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ត ុ ក្ដ្ឋក្់ ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុ ក្ទ
ខ សនែសម្គងគក្ុងត្ំ
ន
បន់ េូម្េថ្ម្ែងនូ វសេចក្តីភ្ញាក្់ ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភ
ចំ ស

ោះការបាក្់ទំនប់ននគំ សោងវារ ីអគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy សៅក្បសទេឡាវ និងេូម្ចូ លរួម្ថ្ចក្

រ ំថ្លក្ទុ ក្ែ
ខ ៏ក្ជាលសក្ៅចំស

ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវ

ភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្ត្ំ បន់ថ្ខែទឹ ក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។
ការបាក្់ទំនប់ Xe Pian - Xe Nam Noy គឺ ជាសក្រោះម្ហនតោយម្ួ យ បុថ្នតម្ិនថ្ម្នជាសក្រោះម្ហនតោយធម្មជាត្ិ
សទ។ វាគឺជាសក្រោះម្ហនតោយថ្ែលបណ្ត
ត លម្ក្ពី ក្ំហុេឆ្គងរបេ់ម្នុ េែ ថ្ែលក្ំ ហុេឆ្គងសនោះជាចំ ថ្ណក្របេ់
អនក្សាងេង់ ទំនប់។ ក្បជាជនភ្ញគសក្ចើន សៅក្បសទេឡាវ និងសៅតាម្ែងទសនែសម្គងគ គឺ ងាយនឹងរងសក្រោះ
សដ្ឋយសារសក្រោះម្ហនតោយថ្បបសនោះ ក្៏ែូចជាទទួ លរងសក្រោះពី ការហានិភ័យនានាថ្ែលសចញពី ការបំ ផ្លែញប
រ ិសាានែ៏ េំសបើ ម្ សដ្ឋយសារទំនប់វារ ីអគគីេនី ធំៗ ចំ នួន១១ សៅតាម្ត្ួសម្ទសនែសម្គងគសក្កាម្ និងទំ នប់ ចំនួន១២០
សទៀត្ ថ្ែលក្ត្ូវបានសក្រងសាងេង់សៅតាម្នែទសនែនានា ថ្ែលគសក្មាងទំងសនោះសក្រងនឹងសធើ ឲ្យរួចោល់សៅ្នំ
២០៤០។ គសក្មាងែ៏ មានហានិ ភ័យទំងសនោះ ភ្ញគសក្ចើ នក្ត្ូវបានសក្រងសធើស

ើងសដ្ឋយរំក្ទនូ វសរលនសោបាយ

របេ់ក្បសទេឡាវថ្ែលចង់ សធើ ខួនឲ្យកា
ែ
ែ យជា“អាគុយថាម្ពលេក្មាប់ត្ំបន់អាេុីអាសគនយ៍”។ បុ ថ្នត សក្រោះ
ម្ហនតោយសនោះ នឹងសធើ ការដ្ឋេ់េត្ិ សក្ក្ើ នរម្ែឹក្ និ ងអំ
ចំ ស

វនាវែល់ក្បសទេឡាវឱ្យគិត្គូ រពិ ចារណ្តស

ើងវ ិញ

ោះការវ ិនិ សោគែ៏ េំសបើម្គងហុក្សលើវ ិេ័យវារ ីអគគីេនី សនោះ និងសធើ ការពក្ងឹ ងការអនុវត្តន៍ចាប់ ជាត្ិ សែើម្បីធានា

ឱ្យមាននូ វគណសនយយភ្ញពចាេ់លាេ់ពីេំណ្តក្់វ ិនិសោគិនបរសទេ។

គសក្មាងវារ ីអគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy មានភ្ញពចក្ម្ូងចក្មាេចាប់ តាំងពី ការចាប់ស្តើម្ែំ បូងម្ក្សម្ែោះ។
ក្នុង្នំ២០១៣ អនក្ត្េូម្ត្ិេងគម្េុីវ ិលបានគូ េបញ្ជ
ា ក្់ថា គសក្មាងសនោះបានសធើ ស
សោបល់ជាសាធារណៈម្ិនបានសពញសលញក្គប់ ក្រន់ មានការវាយត្នម្ែ្លបោះ
លក្ខណៈលអ (EIA) ខោះការវាយត្នម្ែ្លបោះ

