
 

 
ສ ຳລັບກຳນເຜີຍແຜທ່ັນທ ີ
 

ຄະນະກ ຳມຳທກິຳນແມນ່ ໍ້ຳຂອງສາກນົ ກຳ່ວວຳ່ຄວຳມໂປງ່ໃສໃນກຳນແບງ່ປັນຂ ໍ້ມນູ ແລະ 

ກຳນຮວ່ມມທື ີ່ເພ ີ່ມຂ ື້ນຈະຊວ່ຍປບັປງຸໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງແມນ່ ໍ້ຳຂອງ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລຳວ, ວນັທ ີ21 ເມສຳ 2020 - ຄະນະກ ຳມຳທິກຳນແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນໄດຸ້ກ່ຳວໃນມືື້ນີື້ວ່ຳ, 

ກຳນແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມູນ, ຄວຳມໂປງ່ໃສ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືລະຫວ່ຳງບັນດຳປະເທດສະມຳຊກິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈຳຈະຊ່ວຍ

ປັບປຸງໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ. 

 

ໃນບັນທຶກຄ ຳເຫນັກຽ່ວກັບກຳນສຶກສຳ ມູມມອງຕ ໍ່ໂລກ ຫຼື Eyes on Earth ເຊິິ່ງໄດ້ຄົື້ນຫຳຜົນກະທົບຂອງເຂືິ່ອນ 

ປະເທດຈນີຕ ໍ່ກັບການໄຫຼ ຕາມທ າມະຊຳດ ຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ຄມສ ກ່ຳວວ່ຳກຳນແບ່ງປນັຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນທ ີ່

ປັບປຸງແລ້ວຈະຊ່ວຍຍົກສູງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງການແບ່ງປັນຊັບພະຍຳກອນນ ໍ້າຂອງປະເທດ ກ ຳປເູຈຍ, ສປປ 

ລຳວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນຳມ ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເພືິ່ອແກຸ້ໄຂຄວຳມເຂົື້ຳໃຈຜິດ. 

 

ທ່ຳນ ປອ. ອັນ ພດິຊ ໌ຮັດດາ, ຜ ອ້ ານວຍການໃຫ່ຍ ກອງເລຂຳ ຄມສ ໄດກ້່ຳວວ່າ “ຄວຳມຕຸ້ອງກຳນຂອງທຸກໆ ປະ ເທດ

ລຽບຕຳມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນກຳນສຸ້ຳງຄວຳມສົມດຸນລະຫວ່ຳງຜນົປະໂຫຍດຂອງກຳນພດັທະນຳ, ຄວຳມຍຸດຕິທ ຳໃນ

ສັງຄົມ ແລະ ຄວຳມຍືນຍົງທາງດຸ້ຳນສິິ່ງແວດລຸ້ອມແມ່ນມ ຄວາມສ ຳຄັນທີິ່ສຸດ. ກຳນຈັດແບ່ງປນັຂ ໍ້ມູນທີິ່ໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບ

ວິທີກຳນດ າເນ ນການກຽ່ວກັບນ ໍ້ຳ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພືື້ນຖຳນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ທຸກຄົນສຳມຳດຈັດ ກຳນຄວຳມສ່ຽງ 

ແລະ ຫຼ ກລຸ້ຽງກຳນເຂົື້ຳໃຈຜິດ”. 

 

ຜົນກະທົບຂອງເຂືິ່ອນໄຟຟ້ຳນ ໍ້າຕົກຢູ່ລຽບຕຳມແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ (ແມ່ນ ໍ້ຳລຳນຊ່ຳງໃນປະເທດຈີນ) ຕ ໍ່ກັບການໄຫຼ 

ຂອງນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມແມ່ນເປັນທີິ່ຮູຸ້ຈັກກັນດີ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວຸ້ໂດຍກຳນສຶກສຳຫຼຳຍໆ ຢ່ຳງຂອງ ຄມສ, 

ລວມທັງບົດລຳຍງຳນສະພຳບຂອງອ່ຳງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ ສະບັບຫຼຸ້ຳສຸດ 2018, ແລະ ສະພຳສຶກສຳ (ກຳນສຶກສຳ ກ່ຽວກັບກຳນ

ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນຳແມ່ນ ໍ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງລວມທັງຜົນກະທົບຂອງໂຄງກຳນເຂືິ່ອນໄຟຟ້ຳນ ໍ້າຂອງ). 

 

ບັນທຶກຄ ຳເຫັນຍຳວ 13 ໜຸ້ຳ ທີິ່ອອກເຜີຍແຜ່ໃນມືື້ນີື້ໄດຸ້ລະບຸວ່ຳຕຸ້ອງມີຫຼັກຖຳນທຳງວິທະຍຳສຳດເພີິ່ມເຕີມກວ່ຳນີື້ ເພືິ່ອ

ສະຫລຸບວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງປີ 2019 ແມ່ນເກດີຈຳກກຳນກັກເກັບນ ໍ້າໃນເຂືິ່ອນແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທ ິງ. 

