
 

 

 

ພາກສວນກຽ່ວຂອ້ງ ປຶກສາຫາລ ືຜນົການສກືສາ ຂອງ ສະພາມນົຕ ີ 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທີ 15 ທນັວາ 2017 (ເພ່ືອແຈງ້ຂາ່ວ)  

 

ໃນລະຫວາ່ງວນັທີ 15 – 16 ທນັວາ 2017, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກສວນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລະດບັພາກພ້ຶນ ຂອງ 

ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ ໂດຍມຜີ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ຫຼາຍກວາ່ 120 ຄນົ ຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ. 

ວດັຖປຸະສງົຂອງກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກບັ ຜນົການສກຶສາ ກຽ່ວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ແບບຍນືຍງົ ຂອງແມນ່  າ້ຂອງ ທ່ີລວມທງັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ພະລງັງານນ  າ້ ໃນລ  ານ  າ້ຂອງ. ບດົສກຶສານີ ້ເປັນທ່ີຮ ຈ້ກັກນັດໃີນໃນຊື່ ‘ ການສກືສາຂອງ ສະພາມນົຕ’ີ – ແລະ ນ  າ

ສະເຫນຜີນົການປບັປງຸ ບດົແນະນ  າການອອກແບບເບືອ້ງຕ ົນ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ຕາມລ  ານ  າ້ຂອງ ແລະ ຍດຸ

ທະສາດການພດັທະນາເຂື່ອນ ໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ແບບຍນືຍງົ ໃນອາ່ງແມນ່  າ້ຂອງຕອນລຸມ່. ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໃນຄ ັງ້ນີ ້

ປະກອບມ ີຜ ຕ້າງຫນາ້ຈາກລດັຖະບານ ຂອງ 4 ປະເທດສະມາຊກິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ຄ ຮ່ວ່ມ

ພດັທະນາ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້, ສື່ ມວນຊນົ ແລະ ຜ ປ້ະກອບການ ພດັທະນາໂຄງການ ໃນພາກພ້ືນ.  

 

ທາ່ນ ຟາມ ຕວນ ພານ, ຜ ບ້ ລິຫານ ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ, ໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິການເຮັດວຽກຮວ່ມມກືນັ

ວາ່: “ພວກເຮົາ ອາໃສ ໂລກທ່ີມກີານເໜັງຕງິຕະຫຼອດເວລາ ອນັທ່ີເຮັດໃຫມ້ສີິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍປະການ ໃນການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການຕດັສນິໃຈທ່ີຕອບສະໜອງໄດຫຼ້າຍວດັຖປຸະສງົ, 

ຄວາມຕອ້ງຕອ້ງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃຫມ້ຜີນົຮບັທ່ີກວາ້ງໃກ, ພວກເຮົາຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ບນົພ້ືນຖານ ຄວາມ

ປາດຖະນາດ ີແລະ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົຍາມໃດກ  ສມຸໃສອ່  າ

ນວຍຄວາສະດວກໃຫແ້ກກ່ານປຶກສາຫາລື ບນົພ້ືນຖານວທິະຍາສາດ ເພ່ືອປະກອບສວນຕ ່ການຕດັສນິບນັຫາ ທ່ີສມົ

ເຫດສມົຜນົ ໃນອາ່ງແມນ່  າ້ຂອງ.” 

 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ຄ ັງ້ທີ ສອງ ທ່ີຈດັຂຶສ້ະເພາະເພ່ືອປຶກສາຫາລືຜນົການສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວ. ກອງປະຊຸມຄ ັງ້

ທ  າອດິ ທ່ີໄດຈ້ດັຂຶນ້ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ໃນເດອືນກມຸພາ ທ່ີຜາ່ນມາ ໄດເ້ປິດໂອກາດໃຫພ້າກສວນ

ກຽ່ວຂອ້ງ ປະເມນິຜນົການອອກແບບ ວທີິການປະເມນິ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ຕວົຊີບ້ອກຕາ່ງໆ ທ່ີຈະນ  າໃຊໃ້ນການສກືສາ. 

ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ທີ ສອງ ນີແ້ມນ່ໄດຈ້ດັຂຶນ້ເພ່ືອໃຫພ້າກສວນກຽ່ວຂອ້ງປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກບັຜນົການສກຶສາ ແລະ 

ປະກອບຄ  າເຫັນ ລວມທງັ ວທີິການນ  າໃຊຜ້ນົທ່ີໄດຈ້າກການສກືສາເຂ້ົາໃນການສະໜບັສະໜ ນການພດັທະນາທ່ີຢືນຢງົ

ໃນແມນ່  າ້ຂອງ.  

