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Save the Mekong ថ្ែលជាេម្ព័នធននអងគការមិ្នថ្ម្នរដ្ឋា ភិបាល ក្ក្មុ្េហគម្ន៍ និងក្បជាពលរែាថ្ែលមាន
ការយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្ក្ពួយបារម្ភពីេុខទុក្ខទសនែសម្គងគក្នុងតំ្បន់ េូម្េថ្ម្ែងនូវសេចក្តីភ្ញា ក់្ស្អើល និងក្ពួយបារម្ភ
ចំស ោះការបាក់្ទំនប់ននគំសោងវារអីគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy សៅក្បសទេឡាវ  និងេូម្ចូលរមួ្ថ្ចក្
រថំ្លក្ទុក្ខែ៏ក្ជាលសក្ៅចំស ោះេហគម្ន៍ថ្ែលរងសក្រោះសដ្ឋយសារសសាក្នាែក្ម្មសនោះ ទំងសៅក្បសទេឡាវ
ភ្ញគខាងត្បូង និងសៅតាម្តំ្បន់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្ននក្បសទេក្ម្ពុជា។ 
 
ការបាក់្ទំនប់ Xe Pian - Xe Nam Noy គឺជាសក្រោះម្ហនតោយមួ្យ ប ុថ្នតមិ្នថ្ម្នជាសក្រោះម្ហនតោយធម្មជាតិ្
សទ។ វាគឺជាសក្រោះម្ហនតោយថ្ែលបណ្តត លម្ក្ពីកំ្ហុេឆ្គងរបេ់ម្នុេែ ថ្ែលកំ្ហុេឆ្គងសនោះជាចំថ្ណក្របេ់
អនក្សាងេង់ទំនប់។ ក្បជាជនភ្ញគសក្ចើន សៅក្បសទេឡាវ និងសៅតាម្ែងទសនែសម្គងគ គឺងាយនឹងរងសក្រោះ
សដ្ឋយសារសក្រោះម្ហនតោយថ្បបសនោះ ក៏្ែូចជាទទួលរងសក្រោះពីការហានិភ័យនានាថ្ែលសចញពីការបំផ្លែ ញប
រសិាា នែ៏េំសបើម្ សដ្ឋយសារទំនប់វារអីគគីេនីធំៗ ចំនួន១១ សៅតាម្តួ្សម្ទសនែសម្គងគសក្កាម្ និងទំនប់ចំនួន១២០
សទៀត្ ថ្ែលក្ត្ូវបានសក្រងសាងេង់សៅតាម្នែទសនែនានា ថ្ែលគសក្មាងទំងសនោះសក្រងនឹងសធ ើឲ្យរចួោល់សៅ ន្ ំ
២០៤០។ គសក្មាងែ៏មានហានិភ័យទំងសនោះ ភ្ញគសក្ចើនក្ត្ូវបានសក្រងសធ ើស ើងសដ្ឋយរំក្ទនូវសរលនសោបាយ
របេ់ក្បសទេឡាវថ្ែលចង់សធ ើខែួនឲ្យកាែ យជា“អាគុយថាម្ពលេក្មាប់តំ្បន់អាេីុអាសគនយ៍”។ ប ុថ្នត សក្រោះ
ម្ហនតោយសនោះ នឹងសធ ើការដ្ឋេ់េតិ្សក្ក្ើនរម្ែឹក្ និងអំ វនាវែល់ក្បសទេឡាវឱ្យគិត្គូរពិចារណ្តស ើងវញិ 
ចំស ោះការវនិិសោគែ៏េំសបើម្គងហុក្សលើវេ័ិយវារអីគគីេនីសនោះ និងសធ ើការពក្ងឹងការអនុវត្តន៍ចាប់ជាតិ្សែើម្បីធានា
ឱ្យមាននូវគណសនយយភ្ញពចាេ់លាេ់ពីេំណ្តក់្វនិិសោគិនបរសទេ។ 
 
