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ື່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 - ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົື້ນ ຂອງບົດລາຍງານສະບັບໜື່ງ
ຂອງ ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ໂຄງການພະລັງງານ
ທາງນໍ້າ 2 ໂຄງການ ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າທີື່ມີຄວາມສາຄັນທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ັບ ການໄຫຼຂອງນໍ້າ
, ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ ເຊິື່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ ຢໃູ່ ນລະດັບປານກາງ.
ທີມງານນານາຊາດ ທີື່ເຮັດວຽກໃຫ້ ແຜນງານຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ (JEM) ຂອງ ຄມສ ໄດ້ທົດສອບ ຂະບວນການຕິດຕາມ
ສະພາບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຂອງແມ່ນາໍ້ ຂອງ ໂດຍການວັດແທກ 5 ຕົວຊີື້ວັດຕົື້ນຕຂອງ ຄ: ອຸທົກກະສາດ, ຕະກອນ, ຄຸນ
ນະພາບນໍ້າ, ນິເວດວິທະຍາທາງນາໍ້ ແລະ ການປະມົງ ໃນໄລຍະຫນງື່ ປີທີື່ຜ່ານມາ. ຈາກຂໍ້ມນຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມ ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ
ການຕິດຕາມດັັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຫນື່ງປີ ຖວ່າຍັງໄວຫຼາຍໂພດ ທີື່ຈະສະຫຼຼຸບຜົນຕ່າງໆໄດ້.
ໂດຍການທົດສອບສິື່ງດັັ່ງກ່າວມານີື້ ຢູ່ໂຄງການພະລັງງານທາງນໍ້າ 2 ແຫ່ງ ທີຂ
ື່ ້ອນຂ້າງໃໝ່ ກຄ
ໍ່ ໂຄງການດອນສະໂຮງ ແລະ
ໂຄງການໄຊຍະບລີ ນັື້ນ, ຄມສ ມີເປົ້າໝາຍເພອ
ື່ ສ້າງ ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະຖານການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍ່ສງິື່ ແວດລ້ອມ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜ້ພະລິດພະລັງງານທາງນໍ້າ ລຽບຕາມລາແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ໃນອະນາຄົດ.
ໃນຈານວນ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີື່ພົື້ນເດັນ
ັ່ ທີື່ສຸດນັື້ນ, ທີມງານຕິດຕາມ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ລັກສະນະຂອງປະລິມານນໍ້າໄຫຼ ໂດຍລວມແລ້ວ
ບໍ່ມີການປູ່ຽນແປງ. ສຸຂະພາບດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີື້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ “ດີ” ຢູ່ເຂດເທິງເຂື່ອນ, ຢູ່ໃນລະດັບ “ປານ
ກາງ” ໃນເຂດກັກຂັງນາໍ້ ຂອງເຂອ
ື່ ນ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບ “ປານກາງ” ຢູ່ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນຂອງທັງສອງເຂອ
ື່ ນນັື້ນ. ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຍັງຄົງຢູ່
ໃນ “ເກນທີື່ເປັນມິດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ”. ໃນເຂດກັກຂັງນາໍ້ ຂອງເຂື່ອນນັື້ນ ບປ
ໍ່ າກົດມີຫຼັກຖານສະແດງເຖິງ ຊັື້ນນໍ້າ ເຊິື່ງສາມາດ
ກະທົບຕໍ່ກັບ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ການປະມົງ. ຫຼັງຈາກທີື່ ນໍ້າໄຫຼຜ່ານເຂື່ອນເລົັ່ານັື້ນແລ້ວ, “ມັນມີຫຼັກຖານໜ້ອຍດຽວ ທີື່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປູ່ຽນແປງໃນທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບນໍ້າຢູ່ເຂດລຸມ
່ ເຂື່ອນ”.
ບັນດາຜ້ຕິດຕາມ ຍັງໄດ້ກວດພົບ ລະດັບນໍ້າທີື່ຂື້ນລົງແຕ່ລະວັນ ຢູ່ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນໂຄງການໄຊຍະບລີ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງອາດກະທົບ
ກັບ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິງື່ ດັັ່ງກ່າວມານີື້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນດອນສະໂຮງ. ທີມງານຕິດຕາມ
ສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງ ລັກສະນະໜື່ງ ທີື່ໄດ້ເລີື້ມຂື້ນ ໃນປີ 2018 ຄ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕະກອນ ແລະ
ປະລິມານຂອງຕະກອນ ຫຼຼຸດລົງ ເຊິື່ງເປັນຕະກອນ ທີື່ພັດພາເອົາ ສານອາຫານລໍ່ລຽ້ ງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຄມຝັັ່ງແມ່ນໍ້າ ໝັື້ນທ່ຽງ.
