
 
 
 

ສໍາລັບອອກຂ່າວ  
 

ລະດບັແມນ່ ໍ້າຂອງເພ ີ່ມຂ ື້ນມາຢ ູ່ໃນລະດບັປກົກະຕ ິໃນຂະນະທ ີ່ມ ຄາດຄະເນວາ່ຝນົຈະຕກົຫລາຍຂ ື້ນ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ  30 ເມສາ 2020 - ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ກ່າວວ່າ 

ລະດັບນໍໍ້າໃນຫລາຍພ ື້ນທ ີ່ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຕອນລ ່ມໄດ້ກັບຄ ນສ ຄ່່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວເປັນປົກກະຕິ. ແຕ່ວ່າມັນກ ໍ່ຍັງຕ ໍ່າ 

ກ່ວາລະດັບນ ໍ້າ ໃນລະດ ແລ້ງຂອງປີ 2018 ແລະ 2019. 
 

ອ ງຕາມການຕິດຕາມກວດການໍໍ້າ ຂອງ ຄມສ, ປະລິມານຝົນທ ີ່ຕົກ ໃນທົົ່ວພາກພ ື້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງໃນ ເດ ອນ ເມສາ ທ ີ່ຜ່ານ

ມາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນໍໍ້າຂອງ ໃນປດັຈ ບັນຢ ູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.  
 

ທ່ານ ປອ. ລໍາ ຮງົ ຊັນ, ຫົວໜ້າ ສ ນຄ ້ມຄອງໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຂອງພາກພ ື້ນ ຄມສ ໄດ້ກ່າວວ່າ "ພາກພ ື້ນນ ື້

ມ ປະລິມານນໍໍ້າຝົນທ ີ່ຂ້ອນຂ້າງຢ ູ່ໃນລະດັບດ ຕັື້ງແຕ່ອາທິດທ  3 ຂອງ ເດ ອນ ເມສາ ເຖິງວ່າປະລິມານສະສົມຂອງມັນແມ່ນ
ຢ ູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍເທົົ່ານັື້ນ". 
 

ຕົວຢູ່າງເຊ ັີ່ນ, ຢ ູ່ເມ ອງ ຊຽງແສນ ຂອງຣາຊະອານາຈັກໄທ ເຊິີ່ງມ ສະຖານ ຕິດຕາມນ ໍ້າ ທ ີ່ຕັື້ງຢ ູ່ຕົື້ນນ ໍ້າເທິງສ ດ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງຕອນລ ່ມ ໄດ້ວັດລະດັບນໍໍ້າຂອງມ ື້ນ ື້ ແມ່ນ 3 ແມັດ ຫຼ  ສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ 1,20 ແມັດ. ຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 

ສປປ ລາວ, ລະດັບປັດຈ ບັນແມ່ນສ ງກວ່າ 2 ແມັດ ເລັກໜ້ອຍ ໃນຂະນະທ ີ່ລະດັບສະເລ່ຍແມ່ນ 1,13 ແມັດ. 
 

ຢ ູ່ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປເູຈຍ, ລະດັບນໍໍ້າຢ ູ່ໃນເມ ອງ ຊຽງແຕງ, ກຣະແຈະ ແລະ ກ າປົງຈາມ  ລ້ວນແຕ່ສ ງກວ່າລະດັບສະ 

ເລ່ຍ. ລະດັບນ ໍ້າຢ ູ່ ຈຣັກໂຕມົກ, ທ່າພະນົມເປັນ ແລະ ເປຣິກ ກຼາມ ແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ. 
 

ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ - ຕັນເຈົົ່າ ໃນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ເຊົາດອກ ໃນແມ່ນໍໍ້າ ບາດເຊິກ - ລະ 

ດັບນໍໍ້າຍັງມ ການເໜັງຕ ງຢ ູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍຂອງພວກມັນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກນໍໍ້າຂ ື້ນນໍໍ້າລົງ. 
 

ນັບຕັື້ງແຕ່ ເດ ອນ ມິຖຸນາ ປີ 2019 ເປັນຕົື້ນມາ ໄພແຫ້ງແລ້ງໄດເ້ຮັດໃຫ້ລະດັບນໍໍ້າຂອງໃນທົົ່ວອ່າງແມ່ນໍໍ້າຢູູ່ໃນ

ລະດັບຕໍໍ່າສຸດ, ເຊິີ່ງຕໍໍ່າກວ່າບັນທ ກທ ີ່ເຄ ຍມ ມາຕັື້ງແຕ່ການວັດແທກໄດ້ເລ ີ່ມຕົື້ນ 60 ປີກ່ອນ.  ຫລາຍໆພ ື້ນທ ີ່ໃນອ່າງນ ໍ້າ
ຂອງ ເຊິີ່ງປດັຈ ບັນກ າລັງຫັນປູ່ຽນໄປສ ່ລະດ ຝົນ ຍັງສາມາດຮ ້ສ ກໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວ.   
 

