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Guideline



II GUIDELINES ON INTEGRATING CLIMATE CHANGE PROJECTION INTO LANDSLIDE RISK ASSESSMENTS AND MAPPING AT THE RIVER BASIN LEVEL

ການສະແດງຄົວັາມຂື້ອບໃຈ

ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນໂດຍການຮັ່ວັມງານລະຫວັ່າງສະຖາບັນຍຸດທີະສາດສີ�ງແວັດລ້ອມໂລກ, ບ້ລິສັດ CTI ວັິສະວັະກໍາສາກົນ ຈໍາກັດ, 
ສູນກຽມຄົວັາມພີ້ອມໄພີພີິບັດເອເຊຍ ແລະ ກອງເລຂື້າອາຊຽນ.  ຄົູ່ມ້ນີ�ສາມາດສ້າງຂື້້�ນໄດ້ດ້ວັຍການສະໜັັບສະໜັູນດ້ານການເງິນ ຈາກ
ລັດຖະບານປະເທີດຍີ�ປຸ�ນໂດຍຜູ້່ານກອງທີ້ນສໍາລັບການຮັ່ວັມມ້ລະຫວັ່າງຍີ�ປຸ�ນ - ອາຊຽນ (JAIF). 

ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ໄດ້ຮັັບການອະນຸມັດສ້າງໂດຍທີີມງານໂຄົງການ, ພີາຍໃຕການຊີ�ນໍາລວັມຂື້ອງປະທີານຮັ່ວັມຂື້ອງຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງ
ໄພີພີິບັດອາຊຽນ (ACDM) ສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ແລະ ກອງເລຂື້າອາຊຽນ. ທີີມງານສ້າງຄົູ່ມມ້ປະກອບ
ດ້ວັຍ Dr Prabhakar Sivapuram Venkata Rama Krishna (ຊ່ຽວັຊານປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ), Dr Binaya Raj 
Shivakoti (ຊ່ຽວັຊານດ້ານການສ້າງຄົວັາມສາມາດ), ທີ່ານນາງ Anggraini Dewi (ຊ່ຽວັຊານປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ), ທີ່ານ N.M.S.I 
Arambepola (ຊ່ຽວັຊານຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ), Dr Rendy Dwi Kartiko (ຊ່ຽວັຊານການສ້າງແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນ), ທີ່ານ Susantha Jayasinghe (ຊ່ຽວັຊານການສ້າງແບບຈໍາລອງການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ), Dr Senaka 
Basnayake (ຊ່ຽວັຊານດ້ານການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ), Dr Peeranan Towashiraporn (ທີີ�ປຶກສາ
ດ້ານການ ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ) ແລະ ທີ່ານນາງ Pimvadee Keaokiriya (ຜູູ້້ຈັດການແຜູ້ນງານ ASEAN DRR-CCA).

ທີີມງານຂື້້ສະແດງຄົວັາມຂື້ອບໃຈເປັນຢູ່�າງສູງຕ້�ການປະກອບສ່ວັນຂື້ອງບັນດາກະຊວັງຂື້ອງປະເທີດຕ່າງໆ, ຂື້ະແໜັງການ, ສໍານັກງານແລະ 
ສະຖາບັນຕ່າງໆໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ, ໂດຍສະເພີາະແມ່ນພີາກສ່ວັນທີີ�ເຮັັດວັຽກດ້ານການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ, ພີາກສ່ວັນສໍາຫລວັດ ແລະ 
ຄົົ�ນຄົວັ້າດ້ານທີ້ລະນີສາດ, ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທີົກກະສາດ, ກົມໂຍທີາທີິການ ແລະ ຂື້ົນສົ�ງ, ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ທີ້ອງຖີ�ນຂື້ອງ ສປປ ລາວັ, ນັກ
ທີ້ລະນີສາດ ແລະ ສະຖາບັນການສ້ກສາ ທີີ�ໄດ້ປະກອບສ່ວັນດ້ານເວັລາອັນມີຄົຸນຄົ່າ, ຄົວັາມເປັນຊ່ຽວັຊານດ້ວັຍປະສົບການສູງ ແລະ ການ
ສະໜັັບສະໜັູນດ້ວັຍນໍ�າໃຈກວັ້າງຂື້ວັາງ.

ພີວັກຂື້້າພີະເຈົ�າຂື້້ສະແດງຄົວັາມຊົມເຊີຍຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍມາຍັງບັນດາສະມາຊິກ RBP ຂື້ອງປະເທີດມຽນມ້າ - Dr Myint Soe 
(DGSE), Dr Su Su Kyi (UY), Dr Than Naing (DMH),  Ms Nyo Me Tun, ທີ່ານນາງ Khin Nyein Ko (DDM); 
ສະມາຊິກ RBP ຂື້ອງ ສປປ ລາວັ - ທີ່ານ Phonesavanh Saysompheng, ທີ່ານ Phonethavy Thammavongso 
(NDMO), ທີ່ານ Bousavanh Vongbounleua (CCD) ແລະ ທີ່ານ Tingphet Lohapaseuth (PTRI).

ພີ້ອມນີ�ພີວັກຂື້້າພີະເຈົ�າຂື້້ສະແດງຄົວັາມຊົມເຊີຍມາຍັງທີີມງານສໍາຫລວັດພີາກສະໜັາມ, ຈາກມະຫາວັິທີະຍາໄລ Taunggyi ຊ້�ງນໍາພີາ ໂດຍ 
Dr Su Su Kyi (ຫົວັໜັ້າ) ທີ່ານ Kyaw Kyaw Oo, ທີ່ານນາງ Nyein Nyein Chit, Ms Honey Oo, ທີ່ານນາງ Nang Yin 
Naught, ທີ່ານ Hein Wai Zin, ທີ່ານ Thein Zaw; ແລະ ມະຫາວັິທີະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂື້ອງ ສປປ ລາວັ, ຊ້�ງນໍາພີາ ໂດຍ ດຣູ Somkhit 
Boulidam, ທີ່ານນາງ Sengnith, ທີ່ານນາງ Chanleam, ທີ່ານ Pavis, ທີ່ານ Vinly; ແລະ Dr Su Su Kyi  (ຜູູ້້ຮັຽບຮັຽງຂື້ອງ
ມຽນມ້າ) ແລະທີ່ານ Soulivanh Sithprasay (ຜູູ້້ຮັຽບຮັຽງຂື້ອງລາວັ) ທີີ�ແປພີາສາ; ທີ່ານ James Kemsey ທີີ�ໄດ້ກອບປີ� ແລະ 
ຮັຽບຮັຽງ ແລະ ທີ່ານນາງ Thitipron Haranyakij ທີີ�ໄດ້ສະໜັັບສະໜັູນການປະສານງານ ແລະ ການອອກແບບ.



III

ຄົໍານໍາ
ບັນດາປະເທີດໃນພີາກພ້ີ�ນເອເຊຍຕາເວັັນອອກສຽງໃຕ້ ມີຄົວັາມຫລາກຫລາຍທີາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົົມ ແລະ ວັັດທີະນະທໍີາ ແລະ ມີ
ຫລາຍອົງປະກອບທີີ�ຄົ້າຍຄົ້ກັນ ທີີ�ພີາໃຫ້ພີາກພ້ີ�ນນີ�ມີຄົວັາມຫລາກຫລາຍຫລາຍທີີ�ສຸດໃນໂລກ.  ບັນດາປະເທີດໃນພີາກພ້ີ�ນນີ�ໄດ້ມີການ
ພີັດທີະນາເສດຖະກິດຢູ່�າງໄວັວັາຢູູ່�ໃນທີົດສະຫວັັດທີີ�ຜູ້່ານມາ ແລະ ຄົາດວັ່າຈະສ້ບຕ້�ເຕີບໂຕຂື້້�ນໃນຈັງຫວັະທີີ�ໄວັວັາ.  ການພີັດທີະນາເສດຖະ 
ກິດຢູ່�າງໄວັວັາໄດ້ຊ່ວັຍໃຫ້ພີາກພີ້�ນນີ�ບັນລຸຜູ້ົນງານທີີ�ພົີ�ນເດັ�ນຫລາຍດ້ານໃນການພີັດທີະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ.  ການປ�ຽນແປງສະພີາບ
ເສດຖະກດິ - ສງັຄົມົ ຢູ່�າງໄວັວັາໃນພີາກພ້ີ�ນເອເຊຍຕາເວັັນອອກສຽ່ງໃຕນ້ີ� ຍງັພີາໃຫເ້ກດີສາເຫດອັນໜ້ັ�ງຕ້�ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ ແລະ 
ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງດ້ານໄພີພີິບັດ.ບັນດາປະເທີດໃນພີາກພີ້�ນນີ�ມີຄົວັາມບອບບາງສະເພີາະຕ້�ນໍ�າຖ້ວັມ, ໄພີແຫ້ງແລ້ງ, ລົມພີະຍຸ 
ແລະ ດິນເຈ້�ອນ. ມີບາງປະເທີດ ທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຫລາຍທີີ�ສຸດ ຈາກໄພີພີິບັດທີີ�ນອນຢູູ່�ໃນສິບອັນດັບຕົ�ນໆຂື້ອງໂລກແມ່ນກ້�ມີປະເທີດຢູູ່�ໃນ
ພີາກພີ້�ນນີ�. ຕົວັຢູ່�າງ: ປະເທີດມຽນມາ ໄດ້ປະສົບການສູນເສຍຫລາຍທີີ�ສຸດຈາກເກີດເຫດການທີີ�ຮັ້າຍແຮັງທີີ�ສຸດ ຈາກສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດ 
(0,8% ຂື້ອງ GDP), ຕາມມາດ້ວັຍປະເທີດຟີິລິບປິນ (0,6%), ຫວັຽດນາມ (0,5%), ແລະ ປະເທີດໄທີ (0,9%). ໃນພີາກພີ້�ນນີ�ມີບາງ
ປະເທີດທີີ�ຖ້ກຈັດຢູູ່�ໃນ ສິບອັນດັບຂື້ອງໂລກທີີ�ເປັນປະເທີດໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຈາກເຫດການໄພີພີິບັດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງທີີ�ສຸດ.  ດັດຊະນີຄົວັາມສ່ຽງ
ຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດທີົ�ວັໂລກໄດ້ບັນທີ້ກເອົາປະເທີດມຽນມາ, ຟີິລິບປິນ ແລະ ຫວັຽດນາມ ເຂື້ົ�າໃນສິບອັນດັບຕົ�ນໆ ຂື້ອງບັນດາ
ປະເທີດທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຫລາຍທີີ�ສຸດ ຈາກເຫດການດິນຟີ້າອາກາດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງທີີ�ສຸດ. 

ໂດຍການຮັັບຮັູ້ຄົວັາມສໍາຄັົນໃນການແກ້ໄຂື້ຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ, ປະເທີດເຫລົ�ານີ�ໄດ້ມີແຜູ້ນການຕ່າງໆຢູ່�າງ
ກວັ້າງຂື້ວັາງເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ແລະ ການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ເຊິ�ງລວັມມີທີັງກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ ຢູູ່�ໃນລະດັບທີ້ອງຖິ�ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ແລະ ມີຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າຢູ່�າງໄວັວັາໃນການຜູ້ັນຂື້ະຫຍາຍເອົາບັນດາກົດໝາຍ, ແຜູ້ນການ ແລະ 
ລະບຽບການເຂົື້�າໃນບັນດາຂື້ະແໜັງການ ສະເພີາະ. ໜ້ັ�ງອົງປະກອບທີີ�ສໍາຄັົນກ້ຄົ້ວ່ັາບັນດາປະເທີດໃນພີາກພ້ີ�ນມີຄົວັາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ
ໃຫ້ມີຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າໃນການເຊ້�ອມສານເອົາວັຽກງານການຄົາດຄົະເນການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ; 
ສະໜັັບສະໜັູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ�ງເສີມຄົວັາມຮັູ້ ແລະ ທີັກສະທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງໃນທີຸກລະດັບເພີ້�ອໃຫ້ມີການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ, ມີການແບ່ງປັນຂື້້�ມູນ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ. ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ທີີ�ເບິ�ງໄປໃນອະນາຄົົດຍາວັໄກຈະສ້າງ
ຄົວັາມເຂື້ັ�ມແຂື້ງໃຫແ້ກຂ່ື້ັ�ນຕດັສນິບນັຫາ ເພີ້�ອໃຫມ້ີຄົວັາມສາມາດຄົຸ້ມຄົອງສະພີາບຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມກີານປ�ຽນແປງຢູ່�າງໄວັວັາ ເນ້�ອງຈາກການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນຕ່າງໆທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.

ໂຄົງການນີ�ໄດເ້ກບັກໍາເອາົປະເດນັສໍາຄົນັຂື້ອງຄົວັາມຕອ້ງການ ທີີ�ກຽ່ວັຂື້ອ້ງກບັສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດໃນລະດບັພີາກພີ້�ນ ແລະ ໄດສ້າ້ງສອງຊດຸ
ຄົູ່ມ້ຂື້້�ນມາ ເພີ້�ອຊ່ວັຍບັນດາສໍານັກງານ ແລະ ຂື້ະແໜັງການເພີ້�ອວັາງແຜູ້ນການ ແລະ ສ້າງຄົວັາມພີ້ອມຮັັບມ້ກັບຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເກີດຈາກ ການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ.  ວັຽກໃນໂຄົງການນີ�ແມ່ນອີງໃສ່ກິດຈະກໍາທີີ�ໄດ້ທີົດລອງໃນເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງໃນ ສປປ ລາວັ ແລະ ປະເທີດມຽນມາ 
ໂດຍໄດ້ຈັດການຝຶຶກອົບຮັົມໃນພີາກປະຕິບັດຕົວັຈິງ, ມີການເກັບກໍາຂື້້�ມູນ ແລະ ການລົງເຮັັດວັຽກພີາກສະໜັາມ ແລະ ສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນ - ແນ
ໃສແ່ກໄ້ຂື້ສີ�ງທີາ້ທີາຍໃນການວັາງແຜູ້ນການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັຢູູ່�ຂັື້�ນພີ້�ນຖານ ແລະ ຜູ້ນົກະທີບົທີີ�ຈະເກດີຂື້້�ນຈາກການປ�ຽນ ແປງ
ດິນຟີ້າອາກາດ, ໂດຍຄົໍານ້ງເຖິງສະພີາບຄົວັາມພີ້ອມຂື້ອງບັນດາສະຖາບັນ, ຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ, ຄົວັາມສາມາດ ແລະຄົວັາມຈໍາກັດ ດ້ານ
ຂື້້�ມູນ ທີີ�ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນບັນດາປະເທີດເອເຊຍຕາເວັັນອອກສ່ຽງໃຕ້.  ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ� ແລະ ເຄົ້�ອງມ້ຂື້ອງມັນແມ່ນສໍາລັບຜູູ້້ເລີ�ມຕົ�ນເຮັັດ ວັຽກ 
ແລະ ຊ່ຽວັຊານລະດັບກາງໃນຂື້ົງເຂື້ດການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ, ຜູູ້້ວັາງແຜູ້ນຄົຸ້ມຄົອງຊັບພີະຍາກອນທໍີາມະຊາດ ແລະ ສີ�ງແວັດລ້ອມ, ຊັບ 
ພີະຍາກອນນໍ�າ,ອການປບັຕົວັເຂົື້�າກບັການປ�ຽນແປງຂື້ອງດນິຟ້ີາອາກາດ, ຜູູ້້ວັາງແຜູ້ນການພີດັທີະນາຕວົັເມອ້ງ ແລະ ວັຽກໂຍທີາທີກິານ.  ວັຽກ
ເຫລົ�ານີ�ມີລັກສະນະສະເພີາະເນ້�ອງຈາກວັ່າມີເປ້�າໝາຍໃສ່ເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ, ພີົວັພີັນກັບຫລາຍພີາກສ່ວັນ, ແລະ ນໍາໃຊ້ຫລັກການປະເມີນ ຄົວັາມ
ສ່ຽງ ແລະ ການວັາງແຜູ້ນການແບບເຊ້�ອມສານ.

ໃນຕອນທີາ້ຍນີ�, ພີວັກຂື້າ້ພີະເຈົ�າຂ້ື້ສະແດງຄົວັາມຊມົເຊຍີບນັດາທີີມງານ RBPs ແລະ ປະເທີດທີີ�ເປນັເຈົ�າພີາບ, ຄົູຮ່່ັວັມງານພີາຍໃນ ປະເທີດ 
ແລະ ທີີມງານທີີ�ປກຶສາຈາກ IGES, CTII ແລະ ADPC ທີີ�ໄດມີ້ການປະກອບສວ່ັນຢູ່�າງມີຄົນຸຄ່ົາ.  ຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ແມນ່ເອກະສານ ທີີ�ປ�ຽນແປງ
ໄດ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍປັບປຸງຕາມຄົວັາມຮັູ້ແລະຂື້້�ມູນໃໝ່ທີີ�ເກີດຂື້້�ນຊ້�ງກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມ ສ່ຽງໄພີພີິບັດ.  ພີວັກຂື້້າພີະເຈົ�າຂື້້ສະເໜັີໃຫ້ທີຸກພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທີ້ອງຖີ�ນຈົ�ງສົ�ງເສີມ ແລະ ເຜູ້ີຍແຜູ້່ຄົູ່ມ້
ສະບັບນີ�ເພີ້�ອ ປັບປ�ຽນແລະໝູນໃຊ້ໃຫ້ເຂື້ົ�າກັບສະພີາບການສະເພີາະຂື້ອງແຕ່ລະທີ້ອງຖີ�ນເພີ້�ອຕອບສະໜັອງຕາມຄົວັາມຕ້ອງການ ໃນບັນດາ
ປະເທີດອາຊຽນ.

ວັິໄລພີົງ  ສີສົມຫວັັງ

ຫົວັໜັ້າກົມ 
ກົມສັງຄົົມສົງເຄົາະ 
ກະຊວັງແຮັງງານ ແລະ ສະຫວັັດດີການ 
ສັງຄົົມ
ສປປ ລາວັ

Usec. Ricardo B. Jalad

ຜູູ້້ອໍານວັຍການໃຫຍ່
ສະພີາແລະຜູູ້້ຄົຸ້ມຄົອງວັຽກງານການຫລຸດ
ຜູ້່ອນ ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ, ຫ້ອງການ
ປ້ອງກັນພີົນລະເຮັ້ອນ
ປະເທີດຟີີລິບປີນ 

ບຸນທີໍາ  ເລີດສຸເກດກະເສມ
 
ຫົວັໜັ້າກົມ
ກົມປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດ
ກະຊວັງມະຫາໄທີ
ປະເທີດໄທີ

ປະທີານຮັ່ວັມຂື້ອງຄົະນະວັິຊາການເພີ້�ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດອາຊຽນ (ACDM)
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ການເພີີ�ມຂ້ື້�ນຂື້ອງຜົູ້ນກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ເຫດການໄພີພິີບດັ 
ທີາງທໍີາມະຊາດ ທີີ�ເກດີຖີ�ຂ້ື້�ນເລ້�ອຍໆໃນຫາຼຍປທີີີ�ຜູ້າ່ນມາ ແມນ່ໄດເ້ຮັດັໃຫມ້ກີານ
ປກູຈດິສໍານ້ກ ກຽ່ວັກັບຄົວັາມຈໍາເປັນໃນການເລັ�ງການປັບຕົວັໃຫເ້ຂົື້�າກັບການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ (CCA) ທີີ�ຫຼາຍຂື້້�ນ. ເອເຊຍຕາເວັນັອອກສຽ່ງໃຕ້
ໄດ້ຖ້ກກາ່ວັເຖງິວັາ່: ເປນັພີາກພີ້�ນທີີ�ມໄີພີພີບິດັຫາຼຍທີີ�ສດຸໃນໂລກ, ແລະ ບ້�
ສາມາດຫີຼກລ້ຽງຈາກບັນດາສິ�ງທີ້າທີາຍທີີ�ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດທີົ�ວັໂລກແບບບ້�ເຄົີຍມີມາກ່ອນ.

ເນ້�ອງຈາກ ສະພີາບທີາງດ້ານພູີມມີສາດ, ພີູມີປະເທີດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ, 
ປະເທີດຍີ�ປຸ�ນ ແມ່ນເປັນປະເທີດໜ້ັ�ງທີີ�ມີແນວັໂນ້ມຕ້�ການເກີດ ໄພີພີິບັດ
ທີາງທໍີາມະຊາດ ເປັນຕົ�ນ: ຝຶ້ນຕົກ, ນໍ�າຖ້ວັມ, ດິນເຈ້�ອນ, ແຜູ່້ນດິນໄຫວັ 
ແລະ ສນ້າມິ. ໃນຖານະທີີ�ເປນັປະເທີດໜ້ັ�ງທີີ�ມແີນວັໂນມ້ຕ້�ການເກີດໄພີພິີບດັ, 
ປະເທີດ ຍີ�ປຸ�ນ ແມ່ນພີ້ອມທີີ�ຈະໃຫ້ການສະໜັັບສະໜັູນຕ້�ຄົວັາມພີະຍາຍາມຂື້ອງ
ບັນດາປະເທີດເອເຊຍຕາເວັັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນການປັບປຸງບັນດາກົນໄກຂື້ອງພີາກ
ພີ້�ນ ພີາຍໃຕ້ຂື້້�ຕົກລົງວັ່າດ້ວັຍ ການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສະພີາບສຸກເສີນ 
(AADMER). ສະນັ�ນ, ລັດຖະບານຍີ�ປຸ�ນມີຄົວັາມພີາກພູີມໃຈທີີ�ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັັບສະໜູັນໃນການພັີດທີະນາຄົູ່ມ້ກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນ ໂດຍຜູ້່ານກອງທີ້ນການຮັ່ວັມມ້ຍີ�ປຸ�ນ - ອາຊຽນ (JAIF), ເຊິ�ງເປັນບົດບາດທີີ�ສໍາຄົັນໃນ
ການຮັ່ວັມມ້ຂື້ອງປະເທີດຍີ�ປຸ�ນ ໃນການສະໜັັບສະໜັູນຕ້�ຄົວັາມພີະຍາຍາມໃນການເຊ້�ອມໂຍງ ແລະ ການສ້າງປະຊາຄົົມ  ກັບ
ບັນດາປະເທີດເອເຊຍຕາເວັັນອອກສຽງໃຕ້. 

ຄົູ່ມ້ສໍາລັບຄົວັາມສ່ຽງນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນສະບັບນີ� ໄດ້ສ້າງຂື້້�ນດ້ວັຍເຈດຈໍານົງ ທີີ�ຈະໃຫ້ຄົວັາມ  ຊ່ວັຍເຫຼ້ອບັນດາປະເທີດ
ເອເຊຍຕາເວັັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນ. ຄົູ່ມ້ດັ�ງກ່າວັໄດ້ປະກອບສ່ວັນ
ເຂົື້�າໃນການສ້າງແຜູ້ນທີີ� ຄົວັາມສ່ຽງນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນໂດຍການເຊ້�ອມສານເອົາຜູ້ົນກະທີົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດໃນລະດັບອ່າງຮັັບນໍ�າ. ໄດ້ມີການຄົາດຄົະນາວັ່າ: ຄົວັາມສ່ຽງ ນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນພີ້ອມທີັງຄົວັາມຕ້ານທີານຕໍ�າທີີ�
ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບເຫດການອຸທີົກກະສາດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຢູ່�າງງ່າຍດາຍກວັ່າເກົ�າ ເມ້�ອ ປະຕິບັດຕາມຄົູ່ມ້ສະບັັັບນີ�.

ຂື້າ້ພີະເຈົ�າ ມຄີົວັາມໝັ�ນໃຈວັາ່: ວັທີິີການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງທີີ� ສະເໜັຢູີູ່�ໃນຄົູມ່ສ້ະບບັນີ� ແມນ່ຈະເປນັປະໂຫຍດຕ້�ການວັາງແຜູ້ນ 
ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີີ�ເໝາະສົມ.

ສຸດທີ້າຍນີ�, ຂື້້າພີະເຈົ�າ ຂ້ື້ສະແດງຄົວັາມຮັູ້ບຸນຄົຸນມາຍັງທຸີກໆທ່ີານ ສໍາລັບການມີສ່ວັນຮັ່ວັມເຂົື້�າໃນໂຄົງການນີ�. ພີວັກເຮັົາມີ
ຄົວັາມມຸ້ງໝັ�ນທີີ�ຈະສ້ບຕ້�ເພີີ�ມທີະວັີສົ�ງເສີມການຮັ່ວັມມ້ຂື້ອງປະເທີດຍີ�ປຸ�ນກັບອາຊຽນຜູ້່ານການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ຂື້ອງກອງທີ້ນ
ການຮັ່ວັມມ້ຍີ�ປຸ�ນ - ອາຊຽນ JAIF.

H.E CHIBA Akira

ເອກອັກຄົະລັດຖະທີູດຍີ�ປຸ�ນປະຈຳອາຊຽນ
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ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ.

ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ໝາຍເຖິງການສູນເສຍທີີ�ເປັນໄປໄດ້ ທີີ�ມີຕ້�ຊີວັິດ ຫລ້ ການຖ້ກບາດເຈັບ, ຄົວັາມເສຍຫາຍ ຫລ້ ການເພີພີັງ ຂື້ອງ
ຊັບສິນ ເຊິ�ງອາດເກີດຂື້້�ນຕ້�ລະບົບໃດໜັ້�ງ, ຕ້�ສັງຄົົມໃດໜັ້�ງ ຫລ້ ຕ້�ຊຸມຊົນໃດໜັ້�ງໃນໄລຍະເວັລາສະເພີາະໃດໜັ້�ງ, 
ໂດຍມີຄົວັາມເປັນໄປໄດ້  ທີີ�ຈະສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ການປະຕິບັດໜັ້າທີີ�ການ ອັນເນ້�ອງມາຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍ, ການ
ປະເຊີນໜັ້າ, ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ.

ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດ

ໝາຍເຖິງການນາໍໃຊ້ຍຸດທີະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງ  ໆເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີ
ພີິບັດ,  ເພ້ີ�ອປ້ອງກັນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີບິັດໃໝ່ທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນ,  ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດທີີ�ມີຢູູ່�ແລ້ວັ ແລະ 
ຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ ທີີ�ຍັງຄົົງຄົ້າງຢູູ່�.

ອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມ 
ສ່ຽງ

ໝາຍເຖິງບັນດາອົງປະກອບເປັນຕົ�ນແມ່ນຊັບສິນ,  ປະຊາກອນ ແລະ ສິ�ງຕ່າງໆໃນສິ�ງແວັດລ້ອມທີີ�ປະເຊີນກັບດິນ
ເຈ້�ອນເນ້�ອງຈາກປັດໃຈທີາງວັັດຖຸ/ທີາງໂຄົງສ້າງ, ສັງຄົົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ.

ການປະເຊີນ ໝາຍເຖິງສະພີາບໃນປັດຈຸບັນທີີ�ມີປະຊາຊົນ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, ສະພີາບຄົົວັເຮັ້ອນ, ຄົວັາມສາມາດໃນການຜູ້ະລິດ 
ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆທີີ�ເປັນຮັູບປະທີໍາຂື້ອງມະນຸດ ເຊິ�ງມີທີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ອັນຕະລາຍ.

ສີ�ງອັນຕະລາຍ ໝາຍເຖິງຂື້ະບວັນການ, ເຫດການ, ກິດຈະກໍາ  ຫລ້  ເຫດບັງເອີນທີາງທໍີາມະຊາດ ຫລ້  ເຫດການທີີ�ຕິດພີັນ ກັບ
ມະນຸດ ທີີ�  ອາດພີາໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຊີວັິດ,  ການຖ້ກບາດເຈັບ ຫລ້  ຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ສຸຂື້ະພີາບ, ການເພີພີັງຂື້ອງ
ຊັບສິນ, ການຢູຸ່ດສະຫງັກກິດຈະກໍາທີາງສັງຄົົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຫລ້ ການເຊ້�ອມເສຍສະພີາບແວັດລ້ອມ.

ດິນເຈ້�ອນ ໝາຍເຖິງການເຈ້�ອນລົງຂື້ອງ ກ້ອນຫນີ, ຂື້ີ�ເຫຍ້�ອຕ່າງໆ, ການພີັງທີະລາຍຂື້ອງຫິມະ, ແລະ ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ ແລະ 
ແຜູ່້ນດິນໄຫວັທີີ�ເປັນສາເຫດຂື້ອງການເຈ້�ອນ ເຊິ�ງພີາໃຫ້ມີການເຄົ້�ອນໄຫວັຂື້ອງຫລາຍສິ�ງປະກອບພ້ີອມກັນຢູ່�າງໄວັ
ວັາ ທີີ�ເພີີ�ມໃສ່ການເຈ້�ອນທີີ�ກໍາລັງເຄົ້�ອນຕົວັແບບຊ້າໆ ເຊິ�ງອາດພີາໃຫ້ມີຜູ້ົນຕາມມາ ທີີ�ຮັ້າຍແຮັງທີາງເສດຖະກິດ 
ສໍາລັບສິ�ງກ້�ສ້າງ  ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ.  ຢູູ່�ໃນຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ຄົໍາສັບທີີ�ວັ່າ  ‘ດິນເຈ້�ອນ’  ໝາຍເຖິງດິນເຈ້�ອນທີີ�ກໍາລັງ
ເກີດໃນປະຈຸບັນ ຫລ້ ເກີດມາແລ້ວັ ແລະ ມີຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດຂື້້�ນໃນອະນາຄົົດ ໂດຍອີງຕາມການຄົາດຄົະເນ
ຂື້ອງຊ່ຽວັຊານຢູ່�າງສົມເຫດສົມຜູ້ົນ ອີງຕາມສະພີາບທີາງທີ້ລະນີສາດ, ໄຕມູມມິຕິ  ແລະ ຂື້ະບວັນການກ້�ຕົວັຂື້ອງ
ວັັດຖຸປະກອບໃນໜັ້າຄົ້ອຍຊັນ.

ການສໍາຫລວັດດິນ
ເຈ້�ອນ

ໝາຍເຖິງທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ, ປະເພີດ, ບ້ລິມາດ, ເຫດການ ແລະ ວັັນເວັລາທີີ�ເກີດດິນເຈ້�ອນ.
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ຄົຳສັບ ຄົຳນິຍາມ

ຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ ໝາຍເຖິງການປະເມີນປະເພີດ, ບ້ລິມາດ (ຫລ້ ພີ້�ນທີີ�) ທີາງດ້ານປະລິມານ ຫລ້ ທີາງດ້ານຄົຸນນະພີາບ ແລະ ການ
ແຜູ້່ກະຈາຍຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ໄດ້ເກີດຂື້້�ນ ຫລ້ ອາດຈະເກີດຂື້້�ນໃນພີ້�ນທີີ�ໃດໜັ້�ງ. ຄົວັາມສົງໄສທີີ�ຈະເກີດດິນ
ເຈ້�ອນອາດລວັມທີັງຂື້້�ມູນທີີ�ກ່າວັເຖິງຄົວັາມໄວັ ແລະ ລະດັບຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງ ຂື້ອງດິນເຈ້�ອນທີີ�ເກີດຂື້້�ນແລ້ວັ ຫລ ້
ມີຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດອີກ.

ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງສະພີາບຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດດິນເຈ້�ອນ ຫລ້ ຄົວັາມຖີ�ຂື້ອງການເກີດດິນເຈ້�ອນ.

ການຄົາດຄົະເນຄົວັາມ
ແນ່ນອນ

ໝາຍເຖິງການວັັດແທີກລະດັບຄົວັາມແນ່ນອນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄົ່າໃດໜັ້�ງລະຫວັ່າງ 0 (ບ້�ເປັນໄປໄດ້) ແລະ 1,0 
(ຄົວັາມແນ່ນອນ) ທີີ�ປະເມີນຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດມີເຫດການ, ຫລ້ລະດັບຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມຮັຸນແຮັງຂື້ອງ
ເຫດການທີີ�ບ້�ມີຄົວັາມແນ່ນອນໃນອະນາຄົົດ.

ການວັິເຄົາະຄົວັາມສ່ຽງ 
ແບບຄົຸນນະພີາບ

ໝາຍຖິງການວິັເຄົາະທີີ�ມີການນໍາໃຊ້ຄົໍາສັບ, ຄົໍາອະທິີບາຍ ຫລ ້ຕົວັເລກບົ�ງບອກເຖິງຂື້ະໜັາດ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດ ເພີ້�ອ
ອະທີິບາຍຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງຂື້ອງຜູ້ົນທີີ�ຕາມມາທີີ�ເປັນໄປໄດ້.

ການວັິເຄົາະຄົວັາມສ່ຽງ 
ແບບປະລິມານ

ໝາຍເຖິງການວິັເຄົາະທີີ�ນາໍໃຊ້ຄ່ົາໃດໜ້ັ�ງຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ອີງໃສ່ການຄົາດຄົະເນຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນ, ຄົວັາມບອບາງ 
ແລະ ຜູ້ົນຕາມມາ.

ຄົວັາມສ່ຽງ ໝາຍເຖິງຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດອັນຕະລາຍ, ຫລ ້ການຄົາດຄົະເນທີີ�ຈະມີການສູນເສຍ, ການເສຍຊີວິັດ, ການ
ຖ້ກບາດເຈັບ,  ຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ຊັບສິນ,  ຊີວັິດການເປັນຢູູ່�,  ກິດຈະກໍາທີາງເສດຖະກິດ ຫລ້  ສິ�ງແວັດລ້ອມ ເຊິ�ງເກີດ
ມາຈາກການກະທີົບເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວັ່າງສິ�ງອັນຕະລາຍຕ່າງໆທີາງທໍີາມະຊາດ, ທີີ�ເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂື້ອງ
ມະນຸດ ຫລ້ ການກະຕຸ້ນຈາກມະນຸດ ແລະ ສະພີາບການທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງຕ່າງໆ.

ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ໝາຍເຖິງວິັທີີການປະເມີນທີາງດ້ານປະລິມານ ແລະ/ຫລ້ ຄຸົນນະພີາບ ເພ້ີ�ອກາໍນົດຄຸົນລັກສະນະ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຂື້ອງ
ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ໂດຍການວັິເຄົາະສິ�ງອັນຕະລາຍທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນ ແລະ ການປະເຊີນ ແລະ ສະພີາບຄົວັາມບອບ
ບາງຕ່າງໆ ເຊິ�ງຖ້າລວັມເຂົື້�າກັນອາດພີາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ມະນຸດ,  ຊັບສິນ,  ການບ້ລິການ, ການດໍາລົງຊີວັິດ 
ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມທີີ�ອາໄສ ແລະ ຂື້້�ນກັບສະພີາບດັ�ງກ່າວັ.

ມາດຕາການດ້ານໂຄົງ
ສ້າງ ແລະ ບ້�ແມ່ນໂຄົງ
ສ້າງ

ມາດຕະການທີາງໂຄົງສ້າງໄດ້ຖ້ກກາໍນົດເປັນຄົາໍນິຍາມວ່ັາແມ່ນການກ້�ສ້າງທີາງວັັດຖຸ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນ ຫລ້ ຫລີກເວັັ�ນ
ຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ເປັນໄປໄດ້ຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍ, ຫລ້  ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີາງວັິສະວັະກໍາ ຫລ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພີ້�ອໃຫ້
ມີຄົວັາມຕ້ານທີານຕ້�ສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຄົວັາມທົີນທີານໃນໂຄົງສ້າງ ຫລ້ ໃນລະບົບ. ມາດຕະການທີີ�ບ້�ແມ່ນໂຄົງ
ສ້າງແມ່ນບັນດາມາດຕະການທີີ�ບ້�ມີການກ້�ສ້າງທີາງວັັດຖຸ ເຊິ�ງມີການນໍາໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້, ວັິທີີການປະຕິບັດ ຫລ້ ການ
ຕົກລົງກັນເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ ແລະ ຜົູ້ນກະທົີບຂື້ອງມັນ, ໂດຍສະເພີາະແມ່ນມາດຕະການທີາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ, ການປຸກຈິດສໍານ້ກ ຂື້ອງສາທີາລະນະຊົນທີົ�ວັໄປ, ແລະ ການຝຶຶກອົບຮັົມ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄົວັາມຮັູ້.

ຄົວັາມບອບບາງ ໝາຍເຖິງສະພີາບ ແລະ ເງ້�ອນໄຂື້ທີີ�ຖ້ກກໍານົດໂດຍປັດໃຈທີາງວັັດຖຸ,  ສັງຄົົມ ,  ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ 
ຫລ້ ຂື້ະບວັນການທີີ�ເພີີ�ມຄົວັາມສົງໄສຂື້ອງບຸກຄົົນ, ຊຸມຊົນ, ຊັບສິນ ຫລ້ ລະບົບຕ່າງ  ໆທີີ�ຈະໄດ້ຮັັບຜົູ້ນກະທົີບຈາກ
ສິ�ງອັນຕະລາຍ.

ການກໍານົດເຂື້ດ ໝາຍເຖິງການແບ່ງດິນອອກເປັນຫລາຍເຂື້ດທີີ�ມີລັກສະນະຄົ້າຍຄົ້ກັນ ຫລ້  ແບ່ງເປັນຫລາຍອານາຈັກ ແລະ ການ
ຈັດລາໍດັບຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ເຫລົ�ານັ�ນ ຫລ້ ອານາຈັກເຫລົ�ານັ�ນ ໂດຍອີງຕາມຄົວັາມສົງໄສກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນ 
ຫລ້ ເກີດຂື້້�ນແລ້ວັໃນຕົວັຈິງ, ສິ�ງອັັນຕະລາຍ ຫລ້ ລະດັບຄົວັາມສ່ຽງ.

GLOSSARY
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ຄົໍາສັບຫຍ້� ແລະ ຕົວັອັກສອນຫຍ້�

ຕົວັຫຍ້� ລາຍລະອຽດ
A: 

AADMER ຂື້້�ຕົກລົງວັ່າດ້ວັຍການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສະພີາບສຸກເສີນ
ACDM ຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດອາຊຽນ
ADB ທີະນາຄົານພີັດທີະນາເອເຊຍ
ADPC ສູນກຽມຄົວັາມພີ້ອມຕ້ານໄພີພີິບັດອາຊຽນ
AMS ປະເທີດສະມາຊິກອາຊຽນ
APHRODITE ການສັງລວັມຂື້້�ມູນການສັງເກດປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນໃນທີະວັີບເອເຊຍເພີ້�ອໃຊ້ໃນການປະເມີນສະພີາບການ
B: 

BAU: ສະພີາບປ້ກກະຕິ
C: 

C ຄົຸນຄົ່າທີີ�ແຕກຕ່າງ
CBLRRM ການຫລຸດຜູ້່ອນ ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂື້ັ�ນຊຸມຊົນ
CBPLRMS ຍຸດທີະສາດການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂື້ັ�ນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມ 
CCA ການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ
CHG ກຸ່ມສີ�ງອັນຕະລາຍຈາກດິນຟີ້າອາກາດ
CHIRPS ກຸ່ມສີ�ງອັນຕະລາຍຈາກດິນຟີ້າອາກາດໂດຍໃຊ້ InfraRed ສໍາລັບສະຖານີຄົາດຄົະເນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ
CMIP5 ໂຄົງການໄລຍະ 5 ສໍາລັບການສົມທີຽບຂື້້�ມູນຂື້ອງລະບົບຈໍາລອງເຫດການ (The Coupled Model Inter-

comparison Project Phase 5)
CN ເອກະສານແນວັຄົວັາມຄົິດ
CSIRO ອົງການຄົົ�ນຄົວັ້າວັິທີະຍາສາດ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາຂື້ອງປະເທີດໃນເຄົ້ອຈັກກະພີົບ
D: 

DDR ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ
DEM ການຈໍາລອງດ້ວັຍລະບົບດີຈີຕອນ
E: 

ENSO The El Nino Southern Oscillation

G: 

GCMs ຮັູບແບບການຄົິດໄລ່ທີົ�ວັໂລກ
GCMs ການຈໍາລອງການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ
GHG ທີາດອາຍຜູ້ິດເຮັ້ອນແກ້ວັ
GIS ລະບົບຂື້້�ມູນພີ້�ນທີີ�ທີາງພີູມສາດ 
I: 

IDB ທີະນາຄົານພີັດທີະນາພີາຍໃນອາເມລິກາ
IGES ສະຖານບັນຍຸດທີະສາດສີ�ງແວັດລ້ອມໂລກ
IOD ຂື້ົ�ວັໂລກຂື້ອງມະຫາສະມຸດອິນເດຍ
IPCC ເວັທີີລັດຖະບານລະຫວັ່າງປະເທີດສໍາລັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ 
ISO ອົງການມາດຕາຖານສາກົນ
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ຕົວັຫຍ້� ລາຍລະອຽດ
J: 

JAIF ກອງທີ້ນການຮັ່ວັມມ້ຍີ�ປຸ�ນ-ອາຊຽນ
JICA ສໍານັກງານຮັ່ວັມມ້ສາກົນຂື້ອງຍີ�ປຸ�ນ
L: 

LVSs:  ຄົະແນນຄົວັາມບອບບາງກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ
M: 

M-BRACE ແຜູ້ນງານສາ້ງຄົວັາມທີນົທີານຕ້�ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດຂື້ອງພີາກພີ້� ນແມນ່ໍ�າຂື້ອງໃນຕວົັເມ້ອງເອເຊຍ
MJO The Madden-Julian Oscillation
MRI/JMA ສະຖາບນັຄົົ� ນຄົວັາ້ອຕຸນຸຍິມົທີີ�ຂື້້� ນກບັສໍານກັງານອຕຸນຸຍິມົຍີ�ປຸ�ນ 
N: 

NDMO ຫ້ອງການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດແຫ່ງຊາດ
NEX The NASA Earth Exchange
P: 

PRA ການປະເມີນການພີັດທີະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມ
R: 

RBP ການທີົດລອງໂຄົງການໃນເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ
RCPs ແລວັທີາງຂື້ອງຈຸດສຸມຂື້ອງຜູູ້້ຕາງໜັ້າທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ
RIHN ສະຖາບັນຄົົ�ນຄົວັ້າມະນຸດສາດແລະ ທີໍາມະຊາດ 
S: 

SALT ເຕັກໂນໂລຊີການປູກຝຶັງໃສ່ດິນຄົ້ອຍຊັນ
SFDRR ກອບວັຽກເຊັນດາຍ ສໍາລັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ
SRTM Shuttle Radar Topographic Mission 
SRTM Shuttle Radar Topographic Mission
SSPs Socio-economic Scenarios/Shared Socio-economic Pathways
T: 

TGICA ຄົະນະສະເພີາະກິດດ້ານຂື້້�ມູນ ແລະ ການສະໜັັບສະໜັູນການຈໍາລອງເຫດການສໍາລັບການປະເມີນຜູ້ົນກະທີົບ ແລະ 
ສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດ 

U: 

UNDRR ຫອ້ງການ ສປຊ ສໍາລບັການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ
UTM Universal Transverse Mercator
V: 

VCA ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ
VCAI ດັດຊະນີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ
W: 

W-/+ ນໍ�າໜັັກບວັກ/ລົບ
WOE ນໍ�າໜັັກຂື້ອງຫລັກຖານ

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS
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1ພີາກສະເໜັີຫົວັເລ້�ອງ

1.1.  ການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນໃນບນັດາ 
ປະເທີດ ສະມາຊກິອາຊຽນ

ດນິເຈ້�ອນແມນ່ຂື້ະບວັນການທີາງທີລ້ະນີສາດ ເຊິ�ງເປນັບນັຫາທີີ�ມກັເກດີໃນບນັດາປະເທີດ
ທີີ�ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນ (AMS). ດນິເຈ້�ອນມກັຈະມສີາເຫດມາຈາກແຜູ້ນ່ດນິໄຫວັ, ສະພີາບ
ທີລ້ະນີສາດທີີ�ບ້�ໝັ� ນຄົງົ, ແລະ/ຫລ້ ປະລມິານນໍ�າຝຶນ້. ກດິຈະກໍາການພີດັທີະນາຂື້ອງມະນດຸ
ທີີ�ມີຕ້�ໜັາ້ຄົອ້ຍດນິທີີ�ອອ່ນແອ ກແ້ມນ່ປດັໃຈທີີ�ພີາໃຫເ້ກດີດນິເຈ້�ອນ. ຈໍານວັນຄົັ� ງຂື້ອງດນິ
ເຈ້�ອນກໍາລງັເພີີ�ມຂື້້� ນ ເຊິ�ງມີສາເຫດຕົ� ນຕມ້າຈາກການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງລະດບັຄົວັາມຮັນຸແຮັງ
ຂື້ອງປະລມິານນໍ�າຝຶນ້. ດນິເຈ້�ອນສາມາດເກດີຂື້້� ນໃນເວັລາດຽວັກນັ ທີີ�ເກດີນໍ�າຖວ້ັມ, ຫລ້ 
ຫລງັຈາກເກດີນໍ�າຖວ້ັມ, ຫລ້ ຫລງັຈາກເກດີເຫດການຝຶນ້ຕກົລນິແບບຕ້�ເນ້�ອງ. 7 ປະເທີດ 
ໃນ 10 ປະເທີດ ທີີ�ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນ (ນອກຈາກບຣູໄູນ, ກໍາປເູຈຍ ແລະ ສງິກະໂປ) 
ລວ້ັນແຕ່ໄດຮ້ັບັຜູ້ນົກະທີບົຈາກນໍ�າຖວ້ັມ ແລະ ດນິເຈ້�ອນ ຕະຫລອດປ ີ2015-2016 ທີີ�ເກດີ
ມີພີາວັະແອວັນີໂນ (ອນຸຫະພີມູທີະເລຮັອ້ນ), ຊ້�ງສົ�ງຜູ້ນົກະທີບົທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງທີີ�ສດຸຕ້�ປະເທີດ
ອນິໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວັຽດນາມ. ການເພີີ�ມຂື້້� ນ ຂື້ອງເຫດການດນິເຈ້�ອນໃນວັງົ
ກວັາ້ງແມນ່ສິ�ງທີາ້ທີາຍອນັໃໝຕ່້�ບນັດາປະເທີດສະມາຊກິອາຊຽນ ເຊິ�ງໃນຂື້ະນະດຽວັກນັ ໃນ
ປີ 2018 ຫລາຍພີາກຂື້ອງ ສປປ ລາວັ ແລະ ມຽນມາ ໄດພ້ີບົບນັຫານໍ�າຖວ້ັມໜັກັ ແລະ ດນິ
ເຈ້�ອນທີີ�ເກີນຄົວັາມສາມາດ ຂື້ອງປະເທີດທີີ�ຈະຕອບໂຕ້ໄດ.້ ອີກໜັ້�ງຕວົັຢູ່�າງແມນ່ນໍ�າຖວ້ັມ
ທີີ�ກ້�ຄົວັາມເສາຍຫາຍຢູ່�າງໜັກັໜັວ່ັງ ແລະ ດນິເຈ້�ອນໃນໄລຍະເດອ້ນມຖິຸນາ-ສງິຫາ ປ ີ2015 
ໃນປະເທີດມຽມາ. ມີຫລາຍພີາກຂື້ອງປະເທີດນີ� ໂດຍສະເພີາະແມນ່ເຂື້ດສາຍພີເູຂື້າົ ເປນັ
ຕົ� ນແມນ່ລດັຊນິ ທີີ�ໄດຮ້ັບັຜູ້ນົກະທີບົຈາກດນິເຈ້�ອນທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ, ລມົພີາຍຸ ແລະ ນໍ�າຖວ້ັມ. 
ໄພີພີບິດັທີາງທີໍາມະຊາດເຫລົ�ານີ� ໄດສ້າ້ງຄົວັາມເສຍຫາຍຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍຕ້�ຊວີັດິ ແລະ ຊບັສນິ, 
ໂດຍສະເພີາະແມນ່ຢູູ່�ໃນລດັຊນິ, ນະຄົອນຮັກັຄົາ.

ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດຖ້ວັາ່ແມນ່ປດັໃຈສໍາຄົນັອນັໜັ້�ງທີີ�ພີາໃຫມ້ີການປ�ຽນແປງລະດບັ
ຄົວັາມຮັນຸແຮັງ, ຄົວັາມຖີ� ແລະ ໄລຍະເວັລາຂື້ອງເຫດການຝຶນ້ຕກົໜັກັ. ການສກ້ສາຂື້້� ມນູ
ທີົ�ວັໂລກ ກຽ່ວັກບັຂື້້� ມນູນໍ�າຝຶນ້ ໂດຍ Westra, Alexander, and Zwiers (2012) 
ໄດໃ້ຫຂ້ື້້� ສະຫລບຸວັາ່ “ເຫດການຝຶນ້ຕກົໜັກັກໍາລງັເພີີ�ມຂື້້� ນໂດຍສະເລັ�ຍໃນທີົ�ວັໂລກ”.  ທີງັ
ຢູູ່�ໃນລະດບັໂລກ ແລະ ໃນພີາກພີ້� ນເອເຊຍ ແລະ ປາຊີຟີກິ ເຫດການຮັາ້ຍແຮັງດາ້ນອທຸີກົກະ
ສາດ ແລະ ອຕຸນຸຍິມົ ແມນ່ສາເຫດຕົ� ນຕທ້ີີ�ພີາໃຫເ້ກດີໄພີພີບິດັ (UNESCAP 2017). 
ເຫດການໄພີພີບິດັທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງທີີ�ເກດີຈາກອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸີກົກະສາດ ໄດກ້ວັມເອາົ 72% 
ຂື້ອງໄລຍະຄົວັາມຖີ�ຂື້ອງໄພີພີບິດັທີາງທີໍາມະຊາດທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ ເຊິ�ງໄດບ້ນັທີກ້ໄວັໃ້ນໄລຍະປີ 
1971-2010 ໃນພີາກພີ້� ນເອເຊຍ ແລະ ປາຊີຟີກິ ແລະ ກວັມເອາົຫລາຍກວັາ່ເຄົິ�ງໜັ້�ງຂື້ອງ
ການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງໄລຍະຄົວັາມຖີ�ຂື້ອງໄພີພີບິດັ ທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ ທີີ�ເກດີມາຈາກສະພີາບອຕຸນຸຍິມົ 
ແລະ ອທຸີກົກະສາດ ທີີ�ໄດບ້ນັທີກ້ໄວັໃ້ນທີົ�ວັໂລກ ໃນໄລຍະປີ 1971 -1980 ແລະ 2001-
2010 (Thomas et al.,), 2013. ການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງເຫດການທີາງອທຸີກົກະສາດທີີ�
ຮັາ້ຍແຮັງນີ� ໄດພ້ີາໃຫເ້ກດີຄົວັາມສຽ່ງຂື້ອງດນິເຈ້�ອນໃນຫລາຍລະດບັ.

ປດັໃຈທີີ�ເກດີຈາກມະນດຸ ເປນັຕົ� ນແມນ່ການຕັ� ງຖິ�ນຖານທີີ�ໜັາແໜັນ້, ການຕດັໄມ,້ ແລະ 
ການເຄົ້�ອນຍາ້ຍຂື້ອງປະຊາກອນ, ແລະ ການພີດັທີະນາທີີ�ວັາງແຜູ້ນບ້�ໄດດ້,ີ ມີຫລາຍພີ້� ນທີີ� 
ທີີ�ປະເຊີນໜັາ້ຫລາຍກບັຄົວັາມສຽ່ງກແ້ມນ່ປດັໃຈໜັ້�ງທີີ�ພີາໃຫເ້ກດີຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ. ໃນ
ເມ້�ອລວັມຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ເກດີຈາກກດິຈະກໍາຂື້ອງມະນດຸ ແລະ ຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ເກດີຈາກການ
ປ�ຽນແປງຂື້ອງດນິຟີາ້ອາກາດ ພີາໃຫຜູ້້ນົກະທີບົທີີ�ຕາມມາຍິ�ງມີຄົວັາມຮັນຸແຮັງຫລາຍຂື້້� ນ. 
ດັ�ງນັ� ນຈ້�ງມຄີົວັາມຈໍາເປນັທີີ�ຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸວັທິີີການທີີ�ມຢີູູ່�ໃນປະຈບຸນັ ໃນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມ
ສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ ເນ້�ອງຈາກມີການປ�ຽນແປງສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດ ແລະ ກດິຈະກໍາ ຂື້ອງ
ມະນດຸ ແລະ ເນ້�ອງຈາກຄົວັາມສາມາດ ທີີ�ຍງັຕໍ�າ ໃນການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ 
(DRR) ແລະ ການປບັຕວົັເຂື້ົ� າກບັການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ (CCA).

1.2.   ການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນໃນບນັດາປະເທີດອາ
ຊຽນ ແລະ ສີ�ງທີາ້ທີາຍໃນການກໍານດົພີ້� ນທີີ� ແລະ 
ການຂື້າດ ຄົວັາມຮັູ ້

ບນັດາປະເທີດ ທີີ�ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນຈໍານວັນຫລາຍກໍາລງັພີບົພີ້� ບນັຫາຄົວັາມສຽ່ງດນິ
ເຈ້�ອນທີີ�ກໍາລງັເພີີ�ມຂື້້� ນ ເນ້�ອງຈາກການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ ແລະ ປະຊາກອນຈໍານວັນຫລາຍ 
ແລະ ກດິຈະກໍາທີີ�ຢູູ່�ໃກເ້ຂື້ດທີີ�ປະເຊີນໜັາ້ກບັຄົວັາມສຽ່ງໃນລະດບັສງູ ທີີ�ພີາໃຫມ້ຄີົວັາມບອບ
ບາງ.  ການນໍາໃຊມ້າດຕະການເພີ້�ອຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ເໝາະສມົກໍາລງັພີບົບນັຫາອນັ
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2 GUIDELINES ON INTEGRATING CLIMATE CHANGE PROJECTION INTO LANDSLIDE RISK ASSESSMENTS AND MAPPING AT THE RIVER BASIN LEVEL

ເນ້�ອງມາຈາກການມຂີື້້�ມນູບ້�ພີຽງພີໃ້ນການສງັເກດການສະພີາບຂື້ອງ
ອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸີກົກະສາດ (ປະລມິານນໍ�າຝຶນ້, ອຫຸະພີມູ, ລະດບັ
ນໍ�າ) ເນ້�ອງຈາກຂື້າດການຕດິຕາມຢູ່�າງພີຽງພີ້ ແລະ ຂື້າດອປຸະກອນ
ການວັດັແທີກ ແລະ ມຄີົວັາມຈໍາກດັດາ້ນຊບັພີະຍາກອນຂື້ອງສະຖາບນັ 
ແລະ ຊບັພີະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຄົວັາມສາມາດໃນການຕດິຕັ� ງ
ສະຖານີຕດິຕາມສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດຢູ່�າງພີຽງພີ.້ ດນິເຈ້�ອນມກັຈະ
ເກດີຢູູ່�ໃນທີອ້ງຖິ�ນ ທີີ�ມີລກັສະນະສະເພີາະ. ການແກ້ໄຂື້ບນັຫາດນິ
ເຈ້�ອນແມນ່ວັຽກງານທີີ�ສະຫລບັສບັຊອ້ນດວ້ັຍປດັໃຈທີາງວັດັຖ ຸ(ດາ້ນ
ທີລ້ະນີສາດ, ການນໍາໃຊທ້ີີ�ດນິ, ພີມູສນັຖານ, ສະພີາບດນິ, ປະລມິານ
ນໍ�າຝຶນ້, ຮັອ່ງລະບາຍນໍ�າຝຶນ້), ປດັໃຈດາ້ນສງັຄົມົ ແລະ ວັດັທີະນະທີໍາ. 
ໃນບນັດາປະເທີດທີີ�ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນ ການກ້�ສາ້ງພີ້� ນຖານໂຄົງ
ລາ່ງເພີ້�ອປອ້ງກນັດນິເຈ້�ອນສວ່ັນຫລາຍບ້�ສາມາດປະຕບິດັໄດໃ້ນພີ້� ນທີີ� 
ທີີ�ມີປະຊາກອນໜັາແໜັນ້ ເນ້�ອງຈາກມີຄົວັາມຈໍາກດັທີາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ ຫລ້ ປະເດນັສິ�ງແວັດລອ້ມ. ນອກຈາກນັ� ນກບ້້�ມຄີົວັາມ
ເປນັໄປໄດ້ ທີີ�ຈະຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກຈາກເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສຽ່ງ
ສງູ ເນ້�ອງຈາກເຫດຜູ້ນົທີາງສງັຄົມົ, ການມດີນິຈໍາກດັ ແລະ ຄົາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍໃນການພີດັທີະນາທີີ�ດນິ. ຄົວັນມີຫລາຍທີາງເລ້ອກໃນການ
ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມີຄົວັາມຊດັເຈນ, ປະຢູ່ດັຄົາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ 
ສາມາດຮັບັຮັອງໄດຈ້າກຂື້ັ� ນການນໍາ ໃນລະດບັທີີ�ວັາງນະໂຍບາຍ. 

