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ໄພແຫງ້ແລງ້ສບືຕ ໍ່ກະທບົປະເທດແມນ່ ໍ້າຂອງ ສຽ່ງຕ ໍ່ກບັການຜະລດິຜນົລະປກູ ແລະ ການຂາດແຄນນ ໍ້າ 
 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, 19 ພະຈກິ 2019  – ຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເຕືອນ ປະເທດໃນອາ່ງ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມອາດຈະປະເຊນີໄພແຫ້ງແລ້ງຮ ນແຮງ ເຖງິ ຮ ນແຮງຫລາຍ ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະນີັ້ ໄປຈົນເຖິງເດືອນມັງກອນ ປີ 2020. 
ປະເທດໄທ ແລະ ກ າປູເຈຍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກກວາ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
 

ການວິເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນຕາມຂ ໍ້ມູນຂອງ ຄມສ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງເກີດຈາກຝົນທີີ່ຕົກຢ່າງບ ໍ່ພຽງພ ໃນລະດູຝົນ ພ້ອມກັບຝົນມ 
ລະສ ມທີີ່ຕົກຊາ້ ແລະ ຢ ດຕົກໄວກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ສະພາວະແອວນິນໂຍທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອ ນຫະພູມສູງ ແລະ ການລະເຫີຍອາຍສູງ. 
 

ຕາມປົກກະຕິໃນແຕ່ລະປີ ຝົນມ ລະສ ມເລີີ່ມຕົກຕັັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ຈົນເຖິງ ເດືອນຕ ລາ ແຕ່ວາ່ ໃນປີນີັ້ັ້ ຝົນມ ລະສ ມດັັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເລີີ່ມຕົກຊາ້ ສອງອາທິດ ແລະ ເຊົາຕົກໄວກອ່ນກ ານົດສາມອາທດິ 
 

ດຣ ລ າ ຮ ງ ຊັນ, ຫົວຫນ້າສູນຄ ້ມຄອງໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງພາກພືັ້ນ ເຊິີ່ງເປັນຫົວຫນ້າການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາ່ວວ່າ: 
 “ສະພາວະອາກາດແຫ້ງແລງ້ຍາວນານໃນປີນີັ້ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຜົນລະປູກ. ຖ້າການແຫ້ງແລງ້

ດັັ່ງກ່າວຍງັສືບຕ ໍ່ ບນັຫາການຂາດແຄນນ ໍ້າໃຊ້ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ”  
 

ໂດຍວິເຄາະສະພາບສາມເດືອນໃນຕ ໍ່ຫນ້າ, ການວິເຄາະໄດ້ເບິີ່ງທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ລະດັບການເກີດໄພແຫ້ງແລງ້ ແລະ 
ປະລມິານຝົນຕົກ ໂດຍປຽບທຽບກັບຂ ໍ້ມູນທີີ່ມມີາກ່ອນນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ ດັດຊະນີປະລິມານນ ໍ້າຝົນມາດຕະຖານ (standardized 

precipitation index), ລະດັບຄວາມແຫ້ງແລງ້ຂອງຫນ້າດິນຊັັ້ນເທິງ ຫ  ືເອີັ້ນວ່າ ດັດຊະນິີຄວາມແຫ້ງແລ້ງລວມ (combined 

drought index) ໃນສີີ່ປະເທດສະມາຊກິອງົການແມ່ນ ໍ້າຂອງ: ສປປ ລາວ, ກ າປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
 

ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມຈະປະເຊີນກັບ ໄພແຫ້ງແລງ້ຈາກສະພາບອາກາດ ກ ຄ ືສະພາບທີີ່
ອາກາດແຫ້ງແລງ້ປົກຄ ມພາກສ່ວນໃດຫນຶີ່ງໃນຊ່ວງເວລາໃດຫນຶີ່ງ ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້ກະສິກ າ ກ ຄື ສະພາບທີີ່ຜົນລະປ ກອາດໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບ. 
 

