
 

 

ສາມາດອອກຂ່າວໄດ້ທນັທີ   

 
ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ບັປງຸ ວທິກີານຄຸມ້ຄອງແບບກວມລວມທ ົ່ວທງັອາ່ງ
ແມນ່ ໍ້າຂອງ ເນ ື່ອງຈາກປະລມິານນ ໍ້າໄຫໃຼນລະດແູລງ້ ຈາກແມນ່ ໍ້າຂອງ ເຂ ົ້າສູທ່ະເລສາບໂຕນເລສາບ 
ໃນປະເທດກ າປເູຈຍ ຫຼຼຸດລ ງຕ ໍ່າ 
 

ທີື່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ30 ມຖິຼຸນາ 2021 — ໃນຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນນີົ້, ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິ
ການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກ ນ (ຄມສ) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປຽ່ນ ຂ ໍ້ມູນແລະຂ່າວສານ ເປັນວ ງກວ້າງ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜ ື່ງ
ຂອງຄ າແນະນ າ ເພ ື່ອປັບປຸງ ວິທກີານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.  
 
ບ ດລາຍງານສະພາບການ ທີື່ມີ 18 ໜ້ານັົ້ນ ໄດຊ້ຼຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄມສ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ 
ໃຫ້ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນພາກປະຕິບດັການ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິື່ງກວ່າເກ ົ່າ ກ່ຽວກັບ ການປຽ່ນແປງທີື່ເກດີຂ ົ້ນ
ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດ ນມານີົ້ ກ່ຽວກັບ ລກັສະນະຂອງປະລິມານນ ໍ້າໄຫ ຼຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ເພ ື່ອແກໄ້ຂຜ ນກະທ ບທີື່ອາດເກີດ
ຂ ົ້ນໄດ້ ຕ ໍ່ກັບຊຼຸມຊ ນແຄມຝັັ່ງນ ໍ້າ.  
 

“ເພ ື່ອໃຫກ້ານຄຸ້ມຄອງ ອ່າງແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີົ້ ໄດດ້ີຂ ົ້ນກວ່າເກ ົ່າ ແລະ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ ຢ່າງຈງິໃຈນັົ້ນ, ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ແລະ ປະເທດຈີນ ຄວນແຈ້ງໃຫຮູ້້ກຽ່ວກັບ ການປຽ່ນແປງຄັົ້ງໃຫຍ່ທີື່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ສ າລັບການປະຕິບັດ
ງານຂອງ ບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວນສ ົ່ງຂ ໍ້ມູນນັົ້ນ ໃຫກ້ອງເລຂາຂອງ ຄມສ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວມານີົ້ ມີຄວາມ
ສ າຄັນຫຼາຍ ໃນກ ລະນີທີື່ ການປະຕິບັດງານດັົ່ງກ່າວມານັົ້ນ ອາດສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ ລະດັບນ ໍ້າ ຂ ົ້ນແລະລ ງບ ໍ່ປົກກະຕິ,” ກ່າວໂດຍ 
ຫ ວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທ່ານ ດຣ. ອນັ ພິສ ຮັດດາ.  
 
ທ່ານຍັງໄດ້ເຊ ົ້ອເຊີນ ພາກສ່ວນອ ື່ນໆທີື່ຕດິຕາມລະດັບແມ່ນ ໍ້າຂອງນັົ້ນ ໃຫ້ປະສານງານກັນ ແລະ ກວດກາຂ ໍ້ມູນຮ່ວມກັບ 
ກອງເລຂາ ຄມສ ເພ ື່ອຮັບປະກນັວ່າ ມະຫາຊ ນ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນຢ່າງເໝາະສ ມ. 
 

ໂດຍອີງຕາມ ລະບຽບການຂອງ ຄມສ ວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາປະລມິານນ ໍ້າໄຫຼ ຕາມລ ານ ໍ້າຂອງ (PMFM), ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ມີພັນທະທີື່ຕ້ອງ “ສ ົ່ງເສີມ ປະລິມານນ ໍ້າໄຫກຼັບເຂ ົ້າ ແມ່ນ ໍ້າໂຕນເລສາບ ຕາມທ າມະຊາດ ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບ
ໄດ້ ໃນລະດູຝນົ” ແລະ ປ້ອງກນັປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼສູງສດຸ ທີື່ເກີດຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ທີື່ອາດຈະບ ໍ່ເກີດຂ ົ້ນຕາມທ າ
ມະຊາດ ໃນລະດູຝົນ. 

