ปั ญหาสิงแวดล้ อมข้ ามพรมแดน: การพัฒนาเขือนบนแม่ นํา เซซาน เซโปก และเซโขง
(3S)

ภาพรวมของแม่ นํา เซซาน แม่ นํา เซรย์ ปก และแม่ นํา เซกอง
แม่นํ าเซซาน แม่นํ าเซรย์ปก และแม่นํ า
เซกอง (แม่นํ าทังสามสายเป็

นทีร้ ูจกั รวมกันว่า
แม่นํ า 3S) แม่นํ าทังสามสายนี

 รวมเอาระบบนํ า
ทีใหญ่ทีสดุ ทีไหลรวมกันจากแม่นํ าสาขาจน
กลายเป็ นแม่นํ าโขง เป็ นแม่นํ านานาชาติทีไหล
ออกสูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือของกัมพูชา จาก
แหล่งกําเนิดบนทีราบสูงทางตอนกลางของ
เวียดนามและเทือกเขาภูหลวงในลาว ภูมิภาคที
แผนทีแม่ นําเซซาน แม่ นําเซรย์ ปก และแม่ นําเซกอง
อยูต่ ามบริ เวณปลายนํ าประกอบไปด้ วยจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาคือ จังหวัดรัตนคีรี สตึงเตร็ ง และมณฑลคีรี จังหวัดเหล่านี มีกลุม่
ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ทีมีวิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมทีหลากหลายแตกต่างกันอาศัยอยู่ ตามริ มฝั งแม่นํ าทังสาม

สายมีชมุ ชนอาศัยอยูร่ าว 127 หมูบ่ ้ าน รวมแล้ วประมาณ 70,000 คน และมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีพงึ พาอาศัย
ทรัพยากรและแหล่งนํ าตามธรรมชาติ ภูมิภาคนี เป็ นทีร้ ูจกั กันดีว่าเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทีอดุ ม
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ กัมพูชามีป่าไม้ อยูใ่ นจังหวัดรัตนคีรีและมณฑคีรี 40 เปอร์ เซ็นต์
ทรัพยากรธรรมชาติของลุม่ แม่นํ าทังสามเป็

นทรัพยากรทีสําคัญมาก และไม่ใช่เป็ นเพียงจากมุมมองของการ
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมเท่านัน แต่จากการทีเป็ นแหล่งอาหารและวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนทีอาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
นี ทีต้องพึง พาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ด้ วย
ผลกระทบข้ ามพรมแดนของเขือนพลังนํา
เนืองจากแม่นํ าทังสามสายนี

เป็ นทางนํ านานาชาติ การพัฒนาต้ นนํ าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงต่อธรรมชาติและผู้คนในกัมพูชา การก่อสร้ างเขือนนํ าตกยาลีในเวียดนามเมือปี 2536 (1993) เป็ นเขือน
แรกของโครงการเขือนพลังนํ าในลุม่ แม่นํ าเซซาน โดยเขือนนี ตังอยู
 ห่ า่ งจากระหว่างพรมแดนกัมพูชา –
เวียดนามประมาณ 80 กิโลเมตร เมือเดือนตุลาคม 2539 (1996) ได้ เกิดนํ าท่วมหมูบ่ ้ านในกัมพูชา โดยสาเหตุ
เกิดจากเขือนผันนํ าแตกขณะกําลังก่อสร้ างเขือนนํ าตกยาลี ตังแต่
 นนเป็
ั  นต้ นมาการปล่อยนํ าจากเขือนนํ าตก
ยาลีก็สง่ ผลกระทบต่อชาวบ้ าน ทําให้ เกิดนํ าท่วมฉับพลัน และบ่อยครัง ทีคณ
ุ ภาพนํ าในแม่นํ าเสือมสภาพ
ชาวบ้ านหาปลาได้ น้อยลง ฝั งแม่นํ าถูกกัดเซาะพังทลาย และส่งผลกระทบกับการเกษตรริ มฝั งนํ า นอกจากนี 
ผู้คนทีอาศัยนํ าในแม่นํ าในขีวิตประจําวันทังดื
 มและใช้ ก็มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงด้ วยเช่นกัน ตามผล
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การสํารวจขององค์กรพัฒนาเอกชนทีทําในปี 2543 (2000) พบว่าหมู่บ้าน 32 แห่งถูกนํ าท่วมเป็ นเวลาถึงสีปี
(ข้ อมูลจากกรมประมงและ NTFP 2000) และตังแต่
 ปี 2546 (2003) เป็ นต้ นมาก็มีการสร้ างเขือนเพิมมากขึ นที
ต้ นแม่นํ าเซรย์ปก ซึง ก็เกิดผลกระทบขึ นทีบริ เวณท้ ายนํ าในกัมพูชาในลักษณะเดียวกันกับทีเกิดกับแม่นํ าเซ
ซาน

