สำหรับกำรเผยแพร่ ทนั ที

ความโปร่ งใสที่มากขึน้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลและความร่ วมมือ จะพัฒนาการบริหารจัดการ
แม่ น้าโขง, คณะกรรมาธิการแม่ น้าโขงกล่าว
เวียงจันทน์ , สปป.ลาว, 21 เมษายน พ.ศ. 2563 – กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีข้ นึ ควำมโปร่ งใส และควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศ
สมำชิกและประเทศคู่เจรจำ จะพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรแม่น้ ำโขง, คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงกล่ำว วันนี้
บทควำมแสดงข้อคิดเห็นของกำรศึกษำ (Eyes on Earth Study) ที่สำรวจผลกระทบของเขื่อนในประเทศจีนที่มีต่อกำรไหลของ
แม่น้ ำโขงตำมธรรมชำติน้ นั ทำงคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงกล่ำวว่ำ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่ำวสำรที่ดีข้ นึ จะช่วยเสริ ม
ควำมสำมำรถของประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม ในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำร่ วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วม
และเพื่อจัดกำรกับควำมเข้ำใจผิดต่ำง ๆ
“มันเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ที่ทุกประเทศริ มฝั่งแม่น้ ำโขงจะหำควำมสมดุลระหว่ำงผลประโยชน์ของกำรพัฒนำ ควำมเป็ น
ธรรมทำงสังคม และควำมยัง่ ยืนทำงสิ่ งแวดล้อม กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงโปร่ งใส ว่ำน้ ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องมี
กำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร จะช่วยให้ทุกคนสำมำรถบริ หำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยง และหลีกเลี่ยงควำมเข้ำใจผิดได้,” ดร. An Pich
Hatda ประธำนกรรมกำรบริ หำรของสำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง กล่ำว
ผลกระทบของเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำในแม่น้ ำโขงตอนบน (แม่น้ ำล้ำนช้ำงในประเทศจีน) ที่มีผลต่อกำรไหลของน้ ำในแม่น้ ำโขง
ตอนล่ำง เป็ นที่รับรู ้และจัดทำเป็ นเอกสำรในกำรศึกษำมำกมำยโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง รวมถึงรำยงำนสภำวะลุ่มน้ ำ พ.ศ.
2561 ฉบับล่ำสุ ด และ Council Study (กำรศึกษำกำรบริ หำรจัดกำรและกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของแม่น้ ำโขง รวมทั้งกำรศึกษำ
ผลกระทบของโครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำบนแม่น้ ำโขงสำยประธำน)
บทควำมแสดงข้อคิดเห็นจำนวน 13 หน้ำที่ตีพิมพ์ในวันนี้ กล่ำวว่ำ หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่มำกขึ้นจะเป็ นส่วนสำคัญในกำร
สรุ ปว่ำ ควำมแห้งแล้งในปี พ.ศ. 2562 กินพื้นที่ในจำนวนมำกนั้น เป็ นผลอันเนื่องมำจำกน้ ำที่ถูกกักเก็บในเขื่อนแม่น้ ำโขง
ตอนบน
บทควำมกล่ำวว่ำ “กำรวิเครำะห์เบื้องต้นของเรำโดยใช้ขอ้ มูลสภำพน้ ำฝนระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2562 และข้อมูลสภำพกำรไหล
ของน้ ำ แสดงให้เห็นว่ำ ควำมแห้งแล้งในปี พ.ศ. 2562 นั้น มีสำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกปริ มำณน้ ำฝนที่นอ้ ยมำกในช่วงฤดูฝน โดย
ฝนมรสุ มมำช้ำและไปไวกว่ำกำหนด และปรำกฏกำรณ์เอลนีโญที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงกว่ำปกติและกำรคำยระเหยที่มำกกว่ำ
ปกติ”
“ในปี พ.ศ. 2562 ฝนมรสุ มเริ่ มช้ำกว่ำปกติเกือบสองสัปดำห์ และหยุดประมำณสำมสัปดำห์ก่อนกำหนด” บทควำมกล่ำว “ลุ่มน้ ำ
ขำดฝนประมำณห้ำสัปดำห์ และได้รับปริ มำณน้ ำฝนเพียง 75% หำกเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ๆ”

ปริมาณน้าฝน (มม.)

ปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลีย่ บนพื้นที่แม่น้าโขงตอนล่าง

เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้อมูลปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลปี พ.ศ. 2561

ค่ำเฉลี่ยระยะยำวระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2561

กรำฟโดยคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงแสดงข้อมูลฝนรำยเดือนเฉลี่ยในพื้นที่แม่น้ ำโขงตอนล่ำง ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือน
ธันวำคมในช่วงปี พ.ศ. 2551-2562
บทควำมยังกล่ำวอีกว่ำ คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงได้บนั ทึกกำรไหลของน้ ำในแม่น้ ำโขงสำยประธำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
เปรี ยบเทียบกับกำรบันทึกที่ยำวนำนกว่ำ ที่จดบันทึกตำมระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องกำรรักษำปริ มำณกำรไหลในแม่น้ ำโขงสำยประธำน
หรื อที่รู้จกั ในนำมของ PMFM
บทควำมนี้อำ้ งอิงข้อมูลจำก PMFM โดยกล่ำวว่ำ อัตรำกำรไหลของน้ ำจำกประเทศจีนนั้นสู งกว่ำปกติ ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562
และ 2563 นอกจำกนี้ในเดือน มีนำคม ปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่กำรไหลของแม่น้ ำสำยประธำนในเวียงจันทน์อยูใ่ นระดับต่ำเป็ น
ประวัติกำรณ์ แต่อตั รำกำรไหลระดับต่ำนี้ไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปในส่วนของปลำยน้ ำ
จำกบทควำมเดียวกันนี้ กล่ำวว่ำ ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 อัตรำกำรไหลของน้ ำที่จงั หวัดกระแจะ ประเทศกัมพูชำ สู งกว่ำ
ปกติสำหรับฤดูแล้งเช่นกัน กล่ำวได้ว่ำ ควำมแห้งแล้งในดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำโขง เป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงอุตุนิยมวิทยำ
(เหตุกำรณ์ที่รูปแบบของสภำพอำกำศที่แห้งแล้งครอบคลุมพื้นที่ในระยะเวลำหนึ่ง) ไม่ใช่ปรำกฎกำรณ์ทำงอุทกวิทยำ (เหตุกำรณ์
ที่น้ ำมีปริ มำณลดลง โดยมักเกิดหลังจำกเกิดควำมแห้งแล้งทำงอุตุนิยมวิทยำแล้วเป็ นเวลำหลำยเดือน)
ในกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงได้ริเริ่ มกำรดำเนินงำนมำกมำย เพื่อปรับปรุ งข้อมูล ข่ำวสำร แบบจำลอง กำร
พยำกรณ์ และระบบกำรสื่ อสำร
ในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรปรับให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของแต่ละประเทศสมำชิก
ทำงคณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขงได้เตรี ยมจัดเตรี ยมกำรยกระดับที่ครอบคลุมมำกขึ้น สำหรับระบบสนับสนุนกำรตัดสิ นใจ
(Decision Support Framework) ที่สำมำรถสังเกตกำรณ์สภำพของแม่น้ ำและระบุสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง กำรให้ขอ้ มูลที่

แม่นยำและทันสถำนกำรณ์น้ ีจะส่งผลให้ผมู ้ ีส่วนในกำรตัดสิ นใจและภำคประชำชน มีเครื่ องมือในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใหม่ ได้
รวดเร็ วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น อัตรำกำรไหลของแม่น้ ำต่ำ และปริ มำณน้ ำฝนที่ลดลง เป็ นต้น
“เพื่อให้สิ่งนี้ประสบควำมสำเร็ จ ควำมร่ วมมือกันระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกลุ่มแม่น้ ำโขง และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรใน
กำรใช้น้ ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่โปร่ งใสและทันกำรณ์ เป็ นหัวใจสำคัญ” ดร. Hatda กล่ำว
ข้ อมูลสาหรับบรรณาธิการ:
คณะกรรมำธิกำรแม่น้ ำโขง เป็ นองค์กำรร่ วมมือระหว่ำงรัฐบำล สำหรับกำรเจรจำและควำมร่ วมมือระดับภูมิภำคในลุ่มน้ ำโขง
ตอนล่ำง โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 ภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่ วมมือเพื่อกำรพัฒนำลุ่มแม่น้ ำโขงอย่ำงยัง่ ยืน ระหว่ำงประเทศ
กัมพูชำ สปป.ลำว ไทย และเวียดนำม องค์กำรทำหน้ำที่เป็ นช่องทำงกำรทูตเรื่ องน้ ำและเป็ นศูนย์กลำงควำมรู ้ทำงกำรบริ หำร
จัดกำรน้ ำ เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนในภูมิภำค
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