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ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
 
ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 15 ມີນາ 2022 — ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໍ້າຂອງທ່ີສໍາຄັນ
ແຫ່ງນີ້ ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ບັນດາໂຄງການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ສະນັ້ນ ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ ຈ່ຶງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງ ແມ່ນໍ້າທ່ີໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ສໍາລບັ
ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນ້ີ. 
 
ໃນວັນນ້ີ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, 
ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງຕົນ (Achievement Report) ສໍາ
ລັບ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ປີ 2016–2020. ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຮ່ວມມື
ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນລະດັບທ່ີສູງເປັນປະຫວັດການ ຍ້ອນວ່າ ມັນເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນສໍາເລັດຂະໜາດໃຫຍ່, ການ
ປະຕິບັດງານ ທ່ີໄດ້ດໍາເນີນມາ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດສໍາຄັນ ທ່ີໄດ້ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ທ່ົວທັງພາກພ້ືນ ກ່ຽວກັບວ່າ ການ
ພັດທະນາ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ ທ່ີຮຸນແຮງເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ທັງໝົດນ້ັນ ກະທົບກັບ ອ່າງແມ່ນໍ້າ
ຂອງຕອນລຸ່ມ ຄືແນວໃດ ທັງໃນທາງດ້ານບວກ ແລະ ທາງດ້ານລົບ. 
 
ວຽກງານເລ່ົານ້ີ ໄດ້ປຸກລະດົມ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃຫ້ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆ ຢ່າງມີການປະສານງານກັນ 
ແບບທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊ່ິງຮວມທັງ ການດໍາເນີນວຽກງານກັບ 2 ປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ຢູ່ເຂດເທິງແມ່ນໍ້າ ກ່ໍຄື 
ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດມຽນມາ. ບົດລາຍງານ 174 ໜ້າ ສະບັບນ້ີ ຍັງມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ບັນດາ
ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້. ໃນຈໍານວນບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ນ້ັນ ເຊ່ິງໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບ ແຜນຍຸດທະ
ສາດຂອງ ຄມສ ປີ 2021–2025 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ປີ 2021–2030, ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ ໄດ້
ແນະນໍາວ່າ ຂ້ໍມູນທ່ີຖ່ວງທັນເວລາ ແລະ ຄວາມຮູ້ລະອຽດທາງວິທະຍາສາດ ຈະສາມາດຊ້ີນໍາ ບັນດາຜູ້ວາງແຜນ 
ແລະ ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທ່ີຕ້ອງເຮັດ ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ເພ່ືອ
ຄຸ້ມຄອງ ແ່ຼຫງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກ່າວໂດຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານ ປຣາວິດ ວົງສຸວັນ ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີ ໄດ້
ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄມສ ໃນປີ 2021. 
 
“ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມນ້ັນ ຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນມີຜົນສະທ້ອນເລິກເຊ່ິງ ຕ່ໍ
ກັບ ສະພາບການເປັນຢູ່ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ ເຊ່ິງນ້ັນເປັນບັນຫາທ້າທາຍຕ່ໍ
ເນ່ືອງອັນໜ່ຶງ ສໍາລັບ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ວົງສຸວັນ ຜູ້ທ່ີເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າ
ຂອງແຫ່ງຊາດ ປະເທດໄທ. “ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ໃນພາກພ້ືນຂອງ
ພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນທາງດ້ານ ຈໍານວນ ໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ໂຄງການ
ກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ້າ ທ່ີມີຈໍານວນເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ໃນທາງດ້ານ ກິດຈະການພັດທະນາ.” 
 



ສະນັ້ນ ຄມສ ຈ່ຶງໄດ້ທົບທວນ ກອບຕົວຊ້ີວັດຂອງຕົນ (Indicator Framework) ສໍາລັບ 5 ປັດໄຈ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຄື: ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ດ້ານການຮ່ວມມື. ຕົວຊ້ີວັດທັງໝົດເລົ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບທີ່ສົມບູນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ 
ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງ ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາ ແລະ ຍັງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂອກາດຕ່າງໆ.  
 
ບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຕົວຢ່າງເຈາະຈົງຂອງ ສູນຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມແລະໄພແຫ້ງແລ້ງພາກ
ພື້ນ ເຊ່ິງໄດ້ຂະຫຍາຍວຽກງານ ໃຫ້ໄປກວມເອົາ ການພະຍາກອນໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນປີ 2017. ນັບແຕ່ນ້ັນມາ, ຄວາມ
ສາມາດໃນການພະຍາກອນນ້ີ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າ
ແຫ່ງນີ.້ ສ່ິງທີ່ພົ້ນເດ່ັນພິເສດ ກໍ່ຄືວ່າ ການພະຍາກອນແບບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງ ການລົງເລິກ 
ສາຍພົວພັນລະດັບພາກພ້ືນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາຍພົວພັນກັບ ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ ່
ປະເທດຈີນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນອຸທົກກະສາດລະດູແລ້ງຂອງຕົນ. 
 
ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ, ອະດີດຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ສາຍພົວພັນອ່ືນໆທ່ີພົ້ນເດ່ັນ ໃນບົດນໍາ ຂອງ
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້: “ພວກເຮົາໄດ້ຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນກັບ ສູນຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງກ່ຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາ ກັບສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ.້” ການຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແລ້ວ. ປີກາຍນີ ້ ຄມສ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ເປີດກອງ
ປະຊຸມຄ້ັງປະຖົມມະເລີກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄງົຂອງນໍ້າ (Water Security Dialogue) ເພື່ອສະແຫວງຫາ ທາງ
ອອກນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີ່ເກີດຂ້ຶນໃໝ ່ຕໍ່ກັບ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງນໍ້າ. 
 
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ບັນດາປະເທດລຽບຝ່ັງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ 
ຄມສ ຢ່າງເຕັມສວ່ນ. ກ່ອນປີ 2016, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນ ເປັນຜູ້ຊ້ີນໍາ ໂດຍມີພະນັກງານ
ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍ ໃນກອງເລຂາ; ໃນປີ 2016 ຄມສ ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄົນທໍາອິດ ຈາກ
ປະເທດສະມາຊິກ ກໍ່ຄື ດຣ. ພາມ ຕວນ ພານ (Pham Tuan Phan). ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ການປະຕິຮູບການຈັດຕ້ັງ
ອົງການ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນວັນນ້ີ ກໍ່ຄືວ່າ ທີມງານທັງໝົດ ໂດຍການນໍາພາຂອງ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຜູ້ປະຈຸ
ບັນ ກໍ່ຄື ດຣ. ອານຸລັກ ກດິຕິຄຸນ ນັ້ນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ບັນດາພະນັກງານວິຊາຊີບ ຈາກ 4 ຊາດ. ໃນກອງປະຊຸມ
ສູງສຸດ ຄັ້ງທ ີ3 ຂອງ ຄມສ ໃນປີ 2018, ບໍ່ສະເພາະແຕ ່ບັນດານາຍົກລັດຖະມົນຕ ີ4 ຊາດ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນ 
ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ຄມສ ແຕ່ວ່າ ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫຄ້ໍາໝັ້ນ 
ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາ. 
 
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຈຸດພ້ົນເດັ່ນໜຶ່ງຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ 2021–2025 ກໍຄ່ື ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານຮ່ວມອ່າງນໍ້າ ເຊ່ິງ
ຕາງໜ້າໃຫ້ ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ທັງໝົດ 6 ປະເທດ. ກຸ່ມເລົ່ານ້ີ ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ
ວິຊາການ ໃຫ້ການວາງແຜນໃນທ່າບຸກ, ການຕິດຕາມແບບເຊ່ືອມສານ, ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານ
ງານ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນ້ີ. ໂດຍສານຕໍ່ຈາກ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ສານກັບ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນປະຈໍາ ແລະ ເປັນລະບົບ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມານ້ັນ, ຄມສ ຈະສືບຕໍ່ສ່ົງເສີມ ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາທາລະນະ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງ
ຫ້າວຫັນ. ການພົວພັນເຊ່ັນນ້ີ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ ການປຶກສາຫາລ ື ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ກ່ຽວກັບ ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ
ພະລັງງານນໍ້າ 3 ແຫ່ງໃໝ່. 
 
 



ຂ້ໍມູນສໍາລັບບັນນາທິການຂ່າວ:   

 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພ້ືນ ໃນ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕ້ັງຂ້ືຶນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດ
ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດ່ັັງກ່າວນ້ີ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ້ືນ ເພ່ືອການ
ຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພ່ືອການພັດທະນາ
ຢ່າງຍືນຍົງ ໃນພາກພ້ືນນ້ີ. 
 
ຖ້າຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພ້ີມຕ່ືມ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ: 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ 
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