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ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ 
ບດົອອກຂາ່ວ 

ໃນວນັທ່ີ 3 ຕລຸາ 2013, ຢູທ່ີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ມລີາຍງານວາ່ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັສ ົ່ງ
ຫນງັສແືຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບ ກຽ່ວກບັ ໂຄງການສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ດອນສາຫງົ - ລດັຖະບານລາວໄດແ້ຈງ້
ໃຫແ້ກ ່ ຄະນະກາໍມະການແມນ່ ໍາ້ຂອງ (MRC) ຊາບກຽ່ວກບັການຕດັສນິໃຈ ທ່ີຈະດາໍເນນີການພດັທະນາ
ໂຄງການ ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ດອນສາຫງົ ຢູທ່ີ່ເຂດສີ່ ພນັດອນ ພາກໃຕ ້ຂອງປະເທດລາວ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ແບບຕດັລາໍນ ໍາ້ ໂດຍບ່ໍມອີາ່ງເກບັນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຈະທາໍການຜະລິດກະແສໄຟ ຕະຫລອດປີ ແລະ ສາມາດ
ຜະລິດກະແສໄຟ ໄດ ້260 ກໂິລວດັ.  
 
ໃນຫນງັສແືຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບ ທ່ີຈດັສ ົ່ງໃຫກ້ອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ແລະ ໃນ
ວນັທ່ີ 30 ກນັຍາ 2013, ສປປ ລາວ ຍງັໄດສ້ະຫນອງບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແບບຄບົຊຸດ ເຊິ່ ງປະກອບ
ດວ້ຍບດົປະເມນີຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ ແລະ ບດົສກຶສາຜນົກະທບົ ດາ້ນ
ການປະມງົ ເຊິ່ ງຈະຖກືຈດັສ ົ່ງຕ່ໍ ໃຫແ້ກ ່ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຄະນະກາໍມາທິການ MRC ອື່ ນໆ ຄ:ື ປະ
ເທດກາໍປເູຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.  
 
ອງີຕາມການແຈງ້ຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ, ການກໍ່ສາ້ງໂຄງການນີ ້ ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ໃນເດອືນພະຈກິ 2013 
ແລະ ຈະສາໍເລັດໃນເດອືນກມຸພາ 2018. ໂດຍຈະເລ່ີມຕ ົນ້ຜະລິດກະແສໄຟ ເພ່ືອຈາໍຫນາ່ຍ ໃນເດອືນ
ພຶດສະພາ 2018. ພະລງັງານທງັຫມດົທ່ີຜະລິດໄດຈ້າກໂຄງການນີ ້ຈະສ ົ່ງຂາຍໃຫແ້ກກ່ານຊມົໃຊ ້ພະລງັງານ
ແຫງ່ຊາດ ໂດຍຂາຍໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັໄຟຟ້າລາວ (EDL) ເພ່ືອຕອບສະຫນອງ ຄວາມຕອ້ງການພະລງັງານ ພາຍ
ໃນປະເທດທ່ີເພ່ີມຂຶນ້.  
 
ທາ່ນ Hans Guttman, ຫວົຫນາ້ຜູບໍ້ລິຫານກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ກາ່ວ
ວາ່: “ສປປ ລາວ ໄດແ້ຈງ້ວາ່ ໃນໄລຍະຂອງການແຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບນີ,້ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ຈະທດົລອງໃຊວ້ທີິ
ການປ່ຽນເສ້ັນທາງນ ໍາ້ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍໃຊນ້ ໍາ້ໃນອາ່ງນ ໍາ້ຮສູາຫງົ ໄປກອ່ນ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ຈະເປັນການດາໍ
ເນນີການທດົສອບ ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິທ່ີຖກືແຈງ້ນ ັນ້ ເພ່ືອເຫັນໄດລ້ວ່ງຫນາ້ ກຽ່ວກບັການນາໍ
ໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ຂອງໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຜນົກະທບົໃດຫນຶ່ ງທ່ີເກດີຈາກໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ”້. 
 
ດ ັງ່ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນລະບຽບການຂອງການແຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບຂອງ MRC ນ ັນ້, ການຕກົລງົ ແລະ ການປຶກສາ 
ຫາລືລວ່ງຫນາ້ (PNPCA), ຂ ັນ້ຕອນການແຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບ ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມນ່ຫນຶ່ ງໃນສາມສິ່ ງຈາໍ
ເປັນທ່ີຕອ້ງເຮັດກອ່ນ ສາໍລບັການພດັທະນາໂຄງການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ ໃນຮບູແບບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ຢູຕ່າມ 
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ອາ່ງລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່. ສາໍລບັໂຄງການນາໍໃຊວ້ທີິການປ່ຽນເສ້ັນທາງນ ໍາ້ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ໂຄງການ ປ່ຽນເສ້ັນທາງນ ໍາ້ ຂອງສາຍນ ໍາ້ຂາ້ມຊາດ ແບບຕະຫລອດປີ ລວມທງັການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ໃນລາໍ
ນ ໍາ້ຂອງ ໃນລະດຝູນົນ ັນ້ ແມນ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານແຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບກອ່ນ. ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ກາ່ວນີ ້
ຈະຊວ່ຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ໃນການວາງແຜນໂຄງການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ອື່ ນ.  
 
ອກີສອງຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍຈາກນ ັນ້ ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນການຕກົລງົ ແລະ ການປຶກສາຫາລືລວ່ງຫນາ້. ການປຶກສາຫາລື 
ລວ່ງຫນາ້ ຈະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນໂຄງການ ທ່ີສະເຫນນີາໍໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ ໃນລາໍແມນ່ ໍາ້ໃນລະດແູລງ້, ການປ່ຽນເສັ້ນ 
ທາງນ ໍາ້ ຈາກລາໍນ ໍາ້ໄປໃສອ່າ່ງນ ໍາ້ອື່ ນໃນລະດຝູນົ ແລະ ການປ່ຽນເສ້ັນທາງນ ໍາ້ລ ົນ້ ໄປຫາອາ່ງນ ໍາ້ອື່ ນໆໃນລະດູ
ແລງ້. ສາໍລບັໂຄງການປ່ຽນເສັ້ນທາງນ ໍາ້ ຈາກລາໍແມນ່ ໍາ້ໄປຫາອາ່ງໃຫມ ່ ໃນລະດແູລງ້ນ ັນ້ ຈະມຂີ ັນ້ຕອນຂອງ
ການຕກົລງົສະເພາະຕື່ ມອກີ.  
 
ລດັຖະບານລາວ ໄດທ້າໍການຈດັສ ົ່ງບດົອະທິບາຍໂຄງການ ທ່ີສງັລວມຄນຸລກັສະນະສາໍຄນັ ຂອງໂຄງການ. 
ເອກະສານທ່ີຈດັສ ົ່ງ ຍງັປະກອບມບີດົປະເມນີຜນົກະທບົ ທ່ີອາດຂະຫຍາຍຕວົຂຶນ້, ບດົປະເມນີຜນົກະທບົທາງ
ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນການຈດັສນັ ແລະ ຕດິຕາມ ກວດກາ ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ, ແຜນດາໍເນນີການຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ບນັດາເອກະສານອອກແບບກໍ່ສາ້ງຕາ່ງໆ.  
 
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC ໄດຈ້ດັສ ົ່ງຫນງັສແືຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບ ແລະ ຈະສະ 
ຫນອງ ເອກະສານເພ່ີມເຕມີອື່ ນໆ ໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິຄະນະກາໍມາທິການຮວ່ມ ຂອງອກີສາມປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ເພ່ືອພິຈາລະນາຕື່ ມອກີ. ທາ່ນ Guttman ກາ່ວຕື່ ມວາ່: “ຂ ັນ້ຕອນ PNPCA ຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັວທີິການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ. ກຽ່ວກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ທາງກອງເລຂາ ຈະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານ
ປຶກສາຫາລືກນັ, ຈະສະແດງທດັສະນະແບບວທິະຍາສາດ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຈະຈດັສ ົ່ງຄາໍຄດິ
ເຫັນເພ່ີມເຕມີ ກຽ່ວກບັການແຈງ້ເຕອືນດ ັງ່ກາ່ວໃຫແ້ກຄ່ະນະກາໍມາທິການຮວ່ມ”. “ສປປ ລາວ ໄດສ້ະແດງເຈດ
ຈາໍນງົ ທ່ີຈະດາໍເນນີການປຶກສາຫາລືຕື່ ມ ກບັບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ທ່ີມຄີວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍ ຫລື ມຄີາໍ
ຄດິເຫັນອື່ ນໆອກີກຽ່ວກບັໂຄງການນີ”້.   
 
ມາເຖງິປະຈບຸນັນີ,້ ໄດມ້ກີານຈດັສ ົ່ງຫນງັສແືຈງ້ເຕອືນໃຫຊ້າບ ກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ ທ່ີຈະພດັທະນາ
ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ຢູຕ່າມສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງເຖງິ 41 ໂຄງການ ທ່ີຍງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນຂອງການແຈງ້ເຕອືນ
ໃຫຊ້າບ ກາໍລງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນ PNPCA. ໃນນ ັນ້ມ ີ 3 ໂຄງການຈາກກາໍປເູຈຍ, 17 ໂຄງການຈາກ ສປປ 
ລາວ, 2 ໂຄງການຈາກໄທ ແລະ 19 ໂຄງການຈາກ ຫວຽດນາມ. ໂຄງການ ມາເຖງິປະຈບຸນັນີ,້ ມພີຽງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົໄຊຍະບລີູ ໂຄງການດຽວ ທ່ີສະເຫນສີາ້ງເຂື່ອນຢູຕ່າມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງເກດີມຂີ ັນ້
ຕອນຂອງການປຶກສາຫາລືລວ່ງຫນາ້.  
 
