
บทที� 2-5  1 

ผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดล้อมของการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนลํานํ �าสาขาของ
แม่นํ �าโขง: กรณีโครงการเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �า นํ �าเทนิ 2 ในลาว 

 
 

การพัฒนาเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ �าในลาํนํ �าสาขากาํลังคุกคามสิ�งแวดล้อมในแม่นํ �าโขง 

ผู้ เชี�ยวชาญกลา่ววา่ 70 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนปลาที�อยูใ่นแมนํ่  าโขงเป็นปลาอพยพ ปลาเหลา่นี  วา่ย
ไปมาระหวา่งแมนํ่  าโขงกบัลํานํ  าสาขาตามฤดกูาล วิทยาศาสตร์ยงัไมไ่ด้อธิบายรายละเอียดอื�นๆ อีกมากที�
เกี�ยวข้องกบันิเวศวิทยาของปลาในแมนํ่  าโขง อยา่งเชน่การอพยพย้ายถิ�น และรูปแบบการวางไข่1 ในขณะนี   
แผนการสร้างเขื�อนไซยะบรีุและดอนสะโฮงกบัผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมจากโครงการที�คาดวา่จะ
เกิดขึ  นได้กระตุ้นให้เกิดการโต้เถียงกนัในระดบันานาชาต ิซึ�งแนน่อนวา่หากมีการสร้างเขื�อนในแมนํ่  าสาย
หลกั เส้นทางอพยพของปลาจะต้องถกูกีดขวางอยา่งแนน่อน  

การเปลี�ยนแปลงของนํ  าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมซึ�งจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่เนื�องที�
ประเมินคา่ไมไ่ด้ตอ่ชีวิตของผู้คนที�ใช้ชีวิตพึ�งพิงทรัพยากรธรรมชาตขิองแมนํ่  าและลํานํ  าสาขา2 ถึงแม้วา่การ
ก่อสร้างเขื�อนบนแมนํ่  าโขงสายหลกัจะสามารถหลีกเลี�ยงได้ การพฒันาหรือสร้างเขื�อนอยา่งตอ่เนื�องในลํา
นํ  าสาขานั  น ในท้ายที�สดุจะไปกีดขวางการไหลของนํ  า ซึ�งจะทําให้ชีวิตสตัว์นํ  าในแมนํ่  าโขงลดปริมาณลง
อยา่งรวดเร็วอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้ การก่อสร้างเขื�อนในลํานํ  าโขงนั  นแม้ว่าจะเป็นเรื�องที�สําคญัมาก แต่
ผลกระทบทั  งด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมที�เป็นผลมาจากการพฒันาและการสร้างเขื�อนในลํานํ  าสาขาก็ควร
ต้องได้รับการพิจารณาซํ  า และต้องพยายามหลีกเลี�ยงผลกระทบที�อาจจะเกิดจากโครงการใหม่ๆ   นอกจากนี   
ความสนใจที�เน้นไปที�ลํานํ  าสายหลกัที�นําไปสูก่ารพฒันาลํานํ  าสาขาก็ถกูผลกัดนัอย่างกระตือรือร้น เป็น
อนัตรายตอ่ระบบนิเวศสตัว์นํ  าและแมนํ่  าโขงและลํานํ  าสาขา รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านที�
พึ�งพาธรรมชาต ิ

 

การเร่งรัดการพัฒนาพลังนํ �าในลาว 

 

ในจํานวนนํ  าที�ไหลจากสามเหลี�ยมปาก
แมนํ่  าโขงเวียดนามสูท่ะเลจีนใต้นั  น นํ  าจากลาวมี
ปริมาณสงูที�สดุคือ ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์จาก
ทั  งหมด3 ซึ�งรัฐบาลลาวดิ  นรนที�จะใช้ประโยชน์
จากนํ  าจํานวนมหาศาลเหลา่นี   และทําให้
โครงการนี  กลายเป็นสิ�งที�เรียกวา่ “พลงังานของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ที�จะเป็นแหลง่
พลงังานให้แก่ประเทศเพื�อนบ้าน ตามแผนการ
พฒันาด้านพลงังานของรัฐบาลลาว (สิงหาคม 2555) โครงการจํานวน 86 โครงการที�ถกูดําเนินการ ธุรกิจ

