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ເຟສບກຸຮ�ວມມືກັບຄະນະກ�າມາທກິານແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮູ�
ກ�ຽວກັບ ໄພນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງ ໃນແມ�ນ�າ້ຂອງ 
 
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ / ນະຄອນຫຼວງຮ�າໂນ�ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ, ວນັທີ 31 ສງິຫາ 2020 
- ເຟສບຸກ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກ�າມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ�ລິເລ່ີມການຮ�ວມມືກັນ ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນ 
ການເຕືອນໄພນ�້າຖ�ວມລ�ວງໜ�າ ແລະ ການຕິດຕາມໄພແຫ�ງແລ�ງໃຫ�ແກ�ຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານໃນເຂດລຸ�ມແມ�ນ�້າ
ຂອງ. 
 

ການຮ�ວມມືຄ້ັງທ�າອິດນ້ີ ແມ�ນແນໃສ�ເພື່ອສ�າງຄວາມຮັບຮູ�ໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນ 4 ປະເທດສະມາຊິກ (ຄມສ) - ຣາ
ຊະອານາຈັກ ກ�າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ - ກ�ຽວກັບ ລະບົບຂ�ມູ້ນຂ�າວ-ສານ 
ກ�ຽວກັບໄພນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງຂອງ ຄມສ ແລະ ເພື່ອສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ�ແກ�ເຈ້ົາໜ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃນ
ການນ�າໃຊ�ລະບົບດີຈິຕອນ ອອນລາຍ ໃນລະຫວ�າງປີ 2020-2021. 
 

ທ�ານ ນາງ ຊານຕິ ອາເລັກຊານເດ້ີ,  ຜູ�ຈັດການດ�ານຊຸມຊົນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຂອງເຟສບຸກ ໄດ�ກ�າວວ�າ “ພວກເຮົາກ�າລັງ
ຊອກຫາວິທີໃໝ�ໆ  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃນການພັດທະນາໃນລະດັບພາກພື້ນ ຢູ�ໃນເຟສບຸກ, ດ�ວຍຊຸດເຄ່ືອງມືທີ່ສະໜັບ
ສະໜູນຊຸມຊົນໃນການກະກຽມ, ຕອບໂຕ� ແລະ ຟືນ້ຟູຈາກໄພພິບັດ ແລະ ສ�າງຄວາມຍຶດຍຸນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່
ໄດ�ຮ�ວມມືກັບ ຄມສ ເພື່ອແຈ�ງໃຫ�ປະຊາຊົນຫຼາຍລ�ານຄົນໃນພາກພື້ນ ໄດ�ຮັບຮູ� ແລະ ກຽມຄວາມພ�ອມ ຕ�່ກັບໄພນ�້າ
ຖ�ວມ ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງ”. 
 

ອີງຕາມ ບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ�ຽວກັບການສູນເສຍທາງດ�ານເສດຖະກິດ, ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ
ໄພພິບັດ, ສອງທົດສະວັດທີ່ຜ�ານມາໄດ�ເຫັນການສູນເສຍທາງດ�ານເສດຖະກິດໂດຍກົງຈາກໄພພິບັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ ດິນ
ຟ�າອາກາດເພີ່ມຂ້ຶນເຖງິ 250%. ໃນຂົງເຂດແມ�ນ�້າຂອງໃນໄລຍະປີ 1998-2017, ເຊ່ີງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ�ຮັບຜົນ
ກະທົບ ໜັກທີ່ສຸດ, ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 52,4 ຕ້ືໂດລາ. 
 

(ຄມສ) ໄດ�ຕີລາຄາວ�າ ໃນຂະນະທີ່ໄພນ�້າຖ�ວມຕາມລະດູການ ເຊ່ີງໄດ�ນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດທີຫ່ຼາກຫຼາຍໃຫ�ແກ�ພາກພື້ນ, 
ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍສະເລ�ຍຕ�່ປີຂອງນ�້າຖ�ວມໃນເຂດລຸ�ມແມ�ນ�້າຂອງ  ແມ�ນປະມານ 60-70 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ. ຣາຊະ
ອານາຈັກ ກ�າປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ�ນກວມເອົາປະມານສອງໃນສາມຂອງພາກພື້ນແມ�ນ�້າຂອງ ທີໄ່ດ�ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພນ�້າຖ�ວມປະຈ�າປີ. 
 

ໃນການສຶກສາຂອງ (ຄມສ) ທີ່ຜ�ານມານ້ັນ ຍັງສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າເຫດການໄພແຫ�ງແລ�ງ ໃນລຸ�ມແມ�ນ�້າຂອງ ໄດ�ເພີ່ມຂ້ືນ
ເລ້ືອຍໆ ແລະ ຮຸນແຮງ ໃນທົດສະວັດທີຜ່�ານມາ ແລະ ທ�າອ�ຽງນ້ີຈະຍັງສືບຕ�່. ອ�າງນ�້າຂອງແມ�ນຍັງມີຄວາມສ�ຽງຕ�ຜ່ົນ
ກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດນ�າອີກ ເຊ່ິງຄາດວ�າອຸນຫະພູມສະເລ�ຍ ຈະເພິມ່ຂ້ືນ ປະມານ 0.8 ອົງສາເຊ ໃນ
ປີ 2030. 
 

