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ຄວາມໝັັ້ນຄງົທາງນ ໍ້າ ໃນພາກພ ັ້ນແມນ່ ໍ້າຂອງ ແລະ ອາຊຽນ ເປັນກຸນແຈສ າຄັນສ ່ ອະນາຄດົ
ທີີ່ຫມັັ້ນຄົງ ແລະ ຍ ນຍົງ 
 
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2021 – ໃນອາທິດທີີ່ຜ່ານມາ ກອງປະຊຸມຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງນ ໍ້າ  
ອາຊຽນ-ຄມສ ຄັັ້ງປະຖົມມະລກຶ ໄດ້ຖ ກຈັດຂຶັ້ນ ເພ ີ່ອປກຶສາຫາລ  3 ທາງອອກສ າຄັນ ທາງດ້ານ ນະໂຍບາຍ, ເທັກໂນໂລຢ ີ
ແລະ ການຮ່ວມມ   ເພ ີ່ອຊອກຫາວິທກີານແກໄ້ຂບັນຫາທ້າທາຍ ຕ ໍ່ ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງນ ໍ້າ  ໃນພາກພ ັ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ 
ໃນທົົ່ວທັງອາຊຽນ. 
 
ທ່ານ ພອນປະເສີດ ພ ລິພັນ, ວ່າການປະທານ ຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຄມສ ສ າລັບປີ 2021 ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນທ່າມກາງ 
ສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີີ່ກ າລັງປຽ່ນແປງໄປໃນທົົ່ວໂລກນີັ້, ມັນມີຄວາມຈ າເປັນອນັຮີບດ່ວນ ໃນການຊອກ
ຫາວິທີທາງທີີ່ຍ ນຍົງ ເພ ີ່ອໃຫ້ພາກພ ັ້ນນີັ້ ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານນ ໍ້າ,” ທ່ານກ່າວຕ ີ່ມອກີວ່າ “ການແກໄ້ຂບັນຫາທ້າ
ທາຍ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການນ າພາ, ນະວັດຕະກ າໃໝ່ໆ ແລະ ການຮ່ວມມ ຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ 
ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານ.” 
 
ໃນລະດັບນະໂຍບາຍນັັ້ນ, ບັນດາພະນກັງານອາວຸດໂສ ແລະ ຜ ຊ້ຽ່ວຊານຕ່າງໆ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກໆພາກສ່ວນ ແລະ ຜ ້
ປະຕິບັດງານທັງໝດົ ຕ້ອງສົົ່ງເສມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມຢ່າງເລກິເຊິີ່ງ ໃນການສົົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບນ ໍ້າ ຢ່າງຢນືຍົງ ໃນພາກພ ັ້ນອາຊຽນ. 
 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕຮິ ບສະຖາບັນ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ທີີ່ສົົ່ງເສມີ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊ ີ່ອມສານນັັ້ນ 
ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ໂດຍອີງຕາມ ບົດສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊມຸ 2 ວັນເຕັມ ໃນວັນສກຸຜ່ານມານີັ້. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ 
ກອງປະຊຸມກ ໍ່ຍັງໄດຮ້ຽກຮ້ອງເຖງິ ການເຊ ີ່ອມສານລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນຂົງເຂດຂອງ ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ, ການພະຍາກອນ ແລະ ການ
ແຈ້ງເຕ ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ການປ ກຈິດສ ານກຶ. 
 
ເທັກໂນໂລຢີ ກ ໍ່ມີບົດບາດສ າຄັນເຊັົ່ນກັນ. ເຄ ີ່ອງມ ດີຈຕີອລ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ສ້າງແບບຈ າລອງທັນສະໄໝ ເຊັົ່ນວ່າ ເທກັໂນ
ໂລຢີ ປັນຍາປະດດິ ແລະ ເທັກໂນໂລຢ ີdigital twins ໃນປະຈບຸນັນີັ້ ເຫນັໄດ້ວ່າ ເປນັທາງອອກທີີ່ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຖານຂ ໍ້ມ ນຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ. ເຄ ີ່ອງມ ເຫລົົ່ານີັ້ ຍັງຈະຊ່ວຍສົົ່ງເສີມ ຄວາມຊ ານານ
ໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອຈັດການຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ ໍ້າ ເຊິີ່ງລວມທັງ ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ພ້ອມທັງປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງ ນ ໍ້າໃນອ່າງເກັບນ ໍ້າ ອກີດ້ວຍ. 
 
