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Facebook ร่ วมกับคณะกรรมาธิการแม่ นํ้าโขงสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับอุทกภัยและภัย
แล้งในแม่ นํ้าโขง
ฮานอย, เวียดนาม / เวียงจันทน์ , สปป.ลาว, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – Facebook และสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ
โขง (MRC) ในวันนี้ได้เปิ ดตัวโครงการริ เริ่ มความร่ วมมือเพื่อแจ้งเตือนภัยนํ้าท่วมล่วงหน้าและข้อมูลการติดตามภัยแล้งแก่
ชุมชนและรัฐบาลในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
ความร่ วมมือครั้งแรกในลักษณะนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู ้แก่ประชาชนทัว่ ไปใน 4 ประเทศสมาชิกของ
คณะกรรมาธิก ารแม่น้ ําโขง ได้แก่ กัมพูชา, สปป. ลาว, ไทยและเวียดนาม เกี่ ยวกับระบบข้อมูลนํ้าท่วมและภัยแล้งของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง และเพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถให้กบั เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบดิจิทลั ออนไลน์
ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564
“ที่ Facebook เรามองหาวิธี ใหม่ ๆ เพื่อ สนับสนุ นความพยายามในการพัฒนาในภู มิภาคนี้ อ ยู่เ สมอ ด้ว ยชุ ดเครื่ อ งมือ ที่
สนับสนุนชุมชนในการเตรี ยมรับมือ, ตอบสนองและฟื้ นฟูจากภัยพิบตั ิรวมถึงสร้างความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์เหล่านี้ เรา
ยินดีที่จะร่ วมมือกับคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง เพื่อให้ผคู ้ นนับล้านในภูมิภาคนี้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น เพื่ อ ให้พ วกเขาเตรี ยมรั บ มื อ กับ วิก ฤตได้ดียิ่ ง ขึ้น ” คุ ณ Shanti Alexander, Asia-Pacific Community Affairs
Manager ของ Facebook กล่าว
ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ, ความยากจนและภัยพิบตั ิในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมาได้เห็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงจากภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นถึง 250% ในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุ นแรงที่สุดโดยมีความสูญเสี ยอยู่ที่ประมาณ 52,400 ล้าน
ดอลลาร์
คณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงคาดการณ์ว่าแม้ว่านํ้าท่วมตามฤดูกาลจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายแก่ภูมิภาค แต่ค่าความ
เสียหายเฉลี่ยต่อปี ของนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างนี้อยู่ที่ประมาณ 60-70 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยเพียงแค่เฉพาะกัมพูชาและ
เวียดนามคิดเป็ นสัดส่วนถึงโดยประมาณ 2 ใน 3 ของความเสียหายจากนํ้าท่วมทั้งปี ของภูมิภาคแม่น้ าํ โขง
การศึกษาล่าสุดของคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง ยังแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ภยั แล้งในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างมีความถี่และความ
รุ นแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มนี้จ ะยังคงดําเนิ นต่อไป ลุ่มนํ้านี้ยงั เสี่ ยงต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มเติมซึ่งรวมถึงอุณหภูมิเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้จะสู งขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียสภายในปี
พ.ศ. 2573
“ เราเล็งเห็นความสําคัญอย่างยิ่งในการให้ขอ้ มูลระดับนํ้าที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือแก่ประเทศและชุมชนในลุ่มนํ้าโขงที่
ประสบกับอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงสภาพอากาศที่เ ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อ ให้พวกเขาดําเนิ นการได้ทันเวลาเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรื อลดความเสี่ ยงและเตรี ยมการรับมือได้มีประสิ ทธิภาพ ” ดร. Anoulak Kittikhoun, MRCS Chief Strategy and
Partnership Officer ของ สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขงกล่าว
MRC ได้ติดตั้งสถานีอุทกวิทยา 22 แห่งตามร่ องนํ้าหลักของแม่น้ าํ โขงในส่ วนของลุ่มแม่น้ ําโขงตอนล่าง เพื่อติดตามและ
รวบรวมข้อมูลระดับนํ้าในแม่น้ าํ และปริ มาณนํ้าฝน ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกป้อนเข้าสู่ ระบบพยากรณ์น้ ําท่วมและภัยแล้งใน
แม่น้ าํ โขง ระบบนี้จะให้ขอ้ มูลระดับนํ้าในแม่น้ าํ ในแต่ละวันรวมถึงการแจ้งเตือนนํ้าท่วมและการพยากรณ์ภยั แล้งตลอดทั้งปี
แก่สาธารณะและรัฐบาล ระบบนี้จะอธิบายผ่านวิดีโอภาพเคลื่อนไหว 3 มิติซ่ึ งจะแชร์บนแพลตฟอร์มของ Facebook เพื่อ
เข้าถึงชุมชนทัว่ ทั้งภูมิภาค
นอกจากนี้ Facebook จะฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เ กี่ยวข้องจากประเทศสมาชิก ของคณะกรรมาธิการแม่น้ ําโขงทั้งสี่ ประเทศ
เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือดิจิทลั ต่างๆในการสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบตั ิ ซึ่งจะ
รวมถึงการฝึ กอบรมเกี่ยวกับแผนทีแ่ สดงความหนาแน่นประชากรของ Facebook ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคนิคแสดงภาพ
ทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทัน สมัย ในการรวมชุ ด ข้อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยต่อ สาธารณะและในเชิ ง พาณิ ช ย์เ ข้ากับ ความสามารถด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ของ Facebook แผนทีน่ ้ ีมีรายละเอียดมากกว่าแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ถึงสามเท่า
ข้อมูลสําหรับบรรณาธิการ:
เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการแม่น้ าํ โขง: เป็ นองค์การร่ วมมือระหว่างรัฐบาล สําหรับการเจรจาและความร่ วมมือระดับภูมิภาคใน
ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าํ โขงอย่างยัง่ ยืน
ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์การทําหน้าที่เป็ นช่องทางการทูตเรื่ องนํ้าและเป็ นศูนย์กลางความรู ้
ทางการบริ หารจัดการนํ้า เพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืนในภูมิภาค
เกี่ยวกับ Facebook: ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 พันธกิจของ Facebook คือการให้พลังแก่ผูค้ นในการสร้างชุมชนและทําให้โลกมี
ความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผูค้ นใช้แอปและเทคโนโลยีของ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวค้นหาชุมชนและ
ขยายธุรกิจ
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