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ບັນດາຜ ຕ້ດິຕາມແມນ່ ໍ້າຂອງ ໄດລ້າຍງານ ຜນົການສງັເກດການເບ ື້ອງຕົື້ນ ກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົ
ຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟາ້ 
 
 

ທີື່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ22 ສງິຫາ 2022 - ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບເບ ື້ອງຕົື້ນ ຂອງບົດລາຍງານສະບັບໜ ື່ງ
ຂອງ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດໃ້ຫ້ຮ ້ວ່າ ໂຄງການພະລັງງານ
ທາງນ ໍ້າ 2 ໂຄງການ ລຽບຕາມແມ່ນ ໍ້າທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບ ການໄຫຼຂອງນ ໍ້າ
, ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ ເຊິື່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ ຢ ູ່ໃນລະດັບປານກາງ. 
 

ທີມງານນານາຊາດ  ທີື່ເຮັດວຽກໃຫ້ ແຜນງານຕິດຕາມສິື່ງແວດລອ້ມຮ່ວມ (JEM) ຂອງ ຄມສ ໄດ້ທົດສອບ ຂະບວນການຕິດຕາມ
ສະພາບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໂດຍການວັດແທກ 5 ຕົວຊີື້ວັດຕົື້ນຕ ຂອງ ຄ : ອຸທົກກະສາດ, ຕະກອນ, ຄຸນ
ນະພາບນ ໍ້າ, ນິເວດວິທະຍາທາງນ ໍ້າ ແລະ ການປະມົງ ໃນໄລຍະຫນ ື່ງປທີີື່ຜ່ານມາ. ຈາກຂ ໍ້ມ ນຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ
ການຕິດຕາມດັັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຫນ ື່ງປີ ຖ ວາ່ຍງັໄວຫາຼຍໂພດ ທີື່ຈະສະຫຼຼຸບຜົນຕ່າງໆໄດ.້ 
 
ໂດຍການທົດສອບສິື່ງດັັ່ງກາ່ວມານີື້ ຢ ູ່ໂຄງການພະລັງງານທາງນ ໍ້າ 2 ແຫ່ງ ທີື່ຂ້ອນຂາ້ງໃໝ່ ກ ໍ່ຄ  ໂຄງການດອນສະໂຮງ ແລະ 
ໂຄງການໄຊຍະບ ລີ ນັື້ນ, ຄມສ ມີເປ ົ້າໝາຍເພ ື່ອສ້າງ ວທິີການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະຖານການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ໃຫ້ແກບ່ັນດາຜ ້ພະລິດພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ລຽບຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໄດປ້ະຕິບັດຕາມ ໃນອະນາຄົດ. 
 
ໃນຈ ານວນ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີື່ພົື້ນເດັັ່ນທີື່ສຸດນັື້ນ, ທມີງານຕິດຕາມ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ລັກສະນະຂອງປະລມິານນ ໍ້າໄຫຼ ໂດຍລວມແລ້ວ 
ບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງ. ສຸຂະພາບດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີື້ ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບ “ດີ” ຢ ູ່ເຂດເທິງເຂ ື່ອນ, ຢ ູ່ໃນລະດັບ “ປານ
ກາງ” ໃນເຂດກັກຂັງນ ໍ້າຂອງເຂ ື່ອນ ແລະ ຢ ູ່ໃນລະດັບ “ປານກາງ” ຢ ູ່ເຂດລຸ່ມເຂ ື່ອນຂອງທງັສອງເຂ ື່ອນນັື້ນ. ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຍງັຄົງຢ ູ່
ໃນ “ເກນທີື່ເປັນມິດຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ”. ໃນເຂດກັກຂັງນ ໍ້າຂອງເຂ ື່ອນນັື້ນ ບ ໍ່ປາກົດມີຫັຼກຖານສະແດງເຖິງ ຊັື້ນນ ໍ້າ ເຊິື່ງສາມາດ
ກະທົບຕ ໍ່ກັບ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ ການປະມົງ. ຫັຼງຈາກທີື່ ນ ໍ້າໄຫຜ່ຼານເຂ ື່ອນເລົັ່ານັື້ນແລ້ວ, “ມັນມຫັຼີກຖານໜ້ອຍດຽວ ທີື່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປູ່ຽນແປງໃນທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າຢ ູ່ເຂດລຸມ່ເຂ ື່ອນ”. 
 
