
 
 
 
 
 

ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ຈັດພີມ ຜນົການສຶກສາສາມບົດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການຄ ້ມ
ຄອງນໍໍ້າຂາ້ມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສາມປະເທດແມ່ນໍໍ້າຂອງ, ແລະ ມີປ ໍ້ໍ້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບ ໂຄງການ
ຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍດາ້ນການຄ ້ມຄອງນໍໍ້າຂາ້ມຊາຍແດນ 5 ໂຄງການ. 
 

ປ ໍ້ມຈດັພມິໃໝ:່ ຄວາມທາ້ທາຍຕໍໍ່ການຄ ມ້ຄອງແມນ່ໍໍ້າຂອງ ເພ ໍ່ອການ
ວາງແຜນການຮວ່ມມ  
 

 
 
ວນັທ ີ28 ກນັຍາ ປ ີ2017  ທີໍ່ນະຄອນຫລວງວຽວຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ – ຜົນການສກຶສາໃໝ່ກ່ຽວກັບສິໍ່ງກີດຂວາງ
ຕໍໍ່ການຮັບປະກັນການຄ ້ມຄອງນໍໍ້າແບບຍ ນຍົງໃນແມ່ນໍໍ້າ ຄົໍ້ນພົບວ່າ: ການຫາປາເພ ໍ່ອຫາລາຍໄດ້, ການກໍໍ່ສ້າງພ ໍ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງທາງນໍໍ້າທີໍ່ບໍໍ່ມີການປະສານກັນ, ແລະ ການຕິດຕາມ ກໍຄ  ການແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບນໍໍ້າ ທີໍ່ບໍໍ່ພຽງພ ໍ ແມ່ນ
ຄວາມທ້າທາຍຫ ັກທີໍ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍາລັງປະເຊີນ ໃນການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າທີໍ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຂອງຕົນ ໃນແມ່ນໍໍ້າຂອງ.   
 
ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງສາມບົດລາຍງານ ຈາກ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ 
ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນແມ່ນໍໍ້າຂອງແບບປະສົມ



ປະສານ (M-IWRMP) ໄດ້ສະຫລ ບວ່າ: ການເພີໍ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມ ເພ ໍ່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ
ການກໍໍ່ສ້າງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງນໍໍ້າ ແລະ ບັນຫາທາງນໍໍ້າອ ໍ່ນໆ ຕ້ອງເປັນບ ລິມະສິດສໍາລັບປະເທດເຫ ົໍ່ານີໍ້. 
 
ທ່ານ ອັນ ພີ ຮັດດາ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ຄມສ ກ່າວວ່າ “ການຄ ້ມຄອງນໍໍ້າທີໍ່ມີຄ່າມະຫາສານໃນແມ່ນໍໍ້າຂອງ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ໍ່ນໆ ແມ່ນມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການຮ່ວມມ ໃນພາກພ ໍ້ນ. ທັງສາມ
ປະເທດຕ້ອງເພີໍ່ມທະວີ ການຮ່ວມມ ເພ ໍ່ອກໍານົດ ແລະ ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການແກໄ້ຂ, ການກະກຽມແຜນການ
ຮ່ວມມ  ແລະ ກົນໄກການຄ ້ມຄອງ ເພ ໍ່ອຮັບມ ກັບສິໍ່ງທ້າທາຍທີໍ່ກໍາລັງພົບພໍໍ້”. 
 
ຈັດພີມໃນຕົໍ້ນເດ ອນກັນຍາ, ໜຶໍ່ງໃນບົດລາຍງານຮ່ວມລະຫວ່າງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ທົບທວນ ບັນຫາ
ການຄ ້ມຄອງການປະມົງໃນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ເຊກອງ ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ບົດລາຍງານດັໍ່ງກ່າວ
ໄດ້ກໍານົດ ສິໍ່ງກີດຂວາງຫ ັກ ທີໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຄ : ການຫາປາເພ ໍ່ອຜົນປະໂຫຍດ, ການຊ ດໂຊມຂອງທີໍ່ຢູ່ອາ
ໃສ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນ ກໍຄ  ຂໍໍ້ມູນການປະມົງ ທີໍ່ບໍໍ່ພຽງພ ໍເປັນຕົໍ້ນ. 
 
ບົດລາຍງານຮ່ວມອີກສະບັບໜຶໍ່ງລະຫວ່າງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັໍ້ນໜັກໃສ່ ການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນເຂດປາກແມ່ນໍໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງສອງຊາຍແດນ. ບັນຫາທີໍ່ຄົໍ້ນພົບລວມມີ ການຂາດແຜນຍ ດທະ
ສາດການຄ ້ມຄອງການຄວມຄ ມໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມລະຫວ່າງຊາຍແດນ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ
ພ ໍ້ນຖານທາງນໍໍ້າທີໍ່ບໍໍ່ມີການປະສານງານກັນ ແລະ ຕາຂ່າຍຕິດຕາມຄ ນນະພາບ ອ ຕ , ອ ທົກ ແລະ ຄ ນນະພາບນໍໍ້າ 
ຍັງຈໍາກັດ. 
  
ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນ ອ່າງແມ່ນໍໍ້າເຊສານ ແລະ ເຊປ໋ອກ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່າວ
ວ່າ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນການໄຫ ຂອງນໍໍ້າທີໍ່ບໍໍ່ພຽງພ,ໍ ການຂາດ ກົນໄກການພະຍາກອນ ແລະ ການເຕ ອນ
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ມາດຕະການຫລ ດຜ່ອນເພ ໍ່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານທາງນໍໍ້າທີໍ່ຈໍາ
ກັດ ລ້ວນແຕ ່ເປັນສິໍ່ງກີດຂວາງຕໍໍ່ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນອ່າງ. 
 