ທ່ານ ປອ. ຊັນ ໄດກ້່າວວ່າ "ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກກະແສນໍໍ້າຕໍໍ່າສຸດໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນປີກາຍນ ື້, ລະດັບນ ໍ້າໃນຊ່ວງລະດ  

ແລ້ງປີນ ື້ ແມ່ນຍັງຕ ໍ່າກ່ວາລະດັບ ຂອງປີ 2018 ແລະ 2019,". ທ່ານຍງັກ່າວຕ ີ່ມວ່າສະຖານະການແມ່ນຈະດີຂ ື້ນເທ ີ່ອລະ
ກ້າວ. 
 

ມກີານຄາດຄະເນວາ່ປະລມິານນໍໍ້າຝນົຈະຫາຼຍຂ ື້ນ ເຮດັໃຫຫ້ລາຍພ ື້ນທ ີ່ ທ ີ່ຖ ກໄພແຫງ້ແລງ້ກບັມາຟ ື້ນໂຕ 



 

ອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ຄມສ, ຄາດວ່າຈະມີປະລິມານນຝົນຕົກໃນລະດັບປານກາງຫາໜກັໃນປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ

ຕອນ ລຸ່ມທັງ 4 ປະເທດໃນລະຫວ່າງ ເດ ອນ ພ ດສະພາ - ເດ ອນ ກ ລະກົດ ປີ 2020. ໃນຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປເູຈຍ, ສປປ 

ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ຈະໄດຮ້ັບຝົນຫຼາຍກວ່າ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

ຄມສ ກ່າວວ່າປັດຈ ບັນພາກພ ື້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ກ າລັງໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງລະຫວ່າງປະກົດການ ເອວນິນໂຢ້ “El 

Nino” ແລະ ລານິນຢ້າ “La Nina” ເຊິີ່ງເປັນການສະຫລັບໄປມາລະຫວ່າງ ການປູ່ຽນແປງຂອງອ ນຫະພ ມທ ີ່ອ ນ່ຂອງໜ້ານ ໍ້າ

ທະເລ ແລະ ອ ນຫະພ ມທ ີ່ເຢນັໃນມະຫາສະໝ ດປາຊ ຟກິຕາເວັນອອກ. ການປູ່ຽນແປງດັົ່ງກາ່ວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໄວກວ່າ
ປົກກະຕແິຕ່ມ ການແຈກຢາຍທ ີ່ບ ໍ່ສະໝ ໍ່າສະເໝ . 
 

ທ່ານ ປອ. ຊັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຄາດວ່າສະພາບອາກາດຈະຊຸ່ມ ແລະ ຈະມ ຝົນຕກົຫຼາຍຂ ື້ນໃນໄລຍະສາມເດ ອນຂ້າງ ໜ້

າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະຊາຊນົກ ໍ່ຄວນລະມັດລະວັງເພາະວ່ານ ໍ້າຝົນໄຫຼແຮງ ແລະ ນ ໍ້າຖ້ວມກະທນັຫັນອາດຈະເກ ດຂ ື້ນໄດ້ທ ກ

ເວລາ, ເຊິີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ ຊັບສິນ, ຜົນລະປ ກ ແລະ ເຖິງແກ່ຊ ວິດ”. 
 

ອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ຄມສ ທ ີ່ພິຈາລະນາທັງຄວາມເປນັໄປໄດ້ ແລະ ລະດັບຂອງການເກ ດໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ປະລິ 

ມານນ ໍ້າຝົນ ໄດ້ໃຫຮ້ ້ວ່າ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ຈະບ ໍ່ເທົົ່າກັນໃນລະຫວ່າງ ເດ ອນ ພ ດສະພາ - ເດ ອນ ກ ລະກົດ ປີ 2020 ທົົ່ວ 

ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

ເດ ອນພ ດສະພາ ປະກົດວ່າຈະແຫ້ງແລ້ງໃນທົົ່ວ 4 ປະເທດ, ແຕ່ໃນເດ ອນມິຖຸນາ, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປເູຈຍ ແລະ 

ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຄາດວ່າຈະມ ຝົນຕົກຫລາຍກ່ວາ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນເດ ອນກ ລະກດົ, ຄາດວ່າຈະມ 

ປະລິມານນໍໍ້າຝົນຈ ານວນຫຼາຍເກ ນໄປ ສໍາລັບ ຣາຊະອານາຈກັກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ.  ໃນຂະນະທ ີີ່ 

ສສ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະມ ນ ໍ້າຝົນໜ້ອຍກວ່າ.  
 

ຈາກການຄາດຄະເນປະລິມານນ ໍ້າຝົນທ ີ່ປະສົມປະສານກນັເປນັເວລາ 3 ເດ ອນ, ສະພາບການ ໃນຣາຊະອານາຈກັ ກໍາປເູຈຍ, 

ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈກັໄທ ປະກົດວ່າມ ຄວາມຊຸ່ມຊ ີ່ນກວ່າ ສສ ຫວຽດນາມ, ເພາະວ່າທັງສາມປະເທດມ ແນວໂນ້ມ
ທ ີ່ຈະໄດຮ້ັບຝົນຕກົຫຼາຍຂ ື້ນ. 
 

ໝາຍເຫດເຖງີບນັນາທກິານ: 
 

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນໍໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ, ສ້າງ 

ຕັື້ງຂ ື້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມ່ນໍໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປເູຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ 
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