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ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ມຸ�ງໝັ້ນສ�າງຄວາມດຸ�ນດ�ຽງລະຫວ�າງ ການພັດທະນາ ແລະ ການປົກ
ປັກຮັກສາແມ�ນ�້າຂອງ 

ໂດຍ: ທ �າ ນ  ຟ າ ມ ຕວນ  ຟ າ ນ , ຜ ູ�ອ �າ ນວຍກາ ນ  ຄະນະກ�າ ມາ ທ ິກາ ນແ ມ�ນ �້າ ຂອງສາ ກ ົນ  

ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2017, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກປາກແບ�ງ ທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ�ນ ໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງລ�າງໃຫຍ�ຕາມລ�ານ�້າ
ຂອງ ທີ່ກ�າລັງ ດ�າເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ຂອງ ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ). ຄມສ ຍາມໃດກ�
ເອົາໃຈໃສ�ຢ�າງຈິງຈັງ ໃນການດ�າເນີນຂະບວນການດ່ັງກ�າວ ເຊ່ິງຈະນ�າໄປສູ�ງການປັບປຸງ ໂຄງການໃຫ�ດີຂ້ືນ ຖ�າວ�າໂຄງການດ່ັງກ�າວ
ຫາກຖືກອະນຸມັດ ແລະ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກ�ຄື ປະກອບສ�ວນຕ�່ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນທົ່ວອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ.  

ກ�ອນອ່ືນໝົດພວກເຮົາຕ�ອງເຂ້ົາໃຈພາລະບົດບາດ ຂອງ ຄມສ ໃຫ�ຈະແຈ�ງ. ຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ແມ�ນ ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງລະຫວ�າງປະເທດ ຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ສ�າງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອຮັບໃຊ�ປະເທດສະມາຊິກ. ໂດຍອີງຕາມສັນຍາແມ�ນ�້າ 
ຂອງປີ 1995, ຄມສ ມີພາລະບົດບາດທີ ່ ຈະແຈ�ງ: “ ເປັນເວທບີ�ລິຫານເພ່ືອການຮ�ວມມືລະດັບພາກພ້ຶນ ໃນການຄຸ�ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບນ�້າ ເພ່ືອ ການພັດທະນາທີຍື່ນຍົງໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ”. ຫຼັກການຮ�ວມມື ແມ�ນມີຄວາມຈະແຈ�ງຄື: 

ການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນແມ�ນ�້າຮ�ວມກັນ, ມີຄວາມສະເໝີພາບເອກະລາດດ�ານເຂດແດນ ແລະ ອະທິປະໄຕ, ມີການປະສານ
ກົມກຽວແບບສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເທົ່າທຽມໃນດ�ານການພັດທະນາ.  

ຄມສ ບ�່ແມ�ນອົງການທີ່ມີສິດກ�ານົດໃຫ�ນ�າໃຊ�ລະບຽບການເພ່ືອຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າ.  ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ� ສ�າງຕ້ັງ ແລະ ດ�າເນີນ
ງານເປັນເວລາ 22 ປີ, ຄມສ ໄດ�ສ�າງຖານຄວາມຮູ�ທີ່ດີ,  ບັນດາລະບຽບການ, ບົດແນະນ�າ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ແມ�ນ�້າຂອງ ເຊ່ິງ
ລ�ວນແຕ�ເປັນຜົນງານທີ່ໜ�າຊ່ືນຊົມ ທຽບໃສ� ແມ�ນ�້າອ່ືນໆທີ່ພວມປະເຊີນໜ�າກັບຂ�້ຂັດແຍ�ງ ແລະ ຄວາມເຄ່ັງຕຶງ. ລະບຽບການທັງ
ຫ�າ ກ�ຄື ລະບຽບການ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຮັກສາລະດັບການໄຫຂຼອງປະລິມານນ�້າ, ຄຸນນະພາບນ�້າ, ການຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ນ�້າ, 
ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນ ແລະ ຂ�າວສານ, ແລະ ການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ໂຄງການກ�່ສ�າງພ້ຶນຖານໂຄງລ�າງແມ�ນບ�່ມີອົງການຈັດຕ້ັງໃດ
ໃນເຂດອ�າງແມ�ນ�້າອ່ືນທີ່ກ�າລັງພັດທະນາ ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ�ຄືກັນກັບ ຄມສ.  