 
ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດປ້ະເມີນ ສະພາບການທາງອຸທ ກກະສາດ-ອຸຕຸນິຍ ມ ໃນໄລຍະລະດແູລ້ງຂອງປີ 2020-2021 ເຊິື່ງ
ກວມເອ າໄລຍະເວລາແຕ່ເດ ອນພະຈກິ 2020 - ເດ ອນພ ດສະພາ 2021 ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງ ການຂ ົ້ນ-ລ ງຂອງ
ລະດັບນ ໍ້າ ໃນຕອນເທິງຂອງ ລ ານ ໍ້າຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນປະເທດໄທ ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ ລິມາດນ ໍ້າ
ທີື່ເກັບກກັໄວ້ໃນ ທະເລສາບໂຕນເລສາບ ມີໜ້ອຍລ ງ.  
 

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf


 

 

ປະລິມານນ ໍ້າຝົນໃນຊ່ວງເດ ອນເມສາ-ພ ດສະພາຂອງປີນີົ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດເປັນປະຫວດັການ ຖ້າທຽບໃສ່ຊ່ວງ
ເດ ອນດັົ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະ 18 ປີຜ່ານມາ. ປະລິມານນ ໍ້າຝນົດັົ່ງກ່າວນີົ້ ຕ ກລ ງຫຼາຍໃນຕອນກາງ ຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ ຂ ງເຂດປະເທດໄທ ແລະ ທາງພາກເໜ ອຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ. ແຕ່ວ່າໂດຍລວມແລວ້, ປະລິມາດນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າ
ແຫ່ງນີົ້ ບ ໍ່ໄດເ້ພີື່ມຂ ົ້ນຫຼາຍ. 
 
ຜ ນກະທ ບຈາກເຂ ື່ອນຜະລດິໄຟຟາ້  
 
ລະດັບນ ໍ້າທີື່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນການປະຕິບັດງານຂອງ ບັນດາເຂ ື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງນັົ້ນ ໄດ້
ສ ບຕ ໍ່ມາຈ ນຮອດປີ 2021. ບ ດລາຍງານນີົ້ ໄດໃ້ຫ້ຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ ອາດກະທ ບກັບ ການເດີນເຮ ອ, 
ລະບ ບນິເວດຂອງແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄ ງຂອງຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້ານີົ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ມັນຈ າເປນັຕ້ອງໄດ້ສ ກສາເພີື່ມຕ ື່ມ 
ເພ ື່ອເຈາະຈີົ້ມເບິື່ງ ປະເພດແລະຂອບເຂດຂອງຜ ນກະທ ບນັົ້ນ.  
 
ສອດຄ່ອງກັບກ ລະນີທີື່ເກີດຂ ົ້ນ ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດ້ໃຫຮູ້້ວ່າ ການປ່ອຍນ ໍ້າອອກຈາກ 
ເຂ ື່ອນກກັເກັບນ ໍ້ານັົ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼໃນລະດູແລ້ງ ເພີື່ມສູງຂ ົ້ນກວ່າຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວ ສ າລັບລະດູແລງ້ 
ແລະ ໄດ້ມີຜ ນສະທ້ອນ ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລ ບ. ປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼໃນລະດແູລ້ງ ທີື່ເພີື່ມຂ ົ້ນນັົ້ນ ອາດຈະເກີດປະໂຫຍດ
ກັບ ການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ການເດີນເຮ ອ ແລະ ການສະກດັກັົ້ນ ການຊ ມເຂ ົ້າຂອງນ ໍ້າທະເລ ໃນເຂດສາມລຽ່ມປາກ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 
  
ໂດຍລວມແລ້ວ ປະລິມານນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃນໄລຍະ 5 ເດ ອນຕ ົ້ນປີ 2021 ນັົ້ນ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວ 
ຍ ກເວັົ້ນແຕ່ ເດ ອນທັນວາ 2020 ເຊິື່ງປະລິມານນ ໍ້າໄຫ ຼໃນລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບ ຄ່າສະເລ່ຍປກົກະຕິ. ແຕ່ວ່າ
ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນຕ ົ້ນຂອງລະດູແລ້ງນັົ້ນ, ບັນດາເຂ ື່ອນຜະລດິໄຟຟ້າ ໄດກ້ັກເກັບປະລິມານນ ໍ້າໄວ້
ຈ ນເຖິງຕ ົ້ນລະດູຝົນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ໄດ້ເກີດຂ ົ້ນອກີຄັົ້ງໜ ື່ງ ໃນເວລາໃກ້ຕອນຕ ົ້ນຂອງລະດູຝົນ ໃນເວລາທີື່ ມີການກກັເກັບ
ປະລິມານນ ໍ້າຈາກ ຝົນຫ່າຕ ົ້ນໆ ເພ ື່ອຕ ື່ມເຕັມບັນດາອ່າງເກັບນ ໍ້າ ຕາມແມ່ນ ໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຕາມສາຂາແມ່ນ ໍ້າ ໃນອ່າງ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.  
 
ປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼທີື່ຫຼຼຸດລ ງ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃນລະດູຝົນຂອງປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼເຂ ົ້າ
ທະເລສາບໂຕນເລສາບ ແລະ ພ ົ້ນທີື່ນ ໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການໃນ ທະເລສາບໂຕນເລຊັບນັົ້ນ ຫຼຼຸດລ ງ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ 
ປະຊາກອນຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ ເພິື່ງພາອາໄສເປັນບ່ອນລຽ້ງຊບີຂອງພວກເຂ າ. ໂດຍອີງຕາມບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້, ສິື່ງ
ດັົ່ງກ່າວມານີົ້ ໄດ້ເຮັດໃຫເ້ກີດຜ ນກະທ ບຮນຸແຮງ ຕ ໍ່ກັບການຜະລິດກະສິກ າ, ຄວາມສ ມດູນທາງນິເວດ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຂອງຕະກອນ ທີື່ອດຸ ມສ ມບູນດວ້ຍແຮ່ທາດ ຫຼຼຸດລ ງ ແລະ ຍັງກະທ ບກັບ ການຂ ນສ ົ່ງ ພ້ອມທັງ ການຫາປາຂອງຄ ວເຮ ອນ
ຕ່າງໆ ໃນເຂດທະເລສາບໂຕນເລສາບ ກ ໍ່ຫຼຼຸດລ ງ.  
 
ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ແນະນ າໃຫ້ ດ າເນນີການສ ກສາລະອຽດເພີື່ມຕ ື່ມ ກຽ່ວກັບ ລກັສະນະຂອງ ການປ່ຽນແປງລະດັບນ ໍ້າ 
ໂດຍນ າໃຊ ້ສະຖານນຕີິດຕາມນ ໍ້າ ທີື່ຫາກ ໍ່ໄດ້ຕິດຕັົ້ງໃໝ່ໆ  ຢູ່ບ້ານຊຽງກ ກ ໃນຕອນເທິງຂອງເມ ອງຊຽງແສນ ແລະ ຢູ່ບ້ານ
ປາກຮຸ່ງ ໃນຕອນລຸ່ມຂອງເຂ ື່ອນໄຊຍະບູລີ ເຊິື່ງວ່າ ສະຖານນີທັງໝ ດນັົ້ນ ແມ່ນຕັົ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ບ ດລາຍງານສະບັບ
ນີົ້ ຍັງໄດແ້ນະນ າວ່າ ການດ າເນນີການສ ກສາເພີື່ມຕ ື່ມ ກຽ່ວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ການກກັເກັບນ ໍ້າ ໃນທ ົ່ວທັງອ່າງນ ໍ້າແຫ່ງນີົ້ 
ອາດເຮດັໃຫ້ ການປະຕິບັດງານຂອງ ບັນດາປະເທດຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້າ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ ົ້ນ ພ້ອມທັງຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜ ນກະທ ບຮຸນ
ແຮງທີື່ອາດເກີດຂ ົ້ນກັບຊຼຸມຊ ນ. 
 



 

 

 
ສະຖານະການສ າລບັ ລະດຝູນົ 2021  
 
ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ມູນຈາກ ອ ງການບ ລິຫານມະຫາສະໝດຸ ແລະ ຊັົ້ນບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ (ສະຫະລັດອາເມລກິາ) ແລະ ສນູ
ພະຍາກອນອາກາດໄລຍະກາງແຫ່ງເອີຣ ບ, ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດ້ລະບຸເຖິງ ປະລິມານນ ໍ້າຝນົ ທີື່ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ
ເດ ອນມິຖຼຸນາ ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັ ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ 2019 ແລະ ປ ີ2020.  
 
ແຕ່ຄາດວ່າ ສະພາບການທີື່ແຫ້ງແລ້ງກວ່າປກົກະຕິ ຈະເກີດຂ ົ້ນໃນເດ ອນກ ລະກ ດ ແລະ ເດ ອນສງິຫາ ໃນບາງພາກຂອງ
ອ່າງແມ່ນ ໍ້ານີົ້. ປະເທດກ າປເູຈຍ, ເຂດເນີນສູງໃນພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ອາດ
ຈະໄດຮ້ັບ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕ ິໃນເດ ອນກ ລະກ ດນີົ້.  
 
ຂ ໍ້ມນູສ າລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອ ງການຈັດຕັົ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປກຶສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ລະດບັພາກພ ົ້ນ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັົ້ງຂ  ົ້ນໃນປ ີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ 

ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອ ງການດັັົ່ງກ່າວນີົ້ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນກ ນໄກລະດັບພາກພ ົ້ນ ເພ ື່ອການຮວ່ມມ  ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ 
ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເພ ື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍ ນຍ ງ ໃນພາກພ ົ້ນນີົ້. 
 

- ຈ ບ -  

 
ຖາ້ຕອ້ງການຂ ໍ້ມນູເພີົ້ມຕ ື່ມ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່: 
 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນກັງານປະຊາສ າພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກ ນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  
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