້ໃຫມ້ໜີອ້ຍທ່ີສດຸ, ໂດຍສະເພາະ: (ກ) 
ຈະຕອ້ງຫລີກເວັນ້ກດິຈະກາໍທ່ີມແີນວໂນມ້ຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍທາໍມະຊາດຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດເອົາກບັຄືນມາ 
ໄດອ້ີກ; (ຂ) ຈະຕອ້ງດາໍເນນີການຕວດສອບຢ່າງລະອຽດລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍ ຊຶ່ ງມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະໃຫເ້ກດີ 
ຄວາມສຽ່ງຢ່າງໃຫຍຫ່ລວງຕ່ໍທາໍມະຊາດ; ຜູສ້ະໜບັສະໜນູພວກເຂົາເຈົາ້ຈະຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຜນົປະ 
ໂຫຍດທ່ີຄາດໄວນ້ ັນ້ ມຫີລາຍກວາ່ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຕ່ໍທາໍມະຊາດ, ແລະຖາ້ບ່ໍມຄີວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງ 
ຄບົຖວ້ນຕ່ໍຜນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຊີຶ່ ງອາດຈະເກດີຂຶນ້ນ ັນ້ແລວ້ ກບ່ໍໍຄວນໃຫດ້າໍເນນີກດິຈະກາໍເຫລ່ົານີ;້ (ຄ) ຈະຕອ້ງມ ີ
ການປະເມນີຜນົລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີຈະເກດີຕາມມາຈາກກດິຈະກາໍຊຶ່ ງອາດເປັນສິ່ ງລບົກວນທາໍມະຊາດ ແລະ 
ຈະຕອ້ງມກີານສຶກສາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມລວ່ງໜາ້ຢ່າງພຽງພໍກຽ່ວກບັໂຄງການພດັທະນາ, ແລະຖາ້ມກີານ 
ດາໍເນນີສິ່ ງເຫລ່ົານີ,້ ຈະຕອ້ງມກີານວາງແຜນແລະປະຕິບດັກດິຈະກາໍດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອໃຫຜ້ນົກະທບົທ່ີບ່ໍດຊີຶ່ ງອາດຈະ 
ເກດີຂຶນ້ໃຫມ້ໜີອ້ຍທ່ີສດຸ…”); ເດວດິ ເອ. ເວທີ, [David A. Wirth] ຖະແຫລງການຣໂິອກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະການພດັທະນາ: ໄປໜາ້ສອງບາດກາ້ວແລະຖອຍຫລງັໜ່ຶງບາດກາ້ວ, ຫລືທາງກງົກນັຂາ້ມ? 29 GA. L. 

REV. (ບ່ໍມກີານອາ້ງອີງພາຍໃນ) (ອະທິບາຍວາ່ “ວທີິການປ້ອງກນັລວ່ງໜາ້ໄວກ້ອ່ນມມີາແຕດ່ ັງ້ເດມີຢູ່ໃນແນວ 
ຄິດຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ອາດເປັນເພາະວາ່ການປ້ອງກນັໄວກ້ອ່ນແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຂອງພາລະໃນການ 

ພິສດູທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຕ ັງ້ຂຶນ້ວາ່ ການຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັການພດັທະນາສະເພາະນ ັນ້ຕອບສະໜອງຄວາມ 
ຕອ້ງການໃນປດັຈບຸນັ ໃນຂະນະດຽວກນັກເໍພ່ິງພໍໃຈກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເປັນຢູ່ ແລະຮກັສາຄວາມ 
ສາມາດຂອງຄນົຮຸນ່ອະນາຄດົ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ເອງ.” 
 
55 ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ໜາ້ 4. 
 
56 ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ໜາ້ 24. 
 
57 ມາດຕາ 59 ໃນລດັຖະທາໍມະນນູຂອງລາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ (1993, ດດັແກ ້1999) ບອກວາ່ 
“ລດັຈະຕອ້ງປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມແລະຄວາມສມົດນູຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະສາ້ງ 
ແຜນການບໍລິຫານຈດັການທ່ີແນນ່ອນກຽ່ວກບັດນິ, ນ ໍາ້, ອາກາດ, ລມົ, ທໍລະນສີາດ, ລະບບົນເິວດວທິະຍາ, 
ບ່ໍແຮ,່ ພະລງັງານ, ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟແລະແກສ, ຫິນແລະຊາຍ, ເພັດພອຍ, ປ່າໄມແ້ລະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສດັປ່າ, 
ປາແລະຊບັພະຍາກອນທາງນ ໍາ້.” 
 
58 ມາດຕາ 19 ໃນລດັຖະທາໍມະນນູຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (2003) ບອກວາ່   
“ໝດົທກຸອງົການຈດັຕ ັງ້ແລະພນົລະເມອືງທກຸຄນົຕອ້ງປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ຄື: ສິ່ ງທ່ີຢູ່ໜາ້ດນິ, ສິ່ ງທ່ີຢູ່ໃນພ້ືນດນິ, ປ່າໄມ,້ ສດັ, ແຫລງ່ນ ໍາ້ແລະຊ ັນ້ບນັຍາກາດ.” 
 