ໜື່ງໃນຫ�າລະບຽບການນ້ີ ແມ�ນ: ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ຫຼື ທີ່ເອ້ີນເປັນທາງການວ�າ ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ການປຶກສາຫາລື
ລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ, ໄດ�ໃຫ�ໂອກາດແກ�ປະເທດສະມາຊິກໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການທີ່ຖືກນ�າສະເໜີ ຕ�່ 
ປະເທດເພ່ືອນບ�ານ ແລະ ໃນການຕົກລົງເຫັນດີກ�ຽວກັບ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ. ຂະບວນການດ່ັງກ�າວ ບ�່ແມ�ນການໃຫ�
ສິດປະເທດໃດໜຶ່ງ ຄັດຄ�ານ ຫຼື ເຫັນດີຕ�່ກັບການນ�າໃຊ� ແມ�ນ�້າ ແລະ ກ�ບ�່ແມ�ນການໃຫ�ສິດປະເທດທີ່ສະເຫນີໂຄງການ ດ�າເນີນການ
ໄດ�ເລີຍໂດຍບ�່ມີການພິຈາລະນາສິດ ແລະ ຂ�້ກັງວົນຂອງປະເທດສະມາຊິກອ່ືນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ມັນແມ�ນການດ�າເນິນການຮ�ວມກັນ. 
ຄມສ ຂ�ຢ້ັງຢືນຄືນວ�າ ຄມສ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ທັງສອງ ປະເດັນ ຢ�າງ ເທົ່າທຽມກັນ. ຂະບວນການ ແລະ ການຕົກລົງ ຂອງ ຄມສ ແມ�ນ
ຍັງຄົງສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ຢ�າງປົກກະຕິ ຍ�ອນວ�າ ປະເທດສະມິຊິກຍັງຄົງແຈ�ງ, ປຶກສາຫາລື, ແລະ ພິຈາລະນາ ທັດສະນະຈາກອີກຝ�າຍ
ຢູ� ແລະ ຈາກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງອ່ືນໆ. ຖ�າເບ່ິງຄືນ ກ�ຽວກັບ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບພາກພ້ືນຄ້ັງທ�າອິດກ�ຽວກັບ 
ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກປາກແບ�ງ, ຄມສ ໄດ�ບັນທຶກຄ�າເຫັນ ຈາກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າໄດ�
ພິຈາລະນາທັດສະນະດ່ັງກ�າວແນວໃດ ໃນບົດລາຍງານປະເມີນຜົນທາງດ�ານວິຊາການ ຊ່ຶງຈະຖືກນ�າສ່ົງ ໃຫ� ຄະນະກ�າມະການ
ຮ�ວມ.  

ໃນຂະບວນການປະເມິນຜົນທາງດ�ານວິຊາການເບ້ືອງຕ້ົນ, ຊ�ຽວຊານ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ�ບັນທກຶຫຼາຍປະເດັນ ກ�ຽວກັບ ການ
ອອກແບບ ແລະ ຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງທີ່ອາດຈະເກິດຂ້ຶນ ຈາກໂຄງການປາກແບ�ງ ລວມທັງ ການຜ�ານຂອງປາ, ການຕົກຕະກອນ 
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ໃນເຂດຕອນລຸ�ມ ແລະ ທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງສັດນ�້າ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຮູ�ວ�າບັນດາເອກະສານຫຼັກຂອງໂຄງການເປັນພຽງ ໄລຍະສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ� ແລະ ການອອກແບບຂ້ັນສຸດທ�າຍຈະໄດ�ມີການປັບປຸງ ໂດຍການສະໜອງຂ�້ມູນ ທີ່ຈະແຈ�ງ ຂອງ ລັດຖະບານ
ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ�ພັດທະນາໂຄງການ ໃນລະຫວ�າງ ການປຶກສາຫາລືຜ�ານໆມາ. 

