ການກໃໍ່ ຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງລະເລີຍ
ປະເມີນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕກ
ໍ່ ານພັງຂອງເຂອ
ື່ ນເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ

ບົດລາຍງານສະບັບນິິ້ແມ່ນອຸທິດໃຫ້ແກ່ຜ້ທີື່ເສຍຊີວິດຢ່ໃນໂສກນາດຕະກາເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ, ຄົນທີື່ເຂົາ
ເຈົິ້າຮັກ ແລະ ໃຫ້ກັບຜ້ອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບອັນເນື່ອງຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຖກຮັບຮ້ ຫຼ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ເຈົິ້າຂອງຜົນງານ : Inclusive Development International ແລະ International Rivers.

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ:
ພວກຂ້າພະເຈົິ້າຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະມາຊິກຊຸມຊົນທີໄື່ ດ້ເສຍສະຫລະເວລາ ສະແດງຄວາມຮ້ສຶກສິິ້ນ
ຫວັງກໍ່ຄມມມອງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງເຂົາເຈົິ້າຕໍ່ກັບນັກຄົິ້ນຄວ້າທີື່ລົງໄປຢຽ້ມຢາມ ໃນຂະນະທີື່ເຂົາເຈົິ້າກາລັງ
ດີນ
ິ້ ຮົນເພື່ອຟື້ນຟຄນຈາກການສນເສຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດຂອງຕົນໃນການໃຫ້ໄດ້ຮັບອານາຄົດທີື່
ໝັິ້ນຄົງ ແລະ ມີກຽດ. ພວກຂ້າພະເຈົິ້າ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈເຊັັ່ນກັນ ຕກ
ໍ່ ານເອິ້ອເຟື້ອປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະ
ກອບຄາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານສະບັບນີິ້ ຂອງບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັິ້ງລວມທັງ Mekong Watch, Lao
Dam Investment Monitor, Ian G. Baird, ແລະ Bruce Shoemaker.

ເນອ
ິ້ ໃນໂດຍສັງເຂບ
ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແມ່ນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໝາດ 410 mw ທີື່ຢ່ໃນການກໍ່ສ້າງຢ່ເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າ ເຊກອງຢ່
ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ໃນວັນທີື່ 23 ກລະກົດ 2018 ໜື່ງໃນອ່າງເສີມຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວໄດ້ພັງລົງ ໄດ້ປ່ອຍນໍ້າຂະ
ໜາດມະຮມາຊຶື່ງໄດ້ຂ້າຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 71 ສົບ ແລະ ໄດ້ຖ້ວມບ້ານເຮອນປະຊາຊົນ ແລະ ໄຮ່ນາ ນັບເປັນພັນ. ນໍ້າ
ທີື່ໄດ້ລັັ່ງຖ້ວມໄປຮອດພາກເໜອຂອງກາປເຈຍ, ໄດ້ທາລາຍພດພັນ ແລະ ຊັບສິນໃນວົງກ້ວາງກວ່າ 80 Km.
ໜື່ງປີຕໍ່ມາຊາວບ້ານຢ່ລາວເກອບ 5,000 ຄົນແມ່ນບໍ່ມີທີື່ຢ່ອາໄສອັນແນ່ນອນ ແລະ ຍັງອາໄສຢ່ໃນທີື່ພັກພິງຊົັ່ວຄາວ
ອາໄສຢ່ກິນແບບໄປວັນໆ ອາໄສການບລິຈາກ. ພາຍຫລັງທີື່ໄດ້ລອດພົິ້ນຈາກການສນເສຍເຮອນຊານ, ຜູ້ທີີ່ເຂົາເຈົົ້າ
ຮັກ ແລະ ໄຮ່ນາຂອງຕົນ, ເຂົາເຈົິ້າຍັງຕູ້ອງບອບຊ້າ ຈາກການຖກປະຕິເສດ ອາຫານ, ທີື່ຢ່ອາໄສ, ແລະ ກຽດສັກສີທີື່
ເໝາະສົມຢ່ໃນທີີ່ພັກພິງຊົັ່ວຄາວດັັ່ງກ່າວ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີື່ຈະກັບເຮອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ອານາຄົດ
ຂອງເຂົາເຈົິ້າກໍ່ຍັງຂາດຄວາມແນ່ນອນຫລາຍ. ຫລາຍພັນຄົນຍັງທົນທຸກທລະມານຕໍ່ກັບການສນເສຍຊັບສິນ ແລະ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.
ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຜ້ໃດຖືກການົດໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄພພິບັດດັັ່ງກ່າວ. ເຖີງວ່າຈະມີຫລັກຖານທີື່ພິສດໄດ້ວ່າ ຜ້
ພັດທະນາຫລັກຂອງເຄື່ອນໄຟຟ້າດັັ່ງກ່າວ ແລະຜ້ກໍ່ສ້າງກໍ່ຄ ບລິສັດເກົາຫຼີ SK Engineering & Construction
ອາດເປັນຜ້ທີື່ເຮັດໃຫ້ເຂືີ່ອນດັັ່ງກ່າວພັງດ້ວຍການລັດຂັິ້ນຕອນ ເພື່ອສ້າງກາໄລສງສຸດ. ການສຶບສວນ-ສອບສວນ
ເອກະລາດຊຶື່ງມອບໝາຍໂດຍລັດຖະບານຂອງລາວໄດ້ການົດອອກມາວ່າ ເປັນເຫດສຸດວິໄສ ຫຼ ເປັນເຫດການທີື່ບ
ຄາດຄິດໄດ້ເຊັັ່ນ: ເປັນໄພພິບັດທາງທາມະຊາດອັນເປັນສາເຫດຂອງການພັງຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ. ສືີ່ຂອງເກົາຫຼີ ໄດ້
ລາຍງາານວ່າ ບລິສັດ SK Engineering & Construction ໄດ້ດັດແປງແບບຂອງໂຄງການຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍລວມທັງການຫຼຸດລວງສງຄຂອງອ່າງເກັບນໍ້າທີື່ພັງນັິ້ນລົງເພື່ອປະຍັດຕົິ້ນທຶນ. ນັກຄົິ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິ ທະຍາ
ໄລ Stanford ໄດ້ພົບວ່າ ເຂື່ອນທີື່ພັງດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ້າງຂິ້ນຢ່ຈຸດທີື່ເປັນຫລຸມຍຸບ. ບລິສັດດັັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເຖີງຈະມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ເປັນຄວາມບົກຜ່ອງ ຂອງບລິສັດ SK Engineering & Construction, ບລິສັດ
ເກົາຫຼີບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫູ້ແກ່ໂຄງການມນຄ່າ 1,02 ຕໂິ້ ດລານີົ້ ພຽງຜ້ດຽວ. ຍັງມີອີກ 3 ບລິສັດ
ທີື່ຮ່ວມກັບບລິສັດດັັ່ງກ່າວຢ່ໃນພາກເອກະຊົນທີື່ປະກອບທຶນ 306 ລ້ານໂດລາ ເຂົິ້າໃນໂຄງການຄ : ບລິສັດ Korea
Western Power, ບລິສດ
ັ Ratchaburi Electricity Generating Holding ຂອງປະເທດໄທ, ແລະ ວິສາ
ຫະກິດຖຮຸນ
້ ລາວຂອງລັດຖະບານລາວ. ບລິສັດ Ratchaburi Electricity Generating Holding ນອກ ຈາກ
ຈະເປັນຜ້ພັດທະນາແລ້ວຍັງເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ບລິສັດດັັ່ງກ່າວເປັນຜ້

ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຂອງບລິສັດ SK Engineering & Construction.

ລັດຖະບານລາວບໍ່ເປັນແຕ່ພຽງຜ້ພັດທະນາໂຄງການຜ່ານລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ້ນລາວເທົັ່ານັິ້ນ ຍັງເປັນຜ້ທີື່ມີສິດອານາດ
ສງສຸດຢ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການທີື່ຕັິ້ງຢ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ.
ມີນິຕິບຸກຄົນອື່ນຈານວນໜື່ງທີື່ຊ່ວຍສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ມີທະນາຄານໄທ 4 ແຫ່ງ, ມີທະນາຄານກຸງໄທ,
ທະນາຄານກຸງສີ, ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກແຫ່ງປະເທດໄທ ທີື່ໄດ້ປ່ອຍກ້ໃຫ້ກັບຜ້
ພັດທະນາຈານວນ 714 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງການ. ບລິສັດກົດໝາຍທີໄດ້ປະກອບເລື່ອງເງິນກ້ໄດ້
ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະລະຊົນ ບົດບາດເບິ້ອງຫລັງຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຢ່ໃນການຂັບເຄື່ອນໂຄງການ
ລວມທັງການໃຫ້ສັນຍາທີື່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທຶນຮອນສ່ວນໜື່ງໃນການໃຫ້ກ້ຍມໃນພາຍຫລັງ.
ລັດຖະບານເກົາຫຼີ ແລະ ລັດຖະບານໄທຍັງສະໜັບສະໜນໂຄງການຜ່ານບັນດານິຕິບຸກຄົນທີື່ເຂົາເຈົິ້າຄວບຄຸມ. ລັດຖະ
ບານເກົາຫຼີໄດ້ສະໜອງເງິນກ້ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເພື່ອພັດທະນາໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນເຈົິ້າຂອງຜ້ຖຮຸ້ນຈາ ນວນ
ໜື່ງຢ່ໃນຜ້ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າດັັ່ງກ່າວ.

ໃນຂະນະດຽວກັນລັດຖະບານໄທກໍ່ຖຮຸ້ນຢ່ໃນຜ້ຊິ້ຫລັກ

ໄຟຟ້າຈາກ

ເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ, ໜື່ງໃນທະນາຄານທີື່ໄດ້ສະໜອງເງິນກ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການນັິ້ນ ແລະ ບັນດາຜ້ຖຮຸ້ນຂອງຜ້ພັດທະນາທີື່
ມາຈາກໄທ.
ໂຄງການໃນລະດັບນີິ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຈາເປັນຈະຕ້ອງມີການຮັບປະກັນໃນລະດັບທີື່ສງພສົມຄວນເພື່ອໃຫ້
ໂຄງການສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້. ການປະກັນໄພດັັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປົກປ້ອງຜ້ພັດທະນາແລະ ທະນາຄານ. ແຕ່ມີ
50 ລ້ານໂດລາຢ່ໃນວົງເງິນຮັບຜິດຊອບທີື່ສະໜັບສະໜນໂດຍບລິສດ
ັ AIG ຂອງອາເມຣິກາ ແລະ ບລິສັດປະກັນໄພ
Samsung Fire & Marine, Korean Re ຂອງປະເທດເກົາຫຼີເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສນເສຍຂອງບຸກຄົນທີື່ສາມ.
ບັນດາຊາວບ້ານທີື່ຖຶກຍົກຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກອບວ່າສນເສຍທຸກຢ່າງ ແລະ ກໍ່ຍັງບໍ່ຮ້ ກ່ຽວກັບວົງເງິນປະກັນໄພ
ດັັ່ງກ່າວ. ເຖີງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົິ້າຈະຮ້ແຕ່ການທີື່ຈະເຮັດໜັງສຮຽກຮ້ອງສິດຢ່ໃນປະເທດທີື່ຍັງຂາດຄວາມເປັນເອກະ
ລາດທາງດ້ານຕຸລາການ ແລະ ຍັງມີການບີບບັງຄັບແມ່ນມີຄວາມລາບາກຫລາຍ.
ຜ້ທີື່ມີບົດບາດທັງໝົດເຫລົັ່ານີິ້ແມ່ນໄດ້ຊວ່ຍໃຫ້ໂຄງການເກີດຂິ້ນໃນລະດັບຕ່າງໆ. ແລະ ທຸກຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນັິ້ນ ແລະ ບາງກລະນີໃນອານາຄົດ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກອບສິດທີມະນຸດ,
ເຂົາເຈົິ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສນເສຍທີື່ເກີດຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ.
ບັນດານິຕິບຸກຄົນທີື່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາດໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງດາເນີນມາດ
ຕະການຕໍ່ໄປນີິ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີື່ເໝາະສົມ :
•

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານກາບເຈຍ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ຜ້ທີື່ຖກກະທົບຈາກການພັງຂອງອ່າງ
ເກັບນໍ້າສາມາດເຂົິ້າເຖີງການແກ້ໄຂທີື່ມີປະສິດທິຜົນຜ່ານຂະບວນການແກ້ໄຂຄາຮ້ອງທຸກທາງດ້ານຕຸລະ
ການ ແລະ ທີື່ບໍ່ແມ່ນຕຸລະການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ລັດຖະບານລາວຍັງຄວນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເງ ື່ອນໄຂ
ຢ່ໃນແຄ່ມຊົັ່ວຄາວທີື່ໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສຂອງປະຊາຊົນທີື່ຖກເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍ
ທັນທີ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ກັບຄນບ້ານເກີດຂອງຕົນຕາມຄວາມປະສົງ.

•

ລັດຖະບານເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ທີື່ເປັນຜ້ສະໜັບສະໜນຜ່ານໂຄງການຜ່ານບັນດານິຕິບຸກຄົນທີື່ເຂົາຄວບຄຸມ
ຄວນຮັບ ປະກັນໃຫ້ກັນກັບຜ້ທີື່ຖກກະທົບສາມາດເຂົິ້າເຖີງການແກ້ໄຂທີື່ມີປະສິດທິຜົນລວມທັງການແກ້
ໄຂທາງດ້ານຕຸລາການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາບລິສັດທີື່ຢ່ໃນເຂດແດນຂອງຕົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍດັັ່ງກ່າວ.

•

ບລິສດ
ັ SK Engineering & Construction ແລະ ບລິສັດ Ratchaburi Electricity
Generating Holding Public Company ຄວນສ້າງກອງທຶນ ແລະ ຂະບວນການຄວບຄຸມທີື່ຜ້ຖຶກ
ກະທົບຢ່ລາວ ແລະ ກາປເຈຍສາມາດເຂົິ້າເຖີງການຊົດເຊີຍທີື່ເໝາະສົມການຟື້ນຟຊີບຈາກຄວາມສນເສຍ
ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ໄດ້ຮັບ. ການຊົດເຊີຍຈະຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມເອົາການສນ
ເສຍທັງໝົດທີື່ເກີດຈາກໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແລະ ລວມເອົາຂະບວນການເພື່ອຟື້ນຟຊີວິດການ
ເປັນຢ່ຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ກັບມາເປັນປົກກະຕິຢ່າງສົມບນ.

•

ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ຊຶື່ງເປັນບລິສັດຮ່ວມທຶນທີື່ສ້າງຂິ້ນເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜ້
ລົງທຶນປ່ອຍກ້ຄ : ທະນາຄານກຸງໄທ, ທະນາຄານກຸງສີ, ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່
ອອກແຫ່ງປະເທດໄທ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົິ້າຢ່ໃນກອງທຶນ ແລະ ໃນການສ້າງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງຄ່າ
ຊົດເຊີຍ.

•

ບລິສດ
ັ AON Thailand ທີື່ປຶກສາດ້ານປະກັນໄພຂອງໂຄງການພ້ອມກັນກັບບລິສດ
ັ AIG, Korean
Re, ບລິສດ
ັ Samsung Fire & Marine ແລະ ບລິສດ
ັ Asia Capital Re ຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ
ກັບລກຄ້າຂອງຕົນ, ຜ້ພັດທະນາເຂື່ອນເພື່ອສ້າງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງສິນປະກັນໄພທີື່ມີມນລະຄ່າ 50
ລ້ານໂດລາໂດຍກົງໃຫ້ກັນກັບຜ້ທີື່ມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາ.

•

ຜຖ
້ ຮຸນ
້ ທຸກຄົນຂອງຜພ
້ ດ
ັ ທະນາທັງ 4 ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນນີິ້ຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ ຄວນນາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຕົນກັບບັນດາບລິສັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີື່ເໝາະສົມ.

1. ການພັງຂອງເຂອ
ື່ ນ : “ໃນທັນໃດກມ
ໍ່ ນ
ີ າໍ້ ຫລັງັ່ ໄຫລເຂົາິ້ ມາຈາກທຸກທິດທາງ”
ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີື່ 23 ກລະກົດ 2018, ເຂື່ອນເສີມຢ່ໃນເຂດໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊປຽນ-ເຊນໍ້າ
ນ້ອຍໄດ້ພັງລົງຢ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງແຂວງຈາປາສັກຢ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.

ການພັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫລາຍ

ລ້ານແມັດກ້ອນທະລຸອອກມາຊຶື່ງພຽງພທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂດຂະໜາດຂອງເມອງມານາທັນຖ້ວມໄດ້ສງເຖີງ
28 ຟຸດ. ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນໄດ້ນາເອົາຂີິ້ຕົມ ແລະ ສິື່ງເສດເຫລອຕ່າງໆຫລາຍໂຕນເຂົິ້າມາຖ້ວມອັັ່ງບັນດາ
ບ້ານທັງໝົດ ແລະ ກືນເອົາບັນດາຜ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີື່ຢ່ເຂດລຸ່ມອ່າງນໍ້າ ຊຶື່ງໄດ້ຮັບແຈູ້ງເຕອນໜ້ອຍຫລບໍ່
ໄດ້ຮັບແຈູ້ງເຕອນເລີຍ.
ມີຫລາຍກວ່າ 7,000 ຄົນຢ່ເມອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປ ທີື່ຕ້ອງຖກຍົກຍ້າຍເນື່ອງຈາກບ້ານ, ເຮອນ
ແລະ ທີື່ດິນຂອງເຂົາແມ່ນຖກນໍ້າຖ້ວມໝົດ. ລວມທັງໝົດມີ 19 ບ້ານທີື່ຖຶກກະທົບ. ຈານວນຜ້ເສຍຊີວິດ
ທີື່ເປັນທາງການ ແລະ ສນຫາຍແມ່ນ 71 ຄົນ.1 ເນື່ອງຈາກການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສາຫຼວດ,
ຈານວນຊີວິດທີື່ສນເສຍຕົວຈິງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮ້ໄດ້ເລີຍ.
ຜ້ລອດຊີວິດລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບໄພພິບັດດັັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ເທົັ່າໃດຊົັ່ວໂມງກ່ອນທີື່
ເຫດການຈະເກີດຂິ້ນຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາມີເວລາພຽງໜ້ອຍດຽວໃນການກຽມຕົວຍົກຍ້າຍອອກ.2 ສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງຜ້ທີື່ຖຶກກະທົບເວົິ້າວ່າເຂົາບໍໍີ່ຮ້ຊ້າວ່າ

ມີໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່ດ້ານເທິງຂອງແມ່ນໍ້າຈົນກວ່າເຂົາໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມດັັ່ງກ່າວ.3 ບົດລາຍງານໃນພາຍຫລັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບລິສັດເຄື່ອນໄຟຟ້າ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຄກັົ້ນນ້າຂອງເຂື່ອນໄດ້ມີການແຫງຫລາຍວັນກ່ອນທີື່ມັນຈະພັງ
ແຕ່ເຂົາເຈົົ້າກບໍ່ໄດ້ດາເນີນໃຫ້ທັນການ.4
ໃນຂະນະທີື່ນໍ້າຖ້ວມໄດ້ຫຼຸດລົງ ໄຮ່ນາຕາກ້າ, ປາໄມ້ ແລະ ເຂດບງໜອງແມ່ນຖກຈົມຢ່ໃນຂີິ້ຕົມເລິກ ແລະ
ຊັິ້ນດິນທີື່ໜາ ຫລາຍຄົນທີື່ສາມາດເອົາຕົວລອດໄດ້ ແມ່ຖຶກຕິດຄ້າງຢ່ເທິງຫລັງຄາ, ຕົິ້ນໄມ້ແລະ ຢ່ພິ້ນທີື່ສງ
ເພື່ອລຖ້າການຊ່ວຍເຫລອ. ການຄົິ້ນຫາຜ້ທີື່ຕິດຄ້າງສນຫາຍແມ່ນສຶບຕໍ່ເປັນເວລາຫລາຍວັນຊຶື່ງມີອຸປະສັກ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການບຸກຜ່າຜ່ານຂີິ້ຕົມທີື່ແໜ້ນໜາ ແລະ ໃນການເຂົິ້າເຖີງເຂດທີື່ຫ່າງໄກ ແລະ ມີປ່າໄມ້. ຜ້ທີື່
ລອດຊີວິດໄດ້ເຂົິ້າໄປລີິ້ໄພຢ່ໃນທີື່ພັກພິງຊົັ່ວຄາວ
ຫລັງໄພພິບັດ.

ຊຶື່ງມີຫລາຍຄົນທີື່ຍັງຄົງອາໄສຢ່ທີື່ນັິ້ນໜື່ງປີແລ້ວພາຍ

ເຂົາຍັງມີຄວາມຮ້ສຶກບອບຊ້າຕໍ່ການມາກະທັນຫັນຂອງຄິ້ນນໍ້າຂະໜາດມະຫມາ

ແລະ

ຄວາມເຈັບປວດໃນການສນເສຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນບ້ານ ລວມທັງການສນເສຍເຮອນຊານ
ຊັບສິນທີື່ດິນ ແລະ ບ້ານທັງໝົດ.
Pratch Rujivanarom. ‘Special report: Compensation talks begin for Lao dam disaster victims’. The Nation, 18
Feb 2019. <http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30364301>
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ກະນາເບິີ່ງຄາບອກເລົົ່າຂອງຜຢ
ູ້ ູ່ໃນເຫດການ ແລະ ແຕ່ລະຊູ້ວງເວລາ ທີພ
ີ່ ິມເຜີຍແຜ່ອອນລາຍ, ຕ
່ າງ: Pratch Rujivanarom.
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‘Special report: The deadly wave that changed everything for some Laotians’. The Nation, 23 Jan. 2019.
<http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362746>.
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Ian G. Baird, site visit and community interviews, May and July 2019.
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Mike Ives. ‘A Day Before Laos Dam Failed, Builders Saw Trouble’. The New York Times, 26 July 2018:
<https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/laos-dam-collapse.html>.

