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20 ສງິຫາ 2018, ບາງກອກ 

 

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເຄ ອຂື່າຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ (BHR), ຂ ຮຽກຮອ້ງມາຍງັລດັຖະບານລາວ 

ເພ ື່ ອດ  າເນນີການກວດສອບໂດຍທນັທີ ຢື່າງມຄີວາມໂປື່ງໃສ ແລະ ອດິສະຫລະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັການແກໄ້ຂທີື່ ມປີະສດິທິພາບ

ແກື່ຜ  ຖ້  ກເຄາະຮາ້ຍຈາກເຂ ື່ ອນແຕກ ທີື່ ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ. ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບນັດາ

ບ ລສິດັ, ນກັລງົທຶນ ແລະ ລດັຖະບານໄທ ດ  າເນນີຂ ັນ້ຕອນການແກໄ້ຂ ແລະ ປ້ອງກນັໂດຍທນັທີເພ ື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຕ ື່ ກບັຜ ທີ້ື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິື່ ງ, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຂ ຮຽກຮອ້ງຢື່າງຮບີດື່ວນໃຫ້ລດັຖະບານໄທ

ຊຶື່ ງກ  າລງັພດັທະນາແຜນການດ  າເນນີແຜນງານແຫື່ງຊາດ (NAP) ກື່ຽວກບັທລຸະກດິ ແລະ ສດິທິມະນດຸ, ລວມທງັຄວາມມຸງ້

ໝ ັນ້ທີື່ ຈະອອກກດົໝາຍ ຊຶື່ ງກ  ານດົຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ສ  າລບັທລຸະກດິທີື່ ດ  າເນນີກດິຈະການຢ ື່ປະເທດໄທ ຫລ  

ການລງົທຶນໃນຕື່າງປະເທດຂອງໄທ ທີື່ ໄດລ້ະເມດີສດິທິມະນດຸ.  

 

ວນັທີ 23 ກ ລະກດົ 2018, ໄດເ້ກດີມຂີ ້ຜິດພາດ ຫລ  ຄວາມຫລ ົມ້ເຫລວຂອງໜຶື່ ງໃນໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ 

ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າທີື່ ກ  າລງັກ ື່ສາ້ງໃນແຂວງອດັຕະປ ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດລາວ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ເກດີມນີ  າ້ຖວ້ມຢື່າງກະທນັຫນັ 

ຊຶື່ ງເຮັດໃຫ້ 13 ບາ້ນລຸື່ມນ  າ້ຖ ກນ  າ້ຖວ້ມ. ເຫດການດ ັື່ງກື່າວໄດເ້ຮັດໃຫ້ມຜີ  ້ເສັຍຊວີິດຢື່າງໜ້ອຍ 39 ຄນົ, ລາຍງານ ຜ ້

ສ ນຫາຍຢື່າງເປັນທາງການຈ  ານວນ 97 ຄນົ
i, ປະຊາຊນົຫລາຍກວື່າ 1,100 ຄນົ ຍງັບ ື່ ພບົເຫັນ ໂດຍອີງຕາມຂ ້ມ  ນຂອງ

ທາງການລາວii ແລະ ປະຊາຊນົຫລາຍກວື່າ 1,000 ຄນົບ ື່ ມທີີື່ ຢ ື່ອາໄສ. ເຄ ອຂື່າຍພວກເຮົາຂ ສະແດງຄວາມເສັຍໃຈຢື່າງ

ສດຸຊຶງ້ຕ ື່ ກບັຜ ້ທີື່ ເສັຍຊວີດິ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາໃຫ້ຄອບຄວົຜ ້ທີື່ ສ ນຫາຍ ແລະ ຜ ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົອ ື່ ນໆ ມ ີ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.  

 

ໂຄງການ ເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າຄວາມແຮງ 410 ເມກກາວດັ ກ  າລງັກ ື່ ສາ້ງໂດຍ ບ ລິສດັ ເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ຈ  າກດັ (PNPC). 

ບ ລສິດັມຜີ  ຖ້  ຮ ຸນ້ ຊຶື່ ງເປັນບ ລສິດັຈາກປະເທດເກາົຫລໃີຕສ້ອງບ ລິສດັ ຊຶື່ ງໄດແ້ກື່ ບ  ລິສດັ ເອສເຄ ວສິະວະກ  າ ແລະ ກ ື່ ສາ້ງ 

ແລະ ບ ລສິດັ ໂຄເລຍ ເວສຕ ັນ້ ພາວເວີ,້ ບ ລສິດັຜະລດິໄຟຟ້າຣາຊະບ ລໂີຮນດິງ້ ຈ  າກດັ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິຖ ຮ ຸນ້ລາວ.iii 

ບນັດາທະນາຄານໄທໄດມ້ກີານລງົທຶນຈ  ານວນ 70% ໃນ PNPC, ຊຶື່ ງຈະມກີານສ ົື່ງພະລງັງານໄຟຟ້າ 90% ໄປປະເທດ

ໄທໂດຍຜື່ານ ອງົການໄຟຟ້າຝື່າຍຜະລິດແຫື່ງປະເທດໄທ (EGAT), ຊຶື່ ງເປັນລດັວສິາຫະກດິ.iv (ເບິື່ ງແຜນວາດ ຂອງ 

PNPC ໃນແຜນພາບຂອງບດົຖະແຫລງການ). 

