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ການຮວ່ມມ ືດາ້ນນ າ ້ສະອາດ ລະຫວາ່ງ ອົດສະຕຣາລ-ີສປປ ລາວ  

 

ເທັກໂນໂລຍີ ແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເຂ້ົາກັບການ

ນ າໃຊ້ ຢູ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຊ ່ງຊ່ວຍ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ການພັດທະນາ ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ

ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ນ ້າສະອາດ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ  ຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ການລິເລ່ີມໂຄງການນ າ ້ສະອາດ, ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນ າຂອງ ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ (Abundant Water) ເປັນອົງ

ການທີ່ບ ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ, ເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນການບ ລິຫານ 

ນ ້າສະອາດ ແລະ ມີສຸຂະອະນາໄມ ຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ດີຂ້ືນກ່ວາເກ່ົາ, ພ້ອມນ້ີ ຍັງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານ

ວັດທະນະທ າ ດ້ານການຄ້ົນຄ້ົວາແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນຕ ່ກັບອຸດ

ສາຫະກ າເຄ່ືອງປັ້ນດິນເຜົາລາວ. 

 

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ ່ນ າເອົາ ເຄ່ືອງກ່ັນຕອງນ ້າ ຂອງ ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ທີເ່ຮັດມາຈາກ ໝ ້ດິນເຜົາ, ເຊ່ິງຜະ

ລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດໝ  ້ທີ່ເປັນເຜ່ົາພື້ນເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຄື ່ອງກ່ັນຕອງນ ້າດ່ັງກ່າວ ສາມາດກ າຈັດ ພະຍາດຕິດຕ ່ທີ່

ມາກັບນ າ ້ ເຊ່ັນ ຖອກທ້ອງຂີຮ້າກ, ກະເພາະ ແລະ ລ າໄສ້ອອ່ນຕິດເຊ້ືອ, ຖອກທ້ອງໂດຍການຕິດເຊ້ືອຈາກຄ ເລີຣາ ແລະ

ໄຂ້ລ າໃສ້. 

 

ພະຍາດທັງຫຼາຍເຫ ົຼ ່ານ້ີ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານ ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່

ບັນດາປະເທດທີ່ກ າລັງພັດທະນາ. 

 

ອຸປະກອນກ່ັນຕອງນ າ ້ໂດຍໃຊ້ໝ ້ດິນເຜົາແບບປະຖົມປະຖານ ຊ ່ງຜະລິດຈາກວັດສະດຸທ າມະຊາດທີຫ່າໄດ້ງ່າຍ ເຊ່ັນ 

ເມັດກາເຟ ແລະ ດິນເຜົາ, ໂດຍການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກພື້ນເມືອງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ ້ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຖືກສະເໜີ 

ຊ່ືໃຫ້ໄດ້ຮັບ ລາງວັນ ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 

 

ພະນະທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຕັກໂນໂລຍີ ການ

ກ່ັນຕອງແບບປະຖົມປະຖານ ຂອງ ອົງການ  ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຜະລິດແລະສະໜອງ ນ າ ້ດ່ືມທີ່

ສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນຫາຼຍໆແຫງ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ່ວ່າ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ດ່ັງກາ່ວນ້ີມີໂອກາດ ທີ່ຈະເຂ້ົາເຖິງ ຊຸມຊົນ ຫຼາຍໆແຫ່ງ ເພາະ

ວ່າຫຼາຍໆພາກສ່ວນໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າແລະຜົນດີຂອງອຸປະກອນ ດ່ັງກ່າວນ້ີ. 