ຂ້າມໄປທາງເບິ້ອງກາປເຈຍ ປະມານ 15,000 ຄົນຢ່ແຂວງສະຕັງເທັງກໍ່ຖກກະທົບເຊັັ່ນກັນຈາກການພັງ
ຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ.5 ນໍ້າທີື່ທະລຸອອກຈາກການພັງໄດ້ໄຫລເຂົິ້າສ່ແມ່ນໍ້າເຊປຽນແລ້ວປ່ອງລົງສ່ແມ່ນໍ້າເຊ
ກອງອັນພາໃຫ້ມີການເກີດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງຢ່ທາງແຂວງພາກເໜອຂອງກາປເຈຍ.
ນໍ້າໄດ້ຖ້ວມ
ເຮອນຊານບ້ານຊ່ອງແລະໄຮ່ນາຕາກ້າຂອງປະຊາຊົນທີື່ຢ່ລຽບທັງສອງຝັັ່ງຂອງແມ່ນາໄດ້ທາລາຍສັດລ້ຽງ
ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ການປະມົງຂອງປະຊາຊົນ. ເຖີງຈະບໍ່ມີການເສຍຊີວິດຢ່ໃນກາປເຈຍ, ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖີື່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫລອຍົກຍ້ານຊົັ່ວຄາວປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 5600 ຄົນ ຈາກເຮອນຊານຂອງເຂົາ.6
ປະຊາຊົນກາປເຈຍທີື່ຖຶກກະທົບຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລອທີື່ໜ້ອຍ
ຫລາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.
ສຽງຂອງຜລ
້ ອດຊີວດ
ິ 7
ນາງ ຈັນໄຊ
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕອນໄພກ່ຽວກັບການພັງຂອງເຂື່ອນ. ພວກເຮົາມີເວລາພຽງ 2 -3 ຊົັ່ວໂມງທີື່ໄດ້
ຮັບການແຈ້ງລ່ວງໜ້າພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດແລ່ນໜີເພື່ອເອົາຕົວລອດ.
ລກຊາຍແລະຂ້າພະເຈົິ້າເອງ
ແມ່ນຫາກໍ່ມາຮອດເຮອນແລະພວມທີື່ຈະກິນເຂົິ້າແລງເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ງ ິນສຽງຜຄ
້ ົນຮ້ອງຂິ້ນວ່າ ແລ່ນໆ ນໍ້າມາ
ແລ້ວ. ນໍ້າກໍ່ໄຫລເຂົິ້າມາ ແລະ ສິື່ງທີື່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ກໍ່ຄໂດດອອກຈາກເຮອນແລ້ວກໍ່ລອຍນໍ້າໄປ. ບັນດາ
ເຮອນແມ່ນພຸພັງລົງຫລັງຕໍ່ຫລັງໃນຂະນະທີື່ນໍ້າໄດ້ລຸຫລັັ່ງເຂົິ້າມາອອ້ມຕົວຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົິ້າໄດ້ລອຍໄກໄປ
ຈາກເຮອນເມື່ອຮ້ໂຕວ່າລກຊາຍນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົິ້າຍັງນອນຢ່ໃນເຮອນ. ຂ້ອຍໄດ້ລອຍກັບໄປແຕ່ນໍ້າໄດ້
ຂິ້ນສງເຖີງປະຕໜ້າບ້ານ. ຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມລອຍຂິ້ນໄປເທິງຫລັງຄາຊຶື່ງມີເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ອຍຫລາຍ
ຄົນໄດ້ລີິ້ໄພຢ່ບ່ອນນັິ້ນແລະໄດ້ອຸ້ມລກຊາຍຂ້ອຍໄວ້. ຂ້ອຍອ້ມລກຢ່ໃນອອ້ມແຂນແລະເບີື່ງບັນດາຮ່າງກາຍ
ຂອງມະນຸດທີື່ລອຍຢ່າງຫລວງຫລາຍພ້ອມກັບບັນດາຕົິ້ນໄມ້ ແລະ ເຮອນພຸພັງລົງ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເວົິ້າເຖີງມັນ
ເລີຍ.ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຫັນພາບຂອງບັນດາສົບເຫລົັ່ານັິ້ນຢ່ໃນຫົວຂອງຂ້ອຍ. ພໍ່ແມ່ຜ້ເຖົິ້າແກ່ຂອງຂ້ອຍຍັງສນ
ຫາຍຢ່ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ຮ້ວ່າເຂົາເຈົິ້າຍັງມີຊີວິດຢ່ຫລເສຍຊິວິດແລ້ວ.”
ນາງ ແຢ
“ນໍ້າໄດ້ເຂົິ້າມາຖ້ວມໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕອນເລີຍ. ທາອິດນໍ້າຖ້ວມຍື່ງຂິ້ນມາຮອດແອວຂ້ອຍຕໍ່ມາບໍ່ທັນໃດ
ມັນກໍ່ຂິ້ນມາຮອດຄຂ້ອຍຫລັງຈາກນັິ້ນມັນກໍ່ຖ້ວມກາຍຫົວຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ຖກກະແສນໍ້າພັດໄປ. ຂ້ອຍບໍ່
ເຫັນຫຍັງເລີຍນອກຈາກປາຍໄມ້.ຂ້ອຍພະຍາຍາມສຸດຂີດເພື່ອພະຍາຍາມລອຍ ຊຶື່ງວ່າມີລກນ້ອຍຂ້ອຍຢ່ໃນ
ທ້ອງ. ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ລອຍມາຫາຂ້ອຍ ແລະ ພະຍາຍາມຢ້ໂຕຂ້ອຍຂິ້ນແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜ້ກ່ຽວນັິ້ນຖຶກຈົມ
ຢ່ໃຕ້ນໍ້າ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້ວ່າ ດົນປານໃດທີື່ພວກເຮົາຕໍ່ສ້ເພື່ອເອົາຊີວິດລອດຈົນກວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກ
Oxfam Cambodia, Situation Report #1. ‘Transboundary flash floods from Xe Pian-Xe Namnoy dam collapse
in Laos to Cambodia’s northern region’. 26 July 2018.
6
Ibid.
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ຄາບອກເລົົ່າຂອງຜຢ
ູ້ ູ່ໃນເຫດການ ສາພາດໂດຍຄົນລາວສອງທ່ານທີີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ. ເລືີ່ອງເຫົົ່ານີໄົ້ ດູ້ພິມເຜີຍແຜ່ຢໃູ່ ນ: The Asia
5

Times. ‘Brightness Turns To Dark: Stories from Survivors of the Lao Dam Collapse’. 6 August 2018.
<http://cms.ati.ms/2018/08/brightness-turns-to-dark-stories-from-survivors-of-laos-dam-collapse/>

ຂ້ອຍໄດ້ກັບມາພ້ອມດ້ວຍເຮອແລະຊ່ວຍພວກຂ້ອຍຢ່າງປອດໄພ. ດຽວນີິ້ຂ້ອຍອາໄສຢ່ບ່ອນນີິ້ ບ່ອນພັກພິງ
ຊົັ່ວຄາວກັບຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ . ມັນເປື້ອນ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີພຽງເນິ້ອທີື່ເລັກນ້ອຍເທົັ່ານັິ້ນ. ພວກເຮົາ
ຈັດຫາສິື່ງທີື່ພວກເຮົາຫາໄດ້ເພື່ອມາປພິ້ນແລ້ວນອນ. ແຕ່ບາງຄົນເຂົາບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ແລະ ນອນຢ່ກັບພິ້ນ
ແບບນັິ້ນ. ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດນອນໄດ້ພວກເຮົາມີແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ພວກເຮົາຄິດຮອດຜ້ທີື່ເຮົາຮັກ ແລະ ຮ້
ວ່າເຮົາສນເສຍທຸກຢ່າງຮ່າງກາຍຂ້ອຍແລະຈິດໃຈຮ້ສຶກເມີື່ຍລ້າຫລາຍ. ຂ້ອຍບໍ່ຮ້ວ່າແມ່ນໃຜຕ້ອງຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ການສນເສຍຂອງພວກເຮົາໃນຄັິ້ງນີິ້.”
ນາງ ຈັນດີ
“ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງນໍ້າໄຫຼມາຕັິ້ງແຕ່ທາງທິດເໜອຂອງໝ່ບ້ານ. ມັນມີສຽງຄ້າຍຄກັບລົມແຮງ. ຜົວຂ້ອຍໄດ້
ຮອບເອົາລກຊາຍອາຍຸ 6 ປີຂອງພວກເຮົາ ແລະ 3 ຄົນພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ໂດດອອກຈາກເຮອນເຊົິ້າຫາເຮອແຕ່
ເຮອສາພັດຖກເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມ. ພວກເຮົາໄດ້ລຽວເບິື່ງໜ້າກັນບໍ່ຮ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃນຄະນະທຸກ
ຄົນເລີື່ມຍ້ານກົວ. ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖກນໍ້າພັດໄປເບິ້ອງໜຶື່ງລກຊາຍພັດໄປອີກເບິ້ອງໜຶື່ງ ແລະ ຂ້ອຍແມ່ນ
ຖກພັດໄປໄກຈາກເຂົາເຈົິ້າເທື່ອລະໜ້ອຍເທື່ອລະໜ້ອຍ. ຊ້ອຍຮ້ອງໃສ່ລກຊາຍຂອງຂ້ອຍ”ຈ່ອງຕົິ້ນໄມ້ໄວ້
ລຸກຈ່ອງຕົິ້ນໄມ້ໄວ້ແໜ້ນພໍ່ແມ່ຈະມາຊ່ວຍລກໂດຍໄວ” ລກຊາຍນ້ອຍຂອງຂ້ອຍພະຍາຍາມເຕັມທີື່ເພື່ອຈະ
ຍຶດເກາະກັບຕົິ້ນໄມ້ໄວ້ແຕ່ຍ້ອນນໍ້າມາແຮງເກີນໄປຜ້ກ່ຽວຈັງຖກນໍ້າພັດໄປ. ໂຊກດີທີື່ຜ້ກ່ຽວສາມາດໄປຍຶດ
ເກາະກັບເສົາໄຟຟ້າໄດ້. ເພື່ອນບ້ານທີື່ກາຍມາພ້ອມເຮອຂອງຜ້ກ່ຽວຈັງໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາທັງໝົດໃຫ້ຂິ້ນໄປ
ຢ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງເຮອນຫຼັງໜຶື່ງ”.
ນາງ ໄໝ
“ມິ້ນີິ້ແມ່ນມິ້ທີື່ຫ້າແລ້ວພາຍຫຼັງທີື່ເຄື່ອນພັງ. ຂ້ອຍຍັງນຸ່ງເຄື່ອງຊຸດເກົັ່າເລີຍ. ຂ້ອຍຮ້ສຶກຄັນຕົນໂຕ ແລະ
ຮ້ສຶກໜຽວຂ້ອຍຮ້ສຶກພຽງແຕ່ອາບນໍ້າ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງ. ຂ້ອຍເຫັນຫຼາຍສົບທີື່ລອຍກາຍຂ້ອຍ. ແມ່ນສິື່ງທີື່
ຂ້ອຍຈະບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດທີື່ຈະເຫັນຢ່ໃນຊີວິດຂ້ອຍເລີຍ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງເຕອນຈັກໜ້ອຍເລີຍ. ນໍ້າໄດ້
ທະລຸເຂົິ້າມາທັນທີທັນໃດຈາກທຸກແຫ່ງຫົນ. ຂ້ອຍໄດ້ຕໍ່ສ່ເພື່ອເອົາຊີວິດລອດ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍຜ້ອື່ນແຕ່ນ້ອງ
ສາວຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວແມ່ນຍັງສນຫາຍຢ່. ນ້ອງສາວຂ້ອຍຊື່ນ້ອຍລາວອາຍຸ17ປີ ແລະ ກາ
ລັງມີລກນ້ອຍ. ຂ້ອຍຈະກັບຄນໄປເພື່ອຊອກຫາຜ້ກ່ຽວ. ຜ້ກ່ຽວອາດຈະມີຊີວິດຢ່ ແລະ ອາດໜາວຫິວເຂົິ້າ
ແລະ ຫິວນໍ້າ. ພວກເຮົາສນເສຍທຸກຢ່າງແບບ ແລະ ເຮົາບໍ່ມີຫຍັງເຫຼອ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າລັດຖະບານຈະເຂົິ້າໃຈ
ການສນເສຍຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼອພວກເຮົາ.”
ທ້າວ ວີ
“ຂ້ອຍບໍ່ຮ້ເລີຍວ່ານໍ້າມາຄແນວໃດ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນແຕ່ຜ້ຄົນຮ້ອງຢ່ນອກເຮອນຂອງຂ້ອຍວ່ານໍ້າຖ້ວມແລ່ນພີື່
ນ້ອງແລ່ນຂ້ອຍແລ່ນອອກມານອກເຮອນກໍ່ເຫັນນໍ້າທະລັກເຂົິ້າມາຢ່ໜ້າປະຕຂ້ອຍແລ້ວ. ເມຍ ແລະ ລກ
ສາວຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນກັບມາຈາກນາຊາ.
ຂ້ອຍໄດ້ເອົາຕົວຂິ້ນໄປລີິ້ໄພຢ່ຫຼັງຄາໄກ້ຄຽງໂດຍມີແຕ່ຄວາມກັງ
ວົນ. ພາຍຫຼັງທີື່ທີມກ້ໄພໄດ້ພາພວກເຮົາມາຢ່ບ່ອນລີິ້ໄພສຸກເສີນ, ຂ້ອຍກາບໍ່ໄດ້ພັກເຊົາແຕ່ໄດ້ແລ່ນຊອກ
ຫາຄອບຄົວຂ້ອຍຢ່ທຸກແຫ່ງຫົນ. ໃນທີື່ສຸດຂ້ອຍກາເຫັນລກສາວຂ້ອຍນັັ່ງຢ່ຄົນດຽວຮ້ອງໄຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນ
ເຂົິ້າໄປກອດຜ້ກ່ຽວ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄຫ້ນໍ້າກັນ. ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຫາເມຍຂ້ອຍໄດ້.

ມັນເປັນອະພິນິຫານ. ຈາກເວລາທີື່ນໍ້າເຂົິ້າຖ້ວມຂ້ອຍຄິດວ່າພວກເຮົາຈະຕາຍກັນທັງໝົດຂ້ອຍບໍ່ຮ້ວ່າແມ່ນ
ໃຜຈະເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສນເສຍຊີວິດໃນຄັິ້ງນີິ້ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ຮ້ວ່າໃນອານາຄົດຄອບຄົວຂ້ອຍ ແລະ
ຜ້ອື່ນໆຈະເປັນແນວໃດ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຟື້ນຟຄນຢ່ໃນບ້ານເດີມພວກເຮົາກໍ່ຈະຍັງຈະດາລົງຊີ
ວິດຢແ
່ ບບມີຄວາມຍ້ານກົວບໍ່ຮ້ວ່າມິ້ໃດສິື່ງດັັ່ງກ່າວຈະເກີດຂນອີກ.”

2.

ເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານໄພຟ້ານາໍ້ ຕົກຢລ
່ າວ

ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປຢ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
ຂະໜາດ 410 ເມກາວັດແມ່ນໂຄງການຫັນແຫຼວນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍທີື່ຍັງຢ່ໃນການກໍ່ສ້າງຢ່ບລິເວນແມ່ນໍ້າເຊປຽນເຊນໍ້ານ້ອຍຢ່ອ່າງນໍ້າເຊກອງ.
ໂຄງການປະກອບມີສາມເຄື່ອນຫຼັກ ແລະ ມີອ່າງເກັບນໍ້າໃຫ່ຍຂະໜາດໜຶື່ງຢ່ໃນເຂດແມ່ນໍ້າເຊນໍ້ານ້ອຍໂດຍຖກລ້ອມ
ດ້ວຍເຄື່ອນເສີມຫ້າແຫ່ງ ຫຼ ເອີິ້ນວ່າຄ່ກັນນໍ້າເຊິື່ງຖກນໍ້າໃຊ້ເພື່ອເສີມບລິເວນເຂດແດນຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ. ອ່າງເກັບນໍ້າ
ແມ່ນມີຄວາມສງ 73 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມຍາວ 1,600 ແມັດເຊິື່ງມີຄວາມສາມາດເກັບນໍ້າໄດ້ເຖິງ 1,043 ລ້ານ
ແມັດກ້ອນ. ອົງການຍັງປະກອບມີອຸມົງໃຕ້ດີນ ແລະ ທາງນໍ້າ ເຊິື່ງລວມມີອຸມົງ 16 ກິໂລແມັດເພື່ອປ່ອຍນໍ້າເຂົິ້າສ່ເຂດ
ແມ່ນໍ້າເຊກອງເຊິື່ງຈະໄລ່ຈາກລາວໄປສ່ກາປເຈຍ.8
ເມື່ອຄກັິ້ນນໍ້າພັງລົງໃນເດອນກລະກົດ ປີ 2018 ວຽກຢ່ໃນໂຄງການເຊປຽນເຊນິ້ານ້ອຍແມ່ນສາເລັດເກອບ 90%.
ເຖິງວ່າ ຈະມີຂໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີື່ມີຢ່ ແລະ ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບໄພພິບັດທີື່ເກີດຈາກ
ການພັງດັັ່ງກ່າວ, ການກໍ່ສ້າງໄດ້ສບຕໍ່ພາຍຫຼັງເຫດການດັັ່ງກ່າວພຽງໜ່ອຍດຽວ. ໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດນາ
ໃຊ້ໄດ້ຢ່ໃນທ້າຍປີ 2019. 9
ການພັດທະນາໂຄງການເຊປຽນເຊນາໍ້ ນ້ອຍ
ໂຄງການເຊປຽນເຊນໍ້ານ້ອຍແມ່ນເລີື່ມຂິ້ນເມື່ອ 25 ປີກ່ອນ. ໃນເວລານັິ້ນລັດຖະບານລາວຫາກໍ່ເປີດປະເທດເພື່ອຮັບ
ເອົາການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ເຮັດການສາລວດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫ່ຍ
ແລະ
ເພື່ອສົັ່ງອອກໄຟຟ້າເປັນການປະຕິຮບເສດຖະກິດ ແລະ ອານວຍໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
ໃນປີ 1994, ກຸ່ມບລິສັດເກົາຫລີຄດົງອາຄອນຊ໋ອດຊັນໄດ້ເລີື່ມສາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາເຄື່ອນ
ຢ່ໃນເຂດແມ່ນໍ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍທີື່ອາດສາມາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແກ່ໄທໄດ້. ແຕ່ຮອດປີ 1998 ຜ້ພັດທະນາໂຄງ
ການໄດ້ປະສົບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວິກິດການການເງິນຂອງອາຊຽນໄດ້ແຜ່ລາມໄປຢ່ໃນພາກພິ້ນ. ພາຍ
ຫລັງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງເບິ້ອງຕົິ້ນໃນລະດັບໜຶື່ງ ແລະ ໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍບ້ານຈານວນໜຶື່ງຢ່ໃນເຂດດັັ່ງກ່າວ, ຄວາມ
ຄບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ໄດ້ຖກຢຸດສະງໍັກ.
ໂຄງການໄດ້ກັບມາຟື້ນຟພຽງພາຍຫຼັງ 2006 ເມື່ອຜ້ພັດທະນາປະຈຸບັນໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນການສຶກສາໂຄງການກັບ
ລັດຖະບານລາວ. ການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄດ້ເລີື່ມຂິ້ນໃນທີື່ສຸດຢ່ໃນປີ 2013. ໃນເວລາທີຄກັນນໍ້າພັງລົງນັິ້ນ, ການ
ກໍ່ສ້າງແມ່ນເກອບວ່າສາເລັດແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ມີການຜະລິດເປັນທຸລະກິດເລີື່ມໃນທ້າຍປີໃນ 2018.

Power Technology, ‘Xe Pian-Xe Namnoy Hydroelectric Power Project’. <https://www.powertechnology.com/projects/xe-pian-xe-namnoy-hydroelectric-power-project/>
9
Kungsri Securities, ‘RATCH - A yield play for risk-off market’. 12 December 2018.
<http://www.krungsrisecurities.com/researchcontent/3/9/?id=7184>
8

ປະຫວັດໂຄງການ
• 2006: ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົິ້າໃຈສະບັບໃໝ່ສາລັບໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
• 2007: ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງເວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໂດຍທີມງານທີື່ປຶກສາຂອງ
ປະເທດໄທ.
•

2010: ໄດ້ຢື່ນບົດສຶກສາການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິື່ງເວດລ້ອມເຊິື່ງໄດ້ສົັ່ງຄາເຫັນກັບຄນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມນເພີື່ມ
ເຕີມ (ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່ໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍທີື່ສ້າງຂິ້ນໂດຍກຸ່ມທີື່ປຶກສາຂອງລາວ). 10

•
•
•

ພຶດສະພາ2011: ໄດ້ມີການອອກໃບຢັື້ງຢນຄວາມສອດຄ່ອງດ້າສິື່ງເວດລ້ອມໂດຍຟຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິື່ງເວດລ້ອມຂອງລາວ.
2011: ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາສາປະທານໂຄງການ.
2012: ບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍເຊິື່ງເປັນບລິສັດຮ່ວມທຶນຈົດທະບຽນຢ່ລາວໄດ້ເຂົິ້າຫາທະນາ
ຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼ ADB ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ ຫຼ IFC ເພື່ອຂກ້ຍມເງິນ. IFC/ADB ຈ້າງ
ທີື່ປຶກສາສາກົນເພື່ອດາເນີນການກວດສອບປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບສິື່ງທີຕ້ອງປະຕິບັດ
ເພີື່ມເຕີມສາລັບໂຄງການໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງ IFC ແລະ ADB. ບລິສັດພະລັງງານເຊ
ປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໄດ້ຈ້າງ Lao Consulting Group ເພື່ອດາເນີນການສຶກສາເພີື່ມເຕີມເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດັັ່ງກ່າວ. ຜົນຂອງການປະເມີນ IFC/ADB ໄດ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂອບເຂດໜ້າ

•

ວຽກຂອງການສຶກສາຂອງກຸ່ມທີື່ປຶກສາຂອງລາວດັັ່ງກ່າວ.11
ໃນທ້າຍປີ 2012: ບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໄດ້ສບຕໍ່ກັບອີກທາງເລອກໃນການຂເງິນກ້ ແລະ
ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຈາກຜ້ລົງທຶນໄທເກົາຫລີ ແລະ ສິງກະໂປ.
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•

ກຸມພາ 2013 ສັນຍາຊິ້ພະລັງງານໄດ້ເຊັນສາລັບ 370 ເມກາວັດ ເພື່ອຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັນກັບບລິສັດການ
ໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫຼອ 40 ເມກາວັດ ແມ່ນຂາຍໃຫ້ກັນກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 27 ປີຂອງການສາປະທານ.