ໄປຄົຽງຄົູກ່ບັບນັດາປດັໃຈທີີ�ກາ່ວັມາຂື້າ້ງເທີງິນັ� ນ ໃນອະນາຄົດົຕອ້ງ
ເອາົການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນເຂື້ົ� າຢູູ່�ໃນການຄົາດຄົະເນ
ລວ່ັງໜັາ້ກຽ່ວັກບັການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດໃນໄລຍະຍາວັ ລວັມ
ທີງັການຄົາດຄົະເນການປ�ຽນແປງ ຂື້ອງປະລມິານນໍ�າຝຶນ້. ການເຮັດັ
ແບບນີ� ຈະຊວ່ັຍໃຫມ້ຄີົວັາມຮັູເ້ພີີ�ມຂື້້� ນເພີ້�ອກໍານດົຫລາຍທີາງເລອ້ກ
ສາໍລບັການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໃຫມ້ີຄົວັາມເໝາະສມົທີີ�ສດຸ. 

ໃນເມ້�ອມີການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງຄົວັາມຖີ� ຂື້ອງເຫດການດນິເຈ້�ອນ ໃນ
ຫລາຍປະເທີດອາຊຽນ ຄົວັາມສໍາຄົນັຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ
ເພີ້�ອປບັປງຸຄົວັາມຮັູກ້ຽ່ວັກບັຄົວັາມສຽ່ງກເ້ພີີ�ມຂື້້� ນເຊັ�ນດຽວັກນັ. 
ຢູ່�າງໃດກຕ້າມ ທີດັສະນະຄົໍາຄົດິເຫນັກຽ່ວັກບັຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ ທີີ�
ເກດີຈາກດນິເຈ້�ອນກແ້ມນ່ແນວັຄົວັາມຄົດິແບບປະສມົປະສານກນັ 
ເຊິ�ງແມນ່ປດັໃຈສໍາຄົນັອນັໜັ້�ງເພີ້�ອຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ
ໃນບາງພີ້� ນທີີ�, ເຊິ�ງມຄີົວັາມຈໍາເປນັທີີ�ຕອ້ງໄດເ້ອາົເຂື້ົ� າໃນຂື້ະບວັນການ
ວັຽກງານຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ. ບນັດາປະເທີດອາຊຽນ ມີ
ຄົວັາມຈໍາເປນັຕອ້ງຮັບັຮັູວ້ັາ່ໄພີພີບິດັດນິເຈ້�ອນບ້�ແມນ່ເຫດການ ທີີ�
ເລອ້ກເກດີຂື້້� ນແບບບງັເອນີ ແຕວ່ັາ່ມນັແມນ່ເຫດການທີີ�ເກດີມາຈາກ
ຫລາຍການກະທີໍາ ທີີ�ເພີີ�ມຂື້້� ນ ເຊິ�ງພີາໃຫມ້ີການສະສມົຄົວັາມສຽ່ງ 
ຂື້ອງດນິເຈ້�ອນ. ຢູ່�າງໃດກຕ້າມ ຄົວັາມເຂື້ົ� າໃຈຕ້�ກບັບນັຫານີ� ອາດຍງັ
ບ້�ທີນັຖ້ເປນັປະເດນັສໍາຄົນັໃນບນັດາສໍານກັງານ ຂື້ອງພີາກລດັຖະບານ, 
ບນັດາຜູູ້ຈ້ດັຕັ� ງປະຕບິດັວັຽກງານພີດັທີະນາ ແລະ ສາທີາລະນະຊນົ
ທີົ�ວັໄປ. ດັ�ງນັ� ນການພີດັທີະນາໃຫມ້ີວັດັທີະນະທີໍາ ເພີ້�ອໃຫກ້າຍເປນັ
ຄົວັາມເຄົີຍຊນິໃນການປະຕບິດັວັຽກງານຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງດນິ
ເຈ້�ອນ ທີີ�ປະຢູ່ດັຄົາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ເປນັທີີ�ເຊ້�ອຖ້ໄດໃ້ນໄລະຍາວັ ເຊິ�ງ
ກງົກນັຂື້າ້ມກບັວັທິີກີານແກໄ້ຂື້ບນັຫາໃນໄລຍະສັ� ນ ຈ້�ງມຄີົວັາມສໍາຄົນັ
ຫລາຍເພີ້�ອສາ້ງຄົວັາມທີນົທີານໃຫແ້ກຂ່ື້ັ� ນຊຸມຊນົ.

ບນັດາປະເທີດອາຊຽນ ກໍາລງັປະເຊີນໜັາ້ກບັຫລາຍສິ�ງທີາ້ທີາຍໃນ
ການຄົຸມ້ຄົອງດນິເຈ້�ອນໃນສະພີາບທີີ�ມີການປ�ຽນແປງ ຂື້ອງເຫດ
ການທີາງອທຸີກົກະສາດທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ ແລະ ການຄົາດຄົະເນຂື້ອງຜູ້ນົ
ກະທີບົຈາກການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ ທີີ�ກໍາລງັເພີີ�ມຄົວັາມຮັນຸແຮັງ
ຂື້້� ນ. ໜັ້�ງໃນບນັດາສິ�ງທີາ້ທີາຍທີີ�ພີົ� ນເດັ�ນຂື້ອງບນັດາສໍານກັງານ
ອງົການໃນບນັດາປະເທີດອາຊຽນ ທີີ�ມີໜັາ້ທີີ�ໃນການຫລດຸຜູ້ອ່ນ
ຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ ແມນ່ການຂື້າດຄົວັາມເຂື້ົ� າໃຈທີີ�ພີຽງພີກ້ຽ່ວັກບັ
ຄົນຸລກັສະນະ ແລະ ລະດບັຄົວັາມຮັາ້ຍແຮັງຂື້ອງຄົວັາມສຽ່ງ ຂື້ອງດນິ
ເຈ້�ອນ ທີີ�ເກດີຂື້້� ນໃນແລວ້ັໃນປະຈບຸນັ ແລະ ດນິເຈ້�ອນທີີ�ອາດເກດີຂື້້� ນ
ໃນອະນາຄົດົອນັເນ້�ອງມາຈາກການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດໃນຫລາຍ
ກລ້ະນ.ີ  ຫລາຍຄົໍາຖາມທີີ�ສໍາຄົນັທີີ�ຕອ້ງມຄີົໍາຕອບເພີ້�ອແກໄ້ຂື້ບນັຫາ

ໃນສະພີາບດັ�ງກາ່ວັນີ� ປະກອບມຄີົ:້

• ●ຂື້ະໜັາດ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມຮັນຸແຮັງຂື້ອງດນິເຈ້�ອນໃນ
ອະນາຄົດົຈະເປນັແນວັໃດ,  ໂດຍສະເພີາະແມນ່ດນິເຈ້�ອນ ທີີ�
ເກດີຈາກກດິຈະກໍາຂື້ອງມະນດຸ ທີີ�ພີາໃຫມ້ີສະພີາບໂລກຮັອ້ນ?  
ການຄົາດຄົະເນລວ່ັງໜັາ້ກຽ່ວັກບັການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ
ໂດຍຈະຈໍາລອງເຫດການຄົ້ແນວັໃດ ເພີ້�ອປະເມີນຜູ້ນົກະທີບົ
ຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດໃນລະດບັທີອ້ງຖິ�ນ?

• ໂດຍອີງຕາມສິ�ງທີ້າທີາຍໃໝ່ເກີດຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດ, ຈະເຮັັດແນວັໃດເພ້ີ�ອປັບປຸງຄົວັາມສາມາດຂື້ອງຂັື້�ນ
ການນໍາທີີ�ຕດັສນິບນັຫາໃນບນັດາສໍານັກງານອງົການທີີ�ເຂົື້�າຮັວ່ັມ
ວັຽກງານການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ?

• ●ຈະກະກຽມຄົວັາມພີ້ອມ ແລະ ວັາງແຜູ້ນຄົ້ແນວັໃດເພ້ີ�ອຮັັບມ້
ກບັບນັດາເຫດການດິນເຈ້�ອນ, ແລະ ຈະຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງ
ຄົ້ແນວັໃດ? ຈະຮັັບຮັອງ ແລະ ປັບປຸງການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ
ດນິເຈ້�ອນຄົແ້ນວັໃດ ໃນອະນາຄົດົ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງ?

• ●ຈະແກ້ໄຂື້ບັນຫາຊອງຫວັາງຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍດ້ານຄົວັາມຮັູ້ຄົ້
ແນວັໃດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົື້�າໃນການປະເມນີສະພີາບ 
ແລະ ແຜູ້່ນທີີລວັມຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງຂື້ອງໄພີພີິບັດ?

ການສາ້ງຄົວັາມທົີນທີານໃນລະດັບຊມຸຊນົຂື້ອງບນັດາປະເທີດໃນອາ
ຊຽນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັັດການຮ້ັ�ຟີ້�ນລະບົບການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນຄົ້ນໃໝ່. ບັນດາສໍານັກງານອົງການ
ທີີ�ມີໜັ້າທີີ�ໃນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ ຍັງບ້�ທີັນສາມາດ
ຕດັສິນບນັຫາໄດຢູ້່�າງຖກ້ຕອ້ງໃນເມ້�ອທີີ�ພີວັກເຂື້າົຍງັບ້�ທີນັມຄີົວັາມ
ຮັູ້ທີີ�ແນ່ນອນກ່ຽວັກັບລະດັບຄົວັາມສ່ຽງອັນເປັນພີ້�ນຖານຂື້ອງການ
ວັາງແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ ຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ຕ້ອງມີລັກສະ
ນະຍ້ດຍຸ່ນ ແລະ ສ້າງຄົວັາມທົີນທີານເຂົື້�າໃນການວັາງແຜູ້ນ. ການ
ແກ້ໄຂື້ບັນຫາເຫລົ�ານີ�ແມ່ນພີົວັພີັນຢູ່�າງໃກ້ຊິດກັບການປັບປຸງການ
ຈດັສນັການນາໍໃຊຊ້ບັ ພີະຍາກອນ, ການປບັປງຸລະບບົການຕດິຕາມ
ສະພີາບອຸທີົກກະສາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ສະພີາບດິນເຈ້�ອນ ແລະ 
ການເສີມຂື້ະຫຍາຍລະບົບການຕິດຕາມດັ�ງກາ່ວັ, ການປະເມີນສະພີາບ
ທ້ີລະນີສາດ ແລະ ການປັບປຸງຄົວັາມສາມາດໃນການຄົາດຄົະເນ
ລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ, ມາດຕະການໃນການອອກແບບທີາງ
ດ້ານໂຄົງສ້າງ ແລະ ບ້�ແມ່ນໂຄົງສ້າງ, ແລະ ການສ້າງຄົວັາມພີ້ອມ 
ແລະ ລະບບົການຕອບໂຕກ້ບັໄພີພີບິດັ. ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ, 
ແລະ ບັນດາເຫດການທີີ�ເກີດມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ 
ທີີ�ເພີີ�ມຂື້້�ນ ທີີ�ມີຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງໃນລະບົບອຸທີົກກະສາດ, ໄດ້ພີາມີ
ຄົວັາມຈໍາເປັນທີີ�ຕ້ອງຫັນປ�ຽນຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍຈາກລະບົບການ
ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມຢູີູ່�ໃນປະຈຸບນັ ເພ້ີ�ອສາ້ງໃຫ້ມລີະບົບທີີ�ມຄີົວັາມ
ທີົນທີານຕ້�ໄພີພີິບັດ ໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ. 

ບນັດາປະເທີດອາຊຽນ ໄດຮ້ັບັຮັູຄ້ົວັາມຈໍາເປັນທີີ�ຕ້ອງແກ້ໄຂື້ຊ່ອງວ່ັາງ
ຄົວັາມສາມາດໃນປະຈບຸນັ ເພ້ີ�ອແກໄ້ຂື້ສິ�ງທີາ້ທີາຍໃໝທີ່ີ�ເກດີມາຈາກ
ຫລາຍເຫດການໄພີພີິບັດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງທີີ�ພີວັກມເພີີ�ມຂື້້�ນໃນພີາກພີ້�ນ
ນີ�. ສັນຍາອາຊຽນ ວັ່າດ້ວັຍການຄົຸ້ມຄົອງໄພີ ພີິບັດ ແລະ ການຕອບ
ໂຕ້ໃນສະພີາບສຸກເສີນ (AADMER) ມີຂ້ື້�ແນະນໍາກ່ຽວັກັບການ
ແກໄ້ຂື້ບນັຫາໄພີພີບິດັ ໂດຍຜູ້າ່ນການຮັວ່ັມມ ້ແລະ ການປບັປງຸຄົວັາມ
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ສາມາດໃນລະດບັພີາກພີ້� ນ. ມາດຕາ 5.1 ຂື້ອງ AADMER 
ຮັຽກຮັອ້ງໃຫບ້ນັດາປະເທີດໃຫປ້ະຕບິດັມາດຕະການຢູ່�າງເໝາະສມົ 
ເພີ້�ອກໍານດົຫາຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັພີາຍໃນຂື້ອບເຂື້ດພີ້� ນທີີ�ຂື້ອງ
ຕນົເອງ. ເອກະສານໃນມາດຕາດັ�ງກາ່ວັ ຍງັເວັົ� າເຖງິສິ�ງອນັຕະລາຍ
ທີີ�ເກີດຈາກທີໍາມະຊາດ ແລະ ເກີດຈາກການກະທີໍາຂື້ອງມະນດຸ, 
ການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ, ການຕດິຕາມສະພີາບຄົວັາມບອບບາງ 
ແລະ ຄົວັາມສາມາດໃນການຄົຸມ້ຄົອງໄພີພີບິດັ. ແຜູ້ນງານ AADMER 
ສໍາລບັໄລຍະ 2016-2020 ຍງັຮັຽກຮັອ້ງໃຫປ້ະຕບິດັໜັ້�ງໃນແປດ
ມາດຕະການທີີ�ເປນັບລູມິະສດິ, ການຊຸກຍູສ້ົ�ງເສມີການປະເມີນຄົວັາມ
ສຽ່ງ ແລະ ການປບັປງຸວັຽກງານການປກຸຈດິສໍານກ້ກຽ່ວັກບັຄົວັາມ
ສຽ່ງໃນບນັດາປະເທີດອາຊຽນ ໂດຍການສາ້ງຄົວັາມເຂື້ັ� ມແຂື້ງທີາງ
ດາ້ນຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ ແລະ ການປະເມີນ
ສະພີາບຄົວັາມບອບບາງ, ການປບັປງຸການນໍາໃຊຂ້ື້້� ມນູທີີ�ຍງັບ້�ທີນັໄດ້
ປງຸແຕງ່ ແລະ ຂື້້� ມນູທີີ�ຜູ້າ່ນການປງຸແຕງ່ແລວ້ັ ກຽ່ວັກບັຄົວັາມສຽ່ງ 
ຂື້ອງພີາກພີ້� ນ ແລະ ສະພີາບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ�ງເສມີ
ການນໍາໃຊຂ້ື້້� ມນູ ແລະ ກນົໄກການແບງ່ປນັຂື້້� ມນູ.

ໂດຍອງີຕາມ AADMER ແລະ ບນັດາແຜູ້ນງານທີີ�ກຽ່ວັຂື້ອ້ງ, 
ສໍານກັງານຮັວ່ັມມ້ສາກນົຂື້ອງຍີ�ປຸ�ນ (JICA) ໄດດ້ໍາເນີນໂຄົງການທີີ�
ມຊີ້�ວັາ່ “ການສາ້ງຄົວັາມເຂື້ັ� ມແຂື້ງໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັ ແລະ ກອບວັຽກ
ນະໂຍບາຍກຽ່ວັກບັການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ (DRR) 
ແລະ ການເຊ້�ອມສາຍວັຽກງານການປບັຕວົັເຂື້ົ� າການປ�ຽນແປງດນິ
ຟີາ້ອາກາດ (CCA)“ ໂດຍໄດສ້າ້ງເອກະສານແນວັຄົວັາມຄົດິເລກທີີ� 
20 (CN) (ໃນທີີ�ນີ� ເອີ� ນຫຍ້� ວັາ່ ໂຄົງການ CN 20) ເຊິ�ງໄດກ້ໍານດົ
ຄົວັາມຕອ້ງການໃຫມ້ຄີົູມ່້ແນະນໍາສໍາລບັການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງນໍ�າ
ຖວ້ັມ ແລະ ດນິເຈ້�ອນ ທີີ�ລວັມເອາົການປະເມີນຜູ້ນົກະທີບົຈາກດີນ
ຟີາ້ອາກາດໃນລະດບັອາ່ງໂຕງ່. ໂຄົງການ CN 20 ແມນ່ໜັ້�ງໃນບນັດາ 
21 ຂື້ງົເຂື້ດວັຽກ ແລະ ບລູມິະສດິ DRR ແລະ CCA ທີີ�ສໍາຄົນັ ທີີ�
ແບງ່ເປນັຫລາຍໂຄົງການ ທີີ�ຖ້ກກໍານດົຢູູ່�ໃນແຜູ້ນງານ AADMER 
ໄລຍະສອງ (2013-2015). ໂດຍອງີຕາມຜູ້ນົໄດຮ້ັບັຂື້ອງໂຄົງການ 
CN 20, ໂຄົງການໃໝຂ່ື້ອງອາຊຽນ ທີີ�ມຊີ້�ວັາ່ “ການຫລດຸຜູ້ອ່ນ
ຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ ໂດຍການເຊ້�ອມສາຍເອາົການຄົາດຄົະເນລວ່ັງໜັາ້
ຂື້ອງການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດເຂື້ົ� າໃນການປະເມີນນໍ�າຖວ້ັມ ແລະ 
ດນິເຈ້�ອນ“ ເຊິ�ງເປນັໂຄົງການໄດຖ້້ກລເິລີ�ມ ໂດຍໄດຮ້ັບັການ
ສະໜັັບສະໜັນູທີາງການເງນິ ຈາກກອງທ້ີນການເຊ້�ອມສາຍວັຽກງານ
ລະຫວັາ່ງຍີ�ປຸ�ນ ແລະ ອາຊຽນ (JAIF) (ໃນທີີ�ນີ� ເອີ� ນຫຍ້� ວັາ່ ໂຄົງການ 
JAIF DRR-CCA). ຈດຸປະສງົຕົ� ນຕຂ້ື້ອງໂຄົງການແມນ່ເພີ້�ອ
ສົ�ງເສມີຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງໃນບນັດາປະເທີດ
ອາຊຽນ ໂດຍການເຊ້�ອມສາຍເອົາວັຽກງານການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ
ຈາກການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດເຂື້ົ� າໃນລະບບົວັຽກງານ. ໜັ້�ງໃນ
ບນັດາຄົາດໝາຍຜູ້ນົໄດຮ້ັບັຂື້ອງການສາ້ງຄົູມ່ ້ສໍາລບັອາຊຽນ ກຽ່ວັກບັ
ການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງນໍ�າຖວ້ັມ ແລະ ດນິເຈ້�ອນ ທີີ�ໃຫກ້ານຊວ່ັຍເຫລອ້
ແກບ່ນັດາສໍານກັງານອງົການ ແລະ ຂື້ະແໜັງການຕາ່ງໆໃນການວັາງ
ແຜູ້ນ ແລະ ກະກຽມການຮັບັມ້ກບັຄົວັາມສຽ່ງ ທີີ�ເກດີຈາກສະພີາບ
ດນິຟີາ້ອາກາດ. 

ໂຄົງການນີ� ໄດສ້າ້ງສອງຄົູມ່້ທີີ�ແຍກກນັຕາ່ງຫາກ ເຊິ�ງແມນ່ຄົູມ່້ສໍາລບັ
ການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງນໍ�າຖວ້ັມ ແລະ ຄົູມ່້ການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ 
ຂື້ອງດນິເຈ້�ອນ. ຄົູມ່້ສະບບັນີ� ແມນ່ເວັົ� າເຖງິການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ
ຂື້ອງດນິເຈ້�ອນ.

1.3.  ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຂື້ອງຄົູ່ມ້
ເຫດການອຸທີກົກະສາດທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ ກໍາລງັເພີີ�ມຂື້້�ນໃນບນັດາປະເທີດ
ອາຊຽນ ແລະ ຄົາດວັາ່ໃນອະນາຄົດົເຫດການເຫລົ�ານີ�ຍັງຈະເພີີ�ມຄົວັາມ
ຖີ�ຫລາຍຂື້້�ນ. ຈດຸປະສງົຂື້ອງຄົູມ່ສ້ະບບັແມນ່ເພ້ີ�ອຊວ່ັຍບນັດາປະເທີດ
ທີີ�ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນ ໃນການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ການກໍານດົພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສຽ່ງ ໂດຍການເຊ້�ອມສາຍເອົາວັຽກງານ
ການຄົາດຄົະເນ ຜູ້ນົກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດເຂົື້�າໃນ
ວັຽກງານໃນລະດັບອ່າງໂຕ່ງ. ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ແຕກຕ່າງຈາກຄົູ່ມ້ສະບັບ

ອ້�ນ ທີີ�ເວົັ�າເຖງິແນວັໂນມ້ຂື້ອງປະຫວັັດສາດ ແລະ ເວົັ�າເຖງິບນັດາເຫດ
ການດນິເຈ້�ອນທີີ�ມກັເກດີແບບປກ້ກະຕິ. ຄົູມ່ສ້ະບັບນີ�ມຈີດຸປະສົງນໍາ
ໃຊ້ຢູູ່�ໃນລະດັບອ່າງໂຕ່ງ ເພ້ີ�ອເຊ້�ອມສານເຂົື້�າໃນວັຽກງານການວັາງ
ແຜູ້ນ ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ຈະມີ
ຜູ້ົນປະໂຫຍດໃນວັຽກງານດ້ານຕ່າງໆຄົ້:
• ●ກໍານດົຄົວັາມສຽ່ງ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງທີີ�ກຽ່ວັຂື້ອ້ງ ທີີ�ເກດີ

ມາຈາກເຫດການອທຸີກົກະສາດທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງ ແລະ ຜູ້ນົກະທີບົ
ຈາກສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດໃນອະນາຄົດົ 

• ●ດໍາເນນີການປະເມນີຜູ້ນົກະທີບົຈາກການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ 
ແລະ ດໍາເນີນເຫດການຈໍາລອງທີີ�ແທີດເໝາະກບັຄົວັາມເປນັ
ຈງິໂດຍການນໍາໃຊ ້ການປະເມນີຄົວັາມສງົໄສດນິເຈ້�ອນ, ເຄົ້�ອງມ້ 
ພີາບຖາ່ຍດາວັທີຽມ ແລະ ເຄົ້�ອງມ້ທີີ�ໃຊແ້ຜູ້ນ່ທີີໃນການປະເມີນ

• ●ດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ກໍານດົຄົວັາມບອບບາງໃໝທ່ີີ�ຈະເກດີຂື້້� ນ.

• ●ດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ແຜູ້ນທີີເຂື້ົ� າໃນການຈໍາລອງເຫດການໃນຫລາຍກລ້ະນີກຽ່ວັກບັ
ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ.

• ●ນໍາໃຊແ້ຜູ້ນ່ທີີ� ແລະ ກໍານດົເຂື້ດສງົໄສ ທີີ�ຈະມດີນິເຈ້�ອນ ແລະ 
ວັາງສນັຍາລກັອນັຕະລາຍເຂື້ົ� າໃນແຜູ້ນທີ ີສໍາລບັເຂື້ດທີີ�ມຄີົວັາມ
ສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ.

• ●ວັາງແຜູ້ນກຽ່ວັກບັການຮັບັມ້ກບັຄົວັາມສຽ່ງ ໂດຍການຮັບັຮັອງ
ເອາົການວັາງແຜູ້ນຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງ ດນິເຈ້�ອນ ແບບເຊ້�ອມ
ສານ.

• ●ດໍາເນີນວັຽກງານການຄົຸມ້ຄົອງ ແລະ ການວັາງແຜູ້ນ ກຽ່ວັກບັ
ຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນໃນລະດບັຊຸມຊນົ.

1.4.  ໂຄົງສ້າງຂື້ອງຄົູ່ມ້
ໂຄົງສ້າງຂື້ອງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ໄດ້ຖ້ກແບ່ງເປັນ ສາມ ພີາກໃຫຍ່  (ຮັູບ 
1.1): ພີາກການກະກຽມ, ພີາກປະເມີນ ແລະ ພີາກການວັາງແຜູ້ນ. 
ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ� ຊີ�ໃຫ້ເຫັນພີາບລວັມຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງຂື້ອງ
ດິນເຈ້�ອນເພ້ີ�ອຊ່ວັຍໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ວັຽກງານການຄົຸ້ມຄົອງບັນຫາດິນເຈ້�ອນແບບເຊ້�ອມສານ.
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ບັນດາບາດກ້າວັໃນການກະກຽມການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແມ່ນ
ວັຽກງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ທີີ�ຂື້າດບ້�ໄດ້ ເນ້�ອງຈາກມີຫລາຍອົງປະກອບທີີ�
ກຽ່ວັຂ້ື້ອງກບັຂື້ະບວັນການກະກຽມ.  ອງົປະກອບຕາ່ງໆເຫລົ�ານີ�ຕ້ອງໄດຖ້້ກ
ພີົບເຫັນ ແລະ ຈັດແຈງກ່ອນການດໍາເນີນການປະເມີນ. ພີາກທີີ� ໜັ້�ງ ຂື້ອງ
ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ� ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂື້ະບວັນການກະກຽມ ແລະ ເລີ�ມຕົ�ນກໍານົດ
ຫາບັນດາປະເດັນສໍາຄົັນ ທີີ�ມີຜູ້ົນກະທີົບໃນລະດັບສູງ ເຊິ�ງເກີດມາຈາກສິ�ງ
ອັນຕະລາຍດ້ານອຸທີົກກະສາດ ແລະ ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ສະໜັອງຂື້້�ມູນໃຫ້
ເຫນັເພ້ີ�ອທໍີາຄົວັາມເຂົື້�າໃຈຕ້�ບນັດາຄົນຸລກັສະນະຕົ�ນຕ້ຂື້ອງບນັຫາດນິເຈ້�ອນ. 
ເນ້�ອງຈາກຍງັບ້�ທີນັມຂີື້້�ມນູສໍາລບັການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ, ດັ�ງນັ�ນ
ເອກະສານໃນພີາກນີ� ຈ້�ງຊ່ວັຍໃຫ້ຜູູ້້ນໍາໃຊ້ຄົູ່ມ້ໃຫ້ເຂົື້�າໃຈຂື້້�ມູນທີີ�ຈໍາເປັນ 
(ຂື້້�ມນູຈາກອປຸະກອນວັັດແທີກປະລມິານນໍ�າ, ຂື້້�ມນູກຽ່ວັກບັສະພີາບທ້ີລະນສີາດ 
ແລະ ພີາບຖ່າຍລວັມ ແລະ ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມເສຍຫາຍ),  ເພີ້�ອກໍານົດ
ຂື້້�ມູນ, ເພີ້�ອຮັູ້ບັນດາສໍານັກງານອົງການ ແລະ ພີາກທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ (ລວັມທີັງ
ຄົວັາມສາມາດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວັ່າງພີາກສ່ວັນເຫລົ�ານັ�ນ), ແລະ 
ເພ້ີ�ອຈັດສັນໃຫ້ບັນດາສໍານັກງານອົງການ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃຫ້
ພີດັທີະນາຍຸດທີະສາດການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງດິນເຈ້�ອນຮ່ັວັມກນັ. ຄົູມ່ສ້ະບັບ
ນີ� ຍັງໃຫ້ຂື້້�ມູນແກ່ຜູູ້້ໃຊ້ກ່ຽວັກັບວັິທີີການນໍາເອົາປະເດັນການປ�ຽນແປງດິນ
ຟີາ້ອາກາດເຂົື້�າໃນວັຽກງານການປະເມນີ ເນ້�ອງຈາກວັາ່ປະຈບຸນັ ຍງັມເີອກະສານ
ອ້າງອີງໜັ້ອຍ. ບັນດາບາດກ້າວັໃນການກະກຽມນີ�ແມ່ນພີ້�ນຖານຂື້ອງການ
ກໍານົດຊ່ອງວ່ັາງດ້ານຄົວັາມສາມາດ ແລະ ຄົດັເລອ້ກວັທີິີການທີີ�     ເໝາະສມົ
ໃນການເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນທີີ�ຍັງບ້�ທີັນມີ, ຕົວັຢູ່�າງ ການສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນສໍາຄົັນ 
ຫລ ້ການຕິດຕັ�ງອປຸະກອນສໍາລັບການຕິດຕາມ. ຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ຍັງຊວ່ັຍບນັດາ
ປະເທີດອາຊຽນໃນການປັບປຸງການຕິດຕາມຂ້ື້�ມນູ, ການເກັບກໍາ ແລະ ການ
ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນຢູູ່�ໃນລະບົບ ແລະ ການປັບປຸງວັຽກງານການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນ
ລະຫວັາ່ງບນັດາສໍານກັງານອງົການ ທີີ�ມຄີົວັາມຮັບັຜູ້ດິຊອບສາໍຄັົນຕ້�ວັຽກງານ
ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ພີາກທີີ�ສອງ ຂື້ອງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ປະກອບ
ມີ ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ດິນເຈ້�ອນ ແລະ ວັິທີີການນໍາໃຊ້ແຜູ້່ນທີີ� ແລະ 
ຍດຸທີະສາດຕ່າງໆ. ພີາກນີ�ໄດ້ແບງ່ອອກເປັນສີ� ພີາກຍ່ອຍ. ພີາກຍ່ອຍທີີ� ໜ້ັ�ງ 
ເວົັ�າເຖິງການການປະເມີນຜູ້ນົກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດ ແລະ 
ຂື້ະບວັນການສ້າງຕົວັຢູ່�າງຈໍາລອງ. ຈຸດປະສົງແມ່ນບ້�ພີຽງແຕ່ຈະໃຫ້ຜູູ້້ນໍາໃຊ້
ເຂົື້�າໃຈກ່ຽວັກັບພີ້�ນຖານທີາງດ້ານວັິທີະສາດກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດ ແລະ ການລົງເລິກດ້ານຄົວັາມຮັູ້ໃນລະດັບໃດໜັ້�ງເທີົ�ານັ�ນ, ແຕ່ຍັງ
ໃຫຜູູ້້ນ້ໍາໃຊສ້າມາດຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາກຽ່ວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ
ເພີ້�ອສ້າງຕົວັຢູ່�າງຈໍາລອງ ທີີ�ສອດຄົ່ອງກັບຄົວັາມເປັນຈິງ. ພີາກຍ່ອຍທີີ� ສອງ 
ມີຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການກໍານົດພີ້�ນທີີ�ສົງໄສດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການກໍານົດເຂື້ດ
ສໍາລັບເງ້�ອນໄຂື້ດ້ານອຸທີົກກະສາດ ທີີ�ຜູ້່ານການສັງເກດ ແລະ ການຈໍາລອງ
ຕົວັຢູ່�າງກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ທີີ�ມີຜູ້ົນຕ້�ລະດັບອ່າງໂຕ່ງ. 
ພີາກຍ່ອຍທີີ� ສາມສຸມໃສ່ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ, ການກໍານົດອງົປະກອບ
ທີີ�ມຄີົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຕວົັຊີ�ວັັດທີາງດ້ານຄຸົນນະພີາບ ແລະ ທີາງດ້ານປະລິມານ. 
ພີາກຍ່ອຍທີີ�ສີ� ສາທີິດໃຫ້ເຫັນຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການ
ກໍານົດພີ້�ນທີີ�ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜູ້ນທີີ ໂດຍການເຊ້�ອມສານການປະເມີນ
ສະພີາບດິນຟ້ີາອາກາດ, ການວິັເຄົາະຄົວັາມສົງໄສ ແລະ ຜູ້ນົຂື້ອງການປະເມີນ
ສະພີາບຄົວັາມບອບບາງ ເຂົື້�າໃນວັຽກງານ.ພີາກທີີ�ສາມ ຂື້ອງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ� 
ປະກອບມກີອບວັຽກການວັາງແຜູ້ນແບບເຊ້�ອມສານ. ມນັເປນັການຊີ�ນໍາໃຫ້

ຜູູ້້ໃຊ້ ໂດຍຜູ້່ານການປະເມີນ ແລະ ການກໍານົດແຜູ້່ນທີີ� ເພີ້�ອໃຊ້ເຂື້ົ�າໃນການ
ວັາງແຜູ້ນ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ. ພີາກນີ�ໄດ້ແບ່ງເປັນ ສາມ ພີາກຍ່ອຍ. ພີາກ
ຍ່ອຍທີີ� ໜ້ັ�ງ ເວົັ�າເຖິງການວັາງແຜູ້ນໃນຂື້ອບເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງໃນວັົງກວັ້າງ ທີີ�
ປະກອບມີການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ທີີ�ເປັນໄປໄດ້ທີາງດ້ານໂຄົງສ້າງ ແລະ ບ້�
ແມ່ນໂຄົງສ້າງ. ພີາກຍ່ອຍນີ�ໃຫ້ຄົໍາແນະນໍາແກ່ບັນດາສໍານັກງານອົງການທີີ�
ກຽ່ວັຂ້ື້ອງ ກຽ່ວັກັບຮັບູແບບວິັທີີການປະຕິບດັ ທີີ�ຈໍາເປັນໃນລະດັບອ່າງໂຕ່ງ. 
ບັນດາມາດຕະການປະຕິບັດນີ�ອາດລວັມມີການພີັດທີະນາໂຄົງສ້າງ ເປັນຕົ�ນ
ແມ່ນ ຄົອງລະບາຍນໍ�າ, ການປ້ອງກັນໜັ້າດິນຄົ້ອຍຊັນ, ການຄົຸ້ມຄົອງການ
ປູກພີ້ດ ແລະ ຕົ�ນໄມ້ໃສ່ດິນຄົ້ອຍຊັນ, ການຕິດຕັ�ງສະຖານີວັັດແທີກນໍ�າຝຶ້ນ, 
ການປະຕິຮັບູສະຖາບັນ, ແລະ ອ້�ນໆ. ພີາກຍ່ອຍທີີ�ສອງເວົັ�າເຖິງການວັາງແຜູ້ນ
ໃນລະດບັທີອ້ງຖິ�ນ ໂດຍສມຸໃສກ່ານກຽມຄົວັາມພີອ້ມ ແລະ ການຕອບໂຕ.້ 
ບາດກາ້ວັນີ�ມຄີົວັາມສໍາຄັົນຫລາຍເນ້�ອງຈາກສະພີາບຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍທີີ�ສດຸ
ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນທີ້ອງຖິ�ນ. ພີາກຍ່ອຍທີີ�ສາມ ປະກອບມີ ຄົໍາແນະນໍາໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ສໍານັກງານ ແລະ ຂື້ະແໜັງການກ່ຽວັຂ້ື້ອງ ກ່ຽວັກັບພີາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄົວັາມຮັັບຜິູ້ດຊອບໃນການຄົຸ້ມຄົອງ ແລະ ວັາງແຜູ້ນຮັັບມ້ກັບຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນ ໃນຂື້ອບເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ໃນພ້ີ�ນທີີ�ທີ້ອງຖິ�ນ ໃນໄລຍະສັ�ນ, 
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວັ.

1.5.  ການສາ້ງຄົູມ່້ ແລະ ເປ້� າໝາຍຜູູ້ໃ້ຊ້
ການສ້າງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຮັ່ວັມມ້ທີີ�ເປັນສ່ວັນໜ້ັ�ງ
ຂື້ອງການອອກແບບໂຄົງການ JAIF-DRR-CAA. ຂື້ະບວັນການ
ສ້າງຄົູ່ມ້ລວັມມີວິັທີີການທີີ�ອີງໃສ່ຄົາໍສັ�ງແຕ່ຂັື້�ນເທິີງລົງລຸມ່ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຈາກຂັື້�ນລຸມ່ຂື້້�ນຫາຂັື້�ນເທິີງ ທັີງນີ�ກ້ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນໃຫ້ນາໍໃຊ້
ໄດ້  ແລະ ມີຄົວັາມສອດຄົ່ອງໃນທີຸກປະເທີດ ທີີ�ເປັນສະມາຊິກອາ
ຊຽນ. ໂຄົງການນີ�ໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນຮ່ັວັມກັນລະຫວ່ັາງບັນດາສາໍນັກງານ
ຢູູ່�ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ີອງຖິ�ນ ຂື້ອງບັນດາປະເທີດອາຊຽນ ແລະ 
ຢູູ່�ພີາຍໃຕ້ການຊີ�ນາໍຂື້ອງຄົະນະຊີ�ນາໍໂຄົງການ ເຊິ�ງຢູູ່�ພີາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທີານຮ່ັວັມຂື້ອງຄົະນະກາໍມະການຄົຸມ້ຄົອງໄພີພິີບັດອາຊຽນ (ACDM) 
ສາໍລັບວັຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ. ໄດ້
ມີການນໍາໃຊ້ພີ້�ນທີີ�ທີົດລອງຂື້ອງເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ (RBP) ໃນປະເທີດ
ມຽນມາ ແລະ ສປປ ລາວັ ໃນການອອກແບບໂຄົງການ ເພີ້�ອສາທີິດ
ໃຫ້ເຫັນຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງພີູ
ຄົູນໃນ ສປປ ລາວັ ແລະ ເຂື້ດອ່າງໂຕງ່ຕວັງຢູ່ີ ໃນປະເທີດມຽນມາ 
ໄດ້ຖ້ກຄົັດເລ້ອກໃຫ້ເປັນ  RBPs.  ສະຖານທີີ�ທີັງສອງນີ�ໄດ້ຖ້ກ
ຄັົດເລ້ອກຫລັງຈາກໄດ້ມີການປຶກສາຫາລ້ກັບບັນດາສາໍນັກງານ ແລະ 
ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການຄົຸມ້ຄົອງໄພີພິີບັດ-ເຊິ�ງແມ່ນຂື້ະບວັນການ
ໜ້ັ�ງທີີ�ພີາໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຕັ�ງຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງໂຄົງການ
ລະດັບຊາດ. ຂື້ະບວັນການປະເມີນຢູູ່�ໃນເຂື້ດ RBPs ໄດ້ຮັັບການ
ຊີ�ນໍາ ແລະ ອີງໃສ່ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບເຫດການດິນເຈ້�ອນໃນອະດີດ ແລະ 
ໄລຍະບ້�ດົນຜູ່້ານມາ ແລະ ຊອງຫວັາງດ້ານຄົວັາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ 
ເປັນຕົ�ນແມ່ນການຂື້າດຂື້້�ມູນ ແລະ ຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ, ຮູັບແບບ
ທີາງສະຖາບັນ ຫລ ້ອົງການຈັດຕັ�ງ, ສະພີາບການໃນທີ້ອງຖິ�ນ, ແລະ 
ອ້�ນໆ.  ແຕ່ລະພີ້�ນທີີ�  RBP ມີໜ້ັ�ງທີີມງານວັິຊາການທີີ�ຖ້ກແຕ່ງຕັ�ງ
ໂດຍຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງໂຄົງການລະກັບຊາດ (ຮັູບ 1.2).

Photo: Risk and vulnerability assessment - household survey in Phoukhoun, ASEAN DRR-CCA
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6 GUIDELINES ON INTEGRATING CLIMATE CHANGE PROJECTION INTO LANDSLIDE RISK ASSESSMENTS AND MAPPING AT THE RIVER BASIN LEVEL

ທີີມງານ RBP ຂື້ອງແຕ່ລະເຂື້ດໃນແຕ່ລະປະເທີດ ໄດ້ຮັັບໜັ້າທີີ�ໃນ
ການດໍາເນນີຂື້ະບວັນການຄົວັາມສ່ຽງ, ການກໍານົດພ້ີ�ນທີີ�ຄົວັາມສຽ່ງ 
ແລະ ການສ້າງແຜູ້ນການ DRR ເພີ້�ອຮັັບມ້ກັບດິນເຈ້�ອນ. ທີີມງານ
ວັິຊາການປະກອບມີຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານຫລາຍທ່ີານທີີ�ມາຈາກສໍານັກງານ
ອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ, ສໍານັກງານອົງການ 
ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນທີ້ອງຖິ�ນຕະຫລອດເຖິງສະມາຊິກທີີ�
ມາຈາກສະຖາບັນຍຸດທີະສາດສາກົນດ້ານສິ�ງແວັດລ້ອມ (IGES), 
ບ້ລິສັດ CTII ສາກົນຈໍາກັດ, ແລະ ສູນກຽມຄົວັາມພີ້ອມເພີ້�ອຮັັບມ້
ກັບໄພີພີິບັດຂື້ອງອາຊຽນ (ADPC). ວັິທີີການທີີ�ໄດ້ນໍາໃຊ້ປະກອບ
ມ ີວັທີິີການປະເມນີຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມກີານດັດປບັ ແລະ ອງີໃສ່ສະພີາບການ
ທີ້ອງຖິ�ນຫລາຍດ້ານ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ 
ແລະ ອງີໃສຄ່ົວັາມຈໍາກດັທີາງດາ້ນຊບັພີະຍາກອນ. ໄດມ້ກີານນໍາໃຊ້
ເຄົ້�ອງມທີ້ີ�ຢູູ່�ໃນລະບບົ ທີີ�ເປດີໃຫ້ນໍາໃຊ້ທົີ�ວັໄປ ເຊິ�ງເປນັຂ້ື້�ມນູທ້ີລະນີສາດ 
ທີີ�ເປັນພີາບຖ່າຍດາວັທີຽມ ເຊັ�ນ ຂື້້�ມູນທີີ�ມາຈາກ QGIS ເພ້ີ�ອ
ຮັບັປະກນັໃຫສ້າມາດດດັປບັນໍາໃຊໄ້ດ ້ແລະ ຮັບັປະກນັໃຫມ້ຄີົວັາມ
ຍ້ນຍົງພີາຍຫລງັໂຄົງການສີ�ນສດຸ. ທີີມງານ RBP ໜ້ັ�ງທີີມ ປະກອບ
ມສີະມາຊກິທີີ�ມາມາຈາກຫລາຍສໍານກັງານທີີ�ກຽ່ວັຂື້ອ້ງຫລກັໆໂດຍ
ໄດ້ສ້າງຕັ�ງໜ້ັ�ງທີີມງານດັ�ງກ່າວັສໍາລັບແຕ່ລະເຂື້ດໂຄົງການທີົດລອງ 
ໂດຍອີງຕາມປະເທີດເຈົ�າພີາບ ແລະ ຮັອງປະທີານຮັ່ວັມໂຄົງການໃຫ້
ຄົໍາແນະນໍາ. ທີີມງານ RBP ເຮັດັວັຽກເກບັກໍາຂ້ື້�ມນູທີີ�ຈໍາເປັນ, ປະສານ
ງານກັບສໍານັກງານອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນເຂື້ດທົີດລອງໂຄົງການ 
ແລະ ມອບໜ້ັາທີີ�ໃຫພ້ີະນກັງານໃນການດໍາເນນີຂື້ະບວັນການປະເມນີ
ຄົວັາມສ່ຽງ.  ສະມາຊິກຂື້ອງທີີມງານ RBP ເປັນຜູູ້້ນໍາໜັ້າໃນການ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວັຽກງານການສໍາຫລວັດພີາກສະໜັາມ, ໃນຂື້ະນະທີີ� 
ທີີມ ງານໂຄົງການ (IGES, CTII, ADPC) ໃຫ້ການສະໜັັບສະໜູັນ
ທີີ�ຈໍາເປັນ ແລະ ການຊ່ວັຍເຫລ້ອດ້ານວິັຊາການ. ການສໍາຫລວັດ
ພີາກສະໜັາມປະກອບມີການກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພ້ີ�ອທີົບທີວັນ
ຄົນ້ຄົວັາມຄົບ້ໜັາ້, ການກວັດກາຂື້້�ມູນທີີ�ເກບັກໍາ ໄດ,້ ແລະ ບດົຮັຽນ
ທີີ�ໄດ້ຮັັບຈາກການກໍານົດຍຸດທີະສາດໃນອະນາຄົົດ. ການສ້າງຄົູ່ມ້
ສະບັບນີ�ແມ່ນອີງໃສ່ປະສົບການ ແລະ ຜູ້ົນການປະຕິບັດວັຽກງານຢູູ່�
ພີາກສະໜັາມຂື້ອງໂຄົງການ RBP.  ບັນດາຊ່ຽວັຊານທີີ�ມາຈາກ
ສໍານັກງານອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ ທີີ�ໄດ້
ເຂົື້�າຮ່ັວັມຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ 
ແລະ ໃຫຂ້້ື້�ສະເໜັສີໍາລບັການປະເມນີ ແລະ ກໍານດົພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສຽ່ງ.
ໃນຂື້ະບວັນການສ້າງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ຍັງມີການໄປທັີດສະນະສ້ກສາໃນ
ປະເທີດໄທີ ແລະ ປະເທີດຍີ�ປຸ�ນ ເພີ້�ອຮັຽນຮັູ້ປະສບົການ ທີີ�ສໍາພີດັຕວົັ
ຈງິກຽ່ວັກບັບດົຮັຽນທີີ�ດໃີນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ. ສະມາ
ຊກິທີີມທີງານ RBP ຮັວ່ັມກບັບນັດາຜູູ້ຕ້າງໜັາ້ ຂື້ອງປະເທີດທີີ�ເປນັ
ສະມາຊິກອາຊຽນ ກໄ້ດ້ເຂົື້�າຮັວ່ັມການໄປຢູ່ຽ້ມຢູ່າມ ແລະ ທີດັສະນະ
ສ້ກສາດັ�ງກ່າວັນັ�ນ. ຂື້ະບວັນການສ້າງຄົູ່ມ້ (ຮູັບ 1.3) ແມ່ນສ່ວັນ
ໜ້ັ�ງຂື້ອງໂຄົງການສາ້ງຄົວັາມສາມາດສໍາລບັການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. 
ໃນທີຸກກິດຈະກໍາຂື້ອງໂຄົງການໃນການສ້າງຄົວັາມສາມາດໂດຍນໍາ
ໃຊ້ຮັູບແບບວິັທີີ ‘ການຝຶຶກອົບຮັົມຄູົຝຶຶກ’ ແມ່ນອີງໃສ່ຮູັບແບບທັີງ

ເຮັັດວັຽກທີັງຮັຽນໄປພີ້ອມ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ ສອງ ຄົາດໝາຍຜູ້ົນໄດ້
ຮັັບຄົ້: 1) ຮັັບປະກັນໃຫ້ມີການຖ່າຍທີອດຄົວັາມຮັູ້ທີີ�ສໍາຄົັນໃຫ້ແກ່
ບັນດາປະເທີດອາຊຽນ, ແລະ 2) ການເຕົ�າໂຮັມເອົາແນວັຄົວັາມຄົິດ 
ແລະ ຄົໍາຄົິດເຫັນເຂື້ົ�າໃນການພີັດທີະນາຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�. ນອກຈາກນັ�ນ 
“ກອງປະຊມຸລະດບັພີາກພີ້�ນສໍາລບັການພີດັທີະນາຄົູມ່ສ້ະບບັນີ� ໂດຍ
ການເຊ້�ອມສານເອົາວັຽກງານການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາກ່ຽວັກັບການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງນໍ�າຖວ້ັມ ແລະ 
ດິນເຈ້�ອນ ໄດ້ຈັດຂື້້�ນໃນວັັນທີີ 13-15 ເດ້ອນກຸມພີາ 2020 ທີີ�
ນະຄົອນຫລວັງວັຽງຈນັ, ສປປ ລາວັ. ທີີມງານ RBP ແລະ ຊຽ່ວັຊານ
ທີີ�ມາຈາກສໍານກັງານອງົການທີີ�ກຽ່ວັຂ້ື້ອງໄດ້ສນົທີະນາກຽ່ວັກບັສະບບັ
ຮັ່າງຂື້ອງຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ເພ້ີ�ອກໍານົດຂື້ອບເຂື້ດການນໍາໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ຂື້້�
ສະເໜີັແນະນໍາ ເພ້ີ�ອການປັບປຸງຄົ້ນ ແລະ ເພີີ�ມຄຸົນຄ່ົາໃຫ້ແກ່ຄົູ່ມ້
ສະບບັນີ�. ນອກຈາກນັ�ນຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ຍງັໄດຮ້ັບັການກວັດກາທີບົທີວັນ
ຄົນ້ເປັນໝູ່ຄົະນະ ໂດຍບນັດາສໍານັກງານ ແລະ ຊຽ່ວັຊານຂື້ອງປະເທີດ
ອາຊຽນ ແລະ ຮັອງປະທີານຮັ່ວັມຂື້ອງໂຄົງການພ້ີອມທັີງໄດ້ໃຫ້ຂື້້�
ສະເໜີັແນະນໍາເພ້ີ�ອສ້ບຕ້�ປັບປຸງ. ບັນດາສໍານັກງານອົງການທີີ�ເຮັັດ
ວັຽກຄົຸ້ມຄົອງໄພີພິີບັດໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ ສາມາດໃຊ້ຄົູ່ມ້
ສະບບັນີ� ເພ້ີ�ອດໍາເນນີການປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງດວ້ັຍຕນົເອງ, ຫລ ້ໃຊ້
ເປນັເອກະສານອາ້ງອງີໃນການອອກແບບ ຫລ ້ຊີ�ນໍາບນັດາໂຄົງການ
ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດນິເຈ້�ອນ ເຊິ�ງເປນັໂຄົງການທີີ�ໄດມ້ອບໃຫຜູູ້້ຮ້ັບັ
ເໝາົ ຫລ ້ທີີ�ປກຶສາພີາຍນອກເປັນຜູູ້ຈ້ດັຕັ�ງປະຕບິດັ. ຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ຍງັ
ສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັເອກະສານອາ້ງອງີສໍາລບັພີາກສວ່ັນປະຕບິດັວັຽກງານ
ຕວົັຈງິ, ບນັດາບລິ້ສດັພີາກເອກະຊນົ ແລະ ສໍານັກງານອງົການທີີ�ເຮັດັ
ວັຽກການພັີດທີະນາ ທີີ�ມໜ້ີັາທີີ�ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງໄພີພິີບດັ. ພີະນັກງານ
ຂື້ອງສໍານັກງານອົງການໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນທີີ�ເຮັດັວັຽກໃນການ
ວັາງແຜູ້ນ ກ່ຽວັກັບອ່າງໂຕ່ງ ຫລ້ ການເຊ້�ອມສານເອົາຄົວັາມສ່ຽງ
ຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດເຂົື້�າໃນການວັາງແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ ກ້
ສາມາດນໍາໃຊຄ້ົູມ່ສ້ະບບັນີ�ເພ້ີ�ອຊ່ວັຍໃນການຕດັສິນບນັຫາ. ການນໍາ
ໃຊ້ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ຍັງຊ່ວັຍໃນການປັບປຸງການປະສານງານລະຫວັ່າງ
ສໍານັກງານອົງການກ່ຽວັກັບການຈັດສັນຂື້້�ມູນ, ການຄົຸ້ມຄົອງ ແລະ 
ການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ - ເຊິ�ງເປັນ
ຄົວັາມຕ້ອງການຮ່ັວັມກນັ ທີີ�ໄດພ້ີບົເຫນັໃນໄລຍະການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ
ໂຄົງການ. ເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາກ່ຽວັກັບການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນ, ຄົວັາມ
ສາມາດ (ດ້ານວັິຊາການ ແລະ ຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ) ແລະ 
ຊອງຫວັາງດາ້ນການເງນິ, ຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ສາມາດຊວ່ັຍບນັດາສໍານກັງານ
ທີີ�ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວັຽກງານດ້ານນີ� ໃນການຄົັດເລ້ອກເອົາວິັທີີການ
ປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ດີທີີ�ສດຸສໍາລບັສະພີາບການສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງ ແລະ 
ຊວ່ັຍແກໄ້ຂື້ບນັຫາຊ່ອງວ່ັາງດ້ານຄົວັາມສາມາດໄປເທ້ີ�ອລະກາ້ວັ. ໃນ
ເວັລາສັງລວັມວັິທີີການຕ່າງໆໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ
ໃນຂື້ອບເຂື້ດວັຽກງານ RBP, ຜູ້ົນໄດ້ຮັັບ ແລະ ບົດຮັຽນທີີ�ໄດ້ຮັັບ
ຈາກການຢູ້່ຽມຢູ່າມທັີດສະນະສ້ກສາ, ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ສາມາດໃຊ້ເປັນ
ບ່ອນອີງເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໃນເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງອ້�ນໆໃນ
ບັນດາປະເທີດອາຊຽນ.

