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ສາໍລບັການອອກຂາ່ວທນັທີ 

ອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ (MRC) ສະເຫນເີອົາໂຄງການດອນສາຫງົ ຂຶນ້ປຶກສາຫາລື
ໃນກອງປະຊຸມຂ ັນ້ລດັຖະມນົຕ ີ

 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 16 ມງັກອນ 2014 - ກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດຕ້ກົລງົ
ກນັໃນມືນ້ີວ້າ່ຈະນາໍສະເຫນຜີນົການປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກບັໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ດອນສາຫງົ ໄປຫາ 
ສະພາມນົຕອີງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ເຊິ່ ງເປັນການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ສງູລະດບັລດັຖະມນົຕ ີ ທ່ີປະກອບດວ້ຍ 
ບນັດາລດັຖະມນົຕວີາ່ການດາ້ນການຮກັສາແຫລງ່ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິ.  
ບນັດາສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການຮວ່ມຈາກທງັສີ່ ປະເທດ ໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມວາລະພິເສດ 
ທ່ີຈດັຂຶນ້ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ດອນສາຫງົ, ເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ. 
ໂດຍໃນວນັທ່ີ 30 ກນັຍາ 2013, ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດແ້ຈງ້ໄປຍງັອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC 
ຊາບກຽ່ວກບັການຕດັສນິໃຈ ທ່ີຈະດາໍເນນີການພດັທະນາໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ໄດຈ້ດັສ ົ່ງເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ 
ເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ເຊິ່ ງນອນຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນຂອງການແຈງ້ໃຫຊ້າບ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາລວ່ງຫນາ້ 
ແລະ ການຕກົລງົ (ຫລື PNPCA) ຂອງ ອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC. ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້, ກາໍປເູຈຍ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ຖະແຫລງວາ່: ໂຄງການນີ ້ ຕອ້ງໄປຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນການໃຫຄ້າໍປຶກສາລວ່ງຫນາ້. ສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການ
ແຈງ້ໃຫຊ້າບ ແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫດ້າໍເນນີການຈດັສ ົ່ງຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງໂຄງການໃຫແ້ກບ່ນັດາປະເທດທ່ີຖກືແຈງ້
ໃຫຊ້າບນ ັນ້, ແຕສ່າໍລບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການໃຫຄ້າໍປຶກສາລວ່ງຫນາ້ນ ັນ້ ແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານໃຫຄ້າໍປຶກສາຢາ່ງ
ເປັນທາງການ ແລະ ຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົດາ້ນວຊິາການນາໍອກີ. 
ຫລງັຈາກທ່ີໄດປຶ້ກສາຫາລືກນັ ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງ PNPCA ນ ັນ້, ກອງປະຊຸມ ບ່ໍສາມາດຕກົລງົເປັນເອກະພາບ
ກນັວາ່ ຈະນາໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອນໃດມາປະຕບິດັ ຕ່ໍກບັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ລະຫວາ່ງຂ ັນ້ຕອນຂອງການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ຫລື 
ຂ ັນ້ຕອນການໃຫຄ້າໍປຶກສາລວ່ງຫນາ້.    
ໂຄງການດອນສາຫງົ ແມນ່ຢູທ່ີ່ເມອືງໂຂງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກວມເອົາລາໍນ ໍາ້ ຮສູາຫງົ 
ເປັນຫນຶ່ ງໃນລາໍນ ໍາ້ທ່ີເກາະກຽ້ວກນັຂອງສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໃນຄວາມຍາວ 5 ກມ ເຊິ່ ງລາໍນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້
ຢູເ່ຫນອືຊາຍແດນລາວ-ກາໍປເູຈຍ ປະມານສອງກໂິລແມດັ. ໃນກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ທາງກາໍປເູຈຍ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ຢືນຢນັວາ່ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຕອ້ງດາໍເນນີການຕາມຂ ັນ້ຕອນການໃຫຄ້າໍປຶກສາລວ່ງຫນາ້. ພວກເຂົາ 
ມຄີວາມກງັວນົກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ຈາກໂຄງການ ຕ່ໍກບັເສ້ັນທາງການຍາ້ຍຖິ່ນຖານຕາມລະດກູານ
ຂອງປາ ເພາະວາ່ ຮສູາຫງົ ເປັນລາໍນ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍກບັການຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານຂອງປາ ໃນລະດແູລງ້. ສປປ ລາວ ຊີ້