เขื�อนไฟฟ้าพลังนํ�า นํ�าเทิน 2 
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การผลิตด้านพลงังานของประเทศมีโรงงาน 14 โรงที�กําลงัปฏิบตัิการอยูใ่นปัจจบุนั และอีก 12 โรงอยูใ่น
ระหวา่งการก่อสร้าง4 ซึ�งนอกเหนือไปจากสถานีพลงังานจากถ่านหินลิกไนท์หงสาที�กําลงัจะเปิดใช้งานในปี 
2558 (2015) แล้ว โครงการอื�นๆ ที�เหลือเป็นโครงการพลงันํ  าทั  งหมด 

 สิ�งที�กระตุ้นให้เกิดการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ  าในระยะเริ�มแรกในลาว คือโครงการไฟฟ้าพลงันํ  า นํ  าเทิน 
2 ที�ได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเชียหรือ ADB โครงการไฟฟ้าพลงันํ  าทั  งหมด
ในลาวที�กล่าวไว้ก่อนหน้า มีเพียง 10 โครงการที�ดําเนินการก่อนที�โครงการเขื�อนนํ  าเทิน 2 จะเริ�มเมื�อปี 2548 

(2005) ซึ�งเป็นตวักระตุ้นให้เกิดสญัญาในการดําเนินโครงการสร้างเขื�อน และมีการแลกเปลี�ยนบนัทกึที�
ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และแม้วา่ธนาคารโลกและ ADB จะสนบัสนนุโครงการนํ  าเทิน 2 ที�ถกูติด
ป้ายว่าเป็น “ ต้นแบบของการพฒันาอยา่งยั�งยืน” แตปั่จจบุนัผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมก็เริ�ม
ปรากฏให้เห็น ซึ�งในรายงานนี   เราจะตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมอนั
เนื�องมาจากการพฒันาเขื�อน ผา่นการมองโครงการนํ  าเทิน 2 

 

ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมของเขื�อนนํ �าเทนิ 2 “ต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั�งยืน” 
เขื�อนนํ  าเทิน 2 ตั  งอยูใ่นแขวงคํามว่น ในภาคกลางของลาว โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อรักษาคา่

เงินตราตา่งประเทศผา่นการจําหนา่ยพลงังานให้แก่ประเทศเพื�อนบ้านอยา่งไทย (ดทีู�แผนที�ด้านลา่ง) 
โครงการนี  เป็นการสร้างเขื�อนที�มีความสงู 48 เมตรในแมนํ่  าเทิน ซึ�งเป็นลํานํ  าสาขาของแมนํ่  าโขง การสร้าง
เขื�อนดงักล่าว สง่ผลให้พื  นที�ขนาด 450 ตร.กม. ซึ�งมีขนาดเทา่กบัสองในสามของสิงคโปร์จมอยูใ่ต้นํ  า และยงั
ทําให้ประชากรจํานวน 3,600 คนต้องอพยพย้ายถิ�นฐาน และตามวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ ไฟฟ้า
จํานวน 1,000 เมกะวตัตส์ (MW) ของที�ผลิตได้ทั  งหมด 1,075 เมกะวตัตส์ (MW) จะถกูจําหนา่ยให้แก่
ประเทศไทย เพื�อนําเงินตราตา่งประเทศเข้าสูล่าว 

  
โครงการนี  เป็นโครงการภาคเอกชน

ที�มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนผลิต และได้เงินทนุ
จากการใช้วิธี BOOT หรือการสร้าง 
ปฏิบตัิการ และการขนสง่เอง โครงการนี  
เป็นโครงการสาธารณะที�ใหญ่ที�สดุเทา่ที�
เคยมีมาในลาว ใช้งบประมาณราวๆ 1.45 
ล้านล้านดอลลา่ห์สหรัฐ 

 ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและ
สงัคมอยา่งใหญ่หลวงที�เกี�ยวข้องกบั
โครงการนี   ทําให้เกิดการโต้เถียงกนัใน
ระดบันานาชาต ิโดยกินเวลานานกว่าหนึ�งแผนที�: โครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�า นํ�าเทิน 2  

(ที�มา: อนิเตอร์เนชั�นแนล ริเวอร์ส) 
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ทศวรรษ ก่อนที�ธนาคารโลกกบั ADB จะตดัสินใจให้ความสนบัสนนุในปี 2548 (2005) การก่อสร้างเริ�มใน
เดือนมิถนุายนปีเดียวกนั ตอ่มาในเดือนเมษายน 2551 (2008) การโยกย้ายที�อยู่อาศยัของประชากรใน
บริเวณนั  นก็สําเร็จเรียบร้อย และเริ�มมีการผนันํ  าเข้าอา่งเก็บนํ  า ตอ่มาวนัที� 15 มีนาคม 2553 (2010) เขื�อนก็
เริ�มทํางานเตม็กําลงัและสง่ออกพลงังานไปยงัประเทศไทย 