 

ໃນຂະນະທີື່ ບນັດາທລຸະກດິທີື່ ມສີື່ວນກື່ຽວຂອ້ງໃນການກ  ື່ ສາ້ງໂຄງການພະຍາຍາມ ຕ  າໜິ ວື່າຍອ້ນຝນົທີື່ ຕກົໜກັ ເຂ ື່ ອນຈິື່ ງ

ແຕກຊຶື່ ງກ ື່ ໃຫ້ເກດີໄພພິບດັທ  າມະຊາດ,
v ລດັຖະມນົຕີຂອງລາວ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ການກ ື່ສາ້ງທີື່ ຜິດພາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກດີມ ີ

ໄພພິບດັ ແລະ ບນັດາທຸລະກດິຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຄື່າຊດົເຊີຍໃຫ້ແກື່ຜ  ້ຖ ກເຄາະຮາ້ຍ ໂດຍອີງຕາມສນັຍາສ  າປະທານ.
vi 

ໂຄງການດ ັື່ງກື່າວແມ ື່ນມຄີວາມເປັນກງັວນົໃນກຸື່ມອງົກອນທີື່ ບ ື່ ສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ຊຸມຊນົ ທີື່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈດຸສ  າຄນັ 

ຫລາຍຈດຸໃນຂ ້ຜິດພາດຂອງໂຄງການພດັທະນາ,vii ຊຶື່ ງລວມມຂີ ັນ້ຕອນການປຶກສາຫາລ ສາທາລະນະ ແລະ ການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕ ື່ ກບັສິື່ ງແວດລ້ອມບ ື່ ໄດ້ດີ (EIAs), ຂາດການປະເມນີຜນົກະທບົໃນຂອບເຂດ, ແລະ ຄວາມລ ົມ້ເຫລວໃນການ

http://www.laoconsulting.com/Xe-Pian-Xe-Namnoy-Hydro-power.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/thick-mud-hampers-laos-flood-rescue-missing-180728110054375.html
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/laos-dam-collapse-dam-fractured-following-monsoon-rainfall-three-times-greater-than
http://raosukunfung.com/2018/07/27/%E0%BA%84%E0%BA%B9%E0%BA%81%E0%BA%B1%E0%BB%89%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%9F%E0%BA%9F%E0%BB%89%E0%BA%B2-%E0%BB%80/
https://www.internationalrivers.org/blogs/294/xe-pian%E2%80%93xe-namnoy-affected-people-want-consultation-before-construction


ຖະແຫລງການຂອງ ເຄ ື່ ອຂື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ ກື່ຽວກບັເຂ ື່ ອນລາວແຕກ 

(ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ) 

 

 

ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານສາກນົໃນການປກົປກັຮກັສາສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ຄວາມເປັນກງັວນົດ ັື່ງກື່າວຍງັໄດ ້ຍກົ

ປະເດັນຜນົ ກະທບົໃນການໂຍກຍາ້ຍຊມົຊຸມອອກຈາກພ ້ນທີື່ ໂຄງການ.  

 

ນອກຈາກຄວາມສງົໃສຕ ື່ ກບັຄນຸນະພາບວຽກຂອງບ ລສິດັ, ຍງັມຄີ  າຖາມຕ ື່ ກບັລດັຖະບານລາວໃນການຮບັມ  ກບັໄພທ າມະຊາ, 

ຊງຶລວມທງັການແຈງ້ເຕ ອນປະຊາຊນົ ແລະ ການກ ໄ້ພ ແລະ ການອະນຍຸາດໃຫ້ເຂ້ົາພ ້ນທີື່  ທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໃນຂະນະ

ສອງບ ລສິດັເກາົຫລໃີຕ ້ຊຶື່ ງຢ ື່ເບ ອ້ງຫລງັໂຄງການລາວ 1.2 ພນັລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໄດລ້າຍງານຄວາມເສັຍຫາຍກື່ຽວກບັ

ເຂ ື່ ອນ ໜຶື່ ງ (1) ມ  ກ້ ື່ອນທີື່ ເຂ ື່ ອນຈະແຕກ, ອງີຕາມການລາຍງານຂື່າວ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວບ ື່ ສາມາດແຈງ້ເຕ ອນ ແລະ 

ອບົພະຍບົປະຊາຊນົອອກຈາກພ ້ນທີື່ ນ  າ້ຖວ້ມໄດຢ້ື່າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ.  

