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ບດົສງັລວມຫຍໍ້
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັ ບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນປະຈໍາເຊ່ິງເປັນອັນຕະ 
ລາຍຕ່ໍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຜນົກະທົບຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດ. ລະຫວ່າງປີ 
1991 ຫາ 2013, ໂດຍສະເລ່ຍ, 200.000 ຄນົຕ່ໍປີທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ, ເຊ່ິງໄພແຫ້ງແລ້ງກ່ໍເປັນໄພອັນຕະລາຍທ່ີຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະເທດ. ເມືອງໄຊ ເປັນເມືອງ 
ຫຼວງ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ ັງ້ຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບ 
ຜນົກະທົບຈາກເຫດການນ້ໍາຖ້ວມໃຫຍ ່ຫຼາຍໆຄັ້ງ, ເຫດການຫວ່າງບ່ໍດົນມາ 
ນີ້ ແມນ່ເດືອນສິງຫາປີ 2017 ເຊ່ິງກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ຕ່ໍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຜນົກະທບົຕໍຊ່ວີິດການເປນັ 
ຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິນ່.

ການວາງແຜນສໍາລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໄພນໍາຖ້ວ້ມ 
ທ່ີເປັນໂຄງສ້າງ ແລະ ບ່ໍເປັນໂຄງສ້າງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອປ້ອງກັນ 
ການສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຈາກເຫດການນ້ໍາຖ້ວມຂອງ ເມືອງໄຊ 
ໃນອະນາຄົດ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ປະຊາກອນແມ່ນເພ່ີມຂຶ້ນປະມານ 3% 
ຕ່ໍປີ ເຊ່ິງຄວາມຫນາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນສູງ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ 
ເຂດນ້ໍາຖ້ວມຕ່າງໆຍັງບ່ໍທັນ ໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງເຂດນ້ໍາຖ້ວມຕ່າງໆຍັງບໍ ່
ທັນໄດ້ຮັບການກໍານົດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການວາງ 
ແຜນຕົວເມືອງ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງເມືອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ 
ການສຶກສາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ. ການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ 
ລະບຽບການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນແມ່ນມີຂີດຈໍາກັດເຊ່ິງ 
ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ້ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ ້
ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນອະນາຄົດ.

ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຄູ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ ້ ທາງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜຸນຈາກອົງການຫຼ�ດຜ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍ 
ຈາກໄພພິບັດໂລກ (GFDRR) ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ 
ແກລ່ັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (GoL) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກໄພພິບດັທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຊ່ວຍໄຈ ້ແຍກເພື່ອກໍານົດກາລະໂອ 
ກາດ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນ 
ຕົວເມືອງແບບຄົບວົງຈອນ. ຜນົຈາກການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາ 
ການນີ ້ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການກຽມພ້ອມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນໃນ ເມືອງໄຊ ທີ່ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງ ແຂວງ 
ອດຸ ມົໄຊ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ ້ທີ່ໄດ້ຮັ ບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນະໂລກ. ໂຄງການນີ້ຄາດວ່າ

ງຈອນ. ຜນົຈາກການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການນີໄ້ດສ້ະຫນ ັ
ບສະຫນນູການກຽມພອ້ມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັການລງົທືນໃນເມອືງ ໄຊ ທ່ີເປັນເມອືງຫຼວງຂອງແຂວງ ອດຸມົໄຊ, 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃ 
ຕ ້ ທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ທະນະຄານໂລກ. ໂຄງການນີຄ້ 
າດວາ່ຈະເປັນການປະສມົປະສານກນັລະຫວາ່ງການລງົທຶນທ່ີເປັນໂ



ຈະເປັນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ ການລົງທຶນທ່ເີປັນ  
ໂຄງສ້າງ ແລະ ບ່ເໍປັນໂຄງສ້າງທ່ີໄດ້ສະເຫນີສໍາລັບ  ເມອືງ ໄຊ 
ເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນ້ໍາຖ້ວມ 
ລວມໝົດປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນການຊວ່ຍເຫຼອືທາງດາ້ນວິຊາການ ຂອງທະນາຄານໂລກ, 
ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍ ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ 
Deltares, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Earth Systems,ສູນກຽມພ້ອມ 
ປ້ອງກັນໄພພິບັດອາຊີ (ADPC) ແລະ ບໍລິສັດ Vientiane 
Geomatic Services ໄດ້ມີການປະເມີນການລົງທຶນທີ່ທາງ 
ລດັຖະບານສະເຫນ ີ ຈາກມມຸມອງທີ່ແຕກຕ່າງ, ລວມທັງ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ, ການວິເຄາະຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ (BCA), 
ຜນົກະທົບຕໍ່ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ແລະ ການວາງແຜນ 
ແລະ ອອກແບບຕົວເມືອງ. ການປຶກສາຫາລ ື
ກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແມນ່ໄດດ້ າໍເນນີໄປໃນຮູບແບບ 
ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ການສໍາພາດເຊ່ິງໜ້າ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ

ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້ໍາຖວ້ມສໍາລັບເມືອງໄຊ ໄດ້ຖືກປະເມີນ 
ແລະ ການຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພນ້ໍາຖ້ວມສໍາລັບທາງເລອືກ 
ໃນການອອກແບບໂຄງສາ້ງກໍ່ໄດຖ້ກືປະເມນີ. ແບບຈໍາລອງ 
ອຸທົກວິທະຍາ ແລະ ຊນົລະສາດຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນ 
ທ່ີມີຢູ່ຂອງພາກພື້ນ. ເນ່ືອງຈາກຂໍ້ມູນທ່ີມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດ 
ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ກດີຂໍຈ້ ໍາກັດໃນການສາ້ງແບບຈາໍລອງ ຂອງ 
ໄພນໍ້າຖ້ວມ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ມີຂໍ້ມູນຈໍາກັດດ້ານປະລິມານ 
ນ າໍ້ຝົນເປັນລາຍຊ່ົວໂມງ, ຂາດສະຖານີເກັບປະລິມານນ້ໍາຝົນ 
ຈໍານວນຫຼາຍ, ຂ້ັນຕອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາຍນ້ໍາ ແລະ 
ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບອ່າງເກັບນ້ໍາ ແລະ ການດໍາເນີນງານ 
ຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາ. ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກແມ່ນ້ໍາ 
ປາກົດວ່າ ເປັນຂະບວນການທ່ີພ້ົນເດ່ັນຂອງເຫດການນ້ໍາຖ້ວມ 
ທ່ີຜ່ານມາ. ໄພອັນຕະລາຍຈາກເຫດນ້ໍາຖ້ວມໄດ້ຖືກສ້າງແບບ 
ຈໍາລອງຂຶ້ນ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນ 
ໃນຮູບຂອງຄວາມສ່ຽງ. ຄາ່ EAD ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຈາກ 
ສະຖານະການໃນປະຈຸບັນທີຍັງບ່ໍມີການດໍາເນີນງານ ດາ້ນການ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນ້ໍາຖ້ວມ ຄິດເປັນເງິນປະມານ 11 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍປ ີ ຕໍ່ພື້ນທີ່ທງັຫມົດ. ຄາ່ EAD 
ສູງທ່ີສຸດ ແມ່ນນອນໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງໄຊ 
ທ່ີຢູ່ໃກກ້ ບັ ຈດຸຄບົກນັຂອງແມນ່ໍາ້ສາມສາຍ ຊ່ຶ ່ງມມີນູຄາ່ 
ຄວາມເສຍຫາຍຫາຼຍກວ່າ 15,000ໂດລາສະຫະລດັ/ປີ/ເຮັກຕາ

ັ

ໃນເຂດພື້ນທ່ີມີຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 
15,000 ຄົນຕ່ໍກິໂລແມັດ. ຄ່າ EAD ສໍາລບັພາກຕາເວັນອອກ 
ຂອງຕົວເມືອງໂດຍທ່ວົໄປ ແມນ່ມມີນູຄ່າຕ່ໍາກວ່າ 100,000 
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ/ເຮັກຕາ.

ຈໍານວນຂອງໂຄງການລງົທນຶ ທີ່ເປນັໂຄງສາ້ງທີ່ຖກືສະເຫນີ 
ໂດຍລດັຖະບານ ແມນ່ໄດຮ້ັບການປະເມນີລະດບັຂອງການ 
ຫຼດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຊຶງ່ອາດຈະໄດຮ້ັບຜນົສາໍເລດັ, ທງັແບບ 
ດຽ່ວ ແລະ ແບບລວມກນັ. ການວິເຄາະໄດສ້ະແດງ 
ໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປະຕບິດັທ່ລີດັຖະບານທ່ມີອບໝາຍໃຫສ້າ 
ມາດຊວ່ຍຫຼ�ດຜອ່ນ ລະດບັຄວາມສຽ່ງໄພນ້າໍຖວ້ມທ່ແີຕກຕາ່ງ 
ກນັໄດໂ້ດຍການຫຼ�ດລງົທ່ສີາໍຄນັ ທ່ສີດຸທ່ອີາດເກດີຂຶນ້ໃນຊວ່ງ 
ນ້າໍຖວ້ມໃນຊວ່ງຮອບວຽນເກດີຊໍາ້ທ່ມີໄີລຍະເວລາຫນອ້ຍ 
(2ປ,ີ 5ປີ ແລະ 10 ປ)ີ. ບາງມາດຕະການ 
ທ່ມີປີະສດິທຜິນົສງູ (ການປບັປງຸແມນ່ໍາ້, ຄກູນັນໍາ້, ການຕດັ 
ແລວນໍາ້ທ່ຄີດົຄຽ້ວ), ໃນຂະນະທ່ມີາດຕະການອ່ນືແມນ່ 
ບ່ຄໍອ່ຍມປີະສດິທຜິນົ (ສວນສາທາລະນະ, ປະຕລູະບາຍນໍາ້ 
ແບບອດັຕະໂນມດັ) ໃນການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກ 
ໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຂະໜາດພືນ້ທ່ຂີອງລຸມ່ນໍາ້ ຊ່ງຶຕັງ້ຢ່ເູມອືງໄຊ. 
ການສກຶສາສະແດງໃຫເ້ຫນັວາ່ ການຫຼ�ດ ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 
ໄພນໍາ້ຖວ້ມທ່ສີາໍຄນັສາມາດບນັລໄຸດ້ ດວ້ຍການຈັດຕັງ້ 
ປະຕບິດັໂຄງການ ຕາມການສະເຫນຂີອງລດັຖະບານ. 
ຜນົໄດຮ້ັບຕາ່ງໆ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມເສຍ 
ຫາຍຕ່ປໍທີ່ຄີາດໄວ້ ແລະ ຈໍານວນຄນົທ່ໄີດຮ້ັບຜນົກະທບົຈາກ 
ຄວາມສຽ່ງໄພນໍາ້ຖວ້ມລດຸລງົປະມານ 50% ເມ່ອືລວມທກຸ 
ໂຄງການທ່ສີະເໜເີຂົາ້ກນັທງັຫມດົ.

ຂັນ້ຕອນຕ່ໄໍປໃນການວິເຄາະ, ແມນ່ເພ່ອືຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 
ໄພນ້າໍຖວ້ມໃນຕ່ໜໍ້າ, ການອອກແບບໂຄງສາ້ງທ່ມີທີາ່ອ່່ຽງ 
ຫາຼຍທ່ດີທີ່ສີດຸແມນ່ຖກືປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ຕ່ມືອກີ. ການອອກແບບ 
ທີ່ດທີສີດຸສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄວາມສຽ່ງໄພນ້າໍຖວ້ມ ສາມາດ 
ຫຼ�ດລງົໄດຢ້າ່ງຫວຼງຫາຼຍໃນເຂດເທດສະບານ ເມອືງ ຂອງ 
 ເມອືງ ໄຊ. ເມ່ອືມກີານລວມກນັຂອງໜ້າວຽກການປບັປງຸແມ ່
ນ້າໍ, ການຕດັແລວນໍາ້ກທໍ່ຄີດົຄຽ້ວ ແລະ ຄກູນັນໍາ້, ເຫດການ 
ໄພນ້າໍຖວ້ມໃນຮອບວຽນເກດີຊໍາ້ 20 ປ ີ ສາມາດປອ້ງກນັນໍາ້ 
ຖວ້ມໃນເຂດເທດສະບານຂອງ ເມອືງໄຊ ແລະ ຄວາມເສຍ 
ຫາຍທ່ກີຽ່ວຂອ້ງ (EAD) ຫຼ�ດລງົປະມານ 8,3 ລາ້ນ ໂດລາ 
ສະຫະລດັຕ່ປໍ ີ (~77%). ນອກເຫນອືຈາກໂຄງການທ່ລີດັຖະ 
ບານສະເຫນແີລວ້, ຍງັມກີານສ າໍຫວຼດຜນົກະທບົທີອ່າດເກດີ 

ຂື້ນກັ ບເຂດອ່າງເກັບນ້ໍ າເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍ້ າກໍ ແລະ 
ອ່າງໂຕ່ງນໍ້າມາວ.  ຜນົຂອງການຈ າໍລອງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ອາ່ງເກບັນ ້າໍມຜີນົຢາ່ງໃຫຍຫ່ວຼງ ໃນການຫຼດຸຜອ່ນຄວາມອນັ 
ຕະລາຍຈາກໄພນໍາ້ຖ້ວມ ເພາະວ່າ ການລະບາຍນໍ້າອອກໃນ 
ປະລິມານສູງສຸດເຮັດໃຫປ້ະລມິານນ ້າໍແມນ່ຫຼ�ດລງົໄດຫ້າຼຍ. 
ເມື່ອການອອກແບບຂອງທຸກທາງເລືອກ ລວມທັງອ່າງເກັບນ້ໍາ,  
ໄດ້ນໍ າມາລວມເຂົ້າກັນ ເປັນໂຄງການຊຸດດຽວຜົນໄດ້ຮັ ບຈາກ 
ແບບຈໍາລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເກີດໄພນໍ້າ 
ຖວ້ມໃນເມືອງໄຊ ເກືອບທັງຫມົດຈະຫຼ�ດລົງໄປເປັນສູນ 
ພ້ອມກັບຫຼ�ດຄວາມເສຍຫາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (EAD) ລງົເຖິງ 
99%. ຜນົໄດ້ຮັ ບນີ້ ລວມເຖິງຮອບວຽນເກີດຊໍ້າ 100 ປີ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ກໍ່ຕ້ອງໄດເ້ນັນ້ຫນ ກັວ່າ ບດົສະຫຼ�ບນີ ້
ແມນ່ອງີໃສຂ່ໍມ້ນູພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຂໍ້ມູນແບບ 
ເປີດກວ້າງແມ່ນມຈີາໍກັດຫຼາຍ. ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນນີ້ຈ່ຶງມ ີ
ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວນຖືກຫຼ�ດລງົກອ່ນທີຈ່ະອອກແບບລາຍ 
ລະອຽດເພີມ່ຕື່ມ.

ການວິເຄາະຜົນໄດ້ - ຜົນເສຍ 

ການວິເຄາະຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ (BCA) ໄດດ້າໍເນນີໂດຍການ 
ພຈິາລະນາມາດຕະການທ່ປີະສມົປະສານ ລະຫວ່າງມາດຕະ 
ການທ່ເີປນັໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ເໍປນັໂຄງສາ້ງ ຕ່ກໍບັງບົປະມານ 
ຂອງໂຄງການປະມານ 12.1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ທາງ 
ເລອືກການລງົທນຶທ່ແີຕກຕາ່ງກນັທງັ 09 ທາງເລອືກໄດຖ້ກື 
ປະເມນີເພ່ມີເຕມີ ໂດຍການວິເຄາະມາດຕະການແບບຫາຼຍ 
ເງ່ອືນໄຂ (MCA) ເຊ່ງິລວມເອາົການຈັດອນັດບັ BCA  ແລະ 
EAD, ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນງບົປະມານ, ຄວາມ 
ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຊມຸຊນົ ແລະ ການຈັດອນັ 
ດບັດາ້ນສ່ງິແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ທາງເລອືກທ ີ8 (ອາ່ງ 
ເກບັນໍາ້ພຽງຢາ່ງດຽວ) ມຄີະແນນລວມສງູສດຸ ແມນ່ຍອ້ນຄາ່ 
ຂອງ BCA ສງູ ແລະ ຄວາມຈິງທ່ວີ່າ ທາງເລອືກດ່ງັກາ່ວ 
ຢ່ໃູນງບົປະມານ 3 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ພາຍໃຕງ້ບົປະມານ 
ຂອງໂຄງການ. ທາງເລອືກທ ີ6 (ການປບັປງຸຂະຫຍາຍເຂດ 
ແມນ່ໍາ້ + ສວນສາທາລະນະແຫງ່ທ ີ2 + ການຕດັແລວນໍາ້ກ)ໍ 
ເປນັທາງເລອືກທ່ຢີ່ໃູນອນັດ ບັສງູສດຸທ່ຕີາມມາດວ້ຍທາງເລອືກ 
ທ ີ9 (ລວມທາງເລອືກທງັຫມດົ) ເປນັທາງເລອືກທ່ຢີ່ໃູນອນັດບັ 
ຕ່າໍສດຸ, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ຍອ້ນຂອບເຂດຂອງງບົປະມານ 
ແມນ່ເກນີງບົປະມານຫາຼຍເກນີໄປ.



ທາງເລອືກທ ີ 4 ໄດຖ້ກືແນະນາໍ (ການນາໍສະເໜີເບືອ້ງຕົນ້ 
ຂອງລດັຖະບານ + ການຕດັແລວນໍາ້ກ)ໍ ໃຫສ້າ້ງຂຶນ້ພາຍ 
ໃຕໂ້ຄງການນີ ້ ເຊ່ງິອາດຈະຊວ່ຍຫຼ�ດຜອ່ນ EAD ປະຈໍາປ ີ
ໄດເ້ກອືບ 50% ເມ່ອືທຽບກບັກລໍະນພີືນ້ຖານ. ທາງເລອືກ 
ນີນ້້ໄີດຖ້ກືແນະນາໍເພີມ່ເຕມີວ່າ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຕາມ 
ຝ່ງັແມນ່ໍາ້ / ວຽກການປບັປງຸແມນ່້າໍ ແມນ່ສາມາດປະຕບິດັ 
ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ການສາ້ງອາ່ງເກບັນ້າໍສອງແຫງ່ແມນ່ 
ຖກືພຈິາລະນາໃຫຢ້່ໃູນການພດັທະນາໄລຍະຍາວ. ການສາ້ງ 
ແບບຈໍາລອງເບືອ້ງຕົນ້ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປະສມົປະ 
ສານຂອງມາດຕະການຂາ້ງເທງິນີສ້າມາດຊວ່ຍໃຫ ້ EAD 
ຫຼ�ດລງົປະມານ 98,7% ຕ່ປໍ ີຕ່ໍເ່ຫດການນ້າໍຖວ້ມ 1 ຄັງ້ໃນ 
ຮອບວຽນເກດີຊໍາ້ 100 ປ.ີ

ຜນົກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ການລົງທຶນທ່ສີະເຫນີນັ້ ນ ແມ່ນຕ້ອງມີການກວດສອບດ້ານສ່ງິ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທ່ ີ ແລະ ການ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່ສິ່ໍງແວດລ້ອມ. ຜນົກະທົບດ້ານສ່ງິແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມທ່ີສໍ າຄັນທ່ີສຸດຈາກການພັດທະນາມາດຕະ 
ການຫຼ�ດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມພື້ນຖານ ລວມມີຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງ 
ລບົກວນ ແລະ ສິ່ ງ ເສດເຫຼືອທ່ີເປັນຕະກອນໃນໄລຍະການກ່ໍ 
ສ້າງ, ການປ່ຽນແປງແຫຼ່ງທ່ຢີູ່ອາໄສແຄມນໍ້ າຕາມທ່ບໍ່ີມມີາດ 
ຕະການ, ຜນົກະທົບຕ່ລໍຸ່ມນໍ້ າ ເນ່ອືງຈາກການປ່ຽນແປງລະ 
ບບົການໄຫລວຽນຂອງນໍ້ າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ່ຈີ ໍາເປັນ 
ສ າໍລັບການຈັ ດສັນຍົກຍ້າຍຈໍ ານວນໜ່ງຶ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ 
ມາດຕະການປ້ອງກັ ນອັນຕະລາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກຫຼາຍ 
ມາດຕະການ ກ່ອໍາດຈະເກີດຜົນກະທົບຂື້ນຈາກໂດຍໂຄງການ 
ໄດ້, ຄາດວ່າຜົນກະທົບດ້ານສ່ງິແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ 
ຈາກການລົງທຶນທ່ສີະເຫນີອາດຈະຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼ�ດ 
ຜ່ອນລົງໃນລະດັບທ່ຍີອມຮັບໄດ້ ໂດຍການນໍ າໃຊ້ການປົກ 
ປກັຮັ ກສາສ່ງິແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມໃນລະຫວ່າງຂັ້ ນຕອນ 
ການອອກແບບ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການກ່ສໍ້າງຂອງໂຄງການ. 
ໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນເມືອງໄຊ ຍງັຂາດໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນການ 
ຫຼ�ດຜ່ອນໄພນໍ້ າຖ້ວມ. ກ ດົຫມາຍຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ໄພພິບັດ (DRM) ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນແມ່ນໄດ້ຖືກ 
ຈ ັດຕັ້ ງປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບຊາດ ແຕ່ຍັ ງບ່ທໍນັໄດ້ຮ ັບການປະ 
ຕິບັດໃນທ້ອງຖ່ນິ. ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນ  

ປະຈບຸນັສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ວຽກງານຕອບໂຕຄ້ນື ແລະ ມຊີ ບັພະ 
ຍາກອນທີ່ຈ ໍາກ ດັ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຕ່ໍ ເຫດການນ ້າໍຖວ້ມເຮັດ 
ໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິນ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຢ່ເູລືອ້ຍໆ.

ຈາກປະສບົການຂອງໂຄງການທີ່ຜາ່ນມາ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ວ່າການເສມີສາ້ງການລງົທນຶທີ່ເປນັໂຄງສາ້ງພອ້ມດວ້ຍການປະ 
ຕບິດັມາດຕະການທີ່ບໍ່ເປນັໂຄງສາ້ງ ແມນ່ມຄີວາມສ າໍຄນັຕ່ໍຜນົ 
ສ າໍເລດັຂອງໂຄງການ. ຈຸດສມຸທີ່ສ າໍຄນັຂອງຂ ັນ້ຕອນຕໍ່ໄປຂອງ 
ໂຄງການແມນ່ເພື່ອສະຫນອງການຊວ່ຍເຫຼອືດາ້ນວິຊາການແກ ່
ອງົການຈ ັດຕ ັງ້ຂອງລດັເພື່ອລວບລວມການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
ຈາກໄພພບິດັ (DRM) ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລອ້ມໃນ 
ຂະບວນການວາງແຜນຜງັຕວົເມອືງໃນປະຈຸບັນ.  ຍັງມີຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງທ່ີແນະນໍາ ເຖິງການລງົທຶນທ່ີໃຊ ້
ຕ້ົນທຶນຕໍ່າ, ມາດຕະການຫຼ�ດຜ່ອນໄພນ້ໍາຖ້ວມທີເຫມາະສົມ 
ຢູທ່້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນໃນການລົງທຶນທທ່ີເປັນໂຄງສ້າງ 
ທ່ີສະເຫນີເຊ່ັນ: ການຕິດຕ້ັງປັບປຸງຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ້າໍຖວ້ມ 
ໄປໃຊໃ້ນໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານທີ່ມຢີ່.ູ ໃນເວລາທ່ີມີການປຶກສາຫາ 
ລື, ຊາວບ້ານໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະໜາທີຈ່ະໃຫມ້ຄີວາມຍນື 
ຍງົຫາຼຍຂຶນ້ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DRM ໃນຊຸມຊົນ, ການ 
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. ຊາວ 
ບ້ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຂາົມສີວ່ນຮ່ວມ ໃນຂ້ນັຕອນ 
ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ການຫຼ�ດຜ່ອນໄພນ້ໍາຖວ້ມລວມທງັ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ 
ສຟີາ້-ສຂີຽວ.

ການວາງແຜນຜັງເມືອງ 

ເພ ືອ່ສະຫນ ບັສະຫນນູ ການພດັທະນາຍດຸທະສາດການອອກ 
ແບບຄຸມ້ຄອງຕວົເມອືງແບບຄບົວ ງົຈອນ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຈຶ່ງໄດກ້ າໍນ ດົແນວທາງສ າໍລບັ 
ເມອືງໄຊ ຂຶນ້. ອງີຕາມການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນ 
ສະຖາບນັຂອງ ການຈ ດັຕ ັງ້ປະຕບິ ດັໂຄງການຕາມກອບ 
ການວາງແຜນອງີຕາມການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນສະ 
ຖາບນັຂອງການຈ ດັຕ ັງ້ປະຕບິ ດັໂຄງການຕາມກອບການວາງ 
ແຜນສາມຂ ັນ້ຕອນເພືອ່ການພດັທະນາຕວົເມ ືອງໃນອະນາຄດົ 
ແມນ່ເປນັສິ່ງສ າໍຄນັ. ໂຄງການດ່ງັກາ່ວຄວນປະກອບມແີຜນ 
ທ່ີໂຄງສາ້ງ, ແຜນ ທ່ີພືນ້ທ່ີຕວົເມ ືອງ ແລະ ແຜນລະອຽດ/ 
ແຜນການປະຕບິດັງານໃນພືນ້ທີ,່ ໃນຂະນະດຽວກ ນັຕອ້ງມີ 
ຄວາມຄວາມາດໃນການດດັປບັ ແລະ ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານທບົ

ທວນເປນັໄລຍະ, ຈັດແບງ່ເຂດທາງເລອືກທີ ່ມກີານ 
ນາໍໃຊທ້່ີ ່ດນິ ແລະ ທາງເລອືກຕາ່ງໆຂອງແຜນການ 
ນາໍໃຊທ້່ດີນິທ່ີີມຄີວາມສຽ່ງ. ບນັດາສະຖາບນັເຊ່ນັ: 
ສະຖາບນັໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສ່ງົ ແລະ ກມົເຄຫາ 
ແລະ ຜງັເມອືງ ຄວນໄດຮ້ັບ ການຝກຶອບົຮົມກຽ່ວກບັ 
ການອອກແບບ ແລະ ການກ່ສໍາ້ງພືນ້ຖານທ່ີມຄີວາມ 
ຕາ້ນທານຕໍ ່ໄພນ້າໍຖວ້ມ.

 ສະຫຼ�ບ 

ຜນົໄດຮ້ັບຂອງການສກຶສານີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ້າໍຖວ້ມຢ່ເູມອືງໄຊ ອາດສາມາດ 
ຫຼ�ດລງົໄດເ້ກອືບທງັໝດົລງົໄປເປນັສນູ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ 
ຕາມ, ຜນົໄດຮ້ັບເຫລ່າົ ນີແ້ມນ່ອງີໃສຂ່ໍມ້ນູທ່ມີຈີໍາກດັ 
ໃນທອ້ງຖ່ນິ ແລະ ຂໍມ້ນູແບບເປດີເຜຍີ. ດ່ງັນັນ້ພວກເຮົາ 
ຂອໍະທບິາຍລະອຽດເພ່ມີຕ່ມື ແລະ ລາຍລະອຽດທາງ 
ເລອືກ ໃນການອອກແບບທ່ໄີດຖ້ກືພຈິາລະນາໃນການ 
ສກຶສາໃນປະຈຸບນັ. ມຄີວາມເຊ່ອືທ່ວີ່າການປະຕບິດັ 
ຕາມຄາໍແນະນາໍຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈະສາມາດປບັປງຸການວາງ 
ແຜນ ແລະ ກາການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ, 
ຄວາມຕາ້ນທານໄພນໍາ້ຖວ້ມ ຂອງຊມຸຊນົໃນທອ້ງຖ່ນິ, 
ການຫຼ�ດຜອ່ນ  ຜອ່ນໄພອນັຕະລາຍທ່ເີກດີຂືນ້ ຈາກ 
ເຫດການໄພນໍາ້ຖວ້ມຂອງ ໂຄງລາ່ງພືນ້ຖານ 
ທ່ໄີດຂ້ືນ້ແຜນ ແລະ ທ່ມີຢີ່ແູລວ້ ແລະ ຜນົໄດ ້
ຮັບໃນທາງບວກສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງສ່ງິແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັ ຄມົ.
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ຄໍາສັບຫຍໍ້

ບ ດົນໍ າສະເໜີ

ລາຍລະອຽດເຂດພື້ນທ່ໂີຄງການ

ວິທີການ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັ ບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມ 

ການປະເມີນມາດຕະການທ່ບ່ໍີ ເປັນໂຄງສ້າງ

ການປະເມີນທາງເລືອກໃນການອອກແບບທ່ເີປັນໂຄງສ້າງ

ທ່າແຮງຂອງການລົງທຶນທ່ຊີວ່ຍໃນການຫຼ�ດຜ່ອນໄພນໍ້ າຖ້ວມ 

ສະຫຼ�ບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ບດົແນະນໍາສາໍລັບແຜນການເຊ່ື່ອມໂຍງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ໃນຕົວເມືອງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ
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ຄາໍສບັຫຍໍ້
ADB   
asl   
BCA   
BCR   
CCA   

ūŽŬſţſŬű žŨūŽŬſźſŦƂ
ƊƠƄźŶŽŨžŭŬƕƑ ſūŽƊŶ
šſŬŷƁƊţſŽ ůƇŬƎŨƑ-ůƇŬƊŸŧ
ź žŨũſŸŷƐŬůƇŬƎŨƑ-ůƇŬƊŸŧ
šſŬŮžŭũ Ƈŷš žŭšſŬŮƐƉŬƋŮŤŨƑſŬŸŽűſŭŨƁŬŲƑſźſšſŨ

Desinventar ŶŽŭ ƇŭţƅƑųţźŤŢƕƑų ƆŬƎűűƁŭ žŨŢźŤŸŽŹŽŮŽŦſŦſŨ
DHUP  űŽƋŬš ƊţŹſ ƋŶŽ ů žŤƊų ƄźŤ
DICT   
DOW  
EAD   

űŽƋŬš ŪະƋŹƈƐŤŢƐſŷ ŷžŨūŽŬŽūƕ ſ ƋŶŽ ūƐźŤūƐƉŷ 
űŽƋŬš ƌŧūſūſŤŬƕƑ ſ
ů ƇŬƊŸŧŹſŧƋũƐŶŽŮƂūƐƂ ţſŨţŽƊŬƎŷƑ

ESMF  šźŭšſŬţƅƑųţźŤŸƁƐ ŤƋŷŨŶƑźų ƋŶŽ Ÿ žŤţ Ƈų
GoL   Ŷ žŨŪŽŭſŬƋŹƐŤ ŸŮŮ Ŷſŷ
GFDRR  ź ƇŤšſŬŹƈƸŨůƐźŬ ƎűűƁŭ žŨ ƋŶŽ
  ŲƄƑŬŲƆţŷſųƊŸŧŹſŧťſšƎűűƁŭ žŨƌŶš
HOT   ūƂųŤſŬƋůŬūƂƐ ūſŤŪŽƠƇŬƋŭŭƊŮƂŨƊűƄƐ źųŽŬƅŨŸŽū ƕſ
IDCRM  ƌţŤšſŬƊŦƄƐ źųŸſŬšſŬţƅƑųţźŤţŷſųŸƐƉŤťſšƎűűƁŭ žŨ 
  ƋŶŽ ŸŽűſŭŨƁŬŲƑſźſšſŨ ŴƆƐ ŸŮŮ Ŷſŷ ŢźŤź ƇŤšſŬ 
  ŸŽŹŽŮŽŦſŦſŨ
IFRM  šſŬźźšƋŭŭũ ƇŷƊų ƄźŤƋŭŭŻźŭŨƑſŬ ƋŶŽ  
  ƋůŬţƅƑųţźŤţŷſųŸƐƉƉťſšƎűŬ ƕƑſŪƑŷų
LaoDI  ŢƕƑų ƆŬűƄƑŬŪſŬšƐƉŷš žŭƎűűƁŭ žŨŢźŤ ŸŮŮ Ŷſŷ
MCA   šſŬŷƁƊţſŽŨƑŷŧŹƈſŧƊŤ ƄƐźŬƎŢ
MLSW  šŽŦŷŤƋŻŤŤſŬŸŽŹŷ žŨŨƂšſŬ ƋŶŽ Ÿ žŤţ Ƈų
MONRE  šŽŦŷŤ Ŧ žŭűŽŧſšźŬū ƕſųŽŦſŨ ƋŶŽ ŸƁƐ ŤƋŷŨŶƑźų
MPI   šŽŦŷŤ ƋůŬšſŬ ƋŶŽ šſŬŶ ƇŤūƃŬ
MPWT  šŽŦŷŤ ƌŧūſūƁšſŬ ƋŶŽ Ţ ƇŬŸ ƇƐŤ
NDRMP  ƋůŬţƅƑųţźŤţŷſųŸƐƉŤƎűűƁŭ žŨƋŹƐŤŦſŨ
NPV   ţƐſŸƅŨūƁƍŬŮŽťƅŭ žŬ
NSEDP  ƋůŬű žŨūŽŬſƊŸŨŪŽšƁŨŸ žŤţ ƇųƋŹƐŤŦſŨ
NSPDM  ƋůŬŧƅŨūŽŸſŨƋŹƐŤŦſŨŷƐſŨƑŷŧšſŬţƅƑųţźŤƎűűƁŭ žŨ
OB   ţŷſųůƁŨŨƐƉŤƍŬƋŤ ƐŨƂ

PDPCC  ţŽŬŽš ƕſųŽšſŬţŷŭţƅų ƋŶŽ ŮƑźŤš žŬƎűűƁŭ žŨƋŢŷŤ
PONRE  űŽƋŬš Ŧ žŭűŽŧſšźŬū ƕſųŽŦſŨ ƋŶŽ ŸƁƐ ŤƋŷŨŶƑźųƋŢŷŤ
PTI   ŸŽŪſŭ žŬƌŧūſūƁšſŬ ƋŶŽ Ţ ƇŬŸ ƇƐŤ
r   ź žŨũſŸƐŷŬŹƈƸŨŶ ƇŤ
SIUDFRM   šſŬźźšƋŭŭũƇŷƊųƄźŤƋŭŭţƇŭŷƇŤťźŬ ƋŶŽ ŸƐƉŤťſšƎűນ ໍາ້ຖວ້ມ 
SUDS  ŶŽŭƇŭŶŽŭſŧນ ໍາ້ƋŭບŴƄŬŧƇŤ 
UDAAS  źƇŤšſŬŭƕŶƁŹſŬ ƋŶŽ űžŨūŽŬſũƇŷƊųƄźŤ
VDPCCƨS  ţŽŬŽšƕſųŽການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸƎűűƁŭ žŨŢ žƑ Ŭບາ້ນ
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ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 

ໃນຕົວເມືອງຂອງ 
ເມືອງໄຊ 
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ບດົນາໍສະເໜີ01

ເມອືງໄຊ ແມນ່ເທດສະບານຂອງແຂວງອດຸມົໄຊຕັງ້ຢ່ເູຂດພາກ 
ເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ມກັຈະໄດຮ້ັບຜນົກະທບົຈາກເຫດ 
ການໄພນໍາ້ຖວ້ມຂະໜາດໃຫຍຢ່າ່ງເປນັປະຈໍາຊ່ງຶເຮັດໃຫເ້ກດີ 
ມຄີວາມເສຍຫາຍຢາ່ງຫລວງຫາຼຍຕ່ໂໍຄງລາ່ງພືນ້ຖານ ແລະ 
ຜນົກະທບົຕ່ກໍານດາໍລງົຊວີິດຂອງປະຊາຊນົ. ຊ່ງຶໄດປ້ະເມນີ 
ເມນີໄດວ້່າໃນລະຫວ່າງປ ີ 1991 ຫາ 2013, ໂດຍສະເລຍ່ 
ແລວ້ ປະຊາຊນົຈາໍນວນ 200,000 ຄນົ ຖກືຜນົກະທບົ 
ຈາກເຫດການໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນແຕລ່ະປ ີ ໄປຄຽງຄູກ່ບັເຫດການ 
ໄພແຫງ້ແລງ້ອນັເປນັໄພຂ່ມົຄູທ່່ຮີຸນແຮງຕ່ ໍ ການພດັທະນາເສດ 
ຖະກດິ - ສງັຄມົ ແລະ ການຢ່ດູກີນິດຂີອງປະຊາຊນົຢ່ໃູນ 
ປະເທດ. ນອກຈາກນັນ້, ໃນຊມຸປທີ່ຜີາ່ນມາກມໍໄີພພບິດັທາງ 
ທາໍມະຊາດທ່ຮີນຸແຮງ ແລະ ເພ່ມີສງູຂືນ້ເປນັລາໍດບັ ແລະ 
ຄາດການວ່າຈະເພ່ມີທະວີຄນູຄວາມຮຸນແຮງສງູຂືນ້ຕ່ມືອກີຢ່ໃູນ 
ອານາຄດົ. ສ່ງິນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈໍາເປນັທ່ຈີະຕອ້ງ 
ໄດມ້ກີານປບັປງຸ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັທາງ 
ທາໍມະຊາດ (DRM), ການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ 
ທ່ມີກີານປຽ່ນແປງ (CCA) ຢ່ໃູນເມອືງໄຊ ເຖງິແມນ່ວ່າ 
ວ່າງບ່ດໍນົມານີຈ້ະມຄີວາມຄບືໜ້າ ໃນການວາງແຜນປອ້ງກນັ 
ໄພພບິດັ ແລະ ການພດັທະນານະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດກຕໍາມ 
ແຕກ່ຍໍງັມສິ່ງິທາ້ທາຍຫຼກັຫາຼຍຢາ່ງກຽ່ວກບັ ການບລໍຫິານຈັດ 
ການໄພນໍາ້ຖວ້ມ ຊ່ງຶລວມມ ີ (i) ກອບວຽກທາງດາ້ນລະບຽບ 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະຖາບນັທ່ບ່ໍີເຂັມ້ແຂງ; (ii) ລະດບັຂດີ 
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນອຕຸະນຍມົ ແລະ ອທຸກົວິທະຍາມຂີດີ 
ຈໍາກດັ; (iii) ທນຶຮອນບໍພ່ຽງພເໍພ່ອືປບັປງຸຂະແໜງການໃຫສ້າ 
ມາດຟືນ້ຕວົໄດ;້ ແລະ (iv) ມທີນຶຮອນໜ້ອຍໃນການຈ ດັການ 
ກບັໄພພບິດັທາງທາໍມະຊາດທ່ຮີຸນແຮງ ແລະ ເກດີຂືນ້ຊໍາ້ຍອ້ນ 
ບ່ມໍກີນົໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັທາງດາ້ນການເງນິ 
ທ່ມີີປະສດິທພິາບ ແລະ ຍນືຍງົ. ການຮັບມກືບັໄພນໍາ້ຖວ້ມຍງັ 
ຄງົບ່ທໍນັໄດມ້ແີຜນການລວ່ງຫນາ້ ດວ້ຍການດາໍເນນີການກະ 
ກຽມຮັບມໄືລຍະຍາວແມນ່ມຈີໍາກດັ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ

ຄວາມສຽ່ງດາ້ນໄພພບິດັ ຢ່ໃູນປະເທດກຍໍງັບ່ທໍນັມກີານພດັທະ 
ນາແບບຄບົວົງຈອນ. ເພ່ອືຮັບມກືບັໄພຂ່ມົຂູຕ່າ່ງໆເຫ່ົາຼນີ້ 
ທາງທະນາຄານໂລກ ໂດຍໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອງົ 
ການຫຼດຸຜອ່ນໄພພບິດັ ແລະ ຟືນ້ຟຄູວາມເສຍຫາຍຈາກ 
ໄພພບິດັສາກນົ (GFDRR) ເພ່ອືໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼອືທາງ 
ດາ້ນວິຊາການ ຕ່ໍ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ (GoL) 
ເພ່ອືສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຕ່ຄໍວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັທ່ຮີຸນແຮງ 
ແລະ ຊວ່ຍໃຈ້ແຍກເພືອ່ກາໍນດົກາລະໂອກາດສາໍລບັການລງົ 
ທນຶ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ 
ແບບຄບົວົງຈອນ. ການຊວ່ຍເຫຼອືດ່ງັກາ່ວແມນ່ດາໍເນນີການ 
ໂດຍການປະເມນີເບ່ງິການລງົທນຶທ່ໄີດນ້າໍສະເໜີມາທາງດາ້ນ 
ວິຊາການ, ສງັຄມົ, ສ່ງິແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຜນົ 
ຂອງການຊວ່ຍເຫອືທາງດາ້ນວິຊາການດ່ງັກາ່ວນີ້ ໄດຊ້ວ່ຍໃຫ້ 
ລດັຖະບານລາວ ກະກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ຈັດຕັງ້ປະ 
ຕບິດັການລງົທນຶຕາມແຜນ ການທ່ໄີດວ້າງໄວ້ຢ່ໃູນເມອືງໄຊ, 
ເທດສະບານແຂວງອດຸມົໄຊ ທ່ຢີ່ພູາຍໃຕໂ້ຄງການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງເຂດອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແຫງ່ ສປປ ລາວ, 
ທ່ທີະນາຄານໂລກໃຫກ້ານສະໜັບສະໜູນທນຶຊວ່ຍເຫຼອື.

ໃນຖານະທ່ເີປນັສວ່ນໜ່ງຶຂອງ ການປະເມນີເບ່ງິໜ້າວຽກ 
ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ແໍມນ່ໂຄງສາ້ງ ຂອງໂຄງການ 
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໃນເຂດອາຊຕີາເວັນຕກົສຽງໃຕ້ແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ່ໄີດດ້າໍເນນີການ ໂດຍການປະ 
ສານສມົທບົກບັ ບລໍສິດັທ່ປີກຶສາ Deltares, ບໍລິສດັທ່ີປຶກສາ 
Earth Systems, ສນູຮັບມກືບັໄພພບິດັອາຊຽນ ແລະ 
ບໍລິສດັ ບລໍກິານຂໍມ້ນູດາ້ນພມູມສີາດວຽງຈັນ (Vientiane 
Geomatic Services). ຮູບແບບການນາໍສະເໜີໂຄງ 
ການແມນ່ໄດຖ້ກືຂຽນບນົພືນ້ຖານການລາຍງານທາງດາ້ນວິຊາ 
ການຫວ່າງບ່ດໍນົມານີພ້າຍໃຕກ້ອບໜ້າວຽກຂອງ ທະນາຄານ 
ໂລກ.
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ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ພດັທະນາຍດຸທະສາດທ່ີສາມາດປະຕບິດັ 
ຕວົຈງິໄດ ້ເພ່ືອຮບັມກືບັຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ ມທ່ີຈະເກດີຂືນ້. 
ການກະກຽມແຜນຍດຸທະສາດສາໍລບັເມອືງໄຊແມນ່ໄດພິ້ຈາລະ 
ນາເບິ່ ງອງົປະກອບດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີເ້ຊ່ັນ:  

• ການຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ
ການດໍ າລົງຊີວິດໃນເວລາເກີດໄພນໍ້ າຖ້ວມ;

• ການສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມແບບ
• ຢືນຍົ ງ;
• ການພິຈາລະນາເບ່ງິກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພ່ອືຈັ ດການກບັ 

ຂະບວນການທາງທໍ າມະຊາດ ແລະ ອອກແບບສ່ງິອໍ າ
ນວຍຄວາມສະດວກເພ່ອືຮັ ບໃຊ້ສອງຈຸດປະສົງໃນບ່ອນ ທ່ີ
ເປັນໄປໄດ້ເພ່ອືສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມ;

• ການສ່ືສານປະຊາສໍາພັນ, ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການ
ຮບັມກື ບັເຫດການສຸກເສີນ.

ຫວົຂໍ້ທີ 2 ລວມມີ ພາບລວມທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ 
ເສດຖະກິດ-ສັ ງຄົມ ຂອງເຂດພື້ນທ່ໂີຄງການຢູ່ເມືອງໄຊ ແລະ 
ໃນ 2 ດາ້ນ ເພ່ອືໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບການປະເມີນສະຖາ 
ນະການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຫ້າງກາກະກຽມສໍ າລັບການ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ການວາງແຜນຕົວ 
ເມືອງ ຢູ່ໃນເມືອງໄຊ ແລະ ແຂວງອຸດ ມົໄຊ.

ຫວົຂໍ້ທີ 3 ອະທິບາຍກ່ຽວກັ ບວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພ 
ນ ໍາ້ຖ້ວມ ຢູ່ໃນເມືອງໄຊ ແລະ ເຂດພື້ນທ່ບີໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ 
ລວມທັງການສ້າງແບບຈໍ າ ລອງເຫດການນໍ້ າຖ້ວມ, ສ່ິງທ່ີ 
ເປັນອັດຕະລາຍຈາກໄພ ນ ໍາ້ຖ້ວມ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນ 
ທ່ີກຽ່ວກັ ບຄວາມສ່ຽງດ້ວຍຂໍ້ກໍ ານົ ດຂອງເຄ່ອືງມືໃນການສ້າງ 
ພາບຈໍ າລອງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັ ບການສ້າງແບບ 
ຈ ໍາລອງກ່ຽວກັ ບປະລິມານນໍ້ າຝົນທີ່ໄຫຼອອກ. 

 
 
 

ດາ້ນພ້ືນທ່ີ, ເພ່ືອເພ່ີມລະດບັຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງຕ່ໍ

ບໍລິການທາງດາ້ນການພະຍາກອນອາກາດ,ສະພາບອາກາດ 
ແລະ ອທຸກົວທິະຍາ ແລະ ລະບບົການເຕືອນໄພລວ່ງໜາ້ 
ຕາ່ງໆຢ່ໃູນ ສປປ ລາວ ດວ້ຍການລງົທຶນທາງດາ້ນກາຍະ 
ພາບຢ່ໃູນແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງລວມ 
ທງັການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ.

ກຽ່ວກ ບັບດົລາຍງານສະບບັນີ້

ບ ດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມ ນ່ກຽ່ວກ ບັການໃຫກ້ານສະໜບັສະ 
ໜນຸທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກເ່ທດສະບານຂອງ ເມອືງໄຊ 
ໃນການປະເມນີເບ່ິງການລງົທຶນໃນອານາຄດົ (ທງັດາ້ນໂຄງ 
ລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະ ບໍ່ແມນ່ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ) ໃນການຄຸມ້ 
ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນເຂດຕວົເມອືງ. ເປ້ົາໝາຍສງູ 
ສດຸຈາກການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແມນ່ການຫຼ�ດ 
ຜ ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊນົ, ສ່ງິປກຸສາ້ງ, ພ້ືນທີ່ທາໍ 
ການຜະລິດກະສກິາໍ ຫືຼ ຊບັສນິຕາ່ງໆຂອງຕວົເມອືງ ຫືຼ ເຂດ 
ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ທີ່ມກີານປະກອບສວ່ນທາງກງົ ແລະ ທາງ 
ອອ້ມຕໍ່ເສດຖະກດິ ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງປະຊາຊນົ 
ຢ່ໃູນ ເມອືງໄຊ. ຍດຸທະສານການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມທີ່ນາໍ ສະເໜີໄວຢ້່ໃູນບດົລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບ 
ມກີານ ປະສມົປະສານທີ່ສມົດນຸກນັດລີະຫວາ່ງມາດຕະຖານ 
ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບໍ່ແມນ່ໂຄງສາ້ງຊ່ງຶຈະຈດັການ 
ແກໄ້ຂກບັເຫດການໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວໄດ.້ 

ນອກຈາກນີ້ ບດົລາຍງານສະບບັນີຍ້ງັໃຫທິ້ດຊີນ້າໍຕໍ່ການພດັ 
ທະນາແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ 
ການອອກແບບແຜນຍດຸທະສາດແບບຄບົວງົຈອນສາໍລບັ 
ເມອືງ ໄຊ. ການພດັທະນາແຜນຍດຸທະສາດດ່ງັກາ່ວແມນ່ 
ຂ ັນ້ຕອນທີ່ສາໍຄນັຕໍ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ຖວ້ມໃຫເ້ປັນ 
ເຄ່ອືງວດັແທກໃນການອອກແບບສາໍລບັການວາງແຜນທາງ 

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການແມນ່ເພື່ອ ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກ 
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນແຂວງອດຸ ມົໄຊ ແລະ ປບັປງຸລະບບົເຕອືນ 
ໄພແຕຫ່ວົທຢີ່ໃູນບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ ແລະ ປບັປງຸການ 
ປກົປກັຮ ັກສາທາງດາ້ນການເງນິຂອງປະເທດ, ລດັຖະບານ 
ລາວກ າໍລງັຈ ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພ 
ພບິດັໃນເຂດອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ, ທີ່ໄດຮ້ ັບການສະໜບັສະ 
ໜຸນທນຶ ແລະ ການຊວ່ຍເຫຼອືທາງດາ້ນວິຊາການ ຈາກ 
ທະນາຄານໂລກ. 
ໂຄງການດ່ງັກາ່ວກວມເອາົສອງອງົປະກອບທີ່ສ າໍຄນັ ດ່ງັນີ:້

ອ ງົປະກອບທີ່ 1: ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ້າໍຖວ້ມໃນ  
ເຂດຕວົເມ ືອງແບບຄບົວ ງົຈອນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຂດີຄວາມສາ 
ມາດໃນການຟືນ້ຕວົຈາກໄພນ ້າໍຖວ້ມໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ຢູ່ 
ໃນແຂວງອດຸ ມົໄຊ. ການລງົທນຶທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງຈະ 
ລວມມີທງັໂຄງລາ່ງພືນ້ຖານໃນການປອ້ງກ ນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢ່ ູ
 ເມອືງ ໄຊ, ລວມທງັການລງົທນຶຕາ່ງໆໃນການປອ້ງກ ນັ 
ຕາຝ່ງັເຈືອນ ແລະ ຄກູ ັນ້ນ ໍາ້, ປະຕລູະບາຍ, ຄກູ ນັນ ໍາ້, 
ສວນສາທາລະນະ ແຄມແມນ່ ໍາ້ ແລະ ຄອງລະບາຍນ ໍາ້. 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນໂຄງລາ່ງພືນ້ຖານຈະເສມີເຂົາ້ ຕື່ມດວ້ຍ 
ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມນ່ ໂຄງສາ້ງ, ລວມມທີງັການປບັປງຸ 
ການຈ ດັສນັເຂດພືນ້ທີ່ດນິໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ການສາ້ງຂດີ 
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນສະຖາບນັ ກຽ່ວກ ບັການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັນ ້າໍຖວ້ມ ແບບຄບົວ ງົຈອນ ແລະ ອື່ນໆ. 
ຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັນ ້າໍຖວ້ມແບບຄບົວ ງົຈອນ ແລະ ອ່ນືໆ. 

ອງົປະກອບທີ 2: ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ 
ແລະ ລະບບົອຕຸວຸິທະຍາທີ່ທນັສະໃໝ່ ແນໃ່ສເ່ພື່ອປບັປງຸການ 



ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຫົວຂໍ້ທ່ ີ 4 ໃຫລ້າຍລະອຽດກຽ່ວກບັກນົໄກປອ້ງກນັໄພນ້າໍ 
ຖວ້ມຢ່ໃູນຕວົເມອືງໄຊ ພອ້ມທງັຄວາມກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງການ 
ວາງແຜນຕວົເມອືງຕາມສະພາບເງ່ອືນໄຂ ຂອງແນວ 
ຄວາມຄດິໃນການຄ້ມຸຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນໍາ້ຖວ້ມ.  