•

2013 ການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີື່ມຂິ້ນ.12

ຄາເຫັນຈາກ WREA ລວມມີ: ຂາດຂໍ້ມນພືົ້ນຖານຂອງລະບົບນິເວດທີີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການສະເພາະ, ບໍ່ມີການຄານຶງເຖິງມາດຕະ

ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ສາງັລເຂດຊີວະນາໆພັນທີຖ
ີ່ ືກກະທົບ, ຂາດການສຶກສາ ແລະ ການຄານຶງຕກ
ໍ່ ັບການຂຸດຄົົ້ນແຮ່ທາດໃນເຂດດັົ່ງກ່າວ,
ຂາດເຫດຜົນສາລັບໂຄງການ ແລະ ທີຕ
ີ່ ັົ້ງໂຄງການ, ຂາດການານຶງເຖິງມາດຕະການເສີມອ່າງເກັບນ້າ ຫື ການແກູ້ໄຂບັນຫາຕະກອນ, ບໍ່ມີຂໍ້
ມນພຽງພ ກ່ຽວກັບຊຼຸມຊົນທີີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ການສະໜອງນ້າດືີ່ມ, ການຊົດເຊີຍຕຄ
ໍ່ ົວເຮືອນແມ່ນບໍ່ພຽງພ, ບໍ່ມກ
ີ ອງທຶນສຸກເສີມເພືີ່ອ
ແກູ້ໄຂບັນຫາ ໃນໄລຍະການກໍ່ສູ້າງ ຫື ດາເນີນທຸລະກິດ. Team Consulting, ‘Environmental Impact Assessment: Final
Report’. Chapter 1, Introduction, pages 1.2-1.11.
<http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter1/PNPC_EIA_Chap01_I
ntroduction_Final.pdf>
11
ຜົນປະເມີນຂອງ LCG ມີຢເູ່ ວັບໄຊຂອງ Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd. ເຖິງແນວໃດກຕາມ ບໍ່ແມ່ນທຸກບົດສຶກສາ
ໄດູ້ຮບ
ັ ການພິມເຜີຍແຜ່ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຕສ
ໍ່ ັງຄົມ ແລະ ການຍົກຍູ້າຍປະຊາຊົນ.
<http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents>
12
Yuthana Praiwan. ‘Ratch Pushes Back Start Date of Laos Dam’. Bangkok Post, 4 October, 2018.
<http://www.bangkokpost.com/business/news/1551706/ratch-pushes-back-start-date-of-laos-dam>

20 ປີແຫ່ງການທົນທຸກທລະມານ
ກ່ອນການພັງຂອງຄກັນນາໝາຍເລກ D ໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງທາງ
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖີື່ນ. ການລະເມີດດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້
ມີຂິ້ນຕັິ້ງແຕ່ມິ້ທີື່ໄດ້ມີການເລີື່ມໂຄງການແລະໄດ້ລວມເອົາທັງການຍົກຍ້າຍແບບບັງຄັບຂອງປະຊາຊົນທີື່ເປັນຊົນເຜົັ່າ
ພິ້ນເມອງເນຍເຮີນ ຫລ ເອີເນອອກຈາກບລິເວນອ່າງເກັບນາຂອງໂຄງການຢ່ໃນທິດຕາເວັນອອກຂອງພພຽງບລິເວນ
ຢ່ເມອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກເພື່ອຍົກຍ້າຍໄປເຂດໃໝ່ຊຶື່ງມີຊື່ວ່າບ້ານຈັດສັນ. ຢ່ທີື່ນັິ້ນເຂົາໄດ້ປະເຊີນກັນກັບ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ: ການຂາດທີື່ດິນທີື່ເໝາະສົມໃນການເຮັດສວນຫລໃນການລ້ຽງສັດ, ບໍ່ມີນໍ້າພຽງພ
ແລະ ຂັດແຍ້ງກັນກັບເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງທີື່ພວກເຂົາໄດ້ໄປໃຊ້ທີື່ດິນປະເພນີບ່ອນທີື່ເຂົາໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢ່.13 ສີື່ງດັັ່ງ
ກ່າວໄດ້ນາໄປສ່ຂໍ້ກັງວົນດ້ານຄວາມໝັິ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ - ມີຫລາຍຄັິ້ງທີື່ຂາດການຊ່ວຍເຫລອຈາກຜ້ພັດທະ
ນາໂຄງການ, ບັນດາອົງການບັນດາທຸກສາກົນໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລອທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີື່ຖກ
ຍົກຍ້າຍ. ພາຍຫລັງມີການໂຈະໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໃນປີ 1998, ແລະ ເຖີງວ່າຈະມີການເກອດຫ້າມຂອງ
ຂອງລັດຖະບານ, ຫລາຍຄົນພວກນີິ້ໄດ້ຄ່ອຍໆກັບມາສ່ບ້ານເກີດຂອງເຂົາ ແລະ ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ເພື່ອສບຕໍ່ດາລົງ
ຊີວິດກະສິກາແລະການທີື່ເຂົິ້າປ່າຄທີື່ເຂົາໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ.14
ເມື່ອໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍໄດ້ເລີື່ມອີກເທື່ອໜື່ງໃນການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2013, ຊາວບ້ານຈາກ 10 ຊຸມຊົນດັັ່ງ
ກ່າວ ລວມທັງເພີື່ມອີກສອງທີື່ຕໍ່ຕ້ານການຍົກຍ້າຍໃນເບິ້ອງຕົິ້ນ, ໄດ້ປະເຊີນກັບການຍົກຍ້າຍທີື່ຫົດຫ່ອີກຄັິ້ງໜື່ງໄປຢ່
ບ້ານຈັດສັນໃນເບິ້ອງຕົິ້ນ. ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນປີ 2013 ຢ່ໃນເຂດຈັດສັນດັັ່ງກ່າວ, ນັກຄົິ້ນຄວ້າໄດ້ພົບວ່າ
ປະຊາຊົນແມ່ນປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂາດການເຂົິ້າເຖີງອາຫານ, ນາ ແລະ ທີື່ດິນທີື່ພຽງພ. ໃນລະຫວ່າງການ
ໃຫ້ສາພາດ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖີື່ນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ້ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຄາເຫັນຢ່າງເໝາະສົມຫລໄດ້ຮັບການແຈ້ງໂດຍ
ຜ້ພັດທະນາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບບ້ານເຮອນ ແລະ ທີື່ດິນກະສິກາແລະປ່າໄມ້ລວມທັງການ
ປະມົງຂອງເຂົາເຈົິ້າ.15
ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີິ້ໃນຂະນະທີື່ໂຄງການສຶບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ການຫັນແລວນໍ້າຂອງແມ່ນໍ້າເຊ
ປຽນໄປສ່ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງໂຄງການໄດ້ພາໃຫ້ມີການຂາດນໍ້າຢ່ໃນແມ່ນໍ້າດັັ່ງກ່າວ. ສີື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບຕໍ່ກັບວິທີການດາລົງຊີວິດການປະມົງ ແລະ ຄວາມໝັິ້ນຄົງດ້ານອາຫານຂອງຊົນເຜົັ່າລດັກ ( ລະເວນນໍ້າ ) ຊຶື່ງເປັນ
ຊົນເຜົັ່າພິ້ນເມອງ ແລະ ເປັນເຜົັ່າໜື່ງຂອງປະຊາຊົນລາວທີື່ດາລົງຊີວິດຢ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຢ່ໃນເມອງສະໜາມໄຊ,
ແຂວງອັດຕະປ. ກຸ່ມຄົນເຫລົັ່ານີິ້ ແມ່ນກຸ່ມຄົນດຽວທີື່ໄດ້ປະເຊີນກັນກັບໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົິ້າໃນເວລາ
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ສະພາບດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ລະບຸເປັນຄັົ້ງທາອິດໃນສິີ່ງພິມຕໄໍ່ ປນີ:ົ້ International Rivers Network. ‘Power Struggle: the Impacts of

Hydro Development in Laos’. February 1999. <http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attachedfiles/powerstruggle.hires_.pdf>.
ຈາກນັົ້ນໄດູ້ມີການເພີີ່ມລາຍລະອຽດ ໃນບົດລາຍງານ ແລະ ບົດຂ່າວ ເຊັົ່ນ Baird, Ian G. 2013. Remembering old homes: The
Houay Ho Dam, the resettlement of the Heuny (Nya Heun), and the struggle for space. Pages 241-263 in Oliver
Tappe and Vatthana Pholsena (eds.), Interactions with a Violent Past: Reading Post-Conflict Landscapes in
Cambodia, Laos, and Vietnam. University of Singapore Press, Singapore.
14

Ibid (Baird 2013).
International Rivers, ‘Letter to the developers of the Xe Pian-Xe Namnoy dam’. 31 January 2013.
<http://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896>.
15

ເຂື່ອພັງ. ໃນຮ່າງການສຶກສາປີ 1995 ທີື່ມອບໝາຍໂດຍອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໄດ້ປະເມີນວ່າປະມານ 19 ບ້ານຈະ
ສນເສຍການປະມົງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຈາກການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ.16 ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜົນ
ກະທົບລຸ່ມແມ່ນາດັັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍຖກຮັບຮ້ຫລຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ້ພັດທະນາໂຄງການຢ່ໃນແຜນທີື່ສ້າງ
ຂິ້ນໃນພາຍຫລັງ.
ການເພີມ
ື່ ຂນ
ິ້ ຢ່າງໄວວາຂອງໂຄງການພະລັງງານນາໍ້ ຕົກຢລ
່ າວ
ໂຄງການເຊປຽນ ເຊນານ້ອຍເປັນໜື່ງໃນບັນດາຫລາຍເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີື່ກາລັງຢ່ໃນການກໍ່ສ້າງຢ່ໃນ
ປະເທດລາວຊຶື່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງແຜນການລັດຖະບານໃນການປະຕິຮບປະເທດຜ່ານການພັດທະນາພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ການສົັ່ງອອກໄປສ່ປະເທດເພື່ອບ້ານ.17 ໃນເດອນ ພຶດສະພາ 2019 ລັດຖະບານໄດ້ລາຍງານວ່າ
ໄດ້ມີໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີື່ເຂົິ້າສ່ການພະລິດແລ້ວ 63 ແຫ່ງມີຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດແມ່ນ 7,213
ເມກາວັດໂດຍມີ 112 ໂຄງການເພີື່ມເຕີມທີື່ຍັງຢ່ໃນຂັິ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ຊຶື່ງມີຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດແມ່ນ
7,598 ເມກາວັດ ແລະ ຍັງຈະມີແຜນເພີື່ມໂຄງການອີກ 340 ໂຄງການຊຶື່ງລວມຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດແລ້ວ
19,494 ເມກາວັດ.18
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່ໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງລາວແມ່ນຖກຂັບເຄື່ອນສ່ວນສາຄັນໂດຍຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໂດຍສະເພາະປະເທດໄທຫລຸດລົງມາກໍ່ແມ່ນ
ປະເທດຫວຽດນາມ, ກາປເຈຍ ແລະ ວ່າງບໍ່ດົນມານີິ້ກໍ່ແມ່ນ ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ.19 ແຜນການ
ຂະຫຍາຍພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງລັດຖະບານແມ່ນແນໃສ່ສ້າງລາຍຮັບຈາກການສົັ່ງອອກເພື່ອຂັບເຄື່ອນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມຄບໜ້າຂອງຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກຢ່ລາວ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ. ໃນນັິ້ນປະກອບມີທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີໂດຍສະ
ເພາະທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການພາກເອກະຊົນຂອງທະນາຄານໂລກ, ເຊັັ່ນ: ອົງການການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ຊຶື່ງລວມກັນເປັນເຈົິ້າພາບໃນການບລິຈາກເງິນແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນດາຜ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະ
ປະເທດຕ່າງໆ ຜ້ພັດທະນາ ແລະ ບັນດາບລິສັດກໍ່ສ້າງ [ສາລັບລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມຕໍ່ກັບບົດບາດຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາແບບພະຫຸພາຄີແມ່ນໃຫ້ເບີື່ງໝວດທີື່ 6].

Tyson Roberts & Ian G. Baird (1995). ‘Rapid Assessment of Fish and Fisheries for The Xe Nam Noy – Xe
Pian Hydroscheme in Southern Lao PDR.’ Wildlife Conservation Society, Vientiane.
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ພາຍຫຼັງການພັງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດໂຈະການລົງທຶນໃນໂຄງການພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃໝ່ໂດຍລຖ້າການທົບທວນເບິື່ງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂອງປະເທດ. 20 ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ການໂຈະດັງກ່າວແມ່ນນາໃຊ້ສະເພາະໂຄງການທີື່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃນເບິ້ອງຕົິ້ນ.
ປັດຈຸບັນມີຫຼັກຖານພຽງເລັກໜ້ອຍທີື່ຢັື້ງຢນເຖິງການພິຈາລະນາຄນ ຫຼ ການປ່ຽນແປງໂດຍລ່ວມຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍ.21
ເຖິງແມ່ນວ່າວັດຖຸປະສົງທີື່ລະບຸຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ຜ້ສັງເກດການໄດ້ຕັິ້ງຄາຖາມຕໍ່ກັບຂອບເຂດ
ຂອງການກສ້າງໂຄງການຂອງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢ່ລາວວ່າໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີື່ແທ້ຈິງແກ່ຊຸມຊົນທ່ອງ
ຖິື່ນຄແນວໃດໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນຜ້ທີື່ຕ້ອງແບກຫາບພາລະ ຕົິ້ນທຶນໂດຍກົງຂອງຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຂອງ
ໂຄງການ.ຢຸດທະສາດການພັດທະນາເພື່ອທັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດນັິ້ນໂດຍເຊິື່ງລ່ວມເອົາຂະແໜ່ງການ
ພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໄດ້ເພີື່ມຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກັນກັບບັນດາປະຊາຊົນໂດຍການຕັດສິດຂອງເຂົາເຈົິ້າໃນການກ
ທຶນທີື່ດິນ, ການດາລົງຊີວິດ ແລະ ເຖິື່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ.22
ອີງຕາມການໄປຍຽມຍາມວ່າງບດົນມານີ ຢ່ປະເທດລາວໃນເດອນ ມີນາ 2019, ຜ້ລາຍງານພິເສດຂອງອົງການຊັດ
ທະສາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບອບບາງຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ ຕໍ່
ກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ໂຄງການໂຄງຮ້າງພິ້ນຖານອຶື່ນ. ຜ້ກ່ຽວໄດ້ເນັິ້ນວ່າຸ
ຄວາມບອບບາງດັງກ່າວແມ່ນໄດ້ເພີື່ມທະວີຂິ້ນເນື່ອງຈາກເງ ື່ອນໄຂ້ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມອງທີື່ເປັນຂໍ້ຈາກັດ
ຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງປະຊົນຊົນຜ້ທີື່ຖກກະທົບໃນການປາກເວົິ້າ ແລະ ໃນການເຂົິ້າາເຖິງກົນໄກເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດ
ຂອງຕົນ.ສິື່ງດັງກ່າວລຸ່ມນີິ້:
“...ການຂາດກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີື່ມີປະສິດທິພົນ, ການຂາດບົດບາດຂອງລະບົບຕຸລາການ ການປົກປ້ອງສິດຂອງ
ປະຊາຊົນ, ການບລິຫານຂອງລັດຖະບານແບບເປັນລະບົບຄົບຊຸດຂອສື່, ລະບຽບການທີື່ເຂັງຄັດຕໍ່ກັບບັນດາອົງການ
ຜົນລະເມອງທີື່ເປັນເອກະລາດ, ແລະ ການທີື່ຄວບຄຸມຢ່າງແໜ້ນໜຽວຕໍ່ກັບກັນຊ່ວຍເຫຼອຂອງປະເທດ.ຜົນແມ່ນ
ວ່າຄວາມພະຍາຍາມດັງກ່າວໃນການສົງເສີມການປຶກສາຫາລແບບມີຄວາມໝາຍເພື່ອຊຸກຍ້ການມີສ່ວນຮ່ວມການ
ຕັດສິນໃຈເພື່ອລະບຸບັນດາຄາປຶກສາ ແລະ ຄາຕາໜິວິຈານທີື່ແທ້ຈິງ ຫຼເພຶື່ອສະເໜີທາງເລອກໃນການແກ້ໄຂ້ແມ່ນ
ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼ ເກອບວ່າເປັນໄປບໄດ້.” 23
Richard Finney. ‘Laos Shelves New Hydropower Projects Pending Policy, Safety Reviews’, Radio Free Asia,
7 August 2018. <http://www.rfa.org/english/news/laos/shelves-08072018131713.html>. ຢູ່ World Economic
20

Forum ທີຮ
ີ່ າໂນຍໃນເດືອນກັນຍາ 2018, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດູ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ, ໃນຂະນະທີຈ
ີ່ ະໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄງ
ການຂະໜາດໃຫຍ່, ລາວ ຈະໄດູ້ສືບຕເໍ່ ລັົ່ງຍຸດທະສາດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້າຕົກ. ເຖິງແນວໃດກຕາມ ທ່ານບໍ່ເຫັນດີເອີົ້ນ ລາວ ເປັນ “ໝໍ້ໄຟ
ແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້” ທີເີ່ ຄີຍອູ້າງໂດຍເຈົົ້າໜູ້າທີີ່ຂອງລັດບາງສ່ວນໃນຜ່ານມາ, ໂດຍລະບຸວ່າ ລາວບໍ່ມີຂີດຄວາມສາມາດທີຈ
ີ່ ະສະ
ໜອງຄວາມຕູ້ອງການພະລັງງານຂອງບັນດາປະເທດເພືີ່ອນບູ້ານ: ‘Laos to press on with dam-building after deadly collapse:
PM’, Channel News Asia, 12 September 2018. <http://www.channelnewsasia.com/news/asia/laos-to-press-onwith-dam-building-after-deadly-collapse-pm-10709852>
21
Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights: Visit to the Lao
People’s Democratic Republic. United Nations Human Rights Council, 24 May 2019, A/HRC/41/39/Add.2.
<http://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf>
22
Philip Alston, Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights: Visit to the Lao People’s
Democratic Republic. End of Mission Statement, 28 March 2019, p. 4.
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/EOSVisitToLao28Mar2019_EN.pdf>
23
Ibid, p. 2.

ໃນຂະນະທີື່ມາດຕະຖານດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສາລັບໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນຖກການົດໄວ້
ຢ່າງລະອຽດຢ່ໃນເອກະສານ, ການຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງຂາດ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນປື່ນອ້ອມຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດ
ຂອງບັນດາອົງການລັດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດລະບຽບການໃຫ້ຖກຕ້ອງ. ຫຼາຍໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າ
ຕົກຢ່ໃນລາວແມ່ນຕ້ອງແບກຫາບຕົິ້ນທຶນດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມມະຫາສານແຕ່ຜົນກະທົບມັກຈະຖກ
ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ຫຼ ເຮັດໃຫ້ຄົມເຄອໂດຍຜ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຢ່ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທີື່ຈາງໂດຍຜ້
ພັດທະນາໂຄງການເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົິ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະຕໍ່ຊຸມຊົນ

3.

ໃຜຢເ່ ບອ
ິ້ ງຫຼງັ ຂອງເຂອ
ື່ ນໄຟຟ້າດັງັ່ ກ່າວ? ຜພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ທນ
ຶ

ໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແມ່ນກາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາພ້ານໃຕ້ຮບແບບການສ້າງການດາເນີນ ແລະ ການ
ໂອນ (BOT). 24 ນັິ້ນໝາຍຄວາມວ່າພາກເອກະຊົນຈະເປັນຜ້ຕິດຕາມການກສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ດາເນີນການເປັນເວລາ
27 ປີ ກ່ອນຈະໂອນກາມະສິດໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ. ໃນໄລຍະດັົ່ງກ່າວ ເຂົາເຈົິ້າມີສິດຄວບຄຸມເຂື່ອນ, ບັນດາກຸ່ມ
ຄົນເຫຼົັ່ານີິ້ ແມ່ນຈະເກັບລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງກາລັງຈາກໂຄງການ. ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ ສ້າງຢ່
ລາວແມ່ນພັດທະນາຢ່ພາຍໃຕ້ຮບແບບ BOT.
ໂຄງການມນຄ່າ 1,02 ຕຶິ້ໂດລາໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຜ່ານການປະສົມປະສານການສະໜອງທຶນແບບນີິ້.25 ການ
ປ່ອຍເງີນກ້ຮ່ວມຈານວນ 714 ລ້ານໂດລາ ເປັນເວລາ 20 ຈາກທະນາຄານໄທ 4 ແຫ່ງໄດ້ກວມເອົາ 70% ຂອງ
ຕົິ້ນທຶນການກສ້າງໂຄງການ. ຜ້ປອຍກ້ຮ່ວມແມ່ນປະກອບມີທະນາຄານໄທ 4 ແຫ່ງ: ທະນາຄານກຸງໄທ, ກຸງສີ ແລະ
ທະນາຊາດ ແລະ ທະນາຄານສົງັ່ ອອກນາເຂົາົ້ ແຫ່ງປະເທດໄທ, ເຊິື່ງເປັນອົງການໃຫ້ສິນເຊໍອ
ືໍີ່ ການສົັ່ງອອກລັດ ຖະ
ບານ.26
ອີກ 30% ຫຼ ປະມານ 306 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນຖກສະໜອງໂດຍຜ້ພັດທະນາໂຄງການເອງເຊິື່ງມີ 4 ພາກສ່ວນເຊິື່ງ
ແຕ່ລະພາກສ່ວນແມ່ນໄດ້ຖຮຸ້ນຢ່ໃນບລິສັດຮ່ວມທຶນທີື່ຂິ້ນທະບຽນຢ່ປະເທດລາວ. ບລິສັດຮ່ວມທຶນດັັ່ງກ່າວທີື່ມີຊື່
ວ່າ ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈະພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ. 4 ພາກສ່ວນທີື່ໄດ້ຖຮຸ້ນຢ່ໃນ
ໂຄງການດັັ່ງກ່າວປະກອບມີ:
•

SK Engineering & Construction ເຊິງື່ ຖຮຸ້ນ 26% ເປັນບລິສັດລກຂອງກຸ່ມ SK ເຊິື່ງເປັນບລິສັດ
ລະດັບສາກົນຂອງປະເທດເກົາຫຼີ. ບັນດາຜ້ຖຮຸ້ນໄດ້ເລອກເອົາ SK Engineering & Construction
ເປັນຜ້ຮັບເໝົາດ້ານວິສາວະກອນ,ການຈັດຫາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ( EPC) ນັິ້ນກໝາຍຄວາມ
ວ່າບລິສັດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊິື່ງຜ້ກ່ຽວກຈະໄດ້ຮັບຄ່າ
ບລິການຢ່າງມະຫາສານ.

•

ບລິສັດ Korea Western Electric Power Co., ເຊິື່ງຖຮຸ້ນ 25% ເຊິື່ງແມ່ນບລິສັດລກຂອງບລິສັດການ
ໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ ທີື່ຂິ້ນທະບຽນຢ່ຕະຫຼາດລັກຊັບເປັນຜ້ໃຫ້ບລິການໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ
ເກົາຫຼີ. ຜ້ຖຮຸ້ນໄດ້ເລອກເອົາບລິສັດດັັ່ງກ່າວເປັນ ຜ້ຮັບເໝົາການບລິຫານ ແລະ ການຮັກສາໂຄງການນັິ້ນໝ
າຍຄວາມວ່າ ຜ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນເຂື່ອນ ເມື່ອເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວສາມາດທາການຜະລິດ.

•

ບລິສັດ Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company ເຊິື່ງຖ 25% ເປັນບລິສັດ
ມະຫາຊົນຂອງໄທ. ບລິສັດຍັງເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຊິື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜ້ກ່ຽວເປັນຜ້ມິ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມວຽກງານຊອງບລິສັດ SK Engineering & Construction.

Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ March 2014.
<http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone>
25
Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd, Project: <http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project>
26
Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd, Business Structure: <http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure>
24

•

ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸນ
້ ລາວເຊິື່ງຖຮຸ້ນ 24% ເປັນບລິສັດຂອງລັດຖະບານລາວ 100%. ບລິສັດດັັ່ງກ່າວໄດ້
ດາເນີນເປັນຜ້ຖຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຊິ້ຮຸ້ນຕ່າງໆຢ່ໃນໂຄງການພັດທະນາໂຄງຮ້າງພິ້ນຖານຊອງ
ເອກະຊົນ. ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸ້ນລາວຍັງເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜ້ຕິດຕາມດ້ານບລິຫານການສ້າງເຂື່ອນເກົັ່າ. 27

27

Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd, Business Structure. <http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure>

4.

