
 
ສາມາດອອກຂ�າວໄດ�ທັນທ ີ
 
ເວທີປະຊມຸເປີດກວ�າງ ຂອງ ຄມສ ເພື່ອສົນທະນາກ�ຽວກັບ ບັນຫາທ�າທາຍຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກຮ�ວມກນັ 
 
ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2022 — ໃນໄວໆນີ ້ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງ
ສາກົນ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງລະດັບພາກພືນ້ ຄັ້ງທີ 13 ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຄມສ ຈະບ�່ພຽງແຕ� 
ໃຫ�ຂ�້ມູນໃໝ�ໆ  ກ�ຽວກັບ ບັນດາໂຄງການພະລງັງານທາງນ�້າ ລຽບຕາມແມ�ນ�້າ ທີ່ໃຫຍ�ທີສຸ່ດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ ເທົ່າ
ນັ້ນ ແຕ�ຍັງຈະສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງ ການຮ�ວມມືອນັເລິກເຊິ່ງກັບ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ຜູ�ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ເພືອ່ຮັກສາຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫ� ຄອບຄົວປະມົງ ແລະ ຄອບຄົວກະສິກອນ ຫຼາຍລ�ານຄອບຄົວ ໃນແມ�ນ�້າຂອງ. 
  
ກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທ ີ 12-13 ທັນວານີ້ ແມ�ນຈະໄດ�ຈັດຂຶນ້ທີ ່ ນະຄອນໂຮຈິມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈະຖ�າຍ
ທອດອອນລາຍ ໄປພ�ອມໆກັນ. ງານໜຶ່ງວັນເຄິ່ງນີ ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ�ປຶກສາຫາລ ືບັນຫາທ�າທາຍຫາຼຍຢ�າງ ທີອ່�າງແມ�ນ�້າ
ແຫ�ງນີ້ ກ�າລັງປະສົບພົບພ�ຢູ້� ພ�ອມທັງ ສະເໜີທາງອອກຕ�າງໆ ນັບຈາກການສ�າງຄວາມສົມດູນດ�ານ ການຂະຫຍາຍຕວົ
ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ�າ້ ໄປຈົນເຖງິ ການຫ�ດຜ�ອນຜນົກະທບົໃດໜຶງ່ ຕ�່ກັບ
ລະບບົນິເວດ ຫຼື ຕ�່ກັບ ຊຸມຊນົແຄມຝັ່ງນ�້າ ແລະ ການຮັບມືກັບ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ ແລະ ເກີດຈາກການ
ປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ. 
  
ບັນດາຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ບ�ພ່ຽງແຕ�ຈະໄດ�ຮັບຟັງຂ�້ມູນໃໝ�ໆ  ກ�ຽວກັບ ບັນດາເຂື່ອນພະລັງງານທາງນ�້າ ລຽບຕາມແມ�ນ�້າຂອງເທົ່າ
ນັ້ນ ແຕ�ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດ ແລກປ�ຽນມຸມມອງ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັນຕ�າງໆ ນ�າອກີ. ນອກຈາກນັ້ນແລ�ວ, 
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສງັຄົມ ກ�່ກ�າລັງຮ�ວມກັນ ກ�ານດົ ວາລະຂອງກອງປະຊຸມວນັທີສອງ ເຊິງ່ນັ້ນເປັນສນັຍານສະແດງໃຫ�
ເຫັນວ�າ ບັນດາອງົການຈັດຕັ້ງເຫລົ່ານີ້ໄດ�ປະກອບສ�ວນຫລາຍຂື້ນ ໃນການກ�ານົດບູລິມະສິດຕ�າງໆຂອງ ຄມສ. ນອກຈາກ
ນັ້ນແລ�ວ ມັນກ�ຍ່ັງສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນເຖິງ ຄວາມມຸ�ງຫວັງຂອງ ຄມສ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ� ໃຫ�ໄດ�ຮັບຄ�າຄດິເຫັນທີ່
ກວ�າງຂວາງທີ່ສຸດ ແລະ ລົງເລິກການຮ�ວມມືກັບ ບນັດາອົງການຈັດຕັງ້ສັງຄົມ, ກ�າວໂດຍ ຫົວໜ�າກອງເລຂາ ຄມສ ທ�ານ 
ດຣ. ອານລຸກັ ກິດຕຄິຸນ. 
  
“ທ�ານຄນົດຽວ ບ�ສ່າມາດເຮັດໃຫ�ດີຂຶນ້ໄດ� ແຕ�ຕ�ອງຮ�ວມກັນ,” ກ�າວໂດຍທ�ານ ອານລຸກັ. “ແມ�ນ�າ້ຂອງ ເປັນຂອງທຸກຄນົ
, ສະນັ້ນ ມັນເປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ�ວມກັນ ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຕ�ອງບ�່ພຽງແຕ� ພດັທະນາແມ�ນ�້າແຫ�ງນີ ້ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ�
ຕ�ອງປົກປ�ອງມັນນ�າອີກ”. 
  