ຮັູບ 1.3 ແຫລ່ງຂື້້�ມູນສໍາລັບການສ້າງຄົູ່ມ້
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ພີາກທີີ I: ການກະກຽມ
ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ໄດ້ແບ່ງພີາກກະກຽມການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ເປັນ ສີ�  ຂັື້�ນຕອນ ທີີ�
ສາດປັບປ�ຽນໄດ້  ໂດຍອີງຕາມຄົວັາມຕ້ອງການຂື້ອງຜູູ້້ໃຊ້.  ບາດກ້າວັເຫລົ�ານີ�ສົ�ງເສີມຄົວັາມ
ເຂົື້�າໃຈລະອຽດກ່ຽວັກັບສະພີາບລວັມຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນສະພີາບການໃດໜ້ັ�ງລວັມ
ທີັງປັດໃຈການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ, ແລະ ຈາກນັ�ນໃຫ້ຄົໍາຊີ�ນໍາ  ເພ້ີ�ອຮັັບຮັອງເອົາ
ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເໝາະສົມທີີ�ສຸດ ໂດຍອີງຕາມຂື້້�ຈໍາກັດຕ່າງໆເປັນຕົ�ນແມ່ນຊຸດ
ຂື້້�ມູນ,  ຂື້້�ມູນທີີ�ຜູ້່ານລະບົບປຸງແຕ່ງ  ແລະ ເຄົ້�ອງມ້ທີີ�ມີໃນຕົວັຈິງ,  ຊັບພີະຍາກອນທີາງການ
ເງິນ, ແລະ ຄົວັາມສາມາດທີາງສະຖາບນັ, ຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄົວັາມສາມາດທີາງ
ດ້ານວັິຊາການ.

2.1.  ການທີໍາຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈ ແລະ ການຈັດປະເພີດຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນໃນສະພີາບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ

ບາດກາ້ວັທໍີາອິດ ເຊິ�ງແມ່ນບາດກາ້ວັການກະກຽມປະກອບມີການທໍີາຄົວັາມເຂົື້�າໃຈກບັແນວັ
ຄົວັາມຄິົດຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ບົດບາດຂື້ອງການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດທີີ�
ພີາໃຫ້ມີການປ�ຽນແປງສະພີາບລວັມຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ຜູູ້້ນາໍໃຊ້ຄົູ່ມ້ທໍີາຄົວັາມຄົຸນ້ເຄີົຍ
ກັບບັນດາຍຸດທີະສາດທີີ�ເປັນວັິທີີການປະເມີນທີີ�ສໍາຄົັນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັຽນຮັູ້ແນວັຄົວັາມຄົິດ
ພີ້�ນຖານກ່ຽວັກັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ,  ບາດກ້າວັຕ້�ໄປແມ່ນການກໍານົດ
ຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ໂດຍອີງຕາມພີາບລວັມຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍທີີ�ມີການປ�ຽນແປງ 
ທີີ�ເປັນສາເຫດຂື້ອງຫລາຍເຫດການອຸທີົກກະສາດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງ,  ປັດໃຈທີາງດ້ານຊີວັະສາດ 
ແລະ ສັງຄົົມ (ດ້ານພີູມສັນຖານ, ສະພີາບດິນ, ທີ້ລະນີສາດ, ການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມ້ 
ຫລ້  ພີ້ດພີັນທີີ�ປ້ກຫຸ້ມດິນ)  ແລະ ການປ�ຽນແປງທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການພີັດທີະນາ ແລະ 
ສິ�ງແວັດລ້ອມ. ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດແມ່ນແນວັຄົວັາມຄົິດທີີ�ລວັມກັນເຂົື້�າທີີ�ພີົວັພີັນກັບສິ�ງ
ອັນຕະລາຍຕ່າງໆທີີ�ເຊ້�ອມຕ້� ແລະ ພີົວັພີັນເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນ, ການປະເຊີນ ແລະ ອົງປະກອບ
ຂື້ອງຄົວັາມບອບບາງ ທີີ�ປະເຊີນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ, ດັ�ງທີີ�ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູູ່�ໃນຮັູບ 2.1. 
ຫ້ອງການຂື້ອງອົງການສປຊ ສໍາລັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ (UNDRR) ໄດ້
ກໍານົດຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດວັ່າ  ແມ່ນການສູນເສຍທີີ�ເປັນໄປໄດ້ຕ້�ຊີວັິດ,  ການຖ້ກບາດເຈັບ, 
ຫລ້ ການທີໍາລາຍ ຫລ້ ການເພີພີັງ ຂື້ອງຊັບສິນ ທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນຕ້�ລະບົບໃດໜັ້�ງ, ຕ້�ສັງຄົົມ 
ຫລ ້ຊຸມຊົນໃດໜັ້�ງໃນໄລຍະເວັລາສະເພີາະໃດໜັ້�ງ, ເຊິ�ງໄດ້ກໍານົດຕາມຄົວັາມເປັນໄປໄດ ້ທີີ�
ຈະເກີດຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍໃດໜ້ັ�ງ, ເກີດຈາກການປະເຊີນ ແລະ ເກີດຈາກຄົວັາມສາມາດໃນ
ການຕອບໂຕ້.
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ຮັູບ 2.1 ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດແມ່ນສີ�ງທີີ�ພີົວັພີັນກັນລະຫວັ່າງສີ�ງອັນຕະລາຍ, ການປະເຊີນ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງທີີ�ບ້�ມີ (ເບ້�ອງຊ້າຍ) ແລະ 
ມີການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ (ເບ້�ອງຂື້ວັາ). ຜູ້ົນກະທີົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດຄົາດວັ່າຈະເພີີ�ມຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ເນ້�ອງຈາກ

ການເພີີ�ມຂື້້�ນຂື້ອງສີ�ງອັນຕະລາຍ, ການປະເຊີນ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ.

ຄົໍານຍິາມຂື້ອງ UNDRR ໄດຮ້ັບັຮັູວ້ັາ່ຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັທີີ�ເກີດ
ມາຈາກຫລາຍອງົປະກອບທີີ�ເປນັເອກະລາດ ເຊິ�ງກຽ່ວັຂື້ອ້ງກບັແຕລ່ະ
ປະເພີດ ຂື້ອງສິ�ງອນັຕະລາຍ (ເຊິ�ງມີຄົວັາມແຕກຕາ່ງກນັໃນດາ້ນ
ຄົວັາມຖີ�, ຄົວັາມຮັນຸແຮັງ, ໄລຍະຂື້ອງການເກດີ, ແລະ ຄົວັາມໄວັ
ຂື້ອງເວັລາເລີ�ມຕົ� ນເກດີ), ແລະ ອງົປະກອບຕາ່ງໆທີີ�ປະເຊີນກບັສິ�ງ
ອນັຕະລາຍ (ຊບັສນິ, ປະຊາກອນ, ສິ�ງແວັດລອ້ມ) ທີີ�ພີາໃຫມ້ຄີົວັາມ
ບອບບາງທີີ�ເກດີມາຈາກຫລາຍປດັໃຈເຊັ�ນ ປດັໃຈທີາງດາ້ນວັດັຖຸ, 
ໂຄົງສາ້ງ, ສງັຄົມົ, ເສດ ຖະກດິ ແລະ ປດັໃຈສິ�ງແວັດລອ້ມ. ປດັໃຈ
ຕົ� ນຕທ້ີີ�ຈະພີາໃຫຄ້ົວັາມຮັນຸແຮັງຂື້ອງຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັເພີີ�ມຂື້້� ນ
ໃນອະນາຄົດົ ລວັມມ ີການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງລະດບັການປະເຊີນກບັສິ�ງ
ອນັຕະລາຍ ເນ້�ອງຈາກມີການເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ເຕີບໂຕທີາງເສດຖະກດິ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ ອນັເນ້�ອງມາຈາກ
ບນັດາປດັໃຈທີາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄົມົ ແລະ ທີາງດາ້ນວັດັຖຸ 
ດັ�ງທີີ�ກາ່ວັມາຂື້າ້ງເທີງິ. ສາເຫດຂື້ອງດນິເຈ້�ອນສວ່ັນຫລາຍມກັຈະ
ກ່ຽວັຂື້ອ້ງກບັເຫດການທີີ� ເກີດຂື້້� ນຢູ່�າງໄວັວັາ ເປນັຕົ� ນແມ່ນ
ແຜູ້ນ່ດນິໄຫວັ, ລມົພີາຍ ຸຫລ ້ລມົພີາຍໃຸນເຂື້ດຮັອ້ນ. ໃນຫລາຍກລ້ະນີ
ຄົວັາມສຽ່ງໄພີພີບິດັ ມີການສະສມົແບບຊາ້ໆ ແລະ ຕ້�ເນ້�ອງນຊວ່ັງ
ໄລຍະເວັລາໃດໜັ້�ງ. ຮັບູແບບການເກດີດນິເຈ້�ອນແບບໄວັວັາແມນ່
ເຫດການທີີ�ມຄີົວັາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການວັດັແທີກຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມີການ
ສະສມົ. ມີທີດັສະນະຄົວັາມຄົດິເຫນັທີົ�ວັໄປທີີ�ວັາ່ດນິເຈ້�ອນແມນ່
ປາກດົການທີາງທີໍາມະຊາດ ທີີ�ເກດີຂື້້� ນເປນັລກັສະນະບງັເອນີຢູູ່�ຫລາຍ
ສະຖານທີີ�. ທີດັສະນະຄົໍາຄົດິເຫນັນີ� ຕອ້ງຖ້ກປ�ຽນແປງ ໂດຍຕອ້ງມີ
ຄົວັາມເຂື້ົ� າໃຈໃຫດ້ີກວັາ່ເກົ�າກຽ່ວັກບັຄົວັາມສຽ່ງ ທີີ�ມີການສະສມົ. 
ການປະຕບິດັງານຂື້ອງພີາກສວ່ັນລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ� ງ 
ທີີ�ເຮັດັໜັາ້ທີີ�ສະເພີາະດາ້ນກຽ່ວັກບັດນິເຈ້�ອນແມນ່ຍງັບ້�ທີນັພີຽງພີ້
ເນ້�ອງຈາກທີດັສະນະຄົວັາມຄົດິເຫນັ ແລະ ການວັາງແຜູ້ນວັຽກງານ
ແມນ່ຍງັເລັ�ງໃສແ່ຕກ່ານຕອບໂຕ້ໄພີພີບິດັ ແລະ ການບນັເທີາົທີກຸເທີົ�າ
ນັ� ນ. ຍງັມຄີົວັາມຈໍາເປນັຕອ້ງມີການປະຕບິດັມາດຕະການດວ້ັຍການ
ຄົົ� ນຄົດິຄົ້ນໃໝ ່ໂດຍຕອ້ງລວັມເອາົວັທິີີການແກ້ໄຂື້ບນັຫາແບບໃໝ່ 
ທີີ�ລວັມເອາົມາດຕະການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໂດຍການນໍາໃຊ້
ວັສິະວັະກໍາເຂື້ົ� າຊວ່ັຍ, ການວັາງແຜູ້ນການນໍາໃຊທ້ີີ�ດນິ ແລະ ວັຽກງານ

ການຈດັສນັການຕັ� ງຖິ�ນຖານຂື້ອງຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ.  
ການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດ ແລະ ການປ�ຽນແປງຂື້ອງສິ�ງແວັດລອ້ມ
ທີີ�ເກດີມາຈາກກດິຈະກໍາຂື້ອງມະນດຸ ໄດພ້ີາໃຫສ້ິ�ງອນັ ຕະລາຍຕາ່ງ
ໆມີການປ�ຽນແປງໃນດາ້ນຄົວັາມສງົໄສທີີ�ຈະເກດີ,  ອດັຕາການປກ້
ຄົມຸ, ຄົວັາມຖີ� ແລະ ຄົວັາມຮັນຸແຮັງ. ບດົລາຍງານພີເິສດ ຂື້ອງ IPCC 
ໃນປີ 2012 ກຽ່ວັກບັເຫດການໄພີພີບິດັທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງຕາ່ງໆເປນັການ
ເຕ້�ອນໄພີໃຫຮ້ັູວ້ັາ່ສິ�ງອນັຕະລາຍຕາ່ງໆຈະເພີີ�ມຂື້້� ນຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍ
ໃນເມ້�ອມີການປ�ຽນແປງຂື້ອງດນິຟີາ້ອາກາດ. ໂດຍສະເພີາະການ
ປ�ຽນແປງຂື້ອງດນິຟີາ້ອາກາດ ຈະສົ�ງຜູ້ນົກະທີບົຕ້�ຄົນຸລກັສະນະ ແລະ 
ຄົວັາມຖີ�, ຄົວັາມຮັາ້ຍແຮັງ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດ ແລະ ຂື້ະໜັາດຂື້ອງສິ�ງ
ອນັ ຕະລາຍທີີ�ເກີດມາຈາກສະພີາບອທຸີກົກະສາດ ແລະ ອຕຸນຸຍິມົ 
ແລະ ມີການປ�ຽນແປງໃນການແຜູ້ກ່ະຈາຍຂື້ອງພີ້� ນທີີ� ທີີ�ຈະໄດຮ້ັບັ
ຜູ້ນົກະທີບົ. ໃນຂື້ະນະທີີ�ບດົຮັຽນຕາ່ງໆກຽ່ວັກບັເຫດການດນິເຈ້�ອນ
ໃນປະຫວັດັ ສາດທີີ�ຜູ້າ່ນມາໄດເ້ປນັປດັໃຈທີາງດາ້ນຂື້້� ມນູທີີ�ມຄີົນຸຄົາ່
ໃຫແ້ກກ່ານປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງ,ແຕວ່ັາ່ຂື້້� ມນູເຫລົ�ານັ� ນກຍ້ງັບ້�ພີຽງພີ້
ໃນເມ້�ອພີຈິາລະນາເຖງິການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້ອາກາດທີີ�ເປນັປດັໃຈ
ອນັໜັ້�ງ. ການແຜູ້ຂ່ື້ະ ຫຍາຍຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມຢີູູ່�ໃນປະຈບຸນັເຂື້ົ� າເປນັ
ຄົວັາມສຽ່ງໃນອະນາຄົດົ ຈະພີາໃຫມ້ີສິ�ງທີາ້ທີາຍເພີີ�ມຂື້້� ນສໍາລບັການ
ກໍານດົບນັດາອງົປະກອບກຽ່ວັກບັການປະເຊີນກບັສິ�ງອນັຕະລາຍທີີ�
ເກດີຂື້້� ນໃໝ ່ແລະ ເກດີມຄີົວັາມບອບບາງໃໝເ່ພີີ�ມຂື້້� ນ ແລະ ການ
ເພີີ�ມຂື້້� ນຂື້ອງອງົປະກອບຂື້ອງສິ�ງອນັຕະລາຍ (ຮັບູ 2.1). ການ
ປ�ຽນແປງສະພີາບລວັມຂື້ອງດນິເຈ້�ອນ ຄົວັນໄດຮ້ັບັການສກ້ສາ ແລະ 
ກໍານດົໃຫຮ້ັູຄ້ົນຸລກັສະນະກອ່ນທີີ�ຈະເລີ�ມຕົ� ນປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງດນິ
ເຈ້�ອນ. ການປະເມີນຄົວັາມສຽ່ງຄົວັນເລີ�ມຕົ� ນດວ້ັຍການກວັດກາ
ເບິ�ງເຂື້ດອນັຕະລາຍທີີ�ມດີນິເຈ້�ອນ ໃນໄລຍະການສໍາຫລວັດຂື້້�ມນູ 
ທີຽບຖານ. ຮັບູ 2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັດນິເຈ້�ອນທີີ�ມກັເກດີຢູູ່�ລຽບຕາມ
ເສັ� ນທີາງຢູູ່�ເຂື້ດ RBP ໃນເມອ້ງພີຄູົນູ ເຊິ�ງເປນັເຂື້ດສກ້ສາຂື້້�ມນູໃນ 
ສປປ ລາວັ. ການກວັດກາເບ້� ອງຕົ� ນຄົວັນລວັມເອາົການກໍານດົປດັ
ໃຈຫລກັໆ ທີີ�ພີາໃຫເ້ກດີດນິເຈ້�ອນ. ມີຫລາຍປດັໃຈທີາງທີໍາມະຊາດ 
ແລະ ກດິຈະກໍາຂື້ອງມະນດຸທີີ�ພີາໃຫມ້ຄີົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນໃນເຂື້ດ
ເມ້ອງພີຄູົນູ ໂດຍທີີ�ເຫດການດນິເຈ້�ອນທີງັໝດົ ມີສາເຫດມາຈາກ

Climate change impacts + Human Induced factors Human Induced factors 

VULNERABILITY

VULNERABILITY

HAZARD

EXPOSURE
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New 
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ຮັູບ 2.2 ດິນເຈ້�ອນທີີ�ມັກເກີດລຽບຕາມເສັ�ນທີາງໃນເມ້ອງພີູຄົູນ, ເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນໃນ ສປປ ລາວັ (ແຫລ່ງ: ຂື້້�ມູນທີຽບຖານຂື້ອງໂຄົງການ 

ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ຫລວັງຫລາຍ. ຝຶ້ນຕົກໜັັກ ໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດ
ຕົ�ນຕ້ ທີີ�ພີາໃຫ້ເກີດຄົວັາມສ່ຽງ. ໃນປະເທີດມຽນມາ ດິນເຈ້�ອນທີີ�
ຮັາ້ຍແຮັງໃນເຂື້ດ Hakha ເກີດມາຈາກລົມພີາຍຸເຂື້ດຮ້ັອນທີີ�ມຊີ້�ວ່ັາ 
ໂກມານ ໃນເດ້ອນກລ້ະກດົປ ີ2015. ສະພີາບຝຶນ້ຕກົໜັັກ ໃນໄລຍະ
ສັ�ນລວັມທີັງຝຶ້ນຕົກໃນປະລິມານ 180 ມມ ໃນວັັນທີີ 27 ເດ້ອນ
ກ້ລະກົດ ທີີ�ໄຫລຜູ້່ານເຂື້ດດັ�ງກ່າວັແມ່ນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ເກີນ
ຂື້ອບເຂື້ດ ທີີ�ພີ້�ນດິນຈະຮັັບໄດ້ ເຊິ�ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດດິນເຈ້�ອນ.  
ນອກຈາກນັ�ນຢູູ່�ໃນເມ້ອງ Hakha, ແຜູ້່ນດິນໄຫວັ ຢູູ່�ໃນເຂື້ດ 
Tanintharyi, Bago Yoma, Maechi ແລະ Mt. Popa ໃນ
ປະເທີດມຽນມ້າໃນຊຸມປີບ້�ດົນຜູ້່ານມານີ�ກ້�ມີສາເຫດຕົ�ນຕ້ມາຈາກ
ຝຶ້ນຕົກລິນໜັັກ.  ດິນເຈ້�ອນໃນໄລຍະບ້�ດົນທີີ�ຜູ້່ານມາໄດ້ເພີີ�ມຂື້້�ນ
ຢູູ່�ໃນເຂື້ດພີ້�ນທີີ� RBP ຕວັງຢູ່ີ� ໃນປະເທີດມຽນມາ  ອາດເກີດມາຈາກ
ການກ້�ສາ້ງເສັ�ນທີາງເພີີ�ມ ແລະ ກດິຈະກໍາການພັີດທີະນາ ໂດຍສະເພີາະ
ແມນ່ການພີດັທີະນາທີີ�ມີການສາ້ງໜ້ັາດິນຄົອ້ຍຊັນໃນເຂື້ດພີເູຂື້າົທີີ�ມີ
ຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນ. ເຫດການຝຶ້ນຕົກໜັັກທີີ�ບ້�ມາຕາມລະດູການໃນ
ຫລາຍປທີີີ�ຜູ້າ່ນມາບວັກກບັຮັອບວັຽນການເກີດພ້ີດພີນັປະຈໍາລະດູການ 
ກ້ພີາໃຫ້ມີເຫດການດິນເຈ້�ອນຫລາຍຄົັ�ງ. ການເຈ້�ອນຂື້ອງດິນ ອັນ
ເນ້�ອງມາຈາກກິດຈະກໍາການສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ການຖົມດິນໄດ້
ພີາໃຫ້ເກີດດິນເຈ້�ອນຫລາຍຄົັ�ງໃນໄລຍະບ້�ດົນຜູ່້ານມາ. ໃນພ້ີ�ນທີີ� 

RBP ໃນ ສປປ ລາວັ  ດິນເຈ້�ອນຫລາຍຄົັ�ງບ້�ດົນຜູ້່ານມາ ອາດເກີດ
ມາຈາກປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍໃນເຂື້ດດັ�ງ ກ່າວັ (ເປັນ
ຕົ�ນແມນ່ປະລິມານນໍ�າຝຶນ້ທີີ�ເກດີຂື້້�ນໃນໄລຍະປີ 2018, ການນໍາໃຊ້
ດິນເຂື້ດພູີເຂື້ົາ, ແລະ ການປ�ຽນແປງຮັູບແບບທີາງທ້ີລະນີສາດ ອັນ
ເກີດມາຈາກກິດຈະກໍາຂື້ອງມະນຸດ.  ເພີ້�ອສ້ກສາໃຫ້ຮັູ້ຄົຸນລັກສະນະ
ຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ມນັມຄີົວັາມຈໍາເປນັຕອ້ງເຂົື້�າໃຈສາເຫດ ແລະ ກນົໄກ
ທີີ�ພີາໃຫ້ເກີດດິນເຈ້�ອນ ດັ�ງທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 1.1. 
ຂື້້�ມນູໃນຕາຕະລາງປະກອບມີການທີບົທີວັນຂື້້�ມນູດນິເຈ້�ອນໃນອະດດີ 
(ໃນດ້ານທີີ�ຕັ�ງ, ປະເພີດ, ຄົວັາມເສຍຫາຍ, ການຕອບໂຕ້, ແລະ ອ້�ນ
ໆ), ການປ�ຽນແປງໃນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ສະພີາບລວັມຂື້ອງການ
ນໍາໃຊ້ດິນເຂື້ົ�າພີັດທີະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົົມ, ສະພີາບຂື້ອງພີູມ
ສັນຖານ, ຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ, ສະພີາບອຸທີົກກະສາດ, ອຸນຫະພີູມ ແລະ 
ປະເພີດ ຂື້ອງດິນ. ການມີຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບສາເຫດຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ
ແມ່ນພ້ີ�ນຖານສໍາລັບການຄັົດເລ້ອກວິັທີີການ ແລະ ການກໍານົດ
ຍຸດທີະສາດທີີ�ສໍາຄົັນ ເພີ້�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາດິນເຈ້�ອນ.

Photo: Project baseline survey filed notes by Dr Rendy Dwi Kartiko
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ຕາຕະລາງ 1.1 ສາເຫດດິນເຈ້�ອນ ແລະ ກົນໄກກະຕຸ້ນພີາໃຫ້ດິນເຈ້�ອນ

ສາເຫດທີາງວັັດຖູ ແລະ ການ
ກະຕຸ້ນ

ສາເຫດທີາງທີໍາມະຊາດ ສາເຫດຈາກມະນດຸ

ທີ້ລະນີສາດ ໂຄົງສ້າງທີໍາມະຊາດ

ຝຶ້ກຕົກໜັັກ ວັັດສະດຸອ່ອນແອ, ເຊັ�ນດິນ
ພີູເຂື້ົາ ໄຟີຄົ້ອຍຊັນ ຫລ້ ການ
ຕົກຕະ ກອນໃຕ້ທີະເລທີີ�ບ້�ລວັມ
ຕົວັກັນ

ການພີົ�ນຂື້້�ນຂື້ອງດິນ ຫລ້ ພີູເຂື້ົາ
ໄຟີ

ການຈົກດິນທີາງ ຫລ້ ແຄົມ
ທີາງ

ຫິມະເປ້�ອຍກະທີັນຫັນ ວັັດສະດຸທີີ�ສົງໄສ ການກ້�ຕົວັຂື້ອງນໍ�າແຂື້ງ ການກ້�ສ້າງໃສ່ດິນຖົມບ້�ແໜັ້ນ

ຝຶ້ກຕົກລິນແກ່ຍາວັ ວັັດສະດຸປ້ນເປ້�ອນຈາກດິນຟີ້າ
ອາກາດ

ນໍ�າແຂື້ງເປ້�ອຍກະ ທີັນຫັນ ການວັາງສີ�ງທີີ�ໜັັກໃສ່ໜັ້າຄົ້ອຍ 
ຫລ້ ສ່ວັນເທີິງຂື້ອງຄົ້ອຍ ເຊັ�ນ 
ຖົມດິນສ່ວັນເທີິງຄົ້ອຍ 

ການໄຫລໄວັ (ນໍ�າຖ້ວັມ ຫລ້ 
ກະແສນໍ�າ) ຫລ້ ວັັດສະດຸໃຊ້ຖົມ

ວັັດສະດຸແຕກຍ່ອຍ ການເສາະເຈ້�ອນຢູູ່�ຕີນ ຄົ້ອຍ ການໄຫລອອກ ຫລ້ການ ຕ້�ມ
ນໍ�າ (ໃນອ່າງເກັບນໍ�າ)

ແຜູ້່ນດິນໄຫວັ ວັັດສະດຸລວັມຕົວັ ຫລ້ ແຕກ
ຈາກກັນ

ການເສາະເຈ້�ອນແບບຕ້� ເນ້�ອງ
ຂື້ອງພີ້�ນດິນຄົ້ອຍຊັນ

ການຕັດໄມ້

ພີູເຂື້ົາໄຟີລະເບີດ ຂື້າດຄົວັາມຕ້�ເນ້�ອງຂື້ອງໂຄົງສ້າງ
ຂື້ອງດິນ (ພີ້�ນດິນ, ຫີນປະສົມ, 
ອ້�ນໆ) 

ການເສາະເຈ້�ອນຂື້ອງ ພີ້�ນດິນ
ຄົ້ອຍຊັນ

ຊົນລະປະທີານ ແລະ/ຫລ້ ການ
ຫົດນໍ�າເດີ�ນຫຍ້າ

ການລະລາຍ ທີິດທີາງຂື້ອງໂຄົງສ້າງດິນກ້�ຕົວັ
ໄປທີາງກົງກັນຂື້້າມ (ຄົວັາມ
ຜູ້ິດພີາດ, ບ້�ໄປຕາມລະບົບ, 
ການສໍາພີັດ, ແລະ ອ້�ນໆ)

ການເສາະເຈ້�ອນດິນ ສ່ວັນທີາງ
ຂື້້າງ

ການຂືຸ້ດຄົົ�ນບ້�ແຮັ່ / ສີ�ງເສດ
ເຫລ້ອ ຈາກການຂືຸ້ດຄົົ�ນແຮັ່
ທີາດ

ດິນເຢູ່ັນແຂື້ງຕົວັ-ແລະ ນ້�ແຂື້ງ
ລະລາຍ

ການຮັົ�ວັຊ້ມໃນພີ້�ນດິນ ການເສາະເຈ້�ອນປີກ ຍ່ອຍ 
(ການລະລາຍ ຂື້ອງວັັດຖູ, ທີ້�ນໍ�າ
ຮັົ�ວັ)

ການສັ�ນສະເທີ້ອນຂື້ອງເຄົ້�ອງຈັກ 
ເຊັ�ນການຝຶັ�ງເສົາເຂື້ັມ, ການ
ລະເບີດດິນ ແລະ/ຫລ້ ການ ສັ�ນ
ສະເທີ້ອນໜັ້າດິນດ້ວັຍວັິທີີອ້�ນ 
ທີີ�ໜັັກໜັ່ວັງ

ດິນຫລຸບລົງ ແລະ ໂນນຂື້້�ນ ດິນແຂື້ງຕົວັທີີ�ເກີດຄົວັາມ
ຜູ້ິດພີາດ (ດິນກະດ້າງ, ຫລາຍ
ວັັດສະດຸກ້� ຕົວັຢູູ່�ເທີິງດິນທີີ�ມີວັັດ
ສະດຸຢູ່າງ)

ການປ�ຽນທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງໜັ້າ ຄົ້ອຍ 
ຫລ້ ບ່າຂື້ອງໜັ້າ ຄົ້ອຍທີີ�ຮັັບນໍ�າ
ໜັັກ

ນໍ�າຮັົ�ວັຊ້ມຈາກສີ�ງກ້�ສ້າງສາທີາ
ລະນຸ ປະໂພີກ ເຊັ�ນທີ້�ນໍ�າ ຫລ້ 
ຄົອງນໍ�າເສຍ

ນໍ�າຖ້ວັມ ການສູນເສຍພີ້ດ (ຍ້ອນ ໄຟີໄໝ້
ປ�າ ຫລ້ ໄພີແຫ້ງແລ້ງ)

ການຫັນປ�ຽນແລວັແມ່ນໍ�າ (ທີີ�
ໄດ້ ວັາງແຜູ້ນ ຫລ້ ບ້�ໄດ້ວັາງ
ແຜູ້ນ) ຫລ້ ກະແສນໍ�າເຈາະແຄົມ
ຝຶັ�ງຍ້ອນການກ້�ສ້າງທີ່າເຮັ້ອ, ຄົູ
ກັນນໍ�າ, ຝຶາຍນໍ�າລົ�ນ, ອ້�ນໆ.

ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຄົູ່ມ້ດິນເຈ້�ອນ – ຄົໍາແນະນໍາເພີ້�ອໃຫ້ເຂື້ົ�າໃຈດິນເຈ້�ອນ, USGS
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2.2.   ສະຖາບັນ, ເຄົ້�ອງມ້, ຊັບພີະຍາກອນ 
ແລະ ການສ້າງທີີມງານປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ 

ເພີ້�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາທີີ�ເກີດຈາກປັດໃຈທີາງທີໍາມະຊາດ, ສັງຄົົມ ແລະ 
ວັັດທີະນະທໍີາ,  ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຮັຽກ ຮັ້ອງໃຫ້ມີ
ປະສົບການທີີ�ຫລາກຫລາຍ ແລະ ເຮັັດວັຽກຮ່ັວັມກັບຫລາຍພີາກສ່ວັນ. 
ການທໍີາຄົວັາມເຂົື້�າໃຈກ່ຽວັກັບການຈັດແຈງດ້ານການຈັດຕັ�ງ  ຫລ້ 
ດ້ານສະຖາບັນຢູູ່�ໃນຫລາຍລະດັບແມ່ນສິ�ງທີີ�ຈໍາເປັນ. ໃນນີ�ລວັມທີັງ
ກົນໄກການປະສານງານ, ລະ ບົບການຕິດຕາມ, ເຄົ້�ອງມ້, ຊັບພີະຍາກອນ
ມະນຸດ ແລະ ຄົວັາມສາມາດໃນການໃຫ້ທີ້ນສະໜັັບສະໜັູນ. ເນ້�ອງ
ຈາກວັ່າ ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ສໍານັກງານອົງການຕ່າງໆອາດແມ່ນ
ພີາກສ່ວັນທີີ�ໃຫ້ຂື້້�ມູນສາໍຄັົນເທົີ�ານັ�ນ ທີີ�ຕັ�ງ ແລະ ພີາລະບົດບາດ ຂື້ອງ
ສະຖາບັນ ແລະ ສາໍນັກງານອົງການເຫລົ�ານັ�ນອາດພີາໃຫ້ກາໍນົດມາດ
ຕະການໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ.  ສະຖາບັນ ແລະ ສໍານັກງານ
ເຫລົ�ານີ�ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ການປະກອບພີະນັກງານ 
ແລະ ຊັບພີະຍາກອນໃຫ້  ສໍານັກງານອົງການເຫລົ�ານັ�ນມີຄົວັາມ
ຮັັບຜູ້ິດຊອບໃນການປະສານງານ ແລະ ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກໃຫ້
ແກ່ຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໂດຍການສະໜັອງຂື້້�ມູນ, 
ຊັບພີະຍາກອນພີະນັກງານວັິຊາການ ແລະ ພີະນັກງານຊ່ວັຍວັຽກ. 
ທີີມງານ RBP ຢູູ່�ໃນໂຄົງການນີ�  ໄດ້ຖ້ກສ້າງຕັ�ງຂື້້�ນເພ້ີ�ອເຂົື້�າຮັ່ວັມ
ເຮັັດວັຽກກັບບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ສາໍນັກງານອົງການຕ່າງໆ ແລະ 
ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນໃຫ້ມີພີະນັກງານທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງເຂົື້�າຮ່ັວັມຕະຫລອດໄລຍະ
ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຂື້ະບວັນການກາໍນົດພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງ.  
ນອກຈາກສະໜັັບສະໜັູນອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງທີີ�ໄດ້ເຂົື້�າຮັ່ວັມ ທີີມ
ງານ RBP ຍັງໄດ້ຊ່ວັຍກາໍນົດບັນຫາກ່ຽວັກັບການປະສານງານ ແລະ 
ສະເໜັີໃຫ້ມີການສ້າງຕັ�ງກົນໄກປະສານງານໃໝ່ຂື້້�ນ.  ຖ້າມີຂື້້�ມູູນ
ກ່ຽວັກັບການແບ່ງພີາລະບົດບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ�ຮັັບຜູ້ິດຊອບ ຂື້ອງ
ສໍານັກງານຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ກ້ຈະສະດວັກໃນການກໍານົດເອົາຜູູ້້ທີີ�ມີ
ຄົວັາມຮັູ້ທີີ�ເປັນຊ່ຽວັຊານເພ້ີ�ອຊ່ວັຍໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ 
ຊ່ວັຍປະເມີນຜົູ້ນການປະຕິບັດຂື້ອງຊ່ຽວັຊານໃນໄລຍະຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ. 
ອັນນີ�ແມ່ນຄົວັາມ   ເປັນຈິງ  ເຖິງແມ່ນວັ່າການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ
ໄດ້ຖ້ກມອບໝາຍໃຫ້ທີີ�ປຶກສາພີາຍນອກ ຫລ້  ບ້ລິສັດພີາຍນອກ
ດໍາເນີນໃຫ້ກ້ຕາມ. ໄປຄົຽງຄົູ່ກັບຄົວັາມຮັູ້ໃນການຈັດສັນວັຽກງານ
ຂື້ອງສະຖາບັນ,  ແຕ່ສິ�ງສໍາຄົັນຕ້ອງໄດ້ເຂົື້�າໃຈຄົວັາມສາມາດ ແລະ 
ຊອງຫວັາງຄົວັາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ ໃນການເກັບກາໍ ແລະ ແລກປ�ຽນ
ຂື້້�ມູນ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບອຸທີົກກະສາດ ແລະ ອຸຕຸນິ ຍົມ, 
ຂື້້�ມູນທີ້ລະນີສາດ ແລະ ຊີວັະ ແລະ ວັັດຖຸສາດ (ທີ້ລະສາດ, ສະພີາບ
ດິນ, ການນາໍໃຊ້ດິນ, ການປ້ກຫຸ້ມຂື້ອງພ້ີດ ແລະ ປ�າໄມ້, ພູີມສັນຖານ, 
ແລະ ອ້�ນ) ເຊິ�ງເປັນຂື້້�ມູນທີີ�ມີຢູູ່�ແລ້ວັທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການນາໍໃຊ້ມາດ
ຕະການທີາງໂຄົງສ້າງ ແລະ ບ້�ເປັນໂຄົງສ້າງ ແລະ ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການ
ປະເຊີນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍຈາກໄພີພີບິັດ. 
ນອກຈາກຈະມີຄົວັາມຕ້ອງການຂື້້�ມູນທີີ�ກວ້ັາງຂື້ວັາງແລ້ວັກ້ຕາມ ການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການກໍານົດພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງ ຍັງຮັຽກຮັ້
ເອງໃຫ້ມີເຄົ້�ອງມ້ຫລາຍປະເພີດ ເປັນຕົ�ນແມ່ນເຄົ້�ອງຈາໍລອງອຸທົີກກະ
ສາດ, ລະບົບ GIS, ແລະ ອ້�ນໆ. ທີີມງານ RBP ໄດ້ໃຊ້ຂື້້�ມູນຈາກ
ແຫລ່ງເປີດນາໍໃຊ້ທົີ�ວັໄປ ເປັນຕົ�ນແມ່ນ QGIS ສາໍລັບການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ ການກໍານົດພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງ  ເຊິ�ງເປັນຊອບແວັ 
ສໍາລັບການສາທີິດໃຫ້ເຫັນຂື້້�ມູນ. ຂື້້�ມນູດິຍ, ຂື້້�ມູນທີີ�ປຸງແຕ່ງແລ້ວັ, 
ເຄົ້�ອງມ້  ແລະ ຊັບພີະຍາກອນຕ່າງໆ ໂດຍທົີ�ວັໄປ ຈະມີຢູູ່�ຫລາຍ
ສາໍນັກງານອົງການ ໂດຍມີການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຮັັກສາໄວ້ັຢູູ່�ໃນຫລາຍ
ກວັ່າໜ້ັ�ງອົງການໃນຫລາຍລະດັບຂື້ອງສາຍການຈັດຕັ�ງ.  ການຂື້າດ
ຄົວັາມເຂົື້�າໃຈ ແລະ ຂື້າດການຈັດເປັນລະບົບກ່ອນຈະດໍາເນີນການ
ວັິເຄົາະຈະເປັນການເສຍເວັລາດ ຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄົວັາມພີະຍາຍາມ 
ແລະ ມີໂອກາດທີີ�ຈະພີາໃຫ້ມີການໃຊ້ຂື້້�ມູນທີີ�ຜິູ້ດພີາດລະຫວ່ັາງບັນດາ
ອົງກອນ. ການຂື້າດປະສິດທີິພີາບເຫລົ�ານີ�  ໃນທີີ�ສຸດຈະພີາໃຫ້ການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນບ້�ໄດ້ຮັັບຜົູ້ນດີ. ວັຽກທີີ�ເປັນການກະກຽມ

ນີ�ຄົວັນຖ້ເປັນເງ້�ອນໄຂື້ເບ້�ອງຕົ�ນທີີ�ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນ ເພ້ີ�ອເນັ�ນໃຫ້ເຫັນຄົວັາມຈໍາເປັນທີີ�ຕ້ອງມີກົນໄກການ
ແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນຢູ່�າງມີປະສິດທີິພີາບ, ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນທີັງລະບົບສາຍຕັ�ງ 
ແລະ ສາຍຂື້ວັາງໃນບັນດາສາໍນັກງານອົງການ ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ. ພີາຍຫລັງ
ຮັູສ້ະພີາບຂື້ອງສະຖາບັນ ແລະ ສາໍນັກງານອົງການ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ
ກ່ຽວັກັບການກາໍນົດແຜູ້ນທີີຄົວັາມສ່ຽງແລ້ວັຕ້ອງສ້າງຕັ�ງທີີມງານໜ້ັ�ງ
ຂື້້�ນໂດຍກາໍນົດໃຫ້ມີພີາລະບົດບາດ ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜິູ້ດຊອບຢູ່�າງຈະ
ແຈ້ງ.  ການປະກອບສະມາຊິກທີີມງານຄົວັນມີຊ່ຽວັຊານວັິຊາການ, 
ຕົວັແທີນຈາກສໍານັກງານທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ  (ເປັນຕົ�ນແມ່ນພີາກສ່ວັນ
ຊັບພີະຍາກອນ ນໍ�າ, ທີ້ລະນີສາດ, ອຸຕນຸິຍົມ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ�າໄມ້,  
ອໍານາດການປ້ກຄົອງທ້ີອງຖິ�ນ ທີີ�ຮັັບຜິູ້ດຊອບວັຽກງານ DRR, ແລະ 
ອ້�ນໆ),  ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ  ແລະ ທີ້ອງຖິ�ນພີ້ອມທີັງກຸມ່
ປະຊາກອນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ ລວັມທີັງກຸມ່ທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນກຸມ່ຜູູ້້ເຖົ�າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູູ້້ພິີການ. ຄົວັນສົ�ງເສີມ
ໃຫ້ມີການຮ່ັວັມມ້ລະຫວ່ັາງພີາກສ່ວັນວິັຊາການ ຜູູ້ເ້ຄີົຍມີປະສົບການ
ໃນການປະສົບບັນຫາດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນ. ພີາກສ່ວັນຮ່ັວັມມ້ນີ�ຄົວັນລວັມມີເຈົ�າໜ້ັາທີີ�ຂັື້�ນສູນກາງ, ຂັື້�ນ
ແຂື້ວັງ ແລະ ຂື້ັ�ນທີອ້ງຖິ�ນ (ຜູູ້້ຕັດສິນບັນຫາ) ແລະ ບັນດາສະຖາບັນ
ການສ້ກສາ ແລະ ການຄົົ�ນ ຄົວ້ັາ. ກຸມ່ການເຮັັດວັຽກເຮັັດວັຽກຮ່ັວັມມ້
ກັນນີ�ອາດເຫັນດີນໍາກັນກ່ຽວັກັບຮັູບແບບຈໍາລອງຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ 
ວິັທີີການນາໍໃຊ້, ໂດຍຂື້້�ນກັບຄົວັາມຕ້ອງການ. ວິັທີີການເຫລົ�ານີ�ອາດ
ລວັມມີ,  ຕົວັຢູ່�າງ,  ການນໍາໃຊ້  ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມເປັນໄປໄດ້
ຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບພີາກພີ້�ນ ເພ້ີ�ອນາໍໃຊ້ເຂົື້�າໃນການ
ວັາງແຜູ້ນ, ໂດຍສະເພີາະແມ່ນການກໍານົດມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງໃນລະດັບທີ້ອງຖິ�ນເພ້ີ�ອສົ�ງເສີມມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໃຫ້ເໝາະສົມຂື້້�ນຕ້�ມ. ສະມາຊິກຂື້ອງ
ທີີມງານຄົວັນມີລັກສະນະປັບປ�ຽນໃຫ້ມີຄົວັາມເໝາະສົມໄດ້  ໄດຍ
ຂື້້�ນກັບສະພີາບຂື້ອງກິດຈະກໍາ ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບ ແລະ ຄົວັນ
ຈັດໃຫ້ມີຄົວັາມພ້ີອມໃນການເຮັັດວັຽກຮ່ັວັມກນັເປັນກຸມ່ ຫລ້ ເປັນ
ແຕ່ລະບຸກຄົົນ ໂດຍຂື້້�ນກັບຄົວັາມຕ້ອງການ ຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  ຕົວັຢູ່�າງ,  ໃນຫລາຍກ້ລະນີບັນດາສະມາຊິກ
ທີີມງານທີີ�ເປັນວັິຊາການ ຈະເປັນຜູູ້້ນໍາໜັ້າໃນການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງ, ໃນຂື້ະນະທີີ�ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ ຫລ້ ສາໍນັກງານອົງການທີີ�ມາ
ເຂົື້�າຮ່ັວັມອາດກາໍນົດໃຫ້ເຮັັດວັຽກງານສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງໃນຂື້ະບວັນການ
ປະເມີນ.  ຈຸດປະສົງກ້ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນການມີສ່ວັນຮັ່ວັມຂື້ອງທີຸກ
ພີາກສ່ວັນຢູ່�າງມີຄົວັາມໝາຍເພີ້�ອໃຫ້ທີຸກປະເດັນທີີ�ມີຄົວັາມຈໍາເປັນ 
ແລະ ເງ້�ອນໄຂື້ການປະຕິບັດຕ່າງໆໄດ້ຖ້ກລວັມເຂື້ົ�າໃນຂື້ະບວັນການ
ປະເມີນ. ທີີມງານປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງຕ້ອງເຮັັດວັຽກແບບອີງໃສ່ຄົວັາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ເຮັັດວັຽກຢູ່�າງຄົ່ອງແຄົ້ວັວັ່ອງໄວັ ໂດຍມີການກໍານົດ
ຢູ່�າງຈະແຈ້ງກ່ຽວັກັບພີາລະບົດບາດ ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຂື້ອງການປະເມີນ.  ການມີສ່ວັນຮັ່ວັມຂື້ອງພີາກສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນໂຄົງການນີ�ເປັນຕົວັຢູ່�າງອັນໜ້ັ�ງສາໍລັບການສ້າງທີີມງານ
ກໍານົດພີ້�ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງ, ການວັງາງແຜູ້ນ ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງ.
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2.3.   ການເກັບກໍາ ແລະ ການສັງລວັມຂື້້�ມູນ 
ຂື້້�ມູນດິບ ແລະ ຂື້້�ມູນທີີ�ຜູ້່ານລະບົບແລ້ວັແມ່ນພີ້�ນຖານສໍາລັບການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ໜັ້າເຊ້�ອຖ ້ເນ້�ອງຈາກວັ່າຂື້ະບວັນການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງຕ້ອງໃຊ້ຂື້້�ມູນຫລາຍ.  ການທີ້ອນໂຮັມຂື້້�ມູນຮັຽກຮັ້ອງ
ໃຫ້ມີຄົວັາມພີະຍາຍາມຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍ. ມັນຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ມີຫລາຍ
ວິັທີີເພ້ີ�ອຊອກຫາຊ່ອງວ່ັາງ ຂື້ອງຂື້້�ມູນໃນກ້ລະນີທີີ�ບ້�ສາມາດຊອກຫາ
ຂື້້�ມູນໄດ້.  ໃນນີ�ລວັມທີັງການກະກຽມຂື້້�ມູນສໍາລັບການສໍາຫລວັດ
ດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຄຸົນລັກສະນະຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ຕະຫລອດເຖິງປະລິມານ
ນໍ�າຝຶ້ນ, ຂື້້�ມູນທີາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ, ແລະ ອ້�ນໆ. ວັິທີີການ
ທີີ�ນາໍໃຊ້ຫລາຍທີາງເລ້ອກນີ�ມັນຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ມີຫລາຍວິັທີີການສາໍລັບ
ການກວັດກາຄົາມຖ້ກຕ້ອງຂື້ອງຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານ ແລະ ການເກັບຮັັກສາ
ຂື້້�ມູນ, ແລະ ການຈັດມ້ຽນ ແລະ ສ້າງລະບົບຂື້້�ມູນເພ້ີ�ອແບ່ງປັນຂື້້�ມູນ
ໃຫ້ໄດ້ດີ.  ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຕ້ອງມີຂື້້�ມູນດິບ ແລະ 
ຂື້້�ມູນທີີ�ຜູ້່ານການປຸງແຕ່ງກ່ຽວັກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ, ການປະເຊີນກັບ
ສິ�ງອັນຕະລາຍ, ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ (ຮັູບ 2.1). ຂື້້�ມູນທີຽບຖານ
ທີີ�ຕ້ອງການສາໍລັບປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ການປະເມີນສະພີາບການ
ປະເຊີນ, ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການຄົຸມ້ຄົອງບ້ລິຫານ, 
ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບເຫດການອຸທົີກກະສາດ-ອຸຕຸນິຍົມ, ຂື້້�ມູນໄພີພິີບັດໃນ
ອະດີດ, ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, 
ແລະ ອ້�ນໆ ເຊິ�ງເປັນຂື້້�ມູນທີີ�ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຈາກຫລາຍແຫລ່ງ
ໃນຂື້ະນະທີີ�ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຂື້້�ມູນສໍາລັບການ
ສ້ກສາຂື້້�ມູນນີ�ແມ່ນສາມາດເກັບໄດ້ໂດຍຜູ້່ານການສໍາຫລວັດຄົົວັ
ເຮັ້ອນ.  ຂື້້�ມູນລາຍລະອຽດຕ້�ມກ່ຽວັກັບການເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນແມ່ນມີ
ຢູູ່�ໃນເອກະສານໃນຫລາຍພີາກຍ່ອຍຕ້�ໄປນີ�.ຂື້້�ມູນທີ້ລະນີສາດທີີ�ໄດ້
ຈາກພີາບຖ່າຍດາວັທີຽມ ຈະເຫັນສະພີາບພູີມສັນຖານ (ລະດັບຄົວັາມ
ສູງ,  ທີິດທີາງຂື້ອງຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ),  ຕາໜັ່າງສາຍນໍ�າ,  ທີ້ລະນີສາດ 
ແລະປະເພີດດິນ,  ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະການປ້ກຫຸ້ມດ້ວັຍພີ້ດແລະ 
ປ�າໄມ້, ຕາໜັ່າງເສັ�ນທີາງ, ແລະ ອ້�ນໆ (ຮັູບ 2.3). ສາມາດເອົາຄົ່າ
ຄົວັາມສູງ ໄດ້ຈາກລະບົບແທີກຄົວັາມສູງທີາງດິຈີຕອນ (DEM) ເຊິ�ງ
ເປັນແຫລ່ງຂື້້�ມູນເປີດ  ເປັນຕົ�ນແມ່ນລະບົບພີາບຖ່າຍດາວັທີຽມ 
SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) ໂດຍມີ
ຂື້ະໜັາດ ປິກແຊວັຂື້ະໜັາດ 30 ແມັດ.  DEM ສາມາດຈັດເປັນ
ຫລາຍປະເທີດ ເພີ້�ອແຍກໃຫ້ເຫັນການປ�ຽນແປງຂື້ອງພີູມສັນຖານ. 

ຂື້້�ມູນ DEN ທີີ�ໄດ້ມາຈາກ SRTM ໂດຍປ້ກກະຕິຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄ່ົາພິີກັດທີີ�ອີງໃສ່ເສັ�ນແວັງ/ເສັ�ນຂື້ະໜັານ, ແລະ ຈະຕ້ອງສະແດງ
ຂື້້�ມູນລົງໃນລະບົບທີີ�ເໝາະສົມເປັນຕົ�ນແມ່ນລະບົບການຄົາດຄົະເນ
ຂື້້�ມູນແບບ UTM (Universal Transverse Mercator) ເພ້ີ�ອ
ນໍາໃຊ້ DEM ເຂົື້�າໃນການນໍາໃຊ້ສາໍລັບເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນຄົວັນນາໍໃຊ້
ຂື້ະບວັນການຂື້ອງຂື້້�ມູນທີີ�ມີການກໍານົດເຂື້ດແດນຂື້ອງອ່າງໂຕ່ງແມ່
ນໍ�າ (ເປັນເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນ).

ລະດັບຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ
ການວັັດແທີກຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນແມ່ນການນາໍໃຊ້ຫົວັໜ່ັວັຍການວັັດແທີກ 
ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ ໂດຍສົມທີຽບໃສ່ເສັ�ນທີາງນອນ
ເປັນພີ້�ນຖານ. ໂດຍທົີ�ວັໄປຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນຈະຄົິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ, 
ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນ ຫລ້  ອັດຕາສ່ວັນ. ການຄົິດໄລ່ຄົວັາມ
ຄົ້ອຍຊັນ ສາມາດນໍາໃຊ ້DEM ຂື້ອງລະບົບ SRTM ທີີ�ມີປິກແຊວັ 
30 ແມັດ.  ກ່ອນຈະກໍານົດຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນຕ້ອງປ�ຽນຄົ່າຂື້ອງຂື້້�ມູນ
ເຂົື້�າຢູູ່�ໃນລະບົບ UTM ສໍາລັບພີ້�ນທີີ�ທີ້ລະນີສາດສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງ 
(ຫົວັໜັ່ວັຍການວັັດແທີກ),  ຕົວັຢູ່�າງເຂື້ດ UTM 47N ( ສໍາລັບ
ປະເທີດມຽນມາ).

ທີິດທີາງຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ
ທິີດທີາງຂື້ອງຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນໝາຍເຖິງແລວັຂື້ອງຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນ ຫລ້ 
ມູນທີຽບທີາງນອນ ຂື້ອງມັນ.  ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນທີິດທີາງຂື້ອງ
ຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນໃດໜ້ັ�ງ.  ທີິດທີາງຂື້ອງຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນໄດ້ຈັດເປັນ
ຫລາຍປະເພີດ ໂດຍອີງຕາມມູນຂື້ອງຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນທີີ�ກາໍນົດທິີດທີາງ. 
ລູກສອນກໍານົດທີິດທີາງຂື້ອງຄົວັາມຄົ້ອຍຊັນ (ເຊັ�ນ  ທີາງນອນ ທີີ�
ປະກອບດ້ວັຍຫລາຍປິກແຊວັເຂື້ົ�າກັນ) ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ົນຂື້ອງ
ການກາໍນົດປະເພີດ ຂື້ອງຄົວັາມຄ້ົອຍຊັນ ທີີ�ມີທິີດທີາງ. ທິີດທີາງຂື້ອງ
ຄົວັາມຄົ້ອຍຊັຍໄດ້ຖ້ກວັັດແທີກດ້ວັຍການເລີ�ມຕົ�ນຢູູ່�ຈຸດ 0° ໂດຍ
ປິ�ນໄປຕາມທິີດເຂັື້ມໂມງແລ້ວັກັບຄ້ົນມາຈອດໃນມູນ 360° ເໜ້ັອ.

Figure 2.3 Landslide susceptibility analysis geo-spatial data sample
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ໄລຍະຫ່າງໄກຈາກເສັ�ນທີາງ
ໄລຍະຢູູ່�ໃກ້ເສັ�ນທີາງໄດ້ຖ້ກຄິົດໄລ່ເປັນປັດໃຈສໍາຄັົນອັນໜ້ັ�ງ ເນ້�ອງ
ຈາກການສ້າງເສັ�ນທີາງມັກຈະມີການຈົກດິນ ຫລ້ ຈົກສິ�ງປະກອບ
ຢູູ່�ໃນດິນອອກໄປ ໃນບາງພີ້�ນທີີ�ຄົ້ອຍຊັນ ແລະ ເອົາດິນ ຫລ້ ສິ�ງ
ປະກອບຢູູ່�ໃນດິນໄປຖົມໃສ່ເຂື້ດດິນຄົ້ອຍຊັນອ້�ນ. ການເຮັັດແບບນີ�
ອາດພີາໃຫ້ມກີານປ�ຽນແປງຄົວັາມຄ້ົອຍຊນັ, ການເກີດມຄີົວັາມຄ້ົອຍ
ຊັນໃໝ່ແບບມະນຸດສ້າງຂື້້�ນ ຫລ້ ເສັ�ນທີາງຖ້ກຕັດຂື້າດ ທີີ�ອາດເກີດ
ມາຈາກດິນເຈ້�ອນ (Che et al., 2011).

ໄລຍະຫ່າງໄກຈາກສາຍນໍ�າ
ໄລຍະທີີ�ຢູູ່�ໃກ້ແມ່ນໍ�າອາດສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບໃນທີາງກົງກັນຂື້້າມທີີ�ພີາໃຫ້
ຄົວັາມໝັ�ນຄົົງຂື້ອງໜ້ັາຄ້ົອຍໄດ້ຮັັບຜົູ້ນກະທົີບເນ້�ອງມາຈາກມີນໍ�າຊັດ
ເຈາະຕີນໜັ້າຄົ້ອຍ, ຫລ ້ສະພີາບຂື້ອງສ່ວັນພີ້�ນໃຕ້ສຸດຂື້ອງໜັ້າຄົ້ອຍ
ບ້�ໝັ�ນຄົົງ  ເຊິ�ງພີາໃຫ້ມີດິນເຈ້�ອນລົງ  ແລະ ເຮັັດໃຫ້ລະດັບນໍ�າເພີີ�ມ
ສູງຂື້້�ນ.

ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການປ້ກຫຸ້ມດິນ
ແຜູ້່ນທີີ�ການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ  ແລະ ການປ້ກຫຸ້ມດິນສາມາດເອົາຂື້້�ມູນ
ມາຈາກລະບົບພີາບຖ່າຍທີາງດາວັທີຽມ ເປັນຕົ�ນແມ່ນ Landsat, 
ຫລ້ ສາມາດເອົາມາຈາກແຜູ້່ນທີີ�ຂື້ອງຫລາຍພີາກສ່ວັນທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ. 
ໃນການສ້ກສາຂື້້�ມູນນີ�ການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ ແລະ ການປ້ກຫຸ້ມດິນເຊິ�ງ
ເປັນພີ້�ນທີີ�  ທີີ�ເອົາມາຈາກລະບົບການຕິດຕາມການປ້ກຫຸ້ມດິນໃນ
ລະດັບພີາກພີ້�ນທີີ�ໄດ້ສ້າງຂື້້�ນໂດຍ ແຜູ້ນງານແມ່ນໍ�າຂື້ອງ SERVIR. 
ລະບົບ SERVIR ໄດ້ຜູ້ະລິດຫລາຍແຜູ້ນທີກີ່ຽວັກັບການປ້ກຄົຸມ
ດິນອອກໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍມີຫລາຍຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ ແລະໄດ້ໃຊ້ພີາບ
ຖ່າຍຈາກລະບົບ Landsat ໃນໄລຍະ 2000 ຫາ 2017  ດ້ວັຍ
ລະດັບຄົວັາມຊັດເຈນ 30 ແມັດ.

ຊຸດຂື້້�ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທີົກກະສາດ
ຂື້້�ມູນດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທີົກກະສາດ ປະກອບມີປະລິມານການ
ໄຫລຂື້ອງນ�ຳ (ຕົ�ນຕແ້ມນ່ນ�ຳຝຶນ້) ໂດຍອີງໃສຫ່ລາຍຊວ່ັງໄລຍະເວັລາ. 
ນອກຈາກນັ�ນຍັງນຳໃຊ້ເຂື້ົ�າໃນການວັັດແທີກອຸຫະພີູມ ແລະ ຄົວັາມ
ຊຸ່ມຂື້ອງອາກາດ ໂດຍອີງໃສ່ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກສະຖານີວັັດແທີກຢູູ່�
ພີາກພີ້�ນດິນ ແລະ ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກແຫລ່ງຂື້້�ມູນທີາງໄກ. ສຳລັບ

ການສ້ກສາຂ້ື້�ມນູຄັົ�ງນີ�, ຊດຸຂ້ື້�ມນູກຽ່ວັກບັປະລມິານນ�ຳຝຶນ້ໄດ້ຖ້ກນຳ
ໃຊສ້ຳລບັບນັດາ RBPs ເຊິ�ງແມນ່ຂ້ື້�ມນູກຽ່ວັກບັດິນຟ້ີາອາກາດ ໃນ
ອະດີດ ແລະ ອີງໃສກ່ານຄົາດຄົະເນຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ.

(i) ຂື້້�ມູນອຸຕຸນິຍົມໃນປະຫວັັດສາດ

ໂຄົງການນີ�ໄດ້ໃຊ້ຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນໃນອະດີດຜູ່້ານມາທີີ�ປະກອບ
ດ້ວັຍຂື້້�ມູນອຸຕຸນິຍົມຂື້ອງສາກົນ ແລະ ຂື້ອງພີາກພີ້�ນສາໍລັບໃນອະດີດ
ຜູ້່ານມາ ເປັນຕົ�ນແມ່ນລະບົບຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ ທີີ�ຜູ້່ານລະບົບ 
CHIRPS ນັບແຕ່ປີ 1981 ຮັອດປະຈຸບັນເຊິ�ງໄດ້ມາຈາກກຸມ່ຄົວັາມ
ສ່ຽງກ່ຽວັກັບດິນຟ້ີາອາກາດ (CHG), ໂດຍມີຄ່ົາ 5x5km2.  ຂື້້�ມູນ
ເພີີ�ມເຕີມທີີ�ໄດ້ນໍາໃຊ້ປະກອບມີຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ໃຊ້ລະບົບ 
APHRODITE ເຊິ�ງໄດ້ມາຈາກ RIHN/MRI/JMA ໃນໄລຍະ
ປີ 1951 ຮັອດປີ 2007, ດ້ວັຍຄົວັາມຊັດເຈນ 25 x 25 km2, 
ແລະ ຂື້້�ມູນທີີ�ເກັບກໍາໄດ້ໃນທີ້ອງຖິ�ນໃນໄລຍະ 1981 ຫາ 2016. 
ຂື້້�ມູນສະພີາບທີ້ອງຖິ�ນ ທີີ�ໄດ້ຮັັບນັ�ນ  ມີຄົວັາມແຕກຕ່າງໃນຫລາຍ
ສະຖານີ.

(ii) ຂື້້�ມູນການຄົາດຄົະເນດິນຟີ້າອາກາດ

ຕົວັແບບການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນໂລກ ຂື້ອງ NASA (NASA Earth 
Exchange) (ຕົວັແບບ CMIP5) ທີີ�ລວັມເອົາການຄົາດຄົະເນ
ຫລາຍກ້ລະນີການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ ທີີ�ໄດ້ຈາກ
ຕົວັແບບຈໍາລອງການໜັູນວັຽນດິນຟີ້າອາກາດໃນໂລກ ທີີ�ມີ  21 
ຮັູບແບບການຈໍາລອງ (GMCs) ທີີ�ອີງໃສ່ສອງກ້ລະນີຈໍາລອງຂື້ອງ
ການປ�ອຍທີາດອາຍສູ່ບັນຍາກາດ (RCP 4.5 ແລະ 8.5) ໂດຍ
ຄົວັາມຊັດເຈນ 25x25 km2 ມີຖານຂື້້�ມູນທີີ�ໜັ້າເຊ້�ອຖ້ ແລະ ໄດ້
ເອົາມານໍາເປັນຂື້້�ມູນອ້າງອີງສໍາລັບການຄົາດຄົະເນດິນຟີ້າອາກາດໃນ
ອະນາຄົົດ.ການຄົາດຄົະເນຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ໄດ້ໃຊ້ໃນການ
ວິັເຄົາະຄົວັາມສົງໄສກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນແມ່ນໄດ້ມາຈາກຕົວັແບບການ
ແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນໂລກ ຂື້ອງ NASA (NASA Earth Exchange)  
(NEX) ທີີ�ກວັມເອົາເມ້ອງພີູຄົູນ  (ສປປ ລາວັ) ແລະ ເຂື້ດຕວັງຢູ່ີ 
(ປະເທີດມຽນມາ) ເຊິ�ງເປັນເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນໂດຍການນາໍໃຊ້ຂື້ອບເຂື້ດ
ເວັລາ: 2030s, 2050s ແລະ 2080s (15 ມ້�ກ່ອນ ແລະ 10 ມ້�
ຫລັງໄລຍະຝຶ້ນຕົກແຮັງສູງສຸດໃນລະດຸຝຶ້ນ).

Photo: Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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ການສໍາຫວັດດ ິນເຈ້ �ອນ
ການສາໍຫລວັດດິນເຈ້�ອນແມ່ນການບັນທ້ີກຂື້້�ມູນແບບລະອຽດຂື້ອງ
ການແຜູ່້ກະຈາຍ ແລະ ຄຸົນລັກສະນະຂື້ອງດິນເຈ້�ອນໃນອະດີດ. ຂື້້�ມູນ
ໄພີພີິບັດໃນອະດີດ (ທີີ�ຕັ�ງ, ປະເພີດ, ລະດັບຄົວັາມເສຍຫາຍ, ການ
ຕອບໂຕ້, ແລະ ອ້�ນໆ) ແລະ ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ບັນທີ້ກກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ 
ແມ່ນສິ�ງທີີ�ສໍາຄົັນສໍາລັບການສ້າງແຜູ້ນທີີ ອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນ/ຫລ້ 
ຄົວັາມສົງໄສກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ.  ການໃຊ້ແຜູ້ນທີີ  ແບບນີ�  ແລະ 
ຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໂດຍອີງຕາມແຜູ່້ນທີີ�ນັ�ນແມ່ນອີງໃສ່
ຫລາຍວັິທີີການ ທີີ�ນໍາໃຊ້ຕົວັເລກສະຖິຕິ. ການສໍາຫລວັດດິນເຈ້�ອນ
ສາມາດດໍາເນ ີນໄດ ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນບັນທີ້ກໃນອະດີດ ແລະ 
ຂື້້�ມູນພີາບຖ່າຍທີາງດາວັທີຽມ ທີີ�ມີຄົວັາມຊັດເຈນສູງ, ເປັນຕົ�ນແມ່ນ 
Google Earth ຫລ້ Sentinel. ປະຈຸບັນຍັງບ້�ທີັນມີຖານຂື້້�ມູນ
ກ່ຽວັກັບການສໍາຫລວັດດິນເຈ້�ອນຢູ່�າງລະອຽດ ສໍາລັບເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�
ມູນໃນສປປ ລາວັ ແລະ  ມຽນມາ. ໃນເມ້�ອບ້�ມີຂື້້�ມູນການສາໍຫລວັດ
ດດິນເຈ້�ອນທີີ�ເປັນລະອຽດ ຈ້�ງໄດ້ສ້າງຂື້້�ມູນສໍາລັບການສໍາຫລວັດ
ໃນເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນຂື້້�ນໂດຍການນໍາໃຊ້ພີາບຖ່າຍທີາງດາວັທີຽມທີີ�
ສາມາດເອົາໄດ້ໂດຍບ້�ເສຍຄ່ົາ, ເຊັ�ນ ເອົາມາຈາກ Google Earth. 
ຂື້້�ມູນການສາໍຫລວັດດິນເຈ້�ອນທີີ�ໄດ້ມາເຊິ�ງເປັນຂື້້�ມູນເພີີ�ມນີ�ໄດ້ຊ່ວັຍ
ໃຫ້ມີຄົວັາມສາມາດໃນການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າພີ້ອມທີັງມີຄົວັາມ
ຊັດເຈນກ່ຽວັກັບຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນໃນຕ້�ໜັ້າ.

ຂື້້�ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ
ຂື້້�ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ  ປະກອບມີຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງ
ປະຊາກອນ, ຊັບສິນ (ເຮ້ັອນ, ຊັບສົມບັດ, ແລະ ສະຖານທີີ�ທຸີລະກິດ), 
ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ  (ເສັ�ນທີາງ,  ມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄົງສ້າງສໍາລັບ
ການປ້ອງກັນດິນເຈ້�ອນ), ແລະ ການບ້ລິການທີີ�ສາໍຄັົນ (ດ້ານສ້ກສາ, 
ສາທີາລະນະສຸກ,  ຕະຫລາດ, ລະບົບນໍ�າປະປາ) ທີີ�ປະເຊີນໜັ້າຕ້�ດິນ
ເຈ້�ອນ.  ຂື້້�ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ເປັນຂື້້�ມູນປະກອບເຂົື້�າທີີ�ສໍາຄົັນ

ໃຫ້ແກ່ການວິັເຄົາະກຸມ່ຄົົນທີີ�ບອບບາງ, ຕະຫລອດເຖິງການພັີດທີະນາ
ຍຸດທີະສາດການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. 

ໂດຍປ້ກກະຕິຂື້້�ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ມ ີສອງ ປະເພີດ. ປະເພີດທີີ�
ໜ້ັ�ງ  ແມ່ນຂື້້�ມູນດິບທີີ�ໄດ້ຮັັບ ແລະຕ້ອງຄົໍານວັນກ່ອນການນໍາໃຊ້. 
ປະເພີດທີີ� ສອງ ແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�ຜູ້່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວັ ທີີ�ສາມາດໃຊ້
ຫລັງຈາກມີການກວັດກາຂັື້�ນພີ້�ນຖານສໍາລັບຄົວັາມຊັດເຈນ ແລະ 
ຂື້້�ມູນທີີ�ບ້�ຄົົບຖ້ວັນ.  ເນ້�ອງຈາກວັ່າຂື້້�ມູນທີີ�ຜູ້່ານການປຸງແຕ່ງແມ່ນ
ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກຂື້້�ມູນດິບ, ດັ�ງນັ�ນຄົວັາມສະລັບສັບຊ້ອນຂື້ອງຂື້້�ມູນ 
ຈ້�ງມີຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ຄົວັາມຊັດເຈນ.

ຂື້້�ມູນທີີ�ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�ສາມາດເບິ�ງຄົ້ນໄດ້ຈາກການ
ປະເມີນໃນອະດີດ, ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກການສ້ກສາຄົົ�ນຄົວ້ັາ ຫລ້ ຂື້້�ມູນ
ຈາກແຫລ່ງມ້ສອງຈາກສໍານັກງານອົງການຕ່າງໆໃນຫລາຍລະດັບ. 
ໃນເມ້�ອບ້�ມີຂື້້�ມູນໃນລະດັບທີ້ອງຖິ�ນກ້ອາດສາມາດຊອກຫາຂື້້�ມູນ
ມາຈາກແຫລ່ງຂື້້�ມູນເປີດເປັນຕົ�ນແມ່ນ DEM ຫລ້ Google Earth 
ທີີ�ເປັນຂື້້�ມູນທີາງດຽວັທີຽມ. ບາງຊຸດຂື້້�ມູນເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�
ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍເຫັນວ່ັາມີຄົວັາມ
ຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັັດການສາໍຫລວັດຂື້້�ມູນພີາກສະໜັາມໃນເບ້�ອງຕົ�ນ
ສາກ່ອນ.

ກອ່ນທີີ�ຈະນາໍໃຊ້ຂື້້�ມນູທີີ�ເກບັກາໍມາໄດ້ແຕ່ລະປະເພີດຂື້້�ມນູຕ້ອງຖ້ກ
ກວັດກາເບິ�ງຄົວັາມໜັ້າເຊ້�ອຖ້ ໂດຍອີງຕາມຄົວັາມຖ້ກຕ້ອງ, ຄົວັາມ
ເປັນເອກະພີາບ ແລະ ຄົວັາມຄົົບຖ້ວັນ. ການກວັດກາຄົວັາມໜ້ັາເຊ້�ອຖ້ 
ແລະ ການດັດແກ້ແມ່ນສິ�ງຈໍາເປັນເພີ້�ອຮັັບປະກັນຄົວັາມຊັດເຈນໃນ
ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຂື້ະບວັນການສ້າງແຜູ້ນທີີຄົວັາມສ່ຽງ. 

ຂື້້�ມູນໂດຍທົີ�ວັໄປມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງທີີ�ກວັ້າງຂື້ວັາງ ແລະ ຢູູ່�ໃນ
ຫລາຍຮັູບແບບໃນການເກັບຮັັກສາ. ດັ�ງນັ�ນ ຄົວັນນໍາເອົາຂື້້�ມູນມາ

Photo: Risk and vulnerability assessment-household survey in Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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ປ ຸງແຕ່ງ  ແລະ ສ ັງລວັມກ່ອນຈະເລີ �ມຕົ �ນຂື້ະບວັນການປະເມ ີນ
ຄົວັາມສ່ຽງ. ສໍາລ ັບຂື້້ �ມ ູນໄດ ້ຈາກພີາບຖ່າຍດາວັທີຽມໃນລະບ ົບ 
GIS ທີີ �ມ ີການປ ງຸແຕງ່ແລ ້ວັນັ �ນ ການກະກຽມຫ ວົັຂື້້ �ຂື້ອງຂື້້ �ມ ນູ
ຕ ້ອງໃຫ ້ແທີດເໝາະກ ັບບ ັນດາເງ້ �ອນໄຂື້ທີີ �ມ ີຢູູ່ �.  ບ ັນດາຫ ົວັຂື້້�
ຂື້ອງຂ້ື້ �ມ ູນຕ ້ອງໃຫ ້ຄົ ກ້ ັນກ ັບລະບ ົບຈ ຸດພີ ິກ ັດທີີ �ໄດ ້ຄົາດຄົະເນ 
ແລະ ຢູູ່ �ໃນຂື້ອບເຂື້ດດຽວັກ ນັ, ຮັ ັກສາລະດ ັບຄົວັາມຊ ັດເຈນ ແລະ 
ຈໍານວັນຄົ່າຂື້ອງປ ິກແຊວັ ທີີ �ສາມາດປະຕ ິບ ດັໄດ ໃ້ນເວັລານາໍໃຊ້
ຂື້້ �ມ ູນອ ້າງອ ີງກ ່ຽວັກ ັບເຂື້ດປ ້ກຄົ ຸມແບບດຽວັກ ນັ,  ຕ ົວັຢູ່ �າງ 
ຂື້້ �ມ ູນສໍາລ ັບບ ັນດາເຂື້ດແດນຂື້ອງເຂື້ດອ່າງໂຕງ່.  ຂື້້ �ມ ູນທີີ �ມີ
ຫ ົວັຂື້້ �ແລ ້ວັຕ ້ອງສາມາດໂອນເຂື້ົ �າ GIS ໄດ ້, ດ ີທີີ �ສ ຸດໃຫ ້ຢູູ່ �ໃນ
ຮັ ູບແບບລ ູກສອນກໍານ ົດທີ ິດທີາງ ເນ້ �ອງຈາກວັາ່ ການວັ ິເຄົາະໄດ້
ອ ງີໃສ ່ສະພີາບຂື້້ �ມ ູນຂື້ອງ GIS ໂດຍການນາໍໃຊ ້ຊອບແວັ ທີີ �ບ້�
ໄດ ້ເສຍຄົ່າ ນັ �ນກ ້ຄົ ້QGIS (ຫລ ້ຊອບເວັທີີ �ຕ ້ອງໄດ ້ຈ່າຍເງ ິນຊ້�
ເອ ົາ ເປ ັນຕົ �ນແມ່ນ ArcGIS) ແລະ ໂມດ ຸນສໍາລ ັບການວັ ິເຄົາະ
ພີາບຖ່າຍທີາງດາວັທີຽມ.

2.4.   ການພີດັທີະນາຍດຸທີະສາດເພ້ີ�ອການ
ປະເມນີຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ 

ຫລັງຈາກທີົບທີວັນຄົ້ນບັນຫາສໍາຄົັນ,  ຄົວັາມສະລັບສັບຊ້ອນທີີ�
ກ່ຽວັຂື້້ອງຂື້ອງຂື້້�ມູນ,  ລະດັບຄົວັາມສ່ຽງປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົົດ 
ລວັມທັີງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເກີດມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ 
ຂື້້�ມູນທີີ�ມີແລ້ວັ, ຊັບພີະຍາກອນຕ່າງໆ, ເຄົ້�ອງມ້ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ
ທີາງສະຖາບັນ,  ບາດກ້າວັການກະກຽມຂັື້�ນສຸດທີ້າຍແມ່ນຕ້ອງສ້າງ
ຍຸດທີະສາດການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.  ຍຸດທີະສາດນີ�ຄົວັນ
ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຢູ່�າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕ້ອງແທີດເໝາະກັບ
ຄົວັາມເປັນຈິງ.  ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນແມ່ນເງ້�ອນໄຂື້ທີີ�
ຕ້ອງມາກ່ອນເພ້ີ�ອສ້າງຍຸດທີະສາດການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໃຫ້ເໝາະສົມ
ທີີ�ສຸດ.  ການປະເມີນນີ�ຈະຊ່ວັຍໃຫ້ມີຄົວັາມເຂົື້�າໃຈໃນການກໍານົດ, 
ວັາງຈຸດທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງເຂື້ດດິນເຈ້�ອນ, ກໍານົດຄົ່າຕົວັປ�ຽນຕ່າງໆກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ເພີ້�ອປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ມີຄົວັາມເປັນ
ໄປໄດ້. ຕົວັຢູ່�າງ ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງອາດອີງໃສ່ຂື້້�ມູນທີີ�ມີຄົວັາມ
ຊັດເຈນສູງ ກ່ຽວັກັບປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນເພ້ີ�ອປະເມີນລະດັບສູງສຸດຂື້ອງ
ນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ພີາໃຫ້ມີດິນເຈ້�ອນ.  ສໍາລັບທີຸກພີ້�ນທີີ�ໃນບັນດາປະເທີດອາ
ຊຽນ ທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ,  ການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນມີຈຸດ ປະສົງອັນດຽວັກັນນັ�ນກ້ຄ້ົ ເພ້ີ�ອກາໍນົດເຂື້ດທີີ�
ເຫນັສົມຄົວັນວ່ັາມີຄົວັາມປອດໄພີ ເພີ້�ອວັາງແຜູ້ນໃນການພັີດທີະນາ
ຕົວັເມ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນຕະຫລອດເຖິງການກໍານົດມາດຕະການ
ປ້ກປ້ອງທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນດີ.  ແຜູ້ນທີີກໍານົດຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນແມ່ນ
ໜ້ັ�ງໃນຫລາຍບາດກ້າວັທີີ�ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພ້ີ�ອລະບຸບັນດາເຂື້ດທີີ�
ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຊອກຫາຂື້້�ມູນເພ້ີ�ອຄັົດເລ້ອກ ແລະ ດັດ
ປັບທີາງເລ້ອກຕ່າງໆສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ.  ເຖິງແມ່ນວັ່າ
ລະດັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນປະຈຸບັນອາດ ຍັງບ້�ທີັນຢູູ່�ໃນລະດັບ
ສູງກ້ຕາມ ແຕ່ວັ່າໃນອະນາຄົົດອັນໃກ້ຄົວັາມສ່ຽງເຫລົ�ານັ�ນອາດ
ເພີີ�ມຂື້້�ນຖ້າຫາກວ່ັາມີການເມີນເສີຍຕ້�ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ຖ້າຫາກວ່ັາເຈົ�າໜ້ັາທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງບ້�ປະຕິບັດມາດຕະການກະກຽມ
ຢູ່�າງລະອຽດ ແລະ ເໝາະສົມເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເປັນໄປໄດ້
ນັ�ນ. ດັ�ງນັ�ນການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດໄປພ້ີອມກັບລັກສະນະ 
ຂື້ອງການພີັດທີະນາ ແລະ ການເຊ້�ອມໂຊມຂື້ອງສິ�ງແວັດລ້ອມ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ັາ ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດແມ່ນເກີດຈາກຫລາຍປັດໃຈ
ລວັມເຂົື້�າກນັ ແລະ ມີການປະຕິກິລິຍາຕ້�ກນັແບບສະຫລັບສັບຊ້ອນ. 
ດັ�ງນັ�ນມັນຈ້�ງຮັຽກຮັ້ອງໃຫ້ເຮັັດການປະເມີນດິນເຈ້�ອນຢູ່�າງເປັນປ້ກ
ະຕິ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຫລັງຈາກນັ�ນຕ້ອງໄດ້ເຮັັດການປະເມີນ
ຄ້ົນໃໝ່ຢູູ່�ເລ້�ອຍໆ. ຄົວັນເອົາໃຈໃສ່ປະເດັນສາໍຄັົນດັ�ງຕ້�ໄປນີ�ໃນເວັລາ
ດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທີະສາດ
ໃນການຄົຸມ້ຄົອງດິນເຈ້�ອນ. ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ຄົວັນ

ກວັມເອົາຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານ ແລະ ຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງສໍາລັບ
ຈຸດປະສົງຕ່າງໆໃນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ,ໃນນັ�ນລວັມມີຄົ້:

 • ●ການສ້າງຄົວັາມທົີນທີານທົີ�ວັໄປໂດຍການກາໍນົດພີ້�ນທີີ�ທ້ີລະນີສາດ-
ພີ້�ນທີີ� ຂື້ອງລັດ ທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຈາກດິນເຈ້�ອນ. 

 • ●ວັຽກການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ຖ້ກອອກແບບໂດຍຜູ້່ານການ
ວິັເຄົາະ ອີງຕາມກ້ລະນີສ້ກສາໄພີພິີບັດທີີ�ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນເຂື້ດ
ທີີ�ອາດໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຈາກການພີັດທີະນາເສດຖະກິດ ໂດຍ
ບຸກຄົົນ, ປະຊາກອນ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, ແລະ ອ້�ນໆ. 

 • ເຫດໄພີພິີບັດທີີ�ອາດສ້າງຜົູ້ນເສຍຫາຍທີາງດ້ານວັັດຖຸ ແລະ ການ
ປະເມີນການສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດ.

• ●ການປະເມີນດ້ານປະລິມານ ເພ້ີ�ອກໍານົດຄົວັາມຕ້ອງການດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ບູລິມະສິດໃນເສດຖະກິດ ແລະ ການກ້�ສ້າງຄົ້ນ
ໃໝ່ໃນກ້ລະນີທີີ�ເກີດເຫດການໄພີພີິບັດ.

 • ●ການວັິເຄົາະຄົວັາມສາມາດຂື້ອງລັດຖະບານເພ້ີ�ອຕອບສະໜັອງ
ຄົວັາມຕ້ອງການຫລັງໄພີພີບິັດ ແລະ ກໍານົດການຊ່ວັຍເຫລ້ອ
ຈາກພີາຍນອກທີີ�ຈໍາເປັນ,  ຕົວັຢູ່�າງ  ການຮັ່ວັມມ້ສາກົນ ເພ້ີ�ອ
ໄລຍະສະເພີາະໜັ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວັ.

 • ●ການກໍານົດຜູ້ົນກະທີົບຈາກໄພີພີິບັດ  ທີີ�ມີຕ້�ການພີັດທີະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາໃນການວັາງແຜູ້ນຂັື້�ນ
ມະຫາພີາກ..

 • ●ການກໍານົດຂື້້�ມູນທີຽບຖານເພ້ີ�ອຕິດຕາມຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າຂື້ອງ
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ.

 • ●ການກາໍນົດການປ�ຽນແປງດ້ານຕ່າງ  ໆຫລ້ ການປັບປ�ຽນນະໂຍບາຍ
ຂື້ອງລັດ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຜົູ້ນກະທົີບຈາກໄພີພິີບັດ ແລະ ອໍານວັຍ
ຄົວັາມສະດວັກໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຫລັງຈາກເຫດການໄພີພິີບັດ
ຕ່າງໆ..

 • ●ກໍານົດຄົວັາມຕ້ອງການຂື້ອງສໍານັກງານອົງການສະເພີາະດ້ານ 
ແລະ ແລກປ�ຽນຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງກັບບັນດາສາໍນັກງານ
ອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.

ສໍາລ ັບຂື້້ �ມ ູນລາຍລະອຽດຕ້ �ມກ ່ຽວັກ ັບການກະກຽມຂື້້ �ມ ູນ 
ສາມາດເບິ �ງຢູູ່ �ໃນບ ົດລາຍງານວັ ິຊາການກ່ຽວັກ ັບການປະເມ ີນ
ຄົວັາມສ່ຽງດ ິນເຈ້ �ອນຢູູ່ �ໃນສອງເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ  RBPs ຕວັາງຢູ່ີ 
(ປະເທີດມຽນມາ) ແລະ ເມ ້ອງພີ ູຄົ ູນ (ສປປ ລາວັ).

Photo: Mapping Exercise - Phoukhoun, ASEAN DRR-CCA
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3ການຄົາດຄົະເນການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າ
ອາກາດໃນອະນາຄົົດ ແລະ ການສ້າງກ້ລະນີ
ຈໍາລອງ

Photo: Taunggyi - RBP Site, ASEAN DRR-CCA
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ພີາກທີີ II: ການປະເມີນ
ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໄດ້ຖ້ກແບ່ງອອກເປັນ ສີ� ພີາກ:  1) ການຄົາດຄົະເນກ້ລະນີ
ດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ, 2) ການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ, 3) ການປະເມີນຄົວັາມບອບ
ບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ, ແລະ 4) ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການກາໍນົດແຜູ່້ນທີີ�ຄົວັາມ
ສ່ຽງ. ຕ້ອງຊັ�ງຊານໍ�າໜັັກຄົວັາມສໍາຄົັນຂື້ອງຂື້້�ມູນ ແລະ ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ໂດຍສົມທີຽບກັບຄົວັາມຕ້ອງການຂື້ອງວັຽກງານ ແລະ ຄົວັາມ
ສາມາດທີີ�ມີຢູູ່� ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນເຮັັດໃຫ້ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງມີຄົວັາມເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດ
ບັນລຸຜູ້ົນຕາມຈຸດປະສົງ.

ຈຸດປະສົງຂື້ອງການວິັເຄົາະຜົູ້ນກະທົີບໃດໜ້ັ�ງແມ່ນເພ້ີ�ອປະເມີນຜົູ້ນກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງ
ດິນຟ້ີາອາກາດຕ້�ລະບົບທີາງສັງຄົົມ, ນິເວັດວິັທີະຍາ ແລະ ໂຄົງສ້າງທີາງວັັດຖຸ ໂດຍການວິັເຄົາະ
ທີ່າອ່ຽງໃນປະຈຸບັນ  ແລະນໍາໃຊ້ບັນດາຕົວັປ�ຽນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດທີີ�
ເໝາະສົມ,  ແລະ ເພ້ີ�ອປະເມີນຜູ້ົນກະທີົບຂື້ອງທີ່າອ່ຽງການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ທີີ�ມີຕ້�
ລະບົບທີາງສັງຄົົມ,  ນິເວັດວັິທີະຍາ ແລະ ໂຄົງສ້າງທີາງວັັດຖຸ  ແລະ ເພ້ີ�ອສ້າງກ້ລະນີສ້ກສາ
ຈໍາລອງ ກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ຢູູ່�ໃນຮັູບແບບທີີ�ເໝາະສົມທີາງດ້ານໄລຍະ
ເວັລາ ແລະ ສະພີາບຕົວັຈິງ ຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ໃນເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນ (ADB 2017). ເອກະສານໃນ
ພີາກນີ�ມີເນ້�ອໃນທີີ�ເວົັ�າເຖິງບາງເຫດການທີີ�ເກີດມາແລ້ວັ ເພ້ີ�ອເອົາຂື້້�ມູນສ້າງກ້ລະນີສ້ກສາທີີ�
ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ມີຄົາໍອະທິີບາຍກ່ຽວັກັບວິັທີີການດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການສ້າງແຜູ່້ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງ. ສິ�ງທ້ີາທີາຍທີີ�ສາໍຄັົນສາໍລັບການສ້າງກ້ລະນີ
ສ້ກສາຈໍາລອງ ແມ່ນການການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນ ຫລ້  ດ້ງເອົາຂື້້�ມູນຂື້ອງສາກົນ ແລະ ຂື້ອງ
ພີາກພີ້�ນມານໍາໃຊ້ເຂື້ົ�າໃນການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ ສໍາລັບຂື້ອບເຂື້ດ ແລະ ຂື້ະໜັາດຂື້ອງອ່າງ
ໂຕ່ງໃດໜັ້�ງ, ເນ້�ອງຈາກວັ່າຂື້ະບວັນການດໍາເນີນແບບນີ�ອາດຈະພີົບບັນຫາຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນ
ຂື້ອງຂື້້�ມູນກ້ເປັນໄດ້. ຍ້ອນແນວັນັ�ນການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຂື້້�ມູນຂື້ອງລະບົບສາກົນມານາໍໃຊ້
ໃຫ້ເຂື້ົ�າກັບຂື້ອບເຂື້ດ ແລະ ຂື້ະໜັາດຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ທີ້ອງຖິ�ນ ຫລ ້ອ່າງໂຕ່ງໃດໜັ້�ງ ຈ້�ງບ້�ຄົ່ອຍຈະ
ແມ່ນເລ້�ອງງ່າຍພີ້ປານໃດ. ມີຄົວັາມຈໍາເປັນທີີ�ຕ້ອງຮັັບຮັອງເອົາວັິທີີການດໍາເນີນຢູ່�າງລະມັດ
ລະວັັງ  ແລະ ສົມທີຽບຜູ້ົນຂື້ອງການຈໍາລອງຂື້້�ມູນຕາມກ້ລະນີສ້ກສາໃຫ້ເຂົື້�າກັບສະພີາບຕົວັ
ຈິງຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ໃນທີ້ອງຖິ�ນ.  ສິ�ງທີີ�ສໍາຄົັນຕ້ອງມີຄົວັາມເຂົື້�າໃຈດີຕ້�ຂື້້�ມູນທີີ�ຈະນໍາໃຊ້,  ກົນໄກ
ການຈາໍລອງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ການຄົາດຄົະເນລວັມທັີງຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນຕ່າງໆທັີງນີ�ກ້ເພ້ີ�ອ
ສ້າງກ້ລະນີຈາໍລອງໃຫ້ແທີດເໝາະກັບສະພີາບຕົວັຈິງ ແລະ ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ໂດຍໃຫ້ແທີດ
ເໝາະກັບສະພີາບການຕົວັຈິງຂື້ອງທ້ີອງຖິ�ນ. ຂື້ະບວັນການຈາໍລອງເຫດການນີ�ຄົວັນຖ້ກອອກ
ແບບໃນລັກສະນະ ທີີ�ເປັນການເອ້�ອອໍານວັຍໃຫ້ລະດັບຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍ
ໃຫ້ມີຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈ, ສາມາດຕີຄົວັາມໝາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜູ້ົນຂື້ອງການຈໍາລອງເຫດການດິນ
ຟີ້າອາກາດ ແລະ ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າເພ້ີ�ອໃຫ້ມີຄົວັາມສາມາດນໍາໃຊ້ຜູ້ົນຂື້ອງການຈໍາ
ລອງຢູ່�າງແທີດເໝາະກັບຕົວັຈິງເຂົື້�າໃນການວັາງແຜູ້ນ, ການອອກແບບມາດຕະການຫລຸດ
ຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ.
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ການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດອາດນໍາໄປສູ່ການປ�ຽນແປງຄົວັາມຖີ�, 
ລະດັບຄົວັາມຮຸັນແຮັງ, ຂື້ອບເຂື້ດພີ້�ນທີີ�, ໄລຍະການເກີດ, ແລະ ເວັລາ
ຂື້ອງການເກີດເຫດການ ແລະ ສາມາດພີາໃຫ້ເກີດເຫດການທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງ
ແບບບ້�ຄົາດຄົິດ (Seneviratne et  al.,  2012).   ເຫດການ
ກ່ຽວັກັບດິນຟີ້າອາກາດທີີ�ບ້�ຄົາດຄົິດວັ່າຈະເປັນເຫດການທີີ�ຮັຸນແຮັງ 
ຖ້າເບີ�ງຕາມຂື້້�ມູນແລະສະຖິຕິ  ແຕ່ວັ່າ  ມັນອາດເປັນເຫດການທີີ�
ຮັ້າຍແຮັງ ຫລ້  ສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບຢູ່�າງໜັັກໜັ່ວັງ ຖ້າເບີ�ງຜູ້ົນກະທີົບທີີ�
ພີົວັພີັນກັບປະເດັນທີາງສັງຄົົມ, ລະບົບນິເວັດ ຫລ້ ຂື້ອບເຂື້ດຈໍາກັດ
ຂື້ອງຄົວັາມທີົນທີານຂື້ອງລະບົບໂຄົງສ້າງທີາງວັັດຖຸ  ຫລ້  ເປັນຍ້ອນ
ການເກີດຫລາຍເຫດການຂື້້�ນພີ້ອມກັນ.  ບາງເຫດການທີີ�ຮັ້າຍແຮັງ
ກ່ຽວັກັບດິນຟ້ີາອາກາດ ອາດຈະບ້�ເກີດມາຈາກເຫດການດຽວັ ແຕ່ວ່ັາ
ບາງເທ້ີ�ອກ້�ມແີຕ່ ເຫດການດຽວັ ແຕ່ເກດີຊໍ�າຄ້ົນຫລາຍເທ້ີ�ອ ແລະ ມີ
ຜົູ້ນກະທົີບສະສົມເປັນຫລາຍຄົັ�ງຕິດຕ້�ກັນ (Seneviratne et al., 
2012).  ດັ�ງນັ�ນສິ�ງສໍາຄົັນແມ່ນຕ້ອງຮັູ້ຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງການເກີດ
ເຫດການທີີ�ຮັ້າຍແຮັງ ທີີ�ມີຕ້�ບັນດາເຫດ ການປ້ກກະຕິ  ຫລ້  ຕ້ອງ
ເຂົື້�າໃຈຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ເກີດມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໂດຍ
ລວັມ. ມີສິ�ງທີ້າທີາຍ ສາມ ປະເພີດ. ປະເພີດທີີ�ໜັ້�ງແມ່ນ ພີວັກເຮັົາ
ຕ້ອງເຂົື້�າໃຈກ່ຽວັກັບສະພີາບໂລກຮັ້ອນ ທີີ�ເປັນສາເຫດຂື້ອງຫລາຍ
ເຫດການທີາງອຸທົີກກະສາດທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງ ທີີ�ເກີດຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດ ແລະ 
ລະດັບໃດໜ້ັ�ງ ໂດຍມີລະດັບຄົວັາມຮຸັນແຮັງ ແລະ ຄົວັາມຖີ� ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ
ກັບເຫດການເຫລົ�ານັ�ນ.  ສິ�ງທີ້າທີາຍປະເພີດທີີ�  ສອງ ແມ່ນການ
ຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າເພີ້�ອຄົາດຄົະເນວັ່າ  ພີາວັະໂລກຮັ້ອນ ຈະນໍາໄປສູ່
ການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດຫລາຍປານໃດ ທີີ�ຈະເພີີ�ມຄົວັາມຮຸັນແຮັງ
ໃຫ້ແກ່ເຫດການທີາງອຸທີົກກະສາດໃນອະນາຄົົດ.  ສິ�ງທີ້າຍທີາຍອັນ
ທີີ� ສາມ ແລະ ສາໍຄັົນທີີ�ສຸດແມ່ນການຄົາດຄົະເນຢູ່�າງຖ້ກຕ້ອງກ່ຽວັກັບ
ການປ�ຽນແປງທີີ�ຜິູ້ດປ້ກກະຕິ ຂື້ອງເຫດການອຸທົີກກະສາດ ຢູູ່�ໃນບາງ
ຂື້ອບເຂື້ດພີ້�ນທີີ�  ແລະ ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້ານັ�ນເຂົື້�າ
ໃນການຕັດສິນບັນຫາເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ້່ອນ ຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບ
ຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນ ໃນອະນາຄົົດ.

3.1.  ການກະຕວັງລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບ
ດນິຟີາ້ອາກາດໃນອະນາຄົດົທີີ�ຈດັປນັກລ້ະນຈີໍາລອງ
ໂດຍໃຊ້ຊຸດຂື້້�ມູນ
ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ ້າກ່ຽວັກ ັບດ ິນຟີ ້າອາກາດ ໄດ ້ມ ີການນໍາ
ໃຊ ້ຊ ຸດຂື້້ �ມ ນູຢູ່ �າງກວັ ້າງຂື້ວັາງເພີ້ �ອເຂື້ົ �າໃຈເຫດການທີີ �ຮັ ້າຍແຮັງ
ຂື້ອງດ ິນຟີ ້າອາກາດ ແລະ ຄົວັາມເປ ັນໄປໄດ ້ທີີ �ຈະເກ ີດເຫດການ
ທີີ �ຮັ ້າຍແຮັງໃນອະນາຄົ ົດ.  ປະຈ ຸບ ັນມີ  ສີ �  ແຫລ ່ງຂື້້ �ມ ູນ 
(Seneviratne et al., 2012; Christensen et al., 2007; 
Knutti et al., 2010) ທີີ �ເປ ັນຂື້້ �ມ ນູໃຫ ້ແກ່ການສ ້າງຮັ ູບແບບ
ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັາ້, ການປະເມ ນີ ແລະ ການເຜູ້ ີຍແຜູ້່ຂື້້ �ມ ນູ
ກຽ່ວັກ ັບການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ ້າກຽ່ວັກ ັບການປ �ຽນແປງດ ິນຟີ າ້
ອາກາດລວັມທີ ງັການຄົາດຄົະເນເຫດການຮັ ຸນແຮັງໃນລະດ ັບພີາກ
ພີ້ �ນ ດັ �ງເຊັ �ນ:
 • ●ຮັູບແບບຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດສາກົນ (GCMs) 
 • ●ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຂື້້�ມູນການຈໍາລອງ GCM ມາໃຊ້

• ●ຄົວັາມເຂົື້�າໃຈທີາງວັັດຖຸຂື້ອງຂື້ະບວັນການຄົຸ້ມຄົອງການຕອບ
ໂຕ້ໄພີພີິບັດລະດັບພີາກພີ້�ນ

 • ●ຂື້້�ມູນປະຫວັັດສາດບ້�ດົນຜູ່້ານມາກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາ
IPCC AR4 ໄດ້ໃຊ້ GCMs ເປັນແຫລ່ງຂື້້�ມູນຫລັງສໍາລັບຂື້້�ມູນ
ລະດບັພີາກພ້ີ�ນກຽ່ວັກບັລະດັບຄົວັາມເປນັໄປໄດຂ້ື້ອງການປ�ຽນແປງ
ດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ, ລວັມທີັງເຫດການທີີ�ຮັຸນແຮັງຕ່າງໆ 
(Christensen et al., 2007).  ຂື້້�ມູນຈາກ AR4 ໄດ້ສະຫລຸບ
ໃຫເ້ຫນັວັາ່ສະຖຕິິຂື້ອງເຫດການດິນຟີາ້ອາກາດທີີ�ຮັນຸແຮັງໃນປະຈບຸນັ, 
ໂດຍສະເພີາະແມນ່ອນຸຫະພີມູອາດເປນັຂື້້�ມນູທີີ�ໄດຮ້ັບັມາຈາກ GCMs 
ຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດທົີ�ວັໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່ັາຂ້ື້�ມູນນີ�ອາດຈະບ້�ມີລະດັບ

ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ຮັ້າຍແຮັງກ້ຕາມ (Randall et al., 2007).  
GCMs ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຂື້້�ມູນທີີ�ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ
ສໍາຫລວັດຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງຂື້ອບເຂື້ດດິນຟ້ີາອາກາດຢູູ່�ໃນລະດັບທີີ�
ບ້�ຮັ້າຍແຮັງ, ລວັມທັີງການປ�ຽນແປງ ໃນບັນດາເຫດການກ່ຽວັກັບ
ດິນຟ້ີາອາກາດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງໂດຍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄົວັາມຊັດເຈນ ແລະ 
ຄົວັາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ ຂື້ອງພີ້�ນທີີ� ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.
 ຊຸດຂື້້� ມນູອຕຸນຸິຍມົໂລກ ແລະ ຂື້້� ມນູປະຫວັດັສາດຂື້ອງ
ພີາກພີ້� ນແມ່ນສາມາດເອາົໄດຈ້າກຫລາຍແຫລງ່. ກຸມ່ປະເມີນ
ອນັຕະລາຍຈາກ ປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ໂດຍໃຊແ້ສງອນິຟີາເຣູດ ແລະ ມີ
ສະຖານີຕດິຕາມ (CHIRPS) ມີປະລມິານ ນໍ�າຝຶນ້ແຕປ່ີ 1981 
ຮັອດປະຈບຸນັດວ້ັຍຄົວັາມ ຊດັເຈນ 5x5 km2 ໂດຍສາມາດເອາົ
ຂື້້� ມນູໄດຈ້າກກຸມ່ຂື້້� ມນູອນັຕະລາຍ ຈາກດນິຟີາ້ອາກາດ (CHG). 
ໂຄົງການປະເມີນຂື້້� ມນູປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ ອາຊຽນ (The Asian 
Precipitation Highly-Resolved Observational Data 
Integration Towards Evaluation (APHRODITE))ມີ
ຂື້້� ມນູປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ທີີ�ໄດມ້າຈາກສະຖາບນັຄົົ� ນ ຄົວັາ້ ມະນດຸສາດ 
ແລະ ທີໍາມະຊາດ (RIHN) / ສະຖາບນັຄົົ� ນຄົວັາ້ ອຕຸນຸຍິມົຂື້ອງສໍາ
ນກັງານອຕຸນຸຍິມົຍີ�ປຸ�ນ MRI/JMA) ມຂີື້້�ມນູໄລຍະ 1951 ຫາ 2007 
ດວ້ັຍຄົວັາມຊດັເຈນ 25x25km2.   ສໍາລບັອນຸຫະພີມູ, ມີການ
ວັເິຄົາະຄົ້ນໃໝ່ຄົັ� ງທີີ�ຫາ້ກ່ຽວັກບັບນັຍາກາດໂລກດວ້ັຍລະບົບ 
ECMWF ຊ້�ງມຂີື້້�ມນູດນິຟີາ້ອາກາດ ແລະ ອນຸຫະພີມູໂລກ (ERA5) 
ສໍາລບັໄລຍະ 1950 ຫາ ປະຈບຸນັໂດຍເອາົຂື້້�ມນູໄດຈ້າກ Copernicus 
Climate Data Store. ຂື້້� ມນູທີີ�ຕອ້ງການເພີີ�ມເພີ້�ອກວັດກາ ຜູ້ນົ
ການປະເມີນ ແມນ່ຂື້້� ມນູກຽ່ວັກບັສະພີາບອຕຸນຸຍິມົ (ປະລມິານນໍ�າ
ຝຶນ້, ອນຸຫະພີມູ) ໃນໄລຍະຍາວັກວັາ່.

3 . 2 .   ກ ານ ພັີດທີະນາ ຮູັບແບບການ
ຄົາດຄົະເນການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ  
ທີຸກການສ້ກສາຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ (ລວັມ
ທັີງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ) ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ມີການຄົາດຄົະເນ
ສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ ເປັນຕົ�ນແມ່ນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ, 
ອະຫະພີູມ,  ລົມ,  ການເພີີ�ມຂື້້�ນຂື້ອງລະດັບນໍ�າທີະເລ,  ແລະ ອ້�ນໆ. 
ການປ�ຽນແປງລະດັບນໍ�າຝຶ້ນແມ່ນຂື້້�ມູນສໍາຄົັນທີີ�ນໍາໃຊ້ເຂົື້�າໃນການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນເພ້ີ�ອກໍານົດຫາເຫດການຝຶ້ນຕົກໜັັກ
ໃນອະນາຄົົດທີີ�ອາດພີາໃຫ້ເກີດມີສິ�ງອັນຕະລາຍຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍຕ້�
ດິນເຈ້�ອນ.  ສິ�ງທີີ�ສໍາຄົັນຕ້ອງຮັັບຮັູ້ວັ່າການຄົາດຄົະເນດິນຟີ້າອາກາດ
ໃນອະນາຄົົດບ້�ໄດ້ໝາຍເຖິງການພີະຍາກອນອາກາດ ຫລ້ ການກະຕວັງ
ອະນາຄົົດ,  ແຕ່ມັນແມ່ນການປະເມີນຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ຂື້ອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ ອັນເນ້�ອງມາຈາກກິດຈະກໍາ
ການພີັດທີະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ຂື້ອງມະນຸດ
ໃນອະນາຄົົດ ທີີ�ເປັນປັດໃຈຕ້�ທໍີາມະຊາດ.  ການຄົາດຄົະເນດິນຟີ້າ
ອາກາດໂດຍປ້ກກະຕິ ຈະອີງໃສ່ຂື້້�ມູນສາກົນ (GCMs) ຫລ້ ລະບົບ
ຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດຂື້ອງພີາກພີ້�ນ(RCMs).  ກ່ອນທີີ�ຈະນໍາໃຊ້
ເຄົ້�ອງມ້ຄົາດຄົະເນດິນຟ້ີາອາກາດເພ້ີ�ອສ້າງຮູັບແບບຈາໍລອງສາໍລັບການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ຫລ້ ການປະເມີນອ້�ນໆ, ກ່ອນອ້�ນຄົວັນ
ນາໍເອົາຂື້້�ມູນມາຄິົດໄລ່ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນເອົາຂື້້�ມູນຂື້ອງ
ລະບົບສາກົນມາຄົັດຈ້ອນເຂົື້�າເປັນຂື້້�ມູນສໍາລັບການປະເມີນພີ້�ນທີີ�
ກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ. ຮັູບ 3.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຂື້ະບວັນການສ້າງຮູັບແບບຈາໍລອງການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຫລາຍວັິທີີການທີີ�ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູູ່�ໃນໂຄົງການນີ�.  ບົດລາຍງານ
ວັິຊາການ ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂື້ອງ RBP ມີຂື້້�ມູນລາຍ
ລະອຽດຕ້�ມກ່ຽວັກັບຂື້ະບວັນການ ແລະ ຜູ້ົນການດໍາເນີນການ
ຄົາດຄົະເນ ແລະ ການຈໍາລອງເຫດການດິນຟີ້າອາກາດ.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Task Group on Data and Scenario Support 
for Impact and Climate Assessment (TGICA) also provides general guidelines on data and scenario 

use for impact and adaptation assessments.  http://www.ipcc-data.org/guidelines/#ClimScenSD
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3.3.   ການຄົັດເລ້ອກກ້ລະນີຈໍາລອງດິນຟີ້າ
ອາກາດທີີ�ເໝາະສົມ

ກລ້ະນກີານຈໍາລອງສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດ ເປນັການຄົາດຄົະເນລວ່ັງໜັາ້
ກ່ຽວັກັບສະພີາບດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ ເຊິ�ງໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນມາ
ເພ້ີ�ສ້ກສາຄົົ�ນຄົວ້ັາຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ເປັນໄປໄດ້ຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາ
ອາກາດ (IPCC 2018), ໃນການຈໍາລອງເຫດການດິນຟີ້າອາກາດ
ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ລະດັບຄົວັາມເຂື້ັ�ມຂືຸ້້ນຂື້ອງທີິດທີາງ ຂື້ອງການປ�ອຍ
ທີາດອາຍພິີດເຮັ້ອນແກ້ວັສູ່ບັນຍາກາດ (RCPs). ການຈໍາລອງ
ເຫດການດິນຟີ້າອາກາດ ໄດ້ຖ້ກນໍາໃຊ້ເປັນຂື້້�ມູນຕົ�ນຕ້ຂື້ອງຮັູບແບບ
ການໄຫລວັຽນຂື້ອງຊັ�ນບນັຍາກາດໂດຍທົີ�ວັໄປ/ຕວົັແບບດນິຟີາ້ອາກາດ
ໂລກ (GCMs). RCPs ໄດ້ຖ້ກນໍາໃຊ້ເປັນຮັູບແບບຫລ້າສຸດໃນ 
ການຈໍາລອງທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫລາຍຮັູບແບບຂື້ອງການປ�ຽນແປງ
ດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ, ເຊິ�ງທີັງໝົດນັ�ນແມ່ນຂື້້�ນກັບປະລິມານ
ທີາດອາຍພິີດເຮັ້ອນແກ້ວັ (GHG). ການປ�ອຍທີາດອາຍພີິດເຮັ້ອນ
ແກວ້ັມກີານຈໍາລອງ ສີ�ລະດບັຄົ:້ RCP8.5 (ການປ�ອຍທີາດອາຍໃນ
ລະດບັສງູ), RCP6.0 (ການປ�ອຍທີາດອາຍລະດບັກາງ), RCP4.5 
(ການປ�ອຍທີາດອາຍລະດັບກາງ) ແລະ RCP2.6 (ລະດັບຕໍ�າ). 
ເປ້�າໝາຍຂື້ອງການຈໍາລອງເຫດການບ້�ແມນ່ການຄົາດຄົະເນອະນາຄົດົ, 
ແຕ່ເປັນການພີະຍາຍາມເຂົື້�າໃຈຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນ ແລະ ຫລາຍທີາງ
ເລ້ອກທີີ�ເປັນໄປໄດ້ ເພ້ີ�ອພີິສູດຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເພ້ີ�ອນໍາໃຊ້
ຂື້້�ມນູເຂື້ົ�າໃນການຕັດສິນບນັຫາ ຫລ້ ຊອກຫາຫລາຍທີາງເລອ້ກຢູ່�າງ
ກວ້ັາງຂື້ວັາງ ສໍາລັບການວັາງແຜູ້ນໃນອະນາຄົດົ. ສໍາລັບຂື້້�ມນູເພີີ�ມຕ້�ມ 
ສາມາດເບິ�ງໄດ້ທີີ� : https://www.ipcc-data.org/ 
guidelines/pages/glossary/glossary_r.html                                                                                                                                             
                                                    

3.4.  ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບ
ຮັູບແບບຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດໂລກ

ຮັູບແບບການຄົາດຄົະເນດິນຟີ້າອາກາດໂລກ (GCMs) ແມ່ນຂື້້�ມູນ
ດ້ວັຍການຄິົດໄລ່ທີາງຄົະນິດສາດ ກ່ຽວັກັບລະບົບດິນຟ້ີາອາກາດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ລະບົບຄົອມພິີວັເຕີໃນການຄິົດໄລ່. GCMs ມີການນາໍໃຊ້ຂື້້�ມູນ
ໄປຄົຽງຄົູ່ກັບຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບລະດັບ ນໍ�າທີະເລ, ບັນຍາດກາດໂລກ, ນໍ�າ
ແຂື້ງໃນທີະເລ ແລະ  ໜັ້າຜູ້ີວັຂື້ອງພີ້�ນດິນ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນ
ການຈໍາລອງການປ�ອຍທີາດອາຍບພີິດເຮັ້ອນແກ້ວັ (RCPs) ສໍາລັບ
ການຄົາດຄົະເນດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ. ການສົມທີຽບຂື້້�ມູນຈາກ
ຕົວັແບບ ການຈໍາລອງທີີ�ໃຊ້ຫລາຍປະເພີດຂື້້�ມູນ ເຊິ�ງເປັນໂຄົງການ
ໄລຍະ 5 (CMIP5) ຊ້�ງແມ່ນຊຸດຂື້້�ມູນຫລ້າສຸດທີີ�ມີການຈໍາລອງ 
ເຫດການຈາກຂື້້�ມູນ GCM ຊຸດໃໝ່  (Rupp et al.,  2013).  
ລະບົບ 40  plus GCMs ໃນຖານເກັບມ້ຽນຂື້້�ມູນຂື້ອງ CMIP5 
ມີຫລາຍຂື້້�ມູນທີີ�ມີຄົວັາມຊັດເຈນແຕກຕ່າງກັນຂື້ອງຫລາຍພີ້�ນທີີ� ແລະ 
ໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນໂດຍຫລາຍສໍານັກງານອົງການ ທີີ�ເຮັັດວັຽກດ້ານອຸຕຸ
ນິຍົມ. ຢູູ່�ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຄົັ�ງທີີ� 5 ຂື້ອງ IPCC (AR5) 
ໄດ້ສໍາເລັດການຈໍາລອງເຫດການຫລາຍຄົັ�ງ  ສໍາລັບສະຕະວັັດທີີ�  21 
ໂດຍອີງຕາມ RCPs ທີີ�ອີງໃສ່ການຄົາດຄົະເນຄົວັາມເຂັື້�ມຂຸື້້ນຂື້ອງ
ການປ�ອຍທີາດອາຍພິີດເຮ້ັອນແກ້ວັ ຈາໍນວັນ ສີ� ຄົັ�ງ (Demirel and 
Moradkhani,  2016).  ສໍາລັບຂື້້�ມູນເພີີ�ມເຕີມໃຫ້ເບິ�ງຢູູ່�ໃນ: 
_mcg/segap/senilediug/gro.atad-ccpi.www//:sptth
lmth.ediug 

GCMs ອາດມີຂື້້�ມູນຄົາດເຄົ້�ອນ ເຊິ�ງມີຄົວັາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່ັາງ
ບັນດາຮັູບແບບຈໍາລອງ, ຂື້້�ມູນທີີ�ເປັນປ�ຽນຂື້ອງດິນຟີ້າ ອາກາດ ແລະ 
ຂື້້�ມູນຂື້ອງບັນດາພີາກພີ້�ນ.  ເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາຄົວັາມແຕກຕ່າງຂື້ອງ
ຂື້້�ມູນ  ເພ້ີ�ອເຮັັດການປະເມີນຜູ້ົນກະທີົບ ຈ້�ງຢູ່າກສະເໜັີໃຫ້ນໍາໃຊ້
ຕາຕະລາງ ຂື້ອງຜູ້ົນການຈໍາລອງຮັູບແບບຂື້ອງ GCM. ຢູ່�າງໜັ້ອຍ
ຄົວັນນໍາໃຊ້  ສາມລະດັບ CGMs ທີີ�ຢູູ່�ໃນການຈໍາລອງເຫດການ
ຄົາດຄົະເນຢູູ່�ໃນລະດັບຕໍ�າ, ກາງ ແລະ ສູງ. ສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງທີີ�ສຸມໃສ່ບັນດາເຫດການທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງ, ຄົວັນເລ້ອກເອົາ GCMs 
ທີີ�ຢູູ່�ໃນລະດັບຄົວັາມຮ້ັາຍແຮັງສູງສຸດ ແລະ ຕໍ�າສຸດ ທັີງນີ�ກ້ເພ້ີ�ອໃຫ້ໄດ້
ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດທີີ�ອີງໃສ່ຄ່ົາຂື້ອງຕົວັ
ປ�ຽນແປງ. 
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ວັິທີີການຄົັດເລ້ອກ GCMs  ສໍາລັບການສ້ກສາຂື້້�ມູນ
ທີຸກ GCMs ຢູູ່�ໃນ CMIP5 ຈະບ້�ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໝົດໃນທີຸກ
ພີາກພີ້�ນຂື້ອງໂລກ. ຕ້ອງໄດ້ຄົັດເລ້ອກ GCMs ທີີ�ຕ້ອງການ ທີີ�ມີ
ຢູູ່�ໃນ CMIP5 ໂດຍອີງຕາມພີາກພີ້�ນ ຫລ້ ຂົື້ງເຂື້ດພີ້�ນທີີ�ຕາມຄົວັາມ
ຕ້ອງການນາໍໃຊ້. ການນາໍໃຊ້ GCM ແມ່ນຂື້້�ນກັບປະເພີດບົດລາຍງານ 
ແລະ ເອກະສານທີີ�ຕ້ອງການ ຕະຫລອດເຖິງການວິັເຄົາະຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບ
ດິນຟີ້າອາກາດ ທີີ�ເປັນຂື້້�ມູນປະຫວັັດສາດ.