ແຈງວາ່ຍງັມອີກີສອງສາຍນ ໍາ້ຄ:ື ຮສູາດາໍ ແລະ ຮຊູາ້ງເຝືອກ ທ່ີສາມາດຖກືນາໍໃຊເ້ປັນເສ້ັນທາງໃຫປ້າ ຍກົຍາ້ຍຖິ່ນ 
ທດົແທນໃຫແ້ກລ່າໍນ ໍາ້ຮສູາຫງົໄດ.້  
ຫວົຫນາ້ຄະນະຜູແ້ທນຂອງກາໍປເູຈຍ ໄດສ້ະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງຕ່ໍກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ໃນທນັທີຕ່ໍກບັເຂດຕາ່ງໆຂອງກາໍປເູຈຍ ທ່ີຢູລຸ່ມ່ລາໍນ ໍາ້.  
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ທາ່ນ ເຕ ນາວດຸ, ຫວົຫນາ້ຄະນະຜູແ້ທນກາໍປເູຈຍ ກາ່ວວາ່: “ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ເຫັນວາ່ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ບ່ໍ
ສມົບນູແບບ ແລະ ການສກຶສາຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ກໍ່ ບ່ໍກວມລວມເອົາປນັຫາຂາ້ມແດນຕາ່ງໆຢູໃ່ນປະເທດອື່ ນ ເຊ່ັນ: 
ປນັຫາທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ຢູກ່າໍປເູຈຍ”. ທາ່ນ ຍງັໄດກ້າ່ວຕື່ ມອກີວາ່: “ຖາ້ວາ່ລາໍນ ໍາ້ສາຍອື່ ນທ່ີມາທດົແທນ (ສາໍລບັການ
ຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານຂອງປາ) ຫາກບ່ໍເປັນໄປຕາມການທ່ີຄາດຄະເນໄວນ້ ັນ້, ເຂື່ອນດ ັງ່ກາ່ວ ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົ
ເຖງິຄວາມຫມ ັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງກາໍປເູຈຍ”. 
ປະເທດໄທ ກໍ່ສະແດງທດັສະນະແບບດຽວກນັ ດວ້ຍການສະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງຕ່ໍກບັຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ດາໍເນນີງານຂອງສາຍນ ໍາ້ສາຍອື່ ນທ່ີມາທດົແທນ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫຂໍ້ຄາໍປຶກສາຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິຕື່ ມອກີ 
ເພ່ືອຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ຕ່ໍກບັປນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ປນັຫາອື່ ນໆ ກອ່ນທ່ີໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  
ຄະນະຜູແ້ທນຂອງໄທ ກາ່ວວາ່: “ຝາ່ຍໄທ ຂໍແນະນາໍວາ່ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຕອ້ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ໃຫມ້ກີານໃຫ້
ຄາໍປຶກສາກນັຕື່ ມ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລືກນັ ລະຫວາ່ງຜູຖ້ຫືຸນ້ ແລະ ຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ”. 
ຄະນະຜູແ້ທນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມທີດັສະນະທ່ີເປັນຫວ່ງ ຕ່ໍກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ລວມທງັການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນ ໍາ້ ແລະ ການຕກົຕະກອນ. 
ທາ່ນ ດຣ. ເລ ດກຶ ຈງຸ, ຫວົຫນາ້ຄະນະຜູແ້ທນ ຫວຽດນາມ ກາ່ວວາ່: “ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໃຫທ້ດັສະນະວາ່ ມນັ
ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຢາ່ງຫນກັຫນວ່ງຕ່ໍກບັການປະມງົ. ຍກົຕວົຢາ່ງ: ລາໍນ ໍາ້ທ່ີປບັປ່ຽນໃຫມສ່າໍລບັການຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານ
ຂອງປາຢູຕ່ ົນ້ລາໍນ ໍາ້ ອາດບ່ໍສາມາດທດົແທນລາໍນ ໍາ້ ຮສູາຫງົ ໃນປະຈບຸນັໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີການ
ສກຶສາ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ທ່ີເກດີຈາກການສນູເສຍທາງການປະມງົ”.  
ແຕວ່າ່ ຄະນະຜູແ້ທນຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັຢືນຢນັ ແລະ ກາ່ວວາ່ຂ ັນ້ຕອນຂອງການແຈງ້ໃຫຊ້າບ ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ
ເຫມາະສມົແລວ້ ໃນການແຈງ້ໃຫແ້ກປ່ະເທດອື່ ນໆຮບັຮູ ້ກຽ່ວກບັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ເຊິ່ ງພວກເຂົາ ກາ່ວວາ່ ເຂື່ອນ
ດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍແມນ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າທ່ີຢູຕ່າມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມນັ. ຝາ່ຍ ລາວ ກາ່ວຕື່ ມວາ່: ໂຄງການ
ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະນາໍໃຊພ້ຽງແຕ ່15% ຂອງກະແສແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ຈະບ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທບົຫຍງັຕ່ໍກບັການໄຫລວຽນຂອງ
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  
ທາ່ນ ດຣ. ດາວວງົ ພອນແກວ້, ຫວົຫນາ້ຄະນະຜູແ້ທນ ສປປ ລາວ ກາ່ວວາ່: “ຮສູາຫງົ ແມນ່ລາໍນ ໍາ້ຕ ົນ້ຕໍຂອງ
ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານໃນລະດແູລງ້, ແຕວ່າ່ໃນຄວາມເປັນຈງິນ ັນ້ ຍງັມອີກີຫລາຍລາໍນ ໍາ້ ທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍຕ່ໍກບັການ