 ผลก็คือ พื  นที�ขนาด 450 ตร.กม. ถกูนํ  าทว่มและระบบนิเวศในพื  นที�ราบสงูนากายที�มีคณุคา่ยิ�ง โดย
ถกูเรียกวา่เป็น กาลาปากอสแหง่โลกตะวนัออก ก็ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง ในขณะเดียวกนั ในแง่การ
ดํารงชีวิตของประชากรจํานวน 6,300 คนที�ถกูโยกย้ายถิ�นฐาน ก็ยงัคงต้องมีการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี   หลงัจากนํ  าถกูนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะถกูสง่ไปยงัแมนํ่  าเซบงัไฟและลํานํ  าสาขา 
ทําให้ผู้คนราวๆ 120,000 ถึง 130,000 คน ได้รับผลกระทบจากพื  นที�ทําการเกษตรกรรมถกูนํ  าท่วม 
อตุสาหกรรมการประมงเสียหายอยา่งรุนแรง และมีอทุกภยัเพิ�มขึ  น 

 

การไม่ทาํตามสัญญาของโครงการนํ �าเทนิ 2 

 

สืบเนื�องจากการให้ความสนบัสนนุของ
ธนาคารโลกและ ADB ตอ่โครงการนี   จงึได้มี
การศกึษาหลายครั  ง เนื�องมาจากความกงัวลตอ่
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมอยา่งรุนแรง
ที�มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ  น ดงันั  น จงึเกิด
แผนรองรับเหตกุารณ์ตา่งๆ เพื�อบรรเทาเยียวยา
ผลเสียที�อาจเกิดขึ  น อยา่งไรก็ดี นํ  าก็ถกูปล่อยจน
เตม็อา่งเก็บนํ  า และเขื�อนก็เริ�มทํางาน แม้วา่
แผนการพฒันาสงัคมของโครงการ ข้อตกลงการ
ให้สมัปทานกบัรัฐบาลลาว และเงื�อนไขที�ร่างไว้
ตามนโยบายคุ้มครองสิ�งแวดล้อมและสงัคมของธนาคารโลก จะยงัไมไ่ด้มีการปฏิบตัิตาม แตผ่ลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อมและสงัคมที�ผู้คนเฝ้ามองก็เริ�มปรากฏให้เห็น ซึ�งปัญหาสําคญับางประการมีดงัตอ่ไปนี    

ประการแรก พื  นที�บริเวณอา่งเก็บนํ  าถกูนํ  าทว่มก่อนที�จะมีการตดัพืชพนัธุ์ไม้ที�อยูใ่นบริเวณอา่งเก็บ
นํ  าออก ซึ�งการที�ไมไ่ด้ตดัต้นไม้ตา่งๆ ให้เรียบร้อยก่อนนั  นทําให้คณุภาพนํ  าเสีย ทั  งนํ  าในอา่งเก็บนํ  าและที�
ปลายนํ  าของแมนํ่  าเซบงัไฟ ซึ�งมีแนวโน้มจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคน 

ประการที�สอง มีรายงานวา่ชาวบ้านหลายๆ หมูบ้่านในแถบแมนํ่  าเซบงัไฟ มีปัญหาโรคผิวหนงั 
หลงัจากอาบนํ  าหรือหาปลาในแมนํ่  า ซึ�งการที�ชาวบ้านเป็นโรคผิวหนงัทนัทีที�เขื�อนเริ�มทํางาน รวมทั  งไมมี่การ
แจ้งเตือนชาวบ้านล่วงหน้าเกี�ยวกบัคณุภาพของนํ  าที�ลดลง และชาวบ้านในพื  นที�เองที�ไมมี่ทางเลือก 

นํ�าท่วมพื�นที�เพาะปลูกริมฝั�งแม่นํ�าเซบังไฟ 
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นอกจากต้องใช้นํ  าในแมนํ่  าเซบงัไฟในครัวเรือนและชีวิตประจําวนั 
เหลา่นี  มีสาเหตมุาจากบอ่นํ  าที�สร้างโดยบริษัทพลงังานนํ  าเทิน 2 
(NTPC) พงั ทําให้นํ  าเสียไหลออกจากบอ่ 