ຫວົຂໍ້ທີ 5 ສະຫຼ�ບສັງລວມການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການ 
ລງົທຶນທ່ເີປັນບູລິມະສິດ ແລະ ມາດຖະການທ່ບໍ່ີແມ່ນທາງ 
ດາ້ນໂຄງສ້າງ ລວມທັງການວາງແຜນຕົວເມືອງ ແລະ ການ 
ກ າໍນົ ດເຂດ. ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັ ບຕົວຢ່າງຂອງການຄຸມ້ 
ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນທອ້ງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົມຈໍ າ 
ນວນໜຶ່ງ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູຊຸມຊົມໃຫ້ກັ ບຄືນສູ່ສະ 
ພາບເດີມທ່ອີາດຈະສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ໃນເມືອໄຊ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ່ືນໆຂອງ ປະເທດລາວ.

ຫວົຂໍ້ທີ 6 ປະເມີນການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຕ່ໄໍພນໍາ້ຖວ້ມ ທ່ີ 
ເປນັຜນົມາໂຄງການທ່ເີປນັໂຄງສາ້ງ. ຈໍານວນທາງເລອືກ 
ຂອງການລງົທນືທ່ໄີດຮ້ັບການພຈິາລະນາ: ປອ້ງຕາຝ່ງັເຈ່ອືນ, 
ການກໍສ່າ້ງຄກູນັນໍາ້, ການປບັປງຸພືນ້ນໍາ້, ການກໍສ່າ້ງຂວົ ແລະ 
ສວນສາທາລະນະ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມກີານປະເມນີ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ແຕ່ລະໂຄງການລົງ 
ທຶນອີກດ້ວຍ.

ຫວົຂໍທ້ ີ 7 ແມນ່ສະຫຼ�ບກຽ່ວກບັການປະເມຜີນົທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິຂອງ ການລງົທນຶທີເ່ປນັບລູມິະສດິ ແລະ ມາດຕະການ 
ທີບ່ໍແ່ມນ່ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ. ຮູບຈໍາລອງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ໄດປ້ະເມນີໃຫເ້ຫນັຕົນ້ທນຶ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະ 
ສມົປະສານຂອງການລງົທນຶທາງດາ້ນ ໂຄງສາ້ງ ແລະ ບໍ່ 
ແມນ່ໂຄງສາ້ງຕາ່ງໆ ແລະ ການວິເຄາະໃນຂັນ້ຕໍໄ່ປທພີຈິາ 
ລະນາເບິງ່ຜນົກະທບົ ທີຕ່າມມາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 
ສງັຄມົ ຂອງ ແຕລ່ະທາງເລອືກ ເພືອ່ກາໍນດົສວ່ນປະສມົທ່ດີີ ທ່ີ

ສຸດທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງ ການລົງທຶນທ່ີຈໍ າເປັນສໍາລັບຕົວ  
ເມືອງພາຍໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການປະຈຸບັນ. 
ໃນທ້າຍຂອງບົດລາຍງານຈະມີການສະຫຼ�ບ ແລະໃຫ້ຂໍສ້ະ

ຮບູຂາ້ງເທິິງ: ບນັດາຕກຶອາຄານທ່ີໄດຮ້ບັຜນົເສຍຫາຍຈາກເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢູເ່ມອືງໄຊ 

3

ເໜີແນະໃນຫົວຂໍ້ທີ 8 ສ າໍລັບແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ການອອກແບບແຜນຍຸດທະສາດ 
ພດັທະນາຕວົເມ ືອງແບບຄບົວ ງົຈອນສ າໍລບັເມອືງໄຊ.
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ລາຍລະອຽດເຂດພືນ້ທ່ໂີຄງການ 02

ໍ

ການທົບທວນຄືນດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສ່ງິແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົຂອງເມອືງ ໄຊ ແມນ່ໄດຮ້ັບດາໍເນນີງານ. ຂໍ້ 
ມນູທີໄ່ດຮ້ັບນ້ນັແມນ່ ໄດຈ້າກການນາໍເອາົການຄົນ້ຄວ້າລວມ 
ກນັຈາກບກັດາເອກະສານ, ການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການ 
ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກພາກສວ່ນຜ້ທູ່ກີຽ່ວຂອ້ງ.
ດາ້ນຊວີະກາຍະພາບ

ແຂວງອດຸມົໄຊຕ້ງັຢ່ໃູນເຂດພາກເໜືອສດຸຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ທາງທິດເໜືອມຊີາຍແດນຕິດກບັປະເທດຈນີ ພອ້ມທງັ 
ມຊີາຍແດນຕິດກບັ 05 ແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ. 
ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ປະກອບມເີຈດັຕວົເມອືງ ແລະ 471 ບາ້ນ, 
ກວມເອາົເຂດພືນ້ທີ່ທງັໝດົ 15,370 km2. ແຂວງ ອດຸມົໄຊ 
ເປນັແຂວງທີ່ມລີກັສະນະພມູສນັຖານເປນັພູ ແລະ ມແີມນ່ໍາ້ 
ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ທີ່ມຄີວາມສງູຕ້ງັແຕ່ 300 ຫາ 1.800 
ແມດັ ຈາກລະດບັນໍາ້ທະເລ. ໂດຍສະເລຍ່ມແີມນ່້າໍໄຫຜຼາ່ນ 
ແຂວງປະມານ 60 ສາຍ, ແມນ່້າໍບາງສາຍເປນັແມນ່້າໍສາ 
ຂາຂອງແມນ່້າໍຂອງທີ່ໄຫຜຼາ່ນທາງທດິໃຕຂ້ອງແຂວງ. ເມອືງ  
ໄຊ ເປນັຕວົເມອືງຫວຼງຂອງ ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ທີ່ຕ້ງັຢ ່ ູ
ທາງທດິຕາເວັນຕກົສຽງເໜືອຂອງ ແຂວງ ແລະ ກວມເອາົ 
ເນືອ້ທີ່ 399 km2 ເຖງິແມ່ນວາ່ ປະຊາກອນສວ່ນຫຼາຍຈະ 
ດໍາລົງຊວີດິຢ່ໃູນພ້ືນທີ່ 72.5 km2 ກຕໍາມ. ເມືອງໄຊ ແມ່ນ 
ຕ້ັງຢູ່ ເຂດພ້ືນທີ່ອາ່ງໂຕງ່ຂອງ ນ້ໍາກໍ ແລະ ອອ້ມຮອບດ້ວຍ 
ພເູຂົາ.
ສະພາບອາກາດ

ເມືອງໄຊ ເປັນເຂດທ່ມີີອາກາດຮ້ອນຊຸມ່ມໍລະສຸມ. ປະລິມານ 
ນ ໍາ້ຝົນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ (1990 - 2016) ທ່ເີກັບໄດ້ຢູ່ 
ສະຖານີອຕຸຸນຍິມົເມືອງໄຊລະຫວ່າງປີ ແມ່ນ 1,833 ມມ. 
ແມນ່ກວມເອົາປະມານ 90% ຂອງປະລິມານນ້ໍາຝົນ 
ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປປະລິມານທ່ຫີຼາຍສຸດແມ່ນຢູ່

ຢ່ໃູນເດອືນ ກລໍະກດົ ແລະ ສງິຫາ. ການວເິຄາະເບ່ງິປະລິ 
ມານນ ໍາ້ຝນົໃນທ່ວົປະເທດ ສປປ ລາວ ລະຫວາ່ງປີ 1995 
ຫາ 2014 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົຢ່ເູມອືງ 
ໄຊ ແມນ່ໄດຫຼ້�ດລງົພຽງໜອ້ຍດຽວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ປະລິມານການຫຼ�ດລງົແມນ່ແຜກ່ະຈາຍໄປຕະຫຼອດລະດຝູນົ. 
ດວ້ຍເຫດນ ັນ້, ຈ່ງຶໄດມ້ກີານຄາດການວາ່ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົຈະ 
ເພີ່ມສງູຂືນ້ໂດຍພໍປະມານ ຮອດປີ 2050 ແລະ ມຫຼີາຍຕວົ 
ຊີວ້ດັທາງດາ້ນສະພາບອາກາດໄດຊ້ີບ້ອກໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນ 
ໄປໄດວ້າ່ ອາດຈະເກດີມປີະລິມານຝນົຕກົທ່ີຮນຸແຮງໃນໄລ 
ຍະສ ັນ້ໆຫຼາຍກວາ່.

2.1.3 ດາ້ນອທຸກົວທິະຍາ

ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ມຄີວາມອດຸມົຮງັມທີາງດາ້ນ ຊບັພະຍາກອນ 
ນ ໍາ້ ຢ່ໃູນສາມອາ່ງໂຕງ່ຕ ົນ້ຕ ຊ່ງຶປະກອບມປີະມານ 66ໍ  
ແມນ່ ໍາ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໃຫຍ.່ ສາຍນ ໍາ້ກໍ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ 
ສາຂາລວມມີ : ສາຍນໍ້ າມາວ, ນໍ້ າຫີນ, ນໍ້ າສິນ ໄຫຼຜ່ານ 
ເມືອງໄຊ. ເຂດພືນ້ທີ່ຂອງໂຄງການແມນ່ຕ ັງ້ຢ່ລູະຫວ່າງ 
ສາມພຄູ:ື ພຢູ່ທູາງຕອນເທິງຂອງສາຍນ ໍາ້ກໄໍປທາງທິດເໜືອ, 
ພທີູ່ຢ່ຕູອນເທິງຂອງນ ້າໍຫີນ ແລະ ພທີູ່ຕອນເທິງຂອງນ ້າໍມາວ 
ໄປທາງທິດຕາເວັນຕກົສຽ່ງໃຕ.້ ຄວາມສງູຂອງຕາຝ່ງັແມນ່ ໍາ້ກ 
ປະມານ 636-640 ແມດັ ເໜືອລະດບັນ ້າໍທະເລ.

2.1.4 ລະບບົນເິວດຂອງພາກພ້ືນ 

ແຂວງອຸດ ມົໄຊແມ່ນສ່ວນໜ່ງຶ ຂອງ ເຂດລະບົບນິເວດປ່າ 
ໄມ້ ເຂດຮ້ອນ ທ່ມີຄີວາມຊື້ນໃນເຂດພາກພື້ນແຫມຼອິນໂດຈີນ 
ທາງຕອນເໜືອ.  ໂດຍສະເລຍ່ 85% ຂອງແຂວງແມນ່ເຂດ 
ພ້ືນທີ່ພດູອຍ (1,306 km2) ແລະ 15% ແມນ່ເຂດ 
ທ່ງົພຽງລວມມເີນືອ້ທີ່ປະມານ 230 km2. 
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 2.1 ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ຂອງເມອືງໄຊ 
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: DMH 2017).

້

ີ

ອງີຕາມຂໍມ້ນູສະຖຕິປີິ ຈາກຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະ ສ່ງິແວດລອ້ມເມອືງໄຊ, ເນືອ້ທີ່ປ່າໄມ ້ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 
90% ຂອງການນາໍໃຊທີ່້ດນິ ຢ່ໃູນແຂວງ ໂດຍມເີນືອ້ທີ່ດນິນາໍໃຊ້ 
ສາໍລບັກະສກິາໍແມນ່ 19.6 km2 ແລະ 23.9 km2 ແມນ່ 
ເນືອ້ທີ່ດນິອ່ນືໆ ທີ່ກວມເອົາ. ສນິຄາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຕ້ ົນ້ຕໍ່ 
ທີ່ຜະລິດຢ່ໃູນແຂວງລວມມເີຂ້ົາ, ສາລີ, ຢາງພາລາ, ໄມວ້ກິ, ຜະ 
ລິດຕະພນັຕາ່ງໆຈາກປ່າໄມ.້ ເຂດພ້ືນທີ່ປ່າໄມທີ່້ມກີານຄຸມ້ຄອງຢູ່ 
ໃນແຂວງໂດຍລວມແລວ້ ແມນ່ແບງ່ອອກເປັນສາມປະເພດຫຼກັ ເຊັ່ນ: 
ປ່າອະນລຸກັ, ປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ.

ຊີວະນານາພັນ
ແຂວງ ອດຸ ມົໄຊ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ໄດ້ຮ ັບ 
ການລາຍງານວ່າ ເສືອ, ຊ້າງ, ກວາງ,   ແຂວງອຸດ ມົໄຊ ເປັນ 
ແຂວງທ່ມີ  ີ ຄວາມສົມບູນທ່ຫີຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ປ່າໄມ 
ຢູ່ໃນແຂວງ ໄດ້ຮ ັບການລາຍງານວ່າ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ່ໃຫ້ແກ່ 
ສດັປ່າ: ເສືອ,  ຊ້າງ, ກວາງ, ກວາງພັນແນວໃນເຂດອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້ (muntjak deer), ໝີ, ງ�ເຫຼືອມ, ເຕ່າົ, ປາຝາ 

 

(Amyda catelageane), ໝູປ່າ ແລະ ສດັປ່າຊະນິດອ່ນືໆ 
ຈ ໍານວນຫຼາຍ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພັນພືດ ກໍມີຄວາມອຸດ ມົ 
ຮ່ັງມີເຊ່ນັກັ ນເຊ່ນັ: ໄມ້ ເກດສະໜາ, ສະກຸນໝາກຂາປ້ອມ 
(Phyllanthus Milabilis), ໄມ້ແຄນເຮືອນ (hopea), ໄມ້ແດງນໍ້ າ 
(Maidengnam), ກວ້ຍໄມ້  ນ ໍາ້ເຜິ້ງ, ຫວາຍ, ຕ ົນ້ສາປ່ານ 
(Debrenaesia hypoleuca), ໜໍ່ໄມ້ , ເຮັດ, ພືດສະໝຸນໄພ ແລະ 
ຊະນິດພັນອ່ນືໆ.
ປະຊາກອນ
ໃນປີ 2015 ປະຊາກອນຢ່ໃູນຕົວເມອືງໄຊມີ 35,289 ຄນົ ຊ່ງຶໃນ 
ນັ້ນ 51% ແມ່ນແມ່ຍງິ. ອງີຕາມຂໍມ້ນູສະຖຕິປິະຊາກອນ ລາວ 
ແລະ ຄົວເຮອືນ ປີ 2015, ເມອືງໄຊ ແມ່ນມີປະຊາກອນທີ່ມ ີ ອາຍຸ 
ໜຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຊ່ງຶກວມເອົາ 72% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 
ແມ່ນມີອາຍຸຕໍາ່ກວ່າ 35 ປີ.

ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນເມອືງໄຊແມ່ນ 58 ຄົນ/km2 
ອີງຕາມເຂດພື້ນທ່ດີິນລວມຂອງບ້ານທັງ ໝົດ 604 km2. ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະຊາກອນສ່ວນຫຼາຍແມນ່ຢູ່ຈຸ້ມກັນໃນເຂດພື້ນທ່ປີະ 
ມານ 75 km2 ຊ່ງຶສະແດງເຖິງ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນທ ່
ແທ້ຈິງຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດພື້ນທ່ໜີ້າຈະຮອດ 400ຄນົ/km2. ຮບູທີ 2.2 ມນູກຽ່ວກບັອາຍ-ຸເພດ ສາໍລບັເມອືງໄຊ 

2015 (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຈາກ: PHC 2015).
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ປະຊາກອນແມ່ນສູງກວ່າ 60 ປີ. ອດັຕາສ່ວນເກນອາຍຸ 
ຜູ້ເຖົ້າທ່ີມີການເພ່ິງພາຄົນອ່ືນໃນຄົວເຮືອນຢູ່ເມືອງໄຊ ແມ່ນ 6 
ຄນົ, ຄນົຜູ້ເຖົ້າທ່ີເພ່ິງພາຄົນອ່ືນ ຕໍທຸ່ກໆ 100 ຄນົ ທີ່ ຢູ່່ໃນ 
ເກນອາຍຸເຮັດວຽກ. ຂໍ້ມູນໂດຍສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ລາຍງານ 
ວ່າມີຜູ້ເຖົ້າ 7 ຄົນເພ່ິງພາອາໃສຄົ້ນອ່ືນ ຕໍທຸ່ກໆ 100 ຄົນທ່ີ 
ຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ. ອດັຕາສ່ວນເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນພຽງຕົວຊີ້ 
ວ ັດແບບຄ່າວໆເທ່ົານັ້ນ ກຽ່ວກັບພາລະທ່ີແບກຫາບທາງດ້ານ 
ຖະກິດເພາະວ່າຄົນທ່ມີອີາຍຸໃນເກນເຮັດ ກໍບ່ໄໍດ້ເຮັດວຽກ 
ທງັໝົດໃນຄະນະທ່ີ ຜູ້ທ່ເີພ່ງິພາອາໄສຄອບຄົວຈໍ ານວນໜ່ງຶ 
ຕວົຈິງແລ້ວກໍແມ່ນຢູ່ໃນຈໍ ານວນຄົນທ່ເີປັນແຮງງານຫຼັກ.

ຕວົເລກສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດສໍ າລັບແມ່ຍິ່ງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບ 
ຄວົຄົນດຽວຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ອີງຕາມການເກັບກໍ າ 
ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄົວເຮືອນປະຊາກອນໃນປີ 2015 ແມ່ນ 
17.8%.

ທງັໝົດທຸກບ້ານທີ່ໄດ້ມ ກີານປຶກສາຫາລືຈາກການສຶກສາ ໃນ 
ປະຈຸບນັ ໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຂ້າງລຸ່ມນີ້ວ່າເປັນຕົວເລກສະ 
ເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ຢູ່ລະ ຫວ່າງ 3.4% ສ າໍລັບບ້ານຫ້ວຍກຸ່ມຫາ 
13.3% ສໍ າລັບບ້ານນາຫວານນ້ອຍ. 

ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົ ງກ່ຽວກັ ບ ສິດໃນການຄອບຄອງທ່ດີິນ, 
ບ້ານສ່ວນຫຼາຍທ່ໄີດ້ມກີານປຶກສາຫາລືນໍ າ ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ມກີ າໍມະສິດຄອບຄອງທ່ດີິນຢູ່ອາໃສ່ໃນອັດຕາສ່ວນທ່ສີູງຫຼາຍ 
ເລ່ມີຈາກ 95% ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ໃນບ້ານຖ່ນິ ແລະ 
ບ້ານນາຊາວ ທີ່ມໃີບຕາດິນຖາວອນຂອບທອງ ຮອດ 100% 
ຢູ່ໃນບ້ານ ນາຫວານນ້ອຍ ແລະ ບ້ານ ປ່າສັກ.

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ແຂວງອຸດ ມົໄຊ ແມ່ນຕິດກັ ບແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍເສັ້ນ  

Table 21 Data on people 
with disabilities from Village 
consultations

Village Peo-
ple
with 
dis-
abili-
ties 

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ

ເມອືງໄຊ ມຫຼີາຍກວາ່ 14 ກຸມ່ຊນົເຜ່າົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ຊນົ 
ເຜ່າົທ່ີມຫຼີາຍກວາ່ໝ່ໝູດົ (ກວມເອົາ 60% ຂອງຈາໍນວນ 
ກຸມ່ປະຊາກອນທັງໝົດ) ແມ່ນຊົນເຜ່ົາຂະມຊ່ຶງເປັນສ່ວນໜ່ຶງ 
ຂອງຊົນເຜ່ົາລາວເທິງ. ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາທ່ີສໍ າຄັນອ່ືນໆ ແມ່ນລາວ 
ລຸ່ມ ແລະ ມົ້ງ (ມົ້ງຂາວ, ມົ້ງດໍາ ແລະ ມົ້ງລາຍ) ຊ່ຶງກວມ 
ເອົາປະມານ 25% ແລະ 15% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ. 

ຄວາມອ່ອນແອທ່ີເກີດຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ສະຖານະພາບຂອງປະຊາກອນທ່ີອ່ອນແອແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທ່ີ 
ຈະປະສົບກັບສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ລວມມີ: 
ທຸກຍາກ, ພິການ, ເຖົ້າແກ່ສະລາ, ແມ່ຍິງທ່ີເປັນຫົວໜ້າຄອບ 
ຄວົຄົນດຽວ ແລະ ຄົວເຮືອນມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສິດໃນ 
ຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີຈໍ າກັດ. 

ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກ 
ຂອງຄົນລາວໃນປີ 2013, 30% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ 
ຂອງ ແຂວງອຸດົ ມໄຊ ແມ່ນທຸກຍາກ. ອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖ່ິນໄດ້ລາຍງານວ່າ ບ້ານຫ້ວຍກຸ່ມ ແລະ ບ້ານນາຫວານ 
ນອ້ຍແມ່ນບ້ານທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ ຢູ່ໃນແຂວງ. ບົດລາຍງານ 
ຕ່າງໆປະເມີນວ່າຈໍານວນ 0.5% ຂອງປະຊາກອນ (0.3% 
ຂອງປະຊາກອນເພດຍິງ) ແມ່ນຄົນເສຍອົງຄະຊ່ຶງເປັນຕົວເລກ 
ທ່ີຕ່ໍາຖ້າປຽບທຽບໃສ ່ຕວົເລກສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ 2.8% 
ສໍາລັບທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ບ້ານໜອງແມງດາ ແມ່ນ 
ມີຈໍ ານວນອັດຕາ ຄນົພິການຫຼາຍທ່ີສຸດທ່ີລາຍງານວ່າມີ 
0.7%  ໃນນັ້ນແມ່ຍິງ ກວມເອົາ 0.4%. ຍັງບ່ໍທັນມີຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ລະດັບຂອງຄວາມພິການ.

ຈາກຂໍ້ມູນຕົວເລກການເກັບກໍາ ສະຖິຕິຄົວເຮືອນປະຊາກອນ 
ປີ 2015, ມີການລາຍງານວ່າ 3.8% ຂອງປະຊາກອນເມືອງ 
ໄຊ ທງັໝດົແມນ່ມອີາຍສງູກວາ່ 65 ປີ ແລະ 6% ຂອງ

ທາງແຫງ່ຊາດເລກທີ 1. ຕວົເມອືງມໄີຟຟ້າໃຊຕ້ະຫຼອດ 24 
ຊ່ົວໂມງ ຕໍ່ມ ື ້ ແລະ 21 ບ້ານໃນຈໍ ານວນທັງໝົດ 22 ບ້ານ 
ແມ່ນມີນ ໍາ້ປາປາໃຊ້. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານສໍ າລັບເມືອງໄຊ 
ລວມມີ ໂຮງຮຽນອານ ຸ ບານ 10 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົ ມ 
20 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນມັ ດ ທະຍົມມໍຕົ້ ນ 1 ແຫ່ງ, ມ ດັຖະຍົມ 
ມໍປາຍ ມ ີ 9 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະ 
ຍາໄລ 3 ແຫ່ງ. ກຽ່ວກັ ບການດູແລສຸຂະພາບໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານຫຼັກຂອງເມືອງແມ່ນປະກອບມີໂຮງໝທໍະຫານເມືອງ 
ໜຶ່ງແຫ່ງ, ໂຮງໝເໍອກະ ຊນົໜ່ງຶແຫ່ງ, ຄຼີນນິກ 30 ແຫ່ງ 
ແລະ ສະຖານ ທີ່ບໍລ ິ ການສຸຂະພາບໜ່ງຶແຫ່ງ. ເມືອງໄຊ 
ມວີ ັດທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ.

ກອບນິຕິກໍາສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ 
ການວາງແຜນຕົວເມືອງ 

ກອບນິຕິກໍາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ກອບວຽກໃນການວາງ 
ແຜນ ປະຈຸບັນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານໂດຍມກີານ  
ລວມເອົາຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດເຂົ້າໃສ່ນໍາ 
ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນ ໄດ້ມີການເຊ່ືອມສານເຂົ້າທັງໝົດທຸກສະຖາບັນ 
ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍລົງສູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ືອ.   ການວາງແຜນຕົວ 
ເມືອງ ມາເຖິງປະຈຸບັນຢູ່ໃນເມືອງໄຊ ຍງັບ່ໍທັນໄດ້ພິຈາລະ 
ນາກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດາ້ນໄພພິບັດ ແລະ 
ຜນົກະທົບຈາກການຂາດຂໍ້ມູນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜຸນ 
ການອອກແບບລະດັບສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ໃນທ່ົວເມືອງ. 
ການວິເຄາະກອບໜ້າວຽກຂອງນິຕິກໍາເພ່ືອທໍາ ຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ເມືອງໄຊໄດ້ມີການຮັບມືກັ ບເຫດ ການໄພ 
ນ ໍາ້ຖ້ວມໄດ້ຄືແນວໃດ ແລະ ຈະມີການວາງແຜນ ຜງັເມືອງ 
ຄືແນວໃດ ແລະ ການພັດທະນາຈະສາມາດເພ່ີມ ຫຼື 
ຫຼ�ດລະດັບຄວາມສ່ຽງເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນຕົວເມືອງ.
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

• ປກົປ້ອງການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພບິດັທາງທາມໍະຊາດ ຫຼ ືມະ
ນດຸສາ້ງຂືນ້ ທ່ມີຕີ່ຊໍມຸຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ
ຂອງປະເທດ;

• ປຽ່ນຍດຸທະສາດຈາກການບນັເທາົທກຸ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນ
ຜນົກະທບົຫຼງັຈາກໄພພບິດັເກດີຂືນ້ກບັຊມຸຊນົ, ສງັຄມົ
ແລະ  ເສດຖະກດິຂອງອງົການຈັດຕັງ້ລດັຖະບານ ມາ
ເປນັການກຽມຄວາມພອ້ມເພ່ອືຮັບມກືອ່ນລວ່ງໜ້າໄພພິ
ບດັຈະເກດີຂຶນ້ໂດຍເນັນ້ໃສໄ່ພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້,
ດນິເຈ່ອືນ ແລະ ໄຟໄໝໄ້ປຄຽງຄູກ່ນັກບັການສບືຕ່ໍ
ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທບົໃນໄລຍະພາຍຫຼງັໄພພບິດັສີນ້ສດຸ
ລງົ;

• ປຽ່ນຈາກວິທກີານສມຸໃສລ່ດັຖະບານ ມາເປນັວິທກີານ
ສມຸໃສຊ່ມຸຊນົເປນັຫຼກັ ໃນການຈັດການກບັໄພພບິດັ
ດວ້ຍການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດທ່ສີາມາດດັປບັໃຫ້
ເຂົາ້ກບັສະພາບການໄດພ້າຍໃນຊມຸຊນົ; ແລະ ປບັ
ໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບການໄດພ້າຍໃນຊມຸຊນົ; ແລະ
ປບັໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບການໄດພ້າຍໃນຊມຸຊນົ; ແລະ

• ສ່ງົເສມີການຄຸມ້ຄອງສ່ງິແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາ
ກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົເຊ່ນັ: ປ່າໄມ້ , ດິນ ແລະ
ນ ໍາ້.

 ການຈດັຕ ັງ້ທາງດາ້ນສະຖາບນັ

ລະດບັຂ ັນ້ໃນການບໍລິຫານປກົຄອງສາໍລບັເຂດພ້ືນທ່ີຕວົ 
ເມອືງ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມຢີູຫ່າ້ລະດບັເຊ່ັນ: ນະ 
ຄອນຫຼວງແຫງ່ຊາດ, ຕວົເມອືງຂ ັນ້ສອງ (ຫລວງພະບາງ, 
ສະຫວນັນະເຂດ, ທາ່ແຂກ, ປາກເຊ), ເທດສະບານແຂວງ, 
ເທດສະບານເມອືງ ແລະ ຫວົໜວ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນ (ຢູໃ່ນ 
ແຕລ່ະບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຕວົເມອືງ).

ໃນຂ ັນ້ສນູກາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ 
(MPWT) ແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ຫຼກັທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການ 
ວາງແຜນຕວົເອົງການພດັທະນາຕວົເມອືງ (UDAAs) 
ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການພດັທະ 
ນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານຕວົເມອືງທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜອງທຶນ 

(ADB),ຈາກທະນາຄານພດັທະນອາຊີ  ໃນຄະນະ 
ທີ່ການວາງແຜນທາງດາ້ນເສດຖະກດິສາໍລບັການພດັທະນາ 
ຕວົເມອືງແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ (MPI) ໃນຂ ັນ້ສນູກາງ, ການຄວບຄມຸ 
ແລະ ປ້ອງກນັໄພພິບດັ ແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ (MLSW). 
ພາບລວມກຽ່ວ ກບັການຫາ້ງຫາກະກຽມທາງດາ້ນສະຖາ 
ບນັໃນປະຈບຸນັ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກ 
ໄພພິບັດຢ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໄວ້ຢູ່ໃນ ຮູບທີ 
2.3.

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 

ແຜນຍດຸທະສາດ ວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັແຫງ່ 
ຊາດ (NSPDM) ໄດເ້ຮັດອອກເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິໂດຍ   ກະ 
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນເດອືນ ເມສາ

2003 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄພນໍ້ າຖ້ວມ 
ເປັນຫຼັກ. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍ 
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ມີດ່ັງນີ້ຄື:

ຮບູທີ 2.3 ພາບລວມການຫາ້ງຫາກະກຽມທາງ 
ດາ້ນສະຖາບນັກຽ່ວກບັ DRM ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems 2017)



ແຜນຍດຸທະສາດ ວາ່ດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັແຫງ່ຊາດ 
ໄດກ້າໍນດົເປ້ົາໝາຍ ສາໍລບັປີ 2005, 2010 ແລະ 
2020. ຮາ່ງແຜນຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັແຫງ່ 
ຊາດສະບບັປີ (2016-2020) ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອສະໜບັສະ 
ໜນຸການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການຟ້ືນຄືນສູສ່ະພາບ 
ເດມີພາຍໃຕແ້ຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົແຫງ່ 
ຊາດຫາ້ປີ ຄ ັງ້ທີ 8, ແຕປີ່ 2016-2020 (8th NSEDP). 
ເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົຂືນ້ນ ັນ້ແມນ່ຈະຕອ້ງເຮັດໃຫບ້ນັລກຸອ່ນປີ 
2020 ທ່ີໄດສ້າ້ງຂໍກ້າໍນດົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້

• ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວມີຄວາມປອດໄພຂື້ນກວ່າເກ່ົາ ແລະ
ຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕ່ໍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ເສດ
ຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ສັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
• ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະ
ທົບກະທົບທ່ີເກີດຂື້ນ ແລະ ຟື້ນຟູໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ 
ໂດຍໄວ;
• ປະສານສົມທົບເອົາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະກັ ດ
ກ ັນ້ໄພພິບັດ ເຂົ້າໄວໃນກອບກົ ດໝາຍ ແລະ ເສດຖະກິດ  
ຈາກລະດບັຂ ັນ້ບາ້ນ ຈງົເຖງິ ລະດບັຊາດ; ແລະ
• ສາ້ງກະແສແນວຄວາມຄດິໃນການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ ແລະ
ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ພາຍໃນສງັຄມົລາວ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສງັຄມົ ໃນຂັນ້ 
ສນູກາງ ແຕໃ່ນຂັນ້ແຂວງຂອງ ແຂວງ ອ ຸດມົ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ 
ຢ່ເູມອືງໄຊ ຍງັຄງົລຖໍາ້ຄາໍຢນື ຢນັຕ່ກໍບັການປຽ່ນແປງໃໝ ່
ດ່ງັກາ່ວ. ການລາ້ຊາ້ດ່ງັກາ່ວ ໄດກ້ດີຂວາງຄວາມມປີະສດິ 
ທພິາບ ຂອງການປະສານງານ ແລະ ສາຍການລາຍງານ 
ທ່ຈີະແຈງ້ລະຫວ່າງສາໍນກັງານຂອງລດັ ສາໍລບັຄວາມ 
ພະຍາຍາມໃນການແຈ້ງເຕອືນ ແລະ ອົບພະ 
ຍກົຜ້ຄູນົອອກຈາກສະຖານຕັງ້ແຕຫ່ວົທ.ີໃນຕອນເລ່ມີຕົ້ ນຂອງ
ທຸກໆລະດູຝົນ ຈະມີໜ ັງສືແຈ້ງການໄປຫາຄະນະປກົ ຄອງ 
ແຕ ່ລະບ້ານ ກຽ່ວກັ ບຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ອືກະກຽມ ຄວາມພ້ອມ 
ສ າໍລັບໄພນໍ້ າຖ້ວມ. ຫ້ອງການພະແນກຊັບພະຍາກອນ 
ທ າໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມແຂວງ ມໜີ້າທ່ຮີ ັບຜິດຊອບ 
ການແຈ້ງເຕືອນລວ່ງ ໜາ້ ຜ່ານພະແນກອຸຕຸນິຍົມ ແລະ 
ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຂົາກ່ປໍະກາດແຈ້ງເຕືອນ ສະຖານະການ 
ດາ້ນສະພາບອາກາດ ຜາ່ນສະຖານວີິທະຍກຸະຈາຍສຽງ 
ຂ ັນ້ເມືອງ ຄ ັງ້ໜ່ງຶຕ່ອໍາທິດ ໃນທຸກໆວັນອັ ງຄານ. 
ການແຈ້ງເຕືອນກຽ່ວກັບພະຍຸລົມແຮງທີ່່ກໍາລງັເຄື່ອນຕວົ 
ເຂົ້າມາທ່ອີາດຈະນໍ າໄປສູ່ເຫດການຝົນຕົກຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ 
ເກີດໄພນໍ້ າຖ້ວມໄດ້ຖືກນໍ າສ່ົງຈາກກົ ມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອທຸກົ 
ກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍ າມະຊາດ ແລະ ສ່ງິ 
ແວດລ້ອມລົງໄປຫາພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສ່ງິແວດ 
ລ້ອມແຂວງຢູ່ເມືອງໄຊ. ຕ່ຈໍາກນັ້ ນ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ສ່ງິແວດລ້ອມເມືອງ ຈ່ງຶສ່ົງໃບແຈ້ງການໄປຫາເມືອງ 
ແລະ ເມືອງ ກ່ສໍ່ົງຕ່ໄໍປຫາບ້ານຕ່າງໆໂດຍຜ່ານທາງ ໂທລະ 
ສານ, ໂທລະສັບ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງທາງການ. ຄະນະບ້ານ 
ແລະ ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ຈ່ງຶຈັ ດກອງປະຊຸມຂື້ນເພ່ອືແຈ້ງ 
ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັ ບຂໍ້ມູນ ເມ່ືອລະດັບນໍ້ າຢູ່ໃນແມ່ນ ໍາ້ ເພ່ມີສູງຂື້ນ 
ຮອດລະດັບກຽມພ້ອມປ້ອງກັ ນໄພນໍ້ າຖ້ວມດ້ວຍການປົກປ້ອງ

ຊັບສີນ ແລະ ກະກຽມການອົບພະຍົກຜູ້ຄົນອອກຈາກສະຖານ 
ທີ່ໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ໃນ 
ຕອນເລ່ມີຕ້ົນຂອງ ເຫດການໄພນ້ໍາຖ້ວມຄະນະກໍາມະການ 
ປ້ອງ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບດັຂ້ັນແຂວງ (PDPCC) 
ຈະໂທລະສັບໄປຫາບ້ານ ແລະ ສໍານັກງານອົງການທ່ກີ່ຽວ 
ຂ້ອງຂອງລັດ. ຕໍ່ຈາກນ້ັນ ຄະນະບ້ານ ກໍຈະແຈງ້ໃຫ້ຊາວ 
ບ້ານໄດຮ້ັບຊາບ ຜ່ານລະບົບໂທລະໂຄ່ງແຈ້ງເຕືອນຂອງບ້ານ 
ແລະ ກໍໝັກຈະມີອາສາສະໝັກຢ່າງເລາະຕາມເຂດພື້ນ 
ທີ່ຂອງບ້ານເພ່ອືແຈ້ງໃຫ້ຄົວເຮືອນທີ່ ຕ້ັງຢູ່ຫ່າງໄກທ່ບໍ່ີສາມາດ 
ໄດ້ຍີນສຽງໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາບ. ຮູບແບບທ່ົວໄປສ່ວນ 
ຫຼາຍໃນການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜົນລະເມືອງຢູ່ເມອືງໄຊ ຮັບຮູ້ຂ່າວ 
ລວ່ງ ໜາ້ ແມ່ນການຕິດຕ່ພໍົວພັນທາງໂທລະສັບໂດຍ ຍາດຕິ 
ພ່ີນ້ອງທ່ຢີູ່ເຂດຕ້ົນນ້ໍາ ເພ່ອືແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າກາໍລັງຈະມີເຫດການ 
ນ ໍາ້ຖ້ວມເກີດຂື້ນ. 

ກາໍ ລງັທະຫານ ມີໜ້າທ່ີຮັ ບຜິດຊອບສໍາລບັການອບົພະຍບົຜ້ຄູນົ
ອອກຈາກສະຖານທ່ໃີນລະຫວ່າງເຫດການນໍາ້ຖວ້ມ. ພວກ 
ເຂາົເຈ້າົຈະໄດຮ້ັບການຝກຶອບົຮົມ ກຽ່ວກບັການຮັບມກືບັ 
ເຫດການສກຸເສນີຈາກໄພພບິດັໃນແຕລ່ະປ ີ ແລະ ສາມາດ 
ລະດມົພນົເຂົາ້ໄປໃນເຂດພືນ້ທ່ ີ ທ່ມີຄີວາມສຽ່ງສງູໄດຢ້າ່ງ 
ວ່ອງໄວໃນລະຫວ່າງເກດີມໄີພນໍາ້ຖວ້ມ. ນອກເໜືອຈາກການ 
ຊວ່ຍເຫຼອືປະ ຊາຊນົເຄືອ່ນຍາ້ຍອອກຈາກສະຖານທີໄ່ປຢູ່ 
ບອ່ນທີປ່ອດໄພ ແລວ້ທະຫານຍງັໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼອື 
ໃນການປກົປກັຮ ັກສາຊບັສນິ, ອານາໄມທ າໍຄວາມສະອາດ 
ແລະ ຟື້ນຟູສະຖານທີ່ພາຍຫຼັງເຫດການສີ່ນສຸດລົງ.

ການປະຊາສໍາພັນ, ການແຈ້ງເຕືອນໄພລວ່ງ ໜາ້
ແລະ ການອົບພະຍົກຜູ້ຄົນແຕ່ຫົວທີ

ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມ 
ສຽ່ງໄພພິບດັ ໄດຍ້າ້ຍຈາກກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍ ມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (MONRE) ກບັຄນືມາ ຢູພ່າຍໃຕ້

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮູບຂ້າງເທິິງ: ພາບລວມຂອງສາຍນໍ້ າຕ່າງໆໃນເຂດພ້ືນທ່ ີ
ນອກເທດສະບານຂອງ ເມືອງໄຊ 

ການດາໍເນນີງານ ແລະ ການບາໍລງຸຮກັສາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້ າຖ້ວມທ່ມີຢີູ່ໃນປະຈຸບັນ

ກ ມົຂົ ນໂຍ ທາ ທິ ການທາງນໍ້ າ ມໜີ້າທ່ຮີ ັບຜິດຊອບ ໃນການ 
ດ າໍເນີນງານ ແລະ ບ າໍລຸງຮັ ກສາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ຈ ໍານວນໜ່ງຶ ຫຼື ຢູ່ໃນທາງນໍ້ າໄຫຼໃນເມືອງໄຊ. ອ ງົການພັດ 
ທະນາຕົວເມືອງມີໜ້່າທ່ຮີ ັບຜິດຊອບໃນການດໍ າເນີນງານ ແລະ 
ບ າໍລຸງຮັ ກສາຮ່ອງລະບາຍນໍ້ າໃນຕົວເມືອງ ໃນຄະນະທ່ພີະ 
ແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ນົສ່ົງແຂວງ ແມ່ນມີໜ້າທ່ຮີ ັບຜິດ 
ຊອບໃນການສ້ອມແປງໃຫຍ່ຂອງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢູ່ໃນຕົວ 
ເມືອງ.

ອີງຕາມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ໂດຍໃນປະຈຸ 
ບນັນີ້ ຍັ ງບ່ທໍນັມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິ 
ບດັນໍ້ າຖ້ວມຢູ່ໃນເມືອງໄຊ. ການບໍ າລຸງຮັ ກສາໂຄງລ່າງພື້ນ 
ຖານໃນຕົນເມືອງທັງໝົດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ່ໄໍດ້ມກີານດໍ າເນີນ 
ຍ້ອນຂາດງົ ບປະມານຈັ ດສັນໃຫ້ສໍ າລັບການບໍ າລຸງຮັ ກສາ 
ແບບຕ່ເໍນ່ອືງ. ດ່ັງນັ້ ນ, ສັບສິນຂອງລັດສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮ ັບ 
ການສ້ອມແປງ ພາຍຫຼັງທ່ມີກີານເປເພເສຍຫາຍ ຫຼື 
ຄອງເໝືອງ ຈະໄດຮັບການອານາໄມ້ພາຍຫຼັງທ່ເີຫັນວ່າ 
ຄອງເໝືອງຖືກອຸດຕັນ.
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ວທີິການ03

ນອນ (iv) ການກະກຽມຄວາມພອ້ມແບບມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີຕ່ໍ 
ເນື່ອງ ເພ່ືອລາຍງານການປະເມນີຕລີາຄາກຽ່ວກບັການດາໍ 
ເນນີງານທ່ີເປັນບລິູມະສິດຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທງັໝດົ, 
ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ໍແມນ່ໂຄງສາ້ງ ທີ່ຜູ້້ ເຂ ົາ້ຮວ່ມ 
ໄດກ້ວມລວມເອົາເປັນສວ່ນໃຫຍ.່

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງບນັດາກອງປະຊຸມແມນ່ໄດຈ້ດົເປັນລາຍການ 
ຄວາມຄາດຫວງັໄວ ້ ແລະ ບນັດາຈດຸປະສງົຄວາມສນົໃຈ 
ຂອງຜູຖ້ກືຜນົກະທບົໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ; ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຍງັໄດໃ້ຫ້ຂໍ ້
ມນູພ້ືນ ຖານສາໍລບັມາດຖານການວິເຄາະຕາ່ງໆໃນຂ ັນ້ຕ່ໍ 
ໄປ, ການວເິຄາະພາບລວມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂໍ້ມນູສາໍລບັການວິເຄາະທາງດາ້ນເສດຖະສາດ ຂອງທະ 
ນາຄານໂລກ ແລະ ການຈດັລຽງລາໍດບັຂໍສ້ະເໜີໃນການ 
ຄຸມ້ຄອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ໍແມນ່ 
ໂຄງສາ້ງແບບຄບົວງົຈອນ. ສດຸທາ້ຍແຕບ່ໍ່ທາ້ຍສດຸ, ຜນົຂອງ 
ກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັໃຫຂໍ້ມ້ນູພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍສາໍ 
ລບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົວຽກງານ 
ຂອງໂຄງການທ່ີຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ການປະເມນີເບື້ອງຕ ົນ້ກຽ່ວ 
ກບັສະພາວະຄວາມສຽ່ງສງູ. 

ການປຶກສາຫາລືພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ການປຶກສາຫາລືຮວ່ມກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໄດສ້ມຸໃສ ່
ການສາໍພາດແບບເຄິ່ ງໂຄງສາ້ງ ຮວ່ມກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ, ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ ແລະ ອາໍ 
ນາດການປກົຄອງບາ້ນ ຢູໃ່ນສອງບາ້ນທ່ີໄດຖ້ກືຜນົກະທບົ 
ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ. ການປຶກສາຫາລືແມນ່ມດີ ັງ່ນີ:້

 
 

 

 

ໃນຫວົຂໍ້ນີ້ໄດສ້ງັລວມວິທີການຂອງການປະເມນີຄວາມ 
ສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ການສາ້ງແບບຈາໍລອງນ ້າໍຖວ້ມ, 
ວທີິການການປະເມນີຄວາມສຽ່ງນ ໍາ້ຖວ້ມການວາງແຜນຄວາມ 
ສຽ່ງແມນ່ລະບລຸາຍະລະອຽດ, ລວມທງັຂໍກ້າໍນດົຂອງເຄ່ອືງມ ື 
ໃນການສາ້ງແບບຈາໍລອງ ແລະ ແນວຄວາມຄດິສາ້ງ 
ແບບຈໍາລອງການໄຫຼອອກຂອງປະລິມານນ້ໍາຝນົ.

ກອງປະຊຸມຕາ່ງໆ
ການດາໍເນນີການຕດັສນິໃຈສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູ 
່ເມອືງໄຊ ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີການຢ່ໃູນຫຼາຍລະດບັຂ ັນ້ ຊ່ງຶໄດມ້ ີ 
ສວ່ນຮວ່ມຈາກຊາວບາ້ນ, ກຸມ່ຄນົທີ່ມຄີວາມສຽ່ງສງູ, ບນັດາ 
ຊຸມຊນົ, ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖ່ນິ ແລະ ໜວ່ຍງານພາກລດັ. 
ນອກຈາກນີ້ ຍງັມລີດັຖະບານ ແລະ ຕາງໜາ້ໃຫຜ້້ທີູ່ມອີາໍນາດ 
ໃນການຕັດສິນໃຈຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆສໍ າລັບ ການຕັດ 
ສິນໃຈໃນການວາງແຜນການນໍ າໃຊ້ພື້ນທ່ກີ ຽ່ວຂ້ອງ. ເປົ້າໝາຍ 
ແມ່ນ ເພ່ອືລວມເອົາບັນດາພາກສ່ວນ ທ່ກີ ຽ່ວຂ້ອງທັງໝົດ 
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ SIUDFRM ສໍ າລັບ 
ເມືອງໄຊ, ໄດ້ມກີານຈັ ດຕັ້ ງ ກອງປະຊຸມດາ້ນວິຊາການທາງ 
ດາ້ນໂຄງສ້າງຫຼາຍຄັ້ ງ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັ ບພາກລັດ 
ແລະ ສໍ ານັ ກງານອົງການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້ າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງໄຊ. 
ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມເຫ່ົາຼນີ້ແມ່ນເພ່ອື (i) ສືບປະຫວັດ 
ການເກີດນໍ້ າຖ້ວມ, ຜົນສະທ້ອນທ່ເີກີດຂື້ນຕາມມາ (ລວມ 
ທງັພາວະສຽ່ງສງູ), ການດດັປບັໃຫເ້ຂ້ົາກບັສະພາບ ແລະ 
ການຕອບສະໜອງການຄຸມ້ຄອງ; (ii) ກາໍນດົຂອບເຂດ ທີ່ມ ີ 
ຄວາມກດົດນັຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຫຼາຍກວາ່ໝ່,ູ ນາໍສະເໜີໜາ້ວຽກ 
ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບໍ່ແມນ່ໂຄງສາ້ງ ທີ່ຈະແຊກເຂ້ົາໄປ 
ແລະ ກນົໄກການປກົຄອງ, (iii) ຈດັລຽງບລິູມະສດິບນັດາ 
ແນວຄວາມຄດິລິເລີ່ມຂອງຜ້ທີູ່ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການ 
ລງົທຶນທີ່ຄາໍນ່ງຶເຖງິລະດບັຂອງຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູຂາ້ງເທິິງ: ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີດາໍເນນີໃນກອງປະຊຸມ 
ທ່ີ ເທດສະບານເມອືງໄຊ

• ການສໍ າພາດແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງຮ່ວມກັ ບອົ ງການ NGO’s,
ອ ງົການພັດທະນາ ແລະ ບ້ານທ່ຖີືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້ າ
ຖວ້ມຢູ່ເມືອງໄຊ; ປຶກສາຫາລື ແບບແບ່ງກຸ່ມເພດຊາຍ ແລະ
ເພດ ຍງິຢ່ ູໃນ 10 ບ້ານທ່ຖີືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ;
• ແບ່ງກຸ່ມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັ ບຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ກີ ຽ່ວຂ້ອງຈາກ
ລດັຖະບານ, ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການ
NGO’s; ແລະ
• ການປະຊຸມດາ້ນວິຊາການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການເກັບກໍ າຂໍ້ມູນ

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫຼກັໆແມນ່ໄດຈ້າກພາກລດັ ແລະ ພາກສວ່ນ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນຖອ້ງຖິ່ນ. ການກວດກາຕວົຈງິ ພາກສະໜາມ 
ແມນ່ເພ່ືອດ ໍາເນນີການປະເມນີໂຄງການລງົທຶນທ່ີພາກລດັສະ 
ເໜີ ພອ້ມທງັສາ້ງແຜນທ່ີບນັດາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີສາໍຄນັຂອງ 
ເມອືງ.

ຂໍມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດເ້ພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ ການສາ້ງແຜນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ມຄີດື ັງ່ນີ:້

• ທ່ີຕ ັງ້ຂອງແມນ່ ໍາ້ສາຍຫຼກັ;
• ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ລກັສະນະໂຄງສາ້ງຂອງຂວົ;
• ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຝາຍທ່ີຕ ັງ້ຢູເ່ທິງຂອງຂວົນ ໍາ້ມາວ;
• ຈດຸໜາ້ຕດັລວງຂວາງ ປະມານ 100 ກວາ່ຈດຸ (ການສາໍ 

ຫຼວດພາກພ້ືນດນິ);
• ຂໍມ້ນູລະດບັນ ໍາ້ ຈາກສອງສະຖານ ີທ່ີຫາກໍ່ຕດິຕ ັງ້ ຕ ັງ້ແຕ່

ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ  2017 ເປັນຕ ົນ້ມາ;
• ຂໍມ້ນູລະດບັນ ໍາ້ຈາກສະຖານ ີຈດຸຂວົນ ໍາ້ກ ໍແຕປີ່ 2005 ຫາ 

2015;
• ການວດັແທກລະດບັນ ໍາ້ ທ່ີຂວົນ ໍາ້ມາວ ໃນປີ 2010 ແລະ

ປີ 2016;
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ຮບູທີ 3.1 ສາຍຫວ້ຍ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ຢ່ເູມອືງໄຊທີ່ນາໍ    
ໃຊ້ຢູ່ໃນລະບົບ WFLOW. ຈຸດສີເທ່າົໝາຍເຖິງການ 
ເຊ່ອືມຕ່ດໍ້ານຂ້າງ. (ທ່ີ ມາ: Deltares, 2017)  

• ລະດັບຄວາມສູງ SRTM, ແລະ
• ການວັດແທກລະດັບຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າ 52,000 ຈຸດທົວເທດສະບານເມືອງ (ການສາໍ 

ຫຼວດ ພາກພື້ນດິນ).

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ນ າໍພາຄະນະໂຄງການ ລົງສໍາຫຼວດ 
ກວດກາພື້ນທີ່ຂອງຈຸຸດ  ທ່ີຕ ັງ້ລະບບົລະບາຍນ ໍາ້ທີ່ມແີຜນຈະຖກືພດັທະນາໃຫ ້ ເປນັລະບບົ 
ບ າໍບດັນ ໍາ້ 4 ຫຼື 5 ຊັ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະໂຄງການ 
ຍງັໄດ້ສໍາຫຼວດ ກວດກາເບ່ິງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທ່ສີ າໍຄນັທ່ີຕັ້ງໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ 
ທີ່ມຄີວາມສຸ່ມສ່ຽງຕ່ ໍ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ່ໍການດ າໍເນີນງານ 
ໃນລະຫວ່າງທ່ີເກີດນໍ້າ ຖວ້ມ. 

