
 

ສາມາດອອກຂາ່ວໄດທ້ນັທ ີ

 

ຖາ້ມ ີສະຖານຕີດິຕາມແມນ່ໍາ້ຂອງ ຫາຼຍຂຶນ້ ຈະປກົປອ້ງປະຊາຊນົທີອ່າໄສຢູເ່ຂດລຸມ່ນໍາ້ ໄດ້
ດຂີຶນ້ກວາ່ເກົາ່ 
 
ທີແ່ຂວງຫວຼງນໍາ້ທາ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ1 ເມສາ 2022 - ມ້ືວານນີ້ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້
ເປີດສະຖານ ີ ຕິດຕາມລະດັບນໍ້າ ແຫ່ງທໍາອິດ ທ່ີຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ ຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ແຜນການລວມຂອງ ຄມສ ເພື່ອຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ ປະຊາຊົນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຜູ້
ທ່ີ ຊີວິດ ແລະ ການຫາລ້ຽງຊີບ ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້ານັ້ນ ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກ ປະລິມານນໍາ້ໄຫຼ ທ່ີປຽ່ນແປງກະທັນຫັນ ແລະ 
ຄາດການບ່ໍໄດ.້ 
 
ສະຖານຕີິດຕາມແຫ່ງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊຽງກົກ ເຊິ່ງເປນັບ້ານໜຶ່ງ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ມີຊາຍແດນຕິດ
ຈອດກັບ ປະເທດມຽນມາ ແລະ ສະຖານນແີຫ່ງນີ້ ຈະຮຽກຮອ້ງເຖິງ ການຮ່ວມມື ທ່ີ ຄມສ ໄດ້ພະຍາຍາມສົ່ງເສີມຕະຫຼອດ
ມາ. ໃນກໍລະນນີີ້, ປະເທດມຽນມາ ມີໂອກາດທ່ີຈະເກັບກໍາຂ້ໍມູນ ຮ່ວມກັນກັບ ເພືອ່ນຮ່ວມງານຝ່າຍລາວ ກ່ຽວກັບ ການ
ປ່ອຍນໍ້າ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັນ້ແລ້ວ ຂ້ໍມູນນີ້ ກໍ່ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ທ່ີອາໄສຢູເ່ຂດລຸ່ມນໍ້າ ໄດຢ້່າງໄວວາ. 
 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະຊວ່ຍພວກເຂົາ ໃຫ້ປັບຕົວໄດຢ້່າງເໝາະສົມ ເຊັ່ນວ່າ ກະສກິອນ ທ່ີວາງແຜນຈະເກັບກ່ຽວພືດຜນົ ຫຼ ື
ຊາວປະມົງ ທ່ີເພິ່ງພາອາໄສແມ່ນໍາ້ແຫ່ງນີ້ ເພື່ອຫາປາ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ.  
 
ໃນພິທີມອບ-ຮັບ ທ່ີໄດ້ຈດັຂ້ຶນໃນວັນທີ 31 ມີນາ, ທ່ານ ດຣ. ອານຸລກັ ກິດຕິຄຸນ - ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ - ໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ສະຖານນແີຫ່ງໃໝ່ນີ້ ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະບັນທຶກ ປະລິມານນໍ້າໄຫຼຈາກ ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນ
ເທິງ ເຊິ່ງໃນປະເທດຈນີ ເອີ້ນຊື່ວ່າ ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ. ແມ່ນໍ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຢູຫ່່າງຈາກສະຖານນີນີ ້ອອກໄປປະມານ 130 
ກມ. 
 
“ສະຖານຊີຽງກົກເປັນສະຖານນຕີິດຕາມຍຸດທະສາດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ອານຸລກັ. “ຖ້າຫາກມີການປຽ່ນແປງ ຍ້ອນການ
ປ່ອຍນໍ້າ, ການປດິປະຕູນໍ້າ ຫຼື ຝນົຕົກໜັກ, ພວກເຮົາຈະຮູໄ້ດ້ ເກືອບວ່າ ໃນທັນທີ. ຍ້ອນມີຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍຂ້ຶນ 
ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດ ໃຫ້ຂ້ໍມູນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ໃຫບັ້ນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ແຕ່ລະປະເທດ ແລກປຽ່ນຂ້ໍມູນກນັໃຫ້ຫາຼຍຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບ ການ
ປະຕິບັດງານຂອງເຂ່ືອນຕ່າງໆ.” 
 
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສະຖານນີຊຽງກົກ ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນ ສະຖານີຕິດຕາມ ແຫ່ງໃໝ ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ທ່ີການກໍ່ສ້າງ ເກີດ
ຄວາມຊັກຊາ້ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ ເຊິ່ງມັນໄດເ້ຮັດໃຫ້ ການຈັດສົ່ງ ເຄ່ືອງໃຊ້ ແລະ ອາໄຫຼ່ທ່ີສໍາຄັນນັ້ນ ເກີດຄວາມຊກັ
ຊ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສະຖານີຫຼາຍແຫ່ງ ແມ່ນໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຍ້ອນວ່າ 4 ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ 
ກໍ່ຄື: ກໍາປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ໃຫປ້ັບປຸງ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ໃນການ
ພະຍາກອນ ໃນພາກພືນ້ນີ້. 
 
ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວທ່ີ ປະຊາຊົນຜູ້ອາໄສຢູ່ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍກ່ັບ ປະລິມານນໍ້າໄຫຼ ທ່ີ
ປ່ຽນແປງບ່ໍປົກກະຕ ິ ທັງທ່ີເກີດຈາກການກະທໍາຂອງມະນດຸ ຫຼ ື ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ. ບ້ານຕ່າງໆ ອາດຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມ 
ກະທັນຫັນ ເຊິ່ງສ້າງຜົນສະທ້ອນຮຸນແຮງ ກັບຄອບຄົວຕ່າງໆທ່ີອາໄສຢູ່ທ່ີນັນ້. 