ຍາ້ຍຖິ່ນຖາມຂອງປາໃນລະດຝູນົ ແລະ ຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ ກໍ່ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່: ລາໍນ ໍາ້ອື່ ນ ກໍ່ສາມາດຖກືປບັ
ປ່ຽນ ເພ່ືອປບັປງຸການຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຖານຂອງປາ ໃຫດ້ຂີຶນ້ ເພ່ືອໃຫໃ້ຊໄ້ດທ້ງັສອງຊອ່ງທາງໃນຕະຫລອດປີ”. ທາ່ນ 
ຍງັກາ່ວຕື່ ມອກີວາ່: “ສປປ ລາວ ໄດດ້າໍເນນີການຢາ່ງໂປ່ງໃສ ແລະ ເຮັດທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງທ່ີກາໍນດົໄວພ້າຍໃຕຂ້ ັນ້
ຕອນຕາ່ງໆຂອງສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງສະບບັປີ 1995”. 
ກອງປະຊຸມວາລະພິເສດຂອງຄະນະກາໍມາທິການຮວ່ມໃນມືນ້ີ ້ໄດເ້ຕ້ົາໂຮມເອົາບນັດາສະມາຊກິຂອງ JC, ເຈົາ້ຫນາ້
ທ່ີອາວໂຸສຈາກປະເທດສະມາຊກິທງັສີ່ ປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິອາວໂຸສຂອງກອງເລຂາ MRC. 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ກຽ່ວກບັໂຄງການດອນສາຫງົ ແລະ ເອກະສານແຈງ້ໃຫຊ້າບຂອງ 
ສປປ ລາວ, ກະລນຸາເຂ້ົາໄປເບິ່ ງໄດທ່ີ້: http://www.mrcmekong.org/news‐and‐events/news/lao‐
pdr‐submits‐notification‐on‐don‐sahong‐hydropower‐project/ 
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        ເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ຫມາຍເຫດຈາກບນັນາທິການ:   
MRC ເປັນອງົການສາກນົ ທ່ີຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການຮວ່ມມ ື ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ 
ເຊິ່ ງປະເທດສະມາຊກິປະກອບດວ້ຍກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄະນະກາໍມາທິການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້
ຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ມາ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືນັ ລະຫວາ່ງບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຄະນະກາໍມາທິການ
ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ບ່ໍແມນ່ອງົການທ່ີອອກລະບຽບການ ຫລື ອງົການຂາ້ມຊາດໃດຫນຶ່ ງ.   
ເພ່ືອກາ້ວຂາ້ມສິ່ ງທາ້ທາຍດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ຄະນະກາໍມາທິການ ໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິທກຸຂງົເຂດ ລວມມກີານປະມງົແບບ
ຍນືຍງົ, ການກາໍນດົກາລະໂອກາດດາ້ນກະສກິາໍ, ການເກບັຮກັສາສດິເສລີພາບຂອງການພາທາງ, ການຄຸມ້ຄອງໄພ
ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການອະນລຸກັລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັຄາໍນງຶເຖງິບນັດາຜນົກະທບົໃນ
ອະນາຄດົ ທ່ີອາດເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີຮນຸແຮງກວາ່ເກົ່ າ, ໄພແຫງ້ແລງ້ທ່ີແກຍ່າວເວລາອອກໄປ ແລະ ລະດບັນ ໍາ້ທະ
ເລ ທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍນ ັນ້, ທາງ 
ອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ແນໃ່ສອ່າໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຈລະຈາກນັໃນວງົກວາ້ງ ລະຫວາ່ງ
ພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການສງັຄມົຕາ່ງໆ.  
ກອງເລຂາ MRC ໄດສ້ະຫນອງການບໍລິການດາ້ນວຽກງານບໍລິຫານ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະ ດາ້ນເຕັກນກິ ແກ່
ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ. ກອງເລຂາ ຍງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັກອງປະຊຸມລະດບັພາກພ້ືນ ໃຫແ້ກ່
ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາດາ້ນເຕັກນກິ ກຽ່ວກບັການວາງແຜນຮວ່ມກນັ, ການປະສານງານ 
ແລະ ການຮວ່ມມກືນັ. ທາງກອງເລຂາ ຍງັເຮັດວຽກຢາ່ງໄກຊ້ດິກບັບນັດາອງົການຜູປ້ະສານງານຈາກສີ່ ປະເທດ
ສະມາຊກິ ເຊ່ັນ: ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງແຫງ່ຊາດ (NMCs) ແລະ ຫນວ່ຍງານອື່ ນໆຈາກປະເທດ
ສະມາຊກິ. ປະຈບຸນັນີ,້ ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາຊນົ ຈນີ ແລະ ສະຫະພາບ ມຽນມາ ກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາເປັນຄູ່
ຮວ່ມເຈລະຈາກບັ ອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ແລວ້.  
  
ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ:  
ທາ່ນ ສລຸະສກັ ກາ້ຫານ, ພະນກັງານຕດິຕ່ໍສື່ ສານ, ສາໍນກັງານກອງເລຂາ ຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ໂທ: +856 20 555 28726  
ອເີມວ: Surasak@mrcmekong.org  
 
 