ແນວໃດກ�ຕາມ, ພວກເຮົາຮັບຮູ�ວ�າ ລະບຽບການແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ ແມ�ນ ຂະບວນການທີ່
ເປີດກວ�າງເພ່ືອການປັບປຸງ ແລະ ນ�າອົງປະກອບດ�ານບວກໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ� ຂ້ັນຕອນດ່ັງກ�າວມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ດີຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍໆ. ຕົວຢ�າງ ກ�ລະນີ ໂຄງການ ພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສະໂຮງ ເຊ່ິງແມ�ນ ສອງໂຄງການທ�າອິດທີ່ໄດ�ຜ�ານ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ຍັງເປັນການທົດສອບ ຄວາມອາດສາມາດທາງການທູດດ�ານພະລັງງານໄຟຟ�ານ�້າຕົກຂອງ 
ຄມສ. ສ�າລັບທັງສອງກ�ລະນີແມ�ນໄດ�ມີການແລກປ�ຽນ ຂ�້ມູນ, ການດ�າເນີນການປະເມີນທາງດ�ານວິຊາການ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ແລກປ�ຽນຄວາມເຫັນ, ແລະ ຜູ�ພັດທະນາກ�ໄດ�ປະກອບຄ�າຕອບຕ�່ກັບຄ�າເຫັນກ�ຄື ນ�າເອົາບັນດາຂ�້ສະເໜ ີ ຕ�າງໆໄປພິຈາລະນາ. 
ຂະບວນການເຫຼົ່ານ້ີ ໄດ�ເພ່ີມຄຸນຄ�າ ບ�່ທາງໃດກ�ທາງໜຶ່ງ.  ແນວໃດກ�ຕາມ, ຄະນະກ�າມະການຮ�ວມ ແລະ ສະພາມົນຕີ ກ�ຍັງບ�່
ສາມາດສະຫລຸບຜົນເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ໄດ�ນ�າໃຊ� ຂະບວນການທາງການທູດເພ່ີມເຕີມ. ເຖິງແມ�ນວ�າຜົນຮັບທີ່ໄດ�ຍັງບ�່ເປັນ
ທີ່ພ�ໃຈຂອງທຸກຝ�າຍກ�ຕາມ, ແຕ�ວ�າມັນກ�ຍັງສອດຄ�ອງກັບສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງປີ 1995.  

ໃນກ�ລະນີຂອງ ໂຄງການໄຊຍະບູລີ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ໄດ�ເຮັດໃຫ�ມີການດັດແປງການອອກແບບ ເຊ່ິງລັດຖະບານ
ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ�ພັດທະນາ ໄດ�ລົງທຶນເພ່ີມຈ�ານວນມະຫາສານ. ສ�ວນກ�ລະນີໂຄງການດອນສະໂຮງ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ� ເຫັນ
ແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ການປັບປຸງຕົວຈິງ ໃນລະຫວ�າງການລົງຢ�ຽມຢາມໂຄງການໃນຕ້ົນເດືອນມັງກອນ 2017, 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ກ�າປູເຈຍ ໄດ�ສະແດງທັດສະນະບ�່ຄັດຄ�ານຕ�່ໂຄງການ. ຄຽງຄູ�ກັນນ້ີ ກ�າປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ�ເຫັນ
ດີ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຮ�ວມກັນໃນເຂດຄອນພະເພັງເຊ່ິງລວມທັງໂຄງການດອນສະໂຮງ. ການຮ�ວມມືດ່ັງກ�າວນ້ີ ສະແດງໃຫ�
ເຫັນວ�າ: ເຖິງແມ�ນວ�າຈະມີຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານ ທັດສະນະ, ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ກ�ຍັງສືບຕ�ມີ່ການ ປຶກສາຫາລື ນ�າກັນ ກ�ຽວ
ກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ກ�ຄື ການແບ�ງປັນ ຜົນປະໂຫຍດຮ�ວມກັນ.  

ກ�ລະນີທັງສອງນ້ີໄດ�ໃຫ�ບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ�າ ແລະ ຊ້ີແຈງໃຫ�ຮູ�ວ�າ ສ�ວນໃດໃນຂະບວນການດ່ັງກ�າວທີ່ຍັງສາມາດນ�າມາປັບປຸງເພ່ີມ
ຕ່ືມໄດ�. ສ່ິງທີ່ສ�າຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ ແມ�ນການສານຕ�່ ສ່ິງທີ່ປະຕິບັດໄດ�ດີແລ�ວ. ໃນຕ�່ໜ�າ ຄມສ ຈະໄດ�ດ�າເນີນການຕິດຕາມກວດກາ
ຮ�ວມກັນຊ່ຶງ ທຸກປະເທດສະມາຊິກໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ວຽກງານດ່ັງກ�າວຈະເປັນວິທີການຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຮົາຮູ�
ວ�າ ຜົນກະທົບທີ່ເຮົາຄາດຄະເນໄວ� ຈະເກິດຂ້ຶນ ຫຼື ບ�່ ແລະ ຈະແກ�ໄຂແນວໃດ.  