 
ແຕ່ປີ 2008 ເຖິງປ ີ2012, ໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງ ໂຄງການກໍສ່້າງ ລະບົບສັງເກດ ຮອບວຽນອທົຸກກະສາດ ຂອງແມ່ນໍ້າ
ຂອງ (ໂຄງການ HYCOS) ແມ່ນໄດ້ກໍສ່້າງສະຖານນີ 49 ແຫ່ງ ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອ
ວັດແທກ ປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ລະດັບນໍ້າ ຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ. ສະຖານນີ 12 ແຫ່ງ ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນແຕລ່ະປະເທດ ຄື: ກໍາປເູຈຍ
, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, 11 ແຫ່ງ ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນປະເທດໄທ ແລະ ອີກ 2 ແຫ່ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈນີ ເຊິ່ງ
ກວມເອົາເກືອບທຸກເຂດທ່ີນໍ້າໄຫຼຜ່ານ. ທຶນກໍ່ສ້າງ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ອົງການພັດທະນາປະເທດຝລັ່ງ (ອົງການ AFD). 

 

ໃນຈໍານວນ 49 ແຫ່ງນັ້ນ, 45 ແຫ່ງ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັ່ງຕ້ອງການອກີຫຼາຍແຫ່ງ. ໃນໂຄງການ HYCOS ນັນ້ 
ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດບັ ສະຖານີ ລວມທັງໝົດ 56 ແຫ່ງ ໃນໄວໆນີ້ ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຈະໄດ້
ເພີ່ມອີກ 13 ແຫ່ງ ຕາມສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ຂອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ອີກ 2 ແຫ່ງ 
ພາຍໃຕ ້ໂຄງການທົດລອງຕດິຕາມສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ຂອງ ຄມສ.  
 
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ ້ ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ, ຄມສ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ສະຖານີໃໝ່ 1 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ປົວແປງອີກ 1 
ແຫ່ງ. ສປປ ລາວ ໄດ້ປົວແປງສະຖານ ີ2 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ສ້າງໃໝ່ 2 ແຫ່ງ ເຊິ່ງຮວມທັງ ສະຖານີຊຽງກົກ. ເນື່ອງຈາກ 
ສະຖານະການໂຄວິດ ເລີ່ມຜ່ອນຄາຍລົງ, ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ ສະຖານ ີທ່ີຫາກໍສ່້າງແລ້ວໃໝ່ ໃນປະເທດໄທ 
ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. 
 
ສິ່ງທ່ີພົ້ນເດັ່ນ ກໍ່ຄືວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສະຖານຕີິດຕາມແຕ່ລະແຫງ່ນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ລະບົບ “ວັດແທກທາງໄກ” ທ່ີທັນ
ສະໄໝ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກບັ ລະດັບນໍ້າ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນ ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລານັ້ນ ທຸກໆ 15 ນາທີ: ກ່ອນອື່ນ
ໝົດ ແມ່ນຈະສົ່ງເຂ້ົາ ຖານຂ້ໍມູນສູນກາງ ຢູ່ທ່ີກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈະສົ່ງຕໍ່ໃຫ ້ບັນດາປະເທດສະມາຊກິ. 
 
ເປົ້າໝາຍ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ ປະຊາຊນົຫຼາຍລ້ານຄົນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ຍັງ
ແມ່ນເພືອ່ ໃຫ້ຂ້ໍມູນພຽງພໍ ສໍາລັບ ລັດຖະບານຂອງ 4 ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງເກີດປະໂຫຍດກັບສັງຄົມ ລຽບຕາມແຄມນໍ້າ. 
 
ໃນພິທີເປດີສະຖານີຊຽງກກົນັ້ນ, ຕາງໜ້າສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ຄມສ ຝ່າຍລາວ ທັງເປນັ ລດັຖະມົນຕຊີ່ວຍວ່າການ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງປະເທດຂອງຕົນ. 
 
“ຈາກການຕດິຕັ້ງ ແລະ ການເປດີນໍາໃຊ ້ສະຖານີເລົ່ານີ້ ໃນອານາເຂດແດນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ມັນຈະເປັນ
ການສົ່ງຂ້ໍຄວາມທ່ີວ່າ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ກໍ່ຄວນເຮັດເຊັ່ນດຽວກບັພວກເຮົາ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ບົວລະພາ. “ພວກເຮົາມາ
ເບ່ິງນໍາກັນວ່າ ມັນເກີດປະໂຫຍດຄືແນວໃດ ໃນທ່ົວທັງພາກພື້ນນີ້. ແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນແມ່ນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ, ສະນັ້ນ ສິ່ງທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ຈະກະທົບ ບ່ໍພຽງແຕປ່ະເທດນັ້ນໆ ແຕ່ມັນຈະກະທົບພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.” 
 
ຂໍ້ມນູສາໍລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການຮ່ວມມືລະດບັພາກພືນ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າ
ຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັ້ງຂ້ືຶນໃນປ ີ1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ 



ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໜ້າທ່ີເປນັກົນໄກລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ 
ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກບັ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນນີ.້ 
 
ຖາ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູເພີມ້ຕືມ່, ກະລນຸາຕດິຕໍ:່ 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນກັງານປະຊາສໍາພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມືຖື: +856-20-77779168  
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