ແບບຈາໍລອງອຸທົກວິທະຍາ ແລະ ແບບຈາໍລອງຊນົ ລະ ສາດ 

ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ່ີຂອງເມືອງໄຊ, ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເບ່ິງສອງກົນໄກໃນການປ້ອງກັນໄພນໍ້າ 
ຖວ້ມ, ໄພນໍ້າຖ້ວມທ່ີເກີດຈາກຝົນຕົກແຮງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມທ່ີເກີດຈາກແມນ່ ໍາ້. ນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກແຮງແມ່ນເກີດຂື້ນ ເມ່ືອມີເຫດການພະຍຸລົມຝົນທ່ີຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖ່ິນ 
(ຕົວເມືອງ) ທ່ີໄດ້ນໍ າໄປສູ່ເຫດການນໍ້າຖ້ວມ ເນ່ືອງຈາກຮ່ອງນໍ້າບ່ໍມີກ າໍລັງຄວາມສາມາດ 
ພຽງພໍທ່ີຈະລະບາຍນ ໍາ້ອອກທັນ ຫຼື ບັນຫາທ່ີຍັ ງແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບລະບາຍນໍ້າໃນຕົວ 
ເມືອງ. ເຫດນໍ້າຖ້ວມຈາກແມນ່ ໍາ້ ແມ່ນເກີດຂື້ນເມ່ືອມີຝົນຕົກໜັກ ຢູ່ເຂດພື້ນທ່ີອ່າງເກັບນໍ້າ 
ເທິງຕົ້ນນໍ້າເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າໄຫຼບ່າແຮ່ງໃນລະດັບສູງ ແລະ ຢ່ືງຂື້ນລົ້ນຖ້ວມແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ.

ແບບຈາໍລອງທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ແລະ  ຊນົ ລະ ສາດ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພ່ືອຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບ 
ສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຂົ້າຖ້ວມເມືອງໄຊ ຈາກແມ່ນໍ້າມາວ, ນໍ້າຫີນ ແລະ ນໍ້າກໍ. 
ຮູບແບບຈໍາລອງຕ່າງໆນີ້ບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ພິຈາລະນາໃນຕົວເມືອງເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ຍັງກວມເອົາເນື້ອ 
ທີ່ອ່າງເກັບນ້ໍາທັງຫມົດ, ຍ້ອນວ່າ ນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນໍ້າແມ່ນກົນໄກທ່ີເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງໄຊ.

ການສ້າງແບບຈາໍລອງທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາ 

ແບບຈ ໍາລອງທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພ່ືອຄິດໄລ່ແຮງດັນການເຄ່ືອນໄຫວ 
ທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາ. ແບບຈໍາລອງທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ, ປະລິ 
ມານນໍ້າຝົນ, ການລະເຫີຍອາຍ, ພາບວາດລາຍເສັ້ນຂອງອ່າງໂຕ່ງ, ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮູບທ ີ 3.2 ພາບລວມຂອງແບບຈໍ າລອງຊນົ ລະ ສາດ 
ທ່ີສ້າງຂ້ືນໃນຮູບແບບ SOBEK ແບບ 1D-2D

ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງດິນ ເພ່ືອກໍານົດໄດ້ຢ່າງ 
ຖືກ ຕ້ອງກ່ຽວກັບການຮອງຮັບຂອງອ່າງໂຕ່ງ ເພ່ືອ 
ເລືອກເຫດການປະລິມານນ້ໍາຝົນ. 

ແບບຈໍາລອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາຝົນ (ເສັ້ນຕາຂ່າຍ) 
ຂອງ ບໍລິສັດ ທ່ີປຶກສາ Deltares WFlow ໄດ້ 
ຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອຈໍາລອງຂະບວນການໄຫ ຼ ຂອງນໍ້າ 
ຝົນຕາມມາດຕາສ່ວນຂອງອ່າງໂຕ່ງ. ພາບຈໍາລອງ 
ດ່ັງກ່າວສາມາດດໍາເນີນການໄດ ້ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ 
ຊຸດຖານຂໍ້ມູນຂອງໂລກມາດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຂໍ້ມ ູ ນ 
ໃນທ້ອງຖ່ິນ. ໃນການສຶກສາຂໍ້ມູນດ່ັງ ກ່າວແມ່ນ 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ 
ກ່ຽວກັບ SBM ທ່ີຢູ່ໃນລະບົບ WFlow.

ລະບົບອ່າງໂຕ່ງ ຍງັໄດ້ຖືກຈໍາລອງດ້ວຍຮູບແບບ 
HBV ຂອງ Killingtveit ແລະ Sælthun [1995]. 
ດວ້ຍການ ນໍາໃຊ້ສອງຮູບແບບຈໍາລອງທາງດ້ານອຸ 
ທົກວິທະຍາ, ຄວາມບ່ແໍນ່ນອນກ່ຽວກັບການຈາໍລອງ 
ພາບທາງດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຕ່າງໆຂອງມນັ ຕ່ ໍກັບຄວາມສ່ຽງການເກີດໄພນ້ໍາ 
ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ ດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮບັການ 
ປະເມີນ.

ການສາ້ງແບບຈາໍລອງ ທາງ ຊນົ ລະ ສາດ 

ຊຸດການສ້າງແບບຈໍ າລອງ Deltares SOBEK 
ໃຊ້ສໍາລັບແບບຈໍາລອງໄຮໂດຼລິກ ສໍ າລັບພື້ນທ່ີ. 
ແບບຈາໍລອງໄຮໂດຼລິກ 1D-2D ຂອງແມ່ນ້າໍ ແລະ 
ເຂດພື້ນທ່ບີໍລິແວນອ້ອມແອ້ມແມ່ນ້າໍ ໄດ້ຖືກສ້າງ 
ຂຶ້ນເພ່ືອຄດິໄລ່ປະລິມານນໍ້າຖວ້ມແມ່ນໍ້າ. ແບບ 
ຈໍາລອງ 1D ລວມມີທັງໜ້າຕັດຂວາງ ຂອງ ແມ່ນ້ໍາ

ແລະ ທຸກໂຄງສ້າງໃນປະຈຸບັນເຊ່ນັ: ຂົວຂ້າມນ້ໍາ ແລະ 
ຝາຍນ້ໍາລ້ົນ. ແບບຈາໍລອງ 2D ລວມມີ ການ 
ສະແດງຂໍ້ມນູລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພມູມປີະເທດເພື່ອ 
ໃຫມ້ກີານປະເມນີທີ່ຖກືຕອ້ງ ກັບຄວາມເປັນຈິງ 
ຂອງເຂດພື້ນທ່ນີ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງ ນ ໍາ້ 
ໃນຕົວເມືອງ. ແບບຈໍາລອງ 1D-2D ໄດ້ຖືກລວມ 
ໃສ່ກັບແບບ ຈາໍລອງ 1D-2D ຂອງຕົວເມືອງແບບ 
ຈໍາລອງດັ່ງກ່າວ ລວມມີທັງຄອງລະບາຍນ້ໍາຫຼັກ ແລະ 
ການເພ່ມີຄວາມລາຍລະອຽດພາບຈາໍລອງກ່ຽວ 
ກັບເຂດພື້ນທ່ີຕວົເມອືງທັງໝົດ ທີ່ມີພາວະຄວາມ 
ສ່ຽງສູງຕ່ກໍານເກີດໄພນ້າໍຖ້ວມ. ຊຸດການສ້າງແບບ 
ປບັທຽບກບັຂ້ໍມນູພ້ືນຖານກຽ່ວກບັປະຫວັດຂອງ 
ເຫດການໄພນ້າໍຖ້ວມຕ່າງໆຜ່ານມາທ່ມີີຢູ່ໂດຍ ການ 
ນໍາເອົາຜົນວິເຄາະທ່ອີ່ອນໄຫວ. ເຫດການໄພນ້ໍາ 
ຖ້ວມໄດ້ຖືກສ້າງແບບຈາໍລອງສໍາລັບຮອບວຽນເກີດ 
ຊ້ໍາຂອງນ້າໍຖ້ວມ 2-ປີ, 5-ປີ, 10-ປີ, 25-ປີ, 50-ປີ 
ແລະ 100-ປີ. ນອກຈາກນີ້, ພາບຈາໍລອງ ດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ຖືກປັບຄ່າມາດຕະຖານໄວ້ດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ 
ມນູການວັດແທກທ່ມີຢີູ່, ປະຫວັດເຫດການເກີດໄພ 
ນ້ໍາຖ້ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ດ້ວຍການນໍາ 
ໃຊ້ຮູບແບບການວິເຄາະເບ່ິງຄວາມອ່ອນໄຫວ.

ການປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍຈາກໄພ ນ ໍາ້ຖ້ວມ
ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍຂອງການປະເມີນອັນຕະລາຍ ແມ່ນ 
ເພ່ອືໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມນູຄວາມເລິກຂອງລະດັບນ້ໍາທ່ຖ້ີວມສາໍ 
ລັບເຫດການນໍາ້ຖ້ວມທ່ກີ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດໂຄງການ 
ທັງຫມດົ. ວິທີການຫຼັກແມ່ນເພ່ອືກາໍນົດຊ່ວງຂອງ 
ເຫດການທ່ເີປັນໄປໄດ້ (ສ່ງິທ່ເີຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນເອງ) 
ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້າໍຖ້ວມ ແລະ ຫຼັງຈາກນ້ັນ 
[a] ຈະມີການສ້າງຈາໍລອງເຫດການເຫົຼ່ານີ້ດວ້ຍແບບ
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 ແ ບ ບ ຈ າໍລອງອຸທກົວິທະຍາ /  ຊນົ ລະ ສາດ ເພ່ອືໃຫ້ໄດ ້
ລະດັບຂອງ ນ ໍາ້ຖ້ວມໃນເຂດໂຄງການ ແລະ [b] 
ຂອງການເກີດຂື້ນຂອງ ແຕ່ ລະເຫດການ. 
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທ່ລີວມກັ ນຂອງ [a] ແລະ [b], 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງລະດັບຄວາມເລິກຂອງນ້ໍ າໃນພື້ນ 
ທີ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ຖືກກໍ ານົ ດໂດຍການນໍ າໃຊ້ເຕັກນິກການ 
ຄິດໄລ່ທ່ເີຫມາະສົມ. ຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົາຼນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ 
ສ າໍລັບແຕ່ລະສະຖານະການຂອງການອອກແບບໂຄງສ້າງພື້ນ 
ຖານ. ຂ ັນ້ຕອນດ່ັງຕ່ໄໍປນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພ່ອືຄິດໄລ່ຄວາມ 
ສ່ຽງໄພນ້ໍ າຖ້ວມໂດຍລວມ:
•

•

•

ກ າໍນົ ດ ເງ່ອືນໄຂການໄຫຼເຂົ້າເຂດແດນຂອງເຂດນ້ໍ າຖ້ວມ 
ສ າໍລັບ ນໍ້ າຫີນ, ນໍ້ າມາວ ແລະ ນໍ້ າກໍ ໃນລໍ າດັ ບຂອງ 
ຮອບວຽນເກີດຊໍ້ າ (2ປີ, 5ປີ, 10ປີ, 20ປີ, 50ປີ ແລະ 
100 ປີ). 
ການຈາໍລອງການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ກບັຮບູແບບໄຮໂດລິຼກ ເພື່ອ 
ໃຫໄ້ດແ້ຜນທີ່ນ ້າໍຖວ້ມໃນຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ ບອ່ນດຽວກນັ.

ຄດິໄລຄ່ວາມເສຍຫາຍທງັຫ ມດົຂອງຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້.

• ລວມຜນົຂອງຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ ເພ່ືອກາໍນດົຄວາມສຽ່ງ
ຕ່ໍການເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໂດຍລວມ.

ຂໍມູ້ນສະຖິຕິກ່ຽວກັ ບຕົ້ນກາໍເນີດການໄຫຼຂອງນໍ້ າ

ແບບຈໍ າລອງ ທາງ ຊນົ ລະ ສາດ ຂອງອ່າງໂຕ່ງນໍ້ າກໍແມ່ນມ ີ
ຫຼາກຫຼາຍ (17) ຊ່ອງທາງໃນການໄຫຼເຂົ້າຂອງນໍ້ າ, ໃນນັ້ ນ 
ຈາໍນວນສາມຊອງ່ທາງແມນ່ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງຫຼາຍທ່ີສດຸເພາະ 
ວາ່ ມນັແມນ່ເຂດຊາຍແດນຍອດນ ໍາ້ ຂອງ ນ ໍາ້ຫີນ, ນ ໍາ້ມາວ 
ແລະ ນ ໍາ້ກ.ໍ ສາໍລບັການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແມນ່ມຄີວາມ 
ຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຮູຕ້ ົນ້ກາໍເນດີຂອງການໄຫຼ ຂອງແມນ ໍາ້ 

    

ກ ບັໄລຍະຮອບວຽນນໍ້ າຖ້ວມ 2ປີ, 5ປີ, 10ປີ, 20ປີ, 50ປີ 
ແລະ 100ປີ. ຄາ່ເຫຼົ່ານີແ້ມນ່ອງີຕາມຂໍມ້ນູສະຖຕິຂິອງກະ 
ແສນ ໍາ້ໄຫຼ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການໄຫຼສງູສດຸ. ສ່ງິທາ້ 
ທາຍມຢີ່ວູາ່ຂໍມ້ນູສະຖຕິເິຫຼົ່ານີ້ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດມ້າຈາກຊຸດ 
ຂໍມ້ນູທີ່ມຢີ່ຈູາໍກດັ. ເພື່ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຂໍມ້ນູສະຖຕິກິານໄຫຼຂອງ 
ນ ໍາ້ຈາກ ຂໍມ້ນູປະລິມານນ ໍາ້ຝນົດວ້ຍການນາໍໃຊແ້ບບຈາໍລອງ 
ທາງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາ ກໄໍດນ້າໍໃຊວ້ທີິການດ່ງັຕໍ່ໄປນີເ້ຊັ່ນ:

ທາງເລືອກ A:

ຈາໍລອງໄລຍະຮອບວຽນທງັໝດົສາໍລບັຂໍມ້ນູ ປະລິມານ 
ນ ໍາ້ຝນົທ່ີມຢີູດ່ວ້ຍພາບຈາໍລອງທງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາ, ຈະ 
ສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ຮີບູແບບໄລຍະເວລານ ໍາ້ໄຫຼທ່ີມຄີວາມຍາວ 
ເທ່ົາກນັ.

2. ເອົາຂໍມ້ນູສະຖຕິນິ ໍາ້ໄຫຼມາຈາກຮບູແບບໄລຍະເວລາໃນ
ການໄຫຼຂອງ ນ ໍາ້ທ່ີໄດຮ້ບັມາ.

3.

ແຜນທ່ີການວເິຄາະເບິ່ ງຄວາມອອ່ນໄຫວຕ່ໍສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະ 
ລາຍ 

ແບບຈາໍລອງແບບໄຮໂດຼລິກໄດຖ້ກືດາໍເນນີດວ້ຍສອງແບບ 
ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຄ:ື HBV ແລະ WFLOW. ຄາ່ສະເລຍ່   
ຂອງປະລິມານການລະບາຍນ ໍາ້ປະຈາໍປີແມນ່ມຄີາ່ຄາ້ຍຄ ື
ກນັຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວາ່ຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູແ່ມນ່ມຈີາໍກດັ ເພ່ືອປບັປງຸ 
ພາບຈາໍລອງທາງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາ ແລະ ແຮງເຄື່ ອນໄຫວ 

ຂອງນ ໍາ້ໄດຢ້່າງຖືກຕອ້ງກໍໄດມ້ກີານທດົສອບຫຼາຍຮບູແບບ
ປະສມົປະສານກນັເພ່ືອໃຫ້ໄດພ້າບລວມຈາໍນວນໜ່ຶງກຽ່ວ 
ກບັຜນົກະທບົຂອງແບບຈາໍລອງທ່ີເປັນທາງເລືອກ. ປະລິ 
ມານນ ໍາ້ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາສາໍລບັ 6 ຮອບວຽນທ່ີໄດມ້າຈາກພາບຈາໍ 
ລອງທາງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາທງັສອງ (WFLOW ແລະ 
HBV) ແລະ ທງັສອງຄາ່ຜິດດຽ່ງ (n=0.030 s/m1/3 and 
n=0.045 s/m1/3) ຂອງໜາ້ຕດັຂວາງຢູໃ່ນພາບຈາໍລອງ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮບູແບບ SOBEK 1D2D ໄດສ້ມົທບົເຂ້ົາກນັ. 

ພາບຈໍາລອງທ່ີເຮດັທດົສອບສໍາລບັເຫດການໃນເດອືນ 
ກນັຍາ 2008 ແລະ ສິ່ ງຫາ 2013 ໄດຖ້ກືສມົທຽບ ແລະ 
ພິຈາລະນາເອົາການວເິຄາະຄວາມອອ່ນໄຫວ. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງ 
ພາບຈາໍລອງທາງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາແບບ WFLOW ທ່ີມ ີ
ຄາ່ຜິດດຽ່ງ n=0.045 s/m1/3 ສະແດງຜນົໄດຮ້ບັທ່ີແມນ້ 
ຢໍ່າຫຼາຍກວາ່. ດວ້ຍເຫດນີ ້ ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ການວເິຄາະຜນົກະທບົ ຂອງໜາ້ວຽກທ່ີຈະດາໍເນນີການໃນ 
ອານາຄດົ ຈຶ່ງສບືຕ່ໍສາ້ງພາບຈາໍລອງທາງດາ້ນອທຸກົວທິະຍາ 
ດວ້ຍຮບູແບບ WFLOW. 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຜນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມ
ຮບູທີ 3.3 ສະແດງໃຫເ້ຫັນແຜນທ່ີນ ້າໍຖວ້ມທ່ີຖກືລວມເຂ້ົາກນັ 
ສາໍລບັເຂດພ້ືນທ່ີຂອງ ເມອືງ ໄຊ ສາໍລບັເອີນ້ວາ່ ກລໍະນອີາ້ງ 
ອງີ (WFLOW; Manning’s coefficient, n = 0.045 
s/m1/3). ເຫດການນ ້າໍ ຖວ້ມທ່ີເກດີຂຶນ້ຕະຫຼອດເຊ່ັນ: ຮອບ 
ວຽນເກດີຊ ໍາ້ຂອງ 2 ປີ ແລະ 5 ປີ ແມນ່ຢູໃ່ນ ເຫດການນ ້າໍ 
ຖວ້ມສຟ້ີາເຂັມ້ ແລະ ເຫດການນ ້າໍຖວ້ມທ່ີເກດີຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ 
ຫນອ້ຍ ລງົມາເຊ່ັນ: ຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ຂອງ 50 ປີ ແລະ 
100ປີ ແມນ່ມສີຟ້ີາອອ່ນ. ແຜນທ່ີສາໍລບັຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ 
ຂອງຕາ່ງໆຈະຖກືນາໍໃຊເ້ປັນຮບູແບບຈາໍລອງຄວາມເສຍຫາຍ. 
ແບບຈາໍລອງຄວາມເສຍຫາຍຈະປະເມນີຜນົເສຍຫາຍຕ່ໍຊວ່ງ

1.

ກາໍນດົຈາໍນວນປີ ຂອງນ ໍາ້ໄຫຼໃນແມນ່ ໍາ້ຈາກຂໍມ້ນູສະຖິ
ຕນິ ໍາ້ໄຫຼ (ໄລຍະຮອບວຽນ = 2ປີ, 5ປີ, 10ປີ, 20ປີ,
50ປີ, 100ປີ).

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮູບທີ 3.3 ກໍລະນີອ້າງອີງສໍ າລັບລະດັບນໍ້ າຖ້ວມ (WFLOW; 
Manning’s coefficient, n = 0.045 s/m1/3)
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deltares 2017)

ຊວ່ງຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດຮ້ບັນ ັນ້ຈະຖກືແປເປັນຕວົຊີວ້ດັ 
ຄວາມສຽ່ງທີ່ມຄີວາມຫມາຍຄຄືວາມເສຍຫາຍປະຈາໍປີທີ່ຄາດໄວ້ (EAD).

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງນ ໍາ້ຖວ້ມ 

ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ້ ຄວາມສຽ່ງແມນ່ຖກືກາໍນດົຂືນ້ເປັນການປະສມົ 
ປະສານກນັລະຫວາ່ງສ່ງິທີ່ເປັນອນັຕະລາຍ, ໂອກາດໃນການສຽ່ງໄພ ແລະ ພາວະສຽ່ງສງູ. 
ອງົປະກອບຂອງ ສ່ງິທີ່ເປັນອນັຕະລາຍ ແມນ່ການປະສມົປະສານລະຫວາ່ງຄວາມໜາ້ 
ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຂະໜາດຂອງສ່ງິທີ່ເປັນອນັຕະລາຍທາງດາ້ນສ່ງິແວດລອ້ມ. ໂອກາດໃນ 
ການສຽ່ງໄພ ແມນ່ການວດັແທກເບ່ງິສບັສນິ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ຢ່ໃູນຄວາມສຽ່ງ. ພາວະ 
ຄວາມສຽ່ງສງູ ແມນ່ການວດັແທກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມທີາ່ແຮງຈະເກດີຂືນ້ (ຄວາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ການເສຍຊວີດິ) ຖາ້ຫາກມເີຫດການທີ່ເປັນອນັຕະລາຍເກດີຂືນ້. 

ຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັໂອກາດໃນການສຽ່ງໄພ

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັໂອກາດໃນການສຽ່ງໄພ ແມນ່ມຢີ່ໜູອ້ຍຫຼາຍສາໍລບັເຂດພ້ືນທີ່ເມອືງໄຊ. 
ເພາະສະນ ັນ້, ພາບຈາໍລອງຄວາມເສຍຫາຍຈ່ງຶອງີໃສຂໍ່ມ້ນູປະຊາກອນ ແລະ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ 
ວດັຖທີຸ່ມຄີວາມສາໍຄນັເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ ແລະ ວດັວາອາຮາມ. ຈາໍນວນປະຊາກອນຕໍ່ບາ້ນຢ່ໃູນ 
ເຂດພ້ືນທີ່ເມອືງໄຊແມນ່ຮູຈ້ກັແລວ້. ນອກຈາກນ ັນ້ ຊຸດຂໍມ້ນູທ່ວົໂລກທີ່ມຄີວາມຄມົຊດັສງູ 
(ຂະໜາດຄວາມຄມົຊດັ 12m) ທີ່ມຢີູ່ ຊີບ້ອກໃຫຮູ້ວ້າ່ເຂດພ້ືນທີ່ໃດທີ່ມສ່ີງິປກຸສາ້ງ (Global 
Urban Footprint). ອກີຢາ່ໜຶ່ງ ແຜນທີ່ປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົແມນ່ຊອກຫາໄດຈ້າກ 
WorldPop (ຄະໜາດຄວາມຄມົຊດັ 100m). ສາມແຫຼງ່ຂໍມ້ນູເຫຼົ່ານີໄ້ດນ້າໍເອົາມາຮວມ 
ເຂົ້າກັ ນເພ່ອືສ້າງເປັນແຜນທ່ປີະຊາກອນ ເປັນຂໍ້ມູນເພ່ມີສໍ າລັບການຄິດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍ. 

ແຜນທີ່ຕົວເມອືງທົ່ວໂລກ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ພ່ືອຄດັກອງເອາົສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທ່ີວ່າງເປົາ່ 
ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ ເຂດພ້ືນທີ່ຕາ່ງໆໄດເ້ອົາຮວມເຂ້ົາໄວຢ້່ໃູນພາບຈາໍລອງທີ່ມຕີກຶອາຄານ. 
ຕໍ່ຈາກນ ັນ້ ຂໍມ້ນູໃນທອ້ງຖ່ນິທີ່ມປີະຊາກອນຂອງບາ້ນ ກໄໍດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ພື່ອວດັຂະໜາດ 
ຂ້ໍມນູທ່ວົໂລກກຽ່ວກບັປະຊາກອນໃນແນວທາງດ່ງັກາ່ວທ່ີປະຊາກອນທງັໝດົມຢີູ່ໃນ 
ແຜນທີ່ພາຍໃນບ້ານທີ່ສອດຄ່ອງກບັຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງບ້ານທີ່ຮູຈ້ກັ. 
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ໄດປ້ະເມນີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍການກໍ່ສາ້ງເຮອືນຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີດ ັງ່ 
ກາ່ວ ໂດຍຜູຮ້ບັຜບັເໝົາໃນທອ້ງຖິ່ນຕກົເປັນ 48,000 ໂດລາ 
ສະຫະລດັໂດຍສະເລຍ່ຕ່ໍເຮອືນໜ່ຶງຫລງັ. ອງີຕາມປະສບົການ 
ຂອງ ການມພີາບຈາໍລອງຄວາມເສຍຫາຍລະອຽດຫຼາຍກວາ່ 
ກາຢູໃ່ນຫຼາຍ ປະເທດອື່ ນໆ (ຕວົຢາ່ງ: ປະເທດສລີງັກາ, 
ອຟັການສີຖານ,ປະເທດສະຫະລດັ ອາເມລິກາ, ເນເທີແລນ, 
ເຢຍລະມນັ, ອງັກດິ ແລະ ບງັກະລາເດັສ) ມນູຄາ່ຂອງ 
ອາຄານເຮອືນຊານແມນ່ປະເມນີໄວ ້ 1/3 ຂອງໂຄງສາ້ງຕກຶ 
ອາຄານ. ເຊ່ັນດຽວກນັ ອງີຕາມປະສບົການໃນການສກຶສາຂໍ ້
ມນູລະອຽດອື່ ນໆ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍແມນ່ທ່ີຢູອ່າໄສ (ເຊ່ັນ: 
ຫອ້ງການ, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ລດົໃຫຍ,່ 
ເສ້ັນທາງ ແລະ ອື່ ນໆ) ແມນ່ປະເມນີໄວ ້ 1/2 ຂອງຄວາມ 
ເສຍຫາຍສະຖານທ່ີຢູອ່າໃສ. ເຊ່ັນດຽວກນັ ໃນຮບູແບບດ ັງ່ 
ກາ່ວນີ ້ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍແມນ່ທ່ີຢູອ່າໃສ ກລໍວມເຂ້ົາໄວນ້າໍ 
ອງີຕາມສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງຂໍມ້ນູອາຄານ ແລະ ຂໍມ້ນູປະ 
ຊາກອນ. ໝວດທ່ີມຜີນົຕ່ໍຄວາມເສຍຫາຍ  ແລະ ຄວາມເສຍ 
ຫາຍທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ ຄນົແມນ່ໄດສ້ະແດງໄວຢູ້ໃ່ນຕາຕະ 
ລາງ  3.1.

ພາວະຄວາມສຽ່ງສງູ

ໜາ້ທ່ີການຂອງພາວະສຽ່ງສງູ ສະແດງໃຫເ້ຫັນສາຍພວົພນັ 
ລະຫວາ່ງຄວາມເລິກຂອງນ ໍາ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ. ສາໍລບັ 
ການສກຶສາຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ສາຍພວົພນັເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ອງີ ຕາມ 
ໜາ້ທ່ີການຂອງມມູໂຄງ້ງທ່ີໍຄາ້ຍຄກືນັກບັໂຕທ່ີເຮັດຂືນ້ສາໍລບັ 
ປະເທດ ສລີງັກາ (Dias et al., 2017).

ການກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບປະເທດສີລັງກາ ແມ່ນອີງ 
ຕາມກອງປະຊຸມຂອງຊ່ຽວຊານ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ ດ້ານການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖ່ນິທ່ປີະເສີນກັບໄພນ້ໍາຖ້ວມ. 
ການນໍານົດຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບໝວດທ່ບ່ໍີແມ່ນທ່ຢີູ່ອາໄສ 
ແມ່ນການຮວມເອົາການກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບໂຄງ 
ສ້າງອາຄານ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ລົດໃຫຍ່. 
ເປັນທ່ໜີ້າສ່ົງໃສວ່າ ການກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍເຫ່ົາຼນີ້ສໍາລັບ 
ປະເທດສີລງັການແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບໃດ ທ່ີຈະສາມາດ ນໍາໃຊ້ 
ໄດ້ກບັເມືອງໄຊ. ການສຶກສາຂໍ້ມນູຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄໍານວນເບ່ງິຄວາມເສຍຫາຍແມນ່ຂ້ອນຂ້າງ 
ອ່ອນໄຫວຕ່ ໍ ເສັ້ນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍທ່ໄີດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ 
ນ້ັນແມ່ນການເຄ່ອືນຍ້າຍເສັ້ນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກ 
ເຂດພື້ນທ່ໜຶ່ີງໄປຫາອີກພື້ນທ່ີອື່ນ ເຊິ່ ງສາມາດສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ 
ບ່ໍມີຄວາມແນ່ນອນຈໍານວນຫຼາຍ (ຕົວຢ່າງຈາກ Jongman 
et al., 2012; Wagenaar et al., 2014). ເພາະສະນ້ັນ 
ຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ສ້າງເສັ້ນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ນິ 
ເພ່ອືການສຶກສາຂໍ້ມນູລະອຽດເພ່ມີຕ່ມືໃນອານາຄົດ. 

ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສນູເສຍ

ແນວຄວາມຄິດມັນເປັນສ່ງິສໍາຄັນທ່ຈີະສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການ 
ສູນເສຍນ້ໍ າຖ້ວມ. ຄ າໍວ່າ “ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ໍ າຖ້ວມ” 
ແມ່ນ ກຽ່ວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນເຊ່ນັ:  ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, 
ເຮືອນ, ອົງປະກອບຕ່າງໆ, ການສູນເສຍເນື້ອທ່ດີ້ານກະສິກາໍ

3.1 ໝວດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້.

ແລະ ຍານພາຫະນະຍອ້ນເຫດການນ ້າໍຖວ້ມ. ຄາໍວາ່ “ການສນູ 
ເສຍນ ້າໍຖວ້ມ” ມຄີວາມຫມາຍທ່ີກວາ້ງກວາ່ ແລະ ຫມາຍ 
ເຖງິການສນູເສຍຢາ່ງທີສອງ ຫືຼ ທີສາມ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ 
ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົເຊ່ັນ: ການສນູເສຍຊວີດິຂອງມະ 
ນດຸ ແລະ ລະບບົນເິວດ. ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸເມ ື່ອມນັເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ແຜນ 
ທ່ີນ ໍາ້ວມຕອ້ງໄດຖ້ກືແປເປັນແຜນທ່ີຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນແຜນ 
ທ່ີຄວາມເສຍຫາຍ, ຂໍມ້ນູດາ້ນວດັຖທ່ີຸ ມແີມນ່ໄດຖ້ກືລວມກບັ 
ແຜນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງວດັຖເຸຫຼົາ່ນີທ່ີ້ໄດ ້
ຮບັຄວາມເສຍຫາຍ (ຄວາມເສຍຫາຍ). ວດັຖທ່ີຸຖກືເຜີຍແຜຈ່ະ 
ຖກືແບງ່ອອກເປັນຈາໍນວນປະເພດຂອງວດັຖທ່ີຸແຕກຕາ່ງກນັ 
(ເຊ່ັນ: ທ່ີຢູອ່າໄສແລະທ່ີບ່ໍຢູອ່າໃສ) ທ່ີມກີານສາ້ງຫນາ້ທີ 
່ເສຍຫາຍແລະສາໍລບັຂໍມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັການເກບັກາໍ. ພາບລວມ 
ຂອງການຄດິໄລຄ່ວາມເສຍຫາຍແມນ່ສະແດງໃນຮບູທີ 3.4.

ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສດຸ ເມ ື່ອມນັເຮັດໃຫເ້ກດີມ ີ
ຄວາມເສຍຫາຍ. ສະນ ັນ້, ແຜນທ່ີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຕອ້ງໄດຖ້ກືແປ 
ຄວາມໝາຍ ເປັນແຜນທ່ີຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນແຜນທ່ີຮບູພາບ 
ອນັໜ່ຶງ, ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວດັຖທ່ີຸບ່ໍມຫີຍງັປິດບງັ ແມນ່ໄດລ້ວມ 
ເຂ້ົາກບັແຜນທ່ີໄພ ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຂອງວດັຖທ່ີຸ 
ບ່ໍມຫີຍງັປິດ (ເສ້ັນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍ). ວດັຖທ່ີຸເປີດແປນ 
ຈະຖກືແຍກອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງວດັຖຸ
(ເຊ່ັນ: ບອ່ນຢູອ່າໄສ ແລະ ບ່ໍແມນ່ບອ່ນຢູອ່າໄສ) ສາໍລບັ 
ເສ້ັນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍ ທ່ີໄດສ້າ້ງຂືນ້ ແລະ ສາໍລບັຂໍມ້ນູ 
ສິ່ ງທ່ີເປີດເຜີຍ ແມນ່ໄດເ້ກບັກາໍ.

ໝວດຄວາມເສຍຫາຍ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ 
(USD/ຄນົ)

ໂຄງສາ້ງ - ທ່ີຢູອ່າໄສ 2,717
ລາຍລະອຽດ - ທ່ີຢູອ່າໄສ 906

ບ່ໍແມນ່ທ່ີຢູອ່າໃສ (ລວມທງັລດົໃຫຍ)່ 1,812

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 3.4 ພາບລວມຂອງການຄາໍນວນຄວາມເສຍຫາຍ
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares 2017)

ພາບລວມຂອງ ການຄາໍນວນຄວາມເສຍຫາຍແມນ່ສະແດງ 
ໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນ ຮບູທີ 3.4.

ການຄາໍນວນຄວາມເສຍຫາຍ ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ລະບບົ Delft-FIAT. ລະບບົ Delft-FIAT ເປັນເສ້ັນໂຄງ້ 
ທ່ີສາມາດຖກືນາໍໃຊ ້ ເພ່ືອຕ ັງ້ການຄາໍນວນຄວາມເສຍຫາຍ 
ໃນທກຸໆບອ່ນ. ມນັເຮັດການຄາໍນວນຄວາມເສຍຫາຍດ ັງ່ທ່ີ 
ສະແດງໃນ ຮບູທີ 3.4 ແລະ ມນັແບບລວມໆທງັໝດົ. 
ມນັວາງທບັຊອ້ນກນັລະຫວາ່ງການເປີດ ແປນ ສະເພາະ 
(ວດັຖ)ຸ, ແຜນທ່ີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ/ຄວາມອອ່ນ 
ໄຫວຕ່ໍໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ (ເສ້ັນສະແດງຄວາມເສຍຫາຍ) ຂອງວດັຖ ຸ
ສະເພາະຕາ່ງໆ.

ການຄດິໄລຄ່ວາມສຽ່ງ

ການຄາໍນວນເບິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍແມນ່ໄດຖ້ືກດາໍເນີນ   
ການສາໍເລັດສາໍລບັແຜນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມຢູ່ໃນແຕລ່ະໄລຍະຮອບ 
ວຽນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ (2-ປີ, 5-ປີ, 10-ປີ, 20-ປີ, 50-ປີ, 
100-ປີ). ການຄາໍນວນເຫ່ົຼານີສ້າມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອຄດິໄລ ່ ຄາ່ 
ການຄາດຄະເນຄວາມເສຍໃນແຕລ່ະປີ (EAD) ຊຶ່ ງເປັນ ທ່ີຮູ້
ຈກັກນັວາ່ເປັນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ຄວາມສຽ່ງໄພ
ນ ໍາ້ຖວ້ມດ ັ່ງກາ່ວໄດຄ້ິດໄລ່ເປັນຈາໍນວນເງນິໂດລາສະຫະ
ລດັຕ່ໍປີ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຮບູແບບຂອງແຜນ
ທ່ີສາໍລບັສະຖານະການສະເພາະໃດໜ່ຶງ (ຕວົຢາ່ງ: ໂດລາ
ສະຫະລດັ/ປີ ສາໍລບັແຕລ່ະຊອ່ງທາງ ຂອງສະຖານະ

ການໃນປະຈຸບັນ) ຫຼື ຕວົເລກລວມທັງໝົດສໍ າລັບສະຖານະ 
ການສະເພາະໃດໜ່ງຶ (ຕົວຢ່າງ: ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ ສ າໍລັບ 
ເຂດພື້ນທ່ທີ ງັໝົດຢູ່ໃນສະຖານະການປະຈຸບັນ).

ຈຸດດີອັນທ່ໜຶ່ີງ ຂອງແຜນທ່ຄີວາມສ່ຽງ ຫຼື ຕວົເລກຄວາມສ່ຽງ 
ແມ່ນວ່າ ການປະເມີນໄພນໍ້ າຖ້ວມທັງໝົດສາ ມາດເກັບພາບ 
ໄວ້ໃນແຜນທ່ໜຶ່ີງ ຫຼື ພາບໜ່ງຶ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ງ່ າຍໃນການ 
ປຽບທຽບເບ່ງິສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ ກ ບັສະຖານະການ 
ພາຍຫຼງັການດ າໍເນນີງານສ າໍເລດັໃນອານາຄດົ. ຈຸດດີອັນທີ 
ສອງຂອງ ການນໍ າໃຊ້ແຜນທ່ຄີວາມສ່ຽງແມ່ນວ່າ ມ ນັສະແດງ 
ໃຫເ້ຫນັ ຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທງັໝດົເປນັມນູຄ່າທາງດ້ານ 
ການເງິນ ເມ່ືອມີການໄລ່ລຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂັ້ ນຕ່ໄໍປ 
ແມ່ນສາມາດປຽບທຽບໄດ້ກັ ບຕົ້ນທຶນຂອງ ໜ້າວຽກທ່ແີຊກ 
ເຂົ້າໄປ. ເພາະສະນັ້ ນ ມ ນັຈ່ງຶເປັນປັດໃຈໜ່ງຶທີ່ມຄີວາມຈ າໍ 
ເປນັສ າໍລບັການວິເຄາະເບິ່ງຕ ົນ້ທນຶ-ກ າໍໄລ. ຄວາມສຽ່ງໄພ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ຄ າໍນວນຕາມສດູດ່ງັຕໍ່ໄປນີ:້

ໂດຍແມນ່ວາ່:

•
•
•

•

ຄວາມສຽ່ງ = ຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ [USD/y] 
p = ຄວາມໜາ້ຈະເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມ [1/y] 
ຄວາມເສຍຫາຍ (p) = ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ທ່ີໜາ້ຈະເປັນໄປໄດໃ້ນແຕລ່ະບອ່ນ [USD] 
p_max  = ຄວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸທ່ີຄາດການ 
ວາ່ຈະເກດີມຄີວາມເສຍຫາຍ [1/y]



18

ຮູບທ ີ3.5 ຄວາມເສຍຫາຍຄາດຄະເນຕໍ່ໍປ ີ(USD/ ປີ/ 
ເຮັກຕາ) 
ສ າໍລັບກໍລະນີອ້າງອີງ
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deltares 2017)

ຄວາມສຽ່ງໄພນໍ້ າຖ້ວມແມ່ນຄໍ ານວນແຜນທ່ເີຂດນໍ້ າຖ້ວມ, ການນໍ າໃຊທີ່້ດນິ, ເສ້ັນສະແດງພາ 
ວະຄວາມສຽ່ງສງູ ແລະ ຄາ່ຄວາມສຽ່ງ (ຄວາມສຽ່ງທາງດ້ານເສດຖະກດິ) ເປັນສວ່ນປະ 
ກອບເຂ້ົາ. ແຜນທ່ເີຂດນໍ້ າຖ້ວມແມ່ນຫາມາໄດ້ຈາກພາບຈໍ າລອງເຫດການນໍ້ າຖ້ວມ. ການນໍ າ 
ໃຊດ້ນິ, ເສ້ັນສະແດງພາວະຄວາມສຽ່ງສງູ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍສງູສດຸແມ່ນຈະຫາມາ 
ໄດ້ຈາກການປະເມີນຄວາມສຽ່ງທ່ເີປີດເຜີຍ ແລະ ອອ່ນໄຫວທ່ມີຢີ່.ູ

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງສໍາລັບກລໍະນອ້ີາງອີງ 

ຮູບທີ 3.5 ສະເໜີໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍຄາດຄະເນຕ່ໍປີ (EAD) ເປັນມນູຄ່າ 
USD/ປີ/ ເຮັກຕາ ສໍາລັບໄພນ້ໍາຖ້ວມທ່ອີ້າງອີງ (WFLOW; ຕວົປະສານ Manning, n = 
0.045 s/m1/3). ຈາກຮູບພາບ, ຄວາມເສຍຫາຍ ສາມາດສັງເກດ 
ວ່າມັນມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍໃນທິດ ຕາເວັນຕກົ ຂອງຕົວເມືອງ. ຄ່າຂອງ 
ຄວາມເສຍຫາຍປະຈໍາປີ ສໍາລັບເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຕົວເມືອງ ໂດຍທົ່ວໄປ 
ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ 100,000 USD/ປີ/ເຮັກຕາ. ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດ ແມ່ນໄດ້ສັງເກດ ໃນພື້ນທ່ີ 
ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ >15,000 ຄນົ/km2.

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 04

ແລະ ການດາໍລງົຊວີດິຢູກ່ບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແນໃສເ່ພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັ 
ຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຈາກການນາໍໃຊພ້ື້ນ ທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມໃນເວ 
ລາດຽວກນັກຫຼໍ�ດຜອ່ນການສນູເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ 
ຕາ່ງໆ ຈາກການບໍລິຫານຈດັການຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມດວ້ຍ 
ການສມົທບົເອົາວຽກງານການພດັທະນາທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະ 
ຍາກອນນ ໍາ້ເຂ້ົາກນັ.

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແບບຄບົວງົຈອນແມນ່ 
ລວມມຫີາ້ອງົ ປະກອບທ່ີສາໍຄນັ: 

•

•

ນາໍໃຊມ້າດຕະການແບບປະສມົປະສານ ກນັຢາ່ງພຽງພໍ,
ທງັດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ໍແມນ່ໂຄງສາ້ງ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງ
ໄດຈ້ດັການແກໄ້ຂ ກບັເຫດການໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວໄດ;້
ການບໍລິຫານຈດັການແບບອງົລວມກຽ່ວກບັຮອບວຽນຂອງ
ນ ໍາ້ໂດຍພິຈາລະນາເບິ່ ງທກຸປະເພດຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທງັ 
ໝດົ (ຕວົຢາ່ງ: ນ ໍາ້ຖວ້ມຈາກຝນົຕກົແຮງ, ນ ໍາ້ຖວ້ມຈາກ
ແມນ່ ໍາ້);

ຮບູທີ 4.1 ແບບທ່ີເປັນລາໍດບັຂ ັນ້ກບັມາດຕະການ 
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແບບຄບົວງົຈອນ, 

ນະໂຍບາຍທ່ສີອດຄ່ອງກັ ນ ແລະ ພື້ນທ່ໃີນການຄຸ້ມຄອງ. 
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: WMO, 2007)

ບດົແນະນໍ າກ່ຽວກັ ບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມ 
ແບບປະສມົປະສານ

ອົງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍ້າແບບຄບົວງົຈອນ 
(IWRM), ຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົຂືນ້ໂດຍອງົການຄູຮ່ວ່ມງານ ເພື່ອ 
ການປກົປກັຮກັສາແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂອງໂລກແມນ່ “ຂະບວນການ 
ໜຶ່ງທີ່ສ່ງົເສີມການປະສານງານໃນການບໍລິຫານຈດັການ 
ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ທີ່ດນິ ແລະ ຊບັພະ 
ຍາກອນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງເພື່ອໃຫໄ້ດຮ້ບັໝາກຜນົສງູສດຸທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນຮບູແບບທ່ີມ ີ
ຄວາມ ເທົ່າທຽມກນັ ໂດຍບໍ່ມຜີນົກະທບົຕໍ່ຄວາມຍນືຍງົຂອງ 
ລະບບົນເິວດທີ່ ສາໍຄນັ”. ອງົການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ 
ແບບຄບົວງົຈອນ ຮບັຮູວ້າ່ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກ ໃດ 
ໜຶ່ງແມນ່ຈະມຜີນົສະທອ້ນຕໍ່ລະບບົທງັໝດົ.

ຢູ່ໃນສະພາບເງ່ອືນໄຂຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ 
ແບບປະສມົປະສານ ແມ່ນຕິດພັນກັ ບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງໄພນໍ້ າຖ້ວມແບບປະສມົປະສານ(IFRM)ເຊ່ນັກັ ນ.ສໍ າລັບ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແມນ່ຖກືກາໍນດົເປັນການພດັທະນາຍດຸທະສາດ 
ຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນວດັທະນາທາໍແຫງ່ການສະກດັກ ັນ້ 
ຕະຫຼອດຮອດ ການບໍລິຫານຈດັການຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ
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• ສມົທບົວຽກງານຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ແລະ ນ ໍາ້ເຂ້ົາກນັ;
• ນ າໍໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງສ່ງິທ່ເີປັນອັນຕະລາຍແບບຄົບວົ ງ

ຈອນ;
• ຮ ັບປະກ ນັວທີິການແບບມີສວ່ນຮ່ວມແນ ໃສເ່ພ່ອືຫຼ�ດຜອ່ນ

ພາວະຄວາມສຽ່ງສງູ .

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແບບຄບົວງົຈອນ 
ແມນ່ລວມມທີງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕາ່ງໆອງີ  
ຕາມປະເພດຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ໂດຍລວມແລວ້ ມາດຕະ 
ການເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ຖກືຫາ້ງຫາກະກຽມຢູໃ່ນຮບູແບບທ່ີເປັນລາໍ 
ດບັໄປ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ມາດຕະການທ່ີເປັນໄປໄດທ້ງັໝດົ 
ແມນ່ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຢາ່ງມສີະຕ.ິ ຄດື ັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງໄວຢູ້ ່
ໃນຮບູທີ 4.1 ຊຶ່ ງແບບທ່ີເປັນລາໍດບັດ ັງ່ກາ່ວຈະຜນັຂະ 
ຫຍາຍອອກເປັນມາດຕະການຊີນ້າໍຕາ່ງໆສາໍລບັຫຼາຍໆໝວດ 
ຂອງມາດຕະການ. ນອກຈາກນີແ້ລວ້ ທກຸປະເພດຂອງມາດ 
ຕະການ ກໝໍກັຈະມນີະໂຍບາຍທ່ີສອດຄອ່ງກນັ ແລະ ພ້ືນທ່ີ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງ. ຄວນຮບັຮູວ້າ່ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
ໄພນ ໍາ້ ຖວ້ມແບບຄບົວງົຈອນຈະສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການເຊື່ ອມ 
ໂຍງ ແລະ ການຕກົລງົເຫັນດຮີວ່ມກນັລະຫວາ່ງມາດຕະ 
ການ ແລະ ການພດັທະນາໂຍບາຍ.

ການພດັທະນາຍຸດທະສາດ ທ່ີມຄີວາມສມົດນຸທ່ີດີສາໍລ ັ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແບບຄມົວງົຈອນ 
ຄວນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຖກືຕອ້ງ ກຽ່ວກບັລະບບົບ່ໍພຽງແຕຈ່ະ 
ກວດສອບເບິ່ ງຄນຸລກັຊະສະເພາະຂອງ ເຫດການໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມໃນອາດດິຜາ່ນມາພຽງເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັຈະຕອ້ງໄດເ້ບິ່ ງ 
ພາບລວມໃນອານາຄດົອກີເຊ່ັນກນັ. ຫວົຂໍນ້ີຈ້ະອະທິບາຍ 
ເພ່ີມຕື່ ມກຽ່ວກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ ແລະ ສີ່ ງທ່ີເປັນອນັ 
ຕະລາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ທ່ີອາດຈະມກີານພດັທະນາໂຄງ 
ລ່າງພ້ືນຖານຂື້ນຢູ່ໃນຕວົເມອືງໃນອານາຄດົ.

ໄຊ ແມ່ນໄດ້ເກັບກ າໍໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດໂດຍການ 
ຖາມຄາໍຖາມແບບເປີດກວ້າງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄືນກັບ 
ສໍານັກງານອົງການທ່ກີ ຽ່ວຂ້ອງຫຼັກ. ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພ່ີມຕ່ືມ 
ໃນຂັ້ນຕ່ໍໄປຢູ່ໃນຂ ັນ້ບ້ານ. ບດົສະຫຼ�ບຂອງຂໍ້ມູນທ່ີເກັບໄດ ້
ແມ່ນໄດ້ສະຫຼ�ບໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ບດົຮຽນທ່ີສໍາຄັນໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເກີດນໍ້າຖ້ວມແມ່ນ ຍ້ອນນໍ້າໄຫ ຼ
ຖ້ວມລົ້ນແຄມ ຕາຝ່ັງແມ່ນໍ້າຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໜ ີ ຕະຫຼອດ 
ໄລຍະເວລາກ່ອນໜ້ານີ້ ຕິດຕາມມາດ້ວຍເຫດການຝົນຕົກ 
ໜັກ.

1985: 
ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 1985 ແມ່ນເຫດການນໍ້າຖ້ວມແບບໄຫຼຊຸ 
ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກພາຍໃນເວລາໜ່ຶງອາທິດຊ່ຶງ 
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ໍາກໍ ແລະ ແມ່ນ້ໍາມາວຖ້ວມ. ເຫດ 
ການນ້ໍາຖ້ວມດັ່ງກ່າວໄດ້ໄຫຼຖ້ວມໃສ່ ບ້ານຫຼັກ 11 ໃນເວລາ 
ປະມານ 3 ໂມງເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 25 ສິງຫາ ກ່ອນຈະໄປ 
ຮອດເມືອງໄຊ ໃນເວລາປະມານ 5 ໂມງເຊົ້າ. ເຫດການໄພ 
ນ້ໍາ ຖ້ວມໃນປີ 1985 ໄດ້ສ້າງຄວາມຈ່ືຈໍາໃຫ້ຊາວບ້ານໃນ 
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພະນັກງານລັດວ່າເປັນເຫດການໄພນ້ໍາຖ້ວມ 
ທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍທ່ີສຸດຢູ່ໃນເມືອງໄຊ. 

1992:

ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ ແຕ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ   
ຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍນ້ໍາຕົກຕາດຢູ່ບ້ານຫຼັກ 11, ສະຖານທ່ີແຫຼ່ງທ່ອງ 
ທ່ຽວທ່ີສໍາຄັນຢູ່ໃນເມືອງໄຊ. ເຫດການນ້ໍາຖ້ວມໄວສັບພັນໄດ້ 
ປ່ຽນແປງທັດສະນີຍະພາບຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມນ້ໍາຕົກຕາດ 
ແລະ ຕູບ, ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ ແລະ ຮ້ານອາຫານໃນບໍລິເວນ 
ອ້ອມແອ້້ມພື້ນທ່ີນ້ໍາຕົກຕາດໄດ້ຖືກທໍາລາຍຈາກດິນເຈ່ືອນ.

ຄວາມເຂ້າົໃຈກຽ່ວກັບກົນໄກໃນການເກດີໄພນ້າໍຖ້ວມຢູເ່ມອືງ 
ໄຊ 

ໄດພ້ຈິາລະນາເບິ່ງສອງປະເພດຂອງເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ໃນເຂດພື້ນທ່ີຂອງເມືອງໄຊ: ການເກີດນໍ້າຖ້ວມຈາກຝົນຕົກ 
ແຮງ ແລະ ນ ໍາ້ຖ້ວມຈາກແມ່ນໍ້ າ. ນ ໍາ້ຖ້ວມຈາກຝົນຕົກ 
ແຮງເກດີຂ້ນືຍ້ອນກໍ າລງັຄວາມສາມາດຂອງຮ່່ອງລະບາຍ 
ນ ໍາ້ໃນທ້ອງຖ່ິນບ່ໍພຽງພໍ ຫຼື ບນັຫາທ່ີຍັ ງແກ້ໄຂບ່ໍທັນໄດ້ຢູ່ໃນ 
ລະບົບລະບາຍນໍ້າໃນຕົວເມືອງ ໃນຄະນະທ່ີໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກ 
ລ າໍແມນ່ ໍາ້ໃຫຍເ່ກດີຂືນ້ຍອ້ນ ຜນົຂອງປະລມິານນ ໍາ້ໄຫຼເຂົ້າ 
ໃນແມ່ນໍ້ າຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຖ້ວມລົ້ນຕາຝ່ັງແມ່ນໍ້ າ.