ສຸດທ�າຍ, ຂະບວນການ ແຈ�ງໃຫ�ຊາບ, ການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕົກລົງ ນ້ີ ບ�່ແມ�ນ ກົນໄກ ທີ່ຈະຕັດສິນວ�າໂຄງການໃດ
ດີ ຫຼື ບ�່ດີ. ຄມສ ມີຂະບວນການທີໄ່ດ�ດ�າເນີນຄຽງຄູ�ກັນກັບຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ�ວງໜ�າ ຄື “ ການວາງແຜນພັດທະນາອ�າງ” 
ຊ່ຶງ ຂະບວນການ ດ່ັງກ�າວນ້ີ ໄດ� ຜະລິດ ຜົນການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນຈ�ານວນໜຶ່ງລວມທັງ ການປະເມີນທິດທາງການ
ພັດທະນາຂອງອ�າງປີ 2011. ຈາກການ ປະເມີນຜົນກະທົບແບບສະສົມ ຂອງແຜນພັດທະນາປະເທດ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຄະເນ
ໄດ�ວ�າ ແຜນພັດທະນາເຂ່ືອນຕາມ ລ�ານ�້າຂອງລວມທັງ ໂຄງການໄຊຍະບູລີ ແລະ ປາກແບ�ງ ແມ�ນຈະສ່ົງຜົນກະທົບບ�່ຫຼາຍຕ�່
ສາມຫຼ່ຽມປາກແມ�ນ�້າຂອງເມ່ືອທຽບກັບ ໂຄງການທີ່ວາງແຜນໄວ�ໃນເຂດຕອນລຸ�ມນັບຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງໄປ. ແຕ�ວ�າ 
ຜົນກະທົບດ່ັງກ�າວແມ�ນບ�່ສາມາດປະເມີນແບບແນ�ນອນໄດ� ເນ່ືອງຈາກຍັງມີຫຼາຍ ປັດໃຈອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 
ແລະ ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຕ�າງໆ. ການສຶກສາກ�ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາແມ�ນ�້າຂອງ ທີ່ຍືນຍົງ (ຫຼື 
ເອ້ີນແບບສ້ັນໆ ວ�າ ການສືກສາຂອງສະພາມົນຕີ) ຈະຊ�ວຍປັບປຸງແຜນພັດທະນາອ�າງ ໂດຍຈະໄດ�ຮັບຜົນການສຶກສາດ່ັງກ�າວ ໃນ
ທ�າຍປີນ້ີ. ຜົນທີ່ໄດ�ຮັບຈາກການສຶກສາ ຈະຊ�ວຍສະໜັບສະໜຸນໃນການວາງແຜນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນພັດທະນາຕາມລ�ານ�້າຂອງ ໃນອະນາຄົດ.  
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ສັງລວມແລ�ວ, ຄມສ ມຸ�ງໝັ້ນໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນຢ�າງສົມບູນ ໃນການເປັນອົງການວິທະຍາສາດທີ່ສະໜອງຄ�າ
ເຫັນທາງດ�ານວິຊາການຢ�າງທ�ຽງທ�າ ແລະ ບົນພ້ືນຖານຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກການສຶກສາຄ້ົນຄ�ວາທີ່ໜັກແໜ�ນ ພ�ອມທັງ ເປັນ ເວທີລະດັບ
ພາກພ້ຶນພຽງຜູ�ດຽວເພ�ືອການປຶກສາຫາລືບັນຫາກ�ຽວກັບນ�້າ ທີ່ສາມາດຄຸ�ມຄອງ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມ ເຫັນທີ່ ແຕກຕ�າງກັນ. ພວກ
ເຮົາມຸ�ງໝັ້ນທີ່ຈະ ສືບຕ�່ປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ເພ່ືອໃຫ�ພາກສວນກ�ຽວຂ�ອງໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ປະກອບຄ�າເຫັນກ�ຄື 
ສ�າງແຜນການ ພາຍຫຼັງ ການປຶກສາຫາລືສ�າເລັດ ເພ່ືອ ຕິດຕາມ ຂ�້ສະເໜ,ີ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ 
ແລະ ການລາຍງານຕ�າງໆ.  

ຄມສ ແມ�ນນັບມ້ືກາຍເປັນອົງການທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນ ແລະ ຂາດບ�່ໄດ�ຊ່ຶງ ບ�່ມີອົງການຈັດຕ້ັງໃດທີ່ມີພາລະບົດບາດ ຄືພວກເຮົາ ແລະ
ສົມຄວນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ�າງເຕັມທີ່.  

 

 

 


