
 

 
 
ເພ ື່ ອການເຜຍີແຜື່  
 
ຄມສ ກຽມພ້ອມສະໜັບສະໜູນ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານນ ໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ ີ 15 ສິງຫາ 2018– ຄະນະກາໍມາທກິານແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ 
(ຄມສ) ໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີເປັນຢື່ າງສູງ ຕໍື່ ກບັ ການຕດັສນິໃຈ ຂອງ ທື່ ານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫື່ ງ ສປປ 
ລາວ  ໃນກອງປະຊຸມຂອງ ລດັຖະບານ ຄັ ໍ້ງ ວສິາມນັ ໃນວນັທ ີ6 ສງິຫາ 2017 ເຊ ິ່ ງ ໄດ ໍ້ກາໍນດົທດິທາງ ໃນການ
ທບົທວນຄ ນ ເຂ ິ່ ອນ ທີື່ ກາໍລງັກໍື່ ສ ໍ້າງ ແລະ ມຢູີື່ ແລ ໍ້ວ ແລະ ໂຈະການພຈິາລະນາ ການສະເໜຂໍີລງົທ ນ ໂຄງການ
ພະລງັງານນໍ ໍ້າໃຫມື່  ທີິ່ ສ ບເນ ິ່ ອງມາຈາກ ເຫດເຂ ິ່ ອນແຕກ ຂອງ ເຂ ິ່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ໍ້ານ ໍ້ອຍ.  
 
ອງິຕາມບດົຂິ່ າວ ຂອງ ລດັຖະບານລາວ, ການທບົທວນຄ ນ  ແລະ ການໂຈະການພຈິາລະນາ ໂຄງການໃຫມື່  ແມື່ ນ
ຍງັຈະເປັນໂອກາດໃຫ ້ປະເທດ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ພດັທະນາພະລງັງານນໍ ໍ້າຂອງຕນົ.  
 
ຫວົຫນ ໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ໄດກ້ິ່ າວວິ່ າ: “ໃນຖານະທີິ່ ເປັນການອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລະຫວື່ າງ
ປະເທດ, ພວກເຮາົຍນິດຢີິ່ າງສຸດໃຈ ຕໍື່ ການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຂໍ ໍ້ລເິລີິ່ ມ ຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫື່ ງ ສປປ ລາວ 
ໃນການທບົທວນຄນຶບນັດາເຂ ິ່ ອນ ແລະ ພ ຈາລະຄາຄ ນໂຄງການລງົທ ນ ທີື່  ສະໜໃີໝິ່ . ພວກເຮາົຈະຫາວ ທປີະ
ສານສມົທບົ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການທບົທວນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 
ພດັທະນາພະລງັງານນໍ ໍ້າຂອງຕນົ ໃຫສ້ອດຄິ່ ອງກມົກຽວກບັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພດັທະນາອິ່ າງນ າ້ຂອງ 
ຄມສ ແລະ ບດົງາຍງານອິ່ າງນ າ້ ທີິ່ ພວມດ າເນນີການຢ ິ່  ເພ ື່ ອ ຈດຸປະສງົການບນັລຸ ພາກພ ນ້ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ທີິ່ ຍ  ນຍງົກວິ່ າ
ເກົິ່ າ.”  
 
ຄມສ, ເຊ ິ່ ງມ ີ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊກິ ທງັເປັນຜູ ໍ້ປະກອບສິ່ ວນ ແລະ ສະຖານທີື່ ຕັ ໍ້ງ ສໍານກັງານ ກອງເລຂາ, 
ແມິ່ ນ ໄດ ໍ້ ສະໜບັສະໜ ນ  ສປປ ລາວ ແລະ ອກີສາມປະເທດ ສະມາຊກິ ມາເປັນເວລາດນົນານ ເພ ື່ ອ ການ
ພດັທະນາທີື່ ຍ ນຍງົ ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ. ຄມສ ມທີງັຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານທາງດ ໍ້ານວຊິາການ ເພ ື່ ອ 
ຊື່ ວຍປະເທດສະມາຊກິ, ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ, ໃນເປົາ້ໝາຍດັິ່ ງກິ່ າວ.  
 