ພາບທີ 4.2 ແມ່ນຈໍາລອງແບບແຜນວ່າເຫດການໄພນໍ້າ 
ຖວ້ມຢູ່ໃນ  ເມືອງໄຊ ເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ. ປະລິມານການ 
ປ່ອຍນໍ້າອອກຈໍານວນຫຼາຍພ້ອມກັນ ຈາກແມ່ນໍ້ າສາມສາຍ 
(ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ກໍ, ນ ໍາ້ຫີນ ແລະ ນ ໍາ້ມາວ) ໄຫຼເຂົ້າມາພ້ອມກັນ 
ບາດດຽວ ຈາກເຂດພື້ນທ່ີຍອດນໍ້າເຂົ້າມາໃຈກາງເມືອງໄຊ 
(ຮູບທີ 4.2 A). ພາຍຫລັງທ່ີມາບັນຈົບກັນແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ 
ນ ໍາ້ໃນແມ່ນໍ້ າທ່ີແຄບເພ່ີມລະດັບສູງຂື້ນ ແລ້ວຫຼ�ດຜ່ອນການ 
ກ າໍລັງການໄຫຼອອກຂອງນໍ້າ ແລະ ສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ນໍ້າ 
ໄຫຼກັບຄືນ (ຮູບທີ 4.2 B).   ນ ໍາ້ປະມານຫຼາຍທ່ີໄຫຼເຂົ້າໃນ 
ແມ່ນ້ໍາເປັນເວລາດົນນານຈ່ງຶ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດມີ 
ນໍາ້ຖວ້ມຕາມແຄມຕາຝ່ັງແມ່ນໍ້ າຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ່ີຍອດນໍ້າເບື້ອງ 
ເທິງ (ຮູບ 4.2C) ແມ່ນກະທັ້ງເຫດການນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍ ເພ່ີມ 
ຂື້ນກວ່າ ລະດັບນໍ້າຢູ່ໃນແມ່ນໍ້ າໃນເຂດພື້ນທ່ີຍອດນໍ້າເບື້ອງ 
ເທິງຂອງໃຈກາງເມືອງກອໍາດຈະເພີ່ມສງູຂືນ້ຈ ນົໄຫຖຼວ້ມຜາ່ນ 
ແມນ່ ໍາ້ໃຫຍທີ່່ໄຫຄຼູຂ່ະໜານກ ນັໄປຫາສະໜາມບນິ ມຸງ້ໜ້າ 
ສູເ່ຂດພື້ນີທີ່ນ ໍາ້ເບື້ອງລຸ່ມທ່ີມີຄວາມຄົດລ້ຽວ ຂອງແມ່ນໍ້ າ ກໍ 
(ຮູບທີ 4.2 D).  
ຂໍ້ມູນເຫດການນໍ້ າຖ້ວມໃນອາດດີຢູ່ອຸດ ມົໄຊ ແລະ ເມືອງ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

A) ການປ່ອຍນ ໍາ້ລງົມາຈາກເຂດພ້ືນທ່ີຍອດນ ໍາ້ທ່ີຢູສ່ງູ

C) ນ ໍາ້ຖວ້ມຕາມແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້

B) ນ ໍາ້ຖວ້ມເບືອ້ງຕ ົນ້ໃນປາກນ ໍາ້ທ່ີບນັຈບົກນັ

D) ນ ໍາ້ຖວ້ມຮນຸແຮງໄຫຼຜາ່ນແມນ່ ໍາ້

ຮູບທີ 4.2 ລໍ າດັ ບຂອງເຫດການນໍ້ າຖ້ວມທ່ໄີດ້ປະກອບເປັນພາບ 
ເຂດພື້ນທ່ຂີອງເມືອງໄຊ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deltares, 2007)

2008: 
ໃນເດືອນສິງຫາ 2008 ປະລິມານຝົນທ່ີຕົກໜັກລົງມາເຮັດ 
ໃຫ້ນ້ໍາກໍໄຫຼຖ້ວມເມືອງໄຊໃນເວລາປະມານ 3 ໂມງເຊົ້າ. ລະ 
ດັບນ້ໍາຢູ່ໃນເມືອງໄຊເພ່ີມສູງຂື້ນຢ່າງຊ້າໆ ຕະຫຼອດໄລຍະ 
ເຫດການນ້ໍາຖ້ວມ ຊ່ຶງໃຊ້ເວລາປະມານ 6 ຊ່ົວ ໂມງ. ຫຼາຍ 
ໝູ່ບ້ານທ່ີຢູ່ເຂດພື້ນເບື້ອງເທິງ ຂອງແມ່ນ້ໍາ ກໍໄດ້ຕິດຕ່ໍພົວ 
ພັນກັບບັນດາບ້ານທ່ີຢູ່ເຂດພື້ນທ່ີລຸ່ມນ້ໍາ ເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າຮູ້ວ່າກໍາລັງເກີດມີເຫດການນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ສ່ິງນີ້ໄດ້ 
ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຈໍານວນຫຼາຍກຽມຮັບມືກັບເຫດການນ້ໍາຖ້ວມ 
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຄ່ືອນຍ້າຍຊັບສິນໄປຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ່ີ ສູງກວ່າ 
ລະດັບນ້ໍາຖ້ວມສູງສຸດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.ລະດັບຂອງເຫດການ 
ໄພນ້ໍາຖ້ວມໃນເດືອນກັນຍາ 2008 ໄດ້ຖືກສ້າງເປັນແຜນທ່ ີ
ໄວ້ໃນການສຶກສາຂໍ້ມູນພາຍຫຼັງເຫດການໄພພິບັດ. 
ແຜນທ່ີໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍສະຖາບັນພັດທະນາໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານ (2009). ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພ່ືອ 
ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຈໍາລອງພາບແບບໄຮໂດຼຣິກ. 

2013: 
ເຫດການໄພນ້ໍາຖ້ວມໃນປີ 2013 ເກີດຂື້ນຍ້ອນຜົນ ທ່ີເກີດ 
ຈາກຝົນຕົກທ່ີຮຸນແຮງໃນວັນທີ 20-21 ສິງຫາ ໂດຍມີປະລິ 
ມານນ້ໍາຝົນສະເລ່ຍສູງສຸດ 93.6 mm. ເຮັດໃຫ້ເຈັດຕົວ 
ເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ 
ສູນເສຍຊີວິດ (17ຄົນ) ແລະ ສູນເສຍການຜະລິດທາງດ້ານ 
ກະສິກໍາໃນມູນຄ່າ 1,233 ລ້ານກີບ (150,000 ໂດລາ 
ສະຫະລັດ). ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນເທດ 
ສະບານແຂວງອຸດົມໄຊເປັນສາເຫດມາຈາກແມ່ນໍ້າກໍທ່ີ 
ໄຫຼເຂົ້າມາຖ້ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
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ຮບູທີ 4.3 ແຜນທີ່ການຈາໍລອງພາບການທບັຊອ້ນເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງເດອືນ ກນັຍາ 2008 ຢ່ໃູນລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທີ່ 
ໄດ້ເຮັດການສໍ າຫຼວດ (ເຂດພ້ືນທ່ສີີຂຽວ). ການຈໍ າລອງລະດັບການທັບຊ້ອນເຫດການໄພນໍ້ າຖ້ວມດ່ັງກ່າວ ແລະ ການສໍ າຫຼວດ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມດີຢູ່ໃນພາກສ່ວນຈໍ ານວນໜ່ງຶຂອງເຂດພ້ືນທ່ເີມືອງໄຊ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄືດ່ັງທ່ີ 
ໄດ້ຄາດການໄວ້ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ຈີ ໍານວນໜ່ງຶ (ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃກ້ກ ບັສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ ໍາ້ໃນອານາຄົດ) ກໍມີພຽງ 
ຄວາມເໝາະສມົທີ່ຈາໍກດັ. ຖາ້ມຂໍີມ້ນູດ່ງັກາ່ວແລວ້, ຜນົຂອງການຈາໍລອງພາບກຖໍວືາ່ເປັນທີ່ຍອມຮບັໄດ.້

່

2016: 

ອີງຕາມ ການລາຍງານເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມແຂວງ ແມ່ນ ມີ 
23 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດ່ັງກ່າວໃນລະຫວ່າງ 
ວັນທີ ວັນທີ 12-15 ສ່ິງຫາ 2016. ມູນຄ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ 
ທີ່ປະເມີນໄດ້ສໍາລັບສະຖານີປ້ໍາສູບນໍ້າ ຂອງແມ່ນໍ້າ ມາວແມ່ນ 
70,227,850 ກີບ. 

2017: 

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງແຂວງ, ປະລິມານນໍ້າຝົນທ່ີບັນທຶກ 
ໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ຂອງ ວັນທີ 4 - 5 ສິງຫາ 2017 
ແມ່ນ 132.22 mm. ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ ເຫດການນໍ້າຖ້ວມ 
ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊແມ່ນໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງ 7 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 6 
ໂມງແລງ. ໜັງສືແຈ້ງການໄດ້ຖກືນໍາ ສ່ົງໄປໃຫ້ໝູ່ບ້ານ ຕ່າງໆ 
ເພ່ືອແຈ້ງເຕືອນກຽ່ວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດມ ີ
ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຊ່ວງຕ້ົນລະດູຝົນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມີການປະກາດແຈ້ງ 
ເຕືອນເປັນທາງການ ພຽງແຕ່ກ່ອນໜ້າເຫດການດ່ັງກ່າວ ເທ່ົາ 
ນັ້ນ ເຖິິງແມ່ນວ່າຈະມີຝົນຕົກໜັກເປັນ ເວລາ 3 ມື້ກ່ອນ 
ໜ້ານີ້ກໍຕາມ. ເມ່ືອໄພນໍ້າຖ້ວມໄດ້ເລ່ີມຕົ້ນຂື້ນຈ່ຶງ ໄດ້ມີການ 
ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜ່ານລໍາໂພງແຈ້ງຂ່າວຂອງບ້ານເພ່່ືອ 
ປຸກລະດົມໃ ຫ້ຊາວບ້ານເຄ່ືອນຍ້າຍຄອບຄົວ ແລະ ຊັບສິນ 
ທ່ີສໍາຄັນໄປ ຢູ່ບ່ອນທ່ີປອດໄພ ຢູ່ໃນບ້ານທ່ີຖືກຜົນກະທົບ 
ຈາກໄພນ້ໍາຖ້ວມ. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ສ່ິງສາລະນູປະໂພກ, 
ເຮືອນຊານ, ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ ແລະ ຕະຫຼາດທ່ີຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາກ ໍ
ແລະ ແມ່ນ້ໍາມາວກໍໄດ້ຖືກຜົນກະທົບ. ຢູ່ເມືອງໄຊ ມີ 8 ໝູ່ 
ບ້ານ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນນ້ັນຫ້າໝູ່ບ້ານແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ 
ໄຊ.

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮູບບາງເທິິງ: ພາບລວມຜົນເສຍຫາຍຕ່າງໆຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 
ຢູ່ເມືອງໄຊ

ການວາງແຜນຜັງຕົວເມອືງຢູໃ່ນແຂວງອດົຸມໄຊ ແລະ ພາລະ 
ບດົບາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ

ການພັດທະນາພື້ນທ່ຢີູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ ຖືກດໍ າເນີນການຢ່າງ 
ວ່ອງໄວຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທ່ຜີ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຕາມ 
ເສັ້ນທາງໃຫຍ່ ແລະ ແຄມລໍ າແມ່ນ ໍາ້ (ເຊ່ນັ: ນ ໍາ້ມາວ ແລະ 
ນ ໍາ້ກໍ).  ການກ່ສໍ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່, ໂຮງແຮມ ແລະ ໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານອ່ນືໆເພ່ອືເປັນເຈົ້າພາບໃນ ການຈັ ດການ ແຂ່ງຂັ ນກິ 
ລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດ ໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ 
ທີ່ກ າໍລັງຈະມາເຖິງ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ່ຕີາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ 
ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຮ ັບອິດທິຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການພັດທະ 
ນາຕົວເມືອງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການພັດທະນາຈໍ າ 
ນວນໜ່ງຶກໍບ່ໄໍດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ແຜນແມ່ບດົຂອງ 
ເມືອງ.

ແຜນແມ່ບດົໄດ້ກ າໍນົ ດເຂດພື້ນທ່ກີານນໍ າໃຊ້ທ່ດີິນ ໂດຍລວມ 
ສ າໍລັບການພັດທະນາທ່ຢີູ່ພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸມຂອງເມືອງ. 
ການນໍ າໃຊ້ທ່ດີິນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 7 ໝວດໝູ່ເຊ່ນັ: ເຂດພື້ນ 
ທີ່ໃນຕົວເມືອງ, ເຂດພື້ນທ່ອີ້ອມບໍລິເວນໃຈກາງເມືອງ, ເຂດ 
ພື້ນທ່ຊີານເມືອງ, ເຂດພື້ນທ່ຂີະຫຍາຍຕົວເມືອງ, ເຂດພື້ນທີ່ 
ຂນົສົ ງ, ເຂດພື້ນທ່ດີິນກະສິກໍ າ-ປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດພື້ນທ່ທີ າໍ 
ມະຊາດ. ການນໍ າໃຊ້ດິນກະສິກໍ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນກວມ 
ເອົາປະມານ 66% ຂອງເນື້ອທ່ີ (4839 ຮຕ). ຢູ່ໃນສູນ 
ກາງຂອງເມືອງ ແລະ ເຂດພື້ນທ່ດີາ້ນໃນຂອງເມືອງກວມ 
ເອົາພຽງແຕ່ 6% ຂອງພື້ນທ່ຂີອງເມືອງທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ເຂດພື້ນທ່ຕີ ວົເມືອງເປັນທ່ຄີາດການວ່າຈະເພ່ມີສູງຂື້ນເຖິງ29% 
ຮອດທ້າຍປີ 2021 ກໍຕາມ. ການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ 
ວ່ອງໄວໂດຍບ່ມໍກີານຄວບຄຸມທ່ເີໝາະສົມ ຈະນໍ າໄປສູ່ການ 
ນ າໍໃຊ້ດິນແບບປະສົມກັ ນ (ຕວົຢາ່ງເຊ່ນັ: ການພດັທະນາ
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ຮູບຂ້າງເທິິງ: ບັນດາຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ 
ຈາກເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ ່ເມືອງໄຊ

ດິນປຸກສ້າງ, ບ່ອນຄ້າຂາຍ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ການ 
ພດັທະນາອຸດສາຫະກໍ າຢູ່ ໃນເຂດພື້ນທ່ດີິນຕອນດຽວກັ ນ). 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານພື້ນທ່ທີາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ ້ ຂອງ 
ເມືອງກໍຄາດການວ່າຈະມອີດິທຜິນົຕ່ໍການພດັທະນາ ພືນ້ທ່ີ 
ດນິແບບປະສມົກ ນັ. ຍົກເວ້ນັແຕສ່າໍລບັເຂດທ່ີຢ່ອູາໃສທ່ີ 
ໄດວ້າງແຜນໄວທ່ີ້ຢ່ອູາໄສເກອືບທງັໝດົຢ່ໃູນ ຕວົເມອືງ 
ມລີກັຊະນະການພດັທະນາຂື້ນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບ່ໍເປັນ 
ທາງການ. ເຂດທ່ຢີູ່ອາໄສທີສ່າ້ງຂືນ້ດວ້ຍຕນົເອງແມນ່ມ ີ
ແນວໂນມ້ໃນການພດັທະນາເພ່ມີສູງຂື້ນ ດວ້ຍແນວຄວາມ 
ຄິດລິເລ່ມີຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. ໜ ຶງ່ໃນຄຸນລັກຊະນະທ່ສີ າໍຄັນ 
ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົໃນການນ າໍໃຊດ້ນິທີ່ຢ່ອູາໄສໃ່ນຕວົ
ເມອືງ ເຖິງແມນ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງທ່ີ 
ເຂົ້າໄປເຖິງ ແລະ ເຂດພື້ນທ່ ີ ທ່ີມຄີວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້ າ 
ທະເລຫຼາຍກວ່າ ທ່ີມສີິ່ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລ ິ
ການທ່ດີີກວ່າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນ່ອືງຈາກຍັງມີເນື້ອ 
ທ່ີວາ່ງເປ້ົາຈາໍນວນຫຼາຍຢ່ໃູນເຂດພ້ືນທ່ີປກຸສາ້ງກຍໍງັ ມຂີອບ 
ເຂດຈາໍກດັສາໍລບັພ້ືນທ່ີຢ່ໃູນຕວົເມອືງທ່ີມຢີ່ແູລວ້.

ແຜນແມບ່ດົບ່ໍໄດກ້າໍນດົເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມ ເພ່ືອນາໍເຂ້ົາ 
ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມການພັດທະນາເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນສິ່ ງທ່ີ
ເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ທິດຊີ້ນໍ າໃນການ 
ວາງແຜນປະຈຸບັນສໍ າລັບຕົວເມືອງ ຍງັບ່ໄໍດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນມາດ 
ຕະຖານທີ່ເປັນລະດບັພ້ືນຖານ ຢ່ໃູນເຂດພ້ືນທີຕ່່າງໆ 
ຂອງເມືອງ ອີງຕາມເຫດການໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນອາດິດຜ່ານມາ 
ໃນປີ 1985, 1992, 2008 ແລະ 2017.

ເຫດການໄພນາໍຖ້ວມ້ວາງ່ບ່ໍດນົຜານ່ມາ ໃນເດອືນສງິຫາ 
2017 ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັຫຼາຍບນັຫາກຽວ່ກບັການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽງ່ໄພນາໍຖ້ວມ້ ແລະ ການວາງແຜນຕວ ົ ເມອງືຢູໃ່ນ ່ ູ
ແຂວງອດຸມົໄຊ.   ການພດດັທະນາທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ 

ເຫັນດຈີາໍນວນໜ່ຶງຢູໃ່ນທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ຍິ່ ງຈະເຮັດໃຫມ້ ີ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ລະດບັຂອງໄພ  
ນ ໍາ້ຖວ້ມຮນຸແຮງສງູຂືນ້ຕື່ ມອກີ. ກລໍະນຂີອງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ທ່ີ 
ຈນີສາ້ງ ຕ ັງ້ຢູບ່າ້ນນາສາວ ກເໍປັນອກີໜ່ຶງ ຕວົຢາ່ງທ່ີຈະ 
ແຈງ້ວາ່ ການພດັທະນາຕວົເມອືງມບີດົບາດຂ ັນ້ພ້ືນຖານທ່ີ 
ສາໍຄນັຕໍ່ເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ສາ້ງຂືນ້ໂດຍບໍ່ 
ໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິຄວາມສຽ່ງໄພນ ້າໍຖວ້ມ ແລະ ອາຄານ 
ບາ້ນເຮອືນກຖໍກືສາ້ງຂືນ້ໃນເຂດພ້ືນທີ່ ທີ່ມຄີວາມສຽ່ງສງູ 
ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມລຽບຕາມແຄມ ແມນ່ ໍາ້ມາວ. ນອກຈາກນີ,້ 
ຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ກຖໍກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍ ບໍ່ໄດມ້ກີານອະນມຸດັທີ່ຖກືຕອ້ງ 
ຈາກອງົການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ບໍ່ໄດປ້ະຕບິດັ 
ຕາມມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ. ໃນລະຫວາ່ງເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມໃນ 
ເດອືນ ສງິຫາ 2017 ການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ຕາມທາໍມະຊາດ 
ໄດຖ້ກືຢດຸສະຫງກັ ຜາ່ນສ່ງິປະລກັຫກັພງັ ທີ່ກດິຂວາງທາງ 
ຜາ່ນ ຊ່ງຶເປັນສະຖານະການທີ່ມສີວ່ນກ່ໃໍຫເ້ກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມເພີ່ມ 
ສູງຂື້ນໃນເຂດພື້ນທ່ບີໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ.

ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມແຜນແມ່ບດົ ສະບັບປະຈຸບັນຂອງ 
ແຂວງອຸດ ມົໄຊຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບ ສິ່ ງທ່ີເປັນອັດຕະລາຍກ່ຽວກັ ບ 
ຕວົເມືອງຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມແມ່ນບ່ມໍ .ີ ເພາະສະນັ້ ນ ຈ ຶງ່ບ່ໄໍດ້ມ ີ 
ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັ ບ ສ່ິງທ່ເີປັນອັນຕະລາຍຈາກໄພນໍ້ າ 
ຖວ້ມ. ດວ້ຍເຫດນັ້ ນ ຈຶງ່ບ່ໄໍດ້ມກີານພິຈາລະນາກ່ຽວກັ ບ 
ຄວາມສູງ ຫຼື ລະດັບຂອງນໍ້ າຖ້ວມໃນປະຫວັດສາດຜ່ານມາ. 
ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ ນ ແຜນແມ່ບດົຍັ ງບ່ໄໍດ້ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຂດນໍ້ າ 
ຖວ້ມ ຫຼື ເຂດພື້ນທ່ສີ່ຽງຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ ເພ່ອືເປັນທິດ 
ຊີ້ນໍ າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ສ່ິງນີ້ສ່ົງຜົນຕ່ກໍານພັດທະນາ 
ຈ ໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນເມືອງ ໃນເຂດພື້ນທ່ນີ ໍາ້ຖ້ວມ. ໂຮງໝໍ 
ແຂວງ ອດຸ ມົໄຊ ກໍໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນປີ 2005 ລະດັບຄວາມ  
ສູງຂອງນ້ໍ າຖ້ວມໃນເຂດພື້ນທ່ດີ່ັງກ່າວ ບ່ອນທ່ໂີຮງໝຕໍ ັງ້ຢູ່ 
ກໍຖືກນໍ້ າຖ້ວມສູງເຖິງ 1.1 ແມັດ ໃນລະຫວ່າງໄພນໍ້ າຖ້ວມປີ 
1985. ແຕ່ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ລະດັບຖານໃນປະຈຸບັນຂອງ
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ໃນບອ່ນໃດທ່ີເປັນໄປໄດ ້ ໃຫອ້ອກແບບສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ 
ສະດວກ ຮບັໃຊສ້ອງຈດຸປະສງົເພ່ືອໃຫ້ໄດຮ້ບັຜນົປະ 
ໂຫຍດຫຼາຍດາ້ນຈາກຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ.

ຮບູທີ 4.4 ແຜນທ່ີລະດບັນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງໄລຍະຮອບວຽນຕາ່ງໆ. ເຂດວງົມນົສແີດງ ຊີບ້ອກຈດຸທ່ີຕ ັງ້ 
ຂອງ ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໂຮງໝໍແຂວງອດຸມົໄຊໃນຮອບວຽນ 20 ປີ (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ Deltares 2017)

ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັ

ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກ 
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນເມອືງ ໄຊ ລວມມ:ີ ໂຮງຮຽນ, ວດັ, ຂວົຂາ້ມ 
ນ ໍາ້, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ສະຖານໄີຟຟ້າ, ເສ້ັນທາງ ແລະ 
ໂຄງສາ້ງຂອງຮອງລະບາຍນ ໍາ້. ການວເິຄາະແຜນ່ທ່ີຄດິໄລ່

ໂຮງໝໍ ແມນ່ສງູ 0.5 ແມດັ ຊ່ງຶຕ ່າໍກວາ່ຄວາມສງູຂອງລະ 
ດບັນ ໍາ້ຖວ້ມຢ່ໃູນເຂດພ້ືນທີ່ດ່ງັກາ່ວ ພາຍໃນໄລຍະ 30 ປີ 
ຜາ່ນມາ. ຍ່ງິໄປກວາ່ນ ັນ້ ແຜນທີ່ກຽ່ວກບັຮອບວຽນນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ໃນໄລຍະ 20ປີ (ທີ່ໄດພ້ດັທະນາຂືນ້ພາຍໃຕໂ້ຄງການ) ຊີ ້
ໃຫເ້ຫັນວາ່ ທີ່ຕ ັງ້ຂອງໂຮງໝໍແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງສງູ (ຮບູທີ 4 
4).   

ການພດັທະນາ ແຜນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ແລະ ການອອກແບບຕວົເມອືງທີ່ມລີກັສະນະຍດຸທະສາດ 
ແບບຄບົວງົຈອນສາໍລບັເທດສະບານເມອືງໄຊ ແມນ່ຂ ັນ້ 
ຕອນທີ່ສາໍຄນັຕໍ່ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ຖວ້ມ ເປັນ 
ຕວົຊີວ້ດັໃນການອອກແບບເພື່ອການວາງ ແຜນຈດັສນັພ້ືນທີ່, 
ເພີ່ມຄວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ພດັ 
ທະນາຍດຸທະສາດເພື່ອຈດັການ ກບັຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ໃຫ້ປະກົ ດຜົນເປັນຈິງ. ການກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດສໍ າ 
ລບັຕົວເມືອງໆໄຊ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເບ່ງິອົ ງປະກອບ 
ຕາ່ງໆດ່ງັຕໍ່ໄປນີ:້ 

•

•

ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດທີ່້ຈະເກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມ;
ການສ່ງົເສມີມາດຕະການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ແບບຍນືຍງົ, ຈດັການແກໄ້ຂກບັທກຸຮອບວຽນຂອງ 
ຄວາມສຽ່ງໃນການເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທງັໝດົ, ໂດຍສະ 
ເພາະ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານສະກດັກ ັນ້ບໍ່ໃຫເ້ກດີມຄີວາມເສຍ 
ຫາຍ ດວ້ຍການຫີຼກເວັນ້ການກ່ສໍາ້ງໂຄງສາ້ງທີ່ຢ່ອູາໄສ, 
ການຄາ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍຢູ່ ໃນເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນປະ 
ຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ ຫືຼ ດວ້ຍການດດັປບັການພດັທະ 
ນາໃນອານາຄົດໃຫ້ເຂົ້າກັ ບສະພາບຄວາມສ່ຽງຂອງການ 
ເກີດນໍ້ າຖ້ວມ;
ການພິຈາລະນາເບິ່ ງກາລະໂອກາດຕາ່ງໆທ່ີຈະດາໍ 
ເນນີການກບັຂະບວນການທາງທາໍມະຊາດ ແລະ

ຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖວ້ມສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ໂຄງລາ່ງພ້ືນ 
ຖານສວ່ນຫຼາຍແມນ່ ຕ ັງ້ຢູນ່ອກເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມສາໍລບັ 
ຮອບວຽນ 2-ປີ ແລະ 5-ປີ ແຕໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ສວ່ນ 
ຫຼາຍແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງເກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 20ປີ, 
50ປີ ແລະ 100ປີ. ໂຮງຮຽນແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງຫຼາຍກວາ່ 
ໝູໝ່ດົ ທ່ີຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 1 ຄ ັງ້ໃນ 20 ປີ 
ໃນຄະນະດຽວກນັ ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັໄປກວາ່ນ ັນ້ ໂຮງໝໍແຂວງ 
ກ່ໍມ ີ ຄວາມສຽ່ງຖກືໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນ ຮອບວຽນ 1 ຄ ັງ້ໃນ 50 
ປີ ຫືຼ 1 ຄງັໃນ 100 ປີ. 

•

•
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ຮບູທີ 4.5 ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຢູໃ່ນສະພາບວກິດິ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ - ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 1 
ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 2 ປີ  (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 4.6 ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຢູໃ່ນສະພາບວກິດິ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ - ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 1 
ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 5 ປີ  (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)
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ຮບູທີ 4.7 ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຢູໃ່ນສະພາບວກິດິ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ - ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 1 
ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 20 ປີ (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 4.8 ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຢູໃ່ນສະພາບວກິດິ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ - ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 1 
ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 50 ປີ  (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)
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ຮບູທີ 4 9 ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຢູໃ່ນສະພາບວກິດິ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຖກືນ ໍາ້ຖວ້ມ - ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນ 
1 ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 100 ປີ (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ການປະເມນີມາດຕະການທ່ີບ່ໍເປັນໂຄງສາ້ງ05

ການພດັທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມຄີວາມສມົດນຸດີ ແມນ່ພິຈາລະ 
ນາພິຈາລະນາມາດຕະການປະເພດຕາ່ງໆ ອີງຕາມປະເພດ 
ຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ການປະສມົມາດຕະການທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ 
ແລະ ບໍ່ແມນ່ໂຄງສາ້ງທີ່ພຽງພໍ, ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອຊຸມຊນົ 
ເພື່ອຫຼ�ດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ 
ການປບັຕວົໃຫ້ເຂ້ົາກ ັ ບສະພາບຄວາມອນັຕະລາຍຂອງ ໄພ 
ນ ໍາ້ຖ້ວມ. 

ຫວົຂໍ້ນີສຸມໃສ່ມາດຕະການທ່ບໍ່ີແມ່ນໂຄງສ້າງ. ການເຕືອນໄພ 
ແຕ່ຫົວທີ ແລະ ການພະຍາກອນໄພນໍ້ າຖ້ວມລ່ວງໜ້າ 
ແມ່ນມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພ່ອືຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ດາ້ນລົບຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມໃຫ້ ມໜີ້ອຍທ່ສີຸດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ ກໍມີຫຼາຍປັດໃຈທ່ມີອີິດທິຜົນຕ່ຄໍວາມມີປະສິດທິພາບ 
ຂອງລະບົບດ່ັງກ່າວ ຕົວຢ່າງເຊ່ນັ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ການປະຊາ 
ສ າໍພັນ, ການສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ, ການເຜີຍແຜ ່
ຫຼື ການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການ 
ຮ ັບມື ຫຼື ການດໍ າເນີນການ. ຂໍ້ມູນທາງດ້ານອຸທກົກະສາດ 
ແລະ ອຕຸຸວິທະຍາ (ໂດຍສະເພາະປະລິມານນໍ້ າຝົນ ແລະ 
ການລະເຫີຍອາຍ) ແມ່ນມີຄວາມຈໍ າເປັນຕ່ລໍະບົບການແຈ້ງ 
ເຕືອນໄພລວ່ງໜາ້ ແລະ ການພະຍາກອນໄພນໍ້ າຖ້ວມ 
ລ່ວງໜ້າ. ເພາະສະນັ້ ນ ຂໍ້ສັ ງເກດທ່ສີ າໍຄັນກ່ຽວກັ ບ 
ການປ່ອຍນໍ້ າ ແລະ ລະດັບນໍ້ າ ຢູ່ໃນແມ່ນ ໍາ້ 
ແມ່ນມີຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍສໍ າລັບຄວາມມີປະສິດ ທິພາບຂອງ 
ມາດຕະການທ່ບໍ່ີແມ່ນໂຄງສ້າງ. ນອກຈາກມາດ 
ຕະການທາງດ້ານໂຄງສ້າງທ່ເີປັນທ່ຮີູ້ຈັ ກກັ ນດີ, ລະບົບຄອງ 
ລະບາຍນໍ້ າໃນຕົວເມືອງທ່ມີຄີວາມຍືນຍົ ງ ທີ່ໄດ້ພິສູດເຖິງ 
ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ ໃນການຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກ 
ໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ຂະໜາດຂອງໄພນໍ້ າຖ້ວມ. ລະບົບ 
ຄອງລະບາຍນໍ້ າແບບຍືີນຍົ ງ SUDs) ແມ່ນມາດຕະການປັບ

ຕວົ ( ຫືຼ ການຟ້ືນຟໃູຫກ້ບັຄນື ສູສ່ະພາບເດມີທີ່ໂດຍປກົກະຕິ 
ແລວ້ແມນ່ແນໃສ່ ເພື່ອດດູຊມືເອົາ, ທວ່ງເວລາ, ເກບັຮກັສາ 
ແລະ ລະບາຍນ ໍາ້ອອກ ເພື່ອ ຊວ່ຍຫຼ�ດຜອ່ນແຮງໄຫຼຂອງ 
ນ ໍາ້ໃນລະດບັສງູສດຸ. ໂດຍສະເພາະ ສ່ງິນີແ້ມນ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທີ່ເຮັດໃຫມ້ປີະລິມານຝນົ 
ຕກົທີ່ໜາແໜນ້ສງູຂືນ້ຕ່ມື. ລະບບົຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ຕ ົນ້ແບບ 
ທີ່ມຄີວາມຍນືຍງົ ແມນ່ຂມຸຄອງທີ່ມ ີ ການດດູຊມື, ພ້ືນທີ່ສາ 
ມາດຊມືຜາ່ນໄດ,້ ອາ່ງກກັຂງັນ ໍາ້, ອ່າງເກບັນ ໍາ້, ຮອ່ງລະບາຍ 
ທີ່ຊວ່ຍດກັຕະກອນ, ຫຼງັຄາທີ່ປກູພືດ ສຂີຽວໃສ,່ ຫຼງັຄາກນັ 
ຝນົ ແລະ ຖງັນ ໍາ້. ຄວາມສາມາດໃນ ການນາໍໃຊຫຼ້າຍມາດ 
ຕະການຕາ່ງໆ ເຫຼົ່ານີສ້ວ່ນຫຼາຍແມນ່ ຈະຂືນ້ຢ່ກູບັສະພາບ 
ເງ່ອືນໄຂທາງດາ້ນພມູມສີາດ, ທໍລະນສີາດ, ການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສະພາບອາກາດໃນທອ້ງຖ່ນິ. ການ 
ວາງແຜນທີ່ເປັນອງົລວມ, ມາດຕະການຟ້ືນຟໃູຫກ້ບັຄນືສູສ່ະ 
ພາບເດມີຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຄວນຖກືອອກແບບທີ່ອງີຕາມ 
ສະພາບເງ່ອືນໄຂຂອງລະບບົນເິວດໃນວງົກວາ້ງ, ພິຈາລະນາ 
ເອົາການວາງແຜນຈດັສນັພ້ືນທີ່ ແລະ ຮບູແບບທາງດາ້ນ 
ເຄຫາສະຖານຂອງ ເຂດພ້ືນທີ່ ທີ່ຈະຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 
ເປ້ົາໝາຍເພື່ອປບັປງຸຄວາມສາມາດຟ້ືນຟໃູຫກ້ບັສູສ່ະພາບເດມີ 
ຢ່ຕູວົເມອືງໄຊ, ຫວົ ຂໍນ້ີຈ້ະໄດ້ ສກຶສາໃນຂ ັນ້ຕໍ່ໄປຕ່ມືກຽ່ວກບັ 
ຫຼາຍປະເດັນທີ່ບໍ່ແມນ່ໂຄງສາ້ງເຊັ່ນ: ການເກບັຂໍມ້ນູ, ຊອ່ງ 
ທາງການສ່ສືານ ປະຊາສາໍພນັ, ຄວາມສາມາດຟ້ືນຟໃູຫ້ 
ກບັສູສ່ະພາບເດມີຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງ 
ຊຸມຊົນ) ເພ່ອືຫຼ�ດຜ່ອນໄພນໍ້ າຖ້ວມໃຫ້ເບົາບາງລົງ ແລະ ການ 
ປບັຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັ ບສະພາບຂອງເຫດການນໍ້ າຖ້ວມ.
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ພາດອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ການຈດັກຸມ່ປຶກສາຫາ 
ລືຮວ່ມກບັຊາວບາ້ນຢູໃ່ນ 05 ໝູບ່າ້ນໃນເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງ 
ເມອືງໄຊ ແລະ ການຈດັກຸມ່ປຶກສາຫາລືຮວ່ມກບັອງົການ 
ຈດັຕ ັງ້ມອືາຊບີ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຄຸມ້ຄອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. 

ການປຶກສາຫາລືທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ໄດໃ້ຈແຍກເບິ່ ງຂໍດ້ ີ
ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທາງດາ້ນຄວາມສາມາດຟ້ືນ ຟກູບັຄນືສູສ່ະ 
ພາບເດມີຂອງຊຸມຊນົຈາກເຫດການນ ້າໍຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ. ຂໍດ້ ີ
ຢູໃ່ນຊຸມຊນົແມນ່ລວມມດີ ັງ່ນີ:້

•
•

•

ມລີະດບັການຮູໜ້ງັສສືງູ ແລະ ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ; 
ມຊີອ່ງທາງທ່ີດເີພ່ືອເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການດາ້ນສາທາ; 
ຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນແນວຄດິເພ່ືອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນຸໃນ 
ລະຫວາ່ງ ເຫດ ການນ ໍາ້ຖວ້ມ;

•

•

ສະມາຊິກໄວໜຸມຂອງຊຸມຊນົມທີກັສະຄວາມສາມາດ
ໃນການນາໍໃຊເ້ທັກໂນໂລຊໂີທລະສບັມຖື;ື ແລະ 
ຫຼາຍຄນົທ່ີຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ມເີຮອືນ ສອງຊ ັນ້ 
ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດຍກົຍາ້ຍຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິ 
ຂືນ້ຢູເ່ທິງເຮອືນທ່ີສງູກວາ່ ລະດບັນ ໍາ້ຖວ້ມ ຖາ້ເຫັນວາ່ 
ມຄີວາມຈາໍເປັນ.

ສິ່ ງທາ້ທາຍຄວາມສາມາດໃນການຟ້ືນຟກູບັຄນືສູສ່ະພາບເດມີ 
ແມນ່ມຄີ:ື

• ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັຂອງບາ້ນຈາໍນວນໜ່ຶງໂດຍປະ
ຈບຸນັ ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມ;

• ຂາດຄວາມຮູ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນສາໍລບັການປກົປກັ 
ຮກັສາເຮອືນຊານ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ;

ຮບູທີ 5.1 ບນັດາຕວົແບບຂອງຄວາມຕາ້ນທານຂອງ 
ຊຸມຊນົ 
a) ການວດັແທກຄວາມຕາ້ນທານຂອງຊຸມຊນົ
b) ຕວົແບບສາໍລບັຄວາມຕາ້ນທານຂອງຊຸມຊນົ
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Torrens Resilience Institute
2015) 

b)

a)

ການຕາ້ນທານໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງຊຸມຊນົ ໃນພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງ 
ເມອືງ ໄຊ

ຄວາມສາມາດຟ້ືນຟກູບັສູສ່ະພາບເດມີຂອງຊຸມຊນົຈາກ ໄພພິ 
ບດັທ່ີເກດີຂືນ້ເຫັນວາ່ ເປັນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງການຄຸມ້ 
ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ. ການເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດ 
ຟ້ືນຟກູບັຄນືສູສ່ະພາບເດມີຂອງຊຸມຊນົ ແມນ່ສາມາດຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັມາດຕະການທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງໄດ ້ ເພ່ືອປ້ອງກນັໄພ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແມນ່ກະທງັຢູໃ່ນບາງກລໍະນກີໄໍດນ້າໍໃຊວ້ທີິ 
ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນວສິະວະກາໍຫຼາຍກວາ່. ຄວາມສາມາດຟ້ືນ 
ຟກູບັສູສ່ະພາບເດມີ ຂອງຊຸມຊນົສາມາດວດັແທກໄດຈ້າກລະ 
ດບັທ່ີສາມາດຮບັມໄືດ ້ ແລະ ຟ້ືນຄນືຈາກເຫດການສະເທືອນ 
ຂວນັ ຫືຼ ຄວາມກດົດນັເຊ່ັນ: ເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ (ຮບູທີ 
5.1a). ຊຸມຊນົທ່ີສາມາດຟ້ືນຟກູບັຄນືສະພາບເດມີໄດ ້ ພາຍໃຕ ້
ສະພາບຄວາມກດົດນັ; ປບັຕວົໃຫເ້ຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງທາງ 
ດາ້ນກາຍຍະພາບ, ສງັຄມົ ຫືຼ ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ; ເຜ່ີງຕນົເອງໄດ ້ ຖາ້ຊບັພະຍາກອນທ່ີມາຈາກຂາ້ງ 
ນອກມຢີູຈ່າໍກດັ ຫືຼ ຖກືຕດັຂາດ ແລະ ຮຽນຮູຈ້າກປະສບົການ
ເພ່ືອປບັປງຸສະພາບການໃຫດ້ຕີະຫຼອດເວລາ. 

ຄວາມສາມາດຟ້ືນຟກູບັຄນືສ່ສູະພາບເດມີ ຈາກເຫດການໄພ 
ພິບດັມ ີ 4 ອງົປະກອບ ທ່ີສາໍຄນັຄ:ື  ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງ 
ຊຸມຊນົ; ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ພາວະສຽ່ງສງູ; ການວາງແຜນ 
ແລະ ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີງານ; ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຢີູ ່(ຮບູທີ 
5.1b). ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຄວາມສາມາດໃນການຟ້ືນຄນືສູສ່ະພາບ  
ເດມີຂອງຊຸມຊນົຢູເ່ມອືງໄຊ ແມນ່ໄດເ້ກບັເອົາໃນລະຫວາ່ງ 
ການປຶກສາຫາລື ລວມທງັການສາໍພາບແບບເຄິ່ ງໂຄງສາ້ງ 
ຮວ່ມກບັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ການສາໍ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

• ຂາດການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການວາງແຜນໃຫຊຸ້ມ
ຊມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ;

• ຂາດຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ ຢູໃ່ນຂ ັນ້ 
ບາ້ນທ່ີອທິຸດຕນົ;

• ສະມາຊິກຊຸມຊົນອ່ນືໆຈາໍນວນຫຼາຍລວມທັງອາໍນາດ 
ການປົກຄອງ ບ່ສໍາມາດນໍ າໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ 
ອປຸະກອນ IT ອ່ນືໆ;

• ຂາດທຶນຮອນເພ່ອືສ້ອມແປງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງ 
ລດັ ແລະ ເອກະຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ຢູໃ່ນ 
ເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມ;

• ຂາດທາງເລຶືອກດາ້ນການປະກນັໄພທ່ີຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ທ່ີສາມາດຈາ່ຍໄດ ້ແລະ 
ຢູລ່ອດໄດ;້

• ສນູເສຍລາຍໄດໃ້ນລະຫວາ່ງ ແລພ ພາຍຫຼງັ ເຫດ
ການນ ໍາ້ຖວ້ມ; ແລະ

• ຂາດຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການກໍ່ ສ່າ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ
ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຟ້ືນຟກູບັຄນືສູສ່ະພາບເດມີໄດຈ້າກ
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ.

ເມືອງ, ທາງເລ່ອືກເພ່ອືປັບປຸງການເກັບກໍ າ ແລະ ວິ 
ເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະຊາສໍ າພັນໃນຫວ່າງເຫດການ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມ. ມາດຕະການທ່ີເປັນໄປໄດເ້ພ່ືອສາ້ງຄວາມ 
ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ຟ້ືນຟກູບັຄນືສູສ່ະພາບເດມີຂອງຊຸມຊນົທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ເຫດການນໍ້ າຖ້ວມກໍໄດ້ລວມໄວ້ເຊ່ນັກັ ນ.

ຂໍແນະນໍ າໃຫ້ຮູ່ວ່າຄອງລະບາຍນໍ້ າຫຼັກ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການບໍ າລຸງຮັ ກສາ ແລະ ເຄ່ອືນຍ້າຍເສດ 
ຊາກສ່ງິຂອງອອກ. ຕະແກງດັກຈັ ບເສດຊາກສ່ງິຂອງ 
ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ (ເຊ່ນັ: ຕະແກງຮ່ອງລະບາຍນໍ້ າ - ສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ) ຄວນໄດ້ຮ ັບການຕິດຕັ້ ງໃສໃນເຂດ 
ພື້ນທ່ນີ ໍາ້ຖ້ວມໃນທ້ອງຖ່ນິເພ່ອືປ້ອງກັ ນຄວາມເສຍຫາຍຕ່ ໍ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ. ຖາ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍ າເປັນຄອງລະ 
ບາຍນໍ້ າຢູ່ໃນຕົວເມືອງຄວນຖືກຕິດຕັ້ ງໃສ່ໃໝ່ ສ າໍລັບກໍ າ 
ລງັຄວາມສາມາດຮອງຮັບພາຍຸລົມຝົນທ່ມີຄີວາມຮຸນແຮງ
ລະຫວ່າງ 1:5 ຫາ 1:10 ARI ເພ່ອືຊ່ວຍບັນເທົາ 
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຕ້ ່າໍ ລງົຈາກເຫດການຝນົຕກົແຮງ 
ເຮັດໃຫມ້ນີ ໍາ້ຖວ້ມ.

ຄວນມກີານປະເມນີເບ່ງິຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ ແລະ ໂຄງສາ້ງທີ່ຢູ່ 
ໃນຫວ້ຍຮອ່ງນ ໍາ້ທງັໝດົ ເພ່ືອເບິ່ ງຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້
ຈະເກດີມຄີວາມເສຍຫາຍ ຈາກການໄຫຼຂອງເສດຊາກ  
ຕາ່ງໆດວ້ຍການນາໍໃຊຄູ້ມ່ແືນະນາໍທ່ີ ເໝາະສມົເຊ່ັນ: 
US DoT  ແລະ ຖາ້ເຫັນວາ່ມຄີວາມເປັນຈາໍ, ກຄໍວນ 
ຈະຕອ້ງໄດຕ້ດິຕ ັງ້ຕະແກງເຫັຼກດກັເກບັເສດຊາກຂ້ເີຫຍືອ້, 
ເສົາ ແລະ ຕະແກງເຫັຼກທ່ີເປັນຮາວໃສໄ່ວໃ້ນທ່ໍລອດ 
ທາງ ແລະ ຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັ. ຕນີເສ່ົາຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ກ ໍ
ຄວນໄດຮ້ບັການປ້ອງກນັ ຈາກເຄື່ ອງກວດເສດຊາກຂີ ້
ເຫຍືອ້ຖາ້ຫາກວາ່ຂວົດ ັງ່ກາ່ວເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງຕາຂາ່ຍ 

Above: ວິທີການນໍາໃຊ້ມາດຕະການພັດທະນາເຂດພື້ນທີ່
ສີຟ້າ-ສີຂຽວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ 

Dordrecht. (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ADPC 2017)

ແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບດັທ່ີ່ໄດຄ້ດັເລືອກໄວເ້ພື່ອໃຫ້ 
ຂ້ໍມນູໃນການວາງແຜນຕວົເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ

ໄດ້ຄ ດັເລືອກເອົາແບບຢ່າງການປະຕິບັດທ່ດີີ ຈ ໍານວນໜ່ງຶ 
ກຽ່ວກັ ບມາດຕະການທ່ບໍ່ີແມ່ນໂຄງສ້າງໃນຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມທ່ມີຄີວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່ີຈນ າໍມາໃຊ ້
ຢູ່ໃນເມືອງໄຊ. ຕວົຢ່າງແມ່ນລວມມີທງັຂະບວນການ 
ທີ່ເໝາະສົມໃນທ້ອງຖ່ນິ ແລະ ມາດຕະການອອກແບບ 
ເພ່ອືປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທ່ມີຢີູ່ໃນປະຈຸບັນ, ການນໍ າ 
ໃຊ້ມາດຕະການສີຟ້າ-ສີຂຽວ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຕົວ 
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ເສ້ັນທາງໃຫຍສ່າຍດວ່ນຫຼກັ ຫືຼ ເສ້ັນທາງທ່ີເປັນໂຄງລາ່ງ 
ພ້ືນຖານທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ. ເມ ື່ອພິຈາລະນາເບິ່ ງວທີິການ 
‘ດດູຊມືເອົາ, ທວ່ງເວລາ, ກກັເກບັ ແລະ ລະບາຍອອກ’, 
ມາດຕະການສຟ້ີາ-ສຂີຽວຢູໃ່ນລະບບົຂອງຕວົເມອືງ ແມນ່ 
ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອສາ້ງຮອບວຽນການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ໃຫເ້ປັນທາໍມະ 
ຊາດຄນືອກີເທ່ືອໜ່ຶງ ໃນຄະນະດຽວກນັ ກປໍະກອບສວ່ນ 
ເຂ້າົໃນການສາ້ງສາຄວາມສວຍງາມຂອງຕວົເມອືງດວ້ຍການ
ນາໍເອົາວທີິການບໍລິຫານຈດັການນ ໍາ້ ແລະ ການພດັທະ 
ນາໂຄງລາ່ງສຂີຽວເຂ້ົາມາສມົທບົກນັ. ມາດຕະການສຟ້ີາ 
-ສຂີຽວ ສາມາດເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືມປີະສດິ ທິພາບໄດສ້າໍລບັ 
ການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີຕວົເມອືງກາໍລງັ 
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຄກືນັກບັ ເມອືງໄຊ. 

ໂຄງລາ່ງພືນ້ຖານສຟີາ້ລວມມ ີໜອງນ ໍາ້, ເສ້ັນທາງນ ໍາ້ໄຫຼ, 
ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແລະ ພ້ືນທ່ີດນິບວມນ ໍາ້ ທ່ີມຢີູພ່າຍຕາຂາ່ຍ 
ຄອງລະບາຍ. ໃນຄະນະທ່ີໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານສຂີຽວແມນ່ 
ໝາຍເຖງິດນິທາໍມະຊາດ, ລະບບົ ແລະ ຂະບວນການບາໍ 
ບດັທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາທ່ີເນັນ້ໃສພື່ດພນັໄມເ້ປັນຫຼກັເຊ່ັນ
ວາ່ ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວປະກອບມສີະຖານທ່ີກາງແຈງ້, ສວນສາທາ 
ລະນະ, ສະໜາມຜກັຜອ່ນ, ດນິປ່າໄມ,້ ສວນ, ຂອບທາງ 
ຢາ່ງສຂີຽວ, ທາງນ ໍາ້ທ່ີມພືີດອາຍສຸ ັນ້ ແລະ ຊບັສນິທ່ີເກດີ 
ຂືນ້ຕາມຄອງລະບາຍນ ໍາ້ ທ່ີທນົຕ່ໍລະດແູລງ້/ລະດຝູນົຍອ້ນ 
ການໄຫຼພດັຂອງນ ໍາ້.

ຍງັມຫຼີາຍຕວົຢາ່ງຂອງ ມາດຕະການສຟ້ີາ-ສຂີຽວທ່ີຖກືດາໍ   
ເນນີການສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ 
ການພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມເຂດຊາຍຝ ັ່ງທະເລ. ເມອືງ 
Dordrecht ຢູປ່ະເທດ ເນເທີແລນ ແມນ່ຕວົຢາ່ງທ່ີດອີນັໜ່ຶງ 
ຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍ ການອອກແບບລະບບົນເິວດ   
ແບບມາດຕະການສຟ້ີາ-ສຂີຽວ ສາໍລບັການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຕວົເມອືງ. (ຮບູທີ 5 3). ໃນລະຫວາ່ງ

ການປຶກສາຫາລືຢູໃ່ນການສກຶສາຂໍມ້ນູໃນປະຈບຸນັ, ບນັດາ 
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູ່ເມອືງໄຊ ໄດສ້ະແດງຄວາມຕອ້ງ 
ການເຮັດໃຫສ້ະຖານ ທ່ີໃນຕວົເມອືງມສີຂີຽວທ່ີສວຍງາມ. 
ການວາງແຜນພດັທະນາຕວົເມອືງໃນອານາຄດົ ແລະ ການ 
ອອກແບບລະອຽດຂອງການລງົທຶນ ທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີສາໍລບັ 
ເມອືງໄຊ ຄວນລວມເອົາຫຼກັການວາງແຜນ ແບບອງົລວມ 
ເຊ່ັນ: ແນວທາງທາງໄດນ້າໍໃຊຢູ້ໃ່ນເມອືງ Dordrecht ໃນ 
ບອ່ນທ່ີເປັນໄປໄດ.້

ສະທາໍ (HOT) ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຕາ່ງໆຢູໃ່ນທ ົ່ວ 
ໂລກເພ່ືອບນັລຄຸວາມຕອ້ງ ການທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນການເປັນ 
ຄູຮ່ວ່ມງານກບັລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະ 
ນາຕາ່ງໆ (ລວມທງັທະນາຄານໂລກ). 