ើងសក្កាម្ែំសណើរការពិសក្រោះ
ល់បរ ិសាានម្ិ នទន់ មាន

ល់ឆ្ែងថ្ែន ម្ិនក្ត្ឹ ម្ថ្ត្បុ សណ្តណោះេុវត្ាិភ្ញពថ្្នក្បរ ិសាាន និ ងេងគម្
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ពុំបានអនុសលាម្សៅតាម្បទដ្ឋានអនតរជាត្ិ។ ក្រន់ ថ្ត្សៅក្នុងែំណ្តក្់កាលចាប់ ស្តើម្ែំ បូងននគសក្មាងសនោះ គឺ
មានភ្ញពខោះព័ ត្៌មានអំពី្លបោះ
ល់នានាចំ ស

ល់នានាថ្ែលអាចសក្ើត្សចញពីគសក្មាង និ ងវ ិធានការកាត្់ បនាយ្លបោះ

ោះេហគម្ន៍ ម្ូលដ្ឋាន។ សៅត្ំបន់ ននការតាំងទី លំសៅលមីននទំ នប់ េក្មាប់ក្បជាជនថ្ែលក្ត្ូវ

បានជសនែៀេ អនក្ស្រសាវក្ជាវបានស

ើញផ្លាល់ថ្ភនក្ថា ក្បជាជនមានការលំបាក្ក្នុងការរក្សេបៀងេំោប់ ការ

ទទួ លទនឲ្យបានក្គប់ ក្រន់ ខោះទឹក្ និងែី។1

Xe Pian និ ង Xe Nam Noy ហូរចូ លសៅក្នុងទសនែសេក្ុ ងថ្ែលជានែទសនែែ៏េំខាន់ម្ួយននទសនែសម្គងគ។ ទសនែសេ

ក្ុ ងមានក្បភពសចញពីត្ំបន់ ខង
ព ់ ោបក្ណ្ត
ត លននក្បសទេសវៀត្ណ្តម្ ។ ទសនែសនោះហូរកាត្់ក្បសទេឡាវ រួចហូរ

ចូ លក្បសទេក្ម្ពុជា និងហូរក្បេពរនជាម្ួ យទសនែសម្គងគ។ សៅក្នុងក្បសទេឡាវ ទឹ ក្ទសនែសេក្ុ ង និ ងនែជាសក្ចើន
របេ់វា គឺជាលំសៅដ្ឋានរបេ់ម្នុ េែោប់ ម្ុឺននាក្់ ថ្ែលក្នុងចំ សណ្តម្ម្នុ េែទំងសនាោះ ោងសហាចណ្តេ់មាន
ក្ក្ុម្ជនជាត្ិអំបូរស្ែងៗ ោងត្ិ ចចំ នួន២០ក្ក្ុម្ ថ្ែលពួ ក្រត្់ ទំងសនាោះពឹងអាស្រេ័យទំងស្រេុងសៅសលើការ
សនសាទ នក្ពស

ើ និងែី ជុំវ ិញែ៏មានជី ជាត្ិ សែើម្បីបងកបសងកើន្លេក្មាប់ ការ្លិត្សេបៀងរបេ់ពួក្សគ។ សក្ៅពី

សនោះ ក្បជាជនជាង ៣០.០០០ នាក្់ ថ្ែលរេ់សៅតាម្ែងទសនែសេក្ុ ង ក្នុងសខត្តេឹង
ា ថ្ក្ត្ងននក្បសទេក្ម្ពុជា ថ្ែល
ភ្ញគសក្ចើ នជាជនជាត្ិ សែើម្ភ្ញគត្ិច ក្៏ ពឹងអាស្រេ័យសលើែី និងទឹ ក្េក្មាប់ក្បក្បរបរចិ ញ្ចឹម្ជី វ ិត្ថ្ែរ។ េុខភ្ញព
របេ់េហគម្ន៏ ថ្ែលរេ់សៅជុំ វ ិញអាងទសនែសេក្ុ ង និ ងក្បព័ នសធ អក្ូ