59 ຢູ່ໃນໝວດທີ 85 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູລາຊະອານາຈກັໄທ (2007) ບອກວາ່ “ລດັຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມນະ 
ໂຍບາຍການນາໍໃຊດ້ນິ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້…(5) ດາໍເນນີການສ ົ່ງເສີມ, 
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ການອານລຸກັແລະປກົປກັຮກັສາຄນຸນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ ອີງັຕາມຫລກັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ທງັຄວບ 

ຄມຸແລະກາໍຈດັມນົລະພິດຊຶ່ ງອາດຈະເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍສຂຸະພາບ, ອານາໄມ, ສະຫວດັດກີານແລະຄນຸນະພາບ 

ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນແລະອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ 

ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການກາໍນດົໃຊມ້າດຕະການຕາ່ງໆ.” ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ ໝວດ 73 (“ທກຸຄນົຈະຕອ້ງມໜີາ້ທ່ີເພ່ືອ… 

ອານລຸກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຕາມທ່ີກດົໝາຍໄດລ້ະບໄຸວ.້”) 
 
60 ຢູ່ໃນມາດຕາ 29 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູສາທາລະນະລດັສງັຄມົນຍິມົຫວຽດນາມ (1992, ດດັແກ ້2001) 
ບອກວາ່ “ອງົການຂອງລດັ…ແລະສວ່ນບກຸຄນົທງັໝດົຕອ້ງປະຕິບດັຕາມກດົລະບຽບຂອງລດັ ກຽ່ວກບັການ 

ນາໍໃຊຄ້ວາມອດຸມົສມົບນູຂອງທາໍມະຊາດຢ່າງມເີຫດຜນົ ແລະກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ການກະ 
ທາໍທກຸຢ່າງທ່ີມແີນວໂນມ້ຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມອດຸມົສມົບນູຂອງທາໍມະຊາດບກົແຫງ້ໄປ ແລະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ 

ໃຫແ້ກສ່ິ່ ງແວດລອ້ມແລວ້ ຈະຕອ້ງມກີານເກອືດຫາ້ມກດິຈະກາໍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຢ່າງເຄ່ັງຄດັ. 
 

61 ລະບຽບປະຕິບດັຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຂອງກາໍປເູຈຍສາໍລບັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກ 
ສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຮບູແບບຂໍຕ້ກົລງົ ເພ່ືອຕອບຄາໍຖາມໃຫແ້ກກ່ານປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້, ໜາ້ 3 (13 ເມສາ 
2011). 
 
62 ລະບຽບປະຕິບດັຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຂອງໄທສາໍລບັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກ 
ສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຮບູແບບຂໍຕ້ກົລງົ ເພ່ືອຕອບການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້, ໜາ້ 2 (ເມສາ 2011). 
 
63 ລະບຽບປະຕິບດັຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງຂອງຫວຽດນາມສາໍລບັເລ່ືອງການແຈງ້ເຕອືນ, ການປຶກ 
ສາຫາລືລວ່ງໜາ້ແລະຮບູແບບຂໍຕ້ກົລງົ ເພ່ືອຕອບການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜາ້, ໜາ້ 3 (15 ເມສາ 2011). 
 
64 ໂຄງການກບັຊໂີກໂວ-ນາຈມີາໂຣສ (ລະຫວາ່ງຮງົກຣແີລະສະໂລວກັກ)ີ ໜາ້ 81, ຫຍໍໜ້າ້ 152; ເບິ່ ງອີກຕື່ ມ 
ຫລກັການ 16 ຂອງຖະແຫລງການຣໂິອ (ຜູມ້ອີາໍນາດລະດບັຊາດຄວນ “ພະຍາຍາມສ ົ່ງເສີມເຮັດໃຫຄ້າ່ໃຊຈ້າ່ຍ 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິເປັນແບບສາກນົ, ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິວທີິການຊຶ່ ງ, 
ໂດຍຫລກັການແລວ້, ຜູທ່ີ້ກໍ່ມນົລະພິດຕອ້ງແບກຮບັມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍກຽ່ວກບັມນົລະພິດນ ັນ້ ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິຜນົ 
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົ ແລະບ່ໍໃຫກ້ະທບົກະເທືອນຕ່ໍການຄາ້ແລະການລງົທຶນລະຫວາ່ງປະເທດ.”) 
 