ລະບບົຂໍມ້ນູຂອງອງົການ UN-ASIGN ແມນ່ ລະບບົການ 
ນາໍໃຊງ້ານໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍຄາ່ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນຸການຕອບ 
ໂຕກບັເຫດການສກຸເສນີ ແລະ ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມ 
ສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ. ລະບບົການໃຊງ້ານດ ັງ່ກາ່ວອະນຍຸາດ 
ໃຫບ້ກຸຄນົເກບັເອົາ ແລະ ເຜີຍແພຮ່ບູພາບຝງຸຊນົ ແລະ 
ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັສະຖານະການຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີອະນ ຸ
ຍາດໃນລະຫວາ່ງເຫດການໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ຫືຼ ວ ິ
ກດິການດາ້ນມະນດຸສະທາໍ. ຂໍມ້ນູຖກືຕີກາເວລາໄວ ້ແລະ
ຕິດແທກຕາໍແໜງ່ທາງພມູມສີາດ ແລວ້ອບັໂລດເຂ້ົາໄວຢູ້ໃ່ນ
ສນູກາງເກບັຂໍມ້ນູຂອງ UN ຊຶ່ ງເຮັດໃຫສ້າມາດປຽບທຽບລະ 
ດບັຂອງໄພພິບດັໄດຢູ້ໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີອະນຍຸາດຕະຫຼອດ  
ເວລາ. ລະບບົການນາໍໃຊງ້ານໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢ້າ່ງປະສບົຜນົສາໍ 
ເລັດຢູໃ່ນປະເທດ ໄຮຕິ, ປາກສີຖານ, ໄນຈເີຣຍ, ເນປານ 
ແລະ ສາໍລບັເຫດການ ນ ໍາ້ຖວ້ມຢູປ່ະເທດໄທ.

ລະບບົຂໍມ້ນູ LaoDi / MM ສາໍລບັການຟ້ືນຟ ູແລະ ການ 
ກໍ່ສາ້ງຄນື

ມຫຼີາຍລະບບົຂໍມ້ນູໄພພິບດັ ທ່ີໄດຖ້ກືພດັທະນາຂືນ້ເພ່ືອການ 
ນາໍໃຊຢູ້ໃ່ນ ສປປ ລາວ. ລະບບົ LaoDi ໄດຖ້ກືພດັທະນາ 
ຂືນ້ໂດຍການຮວ່ມມກືບັ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມພ ພາຍໃຕໂ້ຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບດັແບບຄບົວງົຈອນ ແຫງ່ 
ອງົການປະຊາຊາດຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ (IDCRM) ແລະ 
ອອກແບບໃຫເ້ປັນພ້ືນທ່ີເກບັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັໄພພິບດັ. ລະບບົ 
ຂໍມ້ນູ LaoDi ແມນ່ອງີຕາມລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການວເິຄາະ

ລະບບົ IT ໄດເ້ຮັດໃຫກ້ານພດັທະນາເຄື່ ອງມທ່ີືມກີາໍລງັ 
ຄວາມສາມາດເພ່ືອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນຸຕ່ໍການເກບັ ແລະ 
ການວເິຄາະຂໍມ້ນູຢູໃ່ນຫຼາຍລະດບັຂອງການນາໍໃຊ.້ ຕວົຢາ່ງ 
ເຄື່ ອງມທ່ີືໄດຄ້ດັເລືອກໄວ ້ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ສາມາດນາໍມາ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູເ່ມອືງໄຊໄດໃ້ນໄລຍະສ ັນ້ ຫືຼ ໃນໄລຍະ 
ກາງຕາມ ລາຍລະອຽດຂາ້ງລຸມ່ນີ.້

ແຜນທ່ີ ເສ້ັນທາງກາງແຈງ້ທ່ີມມີະນດຸສະທາໍ ແລະ UN-
ASIGN

ທີມງານສາ້ງແຜນທ່ີເສ້ັນທາງກາງແຈງ້ທ່ີມມີະນດຸສະທາໍ(HO
T) ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງຂໍມ້ນູທ່ີໄດເ້ກບັມາ ເພ່ືອການນາໍໃຊທ່ີ້
ມທີາ່ແຮງ ໃນຫຼາຍລະດບັລວມທງັການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ.
ເກອືບໝດົທກຸຄນົທ່ີສາມາດເກບັກາໍເອົາຂໍມ້ນູໄດດ້ວ້ຍການນາໍ
ໃຊໂ້ທລະສບັມຖື ື ຫືຼ ແທບເລັດໂດຍນາໍໃຊສ້ອມແວເປີດຂໍມ້ນູ 
ແລະ ການນາໍ ໃຊທ່ີ້ມທີາ່ແຮງສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ 
ລວມທງັການ ສາ້ງແຜນທ່ີ ການກະກຽມຄວາມພອ້ມຮບັ 
ມກືບັໄພພິບດັຕ່ໍຊຸມຊນົ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີເພ່ືອສະ
ໜບັສະໜນຸຄວາມພະຍາຍາມໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນມະນດຸ 
ສະທາໍ. ທີມງານສາ້ງແຜນທ່ີ ເສ້ັນທາງການແຈງ້ທ່ີມມີະນດຸ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ແວດລອ້ມ. ໂດຍປະຈບຸນັນີ ້ແມນ່ຍ ງັບໍ່ທນັມຄີະນະກ າໍມະ 
ການ ປ້ອງ ກນັ ແລະ ຄວມຄມຸ ໄພພບິດັຢ່ໃູນລະດບັຂ ັນ້ 
ບາ້ນທີ່ໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລນື າໍຢ່ ູເມອືງໄຊ ເຖງິແມນ່ວ່າ 
ພວກເຂາົເຈົາ້ທງັໝດົຈະຢ່ໃູນເຂດພືນ້ທີ່ນ ໍາ້ຖວ້ມກຕໍາມ. 

ດາ້ນໄພພິບດັ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (Desinventar) 
ແລະ ເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືຊວ່ຍວເິຄາະແນວໂນມ້ຂອງໄພພິບດັ 
ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມນັ ຢູໃ່ນຮບູແບບທ່ີເປັນລະບບົເພ່ືອ 
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປບັປງຸການວາງແຜນສະກດັ 
ກ ັນ້, ມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນ ແລະ ການກຽມຄວາມພອ້ມຮບັ 
ມເືພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທບົຂອງໄພພິບດັຕ່ໍຊຸມຊນົ. LaoDI 
ຍງັຄງົຢູໃ່ນໄລຍະເລ່ີມຕ ົນ້ ຂອງ ການພດັທະນາ ແລະ 
ຄວາມມປີະສດິທິພາບຍງັມຢີູຈ່າໍກດັໃນປະຈບຸນັ ຍອ້ນຂາດຂໍ ້
ມນູຢູໃ່ນຖານຂໍມ້ນູ. ໃນໄລຍະສ ັນ້, ລະບບົຂໍມ້ນູ LaoDI 
ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດດ້ທ່ີີສດຸ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນຸການດາໍເນນີ 
ການຕດັສນິບນັຫາຢູເ່ມອືງໄຊ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ
ການຊື່ ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູທ່ີເປັນ ລະບບົດກີວາ່ 
ນີລ້ະຫວາ່ງອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົຢູ ່
ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ຖານຂໍມ້ນູ.

ຊອ່ງທາງໃນການສື່ ສານ 

ຊອ່ງທາງການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແບບດ ັງ່ເດມີ ໃນລະ 
ຫວາ່ງເຫດການໄພພິບດັຢູເ່ມອືງໄຊ ລວມທງັ ໂທລະພາບ, 
ວທິະຍ,ຸ ໂທລະສບັ, ກອງປະຊຸມບາ້ນ ແລະ ລາໍໂພງ 
ຂະຫຍາຍສຽງຂອງບາ້ນ. ບໍລິສດັ ໂທລະຄມົ Unitel ກມໍ ີ
ສາຍດວ່ນໂທລະສບັສກຸເສນີທ່ີສາມາດນາໍໃຊໃ້ນເຫດການນ ໍາ້
ຖວ້ມເຊ່ັນກນັ ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັຕິດຕ ັງ້ ອປຸະກອນການຮອງຮບັ 
ຈາໍນວນການໂທຂະໜາດໃຫຍໄ່ດເ້ທ່ືອ ແລະ ດາໍເນນີການ 
ຢາ່ງເປັນເອກະລາດຈາກລດັຖະບານ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ 
ຢູໃ່ນອນັດບັທີເຈດັ ໃນເອເຊຍຕາເວັນຕກົສຽງໃຕສ້າໍລບັ 
ການນາໍໃຊ ້ອນິເຕີເນັດ ທ່ີມຈີາໍນວນຜູນ້ໍໃຊຫຼ້າຍກວາ່ 1.5

ລາ້ນຄນົ ແລະ ມໂີທລະສບັມຖືຫຼືາຍກວາ່ 55 ລາ້ນເຄື່ ອງ 
ສາໍລບັທກຸໆ 100 ຄນົໃນປີ 2016.  ເຫດການແຜນດນິ 
ໄຫວຢູ ່ ປະເທດ ເນປານ ໃນປີ 2015 ແມນ່ຕວົຢາ່ງໜ່ຶງ 
ທ່ີເປັນ ໄປໄດໃ້ນການຍກົລະດບັເທັກໂນໂລຊໃີຫມ້ໃີຊໃ້ນລະ 
ຫວາ່ງ ແລະ ພາຍຫລງັວກິດິຕະການ. ໃນຄະນະທ່ີການ 
ບໍລິການຝາກຂໍມ້ນູເຕ້ັມ, ສນັຍານ ອນິເຕີເນັດຍງັຄງົ ແລະ 
ດາໍເນນີງານຢູ.່ ທງັລະບບົປະຕິບດັການຂອງເຟກບກຸ ແລະ 
ກເູກນີຍງັສາມາດໃຫບໍ້ລິ ການໄດເ້ຮັດໃຫຜ້ນົລະເມອືງ ແລະ 
ນກັເດນີທາງ ສາມາດໂພດຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສະຖານະການ 
ເປັນຢູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້ ຫືຼ ພະຍາຍາມຊອກຫາຍາດຕິພີນອ້ງ 
ແລະ ໝູເ່ພ່ືອທ່ີສນູຫາຍ. 

ຈດຸອອ່ນຢາ່ງ ດຽວໃນການເອື່ ອຍອງີໃສກ່ານນາໍໃຊ ້
ເທັກໂນໂລຊໂີທລະສບັມຖື ື ແມນ່ວາ່ ມນັອາດຈະໂອນສາຍ 
ໄປຫາສະມາຊກິເຫ່ົຼານ ັນ້ຂອງ ຊຸມຊນົທ່ີບ່ໍຮູຈ້ກັນາໍໃຊເ້ທັກ 
ໂນ ໂລຊດີ ັງ່ກາ່ວ ຫືຼ ບ່ໍມໂີທລະ ສບັມຖືເືປັນຂອງຕນົເອງ 
ແລະ ບນັຫານີແ້ມນ່ຂໍຄ້ວນພິຈາລະນາເມ ື່ອມກີານອອກແບບ 
ວທີິການໃນການສື່ ສານ ທ່ີເໝາະສມົໃນທອ້ງຖິ່ ນສາໍລບັການ 
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ. ອກີບນັຫາໜ່ຶງກຄໍວືາ່ມນັ 
ຈະອງີໃສເ່ຄອືຂາ່ຍ ແລະ ການບໍລິການທ່ີສາມາດດາໍເນນີ 
ງານໄດ ້ ຊຶ່ ງອາດຈະຖກືຕດັສນັຍານເປັນເວລາສ ັນ້ໆ ຫືຼ ໄລ 
ຍະເວລາທ່ີດນົນານ ຕະຫຼອດເຫດການໄພ ນ ໍາ້ຖວ້ມ.

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຊຸມຊນົ

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຊຸມຊນົທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງແມນ່ມຄີວາມ 
ສາໍຄນັຕ່ໍຊຸມຊນົທ່ີສາມາດຟ້ືນຟກູບັສູສ່ະພາບເດມີໄດ ້ ທ່ີສາ 
ມາດຮບັມກືບັຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ ທ່ີມຕ່ໍີການດາໍລງົຊ ີ
ວດິ, ເສດຖະກດິໃນທອ້ງ ຖິ່ ນ, ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະ ສິ່ ງ
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ການປະເມນີທາງເລືອກໃນການອອກແບບທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງ06

ຫວົຂໍນ້ີສ້ະຫຼ�ບກຽ່ວກບັຜນົສະທອ້ນຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ພາຍຫລງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັມາດຕະການທາງດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ. ທາງເລືອກໃນ 
ການລງົທຶນທ່ີເປັນບລິູມະສດິທ່ີພິຈາລະນາຢູໃ່ນການວເິຄາະ 
ດ ັງ່ກາ່ວນ ີ ້ປ້ອງກນັແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້, ການປບັປງຸພ້ືນ 
ແມນ່ ໍາ້, ການກໍ່ສາ້ງປະຕລູະບາຍນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ສວ່ນສາ 
ທາລະນະແຄມແມນ່ ໍາ້ ແລະ ອງ່ເກບັນ ໍາ້ທ່ີແມນ່ ໍາ້ຕອນເທິງ 
ຂອງຕວົເມອືງ. ນອກຈາກນີແ້ລວ້, ຫວົຂໍນ້ີຍ້ງັໃຫຂໍ້ມ້ນູກຽ່ວ 
ກບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ ໃນແຕລ່ະໂຄງການລງົທຶນທ່ີລດັຖະບານໄດນ້າໍສະ 
ເໜີມາເຊ່ັນ: ດຽວກນັກບັ ວທີິການແກໄ້ຂທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ 
ອື່ ນທ່ີເປັນໄປໄດ ້ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນບດົລາຍງານການປະ 
ເມນີຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ (ບດົລາຍງານທີ 2). 

ການລງົທຶນ ທ່ີລດັຖະບານໄດນ້າໍສະເໜີໄດຮ້ບັການປະຕິບດັ 
ເພ່ືອໃຫດ້າໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເບື້ອງຕ ົນ້ຢູໃ່ນສະຖານທ່ີໃນລະຫວາ່ງ 
ການສກຶສາຂໍມ້ນູ. ຜນົໄດຮ້ບັການປະເມນີດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດ ້
ນາໍສະເໜີໄວຢູ້ໃ່ນຫວົຂໍນ້ີ ້ ພອ້ມກບັການປະເມນີເບື້ອງຕ ົນ້ 
ກຽ່ວກບັວທີິການແກໄ້ຂທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງທ່ີເປັນໄປໄດ ້ອື່ ນໆ 
ທ່ີກາ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງນ ັນ້. ວທີິການທ່ີອງີຕາມກອບໜາ້ວຽກ 
ໃນການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ ISO31000 
ໄດຖ້ກືນາໍມາໃຊເ້ພ່ືອພດັທະນາການປະເມນີ ຄວາມສຽ່ງທາງ 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສາໍລບັບາ້ນທ່ີຢູໃ່ນເຂດພ້ືນ 
ທ່ີນ ໍາ້ ຖວ້ມໃນເມອືງໄຊ. 

ການລງົທຶນທ່ີເປັນບລິູມະສດິທ່ີລດັຖະບານນາໍສະເໜີ

ເຫດການເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຈາກລາໍແມນ່ ໍາ້ ແມນ່ເປັນສາເຫດ 
ຕ ົນ້ຕໍຂອງການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ. ເພາະສະນ ັນ້ ໜາ້ 
ວຽກທ່ີແຊກເຂ້ົາໄປເພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນລະດບັບ່ໍ ໃຫສ້ງູຂືນ້ໃນລະ 
ດບັສງູສດຸຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ. ໜາ້ວຽກທ່ີນາໍສະເໜີແມນ່ສມຸ 
ໃສກ່ານເພ່ີມກາໍລງັການປ່ອຍນ ໍາ້ອອກຂອງ ແມນ່ ໍາ້ປະສມົປະ 
ສານກບັການປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈອືນ. ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົ ຂືນ້ 
ໂດຍລດັຖະບານ ສາໍລບັວທີິການແກໄ້ຂທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ 
ສາໍລບັເມອືງໄຊທ່ີສະເໜີໂດຍລດັຖະບານນ ັນ້ ລວມມທີງັການ 
ປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ, ລະບບົການປ່ອຍນ ໍາ້ໃນຕວົເມອືງດວ້ຍ 
ການປບັປງຸຄອງລະບາຍນ ໍາ້, ການກໍ່ສາ້ງຄນັຄ,ູ ການປບັ 
ປງຸພ້ືນແມນ່ ໍາ້, ການກໍ່ສາ້ງປະຕລູະ ບາຍນ ໍາ້ລ ົນ້ ແລະ ສວນ 
ສາທາລະນະແຄມແມນ່ ໍາ້ (ຮບູທີ 6.1). 

ຄກູນັນ ໍາ້ ແລະ ຕາຝ ັ່ງແຄມແມນ່ ໍາ້ 

ຄັນຄ ູ ຫືຼ ຕາຝ ັ່ງແຄມແມນ່ ໍາ້ແມນ່ຄນັຄດູນິປ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ແລະ ສະເໜີໃຫມ້ກີານສາ້ງສາ້ງຢູໃ່ນສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທົ່ວ 
ເມອືງໄຊ ທ່ີມໄີລຍະທາງທງັໝດົປະມານ 8ກມ. ຕາຝ ັ່ງແຄມ 
ປາກ ແມນ່ ໍາ້ແມນ່ຍກົລະດບັສງູຂືນ້ເພ່ືອ ຕາ້ນທານກບັລະດບັ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີສງູຂືນ້. ລະດບັຄນັຄກູ ັນ້ນ ໍາ້ໃນອານາຄດົຄວນ ມ ີ
ຄວາມສງູຢາ່ງໜອ້ຍສດຸ 1 ແມດັ ໃຫສ້ງູກວາ່ລະດບັຂອງ 
ຄນັຄກູ ັນ້ນ ໍາ້ໃນປະຈບຸນັ.
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຄູກັນນໍ້າ ແລະ ຕາຝັ່ງແຄມແມ່ນໍ້າ 

ປະຕູລະບາຍນໍ້າ

ຮບູທີ 6.1 ແຜນທ່ີຈດຸທ່ີຕ ັງ້ ຂອງໂຄງການ ທ່ີຖກືສະເໜີ 
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems, 2017)

ິ

ສວນສາທາລະນະແຄມແມນ່ ໍາ້ທີ່ນ າໍສະເໜ ີສາມາດປະກອບສວ່ນສາ້ງຄວາມສວຍງານໃຫແ້ກ ່ເມອືງໄຊ 
ໄດ.້ ສນັນຖິານວາ່ ສວນສາທາລະນະເຫຼົ່ານີຈ້ະຂະຫຍາຍການກກັເກບັນ ໍາ້ຖວ້ມໃນລະດບັ 1ມ ຕ່າໍກວາ່ 
ລະດບັຄວາມສງູຂອງແຄມຕາຝ່ງັແມນ່ ໍາ້. ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້ລຽບຕາມສາຍແມນ່ ໍາ້ມາວແມນ່ສນັ 
ນຖິານວາ່ຈະມເີນືອ້ທີ່ 3ຮຕ, ໃນຄະນະທີ່ ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້ລຽບຕາມສາຍແມນ່ ໍາ້ກແໍມນ່ ສນັນ 
ຖານວາ່ຈະມເີນືອ້ທີ່ 14 ຮຕ. 

ູ

ີ

ປະຕລູະບາຍນ ໍາ້

ແບບແຜນຕາຂາ່ຍຄອງລະບາຍນ ໍາ້ໃນຕວົເມ ືອງ ຖວື່າຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມດວ້ຍປະ ຕ 
ປດິເປດີແບບອດັຕະໂນມ ດັ. ສິ່ງນີຈ້ະເຮັດໃຫກ້ານໄຫຂຼອງນ ໍາ້ສະດວກໄປໃນທດິທາງດຽວຈາກ ຮ່ອງລະ 
ບາຍລງົສູແ່ມນ່ ໍາ້. ຖາ້ລະດບັນ ໍາ້ຢ່ໃູນແມນ່ ໍາ້ສງູກວາ່ລະດບັພ້ືນຂອງຕາຂາ່ຍຄອງລະບາຍນ ໍາ້, ປະຕປິູດ 
ເປດີນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມ ດັດ່ງັກາ່ວກຈໍະຕນັການໄຫຂຼອງນ ໍາ້ໃຫເ້ຂົາ້ໄປຢ່ໃູນລະບບົຄອງລະ ບາຍນ ໍາ້.

ກມົໂຍທາ ທິ ການທາງນ ໍາ້ ໄດສ້ະເໜີໃຫມ້ກີານກໍ່ສາ້ງເພີ່ມ 26 ປະຕປູດິເປດີນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມ ດັໃສໃ່ນ 
ຈຸດທີ່ຕ ັງ້ຍດຸທະສາດລຽບຕາມທາງໄຫຂຼອງນ ໍາ້ຢ່ໃູນເມອືງໄຊ. ອງີຕາມກມົໂຍທາ ທິ ການທາງນ ໍາ້, 
ປະຕປູດິເປດີນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມ ດັດ່ງັກາ່ວແມນ່ຖກືອອກແບບມາເພື່ອປບັປງຸ ແລະ ດ ດັສມົຄອງລະ 
ບາຍນ ໍາ້ສວ່ນຫາຼຍແມນ່ຢ່ໃູນແມນ່ ໍາ້ຂະໜາດນອ້ຍທີ່ເປນັສາຂາຂອງແມນ່ ໍາ້ກ.ໍ ປະຈບຸ ນັແມນ່ຍ ງັບໍ່ທນັມ 
ແບບສດຸທາ້ຍເທື່ອສ າໍລບັປະຕປູດິເປດີນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມ ດັແຕເ່ປນັທີ່ຄາດການ ວ່າຈະມຂີະໜາດ 
ຄວາມຍາວລະຫວ່າງ 4ມ ຫາ 6ມ.
ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້

ໜ້າວຽກການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ທີ່ຈະແຊກເຂົາ້ໄປ ຕາມທີ່ລດັຖະບານນ າໍສະເໜ ີ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານຍກົລະດບັ 
ກ າໍລງັການປອ່ຍນ ໍາ້ອອກຈາກແມນ່ ໍາ້ໃຫສ້ງູຂືນ້ປະສມົປະສານກ ບັການປອ້ງກ ນັຕາຝ່ງັເຈື່ອນ. ສວ່ນລາຍ 
ລະອຽດກຽ່ວກ ບັເນືອ້ໃນຂອງການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ໃນທອ້ງຖິ່ນແມນ່ຍ ງັບໍ່ທນັມເີທື່ອ. ສະນ ັນ້, 
ສ າໍລບັມາດຕະ ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ ຈາກການສກຶສາໃນປະຈບຸນັ ເບືອ້ງຕ ົນ້ຈຶ່ງສນັນຖິານວ່າຈະແມນ່ຮູບ 
ໂຄງສາ້ງແບບ ສີ່ລຽ່ມຄາງໝ ູ (1:1.5), ຄາ່ສະເລຍ່ຕ່າໍກວ່າ n= 0.030 s/m1/3 (ຕວົຢາ່ງ: ພືນ້ນ ໍາ້ 
ແລະ ຜວິໜ້າຝາ ພະໜງັລຽບນຽນ), ແລະ ລະດບັຄນັຄສູງູ 1 ແມັດ 
ກາຍລະດບັສງູສດຸຂອງຄນັຄດູນິກ ັນ້. ສ າໍລບັມາດຕະ 
ການປອ້ງກ ນັຕາຝ່ງັເຈື່ອນ ພວກເຮົາກສໍ ນັນຖິານວ່າແມນ່ຮູບແບບໂຄງສາ້ງສີ່ລຽ່ມຄາງໝ ູ (1:1.5) ແລະ 
ມຄີາ່ສະເລຍ່ຕ່າໍກວ່າ ແຕບໍ່່ມລີະດ ບັຄນັຄ.ູ ຮູບທ ີ6.2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກ ບັວິທກີານ 
ປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ວ່າຈະມກີານຈ ດັຕ ັງ້ປະຕບິ ດັຄແືນວໃດ.
ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້
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ຮບູທີ 6.2 a): ຮບູຈາໍລອງທາງສະຖາບດັຂອງສວນສາທາລະນະ 
ແຫງ່ທີ 1. b) ແຜນຜງັແຜນແມບ່ດົຂອງສວນສາທາລະນະແຫງ່ 
ທີ 2. c) ແນວຄວາມຄດິຕາມລວງຂວາງຂອງແມນ່ ໍາ້ໃນການປບັ 
ປງຸຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ Deltares, 2017)

a)

b)

c)

ໄວໃ້ນບດົລາຍງານສະບບັທີ 2 ຂອງການສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວ. 
ຫວົຂໍມ້ສີະຫຼ�ບກຽ່ວກບັການວເິຄາະລະອຽດ ກຽ່ວກບັຜນົກະ  
ທບົຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີເກດີຂືນ້ຈາກ ແມນ່ ໍາ້ທ່ີມກີານປະສມົ 
ປະສານໜາ້ວຽກທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງທງັໝດົເຂ້ົາກນັ. ການປະ 
ສມົປະສານມາດຕະການຕາ່ງໆເຂ້ົາກນັ ເຮັດໃຫມ້ກີານຫຼ�ດ 
ຜອ່ນຈາໍນວນຫຼາຍຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີ ທງັໝດົທ່ີມນີ ໍາ້ຖວ້ມ (ຮບູ 
ທີ 6.3). ຮບູທີ 6.4 ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດຜອ່ນຢູໃ່ນ 
ເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມເປັນໄລຍະ km2, ຈາກລະດບັການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນສງູສດຸ 55% ສາໍລບັໄລຍະຮອບວຽນນ ໍາ້ຖວ້ມ 2 ປີ 
ຈນົຮອດ 6% ສາໍລບັໄລຍະຮອບວຽນນ ໍາ້ຖວ້ມ 50 ປີ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວສ້າໍລບັໜາ້ວຽກທງັ 
ໝດົທ່ີລວມເຂ້ົາກນັໄດສ້ະແດງໄວຢູ້ໃ່ນ ຮບູທີ 6.5 ແລະ 
ການຫຼ�ດຜອ່ນທ່ີຕິດພນັກບັຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດ 
ການໄວສ້ມົທຽບກບັເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນປີ 2008 ແມນ່ 
ສະແດງໄວຢູ້ໃ່ນ ຮບູທີ 6.6. ໄດມ້ກີານປະເມນີວາ່ ການປະ 
ສມົປະສານເອົາໜາ້ວຽກທງັ ໝດົເຂ້ົາກນັຈະຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມ 
ເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວຢ້າ່ງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນບໍລິ 
ເວນກວ້າງໃຫຍຂ່ອງເຂດພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ, ຄວາມສະຫາຍໃນ 
ແຕລ່ະປ່ີທ່ີຄາດການໄວ ້ ຫຼ�ດລງົຢາ່ງຕ ໍາ່ໜອ້ຍສດຸໃນມນູຄາ່ 
13,000 ໂດລາສະຫະລດັ/ປີ/ຮຕ (ສຂີຽວ ໃນ ຮບູທີ 6.6.). 
ຜນົໄດຮ້ບັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການຫຼ�ດຄວາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ປະຊາກອນທ່ີຖກືຜນົກະ ທບົລງົເຖງິ ~75% ສາໍລບັ
ຮອບວຽນນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີຕ ໍາ່ກວາ່. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຄວາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ປະຊາກອນທ່ີຖກືຜນົກະທບົໃ ນແຕລ່ະປີແມນ່ຫຼ�ດລງົ 
41% ແລະ 43% ຕາມລາໍດບັ. ໂຮງຮຽນແມນ່ມຄີວາມ 
ສຽ່ງສງູຫຼາຍຕ່ໍເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແຕດ່ວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັໜາ້ວຽກທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງທງັໝດົທ່ີແຊກເຂ້ົາໄປ, ຄວາມ 
ສຽ່ງຂອງເຫດການ ນ ໍາ້ຖວ້ມກຈໍະຫຼ�ດລງົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໄດ.້ 
ເວ້ົາລວມແລວ້, ເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມອາດຈະຫຼ�ດລງົ 50% 

ການຕດັແລວນ ໍາ້ທ່ີຄດົຄຽ້ວຂອງສາຍນ ໍາ້ກໍ

ຄວາມຄດົລຽ້ວເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ຂອງ ແມນ່ ໍາ້ກ ໍ GS ແມນ່ມ ີ
ໄລຍະທາງ 2.5 ກມ ໃນຄະນະທ່ີທາງລດັຈະມຄີວາມຍາວ 
ປະມານ 0.3 ກມ. (ຮບູ6.5). ທາງລດັດ ັງ່ກາ່ວຈະຫຼ�ດຜອ່ນ 
ຜນົສະທອ້ນຈາກການໄຫຼກບັຄນືຂອງນ ໍາ້ ຕາມສາຍຄດົລຽ້ວຢູ ່
ໃນລະດບັນ ໍາ້ດວ້ຍການຫຼ�ດຜອ່ນເສ້ັນທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້. ພວກ 
ເຮົາສນັນຖິານວາ່ ການອອກແບບໜາ້ຕດັຂວາງ ແລະ ລະ 
ດບັພ້ືນນ ໍາ້ແມນ່ອງີຕາມໜາ້ຕດັຂວາງຕາ່ງໆທ່ີໄດສ້າໍຫຼວດ ຢູ ່
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຍອດ ນ ໍາ້ເບື້ອງເທິງ ແລະ ພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ຂອງ 
ທາງລດັ/ທາງເວັນ້ນ ໍາ້.

 ຜນົໄດຮ້ບັເບື້ອງຕ ົນ້ 

ໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົຂອງບນັດາໜາ້ວຽກເຫ່ົຼາ ນີທ່ີ້ 
ແຊກເຂ້ົາໄປດວ້ຍການສມົທຽບຂະໜາດຂອງ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ແລະ ຄວາມສຽງຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວ ້ (EAD) 
ຫຼງັຈາກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຕລ່ະໜາ້ວຽກ ທ່ີມກີານອາ້ງອງີສະ 
ຖານະການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມ 
ເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວຂ້ອງ ແຕລ່ະໜາ້ວຽກທ່ີ 
ແຊກເຂ້ົາໄປໄດ ້ ປະເມນີເປັນຮອບວຽນກບັຄນືມາຖວ້ມໃນໄລ 
ຍະ 2 ປີ, 5 ປີ, 10 ປີ, 25 ປີ, 50 ປີ ແລະ 100 ປີ. 
ໄດມ້ ີ ການສາ້ງແຜນທ່ີລະດບັນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງແຕລ່ະໜາ້ວຽກທ່ີ 
ແຊກເຂ້ົາໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວ້
ແລະ ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການ 
ໄວ ້ (ຖາ້ສມົທຽບກບັກລໍະນທ່ີີມກີານອາ້ງອງີ), ພອ້ມທງັແຜນ 
ວາດ ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດຜອ່ນລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ຕາ 
ຕະລາງສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍ, ປະ 
ຊາກອນທ່ີຖກືຜນົກະທບົ, ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ ແລະ ວດັທ່ີ 
ຖກືຜນົກະທບົ. ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ ໄດນ້າໍສະເໜີລະອຽດ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 6.3 ຈາໍລອງພາບລະດບັເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມຫຼງັຈາກຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັມາດຕະການທງັ (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ຮບູທີ 6.4 ເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມຄາດວາ່ 
ຈະຫຼ�ດລງົຫລງັຈາກຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດ 
ຕະການທງັໝດົ
(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ຖາ້ໜ້າວຽກທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງທງັໝດົທີລ່ດັຖບານສະເໜີໄດຖ້ກືຈັດຕ້ງັປະຕບິດັ. 

ການເພ່ມີປະສດິທພິາບໃຫແ້ກທ່າງເລອືກຂອງໂຄງການທ່ລີດັຖະບານລາວໄດສ້ະເໜີ 

ຜນົໄດຮ້ັບໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ທ່ໄີດສ້ະເຫນໂີດຍລດັຖະ 
ບານໄດຖ້ກືປກຶສາຫາລກືບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ລດັຖະບານ 
ໃນກອງປະຊມຸ ທ່ຈີັດຂຶນ້ໃນເດອືນກນັຍາ 2017. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມກີານລງົເບ່ງິຕວົ 
ຈງິພາກສະໜາມໃນເດອືນ ກນັຍາ ເຊ່ງິໄດໃ້ຫຂ້ໍມ້ນູລະອຽດກຽ່ວກນັລກັສະນະຕາ່ໆຂອງ 
ລະບບົການ. ຂໍສ້ະຫຼ�ບທ່ສີາໍຄນັແມນ່ວ່າບາງມາດຕະການທ່ມີປີະສດິທພິາບຫາຼຍ (ການ 
ປບັປງຸແມນ່້າໍ, ຄກູນັນໍາ້, ການຕດັແລວນໍາ້), ໃນຂະນະທ່ມີາດຕະການອ່ນືແມນ່ບ່ຄໍອ່ຍ 
ປະສດິທຜິນົ (ສວນສາທາ, ປະລະບາຍນໍາ້) ໃນການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພນໍາ້ຖວ້ມ 
ໃນພືນ້ທ່ຂີອງອາ່ງເກບັນ້າໍທ່ຕີັງ້ຢ່ເູມອືງ ໄຊ. ໃນຫວົຂໍນ້ີຈ້ະອະທບິາຍຂັນ້ຕອນຕ່ໄໍປເພ່ືອ 
ເພ່ມີປະສດິທພິາບສງູສດຸໃນການອອກແບບທ່ດີທີ່ສີດຸໃນໂຄງການໃນພືນ້ຖານ ເພ່ອືຫຼ�ດ 
ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພນໍາ້ຖວ້ມ. ຈາກສມົມດຸຕຖິານທ່ວີ່ານ້າໍຖວ້ມໃນແມນ່ໍາ້ ແມນ່ເປນັສາ 
ເຫດທ່ສີາໍຄນັຂອງໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນເມອືງໄຊ. ຄວາມສາໍຄນັໃນວິທກີານນີແ້ມນ່ເພ່ອືຫຼ�ດ 
ຜອ່ນບນັຫາຂອງໄພນໍາ້ຖວ້ມ. ນ້າໍຖວ້ມແມນ່ໍາ້ ແມນ່ເກດີຂືນ້ຢູໃ່ນລະດບັພືນ້ທີ ່ຂອງແມ ່
ນ້າໍຕາມເຂດຮ່ອມພ,ູ ເຂດອອ້ມຮອບດວ້ຍພືນ້ທ່ສີງູກວາ່. ດ່ງັນັນ້ການປະຕບິດັຄວນຈະ 
ໄດຮ້ັບການສມຸໃສກ່ານແກໄ້ຂບນັຫາໃນລະດບັຂະຫນາດດຽວກນັ.

ແທນທ່ີຈະມແີຕກ່ານປະເມນີຜນົກະທບົຂອງມາດຕະການທ່ີແນນ່ອນຕ່າ່ງໆ ກຽ່ວກບັ 
ຮອບວຽນຂອງເຫດການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມທງັໝດົ, ການເພ່ີມປະສດິທິພາບຂອງໜາ້ວຽກທີ ່
ແຊກເຂ້ົາໄປຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືປບັໃຫເ້ໝາະສມົ ກບັຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ຂອງເຫດການນ ໍາ້ 
ຖວ້ມ 20 ປີ. ບວກກບັປະລິມານການປ່ອຍນ ໍາ້ອອກໂດຍປະມານ ທ່ີສາມາດຮອງຮບັ 
ໄດໃ້ນລະດບັສງູສດຸຜາ່ນໂຄງສາ້ງຂອງແມນ່ ໍາ້ໃນຕວົເມອືງໂດຍບ່ໍຕອ້ງຂະຫຍາຍພ້ືນນ ໍາ້ 
ໃຫກ້ວ້າງອອກຕ່ືມ ໂດຍພ້ືນ ຖານເຂ້ົາໃນໂຄງສາ້ງຂອງຕວົເມອືງ, ຕວົຢາ່ງເຊ່ນັ: ໂດຍ 
ບ່ໍຕອ້ງໄດເ້ຄ່ອືນຍາ້ຍສູງ່ປກຸສາ້ງ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ.
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ຮບູທີ 6.5 ຄວາເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີທ່ີຄາດການໄວຫຼ້ງັຈາກມາດຕະການ 
ທງັໝດົຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ຮບູທີ 6.6 ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍຂອງພ້ືນທ່ີ ທ່ີຄາດການໄວ ້ຫຼງັຈາກສມົ 
ມທບົເອົາມາດຕະການທງັໝດົເຂ້ົາກນັ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ການບລໍຫິານຈັດການອາ່ງເກບັນໍາ້

ເລ່ມີຕົນ້ຈາກມມູມອງທາງດາ້ນອາ່ງໂຕງ່ຂອງແມນ່ໍາ້, ແມນ່ໍາ້ຕາ່ງໆຢ່ໃູນ ເມອືງໄຊ 
ແມນ່ໄດແ້ບງ່ຂອງເປນັສາມພາກສວ່ນເຊ່ນັ: ເຂດພືນ້ທ່ເີບືອ້ງເທງິຍອດນໍາ້ຂອງ 
ເມອືງ, ເຂດພືນ້ທ່ລີຸມ່ນໍາ້ຂອງເມອືງ ແລະ ຢ່ໃູນໃຈກາງເມອືງ (‘ພືນ້ທ່ຢີ່ລູະຫວ່າງ 
ກາງນໍາ້’). ເພາະສະນັນ້, ມາດຕະການທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງແມນ່ໄດຖ້ກືອອກແບບ 
ຄນືໃໝ ່ ແລະ ເພ່ມີເຂົາ້ໃສກ່ບັໜ້າວຽກລວມທງັໝດົທ່ແີຊກເຂົາ້ໄປໃນວິທກີານດາໍ 
ເນນີງານເປນັແຕລ່ະຂັນ້ຕອນ:

ເຂດພ້ືນທ່ີຍອດນ ໍາ້

ເຂດພືນ້ທ່ຍີອດນ ໍາ້ຂອງ ເມອືງ, ໜ້າວຽກທ່ແີຊກເຂົາ້ໄປແມນ່ສມຸໃສກ່ານຫຼ�ດຜອ່ນ 
ປະລມິານການປອ່ຍນໍາ້ທ່ຈີະເຂົາ້ມາຮອດໃຈກາງເມອືງ. ຢ່ໃູນປະເທດ ເນເທແີລນ 
ແລະ ຢ່ໃູນຫາຼຍປະເທດ, ຫຼກັການບລໍຫິານຈັດການນໍາ້ທ່ເີປນັທ່ຮີູຈ້ັກກນັດແີມນ່ຈະ 
ຕອ້ງ ‘ເກບັຮັກສາ, ກກັເກບັໄວ,້ ນາໍໃຊ,້ ນາໍໃຊຄ້ນື ແລະ ປອ່ຍອອກ ເມ່ອືເຫນັວາ່ 
ມຄີວາມຈໍາເປນັ’. ເພາະສະນັນ້, ໜ້າວຽກທ່ແີຊກເຂົາ້ໄປຄວນທ່ຈີະສມຸໃສກ່ານເກບັ 
ຮັກສານໍາ້, ການກກັຂງັນໍາ້ໄວ້ ແລະ ປອ່ຍອອກເວລານໍາ້ຂືນ້ເຖງິລະດບັສງູສດຸ. 
ນອກເໜືອຈາກໜ້າວຽກທ່ໄີດຖ້ກືນາໍສະເຫນກີອ່ນຫນາ້ນີ,້ ການວິເຄາະເຂດພືນ້ທ່ີ 
ຍອດນໍາ້ຍງັປະກອບມີ ການປະເມນີຜນົຂອງອາ່ງເກບັນ້າໍເພ່ມີເຕມີອາ່ງສາໍລບັການ 
ຮັກສາໄວ້ ແລະ ເປນັບອ່ນເກບັນໍາ້. ຮູບທີ 6.7 ໄດສ້ະແດງ ແຜນທ່ອີາ່ງເກບັນໍາ້ 
ທ່ສີມົມດຸຂຶນ້ມາໃນການຄດິໄລ.່ 

ເຂດພ້ືນທ່ີລຸ່ມນ ໍາ້

ເຂດພືນ້ທ່ລີຸມ່ນໍາ້ຂອງຕວົເມອືງ, ໜ້າວຽກທ່ແີຊກເຂົາ້ໄປ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານເພ່ມີປະ 
ລມິານການປອ່ຍນໍາ້ອອກຈາກໃຈກາງເມອືງ. ເວົາ້ອກີແບບໜ່ງຶກຄໍວື່າ ການໄຫຂຼອງ 
ແມນ່ໍາ້ຄວນໄດຮ້ັບການປບັປງຸໃຫດ້ທີ່ສີດຸ. ທາງເລອືກໜ່ງຶທ່ນີາໍໃຊໂ້ດຍສະເພາະ 
ແມນ່ເມອືງໄຊ ແມນ່ການຕດັວົງຈອນຄວາມຄດົລຽ້ວຂອງແມນ່ໍາ້ກ.ໍ ມາດຕະການ 
ຕາ່ງໆທ່ພີຈິາລະນາສາໍລບັກລໍະນນີີແ້ມນ່ ລວມມກີານປບັປງຸແມນ່ໍາ້ ແລະ ທາງເວັນ້ 
ນໍາ້ (ການຕດັວົງຈອນຄດົລຽ້ວ ຂອງແມນ່ໍາ້) 

ຮບູທີ 6.7 ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ອາ່ງໂຕງ່ທ່ີສມົມດຸຂຶນ້ມາຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ໃນເຂດນ ້າໍກ ໍແລະ ນ ໍາ້ມາວ. 
ອາ່ງເກບັນ ້າໍຫີນເປັນອາ່ງເກບັນ ້າໍທ່ີມຢີູແ່ລວ້. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)
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ຮບູທີ 6.8 ການຈາໍລອງພາບລະດບັນ ໍາ້ຖວ້ມສາໍລບັກລໍະ 
ນອີາ້ງອງີລາ້ສດຸ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ີ

ຜ ນົໄດ້ຮ ັບທ່ດີີທ່ສີຸດ 

ອີງຕາມການລົງກວດກາຕົວຈິງພາກສະໜາມ ແບບຈໍ າລອງອຸທກົວິທະຍາແມ່ນໄດ້ຮ ັບການ 
ປບັປຸງເພ່ມີເຕີມ, ໄດ້ມກີານດັດປັບຂະໜາດຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ກໍຍັ ງໄດ້ນ າໍໃຊ້ເຕັກນິກ 
ໃນການປະສມົປະສານລະບບົການລ າໍລຽງນ ໍາ້ ທ່ີມລີາຍລະອຽດຫາຼຍກວ່າເກົ່າ່ກຽ່ວກ ບັ 
ຄວາມຕ້ານທານຂອງຝາພະໜັງດ້ານຂ້າງຢູ່ໃນຈຸດສະເພາະຂອງແບບຈໍ າລອງດ່ັງກ່າວ.

ການດັດປັບແບບຈໍ າລອງເຫ່ົາຼນີ້ ຈະສ່ົງຜົນເຮັດໃຫມ້ກີານປບັປງຸແຜນທີ່ກຽ່ວກ ບັສິ່ງເປນັອນັ 
ຕະລາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທີ່ໄດນ້ າໍສະເໜີໄວ້ຢ່ໃູນ ຮູບທ ີ6.8. ລະດບັຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທີ່ໄດ 
ຈ ໍາລອງໄວສ້ າໍລບັຮອບວຽນການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມໄລຍະ 20 ປ ີ ແມນ່ປະມານ 9.2 km2. 
ແຜນທີ່/ສ າໍລບັໄລຍະຮອບວຽນການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມຕາ່ງໆ ໄດຖ້ກືນ າໍໃຊເ້ປນັສວ່ນປະກອບ 
ເຂົາ້ໃສພ່າບຈ າໍລອງຄວາມເສຍຫາຍ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ ພາບຈ າໍລອງຄວາມເສຍຫາຍຈະ 
ຄ າໍນວນຄວາມເສຍຫາຍສ າໍລບັລະດບັຂອງ ແຕລ່ະໄລຍະໃນເວລາກ ບັຄນືມາຖວ້ມອກີ. 
ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກດີຂືນ້ໄດຖ້ກືຄດິໄລຮວມເຂົາ້ໃສຄ່ວາມເສຍຫາຍທີ່ຄາດການໄວ້ໃນແຕ ່
ລະປເີພືອ່ນ າໍໃຊເ້ປນັຕວົຊີຂ້ອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ຄວາມເສຍຫາຍທີຄ່າດ 
ການໄວ້ໃນແຕລ່ະປ ີ (EAD) ສ າໍລບັເມອືງໄຊ ຈາກການເພີ່ມປະສດິທພິາບຂອງແບບຈ ໍາ 
ລອງອທຸກົວິທະຍາໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ປະມານ 10.9 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

ຄດື່ງັຢ່ໃູນຫວົຂໍທ່ີ້ຜາ່ນມາ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທີ່ໄດສ້ະເໜີມາທງັໝດົແມນ່ໄດຮ້ ັບ 
ການປະເມນີໂດຍປຽບທຽບກ ບັລະດບັນ ້າໍຖວ້ມ ແລະ EAD ຫຼງັຈາກປະຕບັິດການ 
ປະຕບິດັກ ບັແຕລ່ະກລໍະນອີາ້ງອງີ. ຜນົໄດຮ້ ັບເຫຼົ່ານີແ້ມ ນ່ໄດສ້ະເໜີລາຍລະອຽດໄວໃ້ນບດົ 
ລາຍງານທີ 2 ຂອງການສກຶສານີ.້ ສວ່ນຫວົຂໍໃ້ນປະຈບຸນັເປັນພຽງແຕສ່ະຫຼ�ບການວເິຄາະ 
ລາຍລະອຽດໂດຍສະແດງໃຫເ້ຫັນຜນົກະທບົກຽ່ວກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງແມນ່ ້າໍສາໍລບັລວມກນັ
ຂອງການລງົທຶນທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງທງັໝດົ. 

ເຂດພ້ືນທ່ີກາງນ ໍາ້

ລຽບຕາມສາຍນ ໍາ້ທ່ີທອດຍາວຢູໃ່ນໃຈກາງເມອືງ ໃນລະຫວາ່ງເຂດພ້ືນທ່ີຍອດນ ໍາ້ເບື້ອງເທິງ 
ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້, ແມນ່ມຊີອ່ງພ້ືນທ່ີວາ່ງພຽງເຫັຼກນອ້ຍສາໍລບັນ ໍາ້ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ 
ແມນ່ ເພ່ືອປ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມດວ້ຍການສາ້ງຮມີຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້ ຫືຼ  ຄນັຄກູນັນ ໍາ້ເພ່ືອປ້ອງກນັ 
ນ ໍາ້ລ ົນ້ຖວ້ມຕາຝ ັ່ງນ ໍາ້ ໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການເຄື່ ອນຍາ້ຍສິ່ ງກດີຂວາງທາງນ ໍາ້ອອກ 
(ຕວົຢາ່ງ: ຂວົຂາ້ມນ ໍາ້).

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງ ເມືອງໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮບູທີ 6.9 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີ (USD/ປີ/ ເຮັກຕາ) 
ສາໍລບັກລໍະນເີປັນຂໍມ້ນູອາ້ງອງີ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ Deltares, 2017)

ຮບູທີ 6.10 ການຈາໍລອງລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຫລງັຈາກຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທງັໝດົສີ່ ມາດຕະ  
ຕະການສມົທຽບກບັກລໍະນກີານອາ້ງອງີ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ Deltares, 2017)

ຜນົຂອງການລວມກນັ ຂອງໂຄງການລງົທຶນທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງ 
ທງັໝດົແມນ່ໄດຮ້ຖັກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຍອດ 
ນ ໍາ້,  ເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ ແລະ ເຂດລະຫວາ່ງກາງນ ໍາ້ ຂອງ 
ເມອືງໄຊ, ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດລງົຈາໍນວນຫຼາຍໃນລະ 
ດບັການເກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ສາໍລບັໄລຍະຮອບວຽນທງັໝດົ. 
ລະດບັການເກດີໄພນ ໍາ້ ຖວ້ມສາໍລບັຮອບວຽນ 2ປີ ແລະ ສາໍ 
ລບັຮອບວຽນ 5 ປີ ໄດມ້ກີານປະເມນີໄວຢ້າ່ງສມົບນູແບບ. 
ສາໍລບັຮອບວຽນ 10ປີ ແລະ 20ປີ ແມນ່ມພີຽງລະດບັໄພນ ໍາ້

ຖວ້ມທ່ີຢູຈ່າໍກດັເທ່ົານ ັນ້. ສາໍລບັຮອບວຽນເຫດການໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມ 50ປີ ແລະ 100ປີ ລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ມຢີູຈ່າໍ 
ກດັທ່ີຈະເກີດຂື້ນໃນເຂດພ້ືນທ່ີຊນົນະບດົ ໃນທິດຕາເວັນ 
ຕກົຂອງໃຈກາງເມອືງ ແລະ ຈະບ່ໍໄດໄ້ຫຼຜາ່ນແມນ່ ໍາ້ອກີຕ່ໍ 
ໄປ (ຮບູທີ 6.10). ຮບູທີ 6.11 ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດ 
ລງົຂອງເຂດພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມຈາກລະດບັສງູສດຸ 100% ສາໍລບັ 
ຮອບວຽນ 2ປີ ຫາ 68% ສາໍລບັຮອບວຽນ 100 ປີ. 
ຜນົສະທອ້ນຂອງຊຸດມາດຕະການທ່ີຮວມເຂ້ົາກນັ ກຽ່ວກບັລະ
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ຮູບທີ 6.11 ຄາດຄະເນີການຫຼຸດຜ່ອນເຂດພື້ນທີ່ນໍ້າຖ້ວມຫຼັງຈາກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດສີ່ມາດຕະການທັງໝົດ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deltares, 2017)

ຮບູທ່ີ 6.12 ໂຄງສາ້ງຕາມລວງຍາວ ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດລງົໃນລະດບັ 
ນ ໍາ້ ຊື່ ງມຜີນົຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສີ່ ມາດຕະການທງັໝດົສາໍລບັຮອບວຽນ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມ 20 ປີ (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Deltares, 2017)

ດບັນ ໍາ້ຢ່ໃູນໂຄງສາ້ງໃນລວງຍາວຈາກຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ມາວ 3 ຫາ ຂວົນ ໍາ້ກ ໍ1, ສະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ການຫຼ�ດລງົທີ່ສາໍຄນັຢ່ໃູນລະດບັນ ໍາ້ ເລີ່ມຈາກລະດບັ 1.5 ຫາ 4 ມ ຢ່ໃູນເຂດຍອດນ ໍາ້ເບື້ອງ 
ເທິງ ແລະ ຈາກ 5 ຫາ 7 ມ ຢ່ໃູນເຂດພ້ືນທີ່ລຸມ່ນ ໍາ້ທີ່ຢ່ໃູກກ້ບັໃຈກາງຕວົເມອືງໄຊ. 