ງານທີ່ມີຊື່ວ�າ “ທາງອອກທີສ່�າງຂຶ້ນມາຮ�ວມກັນ ສ�າລັບອ�າງແມ�ນ�້າທີ່ອຸດົມສົມບູນ” ເປັນງານທີ່ເປັນສ�ວນໜຶງ່ຂອງ 
ພາລະກິດຂອງ ຄມສ ເພືອ່ໃຫ�ອົງການລະຫວ�າງລັດຖະບານນີ ້ - ເຊິ່ງປະກອບດ�ວຍ ປະເທດກ�າປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, 
ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ - ໄດ�ເຮັດໜ�າທີ່ເປນັ “ສນູກາງຄວາມຮູ�” ທີ່ໂປ�ງໃສ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ� ກົນໄກ “ການທດູທາງນ�້າ”. 
  
ນອກຈາກ ບັນດາພະນັກງານຂອງ ຄມສ ແລະ ບນັດາຜູ�ຕາງໜ�າລັດຖະບານ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ�ວມໃນ ກອງປະຊຸມພາກສ�ວນ
ກ�ຽວຂ�ອງລະດັບພາກພື້ນ ຄັ້ງທ ີ 13 ນີ້ແລ�ວ, ບັນດາຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມອື່ນໆ ກ�ຈ່ະປະກອບດ�ວຍ ບນັດາຜູ�ພດັທະນາໂຄງການ
ພະລງັງານທາງນ�້າ, ຄູ�ຮ�ວມງານສາກົນ, ນັກຄົ້ນຄວ�າ, ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ບ�ສ່ັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຜູ�ຕາງໜ�າຊຸມ
ຊົນແຄມຝັ່ງນ�້າ. 
  



ເຖິງແມ�ນວ�າ ໃນໄລຍະຜ�ານມານັ້ນ ຄມສ ອາດຈະຖືກເບິ່ງວ�າເປັນ “ຝ�າຍກົງກັນຂ�າມ” ແຕ�ວ�າ ໃນຊຸມປີຜ�ານມານີ້ ຄມສ 
ໄດ�ພະຍາຍາມ ສ�າງພືນ້ທີ່ເພືອ່ ສ�າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດຽວກັນ, ໃຫ�ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເຂົ້າມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ສຽງໃນທຸກໆດ�ານ. 
  
ທ�ານ ອານຸລັກ ສືບຕ�່ກ�າວອີກວ�າ: “ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ສຶກຕືນ່ເຕັ້ນ ທີຈ່ະໄດ�ເປດີກວ�າງການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງເລິກເຊິ່ງກວ�າເກ່ົາ”. 
“ພວກເຮາົຮບັຮູ�ເຖງິ ຄວາມຈ�າເປັນໃນການສ�າງ ຄວາມເຊື່ອໝັນ້ ແລະ ຄວາມໄວ�ວາງໃຈ ຍ�ອນວ�າພວກທ�ານ ຈະບ�່
ສາມາດເຮັດວຽກຮ�ວມກັນໄດ� ຖ�າຫາກບ�່ມີຄວາມເຊື່ອໝັນ້ກັນ ແລະ ບ�່ເຂົ້າໃຈເຖງິບັນຫາທ�າທາຍ ທີ່ແຕ�ລະຝ�າຍປະສົບ
ພົບພ�ຢູ້�. ຫຼັງຈາກນັນ້ ກ�່ເຮດັວຽກຮ�ວມກັນ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາທ�າທາຍເລົ່ານັ້ນ ສ�າລັບແມ�ນ�້າພຽງໜຶງ່ດຽວຂອງພວກ
ເຮົາ”. 
  
ໃນຈ�ານວນລາຍການວາລະກອງປະຊຸມ ທີສ່�າຄັນນັນ້ ກ�່ແມ�ນເພືອ່ໃຫ� ບັນດາຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ ໄດ�ຮບັຮູ�ກ�ຽວກັບ 
ຜົນໄດ�ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນຈ�ານວນໜຶ່ງ ຈາກ “ບົດສຶກສາຮ�ວມ” ທີສ່�າຄັນ ລະຫວ�າງ ຄມສ ແລະ ສນູກາງການຮ�ວມມືດ�ານນ�າ້ 
ແມ�ນ�້າລ�ານຊ�າງ-ແມ�ນ�້າຂອງ ຕາງໜ�າໃຫ� 6 ປະເທດແຄມຝັ່ງ ແມ�ນ�້າຂອງ-ແມ�ນ�້າລ�ານຊ�າງ. ບົດສກຶສາຮ�ວມ ສະບັບນີ້ ໄດ�
ເປີດຕົວເຜີຍແຜ�ໃນເດອືນມິຖຸນາ ໃນລະຫວ�າງ ກອງປະຊຸມພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງລະດບັພາກພືນ້ ຄັ້ງທີ 12 ໂດຍມີເປົ້າ 
ໝາຍເພື່ອສ�າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ�ຽວກັບ ຮູບແບບການໄຫຂຼອງນ�າ້ ທີ່ກ�າລັງປ�ຽນໄປ ອັນເນືອ່ງມາຈາກ ສະພາບອາກາດ 
ແລະ ການພດັທະນາ, ພ�ອມທັງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການແລກປ�ຽນຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບ ຜນົກະທົບຈາກ ການປະຕບິັດງານໃນອ�າງ
ເກັບນ�້າ ຕ�່ກັບ ປະລິມານນ�າ້ໄຫໃຼນແມ�ນ�້າຂອງ, ການປ�ອຍນ�້າ ແລະ ຄນຸນະພາບນ�້າ, ແລະເພື່ອຊອກຫາທາງອອກ ເພືອ່
ຫ�ດຜ�ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ຜົນກະທົບນັ້ນ. ຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວນີ້ ຍັງສາມາດນ�າໃຊ�ເພືອ່ການແຈ�ງເຕືອນລ�ວງໜ�າ ໃຫ�ບນັດາ
ປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນຕ�າງໆ ໃນເຂດລຸ�ມນ�້າ ເຊິ່ງຈະຊ�ວຍພວກເຂົາ ໃຫ�ສາມາດວາງແຜນໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ການປ�ຽນແປງ
ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເພື່ອສວຍໃຊ�ໂອກາດໃດໜຶ່ງ. 
  
