
 
 

ส ำหรับกำรเผยแพร่ทนัที 

 

ความโปร่งใสที่มากขึน้ในการแลกเปลีย่นข้อมูลและความร่วมมือ จะพฒันาการบริหารจัดการ
แม่น ้าโขง, คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงกล่าว  
 

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 21 เมษายน พ.ศ. 2563 – กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีดีขึ้น ควำมโปร่งใส และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สมำชิกและประเทศคู่เจรจำ จะพฒันำกำรบริหำรจดักำรแม่น ้ำโขง, คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงกล่ำว วนัน้ี 
 
บทควำมแสดงขอ้คดิเห็นของกำรศึกษำ (Eyes on Earth Study) ท่ีส ำรวจผลกระทบของเขื่อนในประเทศจีนท่ีมีต่อกำรไหลของ
แม่น ้ำโขงตำมธรรมชำตินั้น ทำงคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงกล่ำวว่ำ กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลและข่ำวสำรท่ีดีขึ้นจะช่วยเสริม
ควำมสำมำรถของประเทศกมัพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม ในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำร่วมกนั เพ่ือผลประโยชน์ร่วม
และเพื่อจดักำรกบัควำมเขำ้ใจผดิต่ำง ๆ  
 

“มนัเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีส ำคญัอยำ่งย่ิง ท่ีทุกประเทศริมฝ่ังแม่น ้ำโขงจะหำควำมสมดุลระหว่ำงผลประโยชน์ของกำรพฒันำ ควำมเป็น
ธรรมทำงสังคม และควำมยัง่ยืนทำงส่ิงแวดลอ้ม กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลอยำ่งโปร่งใส ว่ำน ้ำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวขอ้งมี
กำรบริหำรจดักำรอยำ่งไร จะช่วยให้ทุกคนสำมำรถบริหำรจดักำรกบัควำมเส่ียง และหลีกเล่ียงควำมเขำ้ใจผิดได,้” ดร. An Pich 
Hatda ประธำนกรรมกำรบริหำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง กล่ำว  
 
ผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้ำพลงัน ้ำในแม่น ้ำโขงตอนบน (แม่น ้ำลำ้นชำ้งในประเทศจีน) ท่ีมีผลต่อกำรไหลของน ้ำในแม่น ้ำโขง
ตอนล่ำง เป็นท่ีรับรู้และจดัท ำเป็นเอกสำรในกำรศึกษำมำกมำยโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง รวมถึงรำยงำนสภำวะลุ่มน ้ำ พ.ศ. 
2561 ฉบบัล่ำสุด และ Council Study (กำรศึกษำกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของแม่น ้ำโขง รวมทั้งกำรศึกษำ
ผลกระทบของโครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ้ำบนแม่น ้ำโขงสำยประธำน) 
 

บทควำมแสดงขอ้คดิเห็นจ ำนวน 13 หนำ้ท่ีตีพิมพใ์นวนัน้ี กล่ำวว่ำ หลกัฐำนทำงวิทยำศำสตร์ท่ีมำกขึ้นจะเป็นส่วนส ำคญัในกำร
สรุปว่ำ ควำมแห้งแลง้ในปี พ.ศ. 2562 กินพ้ืนท่ีในจ ำนวนมำกนั้น เป็นผลอนัเน่ืองมำจำกน ้ำท่ีถูกกกัเก็บในเขื่อนแม่น ้ำโขง
ตอนบน 
 

บทควำมกล่ำวว่ำ “กำรวิเครำะห์เบ้ืองตน้ของเรำโดยใชข้อ้มูลสภำพน ้ำฝนระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2562 และขอ้มูลสภำพกำรไหล
ของน ้ำ แสดงให้เห็นว่ำ ควำมแหง้แลง้ในปี พ.ศ. 2562 นั้น มีสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกปริมำณน ้ำฝนท่ีนอ้ยมำกในช่วงฤดูฝน โดย
ฝนมรสุมมำชำ้และไปไวกว่ำก ำหนด และปรำกฏกำรณ์เอลนีโญท่ีก่อให้เกิดอุณหภูมิท่ีสูงกว่ำปกติและกำรคำยระเหยท่ีมำกกว่ำ
ปกติ”  
 

“ในปี พ.ศ. 2562 ฝนมรสุมเร่ิมชำ้กว่ำปกติเกือบสองสัปดำห์ และหยดุประมำณสำมสัปดำห์ก่อนก ำหนด” บทควำมกล่ำว “ลุ่มน ้ำ
ขำดฝนประมำณห้ำสัปดำห์ และไดรั้บปริมำณน ้ำฝนเพียง 75% หำกเปรียบเทียบกบัปีก่อน ๆ” 
 

 

https://558353b6-da87-4596-a181-b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/bae95b_0e0f87104dc8482b99ec91601d853122.pdf?index=true
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SOBR-v8_Final-for-web.pdf
http://interactive.mrcmekong.org/council-study-findings/council-study-findings/
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Understanding-Mekong-River-hydrological-conditions_2020.pdf


 
กรำฟโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงแสดงขอ้มูลฝนรำยเดือนเฉล่ียในพ้ืนท่ีแม่น ้ำโขงตอนล่ำง ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือน
ธนัวำคมในช่วงปี พ.ศ. 2551-2562 
 