គសក្មាងវារអីគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy មានភ្ញពចក្ម្ងូចក្មាេចាប់តំាងពីការចាប់ស្តើម្ែំបូងម្ក្សម្ែោះ។ 
ក្នុង ន្ ំ២០១៣ អនក្ត្េ ូម្តិ្េងគម្េីុវលិបានគូេបញ្ជា ក់្ថា គសក្មាងសនោះបានសធ ើស ើងសក្កាម្ែំសណើ រការពិសក្រោះ
សោបល់ជាសាធារណៈមិ្នបានសពញសលញក្គប់ក្រន់ មានការវាយត្នម្ែ្លប ោះ ល់បរសិាា នមិ្នទន់មាន
លក្ខណៈលអ (EIA) ខ ោះការវាយត្នម្ែ្ លប ោះ ល់ឆ្ែងថ្ែន មិ្នក្តឹ្ម្ថ្ត្ប ុសណ្តណ ោះេុវត្ាិភ្ញពថ្្នក្បរសិាា ន និងេងគម្ 
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ពំុបានអនុសលាម្សៅតាម្បទដ្ឋា នអនតរជាតិ្។ ក្រន់ថ្ត្សៅក្នុងែំណ្តក់្កាលចាប់ស្តើម្ែំបូងននគសក្មាងសនោះ គឺ
មានភ្ញពខ ោះព័ត៌្មានអំពី្លប ោះ ល់នានាថ្ែលអាចសក្ើត្សចញពីគសក្មាង និងវធិានការកាត់្បនាយ្លប ោះ
 ល់នានាចំស ោះេហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ សៅតំ្បន់ននការតំាងទីលំសៅលមីននទំនប់ េក្មាប់ក្បជាជនថ្ែលក្ត្វូ
បានជសនែៀេ អនក្ស្រសាវក្ជាវបានស ើញផ្លា ល់ថ្ភនក្ថា ក្បជាជនមានការលំបាក្ក្នុងការរក្សេបៀងេំោប់ការ
ទទួលទនឲ្យបានក្គប់ក្រន់ ខ ោះទឹក្ និងែី។1 
 
 Xe Pian និង Xe Nam Noy ហូរចូលសៅក្នុងទសនែសេកុ្ងថ្ែលជានែទសនែែ៏េំខាន់មួ្យននទសនែសម្គងគ។ ទសនែសេ
កុ្ងមានក្បភពសចញពីតំ្បន់ខពង់ោបក្ណ្តត លននក្បសទេសវៀត្ណ្តម្ ។ ទសនែសនោះហូរកាត់្ក្បសទេឡាវ រចួហូរ
ចូលក្បសទេក្ម្ពុជា និងហូរក្បេព រន ជាមួ្យទសនែសម្គងគ។ សៅក្នុងក្បសទេឡាវ ទឹក្ទសនែសេកុ្ង និងនែជាសក្ចើន
របេ់វា គឺជាលំសៅដ្ឋា នរបេ់ម្នុេែោប់មឺុ្ននាក់្ ថ្ែលក្នុងចំសណ្តម្ម្នុេែទំងសនាោះ ោ ងសហាចណ្តេ់មាន
ក្ក្មុ្ជនជាតិ្អំបូរស្ែងៗ ោ ងតិ្ចចំនួន២០ក្ក្ុម្ ថ្ែលពួក្រត់្ទំងសនាោះពឹងអាស្រេ័យទំងស្រេងុសៅសលើការ
សនសាទ នក្ពស ើ និងែីជំុវញិែ៏មានជីជាតិ្ សែើម្បបីងកបសងកើន្លេក្មាប់ការ្លិត្សេបៀងរបេ់ពួក្សគ។ សក្ៅពី
សនោះ ក្បជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់្ថ្ែលរេ់សៅតាម្ែងទសនែសេកុ្ង ក្នុងសខត្តេាឹងថ្ក្ត្ងននក្បសទេក្ម្ពុជា ថ្ែល
ភ្ញគសក្ចើនជាជនជាតិ្សែើម្ភ្ញគតិ្ច ក៏្ពឹងអាស្រេ័យសលើែី និងទឹក្េក្មាប់ក្បក្បរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ថ្ែរ។ េុខភ្ញព
របេ់េហគម្ន៏ថ្ែលរេ់សៅជំុវញិអាងទសនែសេកុ្ង និងក្បព័នធសអកូ្ ូេីុថ្ែលសៅទីសនាោះ កំ្ពុងរងការគំោម្
កំ្ថ្ហងសដ្ឋយសារការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិ្ែ៏ខាែ ំងកាែ េំសបើម្។ មានទំនប់ែល់សៅ១៧ ថ្ែលក្ត្ូវបានសគ
សក្រងទុក្ នឹងសាងេង់ស ើងសៅសលើអាងទសនែសនោះ េក្មាប់នំាសចញអគគិេនីសៅក្បសទេសវៀត្ណ្តម្ និងនល។ 
 