ໜຶງື່ ປີພາຍຫຼງັ ການພັງຂອງເຂອ
ື່ ຊົນ: ສະພາບຂອງຜລ
້ ອດຊີວດ
ິ

ໜຶື່ງປີພາຍຫຼັງການພັງຂອງເຂື່ອນ ປະມານ 5,000 ທີື່ຖກຍົກຍ້າຍຈາກຮົບໃນບັນດາຫມ່ບ້ານທີື່ກະກະທົບທີື່ສຸດທີື່ຢ່
ໃນສະຖານທີື່ພັກພຽງຄົັ່ວຄາວ.
ຊີວິດແມ່ນອານາຖາຢ່ໃນສະຖານທີື່ພັກພຽງດັັ່ງກ່າວອີງຕາມການໃຫ້ສາພາດຂອງປະຊາຊົນໃນລະຫວ່າງການ
ໄປຍຽມຍາມສະຖານທີື່ນັິ້ນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ.ິ້

ຫຼາຍເດຶອນພາຍຫຼັງເຫດເສົິ້າສະຫຼົດໃຈ,

ຜ້ລອດຊີວິດບາງສ່ວນຍັງ

ສບຕໍ່ດາລົງຊີວີວິດຢ່ໃນເຕັິ້ນທີື່ສະໜອງໃຫ້ເປັນມັດຖະການສຸກເສີນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼອສາກົນ.28 ຜ້ຖກຍົກຍ້າຍ
ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນຍັງອາໄສຢ່ໃນໂຄງສ້າງທີື່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຂະໜາດນ້ອຍ. ບັນດາເຮອນດັັ່ງກ່າວຍັງຂາດເນິ້ອທີື່ ທີື່ເ
ໝາະສົມການຄົວກິນ, ກິນເຂົິ້າ ແລະ ການນອນ. ເຂົາເຈົິ້າອາໄສຢ່ຢ່າງແອອັດມີການລະບາຍອາກາດທີື່ຈາກັດ ແລະ
ສ້າງຂິ້ນໃກ້ສິດກັນເຊິື່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ຄອບຄົວໃນທີື່ສຸດ.
ປະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າບັນດາເຮອນ
ແມ່ນບສາມາດທົນຮ້ອນໄດ້. ເຂົາເຈົິ້າຍັງລາຍງານວ່າການຂາດນໍ້າຢ່ໃນເຂດຈັດສັນເຊິື່ງມີບາງຈານວນຍັງໄດ້ຊິ້ນໍ້າກິນ
ເອງ.29
ພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນ ແລະ ອາຊີບຂອງປະເທດລາວ,

30

ຜ້ທີື່ຖກຍົກຍ້າຍແມ່ນ

ຈາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສຢ່ໃນສະຖານທີື່ພັກພຽງຄົັ່ວຄາວຈົນກວ່າຈະໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງສະຖານທີື່ຈັດສັນໃໝ່
ສາເລັດຮຽບຮ້ອຍພ້ອມດ້ວຍເຮອນ ແລະ ໂຄງຮ້າງພິ້ນຖານ.ອົງການອານາດລັດຂອງລາວໄດ້ລະບຸວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາ 45 ຈົນກວ່າຈະສາເລັດເຮອນຢ່າງຖາວອນຢ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່. ເຂດຈັດສັນຈະປະກອບມີພຽງທີື່ດິນສາລັບປຸກເຮອນ
ແລະ ບມີທີື່ດິນການກະສິກາ. ການວັດແທກດິນແມ່ນໄດ້ເລີື່ມຕົິ້ນຂິ້ນຢ່ໃນສະຖານທີື່ດັັ່ງກ່າວແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ
ເຮອນ ຫຼ ໂຄງຮ້າງອື່ນໆ.31 ໜື່ງໃນເຂດທີື່ໄດ້ອອກແບບແມ່ນເຂດທີື່ເຄີຍຖກຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ.32
ຊາວບ້ານຈານວນໜຶື່ງໃນຊຸມຊົນທີື່ຖກຍົກຍ້າຍໄດ້ວ່າເຂົາເຈົິ້າບເຂົິ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຮອນຫຼັງໃໝ່ຈະຕ້ອງສະໜອງ
ໃຫ້ສະເພາະຢ່ໃນເຂດຈັດສັນແທນທີື່ຈະເຮັດຂິ້ນຢ່ໃນບ້ານເກົັ່າຂອງເຂົາເຈົິ້າທີື່ຢາກກັບຄນໄປ. ບາງຄົນຕ້ອງການກັບ
ຄນໄປ ຫຼ ໄດ້ກັບຄນໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໂດຍສະເພາະຜ້ທີື່ມີເຮອນທີື່ຖກກະທົບພຽງບາງສ່ວນ. ຜ້ອື່ນເວົິ້າວ່າເຂົາເຈົິ້າບໍ່
ຕ້ອງການກັບຄນໄປເນື່ອງຈາກຄວາມສນເສຍ, ຄວາມພະຫວາ ແລະ ຄວາມຍ້ານກົວທີື່ຈະເກີດຂິ້ນອີກຄັິ້ງໃໝ່.
ໃນເດອນ ພຶດສະພາ 49 ຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຖກຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ບາງຈານວນໄດ້ປຸກເຮອນຫຼັງໃໝ່
ຂິ້ນຂະໜາດນ້ອຍຢ່ໃນບ້ານເກົັ່າ. ໂດຍປາສະຈາກຄວາມໝັິ້ນຄົງທາງດ້ານການດາລົງຊີວິດ, ປະຊາຊົນໄດ້ເດີນທາງ
ກັບໄປສ່ບ້ານເກົັ່າຂອງເຂົາເຈົິ້າເພື່ອເຮັດການປະມົງ. ແຕ່ໃນຕົິ້ນເດອນ ກນາໄຫຼລາກໄດ້ເກີດຂິ້ນຢ່ໃນແມ່ນໍ້າເຊປຽນ
ຊາວບ້ານ ບ້ານໃໝ່ໄດ້ລາຍງານວ່າຕົວແທນຂອງບລິສັດໂຄງການໄດ້ມາທີື່ບ້ານເດີມ ໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົິ້າອອກຈາກ
ບ້ານເດີມທັນທີເນື່ອງຈາກເຂື່ອນມີການພັງອີກຄັິ້ງ. ຍ້ອນຍ້ານກົວບັນດາຄອບຄົວຈື່ງໄດ້ກັບໄປສ່ສະຖານທີື່ຈັດສັນ.33
28

Observations during site visit, March 2019.
Ian G. Baird, site visit and community interviews, May and July 2019.
30
Lao People’s Democratic Republic, Law on Resettlement and Vocation, 2018.
31
Ian G. Baird, site visit and community interviews, May and July 2019.
32
Interviews during site visit, March 2019.
33
Ian G. Baird, site visit and community interviews, July 2019.
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ສາລັບຫຼາຍຄົນການຢ່ແບບຍາວນານໃນສະຖານະການທີື່ຂາດຄວາມແນ່ນອນໂດຍປາສະຈາກອາຫານ, ນໍ້າ ແລະ ສິື່ງ
ພິ້ນຖານອື່ນໆທີື່ເໝາະສົມແມ່ນໄດ້ກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມຮ້ສຶກສິິ້ນຫວັງ. ຜ້ໜື່ງທີື່ອາໄສຢ່ໄດ້ໃຫ້ສາພາດລາຍ
ງານນີິ້ລາວຮ້ສກຕົນເອງກາລັງອາໄສຢ່ໃນຄຸກ. ແມ່ຍິງອີກຜ້ໜື່ງໄດ້ເວົິ້າວ່າມັນຈະດີກວ່າຕ້ອງຕາຍໄປແທນທີື່ຈະມາ
ອາໄສຢ່ໃນສະພາບແບບນີິ້.34
ເຖິື່ງແມ່ນວ່າຈະສນເສຍສິື່ງຂອງທຸກຢ່າງຂອງເຂົາເຈົິ້າ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ທີື່ດິນປກຝັງ, ຄອບຄົວທີື່ຖກກະທົບຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກການສນເສຍດັັ່ງກ່າວ. ບມີຂະບວນທີື່ປົງໃສຫຼກົນໄກການຮ້ອງທຸກປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ. ການລາຍງານຂອງສື່ກໄດ້ລະບຸວ່າລັດຖະບານຂອງລາວມາພິລະຈາກັບຜ້ພັດທະນາໃນ
ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສາຫຼັບການສນເສຍຊັບສິນ.35
ຢ່ໃນສະພາບພາຍຫຼັງການເກີດເຫດການດັັ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບເງີນ 60-70 ໂດລາ (500,000-700,000
ກີບ) ໃນຕົິ້ນປີ 2019 ປະຊາຊົນຜ້ທີື່ມີຍາດພີື່ນ້ອງທີື່ຖກເສຍຊີວິດໃນການແຈ້ງເສຍຊີວິດເປັນທາງການນັິ້ນ (71
ຄົນ) ໄດ້ຮັບເງີນຄັິ້ງໜື່ງເປັນ 10,000 ໂດລາ.36 ຢ່ໃນ ຫົກ ໝ່ບ້ານທີື່ຖກກະທົບໜັກກວ່າໝ່ , ອົງການອານາດລັດ
ຍັງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທີື່ຖກຍົກຍ້ິ້າຍເປັນລາຍເດອນເປັນເງີນຫ້າພັນກີບຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ມິ້ເຊິື່ງຖເປັນເງີນອັດຕາກິນພ້ອມ
ກັນກັບ 100,000 ກີບ ເປັນເງີນເດອນ (ລວມກັນປະມານ 30 ໂດລາ ຕໍ່ເດອນ). ອີງຕາມການໃຫ້ສາພາບຂອງ
ຊາວບ້ານຢ່ໃນເດອນມີນາ 2019, ຈານວນເງີນດັັ່ງກ່າວແມ່ນບສາມາດຮ້ອງຮັບຄວາມຕ້ອງການພິ້ນຖານໄດ້. ໃນ
ເດອນ

ກລະກົດ

2019,

ຊາວບ້ານໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົິ້າບໍ່ໄດ້ຮັບເງີນດັັ່ງກ່າວເປັນເວລາສອງເດອນແລ້ວແຕ່

ເຂົາເຈົິ້າໄດ້ຮັບເງີນທີື່ທັງໝົດທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ໃນເດອນ ມີຖຸນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມເງີນທີື່ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຈ່າຍຄນ
ຍ້ອນຫຼັງແທນທີື່ຈະໄດ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໄດ້ຈ່າຍຕາມເວລາຢູ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.37
ຢ່ໃນບັນດາບ້ານທີື່ຖກຍົກຍ້າຍທັງໝົດເນື່ອງຈາກເຂື່ອນພັງ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນສບຕໍ່ໄດ້ຮັບເຂົິ້າ 20 ກິໂລ ຕໍ່ເດອນ. ແຕ່
ເຂົິ້າດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການລາຍງານວ່າມັນຈະເປັນເຂົິ້າທີື່ຄຸນນະພາບຕໍ່າ ແລະ ກະບໍ່ແມ່ນເຂົິ້າໜຽວເຊິື່ງເປັນອາຫານ
ທີື່ເຄີຍກິນຂອງຊາວບ້ານ. ອັດຕາເຂົິ້າທີື່ໃຫ້ແມ່ນຈະເມີດພ້າຍຫຼັງເດອນທັນວາ 2019 . ຍັງບທັນຮ້ໄດ້ວ່າຄວາມໝັິ້ນ
ຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຊາວບ້ານທີື່ຖກຍົກຍ້າຍຈະຖກຮັກສາໄວ້ຄແນວໃດເມອການໃຫ້ອັດຕາເຂົິ້າໄດ້ຖກສິິ້ນສຸດ
ລົງ. ບາງບ້ານແມ່ນໄດ້ຮັບເມັດເຂົິ້າແຕ່ບມີທີື່ດິນໃຫ້ປກເຂົິ້າດັັ່ງກ່າວມີພຽງແຕ່ທີື່ດິນຕອນນ້ອຍໆຂອງຂ້າພະເຈົິ້າເອງ
ທີື່ໄດ້ເອົາໄວ້ປກ, ທີດ
ື່ ິນປກຝັງສ່ວນໃຫຍ່ຢ່ໃນເຂດບ້ານທີື່ຖກຖວ້ມນັິ້ນແມ່ນຍັງມີສາກສະລະພະພັງປົກຄຸມຢ່ໂດຍບໍ່
ມີແຜນການ ຫຼ ມາດຕະການໃດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂດທີື່ຖກກະທົບດັັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດປກຝັງໄດ້ອີກ. 38 ຍົກຕົວຢ່າງ
: ບ້ານທໍີ່າແສງຈັນມີພຽງ 67 ຂອງ 386 ເຮັກຕາຂອງດິນນາທີື່ສາມາດປກໄດ້.39
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ຊາວບ້ານທີື່ຖກສາພາດຈາກບ້ານໃໝ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮ້ວ່າບາງເດອນຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າຂອງບລິສັດໂຄງການໄດ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີື່ຈັດສັນເພື່ອປຶກສາຫາລເລື່ອງການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສາລັບຊັບສິນທີື່ຖກເສຍ.ໃນລະຫວາື່ງ
ການຍຽມຍາມເບິ້ອງຕົິ້ນ, ເຈົິ້າໜ້າທີື່ຂອງບລິສັດໄດ້ສະເໜີຈານວນເງີນສາລັບລາຍການຊັບສິນ (ເຊັັ່ນ: ລົດຈັກ,
ແທັກເຕີ ແລະ ພາຫະນະອື່ນໆ) ເຊິື່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢ່ໃນມນຄ່າອີງຕາມອາຍຸຂອງຊັບ
ສິນ. ຊາວບ້ານ ບ້ານໃໝ່ໄດ້ປະຕິເສດທີື່ຈະຮັບເອົາຈານວນດັັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ນບພຽງພການທີື່ເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົິ້າສາມາຊິ້ເອົາຊັບສິນທີື່ສນເສຍໄປ.40
ບົດລາຍງານຫວ່າງບດົນມານີແລະການສາພາດໄດ້ຊີເຫັນວ່າບລິສັດໄດ້ກັບໄປຫາສະຖານທີື່ຈັດສັນໃນບາງກລະນີໄດ້
ສະເໜີເອົາມນຄ່າຈານວນເງີນທີື່ສງກວ່າເພື່ອຊົດເຊີຍສາລັບຊັບສິນທີື່ສນເສຍ. ແຕ່ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນແມ່ນເຫັນວ່າ
ຈານວນດັັ່ງກ່າວຍັງຕໍ່າເກີນໄປເຂົາເຈົິ້າຍັງຖກຖາກຖາມໃຫ້ເຊັນສັນຍາເພື່ອຮັບເອົາ 50/100 ຂອງຄ່າຊົດເຊີຍໄດ້
ຮັບປະກັນວ່າອີກ 50/100 ແມ່ນຈະຈ່າຍພ້າຍຫຼັງແຕ່ກຍັງບສາມາດການົດເວລາໄດ້. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່
ມວນຊົນ.
ຜ້ພັດທະນາໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍເຊິື່ງຈະຈ່າຍໂດຍກົງເຂົິ້າໃນບັນຊີທະນາຄານ
ຂອງຄອບຄົວທີື່ຖກກະທົບ.41
ທ້າຍເດຶອນ ພຶດສະພາ 2019,ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ລະບຸວ່າມີທີື່ດິນໜຶື່ງຕອນທີື່ໄດ້ຈັດສັນດ້ວຍພັກລັດເພື່ອ
ນາໃຊ້ໂດຍຜ້ປະສົບໄພຈາກບ້ານສະໝອງໄຕເພື່ອປກພດລະຫວ່າງໃນລະດຝົນຂອງປີນີິ້ເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ, ໄດ້ຖກມອບ
ທີື່ດິນດັັ່ງກ່າວແກ່ບລິສັດຈີນແຫ່ງໜຶື່ງເພຶື່ອປກຕົິ້ນກ້ວຍ. ອີງຕາມບົດລາຍງານບາງຈານວນຜ້ລອດຊີວິດແມ່ນໄດ້ ຖກ
ຮັບຈ້າງເຮັດວຽກເປັນແຮງງານຢ່ໃນການປກກ້ວຍດັັ່ງກ່າວ.42 ຢ່ໃນບ້ານໃໝ່ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ການສາພາດວ່າຍັງໄດ້
ມີທີື່ດິນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົິ້າໄດ້ຮັບການສະເໜີເນິ້ອທີື່ດິນໃຫ້ແຕ່ເຂົາເຈົິ້າຖກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກກັບບລິສັດຫວຽດ
ນາມແຫ່ງໜຶື່ງເພຶື່ອປກມັນຕົິ້ນ ຫຼ ອ້ອຍ ຢ່ທີື່ດິນດັັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົິ້າບອະນຸຍາດໃຫ້ປກພດຊະນິດອື່ນນອກຈາກສິື່ງທີື່
ບລິສັດຕ້ອງການ. ພ້າຍຫຼັງລາຍຈ່າຍຂອງບລິສັດໄດ້ຮັບການທົດແທນຈາກລາຍຮັບທີື່ສ້າງຂິ້ນແມ່ນປະຊາຊົນຈື່ງຈະ
ໄດ້ຮັບສ່ວນທີື່ເຫຼອ. ໃນການໃຫ້ສາພາບສາມາດໄດ້ເວົິ້າວ່າໃຫ້ເຂົາເຈົິ້າປະຕິເສດໃນການເຂົິ້າຮ່ວມເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົິ້າ
ຮ້ສຶກວ່າອາດຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍຖ້າວ່າຜົນຜະລິດອອກມາຕໍ່າກວ່າທີື່ກວ່າທີື່ຂາດການໄວ້.
ປະຊາຊົນບາງຄົນເວົິ້າວ່າ
ເຂົາເຈົິ້າຮ້ສຶກວ່າຖກຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນຄ່າທາດຂອງບລິສັດ.43
ໄດ້ມີຄວາມຮ້ສຶກໃຈຮ້າຍໃນບັນດາປະຊາຊົນທີື່ຖກຍົກຍ້າຍຫຼາຍຄົນກຄຄວາມຮ້ສຶກໃນການຖກລມ.
ບັນດາອົງ
44
ການຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດໄຊຍະຊົນທັງໝົດທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼອເບິ້ອງຕົິ້ນແມ່ນໄດ້ອອກຈາກເຂດດັັ່ງກ່າວ. ໃນລະ
ຫວ່າງ

ການກຽມສະຖານທີື່ໃນເວລາເຮັດບົດລາຍງານສະບັບນີິ້,ປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ໝັິ້ນໃຈຕໍ່ຜ້ທີື່ຈະຮັບ

ຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມປະຕິບັດມາດຕະການບັນເທົາທຸກທີື່ມີຢ່ປະຈຸບັນ. ເຂົາເຈົິ້າຮ້ສຶກວ່າການບລິຈາກ, ທັນຍາ
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Eugene Whong, PNPC Dam Collapse Survivors Reluctantly Accept Lowball Compensation Offers’, Radio
Free Asia, 10 July 2019.
42
Eugene Whong, ‘Lao Authorities Allow Chinese Firm to Plant on Land Promised to Dam Collapse Survivors’
Radio Free Asia, 29 May 2019. <https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-bananas-on-survivor-land05292019154355.html>
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Ian G. Baird, site visit and community interviews, July 2019.
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Ian G. Baird, site visit and community interviews, May and July 2019.
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ຫານ ແລະ ແມໍົ້ແຕ່ກະທັງເງີນຊົດເຊີຍຈະບເຖິງມຜ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.45 ຫຼາຍຄົນໄດ້ພັນລະນາເຖິງຄວາມສິິ້ນ
ຫວັງທີື່ຕ້ອງເອິ້ອຍອີງການບລິຈາກແລະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບການຂາດຢາ ແລະ ສິື່ງອານວຍອື່ນໆ. ການຂາດພາລະ
ຂົນສົັ່ງເຊັັ່ນ: ລົດຈັກແລະ ລົດເເທັກເຕີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮ້ສຶກວ່າ ຖກຕິດກັບ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ເວົິ້າວ່າເມຶອເຂົາເຈົິ້າໄດ້ມີ
ພາຫະນະຂົັ່ນສົັ່ງແລ້ວເຂົາເຈົິ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນອຽງຂິ້ນຕື່ມອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົິ້າສາມາດເຮັດການປະມົັ່ງຊອກ
ຫາອາຫານ ແລະ ເດີນທາງໄປເຂດຕະຫຼາດທີື່ຢ່ໃຈກາງ.46
ບ້ານອື່ນໆນອກຈາກ 6 ບ້ານທີື່ຖກກະທົບໜັກກວ່າໝ່ແລ້ວບ້ານເຫຼົັ່ານັິ້ນກຍັງຖກກະທົບເຊັັ່ນກັນຈາກການພັງຂອງ
ເຂື່ອນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອເທົັ່າທີື່ຄວນນອກຈາກການໃຫ້ເຂົິ້າອັດຕາເຂົິ້າກິນເປັນລາຍເດອນ. ການໃຫ້ອັດຕາ
ດັັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ບພຽງພໃນການທີື່ຈະລ້ຽງດພ້າຍຫຼັງທີື່ເຂົາເຈົິ້າສນເສຍໃຫ້ນາຕາກ້າທັງໝົດໃນເວລານໍ້າ
ຖ້ວມ. ເຜົັ່າໂອຍຢ່ບ້ານທ່າອວນໄດ້ປະສົບຜົນສາລັບໃນການປະເພື່ອທ້ວງ ເພື່ອເພີື່ມອັດຕາລາຍກິນຈາກ 12 ກິໂລ
ມາເປັນ 18 ກິໂລ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ເດອນ.
ຜ້ທີື່ຖກກະທົບຍັງແມ່ນບັນດາຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜົັ່າພິ້ນເມອງນີຍາເຮີນ ຫຼ ເຮີນນີ ເຊິື່ງອາໄສການປກເຂົິ້າຢ່ຕາມສັນພ
ແລະ ຢ່ເທິື່ງອ່າງເກບນໍ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 20 ທີື່ຜ່ານມາເມອເຂື່ອນໄດ້ຮັບການວ່າງແຜນໃນເບິ້ອງຕົິ້ນ.
ຊຸມຊົນເຫຼົັ່ານີິ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງກຸ່ມປະຊາຊົນປະມານ 3,000 ຄົນ ທີື່ຈາເປັນຕ້ອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດ
ດັັ່ງກ່າວເພື່ອໄປຢ່ເຂດຈັດສັນ (ເຊິື່ງຮ້ໃນທ້ອງຖິື່ນວ່າເຂດຈັດສັນ 8) ຊຸມຊົນທີື່ຖກຍົກຍ້າຍແມ່ນບໄດ້ຮັບໂຄງຮ່າງ
ພິ້ນຖານທີື່ເໝາະສົມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົິ້າ ຫຼ ການຈັດສັນທີື່ດິນພຽງພເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ລ້ຽງຊີບໃນການປກຝັງ ຫຼ ການປກພດເປັນເສດຖະກິດໄດ້. ເພື່ອໃຫ້ຢ່ລອດໄດ້, ຫຼາຍຄົນໄດ້ກັບໄປຫາດິນແດນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງຕົນເຖິື່ງຢ່ໃກ້ກັນກັບເຂດເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