 • ●ການສ້ກສາເອກະສານ: ການທົີບທີວັນຄ້ົນບົດລາຍທີີ�ໄດ້ຈັດພີີມ
ແລ້ວັ ແລະ ວັາລະສານທີີ�ຜູ້່ານການກວັດກາຈາກຫລາຍຄົົນ ຈະ
ຊ່ວັຍໃນການກໍານົດເອົາ GCM ທີີ�ເໝາະສົມ ສໍາລັບພີາກພີ້�ນ 
ຫລ ້ພີ້�ນທີີ� ທີີ�ມີຄົວັາມສົນໃຈສ້ກສາຂື້້�ມູນ. ສໍາລັບເຂື້ດ RBP 
ໃນປະເທີດມຽນມາ ແລະ ສປປ ລາວັ ທີີ�ໄດ້ເອົາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນຄົູ່ມ້
ສະບັບນີ�,  ບົດລາຍງານ ທີີ�ມີຫົວັຂ້ື້�ວັ່າ  “ການປະເມີນຜູ້ົນການ
ປະຕິບັດຂື້ອງຕົວັແບບການຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດ ຄົັ�ງຫລ້າສຸດ 
ໃນພີາກພີ້�ນເອເຊຍຕາເວັັນອອກສ່ຽງໃຕ້“  ທີີ�ໄດ້ຈັດພີີມອອກ
ໂດຍອົງການສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນວັິທີະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 
ຂື້ອງເຄົ້ອຈັກກະພີົບ (CSIRO) ຂື້ອງປະເທີດອົດສະຕຣູາລີ 
ສາໍລັບທີະນາຄົານພັີດທີະນາເອເຊຍ (ADB) ໄດ້ຖ້ກນໍາໃຊ້ເພ້ີ�ອ
ກໍານົດ ແລະ ຄົັດເລ້ອກຮັູບແບບທີີ�ເໝາະສົມສໍາລັບພີາກພີ້�ນ
ເອເຊຍຕາເວັັນອອກສ່ຽງ (ຕາຕະລາງ 2.1) (Hernaman et 
al., 2017).  ຊຸດຍ່ອຍຂື້ອງ CMIP5 ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນບົດລາຍໄດ້
ໄດ້ຖ້ກກໍານົດໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງຂື້້�ມູນ ທີີ�ໄດ້ຄົັດຈ້ອນເອົາ
ຮັູບແບບການຈໍາລອງທີີ�ມີຄົວັາມເໝາະສົມໜັ້ອຍທີີ�ສຸດອອກ 
ແຕ່ໄດ້ລວັມເອົາບັນດາຮູັບແບບການຈາໍລອງ ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ໃນລະດັບສູງສຸດ ເຊິ�ງແມ່ນຜົູ້ນການ
ປະຕິບັດ ໃນລະດັບເພີິ�ງພີ້ໃຈ ໃນບັນດາຕາຕະລາງຂື້້�ມູນ [67].

• ●ການວັເິຄົາະສະພີາບດນິຟີາ້ອາກາດ: ການວິັເຄົາະຂ້ື້�ມນູປະຫວັັດສາດ
ຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດສາມາດດໍາເນີນໄດ້ ສໍາລັບເຂື້ດ ຫລ້ ພີາກ
ພີ້�ນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ບັນດາຂື້ະບວັນການສ້ກສາສະພີາບດິນຟີ້າ
ອາກາດ ເປັນຕົ�ນແມ່ນສະພີາບທີີ�ກ່ຽວັ ຂື້້ອງກັບຝຶ້ນຕົກໜັັກ, 
Madden-Julian Oscillation  (MJO), ອນຸຫະພູີມຮັອ້ນ
ຈາກນໍ�າທີະເລທີາງທິີດໃຕ້ (ENSO), ອຸນຫະພູີມໃນມະຫາ
ສະມຸດອິນເດຍ, ລົມພີະຍຸເຂື້ດຮ້ັອນ, ອຸນຫະພີູມໜັ້ານໍ�າທີະເລ 
(SST) ແລະ ປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ເທີງິໜັາ້ດນິ ແລະ ລກັສະນະຂື້ອງ
ອຸນຫະພີູມ ແລະ ທີ່າອ່ຽງຕ່າງໆ. ຄົ້າຍຄົ້ກັນກັບການສ້ກສາ
ເອກະສານທົີ�ວັໄປ, ການວັເິຄົາະຂື້້�ມນູໃນທີີ�ນີ�ຈະຊວ່ັຍກໍານດົຊດຸ
ຂື້້�ມນູຍ່ອຍ ຂື້ອງບນັດາຕົວັແບບ CMIP5 ໂດຍອງີຕາມຕາຕະລາງ 
ຂື້້�ມູນ ທີີ�ໄດ້ຄົັດຈ້ອນເອົາຮູັບແບບການຈໍາລອງທີີ�ມີຄົວັາມ
ເໝາະສົມໜັ້ອຍທີີ�ສຸດອອກ ແຕ່ໄດ້ລວັມເອົາບັນດາຮັູບແບບ
ການຈໍາລອງ ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫນັຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມເປນັໄປໄດ້ໃນ
ລະດັບສູງສຸດ ເຊິ�ງແມ່ນຜົູ້ນການປະຕິບັດ ໃນລະດັບເພິີ�ງພ້ີໃຈ 
ໃນບັນດາຕາຕະລາງຂື້້�ມູນ.

GCM data can be accessed from: 
IPCC Data Distribution Centre: https://www.ipcc-data.org/index.html  

The Earth System Grid - Center for Enabling Technologies (ESG-CET) http://esgf-node.llnl.gov/ 

The following 11 GCMs are considered to be satisfactory for Asian and Southeast Asian Countries. 
(Hernaman V, Grose M and Clarke JM (2017) Evaluating the performance of the latest climate 

models over Southeast Asia. (CSIRO, Australia)

bcc-csm1-1, BNU-ESM, CanESM2, CMCC-CM, CSIRO-Mk3-6-0, GFDL-CM3, GFDL-ESM2G, GFDL-
ESM2M, IPSL-CM5A-MR, MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR

Some countries have selected GCMs suitable for their local context.

Vietnam: CNRM-CM5, CCSM4, NorESM1-M, ACCESS1.0, MPI-ESM-LR, GFDL-CM3 
(Technical report on High-Resolution Climate Projections for Vietnam published by IMHEN (2014))

Indonesia: MIROC5 (BMKG-Indonesia)

Thailand: IPSL-CM5A-MR, GFDL-CM3 and MRI-CGCM3 (Thailand-Third National Communication)

Photo: Landslide Case Visit in Uttaradit, ASEAN DRR-CCA
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ຕາຕະລາງ 2.1. ບາງລະບົບຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດໂລກສໍາລັບພີາກພີ້�ນເອເຊຍຕາວັັນອອກສ່ຽງໃຕ້
GCM Modeling Group

ACCESS1.0 CSIRO and BoM, Australia
bcc-csm1-1 ສູນດິນຟີ້າອາກາດປັກກິງ, ຈີນ
BNU-ESM ມະຫາວັິທີະຍາໄລທີົ�ວັໄປປັກກິງ, ຈີນ
CanESM2 ສູນຈຳລອງ ແລະ ວັິເຄົາະດິນຟີ້າອາກາດ ການາດາ, ການາດາ
CMCC-CM The Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 

Italy 
CNRM-CM5 ສູນຄົົ�ນຄົວັ້າອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດ, ຝຶະລັ�ງ
CCSM4 ສູນຄົົ�ນຄົວັ້າສະພີາບບັນຍາກາດ, USA
CSIRO-Mk3-6-0 ສູນຄົົ�ນຄົວັ້າສະພີາບບັນຍາກາດ CSIRO, Australia
GFDL-CM3, GFDL-ESM2G, GFDL-
ESM2M

ຫ້ອງທີົດລອງທີາດແຫລວັວັັດຖຸທີ້ລະນີສາດແບປະສົມປະສານ, NOAA, USA

IPSL-CM5A-MR Institut Pierre Simon Laplace, France
MIROC5 ສູນຄົົ�ນຄົວັາລະບົບດິນຟີ້າອາກາດ, ຍີ�ປຸ�ນ
MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR ສະຖາບັນ Max Planck, ເຢູ່ຍລະມັນ
NorESM1-M ສູນດິນຟີ້າອາກາດນອກແວັ, ນອກແວັ

3.5. ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບຮັູບແບບຈໍາລອງ ດິນຟີ້າອາກາດລະດັບພີາກພີ້�ນ

ຮູັບແບບການຈາໍລອງສະພີາບດິນຟ້ີາອາກາດລະດັບພີາກພີ້�ນ (RCMs) 
(ຕາຕະລາງ 2) ແມ່ນຮູັບແບບທີີ�ມີການນາໍໃຊ້ຫລາຍເພ້ີ�ອຜູ້ະລິດຂື້້�ມູນ
ກ່ຽວັກັບດິນຟີ້າອາກາດໃນລະດັບພີາກພີ້�ນເພ້ີ�ອຊ່ວັຍໃນການສ້ກສາ
ຂື້້�ມູນຕາມຄ່ົາປ�ຽນແປງຕ່າງໆກ່ຽວັກັບດິນຟ້ີາອາກາດໃນລະດັບພີາກ
ພີ້�ນ ແລະ ການສ້ກສາຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ. 
ໃນຂື້ະນະທີີ�  ການຈໍາລອງGCM ເປັນການພີັກດັນຕ້�  RCMs ແຕ່
ການຈໍາລອງເຫລົ�ານີ�ມີຂື້້�ດີຢູູ່�ບ່ອນວັ່າ  ພີວັກມັນກວັມເອົາເຂື້ດພີ້�ນທີີ�
ສະເພີາະເຈາະຈົງໃດໜ້ັ�ງ  ແລະ ມີລະດັບຄົວັາມຊັດເຈນຂື້ອງຂື້້�ມູນ
ຫລາຍກວັ່າ  GCMs. RCMs ຍັງສາມາດຈໍາລອງດິນຟີ້າອາກາດ
ໄດ້ຢູ່�າງ  ເໝາະສົມ ໂດຍມີຫລາຍຄ່ົາຕົວັປ�ຽນເນ້�ອງຈາກວ່ັາຮູັບແບບ
ນີ�ສາມາດເຫັນຂື້້�ມູນພີູມສັນຖານຂື້ອງພີາກພີ້�ນ  ແລະ ຄົຸນລັກສະນະ
ຂື້ອງໜັ້າດິນອີກດ້ວັຍ. RCMs ມີຄົຸນລັກສະນະລໍາອ່ຽງຂື້້�ມູນຂື້ອງ
ໂຕມັນເອງ,  ໂດຍສະເພີາະໃນເວັລານໍາໃຊ້ຕົວັປ�ຽນທີາງວັັດຖຸ  ທີີ�ນໍາ
ໃຊ້ສໍາລັບການອະທີິບາຍຄົຸນລັກສະນະປີກຍ່ອຍຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ. 
ດັ�ງນັ�ນການຄົາດຄົະເນທີີ�ນໍາໃຊ້ RCM ຈ້�ງມີລັກສະນະຈໍາກັດ 

ໃນການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນຫລາຍຮັູບແບບ.

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)’s Task Group on Data and Scenario Support 
for Impact and Climate Assessment (TGICA) also 
provides general guidelines on how to construct 
and use climate scenarios from RCM outputs and  

statistical downscaling methods

http://www.ipcc-data.org/
guidelines/#ClimScenSD 

ຕາຕະລາງ 2.2 ແບບຈໍາລອງສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດຂື້ອງພີາກພີ້�ນທີີ�ມັກນໍາໃຊ້

RCM ຜູູ້້ພີັດທີະນາ
PRECIS Met Office, UK
RegCM ສູນທີິດສະດີຟີີຊິກສາດສາກົນ (ICTP), ອີຕາລີ
WRF ສູນຄົົ�ນຄົວັ້າສະພີາບບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ (NCAR), USA

ເພີ້�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາການໃຊຂ້ື້້�ມນູໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຮັູບແບບໃນເວັລາຜູ້ົນ
ດໍາເນນີຜູ້ນົກະທີບົ ຈ້�ງສະເໜັໃີຫ້ນໍາໃຊຜູ້້ນົຂື້ອງການຈໍາ ລອງ RCM 
ໃນຫລາຍຮັູບແບບລວັມເຂື້ົ�າກັນ. ຢູ່�າງໜັ້ອຍໃຫ້ໃຊ້ RCMs ສາມ
ອັນໃນການຄົາດຄົະເນກ້ລະນີຈໍາລອງລະດັບຕໍ�າ, ກາງ ແລະ ສູງ. ໃນ

ການສ້ກສາຂື້້�ມນູທີີ�ສມຸໃສ່ເຫດການດິນຟີາ້ອາກາດທີີ�ຮັາ້ຍແຮັງຄົວັນ
ເລ້ອກໃຊ້ RCMs ດ້ວັຍຄົ່າສູງສຸດ ແລະ ຕໍ�າສຸດ ເພ້ີ�ອປະເມີນຜູ້ົນ
ກະທີົບ ຢູ່�າງເຕັມສ່ວັນສໍາລັບຂື້້�ມູນການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໃນ
ຫລາຍຮັູບແບບ.variability.
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 3.6. ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນ
ການປະເມີນສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດ ທີີ�ມີຫລາຍຮັູບແບບຂື້້�ມູນ  ທີີ�
ມີການຈໍາລອງຂື້້�ມູນ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້  GCMs ຈະມີຂື້້�ມູນ ໃນ
ຂື້ອບເຂື້ດລວັມຂື້ອງໂລກ ແຕ່ອາດຈະບ້�ເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້
ປະເມີນຜົູ້ນກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ ຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດ
ລະດັບພີາກພີ້�ນ ແລະ ລະດັບທ້ີອງຖິ�ນ ເພ້ີ�ອນາໍໃຊ້ຂື້້�ມູນເຂົື້�າຂື້ະບວັນການ
ຕັດສິນບັນຫາໃນຫລາຍຂື້ະແໜັງການ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້ະແໜັງ ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນຂື້ະແໜັງກະສິກາໍ, ສາທີາລະນະສຸກ, ການຂົື້ນສົ�ງ, ພີະລັງງານ 
ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງຊັບພີະຍາກອນນໍ�າ. ດັ�ງນັ�ນນັກວັິທີະຍາສາດ ຈ້�ງ
ໄດ້ໃຊ້ຄົວັາມພີະຍາຍາມໃນການຫັນປ�ຽນເອົາຂື້້�ມູນ ທີີ�ຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດ
ລວັມຂື້ອງໂລກ ຈາກ GCMs ເພີ້�ອມານໍາໃຊ້ເຂື້ົ�າຢູູ່�ໃນການວັິເຄົາະ
ໃນລະດັບພີາກພີ້�ນ ແລະ ທີ້ອງຖິ�ນ (ຮັູບ 3.2 ວັິທີີຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນ
ມາໃຊ້ - Downscaling). ຂື້ະບວັນການນີ�ເອີ�ນວ່ັາ ‘ການຫຍ້�ມາດຕາ
ສ່ວັນມາໃຊ້’.

Figure 3.2 Downscaling Approach

ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນມາໃຊ້ ມີ ສອງ ວັິທີີ:  ວັິທີີການຄົັດຈ້ອນເອົາ
ຂື້້�ມນູທີາງສະຖຕິ ິແລະ ວັທີິີການຫຍ້�ມາດຕາສວ່ັນມາໃຊແ້ບບແຜູ້ນ່ທີີ�
ປະສົມ. ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຂື້້�ມູນສະຖິຕິມາໃຊ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້
ຂື້້�ມູນສະຖິຕິ ທີີ�ມີການພີົວັພີັນກັນ ທີີ�ໄດ້ຈາກລະບົບ GCMs ເພີ້�ອ
ຄົາດຕວັງລວ່ັງໜ້ັາກຽ່ວັກບັການປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດ [Benestad 
et al., 2008; Wilby et al., 1998]. ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນ
ແບບແຜູ້ນທີີປະສມົແມ່ນການນໍາໃຊ ້RCMs ໂດຍການຊອກຫາຄ່ົາ
ທີີ�ດີທີີ�ສຸດຢູູ່�ໃນແຜູ້ນທີີ ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນມາດຕາສ່ວັນໃຫຍ່ແລ້ວັຄົັດຈ້ອນ
ມາເປນັມາດຕາສວ່ັນຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ສະເພີາະສໍາລບັການສກ້ສາຂື້້�ມນູ.ໄດ້
ມີການນໍາໃຊ້ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນທີາງສະຖິຕິສໍາລັບ RBPs ທີີ�ມີ
ຢູູ່�ໃນຄົູມ່ສ້ະບັບນີ�. ໄດ້ນໍາໃຊວ້ັທີິີການຂີື້ດຕັດເອາົເສັ�ນຊ້�ຂື້ອງຂື້ອບເຂື້ດ
ທີີ�ມຄີົວັາມຊດັເຈນຂື້ອງຂື້້�ມນູໃນມາດຕາສວ່ັນ 25kmx25km ເຊິ�ງ
ເປັນຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນໃຫ້ເປັນຂື້້�ມູນຢູູ່�ໃນມາດຕາສ່ວັນທີີ�ເປັນ
ຮັບູຈດັຕລຸດັຂື້ະໜັາດນອ້ຍທີີ�ມລີະດບັຄົວັາມຊດັເຈນໜ້ັ�ງ 1kmx1km. 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດຂື້້�ມູນຂື້ອງ APHRODITE ເປັນຂ້ື້�ມູນອ້າງອີງຂື້ອງ
ໜັາ້ດນິ ເພ້ີ�ອສາ້ງຕວົັຢູ່�າງຂື້ອງປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ໃນໜັາ້ດນິ. ຂື້ະບວັນການ
ສ້າງຕົວັຢູ່�າງຄົ້ນໃໝ່ນີ�ສາມາດຜູ້ະລິດຂື້້�ມູນທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄົຸນລັກສະນະທີີ�ໃກ້ຄົຽງໂດຍອີງໃສ່ຂ້ື້�ມູນອ້າງອີງ ຂື້ອງໜ້ັາພ້ີ�ນດິນ 
ແລະ ວັິທີີດັ�ງກ່າວັນີ�ຈະບ້�ລົບກວັນຂື້້�ມູນຂື້ອງ GCM ສະບັບເດີມ. 
ການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຢູູ່�ໃນຕາຕະລາງໜ້ັາດິນ 1kmxkm ໄດ້ຖ້ກນໍາ
ໃຊ້ຢູູ່�ໃນບາງພີ້�ນທີີ�ຂື້ອງ GCMs ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂື້ະບວັນການດັ�ງ
ຂື້້າງເທີິງ. ຊຸດຂື້້�ມູນທີີ�ມີລະດັບຄົວັາມຊັດເຈນ 1kmx1km ໄດ້ຖ້ກ
ຫຍ້�ມາໃຊ້ເພ້ີ�ອພີັດທີະນາຮູັບແບບການຄົາດຄົະເນດິນຟ້ີາອາກາດໃນ
ອະນາຄົົດ ແລະ ສໍາລັບການວັິເຄົາະຈຸດຫລ້�ແຫລມໃນເຂື້ດເປ້�າໝາຍ
ຂື້ອງການສ້ກສາຂື້້�ມູນ.

3. 7. ການສ້າງຮັູບແບບຈໍາລອງຜູ້ົນກະທີົບ  
ການຄົາດຄົະເນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດຈະມີຂື້້�ມູນ
ຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍກ່ຽວັກັບກ້ລະນີຈາໍລອງການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ
ທີີ�ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົົດ.  ມູນຄົ່າຈາກການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຂື້້�ແນະນໍາສໍາລັບການປະເມີນຜູ້ົນກະທີົບຈາກ
ໄພີພິີບັດ ແລະ ນາໍໃຊ້ສາໍລັບການວັາງແຜູ້ນ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ. 
ຢູູ່�ຂ້ື້າງລຸມ່ນີ�ແມ່ນການສັງລວັມບັນດາມາດຕະການສາໍຄັົນສໍາລັບການ
ຈໍາລອງຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ໄດ້ມາຈາກການກະກຽມຂື້້�ມູນສໍາລັບການ
ຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ.

RCM driven downscaled data can be accessed from:
CORDEX East Asia: https://cordex.org/domains/region-7-east-asia/  

Bias correction and Statistical Downscaling dataset:
NASA Earth Exchange Global Daily Downscaling Projections: 

https://www.nccs.nasa.gov/services/data-collections/land-based-products/nex-gddp
_______________________________

National Level Approaches:

Indonesia: HadGEM2-ES (RegCM4 RCM Driven) [Indonesia-Third National Communication]

Philippines: HadCM3Q (PRECIS RCM Driven)

Thailand: MPI-ESM-MR and EC-Earth (RegCM4 RCM Driven) [Thailand-Third National Communication]

Vietnam: CNRM-CM5, CCSM4, NorESM1-M, ACCESS1.0, MPI-ESM-LR, GFDL-CM3, HadCM3Q

 (CCAM, RegCM4, PRECIS RCM Driven) [Technical report on High-Resolution Climate) Projections for 
Vietnam published by IMHEN (2014))

Global

Regional

Local
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 • ຄັົດເລ້ອກເອົາໜ້ັ�ງຊຸດຂື້້�ມູນຍ່ອຍທີີ�ໄດ້ຈາກ GCMs ຈາກຂື້້�ມູນ
ທີີ�ໄດ້ຮັບັໂດຍອີງໃສກ່ານກາໍນດົຂື້້�ມນູຂື້ອງພີາກພີ້�ນ ຫລ້ ພີ້�ນທີີ� 
ທີີ�ມີຄົວັາມສົນໃຈສ້ກສາຂື້້�ມູນ.

 • ການນໍາໃຊ້ຫລາຍຮັູບແບບທີີ�ຖ້ກຄົັດເລ້ອກເພ້ີ�ອຮັອງຮັັບກັບ
ຫລາຍຮັູບແບບຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດທີີ�
ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົົດ.  ການຮັັບຮັອງເອົາວັິທີີການທີີ�ມີການ
ຈາໍລອງຫລາຍຮູັບແບບສາໍລັບ GCMs ແລະ  RCM ທັີງສອງ
ແບບ. ສາໍລັບການຄົາດຄົະເນເງ້�ອນໄຂື້ດິນຟ້ີາອາກາດທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງ
ໃນອະນາຄົົດ,  GCMs ແລະ RCMs ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເງ້�ອນໄຂື້ທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ ໂດຍການນາໍໃຊ້ວິັທີີການ
ທີາງວັິທີະຍາສາດ ທີີ�ມີຂື້້�ມູນຄົົງທີີ�  ແມ່ນວັິທີີການທີີ�ສະເໜັີໃຫ້
ນໍາໃຊ້.

 • ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນຄົວັາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຫລາຍຂ່ື້າວັຂື້ອງຂື້້�ມູນ
ກ່ຽວັກັບດິນຟີ້າອາກາດ ເພ້ີ�ອໃຫ້ມີຄົວັາມຖ້ກຕ້ອງສໍາລັບການ
ຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ໃຫ້
ນໍາໃຊ້ໄລຍະເວັລາຍາວັ ທີີ�ເໝາະສົມ, ຕົວັ ຢູ່�າງ ໄລຍະ 20 ຫາ 
30 ປີ,  ເພ້ີ�ອກໍານົດຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານຕາມໄລຍະເວັລາ ແລະ ໃຊ້
ຈໍານວັນປີເທົີ�າກັນສໍາລັບໄລຍະຖັດຈາກນັ�ນໄປໃນອະນາຄົົດ.  
ວິັທີີການ ທີີ�ມີການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຂື້້�ມູນຂື້ອງລະບົບສາກົນມາ
ນໍາໃຊ້ກັບພີ້�ນທີີ� ໂດຍການນໍາໃຊ້ RCMs ຫລ້ ວັິທີີອ້�ນຄົວັນ
ເອົາມາລວັມເຂື້ົ�າກັນ ໂດຍມີຂື້້�ມູນ GCM ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ ເນ້�ອງ
ຈາກວ່ັາການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຂື້ອງລະບົບລວັມສາກົນມານໍາໃຊ້ 
ອາດຈະບ້�ມີຄົວັາມຊັດເຈນ ທີີ�ເຊ້�ອຖ້ໄດ້ແບບດຽວັກັນກັບຂື້້�ມູນ
ຂື້ອງການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ ທີີ�ມີການນໍາໃຊ້ GCM.

• ສາໍລບັການສົມທີຽບການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາທີີ�ໃຊຫ້ລາຍກລ້ະນີ
ຈໍາລອງການປ�ອຍທີາດອາຍພີິດເຮັ້ອນແກ້ວັສູ່ຊັ�ນບັນຍາກາດ, 
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊຸດດຽວັກັນຂື້ອງບັນດາຮູັບແບບຈໍາລອງທີີ�ໄດ້ຖ້ກ
ຄົັດເລ້ອກ (GCMs ແລະ RCMs), ຕົວັຢູ່�າງ, ການສົມທີຽບ
ຜູ້ນົໄດຮ້ັບັສາໍລບັ RCP4.5 ໂດຍສມົທີຽບໃສຜູ່້ນົໄດຮ້ັບັສາໍລັບ 
RCP8.5. ໃນລກັສະນະທີີ�ຄ້ົາຍຄົກ້ນັເນ້�ອງຈາກບ້�ທີນັມຄີົວັາມ
ເປັນເອກະພີາບຢູູ່�ພີາຍໃນ ໃນຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງສະພີາບດິນຟີ້າ
ອາກາດ ຈ້�ງແນະນໍາບ້�ໃຫເ້ອົາຜູ້ນົຂື້ອງການຄົາດຄົະເນມາປ້ນເປ
ກບັຫລາຍຄົາ່ ທີີ�ໄດມ້າຈາກຫລາຍຮັບູແບບການຈໍາລອງ. ຕວົັຢູ່�າງ, 
ບ້�ໃຫ້ໃຊ້ການຄົາດຄົະເນອຸນຫະພູີມຈາກ GCM ຫລ້ RCM 
ແລະ ການຄົາດຄົະເນປະລິມານນໍ�າຝຶນ້ຈາກ GCM ຫລ ້RCM 
ອ້�ນໆ.

• ສິ�ງທີີ�ສໍາຄົັນແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂື້ຂື້້�ມູນທີີ�ລໍາອຽງທີີ�ມີຢູູ່�ໃນຜູ້ົນການ
ຈໍາລອງຫລາຍຄົັ�ງ. ການນໍາໃຊ້ວັິທີີນີ�ສາມາດດໍາເນີນໄດ້ດ້ວັຍ
ການຫນັປ�ຽນເອົາຜູ້ນົໄດຮ້ັບັທີີ�ມຕ້ີ�ການປ�ຽນແປງຄົາ່ຕາ່ງໆໂດຍ
ອງີໃສໄ່ລຍະເວັລາທີີ�ເປນັພີ້�ນຖານ, ຫລ ້ໂດຍນໍາໃຊວິ້ັທີີການດັດ
ແກ້ຂື້້�ມູນທີີ�ມີຄົ່າລໍາອຽງທີີ�ເໝາະສົມ.

 • ການຄັົດເລ້ອກເອົາກ້ລະນີຈາໍລອງການປ�ອຍທີາດອາຍສູ່ບັນຍາກາດ
ແມ່ນຂື້້�ນກັບໄລຍະເວັລາທີີ�ກາໍລັງນາໍໃຊ້ຢູູ່�. ສາໍລັບການຄົາດຄົະເນ
ເຫດການໃນອະນາຄົົດອັນໃກ້ກັບປະຈຸບັນອາດບ້�ມີຄົວັາມຈາໍເປັນ
ທີີ�ຕ້ອງໃຊ້ຫລາຍກ້ລະນີຈໍາລອງການປ�ອຍທີາດອາຍດັ�ງກ່າວັ 
ເນ້�ອງຈາກວັ່າບັນດາກ້ລະນີຈໍາລອງເຫລົ�ານີ�ອາດບ້�ມີຄົວັາມ
ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ.  ອີກດ້ານໜ້ັ�ງການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ
ສໍາລັບໄລຍະປານກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວັໄກຂື້ອງອະນາຄົົດ-ທີີ�
ເປັນການຄົາດຄົະເນສໍາລັບການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບດິນຟີ້າອາກາດ 
ແລະ ການວັາງແຜູ້ນຄົວັນນາໍໃຊ້ຫລາຍກ້ລະນີຈາໍລອງຈ້�ງຈະໄດ້
ຮັັບຜູ້ົນດີ.

3. 8  ການປະເມນີຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນ ແລະ 
ການຕດັສນິບນັຫາແບບປບັປ�ຽນໄດ້

ຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນໃນການຄົາດຄົະເນສະພີາບດິນຟ້ີາອາກາດ ແມນ່ສິ�ງທີີ�
ຫລກີເວັັ�ນບ້�ໄດ້ ເນ້�ອງຈາກວ່ັາ ມນັກຽ່ວັຂ້ື້ອງກບັການຫຍ້�ມາດຕາສວ່ັນ
ຂື້ອງຂື້້�ມູນສາກົນມາໃຊ້ເຂື້ົ�າກັບສະພີາບຂື້ອງພີາກພີ້�ນ ແລະ ພີາຍໃນ
ປະເທີດ (ຕົວັຢູ່�າງ  ສະຖານທີີ�ຂື້ອງເຂື້ດ RBP). ການຮັບັຮັູປ້ດັໃຈທີີ�

ພີາໃຫ້ເກດີຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນຈະຊວ່ັຍຜູູ້ໃ້ຊຂ້້ື້�ມນູເຂົື້�າໃຈ ແລະ ຕີຄົວັາມ
ໝາຍຂື້ອງຜົູ້ນການຈຳລອງເຫດ ການສຳລບັການຕັດສນິບນັຫາ. ໃນ
ເວັລາຈຳລອງສະພີາບດິນຟີາ້ອາກາດຄົວັນຄົຳນງ້ເຖິງສອງປດັໃຈ. ປດັໃຈ
ທີີ�ໜ້ັ�ງແມນ່ຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນ ທີີ�ກຽ່ວັຂ້ື້ອງກບັ GCM, ຕົວັຢູ່�າງ ຄົວັາມ
ບ້�ແນ່ອນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການຕອບໂຕ້ກັບດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ຄົ່າ
ຄົວັາມແຕກຕ່າງທີາງທີຳມະຊາດ. ປດັທີີ�ສອງ ແມນ່ຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນ
ໃນການປ�ອຍທີາດອາຍສູບ່ນັຍາກາດໃນອະນາຄົດົ ແລະ ຄົວັາມເຂື້ັ�ມ
ຂືຸ້ນ້ຂື້ອງທີາດອາຍຜິູ້ດເຮັອ້ນແກວ້ັ (GHGs).ຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນຂື້ອງ 
GCM ສາມາດດດັປັບ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນໃຫ້ໜັ້ອຍລົງໄດ ້ໂດຍການ
ຄົາດຄົະເນ ທີີ�ໃຊ້ຫລາຍຄົ່າ GCMs ໂດຍນຳໃຊ້ເງ້�ອນໄຂື້ເບ້�ອງຕົ�ນ
ຫລາຍອັນ. ຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນຂື້ອງຄົວັາມເຂື້ັ�ມຂືຸ້ນ້ຂື້ອງການປ�ອຍທີາດ
ອາຍ GHG ສູບ່ນັຍາດກາດໃນອະນາຄົດົ ສາມາດແກໄ້ຂື້ໄດ້ໂດຍການ
ໃຊຫ້ລາຍຄ່ົາ GCMs ຈາກຫລາຍກ້�ລະນຈີຳລອງການປ�ອຍທີາດອາຍ
ສູບ່ນັຍາກາດ. ການຄົດັເລອ້ກເອົາວັທິີກີານ ຫລ ້ຍຸດທີະສາດທີີ�ດີທີີ�ສດຸ 
ສຳລບັການຈຳລອງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ການຄົາດຄົະເນອະນາຄົົດ ບ້�
ໝາຍເຖິງວ່ັາ ຈະແມນ່ວິັທີີ ທີີ�ສມົບນູແລວ້ັເທ້ີ�ອ ເນ້�ອງຈາກວ່ັາ ຄົວັາມ
ບ້�ແນ່ນອນ ບ້�ສາມາດເຮັັດໃຫ້ໝົດໄປຢູ່�າງສີ�ນເຊີງໄດ້. ດັ�ງນັ�ນຈ້�ງບ້�
ຄົວັນໃຫ້ຮັັບຮັອງເອົາຜູ້ົນການຈຳລອງໂດຍກົງທີັນທີີ, ແຕ່ຄົວັນນຳ
ໃຊເ້ພ້ີ�ອໃຫ້ມຫີລາຍທີາງເລອ້ກສຳລບັການສກ້ສາ ດິນຟີາ້ອາກາດໃນ
ອະນາຄົດົ. ຄົາ່ຕ່າງໆທີີ�ໄດ້ຈາກການຄົາດຄົະເນເປນັປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່
ທີດິທີາງການຄົົ�ນຄົດິ ແລະ ການປະເມນີ ຜູ້ນົກະທົີບໂດຍລວັມ. ຜູູ້ໃ້ຊ້
ຂື້້�ມູນຄົວັນມີຄົວັາມຍ້ດຍຸ່ນຕ້�ຂື້້�ມູນທີີ�ໃຊ້ເຂື້ົ�າໃນການວັາງແຜູ້ນ ແລະ 
ຮັບັຮັອງເອົາວັທິີກີານຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມກີານປບັປ�ຽນ ເພ້ີ�ອຮັອງ
ຮັບັການປ�ຽນແປງເນ້�ອງຈາກວັາ່ໃນອະນາຄົດົຍັງຈະໄດ້ຮັບັຂ້ື້�ມນູເພີີ�ມ
ອີກ ຈາກການຕິດຕາມທີີ�ອີງໃສ່ການສັງເກດການ, ການສ້ກສາຄົົ�ນ
ຄົວັ້າວັິທີະຍາສາດ, ແລະ ການປະເມີນຜູ້ົນ

Photo: Workshop in Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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4ອັນຕະລາຍຈາກດິນເຈ້�ອນ ແລະ 
ການກໍານົດແຜູ້່ນທີີ� ຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ

Photo: Baseline survey in Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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ສິ�ງອັນຕະລາຍແມ່ນອົງປະກອບຫລັກຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. ໂດຍອີງຕາມຄົາໍອີງ
ຍາມຂື້ອງຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ - UNDRR (ເມ້�ອ
ກ່ອນມີຊ້�ວ່ັາ ຍຸດທີະສາດສາກົນ ຂື້ອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີ
ພີິບັດ - UNISDR), ສິ�ງອັນຕະລາຍແມ່ນຂື້ະບວັນການ, ເຫດການໃດໜັ້�ງທີາງທີໍາມະຊາດ 
ຫລ ້ກິດຈະກໍາຂື້ອງມະນຸດ ທີີ�ອາດພີາໃຫ້ສູນເສຍຊີວັິດ, ເກີດບາດເຈັບ ຫລ ້ສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບຕ້�
ສຸຂື້ະພີາບ, ສ້າງຄົວັາມເສຍຫາຍໃຫ້ຊັບສິນ,  ເກີດເຫດການຢູຸ່ດສະຫງັກຂື້ອງລະບົບສັງຄົົມ 
ຫລ້ ເສດຖະກິດ ຫລ້ ການເຊ້�ອມໂຊມຂື້ອງສິ�ງແວັດລ້ອມ. ສິ�ງອັນຕະລາຍອາດເກີດມາຈາກ
ທີໍາມະຊາດ ຫລ້ ກິດຈະກໍາຂື້ອງມະນຸດ. ສິ�ງອັນຕະລາຍໃນທີໍາມະຊາດຕົ�ນຕ້ແມ່ນກ່ຽວັຂື້້ອງ
ກັບຂື້ະບວັນການ ແລະ ເຫດການທີາງທໍີາມະຊາດໃນຂື້ະນະທີີ�ສິ�ງອັນຕະລາຍ ທີີ�ເກີດຈາກ
ມະນຸດ ໂດຍຕົ�ນຕ້ແມ່ນເກີດມາຈາກທີາງເລ້ອກ ແລະ ກິດຈະກໍາຂື້ອງມະນຸດ.

ອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນໝາຍເຖິງຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ (ເຊິ�ງວັັດແທີກເປັນເນ້�ອ
ທີີ� ຫລ້ ບ້ລິມາດ) ຢູູ່�ໃນທ້ີອງຖິ�ນໃດໜ້ັ�ງ ພີາຍໃນຊ່ວັງເວັລາໃດໜ້ັ�ງ (Crozier and Glade, 
2012).  ຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນໄດ້ຖ້ກນາໍໃຊ້ແທີນໃຫ້ສິ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນໃນຄົູ່ມ້ສະບັບ
ນີ�  ເນ້�ອງຈາກວັ່າບ້�ສາມາດວັິເຄົາະສິ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນຢູ່�າງສົມບູນແບບໄດ້  ເນ້�ອງຈາກ
ຂື້າດຂື້້�ມູນ. ຄົູ່ມ້ສະບບັນີ�ກາໍນົດຄົາໍນິຍາມຂື້ອງຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນວ່ັາມັນແມ່ນແນວັໂນ້ມ
ຂື້ອງເຂື້ດດິນໃດໜັ້�ງ ທີີ�ຈະມີການປະເຊີນກັບການເພີພີັງຂື້ອງດິນຄົ້ອຍຊັນ (Hervals and 
Borowsky, 2009). ໃນເມ້�ອມີຂື້້�ມູນຢູ່�າງຄົົບຖ້ວັນແລ້ວັຈ້�ງຈະສະເໜີັໃຫ້ເຮັັດການປະເມີນ
ສິ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນໄດ້. 

ວິັທີີການທີີ�ນາໍໃຊ້ຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນທີີ�ໄດ້ສະເໜີັໃຫ້ນີ�ແມ່ນການວິັເຄົາະສະຖິຕິ ທີີ�ມີ
ຫລາຍຄົ່າປ�ຽນແປງໂດຍການນໍາໃຊ້ວັິທີີນໍ�າໜັັກຂື້ອງຫລັກຖານ (WOE) (ຮັູບ 4.1). ວັິທີີ
ນີ�ແມ່ນອີງໃສ່ຂື້້�ມູນຂື້ອງທີີ�ຕັ�ງຈຸດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ.  ຂື້້�ມູນນີ�ສາມາດເອົາໄດ້ຈາກພີາບຖ່າຍທີາງ
ດາວັທີຽມທີີ�ກວັມເອົາເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນ, ເຊັ�ນ ເຂື້ດ RBPs ຢູູ່�ລາວັ ແລະ ມຽນມາ. ໄດ້ມີການ
ປະສົມຫລາຍຄົ່າຂື້້�ມູນເຂົື້�າກັນ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບແຜູ້ນທີີຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງດິນ 
DEM, ຄຸົນລັກສະນະທີາງທ້ີລະນີສາດ, ແຜູ້ນທີີການນາໍໃຊ້ທີີ�ດິນ, ຕາໜ່ັາງເສັ�ນທີາງ, ຕາໜ່ັາງ
ສາຍນໍ�າ  (ຮັູບ 4.2) ເຊິ�ງໄດ້ເກັບກໍາມາຈາກຫລາຍສໍານັກງານອົງການ ແລະ ຫລາຍແຫລ່ງ
ຂື້້�ມູນ.  ຂື້້�ມູຸນສ່ວັນຫລາຍທີີ�ໃຊ້ໃນການສ້ກສາຂື້້�ມູນຄົັ�ງນີ�ແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�ບ້�ໄດ້ເສຍຄົ່າ  ເຊິ�ງໄດ້
ມາຈາກແຫລ່ງຂື້້�ມູນເປີດທົີ�ວັໄປ. ໃນສະພີາບທີີ�ຂື້າດຂື້້�ມູນວິັທີີການທີີ�ນາໍໃຊ້ສະຖິຕິ ໄດ້ຖ້ກນໍາ
ໃຊ້ເປັນຕົ�ນແມ່ນການວິັເຄົາະຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ ໂດຍການນາໍໃຊ້ວິັທີີ WOE ຕາບໃດທີີ�
ໄດ້ຮັັບຂື້້�ມູນທີີ�ຈໍາເປັນ.  ວັິທີີນີ�ບ້�ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄົວັາມຮັູ້ທີາງດ້ານວັິຊາການລະດັບສູງ  ເນ້�ອງ
ຈາກວັ່າມັນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນບັນທີ້ກກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ ແລະ ອີງໃສ່ຂື້້�ມູນເປັນຫລັກ. ເຖິງວັ່າ
ຈະແມ່ນວິັທີີການທີີ�ບ້�ຮັຽນຍາກກ້�ຕາມ ແຕ່ມັນກ້�ແມ່ນວິັທີີ ທີີ�ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ມີຂື້້�ມູນ ທີີ�ມີຄົວັາມ
ຊັດເຈນ. ດັ�ງນັ�ນການກະກຽມຂື້້�ມູນ ຈ້�ງມີຄົວັາມສໍາຄົັນຫລາຍສໍາລັບການວັິເຄົາະດ້ວັຍວັິທີີນີ� 
ຄົ້ດັ�ງທີີ�ໄດ້ອະທີິບາຍຢູູ່�ໃນພີາກກ່ອນນີ�.

ດິນເຈ້�ອນແມ່ນເຫດການທີີ�ເກີດຂື້້�ນຢູູ່�ພີາຍໃນທີ້ອງຖິ�ນ ເຊິ�ງປ້ກກະຕິ  ຈະເກີດມາຈາກ
ປັດໃຈກະທີົບໃສ່ເປັນຕົ�ນແມ່ນປະລິ  ມານນໍ�າຝຶ້ນ ຫລ້  ແຜູ້່ນດິນໄຫວັ. ເມ້�ອມີປະລິມານນໍ�າ
ຝຶ້ນ ສະຖານທີີ�ຕ່າງໆທີີ�ຢູູ່�ໃກ້ກັນອາດມີສະພີາບແຕກຕ່າງກັນ,  ຕົວັຢູ່�າງ  ດິນຄົ້ອຍຊັນໃດໜັ້�ງ
ອາດເກີດດິນເຈ້�ອນໃນຂື້ະນະທີີ�ດິນຄ້ົອຍຊັນທີີ�ຢູູ່�ຕິດກັນຕອນອ້�ນ ອາດຍັງໝັ�ນຄົົງຢູູ່�. ເງ້�ອນໄຂື້
ທີີ�ມີລັກສະ ນະສະເພີາະເຫລົ�ານີ�ເຮັັດໃຫ້ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບສິ�ງອັນຕະລາຍດິນ
ເຈ້�ອນຕ້ອງໃຊ້ເວັລາຫລາຍ ແລະ ສະຫລັບສັບຊ້ອນ. ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ເມ້ອງທີີ�ມີຊັບພີະຍາກອນ
ມະນຸດ ແລະ ປະສົບການຈໍາກັດ ມີຄົວັາມຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາວັິທີີປະຕິບັດ ທີີ�ກະທີັດລັດ ທີີ�
ເໝາະສົມກັບສະພີາບຄົວັາມຈໍາກັດເຫລົ�ານີ�.
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ຮັູບ 4.1  ແຜູ້ນວັາດການວັິເຄົາະຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໂດຍການໃຊ້ນໍ�າໜັັກຂື້ອງຫລັກຖານ (WOE)

ຮັູບ 4.2 ຕົວັຢູ່�າງການວັິເຄົາະປັດໃຈຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໂດຍການໃຊ້ WOE (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ)
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4.1. ການຄົິດໄລ່ນໍ�າໜັັກຂື້ອງຫລັກຖານ

ການຄົິດໄລ່ສີ�ງອັນຕະລາຍໃດໜ້ັ�ງແບບຄົາດຄົະເນມີການຊັ�ງຊານໍ�າ
ໜັັກບວັກ (W+), ການກາໍນົດເວັລາໃດເຫດການເກີດ ແລະ ນໍ�າໜັັກ
ເປັນ ລົບ (W-), ແລະ ເວັລາໃດບ້�ເກີດເຫດການ. ການວັັດແທີກນໍ�າ
ໜັັກແມ່ນການພີົວັພີັນກັນລະຫວັ່າງຫລັກຖານ (ການຄົາດຄົະເນ) 
ແລະ ເຫດການ ຊ້�ງງ່າຍໃນການຕີຄົວັາມໝາຍຈາກການສັງເກດການ
ຕົວັຈງິ. ການສ້າງສູດຄິົດໄລ່ແມ່ນອີງໃສ່ລັກສະນະຄົວັາມໜັາແໜ້ັນ. 
ນໍ�າໜັັກ (Wi) ຂື້ອງແຕ່ລະຊ່ອງພີ້�ນທີີ�ດິນທີີ�ເປັນຮັູບຈັດຕຸລັດ (ith 
pixel) ແມ່ນຖ້ກຄົິດໄລ່ໂດຍສູດ ດັ�ງນີ�

ໂດຍທີີ� Wj ແມ່ນຄ່ົາຕົວັປ�ຽນຂື້ອງປະເພີດ jth ແລະ wk ສະແດງໃຫ້
ຮັູ້ວ່ັານໍ�າໜັັກເປັນບວັກ ຫລ້ ລົບ. ວິັທີີນີ�ສາມາດໃຊ້ວິັເຄົາະປັດໃຈ ດິນ
ເຈ້�ອນ. ນໍ�າໜັັກເຫລົ�ານີ�ສາມາດໃຊ້ເປັນຄົ່າສົມທີຽບ (C) ສໍາລັບຄົ່າ
ຄົວັາມສົງໄສໃດໜັ້�ງ.

ຄົວັາມແຕກຕ່າງລະຫວ່ັາງນໍ�າໜັັກ (C) ເປັນການວັັດແທີກທ່ີາອ່ຽງ
ລະຫວ່ັາງຄ່ົາວິັເຄົາະ ແລະ ດິນເຈ້�ອນ. ບົດລາຍງານວິັຊາການສໍາລັບ
ການ ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຢູູ່�ເຂື້ດ RBP ມີຂ້ື້�ມູນລະອຽດຕ້�ມ
ກ່ຽວັກັບວິັທີີຄິົດໄລ່ຄົວັາມສົງໄສໂດຍການໃຊ້ນໍ�າໜັັກຂື້ອງຫລັກຖານ.

4.2.   ການໃຊຂ້ື້້�ມນູປະລມິານນໍ�າຝຶນ້ໃນ
ຮັບູແບບຈໍາລອງການປ�ຽນແປງດນິຟີາ້
ອາກາດ

ວິັທີີການທີີ�ໄດ້ສະເໜີັໃຫ້ນາໍໃຊ້ຄົວັນປະກອບດ້ວັຍຂື້້�ມູນປະຫວັັດສາດ 
ແລະ ກນຄົາດຄົະເນ ສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດໃນອະນາຄົົດ. ຊຸດຂື້້�ມູນ
ອຸຕຸນິຍົມຂື້ອງໂລກ ແລະ ຂື້ອງພີາກພີ້�ນມີຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນ, ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນຂື້້�ມູນຈາກ Climate Hazard Group (CHG) 
CHIRPS ທີີ�ມີຄົວັາມຊັດເຈນ 5x5 km2 ເຊິ�ງເປັນຂື້້�ມູນປະລິມານ
ນໍ�າຝຶ້ນໄລຍະປີ  1981 ຮັອດປະຈຸບັນ,  ແລະ ຂື້້�ມູນຈາກໂຄົງການ 
APHRODITE ເຊິ�ງມີຄົວັາມຊັດເຈນ 25x25 km2 ເປັນຂື້້�ມູນ
ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ໄດ້ມາຈາກ RIHN/MRI/JMA ໃນໄລຍະປີ 
1951 ຮັອດ 2007 ແລະ ຂື້້�ມູນທີີ�ເກັບກໍາໄດ້ໃນພີ້�ນທີີ�ທີ້ອງຖິ�ນ. 
ແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ (ແບບປະສົມປະສານ) ທີີ�ເປັນການ
ຄົາດຄົະເນຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນແມ່ນສາມາດເອົາໄດ້ຈາກຮັູບແບບ
ການຈໍາລອງຂື້ອງ NASA Earth Exchange (NEX) ທີີ�ກວັມ
ເອົາເຂື້ດສ້ກສາຂື້້�ມູນສໍາລັບໄລຍະຫລາຍປີຕ້�ໜັ້າຄົ້:  ຊຸມປີ  2030, 
ຊຸມປ ີ2050 ແລະ ຊຸມປ ີ2080 (15 ມ້� ກ່ອນ ແລະ 5 ມ້�ຫລັງຝຶ້ນ
ຕົກແຮັງສູງສຸດຕະຫລອດລະດູຝ້ຶນ). ຮູັບແບບຈາໍລອງ NASA Earth 
Exchange (NEX) (CMIP5) ທີີ�ປະກອບມີກ້�ລະນີການຈາໍລອງ
ການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດທີີ�ໄດ້ຈາກຮັູບແບບການຈໍາລອງການ
ໄຫລວັຽນຂື້ອງຊັ�ນບັນຍາກາດຂື້ອງໂລກ (GMCs) ທີີ�ອີງໃສ່ກ້�ລະນີ
ຈໍາລອງການປ�ອຍທີາດອາຍສອງອັນ (RCP 4.5 ແລະ 8.5) ໂດຍ
ນາໍໃຊ້ 25x25 km2 ເປນັຂື້້�ມນູອ້າງອີງ. ຮູັບ 4.3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຂື້ະບວັນການສ້າງແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ ໂດຍການເອົາຂື້້�ມູນ
ປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນມາຈາກຮູັບແບບການຈາໍລອງການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາ
ອາກາດເຫລົ�ານີ�.
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ຮັູບ 4.3 ຂື້ະບວັນການເອົາຂື້້�ມູນປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນຈາກແບບຈໍາລອງການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດເຂື້ົ�າໃສ່ການຄົາດຄົະເນດິນເຈ້�ອນ (ແຫລ່ງ
ຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ)
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4.3.  ການກໍານົດແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນ
ເຈ້�ອນ

ການກໍານົດພີ້�ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນມີການນໍາໃຊ້ແຜູ້ນທີີ  GIS 
ທີີ�ເອົາເຕັງເຫລ້�ອມໃສ່ແຜູ້ນທີີ ທີີ�ມີຄົ່າ WOE. ໃນເບ້�ອງຕົ�ນແຜູ້່ນທີີ� 
ທີີ�ເຕັງເຫລ້�ອມກັນນີ�ຈະຖ້ກແບ່ງເປັນ 255 ຕອນໂດຍປະມານ (ຍິ�ງ
ມີຫລາຍຕອນຍິ�ງດີ)  ໂດຍຈັດບັນດາຕອນໃຫ້ຢູູ່�ໃນຊ່ອງວັ່າງເທົີ�າກັນ
ຈາກຄ່ົາສູງລົງຮັອດຄ່ົາຕໍ�າຂື້ອງ WOE. ຈາກນັ�ນຕອນດິນຍ່ອຍເຫລົ�າ
ນີ�ຈະຖ້ກວິັເຄົາະກ່ຽວັກັບການເກີດດິນເຈ້�ອນໂດຍການນາໍໃຊ້ວິັທີີການ
ວັິເຄົາະທີິດທີາງຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ.

ໂດຍອີງຕາມຫລາຍປະເພີດທີີ�ໄດ້ຄັົດເລ້ອກ ໄດ້ກາໍນົດເຂື້ດຄົວັາມສ່ຽງ
ດັ�ງຕ້�ໄປນີ:

 • ●ເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ 50% ຖ້ກຈັດເປັນເຂື້ດ ຄົວັາມສ່ຽງສູງຫລາຍ
• ●ເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ 20ຖ້ກຈັດເປັນເຂື້ດ ຄົວັາມສຽ່ງສງູ
 • ●ເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ 15% ຖ້ກຈັດເປັນເຂື້ດ ຄົວັາມສ່ຽງປານກາງ 

/ ຫລາຍສົມຄົວັນ
 • ●ເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ 10% ຖ້ກຈັດເປັນເຂື້ດ ຄົວັາມສ່ຽງຕໍ�າ
 • ●ເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ 5% ຖ້ກຈັດເປັນເຂື້ດ ຄົວັາມສ່ຽງຕໍ�າຫລາຍ

ຮັູບs 4.4 ແລະ 4.5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວັຢູ່�າງແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນສາໍລັບເຂື້ດຕວັງຢູ່ີ�, ປະເທີດມຽນມ້າ ແລະ ເຂື້ດເມ້ອງພູີຄູົນ ຕາມ
ລໍາດັບ.