 

ບັນທຶກຄ ຳເຫັນກ່ຳວວ່ຳ "ກຳນວເິຄຳະເບືື້ອງຕົື້ນຂອງພວກເຮົຳ, ໂດຍກຳນນ ຳໃຊຸ້ຂ ໍ້ມູນປະລິມານນ ໍ້າຝົນຈຳກປ ີ2008 ຫຳ 

2019 ແລະ ກຳນສັງເກດກຳນໄຫຼຂອງນ ໍ້າ, ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງປີ 2019 ເປັນຜນົມາຈາກປະລ ິ



 

ມານນ ໍ້າຝົນທ ີ່ຕ ໍ່າຫຼຳຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນທີິ່ມີກຳນເຂົື້ຳມຳຊຸ້ຳ ແລະ ຝົນມ ລະສຸມທີິ່ສິື້ນສຸດໄວ, ແລະ ເຫດກຳນ ເອວນິນໂຢ ້

(El Nino) ທີິ່ສຸ້ຳງອຸນຫະພູມທີິ່ສູງຂືື້ນຜິດປກົກະຕິ ແລະ ກຳນລະເຫີຍທີິ່ສູງຂືື້ນ”.  

 

"ໃນປີ 2019, ລະດູຝນົມ ລະສມຸເລີິ່ມຊ້າລົງເກືອບສອງອຳທິດ ແລະ ຢຸດເຊົາໄວກວ່າປົກກະຕິປະມຳນສຳມອຳທິດ." ແລະ 

"ອ່ຳງນ ໍ້ຳໄດຸ້ສນູເສຍປະລມິຳນຝນົຕົກປະມຳນ 5 ອຳທິດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບປະລິມຳນນ ໍ້ຳຝົນປະມຳນ 75% ເມ  ິ່ອປຽບທຽບກັບ
ປີທີິ່ຜ່ຳນໆມຳ." 
 

 
ແຜນວຳດເສັື້ນສະແດງ ຂອງ ຄມສ ທີິ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນກຳນປ່ຽນແປງຂອງກຳນແຈກຢຳຍປະລິມຳນນ ໍ້ຳຝົນຢູ່ອ່ຳງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ແຕ່
ເດອືນມັງກອນ ເຖິງ ເດອືນທັນວຳ ລະຫວ່ຳງປີ 2008 ຫຳ 2019 

 

ບັນທຶກດັັ່ງກ່ຳວໄດ້ກ່ຳວຕືິ່ມວ່ຳ ຄມສ ໄດຸ້ຮັກສຳບັນທຶກກຳນໄຫຼວຽນຂອງກະແສນ ໍ້ຳໃນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງຢ່ຳງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ, ແລະ 

ປຽບທຽບສິິ່ງນີື້ກັບບັນທຶກໄລຍະຍຳວ ທ ີ່ໄດຸ້ບັນທຶກໄວຸ້ໃນລະບຽບກຳນຮກັສຳກຳນໄຫຼຂອງກະແສນ ໍ້ຳໃນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ, ເຊິິ່ງ

ເອີື້ນວ່ຳ PMFM. 

 

ໂດຍອຸ້ຳງອີງໃສ່ PMFM, ບນັທຶກກ່ຳວວ່ຳກະແສນ ໍ້າຈຳກປະເທດຈີນແມ່ນສູງກວ່ຳປກົກະຕິສ ຳລັບລະດູແລຸ້ງປີ 2019 

ແລະ 2020. ລຳຍງຳນກ່ຳວຕືິ່ມອີກວ່ຳໃນເດືອນມີນຳປນີີື້, ໃນຂະນະທີິ່ກະແສກຳນໄຫຼແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ ຂອງນະ ຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່ຳ, ບັນທຶກກຳນໄຫຼຕ ໍ່ຳເຫຼົັ່ຳນີື້ບ ໍ່ໄດຸ້ມີຢູ່ປຳຍນ ໍ້ຳຕ ໍ່ໄປ. 

 

ອີງຕຳມບັນທຶກດຽວກັນນີື້, ແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2020, ກະແສນ ໍ້ຳທີິ່ໄຫຼເຂົື້ຳສູແ່ຂວງກຣາແຈະ ໃນປະເທດ ກ ຳປູ ເຈຍ ກ ໍ່

ສູງກວ່ຳປົກກະຕິສ ຳລັບລະດູແລຸ້ງ. ນອກຈາກນ ື້ື້ຍັງຍົກໃຫຸ້ເຫນັຕືິ່ມອກີວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງທີິ່ໄດ້ລຳຍງຳນໃນເຂດ