ូេុីថ្ែលសៅទី សនាោះ ក្ំ ពុងរងការគំ ោម្

ក្ំ ថ្ហងសដ្ឋយសារការអភិ វឌ្ឍធនធានធម្មជាត្ិែ៏ខាែំងកាែេំសបើ ម្។ មានទំ នប់ែល់សៅ១៧ ថ្ែលក្ត្ូវបានសគ
សក្រងទុ ក្ នឹងសាងេង់ ស

ើងសៅសលើអាងទសនែសនោះ េក្មាប់នាំសចញអគគិេនីសៅក្បសទេសវៀត្ណ្តម្ និងនល។

កាលពី ម្ុនសពលមានសក្រោះម្ហនតោយសនោះ គំ សោងវារ ីអគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy សនោះបានសធើ ការបថ្ងរទឹ ក្
ពី ទសនែ Xe Pian ឲ្យចូ លសៅក្នុងអាងេតក្ទឹ
ក្ននទំនប់ ថ្ែលសពលសនាោះវាបងក្លបោះ
ុ

ល់ែ៏ធងន់ធងរែល់ថ្ខែទឹក្

ខាងសក្កាម្។ បមាែេ់បូរចរនត
ត
ថ្ខែទឹ ក្ហូរ និងគុ ណភ្ញពទឹក្ បានកាត្់បនាយ្លិត្ភ្ញពជល្លក្នុងស្រេុក្
ចំ ថ្ណក្អនក្ភូ ម្ិថ្ែលរេ់សៅតាម្ែងទសនែ Xe Pian ម្ិ នបានទទួ លេំណងចំ ស

ោះការខូ ចបង់សៅសលើជីវភ្ញព

របេ់ពួក្រត្់សទ។ រ ីឯត្ំ បន់ អភិ រក្ែជាត្ិ Xe Pian ថ្ែលសៅជាប់ នឹងទសនែ Xe Pian ក្៏ បានទទួ លរង្លបោះ

ល់

ជាអវ ិជាមានពី គសក្មាងសនោះ្ងថ្ែរ។
ក្ក្ុម្អនក្អភិ វឌ្ឍន៍ គសក្មាង អនក្្តល់ហិរញ្ញ បបទន និងអនក្វ ិនិ សោគិនក្ត្ូវថ្ត្ទទួលខុ េក្ត្ូវទំងស្រេុងចំ ស
ខូ ចខាត្ថ្ែលបងកស

ើងសដ្ឋយគសក្មាង Xe Pian - Xe Nam Noy សដ្ឋយអនុ សលាម្សៅតាម្ចាប់ននក្បសទេឡាវ

និ ងបទដ្ឋានអនតរជាត្ិ។

1

ោះការ

https://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896
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គសក្មាងសនោះក្ំពុងក្ត្ូវបានក្សាងស
PNPC ថ្ែលបានបសងកើត្ស

ើងសដ្ឋយក្ក្ុម្ហុន Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company (PNPC)។

ើងសៅ្នំ ២០១២ គឺ ជាក្ក្ុម្ហុនេម្ព័នអា
ធ ជី វក្ម្មរម្
ួ រនម្ួ យរវាង ក្ក្ុម្ហុន SK

Engineering and Construction (ក្ូ សរ), Korea Western Power, Ratchaburi Electricity Generating Holding,
និ ង Lao Holding State Enterprise។2 ទំ នប់វារ ីអគគិេនី សនោះសក្រងនឹងក្ត្ូវចាប់ ស្តើម្ែំសណើរការសៅ្នំ ២០១៩
សហើយ ៩០% ននថាម្ពលអគគីេនី ថ្ែលនឹ ង្លិត្បាននឹ ងក្ត្ូវនាំសចញសៅក្បសទេនល។ អាជាាធរអគគីេនី នល
(EGAT) គឺ ជាអត្ិលិជន ចំ ថ្ណក្ធនាររនលធំៗ ម្ួ យចំ នួនគឺ ជាអនក្្តល់ម្ូលនិធិេក្មាប់ គសក្មាងសនោះ ែូចជា៖
ធនាររ Krung Thai, ធនាររ Tanachart, ធនាររនាំសចញ – នាំចូលនល (The Export-Import Bank of
Thailand), និ ងធនាររ Ayudhaya (Krung Sri)។