 

ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັ ຈາກການປະເມນີ ແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ  າ້ຂອງປະເທດຕາ່ງໆ ໃນປີ 2040 ມ ີບາງ

ປະເດັນທ່ີສ  າຄນັ ຄ:ື ການພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລງັງນ  າ້ ຈະປະກອບສວນເກອືບເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງຂະແຫນງການ, ເພີມອດັຕາການໄຫຼຂອງນ  າ້ ໃນລະດ ແລງ້  ເຊິ່ ງ ຈະສາ້ງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍ 

ຊນົລະປະທານ ແລະ ການຄາ້, ຫລດຸຜອ່ນ ອດັຕາການໄຫຼຂອງນ  າ້ໃນລະດ ຝນົແລະ ການປ້ອງກນັນ  າ້ເຄັມໄຫຼກບັ ໃນ



ເຂດສາມຫຼຽ່ມປາກແມນ່  າ້ຂອງ. ການພດັທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນ  າ້ ໃຫປ້ະໂຫຍດກບັທກຸປະເທດ ລວມທງັ 

ສປ ຈນີ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ທ່ີລງົທືນ ໃນການພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ໃນ 

ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ. ແນວໃດກ ຕາມ ການພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນ  າ້ ທງັໃນລ  ານ  າ້

ຂອງ ແລະ ສາຂາ ຈະເຮັດໃຫກ້ານຕກົຕະກອນແລະ ການສະໜອງອາຫານ ແລະ ສດັນ  າ້ ຫລດຸລງົ ໃນເຂດຕອນລຸມ່

ຂອງແມນ່  າ້.  ມາດຕະການບນັເທົາສາມາດຊວ່ຍຫລດຸຜອ່ນ ອດັຕາການສ ນເສຍປາໄດ ້11% ອງິຕາມມະໂນພາບການ

ພດັທະນາໃນປີ 2040. ຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ລະບບົນເິວດໄດຖ້ກືຄາດໄວ ້ຈາກການຫລດຸລງົຂອງ ການຕກົຕະກອນ 

ລວມມ ີການກ ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງປ້ອງກນັນ  າ້ຖວ້ມ ແລະ ສິ່ ງກດີຂວາງການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງ ປາ. ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ

ອາກາດ ຍງັອາດຈະທະວຄີ ນຜນົກະທບົທາງລບົຕາ່ງໆໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.  

 

ໃນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໄດ ້ແລກປ່ຽນທດັສະນະ ກຽ່ວກບັຜນົທ່ີໄດຈ້າກການສກຶສາ, ການດຸນ່ດຽງຜນົ

ປະໂຫຍດ ລະຫວາ່ງ ການພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ ແລະ ການປະມງົ ໂດຍສະເພາະ ໃນ ຣາຊະ

ອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ, ການຫລດຸຜອ່ນການ ຕກົຕະກອນ, ຜນົກະທບົຕ ່ ຄວາມທກຸຍາກ, ການຄ  າ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງ

ອາຫານ, ການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ ແລະ ທິດທາງຂອງກນົໄກການແບງ່ປນັ ຜນົປະໂຫຍດຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນ. 

ໄດມ້ກີານຕ ັງ້ຄ  າຖາມກຽ່ວກບັ ຂ ຈ້  າກດັທາງດາ້ນຂ ມ້  ນ, ປະເດັນທາງດາ້ນອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ຂ ສ້ມົມດຸຕາ່ງໆ. ນອກຈາກ

ນ ັນ້, ຜ ມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ຍງັໄດສ້ະເໜີໃຫ ້ຄະນະກ  າມາທິການ ກ  ານດົວທີິການແກໄ້ຂຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການສກືສາ. ພອ້ມ

ກນັນ ັນ້, ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ຍງັໄດເ້ຊນີ ພາກສວນກຽ່ວຂອ້ງທບົທວນບດົລາຍງານ ຂອງການສຶກ

ສາ ທ່ີຈະໄດເ້ຜີຍແຜໃ່ນເດອືນມງັກອນ ປີຫນາ້ນີແ້ລະ ສະເໜີຄ  າເຫັນໃນກອງ ປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັງ້ທີ 3 ໃນ

ເດອືນເມສາປີ 2018 ທ່ີຈະມາເຖງິນີ.້ ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ຈະໄດລ້າຍງານຕ ່ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ຂອງແຕລ່ະປະເທດສະມາຊກິ ກຽ່ວກບັ ຜນົການສກຶສາ ທ່ີ ນາຍກົລດັຖະມນົຕຕີາ່ງໆ ໄດຊ້ີນ້  າ ໃນ 6 ປີກອ່ນ.  

