
 

 

 
 
 

เพื่อเผยแพร่ทนัท ี

 

ออสเตรเลีย เยอรมนี และสวิตเซอรแ์ลนด ์ร่วมมอบเงินราว 13 ล้านเหรียญสหรฐั เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ลุ่มแม่น ้าโขง 

 
 

นครหลวงเวยีงจนัทน์, สปป.ลาว วนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2564 – ประเทศออสเตรเลยี เยอรมนั และสวติเซอรแ์ลนด ์
ได้ให้พนัธะสญัญาร่วมกนัในการสนับสนุนงบประมาณเกอืบ 13 ล้านเหรยีญสหรฐัแก่คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง 
เพื่อสนับสนุนประเทศกมัพชูา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวยีดนาม เพื่อรบัมอืกบัความทา้ทายทีเ่กดิขึน้และปกป้อง
ระบบนิเวศของลุ่มแม่น ้าโขงใหม้คีวามเขม้แขง็ รวมถงึปรบัปรุงคุณภาพชวีติของประชากรในลุ่มน ้า 
 

การสนับสนุนดงักล่าวเป็นผลสบืเนื่องมาจากการระดมทุนสนับสนุนของหุน้ส่วนการพฒันาให้กบัคณะกรรมาธกิาร
แม่น ้าโขงเพื่อใชเ้ริม่ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ทศิทางใหม่เพื่อเอาชนะภยัคุกคาม
หลายประการทีลุ่่มน ้าโขงก าลงัเผชญิอยู่ 
 

"การสนับสนุนครัง้นี้เกดิขึน้ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม และมคีวามส าคญัต่อคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงอย่างยิง่ ในการ
ด าเนินกจิกรรมที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการพฒันาทางเศรษฐกจิ การปรบัปรุงด้านสงัคมและการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม" ดร. An Pich Hatda ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงกล่าวในระหว่างพธิกีารลง
นามในการประชุมหุน้สว่นการพฒันาอย่างไม่เป็นทางการ ในนครหลวงเวยีงจนัทน์เมื่อวนัพฤหสับดทีีผ่่านมา 

 

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรฉ์บบัใหม่ คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงจะเสรมิสรา้งความมัน่ใจว่าแผนการผลติไฟฟ้าแห่งชาติ
ฉบบัใหม่จะพจิารณาครอบคลุมแหล่งผลติไฟฟ้าที่มคีวามเป็นไปได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการพจิารณาความ
เชื่อมโยงของการพฒันาดา้นน ้า-อาหาร-พลงังาน ตลอดจนการใชพ้ลงังานลมและพลงังานแสงอาทติยร์่วมกนั และจะ
สง่เสรมิความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาค และการผนวกรวมทุกภาคสว่นในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

 

ทัง้นี้  คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงจะด าเนินการศึกษาเพื่อพิจารณาหาวิธีการประสานงาน การบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านน ้าทัว่ทัง้ลุ่มน ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจ ากัดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่ไม่พงึ
ประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ต่อแม่น ้าโขงสายประธานและประชากรในลุ่มแม่น ้าโขง 

 

คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงจะสนับสนุนการเจรจาระดบัภูมภิาคในกลุ่มประเทศลุ่มน ้า และกระชบัการมสี่วนร่วมกบั
สาธารณรฐัประชาชนจนี ตลอดจนพนัธมติรอื่น ๆ ทัว่ทัง้กลุ่มประเทศอาเซยีนและความร่วมมอืลา้นชา้ง-แม่โขง เพื่อ
ประโยชน์ของลุ่มแม่น ้าโขง 

 

การระดมทุนครัง้ใหม่จากออสเตรเลยีมมีลูค่า 5.1 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี (ประมาณ 3.8 ลา้นเหรยีญสหรฐั) ซึง่ไดร้บั
การลงนามโดย ฯพณฯ Paul Kelly เอกอคัรราชทตูออสเตรเลยีประจ า สปป. ลาว และ ดร. Hatda โดยการสนับสนุน



 

 

ดงักล่าวจะมกีรอบระยะเวลาหา้ปี ระหวา่งปี พ.ศ.2564 ถงึ พ.ศ. 2568 และเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งความร่วมมอืครัง้
ใหม่ของแม่น ้าโขง-ออสเตรเลยี 

 

“เราหวงัว่าเงนิช่วยเหลอืเหล่านี้จะช่วยใหค้ณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงและประเทศสมาชกิสามารถใชบ้รหิารจดัการน ้า
และทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งของแม่น ้าโขงอย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิจากการระบาด
ใหญ ่สรา้งความยดืหยุ่นดา้นสิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งความร่วมมอืระดบัภูมภิาค” ท่านเอกอคัรราชทตู Kelly กล่าว 