 

ນອກນ ັນ້, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວຍງັມຄີວາມ ຊກັຊາ້ ໃນການອະນຍຸາດໃຫ້ທີມກ ໄ້ພເຂ້ົາໄປຊື່ວຍເຫລ ອ ແລະ ລດັຖະບານ

ລາວກ ຍງັຄວບຄມຸສ ື່ ມວນຊນົໃນການລາຍງານຄວາມເສັຍຫາຍແບບ ຄມຸເຄ ອ ແລະ ບ ື່ ຕ ື່ ເນ ື່ອງ. ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ໄດມ້ ີ

ການ ແຈງ້ເຕ ອນ ໃຫ້ມຄີວາມລະມດັລະວງັກື່ຽວກບັຂື່າວເຂ ື່ ອນແຕກ ແລະ ແນະນ  າໃຫ້ຕິດຕາມຂື່າວຈາກສ ື່ ຂອງລດັ ແລະ ບ ື່

ສນົຕ ື່ ກບັຂື່າວໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ຂື່າວຕື່າງປະເທດ. ເພ ື່ ອແກ້ໄຂບນັຫາດ ັື່ງກື່າວ, ຫ້ອງວື່າການສ  ານກັງານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ໄດອ້ອກແຈງ້ການ ຄ ັັງ້ວນັທີ 3 ສງິຫາ 2018 ກື່ຽວກບັການບ ື່ ອະນດຸຍາດໃຫ້ບກຸຄນົ ແລະ ນຕິິບກຸຄນົ

ເຂ້ົາໄປໃນພ ້ນທີເຂ ື່ ອນເປັນຊ ົື່ວຄາວ ເວ້ັນແຕື່ ໄດຮ້ບັອະຍຍຸາດຈາກພາກສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ.
viii  

 

ການບ ື່ ອະນຍຸາດໃຫ້ເຂ້ົາພ ້ນທີື່  ໄດ້ຖ ກຂະຫຍາຍເວລາໄປຈນົກວື່າການກວດສອບ ແລະ ສ້ອມແປງເຂ ື່ ອນຈະສ  າເລັດ. 

ແນວໃດກ ຕາມ, ຊຸມຊນົ ແລະ ຜ ອ້ ື່ ນທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດເ້ປີດເຜີຍເຫດການຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຜນົກະທນົຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຜື່ານສ ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ. ຍິື່ ງໄປກວື່ານ ັ້ັນ້, ສຽງຂອງຜ ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄດເ້ພີື່ ມຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາມຄີວາມກາ້ຫານທີື່ ຈະ

ກະຈາຍຂື່າວເຫດການຄວາມເປັນຈງິໃຫ້ແກື່ໂລກຮບັຮ ,້ ເພ ື່ ອທີື່ ຈະບ ື່ ໄດລ້ ມພວກເຂົາ ເຖງິແມ ື່ນວື່າລດັຖະບານຈະພະຍາຍາມ

ຫລຸດຜື່ອນຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສັຍ. ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວ ພະຍາຍາມຈະຄວບຄຸມການເຜີຍແຜື່ຂ ້ມ  ນ

ຂື່າວສານກື່ຽວກບັເຫດການເຂ ື່ ອນແຕກ ຊຶື່ ງຂດັກບັ ຜນົໄດ້ຮບັ ຂອງການທບົທວນໃນເດ ອນ ກ ລະກດົ 2018 ກື່ຽວກບັ

ພນັທະດາ້ນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ື່ ກບັສນົທິສນັຍາສາກນົວື່າດວ້ຍສິດຂອງພນົລະເມ  ອງ ແລະ ສິດດາ້ນການເມ  ອງ 

(ICCPR), ຊຶື່ ງຜ ຊ້ ື່ຽວຊານຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ລດັຖະບານສ ົື່ງເສີມສິດໃນການສະແດງຄວາມຄິດ

ເຫັນທາງສ ື່  ແລະ ຮບັປະກນັວື່າການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນດ ັື່ງກື່າວ ປາສະຈາກ “ການແຊກແຊງໂດຍລດັ”.
ix   

 

ໃນລະຫວື່າງການທີື່ ດ  າເນນີການກ ໄ້ພ ແລະ ຊື່ວຍເຫລ ອຮື່ວມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວ ແລະ ໜື່ວຍງານຮກັສາຄວາມໝ ັນ້

ຄງົ, ໃນລະຫວື່າງ ໜື່ວຍງານອ ື່ ນໆ, ບ ລສິດັເກາົຫລທີີື່ ດ  າເນນີການກ ື່ສາ້ງເຂ ື່ ອນ, ບ  ລສິດັ ເອສເຄ ວສິະວະກ  າ ແລະ ກ ື່ສາ້ງ, 

ໄດກ້ ື່າວວື່າ ບ ລສິດັຈະຮບັຜິດຊອບຕ ື່ ກບັຄວາມເສັຍຫາຍທີື່ ເກດີຂຶ້ນ ຖາ້ຫາກມກີານສອບສວນຢື່າງເປັນທາງການ ແລະ ພບົ