นําท่ วมโรงพยาบาลทีแม่ นําเซรย์ ปก (2552)

ผู้คนทีอาศัยอยูใ่ นกัมพูชาต่างออกมาแสดงความกังวลเกียวกับผลกระทบของการสร้ างเขือนต่อรัฐบาล
กัมพูชา คณะกรรมาธิการแม่นํ าโขง และองค์กรต่างๆ ทังในและต่

างประเทศทีให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน
ในการสร้ างเขือน แต่การพัฒนาทังในเวี
 ยดนามและลาวก็ยงั คงดําเนินต่อไปโดยไม่มีการพิจารณาถึงสิงที
เกิดขึ นในบริ เวณท้ ายลํานํ าในกัมพูชา และชาวบ้ านทีอาศัยอยู่ตามลุม่ นํ าซึง ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี 
ทีกําลังเผชิญความยากลําบากก็ถกู ละเลย
การประเมินผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมอย่ างไม่ เพียงพอ
ทังๆ
 ทีปัญหาเรื องการเยียวยาและเงินชดเชยเกียวกับเขือนนํ าตกยาลียงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข ก็ยงั มี
แผนการสร้ างเขือนอีกจํานวนมากในบริ เวณ 3S หนทางหนึง ทีจะทํานาย ป้องกัน เยียวยาและจัดการกับ
ผลกระทบทีจะเกิดจากโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อย่างโครงการสร้ างเขือนนันก็
 คือการทําขันตอน

การศึกษาผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม (EIA) แต่การทํา EIA กับเขือนเหล่านี ยังมีไม่เพียงพอ และการก่อสร้ าง
ก็ยงั คงดําเนินต่อไปแม้ ว่าจะไม่มีการทํา EIA
เนื อหาทีมีการทํา EIA สําหรับเขือนนํ าตกยาลีนนครอบคลุ
ั
มแค่การตังถิ
 นฐานใหม่และการผลิต
กระแสไฟฟ้าทีเหนือเขือน และภายในระยะ 6 กม.แถวท้ ายเขือน ในขณะทีความเสียหายทีจะเกิดกับปริ มาณ
และคุณภาพนํ า การประมงและชีวิตสัตว์นํ า นันอาจจะทํ

านายหรื อเป็ นทีคาดเดาได้ แต่ผลกระทบทัง
ทางด้ านสังคมและสภาพแวดล้ อมทีกินบริ เวณราวๆ 10-20 กม.บริ เวณท้ ายนํ าในกัมพูชาก็ถกู ตัดสินไปแล้ ว
ว่าน่าจะมีเพียงเล็กน้ อย และไม่ได้ มีการศึกษาใดๆ เกิดขึ น
บทที 2-4

2

เขือนเซซาน 3 ตังอยู
 ห่ า่ งจากท้ ายเขือนนํ าตกยาลีราวๆ 15 กม. มีการทํา EIA โดยได้ รับความ
ช่วยเหลือด้ านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย รายงานการศึกษาสําเร็ จเรี ยบร้ อยในปี 2543 (2000) แต่
ไม่ได้ ถกู เปิ ดเผย ต่อมาในปี 2546 (2003) ข้ อมูลในรายงาน EIA รัวไหล เนื อหาของรายงานฉบับนี จึงเป็ นที
รับทราบทัว ไป ในขันตอนการทํ

