
 
ສາມາດອອກຂ່າວໄດທ້ນັທີ 

 
ຄມສ ເປີດຕວົ ການແຂ່ງຂນັຮອບພເິສດ ຂອງນອ້ງນກັຮຽນ ເພື່ ອສາ້ງເຕກັໂນໂລຊ ີສະໄຫມໃຫມ່ 
ສໍາລບັ ແມ່ນໍາ້ຂອງ 
 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2022 — ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍາ້ຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດເ້ປີດ

ຕົວ ການແຂ່ງຂັນຮອບພິເສດ ທີ່ ທາ້ທາຍ ບັນດານອ້ງໆນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນຂົງເຂດພາກພືນ້ນີ ້ ໃຫອ້ອກແບບ 

ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ຄຸມ້ຄ່າ ແລະ ຍືນຍົງ ເພ່ືອຕິດຕາມ ລະດັບແມ່ນໍາ້ຂອງ, ປະລິມານນໍາ້ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບນໍາ້. 

 

ການແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີຕິດຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ຂອງ ຄມສ ຄັງ້ປະຖົມມະລຶກນີ ້ ມີເປ້ົາໝາຍເລັງໃສ່ ບັນດາ

ນອ້ງໆນັກຮຽນ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ ມີຫົວຄິດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ ສຸດ ຈາກ 1 ໃນ 15 ມະຫາວິທະ 

ຍາໄລ ທີ່ ໄດຄັ້ດເລືອກໄວກ່້ອນແລວ້ ໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ເພ່ືອຊ່ວຍປົກປ້ອງ ເສັນ້ເລືອດແຫ່ງຊີວິດ ຂອງ

ຄອບຄົວຊາວປະມົງ ແລະ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ຫຼາຍລາ້ນຄອບຄົວ. 

 

ຄມສ ມີສະຖານນີຢູ່ແລວ້ ປະມານ 250 ສະຖານນີ ທີ່ ຕິດຕາມດາ້ນ ອຸທົກກະສາດ, ປະລິມານນໍາ້ຝົນ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ, 

ຄວາມອຸດົມສົມບູນດາ້ນນິເວດ, ການປະມົງ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ ທີ່ ກະທົບກັບ ແມ່ນໍາ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ 

ສ່ຽງໃຕ.້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ກ່າວມານີ ້ ເພ່ິງພາ ອຸປະກອນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງມັກຈະມີລາຄາແພງ 

ແລະ ບາງຄັງ້ກໍ່ ບ່ໍທັນສະໄໝ. 

 

ແນ່ນອນວ່າ ຄມສ ເຫັນໄດເ້ຖິງຄຸນຄ່າຂອງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຂອງຕົນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຫົວໜາ້ກອງເລຂາ 

ຄມສ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ໄດເ້ວົາ້ວ່າ ວິທີການໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເພ່ືອແກໄ້ຂບັນຫານັນ້ ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ, ຈະ

ພັດທະນາ ຄວາມຊໍານານໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫເ້ກີດປະໂຫຍດອ່ືນໆ ເຊ່ັນວ່າ ການປູກຈິດສໍານຶກທີ່ ວ່າ ພົນລະ 

ເມືອງແມ່ນໍາ້ຂອງ ສາມາດແກໄ້ຂບັນຫາຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງໄດ ້ ດວ້ຍນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ. 

 

“ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະກະຕຸນ້ບັນດາໄວໜຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫບັ້ນລຸທ່າແຮງທີ່ ແທຈິ້ງຂອງພວກເຂົາ ແລະ 

ໃຫຄໍ້າຕອບທີ່ ສາ້ງສັນ ເຊ່ິງຈະແກໄ້ຂບັນຫາທາ້ທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ ລົບກວນພວກເຮົາຢູ່” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ກິດຕິຄຸນ. “ມັນ

ຮອດເວລາແລວ້ທີ່ ພວກທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາ ຈະຕອ້ງພິສູດໃຫເ້ຫັນວ່າ ພວກເຮົາເອງສາມາດພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່

ມັກຈະຖືກສາ້ງຂຶນ້ມາ ໄກຕົວພວກເຮົາ. ພວກທ່ານຈະແປກໃຈວ່າ ພວກທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫລວງຫ ລາຍ ຄື

ແນວໃດ: ເພ່ືອຕົວຂອງພວກທ່ານເອງ, ເພ່ືອມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກທ່ານ, ເພ່ືອສັງຄົມຂອງພວກທ່ານ ແລະ ເພ່ືອ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ ທີ່ ເປັນແມ່ນໍາ້ພຽງໜ່ຶງດຽວ”. 

 

ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນຄັງ້ນີ,້ ໜາ້ວຽກເຈາະຈົງ ກໍ່ ແມ່ນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັນເຊີວັ້ດແທກທາງໄກ ທີ່ ຈະວັດແທກ 

4 ປະເພດແຍກກັນຕ່າງຫາກ ຄື: ລະດັບນໍາ້, ປະລິມານນໍາ້, ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້. ເຊັນເຊີດ່ັ້ງກ່າວນັ້ນ 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ແມ່ນຈະຕິດຕັງ້ຢູ່ ສະຖານນີແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ຢູ່ກາງແຈງ້ ແຄມຝ່ັງນໍາ້ ເຊ່ິງວ່າ ປົກກະຕິແລວ້ ຈະຢູ່ໃນ

ເຂດພືນ້ທີ່ ກະສິກໍາ. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຄວນອອກແບບ ສະຖານນີໃດໜ່ຶງ ທີ່ ເໝາະສົມສໍາລັບ ພືນ້ທີ່ ດິນ, ຈຸດທີ່ ຕັງ້, 



ສະພາບອາກາດ ແລະ ການໃຊງ້ານ ຂອງຕົນເອງ, ນໍາໃຊພ້ະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ສາມາດເກັບກໍາ ແລະ ສ່ົງຂໍ ້ມູນ

ວັດແທກທາງໄກ ຈາກສະຖານນີ ເຖິງເຊີເວີ ້ ໃນເວລາຕົວຈິງ. 