ໃນບ ິ່ ດນົມານີ,້ ຄມສ ໄດ ໍ້ສໍາເລດັການສ ກສາກື່ ຽວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງແບບຍ ນຍງົ 
ພາຍໃຕທ້ນຶ ຈາໍນວນ US$4,7 ລ ໍ້ານ ຫ   ທີິ່ ຮ ຈ້ກັກນັໃນນາມ “ການສ ກສາ ຂອງ ສະພາມນົຕ”ີ, ເຊ ິ່ ງ ໄດລ້ວມທງັ
ການສ ກສາຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເຂ ິ່ ອນໄຟຟໍ້າພະລງັນໍ ໍ້າໃໃນລໍານໍ ໍ້າຂອງ. ການສ ກສາດັື່ ງກື່ າວ ທີິ່ ໄດ ໍ້ລ ເລີິ່ ມ ໂດຍບນັ
ດາ ນາຍກົລດັຖະມນົຕຂີອງປະເທດແມິ່ ນ າ້ຂອງໃນທາ້ຍປີ 2011 ແມິ່ ນໄດສ້ າເລດັລງົໃນ ເດ ອນ ທນັວາ 2017. 
ການສກຶສານີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫນັທງັ ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ລບົ ຈາກແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນໍ ໍ້າ ທີື່ ໄດວ້າງ
ແຜນໄວ ໍ້.  
 



 

ສ ບເນ ິ່ ອງຈາກການຮບັຮອງຂອງ ບນັດານາຍກົລດັຖະມນົຕປີະເທດແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ ໍ້ງ
ທ ີ 3 ໃນເດ ອນ ເມສາ 2018 ໃນການພຈິາລະນາຜນົຂອງ ການສ ກສາສະພາມນົຕນີີ,້ ຄມສ ພວມດ າເນນິການ
ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາພະລງັງານນໍ ໍ້າແບບຍ ນຍງົໃນແມິ່ ນ າ້ຂອງ (Mekong Sustainable 
Hydropower Development Strategy- SHDS) ພ ໍ້ອມທງັຫາທາງເລ ອກໃນການພດັທະນາ ທີິ່ ຄ ານງຶເຖ ງ 
ໂຄງການຕິ່ າງໆທີິ່ ຈະນ າຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົທີິ່ ສຸດ. ການປັບປຸງຍຸດທະສາດດັື່ ງກື່ າວ ໄດ ໍ້
ພຈິາລະນາ ຄວາມຕ ໍ້ອງການພະລງັງານໃນພາກພ ນ້ ແລະ ການເຊ ື່ ອມໂຍງ, ເປົໍ້າໝາຍການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ, 
ທດິທາງການພດັທະນາພະລງັງານທດົແທນຕິ່ າງໆ, ການປື່ ຽນແປງດນິຟໍ້າອາກາດ, ປະເດນັທາງສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົຂ ໍ້າມຊາຍແດນ, ການແບື່ ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ການຮບັຜດິຊອບຮິ່ ວມກນັ ກ ຄ  ໂຄງການຮື່ ວມກນັ.  
 
ຍຸດທະສາດການພດັທະນາພະລງັນໍ ໍ້າແບບຢ ນຢົງ (SHDS) ແມື່ ນຄາດວື່ າຈະຖ ກຮບັຮອງໃນຕົ ໍ້ນປີ 2019, ອນັຈະ
ນາໍໄປສູື່ ການປັບແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະດບັຊາດ. ຍຸດທະສາດດັິ່ ງກິ່ າວ ຍງັຈະປະກອບສວນຕໍື່ ການປັບປຸງ ຍຸດ
ທະສາດພດັທະນາອື່ າງແມິ່ ນ າ້ຂອງ (Mekong Basin Development Strategy – BDS) ທີື່ ຈະດໍານເນນີ
ການໃໃນປີ 2019, ເຊ ິ່ ງເປັນແຜນການຮື່ ວມມ  ໃນລະດບັຊາດ, ຂ ໍ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພາກພ ນ້, ແລະ ຮບັມ ກບັ
ຄວາມຕອ້ງການ, ສິື່ ງທ ໍ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ທີື່ ມ ີ- ຄຽງຄູື່ ກບັ ແຜນພດັທະນາອື່ າງໃຫມື່  ເພ ື່ ອ ການພດັທະນາ
ທົື່ ວອື່ າງ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ບໍື່ ພຽງແຕື່ ກາໍນດົບູລມິະສດິ ການພດັທະນາ 
ພະລງັງານນໍ ໍ້າເທົິ່ ານັນ້, ແຕື່ ຍງັລວມທງັ ຊນົລະປະທານ, ການຄວບຄຸມນໍ ໍ້າຖ ໍ້ວມ ແລະ ແຫ ໍ້ງແລ ໍ້ງ, ການເດນີເຮ ອ 
ແລະ ການທື່ ອງທື່ ຽວ.  
 