า EIA ไม่ได้ มีการสํารวจใดๆ ในกัมพูชา แต่ EIA ได้ กล่าวถึงรายงานของ
เขือนนํ าตกยาลีและการสํารวจอืนๆ ว่า ผลกระทบจากการสร้ างเขือนเซซาน 3 จะสร้ าง “ความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวง”ในกัมพูชาและวิจารณ์โครงการทีประเมินความเสียหายจากผลกระทบทีบริ เวณท้ ายเขือนไว้
น้ อยเกินไป แม้ วา่ รายงานผลการศึกษาจะกล่าวไว้ เช่นนี  การก่อสร้ างเขือนเซซาน 3 ก็ยงั คงดําเนินต่อไป โดย
ไม่มีมาตรการการเยียวยาหรื อการให้ เงินชดเชยแก่กมั พูชา
นอกจากนี  ช่วงระหว่างปี 2548 ถึง 2549 (2005-2006) ได้ มีการศึกษาด้ านสิงแวดล้ อมว่า การ
ก่อสร้ างเขือนในแม่นํ าเซซานและแม่นํ าเซรย์ปกจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสภาพแวดล้ อมบริ เวณท้ ายนํ าใน
กัมพูชา ในขณะทีมีปัญหาบางประการเกิดขึ นในขณะทําการศึกษาเช่น ความไม่ยตุ ธิ รรม ข้ อเท็จจริ งที
เกิดขึ นหลังจากการทํา EIA กับแม่นํ าเซรย์ปกและแม่นํ าเซซานในปี 2549 ถึง 2550 (2006-2007) ตามลําดับ
นัน แสดงถึงการรับรู้ข้อเรี ยกร้ องจากชาวบ้ าน และชี ให้ เห็นว่าการก่อสร้ างเขือนในอนาคตจะนําไปสู่
ผลกระทบในแง่ลบมากขึ น นอกจากนี  ข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ นหลังจากการพิจารณา EIA เมือเดือนมกราคม
2550 (2007) นันมี
 การให้ คํามัน สัญญาว่าจะสร้ างเขือนผันนํ าในแม่นํ าทังสองสายเพื

อปรับการไหลของนํ า
เมือมีการปล่อยนํ าออกจากเขือน อย่างไรก็ดีในปี 2555 (2012) เขือนเหล่านี ถูกโฆษณาว่าเป็ นโครงการเขือน
ไฟฟ้าพลังนํ า ฉะนันคํ
 าสัญญาทีวา่ จะออกมาตรการเยียวยาให้ แก่ชาวกัมพูชาในรายงานการศึกษา EIA จึง
ยังไม่ได้ มีการนํามาปฏิบตั ิ
ความพยายามจากรากหญ้ า
ในปี 2543 (2000) ความกระตือรื อร้ นของกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดรัตนคีรีได้ ทําให้ เกิด
ความพยายามทีจะทําการศึกษาความผิดปกติของแม่นํ าเซซาน และความเสียหายของผู้คนทีอาศัยอยูใ่ น
พื นทีกําลังเผชิญ นอกจากนี กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนทังในและต่

