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ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່
 

ຄະນະກ າມາທກິານແມນ່ ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ): ບນັດາປະເທດແມນ່ ໍ້າຂອງ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ມກີານຮບັມ 

ກບັບນັຫານ ໍ້າຂອງ ຢ ູ່ໃນລະດບັຕ ໍ່າ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ7 ສງິຫາ 2020 - ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ

ສາກົນໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ 6 ປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໄດ້ຖ ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາການໄຫຼໃນລະດັບຕ ໍ່າຂອງນ ໍ້າ 

ຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ (LMB), ເຊ ີ່ງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າເປນັປີທີ 2 ຕິດຕ ໍ່ກັນ.  

 

ໃນມ ື້ນີື້ (ຄມສ) ໄດເ້ຜີຍແຜ ່ບົດລາຍງານສະພາບການ, ເຊິື່ງຄົື້ນຄວ້າສະພາບອ ທົກກະສາດຢ ູ່ໃນ ປະເທດລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ 

ໃນລະຫວ່າງ ເດ ອນມັງກອນ - ກ ລະກົດ ປີ 2020, ໂດຍໄດ້ ກ ານົດເບ ື້ອງຕົື້ນເຖິງຫລາກຫລາຍສາເຫດທີື່ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສການໄຫລຂອງນ ໍ້າຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີນີື້. ບັນດາສາເຫດທີື່ກ່າວມາລວມມ ີ
ຝົນຕົກໃນລະດັບຕ ໍ່າທີື່ຜິດປົກກະຕິທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກປະກົດການດິນຟ້າອາກາດ “El Nino”, ສະພາບການໄຫຼ

ຂອງນ ໍ້າໃນລະດັບຕ ໍ່າທີື່ແກ່ຍາວເປັນເວລານັບແຕ່ ປີ 2019, ແລະ ປະລິມານການໄຫຼຂອງນ ໍ້າທີື່ຕ ໍ່າຈາກແມ່ນ ໍ້າສາຂາ ໃນ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

 

ກະແສນ ໍ້າທີື່ຕ ໍ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap” ຂອງ ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ ເຈຍ ປະສົບກັບ "ສະພາບແຫ້ງແລ້ງທີື່ສ ດ", 

ເນ ື່ອງຈາກກະແສນ ໍ້າຈາກແມ່ນ ໍ້າຂອງທີື່ໄຫຼເຂົື້າສ ່ແມ່ນ ໍ້າ Tonle Sap ຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າສ ດ ເທົົ່າທີື່ບັນທຶກມາ ນັບຕັື້ງແຕປ່ ີ

1997. 

 

ຜ່ານການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຕິດຕາມກວດກາ, ຂ  ໍ້ມ ນປະລມິານນ ໍ້າຝົນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີື່ມີຢ ູ່ຈາກ (ຄມສ) ແລະ ແຫຼ່ງຂ ໍ້

ມ ນອ ື່ນໆທົົ່ວໂລກ, ບົດລາຍງານກ່າວຕ ື່ມວ່າສະພາບການໄຫຼໃນລະດັບຕ ໍ່າໃນປະຈ ບັນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ການ ດ າເນີນງານຂອງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ ແລະ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ໃນສາຂາຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດ

ກ ໍ່ຕາມ, ກອງເລຂາ (ຄມສ) ບ ໍ່ສາມາດທີື່ຈະໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີື່ເປັນທາງການ ເພ ື່ອກວດສອບຜົນກະທົບທີື່ອາດ

ຈະເກີດຂ ື້ນຈາກການກັກເກັບນ ໍ້າຂອງເຂ ື່ອນ ກ ຄ ການດ າເນີນງານໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານທາງນ ໍ້າ ໃນອ່າງນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ. 

 

ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ, ຫົວຫນ້າ ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 6 ປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງເພີື່ມທະວີການການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວ-ສານ ກ່ຽວກບັການດ າເນີນງານໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານທາງດ້ານນ ໍ້າ ແລະ ເຂ ື່ອນ 

ດ້ວຍຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ວ່ອງໄວກັບ ຄມສ. ເຊ ີ່ງມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີື່ທ ກພາກສ່ວນຈະຕອ້ງຮ່ວມມ ກັນ ແລະ ລົງມ 

ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດສວ່ນລວມທັງໝົດ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ຖ ກກະທົບ,”.  