 

ກອງປະຊຸມ ຍງັໄດປຶ້ກສາຫາລື ກຽ່ວກບັ ການປບັປງຸບດົແນະນ  າ ການອອກແບບເບືອ້ງຕ ົນ້  ແລະ ຍດຸທະສາດ ການ

ພດັທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ແບບຍນືຍງົ ລວມທງັການນ  າເອົາຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການສກືສາ ເຂ້ົາໃນການ

ປບັປງຸເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ. ບດົແນະນ  າ ແລະ ຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເຄື່ ອງມທ່ີືສ  າຄນັ ທ່ີ ຄະນະກ  າມາທິການ

ແມນ່  າ້ຂອງສາກນົນ  າໃຊ ້ເພ່ືອສະໜບັສະໜ ນ ປະເທດສະມາຊກິ ໃນການຫີຼກລຽ້ງ, ຫລດຸຜອ່ນ ແລະ ບນັເທົາ ຜນົ

ກະທບົຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນ ກ ຄ ືເຮັດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສ ງສດຸ.  

 

ທາ່ນ ອນິທະວ ີອກັຄະຣາດ, ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄະນະກ  າມະການແມນ່  າ້ຂອງແຫງ່ຊາດລາວ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດກ້າ່ວວາ່: “ ສປປ ລາວ ຍາມໃດກ ເອົາໃຈໃສປ່ະຕບິດັພນັທະພາຍ

ໃຕ ້ສນັຍາແມນ່  າ້ຂອງປີ 1995. ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິແມນ່ກຽມພອ້ມຮວ່ມມກືບັພາກສວນ

ກຽ່ວຂອ້ງ, ຮບັປະກນັ ຄວາມຕອ້ງການ ຕາ່ງໆ ແລະ ຄວາມດຸນ່ດຽ່ງ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງ ປະຊາຊນົໃນແມນ່  າ້

ຂອງ,” .  

 

-ຈບົ- 

 

ໝາຍເຫດສ  າລບັ ບນັນາທິການ: 

ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ແມນ່ ອງົການລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ເພ່ືອການຮວ່ມມ ືຄຸ້ມຄອງອ່າງແມນ່  າ້ຂອງໃຫ້ຍືນຍງົ 

ເຊິ່ ງມ ີຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊກິ. ຄະນະກ  າມາທິການ 

ແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ ເຮັດຫນາ້ທ່ີເປັນກນົໄກລະດບັພາກພື້ນ ໃນການທ ດກຽ່ວກບັນ  າ້ ແລະ ເປັນສ ນລວມຂ ມ້  ນ ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງ



ຊບັພະຍາກອນນ  າ້ເພ່ືອການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ ໃນພາກພື້ນ. ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົບ ່ ແມນ່ອງົການຄຸ້ມຄອງ

ລະບຽບການລະຫວາ່ງປະເທດ ແຕ່ ໄດເ້ຮັດວຽກໃນທກຸຂະແໜງການ ລວມທງັການປະມງົ ແບບຍືນຍງົ, ໂອກາດການພດັທະນາ

ກະສິກ  າ, ຮບັປະກນັການເດນີເຮອືເສລີ, ການຄຸ້ມຄອງນ  າ້ຖວ້ມ ແລະ ການຮກັສາລະບບົນເິວດ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັເອົາໃຈໃສ່ບນັ

ຫາ ຜນົກະທບົຈາກ ນ  າ້ຖວ້ມຮາ້ຍແຮງ, ໄພແຫ້ງແລ້ງທ່ີແກຍ່າວ ແລະ ລະດບັນ  າ້ທະເລທ່ີສ ງຂຶນ້ ຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ

ອາກາດ. 

 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຂອງ ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ໃນກອງປະຊຸມ ສດຸຍອດ ແມຂ່ອງ-ຍ່ີປຸ່ນ ທ່ີ ບາລີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໃນເດອືນ

ທນັວາ ປີ 2011, ໄດເ້ຫັນດໃີຫ້ດ  າເນນິການສືກສາກຽ່ວກບັການພດັທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແມນ່  າ້ຂອງ ທ່ີຍືນຍງົ ລວມທງັ ຜນົ

ກະທບົ ຈາກການພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລງັງານນ  າ້ໃນລ  ານ  າ້ຂອງ. ໃນວນັທີ 8 ທນັວາ 2011, ສະພາມນົຕີ, ເຊິ່ ງປະກອບມີ

ລດັຖະມນົຕີຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ໄດເ້ຫັນດໃີຫ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສຶກສາດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຕ ັງ້ຊື່ ວາ່ ‘ການສືກສາ ຂອງ 

ສະພາມນົຕີ ’. 