កាលពីមុ្នសពលមានសក្រោះម្ហនតោយសនោះ គំសោងវារអីគគិេនី Xe Pian - Xe Nam Noy សនោះបានសធ ើការបថ្ង រទឹក្
ពីទសនែ Xe Pian ឲ្យចូលសៅក្នុងអាងេតុក្ទឹក្ននទំនប់ ថ្ែលសពលសនាោះវាបងក្លប ោះ ល់ែ៏ធងន់ធងរែល់ថ្ខែទឹក្
ខាងសក្កាម្។  បមាែ េ់បតូរចរនតថ្ខែទឹក្ហូរ និងគុណភ្ញពទឹក្ បានកាត់្បនាយ្លិត្ភ្ញពជល្លក្នុងស្រេុក្ 
ចំថ្ណក្អនក្ភូមិ្ថ្ែលរេ់សៅតាម្ែងទសនែ Xe Pian មិ្នបានទទួលេំណងចំស ោះការខូចបង់សៅសលើជីវភ្ញព
របេ់ពួក្រត់្សទ។ រឯីតំ្បន់អភិរក្ែជាតិ្ Xe Pian ថ្ែលសៅជាប់នឹងទសនែ Xe Pian ក៏្បានទទួលរង្លប ោះ ល់
ជាអវជិាមានពីគសក្មាងសនោះ្ងថ្ែរ។  
ក្ក្មុ្អនក្អភិវឌ្ឍន៍គសក្មាង អនក្្តល់ហិរញ្ញបបទន និងអនក្វនិិសោគិនក្ត្ូវថ្ត្ទទួលខុេក្ត្វូទំងស្រេុងចំស ោះការ
ខូចខាត្ថ្ែលបងកស ើងសដ្ឋយគសក្មាង Xe Pian - Xe Nam Noy សដ្ឋយអនុសលាម្សៅតាម្ចាប់ននក្បសទេឡាវ 
និងបទដ្ឋា នអនតរជាតិ្។ 

                                                           
1https://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896 
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គសក្មាងសនោះកំ្ពុងក្ត្វូបានក្សាងស ើងសដ្ឋយក្ក្មុ្ហ ុន Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company (PNPC)។ 
PNPC ថ្ែលបានបសងកើត្ស ើងសៅ ន្ ំ ២០១២ គឺជាក្ក្ុម្ហ ុនេម្ព័នធអាជីវក្ម្មរមួ្រន មួ្យរវាង ក្ក្មុ្ហ ុន SK 
Engineering and Construction (កូ្សរ  ), Korea Western Power, Ratchaburi Electricity Generating Holding, 
និង Lao Holding State Enterprise។2 ទំនប់វារអីគគិេនីសនោះសក្រងនឹងក្ត្ូវចាប់ស្តើម្ែំសណើ រការសៅ ន្ ំ ២០១៩ 
សហើយ ៩០% ននថាម្ពលអគគីេនី ថ្ែលនឹង្លិត្បាននឹងក្ត្ូវនំាសចញសៅក្បសទេនល។ អាជាា ធរអគគីេនីនល 
(EGAT) គឺជាអតិ្លិជន ចំថ្ណក្ធនាររនលធំៗ មួ្យចំនួនគឺជាអនក្្តល់មូ្លនិធិេក្មាប់គសក្មាងសនោះ ែូចជា៖ 
ធនាររ Krung Thai, ធនាររ Tanachart, ធនាររនំាសចញ – នំាចូលនល (The Export-Import Bank of 
Thailand), និងធនាររ Ayudhaya (Krung Sri)។ 
 