 

ท่านเอกอคัรราชทูตได้กล่าวเสรมิว่า ออสเตรเลยียงัได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพิม่เติมแก่คณะกรรมาธิการ
แม่น ้าโขงในดา้นส าคญัอื่น ๆ รวมถงึการสนับสนุนศูนยก์ารจดัการอุทกภยัและภยัแลง้ และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ของระบบขอ้มลูและระบบสารสนเทศของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง 

 

ขณะเดยีวกนั ฯพณฯ Jens Lütkenherm เอกอคัรราชทูตเยอรมนีประจ า สปป. ลาว ใหค้ ามัน่ว่าจะบรจิาคเงนิจ านวน 
3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.55 ล้านเหรยีญสหรฐั) เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ท่าน
เอกอคัรราชทตูไดก้ล่าวว่าเงนิดงักล่าวจะถูกแบ่งเพื่อใหก้ารสนับสนุนตลอดช่วงสามปีนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 โดยจะ
จดัสรรเงนิจ านวน 1.2 ลา้นดอลลาร์สหรฐัเพื่อใชก้บักลไกการระดมทุนหลกัของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ส าหรบั
เงนิสว่นทีเ่หลอืจะถูกจดัสรรเพื่อใชใ้นการสนับสนุนทางเทคนิคใหก้บัโครงการความร่วมมอืระหว่างคณะกรรมาธกิาร
แม่น ้าโขงและองคก์รความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั 

 

“เราเชื่อว่าเงินสนับสนุนนี้จะช่วยให้คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงสร้างเครือข่ายหลักในการติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์ของระบบแม่น ้าในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการพฒันาและการจดัการ
แหล่งน ้า รวมถงึส่งเสรมิความสามารถของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงในการจดัการความเสีย่งจากอุทกภยัและภยั
แลง้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้” ฯพณฯ Lütkenherm กล่าว 

 

ดา้นนาย Jean-François Cuénod ซึง่ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการระดบัภูมภิาคของหน่วยงานเพื่อการพฒันาและความ
ร่วมมือสวิส ได้ให้ค ามัน่เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินจ านวน 5.3 ล้านเหรียญสหรฐั เพื่อใช้ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรใ์หม่ของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงในช่วงหา้ปีขา้งหน้า 

 

“เราขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง ในการเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสยัทัศน์ใหม่ซึ่งมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อลุ่มน ้าโขง” นาย Cuénod กล่าว “เราหวงัว่าจะได้ร่วมงานกบัคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง 

ประเทศสมาชกิ และหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอื่น ๆ ในการขบัเคลื่อนภูมภิาคไปสู่เสน้ทางทีย่ ัง่ยนืและยดืหยุ่นมากขึน้ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไม่มใีครถูกทิง้ไวข้า้งหลงั” 
 

นาย Cuénod ได้กล่าวเสรมิอกีว่า สวติเซอร์แลนด์ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2538 และเชื่อว่าคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงมบีทบาทส าคญัในการประสานความร่วมมอืดา้นน ้าในภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขง 

 



 

 

แผนยุทธศาสตรข์องคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง พ.ศ. 2564-2568 เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบัคณะกรรมาธกิารฯ ใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ปีเพื่อการพฒันาลุ่มน ้าฉบบัใหม่ ซึ่งน าเสนอการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่
ส าหรบัลุ่มน ้าโขง การด าเนินการร่วมกนัภายใต้แผนงานหลกัทัง้สองแผนงานจะช่วยใหป้ระเทศสมาชกิลุ่มแม่น ้าโขง
สามารถจดัการกบัความท้าทายในปัจจุบนัและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยปรบัปรุงสถานภาพ
โดยรวมของลุ่มน ้าโขงในอกีทศวรรษขา้งหน้า 

 

บนัทึกบรรณาธิการ:  
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง (MRC) เป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรฐับาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมอืในระดบั
ภูมภิาคพื้นที่ลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากขอ้ตกลงแม่น ้าโขงระหว่าง กมัพูชา สปป.ลาว 
ประเทศไทย และเวยีดนาม องคก์รดงักล่าวเป็นเวทรีะดบัภูมภิาคในการเจรจาต่อรองดา้นทรพัยากรน ้า เช่นเดยีวกนั
กบัการเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูความรูใ้นดา้นการพฒันา การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างยัง่ยนืของภูมภิาค  
 

- จบ -  
 

ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ:  
คุณ Sopheak Meas, เจา้หน้าทีด่า้นสือ่สารองคก์ร (ส าหรบัสือ่มวลชน) 
ส านักงานเลขาธกิาร คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง  
อเีมล : sopheak@mrcmekong.org  
โทรศพัทม์อืถอื: +856-20-92479737 
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