ບັນດາຜ ້ແທນ ຍັງໄດ້ແນະນ າໃຫຊ້ັກຊວນ ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ນ າໃຊຮ້ ບແບບການ
ຮ່ວມມ  ລັດ-ເອກະຊນົ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລກິເຊິີ່ງ ກັບຂະແໜງການເອກະຊນົ ຈະສາມາດສະ
ໜັບສະໜ ນ ບນັດາລັດຖະບານປະເທດອາຊຽນ ໃຫເ້ຂົັ້າເຖິງ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ, ໃນຂະນະທີີ່ ການຮ່ວມມ ລະດັບພາກ



 

 

ພ ັ້ນ ທີີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົົ່ານັັ້ນ ຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ມີການແລກປ່ຽນ ຄວາມຮ ້ຄວາມຊ ານານ ກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊ ີ່ອມສານ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນຢ່າງຍ ນຍົງ. 
 
ທ່ານ ກຸງ ພວກ, ຮອງເລຂາທກິານໃຫຍ່ອາຊຽນ ສ າລັບ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ-ວັດທະນາທ າອາຊຽນ ໄດກ້່າວວ່າ “ການ
ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໃນພາກພ ັ້ນນີັ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ວຽກງານຂອງອາຊຽນ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ,”. 
ທ່ານ ກຸງ ຍັງໄດເ້ນັັ້ນໜກັໃຫເ້ຫັນເຖິງ ຄຸນຄ່າຂອງການສົົ່ງເສມີ ການຮ່ວມມ ລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ການຮດັແໜນ້ສາຍ
ພົວພັນລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພ ີ່ອຈດັການກັບ ປະເດນັຕ່າງໆກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ທີີ່ກ າລັງເກດີຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງລວມທັງ ການ
ເຂົັ້າເຖິງນ ໍ້າໃຊ້ ທີີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາບ ໍ່ແພງ, ມີນ ໍ້າພຽງພ  ເພ ີ່ອຮບັປະກັນ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພ ີ່ອສະໜັ
ບສະໜ ນ ເສດຖະກິດຂອງພາກພ ັ້ນນີັ້ ແລະ ມີທາງອອກທີີ່ຍ ນຍົງ ທີີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄພອນັຕະລາຍ ທີີ່ຕິດພັນກັບນ ໍ້າໄດ້. 
 
ປະຊາຊນົຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນ ເພິີ່ງພາອາໄສ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ສວ່ນໃດສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼ  ທັງໝົດ ເພ ີ່ອເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ 
ແຫຼ່ງຫຼ ໍ່ລ້ຽງຊີວິດ. ແຕ່ວ່າ ປະເດັນຂ້າມຊາຍແດນ ທີີ່ກ າລັງເພີີ່ມຄວາມກົດດັນຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆນັັ້ນ ໄດ້ມາເຖິງຈຸດວກິິດແລ້ວ 
ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ພາກພ ັ້ນອາຊຽນ ເຊິີ່ງມັນຮຽກຮ້ອງເຖງິ ຄວາມສາມັກຄີທີີ່ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ໜັກແໜ້ນຫຼາຍກວ່າ
ເກົົ່າ ເພ ີ່ອປດິຊ່ອງຫວ່າງຂອງການພັດທະນານີັ້. 
 
ຄມສ ໄດ້ສ້າງແບບຈ າລອງ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາພາກພ ັ້ນ ເຊິີ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຄວາມເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມຫນັກໜວ່ງຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະ ຫຼາຍກວ່າ 25 ປີຜ່ານມາ ນັບຕັັ້ງແຕ່ທີີ່
ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ຄມສ. 
 