างประเทศได้ รวมตัวกันสร้ างเครื อข่ายแบบ
หลวมๆ ขึ นเรี ยกว่า กลุม่ ทํางานเซซาน เพือคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ในลุม่ นํ า โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2543
(2000) กลุม
่ ทํางานเซซานดังกล่าวได้ ทําการสํารวจหมูบ่ ้ านจํานวนประมาณ 90 หมูบ่ ้ าน (ในเวลานัน)
 ทีตงั 
อยูต่ ามริ มแม่นํ าเซซานในกัมพูชา และเขียนรายงานสถานการณ์โดยรวมและปั ญหาทีแม่นํ าเซซานกําลัง
ประสบ
เมือรายงานฉบับนี เผยแพร่ออกมา ในเดือนมีนาคมปี เดียวกัน คณะกรรมาธิการเริ มทําการสืบสวน
ในจังหวัดรัตนคีรี และนอกจากรายงานฉบับนี แล้ ว ทางคณะกรรมาธิการฯ ยังได้ รับรายงานจากรัฐบาล
กัมพูชาและเวียดนามเกียวกับปั ญหานํ าท่วมระหว่างพรมแดน ผลก็คือคณะศึกษาสามารถยืนยันว่า ระดับ
นํ าเกิดการเปลียนแปลงอย่างผิดธรรมชาติ และเป็ นทีรับรู้กนั ในระดับรัฐบาลว่า การปล่อยนํ าจากเขือน
นํ าตกยาลีนนเป็
ั  นตัวการทีทําให้ เกิดนํ าท่วมเป็ นวงกว้ างข้ ามพรมแดน
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ตังแต่
 นนเป็
ั  นต้ นมา คณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชา – เวียดนาม เพือการจัดการแม่นํ าเซซาน (ซึง
ในขณะนี กําลังหารื อกันในเรื องของการจัดการแม่นํ าเซรย์ปก) ถูกจัดตังขึ
 นเพือให้ เป็ นเวทีสําหรับรัฐบาลของ
ทังสองชาติ

ได้ เจรจาต่อรองกัน นอกจากนี  รัฐบาลกัมพูชาและเวียดนามยังได้ จดั ตัง “หนทางแก้ ปัญหา”5
ประการ เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึ นทีบริ เวณท้ ายเขือนอันเนืองมาจากการปล่อยนํ าจากเขือน
นํ าตกยาลี อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการร่ วมฯ นันถู
 กควบคุมโดยรัฐบาลเวียดนามเป็ นส่วนใหญ่ และชาว
กัมพูชาทีได้ รับผลกระทบและกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนกลับไม่ได้ รับอนุญาตให้ มีสว่ นร่วม การแจ้ งล่วงหน้ า
ว่าจะมีการปล่อยนํ าออกจากเขือนตามทีสญ
ั ญากันไว้ แต่แรกนัน จะถูกส่งไปทีสํานักงานคณะกรรมาธิการ
แม่นํ าโขง หรื อ MRC ในเวียดนามก่อน หลังจากนันจะแจ้

งต่อไปยัง MRC ในกัมพูชา แล้ วการแจ้ งเตือน
ดังกล่าวจึงจะถูกถ่ายทอดจากรัฐบาลกลางไปสูร่ ะดับจังหวัด ระดับเขต ต่อไปยังระดับชุมชน และสุดท้ ายจึง
ถึงหมูบ่ ้ าน ดังนัน จึงเป็ นเรื องยากทีการแจ้ งเตือนนํ าท่วมจะไปถึงชาวหมูบ่ ้ านก่อนทีจะเกิดนํ าท่วมจริ ง ใน
ความเป็ นจริ งวิธีนี ใช้ แก้ ปัญหาไม่ได้ ผล
แม้ แต่จนกระทัง ถึงปี 2544 (2001) สถานการณ์ก็ยงั ไม่คลีคลาย ชาวบ้ านแถบแม่นํ าเซซานจึงรวมตัว
กันจัดตัง “เครื อข่ายปกป้องเซซาน” (SPN) เพือประกาศให้ โลกภายนอกได้ รับรู้ ถึงความกังวลและสภาพ
การของพวกเขาได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ น (กลุม่ ทํางานเซซานสลายตัวไปเมือมีการก่อตังเครื
 อข่าย
ปกป้องเซซาน) หลังจากนันชาวบ้