ក្បជាជនថ្ែលទទួ លរង្លបោះ

ល់ពីសសាក្នាែក្ម្មសនោះក្ប

ម្នឹងបញ្ជ
ហ លំបាក្ែ៏ ធំសធងក្នុងការនាំឱ្យក្ក្ុម្

ហុន និងក្ក្ុម្អនក្្តល់ហិរញ្ញ បបទនទំងសនោះទទួ លខុេក្ត្ូវ និង្តល់យុត្ិ ធ
ត ម្៌ឱ្យពួ ក្សគ។ នី ត្ិវ ិធីត្ុលាការជាត្ិ

ក្ត្ូវថ្ត្សធើក្ំថ្ណទក្ម្ង់ សហើយក្៏មានឧបេគគែ៏ធំ្ងថ្ែរក្នុងការទទួ លបាននូ វគណសនយយភ្ញពពីបណ្ត
ត ក្បសទេ
របេ់ក្ក្ុម្អនក្វ ិនិ សោគ។ សក្ៅពី សនោះ សដ្ឋយសារថ្ត្ក្ក្ម្ិ ត្រសេើបថ្្នក្នសោបាយជុំ វ ិញការវ ិនិ សោគថ្បបសនោះ

ក្បជាពលរែាមានការភ័ យខាែចថាអាចនឹ ងមានការេងេឹក្ ឬការសធើ បាបពួ ក្រត្់ វ ិញ សៅសពលថ្ែលពួ ក្រត្់
ពាោម្ទម្ទរេំណងសៅតាម្យនែការរបេ់ក្ក្ុម្ហុន។

ថ្្នការែ៏សក្ចើ នេនធឹក្េនាធប់ ក្ុងការសាងេង់
ន
ទំនប់វារ ីអគគិេនីសៅសលើអាងទសនែសម្គងគសក្កាម្គឺ ្តល់ការគំ ោម្
ក្ំ ថ្ហងែ៏ធំសលើេលប់ចំស

ោះក្បព័នធសអក្ូ

ូេុីសម្គងគ េនតិេុខសេបៀង ជីវភ្ញពរេ់សៅ និងេុខុមាលភ្ញពរបេ់

ក្បជាពលរែាក្ុងត្ំ
ន
បន់។ គសក្មាង Xe Pian-Xe Nam Noy អនុវត្តតាម្លំនាំរម្
ួ ម្ួយននការអភិវឌ្ឍវារ ីអគគីេនី សៅ

ក្នុងក្បសទេឡាវ និងក្ថ្នែងែនទសទៀត្ក្នុងត្ំ បន់ សដ្ឋយទញយក្្លក្បសោជន៍ពីធនធានធម្មជាត្ិសែើ ម្បីបសងកើត្
ក្បាក្់ ចំណូល សដ្ឋយរមនការពិ សក្រោះសោបល់ក្គប់ ក្រន់ សពញសលញជាម្ួ យេហគម្ន៍ថ្ែលរង្លបោះ
ដ្ឋក្់ បញ្ូច លការក្ពួយបារម្ភចំស

ល់ ឬ

ោះការខាត្បង់ ថ្្នក្បរ ិសាាន និ ងេងគម្។ អត្ាក្បសោជន៍ និងក្បាក្់ ចំសណញភ្ញគ

សក្ចើនែ៏ធំសធងគឺ បានសៅសលើអនក្អភិវឌ្ឍន៍គសក្មាង និងអនក្វ ិនិ សោគ ចំ ថ្ណក្េហគម្ន៍ ម្ូលដ្ឋានទទួ លរង្ល
បោះ

ល់ និងទទួ លរងសក្រោះហានិ ភ័យនានា។ តាម្ពិ ត្សៅ មានជសក្ម្ើ េជំនួេស្ែងៗថ្ែលលអក្បសេើរជាងការ