 

ການສຶກສາຂອງສະພາມນົຕີ ໄດວ້ເິຄາະ ການພດັທະນາ ໃນອ່າງແມນ່  າ້ຂອງ ລວມທງັ ການພດັທະນາ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ

ພະລງັງານນ  າ້, ຊນົລະປະທານ, ກະສິກ  າ ແລະ ການນ  າໃຊ້ທ່ີດນິ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການນ  າໃຊ້ນ  າ້ອດຸສາຫະກ  າ ແລະ ຄວົເຮອືນ, 

ການປ້ອງກນັນ  າ້ຖວ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ.  ຄະນະສຶກສາ ຂອງ ສະພາມນົຕີ ໄດປ້ະເມນິຜນົກະທບົ ຂອງ ການ

ພດັທະນາເຫ່ົຼານີ ້ຕ ່  ສ່ິງແວດລ້ອມ, ຊວີດິການເປັນຢ ່ຂອງ ຄນົ ແລະ ຕ ່ ເສດຖະກດິ. ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມນົຕີ ແມນ່ການສຶກ

ສາທ່ີ ກວມລວມ, ຫຼາຍຂະແຫນງການ ແລະ ເຊື່ ອມສານ ເພ່ືອສະໜບັສະໜ ນ ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ ໃນອ່າງແມນ່  າ້ຂອງ 

ໂດຍສະເພາະ ປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

 

ວດັຖປຸະສງົລວມ ຂອງ ການສືກສາ ຂອງ ສະພາມນົຕີ ແມນ່ ເພ່ືອປບັປງຸ ຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ເພ່ືອໃຫ້ຄ  າປຶກສາແກ່

ປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົ ທາງບວກ ແລະ ລບົ ຈາກການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ  າ້ ຂອງ ອ່າງ. ການສຶກ

ສາ ຂອງ ສະພາມນົຕີ ແມນ່ມ ີສາມ ວດັຖປຸະສງົສະເພາະ :  

i) ສ້າງຂ ມ້  ນທາງວທິະຍາສາດເພ່ີມເຕີມ ອີງຕາມຜນົກະທບົ ທາງ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ (ທາງບວກ 

ແລະ ລບົ) ຂອງ ການພດັທະນາ ໃນອ່າງແມນ່  າ້ຂອງ. 

ii) ຜນົຂອງການສຶກສາ ຖກືເຊື່ ອມສາມເຂົາ້ໃນ ຖານຄວາມຮ ຂ້ອງ ຄມສ ແລະ ປບັປງຸ ຂະບວນການວາງແຜນພດັທະນາ

ອ່າງແມນ່  າ້ຂອງ. 

iii) ສ ົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງວຊິາການ ໃຫ້ກບັ ປະເທດສະມາຊກິ. 

ການຂາດຂ ມ້  ນ ຫຼກັ ກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົ ທາງສ່ິງແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ທ່ີເກດິຈາກການນ  າໃຊ້ນ  າ້ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ກາງ ຈະໄດມ້ກີານສຶກສາ ແລະ ເກບັກ  າເພ່ືອເປັນຄວາມຮ  ້ໃນບດົລາຍງານການ

ປະເມນີຜນົກະທບົຕ່າງໆ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຂ ສ້ະເຫນ ີທ່ີເປັນທາງເລືອກ ໃນການແກໄ້ຂ ຜນົກະທບົ, ການສ້າງໂອກາດ ແລະ ການ

ປ້ອງກນັ, ຫລດຸຜ່ອນ ແລະ ຊດົເຊຍີ ຈະໄດຖ້ກືສ້າງຂຶນ້.  

 

ເອກະສານກອງປະຊຸມສາມາດເອົາໄດທ່ີ້ https://goo.gl/QRn619 

 

ສ  າລບັຂ ມ້  ນຂາ່ວສານເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ ່ : 

ທາ່ນ ນາງ ເລ ທີ ເຮອືງ ລຽນ  

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສສືານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກ  າມາທິການແມນ່  າ້ຂອງສາກນົ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  
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