ແລະ

ເຂດຂອງການກໍ່ສ້າງຂອງອ້າງເກັບນໍ້າຂອງ

ເຂື່ອນ. ໃນເດອນ ພຶດສະພາ 2019, ໃນຂະນະນີິ້ຈານວນໜື່ງໄດ້ກັບຄນໄປສ່ເຂດຈັດສັນ, ມີ 72 ຄອບຄົວຈະອອກ
ຈາກດິນແດນບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົິ້າ. ເຂົາເຈົິ້າສບຕໍ່ດາລົງຊີວິດຢ່ບ່ອນນັິ້ນຢ່ໃນເຮອນທີື່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງອີງຕາມ
ປະເພນີຂອງເຂົາເຈົິ້າໂດຍການຮັກສາວິທີການດາລົງຊີວິດອີງໃສ່ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ໃນການຊອກຫາອາຫານ
ໃນປ່າໃນຂະນະທີື່ບ້ານເຫຼົັ່ານີິ້ບໍ່ມີບ້ານໃດຖກກະທົບເຖິື່ງຂັິ້ນມີຜ້ເສຍຊີວິດຢ່ໃນການພັງຂອງເພອນ. ທີື່ດິນທີື່ເຂົາເຈົິ້າ
ໃຊ້ການປກຝັງ ກາເຟ, ເຂົິ້າ, ຜັກ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກແມ່ນຖກທາລາຍ ແລະບສາມາຊ່ວຍໄດ້ເນື່ອງຈາກການທາລາຍ
ຂອງນໍ້າ. ບໄດ້ມີການຮັບຮ້ ຫຼ ການຊວ່ຍເຫຼຶອໃຫ້ແກ່ມີການສນເສຍດັັ່ງກ່າວ.47
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5. ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງໃຜ?
ທັນທີພາຍຫຼັງການພັງຂອງເຂີ່ອ
ໍ ນ, ລັດຖະບານລາວອອກມາຮຽກຮູ້ອງໃຫ້ດາເນີນການສບສວນຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ
ຮັດກຸມ ກ່ຽວກັບສາຍເຫດຂອງໄພພິບັດ ແລະ ຜ້ທີື່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.48
ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລາວແລະ ສານັກງານນາຍຍົກໄດ້ແຕ່ງຕັິ້ງຄະນະກາມະການສບສວນສອບສວນແຫ່ງຊາດ
ເພຶື່ອກວດກາເບິື່ງເຫດຜົນຂອງການພັງດັັ່ງກ່າວ ແລະ ການົດລະດັບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຜ້ທີື່ມີບົດບັດກ່ຽວຂ້ອງ.
ອີງຕາມການລາຍງານຄະນະກາມະການປະກອບມີ 14 ທ່ານ ຈາກບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອກວດກາ
ເບິື່ງເຫດຜົນຂອງການພັງດັັ່ງກ່າວການົດລະດັບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ້ທີື່ມີບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງ. ອີງຕາມການ
ລາຍງານຄະນະກາມະການກມີຜ້ຕາງໜ້າ 14 ທ່ານຈາກບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ມີປະທານໂດຍ
ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ

ບຸນທອງ

ຈິດມະນີ

ຜ້ເຊິື່ງເປັນປະທານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ.49

ຄະນະ

ກາມະການສບສວນສອບສວນແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຊ່ວຍເຫຼອໂດຍຂະນະຜ້ຊຽວຊານສາກົນເຊິື່ງ
ປະກອບມີຜ້ຕາງໜ້າຈາກຄະນະກາມະການສາກົນວ່າດ້ວຍເຂອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິື່ງເປັນອົງການທີື່ສ້າງຂິ້ນເພື່ອ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມນດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮ້ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮັກສາໂຄງການ
ພະນັກງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່.50 ຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດດັັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ສິດອານາດແກ່ຂະນະຊຽວຊານສາກົນ
ເພື່ອດາເນີນການສບສວນສອບສວນແລ້ວລາຍງານຜົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ.ພາກສ່ວນຕ່າງປະເທດຍັງໄດ້ຮັບການເຊິ້ອເຊີນ
ແລະເປັນຜ້ສັັ່ງເກດການຢ່ໃນຂະບວນສບສອນສອບສວນຜ້ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະບານໄທ ແລະ ເກົາຫຼີ.51
ໃນຂະບວນການສບສວນສອບສວນ,ມີພຽງຂມນເລັກນ້ອຍເທົານັິ້ນທີື່ມີການເຜີຍແຜໃຫ້ໂຄສົກຈາກລັດຖະບານ
ຂອງລາວໄດ້ແຈ້ງເຖິື່ງສາເຫດຂອງການພັງແມ່ນມາຈາກການກໍ່ສ້າງທີື່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ລະບຸວ່າບລິສັດ
ໂຄງການຕ້ອງເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສນເສຍດັງກ່າວ.52
ໃນເດອນ ມີນາ 2019, ຂະນະຊຽວຊານຕ່າງປະເທດໄດ້ຍື່ນບົດລາຍງານຂອງຕົນ ແລະ ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການກວດ
ສອບໃນການສຶບສວນສອບສວນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງລາວ. ບົດລາຍງານການສຶບສວນສອບສວນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນາຊົນຮັບຊາບ. ເຖີງແນວໃດກໍ່ຕາມໃນເດອນພຶດສະພາ 2019 ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ
ລາວໄດ້ໃຫ້ຄາເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຕໍ່ກັບຜົນການກວດພົບຈາກການສບສວນສອບສວນ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງ
ຄະນະຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.ສີື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາບັນດາຄາເຫັນຢ່ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນໃນວັນທີື່ 28 ພຶດສະພາ

Lao News Agency, ‘Government Will Investigate Xepian-Xe Nam Noy Case In The Most Transparent
Manner; PM’, 30 July 2018.
49
Vientiane Times, ‘Steps taken to investigate dam failure’, 10 August 2018.
50
The members of the Independent Expert Panel are Professor Anton J. Schleiss of Switzerland, Honorary
President of ICOLD, Mr Ahmed F. Chraibi of Morocco, former Vice President of ICOLD, and Dr Jean-Pierre
Tournier of Canada, a Vice President of ICOLD: Vientiane Times, ‘Investigators: Dam collapse not a “force
majeure” event’, 29 May 2019. <http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Investigators.php>
51
Ibid.
52
Mr Khammany Inthirath, Minister of Mines and Energy, cited in Kocha Olarn, Sandi Sidhu & Ben Westcott,
‘”Substandard construction” caused the Laos dam collapse, minister says’, CNN, 27 July 2018.
48

ໂດຍທ່ານສິງເພັດ ບຸນສະຫວັດຕິພັນ ຮອງປະທານຂອງຄະນະຫ້ອງການສຶບສວນສອບສວນແື່ຫງຊາດ ແລະ ອົງການ
ກວດກາລັກທະບານ.
“ເຫດຄວາມລົິ້ມເຫຼວດັັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເຫດສຸດວິໄສ”ໍ ທ່ານ ສິງເພັດ ໄດ້ລະບຸການລາຍງານດັັ່ງກ່າວ.53
“ຄະນະຊ່ຽວຊານສາກົນໄດ້ພົບວ່າ

ສາເຫດຕົິ້ນຕຂອງການພັງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນເຊນານ້ອຍແມ່ນມາຈາກພິ້ນຖານ

ຂອງຄກັນນາທີື່ເຮັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານບວກກັນກັບດິນທີື່ຖກເຊາະເຈື່ອນໄດ້ງ່າຍໃນລະດັບຂອງນໍ້າທີື່ເກີດຂິ້ນ.
ບັນດາເງ ື່ອນໄຂເຫລົັ່ານີິ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການເຊື່ອມສະພາບຂອງພິ້ນຖານຂອງຄກັນນາ. ເມື່ອໄດ້ມີການເຊາະເຈື່ອນ
ຢ່ໃນລະດັບໃດໜື່ງແລ້ວເຂື່ອນກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດໝັິ້ນຄົງ ແລະ ກໍ່ຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍນໍ້າໄປສ່ອ່າງທີື່ຢ່ໃນລະດັບສງ
ກວ່າ. ນະຈຸດໜື່ງອ່າງເກັບນໍ້າ D ໄດ້ແຕກພາໃຫ້ມີປະມວນນາຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ທະລັກອອກຈາກອ່າງເກັບນາ”. 54
ຈາກການທະແຫລງຈາກສາທາລະນະຊົນດັັ່ງກ່າວ,

ຊຶື່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະນະຊ່ຽວຊານສາກົນໄດ້ສະຫລຸບວ່າ

ບັນຫາການກໍ່ສ້າງແມ່ນສາເຫດຕົິ້ນຕຂອງການພັງຂອງເຂື່ອນ, ບລິສັດ SK Engineering& Construction ກໍ່
ອອກມາປະຕິເສດຜົນການຄົິ້ນພົບດັັ່ງກ່າວທັນທີ ແລະ ຕັິ້ງຄາຖາມເຖີງພິ້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອ້າງວ່າ
ເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກາຢ່າງເຂັັ່ງຂັດຢ່ໃນການພັດທະນາໂຄງການ.55

ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບລິ

ສັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະເໜີຄາອະທິບາຍອືີ່ນຕໍ່ກັບການພັງຂອງເຂື່ອນດັົ່ງກ່າວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜົນຄົິ້ນພົບຂອງຂະນະຊ່ຽວຊານປະກົດວ່າແມ່ນສອດຄ່ອງກັນກັບການວິເຄາະເອກະລາດອື່ນໆກໍ່ຄ
ສ່ວນຂໍ້ມນຫລາຍອັນທີື່ຊີິ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜ້ພັດທະນາແມ່ນອາດຕັດຕົິ້ນທຶນວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນທຶນ
ຂອງໂຄງການ. ທ່ານ Richard Meehan ນັກວິທະຍາສາດຈາກວິທະຍາໄລ Stanford ໄດ້ວິເຄາະດາວທຽມ ແລະ
ຂໍ້ມນອື່ນໆແລ້ວສະຫລຸບວ່າອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນແມ່ນຖຶກສ້າງຂິ້ນຢ່ໃນຈຸດທີື່ເປັນຂຸມ. ຜ້ກ່ຽວໄດ້ຄົິ້ນພົບວ່າອັນ
ເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງດິນໃນຈຸດດັັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນນັິ້ນໄດ້ສ້າງກະແສຄິ້ນຢ່ໃນພິ້ນດິນ ແລ້ວ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສ່ອ່າງທີື່ 5 ຊຶື່ງພາໃຫ້ຄກັນນາດັັ່ງກ່າວນັິ້ນຈົມລົງແລະກໍ່ພັງໃນທີື່ສຸດ. ນາທີື່ເພີມຂິ້ນບວກກັນກັບ
ລະດຝົນກໍ່ເລີບເຮັດໃຫ້ນໍ້າດັັ່ງກ່າວຕົກໄປຢ່ອ່າງນ້ອຍ,
ອັນພາໃຫ້ອ່າງດັັ່ງກ່າວນັິ້ນພັງລົງໂດຍທັງໝົດ.56
ທ່ານ
Richard Meehan ໄດ້ລະບຸວ່າຢ່ໃນຜົນການກວດພົບຂອງຕົນແມ່ນສອດຄ່ອງກັນກັບຜົນຂອງການສຶບສວນສອບ

ສວນແມ່ນຄະນະຊ່ຽວຊານສາກົນ.57

Vientiane Times, ‘Investigators: Dam collapse not a “force majeure” event’, 29 May 2019.
Radio Free Asia, ‘Lao Dam Collapse Due to Use of Soil: Water Experts’, 28 May, 2019.
<http://www.rfa.org/english/news/laos/soil-05282019153902.html>.
55
Kway Yeon-soo, ‘Laos blames SK E&C for dam collapse’, The Korea Times, 29 May 2019.
<http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/06/693_269690.html>
56
HydroWorld, ‘Stanford researcher says sinkhole responsible for Xe Pian-Xe Namnoy hydro project collapse’,
8 November 2018.
<http://www.hydroworld.com/articles/2018/11/stanford-researcher-says-sinkhole-responsible-for-xe-pian-xenamnoy-hydro-project-collapse.html>
57
Eugene Whong, ‘Experts Agree With IEP Report: PNPC Dam Collapsed Due to Faulty Construction’, Radio
Free Asia, 30 May 2019. <http://www.rfa.org/english/news/laos/experts-agree-iep-pnpc-laos05302019173554.html>
53
54

ຫລັກຖານຈາກເບິ້ງເກົາຫລີ ແລະ ລາຍງານຂອງຊື່ມວນຊົນໄດ້ຊີິ້ແຈງໃຫ້ວ່າໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແຜນ
ອອກແບບເບິ້ອງຕົິ້ນຂອງໂຄງການແລະການກໍ່ສ້າງຊຶື່ງສາມາດຊີິ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບໍ່ສອດຄ່ອງ
ແລະ
ຄວາມ
ພະຍາຍາມທີື່ສ້າງກາໄລໃຫ້ສງສຸດ.58

ແຫລ່ງຂອງຂໍ້ມນທີື່ໄດ້ລາຍງານແມ່ນເປັນເອກະສານໜື່ງຈາກບລິສັດ

SK

Engineering & Construction ຊຶື່ງເປັນຜ້ຮັບເໝົາໂຄງການລົງວັນທີື່ຕັິ້ງແຕ່ເດອນ ພະຈິດ 2012 ໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ
“ໍ ແຜນຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່ລາວ ” . ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໂດຍສະມາຊິກລັດທະສະພາຝ່າຍ
ພັກປະຊາທິປະໄຕເກົາຫລີ ທ່ານ Kim Kyung-hyup ແລະໄດ້ສະໜອງໃຫ້ກັບຊື່ໃວນຊົນພາຍຫລັງການພັງຂອງ
ເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ.

ການດັດແກ້ການອອກແບບທີື່ໄດ້ກ່າວຫານັິ້ນລວມເອົາທັງການຫລຸດລວງສງຂອງຄກັນນາຂອງ

ເຂືີ່ອນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 6,5 ແມັດຈາກແຜນໃນເບິ້ອງຕົິ້ນລວມທັງການປ່ຽນແປງຈາກວັດສະດຸທີື່ນາໃຊ້ໃນການກໍ່
ສ້າງຂອງໂຄງການ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງການຫລຸດຕົິ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງຈານວນ 19 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດຜ່ານການດັດແກ້ການອອກແບບແລະການສາເລັດໂຄງການກ່ອນການົດ. ບົດລາຍງານຂອງຊື່ມວນຊົນຍັງ
ໄດ້ຊີິ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຢ່ໃນປີດຽວກັນໄດ້ມີລາຍງານວ່ານັິ້ນທີື່ມີການປ່ຽນແປງການອອກແບບດັັ່ງກ່າວບລິສັດ,
ບລິສັດ
SK Engineering & Construction.ໄດ້ມີຄ່າຮັກສາແລະ ກາໄລຈານວນເຖິງ 12,2 % ຂອງຕົິ້ນທຶນການກໍ່
ສ້າງ (83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຊຶື່ງເປັນບລິສັດຮ່ວມທຶນການພັດທະນາໂຄງ
ການ.59
ຄາຖາມເພີື່ມເຕີມທີື່ຍັງຄົງເຫລອແມ່ນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການອອກແບບ, ການວາງແຜນແລະການຈັດ
ຕັິ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຊຶື່ງປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານຂອງລາວ,ລັດຖະບານຂອງເກົາຫລີ ແລະ ໄທ
ຊຶື່ງເປັນບ່ອນກາເນີດຂອງຜ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜ້ໃຫ້ທຶນຫລາຍພາກສ່ວນ . ຍົກຕົວຢ່າງ ບົດລາຍງານຊື່ມວນ
ຊົນຂອງເກົາຫລີຍັງໄດ້ຊີິ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນຄະນະທີື່ໂຄງການໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ທຶນລັດຖະບານຂອງເກົາຫລີຢ່ໃນ
ຮບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫລອການພັດທະນາເປັນທາງການ,
ລະບຽບຂັິ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນສາລັບໂຄງການດັັ່ງກ່າວ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດລວມທັງການທົບທວນງົບປະມານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະການທົບທວນໂຄງການ
ຂອງຄະນະກາມະການຮ່ວມມການພັດທະນາສາກົນ.60 ນອກຈາກນັິ້ນມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າແມ່ນການຕິດຕາມກວດ
ກາລະດັບໃດທີື່ບລິສັດໄທລາດຊະບລີຊຶື່ງເປັນຜ້ໃຫ້ຄາປຶກສາການກໍ່ສ້າງໂຄງການນັິ້ນໄດ້ມີຕໍ່ກັບບລິສັດ

SK

Engineering & Constructionໃນການປະຕິບັດວຽກຮັບເໝົາຂອງຜ້ກ່ຽວ.
ຄວາມລົິ້ມເຫຼວຂອງເຈົິ້າໜ້າທີື່ບລິສັດແລະລັດຖະບານໃນການຕອບສະໜອງຢ່າງທັນການຕໍ່ກັບໄພພິບັດເຖິງແມ່ນ
ວ່າໄດ້ຮັບຂໍ້ມນກ່ຽວກັບໄພຂົັ່ມຂ່ດັັ່ງກ່າວກ່ອນທີື່ຈະມີການພັງຂອງເຄື່ອນ,
ໄດ້ຕັິ້ງຄາຖາມຕໍ່ກັບການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ. ການປະເມີນປະກົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງໂຄງການແລະ
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຊຶື່ງດາເນີນໂດຍກຸ່ມທີື່ປຶກສາຂອງລາວໃຫ້ກັນກັບບລິສັດເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ, ໄດ້ຊີິ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າເຂດລຸ່ມນາຂອງໂຄງການ (ຊຶື່ງໄດ້ແມ່ນຢ່ໃນຂອບເຂດຂອງປະເທດລາວ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາທັງກາປເຈຍ) ໄດ້ຖ
ວ່າມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ກັບທີື່ຈະຖຶກນໍ້າຖ້ວມອັນເປັນຜົນຈາກໂຄງການ.61 ການປະເມີນຜົນກະທົບໄດ້ຊີິ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
Seo Young-ji, ‘SK E&C’s attempts to cut costs led to design changes that resulted in collapse of dam in
Laos’, Hankyoreh, 15 October 2018.
<http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/865895.html>
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Ibid.
60
Ibid.
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Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd, Environment and Social Documentation.
<http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents>
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ບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນເຊນານ້ອຍຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດໃນການເຕອນ
ໄພໂດຍມີແຜນການແກ້ໄຂເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຊຸມຊົນທີື່ຖກກະທົບ. ລະບົບດັັ່ງກ່າວໄດ້ປະກົດວ່າພັດທະນາ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫລຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດ.
ການກໍ່ສ້າງຢ່ໃນໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໄດ້ສຶບຕໍ່.
ຫລາຍເຂື່ອນອື່ນກໍ່ຍັງສບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງຢ່ທັງເທິງແລວນໍ້າ
ແລະ ລຸ່ມແລວນໍ້າຂອງເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ. ຜ້ລອດຊີວິດຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນ ແລະຊຸມຊົນທີື່ອາໄສຢ່ເຂດລຸ່ມ
ແລວນໍ້າຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້ຕົກອື່ນແມ່ນສຶບຕໍ່ສະແດງຄວາມເປັັນຫ່ວງກັງວົນ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່
ຄວາມເປັນປອດໄພຂອງເຂົາເຈົິ້າພາຍຫລັງທີື່ມີໄພພິບັດດັັ່ງກ່າວ.
ຄວາມຊອບທາຂອງຂໍ້ກັງວົນດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້
ສະແດງອອກຢ່ໃນການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີມີຕໍ່ການພັງຂອງເຄື່ອນນັິ້ນ.
ພາຍຫລັງໄພພິບັດ, ຊື່ມວນຊົນໄດ້ລາຍງງານກ່ຽວກັບການບລິຈາກ ແລະ ການໃຫ້ຄາໝັິ້ນສັນຍາໃນການຊ່ວຍ
ເຫລອບັນເທົາທຸກ ແລະ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານມະນຸດສະທາ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຂະນະທີື່ຊາວບ້ານທີື່ຖຶກຍົກຍ້າຍ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິື່ງທີື່ໃຫ້ລ້າດັັ່ງກ່າວພຽງສ່ວນໜື່ງ, ການບລິຈາກອື່ນແມ່ນເຫອດຫາຍຫລປະກົດວ່າໄດ້ຖກ
ເອົາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜ້ອື່ນແທນທີື່ຈະໃຫ້ຜ້ລອດຊີວິດຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນ.
ທະຫານ ແລະ ອົງການລັດຂອງລາວແມ່ນຍັງມີການຄວບຄຸມໃນລະດັບສງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລອ
ຂອງບັນດາອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງກອນຊ່ວຍເຫລອ
ສາກົນອື່ນໆ. ອັນເນື່ອງຈາກສະພາບປະຈຸບັນຂອງຊຸມຊົນຂອງຜ້ລອດຊີວິດ, ມັນປະກົດວ່າ ຫລັກການພິ້ນຖານ
ຫລາຍອັນຂອງບົດແນະນາລະຫວ່າງອົງກອນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອບັນເທົາທຸກຫລັງໄພພິບັດຊຶື່ງໄດ້ມີການ
ປະຕິບັດຕາມອີງຕາມສິດທິສາລັບສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທັງໝົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່ໃນການບັນເທົາ
ຫລັງໄພພິບັດແມ່ນເຫັນວ່າບັນດາຫລັກການເຫລົັ່ານີິ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຄົບຖ້ວນ. ໂດຍສະເພາະບັນດາຫລັກການ
ເຫລົັ່ານີິ້ໄດ້ປະກອບມີຫລັກການກ່ຽວກັບການຟື້ນຟການຄອບຄອງແລະຊັບສິນແລະ ແຜນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດ
ຕັິ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທີື່ຢ່ອາໄສເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ການເຂົິ້າເຖີງໄດ້, ຊິ້ໄດ້ ແລະ ອາໄສໄດ້, ຄວາມໝັິ້
ນຄົງໃນການຄອບຄອງ, ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທາ, ຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານທີື່ ແລະ ການເຂົິ້າ
ເຖີງອັນເປັນບລິການແລະພິ້ນຖານ.62

United Nations Interagency Standing Committee Secretariat, ‘IASC Operational Guidelines on Human Rights
and Natural Disasters - Protecting Persons Affected by Natural Disasters’, January 2011.
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6. ໃຜໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກາໄລຈາກເຄອ
ື່ ນ ? ຜສ
້ ະໜອງທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນ
ບັນດາຜ້ຖຶຮຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນໂຄງການເຊປຽນ ເຊນານ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກາໄລໂດຍກົງຈາກໂຄງການຜ່ານການຖ
ຮຸ້ນຂອງເຂົາເຈົິ້າ ແລະບົດບາດໃນຖານະເປັນຜ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. ນອກຈາກ 4 ບລິສັດນີິ້ແລ້ວຍັງມີນິຕິບຸກຄົນອີກ
ບຸກຄົນໜື່ງກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈກເຂື່ອນ.