ຄ າແນະນ າຫຼາຍຂ ໍ້ ທີີ່ໄດສ້ົນທະນາກັນ ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ສາມາດນ າມາປະກອບເປັນພ ັ້ນຖານ ສ າລັບ ກົນໄກໃດໜຶີ່ງໃນ
ລະດັບພາກພ ັ້ນ ເພ ີ່ອຮັດແໜ້ນ ການສົນທະນາ ແລະ ການປະສານງານ. ການຈັດການກັບ ການບຸກລຸກຂອງມະນດຸ ແລະ 
ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ ໃຫ້ໄດຫ້ຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ ພ້ອມທັງ
ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນ ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 
 
ກອງປະຊຸມຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງນ ໍ້າ ອາຊຽນ-ຄມສ ຄັັ້ງປະຖົມມະລຶກ ໃນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນການສານຕ ໍ່ວຽກງານຈາກ ກອບການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຄມສ ເຊິີ່ງໄດ້ເຊັນກັນໃນປີ 2018. ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ບັນດາປະເທດແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ມີຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນ ທີີ່ຈະບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງປ ີ
1995 ແລະ ວິໄສທັດອາຊຽນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງນ ໍ້າ ໃຫ້ໄດພ້າຍໃນປີ 2025 ໂດຍການຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພນັ
ການຮ່ວມມ  ແລະ ການປະສານງານ. 
 
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະລຶກນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນໜກັໃສ່ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ທາງດ້ານວິຊາການ 
ລະຫວາ່ງ ບັນດາຜ ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຜ ້ຊຽ່ວຊານ ໃນອາຊຽນ. ສ າລັບ ກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີສອງ ອາຊຽນ-ຄມສ 
ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງນ ໍ້ານັັ້ນ ມີແຜນຈະຈັດຂຶັ້ນໃນປ ີ 2023 ເຊິີ່ງຈະເນັັ້ນໜກັໃສ ່ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍ ເຊິີ່ງຈະມີຫຼາຍພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົັ້າຮ່ວມ. 
 
ອາຊຽນ ແລະ ຄມສ ຈະຈດັເວທສີົນທະນາກັນໃນຕ ໍ່ຫນ້າ ເພ ີ່ອຜນັຂະຫຍາຍ ບັນດາຄ າແນະນ າອນັພົັ້ນເດັົ່ນ ທີີ່ໄດ້ຈາກກອງ
ປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ລົງສ ກ່ານປະຕິບັດງານດ້ານນະໂຍບາຍຕົວຈິງ. 
 

-ຈບົຂາ່ວ- 

 



 

 

ຂ ໍ້ມ ນສ າລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ອາຊຽນ ປະກອບດ້ວຍ ປະເທດ ບຣ ໄນ ດາຣສຸະລາມ, ກ າປ ເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟິລິບປິນ, 
ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິີ່ງເປັນປະຊາຄົມໜຶີ່ງ ທີີ່ເຕົັ້າໂຮມເຂົັ້າກນັ ເພ ີ່ອຈຸດປະສົງ ແລະ ເຈດຕະນາອັນດຽວກນັ 
ໃນການອາໃສຢ ່ໃນພາກພ ັ້ນແຫງ່ນີັ້ ດ້ວຍສັນຕພິາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ເສດຖະກິດທີີ່ຍ ນຍົງ, ຄວາມຈະເລີນຮ ຸ່ງເຮ ອງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ ແລະ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສມີ ຜົນປະໂຫຍດ, ອຸດົມ
ການ ແລະ ເປົົ້າໝາຍຂອງພາກພ ັ້ນແຫ່ງນີັ້. ຂ ໍ້ມ ນເພີັ້ມຕ ີ່ມ ສາມາດເບິີ່ງໄດ້ໃນ www.asean.org.  

 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ີ່ອການປກຶສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ລະດບັພາກພ ັ້ນ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັັ້ງຂຶ ັ້ນໃນປ ີ1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ 

ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັົ່ງກ່າວນີັ້ ເຮັດໜ້າທີີ່ເປນັກົນໄກລະດັບພາກພ ັ້ນ ເພ ີ່ອການຮ່ວມມ  ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ 
ທັງເປັນສ ນກາງຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເພ ີ່ອການພັດທະນາຢ່າງຍ ນຍົງ ໃນພາກພ ັ້ນນີັ້. 
 
ຖາ້ຕອ້ງການຂ ໍ້ມ ນເພີັ້ມຕ ີ່ມ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນກັງານປະຊາສ າພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

 
ທ່ານນາງ ມັດຕິກາ ລາຣາສະຕິ ຮາບໂຊໂຣ, ພະນກັງານປະຊາສ າພັນ 
ພະແນກປະຊາສ າພັນຊຸມຊົນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ 
ໂທລະສັບ: +62-217243372 

ອີເມວ: mustika.hapsoro@asean.org  
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