 



 

 
ຜົນກະທບົທີື່ອາດເກດີຂ ື້ນ 
 

ບົດລາຍງານຍາວ 32 ໜ້າ ໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວາ່ກະແສນ ໍ້າທີື່ຕ ໍ່າໃນປະຈ ບັນອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ ຣາຊະອານາຈກັ 

ກ າປ ເຈຍ ຍ້ອນການສ ນເສຍທາ່ແຮງທາງດາ້ນການປະມົງ ແລະ ດ້ານຊົນລະປະທານ. ສສ ຫວຽດນາມ ອາດຈະປະສົບກັບ

ຜົນຜະລິດທີື່ຫຼຸດລົງຂອງການປ ກເຂົື້າໃນສາມຫ ຼື່ຽມທອງຄ າ ໃນຂະນະທີື່ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະ
ອານາຈັກ ໄທກ ໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັົ່ນກັນ. 
 

ໂດຍສະເພາະ, ບົດລາຍງານໄດ້ຢ ັ້ງຢືນວ່າອາດຈະມີຄວາມບ ໍ່ສມົດ ນທາງດ້ານ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຍ້ອນການປູ່ຽນແປງ

ຂອງໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດຂອງນ ໍ້າຖ້ວມໃນແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap” ແລະ ບ ລິເວນນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ຢ ູ່ອ້ອມແອ້ມ. ນີື້ອາດ

ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສ ນເສຍພ ື້ນທີື່ອານຸບານປາ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ພັນຂອງປາຫລ ດລົງ ແລະ ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ການ

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງປາ ແລະ ສັດນ ໍ້າ ແລະ ພ ດອ ື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ມ ການຄາດຄະເນວ່າຈ ານວນປາທີື່ຫາໄດຈ້ະຫຼຼຸດລົງ, 
ເຊິື່ງເປັນໄພຂົົ່ມຂ ່ຕ ໍ່ຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ສ າລັບຊຸມຊົນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີື່ສ ດໃນພາກພ ື້ນ. 
 

ແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap” ເປັນທະເລສາບນ ໍ້າຈ ດທີື່ໃຫ່ຍທີື່ສ ດ ແລະ ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍທີື່ສ ດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 

ແມ່ນ ໍ້າດັົ່ງກ່າວໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາເປັນໜຶື່ງ ໃນຈ ດສ ມຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກ, ແລະ ເປນັແຫລ່ງຜະລິດປາຂອງແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງ. ກະແສການໄຫຼເຂົື້າໄປໃນແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap” ມັກຈະເກີດຂ ື້ນຕັື້ງແຕ່ກາງ ເດ ອນພຶດສະພາ ເຖິງ ກາງ ເດ ອນຕ ລາ 

ເຊິື່ງມີອາຍ  120 ວັນໂດຍສະເລ່ຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນປີນີື້, ກະແສການໄຫຼເຂົື້າແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap”  ໃນປະລິມານ

ປົກກະຕິຍັງບ ໍ່ທັນເກີດຂຶື້ນ, ເຊິື່ງມີແຕ່ການໄຫຼເຂົື້າຈ ານວນຫນອ້ຍພຽງ 2 ຄັື້ງໃນເດ ອນກ ລະກົດ ເທົົ່ານັື້ນ. 
 

ມາດຕະການຫຼດຸຜອ່ນ 
 

ບົດລາຍງານໄດແ້ນະນ າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ (ຄມສ) - ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, 

ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພິຈາລະນາແຈ້ງເຕ ອນຜ ້ນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ແລະ ຜ ປ້ະຕິບັດງານທາງດ້ານນ ໍ້າ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການນ າ

ໃຊ້ນ ໍ້າໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງຢູ່າງລະມັດລະວັງ ຖ້າຫາກລະດັບນ ໍ້າໃນລະດ ຝົນປີ 2020 ນີື້ ບ ໍ່ໄດ້ປັບປ ງຂ ື້ນເທົົ່າທີື່ຄວນ. 
ບັນດາປະເທດຄວນຊອກຫາແຫລ່ງນ ໍ້າທີື່ເປັນທາງເລ ອກເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງການສະໜອງນ ໍ້າ. 
 