บทควำมยงักล่ำวอีกว่ำ คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงไดบ้นัทึกกำรไหลของน ้ำในแม่น ้ำโขงสำยประธำนอยำ่งต่อเน่ือง และ
เปรียบเทียบกบักำรบนัทึกท่ียำวนำนกว่ำ ท่ีจดบนัทึกตำมระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรรักษำปริมำณกำรไหลในแม่น ้ำโขงสำยประธำน 
หรือท่ีรู้จกัในนำมของ PMFM 
 

บทควำมน้ีอำ้งอิงขอ้มูลจำก PMFM โดยกล่ำวว่ำ อตัรำกำรไหลของน ้ำจำกประเทศจีนนั้นสูงกว่ำปกติ ในฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2562 
และ 2563 นอกจำกน้ีในเดือน มีนำคม ปี พ.ศ. 2563 ในขณะท่ีกำรไหลของแม่น ้ำสำยประธำนในเวียงจนัทน์อยูใ่นระดบัต ่ำเป็น
ประวติักำรณ์ แตอ่ตัรำกำรไหลระดบัต ่ำน้ีไม่เกิดขึ้นต่อเน่ืองไปในส่วนของปลำยน ้ำ 
 
จำกบทควำมเดียวกนัน้ี กล่ำวว่ำ ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 อตัรำกำรไหลของน ้ำท่ีจงัหวดักระแจะ ประเทศกมัพูชำ สูงกว่ำ
ปกติส ำหรับฤดูแลง้เช่นกนั กล่ำวไดว่้ำ ควำมแห้งแลง้ในดินดอนสำมเหล่ียมปำกแม่น ้ำโขง เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงอุตุนิยมวิทยำ 
(เหตุกำรณ์ท่ีรูปแบบของสภำพอำกำศท่ีแห้งแลง้ครอบคลุมพ้ืนท่ีในระยะเวลำหน่ึง) ไม่ใช่ปรำกฎกำรณ์ทำงอุทกวิทยำ (เหตุกำรณ์
ท่ีน ้ำมีปริมำณลดลง โดยมกัเกิดหลงัจำกเกิดควำมแหง้แลง้ทำงอุตุนิยมวิทยำแลว้เป็นเวลำหลำยเดือน) 
 

ในกำรกำ้วไปขำ้งหนำ้ คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงไดริ้เร่ิมกำรด ำเนินงำนมำกมำย เพื่อปรับปรุงขอ้มูล ข่ำวสำร แบบจ ำลอง กำร
พยำกรณ์ และระบบกำรส่ือสำร 
 
ในกำรยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแลกเปล่ียนขอ้มูล และกำรปรับใหเ้หมำะสมตำมควำมตอ้งกำรของแต่ละประเทศสมำชิก 
ทำงคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขงไดเ้ตรียมจดัเตรียมกำรยกระดบัท่ีครอบคลุมมำกขึ้น ส ำหรับระบบสนบัสนุนกำรตดัสินใจ 
(Decision Support Framework) ท่ีสำมำรถสังเกตกำรณ์สภำพของแม่น ้ำและระบุสำเหตุของกำรเปล่ียนแปลง กำรใหข้อ้มูลท่ี
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ปริมาณน ้าฝนรายเดือนเฉลีย่บนพื้นท่ีแม่น ้าโขงตอนล่าง 

เดือน   ม.ค.     ก.พ.    ม.ีค.     เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.      ก.ค     ส.ค.     ก.ย.      ต.ค.    พ.ย.     ธ.ค. 

ขอ้มูลปี พ.ศ. 2562 ขอ้มูลปี พ.ศ. 2561 ค่ำเฉลี่ยระยะยำวระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2561 

https://pmfm.mrcmekong.org/


แม่นย  ำและทนัสถำนกำรณ์น้ีจะส่งผลใหผู้มี้ส่วนในกำรตดัสินใจและภำคประชำชน มีเคร่ืองมือในกำรแกปั้ญหำท่ีเกิดขึ้นใหม่ ได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น อตัรำกำรไหลของแม่น ้ำต ่ำ และปริมำณน ้ำฝนท่ีลดลง เป็นตน้ 
 

“เพ่ือให้ส่ิงน้ีประสบควำมส ำเร็จ ควำมร่วมมือกนัระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกลุ่มแม่น ้ำโขง และกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลข่ำวสำรใน
กำรใชน้ ้ำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีโปร่งใสและทนักำรณ์ เป็นหวัใจส ำคญั” ดร. Hatda กล่ำว 
 

ข้อมูลส าหรับบรรณาธิการ:  
 

คณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง เป็นองคก์ำรร่วมมือระหว่ำงรัฐบำล ส ำหรับกำรเจรจำและควำมร่วมมือระดบัภูมิภำคในลุ่มน ้ำโขง
ตอนล่ำง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภำยใตค้วำมตกลงว่ำดว้ยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำลุ่มแม่น ้ำโขงอยำ่งย ัง่ยืน ระหว่ำงประเทศ
กมัพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องคก์ำรท ำหนำ้ท่ีเป็นช่องทำงกำรทูตเร่ืองน ้ำและเป็นศนูยก์ลำงควำมรู้ทำงกำรบริหำร
จดักำรน ้ำ เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนในภูมิภำค 
 

-จบ-  
 

หากต้องการข้อมูลเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 
Mr. Sopheak Meas, Communication Officer for Press   
ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น ้ำโขง 
อีเมล:์ sopheak@mrcmekong.org 
โทรศพัท/์WhatsApp: +856-20-77779168  
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