្លិត្ថាម្ពលសដ្ឋយសក្បើវារ ីអគគីេនីខានត្ធំ សហើយបចចុបបននមានការអភិ វឌ្ឍរ ីក្ចំសរ ើនជាសក្ចើនចំ ស
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ោះជសក្ម្ើ េ

ជំ នួេនានាទំងសនាោះ។ ែូចសនោះ ពួក្សគគួរចាំបាច់ ក្ត្ូវមានការវាយត្នម្ែ និ ងពិ ចារណ្តឱ្យបានលអិត្លអន់ និងដ្ឋក្់
បញ្ូច លជសក្ម្ើ េជំ នួេនានាទំងសនាោះ សៅក្នុងការសធើសេចក្តីេសក្ម្ចចិ ត្ត និងថ្្នការអភិ វឌ្ឍរបេ់ពួក្សគ។
បនាាប់ពីសក្រោះម្ហនតោយសនោះបានសក្ើត្មានស

ើង េម្ព័នធ Save the Mekong ទម្ទរនូ វចំ នុចែូចខាងសក្កាម្៖

 អនក្អភិ វឌ្ឍន៍គសក្មាង និងអនក្្តល់ហិរញ្ញ វត្ាុ ក្ត្ូវថ្ត្ទទួ លខុ េក្ត្ូវទំងស្រេុងចំស
និ ង្លបោះ

ល់ទំងអេ់ រួម្ទំង្លបោះ

ោះការបាត្់បង់ ខូចខាត្

ល់ែល់ថ្ខែទឹ ក្ខាងសក្កាម្សៅក្ម្ពុជា្ងថ្ែរ។

 េំោប់សរលេនលននត្មា
ែ ភ្ញព ក្ិចចក្ពម្សក្ពៀង និងលក្ខខណឌនានាននេម្បទនេំោប់ គសក្មាងសនោះ ក្ត្ូវ
ូ
បងាហញជាសាធារណៈនូ វព័ត្៌មានអំ ពីលក្ខខណឌននការទទួ លខុ េក្ត្ូវរបេ់ក្ក្ុម្ហុន ។

 ចំ បាច់ក្ត្ូវសរៀបចំបសងកើត្ឱ្យមានក្បព័នឯ
ធ ក្ោជយ និ ងេុីជសក្ៅម្ួ យភ្ញែម្ េក្មាប់ឱ្យជនរងសក្រោះថ្ែលសៅ
រេ់ោនមានជី វ ិត្បានបសញ្ចញម្ត្ិ សោបល់ និងេថ្ម្តងអំ ពីការរ ំពឹងទុក្របេ់ពួក្សគអំ ពីេំណង។
 អនក្អភិ វឌ្ឍន៍ គសក្មាងក្ត្ូវបងាហញឱ្យមានជាភេតតាងចាេ់
លាេ់ អំពីរសបៀបថ្ែលពួ ក្សគនឹ ងសដ្ឋោះស្រសាយ
ុ
សឆ្ែើយត្បសៅនឹងការរ ំពឹ ងទុក្របេ់ជនរងសក្រោះ និងអនុ វត្តថ្្នការរយៈសពលថ្វងេក្មាប់្តល់ជំនួយ និង
សាតរស

ើងវ ិញ។ គួ រចាប់ស្តើម្្តល់េំណងគឺ ក្ត្ូវសធើ ស

ើងភ្ញែម្ សដ្ឋយរមនការពនារសពល។

 រដ្ឋាភិ បាលសៅតាម្ែងទសនែសម្គងគសក្កាម្ក្ត្ូវផ្លអក្គសក្មាងទំ នប់វារ ីអគគីេនីថ្ែលសក្រងសាងេង់សៅក្នុង
អាងទសនែសម្គងគសក្កាម្ រង់ចាំការពិ និត្យស

ើងវ ិញឲ្យបានក្គប់ ក្ជុងសក្ជាយ ថ្ែលក្បក្បសដ្ឋយឯក្ោជយ និង

ត្មាែភ្ញព សៅសលើថ្្នការថ្ែលមានស្រសាប់ និងអំ ពីជសក្ម្ើ េជំនួេស្ែងៗក្នុងការសធើ ថ្្នការថាម្ពល និ ង
បសងកើត្ក្បាក្់ចំណូល។
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