ຜນົໄດຮ້ບັສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫຼ�ດຄວາມເສຍຫາຍລງົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນແຕລ່ະປີ, ເກອືບ 
98% ຂອງມນູຄາ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສາມາດຫີຼກລຽ້ງໄດ້ ຖາ້ໜາ້ວຽກທງັໝດົໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕິບດັ. ນອກຈາກນີ,້ ການເຮັດໃຫຫຼ້�ດລງົເກອືບ 100% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທີ່ຖກື 
ຜນົກະທບົໃນແຕລ່ະປີແມນ່ບນັລໄຸດ.້ ສາມາດສະຫຼ�ບໄດວ້າ່ ມາດຕະການຕາ່ງໆຫຼ�ດຜອ່ນ 
ຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີໄດເ້ກອືບທງັໝດົເປັນສນູ (ຮບູ 6.13).

ສະຫຼ�ບ

ການອອກແບບມາດຕະການຫຼ �ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຄວາມ 
ເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມພາຍຫຼງັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ດວ້ຍການປະສມົປະສານມາດຕ 
ະການໃນເຂດລຸມ່ນ ໍາ້, ເຂດລະຫວາ່ງກາງນ ໍາ້ ແລະ ເຂດພ້ືນທີ່ຍອດນ ໍາ້ເບື້ອງເທິງ, ຄວາມ 
ສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມສາມາດເຮັດໃຫຫຼ້ �ດລງົໄດຢ້າ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນເຂດພ້ືນທີ່ຕວົເມ ືອງໄຊ.

ວທີິແກໄ້ຂເບື້ອງຕ ົນ້ ສ າໍລບັການຫຼ �ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ການເພ່ີມກາໍລງັ 
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍນ ໍາ້ຂອງເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ກ ໍ ບອ່ນທ່ີແມນ່ ໍາ້ສາມສາຍມາຈອດ 
ຕິດຈອດກນັ. ກາໍລງັການປ່ອຍນ ໍາ້ຂອງເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ກ ໍ ປະຈບຸນັແມນ່ມຢີູຈ່າໍກດັເພາະ 
ການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ຕອ້ງບິດໝນຸຜາ່ນໂຄງສາ້ງແມນ່ ໍາ້ທ່ີແຄບຢູໃ່ນໃຈກາງເມອືງໄຊ. ສະພາບເງ ື່ອນ 
ໄຂຂອງນ ໍາ້ໄຫຼທ່ີຮນຸແຮງບວກກບັການໄຫຼເຂ້ົາຂອງ ແມນ່ ໍາ້ກ,ໍ ນ ໍາ້ຫີນ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ມາວ ໃນ 
ເວລາດຽວກນັຊຶ່ ງເກນີກາໍລງັຄວາມສາມາດດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມ 
ຊຶ່ ງເກນີກາໍລງັຄວາມສາມາດດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມ.

ມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີໄດຮ້ບັຜນົດທ່ີີສດຸຈາກມາດຕະການທງັໝດົທ່ີໄດ ້ ນາໍສະເໜີມາ 
ກອ່ນໜາ້ນີ ້ ໂດຍລດັຖະບານໄດຖ້ກືອອກແບບຄນືໃໝ ່ ເພ່ືອສາ້ງລະດບັການປ້ອງກນັໃນ 
ໄລຍະຮອບວຽກຂອງນ ໍາ້ຖວ້ມ 20 ປີ ສາໍລບັໃຈການເມອືງໄຊ. ເພ່ືອເພ່ີມກາໍລງັການປ່ອຍນ ໍາ້ 
ອອກ, ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ ແລະ ການດາໍເນນີການຕດັວງົຈອນຄດົລຽ້ງເພ່ືອເຮັດເປັນທາງລດັ 
ແມນ່ໄດຖ້ກືອອກແບບຄນືໃໝ.່ ໄດອ້ອກແບບວຽກກໍ່ສາ້ງຄນັຄ ູເພ່ີມຕື່ ມອກີທ່ີທອດຍາວຕາມ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ສາຍແມນ່ ໍາ້ ເພ່ືອປ້ອງກນັເຂດພ້ືນທ່ີຕວົເມອືງໄຊ. ດວ້ຍການດາໍເນນີມາດຕະການດ ັງ່ກາ່ວ, 
ນ ໍາ້ຖວ້ມຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງໄຊແມນ່ສາມາດປ້ອງກນັໄດ ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທງັໝດົ ຫຼ�ດ 
ຜອ່ນລງົໄດເ້ຖງິ 77% ຖາ້ສມົທຽບກບັກລໍະນອີາ້ງອງີທ່ີບ່ໍມໂີຄງສາ້ງ. 

ດວ້ຍວທີິການດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ເພ່ືອປະຕບິດັຕາມເຫດຜນົທ່ີນາໍສະເໜີໂດຍລດັຖະບານວາ່ໃຫມ້ວີຽກ 
ການກໍ່ສາ້ງຄນັຄປູ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມຢູຂ່າ້ງຝາກໜ່ຶງຂອງແມນ່ ໍາ້, ພ້ືນທ່ີນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງແມນ່ ໍາ້ຕາມ 
ຮອ່ມພ ູ (ທາງທິດຕາເວັນຕກົຂອງໃຈກາງເມອືງ) ໂດຍສະເພາະແມນ່ມໜີາ້ທ່ີເປັນເຂດພ້ືືນທ່ີ 
ກກັເກບັນ ໍາ້. ບາງທີການວເິຄາະຂໍມ້ນູລະອຽດຫຼາຍກວາ່ນີອ້າດສາມາດ ຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີ 
ບ່ໍສາມາດຄວບຄມຸໄດໃ້ນຮບູແບບທ່ີມປີະຕປູ່ອຍນ ໍາ້ເຂ້ົາ ແລະ ການກກັເກບັນ ໍາ້ທ່ີມກີານຄວບ 
ຄມຸຫຼາຍກວາ່. ນອກຈາກມາດຕະການເຫ່ົຼານີແ້ລວ້ ຜນົສະທອ້ນທ່ີມທີາ່ແຮງຄວາມເປັນໄປ 
ໄດຂ້ອງອາ່ງ ເກບັນ ໍາ້ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຍອດນ ໍາ້ເບື້ອງເທິງໃນອາ່ງໂຕງນ ໍາ້ກ ໍ ແລະ ນ ໍາ້ມາວແມນ່ 
ໄດດ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດແລວ້. ຜນົຂອງການຈາໍລອງພາບສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ 
ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມທີາ່ແຮງຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະສ ົ່ງຜນົສະທອ້ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນສິ່ ງທີເປັນອນັຕະຫຼາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຂອງການຫຼ�ດຜອ່ນການປ່ອຍນ ໍາ້ໃນລະດບັສງູ 
ສດຸ. 

ເມ ື່ອມທີາງເລືອກໃນການອອກແບບທງັໝດົ, ລວມທງັເກບັນ ໍາ້ທ່ີສມົມດຸຕິຖານຂືນ້, ປະສມົ 
ປະສານເຂ້ົາກນັເປັນໜາ້ວຽກໜ່ຶງດຽວ, ຜນົຂອງພາບຈາໍລອງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຄວາມສຽ່ງ 
ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມສາໍລບັເມອືງໄຊເກອືບຫຼ�ດລງົຮອດເລກສນູ. ຈະບ່ໍມກີານຈາໍລອງພາບເຫດ 
ການນ ໍາ້ຖວ້ມອກີຕ່ໍໄປຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງສາໍລບັໄລຍະຮອບວຽນ 100ປີ ແລະ ໄລຍະຮອບ 
ວຽນທ່ີຕ ໍາ່ກວາ່ນີ ້ (2 ປີ ແລະ 5ປີ) ການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມກຈໍະສນູຫາຍໄປໂດຍຊີນ້ເຊງີ. 
ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີຄາດການໄວໃ້ນແຕລ່ະປີທງັໝດົ ແມນ່ຫຼ�ດລງົ 99%.

ຕອ້ງໄດມ້ກີານກາ່ວຢໍາ້ຕື່ ມອກີວາ່ ຂໍສ້ະຫຼ�ບໃນປະຈບຸນັແມນ່ອງີຕາມຂໍມ້ນູທ່ີເປີດເຜີຍ ແລະ 
ມພີຽງເຫລັກນອ້ຍຫຼາຍ. ສະນ ັນ້, ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄວນຫຼ�ດໃຫ ້
ໜອ້ຍລງົກອ່ນທ່ີຈະມກີານອອກແບບໃຫລ້ະອຽດຫຼາຍຂືນ້ກວາ່ນີ.້ 

ຮູບທ ີ 6.13 
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍໃນແຕ່ລະປີຫຼັງຈາກຈັ ດຕັ້ ງປະຕິບັດ 4 
ມາດຕະການທັງໝົດ. (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Deltares, 2017)
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     ມາດຖານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ມາດຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ
ລະບບົການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ 
ໂຄງສາ້ງຕະກອນ / ຊອ່ງທາງລະບາຍ 
ຄນຸນະພາບນ ໍາ້
ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໃສ/ຊວີະນາໆພນັ/ 
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ຜນົກະທບົຈາກການກໍ່ສາ້ງ

ການປກົປກັຮກັສາສບັສນິຂອງບກຸຄນົ 
ການປ້ອງກນັສບັສນິຂອງຊຸມຊນົ 
ການປ້ອງກນັຊບັສນິຂອງຊຸມຊນົ

 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Earth Systems 2017

6.1 ມາດຖານການວດັລະດບັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ກຽ່ວກບັ 
ມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງທ່ີມທີາ່ 
ແຮງ

ຕາຕະລາງການຈດັອນັດບັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ 
ຄມົໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ສາໍລບັແຕລ່ະວທີິແກໄ້ຂທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ 
ທ່ີເປັນໄປໄດ.້ ຫາ້ມາດຖານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສາມມາດຖານທາງດາ້ນສງັຄມົໄດຖ້ກືພດັະທະນາຂືນ້ ອງີ 
ຕາມການທບົທວນຄນືເອກະສານຈາກໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານເພ່ືອ
ຫຼ�ດຜອ່ນເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັການປຶກສາ 
ຫາລືຢູໃ່ນເມອືງໄຊ, ການດາໍເນນີການຄດັຈອ້ນທາງດາ້ນສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງທາງ 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຕາຕະລາງ 6.1 ມາດຖານການວດັລະ
ດບັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ນອກຈາກນີ,້ ທາງເວັນ້ນ ໍາ້ກຈໍະຫຼ�ດໄລຍະທາງນ ໍາ້ໄຫຼໃນປະ 
ຈບຸນັໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບ ປະມານ 2,5 ກມ ຊຶ່ ງຈະ 
ປ່ຽນແປງພມູມປີະເທດຂອງພ້ືນທ່ີໄດຢ້າ່ງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມ ີ
ຜນົກະທບົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ຕ່ໍການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃນ 
ປະຈບຸນັ ຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ. 

ການອອກແບບໃນປະຈບຸນັ ລວມທງັທາງເວັນ້ນ ໍາ້ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນທ່ີນາໍສະເໜີມານ ັນ້ ຕກົຢູໃ່ນໝວດໂຄງ 
ການ A ແລະ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ີ ການພິຈາລະນາເບິ່ ງຄນື
ການອອກແບບໃຫລ້ະອຽດ.

ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ການຈາໍລອງພາບໃນ 
ເບື້ອງຕ ົນ້ ຊີບ້ອກວາ່ ການອອກແບບສວ່ນສາທາລະນະໃນ 
ປະຈບຸນັ ຈະ ເຮັດໃຫຫຼ້�ດຜອ່ນຜນົກະທບົໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໄດໜ້ອ້ຍ 
ໜ່ຶງ. ໃນຄະນະດຽວກນັກເໍຮັດໃຫແ້ມນ່ ໍາ້ເລິກລງົ ແລະ ຂະ 
ຫຍາຍກວາ້ງອອກຕື່ ມ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີໃຫມ້ກີານກໍ່ສາ້ງທາງ 
ເວັນ້ນ ໍາ້ອາດຈະຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ມນັຍງັອາດ 
ຈະເພ່ີມຄວາມເປັນ ໄປໄດໃ້ນການເຮັດໃຫເ້ກດີນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ຂດ 
ພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ ແລະ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານສກຶສາຂໍມ້ນູຢາ່ງໃກ ້
ສດິຕື່ ມອກີ ໃນລະຫວາ່ງໄລຍະການອອກແບບລະອຽດ.

ວຽກງານປບັປງຸແມນ່ ້າໍ ມກັຈະເຮັດໃຫລ້ະບບົອທຸກົກະສາດ 
ຂອງທາງທາງນ ໍາ້ໄຫຼ ເທິງໜາ້ດນິມກີານປ່ຽນແປງຢາ່ງຫຼວງ 
ຫຼາຍຢູໃ່ນສາມສະຖານທ່ີ ໃນຄະນະທ່ີການປ້ອງການຕາຝ ັ່ງ 
ເຈື່ອນແມນ່ ລວມມທີງັການເຄື່ ອນຍາ້ຍຜຶກສາຊາດຈາໍນວນ 
ຫຼາຍອອກ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະມພ້ືີນທ່ີດນິຈາໍ 
ນວນໜ່ຶງຢູພ່າຍໃນແລວນ ໍາ້ ທ່ີປະຈບຸນັຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄອບ 
ຄອງຂອງຊາວບາ້ນ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ປັນທ່ີຢູອ່າໄສ ຫຶຼ ຄາ້ຂາຍ

ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ ແລະ ການປ້ອງກນັຕາຝງັເຈື່ອນສ່ວນສາທາລະນະແຫງ່ທີ 1

ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືຮວ່ມກບັທະນາຄານໂລກ ໃນວນັ 
ທີ 2 ຕລຸາ 2017, ການອອກແບບໃນປະຈບຸນັ ສາໍລບັສວນ 
ສາທາລະນະທີ 1 ຈະຕອ້ງລວມມທີງັຮບູແບບການປ່ຽນແປງ 
ສະພາບທ່ີສາໍຄນັຂອງທ່ີຢູ່ອາໃສທ່ີ່ບ່ໍມໄີພຂ ົ່ມຄູຮ່ນຸແຮງ 
ແລະ ຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫຄ້ອງລະບາຍນ ໍາ້ມາວໃນປະຈບຸນັແຄບ 
ລງົຕື່ ມອກີ ຊຶ່ ງອາດຈະສາມາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເຮັດ 
ໃຫເ້ພ່ີມບນັຫາໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີຮນຸແຮງຂືນ້ຕື່ ມແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້

ມກີານຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ເພາະສະນ ັນ້, ທະນາຄານໂລກ 
ຈຶ່ງພິຈາລະນາເອົາສວ່ນສາທາລະນະທ່ີ 1 ເປັນປະເພດໂຄງ 
ການ A ໃນສະຖານະພາບປະຈບຸນັຊຶ່ ງເຮດັໃຫ້ມນັບ່ໍມຄີວາມ 
ເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການສະໜອງທຶນ. ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງຂໍແ້ນະ 
ນາໍວາ່: ໃຫພິ້ຈາລະນາການອອກແບບທ່ີເປັນອກີໜ່ຶງທາງ 
ເລືອກທ່ີສາມາດຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຫືຼ ຢາ່ງຕ ໍາ່ສດຸແມນ່ 
ຮກັສາລະດບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ ໃນລະຫວາ່ງ 
ການສກຶສາຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ. 

ສວ່ນສາທາລະນະແຫງ່ທີ 2

ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີຢູກ່າຍເຂດພ້ືນທ່ີຊາຍຝ ັ່ງໃນສວ່ນສາທາລະນະ 
ແຫງ່ທີ 2 ແມນ່ໄດຖ້ກືພດັທະນາຫຼາຍແລວ້ ແລະ ປະກອບ 
ມ:ີ ສະໜາມກລິາພອ້ມດວ້ຍທາງແລນ່ອອ້ມ. ເຂດພ້ືນທ່ີຊາຍ 
ຝ ັ່ງແມນ່ສວ່ນຫຼາຍຖກືປກົຄມຸດວ້ຍພືດພນັຫຍາ້, ວດັສະພືດ 
ແລະຕ ົນ້ໄມໃ້ຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ. ຍງັມຫຼີກັຖານອາ້ງອງີຈາໍນວນ 
ໜ່ຶງກຽ່ວກບັການປກູພືດລ ົມ້ລກຸ ແລະ ພືດຢືນຕ ົນ້ເຊ່ັນ: ຕ ົນ້ 
ໝາກກວ້ຍ. ການອອກແບບສະຖານທ່ີສວນສາທາລະນະ 
ແຫງ່ທ່ີ 2 ຈະລວມມທີງັການປ່ຽນແປງສະພາບຢາ່ງຫຼວງ 
ຫຼາຍຂອງ ຖິ່ ນທ່ີຢູອ່າໃສຂ່ອງສດັ ທ່ີບ່ໍສາໍຄນັລຽບຕາມສາຍ 
ແມນ່ ໍາ້ກ ໍ ແລະ ການເຮັດໃຫພ້ື້ນນ ໍາ້ກວາ້ງອອກ ແລະ ເລິກ 
ລງົຕື່ ມ. ທາງເວັນ້ນ ໍາ້ທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີ ຈະຊວ່ຍຫຼ�ດຜອ່ນການ 
ເກດີ ນ ໍາ້ຖວ້ມຢູໃ່ນສວນສາທາລະນະແຫງ່ທີ 2 ແຕກ່ອໍາດຈະ 
ມຜີນົປະທບົໃຫເ້ກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້. 

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ການປັບປຸງແມ່ນໍ້າ ແລະ ການປ້ອງກັນຕາຝັງເຈືອນ

ໝວດທ່ີມກີານຄດັຈອ້ນ ສາໍລບັ ແຕລ່ະໂຄງການລງົທຶນທ່ີໄດ ້
ນາໍສະເໜີມາ ແມນ່ຈະຂືນ້ຢູກ່ບັ ການອອກແບບຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍ 
ແຕຈ່ະຢູໃ່ນໝວດໂຄງການປະເພດ B ຢາ່ງໜອ້ຍສດຸຍອ້ນ 
ມກີານພິຈາ ລະນາສິ່ ງທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້. 

ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ທງັວຽກງານການປບັ 
ປງຸແມນ່ ໍາ້ ແລະ ວຽກປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດ 
ໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນ ອທຸກົກະສາດຂອງນ ໍາ້ເທິງໜາ້ 
ດນິໃນທອ້ງຖິ່ ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນແມນ່ ໍາ້ກ.ໍ ຄາດການວາ່ວຽກ 
ປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ ຈະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານລະ 
ບາຍນ ໍາ້ຖວ້ມອອກໄດໄ້ວຈ້າກເຂດພ້ືນທ່ີຊ ັນ້ໃນຂອງຕວົເມອືງ 
ໃນລະຫວາ່ງທ່ີມເີຫດການຝນົຕກົໜກັ ແຕວ່າ່ຜນົກະທບົຢູໃ່ນ 
ເຂດພ້ືນທ່ີລຸມ່ນ ໍາ້ຈາກໂຄງການລງົທຶນ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ ີ
ການສກຶສາຂໍມ້ນູເພ່ີມຕື່ ມໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 
ປະຕປິູດເປີດນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມດັ

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກພະແນກໂຍທາທາງນ ໍາ້ເຊື່ ອວາ່ ຜນົກະທບົ 
ດາ້ນລບົຈາໍນວນໜ່ຶງຈາກປະຕປິູດເປີດນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມດັ 
ແມນ່ຈະມໜີອ້ຍສດຸ, ມຈີາໍກດັໃນພ້ືນທ່ີຂະໜາດນອ້ຍ, ແບບ 
ຊ ົ່ວຄາວ (ໃນລະຫວາ່ງເຫດການນ ໍາ້ໄຫຼແຮງ) ແລະ ງາ່ຍຕ່ໍ 
ການຄບົຄວບ. ພາຍໃຕກ້ລໍະນແີວດລອ້ມດ ັງ່ກາ່ວ, ນະໂຍ 
ບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ອາດຈະບ່ໍຍອມຮບັເອົາການລງົ 
ທຶນທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີມານ ັນ້ ແຕຈ່າໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານສກຶສາ 
ຂໍມ້ນູເພ່ີມຕື່ ມໃນໄລຍະການອອກແບບລະອຽດ.

ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ກຽ່ວກບັໂຄງລາ່ງພ້ືນ 
ຖານໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມອງີຕາມສນູຄວບ
ຄຸມ້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັໄພພິບດັປະຕລູະບາຍນ ໍາ້ລ ົນ້ທີນາໍ 
ສະເໜີມານ ັນ້ອາດຈະບ່ໍໄດຖ້ກືຕິດ ັງ້ຢູໃ່ນທກຸເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີມ ີ

ການຄດັຈອ້ນບນັຫາທາງດາ້ນສິ່ ງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ຂອງມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມອື່ ນໆ

ການຕດັແລວນ ໍາ້

ທາງເວັນ້ນ ໍາ້ (ການຕດັແລວນ ໍາ້) ໄດຖ້ກືນາໍສະເໜີເພ່ືອແກ ້
ໄຂບນັຫານ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີຍງັແກບ່ໍ້ໄດ ້ ໃນບອ່ນທ່ີຄວາມຄດົລຽ້ວ 
ຂອງສາຍແມນ່ ໍາ້ກ ໍ ທ່ີຢູຕ່ດິກບັສວນສາທາລະນະແຫງ່ທີ 2 
ເພ່ືອເພ່ີມປະລິມານການປ່ອຍນ ໍາ້ສງູຂືນ້ ໃນລະຫວາ່ງເຫດ 
ການນ ໍາ້ຖວ້ມ. ອງີຕາມກມົຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ໃນປະຈບຸນັ 
ນີແ້ມນ່ ຍງັບ່ໍທນັມກີານອອກແບບຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍເທ່ືອສາໍລບັ 
ໂຄງການລງົທຶນທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີມານ ັນ້ ແລະ ສິ່ ງນີໄ້ດເ້ຮັດ 
ໃຫມ້ກີານຈາໍກດັວຽກງານການຄດັຈອ້ນມາດຕະການ ຕ່ໍການ 
ປະເມນີຂະໜາດໃຫຍ ່ ທ່ີຕອ້ງການຄດິຄາໍເຫັນຈາກຜູຊ້ຽ່ວ 
ຊານ. ມນັໜາ້ຈະເປັນໄປໄດວ້າ່ການພດັທະນາທາງເວັນ້ນ ໍາ້ 
ອາດຈະກະຕຸນ້ ຕ່ໍນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກຈາໍນວນ 
ໜ່ຶງເພ່ືອໃຫມ້ກີານລງົທຶນ ເຊີ່ ງລວມມນີະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ 
ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເລກທີ OP 4.01,

ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໃສທາງທາໍມະຊາດເລກທ່ີ OP 
4.04 ແລະ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຍກົຍາ້ຍທ່ີຢູອ່າໄສແບບ 
ບ່ໍສະໝກັໃຈ ເລກທີ OP 4.12, ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັຄນົພ້ືນ 
ເມອືງ ເລກທີ OP 4.10 ຊຶ່ ງອາດຈະ  ຫືຼ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັ 
ການກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານລງົທຶນ.

ອງ່ເກບັນ ໍາ້ໃນເຂດຍອດນ ໍາ້

ໄດມ້ກີານພິຈາລະນາກຽ່ວກບັອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຍອດ 
ນ ໍາ້ເປັນມາດຕະການໜ່ຶງ ເພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນການເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມຢູ ່
ເມອືງໄຊ ໃນລະຫວາ່ງເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມ ເຖງິແມນ່ວາ່ ການ

ໍຄກູ ນັນ ໍາ້ / ຕາຝ່ງັແຄມນາ

ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ. ພະແນກຊບັພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຍງັບ່ໍທນັໝ ັນ້ໃຈວາ່ 
ຈະມຊີະນພິນັພືດ ແລະ ສດັທ່ີຫາຍາກ ຫືຼ ໄກຈ້ະສນູພນັ ຫືຼ 
ບ່ໍຢູໃ່ນສະຖານທ່ີສະເໜີໃຫມ້ກີານຕິດຕ ັງ້ປະຕິປິດ ເປີດນ ໍາ້ 
ແບບອດັຕະໂນມດັ (ຫືຼ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນ 
ແປງກະແສການຂອງແລວນ ໍາ້ຍອ້ນປະຕປິູດເປີດນ ໍາ້ແບບອດັ
ຕະໂນມດັດ ັງ່ກາ່ວ ຫືຼ ບ່ໍ) ບນັຫານີຕ້ອ້ງໄດມ້ກີານສກຶສາຂໍ ້
ມນູເພ່ີມຕື່ ມໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. ການສາ້ງພາບຈາໍລອງໄດສ້ະແດງ 
ໃຫເ້ຫັນວາ່ ປະຕປິູດເປີດນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມດັໜາ້ຈະບ່ໍ 
ເຮັດໃຫມ້ກີານຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແບບມປີະສດິທິພາບໄດ.້

ອງີຕາມກມົຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃນປະຈບຸນັນີ ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັ 
ມກີານອອກແບບຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍເທ່ືອສາໍລບັການລງົທຶນທ່ີໄດນ້າໍ 
ສະເໜີມາ ແລະ ສິ່ ງນີໄ້ດເ້ຮັດໃຫມ້ກີານຈາໍກດັວຽກງານ   
ການຄດັຈອ້ນຕ່ໍການປະເມນີຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ຕອ້ງການຄດິຄາໍ
ເຫັນຈາກຜູຊ້ຽ່ວຊານ. ອງີຕາມການອອກແບບປະເພດຂອງ 
ຄນັຄກູ ັນ້ນ ໍາ້, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກຈາໍນວນໜ່ຶງ 
ອາດຈະໄດນ້າໍໃຊ ້ ຫືຼ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການນາໍໃຊເ້ພ່ືອເປັນ 
ການກະຕຸນ້ການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ແວດລອ້ມ ກຽ່ວກບັໂຄງ 
ສາ້ງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ເປັນທ່ີຄາດ 
ການວາ່ ອທຸກົວທິະຍາຂອງນ ໍາ້ເທິງໜາ້ດນິຈະໄດມ້ກີານປ່ຽນ 
ເນື່ອງຈາກວາ່ ຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ແມນ່ເພ່ີມສງູຂືນ້ໃນ 
ຊວ່ງໄລຍະທ່ີມກີານໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ໃນລະດບັສງູສດຸຢູໃ່ນຫຼາຍ 
ເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດມ້ວີຽກສາ້ງຄກູ ັນ້ນ ໍາ້ ແລະ ຈະຕອ້ງ 
ໄດເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍພືດພນັໄມຈ້າໍນວນຫຼາຍ ອອກຈາກເຂດພ້ືນທ່ີ 
ແຄມນ ໍາ້ຕາມໄລຍະທາງ 8 ກມ ຂອງຄກູ ັນ້ນ ໍາ້. ການເຄື່ ອນ 
ຍາ້ຍພືດພນັໄມຈ້ະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສດັທ່ີບ່ໍມກີະດກູສນັຫຼງັຈາໍ
ນວນຫຼາຍ ແລະ ປະຊາກອນປາໃນທອ້ງຖິ່ ນ.
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ພາຍຫຼງັເຫດການ ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນຄາ່ທຽບຖານຂອງ 
ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ ເພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນໄພຂ ົ່ມຄູ ່ແລະ ສິ່ ງທ່ີ 
ເປັນອນັຕະລາຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜນົຂອງການ 
ປະເມນີຄວາມສຽ່ງຕ້ນົຕທໍາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ 
ຄມົແມນ່ໄດນ້າໍສະເໜີໄວ້ຢ່ໃູນ ຕາຕະລາງທ ີ6.3

ອອກແບບ, ການດ າໍເນນີງານ ແລະ ຈຸດທີ່ຕ ັງ້ຂອງອາ່ງເກບັ 
ນ ໍາ້ທີ່ມທີາ່ແຮງ ແມນ່ແນວຄວາມຄດິໃນໄລຍະນີ.້ ການຈ ໍາ 
ລອງພາບໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ແມນ່ອງີຕາມອາ່ງເກບັນ ໍາ້ໃນແມນ່ ໍາ້ຫນີ 
ຊຶ່ງໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ໃນລະຫວ່າງປ ີ 2001 ແລະ 2009 ໃນ 
ມນູຄາ່ປະມານ 4.625 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ມ ນັໜ້າຈະ 
ເປນັໄປໄດທີ່້ວ່າ ການພດັທະນາອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຈະກະຕ້ນຸນະ 
ໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກຈ ໍານວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫມ້ກີານລງົ 
ທນຶ ຊຶ່ງລວມມນີະໂຍບາຍກຽ່ວກ ບັການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ງ 
ແວດລອ້ມ ເລກທ ີ OP 4.01 ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢ່ອູາໄສທາງທ າໍ 
ຊາດ ເລກທ ີ OP 4.04. ການຍກົຍາ້ຍຖີ່ນທີ່ຢ່ອູາໃສ ເລກທີ 
OP 4.12 ແລະ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກ ບັຄນົພືນ້ເມອືງ ເລກທີ 
OP 4.10 ອາດຈະໄດຮ້ ັບການກະຕ້ນຸໃຫມ້ກີານລງົທນຶໂດຍ 
ຂືນ້ກ ບັສະຖານທີ່ຕ ັງ້ຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້. ການປະເມນີທາງດາ້ນ 
ສິ່ງແວດລອ້ມກຽ່ວກ ບັໂຄງລາ່ງພືນ້ຖານ ໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຂອງການກ ກັເກບັນ ໍາ້ໄວ້ ໃນອາ່ງເກບັ 
ຈະເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບນ ໍາ້ປຽ່ນແປງ. ຂະບວນການໄລອ່າ 
ກາດໝກັຈະສ່ງົຜນົກະທບົຕໍ່ການຂາດອາກາດຢ່ໃູນນ ໍາ້ນິງ້. 
ການແບງ່ເປນັຊ ັນ້ຢ່ໃູນອາ່ງຮ ບັນ ໍາ້ສາມາດເຮັດໃຫມ້  ີການປຽ່ນ 
ແປງອນຸຫະພມູພາຍໃນໂຄງສາ້ງຂອງນ ໍາ້ ແລະ ບນັຫານີຈ້ ໍາ 
ເປນັໄດຮ້ ັບການພຈິາ ລະນາໃນການປອ່ຍນ ໍາ້ອອກຈາກອາ່ງ 
ຮ ັບນ ໍາ້. ອາ່ງຮ ັບນ ໍາ້ອາດສ່ງົຜນົກະທບົຕໍ່ປະຊາກອນປາ່ທີ່ອ ບົ 
ພະຍ ບົຖິ່ນໃນເຂດພືນ້ທີ່ດ່ງັກາ່ວ ຍອ້ນມກີານປຽ່ນແປງອທຸກົ 
ວິທະຍາໃນນ ໍາ້ຢ່ເູທງິໜ້າດນິ ແລະ ລະບບົການໄຫຕຼາມທ າໍມະ 
ຊາດຂອງນ ໍາ້. ອາ່ງຮ ັບນ ໍາ້ຍ ງັສາມາດສະກ ດັກ ັນ້ການໄຫຕຼາມ 
ທ າໍມະຊາດຂອງຕະກອນ ແລະ ວ ັດສະດອຸນິຊວີ ັດຖທຸີສ່ະ 
ໜອງສານອາຫານທີສ່ າໍຄ ນັສ າໍລບັຫວ່ງໂສອ້າຫານ ຢ່ໃູນເຂດ 
ພືນ້ທີລຸ່ມ່ນ ໍາ້. 

ບນັຫາການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ່ງິແວດລ້ອມ ແລະ 
ສິ່ ງທ່ີພບົເຫນັ 

ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ມພີຽງແຕກ່ານປະເມນີສະພາບການປຽ່ນແປງ  
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ຍ້ອນການດໍາ 
ເນນີວຽກງານເພືອ່ຫຼ�ດຜອ່ນໄພນໍາ້ຖວ້ມ ທ່ີມທີາ່ແຮງເປນັໄປ 
ໄດ.້ ໄດມ້ກີານກາໍນດົຫາຼຍບນັຫາທາງດາ້ນສ່ງິແວດລອ້ມ 
ຄດື່ງັທ່ມີຜີນົສະທອ້ນເປນັທ່ຮີຽບຮ້ອຍແລວ້ ຕ່ສິໍ ່ງແວດລອ້ມ 
ຂອງເມອືງໄຊ, ບນັຫາເຫ່ົາຼນີຈ້ໍານວນໜ່ງຶອາດຈະເຮດັໃຫມ້ ີ
ຄວາມຮນຸແຮງເພ່ີມຂືນ້ ຍອ້ນການດາໍເນນີວຽກງານປ້ອງກນັ 
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານບໍລິຫານຈດັການດວ້ຍ 
ຄວາມລະມດັລະວງັ ເພ່ືອປ້ອງກນັບນັຫາໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. ບນັ 
ຫາຫຼກັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາໍລບັການຕິດຕ ັງ້ວຽກ ແລະ 
ມາດຕະການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມແມນ່ ໄດອ້ະທິບາຍໄວຢູ້ ່
ໃນ ຕາຕະລາງທີ 6.2.

ວທີິການນາໍໃຊກ້ອບໜາ້ວຽກໃນການປະເມນີ ແລະ ການຄຸມ້ 
ຄອງຄວາມສຽ່ງ ISO31000 ໄດຖ້ກືນາໍມາໃຊເ້ພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນ 
ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີເກດີຈາກການຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕິບດັມາດຕະການທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ. ວທີິການປະເມນີ 
ຄວາມສຽ່ງທ່ີມຄີນຸນະພາບ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊອ້ງີຕາມສດູຄດິໄລ ່
ຄວາມສຽ່ງ, ຄວາມສຽ່ງ = ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລາຍ x ການ 
ສາໍພດັ.

ການປະເມນີມາດຕະການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີສາໍຄນັ ແລະ
ຜນົກະທບົຕາ່ງໆ ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີການດວ້ຍການນາໍໃຊ ້
ກອບແຜນວຽກໃນການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທບົ ກອ່ນໜາ້ ແລະ

ຮບູຂາ້ງເທິິງ: ພາບລວມຂອງສາຍນ ໍາ້ຕາ່ງໆໃນເຂດພ້ືນທ່ີນອກເທດ 
ສະບານຂອງ ເມອືງໄຊ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

6.2 ມາດຕະການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະບນັຫາທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຕດິພນັ

ມາດຕະການປ້ອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ບນັຫາທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ
ແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້, ຄນັຄກູ ັນ້ນ ໍາ້ • ການຕກົຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຕາຝ ັ່ງໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ

• ສນູເສຍຄວາມສວຍງາມຂອງແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້
• ສຽງນອງນນັ ແລະ ການຊ ັນ່ສະເທືອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ແຮງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ເພ່ີມສງູຂືນ້ ແລະ ສະລາ້ງພ້ືນແມນ່ ໍາ້ 

ເຄື່ ອນກ ັນ້ນ ໍາ້ ແລະ ຝາຍນ ໍາ້ລ ົນ້ໃນຫວ້ຍນ ໍາ້ • ການຕກົຕະກອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ກດິຂວາງເສ້ັນທາງ ແລະ ການຍາ້ຍຖິ່ນຂອງປ່າ
• ການສະສມົຕະກອນ
• ອນຸຫະພມູໃນນ ໍາ້ຫຼ�ດລງົ/ເພ່ີມສງູຂືນ້
• ການສະໜອງສານອາຫານທ່ີຕກົຕະກອນໃນພ້ືນນ ໍາ້ຫຼ�ດລງົ
• ຂະບວນການຈະເລີນເຕບີໂຕ ແລະ ອາກາດຫຼ�ດລງົ
• ການສະສມົເສດຊາກສິ່ ງເສດເຫືຼອ

ປະຕນູ ໍາ້ລ ົນ້ ແລະ 
ປະຕປິູດເປີດນ ໍາ້ແບບອດັຕະໂນມດັ

• ການສະກດັກ ັນ້ເສ້ັນທາງຂອງປາ
• ການສະສມົເສດຊາກສິ່ ງເສດເຫືຼອ
• ເຮັດໃຫເ້ກດີໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢາ່ງຊບັພນັ
• ຄນຸນະພາບນ ໍາ້ບ່ໍດຢີູໃ່ນຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ຕວົເມອືງຍອ້ນບ່ໍໄດມ້ກີານເຈອືຈາງໃນລະຫວາ່ງນ ໍາ້ຖວ້ມ

ສວ່ນສາທາລະນະນ ໍາ້ຖວ້ມ • ການຕກົຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈອືນຕາຝ ັ່ງໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ສຽງນອງນນັ ແລະ ການສ ັນ່ສະເທືອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ມກີິ່ນເໝັນຈາກຕະກອນ, ຂີຕ້ມົ ແລະ ຊາກສິ່ ງເສດເຫືຼອພາຍຫຼງັນ ໍາ້ຖວ້ມ
• ກກັເກບັນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີມຄີນຸນະພາບບ່ໍດໄີວ ້ແລະ ການລະເຫີຍອາຍຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 

 ເຂດຫວງ ຫາ້ມ ແຄມ ນ ໍາ້ • ການຕກົຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຕາຝ ັ່ງໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ສນູເສຍຄວາມສວຍງານຕາມແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້
• ສຽງນອງນນັ ແລະ ການສ ັນ່ສະເທືອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ເພ່ີມຄວາມແຮງການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ແລະ ການກດັເຊາະພ້ືນນ ໍາ້ 

ທາງລດັ/ທາງເວັນ້ນ ໍາ້ ນ ໍາ້ກໍ • ສຽງນອງນນັ ແລະ ການຊ ັນ່ສະເທືອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ສນູເສຍຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໃສໃນແມນ່ ໍາ້ທ່ີຄດົລຽ້ວ
• ສນູເສຍຄວາມສວຍງານຕາມແຄມຕາຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້ທ່ີຄດົລຽ້ວ
• ເພ່ີມຄວາມໄວການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ສງູຂືນ້ ແລະ ການກດັເຊາະພ້ືນນ ໍາ້ 

ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຍອດນ ໍາ້ • ການຕກົຕະກອນໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ
• ກດິຂວາງເສ້ັນທາງ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ນຂອງປ່າ
• ການສະສມົຕະກອນ
• ອນຸຫະພມູໃນນ ໍາ້ຫຼ�ດລງົ/ເພ່ີມສງູຂືນ້
• ການສະໜອງສານອາຫານໃນຕະກອນພ້ືນນ ໍາ້ຫຼ�ດລງົ
• ຂະບວນການຈະເລີນເຕບີໂຕ ແລະ ອາກາດຫຼ�ດລງົ
• ສະສມົສາກເສດເຫືຼອ
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6.3 a) ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການດາໍເນນີວຽກງານຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ

ໄພຂ ົ່ມຄູທ່າງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຄາດຄະເນລະດັບຜົນກະທົບ 
ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນ

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຜົນກະທົບທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ

ການຕົກຕະກອນ ປານກາງ

• ການກ່ສໍາ້ງສ່ງິຄວບຄມຸນໍາ້ຈາກພະຍຝຸນົ
• ການຄວບຄມຸການນາໍໃຊດ້ນິປ່າໄມ ້ແລະ ດນີແຄມນ ໍາ້
• ການບໍ າບັດນໍ້ າເສຍຈາກພາຍຝຸນົ
• ການອອກແບບແນວດກັຕະກອນຢ່ໃູນສວນສາທາລະນະ

ຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທບົຂອງການສນູເສຍຖ່ນິ 
ທ່ຢີ່ອູາໄສ – LOW 

ຄຸນນະພາບນໍ້ າຫຼ�ດລົ ງ ຕ ່າໍ

• ການກ່ສໍ້າງແນວປ້ອງກັ ນພາຍຸຝົນ
• ການຄວບຄມຸການນາໍໃຊທ້່ດີນິປາ່ໄມ ້ແລະ ດນິແຄມແມນ່ໍາ້
• ການບາໍບດັນໍາ້ເນ່າົເສຍຈາກພະຍຝຸນົ
• ການອອກແບບແນວຕກັຕະກອນໃນສວ່ນສາທາລະນະນໍາ້ຖວ້ມ

ບນັຫາຄນຸນະພາບນໍາ້ທ່ວົໄປມຄີວາມສຽ່ງ 
ຕ່າໍທ່ຈີະໄດຮ້ັບຜນົກະທບົຈາກການດາໍເນນີ 
ວຽກງານປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ – ຕ່າໍ 

• ວິສະວະກາໍທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ທລໍະນເີຕກັນກິທ່ີ 
ເໝາະສມົ

• ການອອກແບບແນວກນັເຈ ່ອືນ ແລະ ເກາະປ້ອງກນັຕາຝ່ງັສງູ 
• ການຄຸມ້ຄອງເຂດພ້ືນທ່ີແຄມຊາຍຝ່ງັແມນ່ ໍາ້ 
• ຄວບຄຸມການວາງແຜນເພ່ອືສະກັ ດກັ້ ນການກ່ສໍ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ

ທ່ີບ່ໍຖກືຕ້ອງຢູ່ຕາມແຄມຝ່ັງແມ່ນ ໍາ້ 
• ການກ່ສໍ້າງແນວຄວບຄຸມພາຍຸຝົນ

ໂຄງສ້າງຢູ່ແຄມຕາຝ່ັງ ແລະ ຢູ່ໃນແມ່ນ ໍາ້ 
ທງັໝົດຕ້ອງໄດ້ມກີານປະເມີນການອອກ  
ແບບປ້ອງກັ ນນໍ້ າຖ້ວມ. ສ່ງິນີ້ຈະສ່ວຍສະ 
ກ ດັກັ້ ນບ່ໃໍຫ້ຕາຝ່ັງແມ່ນ ໍາ້ພັງລົ ງໄດ້ຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍ – ຕ່ໍາ

ການສູນເສຍເຂດພື້ນທ່ແີຄມຊາຍຝ່ັງ 
ແມ່ນ ໍາ້

ປານກາງ

• ການປູກທົດແທນພືດພັນໄມ້ຕາມແຄມຕາຝ່ງັແມນ່ໍາ້ໃນບອ່ນທ່ເີປນັໄປໄດ ້
• ການເກບັຮັກສາເຂດພືນ້ທ່ຢີ່ອູາໄສຂອງສດັໄວ້ທ່ວົທງັໝດົເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີດາໍ

ເນນີການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ
• ນ າໍໃຊເຂດພື ້ນທ່ຊີາຍຝ່ັງແມ່ນ ໍາ້ເພ່ອືປ້ອງກັ ນນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ຢັບຢັ້ງ

ຄວາມໄວ້ 

ການສູນເສຍເຂດພື້ນທ່ແີຄມຊາຍຝ່ັງແມ່ນ ໍາ້ 
ຈ ໍານວນໜ່ງຶ ແມ່ນບ່ສໍາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ 
ແຕ່ສາມາດຫຼ�ດຜ່ອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັ ບຕ່ໍາສຸດໄດ້ 
ແລະ ອານຸລັກໄວ້ດ້ວຍການວາງແຜນ    – 
ປານກາງ

ການສູນເສຍທ່ຢີູ່ອາໃສຂອງສັດນໍ້ າ ສູງ

• ການສາ້ງສ່ງິທດົແທນທ່ີຢ່ອູາໄສຂອງສດັນ ໍາ້ ໃນບອ່ນທ່ີເປັນໄປໄດ້
• ການເກບັຮກັສາ ການອອກແບບໜອງທາໍມະຊາດໄວທ້່ວົທງັໝດົເຂດພ້ືນທ່ີ

ດາໍເນນີການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ
• ການເກັບຮັ ກສາພດືພນັໄມໃ້ນພືນ້ທ່ຊີາຍຝ່ງັແຄມແມນ່ໍາ້ໄວ້
• ການເກບັຮັກສາຊາກເສດເຫຼອືໄມທ້່ເີປນັສານຕັງ້ຕົນ້ຢ່ໃູນແມນ່ໍາ້

ການສູນເສຍທ່ຢີ່ອູາໄສຂອງສດັນໍາ້ສາມາດ 
ຫຼ�ດຜອ່ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ໄດດ້ວ້ຍການ 
ອອກແບບວິສະວະກາໍທ່ດີໃີນ ທອ້ງຖ່ນິ 
– ປານກາງ, ໂດຍລວມ – ຕ່າໍ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ

ແຄມຕາຝ່ັງແມ່ນ ໍາ້ເຊາະເຈ່ອືນ ແລະ 
ພງັລົງ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

6.3 b) ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການດາໍເນນີວຽກງານຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ

ໄພຂ ົ່ມຄູທ່າງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຄາດຄະເນລະດບັຜນົກະທບົກ ່
ອນໜາ້ທ່ີຈະມກີານຫຼ�ດຜອ່ນ

ມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຫຼກັ ຜນົກະທບົທ່ີຕກົຄາ້ງ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ

ການສນູເສຍເສ້ັນທາງຂອງປາ ປານກາງ

• ສ້າງສິ່ງທົດແທນທ່ຢີູ່ອາໄສຂອງສັດ ນໍ້ າໃນບ່ອນທ່ເີປັນໄປໄດ້
• ການເກບັຮກັສາແບບໜອງນ ໍາ້ທາໍມະຊາດໄວ ້ທ ົ່ວທງັໝດົເຂດພ້ືນ

ທ່ີດາໍເນນີການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ
• ການອອກແບບທາງດາ້ນວສິະວະກາໍກຽ່ວກບັໂຄງສາ້ງເສ້ັນທາງຂອງ 

ປ່າຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມນີ ໍາ້ໄຫຼໄວຫຼາຍ ຫືຼ ແນວກ ັນ້ແບບໄຮໂດລິຼກ
• ການສາ້ງ “ໄລຍະທາງໃນການລອຍ” ແບບບ່ໍໄກລະຫວາ່ງເຂດສະ

ຫງວນ ແລະ ທ່ີຢູອ່າໄສ

ເສ້ັນທາງທຽວຂອງປ່າສາ ມາດຮກັສາໄວ ້
ດວ້ຍການອອກແບບວສິະວະກາໍທ່ີດ ີ- ຕ ໍາ່

ການສນູເສຍຄວາມສວຍງາມທາງທາໍ
ມະຊາດຕາມຊາຍຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້

ສງູ

• ການນາໍໃຊຕ້າຝ ັ່ງແບບອາເນດປະສ ົ່ງ /ມຄີວາມອອ່ນໄຫວ ແລະ
ການອອກແບບລະບບົໄຮໂດລິຼກ

• ການສມົທບົເອົາໂຄງສາ້ງປ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມ, ສະຖາປານດິທາງນ ໍາ້ 
ແລະ ການວາງແຜນຊຸມຊນົເຂ້ົາກນັ

• ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຂອງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ

ການສນູເສຍຄນຸຄາ່ຄວາມສວຍງານທາງ 
ທາໍມະຊາດຂອງແມນ່ ໍາ້ສາມາດຫຼ�ດຜອ່ນ 
ແລະ ປ້ອງກນັໄດດ້ວ້ຍການອອກແບບທາງ 
ວສິະວະກາໍທ່ີດ ີ– ປານກາງ

ຜນົກະທບົຕ່ໍຄນຸນະພາບນ ໍາ້ຈາກ 
ໂຄງສາ້ງທ່ີຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ 

ສງູ
ການປ່ຽນແປງຄນຸນະພາບ ນ ໍາ້ ສາມາດ 
ຫຼ�ດຜອ່ນໄດດ້ວ້ຍການອອກແບບວສິະວະ 
ກາໍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ພາຍຝຸນົທ່ີດ ີ – 
ປານກາງ

ຜນົກະທບົຂີຝ້ ຸນ່, ສຽງ ແລະ ການ 
ສ ັນ່ສະ ເທືອນ

ສງູ

• ການຄຸມ້ຄອງການຈາລະຈອນ

ຫລງັຈາກ ັນ້ ໄດມ້ກີານປະ 
ກາດໃຊລ້ະບຽບການຄວບຄມຸສຽງ ແລະ 
ຂີຝ້ ຸນ່ ໃນລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງ – ຕ ໍາ່

• ການອອກແບບໂຄງສາງກັກເກັບຢູໃນ ແລະ ຢູນອກແມ່ນໍ້າເພ່ືອຫຼ�ດ
ຜ່ອນຜົນສະທ້ອນທາງດ້ ້ານອຸນຫະ ພ່ ູມ ແລະ ອາກາດ່

• ການສ້າງພາບຈໍາລອງກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທ່ີປະສົມເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ຄຸນນະ ພາບນໍ້າຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາ

• ການອອກແບບຄອງລະບາຍນ ໍາ້ເພ່ືອປ້ອງກນັການກໍ່ຕວົຂອງຕະ
ກອນ ຫືຼ ນ ໍາ້ທ່ີມອີາກາດຕ ໍາ່

• ການຄຸມ້ຄອງໄລຍະກໍ່ສາ້ງແນວປ້ອງກນັພາຍຝຸນົ
• ການອອກແບບແນວກ ັນ້ການຕກົ ຕະກອນຢູໃ່ນສວນສາທາລະນະ

• ການຮກັສາສະຖານທ່ີກໍ່ສາ້ງໃຫປ້ຽກຊຸມ່ເພ່ືອຄວບຄມຸຂີຝ້ ຸນ່
• ນາໍໃຊຊ້ ົ່ວໂມງໃນການດາໍເນນີງານເພ່ືອປ້ອງກນັບນັຫາເລ່ືອງສຽງ

ນອງນ ັນ້
• ຄດັເລືອກພາຫະນະ ແລະ ລະບບົການກໍ່ສາ້ງສາໍລບັເຂດພ້ືນທ່ີອອ່ນ

ໄຫວຕ່ໍສຽງນອງນນັ 
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ທາ່ແຮງຂອງການລງົທຶນທ່ີຊວ່ຍໃນການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 07

ຜນົໄດຮ້ ັບຕາ່ງໆຂອງບນັດາມາດຕະການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະ 
ທບົຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງບນັດາການລງົທຶນທ່ີ ເປັນໂຄງ 
ສ້າງ ແລະ ບ່ເໍປັນໂຄງສ້າງທ່ີສະເໜີ ສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສຽ່ງໄພນ ້າໍຖວ້ມລວມກ ບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ້ ູ 
ມສີ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມໄດ້ການເປັນຂໍ້ມ ູນເປັນພື້ນ 
ຖານໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ. ການສ້າງແບບຈໍ າ 
ລອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ການປະເມນີຄວາມ 
ເສຍຫາຍໄດຖ້ກືພິຈາລະນາທງັຕົນ້ສະບບັ ແລະ ຮູບແບບ 
ຂອງມາດຕະການທ່ເີປັນໂຄງສ້າງທ່ສີະເຫນີໂດຍລັດ ຖະບານ. 
ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໄໍພນໍ້ າຖ້ວມທ່ບໍ່ີເປັນໂຄງ 
ສ້າງ, ປະກອບມີໂອກາດສໍ າລັບການວາງແຜນຕວົມອືງ, ລະ 
ບບົການເຕືອນໄພໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກໄພພິບັດ (DRM). ການປະເມີນຜົນດ້ານສ່ງິແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຄວາມສໍ າຄັນ 
ຕໍ່ການກໍ ານົ ດໃນໄລຍະກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລື ແມນ່ໄດພ້ິ 
ຈາລະນາ ເຂົາ້ໃນການວິເຄາະ.

ການວິເຄາະຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ ລວມເອົາການປະເມີນຜົນປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ຜນົເສຍຫາຍ ໂດຍກົ ງ ຕໍ່ກ ບັ ໂຄງການ 
ລງົທຶນຕ່າງໆ ໃນໄລຍະຮອບວຽນເກີດຊໍ້ າ RT2 (2 ປີ) 
ຈ ົນຮອດ RT100 (100 ປີ). ຄວາມຜິດດ່ຽງໃນແງ່ດີ (OB) 
60% ແລະ 30% ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າ ເພ່ອືພິຈາລະນາ 
ເຖິງຄວາມບ່ແໍນ່ນອນຕ່າງໆເຊ່ງິໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັ ບ 
ໂ ຄງການຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເບ້ືອງຕ ົນ້ ແລະ ກວມເອົາອດັຕາ 
ສ່ວນ 12% ແລະ 6% ໄດ້ຖືກນໍ າໃຊ້ ໃນໄລຍະຮອບວຽນ 
ເກີດຊໍ້ າ 20 ປີ. ການ ວິ ເຄາະ ອດັ ຕາ ສວ່ນ ຂອງ ຜນົ ໄດ-້ຜນົ ເສຍ, 
ມນູ ຄ່ າ ສດຸ ທິ ປະ ຈຸ ບນັ ແລະ ອດັ ຕາ ຜນົ ຕອບ ແທນ ການ ລງົ ທຶນ 
ທີ່ ຖກື ຈດັ ຕາມ ປະ ເພດ ງບົ ປະ ມານ ທີ່ ຈາໍ ກດັ ແລະ ງບົ ປະ ມານ 

ທ່ບີ່ຈໍໍາກດັ. ໃນຫວົຂໍນີ້ ້ຈະສະເໜີບດົສະຫຼ�ບຂອງການວິເຄາ ະ  
ຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ (BCA) ແລະ ການວິເຄາະທາງເລອືກ 
ຕາ່ງໆດວ້ຍຫາຼຍ ເງ່ອືນໄຂ (MCA) ຂອງທງັ 09 ການລງົ 
ທນຶແບບໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ ທ່ແີຕກຕາ່ງກນັທ່ໄີດ້ 
ຮັບການ ສາ້ງຂຶນ້ເພ່ອືການພຈິາລະນາຂອງຜ້ຕູດັສນິໃຈ. 
ການລງົທນື ທງັ 09 ທາງເລອືກແມນ່ມລີາຍລະອຽດດ່ງັ 
ລຸມ່ນີ:້ 

ທາງເລືອກທີ 1 (ໄລະຍະສ ັນ້ / ມຂ້ໍີຈາໍກດັດາ້ນງບົປະມານ): 
ການປ້ອງກນັຕາຝ່ງັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ພາກຂະຫຍາຍ 
ເທົ່ານ ັນ້. ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊນົ - ຕ່າໍ.

ທາງ ເລືອກ ທີ່ 1 (ໄລ ຍະ ສ ັນ້ / ມີ ຂ້ໍ ຈາໍ ກດັ ດານ ງບົ ປະ ມານ): 
ການ ປ້ອງ ກນັ ຕາ ຝ່ງັ / ການ ປບັ ປງຸ ແມ ່ ນ ໍາ້ ພາກ ຂະ ຫຍາຍ 
ເທົ່າ ນ ັນ້. ຄວາມ ເພິ່ງ ພໍ ໃຈ ຂອງ ຊຸມ ຊນົ - ຕ່າໍ.

ທາງເລືອກທີ 3 (ໄລະຍະສັ້ນ / ງົບປະມານເກີນ 1 ລ້ານໂດ 
ລາ ສະຫະລັດ): ການປ້ອງກັນຕາຝັ�ງ /ຂະຫຍາຍການປັບ ປຸງ 
ແມ່ນໍ�າພາກຂະຫາຍ + ການຕັດແລວນໍ�າກໍ. ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ 
ຊຸມຊົນ - ປານກາງ. 

ທາງເລືອກທີ 4 (ໄລະຍະສັ້ນ / ງົບປະມານເກີນ 1 ລ້ານໂດ 
ລາສະຫະລັດ): ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຖະບານ (ການປ້ອງກັນ / 
ເພີ່ມໜ້າວຽກປັບປຸງແມ່ນໍ�າ, ຄູກັນນໍ�າ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມ 
ນໍ�າແຫ່ງທີ 2. ຄວາມ ເພິ່ງ ພໍ ໃຈ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ - ສູງ.

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທາງເລືອກທີ 8 (ໄລະຍະຍາວ / ຢູໃ່ນຂອບເຂດຂອງ 
ງບົປະມານທ່ີມ ີ3 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ): 

ອ່າງເກັບນໍ້ າເທ່າົນັ້ ນ. ຄວາມເພ່ງິພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ - ປານ 
ກາງ. ອີງໃສ່ອ່າງເກັບນ້ໍາ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບອ່າງເກັບນ້ໍາຫີນທ່ີໃຊ້ 
ງບົປະມານໃນການກ່ສໍ້າງປະມານ 4.5 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລດັ.

ທາງເລືອກທີ 9 (ໄລະຍະກາງ / ງບົປະມານເກນີ 1.8 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ): ການສ້າງບູລິມະສິດຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
(ຄວາມເສຍຫາຍ T20 =0) + ທຸກໆທາງເລືອກ. ຄວາມ 
ພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ - ສູງ.

ກະທົບ (ເຊ່ນັ: ບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ), ຊຸມຊົນ ແລະ 
ບຸກຄົນ. ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຜນົເສຍຈາກການລົງທຶນ ໂດຍ 
ພື້ນຖານແມ່ນແນ່ໃສ່ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້ າຖ້ວມ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນທ່ຕີ ດັສິນໃຈ, ລວມທັງ ຊຸມຊົນທ່ມີບີ ດົບາດສໍ າຄັນທ່ີ 
ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້ າຖ້ວມ. ຜນົໄດ້ຮ ັບແມ່ນແນໃສ່ເພ່ອືເຮັດ 
ໃຫ້ໄດ້ຮ ັບຂໍ້ມູນທ່ສີ ມົທຽບກບັ ກ ນົໄກໃນການແບ່ງປັນຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ການຈັ ດສັນງົ ບປະມານຕ່າງໆເຊ່ງິເປັນສ່ວນໜ່ງຶ 
ໃນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້ າຖ້ວມຂອງເມືອງໄຊ ໂດຍ 
ລວມ.

ຄາ່ໃຊຈ້່າຍທີກ່ຽ່ວຂອ້ງໃນການປະຕບິດັມາດຕະການທ່ ີ ເປນັ 
ໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ເໍປນັໂຄງການທ່ໄີດຮ້ບັການປະເມນີໃນ 
ພາກທ ີ4 ແລະ 5 ແມນ່ສະຫຼ�ບໃນຕາຕາລາງ 7.1. ຄາ່ໃຊ ້
ຈ່າຍເຫ່ົາຼນີຖ້ກືນາໍໃຊເ້ປນັພືນ້ ຖານສາໍລບັການສາ້ງການວ ິ
ເຄາະຜນົໄດ - ຜນົເສຍ.

ການຄາໍນວນເບືອ້ງຕົນ້ ທ່ໄີດປ້ະເມນີ ສາໍລບັເມອືງໄຊ ແມນ່ 
ໄດປ້ະເມນີ ຈາກ 6,360 ຄວົເຮືອນ ທ່ຕີັງ້ຢ່ໃູນ 22 ບາ້ນ 

ການວິເຄາະຜົນໄດ້ - ຜົນເສຍ

ການວິເຄາະຜນົໄດ ້ - ຜນົເສຍ ຈາກການລງົທນຶແມນ່ໄດດ້າໍ 
ເນນີ ເຊິງ່ເປນັສວ່ນໜຶງ່ຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງໄພນ້າໍຖວ້ມ 
ຂອງແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ໄດກ້າ່ວເຖງິຈຸດປະສງົຕາ່ງໆ 
ຂອງການຄຸມ້ຄອງໄພນ້າໍຖວ້ມແບບຮອບດາ້ນ (IFM): ນັນ້ 
ແມນ່ ເພ່ອືຫຼ�ດຜອ່ນການສນູເສຍຊວີດິ, ຊວີິດການເປນັຢູ່ 
ແລະ ຊບັສນິຕາ່ງໆຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ໃນຂະນະທ່ເີປນັການ 
ເສມີຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດສດຸທ ິ ທ່ໄີດຈ້າກທ່ງົພຽງທ່ນີໍາ້ 
ມກັຖວ້ມ. ການລວມກນັຂອງໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ໂຄງ 
ການທ່ບີ່ເໍປນັໂຄງສາ້ງ ແມນ່ໄດສ້າ້ງຂືນ້ຈາກແບບຈໍາລອງ 
ໂຄງການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນໍາ້ຖວ້ມທ່ໄີດສ້າ້ງຂືນ້ ຕາມການສະເໜ ີ
ໂດຍລດັຖະບານລາວ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜດິຊອບຂອງຊມຸຊນົ ທ່ໄີດຈ້າກຫາຼຍໆຂະບວນການ 
ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ. ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງໄພ 
ນ ໍາ້ຖ້ວມຢູ່ເມືອງໄຊ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ເປັນບາງສ່ວນວ່າຈະຈັດ 
ສນັງົບປະມານ ໃນການຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີຕ່ໍສ ງັຄົມ; 
ຕາມທ່ີໄດ້ກໍ ານົດໄວ້ໂດຍພາກລັດ (ຂັ້ນສູນກາງ, ຂ ັນ້ພາກພ້ືນ 
ແລະ ຂ ັນ້ທອ້ງຖ່ນິ), ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ບັຜນົ  

7.1 ສະຫຼ�ບມນູຄາ່ຂອງໂຄງການທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ໍເປັນໂຄງສາ້ງ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢູເ່ມອືງໄຊ 

ໂຄງ ການ  ຫົວ ໜ່ວຍ  ຄວາມ ຍາວ  ມູນ ຄ່າ US$

ການລົງທຶນ ທີ່ ເປັນ ໂຄງ ສ້າງ ໂຄງ ການ ປ້ອງ ກັນ ຕາ ຝັ່ງ ເຈື່ອນ m 7,834 6,658,900
ຄູ ກັນ ນ້ຳ m 9,279 4,175,550
ປະ ຕ ູນ້ຳ ຈຳ ນວນ 26 208,000
ການ ປັບ ປຸບ ແມ ່ນ້ຳ m 2,000 300,000
ສວນ ສາ ທາ ລະ ນະ ຕາມ ແຄມ ນ້ຳ ຈຳ ນວນ 800,000

ການລົງທຶນ ທີ່ບໍ່ ເປັນ ໂຄງ ສ້າງ ການ ຈັດ ສັນ ເຂດ, ການ ວາງ 
ແຜນ, ການ ຂື້ນ ລະ ຫັນ ອາ ຄານ 

1,000,000

ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງ ການ 1,000,000
ລວມທັງໝົດ 14,142,450

ແຫຼງ່ ຂໍ ້ມນູ: ກະ ຊວງ ໂຍ ທາ ທິ ການ ແລະ ຂນົ ສ ົ່ງ ແລະ ກມົ ໂຍ ທາ ທາງ ນ ໍາ້ (2017)

ທາງເລືອກທີ 5 (ໄລະຍະສັ້ນ / ງົ ບປະມານເກີນ 1 ລ້ານ 

ໂດລາສະຫະລັດ): ການປອ້ງກນັຕາຝ່ງັ / ການຂະ 
ຫຍາຍໂຄງການປບັປງຸແມນ່ໍາ້ + ສວນສາທາລະນະແຫງ່ ທ່ີ 
2. ຄວາມເພ່ງິພໃໍຈຂອງຊມຸຊນົ - ປານກາງ.

ທາງເລືອກທີ 6 (ໄລະຍະກາງ / ງ ບົປະມານເກີນ 0.8 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ): ການປ້ອງກັ ນຕາຝ່ັງ / ຂະຫຍາຍ 
ການປັບປຸງແມ່ນ ໍາ້ + ສວນສາທາລະນະແຄມນໍ້ າແຫ່ງທີ 2 
+
ການຕັດແລວນໍ້ າກໍ. ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ - ສູງ.

ທາງເລືອກທີ 7 (ໄລະຍະກາງ / ງົ ບປະມານເກີນ 1.8 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ): ການປ້ອງກັ ນຕາຝ່ັງ / ຂະຫຍາຍ 
ການປັບປຸງແມ່ນ ໍາ້ + ຄູກັ ນນໍ້ າ + ສວນສາທາລະນະແຄມ 
ນ ໍາ້ແຫ່ງທີ 2 + ການຕັດແລວນໍ້ າກໍ. ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງ 
ຊຸມຊົນ - ສູງ.

ການວິເຄາະຜົນໄດ້ - ຜົນເສຍ

ການວິເຄາະຜນົໄດ ້- ຜນົເສຍ ຈາການລງົທນຶແມນ່ໄດດ້າໍເນນີ
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ຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ (ປີ) ຄວາມເສຍຫາຍ 
(ລາ້ນໂດລາ)1

ຈາໍນວນປະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ການບໍລິການສາທາລະນະ, ໄຟຟ້າ, 

ການສກຶສາ (ລາ້ນໂດລາ)
2

ສິ່ ງປກຸສາ້ງຂອງປະຊາຊນົ 
ແລະ ການຂນົ: ເສ້ັນທາງ 
ແລະ ຂວົ (ລາ້ນໂດລາ) 2

ກະສກິາໍ 
(ລາ້ນໂດລາ) 2

2 5.7 2,200 0.15a 0.75 a 0.40 a

5 15.8 6,300 0.20 a 1.00 a 0.50 a

10 31.2 11,800 0.259b 1.50b 0.61b

20 49.7 13,600 0.28b 2.4b 1.15b

50 68.6 14,800 0.35 a 4.5 a 3.0 a

100 79.2 15,200 0.70 a 7.0 a 5.0 a

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍປີ 
(EAD)

10.9 3,500 0.97 0.43

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 1 ບົດລາຍງານທີ 2. 2 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (RT10=2013, RT20=2017), a: ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເສັ້ນຊື່ພຽງຢ່າງດຽວ; b 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ (ປີ) ການຫຼ�ດລງົໃນຄວາມເສຍຫາຍ 
ໃນຄ ັງ້ທ່ີ 1 (%)

ການຫຼ�ດລງົໃນຈາໍ 
ນວນປະຊາກອ 
ນທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະ 

ທບົ (%)

ການຫຼ�ດລງົໃນຈາໍ 
ນວນໂຮງຮຽນທ່ີ 
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

(ຈ/ນ)
2 96.2% 95.5% 0
5 90.0% 90.5% 2

10 85.8% 89.0% 8
20 86.1% 89.0% 18
50 44.8% 19.4% 20

100 29.7% 9.0% 21

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປີ 
(EAD)

76.6% 80.3% 2

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ບດົລາຍງານ 2 (ຂໍ ້6)

7.2 ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍປະຈາໍປີ ສາໍລບັ 6 ຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ ທ່ີໄດຄ້າດຄະເນ ສາໍລບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມອາ້ງອງີທຽບຖານ ຂອງເມອືງໄຊ 

7.3 ຄາດຄະເນ ການຫຼ�ດລງົຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ປະຊາກອນ, ໂຮງຮຽນ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼງັຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ທກຸໆ 
ມາດຕະການທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງ ລວມທງັ ການຕດັແລວນ ໍາ້

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງໄຊ ແລະ ຈໍານວນຄນົຕ່ຄໍວົເຮືອນ 
ສະເລຍ່ (5.52 ຄນົ).  ການຄາໍນວນຄວາມສາຍຫາຍສໍາລບັ 
ຮອບວຽນເກດີຊໍາ້ໃນຮອບ 2ປ,ີ 5ປ,ີ 10ປ,ີ 20ປ,ີ 50ປ ີແລະ 
100 ປ ີທ່ຖີກືນາໍໃຊເ້ພ່ອືຄດິໄລ ່ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີຄາດຄະເນ 
ໄວ້ໃນແຕລ່ະປຂີອງເຫດການນ້າໍຖວ້ ມໃນເດອືນສງິຫາ 2017 
ແມນ່ສະຫຼ�ບໃນຕາຕາລາງ 7.2. ຄາ່ເຫ່ົາຼນີເ້ປນັຄາ່ເລ່ມີຕົນ້ 
ຂອງມນູຄາ່ເສຍຫາຍທ່ໃີຊສ້າໍລບັການວິເຄາະຜນົໄດ ້ - ຜນົ 
ເສຍ ຂັນ້ຕ່ໄໍປ. 

ການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍສະສົມສໍາລບັຮູບແບບຂອງ
ໂຄງການນ້າໍຖວ້ມລວມມກີານຕດັແລວນໍາ້ກ ໍ ໃນຮອບວຽນ 
ເກດີຊໍາ້ທງັໝດົ ຖກືຄດິໄລໃ່ນການວເິຄາະຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ 
ຄັງ້ທາໍອດິ ແລະ ລາຍລະອຽດແມນ່ລະບໃຸນຕາຕາລາງ 7.3. 
ໃຫສ້ງັເກດວາ່ ການຫຼ�ດລງົປະມານ 40% ຂອງປະຊາກອນ 
ທ່ຖີກືກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໄດກ້າໍນດົ ເປນັເປ້າົຫມາຍຕ້ນົ 
ຕຂໍອງໂຄງການ. ເສັນ້ອຽງຈາກການເບ່ງິໃນແງດ່ ີ (optimism 
bias) ແມນ່ແນວໂນມ້ສາໍລບັຜ້ປູະເມນີ ແລະ ຜ້ມູສີວ່ນຮ່ວມ 
ຕດັສນິໃຈ ທ່ຈີະຄດິໃນແງບ່ວກໃນການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ດາ້ນ 
ມນູຄາ່ຂອງໂຄງການ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ 
ໃນການສມົທຽບ ຕ່ຄໍວາມມປີະສດິຕພິາບທ່ແີທຈ້ງິຂອງການ 
ຫຼ�ດລງົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ມນູຄາ່ຕາ່ງໆທ່ກີຽ່ວຂອ້ງ. ໂດຍ 
ທ່ວົໄປແລວ້, ເສັນ້ອຽງຈາກການເບ່ງິໃນແງດ່ ີ (optimism 
bias) 60% ແມນ່ ຖກືນາໍໃຊ ້ ສາໍລບັໂຄງການຕາ່ງໆໃນເວ 
ລາເບືອ້ງຕົນ້ ຂອງ ການພຈິາລະນາ (ເບ່ງິຕວົຢາ່ງ UK 
Environmental Agency 2017). ໃນເວລາທ່ໂີຄງການ 
ຢ່ໃູນໄລຍະອອກແບບລະອຽດ, ຕວົເລກ 30% ໂດຍທ່ວົໄປ 
ແມນ່ຖກືນາໍໃຊ.້ ການວິເຄາະຜນົໄດຜ້ນົເສຍທາງເລອືກຂອງ 
ໂຄງການຫດຼຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ສາໍລບັເມອືງໄຊໄດນ້າໍໃຊວ້ທີິ 
ການວເິຄາະຄວາມອອ່ນໄຫວໂດຍການປບັປ່ຽນຕວົປະສານເສ້ັນ

ອຽງຈາກການເບິງ່ໃນແງດ່ ີ (ເລ່ີມຈາກ 30 - 60%) ເພ ືອ່ 
ປະເມນີການສນູເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ ື ອາດເປນັ 
ໄປໄດນ້ອກຈາກມນູຄາ່ໂດຍກ ງົ ທີເ່ກດີຂືນ້ເນື່ອງຈາກໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມ.

ມນູຄາ່ຂອງອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດມຜີນົຕໍ ່ມນູຄາ່ ແລະ ຜນົປະຜນົປະ 
ໂຫຍດທ່ີຕິດພນັກບັຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງ ຕະຫຼອດເວລາ. 
ອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດເປັນຕວົແທນຂອງມນູຄາ່ຕ່ໍ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ (ແລະ 
ລະດບັຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດຄະເນ) ຈາກການງດົເວັນ້ຈາກ 
ການບໍລິໂພກປະຈບຸນັ, ໂດຍການເລ່ືອນການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມອອກໄປເປັນອະນາຄດົ. ມນູຄາ່ສດຸທິປະຈບຸນັ ຄາດຄະ 
ເນບດົສະເໜີໂຄງການ ໂດຍອງີຕາມ ອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດ 12 
ສວ່ນຮອ້ຍ, ຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງທະນາຄານໂລກເຊິ່ ງອດັຕາ 
ສວ່ນຫຼ�ດ ທ່ີໄດຄ້າໍນວນເປັນສອງເທ່ືອຂອງອດັຕາການເຕີບ 
ໂຕແຫງ່ຊາດ .
ສ າໍລບັຈຸດປະສງົດາ້ນການສມົທຽບ, ການວິເຄາະຜນົໄດຜ້ນົ 
ເສຍຂອງໂຄງການປອ້ງກນັໄພນໍາ້ຖວ້ມຢ່ເູມອືງໄຊ ໄດນ້າໍໃຊ ້
ວິທກີານປກົກະຕໃິນການເລອືກຂອບເຂດທ່ມີຄີວາມອອ່ນໄຫວ 
ທ່ພີະຍາຍາມຈະສະທ້ອນຕ່ ໍ ປະເພດຂອງທາງເລອືກຕາ່ງໆ 
ຂອງອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດທ່ເີໝາະສມົຕ່ສໍະພາບຂອງ ການລງົທນຶ. 
ອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດ 12% (ອງີຕາມທະນາຄານໂລກ) ແລະ 6% 
ແມນ່ໄດ ຖກືນາໍໃຊ ້ສາໍລບັຮອບວຽນເກດີຊໍາ້ 20 ປ.ີ

ຜນົໄດຮ້ ັບຕາ່ງໆ

ຂ ັນ້ຕອນທ າໍອດິໃນການສາ້ງທາງເລອືກ ຂອງການລງົທນຶ 
ແມນ່ການສາ້ງແບບຈໍາລອງ 04 ສະຖານະການສາໍລບັການ 
ລງົທຶນໂດຍອງີໃສກ່ານສະເໜີການລງົທຶນເບື້ອງຕ ົນ້ ຂອງລດັ 
ຖະບານ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 7-1) ແລະ   ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງ 

ຂອງຊມຸຊ ນົທ່ີໄດກ້ າໍນ ດົ ຢ່ໃູນໄລຍະຂອງການປກຶສາຫາລື 
ແລະ ກອງປະຊມຸຂອງຜ້ທີູ່ມສີວ່ນຮ່ວມ. ແບບຈ າໍລອງສະ 
ຖານະການຂອງການລງົທນຶທງັ 04 ມດີ່ງັນີ:້

ສະຖານະການຈ າໍລອງ 1 ຂອງ ປະເທດລາວ: ປະເມນີ 
ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈບຸ ນັ (NPV) ແລະ BCR ຈາກການ 
ຫຼ�ດລງົຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ສ າໍລບັໂຄງ 
ການທ່ີເປນັໂຄງສາ້ງເທົ່ານ ັນ້ເຊິ່ງລວມມ:ີ ໂຄງການປອ້ງກ ນັ 
ຕາຝ່ງັເຈື່ອນ, ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຄກູ ນັນ ໍາ້, ໂຄງການປບັປງຸແມ່ 
ນ ໍາ້, ໂຄງການສວນສາທາລະນະຕາມແຄມນ ໍາ້. ການກ າໍ 
ນ ດົເຂດ ແລະ ການວາງແຜນ ແມນ່ໄດສ້ ມົມດຸຂືນ້ເພ່ືອໃຫ້ 
ມຜີນົສະທອ້ນເທົ່າກ ບັ ສນູ  ຕ່ຄໍວາມເສຍຫາຍຈາກການ 
ຫຼ�ດລງົຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ.

ສະຖານະການຈ າໍລອງ 2 ຂອງປະເທດ ລາວ: ປະເມນີມນູ 
ຄາ່ສດຸທປິະຈຸບນັ (NPV) ແລະ BCR ຈາກໂຄງການທ່ ີ
ເປນັໂຄງສາ້ງ ຂອງທາງເລອືກທ ີ 1 ບວກກບັການຫຼ�ດລງົ 
ທີ ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການທ່ບີ່ເໍປນັໂຄງສາ້ງ (ເຊ່ງິລວມມ:ີ 
ການວາງແຜນຕວົເມອືງ, ການຈັດສນັເຂດ ເພ່ອືປອ້ງກນັ 
ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການບງັຄບັໃຊຂ້ໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ). ໂຄງ 
ການທ່ບີ່ເໍປນັໂຄງສາ້ງແມນ່ໄດສ້ມົມດຸຂືນ້ ເພ່ອືໃຫມີ້ການ 
ຫຼ�ດລງົໃນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມເພ່ມີຕ່ມືເຖງິ10%.

ສະຖານະການຈາໍລອງ 3 ຂອງປະເທດ ລາວ: ປະເມນີມນູ 
ຄາ່ສດຸທປິະຈຸບນັ (NPV) ແລະ BCR ຈາກໂຄງການທ່ ີ
ເປນັໂຄງສາ້ງ ຂອງທາງເລອືກທ ີ 2. ງບົປະມານມານ 
ເບືອ້ງຕົນ້ ທ່ຖີກືກາໍນດົໄວ້ສາໍລບັ ປະຕລູະບາຍນໍາ້ ແມນ່ໄດ 
ຖກືກາໍນດົຄນືໃໝ ່   ເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕືອນໄພລວ່ງໜາ້
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ຂໍມ້ນູທຽບຖານ ສະຖານະການຈາໍລອງ 1 
ຂອງ ປະເທດລາວ: 
ເປັນໂຄງສາ້ງ

ສະຖານະການຈາໍລອງ 2 ຂອງ 
ປະເທດລາວ + ການຈດັສນັເຂດ 
ແລະ ການວາງແຜນ (a)

ສະຖານະການຈາໍລອງ 3 ຂອງ 
ປະເທດລາວ + 
ລະບບົເຕອືນໄພລວາ່ງໜາ້

ສະຖານະການຈາໍລອງ  4+

ທອ່ງທຽ່ວ a

ການຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC metric) ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 12%, OP 60% (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະຈຸບັນ (PV damages) 122 80.42 73.50 66.59 66.59

ການສູນເສຍ ທີ່ຖືກຫຼີກເວັ້ນ (Avoided losses) 41.69 48.61 55.52 55.52

ມູນຄ່າສຸດທິປະຈຸບັນ (NPV) 22.4 29.3 36.2 38.1

ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) 2.16 2.52 2.88 3.19

ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ IRR (NPV =0) 48% 58% 70% 82%

ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 12%, OP 30% (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)  
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະຈຸບັນ (PV damages) 122 80.42 73.50 66.59 66.59

ການສູນເສຍ ທີ່ຖືກຫຼີກເວັ້ນ (Avoided losses) 41.69 48.61 55.52 55.52

ມູນຄ່າສຸດທິປະຈຸບັນ (NPV) 26.0 32.9 39.8 41.5

ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) 2.66 3.10 3.54 3.95

ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ IRR (NPV =0) 82% 120% 148% 168%

ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 6%, OP 30% (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)  Discount rate 6%, OP 60% (US$ m)

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະຈຸບັນ (PV damages) 211 153.71 140.47 127.27 127.27

ການສູນເສຍ ທີ່ຖືກຫຼີກເວັ້ນ (Avoided losses) 56.82 70.06 83.26 83.26

ມູນຄ່າສຸດທິປະຈຸບັນ (NPV) 36.2 49.5 62.7 65.0

ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) 2.76 3.40 4.04 4.56

ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ IRR (NPV =0) 48% 58% 70% 82%

ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 6%, OP 60% (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)  
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະຈຸບັນ (PV damages) 211 153.71 140.47 127.27 127.27

ການສູນເສຍ ທີ່ຖືກຫຼີກເວັ້ນ (Avoided losses) 56.82 70.06 83.26 83.26

ມູນຄ່າສຸດທິປະຈຸບັນ (NPV) 40.1 53.3 66.5 68.6

ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) 3.40 4.19 4.98 5.67

ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ IRR (NPV =0) 82% 120% 148% 168%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Earth Systems 2017

7.4 ສະຫຼ�ບທາງເລືອກຂອງການລງົທຶນຕາ່ງໆ: r= 6% and 12%; OB=30% ແລະ 60%. 

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ຮອບວຽນເກີດຊ້ຳ 
(ປີ)

ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 
(ໂດຍມີການຕັດແລວນ້ຳກໍ)

ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 
ໂດຍມີອ່າງເກັບນ້ຳ

ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 
ໂດຍມີອ່າງເກັບນ້ຳ ທຸກໆທາງເລືອກ

2 91.4% 94.6% 97% 100.0%
5 79.7% 86.4% 95% 100.0%

10 65.6% 74.4% 91% 100.0%
20 56.3% 65.9% 79% 100.0%
50 31.2% 44.5% 53% 96.5%

100 19.5% 28.7% 35% 92.9%

ຂອງຊມຸຊ ນົ (ສມຸໃສເ່ວລາໃນການຕອບໂຕທ້່ດີຂີືນ້ກວ່າເກ່າົ 
ເພ່ອືຫຼ�ດຜອ່ນມນູຄາ່ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ຊບັສນິ ແລະ ສິ່ ງ 
ຂອງທ່ີຢູໃ່ນເຮອືນ).

ສດຸທປິະຈບຸ ນັ (NPV) ແລະ BCR ຈາກໂຄງການທີ່ເປນັ 
ໂຄງສາ້ງ ຂອງທາງເລອືກທ ີ 3 ບວກກ ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ 
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ໄດຈ້າກ 
ສວນສາທາລະນະຕາມແຄມນ ໍາ້. ຜນົປະໂຫຍດຈາກການ 
ທອ່ງທຽ່ວແມນ່ໄດເ້ອາົເຂົາ້ໃນ ມນູຄາ່ທີ່ເປນັລບົ ແລະ ໄດຖ້ກື 
ປະເມນີຢາ່ງລະມ ດັລະວ ງັຕາມຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ຂອງ ໄພ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມໃນສວນສາທາ ລະນະຕາມແຄມນ ໍາ້= $16,000 
(20% ຮອບວຽນຕໍ່ປ ີ ອງີຕາມການປະເມນີຂອງທະນາຄານ 
ໂລກ) + ຕວົຄນູ 2.7 (ຜນົສະທອ້ນທາງອອ້ມ ແລະ ຕາມ 
ການກ າໍນ ດົ: WTTO 2015);  ໂດຍມອີ ດັຕາການເຕບີ 
ໂຕທີ່ 5.7% ຕໍ່ປ.ີ
ການປະເມນີມນູຄາ່ປະຈບຸ ນັ, ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈບຸ ນັ ແລະ 
ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ ທີມ່ອີ ດັຕາສວ່ນຫຼ�ດທີ ່ 6% ແລະ 
12%(r) ແລະ ເສັນ້ອຽງ ຈາກການເບິ່ງໃນແງ ດີ່ (optimism 
bias) ເທົ່າກ ບັ 30% ແລະ 60% ສ າໍລບັແບບຈ ໍາ 
ລອງສະຖານະການທ ີ4 ໃນ ຕາຕາລາງ 7 4. ເຊິ່ງສາມາດ 
ສງັເກດເຫນັວ່າ ມນູຄາ່ 60% ຂອງເສັນ້ອຽງຈາກການເບິງ່ 
ໃນແງດ່ ີ(optimism bias) ເພ່ີມມນູຄາ່ທ່ີໄດປ້ະເມນີ 7.81

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຈາກນັ້ ນ, ຈຸດປະສງົຂອງການຄຸມ້ 
ຄອງໂຄງການ ແມນ່ເພ່ອືຫຼ�ດຜອ່ນອດັຕາເງນິເຟີທ້່ຖີກືກາໍນດົ 
ເພ່ອືແກໄ້ຂການ ເພ່ມີຂືນ້ຂອງມນູຄາ່ທ່ອີາດເປນັໄປໄດ ້ ແລະ 
ໂດຍຫຼກັການແລວ້ ແມນ່ຫຼ�ດຜອ່ນມນູຄາ່ເພ່ມີຕ່ມື ລງົເຖງິ 0. 
ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ເສັນ້ອຽງຈາກການເບ່ງິໃນແງດ່ີ 
(optimism bias) ຈະຫຼ�ດລງົເຖງິ 30% ເມ່ອືລາຍລະອຽດ 
ຂອງການອອກແບບໄດຖ້ກືປບັປງຸ ແລະ ໄດມ້ກີານຄດິໄລ ່
ມນູຄາ່ທງັໝດົແລວ້. ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈຸບນັ ແລະ ອດັຕາສວ່ນ 
ຜນົໄດຜ້ນົເສຍ ແມນ່ເປນັບວກສາໍລບັທກຸໆທາງເລອືກຂອງ 
ການລງົທນຶໃນທກຸໆອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດ ແລະ ທາງເລອືກຂອງ 
ເສັນ້ອຽງຈາກການເບ່ງິໃນແງດ່ ີ (optimism bias). ການພ ິ
ຈາລະນາ ສາໍລບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວເພ່ມີຕ່ມື 
(ຖກືປອ້ນ ເຂົາ້ເປນັມນູຄາ່ລບົ) ຖກືກາໍນດົຕ່ສໍວນສາທາ 
ລະນະຕາມແຄມນໍາ້ແມນ່ມອີດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ ສງູສດຸ. 
ອດັຕາ ຜນົຕອບແທນພາຍໃນ ເລ່ມີຈາກ 46% - 168% 
ໃນ ທກຸໆທາງເລອືກຂອງໂຄງການ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມ 
ອອ່ນໄຫວ.

ກນັຕາຝ່ງັ ແລະການປບັປງຸແມນ່ໍາ້ທີ ່ມຄີວາມຍາວເຖງິ 12 
ກໂິລແມດັສມົທຽບກບັຄວາມຍາວເບືອ້ງຕົນ້ 7.83 ກໂິລ ແມດັ 
ແລະ ການກ່ສໍາ້ງອາ່ງເກບັນໍາ້ໃນເຂດຕອນເທງິ. ມນູຄາ່ລວມ 
(ຈາກການນາໍໃຊອ້ດັຕາສວ່ນ ຕໍ ່ແມດັ ເບືອ້ງ ຕົນ້) ຈາກ 
ການຂະຫຍາຍເທົ ່າກບັ 12 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ື ເທ່າົ 
ກບັທງັໝດົຂອງງບົປະມານທ່ສີະເໜີເພ່ອື ຫຼ�ດຜອ່ນໄພນໍາ້ 
ຖວ້ມຢູ່່ເມອືງໄຊ. ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈຸບນັ ແລະ ອດັຕາສວ່ນ 
ຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ ແມນ່ໄດຄ້າໍນວນໂດຍການນາໍໃຊ ມນູຄາ່ 
ຂອງການຫຼ�ດລງົຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ສາໍລບັການຂະຫຍາຍ 
ແມນ່ໍາ້ (ໂດຍມ ີ ແລະ ປດັສະຈາກ) ການຕດັແລວ ນໍາ້ກ,ໍ 
ອາ່ງເກບັນໍາ້ເທ່າົນັນ້ ແລະ ທງັໝດົຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງ 
ໄພນໍາ້ຖວ້ມທ່ໄີດເ້ຮັດແບບຈໍາລອງ ໃນການສກຶສານີ ້ (ເບິ ່ງ 
ບດົລາຍງານ 2).

ດວ້ຍອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດ 12%, ເສັນ້ອຽງ ຈາກການເບິ່ງໃນແງ ່
ດ ີ (optimism bias) ເທ່າົກບັ 60% ແລະ ການສມົມດຸທ ິ
ຖານວ່າມກີານຫຼ�ດລງົ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍາ້ຖ້ວມ 
ເພ່ມີຕ່ມື 10% ຈາກໂຄງການວາງແຜນ, ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈ ຸ
ບນັ (NPV)  ແລະ ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍສາໍລບັ ການ 
ຂະຫຍາຍແມນ່ ໍາ້ພຽງຢ່າງດຽວ ແມນ່ໄດປ້ະເມນີມນູຄາ່ໄວທ້ີ 
54.6 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 3.72 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 
ລດັຕາມລາໍດບັ. ທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍແມນໍ່ ້າສາມາດ

ການປ້ອງກ ນັນ ໍາ້ຖວ້ມແບບອືນ່ ສ າໍຫັຼບເມອືງ ໄຊ 

ທາງເລືອກຂອງການລງົທຶນທີໄ່ດຮ້ ັບການປບັປງຸໃໝ ່ ໄດຖ້ກື  
ສາ້ງແບບຈໍາລອງຂືນ້ ລວມທງັການຂະຫຍາຍໂຄງການປອ້ງ 



ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດດາ້ນງບົປະມານທີ່ມີພຽງ 11.9 ລ້ານໂດ 
ລາສະຫະລັດ. ບົດສະເໜໂີຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກລັດຖະບານລາວ 
ແມ່ນ ຕດິພນັກັບມູນຄ່າສຸດທປີະຈຸບັນ (NPV) ແລະ ອດັຕາຜົນ 
ໄດຜ້ົນ ເສຍ (BC ratio) ທີ່ມີ 38.1 ແລະ 3.19 ຕາມລໍາດບັ. 
ທງັສອງ ທາງເລືອກ ໄດສ້ົມມຸດຕຖິານ ໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ 
ແລະ ລະບົບເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ແຕລ່ະໂຄງການ ແມ່ນ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ�າຖວ້ມໄດ ້10%, ເຊິ່ງເປັນ ນໍາສະເໜກີານ 
ລວມງບົປະມານ ທີ່ມີແບບາກັດ ສໍາລັບໂຄງການຄຸມ້ຄອງໄພນໍ�າຖວ້ມ 
ທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ.

ມູນຄ່າສຸດທປິະຈຸບັນ (NPV) ແລະ ອດັຕາຜົນໄດຜ້ົນເສຍ (BC 
ratio) ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍແມ່ນໍ�າ ແມ່ນໄດປ້ະມານໄວທ້ີ 51.8 
ແລະ 3.71 ໂດຍການ ລວມເອາົສວນສາທາລະນະຕາມແຄມ 
ນໍ�າເຂົ້າກັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ ແມ່ນໄດປ້ະເມີນໄວ ້
ສໍາລັບການທຽ່ວທຽ່ວ (ເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທນຶເຖງິ 
0.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ການລວມເອາົການຕດັແລວນໍ�າກໍ 
(ເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທນຶເຖງິ 1.0 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລດັ) ເພີ່ມມູນຄ່າສຸດທປິະຈຸບັນ (NPV) ເຖງິ 60.6 ແລະ 
ອດັຕາສ່ວນຜົນໄດຜ້ົນເສຍ (BC ratio) ເຖງິ 3.79. ການລວມ 
ກັນທງັການຕດັແລວນໍ�າກໍ ແລະ ສວນສາທາລະນະຕາມແຄມນໍ�າ 
ກໍຈ່ະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທນຶສູງເຖງິ 1.8 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລດັ ແລະ ຫຼດຸມູນຄ່າສຸດທປິະຈຸບັນ (NPV) ເຖງິ 59.7 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ອດັຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) ເຖງິ 
3.64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນ (Trade off) ສໍາລັບ 
ມນູຄ່າສຸດທປີະຈຸບັນແລະ ອດັຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງການປັບ 
ປງຸແມ່ນໍ�າພຽງແຕ່ສົມທຽບກັບບົດສະເໜ ີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ຂອງລັດ

ຖະບານ ແມນ່ການລະເວັນ້ ໂຄງການສວນສາທາລະນະຕາມ 
ແຕມນ ໍາ້ໃນຂອບການລງົທນຶ ແລະ ຕດິພນັກ ບັກ ບັນ ກັ 
ທຽ່ວທຽ່ວ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ທາງດາ້ນວ ັດທະນະທ າໍ. ມນູ 
ຄາ່ ຂອງການຕດັແລວນ ໍາ້ກ ໍ ແມນ່ໄດປ້ະເມນີໄວທີ່້ 1.0 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ທຽບກ ບັ 0.8 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
ສ າໍລບັ ໂຄງການສວນສາທາລະນະຕາມແຄມນ ໍາ້. ການທດົ 
ແທນການຕດັແລວນ ໍາ້ກ ໍ ດວ້ຍສວນສາທາລະນະຕາມແຄມ  
ນ ໍາ້ ບນັລຕຸາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຊມຸແຕວ່າ່ ມ ນັຈະເຮັດ 
ໃຫຫ້ຼ�ດຜອ່ນມນູຄາ່ສດຸທປິະຈບຸ ນັລງົເຫຼອື 13.5 ລາ້ນໂດລາ 
ສະຫະລດັ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ (BC ratio) 
ແມນ່ 3.72 ຫຼ ື ຫຼ�ດລງົປະມານ 17%. ທາງເລອືກຂອງ 
ການລງົທນຶສດຸທາ້ຍ ທີດ່ສ້ະເໜີແມນ່ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ໃນເຂດ 
ຕອນເທງິ ແລະ ການລງົທນຶລວມທງັໝດົ. ທາງເລອືກດ່ງັ 
ກາ່ວນີຄ້ າໍນວນ ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈບຸ ນັ (NPV) ແລະ ອດັ 
ຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ (BC ratios) ສ າໍລບັຄວາມເສຍ 
ຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທີ່ຫຼ�ດລງົລວມເຂົາ້ກ ນັຄ:ື ໂຄງການ 
ປບັປງຸແມນ່ ໍາ້, ຄກູ ນັນ ໍາ້, ການຕດັແລວນ ໍາ້ກ,ໍ ສວນສາທາ 
ລະນະ ແລະ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ໃນເຂດຕອນເທງິ. ທາງເລອືກດ່ງັ 
ກາ່ວນີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສຽ່ງ ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີ 
ກ າໍລງັກາ້ວເຂົາ້ຫາ 0 ສ າໍລບັຮອບວຽນເກດີຊ ໍາ້ 20 ປ.ີ 
ມນູຄາ່ຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ແມນ່ ໄດປ້ະເມນີໄວທີ້ ່ 9 ລາ້ນ ໂດ 
ລາສະຫະລດັ ໂດຍອງີ ຕາມ ມນູຄາ່ການກ່ສໍາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ 
ນ ໍາ້ຫີນທ່ີຫາກ່ສໍາໍເລັດ ເມ ່ອືບ່ໍດນັຜາ່ນມາ ໃນເມອືງໄຊ. ສາໍ 
ຄນັທ່ີສດຸ, ມນູຄາ່ດ່ງັ ກາ່ວ ແມນ່ເປັນການປະເມນີເມ ່ອືພ້ືນ 
ທ່ີສດຸລາ້ສດຸໄດຖ້ກືກາໍນດົ ແລະ ມນູຄາ່ສດຸທາ້ຍທ່ີອາດ ຈະ 
ປ່ຽນແປງ. ທາງເລືອກດ່ງັກາ່ວສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ທາງເລືອກ

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ເມື່ອບໍມ່ຂີໍຈ້ ໍາກ ດັທາງ 
ດາ້ນງ ບົປະມານ.

ດວ້ຍອດັຕາສວ່ນຫຼ�ດ 12%, OB ຂອງ 60% ແລະ 
ການສມົມດຸຕຖິານວ່າມຄີວາມ ເສຍຫາຍຫຼ�ດລງົ ຈາກໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມເພີ່ມຕື່ມ 10% ຈາກການລງົທນຶທີ່ເປນັການວາງແຜນ, 
ມນູຄາ່ສດຸທປິະຈບຸ ນັ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ 
ຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແມນ່ໄດຄ້ າໍນວນໄວ້ທີ່ 63.6 ລາ້ນ 
ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 3.5 ຕາມລ າໍດ ບັ.

ທາງເລືອກອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ພຽງຢາ່ງດຽວ (ມນູຄາ່ປະມານ 9 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) ແມນ່ມຄີວາມກຽ່ວພນັກບັມນູຄາ່ສດຸ 
ທິປະຈບຸນັ (NPV) 63.6 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 
ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ (BC ratio) 3.5 ລາ້ນໂດ 
ລາສະຫະລດັ. 
ການລວມເຂ້ົາກນັຂອງໂຄງການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ແລະ ຄກູນັນ ໍາ້ 
(ເຮັດໃຫມ້ກີານເພ່ີມຂືນ້ໃນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການລງົທຶນເຖງິ 13
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) ໄດປ່້ຽນແປງມນູຄາ່ສດຸທິປະຈບຸນັ 
(NPV) ແລະ ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ (BC ratio) 
ເຖງິ 58.9 ແລະ 2.16. ຜນົປະໂຫຍດຈາການທອ່ງທຽ່ວ 
ເພີມ່ຕື່ມ ຈາກສວນສາທາລະນະຕາມແຄມນ ໍາ້ ເພີມ່ມນູ 
ຄາ່ເຖງິ 0.8 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມນູຄາ່ສດຸທປິະ 
ຈຸບນັ (NPV) ແລະ ອດັຕາສວ່ນຜນົໄດຜ້ນົເສຍ (BC 
ratio) ແມນ່ໄດຄ້ າໍນວນໄວ້ທ ີ 58.3 ແລະ 2.14 
ຕາມລ າໍດ ບັ.
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ການວິເຄາະທາງເລອືກຕາ່ງໆ ດວ້ຍຫຼາຍເງືອ່ນໄຂ

ທາງເລືອກ 9 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຜ່ານການວິເຄາະດ້ວຍຫຼາຍ 
ເງ່ືອນໄຂ ເຊ່ິງລວມມີທັງຜົດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio), 
ຄາດຄະເນີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍປີ (EAD) ທ່ີມີການຫຼ�ດລົງ, ການເກີນ 
ດນຸງົບປະມານ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມັກຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ການຈັດລໍາດັບດ້ານສ່ິງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາຕາລາງ 7 5). 
ສໍາລັບອັດ ຕາສ່ວນ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ (BC ratio) ແລະ ຄາດຄະເນ 
ຄວາມເສຍ ຫາຍຕ່ໍປີ (EAD) ທ່ີມີການຫຼ�ດລົງ, ທາງເລືອກ ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ການຈັດລຽງສູງສຸດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນ 9 ແລະ ທາງເລືອກອ່ືນໆ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກ 9 ທ່ີມີ ໃນ ຮູບແບບ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຄະແນນສູງສຸດ.  ການ ເກີນງົບປະມານ 
ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຈາກ 9 ໂດຍມີ ທາງ ເລືອກຕ່ໍາສຸດດ້ານມູນຄ່າ 
ທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ 9, ເຊ່ິງ ເປັນ ການໃຫ້ຄະແນນມູນຄ່າສູງສຸດ 
ແມ່ນ 1 ແລະ ທາງ ເລືອກ ອ່ືນໆ ແມ່ນມີຂອບເຂດໃນລະຫວ່າງ 1 
- 9. ຄວາມເພິ່ງພໍ ໃຈນລະດັບສູງຂອງຊຸມຊົນ (ຄວາມສະດວກ 
ຂອງຊຸມຊົນໃນ ລະດັບສູງ ແລະ ການຫຼ�ດລົງຂອງໄພນໍາ້ຖ້ວມ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ) ໄດ້ຮັບຄະແນນ 9, ຄວາມພຶງພໍໃຈ ໃນລະດັບປານ 
ກາງ ໄດ້ຄະແນນ 6 (ທັງການຫຼ�ດລົງ ຂອງໄພນ້ໍາຖ້ວມ 
ໃນລະດັບສູງ ຫືຼຄວາມສະດວກຂອງຊຸມຊົນ) ແລະ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ 
ຂອງຊຸມຊົນໃນລະດັບຕ່ໍາ (ຄວາມສະດວກ ຂອງຊຸມຊົນ 
ໃນລະດັບຕ່ໍາ ແລະ ການ ຫຼ�ດຂອງຂອງໄພນ້ໍາຖ້ວມ ໃນລະດັບຕ່ໍາ) 
ໄດ້ຮັບຄະແນນ 3. ການຈັດລໍາດັບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
ສໍາລັບທາງເລືອກການລົງທຶນຕາມລໍາດັບແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສະ 
ເລ່ຍ 8 ອີງຕາມການຈັດລໍາດັບຂອງແຕ່ລະເງື່ອນໄຂຈາກ ການປະ

ເມນີ ຜນົ ກະ ທບົ ຕ່ ໍສ່ງິ ແວດ ລອ້ມ ແລະ ສງັ ຄມົ.

ຈາກການລວມກນັທກຸໆ ໂຄງການລງົທນຶ, ທາງເລອືກທີ 
8: ເຊິ່ ງມພີຽງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເທ່ົານ ັນ້, ມຄີະແນນລວມກນັ 
ສງູສດຸ, ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງຖກືຈດັລາໍດບັສງູສດຸ ຖກືຈດັລາໍດບັສງູ 
ສດຸທຽບທງັ 5 ມາດຕະການຫຄວາມສຽ່ງ ຈາກໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມ, ສວ່ນ ໃຫຍແ່ມນ່ເນື່ອງຈາກມກີານວເິຄາະຜນົໄດ ້
ຜນົເສຍສງູ ແລະ ຢູໃ່ນຂອບເຂດງບົປະມານ 3 ລາ້ນໂດ 
ລາສະຫະລດັ. ໝາຍເຫດ, ທາງເລືອກຂອງອາ່ງກບັນ ໍາ້ 
ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມບ່ໍແນນ່ອນໃນລະດບັສງູ, 
ເຮັດໃຫມ້ກີານຫຼ�ດລງົຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນໄລຍະສ ັນ້ໜອ້ຍ, 
ແລະ ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຕ້ີລາຄາເທ່ືອ. ທາງເລືອກ 
ທີ 6 (ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ພາກຂະຫຍາຍ+  
ສວນສາທາລະນະແຫງ່ທີ 2 + ການຕດັແລວນ ໍາ້ກ)ໍ ແມນ່ 
ໄດຖ້ກືຈດັລາໍດບັເປັນອນັດບັສງູຕ່ໍມາ ເຖງິແມນ່ວາ່ ມນັຈະ 
ກາຍງບົປະມານປະຈບຸນັເກອືບ 2 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
ທາງເລືອກທີ 3 (ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ 
ພາກຂະຫຍາຍ + ການຕດັແລວນ ໍາ້ກ)ໍ, ທາງເລືອກ ທີ 4 
(ບດົສະເໜີຂອງລດັຖະບານລາວ + ທາງລດັນ ໍາ້ກ)ໍ ແລະ 
ທາງເລືອກທີ 5 (ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ 
ພາກຂະຫຍາຍ + ສວນສາທາລະນະ) ແມນ່ຖກືຈດັອນັດບັ 
ສງູຖດັຕ່ໍມາ. ທາງເລືອກທີ 9 (ທກຸໆ ທາງເລືອກລວມ 
ເຂ້ົາກນັ) ແມນ່ຖກືຈດັອນັດບັຕ ໍາ່ສດຸ ຂອງທາງເລືອກ 
ໂຄງການ 9 ທາງເລືອກ, ສວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ຍອ້ນວາ່ 
ມນັເກນີງບົປະມານຫຼາຍ.

ການສນົທະນາບນັດາຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັມາດຕະການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຈາກການສຶກສາຄ້ັງນ້ີຄືຄວາມຈໍາເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງ 
ນໍາເອົາຊຸມຊົນເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຄງການ 
ລົງທຶນທີ່ໂຄງສ້າງ ທີ່ຊ່ວຍໃນການຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທົບຢ່າງ 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປາຖະຫນາຂອງ 
ຊຸມຊົນດ້ວຍ. ຄວາມຈໍາເປັນນ້ີແມ່ນປັດໄຈເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວ 
ທາງ ສໍາລັບທາງເລືອກຂອງການລົງທຶນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະ 
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສໍາລັບເມືອງໄຊ.

ຄໍາແນະນໍາໄລຍະສ້ັນ (ສໍາລັບໂຄງການນ້ີ): ທາງເລືອກທີ 4 
ມີຄວາມເດັ່ນຊັດທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຂອງແມ່ນ້ໍາ / 
ການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງແມ່ນ້ໍາ ແລະ ວຽກງານຄູກັນນ້ໍາໃຫ້ດໍາ 
ເນີນງານ ຢູ່ພາຍໃຕ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການ.