ນອກຈາກນັື້ນແລ້ວ, ການຫຼຼຸດລົງ ດັັ່ງກ່າວມານີື້ “ຍັງອາດເປັນຍ້ອນ ການກັກເກັບຕະກອນ ຂອງບັນດາໂຄງການພະລັງງານນໍ້າ ທັງຢູ່
ລຽບຕາມ ແມ່ນໍ້າສາຂາ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ”.
ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ທີມງານນີື້ ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງ ການປູ່ຽນແປງບາງອັນ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາ ຢູ່ເຂດເທິງເຂື່ອນ
ໄຊຍະບລີ ເຊິື່ງມີລະດັບຄົງທີື່ ແຕ່ປີ 2017 ເຖິງປີ 2019 ແຕ່ວ່າ ຫຼດ
ຼຸ ລົງ ໃນປີ 2020. ຢູ່ເຂດລຸ່ມອ່າງເກັບນໍ້ານັື້ນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງປາ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບສງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ, ການຫາປາ ປາກົດວ່າຄົງທີື່ ເຊິື່ງມີມນຄ່າສງສຸດ ໃນປີ 2017, ມີມນຄ່າ
ຕໍ່າລົງ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2019 ແລະ ສງຂື້ນອີກເທື່ອໜງື່ ໃນປີ 2020. ເຂດອ້ອມແອ້ມເຂອ
ື່ ນດອນສະໂຮງນັື້ນ, ບັນດາຜ້
ຕິດຕາມ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເຂົື້າໃຈຍາກ ກໍ່ຄວ່າ: ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີນັື້ນ, ການຫາປາ ໄດ້ຫຼຼຸດລົງ ໃນເຂດພາກເໜອ
ຂອງປະເທດກາປເຈຍ ແຕ່ເຫັນວ່າ ມັນເພີື່ມຂື້ນ ຢູ່ເຂດທາງລຸມ
່ ເຂື່ອນ ທີື່ຕິດຈອດກັບເຂອ
ື່ ນນັື້ນ.
ເຖິງຢູ່າງນັື້ນກໍ່ຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບເລົັ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຮອບວຽນການຕິດຕາມ ຮອບວຽນດຽວ; ສະນັື້ນ ທີມງານຕິດຕາມ
ສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ຈື່ງແນະນາໃຫ້ຕິດຕາມ ໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ “ບົດສະຫຼຼຸບທີໜ
ື່ ັກແໜ້ນ” ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ
ຂອງ ການພັດທະນາພະລັງງານທາງນໍ້າ ແລະ ຄວາມກົດດັນອື່ນໆຈາກມະນຸດ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົື້າໃຈເຖິງ ຂອບເຂດຂອງບັນຫາທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊອກຫາວິທກ
ີ ານທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບທີື່ສຸດ ເພື່ອ
ວັດແທກມັນ” ກ່າວໂດຍ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ. “ເຖິງແມ່ນວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ກາ່ ວເຖິງ
ຜົນກະທົບຈານວນໜື່ງ ຈາກການຜະລິດພະລັງງານທາງນາໍ້ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າ ມັນໄວໂພດທີື່ຈະກ່າວອ້າງວ່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດ ເກີດ
ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາອື່ນໆ ກໍ່ເປັນປັດໄຈໜງື່ ເຊັັ່ນກັນ”.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ສະບັບນີື້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງ
ຄມສ ເຊິື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ກໍ່ຄ ປະເທດກາປເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອ
ຊອກຫາຈຸດສົມດນ: ລະຫວ່າງ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ຈາກພະລັງງານທາງນໍ້າ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງອຸດສາຫະການີື້ ຕໍ່ກັບ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມເທົັ່ານັື້ນ ແຕ່ຍງັ ຕໍ່ກັບ ຄອບຄົວຊາວປະມົງ ແລະ ຊາວກະສິກອນ
ຫຼາຍລ້ານຄອບຄົວ ທີື່ເພິື່ງພາແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຫາລ້ຽງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ສາລັບ ໂຄງການທົດລອງຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມນີື້, ທີມງານຜ້ຕິດຕາມທີື່ຫາຼ ກຫຼາຍ ໄດ້ທົດລອງ ຂະບວນການຂອງພວກເຂົາ