ประการที�สาม แม้วา่นโยบายคุ้มครองของธนาคารโลกจะ
กําหนดไว้วา่ การเวนคืนที�ดนิและสินทรัพย์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง จะ
กระทําได้ตอ่เมื�อมีการจา่ยเงินชดเชยแล้ว แตเ่งินชดเชยสําหรับ
ที�ดนิและสวนผลไม้ที�ถกูนํ  าท่วมก็ถกูแจกจา่ยให้ชาวบ้านหลงัจาก
ที�มีการโยกย้ายถิ�นฐานแล้วถึงสองปี ซึ�งประชากรที�ถกูโยกย้ายถิ�น
ฐานนั  นตกอยูใ่นสถานการณ์ลําบาก พวกเขาไมอ่าจยื�นฟ้องหรือ
เรียกร้องได้หากไมไ่ด้รับเงินชดเชยที�ไมย่ตุธิรรมตามที�ระบไุว้ใน
นโยบาย เพราะทั  งที�ดนิและทรัพย์สินที�ควรจะใช้เป็นหลกัฐาน
สนบัสนนุข้อร้องเรียนได้จมอยูใ่ต้นํ  าแล้ว 

ดงันั  น ถึงแม้ว่าโครงการนี  จะถกูเรียกวา่เป็น “ ต้นแบบของการพฒันาอยา่งยั�งยืน” และมีการ
ประเมินด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงแผนงานอย่างละเอียดเพื�อป้องกนัหรือเยียวยาผลเสียที�เกิดขึ  น 
แตใ่นทางปฏิบตัิ คําสญัญาและข้อเรียกร้องด้านการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมและสงัคมกลบัไมบ่รรลเุป้าหมาย 
แตก่ลายเป็นวา่ การทํางานเชิงพาณิชย์ของเขื�อนดงักลา่วและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื�อง
สําคญัหลกั 

 

การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคม จากการพัฒนาเขื�อนพลังงานไฟฟ้า 
ถ้าหากวา่ธนาคารโลกพยายามหาทางหลีกเลี�ยงและเยียวยาผลกระทบที�เกิดกบัสิ�งแวดล้อมและ

สงัคมอนัเนื�องมาจากโครงการพลงังานไฟฟ้าเขื�อนนํ  าเทิน 2 ถือเป็นหน้าที�ที�โครงการนี  จะต้องหาแก้ไขและ
ปรับปรุงปัญหาดงัตอ่ไปนี    

ประการแรก โครงการจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายคุ้มครอง เพราะในฐานะที� NTPC เป็นบริษัท
ดําเนินงานได้ให้ความสําคญักบัผลประโยชน์มาเป็นอนัดบัแรก และไมส่ามารถทําตามหน้าที�ที�ถกูหนดไว้ใน
นโยบายได้ ธนาคารโลกและ ADB ในฐานะที�เป็นผู้สนบัสนนุโครงการมีหน้าที�ที�จะต้องให้บริษัทปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์การคุ้มครองที�กําหนดไว้ 

 ประการที�สอง จะต้องมีกลไกในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบ เพื�อประเมินผลกระทบระยะยาวของ
โครงการ ตามแผนงานเบื  องต้น โปรแกรมฟื นฟชีูวิตความเป็นอยู่ที�ตั  งขึ  นโดย NTPC จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 
2557 (2014) ซึ�งเป็นเวลาที�หน้าที�ความรับผิดชอบโครงการจะถกูโอนถ่ายไปยงัรัฐบาลลาว อยา่งไรก็ดี 
รัฐบาลลาวจะสามารถรับมือและให้ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนในพื  นที� และแก้ปัญหาอื�นๆ ได้หรือไมน่ั  น ก็
ยงัเป็นข้อสงสยัและเป็นปัญหาอยูม่าก การเฝ้าระวงัผลกระทบในระยะยาว รวมทั  งการเยียวยาผลกระทบ
เหลา่นี  จะกลายเป็นประเดน็ปัญหาสําคญัอยา่งชดัเจน ยิ�งไปกวา่นั  น ในฐานะที�โครงการนี  เป็นโครงการที�

เดก็หญิงวยัสองขวบทรมานจากโรคผวิหนัง 

หลงัจากอาบนํ�าในแม่นํ�าเซบังไฟ ที�รับนํ�าจากอ่างเกบ็

นํ�าของเขื�อนนํ�าเทิน 2 
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ได้รับการสนบัสนนุจากนานาชาต ิโครงการนี  จงึสมควรจะมีการศกึษาในระยะยาว เกี�ยวกบัผลกระทบจาก
การก่อสร้างเขื�อนในลํานํ  าสาขาในระบบนิเวศลุม่แมนํ่  าโดยรวม การศกึษาเหล่านี  ควรต้องถกูใช้เพื�อเป็น
แหลง่ข้อมลูที�ให้ความรู้ในเรื�องของผลกระทบสะสมของเขื�อนกบัระบบนิเวศในแมนํ่  าโขง 
 ประการที�สาม ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและสงัคม ทั  งๆ ที�มีการ
ร้องขอจากองค์กรพฒันาเอกชน แตบ่ริษัทตา่งๆ ที�รับผิดชอบกลบัไมเ่ปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่งๆ รวมถึงการ
สํารวจมาตรฐานในการดํารงชีวิต สํารวจคณุภาพนํ  าทั  งในอา่งเก็บนํ  าและที�ตอนล่างของแมนํ่  า และรายงาน
การเฝ้าสงัเกตกุารณ์การฟื นฟชีูวิตความเป็นอยูใ่ห้สาธารณชนรับทราบ ที�สําคญัการศกึษาที� NTPC กระทํา
นั  นมีปัญหาตรงที�รายงานผลการศกึษามถ่กูเปิดเผย ซึ�งไม่เพียงแตก่ารสํารวจที�จดัทําโดยผู้ เชี�ยวชาญจาก
ธนาคารโลกเทา่นั  น แตก่ารเฝ้าสงัเกตโครงการที�กระทําโดยกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนก็ควรต้องได้รับการ
ยอมรับด้วยเชน่กนั และเพื�อให้การเฝ้าสงัเกตโครงการเหล่านี  ได้ผลดียิ�งขึ  นข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อมและสงัคมของโครงการควรต้องเปิดเผยแก่สาธารณชน 

 ประการที�สี� ธนาคารโลกควรต้องให้รัฐบาลลาวปฏิบตัติามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมที�ธนาคารโลก
กําหนดไว้ เมื�อทําการกําหนดโครงการนํ  าเทิน 2 ซึ�งในการวางรากฐานโครงการ ทั  งธนาคารโลกและ ADB 

ตา่งร่วมกนักําหนดและทบทวนนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมที�ทางลาวรับไปปฏิบตั ิข้อเท็จจริงที�วา่ ลาวได้
เตรียมการและจดัการให้เกิดนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมนั  นเป็นเรื�องนา่ยกย่อง แตท่วา่ ลาวได้จดัลําดบั
ความสําคญัไว้ที�การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่จะพิจารณาถึงความเสียหายทางสภาพแวดล้อม
และสงัคมจากโครงการพฒันาดงักลา่ว และยงัไมพ่ยายามกําหนดนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมเพื�อปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงั ดงันั  น เมื�อมาถึงการปฏิบตัจิริงจงึมีหลายประเดน็ที�ต้องกลา่วถึง ทั  ง
ธนาคารโลกและ ADB ตา่งเพิ�มแรงผลกัดนัโครงการไฟฟ้าพลงันํ  าในลาว ด้วยการให้นํ  าหนกัแก่โครงการนํ  า
เทิน 2 ปัจจยันี  จงึนําไปสูโ่ครงการพฒันาเขื�อนที�องค์ประกอบทางด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมไมไ่ด้รับการ
พิจารณาอย่างเพียงพอ ฉะนั  น เราจงึไมส่ามารถคาดหวงัให้ผู้ ดําเนินการโครงการไฟฟ้าพลงันํ  าจะกําหนด
หรือสง่เสริมมาตรการใดๆ ที�จะเป็นการหลีกเลี�ยงและเยียวยาผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้วยตวัเอง 
นอกจากนี   ในปัจจบุนั รัฐบาลลาวขาดความสามารถในการจดัการและความนา่เชื�อถือ ซึ�งผู้ให้การสนบัสนนุ
เงินอยา่งธนาคารโลกและ ADB ที�ให้การสนบัสนนุเพื�อปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม และสง่เสริม
การพฒันาไฟฟ้าพลงันํ  าในลาว โดยสนบัสนนุให้ก่อสร้างเขื�อนนํ  าเทิน 2 ต้องมีหน้าที�กระตุ้นให้รัฐบาลลาว
ปฏิบตัิตามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมอยา่งครบถ้วน และเรียกร้องให้ลาวดําเนินโครงการด้วยความโปร่งใส
และมีความนา่เชื�อถือมากกว่านี   
 ทั  งนี   หากไมส่ามารถแก้ปัญหาเหลา่นี  ได้ โครงการนี  ก็ไมส่มควรที�จะถกูเรียกวา่เป็น “ ต้นแบบของ
การพฒันาอยา่งยั�งยืน” และไมค่วรจใช้ในการพฒันาเขื�อนไมว่า่จะในลาวหรือประเทศอื�น 
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