ຮັູບ 4.4 ເຂື້ດ RBP ຕວັງຢູ່ີ�, ມຽນມ້າ, ແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ)
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ຮັູບ 4.5 ເຂື້ດ RBP ພີູຄົູນ, ສປປ ລາວັ,  ແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ) 

Photo: Community-based disaster risk management exercise in Phoukhoun, ASEAN DRR-CCA
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5ຄົວັາມບອບບາງ 
ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມສາມາດ

Photo: Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ (VCA) ແມ່ນວັຽກທີີ�ສໍາຄົັນອັນໜັ້�ງຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ການປະເມີນນີ�ບ້�ມີວັິທີີໜັ້�ງວັິທີີດຽວັສະເພີາະ,  ແຕ່ວັ່າສາມາດນໍາໃຊ້ການປະເມີນນີ�ເພີ້�ອປະເມີນໃຫ້
ຮັູຄ້ົວັາມເສຍຫາຍ ທີີ�ມີຕົວັຕົນ ແລະ ບ້�ມີຕົວັຕົນ. ຕົວັຢູ່�າງ ການສູນເສຍດ້ານສຸຂື້ະພີາບ,  ຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ເກີດຂື້້�ນ
ຕ້�ອາຄົານ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ  ແລະ ການສູນເສຍລາຍໄດ້ຮັັບໄດ້ຖ້ກຈັດເປັນປະເພີດຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ມີຕົວັ
ຕົນ. ຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ບ້�ມີຕົວັຕົນ ໂດຍທີົ�ວັໄປໝາຍເຖິງຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ບ້�ມີຄົວັາມໝາຍທີາງເສດຖະກິດ, ແຕ່
ມັນແມ່ນຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ບ້�ສາມາດປະເມີນໄດ້ແບບເຊ້�ອຖ້ໄດ້  ຫລ້  ໝາຍເຖິງຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ບ້�ມີຄົຸນຄົ່າທີາງ
ເສດຖະກິດໂດຍກົງຢູູ່�ໃນຕະຫລາດ. ເອກະສານພີາກນີ�ປະກອບມີການປະເມີນ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄົາດຄົະເນ
ຄົວັາມເສຍຫາຍແບບມີຕົວັຕົນ ແລະ ບ້�ມີຕົວັຕົນ. ຮັູບ 58.1 ຂື້້າງລຸ່ມນີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂື້ະບວັນການ VCA ຢູູ່�ໃນ
ເຂື້ດ RBPs. ຍັງຈະມີການອະທີິບາຍວັິທີີປະເມີນຄົວັາມບອບບາງດິນເຈ້�ອນອັນອ້�ນອີກຢູູ່�ໃນເອກະສານພີາກນີ�. ຂື້້�
ແນະນໍາກ່ຽວັກັບການຄົັດເລ້ອກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕົວັຢູ່�າງ RBP ແລະ ເອກະສານທີີ�ມີຢູູ່� ເປັນຕົ�ນແມ່ນເອກະສານ
ທີີ�ມີຊ້�ວັ່າ ຄົວັາມສ່ຽງພີາກພີ້�ນອາຊຽນ ແລະ ຂື້້�ແນະນໍາການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແມ່ນເອກະສານທີີ�ມີໃຫ້.
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concepts
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the nature of 
impacts and 
vulnerabilities

Selecting 
appropriate 
method for 
VCA

Identifying 
vulnerability 
indicators and 
estimation of 
damages

ຮັູບ 5.1 ຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ ສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນທີີ�
ຖ້ກຮັັບຮັອງໂດຍ RPBs

5.1. ຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈຕ້�ບັນດາແນວັຄົວັາມຄົິດ
ຄົວັາມບອບບາງ, ຄົວັາມທີົນທີານ ແລະ ຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັ ແມ່ນ ສາມແນວັຄົວັາມຄົິດອັນເປັນ

ພີ້�ນຖານ ແລະ ສໍາຄົັນຫລາຍໃນການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດ. ການມີຄົວັາມ   ເຂື້ົ�າໃຈດີຕ້�ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມທີົນທີານແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນໃນການພີັດທີະນາ
ຍຸດທີະສາດການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບດິນຟີ້າອາກາດແບບຍ້ນຍົງ (Harley et al., 2008).  ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບ
ການບອບບາງໄດ້ປາກົດມີຂື້້�ນ ແລະ ໄດ້ຮັັບຄົວັາມສົນໃຈຫລາຍໃນບັນດາຂັື້�ນການນາໍ ທີີ�ວັາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ
ພີາກສ່ວັນປະຕິບັດວັຽກງານພັີດທີະນາ ເນ້�ອງຈາກວ່ັາມັນເປັນການປະຕິບັດທີີ�ອີງໃສ່ການກາໍນົດສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ 
ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ (DRR). ແຕ່ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບາງ ຍັງໄດ້
ຖ້ກນໍາໃຊ້ຢູ່�າງກວັ້າງຂື້ວັາງຢູູ່�ຂື້ົງເຂື້ດວັຽກງານອ້�ນ ລວັມທີັງການພີັດທີະນາແບບຍ້ນຍົງ, ວັຽກງານສາທີາລະນະສຸກ, 
ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມທີຸກຍາກ ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງສິ�ງແວັດລ້ອມ. 

ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ (UNDRR) ກໍານົດຄົວັາມ
ບອບບາງວັ່າແມ່ນ “ຄົຸນລັກສະນະ ແລະ ສະພີາບການຂື້ອງຊຸມຊົນໃດໜັ້�ງ, ຂື້ອງລະບົບ ຫລ ້ຂື້ອງຊັບສິນໃດໜັ້�ງ ທີີ�
ພີາໃຫ້ເກີດຄົວັາມສົງໄສ ທີີ�ຈະເກີດຄົວັາມເສາຍຫາຍ ທີີ�ເປັນຜົູ້ນກະທົີບມາຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍ (UNISDR, 2015)”. 
ນອກຈາກນັ�ນ  UNDDR ຍັງເນັ�ນຄົວັາມໝາຍໃຫ້ຮັູ້ວັ່າຄົວັາມບອບບາງອາດເກີດມາຈາກຫລາຍປັດໃຈທີາງດ້ານ
ວັັດຖຸ, ສັງຄົົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ. ສ່ວັນຫລາຍຈະຕີຄົວັາມໝາຍວ່ັາມັນເປັນຄຸົນລັກສະນະຂື້ອງລະບົບ
ຜູ້ົນປະໂຫຍດ (ເປັນຕົ�ນແມ່ນຊຸມຊົນໃດໜັ້�ງ ຫລ້ ສັງຄົົມ ຫລ້ ຊັບສິນໃດໜັ້�ງ), ແລະ ມັນເປັນລະບົບທີີ�ມີຄົວັາມ
ເປັນເອກະລາດໃນເວັລາປະເຊີນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ. ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ໄດ້ຮັັບຮັອງເອົາຄົາໍນິຍາມກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ
ຂື້ອງ UNDRR

ພີວັກເຮັົາອາດເຂື້ົ�າໃຈວ່ັາຄົວັາມບອບບາງແມ່ນແນວັຄົວັາມຄົິດອັນໜັ້�ງ, ແມ່ນສະພີາບການໃດໜັ້�ງຂື້ອງລະບົບ
ໃດໜ້ັ�ງ  ແລະ ຂື້ະບວັນການໃດໜ້ັ�ງ  (Prowse, 2003).  ເນ້�ອງຈາກຄົວັາມບອບບາງມີຂື້້�ມູນ ແລະ ຮັັບຮັູ້ການ
ປ�ຽນແປງທີີ�ເກດີຂື້້�ນຢູູ່�ພີາຍໃນລະບບົທີີ�ກາໍລັງມີບນັຫາ, ມັນຈ້�ງສາມາດຖ້ກພິີຈາລະນາວ່ັາ ມັນແມ່ນແນວັຄົວັາມຄິົດ
ທີີ�ມີຫລາຍດ້ານປະສົມເຂົື້�າກັນ. ເມ້�ອເບິ�ງໃນລັກສະນະສະພີາບການໃດໜ້ັ�ງ, ຄົວັາມບອບບາງອາດໝາຍເຖິງສະພີາບການ
ທີີ�ພີາໃຫ້ລະບົບໃດໜັ້�ງໄດ້ຮັັບຜູ້ົນສະທີ້ອນ ຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍຕ່າງໆ. ຄົວັາມບອບບາງສາມາດເກີດຂື້້�ນຍ້ອນການ
ດໍາເນີນຂື້ະບວັນການຕ່າງໆຢູູ່�ພີາຍໃນ ຫລ້ ຢູູ່�ຂື້ອບເຂື້ດໃຫ້ຄົຽງຂື້ອງສັງຄົົມໃດໜັ້�ງ, ແຕ່ວັ່າບ້�ແມ່ນສັງຄົົມທີີ�ພີາໃຫ້
ເກີດຄົວັາມບອບບາງ. ຕົວັຢູ່�າງ ມີບ້ານໜັ້�ງທີີ�ຢູູ່�ໃກ້ບ້�ແຮັ່ອັນໜັ້�ງ ໂດຍບ້ານດັ�ງກ່າວັຈະມີຄົວັາມບອບບາງໃນຫລາຍ
ດ້ານທີີ�ຈະເປັນຜົູ້ນກະທົີບໃສ່ເນ້�ອງຈາກກິດຈະກາໍບ້�ແຮ່ັທີີ�ເກີດຂື້້�ນຢູູ່�ເຂື້ດໃກ້ຄົຽງ, ແມ່ນກະທັີ�ງທີີ�ຊາວັບ້ານອາດຈະບ້�
ໄດ້ໄປເຮັັດວັຽກກັບບ້�ແຮັ່ໂດຍກົງກ້�ຕາມ.  ມົນລະຜູ້ິດຂື້ອງການຂືຸ້ດຄົົ�ນບ້�ແຮັ່  ແລະ ບັນຫາອ້�ນໆທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບ
ສຸຂື້ະພີາບກ້�ສົ�ງຜູ້ົນຕ້�ຊາວັບ້ານທີີ�ຈະໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບ ທີີ�ລະບົບທີໍາມະຊາດໃນບ້ລິເວັນໃກ້ຄົຽງຖ້ກທີໍາລາຍ. ປັດໃຈ
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງອາດເກີດມາຈາກລະບົບພີາຍໃນ ແລະ ພີາຍນອກ ເຊິ�ງເປັນການທີົດສອບຄົວັາມສາມາດ
ທີີ�ຈະທົີນທີານຕ້�ຄົວັາມກົດດັນຈາກພີາຍນອກ. ຄົວັາມບອບບາງຍັງເປັນຜົູ້ນຕ້�ລະບົບເສດຖະກິດ, ສັງຄົົມ, ສະຖາບັນ 
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ແລະ  ທໍີາມະຊາດ  (ດ້ານຊີວັະສາດ,  ຊີວັະວັັດຖຸວັິທີະຍາ  ແລະ 
ສິ�ງແວັດລ້ອມ) ທີີ�ຊຸມຊົນພີົວັພີັນກັບຢູ່�າງເປັນປ້ກກະຕິ.

ການປະເຊີນໝາຍເຖງິບນັດາອງົປະກອບທີາງວັັດຖ,ຸ ສງັຄົມົ ແລະ 
ທໍີາມະຊາດ ທີີ�ອາດພີາໃຫ້ມີການສູນເສຍອນັເນ້�ອງມາຈາກສິ�ງອນັຕະ
ບາຍ ແລະ ກ້�ແມ່ນບັນດາອົງປະກອບທີີ�ຄົົນ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ
ປະເຊນີກບັ. ຢູູ່�ໃນຄົູມ່ສ້ະບບັນີ�ແນວັຄົວັາມຄົດິ ກຽ່ວັກບັການປະເຊນີ
ໝາຍເຖິງຄົວັາມຮັຸນແຮັງຂື້ອງໄພີພີິບັດທໍີາມະຊາດ ໃນດ້ານລະດັບ
ຄົວັາມຮັຸນແຮັງ, ໄລຍະການເກີດ ແລະຄົວັາມຖີ�ຂື້ອງການເກີດທີີ�ສົ�ງ
ຜູ້ນົກະທີບົຕ້�ບນັດາອງົປະກອບທີາງວັັດຖ,ຸ ສງັຄົມົ ແລະ ທໍີາມະຊາດ. 
ການປະເຊີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂື້້�ນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍປະເພີດ
ຕາ່ງໆ. ຕວົັຢູ່�າງ, ໄພີແຫງ້ແລງ້ ໂດຍປກ້ກະຕ ິຈະບ້�ສາ້ງຄົວັາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ແກ່ສິ�ງກ້�ສ້າງທີາງວັັດຖຸຂື້ອງພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ ແຕ່ວັ່ານໍ�າຖ້ວັມ, 
ດິນເຈ້�ອນ ແລະ ລົມພີາຍຸ ຈະສ້າງຄົວັາມເສຍຫາຍດັ�ງກ່າວັ. ສໍາລັບ
ຈຸດປະສົງໃນການນັບຈໍານວັນດ້ານປະລິມານ ການປະເຊີນສາມາດ
ເອີ�ນວ່ັາ ມນັແມນ່ອງົປະກອບທີາງດາ້ນວັັດຖ,ຸ ສງັຄົມົ ແລະ ທໍີາມະຊາດ 
- ໂດຍບ້�ຂື້້�ນກັບເງ້�ອນໄຂື້ທີາງເສດຖະກິດ - ສັງຄົົມ ແລະ ທີາງວັັດຖຸ 
- ມັນຈະປາກົດມີໃນພີ້�ນທີີ�ໃດໜັ້�ງ ບ່ອນທີີ�ອາດມີສິ�ງອັນຕະລາຍ. 

ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມໝາຍເຖິງ “ລະດັບທີີ�ລະບົບໃດໜ້ັ�ງຈະຕອບ
ໂຕ້ກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດລວັມທີັງຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ເປັນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ” (McCarthy et al., 2001).  
ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມແມ່ນປດັໃຈຫລກັທີີ�ກໍານົດຜູ້ນົທີີ�ຕາມມາຈາກການ
ປະເຊີນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ ໃນທໍີາມະຊາດ. ບັນດາອົງປະກອບທີີ�ພີາ
ໃຫ້ລະບົບໃດໜ້ັ�ງເກີດຄົວັາມສູນເສຍຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍໃດໜ້ັ�ງຈະ
ກໍານົດຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ອງມັນ. ຕົວັຢູ່�າງ ຄົົວັເຮັ້ອນໃດໜັ້�ງທີີ�ຕັ�ງ
ຢູູ່�ເຂື້ດດນິຕໍ�າທີີ�ພີບົບນັຫາການຂື້າດຄົວັາມກຽມພີອ້ມ ຕ້�ໄພີພີບິດັ ເຊິ�ງ
ຈະໄດຮັ້ັບຜູ້ນົກະທີບົຢູ່�າງຮັາ້ຍແຮັງຈາກດນິເຈ້�ອນຖາ້ສມົທີຽບໃສຄ່ົວົັ
ເຮັອ້ນໃດໜ້ັ�ງ ເຊິ�ງມທີີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ເຂື້ດດິນສງູທີີ�ມຄີົວັາມພີອ້ມຢູ່�າງພີຽງພ້ີຕ້�
ໄພີພິີບັດ. ໃນລັກສະນະທີີ�ຄົາ້ຍຄົກັ້ນ ທີກຸຄົວົັເຮັອ້ນທີີ�ຢູູ່�ໃນເຂື້ດມດີນິ
ເຈ້�ອນກ້�ບ້�ໄດຮ້ັບັຜູ້ນົກະທີບົຄົກ້ນັຈາກດນິເຈ້�ອນ ແຕຊ່ໍ�າພີດັມຄີົວັາມ
ແຕກຕ່າງດ້ານຜູ້ົນກະທົີບອັນເນ້�ອງມາຈາກສະພີາບ ແລະ ເງ້�ອນໄຂື້
ທີາງ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົົມ ທີີ�ມີຜູ້ົນຕ້�ສິ�ງອັນຕະລາຍ ທີີ�ກະທົີບໃສ່
ເຮັ້ອນຂື້ອງພີວັກເຂື້ົາ. ເຖິງແມ່ນວັ່າການປະເຊີນແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນ
ອນັສໍາຄົນັໜ້ັ�ງກ້�ຕາມ ແຕ່ມນັກ້�ບ້�ແມນ່ປດັໃຈດຽວັເທົີ�ານັ�ນ ທີີ�ຈະສາ້ງ

ຜູ້ົນກະທີົບດ້ານໄພີພີິບັດ (Cardona et al., 2012).  ຕົວັຢູ່�າງ, 
ບັນດາຊຸມຊົນ ທີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ໃນເຂື້ດດິນຕໍ�າ ຈະມີຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຈາກ
ນໍ�າຖວ້ັມຫລາຍກວັາ່ຜູູ້ທີ້ີ�ມເີຮັອ້ນຕັ�ງຢູູ່�ເຂື້ດດນິສງູກວັາ່, ແຕວ່່ັານອກຈາກ
ບນັຫາການມທີີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ເຂື້ດດິນຕໍ�າແລວ້ັ ກ້�ຍງັມປີດັໃຈອ້�ນຕ້�ມອກີ ເປນັ
ຕົ�ນແມ່ນການຂື້າດລະບົບການຂື້ົນສົ�ງ ທີີ�ດີ ແລະ ຂື້າດຄົວັາມພ້ີອມ
ເພີ້�ອຮັັບມ້ກັບໄພີພີິບັດອີກດ້ວັຍ.

ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ ຈະບ້�ພີາໃຫ້ເກີດມີຜົູ້ນກະທົີບອັນໃດຕາບໃດ 
ທີີ�ບ້�ເກີດເຫດການຈາກສິ�ງອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ�ນແມ່ນນໍ�າຖ້ວັມ ຫລ ້
ດິນເຈ້�ອນ. ດັ�ງນັ�ນ ຄົວັາມບອບບາງ ຈະເກີດຂື້້�ນກ້�ຕ້�ເມ້�ອສິ�ງອັນຕະລາຍ
ພີາໃຫ້ເກີດຄົວັາມຫລ້�ແຫລມເທົີ�ານັ�ນ.  ດັ�ງນັ�ນ,  ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ 
ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ ຈະບ້�ເກີດເປັນເວັລາຫລາຍປີ  ຈົນກວັ່າຈະມີ
ສິ�ງອັນຕະລາຍໃດໜັ້�ງເກີດຂື້້�ນ ແລະ ພີາໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພີາກສ່ວັນ
ປະຕິບັດອ້�ນ  ໆລວັມທັີງອົງການຈັດຕັ�ງຂື້ອງພີາກສ່ວັນລັດຖະບານໃນ
ທ້ີອງຖິ�ນ ແລະ ພີາກສ່ວັນທີີ�ບ້�ຂື້້�ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ບຸກຄົົນປະຕິບັດ
ວັຽກງານຕອບໂຕ້ໂດຍບ້�ຮັູ້ທີີ�ມາຢູ່�າງລະອຽດ. ຍ້ອນແນວັນີ�  ການ
ປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຢູ່�າງເປັນປ້ກພີະຕິຢູູ່�ເລ້�ອຍ ຈະຊ່ວັຍຄົົ�ນຫາ 
‘ຄົວັາມບອບບາງທີີ�ຖ້ກເຊ້�ອງຊ້ອນຢູູ່�’  ກ່ອນທີີ�ອັນຕະລາຍຕ່າງໆຈະ
ເກີດຂື້້�ນເພີ້�ອສ້າງມາດຕະການກ່ຽວັກັບການກ່ຽວັຄົວັາມພີ້ອມ ແລະ 
ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຮັັບຮັອງເອົາມາດຕະການດັ�ງກ່າວັ
ເພີ້�ອແກ້ໄຂື້ຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ອາດຕາມມາ. ດັ�ງນັ�ນ ຈ້�ງມີຄົວັາມສໍາຄົັນທີີ�
ຈະເຊ້�ອມໂຍງປັດໃຈນີ�ເຂົື້�າກັບຍການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດໃນ
ເວັລາປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ. ການຮັັບຮັູ້ກ່ຽວັກັບວ່ັາສິ�ງອັນຕະລາຍ
ເກີດຂື້້�ນແນວັໃດ, ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ ມີການ
ປ�ຽນແປງຄ້ົແນວັໃດ ອັນເນ້�ອງມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ 
ແລະ ການປ�ຽນແປງດ້ານຕ່າງ  ໆທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງເກີດຂື້້�ນ ກ້�ແມ່ນສິ�ງທີີ�ມີ
ຄົວັາມຈໍາເປັນ ເຊັ�ນດຽວັກັນ.

ຄົວັາມສາມາດໃນການປບັຕົວັ ໝາຍເຖິງວັຄົວັາມສາມາດຂື້ອງ
ອົງກອນໃດໜ້ັ�ງໃນການແກ້ໄຂື້ຜົູ້ນກະທົີບທີີ�ເປັນທີາງລົບຈາກໄພີພິີບັດ 
ລວັມທັີງຄົວັາມສາມາດໃນການສວັຍໃຊ້ຜົູ້ນກະທົີບຂື້ອງການປ�ຽນແປງ
ດິນຟີ້າອາກາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ົນປະໂຫຍດ ຂື້ອງຕົນ. ຄົວັາມສາມາດ
ໃນການປັບຕົວັອາດໝາຍເຖິງຄົວັາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂື້ບັນຫາ
ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ ແລະ ອາດແກ້ໄຂື້ປັດໃຈຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຕ່າງໆ. 
ຕົວັຢູ່�າງປັດໃຈດ້ານການມີຄົວັາມ ແໜັ້ນໜັາທີາງສັງຄົົມ,

Photo: Risk and vulnerability assessment - household survey in Taunggyi, ASEAN DRR-CCA
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ປັດໃຈດ້ານການຮັັກສາພ້ີດພັີນທີາງທໍີາມະຊາດເພ້ີ�ອປ້ອງກັນດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ປັດໃຈດ້ານການນໍາພີາທີີ�ເຂັື້�ມແຂື້ງ ທີີ�ສາມາດຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນ
ກະທົີບຈາກດິນເຈ້�ອນ ໃນຫລາຍໄລຍະເວັລາ. ຄົວັາມສາມາດທັີງໝົດ
ແມ່ນບ້�ສາມາດປຸກລະດົມໄດ້ພີ້ອມກັນໃນເວັລາດຽວັ. ຍິ�ງມີຄົວັາມ
ສາມາດໃນການປັບຕົວັໃຫ້ຊຸມຊົມຢູ່�າງໄວັວັາ ທີາງດ້ານພີ້�ນທີີ�ພູີມສາດ 
ແລະ ທີາງດ້ານເວັລາ ກ້ຍິ�ງຈະເຮັັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ຄົວັາມ
ສາມາດດັ�ງກ່າວັໄດ້ຢູ່�າງໄວັວັາ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນກະທີົບ
ໄດ້ເປັນຢູ່�າງດີ.

ຮັູບ 5.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພີົວັພີັນລະຫວັ່າງການປະເຊີນ, 
ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ, ຄົວັາມສາມາດປັບຕົວັ ແລະ ຜູ້ົນກະທີົບສຸດທີິ. 
ການຕອບໂຕ້ຂື້ອງຊຸມຊົນຫລັງຈາກເຫດການໄພີພີິບັດໃດໜັ້�ງ ເຊັ�ນ 
ດິນເຈ້�ອນ ມັນແມ່ນຜູ້ົນຂື້ອງການມີປະຕິກິລິຍາຕ້�ກັນລະຫວັ່າງສິ�ງ
ອັນຕະລາຍ, ການປະເຊີນ ແລະ ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ. ຜູ້ົນກະທີົບຈາກ
ສິ�ງອັນຕະລາຍແມ່ນອີງໃສ່ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ອງອົງປະກອບການ
ປະເຊີນ.  ຜູ້ົນກະທີົບສຸດທີິ  ແມ່ນຜູ້ົນຂື້ອງຄົວັາມສາມາດປັບຕົວັຕ້�
ລະບົບໃດໜ້ັ�ງ. ຖ້າວ່ັາຄົວັາມສາມາດປັບຕົວັ ຫາກຢູູ່�ໃນລະດັບຕໍ�າ ຫລ ້
ບ້�ມີເລີຍ  ຜູ້ົນກະທີົບສຸດທີິກ້ຈະເທົີ�າກັບຜູ້ົນກະທີົບທີີ�ເປັນໄປອາດ
ເກີດຂື້້�ນ.  ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງສ່ວັນມັກຈະຄົິດໄລ່ຜູ້ົນກະທີົບທີີ�
ເປັນໄປໄດ້. ໃນນີ�ແມ່ນລວັມທີັງຜູ້ົນກະທີົບສຸດທີ ິຫລ ້ຜູ້ົນກະທີົບທີີ�

ເປັນໄປໄດ ້ໂດຍຂື້້�ນກັບວັ່າການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງນັ�ນໄດ້ຖ້ກອອກ
ແບບແນວັໃດ. ຖ້າວັ່າການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງພີິຈາລະນາເຖິງຄົວັາມ
ສາມາດປັບຕົວັ ຂື້ອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂື້ອງລະບົບການຈັດຕັ�ງ, ຄົວັາມ
ສ່ຽງທີີ�ຖ້ກປະເມີນແມ່ນມີຄົ່າເທົີ�າທີຽມກັບຜູ້ົນກະທີົບສຸດທີິ.  ຖ້າວັ່າ
ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງບ້�ຄົໍານ້ງເຖິງຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັ 
ເຊິ�ງໃນຕົວັຈິງມັກເປັນແນວັນັ�ນ  ໂດຍທີີ�ການເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນດ້ານ
ປະລິມານແມ່ນຍັງບ້�ທີັນໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນເປັນຢູ່�າງດີ,  ຍ້ອນແນວັນັນ
ການປະເມີນມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົູ້ນກະທົີບທີີ�ເປັນໄປໄດ້ເທົີ�ານັ�ນ. 
ຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັມີຄົວັາມສໍາຄົັນຫລາຍໃນເມ້�ອລະບົບ
ໃດໜ້ັ�ງ ໄດ້ຮັັບຜົູ້ນກະທົີບພີາຍຫລັງເຫດການໄພີພິີບັດໃດໜ້ັ�ງເກີດຂື້້�ນ. 
ດັ�ງນັ�ນການອອກແບບ ສໍາລັບການຊ່ວັຍເຫລ້ອສໍາລັບການປັບຕົວັ
ເຂົື້�າກັບສະພີາບການຈ້�ງບ້�ຄົວັນອີງໃສ່ແຕ່ການປະເມີນຄົວັາມສາມາດ
ອີກດ້ວັຍ: ເຊັ�ນ:ການປະເມີນຄົວັາມສາມາດທີີ�ມີຢູູ່� ແລະ ຄົວັາມສາມາດ
ຈາກພີາຍນອກທີີ�ພີ້ອມແລ້ວັ ແລະ ສາມາດຮັ້ອງຂື້້ການຊ່ວັຍເຫລ້ອ
ຈາກພີາຍນອກໄດ້ຢູ່�າງໄວັວັາ.  ວັິທີີການທີີ�ໄດ້ສ້າງຂື້້�ນສໍາລັບການ
ປະເມີນໃດໜັ້�ງຄົວັນພີິຈາລະນາເຖິງຄົວັາມສາມາດທີີ�ມີຢູູ່�

Vulnerability Assessment

Assess Exposures

Assess Sensitivities by using various indicators

Sensitivity Exists No Sensitivity

Potential Impacts Low Net Impacts

High Net Impacts

Low

High
Existing Capacity

ຮັູບ 5.2 ສາຍພີົວັພີັນລະຫວັ່າງຄົວັາມບອບບາງ, ຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັ ແລະ ຜູ້ົນກະທີົບ (ດັດແກ້ໂດຍຜູູ້້ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມກອງປະຊຸມ, 
ໂດຍອີງຕາມ Prabhakar, 2013)
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ຄົວັາມບອບບາງອາດເກີດມາຈາກການສູນເສຍຄົວັາມທົີນທີານຂື້ອງລະບົບໃດໜັ້�ງ ເນ້�ອງມາຈາກສະພີາບຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍໃນທີໍາມະຊາດທີີ�
ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບສະພີາບໃນການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ປັດໃຈດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົົມ ແລະ ການເມ້ອງ. ດັ�ງນັ�ນຖ້າຄົວັາມທົີນທີານ
ຂື້ອງລະບົບໃດໜ້ັ�ງເພີີ�ມຂື້້�ນກ້ຈະຊ່ວັຍຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມບອບບາງໄດ້ເຊັ�ນກັນ. ການເອົາປັດໃຈດ້ານຄົວັາມທົີນທີານເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມ
ບອບບາງ ຈ້�ງເປັນສິ�ງທີີ�ສາໍຄັົນອັນໜ້ັ�ງ. ຄົວັາມທົີນທີານໝາຍເຖິງຄົວັາມສາມາດໃນການຮັັບມ້ກັບຄົວັາມອັນຕະລາຍທີີ�ຢູູ່�ເກີນຂື້ອບເຂື້ດຕໍ�າສຸດ.  
ຄົວັາມທີົນທີານຂື້ອງຊຸມຊົນແມ່ນຄົວັາມສາມາດໃນຈາກສະພີາບຄົວັາມເສຍຫາຍຈາກໄພີພີິບັດກັບຄົ້ນສູ່ສະພີາບທີີ�ເຄົີຍເປັນຢູູ່�ມາກ່ອນ.

ການປັບຕົວັແມ່ນຄົວັາມພີະຍາຍາມ ຫລ ້ການປະຕິບັດການໃດໜັ້�ງເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນກະທົີບທີາງລົບຈາກການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ 
(Keithley and Bleier, 2008). ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບສະພີາບການ ຈະບ້�ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ ດ້ວັຍ
ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັ�ງປະຕິບດັໂຄົງການພີຽງຢູ່�າງດຽວັເທົີ�ານັ�ນ ເນ້�ອງຈາກວ່ັາຍັງມຄີົວັາມຈາໍເປນັຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັໃນດ້ານອ້�ນ ເພ້ີ�ອ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ສ້າງຄົວັາມທີົນທີານຕ້�ມອີກ. ຄົວັາມບອບບາງມັກຈະເປັນເລ້�ອງທີີ�ຖ້ກຍົກຂື້້�ນມາສົນທີະນາກ່ອນສິ�ງອ້�ນໝົດ
ໃນເວັລາແກ້ໄຂື້ບັນຫາກ່ຽວັກັບການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ (SPREP, 2009). 

ຜົູ້ນກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ ສາມາດຫລຸດຜູ່້ອນໄດ້ດ້ວັຍ: (1) ການສົ�ງເສີມຄົວັາມທົີນທີານເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ
ຂື້ອງລະບບົໃດໜ້ັ�ງ, (2) ເພີີ�ມຄົວັາມສາມາດໃນການປບັຕົວັ ແລະ ປະສິດທິີຜູ້ນົຂື້ອງການປບັຕົວັເພ້ີ�ອຕອບໂຕ້, ແລະ (3) ປບັປງຸຂື້ະບວັນການ
ວັາງແຜູ້ນການປບັຕົວັ (Grafton, 2009). ເສັ�ນສະແດງໃນຮັບູ 5.3 ຂ້ື້າງລຸມ່ນີ�ສະແດງເຫັນໃຫ້ເຫັນຄົວັາມບອບບາງ, ຄົວັາມທົີນທີານ ແລະ 
ສະພີາບການໃນການປັບຕົວັ. ດິນເຈ້�ອນອາດສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ລະດັບຊີວັິດການເປັນຢູູ່�ຂື້ອງຄົົວັເຮັ້ອນ ຫລ ້ຊຸມຊົນໃນຂື້ອບເຂື້ດກວັ້າງ. ຊຸມຊົນ
ທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງໃດໜັ້�ງອາດບ້�ສາມາດຟີ້�ນຕົວັກັບຄົ້ນສູ່ລະດັບການດໍາລົງຊີວັິດເໜັ້ອນເດີມ (ເສັ�ນສະແດງ 1).  ເສັ�ນສະແດທີໍາອິດໃນຮັູບ 
5.3 ແມ່ນຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງກ້ລະນີທີົ�ວັໄປຂື້ອງຄົົວັເຮັ້ອນ ຫລ້ ຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ. ເມ້�ອ
ເກີດເຫດການໄພີພີິບັດ ທີີ�ເກີດມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ຈະເຮັັດໃຫ້ລະດັບຂື້ອງຊີວັິດການເປັນຢູູ່�ໂດຍລວັມຫລຸດລົງ.

ຮັູບ 5.3 ຄົວັາມບອບບາງຕ້�ສີ�ງອັນຕະລາຍ, ສະພີາບການສ້າງຄົວັາມທີົນທີານ ແລະ ການປັບຕົວັ (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຄົັດມາຈາກ Ilori ແລະ 
Prabhakar, 2014)

ເສັ�ນສະແດງ 2 ໃນຮັບູ 5.3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັາ່ຊມຸຊນົໃດໜ້ັ�ງທີີ�ມຄີົວັາມທີນົທີານຈະກບັຄົນ້ສູສ່ະພີາບປກ້ກະຕິໄດ້ ພີາຍ ຫລງັເຫດການໄພີພີບິດັ
ທີາງທີຳມະຊາດໃດໜັ້�ງ. ລະດັບຂື້ອງຄົວັາມທີົນທີານສາມາດກຳນົດຄົວັາມໄວັ ທີີ�ຊຸມຊົນ ຫລ້ ຄົົວັເຮັ້ອນໃດໜັ້�ງສາມາດກັບຄົ້ນສູ່ລະດັບຊີວັິດ
ການເປນັຢູູ່�ດັ�ງເດີມ. ຄົວັາມທີນົທີານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັາ່ການຫລດຸລງົຂື້ອງລະດັບຊວີັດິການເປນັຢູູ່� ອັນເນ້�ອງມາຈາກດິນເຈ້�ອນ ຈະເປນັພີຽງ
ໄລຍະຊົ�ວັຄົາວັເທີົ�ານັ�ນ ແລະ ຈະສາມາດກັບຄົ້ນສູ່ສະພີາບປ້ກກະຕິໄດ້ຫລັງຈາກໄລຍະເວັລາໃດໜັ້�ງ ພີາຍຫລັງເກີດໄພີພີິບັດ.

ເສັ�ນສະແດງທີີ� 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວັຢູ່�າງຄົວົັເຮັອ້ນ ຫລ້ ຊມຸຊນົໃດໜ້ັ�ງທີີ�ໄດ້ປ�ຽນແປງຕົນເອງຈາກຄົວັາມທີນົທີານກາຍມາເປນັສະພີາບການ
ປັບຕົວັຕ້�ດິນຟີ້າາອາກາດໄດ້ຢູ່�າງເຕັມສ່ວັນ. ຢູູ່�ໃນຕົວັຢູ່�າງນີ�ເຫັນວັ່າເຫດການດິນເຈ້�ອນ ເຮັັດໃຫ້ການຟີ້�ນຟີູໃນໄລຍະທີີ�ໄວັວັາກວັ່າ ແລະ ບ້�ສົ�ງ
ຜູ້ົນປ�ຽນແປງຕ້�ລະດັບຊີວັິດການເປັນຢູູ່�ຢູ່�າງຫລວັງຫລາຍ. ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆທີີ�ເໝາະສົມ ເຊັ�ນ ເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ດິນ 
ຫລ້ ການມີລະບົບເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າຈະຊ່ວັຍປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບສະພີາບການທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນໄດ້ຢູ່�າງເຕັມສ່ວັນ. 

ບນັດາຊມຸຊນົທີີ�ມຄີົວັາມບອບບາງໃນເມ້�ອໄດ້ຮັບັຜູ້ກົກະທີບົຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີາ້ອາກາດ ຈະບ້�ສາມາດກບັຄົນ້ສູສ່ະພີາບເດີມໄດ້ຖ້າຫາກ
ບ້�ໄດ້ຮັັບການຊ່ວັຍເຫລ້ອຈາກພີາຍນອກ. ມາດຕະການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ຈະຊ່ວັຍເຮັັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ສາມາດປ�ຽນແປງຕົນເອງອອກຈາກສະພີາບບອບບາງ ກ້າວັໄປສູ່ສະພີາບທີີ�ມີຄົວັາມທີົນທີານ ຫລ້ ສາມາດປັບຕົວັໄດ້.

ການມີຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບສະພີາບຄົວັາມບອບາງ ແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນເພີ້�ອເຂື້ົ�າໃຈຄົວັາມເສຍຫາຍຈາກດິນເຈ້�ອນ ແລະ ສາເຫດຕົ�ນຕ້. ຍຸດທີະສາດ
ການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງຖ້າຫາກບ້�ມີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຈະເປັນຍຸດທີະສາດທີີ�ມີຂື້້�ມູນບ້�ຄົົບຖ້ວັນ ໂດຍສະເພີາະແມ່ນຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບ
ການປະເຊີນກັບ ຄົວັາມສ່ຽງແບບເປັນລະບົບ. ຄົວັາມບອບບາງແບບເປັນລະບົບ ປະກອບດ້ວັຍອົງປະກອບທີາງວັັດຖຸ, ສັງຄົົມ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ 
ທີີ�ປະກອບດ້ວັຍປະເດັນທີາງດ້ານການຈັດຕັ�ງ ແລະ ນະໂຍບາຍອີກດ້ວັຍ. ດັ�ງນັ�ນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງຈ້�ງສະຫລັບສັບຊ້ອນເນ້�ອງຈາກ
ມັນກວັມເອົາປະເດັນທີາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄົຸນນະພີາບ. ຄົວັາມບອບບາງບ້�ສາມາດຖ້ກກໍານົດໃຫ້ເຫັນທີາງປະລິມານໄດ້ເໜັ້ອນດຽວັກັນ
ກັບການປະເມີນຄົວັາມເສຍຫາຍຂື້ອງພີ້ດ ຫລ້  ອາຄົານ. ພີ້ດ ແລະ ອາຄົານມີມູນຄົ່າທີີ�ອີງໃສ່  ລາຄົາຂື້ອງຕະຫລາດຢູ່�າງຈະແຈ້ງ  ທີີ�ສາມາດ
ປະເມີນໄດ້ໃນໄລຍະເວັລາໃດໜັ້�ງ. 



37VULNERABILITY AND CAPACITY ASSESSMENT

ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງເປັນສິ�ງທີີ�ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນມີການປ້ນເປ
ກັນຂື້ອງບັນດາອົງປະກອບທີາງວັັດຖຸ, ການຈັດຕັ�ງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ທີາງສັງຄົົມ.  ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ບັນດາອົງປະກອບເຫລົ�ານີ�ລ້ວັນແຕ່ມີ
ຄົວັາມສໍາຄົັນໃນການວັັດແທີກຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງຊຸມຊົນດັ�ງນັ�ນ
ອົງປະກອບເຫລົ�ານີ�ຈ້�ງບ້�ສາມາດຖ້ກປ�ອຍປະໄດ້. ການນາໍຂັື້�ນກາໍນົດ
ນະໂຍບາຍມັກຈະພັີກດັນໃຫ້ເກັບຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງໃຫ້
ໄດ້ຄົົບຖ້ວັນ. ການລວັມເອົາອົງປະກອບທີາງວັັດຖຸເຂົື້�າກັບອົງປະ ກອບ
ທີາງການຈັດຕັ�ງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທີາງສັງຄົົມ ເປັນສິ�ງທີີ�ທີ້າທີາຍ, 
ດັ�ງນັ�ນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງທີາງດ້ານປະລິ  ມານ ແລະ 
ຄຸົນນະພີາບ ຈ້�ງເປັນການປະເມີນທີີ�ກວ້ັາງຂື້ວັາງຫລາຍ. ການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ອີງໃສ່ແຕ່ອົງປະກອບທີາງວັັດຖຸ ຈະບ້�ເຫັນສະພີາບຄົວັາມ
ສ່ຽງແບບເຕັມສ່ວັນຂື້ອງຊຸມຊົນ ຫລ້ ພີ້�ນທີີ�ໃດໜັ້�ງ ແລະ ອາດເປັນ
ການປະເມີນທີີ�ມີຂື້້�ມູນຄົວັາມສ່ຽງໂດຍລວັມແບບຜູ້ິດພີາດ.

ເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ຂື້້�ຈໍາກັດດັ�ງຂື້້າງເທີິງນັ�ນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ
ສາມາດແບ່ງເປັນອົງປະກອບທີາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄົຸນນະພີາບ. 
ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງທີາງປະລິມານປະກອບດ້ວັຍປັດໃຈ
ຄົວັາມອ່ອນໄຫວັຕ່າງໆທີີ�ສາມາດປະເມີນແບບປະລິມານໄດ້ໂດຍ
ທີັນທີີ  ດ້ວັຍຄົວັາມເສຍຫາຍໃນມູນຄົ່າທີາງເສດຖະກິດ ຫລ້  ທີາງ
ວັັດຖຸ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຄົວັາມສນູເສຍຕ້�ຜູ້ົນລະປກູທີີ�ຄົິດໄລເ່ປັນໂຕນຕ້�
ເຮັັກຕາ.  ປັດໃຈເຫລົ�ານີ�ສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນ
ຄົວັາມສູນເສຍ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ເກັບກໍາມາໂດຍພີາກສ່ວັນ
ລັດຖະບານໃນຂັື້�ນທີ້ອງຖິ�ນພີາຍຫັງທີີ�ເກີດໄພີພີິບັດ ຫລ້  ໄດ້ຈາກ
ການສໍາພີາດ ແລະ ການເກບັກໍາຂື້້�ມູນໃນບັນດາຊມຸຊນົທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນ
ກະທີົບ.

ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງດ້ວັຍຂື້້�ມູນທີາງຄົຸນນະພີາບ ເປັນການ
ສ້ກສາຂື້້�ມູນແບບຄົົບຖ້ວັນທີີ�ປະກອບດ້ວັຍຫລາຍອົງປະກອບທີີ�ບ້�
ສາມາດປະເມີນທີາງປະລິມານໄດ້ດ້ວັຍຄົຸນຄົ່າທີາງເສດຖະກິດ ຫລ້ 
ໃນຮັູບແບບອ້�ນ  ແຕ່ວັ່າເປັນອົງປະກອບທີີ�ມີຄົຸນຄົ່າທີີ�ອີງໃສ່ການຄົິດ
ໄລ່ຄົວັາມໃກ້ຄົຽງ, ຕົວັຢູ່�າງ ການຄິົດໄລ່ຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມໃກ້ຄົຽງຂື້ອງ
ທ່ີານ Likert (ຂື້ອບເຂື້ດຂື້ອງຄົຸນຄົ່າການປະເມີນທີາງຄົຸນນະພີາບທີີ�
ມີຄົ່າບວັກ ແລະ ລົບ ສໍາລັບການວັັດແທີກທີາງເລ້ອກສໍາລັບການ
ຕອບໂຕ້ຕ່າງໆ). ການລວັມເອົາປັດໃຈຄົວັາມບອບບາງທີາງຄຸົນນະພີາບ 
ແລະ ປະລິມານເຂົື້�າໃນດັດສະນີທີີ�ເປັນຕົວັແທີນອັນໜ້ັ�ງ (ເຊິ�ງເປັນຄ່ົາ
ທີີ�ບ້�ມີຫົວັໜັ່ວັຍວັັດແທີກ) ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກນິກໃນການຫັນປ�ຽນ
ຂື້້�ມູນເປັນຮັູບແບບໜ້ັ�ງທີີ�ສາມາດນໍາໃຊ້ເພ້ີ�ອສົມທີຽບຄົວັາມບອບ
ບາງດ້ານຕ່າງໆຢູູ່�ໃນຫລາຍພີ້�ນທີີ�. ດັດຊະນີນີ�ໃນເມ້�ອຖ້ກປະເມີນໄປ
ກັບຄົວັາມສ່ຽງທີາງດ້ານປະລິມານ ຈະສາມາດໃຫ້ຄົຸນຄົ່າຫລາຍຂື້້�ນ 
ເຊິ�ງເປັນຂື້້�ມູນລວັມກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ ຄົວັາມບອບບາງທີີ�
ຊຸມຊົນ ແລະ ພ້ີ�ນທີີ�ຕ່າງໆພີວັມປະເຊີນກັບ ເຊິ�ງແຕກຕ່າງຈາກການໍາ
ໃຊ້ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ອີງໃສ່ທີາງດ້ານປະລິມານພີຽງຢູ່�າງດຽວັ. 
ຂື້້�ມູນທີາງດ້ານຄຸົນນະພີາບຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ສາມາດ
ບັນທີ້ກເປັນເອກະສານໄວັ້ດ້ວັຍການນໍາໃຊ້ໂປຣູແກຣູມ Excel ທີີ�
ເຮັັດໃຫ້ຜູູ້້ນາໍໃຊ້ສາມາດອ່ານຄ່ົາຕົວັຊີ�ວັັດຕ່າງ  ໆແລະ ປະເມີນຄົວັາມ
ບອບບາງຕ່າງໆໄດ້ຂື້້ອນຂື້້າງໄວັ.

5.2.  ຍ້ອນຫຍັງຈ້�ງຕ້ອງປະເມີນ 
ຄົວັາມບອບບາງ?

ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນໃນການວັາງແຜູ້ນການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບດິນຟີ້າ
ອາກາດ ເນ້�ອງຈາກມັນຈະຊ່ວັຍລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການໃຫ້ທີ້ນ
ຊ່ວັຍເຫລ້ອ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງຕ່າງໆພີາຍໃນປະເທີດ ໃນ
ການຈັດບູລິມະສິດໃນດ້ານພີ້�ນທີີ�, ຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ແລະ 
ໂຄົງການຕ່າງໆໃນຂື້ະນະທີີ�ຮັັບຮັູ້ຊບັພີະຍາກອນທີີ�ມີຈໍາກດັ ທີີ�ນໍາໃຊ້
ເຂົື້�າໃນການລົງທີ້ນເພ້ີ�ອປັບຕົວັເຂົື້�າກັບສະພີາບການປ�ຽນແປງຂື້ອງ
ດິນຟີ້າອາກາດ. ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງຍັງສະໜັອງໃຫ້ມີວັິທີີ
ການຕ່າງໆເພ້ີ�ອວັັດແທີກຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າໃນການບັນລຸຄົາດໝາຍໃນ

ການສ້າງຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັ ແລະ ຊ່ວັຍໃຫ້ຂື້ັ�ນການນໍາ
ສາມາດຕັດສິນບັນຫາໄດ້ກ່ຽວັກັບສະພີາບການກ່ອນ ແລະ ຫລັງການ
ຈັດ ຕັ�ງປະຕິບັດໂຄົງການສໍາລັບການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບສະພີາບການ
ປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ.

ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງຈະຊ່ວັຍໃຫ້ມີຄົວັາມຮັູ້ຢູ່�າງເລີກ
ເຊິ�ງກ່ຽວັກັບກົນໄກການຄົາດຄົະເນຄົວັາມສ່ຽງລ່ວັງໜັ້າ  ແລະ ໃນ
ທີີ�ສຸດຈະເປັນການຄົາດຄົະເນກ່ຽວັກັບຄົວັາມສູນເສຍໃນເວັລາໄພີ
ອັນຕະລາຍເກີດຂື້້�ນ. ຖ້າບ້�ເຂົື້�າໃຈກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງຢູ່�າງເລີກ
ເຊິ�ງ ການກາໍນົດຍຸດທີະສາດຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງກ້ຈະບ້�ມີປະສິດທີິ
ຜູ້ົນ ເນ້�ອງຈາກວັ່າ  ຈະບ້�ມີການແກ້ໄຂື້ຕົ�ນບັນຫາຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງ. 
ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຈະຊ່ວັຍເປັນຂື້້�ມູນໃຫ້ແກ່ຫລາຍ 
ຂື້ະແໜັງການ ເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຊ່ວັຍໃນການອອກ
ແບບມາດຕະການສະເພີາະດ້ານຕ່າງໆ.

ປະສົບການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ັາການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ
ຢູ່�າງສ່ວັນຫລາຍຈະພີຽງແຕ່ຊອກຫາຄົວັາມບອບບາງແບບງ່າຍດາຍ
ເທົີ�ານັ�ນ  ແລະ ມັນກ້ເປັນພີຽງຂື້້�ມູນທີີ�ບ້�ຊັດເຈນລະຫວັ່າງຜູ້ົນການ
ປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ການອອກແບບມາດຕະການປະຕິບັດ. 
ສ່ວັນຫລາຍການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງມັກຈະຍົກບັນຫາທີີ�ຂື້ຽນ
ເປັນຄົໍາເວົັ�າໃຫ້ເຫັນສາເຫດ ແລະ ຈາກນັ�ນຈະຖ້ກຫລົງລ້ມໃນຂັື້�ນ
ຕອນການສ້າງມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ.  ໃນຂື້ະນະທີີ�ຮັູ້
ໂດຍປ້ກກະຕິແລ້ວັການອອກແບບໂຄົງການ ແລະ ວັິທີີການກໍານົດ
ຂື້ອບເຂື້ດມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ັາວິັທີີການປະເມີນຕ່າງໆບ້�ໄດ້ຮັັບ
ການປັບປຸງຢູ່�າງພີຽງພີ້ເພ້ີ�ອສະໜັອງຂື້້�ມູນທີີ�ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້  ເພ້ີ�ອ
ກາໍນົດມາດຕະການເປັນແບບໂຄົງການ. ຕົວັຢູ່�າງ ການປະເມີນຄົວັາມ
ບອບບາງອາດກໍານົດພີຽງແຕ່ປັດໃຈເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມເທົີ�ານັ�ນທີີ�
ອາດຖ້ກຫລົງລ້ມ ໃນເວັລາກາໍນົດເປັນໂຄົງການ ຫລ້ ແຜູ້ນງານ ໂດຍ
ທີີ�ມາດຕະການຫລັກໆທີີ�ສ່ວັນຫລາຍຢູູ່�ໃນຮູັບແບບເລັ�ງໃສ່ການອອກ
ແບບການກ້�ສ້າງ ຫລ ້ປັບປຸງພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງເປັນຫລັກ. ໃນຂື້ະນະ
ທີີ�ມີການກ່າວັອ້າງວັ່າ  ມາດຕະການທີາງດ້ານພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງຈະ
ແກ້ໄຂື້ຄົວັາມບອບບາງທີາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົົມ ໄດ້ກ້ຕາມ, 
ແຕ່ວ່ັາການແກ້ໄຂື້ສະພີາບດັ�ງກ່າວັແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວັລາຍາວັນານ. ຖ້າ
ສຸມໃສ່ຜູ້ົນໄດ້ຮັັບໂດຍການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງສາມາດເກີດໄດ້
ຢູ່�າງໄວັວັາຖ້າວັ່າໂຄົງການມີຈຸດສຸມທີີ�ແນ່ໃສ່ຢູ່�າງຈະແຈ້ງກ່ຽວັກັບ
ປະເດັນທີາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມຕັ�ງແຕ່ໄລຍະເລີ�ມ ຕົ�ນໂຄົງການ.  

ການພີ ັດທີະນາວັ ິທີ ີການແກໄ້ຂື້ຄົວັາມບອບບາງຄົວັນພີ ິຈາລະນາ
ເຖ ິງຄົວັາມຕ ້ອງການ ແລະ ຄົວັາມຈໍາເປ ັນຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັ
ຂື້ ້ອງຕ່າງໆ . ວັ ິທີ ີການແກໄ້ຂື້ຄົວັາມບອບບາງຄົວັນພີ ິຈາລະນາເຖ ງິ
ຄົວັາມສາມາດຂື້ອງອ ງົກອນ ທີີ �ຈ ັດຕັ �ງປະຕ ິບ ດັໂຄົງການປ ັບຕ ວົັ
ເຂື້ົ �າກ ັບສະພີາບດ ິນຟີ ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ ້ມ ີຄົວັາມເໝາະສ ົມແກ່
ຫລາຍປະເພີດໂຄົງການ. ໃນທີີ �ສ ຸດວັ ິທີ ີການແກໄ້ຂື້ຄົວັາມບອບ
ບາງຄົວັນເຜູ້ ີຍແຜູ້່ຂື້້ �ມ ນູໃຫ ້ຜູູ້ ້ນາໍໃຊ ້ວັ ິທີ ີການທີີ �ຫລາກຫລາຍ
ກຽ່ວັກ ັບເຄົ້ �ອງມ້ ແລະ ວັ ິທີ ີການຫລ ຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສຽ່ງ. ວັ ິທີ ີການ
ຫລ ຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງມ ີຫລາຍຮັ ູບແບບ ແລະ ຫລາຍປະເພີດ ເຊິ �ງ
ລວັມທີ ງັມາດຕະການພີ້ �ນຖານໂຄົງລ່າງທີີ �ໃຊ ້ເຕ ກັໂນໂລຊ ີລະດ ບັ
ສ ູງຈ ົນເຖ ິງມາດຕະການທີີ �ອ ງີໃສ່ທີໍາມະຊາດ,  ສ ັງຄົ ົມ ແລະ 
ອ ງົການຈ ັດຕັ �ງ.  ມາດຕະການຫລ ຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ �ລວັມເອ າົ
ຫລາຍວັ ິທີ ີການເຫລົ �ານີ �ເຂື້ົ �າກ ັນແມ່ນສິ �ງທີີ �ເກ ີດມ ີມາແລ ້ວັ
ໂດຍທີົ �ວັໄປ. ດັ �ງນັ �ນມ ັນຈ້ �ງມ ີຄົວັາມສໍາຄົ ັນທີີ �ວັາ່ໂຄົງການຫລ ດຸ
ຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງຕ ້ອງຖ ້ກຈ ັດຕັ �ງປະຕ ິບ ັດໃນຫລາຍຮັ ູບແບບ 
ໂດຍການນາໍໃຊ ້ຫລາຍວັ ິທີ ີການ. ການພີ ັດທີະ ນາວັ ິທີ ີການຫລ ດຸ
ຜູ້່ອນຄົວັາມບອບບາງເພີ້ �ອໃຫ ້ແທີດເໝາະກ ັບຫລາຍສະພີາບການ
ທີີ �ມ ີຄົວັາມສະຫລ ັບສ ັບຊ ້ອນກ ້ແມ່ນສິ �ງທີ ້າທີາຍອ ັນໜັ້ �ງ. ການ
ທີີ �ຈະປະສ ົບຜູ້ ົນສໍາເລ ັດທີີ �ມ ີປະສ ິດທີ ິພີາບສ ູງສ ຸດ  ໂດຍໃຫ້
ພີາກສ່ວັນກຽ່ວັຂື້ ້ອງເຫ ນັດີ ແລະ ນາໍໄປປະຕ ິບ ດັ ແມນ່ຮັຽກຮັ ້ອງ
ໃຫ ້ມ ີຄົວັາມເຂື້ົ �າໃຈຕ້ �ເນ້ �ອໃນຂື້ອງວັ ິທີ ກີານທີີ �ຈະນາໍໃຊ .້ ວັ ິທີ ກີານ
ທີີ �ຈະນາໍໄປປະຕ ິບ ັດຕ ້ອງໃຫ ້ແທີດເໝາະ ແລະ ສາມາດປະຕ ິບ ດັ
ໄດ ໃ້ນສະພີາບການຂື້ອງທີ ້ອງຖິ �ນທີີ �ຈະມ ີການຈ ັດຕັ �ງປະຕ ິບ ັດ
ໂດຍນາໍໃຊ ້ວັ ິທີ ີການດັ �ງກ່າວັ.
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5.3.  ຄົວັາມຕອ້ງການກຽ່ວັກບັວັທິີກີານ
ປະເມນີແບບເປນັເອກະພີາບ

ໃນສະພີາບການທີີ�ມີການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດມີຫລາຍ
ທີັດສະນະຄົວັາມຄົິດເຫັນທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການປະເມີນຄົວັາມບອບ
ບາງ. ຍ້ອນແນວັນັ�ນເອກະສານກ່ຽວັກັບຫົວັເລ້�ອງນີ� ຈ້�ງມີການລວັມ
ເອົາວັິທີີການທີາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄົຸນນະພີາບ ແລະ ລວັມເອົາ
ຫລາຍວັິທີີການເຂົື້�າກັນ.  ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງໄດ້ຖ້ກ
ສ້າງຂື້້�ນເພ້ີ�ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫລາຍສະຖານະການ ແລະ ສະພີາບການ 
ໃນນັ�ນລວັມທັີງສະພີາບການທີາງດ້ານພີ້�ນທີີ�ພູີມສາດ (ອ່າງໂຕ່ງ, ເຂື້ດ
ຕົ�ນນໍ�າ, ເຂື້ດປ�າໄມ້, ເຂື້ດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວັເມ້ອງ) ເຂື້ດແດນທີີ�
ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບລະບົບການເມ້ອງ (ຢູູ່�ຂື້ັ�ນສູນກາງ, ຂື້ັ�ນທີ້ອງຖິ�ນ ແລະ 
ຂັື້�ນບ້ານ) ແລະ ຂື້ະແໜັງການ (ກະສິກາໍ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງຕົວັເມ້ອງ, 
ການຂົື້ນສົ�ງ,  ສາທີາລະນະສຸກ, ແລະ ອ້�ນໆ).  ບັນດາວິັທີີການປະເມີນ
ຄົວັາມບອບບາງໄດ້ຖ້ກຮັັບຮັອງບົນພີ້�ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ົອງກັບຈຸດປະສົງ
ການນໍາໃຊ ້ແລະ ອງີໃສ່ສະພີາບຄົວັາມສາມາດ ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບບາງ
ພີ້�ນທີີ�ສະເພີາະ. ໂດຍທົີ�ວັໄປ, ບັນດາວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ
ມີລັກສະນະສະຫລັບສັບຊ້ອນ ເນ້�ອງຈາກວັິທີີການເຫລົ�ານີ�ຕ້ອງໄດ້
ພີິຈາລະນາເຖິງຫລາຍບັນຫາທີີ�ສະຫລັບສັບຊ້ອນ ທີີ�ໄດ້ຄົາດຄົະເນ
ລ່ວັງໜັ້າໄວັ້.

ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ (ISO) ໄດ້ຮັັບຮັູ້ວ່ັາບັນດາວິັທີີການ
ປະເມີນຄົວັາມບອບບາງໄດ້ຖ້ກພັີດທີະນາຂື້້�ນສາໍລັບຫລາຍສະພີາບການ
ທີີ�ກວ້ັາງຂື້ວັາງ ແລະ ເພ້ີ�ອຕອບສະໜັອງກັບຄົວັາມຕ້ອງການໃນການ
ສ້າງວັິທີີການເຫລົ�ານີ�ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານເພ້ີ�ອໃຫ້ສາມາດຕອບ
ສະໜັອງກັບຄົວັາມຕ້ອງການຂື້ອງການນໍາໃຊ້ທີີ�ມີການສົມທີຽບກັນ
ໃນຫລາຍພີ້�ນທີີ� ແລະ ຫລາຍໄລຍະເວັລາ. ອົງການດັ�ງກ່າວັໄດ້ລິເລີ�ມ
ຂື້ະບວັນການອັນໜ້ັ�ງຂື້້�ນມາເພ້ີ�ອພີັດທີະນາມາດຕະຖານສໍາລັບການ
ປະເມນີຄົວັາມບອບບາງ ໃນການວັາງແຜູ້ນການປບັຕົວັເຂົື້�າກບັການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ. ມາດຕະຖານ ISO/AWI 14091 ເຊິ�ງ
ແມ່ນ ການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ-ຂື້້�ແນະນໍາ
ສາໍລັບການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ທີີ�ແນໃສ່ໃຫ້ຄົາໍແນະນາໍແກ່ບັນດາ
ຜູູ້້ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດລວັມທັີງຜູູ້ວ້ັາງແຜູ້ນ ແລະ ບັນດານັກວິັຊາການດ້ານ
ການພີັດທີະນາຕ່າງໆທີີ�ເຂົື້�າຮັ່ວັມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບັດບັນດາໂຄົງການ ແລະ ແຜູ້ນງານກ່ຽວັກັບການປັບຕົວັເຂົື້�າ
ກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ. ແຕ່ວ່ັາ ຂື້ະບວັນການພັີດທີະນາ
ນີ�ໄດ້ເລີ�ມຕົ�ນໃນເດ້ອນກັນຍາ 2017 ແລະ ຄົູ່ມ້ຂື້ອງອົງການດັ�ງກ່າວັ
ແມ່ນຍັງຈະບ້�ທີັນສໍາເລັດກ່ອນທີີ�ຈະສາມາດເອົາມານໍາໃຊ້ໃນການ
ພີັດທີະນາວັິທີີການສໍາລັບໂຄົງການນີ�.  ປະສົບການທີີ�ພີົບເຫັນຢູູ່�ໃນ
ໂຄົງການນີ �  ຈ້ �ງສາມາດໃຊ້ເປັນຂື້້ �ມູນປະກອບສ່ວັນໃຫ້ຢູ່�າງ
ມີຜູ້ົນປະໂຫຍດສູງໃຫ້ແກ່ຂື້ະບວັນການຂື້ອງອົງການ ISO.

ໃນຂື້ະນະທີີ�ມີຫລາຍປັດໃຈທີາງດ້ານແນວັຄົວັາມຄົິດທີີ�ເປັນ
ສາເຫດຂື້ອງຄົວັາມບອບບາງ ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າ
ອາກາດແຕ່ວ່ັາກ້ມີການຮັັບຮັອງເອົາແນວັຄົວັາມຄິົດເຫລົ�ານີ�ມາກ່ອນ
ແລ້ວັ. ສິ�ງສໍາຄົັນທີີ�ຕ້ອງພີິຈາລະນາກ້ຄົ້ ຕ້ອງສ້ບຕ້�ນໍາໃຊ້ຈຸດດີ ແລະ 
ຈຸດອ່ອນຂື້ອງປະສົບການເຫລົ�ານີ�ກ່ອນທີີ�ຈະພັີດທີະນາວິັທີີການປະເມີນ
ຄົວັາມບອບບາງໃດໜ້ັ�ງ. ວິັທີີການທີີ�ມີຢູູ່�ໃນຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ແມ່ນອີງໃສ່
ສິ�ງທີີ�ໄດ້ປະຕິບັດມາກ່ອນ,ໂດຍສະເພີາະແມ່ນ ສິ�ງທີີ�ໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ການກາໍນົດຫາຕົວັຊີ�ວັັດ ທີີ�     ເໝາະສົມທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບຄົວັາມບອບ
ບາງທີາງດ້ານນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ດິນເຈ້�ອນ ແລະ ກ້ແມ່ນຂື້ົງເຂື້ດວັຽກທີີ�
ພີົວັພີັນເຖິງສະພີາບຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ໃນຊົນນະບົດ, ເຂື້ດຕົ�ນນໍ�າ ແລະ ເຂື້ດ
ອ່າງໂຕ່ງ.

ການນາໍໃຊ້ວິັທີີການທີີ�ໃຊ້ໃນອະນາດີດຜູ່້ານມາດັ�ງທີີ�ກ່າວັມາຂ້ື້າງ
ເທີິງນັ�ນ  ໃນເອກະສານສະບັບບນີ�ກ້ມີເນ້�ອໃນຫຍ້�ກ່ຽວັກັບບັນດາ
ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ,  ການປະເມີີນຄົວັາມຈໍາກັດ ແລະ 
ຂື້້�ດີຕ່າງໆທີີ�ມີຢູູ່�ໃນວິັທີີການເຫລົ�ານັ�ນ ແລະ ວິັທີີການທີີ�ເໝາະສົມ ທີີ�
ມີຫລາຍພີາກສ່ວັນເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ. ວິັທີີການປະເມີນຢູູ່�ໃນຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ຍັງ
ຄົໍານ້ງເຖິງຄົວັາມສາມາດ ຂື້ອງຜູູ້້ນໍາໃຊ້  ແລະ ກ້ລະນີຕ່າງໆທີີ�ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ໃນເວັລາພີັດທີະນາຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�. ດັ�ງນັ�ນຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ອາດບ້�ຕອບ
ສະໜັອງຕາມຫລາຍເງ້�ອນໄຂື້ຂື້ອງວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ

ທີີ�ມີໂດຍທົີ�ວັໄປ. ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ຜູູ້້ນາໍໃຊ້ຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�ສາມາດນາໍໃຊ້
ວັິທີີການຕ່າງໆ ແລະ ສ້ບຕ້�ຊ່ວັຍປັບປຸງໂດຍອີງຕາມຄົວັາມຮັູ້ໃໝ່ທີີ�
ເກີດຂື້້�ນຈາກການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ.

5.4. ບນັດາວັທິີກີານປະເມນີຄົວັາມບອບບາງ

ຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈຕ້�ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງໃນປະຈຸບັນ
ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງທີີ�ໄດ້ກ່າວັມາກ່ອນຢູູ່�ໃນ
ເອກະສານພີາກນີ�ໄດ້ຖ້ກນາໍໃຊ້ຢູູ່�ໃນຫລາຍສະພີາບການ, ເຊິ�ງສົ�ງຜົູ້ນ
ຕ້�ການສ້າງໃຫ້ມີຫລາຍວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ. ການສ້ກສາ
ວິັທີີການເຫລົ�ານີ�ຈະຊ່ວັຍໃຫ້ມີຂື້້�ສະຫລຸບດັ�ງຕ້�ໄປນີ�. ການທໍີາຄົວັາມ
ເຂົື້�າໃຈຕ້�ຂື້້�ສະຫລຸບເຫລົ�ານີ�ຈະຊ່ວັຍໃນການກາໍນົດວິັທີີການທີີ�ເໝາະສົມ
ສໍາລັບໂຄົງການນີ�.

	1. ທຸີກວິັທີີການບ້�ວ່ັາຈະເປັນວິັທີີການປະເມີນທີາງດ້ານປະລິມານ 
ຫລ້ ຄຸົນນະພີາບກ້ຕາມ ກ້ໄດ້ນາໍໃຊ້ຮູັບແບບການປະເຊີນ, ຄົວັາມ
ຫລ້�ແຫລມ ແລະ ຄົວັາມສາມາດສາໍລັບການປະເມີນຄົວັາມບອບ
ບາງ.  ວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງສ່ວັນຫລາຍແມ່ນໃຊ້
ວັິທີີການແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມທີີ�ລວັມເອົາບັນດາຊຸມຊົນ ຢູູ່�ຂັື້�ນ
ທີ້ອງຖິ�ນເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ. ວັິທີີການເຫລົ�ານີ�ໄດ້ນໍາໃຊ້ຫລາຍເຄົ້�ອງມ້. 
ຕົວັຢູ່�າງ, ເຄົ້�ອງມ້ຕ່າງໆ ເຊັ�ນ ປະຕິທີິນລະດູການ, ໄລຍະເວັລາ
ທີີ�ມີຝ້ຶນຕົກ ແລະ ມີເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັັດສາດໄດ້ຖ້ກນໍາ
ໃຊ້ເພ້ີ�ອປະເມີນປະເດັນການປະເຊີນ. ເຄົ້�ອງມ້ອ້�ນໆເປັນຕົ�ນແມ່ນ
ການກໍານົດແຜູ້ນທີສີິ�ງອັນຕະລາຍ, ຮັູບແບບຄົວັາມຮັູ້ສ້ກດ້ານ
ຈດິໃຈ, ການວິັເຄົາະທ່ີາອ່ຽງຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ການຈັດ
ລໍາດັບສິ�ງອັນຕະລາຍຕະຫລອດເຖິງວັິທີີການແບບຕາຕະລາງ
ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ຂື້ອງຜູ້ົນກະທີົບຈາກສິ�ອງັນຕະລາຍທີີ�ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້  ສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ. ສ່ວັນບັນດາເຄົ້�ອງ
ມ້ອ້�ນ  ໆເປັນຕົ�ນແມ່ນແຜູ້ນທີີກ່ຽວັກັບປະເດັນທີາງສັງຄົົມ, ແຜູ້ນ
ທີີຊັບພີະຍາກອນ, ແຜູ້ນວັາດ Venn, ການຈັດລໍາດັບຄົວັາມ
ນິຍົມ, ການຈັດລາໍດັບຄົວັາມຮັັ�ງມີ, ແຜູ້ນທີີການສ້�ສານ, ຕາຕະລາງ
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ ແມ່ນໄດ້ຖ້ກນໍາ
ໃຊ້ສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມສາມາດໃນການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບ
ສະພີາບການ (ເບິ�ງໃນເອກະສານຊ້ອນທີ້າຍ 7   ສໍາລັບຄົາໍ
ອະທີິບາຍຫຍ້�ຂື້ອງວັິທີີການເຫລົ�ານີ�). ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ວັິທີີການ
ເຫລົ�ານີ�ໄດ້ຖ້ກນໍາໃຊ້ໃນຫລາຍຮັູບແບບ ໂດຍອີງຕາມຫລາຍ
ວັິທີີການ ໂດຍຂື້້�ນກັບປະສົບການ ຂື້ອງຜູູ້້ຂື້ຽນ ແລະ ເງ້�ອນໄຂື້ 
ແລະ ສະພີາບການສະເພີາະຂື້ອງທີ້ອງຖິ�ນ.

	2. ເຖິງແມ່ນວ່ັາການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງສ່ວັນຫລາຍຈະນາໍໃຊ້
ຮູັບແບບການປະເຊີນ, ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ, 
ແຕ່ວັ່າວັິທີີການເຫລົ�ານີ�ແມ່ນພີົບຄົວັາມຫຍຸ້ງຍາກທີາງດ້ານ
ຄົຸນນະພີາບ ທີີ�ຈະກໍານົດໃຫ້ຮັູ້ເຖິງລະດັບຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງຂື້ອງ
ຄົວັາມບອບບາງຢູູ່�ໃນພີ້�ນທີີ�ໃດໜ້ັ�ງ  ຖ້າສົມທີຽບໃສ່ຄົວັາມ
ຮັາ້ຍແຮັງດັ�ງກາ່ວັຢູູ່�ໃນພີ້�ນທີີ�ອ້�ນ. ການຂື້າດວິັທີີການແບບປະລິ 
ມານເຮັັດໃຫ້ມີຄົວັາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກາໍນົດບູລິມະສິດກ່ຽວັກັບ
ຄົຸນລັກສະນະ ແລະ ຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງ ຂື້ອງຄົວັາມບອບບາງ.

	3. ວິັທີີການສ່ວັນຫລາຍມັກຈະນາໍໃຊ້ຮູັບແບບການກາໍນົດຄົວັາມ
ບອບບາງໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ບ້�ຄົ່ອຍຈະມີຂື້້�ມູນແບບ
ປະລິມານທີີ�ຊີ�ໃຫ້ເຫັນໄດ້. 

	4. ຄົວັາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການນາໍໃຊ້ວິັທີີການທີີ�ມີການນາໍໃຊ້ຕົວັ
ຊີ�ວັັດທີາງດ້ານຊີວັະ ແລະ ວັັດຖຸ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງທີາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົົມ ທີີ�ໄດ້ຖ້ກກໍານົດຢູູ່�ໃນຫລາຍວິັທີີການ
ແມ່ນຍັງບ້�ທີັນຈະແຈ້ງ.

	5. ທີາງເລ້ອກຕ່າງໆກ່ຽວັກັບການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງ
ດິນຟີ້າອາກາດ ຈະມີບັນຫາກ່ຽວັກັບການເຊ້�ອມໂຍງລະຫວັ່າງ
ການນາໍໃຊ້ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຂື້້�ມູນທີາງດ້ານ
ປະລິມານ. ດັ�ງນັ�ນຈະເຫັນວັ່າການກໍານົດທີາງເລ້ອກການປັບ
ຕົວັເຂື້ົ�າກັບສະພີາບດິນຟີ້າອາກາດ ຈ້�ງມີລັກສະນະ
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ໂດດດ່ຽວັທີັງໃນດ້ານຂື້ະບວັນການ ແລະ ໃນດ້ານການເຊ້�ອມ
ໂຍງກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ບັນຫາຄົວັາມດຸ່ນດ່ຽງ  ຂື້ອງ
ວັິທີີການປະເມີນ ແລະ ຜູ້ົນການປະເມີນ.

6. ວັິທີີການຕ່າງໆທີີ�ບ້�ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຫັນການປ�ຽນແປງ  ເປັນຕົວັ
ຊີ �ວັ ັດເຊິ �ງສ່ວັນຫລາຍມີການນໍາໃຊ້ຕົວັຊີ �ວັ ັດທົີ �ວັໄປແບບ
ຈໍາກ ັດເປ ັນຕົ �ນແມ ່ນຕ ົວັຊີ �ວັ ັດກ ່ຽວັກ ັບອ ຸນຫະພີ ູມແລະ 
ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ. 

7. ມີການນໍາໃຊ້ຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດ ທີີ�ສະແດງເຖິງຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ 
ແລະ ຄົວັາມສາມາດ.  ຕົວັຊີ�ວັັດສ່ວັນຫລາຍທີີ�ນໍາໃຊ້ແມ່ນ
ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການຈັດປະເພີດ ທີີ�ຢູູ່�ອາໄສຂື້ອງປະຊາກອນ ແລະ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບລາຍ
ຮັັບ ແລະ ລະດັບການສ້ກສາ. ຕົວັຊີ�ວັັດເຫລົ�ານີ�ສາມາດເອົາໄດ້
ຈາກການສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນຂື້ັ�ນບ້ານ ແລະ ການສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນ
ອ້�ນໆ.

8. ການຄົາດຄົະເນຜົູ້ນກະທົີບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດໃນ
ອະນາຄົົດໄດ້ຖ້ກກາໍນົດອອກເປນັຂື້້�ມນູໂດຍການນາໍໃຊ້ຫລາຍ
ວິັທີີການປະເມີນ. ແຕ່ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ຜູູ້້ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວັຽກງານ 
DRR ແລະ CCA ກ້ຮັັບຮັູ້ກ່ຽວັກັບການເນັ�ນໜັັກ ຄົວັາມ
ສາໍຄັົນຫລາຍທີີ�ສຸດຕ້�ວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງທີີ�ອີງໃສ່
ການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາໂດຍທົີ�ວັໄປ. ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຄົວັາມບອບບາງທີີ�ສະເໜັີອອກນໍາໃຊ້ໃນບ້�ດົນຜູ້່ານມາຈາກ
ສະຖາບັນການຫັນປ�ຽນທີາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົົມ, ເຊິ�ງເປັນ
ສ່ວັນໜ້ັ�ງຂື້ອງໂຄົງການຊ່ວັຍເຫລ້ອຈາກອົງການ USAID ເພ້ີ�ອ
ສ້າງຄົວັາມທົີນທີານຕ້�ການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດໃນພີາກ
ພີ້�ນແມ່ນໍ�າຂື້ອງໃນບັນດາຕົວັເມ້ອງໃນເອເຊຍ (M-BRACE) 
ເຊິ�ງເປັນແຜູ້ນງານການຊ່ວັຍເຫລ້ອໜ້ັ�ງທີີ�ໄດ້ມີຂື້້�ສະຫລຸບວັ່າ 
ການເນັ�ນໜັັກຫລາຍເກີນໄປໃສ່ການຄົາດຄົະເນດິນຟ້ີາອາກາດ
ໃນອະນາຄົົດອາດຈະເຮັັດໃຫ້ການໃຊ້ມາດຕະ ການມີລັກສະນະ
ຄົັບແຄົບເກີນໄປ. ວັິທີີການ ທີີ�ບ້�ກວັ້າງຂື້ວັາງນີ�ອາດມີໂອກາດ
ສູງທີີ�ຈະບ້�ສາໍເລັດ ເນ້�ອງຈາກຄົວັາມບ້�ແນ່ນອນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບ
ການຄົາດຄົະເນສະພີາບດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ. ແທີນທີີ�ຈະ
ເປັນແບບນັ�ນ  ໄດ້ມີການແນະນໍາຢູູ່�ໃນໂຄົງການນີ�ໃຫ້ສຸມໃສ່
ຂື້ະບວັນການທີີ�ອີງໃສ່ສະພີາບຕົວັຈິງຂື້ອງພີ້�ນທີີ�  ແລະ ຮັັບຮັູ້
ຄົວັາມສາມາດຂື້ອງທີ້ອງຖິ�ນໂດຍການນໍາໃຊ້ວັິທີີການແບບມີ
ສ່ວັນຮ່ັວັມ ໂດຍການເຮັັດວັຽກກັບຫລາຍພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ. 
ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັິທີີການແບບທີ້ອງຖິ�ນນີ�ເປັນຈຸດເລີ�ມຕົ�ນສາ
ກ່ອນ ຈາກນັ�ນການຄົາດຄົະເນອະນາຄົົດຈ້�ງເອົາມານໍາໃຊ້ຕາມ
ພີາຍຫລັງໃນເມ້�ອສະມາຊິກຂື້ອງຫລາຍພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ
ເຂົື້�າໃຈເນ້�ອໃນຂື້ອງການຄົາດຄົະເນດິນຟ້ີາອາກາດໃນອະນາຄົົດ 
ແລະ ຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນທີີ�ກຽ່ວັຂ້ື້ອງ (ສະຖາບນັສາໍລັບການຫັນ
ປ�ຽນທີາງສັງຄົົມ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ, 2014).

ເນ້�ອໃນທີີ�ໄດ້ສົນທີະນາມາຂ້ື້າງເທິີງນັ�ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ັາການກາໍນົດ
ຕົວັຊີ�ວັັດຕ່າງໆທີີ�ໄດ້ນາໍໃຊ້ໃນວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໃນປະຈຸບັນ
ແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນອັນໜ້ັ�ງ,  ຕົວັຊີ�ວັັດ ຈະໃຫ້ຂື້້�ມູນແບບງ່າຍດາຍທີີ�ຈະ
ຮັັບຮັູ້ບັນດາອົງປະກອບທີີ�ຈະປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວັ່າຕົວັຊີ�ວັັດເຫລົ�ານັ�ນມັນພີົວັພີັນເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນຄົ້ແນວັ
ໃດກັບຜູ້ົນໄດ້ຮັັບສຸດທີ້າຍຈາກການປະເມີນ,  ການປະເມີນຄົວັາມ
ບອບບາງສ່ວັນຫລາຍລວັມທີັງດັດສະນີການພີັດທີະນາຂື້ອງມະນຸດ 
ແລະ ບັນດາຕົວັຊີ�ວັັດ ທີີ�ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຫລາຍສາໍນັກງານອົງການ ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນທີະນາຄົານໂລກ, ທີະນາຄົານພັີດທີະນາເອເຊຍ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ�ງລ້ວັນແຕ່ນໍາໃຊ້ຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດເພ້ີ�ອຕິດຕາມ
ຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າຂື້ອງກິດຈະກໍາການພີັດທີະນາ.  ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ຈາກການ
ສໍາຫລວັດປະຊາກອນ, ຕົວັຢູ່�າງຈາກການສໍາຫລວັດ ແລະ ຂື້້�ມູນ
ເປດີເຜູ້ຍີທີົ�ວັໄປກສ້າມາດນາໍໃຊເ້ປນັຂື້້�ມນູໃຫ້ແກ່ບນັດາຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�
ນາໍໃຊ້ທົີ�ວັໄປ. ວິັທີີການທີີ�ໄດ້ສະເໜີັໃຫ້ຢູູ່�ໃນໂຄົງການນີ�ຍັງມີຄົວັາມ
ຍ້ດຍຸ່ນ ໂດຍທີີ�ມີຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດ ທີີ�ບ້�ມີຂື້້�ມູນກ້ສາມາດປັບປ�ຽນການ
ນໍາໃຊ້  ໂດຍເອົາຂື້້�ມູນຈາກການວັັດແທີກຕົວັຈິງ,  ຂື້້�ມູນຈາກການ

ປະເມີນ ຫລ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ມີຄົວັາມໃກ້ຄົຽງກັນ. 

ຄົວັາມຈໍາເປັນທີີ�ຕ້ອງໃຊ້ຕົວັຊີ�ວັັດໃນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ
ແມ່ນໄດ້ຮັັບການສະໜັັບສະໜັູນໂດຍນັກສ້ກສາຄົົ�ນຄົວັ້າ  ກ່ຽວັກັບ 
DRR ເປັນຕົ�ນແມ່ນ Vincent and Cull (2014), ຜູູ້້ເຊິ�ງໄດ້
ກ່າວັວັ່າ  “ຢູູ່�ໃນຄົວັາມບອບບາງທີາງດ້ານສັງຄົົມ ຫລ້  ສະພີາບການ
ຕ່າງໆ, ຄົວັາມບອບບາງແມ່ນສະພີາບການ ທີີ�ເປັນໄປໄດ້ທີີ�ກາໍນົດໃຫ້
ຮັູ້ວ່ັາການປະເຊີນກບັສິ�ງອັນຕະລາຍ ຈະນາໍໄປສູກ່ານເກດີຜູ້ນົກະທົີບ
ໃນທີາງລົບ ຫລ້ ບ້�. ດັ�ງນັ�ນຈ້�ງມີຄົວັາມຈາໍເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ຫລາຍຕົວັ
ຊີ�ວັັດທີີ�ເປັນຕົວັແທີນຂື້ອງຂື້້�ມູນທີີ�ສະ ຫລັບສັບຊ້ອນ ທີີ�ນໍາໃຊ້ເຂົື້�າ
ໃນຂື້ະບວັນການປະເມີນ“. ການສ້ກສາກ່ຽວັກັບ DRR ກ້ມີການນໍາ
ໃຊ້ຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ຖ້ກກາໍນົດ ທີີ�ໄດ້ມາຈາກວິັທີີການ ທີີ�ມີການຄັົດ
ຈ້ອນ ຫລ້ ບ້�ຄັົດຈ້ອນ. ວິັທີີການທີີ�ມີການຄັົດຈ້ອນ ແມ່ນການເລ້ອກ
ເອົາຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ທີີ�ໄດ້ມາຈາກຫລາຍ
ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກວັ້າງຂື້ວັາງ. ສໍາລັບວັິທີີການທີີ�ມີການຄົັດຈ້ອນຕົວັຊີ�ວັັດ
ອອກແມ່ນການນໍາໃຊ້ຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດ ໂດຍມີການຄົັດເລ້ອກອອກ
ໂດຍຜູ້່ານທີິດສະດີ ທີີ�ໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນເພີ້�ອອະທີິບາຍຄົວັາມບອບບາງ 
ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບສະພີາບການ. ວິັທີີການແບບຊັກນາໍ ສ່ວັນຫລາຍຕ້ອງ
ໄດ້ໃຊ້ຂື້້�ມູນ ແລະ ເປັນວິັທີີການທີີ�ຕ້ອງໃຊ້ຄົວັາມພີະຍາຍາມຫລາຍ. 
ການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດໃນຂັື້�ນຕອນສຸດທີ້າຍໃນວັິທີີການແບບການ
ຊັກຈູງແມ່ນຜູ້ົນຂື້ອງການອີງໃສ່ຄົໍາຕັດສິນຂື້ອງຊ່ຽວັຊານ ຫລ້  ຜູ້ົນ
ຂື້ອງການວັິເຄົາະຫລາຍເງ້�ອນໄຂື້. ຕົວັຊີ�ວັັດຫລາຍຕົວັສາມາດລວັມ
ເຂື້ົ�າກັນເພີ້�ອສ້າງເປັນດັດຊະນີ.

ມີຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດໃນລະດັບ
ສາກົນທີີ�ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນໂດຍທີະນາຄົານໂລກ, UNDP ແລະ ທີະນາຄົານ
ພີັດທີະນາພີາຍໃນອາເມລິກາ (IDB) ອາດເປັນປະໂຫຍດເພ້ີ�ອໃຊ້
ເປັນຂື້້�ມູນຕິດຕາມການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ້ີາອາກາດ 
ແລະ ຄົວັາມຄ້ົບໜ້ັາຂື້ອງການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ. ຕົວັຢູ່�າງ 
ດັດສະນີຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ (DRI) ທີີ�ໄດ້ພັີດທີະນາຂື້້�ນໂດຍ UNDP 
ແລະ ດັດສະນີກ່ຽວັກັບຈຸດຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ໄດ້ຖ້ກພີັດທີະນາຂື້້�ນໂດຍ
ທີະນາຄົານໂລກ ແມ່ນຕົວັຊີ�ວັັດແບບການຄົັດຈ້ອນ  ແລະ ໄດ້ຖ້ກ
ສ້າງຂື້້�ນບົນພີ້�ນຖານທິີດສະດີຂື້ອງຄົວັາມບອບບາງ ເຊິ�ງມີການນໍາໃຊ້
ໄປຄົຽງຄົູ່ກັບຂື້້�ມູນມ້ສອງ ທີີ�ມີຢູູ່�. ຕົວັຊີ�ວັັດທັີງສອງປະເພີດລ້ວັນແຕ່
ມີຈຸດປະສົງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົວັາມບອບບາງຕ້�ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ
ຂື້ອງມວັນມະນຸດ.  ການປ�ຽນແປງລະດັບຄົວັາມບອບບາງໃນໄລຍະ
ຍາວັອາດຊີ�ໃຫ້ເຫັນມາດຕະການປັບຕົວັເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງດິນ
ຟີ້າອາກາດທີີ�ນໍາໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫລ ້ປະສິດທີິຜູ້ົນຂື້ອງການ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ.  ຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຈຸດຫລ້�ແຫລມມີຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບ
ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ີອງຖິ�ນ ແລະ ປັບປ�ຽນໄປຕາມດັດສະນີຄົວັາມ
ບອບບາງ ໂດຍທີຽບໃສ່ຄົວັາມສູນເສຍທີີ�ເກີດຈາກໄພີພີິບັດ.  ການ
ໃຊ້ຂື້້�ມູນແບບນີ�ມີລັກສະນະເຂັື້�ມງວັດຂື້້�ນຕ້�ມ ແຕ່ມັນກ້ໝາຍເຖິງ
ມາດຕະການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບສະພີາບການຕົວັຈິງ  ແລະ ຂື້້�ນກັບ
ຄົຸນນະພີາບຂື້ອງຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກພີາຍນອກ. ຂື້້�ດີຂື້ອງວັິທີີການ
ເຫລົ�ານີ�ແມ່ນການຄົຸ້ມຄົອງຂື້້�ມູນລວັມສູນ, ສາມາດຄົວັບຄົຸມຄົ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ແລະ ຄົຸນນະພີາບຂື້ອງຂື້້�ມູນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນຄົ້ນໃໝ່
ໄດ້ ໃນໄລຍະຍາວັ ແລະ ຫລາຍໂອກາດ (Pelling, 2008). ຄົວັາມ
ຈໍາກັດຫລັກໆທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບຮັູບແບບເຫລົ�ານີ�ແມ່ນການປະຕິບັດ
ຕາມທີິດສະດີ ເຊິ�ງບ້�ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນ ແລະ ອີງໃສ່ຂື້້�ມູູນທີີ�

ເປັນຜູ້ົນຈາກການປະເມີນ ແລະ ຄົຸນນະພີາບຂື້ອງການປະເມີນ. 
ວັທີິີການເຫລົ�ານີ�ຍງັອີງໃສຂ່ື້້�ມນູເປນັແຕລ່ະໄລຍະກຽ່ວັກບັຄົວັາມບອບ
ບາງທີີ�ມີຂື້້�ນໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ ແຕ່ບ້�ສາມາດປະເມີນຄົວັາມ
ບອບບາງໃນອະນາຄົົດໄດ້.
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ຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈກ່ຽວັກັບຕົວັຊີ�ວັັດດ້ານຜູ້ົນກະທີົບແບບຕ້�ເນ້�ອງ ຮັູບ 5.4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ົນກະທີົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດຕ້�
ເສດຖະກິດກະສິກາໍໃນທ້ີອງຖິ�ນ ແລະ ເສດຖະກິດ ໂດຍລວັມໃນວົັງກວ້ັາງ. ໃນລັກສະນະນີ�ຂື້້�ມູນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພີ້�ນຖານທີີ�ມີຄຸົນຄ່ົາສາໍຄັົນ 
ສໍາລັບການກໍານົດ ແລະ ຄົັດຈ້ອນຕົວັຊີ�ວັັດ ກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງສະເພີາະໃຫ້ຫຍ້�ໜັ້ອຍລົງສະເພີາະ. ຮັູບສະແດງດັ�ງກ່າວັ ຍັງສະແດງໃຫ້
ເຫັນວັ່າຄົວັາມບອບບາງທີີ�ສົມທີຽບໃສ່ທີິດທີາງເປັນໄປຂື້ອງຜູ້ົນກະທີົບ ເຊິ�ງຈະມີຜູ້ົນກະທີົບຈາກໄພີພີິບັດທີີ�ໜັັກໜັ່ວັງຕາມມາ.

ຮັູບ 5.4 ທີິດທີາງຂື້ອງຜູ້ົນກະທີົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດຕ້�ກະສິກຳ ແລະ ການເຊ້�ອມຍົງກັບເສດຖະກິດມະຫາພີາກ (ໂດຍ 
Prabhakar et al, 2010) 

ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບຜູ້ົນກະທີົບແບບຕ້�ເນ້�ອງພີາໃຫ້ມີຄົວັາມຮັູ້ດັ�ງຕ້�ໄປ ເຊິ�ງເປັນການຊ່ວັຍໃນການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດຄົວັາມບອບບາງ.

1. ການແກ ໄ້ຂື້ຄົວັາມບອບບາງ ທີ ີ �ມ ຢີູ່ ູ �ແບບຫລາກຫລາຍເຫນັວັາ່ມ ຄີົວັາມສຳຄົນັເນ ້ �ອງຈາກວັາ່ຄົວັາມບອບບາງທີາງດາ້ນສ ິ �ງແວັດລອ້ມ 
ຫລ ້ ທີາງດາ້ນຊ ີວັະວັດັຖ ຸວັ ທິີະຍາ ສາມາດນຳໄປສ ູຄ່ົວັາມບອບບາງທີ ີ �ຈະມ ີຕ ້ �ບກຸຄົ ນົທີ ົ �ວັໄປ. ສ ິ �ງນ ີ � ແມນ່ມ ີຄົວັາມເປ ນັ
ຈ ງິສຳລບັບກຸຄົ ນົຜູ້ ູທ້ີ ີ �ມ ີການດຳລ ງົຊ ີວັ ດິທີ ີ �ອ ງີໃສຊ່ບັພີະຍາກອນທີຳມະຊາດ ເຊ ິ �ງເປ ນັເລ ້ �ອງທີ ີ �ມ ກັເກ ດີທີ ົ �ວັໄປໃນຈຳນວັນ
ປະຊາກອນທີ ີ �ເອ ້ � ອອາໃສ ກະສ ກິຳ ແລະ ຜູ້ ູດ້ຳລ ງົຊ ວີັ ດິໃນເຂື້ດຊ ນົນະບ ດົ. 

2. ໃນລັກສະນະດຽວັກັນກັບຄົວັາມບອບບາງດ້ານຊັບພີະຍາກອນທີຳມະຊາດ ເຊິ�ງມັນຈະພີາໃຫ້ເກີດຄົວັາມບອບບາງຕ້�ບຸກຄົົນ ແລະ ຄົວັາມ
ບອບບາງຂື້ອງບກຸຄົົນ ກຈ້ະພີາໃຫ້ເກດີຄົວັາມບອບບາງລວັມໝູ່ ຫລ້ ຊມຸຊນົ. ຕົວັຊີ�ວັດັກຽ່ວັກບັບກຸຄົນົ ແລະ ຊບັພີະຍາກອນທີຳມະຊາດ 
ຈ້�ງເປັນສິ�ງທີີ�ຕ້ອງໄດ້ພີິຈາລະນາ. 

3. ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງຄົວັນໃຫ້ສອດຄົ່ອງກັບຂື້ອບເຂື້ດແດນພ້ີ�ນທີີ�ພີູມສາດ ແລະ ສະພີາບການເຊິ�ງເປັນບ່ອນທີີ�ໂຄົງການຖ້ກ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ເນ້�ອງຈາກມີການກະທີົບແບບຕ້�ເນ້�ອງ ທີີ�ເກີດມາຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດທີີ�ມີຕ້�ວັຽກງານກະສິກຳ ແລະ ບັນດາ
ອົງປະກອບກ່ຽວັກັບຊີວັິດການເປັນຢູູ່�ທີີ�ຂື້້�ນກັບການກະສິກຳ.

4. ວັິທີີການທີີ�ປະຕິບັດໃນລະດັບຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພີາະແມ່ນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສ້ກສາຄົົ�ນຄົວັ້າແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມຂື້ອງຊຸມຊົນໃນເຂື້ດ
ຊົນນະບົດ ແມ່ນສິ�ງທີີ�ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃນການໄດ້ຮັັບຂື້້�ມູນທີີ�ແທີ້ຈິງຈາກບຸກຄົົນ ແລະ ສັງຄົົມ.

5. ບັນດາປັດໃຈທີີ�ພີົວັພີັນລະຫວັ່າງສິ�ງແວັດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົົມພີາໃຫ້ເກີດຄົວັາມບອບບາງເຊັ�ນກັນ ເຊິ�ງຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງບຸກຄົົນ ແລະ 
ສັງຄົົມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະທີ້ອງຖິ�ນ.

ວັິທີີການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ
ການສ້າງຕົວັຊີ�ວັັດເພ້ີ�ອປະເມີນຄົວັາມບອບບາງມີຫລາຍຂື້ະບວັນການປຶກສາຫາລ້ດັ�ງທີີ�ມີຢູູ່�ໃນຮັູບ 5.5.  ການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດ  ສໍາລັບການ
ປະເມີນຄົວັາມບອບບາງດິນເຈ້�ອນຕາມແຕ່ລະພີ້�ນທີີ�ສະເພີາະແມ່ນມີຄົວັາມສໍາຄົັນໂດຍມີເຫດຜູ້ົນດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.
 
1. ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບໜ້ັ�ງຂື້ອບເຂື້ດຫລ້ທ້ີອງຖິ�ນໃດໜ້ັ�ງອາດຈະບ້�ສອດຄົ່ອງກັບຂື້ອບເຂື້ດອ້�ນ. ຕົວັຢູ່�າງເປີເຊັນຂື້ອງລາຍຮັັບຈາກ

ກະສິກຳ ອາດເປັນຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ສອດຄົ່ອງໃນເຂື້ດຊົນນະບົດແຕ່ວັ່າຈະບ້�ສອດຄົ່ອງສຳລັບເຂື້ດຕົວັເມ້ອງ.
2. ການມີຂື້້�ມູນ: ການມີຂື້້�ມູນໃນພີາກລັດ ແລະ ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆທີີ�ມີການບັນທີ້ກໄວັ້ອາດເປັນປັດໃຈທີີ�ສົ�ງຜູ້ົນຕ້�ການນຳໃຊ້ຕົວັຊີ�ວັັດ.
3. ການຕັດສນິບນັຫາກຽ່ວັກບັຄົວັາມຕ້ອງການແມນ່ແຕກຕ່າງກນັໃນຫລາຍລະດັບເນ້�ອງຈາກມຫີລາຍຕົວັຊີ�ວັດັທີີ�ແຕກຕ່າງກນັ ເຖິງແມນ່ວັາ່

ຈະມີຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ໃຊ້ຮັ່ວັມກັນໃນຫລາຍລະດັບກ້ຕາມ.  

ການສ້າງຕົວັຊີ�ວັັດສາມາດນໍາໃຊ້ເອກະສານໂດຍມີການຄົົ�ນຄົວ້ັາເພ້ີ�ອໃຫ້ເຂົື້�າໃຈວັ່າຕົວັຊີ�ວັັດໄດ້ຖ້ກວັັດແທີກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄົ້ແນວັໃດໃນການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. ການຄົົ�ນຄົວ້ັາຕ້ອງອີງໃສ່ຄົວັາມຕ້ອງການໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ, ພີ້�ນທີີ�ທີາງທໍີາມະຊາດຂື້ອງຂື້ອບເຂື້ດພີ້�ນທີີ�ພູີມສາດ, 
ສະພີາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງທີີ�ເປັນເປ້�າໝາຍ. ຊຸດຕົວັຊີ�ວັັດເບ້�ອງຕົ�ນນີ�ອາດຜູ່້ານການປຶກສາ
ຫາລ້ຫລາຍຄົັ�ງກັບພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ ເຊິ�ງລວັມມີຊຸມຊົນທ້ີອງຖິ�ນ, ພີາກສ່ວັນລັດຖະບານໃນທ້ີອງຖິ�ນເຂື້ດ ແລະ ຂັື້�ນສູນກາງ ແລະ ພີາກສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂື້້ອງອ້�ນໆ.
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• Formation of an interdisciplinary team of experts (socioeconomics, geologists, 
sector specialists, risk assessment specialists etc.)

• Organize consultation with national, regional and local stakeholders on 
requirements

• Review of literature on methodologies and indicators

• Consultations with communities and local entities on indicators > Identify 
which indicator data is to come from what sources

• Prioritized set of Indicators for which the data has to come from direct household 
surveys >> Convert into questionnaire forms

• Pilot testing of the questionnaire and revisions 

• Conduct final household surveys, analyze the data. Summarise and discuss the 
results with local communities and stakeholders for consensus and outliers

• Incorporate vulnerability assessment results into risk assessments and to 
identify risk reduction interventions that address vulnerabilities

ຮັູບ 5.5 ພີາບລວັມຂື້ອງຍຸດທີະສາດ ສໍາລັບການສ້າງວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ

ການສ້ກສາຄົົ�ນຄົວ້ັາເອກະສານຊ່ວັຍໃຫ້ພົີບເຫັນຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ສາມາດເອົາມາກວັດກາເບິ�ງຄົວັາມສອດຄ່ົອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບການປະເມີນ
ຄົວັາມບອບບາງ.  ໃນການປະຕິບັດແບບນີ�ຄົວັນກວັດກາຕົວັຊີ�ວັັດຢູູ່�ຂັື້�ນຊຸມຊົນ ໂດຍນໍາໃຊິວັິທີີການແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມຂື້ອງເຂື້ດຊົນນະບົດ 
(PRA). ການປຶກສາຫາລ້ກັບສະຖາບັນຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັັບຄົໍາເຫັນກ່ຽວັກັບຄົວັາມເໝາະສົມຂື້ອງວັິທີີການນໍາໃຊ້,  ການລວັມເອົາຕົວັຊີ�ວັັດເຂົື້�າ
ໃນວັຽກງານ ແລະ ຈຸດສຸມຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ ແລະ ຄົາໍຄິົດເຫັນກ່ຽວັກັບອົງການຈັດຕັ�ງໃນດ້ານຄົວັາມຄົາດຫວັັງຈາກການປະເມີນຄົວັາມບອບ
ບາງຂື້ອງສະຖາບັນ ແລະ ຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ. ຈາກນັ�ນມາດັດສະນີຕົວັຊີ�ວັັດ ຈ້�ງຖ້ກສ້າງຂື້້�ນເພີ້�ອໃຫ້ມີຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈ ແລະ ສາມາດຕີ
ຄົວັາມໝາຍຂື້ອງຜູ້ົນການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ.

ລັກສະນະ ແລະ ຮັູບແບບຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ
ການສກ້ສາຄົົ�ນຄົວ້ັາເອກະສານສາມາດພົີບເຫັນຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດກຽ່ວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ເພີ້�ອນາໍມາປບັໃຊ້ໃຫ້ເຂື້ົ�າກັບສະພີາບຂື້ອງທ້ີອງຖິ�ນ. 
ຕົວັຊີ�ວັັດເຫລົ�ານີ�ສາມາດແບ່ງເປັນຫລາຍປະເພີດຍ່ອຍ ໂດຍອີງຕາມຂື້ະແໜັງການເສດຖະກິດ (ຕາຕະລາງ3.1).  ຕົວັຊີ�ວັັດໂດຍທົີ�ວັໄປຈະມີ
ປະເດັນທີີ�ອີງໃສຄ່ົວັາມບອບບາງຕາມຄົນຸລັກສະນະ, ຫລ ້ຕົວັຊີ�ວັັດກຽ່ວັກບັການປະເຊີນ ແລະ ຄົວັາມຫລາກຫລາຍຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກຽ່ວັຂ້ື້ອງ
ກັບສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ�ມີລັກສະນະຫລ້�ແຫລມ. ໄດ້ມີການລວັມເອົາຫ້າປະເພີດຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ອງ
ຂື້ະແໜັງການສະເພີາະ ເຊິ�ງກວັມເອົາເນ້�ອໃນຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງຫລາຍຂື້ະແໜັງການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບສະພີາບທໍີາມະຊາດ, ສັງຄົົມ ແລະ 
ເສດຖະກິດ. ມີຫລາຍຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກວັມເອົາປະເດັນຄົວັາມສາມາດຂື້ອງບຸກຄົົນ ຫລ້ ຄົົວັເຮ້ັອນ. ຕົວັຢູ່�າງ ຕົວັຊີ�ວັັດຢູູ່�ໃນປະເພີດທີີ�ເວົັ�າເຖິງອາຫານ 
ແລະ ການກະສິກໍາ ແມ່ນກ່ຽວັຂື້້ອງກັບຜູ້ົນລະປູກ, ຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງດິນ, ແລະ ອ້�ນໆ. ໃນລັກສະນະທີີ�ຄົ້າຍຄົ້ກັນບັນດາຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຊີ
ວັະນາໆພີັນແມ່ນກວັມເອົາເນ້�ອໃນທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ຊີວັະນາໆພີັນທີາງນໍ�າ ແລະ ລະບົບນິເວັດ. ລາຍລະອຽດຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ
ແມ່ນມີຢູູ່�ໃນຕາຕະລາງ 3.2, 3.3 ແລະ 3.4.
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ຕາຕະລາງ 3.1 ປະເພີດຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານສໍາລັບການຈັດບຸລິມະສິດຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ  

ຂື້ະແໜັງການ / ປະເພີດ ຈໍານວັນຕົວັຊີ�ວັັດ
ຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບການປະເຊີນທີົ�ວັໄປ ແລະ ກ່ຽວັກັບຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ 64
ອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາ 21
ນໍ�າໃຊ້ 24
ທີີ�ດິນ 15
ການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງສັດ 15
ຊິວັະນາໆພີັນ ແລະ ການບ້ລິການຂື້ອງລະບົບນິເວັດ 13
ຕົວັຊີ�ວັັດດ້ານຄົວັາມສາມາດ 26

ເງ້�ອນໄຂື້ການຈັດບູລິມະສິດຕົວັຊີ�ວັັດ
ໃນໄລຍະຂື້ະບວັນການປຶກສາຫາລ້,  ລາຍການຕົວັຊີ�ວັັດຢູູ່�ໃນເອກະສານຊ້ອນທີ້າຍໜ້ັ�ງ  ຕ້ອງຖ້ກຈັດບູລິມະສິດ ໂດຍອີງຕາມເງ້�ອນໄຂື້ ແລະ 
ວັິທີີການດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.

 • ເງ້�ອນໄຂື້ສະເພີາະຂື້ອງພີ້�ນທີີ�:  ສະພີາບການທີ້ອງຖິ�ນມີບົດບາດສໍາຄົັນໃນການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດ.  ການປຶກສາຫາລ້ໃນທີ້ອງຖິ�ນຮັ່ວັມກັບ
ສະຖາບັນ ແລະ ພີາກສ່ວັນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄົວັາມຈໍາເປັນເພີ້�ອເຂື້ົ�າໃຈສະພີາບການສະເພີາະຂື້ອງພີ້�ນທີີ� ແລະ ຈໍາເປັນຕ້�ການຈັດບູ
ລິມະສິດຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ.

 • ●ຄົວັາມງ່າຍດາຍ ແລະ ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ: ໃນຂື້ະນະທີີ�ຕົວັຊີ�ວັັດສ່ວັນຫລາຍສົ�ງຜູ້ົນຕ້�ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ 
ດິນເຈ້�ອນໃນລັກສະນະໃດໜ້ັ�ງແລ້ວັກ້ຕາມ ແຕ່ວ່ັາບ້�ແມ່ນຕົວັຊີ�ວັັດທັີງໝົດທີີ�ມີຜົູ້ນຕ້�ຂື້້�ມູນດັ�ງກ່າວັໃນລັກສະນະແບບດຽວັກນັ. ຕົວັຊີ�ວັັດ
ໃດທີີ�ມີຜົູ້ນຕ້�ການໃຊ້ຂື້້�ມູນໜ້ັອຍຫລາຍກ້ສາມາດຕັດອອກ. ສາໍລັບການວິັເຄົາະຄົວັາມຫລ້�ແຫລມທີີ�ອີງໃສ່ການຈັດບູລິມະສິດຂື້ອງຕົວັຊີ�
ວັັດຕ້ອງເບິ�ງຂື້ອບເຂື້ດໃນລັກສະນະທີີ�ຕົວັຊີ�ວັັດໃດໜັ້�ງມີຜູ້ົນຕ້�ຄົວັາມບອບບາງຄົ້ແນວັໃດ.

 • ●ການມີຂື້້�ມູນ: ບ້�ແມ່ນຕົວັຊີ�ວັັດທັີງໝົດທີີ�ຈະງ່າຍໃນການກາໍນົດ ແລະ ນາໍໃຊ້. ຄົວັນຈັດບູລິມະສິດໃສ່ຕົວັຊີ�ວັັດໃດທີີ�ມີຂື້້�ມູນ ຫລ້ ສາມາດ
ປະເມີນ ຫລ້ ວັັດແທີກເອົາຂື້້�ມູນໄດ້ຈາກການເກັບກໍາຂື້້�ມູນ ຫລ້ ມີແຫລ່ງຂື້້�ມູນມ້ສອງ.

 • ●ການລວັມເອົາຫລາຍປະເດັນເຂົື້�າກັນ ແລະ ການວັິເຄົາະອົງປະກອບດ້ານຫລັກການ. ເອກະສານທີີ�ມີຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການປະເມີນຄົວັາມ
ຫລ້�ແຫລມສາມາດໃຫ້ພີວັກເຮົັາພົີບເຫັນຫລາຍວິັທີີການແບບລວັມເອົາຫລາຍປະເດັນເຂົື້�າກັນ ແລະ ຫລາຍວິັທີີການທີີ�ລວັມເອົາອົງປະກອບ
ທີາງດ້ານຫລັກການ ທີັງນີ�ກ້ເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຈໍານວັນຕົວັຊີ�ວັັດກ່ຽວັກັບຄົວັາມຫລ້�ແຫລມໃຫ້ໜັ້ອຍລົງຕາມການຈັດບູລິມະສິດ.

ຕາຕະລາງ 3.2 ຕົວັຊີ�ວັັດບຸລິມະສິດກ່ຽວັກັບຄົວັາມອ່ອນໄຫວັດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ

ຕົວັຊີ�ວັັດ ເນ້�ອໃນ

ຄົອບຄົົວັທີີ�ບ້�ມີຜູູ້້ໄດ້ຮັັບ ການ
ສ້ກສາ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ບ້�ມີຜູູ້້ໄດ້ຮັັບການສ້ກສາ. ຄົົວັເຮັ້ອນປະເພີດນີ�ມີຄົະແນນຄົວັາມອ່ອນໄຫວັຕ້�ດິນ
ເຈ້�ອນ (LSV) (ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຕ້�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ).

ກຸ່ມປະຊາກອນທີີ�ອ່ອນ ໄຫວັ ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະ/ຫລ້ ຜູູ້້ສູງອາຍຸເກີນກວັ່າ 60 ປີ. ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີ
ເງ້�ອນໄຂື້ ເຫລົ�ານີ�ແຕ່ໜັ້ອຍຫາຫລາຍ ແມ່ນໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1, LVS 2, LVS 3. ຈາກນັ�ນໃຫ້ປັບ
ຄົ່າເປັນຂື້ອບເຂື້ດ ແຕ່ 0 – 1 ເພີ້�ອໃຫ້ເຂື້ົ�າກັບຕົວັຊີ�ວັັດອ້�ນໆ.

ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ແມ່ຍິງເປັນ
ຫົວັໜັ້າຄົອບຄົົວັ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ບ້�ມີຜູູ້້ຊາຍອາຍຸແກ່ກວັ່າທີີ�ຍັງມີຊີວັິດຢູູ່�. ໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1.

ຄົົວັເຮັ້ອນມີຄົົນພີິການ ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີຄົົນພີິການຮັ່າງກາຍ. ໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1. ມີການພີິຈະລະນາໃຫ້ຄົະແນນ
ເພີີ�ມສໍາລັບ ເພີດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອາຍຸ (ຕົວັຢູ່�າງ ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີແມ່ຍິງພີິການແມ່ນໃຫ້ຄົະແນນ LVS 2). 

ຄົວັາມທີຸກຍາກ ຊອກຫາລາຍຮັັບທີີ�ເປັນມາດຕາຖານກໍານົດຄົວັາມທີຸກຍາກ. ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ໃດທີີ�ມີລາຍຮັັບຕໍ�າກວັ່າລາຍຮັັບ
ມາດ ຕາຖານຄົວັາມທີຸກຍາກແມ່ນໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1.

ການເຂື້ົ�າເຖິງການບ້ລິການ 
ສາທີາລະນະສຸກ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີໄລຍະທີາງຫ່າງໄກຈາກສຸກສາລາ. ເຮັ້�ອນທີີ�ຢູູ່�ຫ່າງໄກຈາກສຸກສາລາ 4,5 ກມ 
ແມ່ນຖ້ ວັ່າມີຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ, ແລະໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1.

ເວັລາຫວັ່າງຢູູ່�ເຮັ້ອນ (HVT) ນັບຈໍານວັນຊົ�ວັໂມງຫວັ່າງຢູູ່�ເຮັ້ອນພີາຍໃນໜັ້�ງມ້�. ເຮັ້ອນທີີ�ມີເວັລາຫວັ່າງໜັ້ອຍຖ້ວັ່າຫລ້�ແຫລມກວັ່າໝູ່. 
ໃຫ້ຄົິດ ໄລ່ຈໍານວັນຊົ�ວັໂມງຫວັ່າງເປັນຄົ່າ LVS ໃນຂື້ອບເຂື້ດ 0-1.
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ຕົວັຊີ�ວັັດ ເນ້�ອໃນ

ອັດຕາການຢູຸ່ດສະຫງັກ ຂື້ອງ
ການລິການ 

ໃຫ້ນັບອັດຕາການຢູຸ່ດສະຫງັກການບ້ລິການໂດຍສະເລັ�ຍ (ເຊັ�ນການຂື້າດນໍ�າ, ຂື້າດໄຟີຟີ້າ ແລະ ອ້�ນໆ) 
(ຄົິດເປັນເປີເຊັນ) ເປັນຄົ່າ LVS ໃນຂື້ອບເຂື້ດ 0-1.