านทังที
 อาศัยอยู่ตามแม่นํ าเซซาน เซรย์ปก และเซกอง ต่างก็เริ มเข้ าร่ วมใน
เครื อข่ายปกป้องเซซาน และในปี 2548 (2005) ชาวบ้ านทีอาศัยอยูใ่ นแถบนันได้
 รวมตัวกันจนกลายเป็ นกลุม่
องค์กรพัฒนาเอกชนแล้ วเรี ยกตัวเองว่า “เครื อข่ายปกป้องแม่นํ าเซซาน – เซรย์ปก – เซกอง” (3SPN)
แม้ ภายหลังทีได้ กลายเป็ น 3SPN แล้ ว ข้ อเรี ยกร้ องของชาวบ้ านก็ยงั คงเหมือนเดิม ซึง ข้ อเรี ยกร้ อง
หลักของชาวบ้ านก็คือทําให้ การไหลของแม่นํ าเป็ นไปตามธรรมชาติเหมือนเดิม ไม่ให้ มีการสร้ างเขือนใดๆ ที
ปราศจากการยินยอมจากชาวบ้ าน และชาวบ้ านทีได้ รับความเสียหายทังในแง่

วิถีชีวิต พืชผลทีเพาะปลูก
และปศุสตั ว์ทงหลายจะต้
ั
องได้ รับเงินชดเชย ซึง ชาวบ้ านเหล่านี ก็ได้ แพร่ขยายเครื อข่ายดังกล่าว และแสดง
ข้ อเรี ยกร้ องและความกังวลของกลุม่ ให้ เป็ นทีรับทราบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอืนๆ และในการประชุมฟอรัม
ชาวประมงแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชาเมือปี 2548 (2005) ชาวประมงประมาณ 180 คนจาก
กัมพูชา ไทย และลาวต่างมาเข้ าร่วม นอกเหนือไปจากเจ้ าหน้ าทีจากรัฐบาลกลางและท้ องถินของกัมพูชา
กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนทังในและต่

างประเทศ ซึง ในทีประชุมนี ได้ มีการยืนยันว่า การสร้ างเขือนเป็ นภัย
คุกคามต่อวัฒนธรรม การเกษตรกรรม และการประมงของผู้คนทีต้องพึง พาแม่นํ าและระบบนิเวศ และยังได้
มีการปรึ กษาหารื อกันเกียวกับความท้ าทายและความพยายามทีต้องใช้ ในการปกป้องและรักษาทังแม่
 นํ า
และระบบนิเวศดังกล่าว นอกจากนี  ชาวบ้ าน 3SPN ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ฮนุ เซน เพือเรี ยกร้ องหา
หนทางแก้ ปัญหา และเรี ยกร้ องให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งจากการศึกษา EIA ของแม่นํ าเซซานและเซรย์ป ทีเคย
ส่งไปยังการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และคณะกรรมาธิการแม่นํ าโขงแห่งชาติเวียดนาม นอกจากนี  ชาวบ้ าน
กลุม่ นี ยังจัดทําประชาพิจารณ์วา่ ด้ วยเรื องข้ อเท็จจริ งจากผลการศึกษา EIA ของแม่นํ าเซรย์ปก และขอ
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อุทธรณ์ตอ่ หน้ าผู้เข้ าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ทีเป็ นตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลเวียดนาม
และกัมพูชา ผู้วา่ การจังหวัด ชาวบ้ าน และกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้ านต่างแสดงความวิตกกังวลต่อ
ผลกระทบของการสร้ างเขือนในแม่นํ าเซรย์ปก และเรี ยกร้ องให้ มีการสัง หยุดการก่อสร้ างไว้ ชวั คราว และให้ มี
การจ่ายเงินค่าชดเชย นอกจากนี  พวกเขายังเรี ยกร้ องให้ หยุดการสนับสนุนเงินในการทํา EIA ทีจะมีผลให้ ทํา
การก่อสร้ างเขือน และ/หรื อ ปฏิเสธการมีสว่ นร่วมของคนในพื นที
นอกจากนี  เพือเป็ นการเก็บรวบรวมหลักฐานเพือสนับสนุนข้ อวิตกกังวลและความคิดเห็นของพวก
เขา ชาวบ้ านเหล่านี ได้ ทําการศึกษาผลกระทบซึง ยิงทําให้ ฐานข้ อมูลและพื นความรู้ของพวกเขาเองมีนํ าหนัก
มากขึ น พวกเขายังได้ ออกรายการวิทยุ เพืออธิบายสถานการณ์ มีการประท้ วงการสร้ างเขือน และได้
เผยแพร่ข้อกังวลต่อโครงการพัฒนาดังกล่าวแก่ผ้ คู นทัว ไปมากยิงขึ น
การระบุประเด็นสิงแวดล้ อมข้ ามพรมแดน
เป็ นทีปรากฏชัดเจนว่า ความพยายามของชาวบ้ านก่อให้ เกิดการรับรู้ อย่างกว้ างขวางในสังคม
เกียวกับผลกระทบของการพัฒนาทีกระจายตัวเป็ นวงกว้ างข้ ามพรมแดน ถึงกระนัน แม้ วา่ ชาวบ้ านจะ
พยายามแสดงความกังวลอย่างต่อเนืองเกียวกับกรณีนี  แต่ก็ยงั ไม่ได้ รับเงินค่าชดเชยจากความเสียหายที
เกิดจากเขือนนํ าตกยาลี และมาตรการเยียวยาใดๆ ก็ยงั ไม่ได้ นํามาปฏิบตั ิ และการสร้ างเขือนในแม่นํ า 3S ก็
ยังคงดําเนินต่อไป เพือเป็ นการเยียวยาผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมทีข้ามพรมแดน ควรจะมีการแก้ ไข
ดังต่อไปนี 
1)
การกํากับดูแลการทํางานของคณะกรรมาธิการทังสองคณะที