ວື່າບ ລສິດັມຄີວາມຜິດ. ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວກ ໄດມ້ກີານສອບສວນສາເຫດຂອງເຂ ື່ ອນແຕກເຊັື່ ນກນັໂດຍອີງຕາມລາຍ

ງານອ ື່ ນ ບດົລາຍງານ. ລດັຖະບານລາວ ໄດແ້ຕື່ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການ 2 ຄະນະກ  າມະການ,ໂດຍຄະນະກ  າມະການໜຶື່ ງດ  າ

ເນນີການສອບສວນສາເຫດຂອງເຂ ື່ ອນແຕກ ແລະ ອີກຄະນະກ  າມະການ ແມ ື່ນຊອກຫາພາກສື່ວນກື່ຽວຂ້ອງທີື່ ຕ້ອງ

ຮບັຜິດຊອບ. ລດັຖະບານຍງັໄດໂ້ຈະການພິຈາລະນາການລງົທຶນໃນໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ ເພ ື່ ອທບົທວນແຜນ

ງານ ແລະ ຍດຸທະສາດໃນການພດັທະນາໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້.  

 

https://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896
https://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/laos-dam-collapse-dam-fractured-following-monsoon-rainfall-three-times-greater-than
https://www.nytimes.com/2018/07/24/world/asia/laos-dam-collapse-hundreds-missing.html
https://www.nytimes.com/2018/07/27/world/asia/laos-dam-survivors.html#click=https://t.co/cTthO4FnlD
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_PM_warns.php
https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/posts/1655355891242210
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LAO/CCPR_C_LAO_CO_1_31861_E.pdf
https://www.nytimes.com/2018/07/25/world/asia/laos-dam-collapse-rescue.html
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Steps.php


ຖະແຫລງການຂອງ ເຄ ື່ ອຂື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ ກື່ຽວກບັເຂ ື່ ອນລາວແຕກ 

(ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ) 

 

 

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມຄີວາມຍິນດີຕ ື່ ກບັບາດກາ້ວໃນການດ  າເນນີການສອບສວນຂອງລດັຖະບານລາວ, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຂ 

ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງວື່າ:  

 

- ອະນຍຸາດໃຫ້ທີມກ ໄ້ພພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ  ແລະ ອງົການສ ື່ ມວນຊນົເອກະລາດເພ ື່ ອເຂ້ົາເຂດພ ້ນທີື່  ທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົ ເພ ື່ ອດ  າເນນີການຊື່ວຍເຫລ ອ ແລະ ລາຍງາານຄວາມເປັນຈງິໂດຍທນັທີ ເພາະເຫັນວື່າອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລາວ

ຍງັຂາດແຄນເຄ ື່ ອງມ  ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ບກຸລະຄາຄອນ ທີື່ ສາມາດໃຫ້ການຊື່ວຍເຫລ ອໄດຢ້ື່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ 

ຂ ້ຈ  າກດັໃນການສອບສວນ ແລະ ຊື່ວຍເຫລ ອຜ ຖ້  ກເຄາະຮາ້ຍຢື່າງມປີະສີດິທິພາບ. 

- ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມເີປີດເຜີຍສນັຍາສ  າປະທານສ ື່ສາທາລະນະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫ້ມຄີວາມໂປື່ງໃສື່ຕ ື່ ກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງແຕື່ລະພາກສື່ວນ ທີື່ ມສີື່ວນກື່ຽວຂອ້ງເຫດການເຂ ື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍແຕກ.  

- ໃຫ້ການໃສື່ໃຈເປັນພິເສດແກື່ຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ ື່ຍງິ, ເດັກນອ້ຍ, ກຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ແລະ ຄນົພ ້ນເມ  ອງ ໃນການດ  າເນນີ

ການແກໄ້ຂ ແລະ ຊື່ວຍເຫລ ອ ອງີຕາມການລາຍງານຂອງໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸື່ມຊນົເຜົື່ າ ແລະ ຄນົພ ້ນເມ  ອງໃນ

ໝ ື່ບາ້ນລຸື່ມ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ລວມທງັ ກຸື່ມຕະລຽງອກີດວ້ຍ.  

- ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມເີປີດເຜີຍສນັຍາສ  າປະທານສ ື່ສາທາລະນະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫ້ມຄີວາມໂປື່ງໃສື່ຕ ື່ ກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງແຕື່ລະພາກສື່ວນ ທີື່ ມສີື່ວນກື່ຽວຂອ້ງເຫດການເຂ ື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍແຕກ.  