ក្បជាជនថ្ែលទទួលរង្លប ោះ ល់ពីសសាក្នាែក្ម្មសនោះក្ប ម្នឹងបញ្ជហ លំបាក្ែ៏ធំសធងក្នុងការនំាឱ្យក្ក្ុម្
ហ ុន និងក្ក្ុម្អនក្្តល់ហិរញ្ញបបទនទំងសនោះទទួលខុេក្ត្ូវ និង្តល់យុត្តិធម៌្ឱ្យពួក្សគ។ នីតិ្វធីិតុ្លាការជាតិ្
ក្ត្ូវថ្ត្សធ ើកំ្ថ្ណទក្ម្ង់ សហើយក៏្មានឧបេគគែ៏ធំ្ងថ្ែរក្នុងការទទួលបាននូវគណសនយយភ្ញពពីបណ្តត ក្បសទេ
របេ់ក្ក្ុម្អនក្វនិិសោគ។ សក្ៅពីសនោះ សដ្ឋយសារថ្ត្ក្ក្មិ្ត្រសេើបថ្្នក្នសោបាយជំុវញិការវនិិសោគថ្បបសនោះ 
ក្បជាពលរែាមានការភ័យខាែ ចថាអាចនឹងមានការេងេឹក្ ឬការសធ ើបាបពួក្រត់្វញិ សៅសពលថ្ែលពួក្រត់្ 
ពាោម្ទម្ទរេំណងសៅតាម្យនែការរបេ់ក្ក្មុ្ហ ុន។ 
 
ថ្្នការែ៏សក្ចើនេនធឹក្េនាធ ប់ក្នុងការសាងេង់ទំនប់វារអីគគិេនីសៅសលើអាងទសនែសម្គងគសក្កាម្គឺ្តល់ការគំោម្
កំ្ថ្ហងែ៏ធំសលើេលប់ចំស ោះក្បព័នធសអកូ្ ូេីុសម្គងគ េនតិេុខសេបៀង ជីវភ្ញពរេ់សៅ និងេុខុមាលភ្ញពរបេ់
ក្បជាពលរែាក្នុងតំ្បន់។ គសក្មាង Xe Pian-Xe Nam Noy អនុវត្តតាម្លំនំារមួ្មួ្យននការអភិវឌ្ឍវារអីគគីេនីសៅ
ក្នុងក្បសទេឡាវ និងក្ថ្នែងែនទសទៀត្ក្នុងតំ្បន់ សដ្ឋយទញយក្្លក្បសោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិ្សែើម្បបីសងកើត្
ក្បាក់្ចំណូល សដ្ឋយរម នការពិសក្រោះសោបល់ក្គប់ក្រន់សពញសលញជាមួ្យេហគម្ន៍ថ្ែលរង្លប ោះ ល់ ឬ
ដ្ឋក់្បញ្ចូ លការក្ពួយបារម្ភចំស ោះការខាត្បង់ថ្្នក្បរសិាា ន និងេងគម្។ អត្ាក្បសោជន៍ និងក្បាក់្ចំសណញភ្ញគ
សក្ចើនែ៏ធំសធងគឺបានសៅសលើអនក្អភិវឌ្ឍន៍គសក្មាង និងអនក្វនិិសោគ ចំថ្ណក្េហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នទទួលរង្ល
ប ោះ ល់ និងទទួលរងសក្រោះហានិភ័យនានា។ តាម្ពិត្សៅ មានជសក្ម្ើេជំនួេស្ែងៗថ្ែលលអក្បសេើរជាងការ 
្លិត្ថាម្ពលសដ្ឋយសក្បើវារអីគគីេនីខាន ត្ធំ សហើយបចចុបបននមានការអភិវឌ្ឍរកី្ចំសរ ើនជាសក្ចើនចំស ោះជសក្ម្ើេ