ບັນດາຜ ້ຕິດຕາມ ຍັງໄດ້ກວດພົບ ລະດັບນ ໍ້າທີື່ຂ ື້ນລງົແຕ່ລະວັນ ຢ ູ່ເຂດລຸ່ມເຂ ື່ອນໂຄງການໄຊຍະບ ລີ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງອາດກະທົບ
ກັບ ລະບົບນິເວດວທິະຍາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສິື່ງດັັ່ງກາ່ວມານີື້ ບ ໍ່ໄດ້ເກີດຂ ື້ນຢ ູ່ ເຂດລຸ່ມເຂ ື່ອນດອນສະໂຮງ. ທີມງານຕິດຕາມ
ສິື່ງແວດລ້ອມຮວ່ມ ຍງັໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງ ລັກສະນະໜ ື່ງ ທີື່ໄດ້ເລີື້ມຂ ື້ນ ໃນປີ 2018 ຄ : ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕະກອນ ແລະ 
ປະລມິານຂອງຕະກອນ ຫຼຼຸດລົງ ເຊິື່ງເປັນຕະກອນ ທີື່ພັດພາເອົາ ສານອາຫານລ ໍ່ລຽ້ງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຄມຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້າ ໝັື້ນທ່ຽງ. 
ນອກຈາກນັື້ນແລ້ວ, ການຫຼຼຸດລງົ ດັັ່ງກ່າວມານີື້ “ຍງັອາດເປັນຍ້ອນ ການກັກເກັບຕະກອນ ຂອງບັນດາໂຄງການພະລງັງານນ ໍ້າ ທງັຢ ູ່
ລຽບຕາມ ແມ່ນ ໍ້າສາຂາ ແລະ ແມນ່ ໍ້າສາຍຫັຼກ”. 
 
ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ທີມງານນີື້ ຍງັໄດສັ້ງເກດເຫັນເຖິງ ການປູ່ຽນແປງບາງອັນ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາ ຢ ູ່ເຂດເທງິເຂ ື່ອນ
ໄຊຍະບ ລ ີເຊິື່ງມີລະດັບຄງົທີື່ ແຕ່ປີ 2017 ເຖິງປ ີ2019 ແຕ່ວ່າ ຫຼຼຸດລົງ ໃນປ ີ2020. ຢ ູ່ເຂດລຸ່ມອ່າງເກັບນ ໍ້ານັື້ນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ



ຂອງປາ ແມ່ນຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ, ການຫາປາ ປາກົດວ່າຄງົທີື່ ເຊິື່ງມມີ ນຄ່າສ ງສຸດ ໃນປີ 2017, ມມີ ນຄ່າ
ຕ ໍ່າລງົ ໃນລະຫວ່າງປ ີ 2018-2019 ແລະ ສ ງຂ ື້ນອີກເທ ື່ອໜ ື່ງ ໃນປີ 2020. ເຂດອອ້ມແອ້ມເຂ ື່ອນດອນສະໂຮງນັື້ນ, ບັນດາຜ ້
ຕິດຕາມ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເຂົື້າໃຈຍາກ ກ ໍ່ຄ ວາ່: ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີນັື້ນ, ການຫາປາ ໄດ້ຫຼຼຸດລງົ ໃນເຂດພາກເໜ ອ
ຂອງປະເທດກ າປ ເຈຍ ແຕ່ເຫັນວ່າ ມັນເພີື່ມຂ ື້ນ ຢ ູ່ເຂດທາງລຸມ່ເຂ ື່ອນ ທີື່ຕິດຈອດກັບເຂ ື່ອນນັື້ນ. 
 
ເຖິງຢູ່າງນັື້ນກ ໍ່ຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບເລົັ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຮອບວຽນການຕິດຕາມ ຮອບວຽນດຽວ; ສະນັື້ນ ທີມງານຕິດຕາມ
ສິື່ງແວດລ້ອມຮວ່ມ ຈ ື່ງແນະນ າໃຫ້ຕິດຕາມ ໃນໄລຍະສອງ-ສາມປຕີ ໍ່ໄປ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ “ບົດສະຫຼຼຸບທີື່ໜັກແໜ້ນ” ກຽ່ວກັບ ຜົນກະທົບ
ຂອງ ການພັດທະນາພະລງັງານທາງນ ໍ້າ ແລະ ຄວາມກົດດັນອ ື່ນໆຈາກມະນຸດ. 
 
“ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົື້າໃຈເຖິງ ຂອບເຂດຂອງບັນຫາທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊອກຫາວິທກີານທີື່ມປີະສິດທິພາບທີື່ສຸດ ເພ ື່ອ
ວັດແທກມັນ” ກາ່ວໂດຍ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ. “ເຖິງແມ່ນວາ່ ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ກາ່ວເຖິງ 
ຜົນກະທົບຈ ານວນໜ ື່ງ ຈາກການຜະລິດພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າ ມັນໄວໂພດທີື່ຈະກ່າວອ້າງວ່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດ ເກີດ
ຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ. ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາອ ື່ນໆ ກ ໍ່ເປັນປັດໄຈໜ ື່ງເຊັັ່ນກັນ”. 
 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ສະບັບນີື້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງ 
ຄມສ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ກ ໍ່ຄ  ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພ ື່ອ 
ຊອກຫາຈຸດສົມດ ນ: ລະຫວາ່ງ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ຈາກພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງອຸດສາຫະກ ານີື້ ຕ ໍ່ກັບ ບ ໍ່ສະເພາະແຕ່ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມເທົັ່ານັື້ນ ແຕ່ຍງັຕ ໍ່ກັບ ຄອບຄວົຊາວປະມງົ ແລະ ຊາວກະສິກອນ 
ຫຼາຍລາ້ນຄອບຄົວ ທີື່ເພິື່ງພາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເພ ື່ອຫາລຽ້ງຊວີິດຂອງພວກເຂົາ. 
 
ສ າລັບ ໂຄງການທົດລອງຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມນີື້, ທມີງານຜ ້ຕິດຕາມທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ທົດລອງ ຂະບວນການຂອງພວກເຂາົ 
ເປັນເວລາປະມານໜ ື່ງປີ ຫຼງັຈາກທີື່ ພະຍາດໂຄວິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ. ບົດລາຍງານຂອງພວກເຂາົ ອາດຈະກາຍມາ
ເປັນ ພ ື້ນຖານສ າລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ ໃນອະນາຄົດ. ດັັ່ງທີື່ື່ບົດລາຍງານເອງ ໄດ້ລະບຸໄວ້ນັື້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກ
ເຂົາ ສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ກບັ ບັນດາໂຄງການພະລງັງານທາງນ ໍ້າ ໃນອະນາຄົດ ໃນທາງດ້ານ “ການກ ານົດຈຸດກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການອອກ
ແບບ, ການພະຍາກອນ ການປູ່ຽນແປງ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການດ າເນີນງານຂອງໂຄງການ, ການພັດທະນາ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການປະ
ເມີນ ມາດຕະຖານຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ”. ນອກຈາກນັື້ນແລ້ວ, ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນ “ພ ື້ນຖານສ າລັບ ການ
ສົນທະນາໃນທາງສ້າງສັນ” ລະຫວ່າງ ບັນດາຊຼຸມຊົນແຄມຝັັ່ງນ ໍ້າ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ຄມສ. 
 
ໃນຈ ານວນ ບັນດາຄ າແນະນ າ ຫຼາຍສິບຂ ໍ້ ສ າລັບ ຄມສ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາຜ ້ພະລິດພະລັງງານທາງນ ໍ້ານັື້ນ, ບົດ
ລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ແນະນ າໃຫຫຼ້ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບດ້ານ ອທຸົກກະສາດ, ຕະກອນ ແລະ ການປະມງົ. ພວກເຂາົຄວນຮ່ວມກັນ 
ນ າສະເໜີ “ເປ ົ້າໝາຍ ຫຼ  ຂ ໍ້ຈ າກດັ ຕ ໍ່ກັບ ອັດຕາຂອງການປູ່ຽນແປງລະດັບນ ໍ້າ” ໃນລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ; ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບສ ື່ສານ-
ແຈ້ງເຕ ອນສ ນກາງ; ຮ່ວມກັນເປດີປະຕ ປູ່ອຍນ ໍ້າລະດັບຕ ໍ່າ ສ າລັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ ແລະ ໃນກ ລະນີຂອງດອນສະໂຮງນັື້ນ 
ໃຫ້ລອກຄອງທາງເຂົື້າຂອງທາງຜ່ານຂອງປາ ໃຫ້ເລິກລົງ ແລະ ປັບປຸງຄອງນ ໍ້າຂອງມັນ. 
 
ສ າລັບໂຄງການໃນອະນາຄົດນັື້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ຮຽກຮອ້ງເຖິງ “ການຕິດຕາມນ ໍ້າ ຢູ່າງເປນັລະບົບ ໃນທກຸໆໄລຍະຂອງ 
ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການດ າເນີນງານ ຜະລິດພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ເພ ື່ອວ່າຈະສາມາດດ າເນີນການ ຢູ່າງເໝາະສົມ ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາບຄຸນ
ນະພາບນ ໍ້າ ເກີດບ ໍ່ດີຂ ື້ນ”. 
 

https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/pr-07062022/
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/leaflet/Jem-factsheet.pdf


 
ຄມສ ຍັງກ າລງັສົນທະນາກຽ່ວກບັ ວິທທີີື່ຈະລວມເອົາການຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ເຂົື້າເປັນສ່ວນຫນ ື່ງໃນ ຕາໜ່າງຕິດຕາມ
ແມ່ນ ໍ້າຫັຼກ ທີື່ຫາກ ໍ່ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນມາໃໝ່ນັື້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນດ້ານ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ, ການລາຍງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຮ ບ
ແບບໃໝ່ ເຊິື່ງມີຄວາມສ າຄັນ ເພ ື່ອປ ກປ້ອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  
 
ຂ ໍ້ມ ນສ າລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈດັຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ລະດບັພາກພ ື້ນ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັື້ງຂ  ື້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ 

ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັັ່ງກ່າວນີື້ ເຮດັໜ້າທີື່ເປນັກນົໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  ກຽ່ວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສ ນ
ກາງຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເພ ື່ອການພັດທະນາຢູ່າງຍ ນຍົງ ໃນພາກພ ື້ນນີື້. 
 
ຖາ້ຕອ້ງການຂ ໍ້ມ ນເພີື້ມຕ ື່ມ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ຜ ຊ້່ຽວຊານດ້ານ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມ ຖ : +856-20-77779168  
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