ໃນໄລຍະອາທິດທ ີສາມ ແລະ ສີີ່ ຂອງເດືອນພະຈິກ, ພືັ້ນທີີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ສະພາບ
ແຫ້ງແລ້ງຄາດວ່າຈະເພີີ່ມທະວີຫນັກຂືັ້ນຕອນເດືອນທັນວາ ຫາ ຕົັ້ນເດືອນມັງກອນ 2020, ພືັ້ນທີີ່ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງອາ່ງຈະມີຝົນ
ຫນ້ອຍຫ ືບ ໍ່ມີເລຍີ. ທາງພາກເຫນືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເຫນືອຂອງໄທປະກອບດ້ວຍ ຊຽງໃຫມ່, ເລີຍ, ຫນອງບົວລ າພ , 
ອ ດອນທານີ, ຂອນແກ່ນ, ໄຊຍະພູມ, ສະກົນນະຄອນ, ນະຄອນລາດຊະສີມາ, ບ ລລີ າ, ມະຫາສາລະຄາມ, ສ ລິນ ແລະ ສີສະເກດ 
ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເຫນືອຂອງກ າປູເຈຍ ລວມມີ ອ ດ  ມຽນເຈຍ, ເພຍ ວິເຫຍ ແລະ ສຽມລຽບ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຫນັກ
ສ ດ. 
 

ບາງພືັ້ນທີີ່ຂອງພາກກາງ ແລະ ພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ ລວມມ ີແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ໄຊຍະບລູີ ແລະ ຫລວງພະ
ບາງ ກ ໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານກາງ. ເຖິງວາ່ຈະບ ໍ່ມລີາຍງານໄພແຫ້ງແລ້ງໃນສາມລ່ຽມແມ່ນ ໍ້າຂອງຢູ່ຫວຽດນາມກ ຕາມ ພືັ້ນ
ທີີ່ດັັ່ງກາ່ວກ ໍ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຈາກການກັດເຊາະຂອງນ ໍ້າເຄັມເຊິີ່ງອາດທ າລາຍການກະສິກ າ. 
 



 
 

ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ໃນປ ີ2019 ໄພແຫ້ງແລງ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນ ໍ້າຂອງຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າສ ດໃນຮອບ 60 ປ.ີ ພືັ້ນທີີ່ສ່ວນໃຫ່ຍ
ຂອງອ່າງໄດປ້ະສົບກັບບັນຫາການໄຫລຂອງນ ໍ້າຕ ໍ່າ ຕັັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖນຸາ ເປັນຕົັ້ນມາ. 
 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຈະຄ່ອຍໆດີຂືັ້ນເລີີ່ມແຕ່ອາທິດທີສອງຂອງເດືອນມງັກອນຕາມສະພາບອາກາດທີີ່ຄາດວ່າ
ຈະຊຸ່ມຊືີ່ນຂືັ້ນເທືີ່ອລະຫນ້ອຍ. 
 

ອາທິດຫນ້ານີັ້ ສະພາ ຄມຊ ເຊິີ່ງແມ່ນອງົການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນສູງສ ດຂອງ ຄມຊ ກ ຄລືະດັບລັດຖະມົນຕີ ຈະພົບປະກັນ ແລະ ປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງດັັ່ງກາ່ວໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປທີີີ່ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ. ສະພາດັັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຍ ດ
ທະສາດຄ ມ້ຄອງໄພແຫ້ງແລງ້ເພືີ່ອເປັນສວ່ນຫນຶີ່ງຂອງພະຍາຍາມຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອເສີມສ້າງມາດຕະການຫລ ດຜ່ອນ, ການແບ່ງປັນ
ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ກົນໄກເຜີຍແຜ່ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. 
 

ໃນອາທິດຊິມານີັ້ ຄມຊ ແລະ ສູນຮ່ວມມືຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າລານຊ່າງ ຈະລິເລີີ່ມການກະກຽມທີີ່ຈ າເປນັເພືີ່ອຮ່ວມກັນສຶກສາສະພາບ
ແຫ້ງແລ້ງດັັ່ງກ່າວນີັ້. ການສຶກສາດັັ່ງກາ່ວມີຈ ດປະສົງເພືີ່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າຕ່າງໆໃນວຽກງານການຊກຸຍູແ້ບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ, ການສືີ່ສານ 
ແລະ ການປະສານດ າເນີນງານຂອງອາ່ງເກັບນ ໍ້າ ໃຫ້ດີຂືັ້ນກວາ່ເກົັ່າ. 
 

ຫມາຍເຫດ:  

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພືີ່ອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນອາ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຕອນລ ມ່, ສ້າງຕັັ້ງ

ຂືັ້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກາ່ວເປນັກົນໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພືີ່ອ ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກບັນ ໍ້າ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້ການຄ ມ້

ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພືີ່ອການພັດທະນາ ທີີ່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກພ ື້ນ.  

 
- ຈບົ -  
 

ຂ ໍ້ມນູເພມີເຕມີ, ກະລ ນາຕດິຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົັ້າຫນ້າທີີ່ ການ ຂາ່ວສືີ່ສານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກນົ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org ໂທລະສັບມືຖ ື: +856-20-77779168 
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