ໂຄງການ ດອນສາຫງົ ແມນ່ຕ ັງ້ຢູເ່ຂດເມອືງໂຂງ ຂອງແຂວງຈາໍປາສກັໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ ັງ້ຢູຫ່າ່ງຈາກ
ນ ໍາ້ຮສູາຫງົ 5 ກໂິລແມດັ, ເຊິ່ ງເປັນຫນຶ່ ງໃນສາຍນ ໍາ້ທ່ີໄຫລສູລ່າໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງຢູຫ່າ່ງຈາກຊາຍແດນລາວ-ກາໍ
ປເູຈຍ ປະມານ 2 ກໂິລແມດັ. ກາໍແພງກ ັນ້ນ ໍາ້ຫນາ້ເຂື່ອນ ສງູ 30 ແມດັ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍກວາ້ງອອກໄປ
ເຖງິສ ົນ້ສດຸດາ້ນລຸມ່ຂອງສາຍນ ໍາ້ ປະມານ 100 ແມດັ.  
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ຂ ັນ້ຕອນ PNPCA ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໃນສນົທິສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງປີ 1995. ມນັສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄາໍຫມ ັນ້
ສນັຍາຂອງບນັດາປະເທດ MRC ທ່ີຈະເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາຄວາມສມົດນຸທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ລະບບົນເິວດ ຢູຕ່າມລາໍນ ໍາ້ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງກນັຜນົກະທບົ ທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕາ່ງໆ. ສາໍລບັຈດຸປະສງົ
ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການຕາ່ງໆນ ັນ້, ການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ນ ໍາ້ ໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວວ້າ່ ການນາໍໃຊ ້    
ແຫລງ່ນ ໍາ້ໃນຮບູແບບໃດຫນຶ່ ງ ທ່ີອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕ່ໍກບັຄນຸນະພາບ ຫລື ລະບບົການໄຫລວຽນຂອງລາໍ
ນ ໍາ້.  
 
ຫມາຍເຫດຈາກບນັນາທິການ:   
ຄະນະກາໍມາທິການ MRC ເປັນອງົການສາກນົ ທ່ີຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການຮວ່ມມ ື ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມ ່
ນ ໍາ້ຂອງ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ເຊິ່ ງປະເທດສະມາຊກິປະກອບດວ້ຍກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ຄະນະກາໍມາທິການ ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ມາ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືນັ ລະຫວາ່ງບນັດາ
ປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຄະນະກາໍມາທິການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ບ່ໍແມນ່ອງົການທ່ີອອກລະບຽບການ ຫລື ອງົການ 
ຂາ້ມຊາດໃດຫນຶ່ ງ.   
 
ເພ່ືອກາ້ວຂາ້ມສິ່ ງທາ້ທາຍດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ຄະນະກາໍມາທິການ ໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິທກຸຂງົເຂດ ລວມມກີານປະມງົ
ແບບຍນືຍງົ, ການກາໍນດົກາລະໂອກາດດາ້ນກະສກິາໍ, ການເກບັຮກັສາສດິເສລີພາບຂອງການພາທາງ, ການ
ຄຸມ້ຄອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການອະນລຸກັລະບບົນເິວດທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັຄາໍນງຶເຖງິບນັດາຜນົ
ກະທບົໃນອະນາຄດົ ທ່ີອາດເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີຮນຸແຮງກວາ່ເກົ່ າ, ໄພແຫງ້ແລງ້ທ່ີແກຍ່າວເວລາອອກໄປ ແລະ 
ລະດບັນ ໍາ້ທະເລ ທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ. ໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍ
ນ ັນ້, ທາງ MRC ແນໃສອ່າໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃນວງົກວາ້ງ ລະຫວາ່ງພາກລດັ,   
ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການສງັຄມົຕາ່ງໆ.  
 
ກອງເລຂາ MRC ໄດສ້ະຫນອງການບໍລິການ ດາ້ນວຽກງານບໍລິຫານ, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະ ດາ້ນເຕັກນກິ 
ແກບ່ນັດາປະເທດສະມາຊກິ. ກອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ຍງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຈດັກອງປະຊຸມລະດບັພາກພ້ືນ ໃຫແ້ກບ່ນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາດາ້ນເຕັກນກິ ກຽ່ວກບັ
ການວາງແຜນຮວ່ມກນັ, ການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມກືນັ. ທາງກອງເລຂາ ຍງັເຮັດວຽກຢາ່ງໄກຊ້ດິກບັ
ບນັດາອງົການຜູປ້ະສານງານ ຈາກສີ່ ປະເທດສະມາຊກິ ເຊ່ັນ: ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງແຫງ່ຊາດ 
(NMCs) ແລະ ຫນວ່ຍງານອື່ ນໆ ຈາກປະເທດສະມາຊກິ. ປະຈບຸນັນີ,້ ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາຊນົ 
ຈນີ ແລະ ສະຫະພາບ ມຽນມາ ກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາເປັນຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາກບັ ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ 
MRC ແລວ້.  
 
ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ:  
ທາ່ນ ສລຸະສກັ ກາ້ຫານ, ເຈົາ້ໜາ້ທີໃຫຂໍ້ມ້ນູຂາ່ວສານ 
ໂທ: +856 263 263 ຫລື +856 20 555 28726 (ເບໂີທລະສບັຢູນ່ະຄອນຫລວງ ວຽງຈນັ) 
ອເີມວ: Surasak@mrcmekong.org 

 