- ຮບັປະກນັໃຫ້ມຄີວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ມຄີວາມໂປື່ງໃສໃນການສອບສວນຫາສາເຫດ ລວມທງັການຮບັມ  ຕ ື່ ກບັ

ເຂ ື່ ອນແຕກ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັຕ ື່ ກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການແກໄ້ຂແກື່ຜ  ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຢື່າງມປີະສດິທິພາບ ເພາະ

ຄະນະກ  າມະການທີື່ ແຕື່ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ແລະ ເຫັນວື່າຜ ກຂາດໂດຍລດັຖະບານຝື່າຍດຽວ ຊຶື່ ງເຮັດໃຫ້ການອະນຍຸາດໂຄງການບ ື່

ໄດຮ້ບັຄວາມເປັນທ  າຢື່າງເຕັມສື່ວນ.  

- ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຈາກເຫດການຂ ້ຜິດພາດໃນໄພພິບດັນີ ້ແລະ ຕ້ອງມກີານດ  າເນນີການຢື່າງຮບີດື່ວນຢື່າງເໝາະສມົ 

ລວມທງັ ຕອ້ນຮບັການຊື່ວຍເຫລ ອຈາກພາກສື່ວນທີື່ ມຄີວາມຊື່ຽວຊານ ແລະ ເປັນເອກະລາດ.  

 

ນອກຈາກພາກລດັຂອງປະເທດລາວ, ວສິາຫະກດິໄດມ້ສີື່ວນຮື່ວມໃນໂຄງການດ ັື່ງກື່າວ ເຊິື່ ງກ ື່ ມາພ້ອມກບັຄວາມຮບັພິຊອບ 

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສທິິມະນດຸ ໃນເຫດການເຂ ື່ ອນແຕກ ອງີຕາມການລາຍງານຂອງ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລກັການ

ໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິ ແລະ ສທິິມະນດຸ - ໄດມ້ກີານຕກົລງົເຫັນດີໃນທ ົື່ວໂລກ ກື່ຽວກບັລະບຽບການສິທິມະນດຸ ເຂ້ົາໃນ

ການດ  າເນນີທລຸະກດິ. ຕາມການຕກົລງົດ ັື່ງກື່າວ ກ ື່ ໄດ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບນັດາລດັຖະບານປະເທດຕື່າງໆນ າໄປ ວດັແທກກບັ

ບນັດາຫວົໜື່ວຍທລຸະກດິ ເພ ື່ ອເຄົາລບົສດິທິມະນດຸຄ ກບັຕື່າງປະເທດ. ລດັຖະບານໄທ ໄດເ້ຂ້ົາມາຮບັພິຊອບເປັນພິເສດໃນ

ກ ລະນດີ ັື່ງກ ື່າວ ເຫດການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍແຕກ ເພາະນກັລງົທຶນໄທ ລວມທງັທະນາຄານໄທ ແລະ ພວກ

ເຂົາກ ື່ ຕ້ອງມຄີວາມຮບັພິຊອບດາ້ນສິດທິມະນດຸບ ື່ ມພີນົແດນ ຕາມມດັຕິໃນກອງປະຊຸມຄະນະລດັຖະມນົຕີ ໃນວນັທີ 16 

ພຶດສະພາ 2016 ແລະ ວນັທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ມະຕິຄະນະລດັຖະມນົຕີ. 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫ້ລດັຖະບານໄທ ໃຫ້ຄ  າໜັນ້ສນັຍາວື່າ ບ ລິສດັໄທ ແລະ ນກັລງົທຶນຕື່າງປະເທດ ຈະບ ື່ ໃຫ້

ເກດີມກີານລະເມດີສິດທິມະນດຸ ຄ ກບັເຫດການປະຈບຸນັທີື່ ເກດີຂ ້ນ ສ້າງແຜນລະດບັຊາດກື່ຽວກບັ ທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິ

ມະນດຸ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຂ ເນາະນ  າໃນການເພ້ີມຄວາມມງຸໝ ັນ້ໃນການພດັທະນາແຜນການລະດບັຊາດໃນການ

ພດັທະນາ ແລະ ດ  າເນີນການທາງກດົໝາຍເພ ື່ ອບບັໃຫ້ບ ລິສດັໄທ ແລະ ນກັລງົທຶນ ຄວນມກີານກວດສອບຢື່າງມ ີ

ປະສດິທິພາບ ດາ້ນສດິທິມະນດຸໃຫ້ຖ ກຕອ້ງ, ລວມທງັໃຫ້ມບີດົວພິາກກື່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສດິທິມະນດຸ ທີື່ ລວມເອົາການມ ີ

https://nyti.ms/2waYl0u
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30326432


ຖະແຫລງການຂອງ ເຄ ື່ ອຂື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ ກື່ຽວກບັເຂ ື່ ອນລາວແຕກ 

(ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ) 

 

 

ສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊນົ, ໃນການດ  າເນນີງານພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ. ກດົໝາຍຄວນລະບຄຸວາມຮບັພິຊອບທາງອາຍາ 

ໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິຢ ື່ໃນປະເທດໄທ ຫລ  ການລງົທຶນພາຍນອກ ກ ື່ ໃຫ້ເກດີການລະເມສີດິທິມະນດຸ.  