ຄມສ ຈະໄດ ໍ້ເຊນີ ແລະ ເຮດັວຽກກບັ ຄູື່ ຮື່ ວມເຈລະຈາ - ສປ ຈນີ ແລະ ມຽນມາ - ໃນການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນພດັທະນາອື່ າງ ຍອ້ນວິ່ າ ຄວາມຕ ໍ້ອງການໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການພດັທະນາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງນັນ້ ແມິ່ ນຈ າ
ເປັນຕອ້ງກວມລວມທົື່ ວອື່ າງ ພ ໍ້ອມທງັປະສານສມົທບົກບັ ບນັດາກອບການຮື່ ວມມ ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ເຊັື່ ນ: 
ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ - ແມື່ ນໍ ໍ້າລ ໍ້ານຊ ໍ້າງ, ອະນຸພາກພຶ ໍ້ນແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ, ຂໍ ໍ້ລເິລີ ໍ້ມແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງຕອນລຸື່ ມ, ການຮື່ ວມມ  ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ-
ຢີື່ ປຸື່ ນ, ການຮື່ ວມມ  ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ສ ເກາົຫ ,ີ ແລະ ການຮື່ ວມມ  ແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ - ກງັກາ. 
 
ຍຸດທະສາດພດັທະນາພະລງັງານນໍ ໍ້າແບບຍ ນຍງົ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ພດັທະນາພະລງັງານນໍ ໍ້າຂອງ ສປປ 
ລາວ, ແລະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາອື່ າງ ຂອງ ຄມສ ຈະວາງພ ນ້ຖານ ໃຫ ໍ້ແກື່ ການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ 
ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ໂດຍການຈດັລຽງບູລມິະສດິ ແລະ ສົື່ ງເສມີ ໂຄງການພດັທະນາ ທີື່ ມຜີນົປະໂຫຍດ ທົື່ ວອື່ າງ 
ແລະ ສົື່ ງຜນົກະທບົຂ ໍ້າມຊາຍແດນໜອ້ຍທີິ່ ສຸດ. ໂຄງການເຫ ົິ່ ານີ ້ ຍງັຈະເອ ອ້ອ ານວຍໃຫແ້ກິ່ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
ບດົແນະນາໍ ຂອງ ຄມສ ກື່ ຽວກບັ ການອອກແບບເຂ ິ່ ອນໃນລໍານໍ ໍ້າຂອງ ທີື່ ມມີາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ, ແລະ 
ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ພາຍໃຕ ໍ້ລະບຽບວື່ າດ ໍ້ວຍ ການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ກນັຊາບ ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ 
ການເຮດັຂໍ ໍ້ຕກົລງົ - ເຊ ິ່ ງເປັນສາມຂະບວນການ ທີື່ ຈະຕ ໍ້ອງປະຕບິດັໂດຍປະເທດສະມາຊກິໃນການສະເໜ ີ
ໂຄງການ ທີື່  ຈະນາໍໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າ ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ, ທີິ່ ອາດສົື່ ງຜນົສມົຄວນ ຕໍື່ ການປື່ ຽນແປງການໄຫ  ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ຂອງ ນໍ ໍ້າ ໃນລໍານໍ ໍ້າຂອງ.  
 
“ໃນຂະນະທີິ່  ເຫດການເຂ ິ່ ອນແຕກນັນ້ ເປັນ ເຫດການທີິ່ ເສົ ໍ້າສະຫ ດົໃຈຂອງຊາດ, ແຕື່ ມນັໄດ ໍ້ນາໍມາເຖ ງ ຄວາມ
ຫວງັໃໝິ່  ໃນການກາໍນດົທດິທາງການພດັທະນາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ເຊ ິ່ ງເປັນແມື່ ນໍ ໍ້າທີື່ ສໍາຄນັໜຶິ່ ງໃນໂລກ,ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຍ ນ



 

ຍົງ, ເກດິປະໂຫຍດສູງສຸດ, ແລະ ມກີານຂດັແຍິ່ ງ-ກດົດນັໜອ້ຍກວິ່ າເກົິ່ າ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາ
ປະເທດແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ສມົຄວນໄດ ໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກ ພວກເຮາົທຸກໆພາກສິ່ ວນ ແລະ ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂໍ
ຮຽກຮ ໍ້ອງມາຍງັບນັດາການຈດັຕັ ໍ້ງທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງອ ື່ ນໆ ແລະ ຂອບການຮິ່ ວມມ ຕິ່ າງໆໃນຂງົເຂດແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ  ໃຫເ້ຂົ ໍ້າ
ມາຮື່ ວມກບັພວກເຮາົ,” ກື່ າວໂດຍທື່ ານ ຟາມ ຫວົຫນ ໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ.   
 
ຫມາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ 
ຕອນລຸື່ ມ, ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງຂຶນ້ໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກາໍປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາ
ຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ນ້ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວ
ກບັນໍ ໍ້າ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ໍ້ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນໍ ໍ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກ
ພ ນ້.  
 
- ຈົບ - 
 
ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕມີ, ກະລຸນາຕດິຕ ໍ່ : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມ  
ເຈ ົ ໍ້າຫນ ໍ້າທີື່  ການ ຂື່ າວສ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທກິານແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສບັມ ຖ  : +856-20- 92479737  
 
 

### 
 