ທ�ານ ປອ. ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ຫົວໜ�າ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ�ວມມື ຂອງ (ຄມສ) ໄດ�ກ�າວວ�າ "ພວກເຮົາ
ເຫັນຄວາມສ�າຄັນທີ່ສຸດໃນການສະຫນອງຂ�້ມູນທີ່ວ�ອງໄວ ແລະ ຫນ�າເຊ່ືອຖ ື ກ�ຽວກັບ ລະດັບນ�້າໃຫ�ແກ�ບັນດາປະເທດ
ແມ�ນ�້າຂອງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ປະສົບກັບໄພນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ສະພາບອາກາດປ�ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ  



ເພື່ອໃຫ�ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ັນສາມາດຮັບມື ເພື່ອຫລີກລ�ຽງ ຫຼ ືຫລຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ໄດ�ທນັເວລາ ແລະ ກະກຽມການຕອບ 
ໂຕ�ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ”. 

(ຄມສ) ໄດ�ຕິດຕັ້ງສະຖານີອຸທກົກະສາດ 22 ແຫ�ງ ຕາມສາຍນ�າ້ຫັກຼຂອງແມ�ນ�າ້ຂອງຕອນລຸ�ມ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບ 
ກ�າຂ�ມູ້ນລະດັບນ�າ້ ແລະ ປະລິມານນ�າ້ຝົນ ເຊ່ິງປ�ອນເຂ້ົາໃນລະບົບພະຍາກອນໄພນ�າ້ຖ�ວມ ແລະ ໄພແຫ�ງແລ�ງຂອງແມ�ນ�້າ 
ຂອງ. ລະບົບດ່ັງກ�າວ ສະຫນອງຂ�ມູ້ນ ລະດັບນ�າ້ປະຈ�າວັນ ໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ ລວມທງັການແຈ�ງເຕືອນ 
ໄພນ�າ້ຖ�ວມ ແລະ ການຄາດຄະເນໄພແຫ�ງແລ�ງຕະຫອຼດປີ. ລະບົບດ່ັງກ�າວຈະຖກືອະທບິາຍຜ�ານວິດີໂອ ແບບສາມມິຕິ 
3D ເຊ່ິງຈະຖກືແບ�ງປັນລົງເຟສບຸກ ເພື່ອການເຂ້ົາເຖິງຊຸມຊົນໃນທົ່ວພາກພື້ນ. 

ເຟສບຸກຍັງຈະເຝິກອົບຮົມໃຫ�ເຈ້ົາໜ�າທີກ່�ຽວຂ�ອງຈາກ 4 ປະເທດສະມາຊິກ (ຄມສ) ກ�ຽວກັບວິທກີານໃຊ�ເຄ່ືອງມືດີຈິ 
ຕອນທີ່ແຕກຕ�າງກັນເພື່ອໃຫ�ສ່ືສານຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວ�ອງໄວ ໃນລະຫວ�າງ ແລະ ຫັຼງ ເກີດໄພພິບັດ, ເຊ່ິງຈະ 
ປະກອບມີການເຝິກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ແຜນທ່ປີະຊາກອນຂອງເຟສບຸກ (Facebook’s Population Density 
Maps), ເຊ່ິງເປັນແອັບພເິຄຊ້ັນທີ່ໃຊ�ເຕັກນິກ ພາບຄອມພິວເຕີທີທ່ນັສະໄໝ (State-of-the-art computer 
Visual Techniques) ເພື່ອສັງລວມຂ�ມູ້ນທ່ມີີຢູ�ໃນສາທາລະນະ ແລະ ພາກສ�ວນທລຸະກິດ ເຂ້ົາກັບຄວາມສາມາດທາງ 
ປັນຍາປະດິດ ຫື ຼAI ຂອງເຟສບຸກ. ແຜນທີ່ນ້ີແມ�ນມີລາຍລະອຽດສາມເທົ່າກ�ວາແຫຼ່ງທີ່ມີຢູ�. 

ໝາຍເຫດ: 

ກ�ຽວກັບ ຄມສ: ຄະນະກ�າມາທກິານແມ�ນ�າ້ຂອງສາກົນ ແມ�ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ�າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາ 
ຫາລື ແລະ ການຮ�ວມມື ໃນອ�າງແມ�ນ�າ້ຂອງຕອນລຸ�ມ, ສ�າງຕັ້ງຂ້ືນໃນປີ 1995 ອີງຕາມສັນຍາແມ�ນ�າ້ຂອງ ລະຫວ�າງ ຣາ 
ຊະອານາຈັກ ກ�າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດ່ັງກ�າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກ 
ພື້ນ ເພື່ອການຮ�ວມມື ກ�ຽວກັບນ�າ້ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ� ການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ 
ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນ.  

ກ�ຽວກັບ ເຟສບຸກ: ສ�າງຕ້ັງຂ້ືນໃນປີ 2004, ພາລະກິດຂອງເຟສບຸກ ແມ�ນເພື່ອໃຫ�ປະຊາຊົນມີພະລັງໃນການສ�າງຊຸມ 
ຊົນແລະ ເຮັດໃຫ�ໂລກໃກ�ຊິດກັນຂ້ືນ. ປະຊາຊົນນ�າໃຊ� ແອັບພິເຄຊ້ັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ເຟສບຸກ ເພືອ່ເຊ່ືອມຕ�່ກັບ 
ໝູ�ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ຊອກຫາຊຸມຊົນ ແລະ ຂະຫຍາຍທລຸະກິດ. 

ຂ�້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລນຸາຕິດຕ� ່: 
ທ�ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈ້ົາຫນ�າທີ່ ການຂ�າວສ່ືສານ, 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ�າມາທກິານແມ�ນ�າ້ຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org   
ມືຖ/ືວອດແອັບ: +856-20-77779168 

ທ�ານ ນາງ Nguyen Quynh Trang 
ຜ�ຈັູດການດ�ານການສ່ືສານ 
ເຟສບຸກ ສສ ຫວຽດນາມ & ຣາຊະອານາຈັກ ກ�າປູເຈຍ 
ອີເມວ: quynhtrang@fb.com  
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