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ ບ ລສິດັ ການໄຟຟ້າຝື່າຍຜະລດິແຫື່ງປະເທດໄທ(EGAT) ຍກົເລກີຂ ້ຕກົລງົໃນ

ການຮບັຊ ກ້ະແສໄຟຟ້າຈາກ ບ ລສິດັ ເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ຈ  າກດັ (PNPC) ຫລ  ລະງບັຂ ້ຕກົລງົດ ັື່ງກື່າວຈນົກື່າວການຢື່ຽວ

ຢາຜ ປ້ະສບົໄພຢື່າງມປີະສດິຕິພາບ ທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຫດການເຂ ື່ ອນແຕກ. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດແ້ນະນ  າ

ໃຫ້ລດັຖະບານ ດ  າເນນີຂ ັນ້ຕອນຕື່າງໆໃນການປກົປ້ອງການລະເມດີສິດທິມະນດຸທີື່ ເກດີຂ ້ນໂດຍ ລດັວສິາຫະກດິ, ດ ັື່ງນ ັນ້, 

ບ ລສິດັ ການໄຟຟ້າຝື່າຍຜະລດິແຫື່ງປະເທດໄທ(EGAT) ຄວນເປັນຫລກັໃນການຮບັພິຊອບເຫດການດ ັື່ງກື່າວ. ປະເທດໄທ

ຄວນທີື່ , ຈະບ ື່ ຊກັຊາ້, ຢດຸເຊົາການນ  າເຂ້ົາພະລງັງານ ແລະ ປບັປື່ຽນມານ  າໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນທີື່ ເປັນມດິຕ ື່ ສິື່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ມະນດຸ ພາຍໃນປະເທດ ທີື່ ມນັມຄີວາມຍ ື່ ນຍງົ ທີື່ ເຄົາລບົສິດທິມະນດຸ.x ໃນວນັທີ 4 ກ ລະກດົ 2018, ລດັຖະມນົຕີ 

ກະຊວງພະລງັງານ ດຣ. ສີລິ ຈລິະພງົພນັ ໄດກ້ ື່າວວື່າຈະມພີະລງັງານໃຊພ້ຽງພ ຕ ື່ ການນ  າໃຊໄ້ປຮອດ 5ປີ ຂາ້ງຫນາ້. 

ດ ັື່ງນ ັນ້, ບ ື່ ມຄີວາມຈ  າເປັນທີື່ ຈະສາ້ງເຂ ື່ ອນໃຫມ ື່
xi ຫລ  ຊ ພ້ະລງັງານຈາກຕື່າງປະເທດ. 

 

ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ ຄະນະກ  າມະການສດິທິມະນດຸຂອງປະເທດໄທ ເລັື່ ງດ  າເນນີການສ ບສວນສອບສວນເຫດການ

ເຂ ື່ ອນແຕກ, ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສ  າພນັໃນການຮບັພິຊອບຂອງບ ລິສດັໄທ, ນກັລງົທຶນ, ແລະ ບ ລິສດັ ການໄຟຟ້າຝື່າຍ

ຜະລດິແຫື່ງປະເທດໄທ(EGAT), ແລະ ແນະນ  າວທີິການແກໄ້ຂແ້ບບມປີະສດິຕິພາບ ສ  າລບັຊຸມຊນົ.  

 

ໂຄງການໄຟຟ້າເຂ ື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ແມ ື່ນໂຄງການດຽວ ໃນບນັດາໂຄງການຕື່າງໆ ໃນຕາມເຂດລື່ອງແມ ື່ນ  າ້. ເຊິື່ ງ

ເກດີມກີານວິພາກວິຈານກື່ຽວກບັການສ້າງເຂ ື່ ອນຕື່າງໆ ກື່ຽວກບັຜນົກະທບົທີື່ ຈະເກດີຂ ້ນຕາມມາໂດຍສະເພາະແມ ື່ນ ຜມົ

ກະທບົທາງດາ້ນສິື່ ງແວດລວ້ມ, ດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ວທີິການດ  າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົເປັນຈ  ານວນຫລາຍລາ້ນຄນົ. 

ອງົການແມ ື່ນ  າ້ຂອງ, ໄດຖ້ ກສາ້ງຕ ັງ້ຂ ້ນໃນປີ 1995, ເພ ື່ ອເຮັດຫນາ້ທີື່ ໃນການປກົປ້ອງຜນົກະທບົຕື່າງໆ ທີື່ ເກດີຈາກການ

ສາ້ງເຂ ື່ ອນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົແກື່ລະບບົນເິວດ ແລະ ກະທບົຕ ື່ ກບັປະຊາຊນົທີື່ ອາໃສໃນລື່ອງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ, ແຕື່

ທງັໝດົນ ັນ້ກ ື່ບ ື່ ສາມາດປ້ອງກ ັນ້ບນັດາຜນົກະທບົນ ັນ້ໄດເ້ລຍີ. 