ທະນາຄານ:
ຜ້ປ່ອຍກ້ຮ່ວມ 4 ທະນາຄານຂອງໄທ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງ 70/100ຂອງຕົິ້ນທຶນໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຜ່ານສະໜອງ
ເງິນກ້ໃຫ້. ໃນວັນທີື່ 28 ພະຈິກ 2013 ບັນດາທະນາຄານເຫລົັ່ານີິ້ໄດ້ສະໜອງເງິນກ້ໄລຍະ 20 ປີຊຶື່ງມີມນຄ່າ
ປະມານ 714 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.63 ບັນດາທະນາຄານເຫຼົັ່ານີິ້ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຈາກເງິນກ້ຈົນກວ່າຈະຈ່າຍເງິນຕົິ້ນ
ຖ້ວຍໃນປີ 2013 . ບັນດາຜ້ປ່ອຍກ້ຮ່ວມປະກອບມີ ທະນາຄານກຸງໄທ, ທະນາຄານອະຍຸທະຍາ, ແລະ ທະນາຄານ
ທະນາຊາດ ຊຶື່ງທັງສາມທະນາຄານທຸລະກິດຈາກປະເທດໄທ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົິ້າສົັ່ງອອກແຫ່ງປະເທດໄທຊຶື່ງເປັນ
ອົງການໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອການສົັ່ງອອກຂອງລັດຖະບານ.64
ບລິສັດແມ່ຂອງບລິສັດອະຍຸທະຍາຊຶື່ງປ່ອຍກ້ຮ່ວມ
76,55% ແມ່ນບລິສັດສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຍີື່ປຸ່ນຄ : Mitsubishi UFJ Financial Group. 65

ລັດຖະບານເກົາຫລີ
ລັດຖະບານເກົາຫລີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການເກີດຂິ້ນໄດ້ກາໄລຈາກໂຄງການຜ່ານບັນດານິຕິບຸກຄົນທີື່ຕົນຄວບຄຸມ.
ກອງທຶນການຮ່ວມມພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານໄດ້ປ່ອຍກ້ 80 ລ້ານໂດລາເປັນເງິນຊ່ວຍເຫລອໃຫ້ກັນ
ກັບລັດວິສະຫະກິດຖຮຸ້ນລາວ ຊຶື່ງເປັນໜື່ງໃນຜ້ຖຮຸ້ນຂອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ເພື່ອປະກອບເຂົິ້າເປັນຮຸ້ນໃນການລົງທຶນ
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ.66
ນິຕິບຸກຄົນທີື່ຕິດພັນກັບລັດຖະບານເກົາຫຼີຫຼາຍແຫ່ງ ຍັງເປັນຜ້ຖຫ້ນລາຍໃຫຍ່ຢ່ໃນສອງກຸ່ມບລິສັດຂອງເກົາຫຼີທີື່ມີ
ສ່ວນຢ່ໃນໂຄງການເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ.67 ບັນດາບລິສັດເຫຼົັ່ານີິ້ປະກອບມີ:
•

ທະນາຄານພັດທະນາເກົາຫຼີ ຊຶື່ງຖຶ 32,9% ຂອງບລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າເກົາຫຼີຊຶື່ງເປັນບລິສັດແມ່ຂອງຜ້ຖ
ຮຸ້ນຢ່ໃນໂຄງການເຂື່ອນຄບລິສັດ Korea Western Electric Power.

•

ກະຊວງເສດະກິດ ແລະ ການເງິນ ຊຶື່ງຖ 18,2% ຂອງບລິລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງເກົາຫຼີ.

Ratchaburi Electricity Generating, ‘Ratch Starts Construction of Xe Pian Xe Namnoy Hydro Project,’
December 2, 2013. <http://www.ratch.co.th/en/news/company-news/318/ratch-starts-construction-of-xe-pianxe-namnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distributionto-thailand-in-2018>
64
Xe Pian-Xe Namnoy Power Co. Ltd, Business Structure. <http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure>
65
Bloomberg terminal, accessed November 2018.
66
OECD, ‘OECD DAC PEER REVIEW 2017 Memorandum of Korea.’ <http://www.oecd.org/dac/peerreviews/Memorandum-of-Korea-2017.pdf>
67
Bloomberg terminal, accessed April 2019.
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•

ກອງທຶນເງິນບານານແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີຊຶື່ງລົງທຶນດ້ວຍເງິນອອມຂອງພົນລະເມຶອງເກົາຫຼີ ແລະ
ຖຮຸ້ນ 7,19% ຂອງບລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ 8,37% ຂອງບລິສັດ SK Holding ແລະ 7,15%
ຂອງບລິສັດ SK Discovery ຊຶື່ງເປັນຜ້ຖຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງຜ້ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫລັກຂອງ
ໂຄງການຄບລິສັດ SK Engineering & Construction.

ນອກຈາກນັິ້ນ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກຂອງເກົາຫຼີ ຊຶື່ງເປັນອົງການໃຫ້ສິນເຊື່ອສົັ່ງອອກຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຄາປຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງເງິນກ້ຂອງເຂື່ອນອີງຕາມບົດຂ່າວທີື່ຂຽນໂດຍພະນັກງານຈາກໜື່ງໃນຜ້ໃຫ້ກ້ຍມ
ແກ່ໂຄງການແລະບລິສັດກົດໝາຍທີື່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜ້ກ່ຽວ. ຍັງມີລາຍງານໃຫ້ຮ້ວ່າທະນາຄານນາເຂົິ້າສົັ່ງອອກ
ຂອງເກົາຫຼີຍັງເຂົິ້າຮ່ວມຢ່ໃນການປ່ອຍກ້ແຂ່ງກັບໂຄງການທີື່ເອີິ້ນວ່າກົນໄກການເອົາອອກ, ຊຶື່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜ້ພັດ
ທະນາໂຄງການໂອນສ່ວນໃດໜື່ງຂອງເງິນກ້ໂຄງການໄປໃຫ້ທະນາຄານນາເຂົິ້າສົັ່ງອອກຂອງເກົາຫຼີໃນພາຍຫລັງ.
(ນອກນັິ້ນຍັງມີການລາຍງານວ່າ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກໍ່ແມ່ນທີື່ປຶກສາດ້ານການເງິນໃນເບິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ໄດ້ເຂົິ້າ
ຮ່ວມຢ່ໃນກົນໄກການເອົາອອກດັັ່ງກ່າວອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມນດຽວກັນ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມອີງຕາມການປະສານກັບ
ເຈົິ້າຂອງບົດລາຍງານດັງກ່າວ,
ທານາຄານພັດທະນາອາຊີແມ່ນປະຕິເສດວ່າຕົນໄດ້ມີບົດບາດຢ່ໃນເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານຢັື້ງຢນ. ກະລຸນາເບີື່ງກ່ອງຂໍ້ຄວາມສາລັບລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕີມ). 68

ລັດຖະບານໄທ
ລັດຖະບານໄທ ກໍ່ແມ່ນຜ້ໜື່ງທີື່ສາຄັນໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.
ອົງການສິນເສື່ອເພື່ອການສົັ່ງອອກຂອງລັດຖະບານໄທກໍ່ຄ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກຂອງໄທ ເປັນໜື່ງໃນສະມາຊິກ
ຊອງຜ້ປ່ອຍກ້ຮ່ວມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ.
ບລິສດ
ັ ການໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT), ເປັນບລິສັດສາທາລະນຸດ້ານອຸປະໂພກດ້ານການໄຟຟ້າຂອງຕ່າງປະ
ເທດແມ່ນຜ້ຊິ້ໄຟຟ້າທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດຈາກໂຄງການດັັ່ງກ່າວຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ້ທີື່ມີບົດບາດສາຄັນຢ່ໃນການເຮັດໃຫ້ໂຄງ ການ
ດັັ່ງກ່າວສາມາດກ້ຍມ ແລະ ເກີດຂິ້ນໄດ້ ໃນປີ 2013 EGAT ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊິ້ 90% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ
ເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ.69 EGAT ຍັງເປັນຜ້ຖຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ສຸດຊຶື່ງຖ 45% ຂອງບລິສັດຖຮຸ້ນຣາດຊະບລີຊຶື່ງເປັນໜື່ງໃນຜ້
ຖຮຸ້ນຂອງໂຄງການເຂື່ອນ ແລະ ເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງ. ອີກອົງກອນໜື່ງທີື່ກ່ຽວພັນກັບລັດຖະບານ
ແມ່ນອົງການປະກັນສັງຄົມຂອງໄທຊຶື່ງເປັນຜ້ຖຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງບລິສັດ ຣາດຊະບລີດ້ວຍການຖຮຸ້ນ
3,27%.

Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ March 2014.
<http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone>
69
Thomson One project finance database, accessed November 2018 – and - Project Finance International, ‘Xe
Pian Plants a Milestone,’ March 2014.
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ບົດບາດເຊອ
ື່ ມຊ້ອນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຢໃ່ ນໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ( ADB ) ໄດ້ມີບົດບາດສາຄັນຢ່ເບິ້ອງຫຼັງໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄງການເຊປຽນເຊນາິ້ນ້ອຍ
ອີງຕາມເອກະສາທີື່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທີື່ຂຽນໂດຍຜ້ຊຶື່ງຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊິດຢ່ໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ໂຄງການ. ອີງຕາມເອກະສານດັັ່ງກ່າວ, ADB ໄດ້ເຮັດບົດບາດໃນຖານະທີື່ປຶກສາດ້ານການເງິນໃນເບິ້ອງຕົິ້ນໃຫ້ກັນ
ກັບໂຄງການ.70 ຄວາມຊານິຊານານຂອງ ADB ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມສາຄັນສາລັບຜ້ຖຮຸ້ນແລະ ຜ້ໃຫ້ກ້ຢມຂອງໂຄງ
ການທີື່ຍັງຂາດປະສົບການຢ່ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກທີື່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນນີິ້ຢ່ປະເທດລາວ.
ADB ຍັງປະກົດວ່າໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນເງິນກ້ຂອງໂຄງການຜ່ານຮບແບບທີື່ເອີິ້ນວ່າກົນໄກການເອົາອອກອີງ
ຕາມເອກະສານດັັ່ງກ່າວ.

ກົນໄກນີິ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນເຊນານ້ອຍເອົາສ່ວນໜື່ງຂອງເງິນກ້ອອກ

ຈາກບັນຊີຊັບສິນເອງຈາກທະນາຄານໄທ ແລ້ວໂອນໃຫ້ກັນກັບ ADB (ແລະ ທະນາຄານນາເຂົິ້າສົັ່ງອອກຂອງເກົາຫຼີ
, ຊຶື່ງເປັນອີກຜ້ເຂົິ້າຮ່ວມໜື່ງໃນກົນໄກດັັ່ງກ່າວ) . ບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນເຊນາິ້ນ້ອຍມີທາງເລອກໃນການເກັບໃຊ້
ສິດນີິ້ສາລັບໄລຍະເວລາ3 ປີ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາເງິນກ້ໂຄງການ ໂດຍຂິ້ນກັບການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານໄທ.71
ເຖີງແມ່ນວ່າກົນໄກການເອົາອອກດັັ່ງກ່າວ ບໄດ້ຮັບການນາໃຊ້, ການສະໜັບສະໜນ ADB ຕໍ່ກັບໂຄງການຜ່ານກົນ
ໄກນີິ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມເຊື່ອໝັິ້ນໃຫ້ກັບໂຄງການມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ແລະ ເຂົິ້າເຖີງແຫຼ່ງທຶນໄດ້.
ບົດບາດຂອງ ADB ຢ່ໃນການສ້າງເຂື່ອນນີິ້ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່ໃນບົດຂ່າວອັນໜື່ງທີື່ຂຽນໂດຍພະນັກງານຈາກທະນາ
ຄານກຸງໄທຊຶື່ງເປັນໜື່ງໃນຜ້ໃຫ້ກ້ຍມໂຄງການດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບລິສັດກົດໝາຍ ລາຕາ ແລະ ວອດຄຣິນ ຊຶື່ງເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັນກັບຜ້ໃຫ້ກ້ຍມ. ບົດຄວາມດັງກ່າວໄດ້ພິມຜີຍແຜ່ໃນເດອນ ມີນາ 2014 , 4 ເດອນພາຍຫລັງສັນຍາ
ເງິນກ້ຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບການເຊັນສັນຍາ. ເຈົິ້າຂອງບົດຄວາມດັັ່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ສິດຢ່ໃນບົດເຈລະ
ຈາ ແລະ ການເຊັນສັນຍາເງິນກ້ດັັ່ງກ່າວ. ເມື່ອນາສະເໜີ ຫຼັກຖານດັັ່ງກ່າວ, ໂຄສົກຂອງ ADB ໄດ້ປະຕີເສດຢ່ໃນ ອີ
ເມວແຈ້ງຕອບວ່າທະນາຄານແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄາປຶກສາແກ່ໂຄງການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົິ້າຮ່ວມຢ່ໃນກົນໄກການເອົາອອກ
ດັັ່ງກ່າວ. ໂຄສົກບໍ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບບົດຄວາມທີື່ໄດ້ເວົິ້າເຖີງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ADB ຫຼສະໜອງຫຼັກຖານວ່າຕົນ
ເອງບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.
ການສະໜັບສະໜນທາງອອ້ມຂອງ

ADB

ສາລັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາິ້ຕົກເຊປຽນເຊນາິ້ນ້ອຍແມ່ນໄດ້

ສະແດງອອກໃນວິທີການທີື່ຕົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາຂະແໜງການໄຟຟ້ານາຕົກຂອງລາວ ພ້ອມ
ທັງຮ່ວມກັບບັນດາທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີອື່ນເປັນຕົິ້ນທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງກອນໃຫ້ກ້ຍມພາກເອກະ
ຊົນຂອງທະນາຄານໂລກກໍ່ຄອົງການການເງິນນສາກົນ.

Thomson One project finance database, accessed November 2018 – and - Project Finance International, ‘Xe
Pian Plants a Milestone,’ March 2014.
71
Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ March 2014.
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ອີງຕາມການລິເລີື່ມການປະຕິຮບເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງໃນປີ 1986 , ຜ່ານກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່, ປະເທດລາວ
ໄດ້ເປີດກວ້າງບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່.72 ຂົງເຂດໜື່ງທີື່ສາຄັນ
ທີື່ລະບຸເພື່ອສະໜັບສະໜນໃຫ້ແກ່ການປະຕິຮບເສດຖະກິດຂອງປະເທດແມ່ນການຂຸດຄົິ້ນສັບພະຍາກອນນາຜ່ານ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່ໃນອ່າງແມ່ນາຂອງໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົັ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ກັບປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ. ການລິເລີື່ມດັັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນຂອງທະນາຄານ
ໂລກໃນ ADB. ໃນຕົິ້ນຊຸມປີ 1990 ເມື່ອໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍໄດ້ຮັບການລິເລີື່ມ, ທັງສອງທະນາຄານດັັ່ງ
ກ່າວໄດ້ວາງແຜນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກ ແລະ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານລາວໃນການພັດທະນາກົນໄກເພື່ອ
ອານວຍກນລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກກໍ່ຄການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ບັນດາໂຄງຮ່າງພິ້ນຖານທີື່ຕິດພັນ.
ໃນຊຸມປີ ທີື່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີໄດ້ເລີື່ມຕີໂຕອອກຮ່າງຈາກການສະໜອງທຶນໂດຍກົງໃຫ້ກັນ
ກັບກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພາກພິ້ນໂດຍມີຄວາມຕະໜັກໄດ້ເຖີງຄວາມສ່ຽງດ້ານສື່ສຽງທີື່ຕິດ
ພັນ. ເຂົາເຈົິ້າໄດ້ເລອກສະໜັບສະໜນທາງອອ້ມໃຫ້ກັນກັບຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ. ສິື່ງນີິ້ລວມທັງການພັດທະນາ
ແຜນການສະໜອງທຶນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການຄ້າພະລັງງານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ພາກພິ້ນ.
ໃນບາງກລະນີຍັງລວມເອົາການຄາປະກັນເງິນກ້ທຸລະກິດໃຫ້ກັນກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກ.73
ADB ສບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການກໍ່ສ້າງສາຍສົັ່ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງພິ້ນຖານ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການຄ້າພະລັງງານລະຫວ່າງພາກພິ້ນຊຶື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກຂະໜດໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານ
ການພັດທະນາຕາຂ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າພາກພິ້ນເຂດລຸ່ມແມ່ນາຂອງ.74 ອົງການການເງິນສາກົນກໍ່ໄດ້ການົດຈຸດຢນ
ຂອງຕົນ ແລະ ຖານະຜ້ໃຫ້ຄາປຶກສາເພື່ອສົັ່ງເສີມການພັດທະນາທີື່ເອີິ້ນວ່າ ແນວຄິດລິເລີື່ມ “ໍພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກ
ແບບຢນຍົງ ” ຢ່ໃນພາກ. ພິ້ນຢ່ລາວ, ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ນາພາການວິເຄາະຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຕໍ່ກັບຂະແ
ໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງານໄຟຟ້ນາຕົກ ແລະ ໄດ້
ລະບຸບັນດາພິ້ນທີື່ທີື່ສາມາດຂຸດຄົິ້ນໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.75 ການສະໜັບສະໜນໂດຍທາງອອ້ມນີິ້ໂດຍການພັດທະນາ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົກ
ແລະ
ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນໄດ້ຖາມຕໍ່ກັບການນາໃຊ້
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານຕໍ່ກັບອົງການທີື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ກ່ຽວ.
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OECD (2017), OECD Investment Policy Reviews: Lao PDR, OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264276055-en>
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ການຄ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງໂດຍອົງການການເງິນສາກົນ ຫື ອົງກອນສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອການສົົ່ງອອກ (ECAs), ແລະ ສາມາດ
ຮ່ວມກັນສ່ຽງດູ້ານການເມືອງ (ຕົວຢູ່າງ, ການປູ່ຽນແປງດູ້ານການເມືອງ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ທີກ
ີ່ ະທົບລະບອບພາສີອາກອນ, ສິດຕຊ
ໍ່ ັບ
ສິນ, ເຫດສຸດວິໄສ ຫື ພັນທະອືີ່ນຂອງພາກລັດ): Vincent Merme, Rhodante Aylers & Joyeeta Gupta (2014). ‘Private
equity, public affair: Hydropower financing in the Mekong Basin’ Global Environmental Change, Volume 24,
January 2014, Pages 20-29.
74
International Rivers & Mekong Watch, Time to Re-Assess Greater Mekong Subregion Energy Sector
Investments,’ September 2015. <http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/reassessing_gms_investments_2.pdf>
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International Rivers & Mekong Watch, Time to Re-Assess Greater Mekong Subregion Energy Sector
Investments,’ September 2015. <http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/reassessing_gms_investments_2.pdf>

7. ຜທ
້ ລ
ີື່ ອດຊີວດ
ິ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດ: ເງິນປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບມນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາຂອງເຂອ
ື່ ນ.
ວົງເງິນປະກັນໄພແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂຄງຣ່າງພິ້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຄກັນ
ກັບໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍ. ໂຄງການໄດ້ມີ ວົງເງິນປະກັນໄພປະມານ 50 ລ້ານໂດລາ ຊຶື່ງຜ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່
ໃນລາວແລະ ກາປເຈຍສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເຂົາເຈົິ້າປະສົບ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜ້ກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຍັງບໍ່ທັນຮ້ກ່ຽວກັບການມີວົງເງິນປະກັນໄພດັັ່ງກ່າວ, ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຕົນລະຫວ່າງການຮຽກ ຮ້ອງ
ສິດເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
AON Thailand ຊຶື່ງເປັນຜໃ້ ຫ້ຄາປຶກສາປະກັນໄພໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນປະກັນໄພ
ສາລັບອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການລວມທັງວົງເງິນປະກັນໄພ. ເງິນຈານວນ 50 ລ້ານໂດລາໃນວົງເງິນປະກັນໄພ
ແມ່ນຖຶກແບ່ງອອກລະຫວ່າງສອງສ່ວນຄ: 10 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນສາລັບການປະກັນໄພການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່
ເປັນຂອງຜ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຄບລິສັດ SK Engineering & Construction ແລະ ຈານວນ 40 ລ້ານໂດລາ ສາລັບ
ການສນເສຍຂອງບລິສັດຮ່ວມທຶນທີື່ພັດທະນາຂອງເຂື່ອນກໍ່ຄບລິສັດພະລັງງານເຊປຽນເຊນານ້ອຍ.
ຜ້ໃຫ້ການປະກັນໄພ 3 ແຫ່ງໄດ້ຄາຊູວົງເງິນປະກັນໄພ 50 ລ້ານໂດລາທີື່ຄວບຄຸມເອົາທັງສອງນະໂຍບາຍປະກັນໄພທີື່
ໄດ້ກ່າວມາ. ບລິສັດ AIG ຂອງອາເມຣິກາໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນວົງເງິນປະກັນໄພໂດຍລວມ. ສອງບລິສັດປະ
ກັນໄພຂອງເກົາຫຼີຄ Korean Re ແລະ Samsung Fire & Marine ໄດ້ຮັບເອົາວົງເງິນສ່ວນທີື່ເຫຼອ. ສອງບລິ
ສັດດັັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດປະກັນໄພຕໍ່ອີກຊ່ວງໜື່ງກັບບລິສັດຂອງສິງກະໂປຄ Asia Capital Re.
ອົງການພັດທະນາສາກົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຮັບຊາບລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີິ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປະກັນໄພຈາກແຫຼ່ງ
ຂ່າວທີື່ເປັນຄວາມລັບ. ບລິສັດປະກັນໄພບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ກັບຂໍ້ສັກຖາມເພື່ອຍນຢັນຂໍ້ມນນີິ້:
➢ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການກສ
ໍ່ າ້ ງ:

ຜ້ຮັບເໝົາໂຄງການຄບລິສັດ
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Construction ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວົງເງິນປະກັນໄພຕໍ່ການກໍ່ສ້າງສາລັບວຽກ
ຂອງຕົນຕໍ່ກັບເຂື່ອນ. ນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຕົິ້ນຕຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດ
ຈາກໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອນເອງແຕ່ລວມເອົາທັງອົງປະກອບຂອງວົງເງິນປະກັນໄພ 10 ລ້ານໂດລານາ.
ບລິສັດ AIG ຖ 25% ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພດັັ່ງກ່າວ ຊຶື່ງເທົັ່າກັບ 2,5 ລ້ານໂດລາຂອງວົງເງິນປະກັນ
ໄພ.76 Korean Re ແລະ Samsung Fire & Marine ຖສ່ວນທີື່ເຫຼອ 75%ຂອງວົງເງີນປະກັນ

Insurance Insider, “Singapore Market on Risk for Laos Dam Disaster,” August 7, 2018.
<http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster> -andInclusive Development International interview with confidential insurance industry source with knowledge of
the dam collapse on November 9 and December 4, 2018 -and- SK Engineering & Construction Half-Year 2018
Report.
76

ໄພການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການປະກັນໄພ. ບລິສັດ Asia Capital Re ແມ່ນປະກັນ
ໄພຕໍ່ຊ່ວງຈາກສອງບລິສັດປະກັນໄພເກົາຫຼີດັັ່ງກ່າວ.77
➢ ຄວາມຮັບພິດຊອບຕຄ
ໍ່ ວາມສນເສຍທີເື່ ກີນ: ພາຍຫຼັງອົງປະກອບວົງເງິນຮັບຜິດຊອບ 10 ລ້ານໂດລາ
ຂອງການປະກັນໄພການກໍ່ສ້າງໄດ້ຖກນາໃຊ້ແລ້ວ,

ວົງເງິນປະກັນໄພສ່ວນເກີນຂອງການສນເສຍ

ຈານວນ 40 ລ້ານໂດລາແມ່ນຈະເລີື່ມນາໃຊ້. ບັນດາຜ້ປະກັນໄພດຽວກັນນີິ້ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ
ການກໍ່ສ້າງແມ່ນຍັງຖຶກເຂົິ້າໃຈວ່າເປັນຜ້ໃຫ້ການຄໍ້າຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນເກີນຂອງການສນເສຍ:
ບລິສັດ AIG ແມ່ນຮັບປະກັນ 59,5%ຫຼສ່ວນຮ້ອຍຂອງວົງເງິນ; ບລິສັດ Samsung Fire &
Marine ຮັບະກັນ 30% ແລະ ບລິສັດ ຄຣຽນເຣ ຮັບ 10% . ຕໍ່ກັບການປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ, ບລິສັດ
Asia Capital Re ແມ່ນຮັບປະກັນຊ່ວງຕໍ່ຈາກສອງບລິສັດເກົາຫຼີດັັ່ກ່າວ.78

Insurance Insider, “Singapore Market on Risk for Laos Dam Disaster,” August 7, 2018.
<http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster> -andInclusive Development International interview with confidential insurance industry source with knowledge of
the dam collapse on November 9 and December 4, 2018.
78
Ibid.
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ໝວດທີື່ 8 : ໃຜເປັນຜຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕກ
ໍ່ ານລະເມີດສິດທິມະນຸດ?
ຜ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທົນທຸກທລະມານ ແລະ ຍັງໄດ້ສຶບຕໍ່ການປະເຊີນກັບການ
ລະເມີດກັບມະນຸດຫລາຍປະການ. ໄພພິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜ້ເຄາະຮ້າຍພາຍຫຼັງເຫດການແມ່ນມີຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕໍ່ສິດໃນການໄດ້ຮັບມາດຕຕະຖານການດາລົງຊີວິດທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆລວມທັງດ້ານອາຫານ
ແລະ ທີື່ພັກອາໄສ,79 ສິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, 80 ສິດເສລີພາບໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການເລອກ
ທີື່ຢ່ອາໄສຂອງຕົນເອງ, 81 ສິດ ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງການ ແລະ ຈິດໃຈ82 ແລະ ສິດຕໍ່ກັບການມີຊີວິດຢ່.83
ບັນດາສິດທິມະນຸດເຫຼົັ່ານີິ້ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່ໃນສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທາງດ້ານພົນລະເຮອນ ແລະ ການເມອງ
(ICCPR), ສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ (ICESCR) ແລະ
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC).
ທັງລັດຖະບານຂອງລາວ ແລະ ກາປເຈຍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ກັບບັນດາສົນທິສັນຍາເຫຼົັ່ານີິ້.84 ລັດຖະບານດັັ່ງກ່າວ
ແມ່ນເປັນຜ້ມີພັນທະຕົິ້ນຕໃນການເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ເຕີມເຕັມບັນດາສິດທິມະນຸດຢ່ໃນບັນດາສົນທິສັນຍາ
ດັັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບຜ້ທີື່ຖຶກກະທົບຈາກໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍ. ບັນທາພັນທະເຫຼົັ່ານີິ້ ແມ່ນການົດໃຫ້ລັດຖະບານ
ຂອງລາວ ແລະ ກາປເຈຍຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີການແຕະຕ້ອງເຖີງການໃຊ້ສິດທິມະນຸດບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນຂອງການ
ກະທາຂອງເຂົາເຈົິ້າຫຼການເມີນເສີຍຫຼຂອງພາກສ່ວນອື່ນລວມທັງວິສະຫະກິດທຸລະກິດ.
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ກາປເຈຍມີພັນທະຕົິ້ນຕການຮັບປະກັນການເຂົິ້າເຖີງມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ການລະເມີດສິດທິ
ມະນຸດທີື່ເກີດຂິ້ນຢ່ພາຍໃນດິນແດນ ແລະ ເຂດອານາດຂອງຕົນ. ເປັນສ່ວນໜື່ງໃນໜ້າທີື່ຂອງຕົນເອງໃນການປົກ
ປ້ອງຕໍ່ກັບການຊ່ວຍໃຊ້ສິດທິມະນຸດຂອງພາກທຸລະກິດ, ລັດຈະຕ້ອງດາເນີນຂັິ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນເພື່ອ ສບສວນສອບ
ສວນ, ລົງໂທດ ແລະ ແກ້ໄຂຕໍ່ການສວຍໃຊ້ດັັ່ງກ່າວ.85 ດັັ່ງນັິ້ນ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ກາປເຈຍຈື່ງມີພັນທະຕາມກົດ
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UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16

December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3 (ICSECR) art. 11(1); and UN General
Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series,
vol. 1577, p. 3 (CRC), art 27.
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UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966,

United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 (ICCPR), art. 17.
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ICCPR, art 12.

82

ICESCR, art 12;

83

ICCPR, art 6; UN Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the

International Covenant on Civil and Political Rights on the right to life, para. 62; CRC, art 6.
84

ລາວໄດູ້ໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ ICCPR ໃນປີ 2009 ICESCR ໃນປີ 2007 ແລະ ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກ CRC ໃນປີ 1991. ກາປ

ເຈຍໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນທັງສາມໃນປີ 1992.
85

Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Questions About the

Guiding Principles on Business and Human Rights, Q.5 The State duty to protect. (2014).

ໝາຍໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຜ້ທີື່ຖຶກກະທົບເຫຼົັ່ານີິ້ຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນສາມາດເຂົິ້າເຖິງມາດຕະການແກ້
ໄຂ86 ແລະ ການົດຄວາມຮັບຜິິດຊອບໃຫ້ກັບບຸກຄົນແລະບັນດາບລິສັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ພັນທະດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານລາວ ແມ່ນໄດ້ຖຶກເນັິ້ນອັນເນື່ອງຈາກມັນຍັງໄດ້ມີບົດບາດເພີື່ມເຕີມ ແລະ
ຖານະຜ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຊປຽນເຊນານ້ອຍຜ່ານ ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸນ
້ ລາວ ຊຶງື່ ເປັນວິສາຫະກິດທີື່ຖຮຸ້ນທັງໝົດ
ໂດຍລັດ. ຫຼັກການຊີິ້ນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ມະນຸດໄດ້ການົດວ່າ

“ບັນ

ດາລັດຄວນນາໃຊ້ບັນດາເພີື່ມເຕີມເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນດທີື່ຖຶກສ່ວຍໃຊ້ໂດຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຊຶື່ງຖກາມະສິດຫຼ
ຄວບຄຸມໂດຍລັດ ( ...) ລວມທັງການກວດສອບສິດທິມະນຸດ.” 87
ນອກຈາກນັິ້ນຄວາມຫຼົິ້ມເຫຼວໃນການປົກປ້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດອັນເນື່ອງຈາກຜ້ພັດທະນາຂອງເຂື່ອນ, ລັດ
ຖະບານລາວເອງຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຫຼາຍປະການທີື່ເກີດຂິ້ນຢ່ໃນສະຖານທີື່ພັກ
ພິງຊົັ່ວຄາວ ແລະ ມັນເປັນພາບທີື່ຈະຕ້ອງຢຸດຕິການລະເມີດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ນາໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.
ສິື່ງດັັ່ງກ່າວລວມເອົາທັງບັນດາເງ ື່ອນໄຂທີື່ເປັນສາເຫດຕໍ່ຄວາມບໍ່ໝັິ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ, ການເຂົິ້າເຖີງນາ ແລະ
ສິື່ງຈາເປັນພິ້ນຖານອັນອື່ນທີື່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ ແລະ ຂໍ້ການົດກົດໝາຍໃນການຄົງຢ່ສະຖານທີື່ພັກພິງຈົນກວ່າຈະ
ໄດ້ຮັບເຮອນຫຼັງໃໝ່ຢຸ່ນເຂດຈັດສັນ.
ລັດຖະບານເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ແມ່ນໄດ້ຂົິ້າຮ່ວມການສົນທິສັນຍາ ICCPR , ICESCR ແລະ CRC. 88 ເຖີງວ່າການ
ລະເມີດສິດທິມະນຸດໄດ້ລາຍງານໄວ້ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີິ້ເກີດຂິ້ນຢ່ນອກຂອງດິນແດນຂອງຜ້ກ່ຽວ, ກົດໝາຍ
ສາກົນຮັບຮ້ວ່າພັນທະດ້ານກົດໝາຍສາກົນຂອງລັດໃດໜື່ງຈະນາໃຊ້ນອກເໜອຈາກດີນແດນຂອງລັດໃນຫຼາຍກລະ
ນີ.89
ບັນດາໜ່ວຍງານສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຢັື້ງຢນວ່າບັນດາພັນທະຂອງລັດໃນການປົກ
ປ້ອງຕໍ່ກັບການສ່ວຍໃຊ້ມະນຸດແມ່ນກວມເອົາທັງໜ້າທີື່ໃນການຄຸ້ມຄອງພຶດຕິກາການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢ່
ຕ່າງປະເທດຂອງຫົວໜ່ວຍທີື່ຂິ້ນທະບຽນຢ່ໃນດິນແດນຂອງລັດດັັ່ງກ່າວ.90 ຫຼັກການນີິ້ແມ່ນຍັງໄດ້ຖຶກຮັບຮ້ຢ່ໃນ
ຫຼັກການຊີິ້ນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິ ແລະ ມະນຸດ.91

86

John Ruggie, ‘Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of

human rights and transnational corporations and other business enterprises’, A/HRC/8/5, at para 25.
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 11. John Ruggie, ‘Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other
business enterprises’, A/HRC/8/5, endorsed by the Human Rights Council in resol. 17/4 of 16 June 2011. See
also Report by the UN Working Group on Business and Human Rights on Principle 4 of the Guiding Principles
(State obligation in relation to State-owned Enterprises), A/HRC/32/45.
88
South Korea acceded to the ICCPR and the ICESCR in 1990 and ratified the CRC in 1991. Thailand acceded
to the ICCPR in 1996, the ICESCR in 1999, and the CRC 1992.
89
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)
[2004] ICJ Rep 136, p. 180.
90
See, for example, CRC/C/BHR/CO/2-3 paras. 20, 21; CERD/C/CAN/CO/19-20 para 14;
CERD/C/CAN/CO/18 para. 17; CERD/C/AUS/CO/15-17 para 13; E/C.12/AUT/CO/4, para. 12.
91
ຫັກການຊີນ
ົ້ ໍາຂອງ UN ວ່າດູ້ວຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ຫັກການທີ 1. ດັົ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດບໍ່ໃຫູ້ຖືກ
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ສວຍໃຊູ້ໂດຍພາກທຸລະກິດ, ລັດຕູ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການທີເີ່ ໝາະສົມເພືີ່ອ “ສະກັດກັົ້ນ, ສອບສວນ, ລົງໂທດ ແລະ ແກູ້ໄຂການສວຍໃຊູ້
ດັົ່ງກ່າວ ຜ່ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກາ, ລະບຽບການ ແລະ ຄາສັງົ່ ທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ.” ສິີ່ງນີົ້ການົດໃຫູ້ລັດຕູ້ອງ “ລະບຸຈະແຈູ້ງວ່າ ທຸກບລິສັດທີຕ
ີ່ ັົ້ງ
ຢໃູ່ ນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະ/ຫື ເຂດອານາດສານຕົນ ແມ່ນຕູ້ອງເຄົາລົບສິດທິມະນຸດໃນທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຕົນ.”