ໃນທາງເລືອກຂອງການລົງທຶນໄລຍະສ້ັນ,  ທາງເລືອກທີ 3 
(ຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນແມ່ນ້ໍາ / ການປັບປຸງ + ການຕັດ 
ແລວນ້ໍາກໍ), ໄລຍະທີ 4  (ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານສະເໜີ + 
ການຕັດແລວນ້ໍາກໍ) ແລະ ທາງເລືອກທີ 5 (ຂະຫຍາຍການ 
ປ້ອງກັນແມ່ນ້ໍາ / ການປັບປຸງ + ສວນສາທາລະນະ) 
ຖືກຈັດໃນລໍາດັບສູງສຸດໃນການວິເຄາະແລວນ້ໍາກໍການຈັດອັນ 
ດັບສູງສຸດໃນການວິເຄາະຂ້ໍມູນແບບຫຼາຍເກນ. ທາງເລືອກ ທີ 
4 ແມ່ນທາງເລືອກມີຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນສູງທ່ີສຸດ ດັ່ງນ້ັນ 
ຈ່ຶງເປັນທາງເລືອກໄລຍະສ້ັນທ່ີຖືກແນະນໍາເຖິງ ແມ່ນວ່າ 
ທາງເລືອກທີ 5 ຈະເປັນທາງເລືອກຂອງການລົງ 
ທຶນໄລຍະສ້ັນທ່ີດີທ່ີສຸດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດໃນ 
ການຫລຸດຜ່ອນໄພນ້ໍາຖ້ວມ. ທັງສອງທາງເລືອກເປັນທາງ 
ເລືອກທ່ີມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍ
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* ບ່ອນທີ່ທາງເລືອກທີ່ເປັນໂຄງສ້າງຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ດ, ການຈັດລຽງລຳດັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນປານກາງ.
** ອີງໃສ່ອ່າງອ່າງເກັບນ້ຳ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ ອ່າງເກັບນ້ຳ ນ້ຳຫີນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 4.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

7.5 ການວເິຄາະທາງເລືອກຕາ່ງໆດວ້ຍຫຼາຍເງ ື່ອນໄຂ 

ທາງເລືອກໃນການລົງທຶນ ອດັສວ່ນຜນົ 
ໄດ້ -ຜົນເສຍ 

 ການຫຼ�ດລົງ 
ຂອງຄວາມ 
ເສຍຫາຍທ່ີ 
ຄາດຄະເນຕ່ປີໍ

 ການເກີນງົ ບ 
ປະມານ

 ຄວາມພຶງພໍໃຈ 
ຂອງຊຸມຊນົ

 ດ້ານສ່ງິແວດ 
ລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄົມ*

 ຄະແນນລວມ

 ທາງເລືອກທີ 1  ມ ີຂໍ ້ຈາໍ ກດັດາ້ນ ງບົປະມານ: ໂຄງການປ້ອງກນັ / 
ປບັປງຸແມ ່ນ ໍາ້ ພາກ ຂະ ຫຍາຍເທ່ົາ ນ ັນ້. ຄວາມພຶງພໍໃຈ ຂອງ ຊຸມຊນົ 
- ຕ ໍາ່

7 (3.72) 6 (61%) 7 3 6 29

ທາງເລືອກທີ 2 ບດົ ສະເໜີເບືອ້ງຕ ົນ້ ຈາກລດັຖະບານທ່ີ ມງີບົປະມານ  
ຈາໍ ກດັ. ຄວາມພຶງພໍໃຈ ຂອງ ຊຸມ ຊນົ - ປານກາງ 6 (3.19) 4 (41%) 7 6 5 28

ທາງເລືອກທີ 3 ໂຄງການປ້ອງກນັ / ປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ພາກຂະຫາຍ + 
ການຕດັແລວ ນ ໍາ້ ກ.ໍ ຄວາມມກັຂອງຊຸມຊນົ - ປານກາງ. ງບົປະມານ 
ເກນີ 1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

6 (2.99) 6 (69.2%) 6 6 6 30

ທາງເລືອກທີ 4 ໂຄງການທ່ີສະເໜີເບື້ອງຕ ົນ້ໂດຍລດັຖະບານບວກກບັ 
ການຕດັແລວ ນ ໍາ້ ກ.ໍ ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊນົ - ສງູ. 
ງບົປະມານເກນີ 1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

6 (2.99) 4 (48.6%) 6 9 5 30

ທາງເລືອກທີ 5 ໂຄງການ ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ ພາກ 
ຂະຫຍາຍ + ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້. ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊນົ 
- ປານກາງ. ງບົປະມານເກນີ 0.8 ລາ້ນ ໂດາສະຫະລດັ

7 (3.71) 6 (61%) 6 6 5 30

ທາງເລືອກທີ 6 ໂຄງການ ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມ ່ນ ໍາ້ພາກ 
ຂະຫຍາຍ + ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້ + ການຕດັແລວນ ໍາ້ ກ.ໍ 
ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊນົ - ສງູ. ງບົປະມານເກນີ 1.8 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

8 (3.79) 6 (69.2%) 4 9 5 32

ທາງເລືອກທີ 7 ໂຄງການ ການປ້ອງກນັ / ການປບັປງຸແມນ່ ໍາ້ + ຄ ູ
ກນັນ ໍາ້ +  ສວນສາທາລະນະແຄມນ ໍາ້ + ການຕດັແລວນ ໍາ້ ກ.ໍ 
ຄວາມພຶງພໍໃຈ ຂອງຊຸມຊນົ - ສງູ. ງບົປະມານເກນີ 5 ລາ້ນ ໂດລາ 
ສະຫະລດັ

6 (3.15) 7 (76.6%) 2 9 5 29

ທາງເລືອກທີ 8 ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເທ່ົານ ັນ້. ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງຊຸມຊນົ - 
ປານກາງ. ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມບ່ໍຮູ.້ ຢູໃ່ນຂອບເຂດງບົປະມານ 
ທ່ີມ ີ3 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ*

9 (4.53) 7 (79.4%) 9 6 5 36

ທາງເລືອກທີ 9  ການສາ້ງບລິູມະສດິຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ (ຄວາມເສຍ 
ຫາຍ T20 =0) +  ທກຸໆ ທາງເລືອກ. ຄວາມມກັຂອງຊຸມຊນົ - ສງູ. 
ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມນ່ບ່ໍຮູ.້ ງບົປະມານເກນີປະມານ 13 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

4 (2.14) 9 (98.7%) 1 9 5 28

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແຕກໍ່່ມຂີອບເຂດສາໍລບັການປະຕບິດັບາງ 
ສວ່ນຂອງທງັສອງທາງເລອືກ ເພ່ອືໃຊຈ້າ່ຍໃນວົງເງນິງບົປະມານຂອງ 
ໂຄງການໂດຍປາສະ ຈາກການຫຼດຸຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍແຕລ່ະປທີີ ່
ຄາດຄະເນໄວ ້ (EAD) ຢາ່ງຫວຼງຫາຼຍ. ຍກົຕວົຢາ່ງ, ວຽກງານປອ້ງ 
ກນັຝັງ່ເຈ່ອືນ ແມນ່ມຄີາ່ໃຊຈ້່າຍສງູໂດຍອງີໃສກ່ານນາໍໃຊວ້ັດຖ ຸ ໃນ 
ການກໍສ່າ້ງຮາກຖານຂອງໂຄງສາ້ງໃນພືນ້ນ້າໍ. ທາງເລອືກທ່ມີຕີົນ້ທນຶ 
ຕ່າໍເຊ່ນັ: ການແກໄ້ຂບນັຫາໂດຍການປກູພດື (ເຊ່ນັ: ຫຍາ້ແຝກ) 
ສາມາດນາໍໃຊເ້ປນັທາງເລອືກທ່ຫີນາ້ສນົໃຈ ແລະ ລາຄາຖກືກວ່າ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມຍາວ ຂອງໜ້າວຽກການປບັປງຸຄອງແມນ່້າໍ / 
ການປອ້ງກນັ ຕາຝ່ງັເຈ່ອືນ ມີສາໍຄນັຂອງສະຖານທ່ ີ ເພ່ອືເພ່ມີປະສດິ 
ທພິາບຂອງການລງົທນຶໃນໄລຍະຂອງການອອກຢາ່ງລາຍລະອຽດ. 
ເຊ່ນັດຽວກນັກບັ, ໜ້າວຽກຂອງຄກູນັນໍາ້ ກ່ສໍາມາດປບັປງຸໃຫດ້ຂີືນ້ 
ໂດຍການກາໍນດົບລູມິະສດິໃນບາງພືນ້ທ່ ີ ໂດຍອງີໃສກ່ານສາ້ງແບບ 
ຈາໍລອງ (ເບ່ງິບດົລາຍງານທ ີ2).

ຄາໍແນະນາໍໄລຍະກາງ (ສາໍລບັໂຄງການນີ)້: ການດ າໍເນນີງານເພ່ມີ 
ຂຶນ້ການປບັປງຸຄອງແມນ່້າໍ. ຖາ້ທາງເລອືກທ ີ 4 (ໂຄງການທ່ລີດັຖະ 
ບານສະເໜ ີ+ ການຕດັແລວນໍາ້ກ)ໍ ຖກືຈັດຕັງ້ປະຕບິດັໃນໂຄງການນີ,້ 
ຕາມຫຼກັການແກໄ້ຂ ໃນໄລຍະກາງແລວ້ຈະເປນັການເພ່ມີໜ້າວຽກຂອງ 
ການປບັປງຸຄອງແມນ່ໍາ້. ອງີຕາມການຄາດຄະເນໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການ 
ຂະຫຍາຍໜ້າວຽກການປບັປງຸຄອງແມນ່້າໍຈະມມີນູຄາ່ປະມານ 4 ລາ້ນ 
ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ເມ່ອືໃຊລ້ວມກບັທາງເລອືກທ ີ 4, ຈະສາມາດ 
ຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍແຕລ່ະປທີ່ຄີາດຄະເນໄວ ້ (EAD) ໄດປ້ະມານ 
76,6% ເມ່ອືທຽບໃສກ່ບັກລໍະນພີືນ້ຖານ (ອາ້ງອງີທາງເລອືກ 7).

ຄ າໍແນະນ າໍສ າໍລບັໄລຍະຍາວ: ການສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເພື່ອຫຼ�ດຜອ່ນນ ໍາ້ 
ຖວ້ມຄວາມອາດສາມາດຂອງອາ່ງເກບັນ ້າໍຕອນເທງິ ແມນ່ຈະໄດຮ້ ັບການ 
ກວດສອບຄນືໃນໄລຍະການອອກແບບຂອງໂຄງການ. ການສາ້ງແບບຈ ໍາ 
ລອງເບືອ້ງຕ ົນ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເພີ່ມຂືນ້ສອງອາ່ງທ່ີ 
ມຂີະໜາດເທົ່າກ ນັຂະໜາດຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຫນີ ໂດຍລວມຄ າໍແນະນ າໍ 
ຂອງການລງົທນຶໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ກາງເຂົາ້ກ ນັຈະສາມາດຊວ່ຍຫຼ�ດຜອ່ນ 
ຄວາມເສຍຫາຍແຕລ່ະປທີ່ີຄາດຄະເນໄວ ້ (EAD) ຫຼ�ດລງົປະມານ 98,7% 
ຕໍປ່.ີ 
ໂດຍອງີໃສຄ່າ່ໃຊຈ້ ່າຍທີ່ໃຊໃ້ນກໍ່ສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຫນີ ເຫັນວ່າຄາ່ໃຊ້ຈ ່າຍ 
ໃນການສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເພ່ີມອກີສອງແຫງ່ຈະມຄີາ່ໃຊຈ້ ່າຍປະມານ 9 ລາ້ນ 
ໂດລາສະຫະລດັ.
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ສະຫຼ�ບ

ຄວາມສ່ຽງໄພນ້ໍາຖ້ວມໄດ້ຖືກປະເມີນສໍາລັບ ເມືອງໄຊ,
ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກໍຍັງໄດ້ປະ
ເມີນການຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພນ້ໍາຖ້ວມ ສໍາລັບທາງເລືອກ 
ການອອກແບບໂຄງຮ່າງພ້ືນຖານຈໍານວນໜ່ືງ.

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 

ແບບຈ າໍລອງອທຸກົວິທະຍາ ແລະ ແບບຈ ໍາລອງແບບ 
ຊນົລະສາດໄດ້ ຖກືສາ້ງຂືນ້ບນົພືນ້ຖານຂອງຂໍມ້ນູທີມ່ ີ
ໃນຂ ງົເຂດ. ຄວາມຈ າໍກ ດັທາງດາ້ນຂໍມ້ນູທີມ່ ໄີດຖ້ກືພຈິາ 
ລະນາເປນັຂໍຈ້ ໍາກ ດັຂອງ ແບບຈ າໍລອງຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມ. ໂດຍທ່ວົໄປແມນ່ຂາດຂໍ້ມນູກຽ່ວກ ບັປະລມິານນ ໍາ້ຝນົ 
ເປນັແຕລ່ະຊ່ວົໂມງ, ສະຖານນີເກບັນ ໍາ້ຝນົທີຫຼ່າກຫາຼຍ, 
ສະພາບການປອ່ຍນ ໍາ້, ລາຍລະອຽດສະເພາະກຽ່ວກ ບັອາ່ງ 
ເກບັນ ໍາ້ ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້.

ເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມທີເ່ກດີຂືນ້ທີຖ່ເືປນັເຫດການສ າໍຄນັ ໄດແ້ກ່ 
ເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມປ ີ2008, 2013 ແລະ 2017. ການວ ິ 
ເຄາະໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ວິທກີານຫຼກັໃນການແກໄ້ຂ 
ບນັຫາສ າໍລບັການຫຼ�ດຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແມນ່ຕອ້ງໄດ້ 
ເພີມ່ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍນ ໍາ້ອອກຢ່ລູຸມ່ນ ໍາ້ກ ໍຊືງ່ 
ເປນັຈຸດບນັຈ ບົກ ນັຂອງສາມແມນ່ ໍາ້ຄ:ື ນ ໍາ້ກ,ໍ ນ ໍາ້ຫນີ ແລະ 
ນ ໍາ້ມາວ.  ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍນ ໍາ້ອອກ ຢ່ລູຸມ່ 
ນ ໍາ້ກໍ ທີເ່ປນັຈດຸບນັຈ ບົກ ນັແມນ່ຍ ງັຈ າໍກ ດັ, ເນືອ່ງຈາກນ ໍາ້ 

ຕອ້ງໄດໄ້ຫບຼຽດກ ນັຜາ່ນຊອ່ງແຄບຂອງ ແມນ່ ໍາ້ໃນເຂດຕວົ 
ເມອືງໄຊ. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ນ ໍາ້ໄຫຫຼາຼກປະກອບກ ບັນ ໍາ້ທີ່ໄຫ ຼ 
ເຂົາ້ມາສມົທບົ ຈາກນ ໍາ້ກໍ, ນ ໍາ້ຫີນ ແລະ ນ ໍາ້ມາວ ເຊ່ງິເກີນ  
ຂິດຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍນ ໍາ້ ແລະ ເປັນຜນົເຮັດໃຫ້ 
ເກດີນ ໍາ້ຖວ້ມ.

ການຄາດ ຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະຈ າໍປ ີໄດຄ້ດິໄລສ່ າໍລບັເຫດ 
ການປະຈບຸນັ ໂດຍປາສະຈາກເຫດການແຊກແຊງອ່ືນ (ໂດຍ 
ອງີໃສເ່ຫດການອາ້ງອງີ) ປະມານ 11 ລາ້ນ ໂດລາສະຫາ 
ລດັ/ປ ີ ສ າໍລບັທວົເຂດພືນ້ ທີີ່ . ການຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍ 
ປະຈ າໍປສີງູສດຸແມນ່ຢ່ເູຂດພາກຕາເວັນຕກົຂອງຕວົເມ ືອງ ຊ່ຶງ 
ໃກກ້ ບັຈຸດພບົກ ນັຂອງສາມແມນ່ ໍາ້ ໂດຍມນູຄາ່ຄວາມເສຍ 
ຫາຍໃນຂ ງົເຂດຫາຼຍກວ່າ 150,000 ໂດລາສະຫາລດັ/ປ/ີ 
ເຮັກຕາ ໂດຍມຄີວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຫາຼຍກວ່າ 
15,000 ຄນົ/km2. ມນູຄາ່ການຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະ 
ຈ ໍາປສີ າໍລບັເຂດທດິຕາເວັນອອກຂອງຕວົເມ ືອງໂດຍໄປນອ້ຍ 
ກວ່າ 100,000 ໂດລາສະຫາລດັ/ປ/ີເຮັກຕາ.

ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທີ່ລດັຖະບານແຫງ່ສປປລາວ ສະເໜີ 

ພວກເຮົາໄດວ້ເິຄາະ ຜນົກະທບົຂອງທກຸໆໂຄງການທາງດາ້ນ 
ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທີ່ສະເໜີໂດຍລດັຖະບານ ສປປ ລາວ. ການ 
ສະຫຼ �ບທີ່ສ າໍຄນັໃນການຫຼ �ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ໃນຂະໜາດພາກພ້ືນຂອງອາ່ງໂຕງ່ຊື່ ງເປັນທ່ີຕ ັງ້ຂອງເມອືງໄຊ 
ແມນ່ມາດຕະການຈາໍນວນໜ່ືງມປີະສດິທິຜນົຫຼາຍ (ການປບັ 
ປງຸແມນ່ ໍາ້ນ ໍາ້, ຄກູນັນ ໍາ້, ທາງລດັຂອງການໄຫຼຄດົຄຽ້ວ), ແຕ່

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ



63

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ມາດຕະການອື່ນແມນ່ບໍ່ມປີະສດິທຜິນົປານໃດ (ສວນສາທາ 
ລະນາແຄມນໍ�າ, ປະຕນູໍ�າ). ການຄດິໄລໄ່ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນໍ�າຖວ້ມທີ່ສ າໍຄນັສາມາດບນັ 
ລໄຸດໂ້ດຍການຈ ດັຕ້ງັປະຕບິ ດັທາງເລອືກຂອງໂຄງການ ທີ ່
ສະເໜີໂດຍລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ. ການຄດິໄລໄ່ດ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ການຫຼ�ດຜອ່ນການຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍ 
ປະຈ າໍປ ີ ແລະ ຈ ໍານວນປະຊາກອນທ່ີໄດຮ້ ັບຜນົກະທບົ 
ຈາກຄວາມສຽ່ງໄພນໍ�າຖວມ ໄດປ້ະມານ 50% ເມື່ອທກຸ 
ໂຄງການ ທ່ີສະເໜີໄດຖ້ກືປະຕບິດັຮ່ວມກ ນັ.

ການເພ່ີມປະສດິທິພາບສາໍລບັທາງເລືອກການອອກແບບໃນຕ່ໍ
ໜາ້.

ເພ່ືອຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພນໍ �າຖວ້ມໃນຕ່ໍໜາ້, ການອອກແບບ 
ໂຄງການທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງທ່ີດ ີ ທ່ີສດຸມໂີອກາດເກດີຂືນ້ນ ັນ້ 
ແມນ່ການເພ່ີມປະສດິຕິພາບໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ ການຄດິໄລຄ່ນື 
ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນໍ �າຖວ້ມ. ແທນທ່ີຈະປະເມນີຜນົກະທບົ 
ຂອງແຕລ່ະມາດຕະການໃນ ທກຸໆຮອບວຽນ, ການອອກ 
ແບບການແຊກແຊງ ແມນ່ໄດເ້ພ່ີມປະສດິຕິພາບຂືນ້ໂດຍການ 
ສາ້ງຮອບວຽນ 20 ປີ ໃນລະດບັປ້ອງກນັຂອງ ຕວົເມອືງ 
ເມອືງໄຊ. ຮອບວຽນ 20 ປີ ໃນລະດບັປ້ອງກນັແມນ່ເກດີ 
ຂືນ້ປະມານດຽວກນັກບັການປ່ອຍນໍ �າທ່ີສາມາດຮບັນໍ �າໄດຫຼ້າຍ
ທ່ີສດຸໂດຍຜາ່ນແມນ່ໍ �າໃນເຂດຕວົ ເມອືງໂດຍປາສະຈາກ 
ການຂະຫຍາຍຂອງແມນ່ ໍາ້ຢາ່ງຮນຸແຮງເຂ້ົາໃນ ໂຄງສາ້ງຂອງ 
ຕວົເມອືງ. ຕວົຢາ່ງ: ໂດຍປາສະຈາກການຍກົຍາ້ຍເຮອືນຊານ 
ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ.

ການປບັປງຸ ການອອກແບບໂຄງການການຫຼ�ດຜອ່ນນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ແລະ ປບັປງຸຄວາມຜນົເສຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມໃນເວ 
ລາຕ່ໍມາ ແລະ ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ວາ່ຄວາມສຽ່ງໄພນ ້າໍຖວ້ມສາມາດຫຸຼດຜອ່ນ ໄດຢ້າ່ງຈງິຈງັໃນ 
ເຂດຕວົເມອືງ ເມອືງໄຊ. ເມ ື່ອມກີານຈດັຕງັປະຕິບດັຮວ່ມ 
ກນັຂອງການປບັປງຸການໄຫຼຂອງນ ໍາ້, ທາງລດັຂອງການໄຫຼ 
ຄດົຄຽ້ວ ແລະ ວຽກງານຄກູນັນ ໍາ້, ຮອບວຽນນ ໍາ້ຖວ້ມ 20 ປີ 
ໃນເຂດຕວົເມອືງ ເມອືງໄຊ ສາມາດປ້ອງກນັໄດ ້ ແລະ ຜນົ 
ເສຍຫາຍລວມທງັໝດົ ການຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະຈາໍປີ) 
ຫຼ�ດລງົເຫືຼອປະມານ 8,3 ລາ້ນ ໂດລາສະຫາລດັ/ປີ (ປະມານ 
77%)

ວທີິການປະຕິບດັນີ,້ ໂດຍອງີຕາມເຫດຜນົຂອງ ລດັຖະບານ 
ສາໍລບັວຽກງານຄກູນັນ ໍາ້ຖວ້ມຂາ້ງດຽວ, ທ ົ່ງນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງຮອ່ມ 
ພແູມນ່ ໍາ້ (ພາກຕາເວັນຕກົຂອງໃຈກາງເມອືງ) ຈາໍເປັນໃນ 
ການໃຊງ້ານ ເປັນເຂດເກບັຮກັສານ ໍາ້. ການວເິຄາະລາຍລະ 
ອຽດລງົເລິກອາດຈະສາມາດຫຼ�ດຜອ່ນນ ໍາ້ຖວ້ມ ທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ຄວບຄມຸໄດ ້ ໃນເງ ື່ອນໄຂເພ່ີມການຄວບຄມຸນ ໍາ້ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາ 
ແລະ ເກບັກກັນ ໍາ້.
ນອກຈາກມາດຕະການເຫ່ົຼານີແ້ລວ້, ຜນົກະທບົທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ 
ຈາກອາ່ງເກບັນ ໍາ້ສມົມດຸ ໃນອາ່ງໂຕງ່ນ ໍາ້ກ ໍ ແລະ ນ ໍາ້ມາວ 
ທ່ີຫຼວດ. ຜນົຂອງແບບຈາໍລອງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ອາ່ງເກບັ 
ນ ໍາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະມຜີນົອນັໃຫຍຫຼ່ວງ ໃນການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນອນັຕະລາຍຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມ ຍອ້ນການຫຼ�ດຜອ່ນຈດຸສງູສດຸ 
ຂອງການປ່ອຍນ ໍາ້.

ເມ ື່ອທກຸທາງເລືອກການອອກແບບ, ລວມທງັອາ່ງເກບັນ ໍາ້ໄດ ້
ປະກອບເຂ້ົາເປັນໜ່ືງໂຄງການ, ຜນົຂອງແບບຈາໍລອງໄດສ້ະ 
ແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊຂອ້ນຂາ້ງ 
ສມົບນູຫຼ�ດລງົເປັນສນູ. ບ່ໍມກີານຈາໍລອງເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ຢູເ່ຂດຕວົເມອືງອກີສາໍລບັຮອບວຽນສງູເຖງີ 100 ປີ ແລະ 
ສາໍລບັນ ໍາ້ຖວ້ມໃນຮອບວຽນຕ ໍາ່ (2 ປີ ແລະ 5 ປີ) ແມນ່ຖກື 
ຈາໍກດັຢາ່ງສມົບນູແບບ.ຜນົເສຍຫາຍລວມທງັໝດົ (ການ 
ຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະຈາໍປີ) ຫຼ�ດລງົ 99% ຈະຕອ້ງໄດ ້
ມກີານເນັນ້ໜກັ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ການສະຫຼ�ບນີແ້ມນ່ 
ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູທອ້ງຖ່ີ່ ນ ແລະ ຂໍມ້ນູເປີດທ່ີມຂໍີຈ້າໍກດັຫຼາຍ. 
ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຈຶ່ງງເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ຄວນຫຼ�ດລງົກອ່ນ 
ທ່ີການອອກແບບລາຍລະອຽດລງົເລິກຈະເປັນໄປໄດ.້
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ໃຈກາງເມອືງ, ເພ່ືອເຕີມເຕັມການປ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມກບັ 
ທາງເລືອກຂອງທອ້ງຖິ່ ນກຽ່ວກບັປະຕນູ ໍາ້, ສວນສາທາລະ 
ແຄມນ ໍາ້, ການລະບາຍນ ໍາ້ໃນຕວົເມອືງ ແລະ 
ການຮກັສາຄວາມສະອາດຕາມແຄມນ ໍາ້.

2.

ໂຄງການທ່ີສະເໜີການອອກແບບໂຄງການນ ໍາ້ຖວ້ມ ກບັ 
ການກໍ່ສາ້ງທາງລດົໄຟໃນອະນາຄດົ ຢູທິ່ດຕາເວັນຕກົ 
ຂອງຕວົເມອືງ. ສາມາດຄດິໄດທ່ີ້ຈະອອກແບບທາງລດົ 
ໄຟໃນທາງທ່ີອາດຈະເປັນກາງຕ່ໍ ຄວາມສຽ່ງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ຫືຼ ອາດຈະເປັນສວ່ນໜ່ືງ ໃນການອອກແບບການປ້ອງ 
ກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຫຼ�ດ 
ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ.

ພວກເຮົາ ແນະນາໍໃຫສ້ບືຕ່ໍບດົສນົທະນາກຽ່ວກບັລະດບັການ 
ປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຄກືນັກບັທ່ີໄດປ້ະຕິບດັໃນການຝຶກອບົ 
ຮມົຂອງການສກຶສາໃນປະຈບຸນັ. ພາຍຫຼງັທ່ີໄດສ້າໍຫຼວດທກຸ 
ທາງເລືອກຂອງການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ເລືອກລະດບັ 
ການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມສາໍລບັ ແຕລ່ະເຂດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 
ທ່ີຢູພ່າຍໃນ ແລະ ນອກ ຕວົເມອືງ (ຕວົຢາ່ງ: ການຈດັສນັ 
ພ້ືນທ່ີ) ແມນ່ນະໂຍບາຍຕດັສນິໃຈ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນຂອງ 
ທາງເລືອກດາ້ນການເມອືງ.

ແບບຈາໍລອງໄຮໂດລິຼກໃນອະນາຄດົ

ແບບຈາໍລອງທ່ີຕດິຕັ້ງໃນປະຈບຸນັ ສາມາດຂະຫຍາຍການ 
ພະຍາກອນຝນົຕກົໃນທົ່ວໂລກ ຫືຼ ໃນຂງົເຂດ/ການພະຍາ 
ກອນຝນົຕກົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເພ່ືອກາ້ວໄປເຖງິລະບບົການພະ 
ຍາກອນນ ໍາ້ຖວ້ມສາໍລບັເຂດເມອືງໄຊ. ເມ ື່ອຂໍມ້ນູລະບບົລະ 
ບາຍຂະໜາດນອ້ຍໃນຕວົເມອືງໄດຖ້ກືສາ້ງໃຫມ້,ີ ຊື່ ງຂໍມ້ນູ 
ນີສ້າມາດເພ່ີມເຂ້ົາໃນຂອບວຽກຂອງ ແບບຈາໍລອງນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ທ່ີມແີລວ້, ຕວົຢາ່ງ: ຂໍມ້ນູປະລິມານນ ໍາ້ຝນົ (ເປັນຊ ົ່ວໂມງ), 
ລະດບັນ ໍາ້, ການປ່ອຍນ ໍາ້, ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມ, ຄວາມເລິກຂອງ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມເສັຍຫາຍ.

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການຕດິຕາມ

ພວກເຮົາປະສບົກບັບນັຫາຂາດຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັປະລິມານນ ໍາ້ 
ຝນົເປັນແຕລ່ະຊ ົ່ວໂມງ, ສະຖານນເີກບັນ ໍາ້ຝນົທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, 
ສະພາບການປ່ອຍນ ໍາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ລາຍລະອຽດອນັສະ 
ເພາະກຽ່ວກບັອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງອາ່ງ 
ເກບັນ ໍາ້. ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກປານໃດ, ມກີານ 
ສີນ້ເປືອງເວລາ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຂໍ້ມ້ນູເຫ່ົຼານີ,້ 
ພວກເຮົາຂໍແນະນາໍ ໃຫຕ້ິດຕ ັງ້ໂປແກຣມຕິດຕາມກວດກາ 
ເພ່ືອເລ່ີມສາ້ງຖານຂໍມ້ນູຂອງຊຸດແພັກເກດັຂໍມ້ນູເຫ່ົຼານີຊ້ື່ ງຈະ
ປະກອບຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການສກຶສາອທຸກົວທິະຍາໃນອາ 
ນາຄດົ. 

ຄາໍແນະນາໍ 

ລາຍລະອຽດທາງເລືອກການອອກແບບໃນຕ່ໍໜາ້

ໃນໄລຍະການກະກຽມລາຍລະອຽດການອອກແບບ, ພວກ 
ເຮົາແນະນາໍໃຫຜ້ນັຂະຫຍາຍຕື່ ມໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ ລາຍລະ 
ອຽດທາງເລືອກການອອກແບບທ່ີໄດພິ້ຈາລະນາ ໃນການສກຶ 
ສາໃນປະຈບຸນັ. ການປບັປງຸການໄຫຼຂອງນ ໍາ້, ສາ້ງທາງລດັ 
ຂອງການໄຫຼຄດົຄຽ້ວຂອງນ ໍາ້ກ ໍ ແລະ ວຽກງານຄກູນັນ ໍາ້ 
ແມນ່ບາດກາ້ວທາໍອດິຢາ່ງມໂີລຊກິໃນ ການກະກຽມສາໍລບັໄລ 
ຍະການອອກແບບລາຍລະອຽດ.  

ການສາໍຫຼວດຄ ັງ້ທາໍອດິຂອງ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ັງ້ປະຕິບດັອາ່ງ 
ເກບັຕ ົນ້ນ ໍາ້ສາໍລບັເກບັນ ໍາ້ຢູສ່າຍນ ໍາ້ກ ໍ ແລະ ນ ໍາ້ມາວ ໄດພິ້ 
ສດູວາ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ການວເິຄາະ 
ໃນປະຈບຸນັເປັນການວເິຄາະ ເບື້ຶອງຕ ົນ້, ພວກເຮົາແນະນາໍ 
ໃຫສ້ອບສວນຕື່ ມກຽ່ວກບັຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຄາໍນຶງເຖງິ
ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ເພ່ືອການກະກຽມສາໍລບັໄລຍະການອອກແບບ 
ລາຍລະອຽດ.  

ພາຍຫຼງັການລງົລາຍລະອຽດ ຈດັລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງ 
ການແຊກແຊງຂອງຂະໜາດອາ່ງໂຕງ່, ພວກເຮົາແນະນາໍ 
ໃຫຂ້ະຫຍາຍເຂ້ົາກຽ່ວກບັ: 

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ

1.

ເຂດຊານເມອືງ ທ່ີຢູທິ່ດຕາເວັນຕກົຂອງໃຈກາງເມອືງ 
ເພ່ືອເພ່ີມການປ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມ ສາໍລບັຮອບວຽນຕ ໍາ່ 
ກວາ່ໃນການຮວ່ມກນັກບັ ການຄວບຄມຸຮກັສາຮອບ 
ວຽນທ່ີສງູກວາ່. ຄກູນັນ ໍາ້ດາ້ນດຽວຢູທິ່ດຕາເວັນອອກ 
ຂອງແມນ່ ໍາ້ ທ່ີປ້ອງກນັໃຈກາງເມອືງສາມາດເຮັດໃຫ ້
ສມົບນູໄດດ້ວ້ຍຄກູນັນ ໍາ້ທ່ີຕ ໍາ່ກວາ່ ຢູທິ່ດຕາເວັນຕກົເພ່ືອ 
ປ້ອງກນັເຂດຊານເມອືງ ແລະ ທົ່ງນາສາໍລບັຮອບວຽນ 
ທ່ີຕ ໍາ່ທ່ີສດຸໂດຍ ປາສະສະຈາກການສນູເສຍຄວາມສາ 
ມາດໃນການເກບັຮກັສາສາໍລບັຮອບວຽນທ່ີສງູກວາ່.

3.
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ແບບຈາໍລອງຄວາມເສຍຫາຍ 

ການປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍໃນປະຈບຸນັ ແມນ່ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູ 
ທ່ີຈາໍກດັ ແລະ ການສມົມດຸຕິຖານຈາໍນວນໜ່ືງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈື່ງ 
ແນະນາໍໃຫເ້ກບັກາໍຕື່ ມຂໍມ້ນູເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ, ປະເພດ 
ຂໍມ້ນູຄວາມເສັຍຫາຍທ່ີມລີາຍລະອຽດຫຼາາຍກວາ່ເກົ່ າ ແລະ 
ການຄາດຄະເນທ່ີດຂີືນ້ກວາ່ເກົ່ າ ກຽ່ວກບັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີ 
ອາດເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ຍງັແນະນາໍໃຫສ້າ້ງການເຮັດວຽກ 
ຂອງທອ້ງຖິ່ ນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ໂດຍອງີໃສຂໍ່ມ້ນູທ່ີໄດປ້ະສບົ 
ພບົພ້ໍມາ, ປະສບົການຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ/ຫືຼ ການ 
ສງັເກດຄວາມເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມ. ນອກຈາກນ ັນ້, 
ເພ່ືອປບັປງຸການຄດິໄລຄ່ວາມເສັຍຫາຍທາງກງົ ແມນ່ແນະ 
ນາໍໃຫວ້ເິຄາະ ແລະ ປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍທາງອອ້ມເຊ່ັນ 
ດຽວກນັ.

ທາງເລືອກການລງົທືນກຽ່ວກບັໂຄງສາ້ງໃນໄລຍະສ ັນ້, 
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

ມກີານແນະນາໍວາ່ທາງເລືອກທີ 4 (ການສະເໜີຂອງລດັຖະ 
ບານ + ທາງລດັນ ໍາ້ກ)ໍ ໄດຖ້ກືພດັທະນາພາຍໃນໂຄງການນີ ້
ຊື່ ງສາມາດຫຼ�ດຜອ່ນ ການຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະຈາໍປີ 
ໄດເ້ຖງິ 50% ໂດຍອງີໃສແ່ບບຈາໍລອງໃນເບື້ອງຕ ົນ້ (ອງີ 
ໃສບ່ດົລາຍງານ 2). ການປບັປງຸການໄຫຼຂອງນ ໍາ້/ການ 
ປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງ ແລະ ວຽກງາານຄກູນັນ ໍາ້ພາຍໃນຊຸດແພັກ 
ເກດັຕອ້ງເຮັດໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ ເພ່ືອທ່ີຈະຫຼ�ດຜອ່ນ 

ລາຍຈາ່ຍ. ເນື່ອງຈາກວາ່ໃນໄລຍະກາງ, ການຂະຫຍາຍ 
ວຽກງານປບັປງຸການໄຫຼຂອງ ນ ໍາ້ແມນ່ສາມາດຫຼ�ດຜອ່ນການ 
ຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍປະຈາໍປີ ໃນຕ່ໍໜາ້ໄດປ້ະມານ 75% 
ທຽບໃສກ່ລໍະນພ້ືີນຖານທ່ີມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍເພ່ີມເຕີມປະມານ 4 
ລາ້ນ ໂດລາສະຫາລດັ.

ໃນໄລຍະຍາວ, ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ເພ່ີມເຕີມໃນຕ່ໍໜາ້ 2 ອາ່ງ (ທ່ີມ ີ
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍປະມານ 9 ລາ້ນ ໂດລາສະຫາລດັ) ຂອ້ນຂາ້ງຈະ 
ສາມາດກາໍຈດັເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມໃນເມອືງໄຊສາໍລບັເຫດການ 
1ຄ ັງ້ ໃນ 100 ປີ.
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ບດົແນະນໍ າສໍ າລັບແຜນການເຊ່ອືມໂຍງຄວາມສ່ຽງໄພພບິ ດັ 
ໃນຕົວເມືອງ 

09

ສາ້ງ, ເທດສະບານເມອືງໄດຖ້ກືວາງແຜນ ແລະ ແຜນ 
ພືນ້ທ່ລີະອຽດ/ການປະຕບິດັງານ). ການລວມການອອກ 
ແບບດັງ່ກາ່ວຕອ້ງເຮັດໃຫສ້າມາດປບັປ່ຽນໄດ ້ ແລະ 
ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານທບົທວນໃນແຕລ່ະໄລຍະ, ທາງ 
ເລືອກໃນການຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຕາມແຕລ່ະປະ 
ເພດ ແລະ ທາງເລືອກໃນການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ໃນເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ. ວຽກງານທງັໝດົດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງ 
ລວມເອົາກນົໄກຕາ່ງໆ ສາໍລບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ 
ມວນຊນົເຂ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນເພ່ືອຮບັປະກນັ
ວາ່ ການວາງແຜນສະທອ້ນຄວາມຄາດຫວງັຂອງມວນ 
ຊນົ ແລະ ວທີິການວາງແຜນໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິຄວາມ 
ຕອ້ງການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ;

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການໂຄງສາ້ງ ແລະ ບ່ໍມໂີຄງ 
ສາ້ງໃນເມອືງໄຊ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຫຼາຍໃນການປ້ອງກນັ 
ໃນຕ່ໍໜາ້ກຽ່ວກບັການສນູເສຍຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິໃນເມອືງ 
ໄຊ. ສະນ ັນ້, ທາງເລືອກຂອງບດົແນະນາໍຈື່ງໄດຮ້ບັການພດັ 
ທະນາເພ່ືອເປັນຕວົຊວ່ຍໃນການພດັທະນາແຜນການ ເຊື່ ອມ 
ໂຍງຄວາມສຽ່ງໄພພິບດັໃນຕວົເມອືງ ສາໍລບັຕວົເມອືງ:

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນລະບຽບການ 

ການສະໜບັສະໜນູຢາ່ງຈິ່ງຈງັ ສາໍລບັການວາງແຜນຕວົ 
ເມອືງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
ຈາກໄພພິບດັ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສດຸຕ່ໍຄວາມສາໍເລັດ 
ຂອງການສາ້ງແຜນ. ຍດຸທະສາດຕາ່ງໆສາໍລບັການສາ້ງ 
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນລະບຽບການພາຍໃນໂຄງການ 
ລວມມດີ ັງ່ນີ,້ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັພຽງເທ່ົານີ:້

•

•

ສາ້ງມາດຕະການການອອກແບບຕວົເມ ືອງ ເພືອ່ສະໜບັ
ສະໜູນການຈ ດັຕ ັງ້ປະຕບິ ດັການວາງແຜນ ຕວົເມ ືອງ
ແລະ ຄູ່ມກືານຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັ;
ລວມເອາົການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັ ແລະ
ການປກົປກັຮ ກັສາສິງ່ແວດລອ້ມເຂ້ົາໃນຂໍກ້າໍນດົການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິ, ລະຫດັອາຄານ ແລະ ມາດຕະການປກຸສາ້ງ
ເຮອືນ;
ການນາໍໃຊວ້ທີິການວາງແຜນລວມ 3 ຂ ັນ້ຕອນເຂ້ົາໃນ
ການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງຕວົເມອືງໃນອະນາຄດົ (ແຜນໂຄງ

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ

•

ສາ້ງແຜນຍອ່ຍສາໍລບັການປ້ອງກນັໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີ 
ສາໍຄນັໃນເຂດທ່ີນ ໍາ້ມກັຖວ້ມ ໃນເຂດຕວົເມອືງ;
ສາ້ງຄາໍແນະນາໍການປະມານຄວາມສຽ່ງຂອງຕວົເມອືງ 
ຢາ່ງລະອຽດ; ແລະ
ພດັທະນາພ້ືນທ່ີຈາກການຈດັສນັໃໝເ່ພ່ືອສະໜບັສະໜນູ 
ຄວາມສມົບນູຂອງແຜນລວມທງັການສາໍຫຼວດ ແລະ 
ການປກັຫຼກັໝາຍເຂດກນັຊນົ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ້
ເຂດຫວງຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານພດັທະນາ.

•

•

•
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ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງໄຊ

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ

ສະຖາບນັການວາງແຜນ ລວມທງັສະຖາບນັໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ແລະ ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕວົ 
ເມອືງ ໄດລ້ະບຄຸວາມຕອ້ງການສາໍລບັການສາ້ງຂດີຄວາມ 
ສາມາດໃນຫຼາຍໆດາ້ນ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການສາ້ງແຜນ 
ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ. ການເຝິກອບົຮມົຕາ່ງໆ 
ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ກບັໜວ່ຍງານຕາ່ງໆຂອງລດັຖະ 
ບານລາວ, ໜາ້ທ່ີໃນການຕດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ການເຝິກອບົຮມົ 
ແມນ່ລວມມ:ີ

•

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສາມາດຕາ້ນທານຕ່ໍໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງຊຸມຊນົ

ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການ ຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັຂ ັນ້ບາ້ນ 
(VDPCC’s) ໃນທົ່ວບາ້ນທ່ີເປັນບລິູມະສດິທ່ີມກັເກດີມ ີ
ນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢູເ່ມອືງໄຊ;

•

ການດາໍເນນີງານ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຄວາມສາມາດຕາ້ນ 
ທານກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ ການດາໍເນນີເພ່ືອສະໜບັສະ 
ໜນູຄວາມສາມາດຕາ້ນທານກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຕາມທ່ີໄດລ້ະບ ຸ
ໄວໃ້ນໂຄງການ ເຊິ່ ງລວມເອົາການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ແລະ 
ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຕາມຫຼກັານສຟ້ີາ-ສຂີຽວ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມ 
ສາມາດຕາ້ນທານຂອງຊຸມຊນົ.

ມາດຕະການສຟ້ີາ ສຂີຽວ ສາໍລບັການສາ້ງຂດີຄວາມ 
ສາມາດຕາ້ນທານກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢູເ່ມອືງໄຊ.

•

ສະໜບັສະໜນູຂະແໜງໂຍທາທາງນ ໍາ້ເພ່ືອລະບ ຸ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການທ່ີມມີນູຄາ່ລະດບັປານກາງ, ມາດ 
ຕະການຄວບຄມຸການລະບາຍນ ໍາ້ ທ່ີເໝາະສມົກບັທອ້ງ 
ຖິ່ ນເພ່ືອເພ່ີມເຕີມ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັຂອງ 
ແຫຼງ່ນ ໍາ້ອອ້ມຮອບຕວົເມອືງ; 
ສະໜບັສະໜນູຊາວບາ້ນຕ່ໍກບັຄວາມເປັນເຈົາ້ການຕ່ໍພ້ືນທ່ີ
ຕາມແຄມນ ໍາ້ ແລະ ການສາ້ງຈດຸປະສງົທງັສອງດາ້ນ 
‘ເຂດສຂີຽວ’ (ການຫຼ�ດຜອ່ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ທີວທດັ, ການ 
ຜະລິດວດັຖດຸບິ ແລະ ອື່ ນໆ) ໂດຍການລວມເອົາວທີິ 
ການ ‘ມນູຄາ່ຕ ໍາ່’, ວທີິການນາໍໃຊຫ້ຍາ້ຢາ່ງມປີະສດິຕ ິ
ພາບ ເຊ່ັນ: ຫຍາັແຝກ.

ດາໍເນນີການເຝິກອບົຮມົດາ້ນ GIS ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ 
ການວາງແຜນຕວົເມອືງ ໂດຍການລວມເອົາອງົປະກອບ 
ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ຖານຂໍມ້ນູ;
ການເຝິກອບົຮມົກຽ່ວກບັການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີມຄີວາມສາມາດທນົທານຕ່ໍໄພພິບດັ; 
ແລະ
ການພດັທະນາຊຸດເຝິກອບົຮມົໂດຍທົ່ວໄປເພ່ືອສະໜບັສະ
ໜນູການສາ້ງແຜນທ່ີ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 
ການ. ຫຼກັສດູການເຝິກອບົຮມົຕາ່ງໆອາດລວມເຂ້ົາໃນ 
ການສາ້ງແບບຈາໍລອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການອອກແບບເທດ 
ສະບານເມອືງທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍນ ໍາ້, ການອອກແບບ ແລະ
ບາໍລງຸຮກັສາ ລະບບົລະບາຍນ ໍາ້ໃນເທດສະບານເມອືງ, 
ການເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການສາ້ງແຜນ 
ດາໍເນນີງານການຈດັສນົຍກົຍາ້ຍ.

•

•

•

•

•

ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກ າໍມະການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັຂ ັນ້
ບາ້ນ (VDPCC’s) ໃນທົວ່ບາ້ນທີເ່ປັນບລິູມະສດິທ່ີ 
ມ ກັເກດີມນີ ໍາ້ຖວ້ມຢູເ່ມອືງໄຊ;
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກການສ ົ່ງຂາ່ວ ລະດບັຊຸມຊນົ 
ສາໍລບັໂຄງການ ໂດຍຜາ່ນຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ 
ຄອງໄພພິບດັຂ ັນ້ບາ້ນ. ຫຼງັຈາກຄະນະກາໍມະການ 
ຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂືນ້, 
ຄະນະກາໍມະການດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງມພີາລະບດົ ແລະ 
ໜາ້ທ່ີ ຕ່ໍຄະນະກາໍມະການລະດບັຊາດ ແລະ ສິ່ ງດ ັງ່ 
ກາ່ວ ອາດຊວ່ຍຮບັປະກນັຄວາມປີະສດິຕິພາບຂອງ 
ກນົໄກການສ ົ່ງຂາ່ວ; ແລະ
ດາໍເນນີການສາ້ງ ແຜນທ່ີໄພອນັຕະລາຍຈາກໄພນ ໍາ້ 
ຖວ້ມໃນເຂດທ່ີນ ໍາ້ມກັຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. ໃນສະພາບ 
ທ່ີບ່ໍມຂໍີມ້ນູລະອຽດ ຂອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ສາໍລບັເມອືງໄຊ, ການສາ້ງແຜນທ່ີໄພອນັຕະລາຍ 
ຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຈະເປັນຂໍມ້ນູທ່ີສາໍຄນັ. ມນັຍງັຈະ 
ຊວ່ຍສ ົ່ງເສມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຊຸມຊນົ ຕ່ໍໄພອນັຕະ 
ລາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ;
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶ ໃນ 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຢູໃ່ນຊຸມຊນົ 
ແລະ ໂຮງຮຽນອງີຕາມແຜນງານຕາ່ງໆທ່ີໄດມ້ແີຜນ 
ແລວ້ສາໍລບັລະດບັສນູກາງ; ແລະ
ທດົລອງນາໍໃຊລ້ະບບົເຕືອນໄພລາ່ງໜາ້ ແລະ ການ 
ເກບັກາໍຂໍມ້ນູການຄຸມ້ຄອງໄພພະບດັ ຢູຂ່ ັນ້ຊຸມຊນົ.

•

•

•
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•

ຄາໍແນະນາໍອື່ ນໆ ສາໍລບັໄລຍະຕ່ໍໄປຂອງໂຄງການ

1. ຄູຮ່ວ່ມງານ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ

ລະບ ຸ ແລະ ຊອກຫາຄູຮ່ວ່ມງານສາໍລບັການພດັທະນາ 
ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຮວ່ມກນັໃນພ້ືນທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ (ເຊ່ັນ: 
ອງົການ Plan International - ບນັຫາດາ້ນບດົບາດ 
ຍງິ-ຊາຍ,ອງົການອາຫານໂລກ - ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະ 
ກາໍມະການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸໄພພິບດັຂ ັນ້ບາ້ນ, 
ການສາ້ງແຜນທ່ີໄພພິບດັຈາກນ ໍາ້ຖວມ້, ໂຄງການກໍ່ 
ສາ້ງຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ ທ່ີກາໍລງັວາງແຜນໂດຍທະນາ 
ຄານພດັທະນາອາຊ)ີ; ແລະ 
ໃຫ ້ບໍລິສດັ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ຂອງພາກລດັອື່ ນໆເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ກຽ່ວກບັການ 
ສະໜບັສະໜນູການບໍລິການເພາະຕາ່ງໆໃນເວລາ ທ່ີມ ີ
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມເກດີຂຶນ້.

•

2. ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ 
ທາໍມະຊາດ (ບປຜສ) ໂດຍມແີຜນຍອ່ຍຕາ່ງໆ (ເຊ່ັນ: 
ຜຄຕສ, ແຜນດາໍເນນີງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ) ເພ່ືອໃຫໄ້ດ ້
ຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບດັງານຂອງອງົການການເງນິສາ
ກນົ (IFC Performance)   ຫຼງັຈາກໂຄງການລງົທຶນທງັ

ໝດົໄດຮ້ບັການຄດັເລືອກ ແລະ  ສາໍເລັດການອອກແບບ 
ລະອຽດ. ການສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວຈະຮບັປະກນັວາ່ວທີິການ 
ແບບລວມເອົາທ ົ່ວເມອືງແມນ່ໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາລວມທງັ 
ຜນົກະທບົສະສມົຈາກໂຄງການພດັທະນາອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ເສ້ັນ 
ທາງລດົໄພລາວ-ຈນີ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຮອ່ງລະບາຍ 
ນ ໍາ້ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ;ີ

3. ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ
ສະເພາະໃນໄລຍະກໍ່ສາ້ງ (CEMMP’s) ສາໍລບັແຕລ່ະ
ໂຄງການທ່ີສະເໜີເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຼ�ດອ່ນຜນົກະທບົ 
ທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ຕ່ໍລະບບົຊວີະນາໆພນັທາງນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມຂອງຕວົເມອືງ.

4. ຮບັປະກນັວາ່ຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆຈາກ ແຜນດາໍເນນີງານ
ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໄດຖ້ກືລວມເຂ້ົາໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ
ຂອງໂຄງການ; ແລະ

5. ສາ້ງຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນວສິະວະກາໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ
ການພດັທະນາໂຄງການທ່ີສະເໜີ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມ
ສອດຄອ່ງກບັ CEMMP’s. ມຄີວາມເຊື່ ອທ່ີວາ່ການປະຕ ິ
ບດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂາ້ງເທິງນ ັນ້ຈະສາມາດປບັປງຸການວາງ
ແຜນ ແລະ ການລວມເຂ້ົາກນັຂອງການວາງແຜນຕວົ 
ເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບດັ, ຄວາມຕາ້ນ

ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນ, ການຫຼ�ດຜອ່ນໄພ 
ອນັຕະລາຍທ່ີເກດີຂືນ້ຈາກເຫດການໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຂອງ ໂຄງລາ່ງ 
ພ້ືນຖານທ່ີມແີຜນ ແລະ ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ 
ໃນທາງບວກສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.

ທິດທາງການຕ້ານໄພນໍ້ າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງ ໄຊ
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