ຫົວຂ�ອ້ື່ນໆໃນວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ ້ຈະປະກອບດ�ວຍ: ເຄືອຂ�າຍຕິດຕາມແມ�ນ�້າຫຼກັ ຂອງ ຄມສ ເຮັດວຽກຄແືນວໃດ 
ເພື່ອປົກປ�ອງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແມ�ນ�້າຂອງ; ຂ�້ມູນໃໝ�ໆ ກ�ຽວກັບ ໂຄງການພະລັງງານທາງນ�້າ ຫຼາຍແຫ�ງ 
ເຊິ່ງຮວມທັງ ໂຄງການດອນສະໂຮງ, ໂຄງການຊະນະຄາມ, ໂຄງການເຊກອງ A ແລະ ໂຄງການພູງອຍ ທີ່ຫາກ�່ສະເໜີຂຶນ້
ມາ; ການພດັທະນາພະລງັງານທາງນ�້າ ກະທົບຄືແນວໃດ ຕ�່ກັບການປະມົງ ແລະ ການຫາລ�ຽງຊີວິດ ເຊິງ່ຮວມທັງ ມາດ
ຕະການຫ�ດຜ�ອນ, ແຫຼ່ງລາຍຮບັທາງເລືອກ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆຂອງ “ການໃຊ�ຊວີິດຢ�າງຍືນຍງົ”; ແລະ ເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຮ�ວມງານລະຫວ�າງ ຄມສ, ອົງການຈດັຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊນົ. ເວົ້າສະເພາະແລ�ວ ກ�່
ແມ�ນການເຮັດແນວໃດ ເພືອ່ເຮດັໃຫ� ການຕັດສນິໃຈ ມີສ�ວນຮ�ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບບນັດາໂຄງການຕ�າງໆ ທີ່ເຈາະຈງົໃນທາງ
ດ�ານ ການສົ່ງເສີມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. 
  
ບັນດາຜູ�ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ�ວມ ສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ�ທີ:່  
https://forms.gle/7BCj7zEphsjXaAHK7 
 
ການລົງທະບຽນ ຈະປິດໃນວັນທ ີ2 ທັນວານີ້. ມີການຊ�ວຍເຫຼອືທາງດ�ານການເງນິ ຈ�ານວນໜ�ອຍໜຶ່ງ ໃຫ�ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ທີ່
ມີຄວາມຈ�າເປັນຢ�າງຈະແຈ�ງ. ບນັດາຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຍງັສາມາດເບິ່ງຖ�າຍທອດສົດ ກອງປະຊຸມພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງລະດບັ
ພາກພື້ນ ຄັງ້ທີ 13 ນີ້ ໃນທຸກໆຊ�ອງທາງສັງຄົມອອນລາຍຂອງ ຄມສ: ເຟສ�ບຸກ, ທະວດີເຕີ້, ລິ໋ງອິນ ແລະ ຢທູູບ. 
 
 
 
 
 



ຂ�້ມູນສ�າລບັບນັນາທິການຂ�າວ:   
 
ຄມສ ແມ�ນອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ�າງລດັຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ�ວມມືລະດບັພາກພື້ນ ໃນອ�າງແມ�ນ�້າ
ຂອງຕອນລຸ�ມ. ສ�າງຕັ້ງຂຶື້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ ລະຫວ�າງ ປະເທດກ�າປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ 
ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ�າວນີ້ ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການຮ�ວມມື ກ�ຽວກັບນ�້າ ແລະ 
ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ� ກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າ ເພື່ອການພັດທະນາຢ�າງຍນືຍົງ ໃນພາກພື້ນນີ້. 
 
-ຈົບ-  
 
ຖ�າຕ�ອງການຂ�ມູ້ນເພ້ີມຕືມ່, ກະລຸນາຕດິຕ�່: 
ທ�ານ ໂສພຽກ ແມ, ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ, ຮັກສາການ ພະນັກງານປະຊາສ�າພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ມືຖື: +856-20-77779168  
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