ບົດລາຍງານຍງັໄດກ້່າວອີກວ່າປະເທດສະມາຊິກຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ປະກອບການທາງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຜ ້ປະກອບ

ການຊົນລະປະທານໃຫ້ປັບຕົວເຂົື້າກັບສະພາບໃນໄລຍະມ ໍ່ໆນີື້ ແລະ ຕິດຕາມການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງຕາຝ ັ ື່ງ ທີື່ອາດເກີດຂ ື້ນ. 

 



ບົດລາຍງານຍງັໃຫ້ຮ ້ຕ ື່ມອີກວ່າ ຖ້າກະແສນ ໍ້າໄຫຼຕ ໍ່າຍັງສ ບຕ ໍ່ 4 ປະເທດຄວນພິຈາລະນາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນປູ່ອຍ 

“ສະໜອງນ ໍ້າ”, ດັົ່ງທີື່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃນປີ 2016, ເພ ື່ອບັນເທົາສະພາບການໃນ ປະເທດລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນລະດ ແລ້ງທີື່ຈະມາເຖິງ. 
 

ຄາດຄະເນ ສ າລບັລະດ ຝົນປ ີ2020 

 

ລາຍງານກ່າວວ່າໃນຂະນະທີື່ການຄາດຄະເນຂອງປະລິມານນ ໍ້າຝົນໃນໄລຍະທີື່ເຫຼ ອຂອງລະດ ຝົນປີ 2020 ຈະແຕກຕ່າງ

ກັນໄປຕາມແຕ່ລະອົງການ, ແຕ່ການຄາດຄະເນທົົ່ວໄປແມ່ນວ່າລະດ ຝົນຂອງ ເດ ອນ ສິງຫາ ແລະ ເດ ອນ ກັນຍາ ອາດຈະ
ສ ງກວ່າປົກກະຕິ. 
 

ດ້ວຍຄວາມກົດດັນອາກາດຕ ໍ່າ, ລົມພາຍ  ຫຼ  ພາຍ ໃຕ້ຝ ູ່ນຄາດຄະເນໃນ ເດ ອນ ສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ, ບົດລາຍງານໄດລ້ະບ 

ຕ ື່ມວ່າການໄຫຼວຽນຂອງກະແສນ ໍ້າເຂົື້າໄປໃນແມ່ນ ໍ້າ “Tonle Sap” ອາດຈະເກີດຂ ື້ນໃນຂະນະນີື້ ເຊິື່ງຄາດວ່າຈະມີ

ປະລິມານໃຫຍ່ກ່ວາ 2 ຄັື້ງທ າອິດ.  

 

ຂ ໍ້ມ ນການຕິດຕາມກວດກາຂອງແມ່ນ ໍ້າໃນມ ື້ນີື້ຈາກ (ຄມສ) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ລະດັບນ ໍ້າໃນທົົ່ວລ ່ມ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໄດ້ເພີື່ມຂ ື້ນ ແລະ ທ່າອ່ຽງນີື້ຄາດວາ່ຈະສ ບຕ ໍ່ໃນອາທິດໜ້າ. 

 

ໝາຍເຫດ:  
 

ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມ
ມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ, ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນປີ 1995 ອ ງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປ ເຈຍ

, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັົ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  
ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນ ສ ນກາງຄວາມຮ ້ ການຄ ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຢືນຢົງ ຂອງ ພາກ
ພ ື້ນ.  
 

- ຈບົ -  
 

ຂ ໍ້ມ ນເພມີເຕມີ, ກະລ ນາຕດິຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົື້າຫນ້າທີື່ ການຂ່າວສ ື່ສານ,  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມ ຖ /ວອດແອັບ: +856-20-77779168 

 
### 