 



 

 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ່ອີກວ່າ “ໂດຍການຮ່ວມມ ືກັບບັນດາ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີມີຄຸນນະພາບ ເຊ່ັນ ອົງການ 

ກອງທ ນສ າລັບເດັກ (Child Fund), ອົງການ ເຮເວຕາດສ໌ (Helvetas), ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (Participatory 

Development Training Centre), ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແລະສ່ິງແວດລ້ອມ (Community 

Development and Environment Association), ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຊ່ວຍສະກັດກ້ັນວົງຈອນ

ຂອງ ພະຍາດ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ເກດີມາຈາກ ພະຍາດຕິດຕ ່ທີ່ມາກັບນ າ ້.” 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ່ວ່າ “ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ ອຸປະກອນກ່ັນຕອງນ າ ້ ທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸລາຄາ

ຖືກ ແລະ ຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນນ້ີ, ໝາຍຄວາມວ່າເປັນເທັກໂນໂລຍີ ທີສ່າມາດຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດທີຫ່່າງ

ໃກສອກຫຼີກ, ຊ ່ງມັນເໝາະສົມຫຼາຍສ າລັບ ສປປ ລາວ.”  

 

ທ່ານ ຄຣິດ ມາດສຕາກຣີໂອ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ກອງທ ນສ າລັບເດັກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ (Child Fund) ໄດ້ກ່າວວ່າ 

ອົງການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບ ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ ນ ່ງປ ີເພື່ອເຮັດ

ໂຄງການທົດລອງ ອຸປະກອນກ່ັນຕອງນ າ ້ ຢູ່ຫຼາຍໆໂຮງຮຽນ ຂອງເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 

ທ່ານ ມາດສຕາກຣີໂອ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າວ່າ “ເຄ່ືອງກ່ັນຕອງນ າ ້ ໄດ້ມີບົດບາດສ າຄັນຫຼາຍ ໃນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້

ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ນ າ ້ດ່ືມສະອາດຢູ່ໂຮງຮຽນ.” 

 

“ອົງການ ກອງທ ນສ າລັບເດັກ ແລະ ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ສ ກສາໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກການ

ຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນ້ີ ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ພັດທະນາ ແບບຢ່າງ ທີ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຊມຸຊົນອ່ືນໆທີ່

ທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.” 

 

ວິສະວະກອນ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງ ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ, ທ່ານ ຊັນນ້ີ ຟ ຊີດທ໌, ໄດ້ກ່າວວ່າ 

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາ 6 ປີ, ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີຈ່ະຂະຫຍາຍ ການໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ຊຸມຊົນອ່ືນໆ. 

 

ທ່ານ ຟ ຊີດທ໌, ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ “ວີທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮາົ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ,້ ຄວາມ ຊ ານານ

ງານ, ການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ້ົາການ, ເຊ່ິງເປັນການເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການນ າ

ໃຊ້ເທກັໂນໂລຍີດ່ັງກ່າວຢ່າງຕ ່ເນື່ອງ.”  

 

“ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຜະລິດໝ ້ດິນ ຢູ່ຂ້ັນບ້ານກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີ ກ່ັນ

ຕອງນ າ ້ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ວທິີ ເຮັດທຸລະກິດການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ.” 

 

ທ່ານ ຟ ຊີດທ໌, ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ “ພວກເຮົາກ າລັງພັດທະນາ ຕົວຢ່າງ ໃນການຂະຫຍາຍ ໂຄງການທີ່ມີຕ້ົນທ ນຕ ່າ ເພື່ອ

ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໝົດທຸກຄົນ, ຢູ່ທົ່ວທກຸບ່ອນຂອງໂລກ, ໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງເທັກໂນໂລຍີ 

ອຸປະກອນກ່ັນຕອງນ າ ້ທີເຮັດດ້ວຍໝ ້ດິນເຜົານ້ີ, ຊ ່ງພວກເຂົາກ ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ນ າ ້ດ່ືມທີ່ປອດໄພ ເຊ່ັນ

ດຽວກັນ.” 



 

 

 

ອົງການ ນ າ ້ດ່ືມອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຮັບທ ນຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ ໂຣທາຣີ ອົດສະຕຣາລີ (Rotary Australia) ແລະ ຜູ້

ບ ລິຈາກທ ນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ. 

 

ສ າລັບຂ ມູ້ນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາເບ່ິງ ໄດ້ທີ ່ເວັບໄຊ www.abundantwater.org 

 

ສອບຖາມຂ ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ືມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  021 353 800 ຕ ່ 125, ມືຖື 020 2223 8299 

 

 

http://www.abundantwater.org/