ສາມຫຼ ິ່ຽມປາກແມ່ນ ໍ້າແມ່ນ ທາງອຸຕຸນິຍົມ (ສະຖຳນະກຳນເມືິ່ອຮູບແບບອຳກຳດແຫຸ້ງແລຸ້ງປກົຄຸມພືື້ນທີິ່ສະເພຳະໃນໄລຍະ



 

ເວລຳໃດໜຶິ່ງ), ບ ໍ່ແມນ່ທຳງອຸທົກກະສຳດ (ສະຖຳນະກຳນເມືິ່ອກຳນສະໜອງນ ໍ້ຳຕ ໍ່ຳປຳກດົຂືື້ນ, ຕຳມປົກກະຕິພຳຍຫຼັງຜ່ຳນ

ໄປຫຼຳຍເດອືນເນືິ່ອງຈຳກປຳກດົກຳນ ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງທຳງອຸຕຸນິຍົມ). 

 

ໃນຕ ໍ່ໜຸ້ຳ, ຄມສ ໄດຸ້ກ ຳນົດທດິທຳງໃນກຳນລເິລີິ່ມເພືິ່ອສຸ້ຳງໂຄງປະກອບຂ ໍ້ມູນ, ຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ, ແບບຈ ຳລອງ, ກຳນຄຳດ

ຄະເນ, ແລະ ລະບົບສືິ່ສຳນ. 

 

ໂດຍກຳນຍກົລະດັບຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ, ແລະ ປັບປຸງສິິ່ງເຫຼົັ່ຳນີື້ເຂົື້ຳໃນຄວຳມຕຸ້ອງກຳນຂ ໍ້ມູນ

ຂອງບັນດຳປະເທດສະມຳຊກິ, ຄມສ ກ ຳລັງກະກຽມພືື້ນຖຳນສ ຳລັບກຳນຍົກລະດັບຂອບເຂດກຳນສະໜັບສະໜູນ ກຳນ

ຕັດສິນໃຈທີິ່ສຳມຳດຕດິຕຳມສະພຳບຂອງແມ່ນ ໍ້າ, ແລະ ກ ຳນດົສຳເຫດຂອງ ປ່ຽນແປງ. ໂດຍກຳນໃຫຸ້ຂ ໍ້ມູນທີິ່ຖກືຕຸ້ອງ, 

ທັນສະໄໝ, ຜູຸ້ຕັດສນິໃຈ ແລະ ປະຊຳຊນົຈະມີວິທີກຳນໃນກຳນແກຸ້ໄຂບັນຫຳທີິ່ພົື້ນເດັັ່ນ, ເຊັັ່ນ: ປະລິມານນ ໍ້າຝົນຫຼຼຸດລົງ 

ແລະ ປະລິມານການໄຫຕຼ ໍ່າ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຢ່າງມ ປະສດິທິພາບ. 

 

ທ່ຳນ ປອ. ຮັດດາ ໄດກ້່ຳວວ່ຳ "ເພືິ່ອບັນລເຸປົົ້ຳໝຳຍ ດັັ່ງກ່ຳວ, ກຳນຮ່ວມມືຈຳກທກຸໆ ປະເທດທີິ່ມີຊຳຍຝັັ່ງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ 
ແລະ ກຳນແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກັບກຳນນ ຳໃຊຸ້ນ ໍ້ຳ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພືື້ນຖຳນແມ່ນ ສ ຳຄັນທີິ່ສຸດ." 
 
ໝຳຍເຫດແກບ່ນັນຳທກິຳນ: 
 

ຄະນະກ ຳມຳທິກຳນແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນແມ່ນອົງກຳນຈດັຕັື້ງລດັຖະບຳນເພືິ່ອກຳນສນົທະນຳ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືໃນພຳກພືື້ນ

ໃນເຂດລຸ່ມອ່າງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງຕອນລ ່ມ, ສຸ້ຳງຕັື້ງຂືື້ນໃນປ ີ1995 ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍຳແມ່ນ ໍ້ຳຂອງລະຫວ່ຳງ ປະ ເທດ ກ ຳປເູຈຍ, 

ສປປ ລຳວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນຳມ. ອົງກຳນດັັ່ງກ່ຳວເຮັດໜຸ້ຳ ທີິ່ເປັນເວທີພຳກພືື້ນ ສ ຳລັບກຳນທູດທຳງພຸ້ອມທັງເປັນສນູ

ກຳງຄວຳມຮູຸ້ໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງຊບັພະຍຳກອນນ ໍ້າເພືິ່ອກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຂອງພຳກພືື້ນ. 

 

-ຈົບ- 

 
ສ ຳລັບຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມເຕີມກະລຸນຳຕດິຕ ໍ່: 
ທ່ຳນ ໂຊພຽກ ແມສ໌, ພະນັກງຳນສືິ່ສຳນ ສ ຳລັບນັກຂ່ຳວ 

ກອງເລຂຳຄະນະກ ຳມຳທິກຳນແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ 

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org 

ມືຖື / ວອດແອ໋ບ: + 856-20-77779168 

  

          ### 