 

ຜົນງານທີ່ ຈະຊະນະການແຂ່ງຂັນນັນ້ ແມ່ນຈະຕັດສິນຕາມ ຄວາມຖືກຕອ້ງ, ຄວາມທົນ, ຄວາມຄຸມ້ຄ່າ ແລະ ນະວັດຕະ

ກໍາຂອງຜົນງານນັນ້. 

 

ການແຂ່ງຂັນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນເປີດກວາ້ງສໍາລັບ ນັກຮຽນວິທະຍາໄລ ຫຼື ນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ ຮຽນຢູ່ໃນ 15 

ມະຫາວິທະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມງານ ຕັງ້ຢູ່ໃນ 4 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄມສ ຄື: ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມ 

 

ນັກຮຽນ ອາດຈະເຂົາ້ແຂ່ງຂັນ ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນທີມ ພາຍໃຕກ້ານຊີນໍ້າຂອງ ອາຈານທີ່ ປຶກສາ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງພວກ

ເຂົາ. ມະຫາວິທະຍາໄລໜ່ຶງ ສາມາດສະເຫນີຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ໄດພ້ຽງແຕ່ 1 ທີມ ຈາກທັງຫມົດ 4 ປະເພດການແຂ່ງຂັນ, 

ສະນັນ້ ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຈະຕອ້ງລະບຸຕົວ ຜູສ້ະໝັກ ຫລື ທີມ ທີ່ ມີບົດສະເໜີ ທີ່ ໜັກແໜນ້ ແລະ ໂດດເດ່ັນ ທີ່ ສຸດ. 

ຫຼັງຈາກນັນ້ ຜູສ້ະໝັກ ຈະຖືກເຊີນໄປ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ເພ່ືອນໍາສະເໜີ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ຕ່ໍໜາ້

ບັນດາກໍາມະການຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ. ໂຄງການທີ່ ຖືກຍອມຮັບ ແຕ່ລະໂຄງການນັນ້ ຈະໄດຮັ້ບທຶນ 800 ໂດລາ

ສະຫະລັດ ເພ່ືອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພັດທະນາ ຕົນ້ແບບຂອງພວກເຂົາ. 

 

ໃນທາ້ຍເດືອນມີນາ ປີ 2023, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ຈະນໍາສະເໜີ ຕົນ້ແບບຂອງພວກເຂົາ ຕ່ໍໜາ້ຄະນະກໍາມະການ

ສາກົນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊ່ິງວ່າ ຄະນະດ່ັງກ່າວ ຈະຄັດເລືອກເອົາ 4 ທີມຊະນະເລີດ ກໍ່ ຄື ໜ່ຶງທີມ ສໍາລັບແຕ່ລະ

ປະເພດ. ຜູຊ້ະນະ ຈະໄດຮັ້ບຫຼາຍກວ່າເງນິລາງວັນ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດ ກໍ່ ຄືວ່າ ພວກເຂົາຈະຖືກເຊີນໄປທີ່  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພ່ືອນໍາສະເໜີ ໂຄງການຂອງພວກເຂົາ ໃນເດືອນເມສາ 2023 ຕ່ໍໜາ້ບັນດາປະມຸກລັດ ໃນລະດັບ

ພາກພືນ້ ແລະ ບັນດາການນໍາຂັນ້ສູງອ່ືນໆ ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັງ້ທີ 4 (4th MRC 

Summit) ແລະ ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ ທີ່ ຈະຈັດຂືນ້ກ່ອນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ. 

 

ຫຼັງຈາກນັນ້ ຜູຊ້ະນະ ຈະເຮັດວຽກກັບ ຄມສ ເພ່ືອຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຂົາ ໃຫປ້ະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ. 

 

ຂໍມູ້ນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ວິທີສະໝັກ, ສາມາດເຂົາ້ເບ່ິງໄດທ້ີ່ ນີ:້
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/articles-and-stories/new-story-mrc-university-
competition 
 

ຂໍມ້ ູນສໍາລບັບນັນາທິການຂ່າວ:   

 

ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັງ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພືນ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍ ້າ

ຂອງຕອນລຸ່ມ. ສາ້ງຕັງ້ຂືຶນ້ໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ  

ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດ່ັັງກ່າວນີ ້ ເຮັດໜາ້ທີ່ ເປັນກົນໄກລະດັບພາກພືນ້ ເພ່ືອການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນໍາ້ ແລະ 

ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ເພ່ືອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ໃນພາກພືນ້ນີ.້ 

 

https://www.mrcmekong.org/news-and-events/articles-and-stories/new-story-mrc-university-competition
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/articles-and-stories/new-story-mrc-university-competition


-ຈົບ-   

 

ຖ້າຕອ້ງການຂໍມ້ ູນເພີ້ມຕື່ ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັກສາການ ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ 

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍາ້ຂອງສາກົນ 

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມືຖ:ື +856-20-77779168  
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