65 ຢູ່ໃນມາດຕາ 7 (ເນັນ້ຕື່ ມ) (ຝາ່ຍຕາ່ງໆຕກົລງົກນັວາ່ “ຈະໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທກຸວທີິເພ່ືອຫລີກລຽ່ງ, 
ເຮັດໃຫຜ້ນົກະທບົທ່ີອາດຈະມຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ ມໜີອ້ຍທ່ີສດຸແລະໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນລງົ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ປະ 
ລິມານແລະຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້, ສະພາບທາງນ ໍາ້ (ລະບບົນເິວດວທິະຍາ) ແລະຄວາມສມົດນູທາງດາ້ນນ ິ
ເວດວທິະຍາຂອງລະບບົນ ໍາ້ ຈາກການພດັທະນາແລະການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ ໍາ້ຢູ່ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ຫລືປ່ອຍນ ໍາ້ເສຍແລະບຽ່ງເບນການໄຫລຂອງນ ໍາ້. ຖາ້ວາ່ມກີານແຈງ້ເຕອືນໃຫປ້ະເທດໜ່ຶງຫລືຫລາຍປະເທດ 
ໂດຍມຫີລກັຖານຢືນຢນັທ່ີຖກືຕອ້ງແລະໃຊໄ້ດ ້ກຽ່ວກບັວາ່ຈະເກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫແ້ກ ່
ປະເທດໜ່ຶງຫລືຫລາຍປະເທດທ່ີຢູ່ລຽບຕາມແຄມນ ໍາ້ ຍອ້ນການນາໍໃຊຫ້ລືປ່ອຍນ ໍາ້ເສຍລງົສູນ່ ໍາ້ໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ແລວ້ ປະເທດນ ັນ້ຫລືປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງຢດຸເຊົາສິ່ ງທ່ີກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາ້ງເຖງິນ ັນ້ທນັທີທນັໃດ 
ຈນົກວາ່ຈະມກີານກາໍນດົສິ່ ງທ່ີກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍອີງຕາມມາດຕາ 8.” 
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66 ຢູ່ໃນມາດຕາ 7 (ເນັນ້ຕື່ ມ) (ຝາ່ຍຕາ່ງໆຕກົລງົກນັວາ່ “ຖາ້ຫາກຜນົກະທບົທ່ີເປັນອນັຕະລາຍນ ັນ້ກໍ່ ໃຫ ້
ເກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍຕ່ໍໜ່ຶງປະເທດຫລືຫລາຍປະເທດ ຍອ້ນການນາໍໃຊຫ້ລືປ່ອຍນ ໍາ້ເສຍລງົສູ ່
ແມນ່ ໍາ້ຂອງໂດຍປະເທດໃດໜ່ຶງຫລືຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ ຈະຕອ້ງກາໍນດົປດັໃຈທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ, 
ສາເຫດ, ລະດບັຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມເສຍຫາຍທ່ີປະເທດນ ັນ້ກໍ່ຂຶນ້ ໂດຍໃຫສ້ອດ 
ຄອ່ງກບັຫລກັການຂອງກດົໝາຍລະຫວາ່ງປະເທດວາ່ດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຂອງປະເທດ, ແລະເວ້ົາເຖງິແລະ 
ແກໄ້ຂບນັຫາທກຸຢ່າງ, ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນຄວາມຄິດເຫັນແລະຂໍພິ້ພາດໃນລກັສະນະເພ່ືອນມດິແລະ 
ຕາມເວລາ ແບບສນັຕິວທີິດ ັງ່ທ່ີບອກໄວຢູ້່ໃນມາດຕາ 34 ແລະ 35 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົນີ ້ແລະສອດຄອ່ງກບັກດົບດັ 
ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ.” 
 
67 ຄະນະກາໍມາທິການໂລກກຽ່ວກບັເຂື່ ອນ, ເຂື່ ອນແລະການພດັທະນາ: ໂຄງຮາ່ງໃໝສ່າໍລບັການຕດັສິນໃຈ, ໜາ້ 
229-230 (ພະຈກິ 2000) (ບ່ໍມໝີາຍເຫດພາຍໃນຢູ່ລຸມ່, ເນັນ້ຕື່ ມ). 
 
68 ອນັນີຍ້ງັສອດຄອ່ງກບັຫລກັການ 13 ຂອງຖະແຫລງການຣໂິອນາໍອີກ ຊຶ່ ງບອກວາ່: “ປະເທດຕາ່ງໆຈະຕອ້ງ 
ຮາ່ງກດົໝາຍແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບແລະຈາ່ຍຄາ່ຊດົເຊຍີໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ຮບັເຄາະຈາກມນົລະພິດແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ປະເທດຕາ່ງໆຍງັຈະຕອ້ງຮວ່ມມກືນັຢ່າງໄວວາແລະມຄີວາມມ◌່ງຸໝັນ້ 
ຫລາຍຂຶນ້ ໃນການຮາ່ງກດົໝາຍກຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບແລະຈາ່ຍຄາ່ຊດົເຊຍີອີກຕື່ ມ ສາໍລບັຜນົກະທບົ 
ທ່ີບ່ໍດເີກດີຈາກກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ພາຍໃນຂອບເຂດອາໍນາດຫລືຄວາມຄວບຄມຸຂອງຕນົທ່ີມຕ່ໍີເຂດທ່ີຢູ່ນອກເໜືອ 
ອາໍນາດຂອງຕນົ.” 
 
69 ກອງປະຊຸມວຽນນາກຽ່ວກບັກດົໝາຍຂອງສນົທິສນັຍາ, ມາດຕາ 26, 1155 U.N.T.S. ໜາ້ 331, ປະໄວສ້າໍ 
ລບັລງົລາຍເຊັນ 23 ພຶດສະພາ 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