ລັດຖະບານໄທຍັງໄດ້ຮັບຮ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ພັນທະຂອງຕົນໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີື່ຖຶກລະເມີດໂດຍພາກສ່ວນ
ທຸລະກິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບບລິສັດຂອງໄທທີື່ດາເນີນທຸລະກິດຢ່ຕ່າງປະເທດຢ່ໃນມັດຕິຂອງສານັກງານນາຍຍົກລັດ
ທະມົນຕີໃນປີ 2016 ແລະ 2017. ນອກຈາກນັິ້ນ ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານໄທຍັງໄດ້ອອກຄາສັັ່ງແນະນາໃຫ້ລັດ
ວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຈານວນ 55 ແຫ່ງ ໃຫ້ສະແດງຄວາມເປັນເຈົິ້າການຢ່ໃນການປະຕິບັດວິທີື່ດາເນີນທຸລະກິດຂອງ
ຕົນໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຊີິ້ນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານທຸລະກິດແລະມະນຸດ.92
ຮ່າງ
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄທວ່າດ້ວຍດ້ານສິດທິມະນຸດໄດ້ການົດໃຫ້ “ການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ
ແລະ ວິສາຫະກິດນາໆປະເທດ” ເປັນໜື່ງໃນ 4 ຂົງເຂດບລິມະສິດຂອງຕົນ.93
ຜ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ຜ້ລົງທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການຂິ້ນທະບຽນຢ່ເກົາຫຼີແລະ ໄທ ແລະ ໄດ້ນອນຢ່ໃນເຂດສິດອານາດ
ຂອງລັດຖະບານເຫຼົັ່ານັິ້ນ. ດັັ່ງນັິ້ນລັດຖະບານເຫຼົັ່ານັິ້ນຈື່ງມີໜ້າທີື່ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາບລິສັດ
ເຫຼົັ່ານີິ້ຢ່ປະເທດລາວ ແລະ ຢ່ບ່ອນອື່ນເພື່ອສະກັດກັິ້ນການແກ້ໄຂແລະລະເມີດສິດທິມະນຸດທີື່ບັນດາບລິສັດເຫຼົັ່ານີິ້ມີ
ສ່ວນໂດຍຜ່ານການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ.
ຜພ
້ ດ
ັ ທະນາເຂອ
ື່ ນ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ. ຫຼັກການຊີິ້ນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ
ດ້ວຍສິດທິດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ມະນຸດໄດ້ຢັື້ງຢນວ່າໃນຂະນະທີື່ລັດມີພັນທະຕົິ້ນຕພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ
ສາກົນ, ສີື່ງດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍົກເວັິ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາວິສາຫະກິດທຸລະກິດເອງ.94 ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບດັັ່ງກ່າວແມ່ນການົດວ່າບັນດາວິສາຫະກິດທຸລະກິດຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການກໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼປະກອບສ່ວນເຂົິ້າໃນ
ການສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂຜົນກະທົບ
ດັັ່ງກ່າວເມື່ອເກີດຂິ້ນ.95
ບລິສດ
ັ SK Engineering & Construction ເປັນຜ້ຮັບເໝົາໂຄງການຊຶື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຜ້ກ່ຽວໄດ້
ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບແລະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. ຖ້າລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດໃນການອອກແບບ ແລະ ການຕັດ
ຕົິ້ນທຶນຫາກຖຶກຕ້ອງບລິສັດດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕົິ້ນຕໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບລິສັດດັັ່ງກ່າວຍັງຖກເນັິ້ນຢ່ໃນການຖຮຸ້ນຂອງ
ຕົນນານວນ 26%ຢ່ໃນບລິສັດເຊປຽນເຊນານ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກຜ້ກ່ຽວໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນສ່ວນສາຄັນ
ເຂົິ້າໃນໂຄງການ.
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ບລິສັດ Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company ຊຶງື່ ຖຮຸ້ນ 25% ຢ່ໃນບລິສັດ
ຮ່ວມທຶນແມ່ນຜ້ຕິດຕາມການກວດກາການກໍ່ສ້າງໂຄງການຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ້ກ່ຽວເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຂອງ
ບລິສັດ SK Engineering & Construction. ດັັ່ງນັິ້ນບລິສັດດັັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສບສວນ
ສອບສວນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໃນທຸກດ້ານທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການລວມທັງບັນຫາຄວາມປອດໄພທີື່ເກີດຈາກທີື່
ຕັິ້ງຂອງເຂື່ອນ ແລະ ບັນດາຈຸດອອ່ນຂໍ້ຜິດພາດຂອງການອອກແບບດ້ານວິສະວະກອນ. ຜ້ກ່ຽວແມ່ນມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສິດທິມະນຸດໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິດທິມະນຸດທີື່ອາດຈະເກີດຂິ້ນແລະ
ຮັບປະກັນວ່າ
ບັນດາຜົນກະທົບດ້ານລົບແມ່ນໄດ້ຮັບການສະກັດກັິ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ການທີື່ຜ້ກ່ຽວລົິ້ມເຫຼວໃນການ
ການົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກ່າວເມື່ອຕົນເປັນຜ້ດຽວທີື່ສາມາດດາເນີນການດັັ່ງກ່າວໄດ້, ນັິ້ນຄວນຈະໝາຍ
ຄວາມວ່າບລິສັດຣາດຊະບຣີພ້ອມກັນກັບບລິສັດ SK Engineering & Construction ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ປະກອບສ່ວນສາຄັນຕໍ່ກັບຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ.
ບລິສັດ Korea Western Electric Power Co ຊຶື່ງເປັນຜ້ຮັບເໝົາໃນການດາເນີນການບລະນະຂອງໂຄງການ
ເຂື່ອນເມື່ອສາເລັດແລະ ພ້ອມພະລິດ. ດັັ່ງນັິ້ນບລິສັດດັັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນຜ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງອັນພາໃຫ້ມີຜົນ
ກະທົບດ້ານລົບດ້ານສິດທິມະນຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຖານະຄ່ຮ່ວມລົງທຶນ ແລະ ເປັນຜ້ຖຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ບລິສັດ
ພະລັງງານເຊປຽນເຊນານ້ອຍ, ບລິສັດດັັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນການກວດສອບດ້ານສິດທິ
ມະນຸດຂອງໂຄງການກ່ອນການລົງທຶນ ແລະ ຕ້ອງດາເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.96 ການທີື່ບໍ່ໄດ້ດາເນີນການດັັ່ງກ່າວພ້ອມທັງ
ການລົິ້ມເຫຼວໃນການຊ່ວຍສ້າງມາດຕະການທີື່ເຂັິ້ມງວດໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີື່ທີື່
ການົດຢ່ໃນສັນຍາລົງທຶນສາລັບໂຄງການຊຶື່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ໜ້າຈະໝາຍຄວາມວ່າບລິສັດ
ດັັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດອັນເນື່ອງຈາດສາຍພົວພັນທາງທຸລະ
ກິດຂອງຕົນ ແລະ ອາດຖໄດ້ວ່າມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຜ້ສົມຮ້ຮ່ວມຄິດຢ່ໃນການສ້າງຜົນກະທົບຢ່ໃນດ້ານລົບ
ດັັ່ງກ່າວ. ລັດວິສາຫະກິດຖຮຸນ
້ ລາວ ຊຶງື່ ຖຮຸ້ນ 24%ຢ່ໃນໂຄງການແລະ ເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາດ້ານບລິຫານເຂື່ອນ
ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ້າຍຄກັນ. ນອກຈາກນັິ້ນບັນດາລັດວິສາຫະກິດບລິສັດພະລັງງານເກົາຫຼີຕາເວັນຕົົກ ແລະ
ວິສາຫະກິດຖຮຸ້ນລາວແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານສງສຸດໃນການດາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບລວມທັງການດາເນີນການກວດສອບດານສິດທິມະນຸດ.97
ບັນດາທະນາຄານທີື່ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການ ແລະ ບັນດາບລິສັດປະກັນໄພທີື່ໄດ້ໃຫ້ການປະກັນໄພໂດຍກົງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້
ມີການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນດັັ່ງກ່າວ. ທະນາຄານໄທ 4 ແຫ່ງຄ : ທະນາຄານກຸງໄທ, ທະນາຄານກຸງສີ ທະນາ
ຄານທະນາຊາດ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກແຫ່ງປະເທດໄທ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງ 70% ຂອງມນຄ່າການກໍ່ສ້າງ
ຂອງໂຄງການ. ບລິສັດ AON Thailand, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine ແລະ ບລິສັດ
Asia Capital Re ທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄາປຶກສາຫລໄດ້ໃຫ້ການປະກັນໄພຕໍ່ກັບຜ້ພັດທະນາຊຶື່ງເປັນສິື່ງສາ ຄັນ
ໃຫ້ແກ່ຄວາມຄບໜ້າຂອງໂຄງການ. ເວັິ້ນແຕ່ວ່າບັນດາທະນາຄານ ແລະ ຜ້ປະກັນໄພເຫຼົັ່ານີິ້ໄດ້ຢນຢັນບົນເງ ື່ອນໄຂ
ໃນການສະກັດກັິ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິດທິມະນຸດນັິ້ນລວມທັງມາດຕະການການປອດໄພດານເຂື່ອນຢ່
ໃນສັນຍາທາງກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົິ້າກັບຜ້ພັດທະນາ, ຜ້ພັດທະນາເຂົາເຈົິ້າກໍ່ຍັງເປັນຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການສ້າງ
ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບດ້ານສິດທິມະນຸດດ້ວຍການພາໃຫ້ເກີດໂຄງການທີື່ມີຄວາມສ່ຽງສງໂດຍກົງ. ລະດັບຂອງ
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ການປະກອບສ່ວນແມ່ນສງກວ່າສາລັບຜ້ປະກັນໄພເນື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ນຜ້ທີື່ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລວມທັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ກັບຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຊັບສິນ, ຜ້ປະກັນໄພແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນກວມເອົາຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສິດທິມະນຸດດັັ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງໃນໜ້າທີື່ຂອງເຂົາເຈົິ້າໃນການກວດສອບດ້ານສິດທິມະນຸດ.
ຖ້າທະນາຄານແລະບລິສັດປະກັນໄພຖ້າຫາກໄດ້ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີເງ ື່ອນໄຂທີື່ເຂັິ້ມງວດຢ່ໃນສັນຍາຂອງຕົນໃນການ
ປົກປ້ອງຜົນກະທົບດ້ານສິດທິມະນຸດແຕ່ໄດ້ຖຶກລະເມີດໂດຍຜ້ພັດທະນາ, ທະນາຄານແລະຜ້ປະກັນໄພອາດບໍ່ເປັນຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່ໃນຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັິ້ນກໍ່ຕາມເຂົາເຈົິ້າກໍ່ຍັງມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ
ໂດຍຜ່ານສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດໂດຍສະເພາະການສະໜອງສິນເສື່ອແລະ
ການປະກັນໄພທີື່ສະໜອງໃຫ້ກັບຜ້
ພັດທະນາໂຄງການດັັ່ງກ່າວ.98
ໃຜຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນເຂົາິ້ ເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂ?
ຫຼັກການພິ້ນຖານອັນໜື່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນແມ່ນວ່າຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຕ້ອງມີສດ
ິ ເຂົາິ້ ເຖິງ
ການແກ້ໄຂຫຼການຢຽວຢາຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ເມອ
ື່ ສິດຂອງເຂົາເຈົາິ້ ຖກລະເມີດ.
ພັນທະຂອງລັດໃນການປົກປ້ອງ
ສິດທິມະນຸດພາຍໃນດິນແດນຂອງຕົນແລະຫຼໃນເຂດຂອງຕົນລວມເອົາທັງໜ້າທີື່ໃນການຮັບປະກັນການແກ້ໄຂຢ່າງ
ມີປະສິດທິຜົນ. ບັນດາລັດ ສາມາດຖວ່າໄດ້ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນເມື່ອບໍ່ສາມາດນາໃຊ້ມາດຕະການທີື່ເໝາະສົມ
ເພື່ອສະກັດກັິ້ນ, ສຶບສວນສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂລະເມີດສິດທິມະນຸດທີື່ລະເມີດໂດຍພາກເອກະຊົນກົນໄກດ້ານ
ຕຸລາການທີື່ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງການຮັບປະກັນການເຂົິ້າເຖີງການແກ້ໄຂ. 99
ໜ້າທີື່ຂອງລັດໃນການໃຫ້ສາມາດເຂົິ້າເຖິງການແກ້ໄຂປະກອບມີການນາໃຊ້ຂັິ້ນຕອນທີື່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ສານພາຍໃນປະເທດແມ່ນໄດ້ມີສິດໃນການແກ້ໄຂການສ່ວຍໃຊ້ສິດທິມະນຸດທີື່ຕິດພັນກັນກັບທຸລະກິດ. ນັິ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າການດາເນີນຂັິ້ນຕອນເພື່ອກາຈັດອຸປະສັກທາງດ້ານກົດໝາຍ, ດ້ານພາກປະຕິບັດຫຼດ້ານອື່ນໆຊຶື່ງກີດກັນ
ຜ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກການນາສະເໜີກລະນີຂອງຕົນ ແລະ ນາໃຊ້ຕໍ່ກັບກົນໄກຂອງຕຸລາການຢ່ໃນບັນດາລັດທີື່ມີການ
ສ່ວຍໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຢ່ໃນລັດເຈົິ້າພາບຂອງລັດວິສາຫະກິດຂອງທຸລະກິດທີື່ມາຈາກ.100 ລັດຍັງຄວນສະໜອງ
ການແກ້ໄຂຄາຮ້ອງທຸກຢ່ນອກລະບົບຕຸລາການຢ່າງມີະສິດທິຜົນ ແລະ ເໝາະສົມຄຽງຄ່ກັນກັບກົນໄກດ້ານຕຸລາການ
ດັັ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບອີງຕາມລັດແບບຮອບດ້ານສາລັບການແກ້ໄຂການສວຍໃຊ້ສິດທິມະນຸດໂດຍພາກທຸລະ
ກິດ.101
ຄະນະກາມະການວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຊຸກຍ້ໃຫ້ບັນດາລັດໃຫ້ມີການເຂົິ້າເຖິງການ
ແກ້ໄຂສາລັບປະຊາຊົນຜ້ຊຶື່ງສິດທິມະນຸດໄດ້ຖຶກລະເມີດໂດຍບັນດາບລິສັດທີື່ໄດ້ດາເນີນທຸລະກິດຢ່ຕ່າງປະເທດ.102
ໃນກລະນີຂອງຜ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກເຂື່ອນພັງ, ສິື່ງດັັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາການເຂົິ້າເຖິງສານຂອງເກົາຫຼີ ແລະ ໄທເພື່ອ
ໃຫ້ຜ້ກ່ຽວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເນື່ອງຈາກມີການຢັື້ງຢນຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຂາດລະບົບຕຸລາການຢ່າງເປັນ
ເອກະລາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢ່ລາວ ແລະກາປເຈຍ, ສານຂອງເກົາຫຼີ ແລະ ໄທມີບົດບາດສາຄັນໃນການທີື່ຈະສະໜ
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ອງການເຂົິ້າເຖີງຄວາມຍຸດຕິທາສາລັບຜ້ທີື່ປະເຊີນກັບການສ່ວຍໃຊ້ສິດທິມະນຸດອັນເນື່ອງຈາກໂຄງການເຊປຽນ
ເຊນານ້ອຍ.
ຖ້າວ່າວິສາຫະກິດທຸລະກິດໃດໜື່ງຫາກກໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບສິດທິມະນຸດລວມ
ທັງຜ່ານສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຜ້ກ່ຽວຄວນດາເນີນມາດຕະການທັງໝົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນດາຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ຖ້າວ່າຜົນກະທົບນັິ້ນຫາກຍັງສຶບຕໍ່, ບລິສັດຕ້ອງຍຸກກິດຈະການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັິ້ນທັນທີ.
ຖາວ່າການລະເມີດຫາກເກີດຂິ້ນແລ້ວບລິສັດຕ້ອງໃຫ້ຫຼໃຫ້ການຮ່ວມມໂດຍການແກ້ໄຂຜ່ານຂະບວນການອັນຊອບ
ທາ.103 ຖ້າວ່າຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດໃດໜື່ງຫາກກ່ຽວພັນໂດຍກົງກ່ຽວກັບການດາເນີງານພະລິດຕະພັນຫຼການ
ບລິການຂອງບລິສັດໃດໜື່ງຜ່ານສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດ, ຜ້ກ່ຽວຄວນສະກັດກັິ້ນຫຼຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຊັັ່ນເຖີງ
ແມ່ນວ່າຜ້ກ່ຽວຈະບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວກໍ່ຕາມ.104
ນອກຈາກການເຂົິ້າຮ່ວມຂອງກົນໄກການແກ້ໄຂໂດຍອງໃສ່ລັດແລ້ວ, ບັນດາບລິສັດກໍ່ຄວນສ້າງຕັິ້ງຫຼເຂົິ້າຮ່ວມຢ່ໃນ
ກົນໄກການແກ້ໄຂຄາຮ້ອງທຸກຢ່ໃນຂັິ້ນດາເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສາລັບຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກ
ການດາເນີນທຸລະກິດ.105 ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກນອກຕຸລາການຈະຕ້ອງມີຄົບເງ ື່ອນໄຂຕາມທີື່
ການົດໄວ້ໃນຫຼັກການຊີິ້ນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ທຸລະກິດຜ້ກ່ຽວຜ້ກຽ່ ວຈະຕ້ອງ
ມີຄວາມຊອບທາ, ເຂົິ້າເຖີງໄດ້, ຄາດຄະເນໄດ້, ຍຸຕທ
ິ າ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສິດ.106 ຂະບວນການແກ້ໄຂ
ຕ້ອງເກີດຂິ້ນໂດຍການປຶກສາຫາລກັບບັນດາບຸກຄົນທີື່ຖຶກກະທົບຫຼກຸ່ມຄົນດັັ່ງກ່າວເພື່ອປະກັນວ່າການແກ້ໄຂແມ່ນ
ມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ແລະເປັນທາສາລັບເຂົາເຈົິ້າ.
ບລິສດ
ັ SK Engineering & Construction ທີື່ເປັນຜ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຄງການແບບ EPC ແລະ ບລິສດ
ັ
Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company ເຊິື່ງເປັນຜ້ຕິດຕາມກວດກາການ
ກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົິ້ນຕໃນການແກ້ໄຂ້ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດທີື່ຕົນ
ໄດ້ກໍ່ຂິ້ນຖ້າວ່າບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ຜິດພາດດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມລົິ້ມເລວໃນການຕິດຕາມກວດກາຫາກ
ເປັນຂໍ້ມນທີື່ຖກຕ້ອງ.
ບັນດາບລິສັດທີື່ສະໜອງຂິ້ນໃຫ້ກັນກັບເຂື່ອນທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງ ຫຼ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ
ໃນການແກ້ໄຂສາລັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດຕໍ່ທີື່ຕົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກໍ່ຂິ້ນ.
ສິື່ງດັງກ່າວພ້ອມກັນທັງຜ້
ລົງທຶນຖຮຸ່ນທັັງໝົດຢ່ໃນ ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນເຊນາໍ້ື່ ນ້ອຍ ແລະ ຜ້ສະໜອງສິນເຊື່ອຄ ທະນາຄານກຸງໄທ,
ທະນາຄານກຸງສີ, ທະນາຄານທະນາຊາດ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກແຫ່ງປະເທດໄທ. ໂດຍຂິ້ນກັບລະດັບການ
ກວດສອບດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ມາດຕະການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢ່ໃນສັນຍາທາງກົດໝາຍຂອງຜ້ກ່ຽວ, ບັນດາ
ບລິສັດເຫຼົັ່ານີິ້ສາມາດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະກອບສ່ວນ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຢ່າງໜ້ອຍ, ຜ້ລົງທຶນ ແລະ ຜ້
ສະໜອງສິນເຊື່ອທັງໝົດລ່ວມທັງບັນດາຜ້ຖຮຸ່ນຢ່ໃນຜ້ພັດທະນາທັງ 4 ແຫ່ງຕ້ອງນາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ
ຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວ.
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ຄ້າຍຄກັນ, ບລິສດ
ັ AON Thailand, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine ແລະ Asia
Capital Re, ເຊິງື່ ເປັນຜ້ໃຫ້ການປະກັນໄພແກ່ຜ້ພັດທະນາໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີ ໂອກາດທີື່
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການແກ້ໄຂດີຂິ້ນດ້ວຍການເຮັດວຽກກັບລກຄ້າຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຕັິ້ງກົນໄກທີື່ສາມາຕອບແທນໄດ້
ສາລັບຜ້ປະສົບໄພເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດຂອງຕົນ.
ໝວດທີື່ 9 ບັນດາຄາແນະນາ:
ຕບ
ໍ່ ນ
ັ ດາລັດຖະບານ:
➢ ລັດຖະບານຂອງລາວ ແລະ ກາປເຈຍ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທຸກຄົນທີື່ຖກ
ການພັງຂອງເຂື່ອນທີື່ຖກລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົິ້ື່າແມ່ນສາມາດເຂົິ້າເຖິື່ງການແກ້ໄຂ້ທີື່ມີປະ
ສິດທິພົນລ່ວມທັງຜ່ານກົງໄກຄວາມຮ້ອງທຸກແບບຕຸລາການ ແລະ ນອກຕຸລາການຕາມທີື່ເໝາະສົມ.
➢ ລັດຖະບານລາວ ຄວນຮັບປະກັນໂດຍທັງທີື່ວ່າບັນດາເງ ື່ອນໄຂຢ່ໃນບັນດາເງ ື່ອນໄຂ້ຢ່ໃນສະຖານທີພັກ
ຊົັ່ວຄາວແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸ່ງເພື່ອໃຫ້ມາດຕະຖານສິດທະມະນຸດພິ້ນຖານໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ
ປະຊາຊົນສາມາດກັບຄນສ່ລາໜອງເດີມ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນຜ້ກ່ຽວມີຈຸດປະສົງທີື່ຈະກັບໄປ.
➢ ລັດຖະບານເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ຄວນຮັບປະກັນຕໍ່ຜ້ທີື່ຖກກະທົບສາມາດເຂົິ້າເຖິງການແກ້ໄຂປະສິດທິຜົນ
ລວມທັງການແກ້ໄຂ ດ້ານຕຸລາການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ບ
ລິສດທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມເຊິື່ງມີທີື່ຕັິ້ງຢ່ໃນເຂດດິນແດນຂອງຕົນ.
ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ບັນດາຜລ
້ ງົ ທຶນ:
➢ ບລິສດ
ັ SK Engineering & Construction ໃນນາມຜ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ແລະ ບລິສດ
ັ
Ratchaburi Electricity Generating Holding ຄວນສ້າງຕັິ້ງກອງທຶນ ແລະ ຂະບວນການ
ສິດທິສາມາດເຂົິ້າເຖິື່ງໄດ້ຂະບວນການທີື່ຖກກະທົບປະຊາຊົນສາມາດເຂົິ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດ
ເຊີຍຈະຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວມເອົາການສນເສຍທັງໝົດທີື່ປະສົບອັນເນື່ອງຈາກ
ໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແລະ ລ່ວມເອົາຂະບວນການໃນການຟື້ນຟຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງບັນດາ
ຊຸມຊົນ.
➢ ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ແລະ ຜ້ສະໜອງສິນເຊື່ອ ທະນາຄານກຸງໂທ, ທະນາຄານກຸງສີ,
ທະນາຄານທະນະຊາດ ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາິ້ ສົງັ່ ອອກແຫ່ງປະເທດໄທ ຄວນປະກອບສ່ວນຢ່ໃນກອງ
ທຶນ ແລະ ການສ້າງຕັິ້ງກົນໄກການຮຽກຮ້ອງສິດ. ສ່ວນວົງເງີນຜ້ທີື່ຍັງເຫຼອຖ້າຍັງມີຄວນເງີນຖກຖອນ
ຄນຈາກໂຄງການຈົນກວ່າບັນດາຊຸມຊົນທີື່ຖກຍົກຍ້າຍ ແລະ ທີື່ຖກກະທົບຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນ
ແລະ ຜ້ທີື່ຢ່ໃນສະຖານທີື່ຈັດສັນລວມໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການກອບກ້ກຽດສັກສີ ແລະ ມີ
ຊີວິດການເປັນຢ່ທີື່ດີຂິ້ນ.

➢ ບລິສດ
ັ AON Thailand, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine ແລະ Asia
Capital Re ຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມກັບລກຄ້າຂອງຕົນ, ຜ້ພັດທະນາໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
ເພຶື່ອສ້າງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງສິດດ້ວຍການສະໜອງວົງເງີນປະກັນໄພ 50 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັນກັບຜ້
ຮຽກຮ້ອງສິດ.
➢ ບັນດາຜຖ
້ ຮຸນ
້ ທັງໝົດຂອງຜພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ຄວນນາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຕົນຮ່ວມກັນກັບບັນດາບລິສັດເພຶື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພົນ.
ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ຜພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ:
➢ ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ຄວນໂຈະການຕື່ມນໍ້າໃນອ່າງຂອງເຂຶື່ອນຈົນກວ່າ:
o ປະຊາຊົນທັງໝົດຖກຍົກຍ້າຍເນື່ອງຈາກການພັງຂອງເຂຶື່ອນແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອເພຶື່ອ
ອານາໄມເນິ້ອທີື່ດິນເດີມຂອງເຂົາເຈົິ້າ ແລະ ສ້ອມແປງເຮຶອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຫຼ ໄດ້ຮັບເຮອນຫຼັງໃ
ໝ່ທີື່ດນ
ິ ຕອນໃໝ່ທີື່ຄ້າຍຄກັນກັບທີື່ເຂົາເຈົິ້າໄດ້ສນເສຍໄປ.
o ການຈັດສັນທີື່ດິນເພື່ອການປກຝັງແມ່ນໄດ້ສະໜອງກັນກັບໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່ໃນເຂດຈັດສັນລວມ,
ປໍ້ານໍ້າ, ສຸຂານະໄມ, ສະບລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ.
o ກົນໄກການແກ້ໄຂ້ຄາຮ້ອງທຸກທີື່ມີປະສິດທິພົນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັິ້ງຂິ້ນເພຶື່ອເປັນພິທີການແກ້ໄຂ້ທີື່
ມີປະສິດທິພົນ ແລະ ສາມາດເຂົິ້າເຖິງໄດ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໃນການຍຶດຂໍ້ການົດ
ຂອງຕົນແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ້ ຫຼ ປາສະຈາກຄວາມຍ້ານກົວຕ່າງໆ ແລະ ມີປະສິດທິພົນໂດຍ
ຜ່ານອົງກອນທີື່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລກັບອົງການຄົນລະເຮອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່
ພາຍໃນປະເທດທີື່ຜ້ພັດທະນາໂຄງການຕັິ້ງຢ່.
➢

ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ຄວນເປີດເຜີຍກະແສການເງີນບັນທຶກທັງໝົດກ່ຽວກັບການ
ຊົດເຊີຍ, ການເບີກຈ່າຍກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການປົວແປງດັັ່ງທີື່ກ່າວມາຂ້ງເທິງໂດຍຜ່ານຂໍ້
ມນທີື່ສາທາລະນະຊົນເຂົິ້າເຖິື່ງໄດ້ຢ່ໃນເວບໄຊຂອງບລິສັດເອງ.

➢ ບລິສດ
ັ ພະລັງງານເຊປຽນ-ເຊນາໍ້ ນ້ອຍ ຄວນຍນບົດລາຍງານການປະເມີນໂຄງການທີື່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາ
ລະນະຊົນໂດຍຜ່ານອົງການທີື່ປຶກສາທີື່ເປັນເອກະລາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົນໄດ້ປະຕິບັດສອດຄອງກັນ
ກັບມາດຕະຖານສາກົນເພຶື່ອໃຫ້ຄວາມໝັິ້ນໃຈວ່າໃນອານາຄົດຈະບໍ່ມີການພັງຂອງເຂຶື່ອນອີກ ແລະ ໃນ
ເຂດລຸມຂອງເຂື່ອນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພຶື່ອໃຫ້ຄວາມໝັິ້ນໃຈວ່າສະພາບ
ຂອງລະບົບນິເວດອອ້ມຂ້າງແມ່ນຍັງຄົງຮັກສາໄວ້.
ສາລັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີອນ
ຶື່
➢ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຄວນເປີດເຜີຍທັງໝົດບົດບາດຂອງຕົນຢ່ໃນໂຄງການເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
ແລະ ຄວນນາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນຮ່ວມກັບບັນດາບລິສັດເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂ້ທີື່ເຕັມ
ສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພົນ.

➢ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີ ຄວນເປີດເຜີຍທັງໝົດບົດບາດຂອງຕົນ
ຕໍ່ກັບສະໜັບສະໜນ ຫຼ ອານວຍຄວາມສະດວກບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າຢ່ໃນອານາຄົດຢ່ໃນປະເທດ
ລາວລ່ວມທັງຜ່ານກົນໄກການສະໜອງສິນເຊື່ອ ແລະ ການຮັບປະກັນເງີນກ້ຂອງໂຄງການ.
➢ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີ ຄວນພິຈາລະນາ SK ເອນເຈເນລິງ
ແລະ ຄອນສະຕັກເຊິນ, ບລິສັດລາດບຸລີ ແລະ ບລິສັດພະລັງງານເກົາຫຼີຕາເວັນຕົກຢ່ໃນບັນຊີດາຂອງ
ຕົນຈົນກວ່າບັນດາຊຸມຊົນທັງໝົດທີື່ຖກກະທົບການການພັງຂອງເຂື່ອນໄດ້ຮັບການສະໜອງບ້ານ
ເຮອນ, ທີື່ດິນ ແລະ ໂຄງຮ້າງພິ້ນຖກເພື່ຶອຟື້ນຟຊີວິດການເປັນຢ່ຢ່າງໃຫ້ກຽດຂອງເຂົາເຈົິ້າ ແລະ
ສາມາດເຂົິ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂ້ຄາຮ້ອງທຸກທີື່ມີປະສິດທິພົນ.

“ຄວນຄິດຄນກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານາໍ້ ຕົກ”:

ບັນດາຄາແນະນາຈາກບົດລາຍງານຂອງຜລ
້ າຍງານພິເສດວ່າດ້ວຍ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນເວລາຜກ
້ ຽ່ ວມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ
“ລັດຖະບານຄວນທົບທວນສະພາບຂອງບັນດາຜ້ທີື່ຖກກະທົບອັນເນື່ອງຈາກການພັງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ
ເຊນໍ້ານອ້ຍລວມທັງປະຊາຊົນຜ້ທີື່ຖກເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຍັງຄົງຢ່ສະຖານທີື່ພັກພຽງຊົັ່ວຄາວ ແລະຜ້ທີື່ມີການລາຍງານວ່າ
ໄດ້ຖກເຍອນໃນການໄດ້ຮັບເງີນໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫຼອດ້ານການເງີນ. ... ປະຊາຊົນຄວນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງ
ທັນການສາຫຼັບການສນເສຍທີື່ດິນປກຝັງແລະຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົິ້າເຖິື່ງວ່າລັດຖະບານໄດ້ຊີແຈ້ງວ່າຕົນໄດ້ປະສົງທີື່ຈະ
ໄດ້ຂໍ້ມນແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ໃນປຶກສາຫາລຢ່າງມີໝາກຜົນ
ກັບປະຊາຊົນກ່ຽວກັບແຜນການປະຕິບັດ, ຫຼາຍພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົິ້າມີຂໍ້ມນພຽງເລັກນ້ອຍ
ແລະ ບໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ. ລັດຖະບານຍັງຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບ
ແມ່ຍິງ.“
“ຄດັັ່ງທາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮັບຮ້ຢ່າງຖກຕ້ອງພາຍຫຼັງທີື່ມີໄພພິບັດຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍໃນປີ
2018, ມັນເຖິື່ງເວລາແລ້ວທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການທົບທວນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ລັດ
ຖະບານຄວນໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍໃນການເປີດພິທີສົນທະນາກ່ຽວກັບອານາຄົດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ
ບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວໃນຖານະຜ້ສົັ່ງອອກພະລັງງານ. ເຖິື່ງຢ່າງໃດກຕາມ, ມາດຕະການ ການໂຈະທີື່ນາໃຊ້
ພາຍຫຼັງການພັງຂອງເຂື່ອນເຖິື່ງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ປະກົດວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ຕໍ່ຫຼາຍເຂື່ອນທີື່ຢ່ໃນແຜນແລ້ວ.
ຂອບເຂດຂອງການທົບທວນປັດຈຸບັນກຍັງຮ້ຍັງເຫັນວ່າແຄບເກີນໄປ: ທະນາຄານໂລກໄດ້ເປັນຜ້ນາພາຜ່ານຂະບວນ
ການເຊິື່ງພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນເທົານັິ້ນແທ່ນທີື່ຈະເບິື່ງທາງຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງບັນດາ
ເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າທີື່ມີຢ່ປະຈຸບັນ ແລະ ທີື່ມີຢ່ໃນແຜນ. ການທົບທວນແບບເປັນແຕ່ລະຫຼາຍເຂື່ອນເຫັນວ່າຍັງບໍ່
ທັນເໝາະສົມ
...ລັດຖະບານຄວນດາເນີນການທົບທວນຢ່າງຮອບດ້ານຕໍ່ກັບບົດບາດ ແລະ ອານາຄົດຂອງຂະແໜ່ງການພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໂດຍເບິື່ງຜົນກະທົບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດຂອງບັນດາເຂື່ອນທີື່ມີຢ່ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນທີື່ຢ່ໃນ
ແຜນວ່າມີຈັກໂຄງການ ແລະ ມີໂຄງການໃດທີື່ຄວນສບຕໍ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະການດາເນີນການຄວນມີການດັດ
ປັບຄແນວໃດເພື່ອອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.” 107
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