ร่วมกันจัดการแม่นํ าโขง คือ MRC
และคณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชา – เวียดนาม เพือการจัดการแม่นํ าเซซาน ควรต้ องเข้ มแข็งขึ น
2)
ชาวบ้ านทีอาศัยอยู่บริ เวณท้ ายนํ าในกัมพูชาทีได้ รับผลกระทบจากโครงการ ต้ องมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจในการดําเนินโครงการพัฒนา
3)
โดยเฉพาะอย่างยิงในแง่ความมีสว่ นร่วมของประชาชนในพื นที ทุกคนทีมีสว่ นในการพัฒนาเขือน
ในแม่นํ า 3S ควรต้ องมองชาวบ้ านทีได้ รับผลกระทบตามบริ เวณท้ ายนํ าในกัมพูชาว่า เป็ นผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียของโครงการ ต้ องให้ ข้อมูลและรายละเอียด รวมถึงจัดให้ มีการพูดคุยปรึ กษาก่อนทีจะ
ตัดสินใจดําเนินโครงการในขันสุ
 ดท้ าย และรับฟั งความคิดเห็นของชาวบ้ านทีได้ รับผลกระทบ เมือ
ต้ องมีการพิจารณาในเรื องใดๆ เกียวกับสิงแวดล้ อม
4)
องค์กรให้ ความช่วยเหลือและผู้ให้ เงินทุนสนับสนุนไม่ควรให้ เงินเพือสนับสนุนโครงการใดๆ ทีไม่มี
ส่วนร่วมจากชาวบ้ าน การตรวจสอบ และการพิจารณาถึงผลกระทบด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม
5)
ความจําเป็ นทีต้องรวมเอาประเด็นเรื องผลกระทบข้ ามพรมแดนไว้ ใน EIA นันต้
 องชัดเจน และ
ต้ องมีการศึกษาและรายงานทีมีข้อมูลทันเหตุการณ์ นอกจากนี  รายงาน EIA ยังต้ องได้ รับการ
เปิ ดเผยเป็ นภาษาต่างๆ เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าใจ และ
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6)

ชาวบ้ านบริ เวณท้ ายเขือนในกัมพูชาทีได้ รับผลกระทบ จะต้ องได้ รับเงินชดเชยอันเนืองมาจาก
สภาพแวดล้ อมทีได้ รับผลกระทบจากเขือน ทังที
 มีอยูเ่ ดิมและทีกําลังก่อสร้ างทีพวกเขาเรี ยกร้ อง
มาเป็ นเวลาหลายปี
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