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ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ21 ກຸມພາ 2023 — ໃນວນັນີ ້ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ ໄດ ້

ເຜຍີແຜ່ ເອກະສານສໍາຄນັສອງສະບບັ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍເພື່ ອຂະຫຍາຍ ຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ທີ່ ອາດເກດີຈາກ ບນັດາ

ໂຄງການພະລງັງານທາງນໍາ້ ແລະ ບນັດາໂຄງການພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ ພອ້ມທງັຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົອນັຕະລາຍ 

ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ກບັ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົຫຼາຍລາ້ນຄນົ ທີ່ ອາໃສຢູ່ລຽບຕາມ ແມ່ນໍາ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງທະວບີ

ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕແ້ຫ່ງນີ.້ 

 

ເວົາ້ສະເພາະແລວ້ ຄມສ ໄດເ້ປີດຕວົເຜຍີແຜ່ ເອກະສານຄໍາແນະນໍາ ສອງສະບບັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັດາຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ 

ເຮດັໃຫໂ້ຄງການຂອງພວກເຂາົ ມຄີວາມຍນືຍງົຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ ມຄີ:ື ເອກະສານແນະນາໍການອອກ
ແບບເບືອ້ງຕນົ ສາໍລບັ ບນັດາເຂື່ ອນທີ່ ສະເໜກ່ໍີສາ້ງ ຕາມລາໍແມ່ນໍາ້ຂອງ (PDG) ແລະ ເອກະສານແນະນາໍ ສາໍລບັ ການ
ປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂາ້ມຊາຍແດນ (TbEIA). 

 

“ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ຄມສ ທງັ 4 ປະເທດ ຮບັຮູດ້ເີຖງິ ບນັຫາທາ້ທາຍທີ່ ເພິ່ ມຂຶນ້ ທີ່ ແມ່ນໍາ້ຂອງແຫ່ງນີ ້ກໍາລງັ

ປະເຊນີໜາ້ຢູ່ ຍອ້ນວ່າ ມນັກໍາລງັກາ້ວໄປສູ່ໄລຍະຫນັປ່ຽນຄັງ້ສໍາຄນັ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ປອ ອານລຸກັ ກດິຕຄຸິນ, ຫວົໜາ້

ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນເວລາເປີດພທິ ີທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. “ຍອ້ນສິ່ ງທາ້ທາ້ຍທີ່ ກ່າວມານັນ້ ເອກະສານ

ສອງສະບບັນີ ້ ແມ່ນມາໃນເວລາທີ່ ເຫມາະສມົ  ແລະ ມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍ ເພາະວ່າ ພວກມນັສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ 

ພນັທະທີ່ ໜກັແໜນ້ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກນັ ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ຄມສ ເພື່ ອແກໄ້ຂປະເດນັ

ຕ່າງໆ ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນລະດບັພາກພືນ້.” 

 

ນອກຈາກນັນ້ແລວ້ ທ່ານ ອານລຸກັ ກ່ໍຍງັໄດກ່້າວອກີວ່າ “ເຖງິແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະປະເທດ ຈະມລີະບບົຄວບຄຸມໃນລະດບັ

ປະເທດ ສໍາລບັການກ່ໍສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກເຂື່ ອນ ພາຍໃນອານາເຂດແດນ ຂອງພວກເຂາົແລວ້

ກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ມນັບໍ່ ມເີອກະສານຄໍາແນະນໍາ ທີ່ ເປັນອນັໜຶ່ ງອນັດຽວກນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ ຈາກ

ໂຄງການໃດໜຶ່ ງ. ສະນັນ້ ພວກເຮາົຈຶ່ ງມວີທິກີານລ່າສຸດ ແລະ ເປັນວທິກີານຮ່ວມກນັ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງແຫຼ່ ງນໍາ້ທີ່ ພວກເຮາົ

ໃຊຮ່້ວມກນັນີ.້” 

 

ເອກະສານ PDG ສະບບັເກົ່ າ ເຊິ່ ງໄດນ້ໍາສະເໜໃີນປີ 2009 ນັນ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກວມເອາົ ດາ້ນວຊິາການຂອງການ

ກ່ໍສາ້ງເຂື່ ອນ ແລະ ການຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກເຂື່ ອນນັນ້ ເຊັ່ ນວ່າ: ກນົລະສາດນໍາ້, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນ, ທໍລະນີ

ສນັຖານວທິະຍາ, ຄຸນນະພາບນໍາ້, ນເິວດວທິະຍາທາງນໍາ້, ປາແລະການປະມງົ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ ແລະ ການ

ເດນີເຮອື. 

 

ເອກະສານ PDG ສະບບັໃໝ່ນີ ້ ແມ່ນເປັນສະບບັປັບປຸງ ທີ່ ກວມເອາົດາ້ນອຸທກົກະສາດ ແລະ ຜນົກະທບົດາ້ນ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍທີ່ ເນັນ້ໜກັຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ໃສ່ບນັດາຊຸມຊນົແຄມຝ່ັງນໍາ້ ແລະ ການຫາລຽ້ງຊວີດິແຄມຝ່ັງນໍາ້. 