ເປັນເວລາປະມານໜື່ງປີ ຫຼງັ ຈາກທີື່ ພະຍາດໂຄວິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ. ບົດລາຍງານຂອງພວກເຂົາ ອາດຈະກາຍມາ
ເປັນ ພື້ນຖານສາລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ ໃນອະນາຄົດ. ດັັ່ງທີື່ບົດລາຍງານເອງ ໄດ້ລະບຸໄວ້ນັື້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກ
ເຂົາ ສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ກບ
ັ ບັນດາໂຄງການພະລັງງານທາງນາໍ້ ໃນອະນາຄົດ ໃນທາງດ້ານ “ການການົດຈຸດກໍ່ສ້າງ ແລະ ການອອກ
ແບບ, ການພະຍາກອນ ການປູ່ຽນແປງ ທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບ ການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ, ການພັດທະນາ, ການນາໃຊ້ ແລະ ການປະ
ເມີນ ມາດຕະຖານຫຼຼຸດຜ່ອນ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງ”. ນອກຈາກນັື້ນແລ້ວ, ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນ “ພື້ນຖານສາລັບ ການ
ສົນທະນາໃນທາງສ້າງສັນ” ລະຫວ່າງ ບັນດາຊຼຸມຊົນແຄມຝັັ່ງນາໍ້ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ຄມສ.
ໃນຈານວນ ບັນດາຄາແນະນາ ຫຼາຍສິບຂໍ້ ສາລັບ ຄມສ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາຜ້ພະລິດພະລັງງານທາງນໍ້ານັື້ນ, ບົດ
ລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ແນະນາໃຫ້ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບດ້ານ ອຸທົກກະສາດ, ຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ. ພວກເຂົາຄວນຮ່ວມກັນ
ນາສະເໜີ “ເປົ້າໝາຍ ຫຼ ຂໍ້ຈາກັດ ຕໍ່ກັບ ອັດຕາຂອງການປູ່ຽນແປງລະດັບນໍ້າ” ໃນລາແມ່ນໍ້າຂອງ; ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບສື່ສານແຈ້ງເຕອນສນກາງ; ຮ່ວມກັນເປີດປະຕປູ່ອຍນາໍ້ ລະດັບຕາໍ່ ສາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ ແລະ ໃນກລະນີຂອງດອນສະໂຮງນັື້ນ
ໃຫ້ລອກຄອງທາງເຂົາື້ ຂອງທາງຜ່ານຂອງປາ ໃຫ້ເລິກລົງ ແລະ ປັບປຸງຄອງນາໍ້ ຂອງມັນ.
ສາລັບໂຄງການໃນອະນາຄົດນັື້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງ “ການຕິດຕາມນໍ້າ ຢູ່າງເປັນລະບົບ ໃນທຸກໆໄລຍະຂອງ
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດາເນີນງານ ຜະລິດພະລັງງານທາງນໍ້າ ເພື່ອວ່າຈະສາມາດດາເນີນການ ຢູ່າງເໝາະສົມ ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາບຄຸນ
ນະພາບນໍ້າ ເກີດບໍ່ດີຂື້ນ”.

ຄມສ ຍັງກາລັງສົນທະນາກ່ຽວກັບ ວິທທ
ີ ີື່ຈະລວມເອົາການຕິດຕາມສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ເຂົາື້ ເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນ ຕາໜ່າງຕິດຕາມ
ແມ່ນໍ້າຫຼັກ ທີື່ຫາກໍ່ສ້າງຕັື້ງຂື້ນມາໃໝ່ນັື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ ການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ, ການລາຍງານ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງຮບ
ແບບໃໝ່ ເຊິື່ງມີຄວາມສາຄັນ ເພອ
ື່ ປກປ້ອງແມ່ນາໍ້ ຂອງ.

ຂໍ້ມນສາລັບບັນນາທິການຂ່າວ:
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາຫາລ ແລະ ການຮ່ວມມລະດັບພາກພນ
ື້ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັື້ງຂື້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກາປເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ
ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັັ່ງກ່າວນີື້ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສນ
ກາງຄວາມຮ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພື່ອການພັດທະນາຢູ່າງຍນຍົງ ໃນພາກພື້ນນີື້.
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ື້ ຕມ
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ກອງເລຂາ ຄະນະກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
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