 

ເຫດການເຂ ື່ ອນແຕກດ ັື່ງກື່າວ ເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດວ້ື່າ ເຂ ື່ ອນນ  າ້ຂອງກ ື່ບ ື່ ສາມາດຕາ້ນທານກະແສນ  າ້ໄດ,້ ໂດຍສະເພາະສະພາບ

ການປື່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີື່ ບ ື່ ສາມາດຄາດການໄດ.້ ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ຈ ື່ງຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບນັດາປະເທດທີື່ ຢ ື່ລຸື່ມແມ ື່ນ  າ້

ຂອງ ຮື່ວມກນັນ  າອອກມາດຕະການຕ ື່ ກບັການສາ້ງຜນົເສຍຫາຍທາງດາ້ນສີື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະການເພ ື່ ອປກົປ້ອງ

ສດິທິມະນດຸ ກື່ອນການສາ້ງເຂ ື່ ອນໃນຕ ື່ ຫນາ້, ໂດຍສະເພາະປະຈບຸນັນີ ້ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນແລວ້ ເຖງິຜນົກະທບົທີື່ ຕາມມາຢື່າງ

ມະຫາສານ ຈາກສາເຫດໂຄງການໄຟຟ້າເຂ ື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ແຕກ. ເຊິື່ ງໄດມ້ກີານອະທິບາຍ ລະບໃຸນບດົວພິາກຜນົ

ກະທບົທາງດາ້ນສີື່ ງແວດລອ້ມ ບດົວພິາກ, ເຊີື່ ງໃນບດົວພີາກດ ັື່ງກື່າວໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົໜ້ອຍກວື່າ ແລະ ທຽບບ ື່ ໄດເ້ລີຍກບັ

ບນັດາໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າອ ື່ ນໆ ທີື່ ມຂີະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ ມຢີ ື່ແລວ້ ຫລ  ກ  າລງັດ  າເນນີການຂ ອະຍາດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.   

 

ຫລາຍຄ ັງ້, ບນັດາໂຄງການດ ັື່ງກື່າວ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນຸໂດຍກງົ ຫລ  ໂດຍທາງອອ້ມຈາກສະຖາບນັການເງນິຕື່າງ

ຊາດ ເຊັື່ ນ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ເຊິື່ ງໄດຮ້ບັການລາຍງານວື່າ ໂຄງການດ ັື່ງກື່າວໄດສ້ະເໜີໂຄງການເພ ື່ ອກ ຢ້ ມເງນິ

ຈາກທາງທະນາຄານດ ັື່ງກວື່າ. ຈາກບດົວພິາກຂອງບ ລິສດັທີື່ ປ ກສາ ບດົວພິາກ ເຊິື່ ງໄດພ້ດັທະນາຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

https://bit.ly/2PbqaPa
http://www.laoconsulting.com/Xe-Pian-Xe-Namnoy-Hydro-power.html


ຖະແຫລງການຂອງ ເຄ ື່ ອຂື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ ກື່ຽວກບັເຂ ື່ ອນລາວແຕກ 

(ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ) 

 

 

ແລະ ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຈາກໂຄງການດ ັື່ງກວື່າ ຕາມມາດຕະຖານ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີເພ ື່ ອປະກອບໃສື່ໃນການຂ ກ  ,້ 

ໂດຍສະເພາະແນື່ໃສື່ບດົວພິາກທາງຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຕື່າງໆ.  

 

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ ບນັດາບ ລິສດັ, ພາກສື່ວນລດັ ລວມທງັ ບນັດານກັລງົທຶນ ຈະໄດ້ຮບັບດົຮຽນຈາກຄວາມ

ຜິດພາດ ຈາກຫລາຍຝື່າຍ ໃນໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ແລະ ຄວນຄ  ານງຶເຖງຶສິື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິດທະ

ມະນດິ ຂ ນ້ເປັນອນັດບັທ  າອດິ ກື່ອນລາຍໄດຈ້າກຜນົຕອບຮບັ. 

. 

--------------------------------- 

 

 
 

ແຜນວາດທລຸະກດິ ບ ລິສດັ ເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ ຈ  າກດັ (ທີື່ ມາ: ເວປໄຊ) 

 

 

ສອບຖາມຂ ມ້  ນເພີ້ມເຕີມທີື່ : 

 

ພາສາອງັກດິ, ມາກ ທາກບຸ,  ທີື່ ປຶກສາດ້ານຂື່າວສານ & ການປະສານງານ, ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ, 

+66 (0) 81-452-6329, marc@manushyafoundation.org 

 

ພາສາໄທ, ພອນປະວ ີປິຕິຍນົ, ນກັວໃິຈດ້ານສດິທິມະນດຸ ປະເທດໄທ,  ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ, 

+66 (0) 80-235-9270, pornpavee@manushyafoundation.org 

 