                                                           
2https://www.power-technology.com/projects/xe-pian-xe-namnoy-hydroelectric-power-project/ 
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ជំនួេនានាទំងសនាោះ។ ែូចសនោះ ពួក្សគគួរចំាបាច់ក្ត្វូមានការវាយត្នម្ែ និងពិចារណ្តឱ្យបានលអិត្លអន់ និងដ្ឋក់្
បញ្ចូ លជសក្ម្ើេជំនួេនានាទំងសនាោះ សៅក្នុងការសធ ើសេចក្តីេសក្ម្ចចិត្ត និងថ្្នការអភិវឌ្ឍរបេ់ពួក្សគ។ 
 
បនាា ប់ពីសក្រោះម្ហនតោយសនោះបានសក្ើត្មានស ើង េម្ព័នធ Save the Mekong ទម្ទរនូវចំនុចែូចខាងសក្កាម្៖ 

  អនក្អភិវឌ្ឍន៍គសក្មាង និងអនក្្តល់ហិរញ្ញវត្ាុ ក្ត្ូវថ្ត្ទទួលខុេក្ត្ូវទំងស្រេុងចំស ោះការបាត់្បង់ ខូចខាត្  
និង្លប ោះ ល់ទំងអេ់ រមួ្ទំង្លប ោះ ល់ែល់ថ្ខែទឹក្ខាងសក្កាម្សៅក្ម្ពុជា្ងថ្ែរ។ 
 េំោប់សរលេនូលននត្មាែ ភ្ញព កិ្ចចក្ពម្សក្ពៀង និងលក្ខខណឌ នានាននេម្បទនេំោប់គសក្មាងសនោះ ក្ត្វូ 
បងាហ ញជាសាធារណៈនូវព័ត៌្មានអំពីលក្ខខណឌ ននការទទួលខុេក្ត្ូវរបេ់ក្ក្ុម្ហ ុន ។ 
 ចំបាច់ក្ត្វូសរៀបចំបសងកើត្ឱ្យមានក្បព័នធឯក្ោជយ និងេីុជសក្ៅមួ្យភ្ញែ ម្ េក្មាប់ឱ្យជនរងសក្រោះថ្ែលសៅ 
រេ់ោនមានជីវតិ្បានបសញ្ចញម្តិ្សោបល់ និងេថ្ម្តងអំពីការរពឹំងទុក្របេ់ពួក្សគអំពីេំណង។ 
 អនក្អភិវឌ្ឍន៍គសក្មាងក្ត្វូបងាហ ញឱ្យមានជាភេតុតាងចាេ់លាេ់ អំពីរសបៀបថ្ែលពួក្សគនឹងសដ្ឋោះស្រសាយ 
សឆ្ែើយត្បសៅនឹងការរពឹំងទុក្របេ់ជនរងសក្រោះ និងអនុវត្តថ្្នការរយៈសពលថ្វងេក្មាប់្តល់ជំនួយ និង 
សាត រស ើងវញិ។ គួរចាប់ស្តើម្្តល់េំណងគឺក្ត្វូសធ ើស ើងភ្ញែ ម្ សដ្ឋយរម នការពនារសពល។ 
 រដ្ឋា ភិបាលសៅតាម្ែងទសនែសម្គងគសក្កាម្ក្ត្ូវផ្លអ ក្គសក្មាងទំនប់វារអីគគីេនីថ្ែលសក្រងសាងេង់សៅក្នុង 
អាងទសនែសម្គងគសក្កាម្ រង់ចំាការពិនិត្យស ើងវញិឲ្យបានក្គប់ក្ជងុសក្ជាយ ថ្ែលក្បក្បសដ្ឋយឯក្ោជយ និង 
ត្មាែ ភ្ញព សៅសលើថ្្នការថ្ែលមានស្រសាប់ និងអំពីជសក្ម្ើេជំនួេស្ែងៗក្នុងការសធ ើថ្្នការថាម្ពល និង 
បសងកើត្ក្បាក់្ចំណូល។ 

 