 

ຈາກການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງໃນຫວ່າງບໍ່ ດນົມານີ ້ ເຊິ່ ງມໂີຄງການພະລງັງານທາງນໍາ້ 7 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດສ້ະເໜຈີະສາ້ງຕາມລໍາ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ມ ີ2 ໂຄງການທີ່ ດໍາເນນີການຜະລດິໄຟຟາ້ແລວ້, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ຈຶ່ ງໄດຮ້ຽນຮູຈ້າກ 

ປະສບົການຂອງພວກເຂາົເອງ ກ່ຽວກບັ ພະລງັງານທາງນໍາ້ ພອ້ມທງັຕວົຢ່າງແລະວທິປີະຕບິດັທີ່ ດສຸີດ ຈາກທົ່ ວທຸກມຸມ

ໂລກ. ຫຼງັຈາກການເຈລະຈາເປັນເວລາ 4 ປີ ລະຫວ່າງບນັດາປະເທດສະມາຊກິ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ, ເອກະສານ PDG ສະບບັປັບປຸງນີ ້ຈ ຶ່ ງໄດສ້ງັລວມເອາົ ບນັດາຄວາມຮູລ່້າສຸດ ກ່ຽວກບັ ມາດຖານຂອງ

ການອອກແບບ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີຕ່າງໆ.  

 

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ເອກະສານ TbEIA ກ່ໍເປັນກນົໄກທີ່ ລະອຽດອ່ອນ ຄາ້ຍຄກືນັນັນ້ ເຊິ່ ງເນັນ້ໜກັໃສ່ ບນັດາຂະບວນ

ການລະດບັປະເທດ ທີ່ ຊ່ວຍອະທບິາຍວ່າ ເປັນຫຍງັມນັຈຶ່ ງໃຊເ້ວລາຫຼາຍປີ ເພື່ ອສະຫຼຸບສງັລວມອອກມາເປັນເອກະສານ

ນີໄ້ດ.້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະປະເທດ ຈະມກີານປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງຕນົຢູ່ແລວ້ ເພື່ ອກໍານດົວ່າ 

ໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ມຜີນົກະທບົກບັ ລະບບົຊນົລະປະທານ, ການເດນີເຮອື, ການຂຸດຄົນ້ບໍ່ ແຮ່, ການລຽ້ງສດັນໍາ້ ແລະ 

ຂງົເຂດອື່ ນໆ ພາຍໃນປະເທດຂອງຕນົຫຼບືໍ່ ນ ັນ້ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ເອກະສານ TbEIA ສະບບັນີ ້ແມ່ນເປັນຂດີໝາຍອນັສໍາ

ຄນັ ເຊິ່ ງຈະເປັນເຄື່ ອງມອືນັໜຶ່ ງ ໃນການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້, ດໍາເນນີການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການຮ່ວມມ ື ເພື່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງພາກພືນ້. 

 

ສມົມຸດວ່າ ປະເທດເພື່ ອນບາ້ນໃດໜຶ່ ງ ວາງແຜນໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນ ໂຄງການຊນົລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ື

ໂຄງການເດນີເຮອືກ່ໍຕາມ ອາດຈະກ່ໍໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ຂາ້ມຊາຍແດນ; ໃນກໍລະນນີີ,້ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດຮ່ວມກນັນໍາໃຊ ້ເອກະສານ TbEIA ເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນ, ປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາທີ່

ອງີຕາມຫຼກັຖານຕວົຈງິໄດ.້ 

 

“ບນັດາການນໍາຂອງ 4 ປະເທດພວກເຮາົ ຄວນໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ໃນຄວາມກາ້ຫານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການ

ທດົລອງ ນໍາໃຊເ້ອກະສານແນະນໍາເລົ່ ານີ ້ໃຫປ້າກດົຜນົເປັນຈງິ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ອານຸລກັ, “ຍອ້ນວ່າ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນັນ້ ບໍ່ ມີ

ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັ ໃນທົ່ ວໂລກ.” 

 

ຂໍມ້ນູສໍາລບັບນັນາທກິານຂ່າວ:   

 

ຄມສ ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ສາ້ງຕັງ້ຂຶືນ້ໃນປີ 1995 ເພື່ ອຍກົລະດບັ ແລະ ເພື່ ອປະສານງານ ການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາ ອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ ຢ່າງຍນືຍງົ. ອງົການດັັ່ ງກ່າວນີ ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພືນ້ ເພື່ ອ

ການຮ່ວມມ ືກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ທງັເປັນສູນກາງຄວາມຮູ ້ຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດ

ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ.  

-ຈບົ- 

ຖາ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູເພີມ້ຕື່ ມ, ກະລຸນາຕດິຕໍ່ : 

ທ່ານ ຍຸເພງັ ຫຼງົ 

ພະນກັງານປະຊາສໍາພນັ 

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ 

ອເີມວ: youpheng@mrcmekong.org 

ມຖື:ື +856 20 93 444 103 

mailto:youpheng@mrcmekong.org