--------------------------------- 
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ຖະແຫລງການຂອງ ເຄ ື່ ອຂື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ສິດທິມະນດຸແຫື່ງປະເທດໄທ ກື່ຽວກບັເຂ ື່ ອນລາວແຕກ 

(ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ  າ້ນອ້ຍ) 

 

 

 

ກື່ຽວກບັ ເຄ ື່ອຄື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ເຄ ື່ອຄື່າຍສດິທິມະນດຸ 

ເຄ ື່ ອຄື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ເຄ ື່ອຄື່າຍສດິທິມະນດຸ(TBHRN) ແມື່ນການບ ື່ ເປັນທາງການ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍນກັທລຸະກດິ ແລະ 

ການຮື່ວມມ  ກນັກບັນກັສດິທິມະນດຸ, ຜ ້ນ  າຊຸມຊນົ, ນກັວໄິຈ, ນກັວຊິາການ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີື່ ບ ື່ ຂ ນ້ກບັລດັຈາກທ້ອງຖີື່ນ, 

ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັພາກພ ້ນ, ເຊິື່ງບນັດາຜ ້ເຂ້ົາຮື່ວມດ ັື່ງກວື່າໄດ້ຮື່ວມມ  ກນັໃນການປກົປ້ອງ ຊຸື່ມຊນົໃນທ້ອງຖິື່ນເປັນໃຈ

ກາງບໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຫລກັສດິທິມະນດຸຂອງລາດຊະອານາຈກັໄທ. ເຄ ື່ອຄື່າຍດ ັື່ງກື່າວໄດ້ເຂ້ົາ

ຮື່ວມວຽກງານສະໜບັສະໜ ນທາງດ້ານການໃຫ້ຄ  າປ ກສາ, ການເປີດບດົສນົທະນາ, ການຕິດຕາມປະເມນີ ທລຸະກດິ ແລະ 

ສທິິມະນດຸຈາກການໃຫ້ຄ  າໜັນ້ຈາກທາງລດັຖະບານລາດຊະອານາຈກັໄທ, ໂດຍສະເພາະໃນການເຂ້ົາຮື່ວມ ໃນການ

ພດັທະນາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມນີແຜນການລະດບັຊາດ ດ້ານທລຸະກດິ ແລະ ສດິທິມະນດຸ. ຂ ມ້  ນເພີ້ມເຕີມກື່ຽວກບັ ເຄ ື່ອ

ຄື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ເຄ ື່ອຄື່າຍສດິທິມະນດຸ(TBHRN) ແລະ ບດົບາດ ສາມາດເຂ້ົາເບິື່ ງໄດ້ທີື່ 

https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report 

 

ກື່ຽວກບັ ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ 

ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ ແມື່ນມ ນລະນທິິທີື່ ເຮັດວຽກກື່ຽວກບັການສ ົື່ງເສມີຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້ກບັຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາ

ດ້ານສດິທິມະນດຸ, ການເຂ້້ົາເຖງິຄວາມຍຕິຸທິຂອງສງັຄມົ ແລະ ການມສີື່ວນຮື່ວມເພ ື່ ອສນັຕິພາບ, ການຂບັເຄ ື່ອນ ແລະ ການ

ສ້າງຄວາມແຂງ. ຈາກຄວາມກງັວນົໃນການເຮັດທລຸະກດິ ແລະ ສດິທິມະນດຸໃນປະເທດໄທ, ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ ໄດ້

ວາງແຜນຍດຸທະສາດ ແບບກບັດ້ານ ໂດຍການຮບັປະກນັໃນການຊື່ວຍເສມີສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້ແກື່ຊຸມຊນົ ຜື່ານຂ ັນ້ຕອນ

ຕື່າງໆໂດຍງີໃສບດົວໄິຈທີື່ ເອົາຫລກັຖານຈາກຊຸມຊນົເປັນຫລກັ; ການພດັທະນາ ການປະເມນີຜນົລະດບັຊາດ ໃນເລ ື່ອງຂອງ

ທລຸະກດິ ແລະ ສດິທິມະນດຸ; ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນດ້ານຄວາມຮ ເ້ລ ື່ ອງຂອງທລຸະກດິ ແລະ ສດິທິມະນດຸ ໃຫ້

ແກື່ ເຄ ື່ອຄື່າຍທລຸະກດິ ແລະ ເຄ ື່ອຄື່າຍສດິທິມະນດຸ, ເຄ ື່ອຄື່າຍລະດບັຊາດ ທີື່ ລວມເອົາບນັດາຊຸມຊນົ, ນດັວຊິາການ ແລະ 

ຊື່ຽນຊານ. ຂ ມ້  ນເພີ້ມເຕີມກື່ຽວກບັວຽກຂອງ ມ ນລະນທິິ ມະນດຸສະຍະ, ເຂ້ົາເບິື່ ງໄດ້ທີື່ : 

https://www.manushyafoundation.org 
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