ບົດລາຍງານເຫ ົໍ່ານີໍ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການທົບທວນດ້ານເອກະສານ, ການປຶກສາຫາລ  ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບຊາດ 
ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ກໍຄ  ການເຮັດບົດສໍາຫ ວດພາກສະໜາມ. ບົດລາຍງານເຫ ົໍ່ານັໍ້ນກໍຍັງມີຄໍາແນະນໍາດ້ານຍ ດທະສາດ, 
ລວມທັງການເພີໍ່ມທະວີການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ແລະ ກະຈາຍອໍານາດພາຍໃຕ້ກົນໄກການຮ່ວມມ  ເພ ໍ່ອແກ້ໄຂ ສິໍ່ງທ້າ
ທາຍຕ່າງໆທີໍ່ໄດ້ກໍານົດມາ. 
 
ສ ບຕໍໍ່ຈາກ ການສ ກສາເຫ ົໍ່ານີໍ້, ບັນດາປະເທດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບສອງຝ່າຍ ເພ ໍ່ອສ້າງໂຄງການຮ່ວມໃນການ
ແກ້ໄຂບາງບັນຫາ. 
 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນຈາກ ທະນາຄານໂລກ, ໂຄງການ M-IWRMP ຂອງ ຄມສ ຈະສ ບຕໍໍ່
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທາງນໍໍ້າ
ແບບຍ ນຍົງ ກໍຄ  ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບັນດາຊ ມຊົນທີໍ່ອາໃສຢູ່ຕາມແຄມນໍໍ້າ. 
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ການເຜຍີແຜ ່ປ ໍ້ມຂໍໍ້ມນູກ່ຽວກບັ ການຮວ່ມມ ສອງຝາ່ຍລະຫວາ່ງ
ບັນດາປະເທດແມ່ນໍໍ້າຂອງ 
 
ຄມສ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປຶໍ້ມນ້ອຍ ຫົວຂໍໍ້ ການສົນທະນາຂ້າມຊາຍແດນ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບ
ປະສົມປະສານ ທີໍ່ສະເໜີ ພາບລວມກ່ຽວກັບ ຫ້າໂຄງການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ທີໍ່ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສີໍ່ປະເທດແມ່ນໍໍ້າ
ຂອງ ເພ ໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນອ່າງແມ່ນໍໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ.  
 

 
ໃນຈໍານວນບໍໍ່ພໍເທົໍ່າໃດໜ້າ, ດ້ວຍການໃຊ້ພາສາທີໍ່ເຂົໍ້ໍ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມີຮູບພາບ, ປຶໍ້ໍ້ມນ້ອຍ ໄດ້ ອະທິບາຍ ຈ ດສ ມ
ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ອອກແບບມາເພ ໍ່ອສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ການຮ່ວມມ ໃນພາກພ ໍ້ນ ເພ ໍ່ອການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ໍ່ນໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະ ປາ, ດິນທາມ, ປາກແມ່ນໍໍ້າ, ທະເລສາບ 
ແລະ ອ່າງແມ່ນໍໍ້າ, ໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
 
ປ ໍ້ໍ້ມດັໍ່ງກ່າວໄດ້ເນັໍ້ນໃສ ່ສິໍ່ງທ້າທາຍທີໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ ການຂະຫຍາຍ ຕົວເມ ອງ, 
ການພັດທະນາພ ໍ້ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ຊ ມຊົນແຄມນໍໍ້າ ແລະ ຂ້າມ
ຊາຍແດນ. ປຶໍ້ມດັໍ່ງກ່າວຍັງຮັບຮູ້ວ່າ ທັງສີໍ່ປະເທດຈະມີວິທີການ ແລະ ສ້າງຫ າຍເຄ ໍ່ອງມ ເພ ໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັໍ່ງກ່າວ, 
ແຕ່ກໍຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍ ການສົນທະນາຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການລິເລີໍ່ມການຮ່ວມມ  ພາຍໃຕ້ກອບຂອງ
ບັນດາໂຄງການ.  
 
 
 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/mekong-integrated-water-resources-management-project/transboundary-projects-under-the-m-iwrmp/mekong-iwrmp-transboundary-project-data-sheet/


ປ ໍ້ມນ້ອຍນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ, ໝາກຜົນຂອງໂຄງການທີໍ່ໄດ້ຮັບຮອດປະຈ ບັນ, ແລະ ບາດກ້າວໃນການຮັບມ ກັບສິໍ່ງ
ທ້າທາຍຕ່າງໆທີໍ່ບັນດາປະເທດສາມາດປະຕິບັດ, ລວມທັງ ການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ການສັງລວມບັນດາ
ບົດຮຽນຈາກໂຄງການເຂົໍ້ໍ້າໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 
 
ໂດຍການະສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນຈາກທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ M-IWRMP ຄມສ, ປະຈ ບັນນີໍ້ 
ປຶໍ້ມນ້ອຍ ມີສອງພາສາ ອັງກິດ ແລະ ໄທ ເຊິໍ່ງຈະຕາມດ້ວຍພາສາ ຂະແມ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນມໍໍ່ໆນີໍ້. ຈະມີ
ການພິມ ແລະ ແຈກຢາຍເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນລະດັບພາກພ ໍ້ໍ້ີນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຕະຫ ອດເຖິງ ມວນຊົນກໍຄ 
ພໍໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.  
 
 
-ຈົບ- 
ລາຍລະອຽດເພີໍ່ມເຕີມ, ກະລ ນາຕິດຕໍໍ່ 
ຄະນະສ ໍ່ສານປະຊາສໍາພັນ, ກອງເລຂາ ຄມສ 
ອີເມວ: mrcmedia@mrcmekong.org 

ໂທລະສັບ: +856 21 263 263 
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