ໄລຍະການຢູຸ່ດສະຫງັກ ຂື້ອງ
ການລິການ

ນັບຈໍານວັນມ້�ທີີ�ມີການຢູຸ່ດສະຫງັກຂື້ອງການລິການ (ເຊັ�ນການຂື້າດນໍ�າ, ຂື້າດໄຟີຟີ້າ ແລະ ອ້�ນໆ) ເປັນ
ຄົ່າ LVS ໃນຂື້ອບເຂື້ດ 0-1.

ຕາຕະລາງ 3.3 ຕົວັຊີ�ວັັດຄົວັາມຫລ້�ແຫລມດ້ານວັັດຖຸທີີ�ເປັນບຸລິມະສິດ

ຕົວັຊີ�ວັັດ ເນ້�ອໃນ

ດິນຄົ້ອຍຊັນ ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ດິນຄົ້ອຍຊັນຫລາຍກວັ່າ 15%. ອັນນີ�ຖ້ວັ່າຫລ້�ແຫລມ ແລະ ໃຫ້ຄົ່າ LVS 
1.

ຊັ�ນເຮັ້ອນທີີ�ອາໄສຢູູ່� ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ອາໄສຢູູ່�ຊັ�ນຕິດດິນ. ປະເພີດຄົົວັເຮັ້ອນນີ�ແມ່ນຫລ້�ແຫລມ (ອີງຕາມເອກະສານ
ແຜູ້່ນດິນ ໄຫວັ) ແລະ ແລະ ໃຫ້ຄົ່າ LVS 1.

ອາຍຸຂື້ອງສີ�ງປຸກສ້າງ ນັບຈໍານວັນເຮັ້ອນທີີ�ສ້າງດົນກວັ່າ 10 ປີ ແລ້ວັ ແລະ ໃຫ້ຄົ່າ LVS 1.
ການອະນຸມັດປຸກສ້າງ ນັບຈໍານວັນເຮັ້ອນທີີ�ບ້�ໄດ້ຮັັບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ / ອະນຸຍາດເປັນທີາງການ, ໃຫ້ຄົ່າ LVS 1.
ປະເພີດຮັາກຖານເຮັ້ອນ ນັບຈໍານວັນເຮັ້ອນທີີ�ໄດ້ໃຊ້ດິນໜັຽວັ ຫລ້ ເສດຫີນແຕກໃນການກ້�ສ້າງ, ໃຫ້ຄົ່າ LVS 1.

Counts buildings with foundations reaching or anchored in bedrock and are 
given an LVS of 0 (not sensitive).

ຮັາກຖານເຮັ້ອນຢູູ່�ດ່ານຫີນ 
ໃຕ້ດິນ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີຮັາກຖານຕິດກັບ ຫລ້ ຢູ່ອງຢູູ່�ດ່ານຫີນໃຕ້ດິນ ແລະ ໃຫ້ຄົະແນນ LVS 0 
(ບ້�ມີຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ).

ປະເພີດຝຶາເຮັ້ອນ ນັບຈໍານວັນຝຶາເຮັ້ອນທີີ�ມີໂຄົງສ້າງແບບຝຶາຮັັບນໍ�າໜັັກກັບໜັ້າຄົ້ອຍດິນ ແລະ ໃຫ້ຄົະແນນ LVS 1.

ຂື້ອບເຂື້ດຄົະແນນຄົວັາມ 
ສົງໄສທີີ�ຈະເກີດຄົວັາມ
ເສຍຫາຍ

ຄົະແນນຄົວັາມສົງໄສທີີ�ຈະເກີດຄົວັາມເສຍຫາຍລະຫວັ່າງ 1-10 ຊ້�ງແມ່ນຄົ່າ LVS.

ຕາຕະລາງ 3.4 ຕົວັຊີ�ວັັດບຸລິມະສິດການສ້າງຄົວັາມສາມາດ

ຕົວັຊີ�ວັັດ ເນ້�ອໃນ

ການມິສ່ວັນຮັ່ວັມໃນການ
ຄົຸ້ມຄົອງ ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ໄດ້ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ DRM ແລະ ມີຄົ່າ LVS ເທີົ�າກັບ 0.

ການເງິນຈຸລະພີາກ ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ໄດ້ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມແຜູ້ນງານການເງິນຈຸລະພີາກແລະມີຄົ່າ LVS ເທີົ�າກັບ 0.

ການສົນທີະນາກ່ຽວັກັບດິນ
ເຈ້�ອນ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ໄດ້ສົນທີະນາບັນຫາດິນເຈ້�ອນ, ແລະ ມີຄົ່າ LVS ເທີົ�າກັບ 0.

ຄົວັາມພີ້ອມໃນການຍົກຍ້າຍ ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີມາດຕາການດ້ານຄົວັາມພີ້ອມຮັັບມ້ກັບດິນເຈ້�ອນ, ແລະມີຄົ່າ LVS 0.

ຈິດສໍານ້ກກ່ຽວັກັບການ
ຄົຸ້ມຄົອງ ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີມາດຕາການປຸກຈິດສໍານ້ກກ່ຽວັກັບການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ, ແລະ 
ມີຄົ່າ LVS ເທີົ�າກັບ 0.

ເສັ�ນທີາງອ້�ນທີີ�ເປັນທີາງ
ເລ້ອກ 

ນັບຈໍານວັນຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີເງ້�ອນໄຂື້ໃຊ້ຫລາຍເສັ�ນທີາງ ແລະ ມີຄົ່າ LVS ເທີົ�າກັບ 0.
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ວັິທີີການຄົິດໄລ່
ພີາກນີ�ເວົັ�າເຖິງວິັທີີການພີ້�ນຖານສາໍລັບການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ. 
ວິັທີີການປະເມີນນີ�ແມ່ນເໝາະສົມສາໍລັບຄົວັາມບອບບາງແບບປ້ກກະຕິ 
(BAU) ແລະ ຄົວັາມບອບບາງທີີ�ໄດ້ມາຈາກການຄົາດຄົະເນການ
ປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ.

ສູດຄົິດໄລ່ຄົວັາມບອບບາງແມ່ນ

ຄົວັາມບອບບາງ = (E+S)-C ....................ສູດຄົິດໄລ່ 1

ໂດຍທີີ�:
E ແມ່ນຄົ່າການປະເຊີນທີີ�ໄດ້ຈາກຄົ່າສະເລັ�ຍຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ
ຂື້ອງການປະເຊີນໃນສະພີາບປ້ກກະຕິ.
S ແມ່ນຄ່ົາຄົວັາມອ່ອນໄຫວັໄດ້ຈາກຄ່ົາສະເລັ�ຍຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ
ຂື້ອງການປະເຊີນໃນສະພີາບປ້ກກະຕິ.
C ແມ່ນຄົ່າຄົວັາມສາມາດໄດ້ຈາກຄົ່າສະເລັ�ຍຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ
ຂື້ອງການປະເຊີນໃນສະພີາບປ້ກກະຕິ.
ດັດຊະນີການປະເມີນຄົວັາມສາມາດເພ້ີ�ອຮັັບມ້ກັບຄົວັາມບອບ
ບາງ (VCAI) ໄດ້ຖ້ກຄິົດໄລ່ໂດຍການໃຊ້ຊຸດຕົວັຊີ�ວັັດ ສາໍລັບ
ດັດຊະນີ ການປະເຊີນ, ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ ແລະ ອົງປະກອບ
ດານຄົວັາມສາມາດ. ບັນດາຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງແມ່ນມີຢູູ່�ໃນ
ພີາກຕ້�ໄປ.
ເນ້�ອງຈາກມີການໃຊ້ຫລາຍຂື້ອບເຂື້ດໃນການວັັດແທີກທີີ�ມີ
ຫລາຍຄົ່າ,  ຈີ�ງເປັນການລວັມກັນເຂົື້�າເພ້ີ�ອສ້າງດັດຊະນີແລະ
ປ�ຽນຄົ່າທີີ�ບ້�  ມີຫົວັໜັ່ວັຍ. ມີການປັບຄົ່າໃຫ້ເປັນຄົ່າທົີ�ວັໄປ
ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກຄົິດໄລ່ຄົ່າສະເລັ�ຍ. 

ສູດຄົິດໄລ່ຄົ່າຕົວັຊີ�ວັັດໃນສະພີາບປ້ກກະຕິແມ່ນ:

.........................................................ສູດຄົິດໄລ່ 2

ໂດຍທີີ�:   
Zi ຄົ່າຕົວັຊີ�ວັັດໃນສະພີາບປ້ກກະຕິ.
xi ແມ່ນຄົ່າຕົວັຊີ�ວັັດ.
Tmin ແມ່ນຄົ່າຕໍ�າສຸດຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດ xi.
Tmax ແມ່ນຄົ່າສູງສຸດຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດxi.

ການປະເຊ ີນກ ັບສີ �ງອ ັນຕະລາຍ (E) ແມນ່ຄົ ດິໄລ່ເອ ົາຄົ່າສະເລັ �ຍ
ຂື້ອງຕ ົວັຊີ �ວັ ັດການປະເຊ ນີໃນສະພີາບປ ້ກກະຕ ິທີີ �ຈ ັດເປ ັນບ ຸລິ
ມະສ ິດ ແລະ ວັ ັດແທີກໂດຍຜູູ້ ໃ້ຊ ້.  ສ ູດຄົ ິດໄລ່ຂື້ອງຄົ່າປະເຊ ີນ
ແມ່ນ

ການປະເຊີນ (E) =  ................................ສູດຄົິດໄລ່ 3

ໂດຍທີີ�:
n  ແມ່ນຈໍານວັນຕົວັຊີ�ວັັດການປະເຊີນສໍາລັບການປະເມີນ
ຄົວັາມບອບບາງ.
ine  ແມ່ນຄົ່າປ້ກກະຕິຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດການປະເຊີນ.

ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ (S) ຄົວັາມສາມາດ (C) ແມ່ນຖ້ກຄິົດໄລ່
ດ້ວັຍຊຸດຕົວັຊີ�ວັັດອັນໜ້ັ�ງທີີ�ຈັດເຂົື້�າໃນຫົກຂື້ະແໜັງການ: 1) 
ຂື້ະແໜັງການສັງຄົົມ, ດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ, 2) 
ກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ, 3) ນໍ�າສະອາດ ແລະ ສຸຂື້ະພີິບານ, 4) 
ທີີ�ດິນ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ,  5) ການປະມົງ  ແລະ ການ
ລ້ຽງສັດ, ແລະ 6) ຊີວັະນາໆພີັນ ແລະ ລະບົບນິເວັດ, ລວັມ
ທີັງປ�າໄມ້.  ການຄົິດໄລ່ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມລວັມເອົາການເອົາ
ຄ່ົາສະເລັ�ຍຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດໃນສະພີາບປ້ກກະຕິຈາກຫົກຂື້ະແໜັງ
ການເຫລົ�ານີ�.  ວັິການທີີ�ຄົ້າຍຄົ້ກັນນີ�ໄດ້ຖ້ກໃຊ້ຄົິດໄລ່ຄົວັາມ
ສາມາດ.  

ສູດຄົິດໄລ່ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ (S)s: 

ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ (S) =  ..........................ສູດຄົິດໄລ່ 4

ໂດຍທີີ�:
S ແມ່ນຄົວັາມຫລ້�ແຫລມໂດຍລວັມ
Ss= ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງສັງຄົົມ,  ສະຖາບັນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ. 
Sa = ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ. 
Sw = ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງນໍ�າສະອາດ ແລະ ສຸຂື້ະພິີບານ.
Sl  = ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງທີີ�ດິນ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງ
ລ່າງ.
Sf  = ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງການປະມົງ  ແລະ ການ
ລ້ຽງສັດ. 
Sb = ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຂື້ະແໜັງຊີວັະນາໆພີັນ ແລະ ລະບົບ
ນິເວັດ (ລວັມທີັງປ�າໄມ້).
na = ລວັມຈາໍນວັນຂື້ະແໜັງການທີີ�ໄດ້ມີການປະເມີນຄົວັາມ
ຫລ້�ແຫລມ.

ຄົໍາອະທີິບາຍຈະຕ້ອງເອົາຕ້�ມເຂື້ົ�າໃສ່. 

S s =  ................................................ສູດຄົິດໄລ່  5

ໂດຍທີີ�:

ni  ແມ່ນຈາໍນວັນຕົວັຊີ�ວັັດຄົວັາມຫລ້�ແຫລມທີີ�ໄດ້ຖ້ກເລ້ອກ
ເພີ້�ອປະເມີນຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ. 
ins  ແມ່ນຄົ່າປ້ກກະຕິຂື້ອງຕົວັຊີ�ວັັດຄົວັາມຫລ້�ແຫລມ.
ວິັທີີການທີີ�ຄ້ົາຍຄ້ົກັນໄດ້ຖ້ກໃຊ້ເພ້ີ�ອຄິົດໄລ່ອົງປະກອບຄົວັາມ
ສາມາດ VCAI.

ຄົະແນນຄົວັາມບອບບາງກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ 
ຄົະແນນຄົວັາມບອບບາງກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ (LVSs) ແມ່ນວິັທີີການ
ປະເມີນທີາງຄຸົນນະພີາບສາໍລັບການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງກ່ຽວັກັບ
ດິນເຈ້�ອນຂື້ອງແຕ່ລະຄົົວັເຮ້ັອນ. ຈະໄດ້ໃຫ້ຄົະແນນໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຕົວັ
ຊີ�ວັັດໃນຂື້ອບເຂື້ດຄົະແນນ 0 ຫລ້ 1
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(ໂດຍທີີ�ວັ່າຄົະແນນ 0 ໝາຍເຖິງບ້�ມີຄົວັາມບອບບາງເລີຍ  ແລະ 
ຄົະແນນ 1 ໝາຍເຖິງມີຄົວັາມບອບບາງລະດັບສູງ)  ໂດຍອີງຕາມ
ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົົວັເຮັ້ອນ ທີີ�ໄດ້ມາຈາກແບບສອບຖາມຈາກການ
ສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນ. ການໃຫ້ຄົະແນນແບບນີ�ເປັນການວັັດແທີກເພີ້�ອຮັູ້
ວັ່າສະພີາບໃນແຕ່ລະຄົົວັເຮັ້ອນເໝາະສົມ ຫລ ້ບ້�ຕ້�ການໃຫ້ຄົະແນນ. 
ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ແມ່ນຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຂື້ອບເຂື້ດຂື້ອງການໃຫ້ຕົວັ
ເລກຄົະແນນໃນລັກສະນະອ້�ນອີກ (0, 1, 2, 3, ຫລ້ 0,1, 2, 3, 
4) ເຊິ�ງແມ່ນວິັທີີການໃຫ້ຄົະແນນທີີ�ເປັນໄປໄດ້ເພ້ີ�ອເພີີ�ມຄົວັາມຊັດເຈນ
ໃຫ້ແກ່ການວັິເຄົາະ. ການກໍານົດຄົະແນນ  LVSs: ໃນການສ້ກສາ
ຄົົ�ນຄົວ້ັາເອກະສານສິ�ງໜ້ັ�ງແມ່ນການໃຫ້ຄົະແນນກ່ຽວັກັບການ ກາໍນົດ
ລະດັບຄົວັາມທຸີກຍາກ ເຊິ�ງແມ່ນປະເດັນສາໍຄັົນໃນການກາໍນົດຄົວັາມ
ບອບບາງກ່ຽວັກັບໄພີພີິບັດ,  ແລະ ຄົວັນເບິ�ງຕາມຄົໍາຄົິດເປັນຜູູ້້ເປັນ
ຊ່ຽວັຊານເພ້ີ�ອເປັນພີ້�ນຖານໃຫ້ແກ່ການໃຫ້ຄົະແນນ LVSs. ປັດໃຈ
ຄົວັາມຕ້ານທີານຂື້ອງສິ�ງກ້�ສ້າງສາມາດເອົາມານາໍໃຊ້ເຂົື້�າໃນການໃຫ້
ຄົະແນນ. ຕົວັຢູ່�າງ  ໂຄົງສ້າງໃດທີີ�ເຮັັດດ້ວັຍຄົອນກຣູີດຈະມີຄົວັາມ
ຕ້ານທີານສູງກວ່ັາໃນເວັລາດິນເຈ້�ອນຖ້າທີຽບໃສ່ໂຄົງສ້າງອ້�ນໆ. ຖ້າ
ວັ່າພີ້�ນທີີ�ສ້ກສາສໍາຫລວັດບ້�ມີປັດໃຈຄົວັາມຕ້ານທີານ, ກ້ສາມາດ
ຊອກຫາຂື້້�ມູນຢູູ່�ເອກະສານກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນເພີ້�ອກໍານົດຂື້ອບເຂື້ດ
ຂື້ອງການໃຫ້ຄົະແນນເຊິ�ງກ່ຽວັຂື້້ອງກັບອົງປະກອບຂື້ອງໂຄົງສ້າງທີີ�
ມີການກ້�ສ້າງ. ຕົວັຢູ່�າງ ອາຄົານທີີ�ມີການກ້�ສ້າງດ້ວັຍຄົອນກຣູີດເສີມ
ເຫລັກຈະຖ້ວັ່າແມ່ນປັດໃຈທີີ�ມີຄົວັາມຕ້ານທີານສູງອັນໜັ້�ງເມ້�ອສົມ
ທີຽບກັບການກ້�ສ້າງທີີ�ມີພີຽງແຕ່ການກ້�ສ້າງດ້ວັຍດິນຈີ� ເຊິ�ງເປັນໂຄົງ
ສ້າງທີີ�ມີການຮັັບນໍ�າໜັັກຫລາຍ, ແລະ ອ້�ນໆ.  ໂຄົງສ້າງຂື້ອງການ
ກ້�ສ້າງດ້ວັຍຊີມັງເສີມເຫລັກ (ມີອາຍຸຕໍ�າກວ່ັາສິບປີ) ຈະຖ້ວ່ັາມີຄົວັາມ
ຕ້ານທີານສູງກວ່ັາໂຄົງສ້າງອ້�ນໆທີີ�ມີອາຍຸກ້�ສ້າງດົນກວ່ັານັ�ນ. ດັ�ງນັ�ນ
ໃຫ້ການຄົະແນນແກ່ສິ�ງກ້�ສ້າງດ້ວັຍຄົອນກຣູີດເສີມເຫລັກທີີ�ມີອາຍຸ
ຕໍ�າກວັ່າສິບປີແມ່ນໃຫ້ຄົະແນນ 0, ສ່ວັນໂຄົງສ້າງອ້�ນທີີ�ມີອາຍຸເກີນ
ກວັ່າສິບປີ ແມ່ນໃຫ້ຄົະແນນ 1.

ການພີົວັພີັນກັນ ແລະ ການກໍານົດລໍາດັບຕົວັຊີ�ວັັດ 
ສໍາລັບຕົວັຊີ�ວັັດ,  ການພີົວັພີັນກັນ ແລະ ການກໍານົດລໍາດັບອາດມີ
ຄົວັາມທັີບຊ້ອນກນັ. ຕົວັຢູ່�າງ, ການກ້�ສ້າງເຫລັກເສີມຄົອນກດີ ທີີ�ມີ
ຝຶາພີ້�ນຕ້�ນ ຫລ ້ເຮັັດບ້�ໄດ້ຕາມເງ້�ອນໄຂື້ ພີ້�ນຖານ ຂື້ອງການສ້າງພີ້�ນ
ເພ້ີ�ອຍ້ດຕິດກັບຫິນ,  ສາມາດສ້າງຄົວັາມສ່ຽງ  ເຮັັດໃຫ້ເກີດຄົວັາມ
ເສຍຫາຍ ຫລາຍກວັ່າ  ຂື້ອບໂຄົງສ້າງ  ປະເພີດອ້�ນໆ,  ເຊັ�ນ:  ຂື້ອບ
ໄມ້ໄຜູ້່ທີີ�ມີການຍ້ດຕິດນໍາ.   ໃນດ້ານດຽວັກັນ,  ໃນເວັລາທີີ�ນໍາເອົາ 
ການອະນຸມັດການອອກແບບອາຄົານທີາງການ ມາລວັມເປັນ ຕົວັຊີ�
ວັັດ, ມັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ ລວັມເອົາຕົວັຊີ�ວັັດອ້�ນ  ໆເຂົື້�າເປັນຕົວັຊີ�ວັັດ
ນໍາ  ເຊັ�ນ  ຄົວັາມເລີກຂື້ອງພີ້�ນ.   ການພີົວັພີັນເຫລົ�ານີ�  ແມ່ນບ້�ໄດ້
ພີິຈາລະນາ ການວັິເຄົາະໂຄົງການ, ແຕ່ວັ່າ  ຖ້າເຫັນວັ່າມີສິ�ງໃດ ທີີ�
ສາມາດກວັດພີົບເຫັນໄດ້  ຈາກຜູ້ົນໄດ້ຮັັບຂື້ອງວັິທີີເຮັັດສໍາຫລວັດ 
ແມ່ນຖ້ວັ່າສາມາດ ລວັມເອົາຜູ້ົນດັ�ງກ່າວັໄດ້  ເພ້ີ�ອຫລີກລ້ຽງ  ການ
ປະເມີນຄົ່າເກີນຕົວັຈິງ.   ມັນມີຄົວັາມສໍາຄົັນຫລາຍທີີ�ຈະຕ້ອງໄດ້
ມີການປະເມີນຄົ່າຕົວັແປ ຂື້ອງ ການພົີວັພັີນເຫລົ�ານີ� ລ່ວັງຫນ້າກ່ອນ 
ແລະ ນາໍໃຊ້ມນັຕາມຄົວັາມເຫມາະສົມ ໃນເວັລາທີີ�ຕ້ອງການນາໍໃຊ້.

ການໃຫ ້ນໍ�າໜັ ກັແກກ່ານວັ ດັແທີກຄົວັາມບອບບາງໂດຍລວັມ
ບ້�ໄດ້ຫມາຍຄົວັາມວັ່າ ຕົວັຊີ�ວັັດທີັງຫມດົ ແລະ ສ່ວັນປະກອບຍ່ອຍ 
ຂື້ອງ ຄົວັາມບອບບາງ ບາງຕົວັ ຈະມີສ່ວັນສ້າງໃຫ້ມີຄົວັາມບອບບາງ
ທັີງຫມົດ. ຕົວັຢູ່�າງ, ການສ້ກສາແມ່ນມີຄົວັາມສາໍຄັົນ, ແຕ່ການຂື້າດ
ການສ້ກສາ ບ້�ໄດ້ສົ�ງຜູ້ົນໃຫ້ສ້າງຄົວັາມບອບບາງ ທີັງຫມົດໄດ້  ຖ້າ
ທີຽບໃສ ່ຕົວັຊີ�ວັັດ ເຊັ�ນ: ການວັາງແຜູ້ນກະກຽມຄົວັາມພີອ້ມ. ການ
ວັັດລະດັບຄົວັາມບອບບາງ ຈະເຮັັດໃຫ້ຮັັບຮັູ້ຖ້ກການປະກອບສ້າງທີີ�
ຫລາກຫລາຍເຫລົ�ານີ�ໄດ້ ເພ້ີ�ອໃຫ້ສາມາດເຫັນພີາບຄົວັາມບອບບາງ
ໂດຍລວັມທີີ�ຊັດເຈນຂື້້�ນ.  ເພີ້�ອຫລີກເວັັ�ນການ ສັງລວັມແບບກວັມ
ລວັມທົີ�ວັໄປ, ການວັັດລະດັບ ຄົວັນມີການກໍານົດຜູ້່ານການປຶກສາ
ຫາລ້.  ສໍາລັບການວັັດລະດັບ ຂື້ອງ ໂຄົງການ ແມ່ນຜູ້່ານການເຊ້�ອ
ເຊີນ ຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶຶກອົບຮັົມ ໃຫ້

ເຂົື້�າມາມີສ່ວັນຮັ່ວັມໃນການວັັັດລະດັບບັນດາຕົວັຊີ�ວັັດ.  ການວັັດ
ລະດັບເຫລົ�ານີ� ແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນວັິທີີການສໍາຫລວັດ.  ຂື້ັ�ນຕອນການ
ວັັດລະດັບ ເຫລົ�ານີ�ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານທີີ�ມີ ລາຍການຂື້້�ມູນ
ຕົວັຊີ�ວັັດ ແລະ ຈັດແບ່ງກຸມ່ເຮັັດວັຽກ. ຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານເປັນຜູູ້້ພິີຈາລະນາ
ລາຍລະອຽດ ວ່ັາ ຕົວັຊີ�ວັັດແຕ່ລະອັນ ມີສ່ວັນສ້າງໃຫ້ເກີດຄົວັາມບອບ
ບາງໂດຍລວັມໄດ້ແນວັໃດ. ອີງຕາມການເຫັນດີພີາຍໃນກຸ່ມ,  ກຸມ່
ຈະເປັນຜູູ້້ຕັດສິນ ຄົ່າການວັັດລະດັບ ຂື້ອງ ແຕ່ລະຕົວັຊີ�ວັັດ.   ຈາກ
ນັ�ນ, ຈະມີການສົນທີະນາໃນກຸ່ມໃຫ່ຍ ພີິຈາລະນາ ຕົວັເລກ ຫລ ້ຄົ່າ 
ທີີ�ແຕກຕ່າງກັນຈາກກຸ່ມອ້�ນໆ ເພ້ີ�ອຕົກລົງເຫັນດີກັນໃນກຸ່ມໃຫ່ຍ 
ກໍານົດເອົາແຕ່ຄົ່າດຽວັເທົີ�ານັ�ນ.  ເພ້ີ�ອເຮັັດໃຫ້ຂັື້�ນຕອນການກໍານົດ
ລະດັບຄ່ົາ ດໍາເນີນໄປໃຫ້ໄດ້ຕາມປະສິດທິີພີາບ, ແນະນາໍໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມ ຂື້ັ�ນຕອນລະອຽດ ຫລ້ ກິດຈະກໍາທີີ�ກ່າວັມານີ�.

ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ໄດ້ຮັັບ ແລະ ຕົວັຊີ�ວັັດສໍາຮັອງ
ຕົວັຊີ�ວັັດທີີ�ໄດ້ຮັັບ ແລະ ຕົວັຊີ�ວັັດສໍາຮັອງ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການ
ປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງ ໂຄົງການ ເພີ້�ອເພີີ�ມຄົວັາມເຂື້ັ�ມແຂື້ງ
ໃຫ້ກັບຕົວັຊີ�ວັັດ ທີໍາອິດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.  ຕົວັຢູ່�າງ, ໄລຍະທີາງ ໄປຫາ
ສຸກສາລາ - ແມ່ນ ຕົວັຊີ�ວັັດທີໍາອິດ ທີີ�ນໍາໃຊ້ໃນ ການສໍາຫລວັດຄົົວັ
ເຮ້ັອນ - ເຊີ�ງໄດ້ຖ້ກດັດແປງເປັນ ໄລຍະເວັລາການຕອບສະຫນອງທີີ�
ຕໍ�າທີີ�ສຸດ ທີຽບໃສ່ໄລຍະທີາງ.  ການດັດແປງນີ�ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່ັາ ຄົວັາມບອບບາງຈະເພີີ�ມຂ້ື້�ນ ໃນເວັລາ ມີຄົວັາມແຕກຕ່າງລະຫວ່ັາງ 
ໄລຍະເວັລາເດີນທີາງຕົວັຈິງ ກັບ ເວັລາການຕອບສະຫນອງທີີ�ຕໍ�າ ທີີ�
ສູງຂ້ື້�ນ. ການດັດແປງປະເພີດນີ� ແມ່ນຮັັບຮັູ້ວ່ັາ ຖ້າມີແຕ່ຕົວັວັັດໄລຍະ
ທີາງເທົີ�ານັ�ນຈະບ້�ພີຽງພ້ີທີີ�ຈະກາໍນົດລະດັບຄົວັາມບອບບາງໄດ້. ເວັລາ
ໃນການເດີນທີາງ ກ້�ມີສ່ວັນສໍາຄົັນເຊັ�ນດຽວັກັນ.  ອິກຕົວັຢູ່�າງຫນ້�ງ
ແມ່ນ,  ຈໍານວັນຄົົນໃນບ້ານ ຈະສາມາດປ�ຽນເວັລາຫວັ່າງຂື້ອງຄົວົັ
ເຮັ້ອນໄດ້, ສະແດງວັ່າ ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີເວັລາຫວັ່າງ ຫນ້ອຍ ແມ່ນກູ່ມ
ທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງສູງ ຈາກສະພີາບດິນເຈ້�ອນ.

ການປະເມີນຜູ້ົນຄົວັາມບອບບາງໃນອານາຄົົດ
ການປະເມີນຜູ້ົນ ຄົວັາມບອບບາງອີງຕາມການປະເມີນຜູ້ົນທົີ�ວັໄປ 
ແມນ່ມຄີົວັາມກງົໄປກງົມາ, ໂດຍນໍາໃຊ ້ບນັດາຕວົັຊີ�ວັັດທີີ�ໄດ້ປະມວັນ 
ໂດຍຄົອມພິີວັເຕີ� ຈາກບັນດາຄ່ົາ ທີີ�ໄດ້ມາຈາກອາດີດ ແລະ ປະຈຸບນັ.  
ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ, ການຄົາດການດາ້ນຄົວັາມ ບອບບາງ ທີາງເສດຖະກດິ-
ສງັຄົມົ ສໍາລັບຊວ່ັງເວັລາອານາຄົດົແມນ່ເຕມັໄປດວ້ັຍຄົວັາມບ້�ແນນ່ອນ 
ເນ້�ອງຈາກວັາ່ ມນັຈາໍເປນັຕອ້ງມີ ິການປະຕສິໍາພັີນລະຫວັາ່ງ ສະພີາບ
ດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ແນວັໂນ້ມ ຂື້ອງ ປະຊາກອນ ທີີ�ນອກເຫນ້ອ
ຈາກການພີດັທີະນາທີາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄົມົໃນອານາຄົດົ.  
ການຄົາດການຄົວັາມບອບບາງ ໃນລະດັບມະຫາພີາກ-ລະດັບຊາດ 
ແລະ ອານຸຊາດ ແມນ່ຈະສາມາດຄົາດການໄດ້ງາ່ຍກວ່ັາ ການຄົາດການ
ໃນລະດັບລຸ່ມນໍ�າ ຫລ້ ໃນລະດັບຄົົວັເຮັ້ອນ, ຕົວັຢູ່�າງ, ປັດໃຈຄົວັາມ
ບ້�ແນ່ນອນສາມາດແພີ່ຈະກາຍໄປໃນລະດັບທີ້ອງຖີ�ນຫລາຍກວັ່າ.

Photo:  Risk and vulnerability assessment - household   
 survey in Phoukhoun, ASEAN DRR-CCA
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ເນ້�ອງຈາກບ້�ມສີດຸຕາຍຕວົັ ອນັໃດທີີ�ສາມາດ ທີີ�ສາມາດໃຫ້ຄົາ່ຊດັເຈນ 
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຕົວັຊີ�ວັັດຫລາຍປະເພີດ ໃນລະດັບ
ຂັື້�ນຄົວົັເຮັອ້ນໄດ ້ໃນເວັລາມກີານປ�ຽນແປງທີາງດາ້ນສະພີາບອາກາດ
ໃນອານາຄົົດ, ການປະເມີນຜູ້ົນຄົວັາມບອບບາງ ຄົວັນປະກອບມີ
ວັິທີີການປະເມີນຜູ້ົນທີີ�ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຄົວັາມປະສົມປະສານ
ກັນ.  ຕົວັຢູ່�າງ, ຂື້້�ມູນການຫຍ້�ມາດຕາສ່ວັນຕົວັເລກຄົ່າ GDP ໃນ
ອານາຄົົດ, ຜູ້ົນຜູ້ະລິດ, ແລະ ຂື້້�ມູນ ອ້�ນໆ ແມ່ນສາມາດພີົບເຫັນໄດ້
ງ່າຍ, ໃນຂື້ະນະທີີ�ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຫົວັຂ້ື້� ສະພີາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ 
ອ້�ນໆ ແມ່ນຂື້າດຫາຍໄປເປັນສ່ວັນໃຫ່ຍ.  ການນໍາໃຊ້ແນວັທີາງດັ�ງ
ລຸ່ມນີ�ຮັ່ວັມກັນ ຈະສາມາດແກ້ໄຂື້ຂື້້�ຈໍາກັດດັ�ງກ່າວັໄດ້:

 • ການຄົາດການຕົວັຂື້ັບເຄົ້�ອນ:  ສໍາລັບການຄົາດການ ຕົວັຂື້ັບ
ເຄົ້�ອນ ເຊັ�ນ: ການເຕີບໂຕທີາງດ້ານປະຊາກອນ, ການຂື້ະຫຍາຍ
ຕົວັ ຂື້ອງ ຕົວັເມ້ອງ,  ລັກສະນະປະຊາກອນ ແລະ ແນວັໂນ້ມ
ທີາງດ້ານເທີັກໂນໂລຊີ  ແມ່ນມີຄົວັາມກວັ້າງຂື້ວັາງ ແລະ ເປັນ
ຈຸດເລີ�ມຕົ�ນທີີ�ຖ້ກຕ້ອງ ສາໍລັບການປະເມີນຜົູ້ນຄົວັາມບອບບາງ. 
ຕົວັຂັື້ບເຄົ້�ອນທີີ�ຄົາດການໄວ້ັນັ�ນ ສາມາດນາໍໃຊ້ ເປັນຄ່ົາພີ້�ນຖານ 
ທີີ�ເປັນປະໂຫຍດ ຮັ່ວັມກັບແນວັທີາງເປັນຕ່ອງໂສ້ງຜູ້ົນກະທີົບ
ຮັ່ວັມກັນອີງຕາມຕ່ອງໂສ້ງຂື້້າງລຸ່ມນີ�.

 • ຕ່ອງໂສ້ງ ຂື້ອງ ຜົູ້ນກະທົີບ: ການສ້າງຕ່ອງໂສ້ງຜົູ້ນກະທົີບ (ຮູັບ 
5.6) ສາມາດຊ່ວັຍ ເຮັັດໃຫ້ເຫັນຕົວັຊີ�ວັັດ ແລະ ຄົ່ານິຍົມ ທີີ�
ເຫມາະສົມ ໃນສະພີາບອາກາດທີີ�ອາດເກີດຂ້ື້�ນໃນອານາຄົົດ. 
ຕ່ອງໂສ້ງຜູ້ົນກະທີົບ ແລະ ຜູ້ົນການຕັດສິນຂື້ອງຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານ 
ລວັມກັນແລ້ວັ, ສ້າງໂຄົງຮັ່າງວັິໃສທີັດ ເພີ້�ອໃຫ້ເຫັນອານາຄົົດ
ໄດ້. ຜູ້ົນກະທີົບແຕ່ລະອັນສາມາດມີສາຍພີົວັພີັນກັນ ແລະ ສ້າງ
ໃຫ້ມີຜູ້ົນກະທີົບອັນທີີ�ສອງຂື້້�ນມາໄດ້ ເຊີ�ງອາດມີຄົວັາມຄົ້າຍຄົ້
ກັນ ຫລ້ ເຮັັດໃຫ້ເກີດມີຜູ້ົນກະທີົບໃຫມ່ໆ ຫລາຍໆອັນ. ຮັູບ 
5.6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັິໃສທີັດທີີ�ລຽບງ່າຍ ຂື້ອງ ຕ່ອງໂສ້ງ ຜູ້ົນ
ກະທີົບ.

 • ●ສະຖານນະການທີາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ຂື້ອງ IPCC/
ເສັ�ນທີາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ຮ່ັວັມກັນ (SSPs): SSPs ເປັນ
ແນວັໂນ້ມຂື້ອງ ໂຄົງສ້າງ ການພັີດທີະນາສາກົນ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈເລ້�ອງການປ�ຽນແປງທີາງດ້ານ ສະພີາບອາກາດແລະ ຜົູ້ນງານ
ວັິໃຈທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງຈາກຜູ້ົນວັິໃຈລະດັບ ໂລກ ໄປຫາລະດັບພີູມ
ມິພີາກ.  ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນດັ�ງກ່າວັ ໃນລະດັບ
ອານຸຊາດ, ຍັງບ້�ທັີນໄດ້ມີການຮັັບຮັອງຢູ່�າງເຕັມສ່ວັນ.  ຂື້້�ດີຂື້ອງ
ການນາໍໃຊ້ SSP ແມ່ນ ການໃຫ້ແນວັທີາງທີີ�ເປັນອັນຫນ້�ງອັນ
ດຽວັກັນ ສໍາລັບການສ້າງວັິທີປີັບຕົວັ ແລະ ການບັນເທີົາທີູກ
ຈາກຜົູ້ນກະທົີບ. ເຖີງແມ່ນວ່ັາ SSPs ໄດ້ຮັັບການວິັພີາກວິັຈານ 
ວ່ັາ ບ້�ໄດ້ມີການພິີຈາລະນາເອົາຄົວັາມບອບບາງໃນອານາຄົົດເຂົື້�າ
ນາໍ, ແຕ່ວິັທີີດັ�ງກ່າວັຍັງສາມາດສະຫນອງຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານໃຫ້ແກ່
ການຄົາດຄົະແນຄົວັາມບອບບາງໃນອານາຄົົດໄດ້  ໂດຍຜູ້່ານ 
ການລວັບລວັມການຕີຄົວັາມຫມາຍສະເພີາະທີາງດ້ານຄຸົນນະພີາບ 
ສໍາລັບສະພີາບທີ້ອງຖີ�ນເຂື້ົ�າໃນວັິທີີດັ�ງກ່າວັ. ໂຄົງຮັ່າງວັຽກງານ
ດັ�ງກ່າວັສາມາດພົີບເຫັນໄດ້ ໃນຫົວັຂ້ື້� ຂື້້�ມູນທີາງດ້ານປະຊາກອນ, 
ເສດຖະກິດ,  ການນໍາໃຊ້ຊັບພີະຍາກອນ ທໍີາມະຊາດ,  ການ
ປ້ກຄົອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ແລະ ດ້ານວັັດທີະນາທໍີາ ເຊີ�ງສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນລະດັບເຂື້ດບ້ລິເວັນລຸ່ມນໍ�າ.

 • ●ຄົວັາມຄົິດເຫັນ ແລະ ຄົໍາຊີ�ແຈງ ຂື້ອງ ຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານ: ຄົໍາແນະນໍາ
ນີ�  ອາດມີຄົວັາມເຊ້�ອຖ້ຫນ້ອຍ ແລະ ມັກນໍາໄປສູ່ຂື້້�ສະຫລຸບທີີ�
ບ້�ຊັດເຈນ ເຊີ�ງເຮັັດໃຫ້ບ້�ສາມາດຢູ້່ນຢັູ່ນຜົູ້ນໄດ້ຮັັບໄດ້ໃນທີີ�ສຸດ, 
ທັີ�ງນີ� ແມ່ນຂ້ື້�ນຢູູ່�ກັບຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານທີີ�ມີສ່ວັນຮ່ັວັມ. ດັ�ງນັ�ນ, ການ
ເລ້ອກຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານທີີ�ເຫມາະສົມ ຈ້�ງມີຄົວັາມສາໍຄັົນ ທີີ�ຈະນາໍໃຫ້
ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນໄດ້ຮັັບທີີ�ຫນ້າເຊ້�ອຖ້.  ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ, ການຕັດສິນ 
ຄ່ົາ ທີີ�ຂື້າດຫາຍໄປໃນຂື້ອບເຂື້ດຈໍາກັດ ຍັງຄົົງສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້
ຢູູ່� ຖ້າຜູູ້້ຊ່ຽວັຊານ ມີຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ປະສົບການພີຽງພີ້ໃນຫົວັຂື້້�
ດັ�ງກ່າວັ.

Crop damage by 
15%

Education drop by 
20%

Migration by 5%

Landslide level by 
10%

ຮັູບ 5.6 ວັິທີີການທີີ�ອີງໃສ່ຕ່ອງໂສ້ຜູ້ົນກະທີົບ ເພີ້�ອກໍານົດກ້ລະນີຈໍາລອງສໍາລັບຕົວັຊີ�ວັັດຄົວັາມບອບບາງໃນອະນາຄົົດ
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 • ປັດໃຈການປັບຕົວັ: ປັດໃຈເຫລົ�ານີ� ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້ໃນຂົື້ງເຂື້ດ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍການໃຫ້ເຫດ
ຜູ້ົນທີີ�ເຫມາະສົມ.  ປັດໃຈເຫລົ�ານີ�ສາມາດພີົບເຫັນໄດ້ຕາມ
ເອກະສານທີີ�ຄົົ�ນຄົວັ້າກ່ຽວັກັບ ການປະເມີນຜູ້ົນຄົວັາມບອບ
ບາງ.  ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ວັິທີີນີ�  ຍັງເຫັນວັ່າມີຄົວັາມ
ທີ້າທີາຍ ເພີາະວັ່າຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ ຄົ່າຕົວັເລກ ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນຂື້ົງເຂື້ດ
ຄົ້າຍຄົ້ກັນ ທີີ�ເກີດຂື້້�ນຢູູ່�ບ່ອນອ້�ນ. 

ການຕີຄົວັາມຫມາຍຜູ້ົນໄດຮ້ັັບຈາກການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ 
ທີາງດ້ານ ດີນເຈ້�ອນ
ຄົ່າ ຂື້ອງ ຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ ສຸດທີ້າຍ ຈະຢູູ່�ໃນ
ລະຫວັ່າງ 0 ຫາ 1 (ເສັ�ນ Y ໃນຮັູບ 5.7). ເນ້�ອງຈາກວັ່າ ບ້�ມີມາດ
ຕະການຕາຍໂຕ ທີີ�ສາມາດສົມທີຽບ ຈໍານວັນຄົ່າ ຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ 
ທີີ�ຈະຖ້ກເຮັັດໃຫ້ເປັນ ກາງ ໂດຍຈໍານວັນຂື້ອງຄ່ົາຄົວັາມສາມາດ.  ຄ່ົາ 
ທີັງ  2 ນີ�  ຄົວັນຖ້ກອ່ານຕ່າງຫາກ. ສະນັ�ນ,  ຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ມີຄົວັາມ
ສາມາດເຕັມໄດ້  1, ອາດຈະໄດ້ຮັັບຄົວັາມເສຍຫາຍ (ສະແດງອອກ
ຈາກ ຄົ່າຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ).  ຢູ່�າງໃດກ້�ຕາມ, ຄົົວັເຮັ້ອນດັ�ງກ່າວັຈະ
ສາມາດຟີ້�ນຕົວັໄດ້ໄວັກວ່ັາຄົົວັເຮ້ັອອ້�ນ ເນ້�ອງຈາກ ຄ່ົາ ຄົວັາມສາມາດ 
ທີີ�ສູງກວັ່າ.

ຮັູບ 5.7 ຄົ່າຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສາມາດສໍາລັບເຂື້ດທີີ�ຖ້ກຈັດເຂື້ົ�າໃນປະເພີດທີີ�ມີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ)

Photo: Data collection, ASEAN DRR-CCA
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6ການກາໍນົດແຜູ້ນ່ທີີ� 
ຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ 

Photo: Taunggyi - RBP Site, ASEAN DRR-CCA
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ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງຈາກດິນເຈ້�ອນ ແມ່ນວັຽກງານທີີ�ມີຄົວັາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ເຊີ�ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄົວັາມຊ່ຽວັຊານ 
ຈາກຫລາຍສາຂື້າວິັຊາ (ຮູັບ 6.1). ຂັື້�ນຕອນການປະເມີນຜົູ້ນຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນຂ້ື້�ນກັບການທົີບທີວັນ ຄຸົນລັກສະນະ 
ຫລ້ ອົງປະກອບທີາງດ້ານເທີັກນິກ ທີີ�ກ່ຽວັກັບຄົວັາມອັນຕະລາຍ ເຊັ�ນ: ສະຖານທີີ�, ຄົວັາມຮັູນແຮັງ ແລະ ຄົວັາມ
ຖີ�/ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້, ເຊັ�ນດຽວັກັນກັບ ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງດ້ານກາຍຍາພີາບ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ 
ແລະ ການວັິເຄົາະທີາງດ້ານຄົວັາມທີົນທີານ ຂື້ອງ ສະພີາບແວັດລ້ອມ ທີີ�ຮັັບຮັູ້ຖ້ງຄົວັາມສາມາດໃນການຮັັບມ້ກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງ. UNDRR ໄດ້ໃຫ້ຄົໍານິຍາມກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງນີ�ວັ່າ “ຄົວັາມເສຍຫາຍທີີ�ອາດຈະເກີດຂື້້�ນ”.

ຮັູບ 6.1 ຫລັກການທີີ�ມີຄົວັາມຊ່ຽວັຊານຫລາຍດ້ານສໍາລັບວັິທີີການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງແບບວັິທີະຍາສາດ 

ພີວັກເຮັົາສາມາດກໍານົດຄົວັາມສ່ຽງແບບແນວັຄົວັາມຄົິດໄດ້ໂດຍໃຊ້ສູດຄົິດໄລ່ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�:

ສູດຄິົດໄລ່ເຫລົ�ານີ�ບ້�ເປັນພີຽງແນວັຄົວັາມຄິົດ: ການໃຊ້ສູດເຫລົ�ານີ�ຍັງສາມາດໃຊ້ GIS ເພ້ີ�ອກາໍນົດປະລິມານຄົວັາມ
ສ່ຽງໂດຍສຸມໃສ່ຄົວັາມ ສູນເສຍ (ໂດຍກົງ) ດ້ານວັັດຖຸ, ປະຊາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ. ສູດຄົິດໄລ່ເຫລົ�ານີ�ສາມາດ
ໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ.
ໃນເວັລາທີີ�ມີໄພີພິີບັດເກີດຂ້ື້�ນ, ໄພີຄຸົກຄົາມອັນຕະລາຍ (ເດ້ອນເຈ້�ອນ) ສົ�ງຜົູ້ນກະທົີບຕ້� ສັງຄົົມ, ລວັມທັີງ ປະຊາກອນ, 
ສິ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກທີີ�ສໍາຄົັນ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົ່ງລ່າງ ເຊັ�ນ: ຖະຫນົນຫົນທີາງ, ຕ້ກອາຄົານ ແລະ ຊັບສິນອ້�ນ
ໆ.
ຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເປັນອັນຕະລາຍສາມາດນໍາໄປສະເຫນີໃນລາຍງານ, ຄົູ່ມ້  ແລະ ອ້�ນໆ,  ເຊີ�ງລວັມທີັງຮັູບແຜູ້ນວັາດ 
ກຣູາບ, ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜູ້ນທີີ�  ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂື້້�ມູນທີາງດ້ານປະລິມານ (ມູນຄົ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນ)  ຫລ ້
ລະດັບຄົວັາມສ່ຽງ ທີີ�ສະແດງອອກໃນຮູັບແບບຂື້້�ມູນຄຸົນນະພີາບ.  ລັກສະນະຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງ ລວັມທັີງ ການປະຕິບັດ
ທີີ�ໄດ້ແນະນໍາ  ໃນແຕ່ລະ ລະດັບ ທີີ�ເຮັັດໃຫ້ເຫັນເຖີງການຈັດລໍາດັບຄົວັາມສໍາຄົັນ ຂື້ອງ ຄົວັາມສ່ຽງ ຈາກບັນດາ
ຄົວັາມອັນຕະລາຍ, ແມ່ນໄດ້ສະຫລຸບໄວັ້ໃນຕົວັຢູ່�າງເຫລົ�ານີ�. ຮັູບ 6.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວັຢູ່�າງ, ກໍານົດ ສ ີສໍາລັບ
ຄົວັາມສ່ຽງໃນແຕ່ລະດັບ ແລະ ການຕອບໂຕ້ທີີ�ຕ້ອງປະຕິບັດ.
ບັນດາຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ໄດ້ລະບຸໃນຄົໍາແນະນໍາເຫລົ�ານີ�  ແມ່ນ ມີຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້  ໃນຂື້ົງເຂື້ດວັາງນະໂຍບາຍຄົຸ້ມຄົອງ
ຄົວັາມສ່ຽງ. ການປະເມີນຜົູ້ນຄົວັາມສ່ຽງໃນບັນດາຄໍົາແນະນໍາເຫລົ�ານີ� ແມ່ນນໍາໃຊ້ເພ້ີ�ອ ໃຫ້ສາມາດຊອກຫາ ກຸມ່ຄົົນ, 
ຕ້ກອາຄົານ, ຖະຫນົນຫົນທີາງ, ແລະ ຂື້ົງເຂື້ດກະສິກໍາ ທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ, ການກະກຽມການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ 
ແລະ ປັບປຸງການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ດີຂື້້�ນຈາກຜູ້ົນກະທີົບໄພີພີິບັດທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນ. ຜູ້ົນຂື້ອງການວັິເຄົາະຄົວັາມ
ສ່ຽງ ມີຄົວັາມສໍາຄົັນສໍາລັບ ການຄົຸ້ມຄົອງ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ການຈັດສັນຊັບພີະຍາກອນທີໍາມະຊາດ, 
ເຊັ�ນດຽວັກັນກັບການປະສານງານ ເພີ້�ອການກະກຽມ ແລະ ວັຽກງານບັນເທີົາທີຸກ.  ຜູ້ົນຂື້ອງການວັິເຄົາະ ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ເປັນພີ້�ນຖານໃຫ້ແກ່ການ ວັາງແຜູ້ນການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄົຸມ້ຄົອງ ແລະ ສ້າງ
ເງ້�ອນໄຂື້ໃນການກໍານົດບູລິມະສິດ ສໍາລັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການອ້�ນໆ ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.

LANDSLIDE RISK MAPPING

ຄົວັາມສ່ຽງ = ສີ�ງອັນຕະລາຍ * ຄົວັາມອ່ອນໄຫວັ * ຈໍານວັນອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ (ຫລ້ “ການປະເຊີນ”)

ຄົວັາມສຽ່ງ = ສີ�ງອນັຕະລາຍ * ຈໍານວັນອງົປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມສຽ່ງ (ຫລ້ “ການປະເຊີນ”) * ຄົວັາມອອ່ນໄຫວັ / ຄົວັາມສາມາດ          
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Color Risk Level Recommended Action Level

Very high risk Urgent action - Very high risk condition with highest priority for reduction and contingency planning

High risk Immediate action - High risk condition with high priority for reduction & contingency planning

Moderate Prompt action - Moderate to high risk condition with risk addressed by reduction & contingency planning

Low Planned action - Risk condition sufficiently high to give consideration for further reduction & contingency planning

Very low Advisory in nature - Law Risk

No risk Advisory in nature - No Risk

ຮັບູ 6.2 ຄົວັາມສຽ່ງ ແລະ ການປະຕບິດັມາດຕາການຕາມລະດບັຂື້ອງສີທີີ�ແນະນໍາໃຫ້

6.1. ການກະກຽມ ແຜູ້ນທີີ� ເຂື້ດຄົວັາມສ່ຽງ ດີນເຈ້�້ອນ
ຮັູບ 6.3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນພີາບ ຂື້ອງ ຂື້ັ�ນຕອນການເຮັັດວັຽກຂື້ອງ ການປະເມີນຜູ້ົນຄົວັາມສ່ຽງ ຂື້ອງ ດິນເຈ້�ອນ ທີີ� ໄດ້ລວັມເອົາເຫດການ 
ການປ�ຽນແປງຂື້ອງດນິຟີາ້ອາກາດເຂື້ົ�ານຳ. ໃນຂື້ັ�ນຕອນດັ�ງກາ່ວັ, ຂື້້�ມນູຜູ້ນົທີີ�ໄດຮ້ັບັຈາກ ເຮັດັແຜູ້ນທີີ�ຄົວັາມອອ່ນໄຫວັ (ທີງັມ ີແລະ ບ້�ມກີານ
ປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ) ແມນ່ໄດ້ລວັມເຂົື້�າກນັກບັ ຄົວັາມສຽ່ງ (ອົງປະກອບຄົວັາມສຽ່ງ), ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍ. ເຂື້ດ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ຕ້ອງມີການລະບຸອົງປະກອບຕ່າງໆຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງ.  

ຮັູບ 6.3 ຂື້ັ�ນຕອນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໂດຍການໃຊ້ກ້ລະນີຈໍາລອງການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟີ້າອາກາດ

ອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນປະກອບມີຄົ້ດັ�ງນີ�,  ປະຊາກອນ, ຊັບສິນ, ຕ້ກອາຄົານທີີ�ສໍາຄົັນ, ລວັມທີັງຂື້ອງສາທີາລະນະ ເຊັ�ນ: ຖະຫນົນ
ຫົນທີາງ,  ຫລ້  ສິ�ງອ້�ນໆທີີ�ກໍານົດວັ່າມີຄົຸນຄົ່າ  ໃນຂື້ົງເຂື້ດໃດຫນ້�ງ  ແລະ ມີຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ຄົວັາມອັນຕະລາຍ. ສາມາດເອີ�ນສິ�ງເຫລົ�ານີ�ວັ່າເປັນ 
ຊັບສິນໄດ້.  ອົງປະກອບ ຂື້ອງຄົວັາມສ່ຽງ ຍັງມີລັກສະນະ ເປັນພີ້�ນທີີ� ແລະ ບ້�ເປັນພີ້�ນທີີ�, ເຊັ�ນ ຜູ້ົນກະທີົບຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ພີາໃຫ້ເກີດມີການ
ຫລູດຜູ້່ອນ ການເຄົ້�ອນໄຫວັທີາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີາະວັ່າ, ຫົນທີາງມີຄົວັາມເສຍຫາຍ ຫລ ້ຖ້ກຕັດຂື້າດບ້�ສາມາດເດີນທີາງໄດ້.  ລັກສະນະ
ຂື້ອງ ອົງປະກອບ ຄົວັາມສ່ຽງ (ເຊັ�ນ:  ຈໍານວັນຕ້ກອາຄົານ, ຜູູ້້ຄົົນ,  ໄລຍະທີາງ,  ມູນຄົ່າເສດຖະກິດ ເກີດຄົວັາມເສຍຫາຍ) ເຊີ�ງຍັງຕ້ອງໄດ້
ກໍານົດວັ່າມັນຈະຖ້ກນໍາສະເຫນີໃນຮັູບແບບໃດ. ອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວັ້ອີງຕາມ ສາຍພີົວັພີັນ
ກັບ ຄົວັາມອັນຕະລາຍຈາກດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຄົວັາມອ່ອນໄຫວັຕ້�ຄົວັາມສ່ຽງ.   ການພີົວັພີັນເຊີ�ງກັນ ແລະ ກັນໃນຂັື້�ນພີ້�ນທີີ�  ຂື້ອງ ບັນດາ
ອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ພີ້ີ�ນທີີ�  ທີີ�ເຄົີຍກໍານົດວັ່າເປັນເຂື້ດອັນຕະລາຍ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວັ້ໃນ GIS ໂດຍການທີັບຊ້ອນແຜູ້ນທີີ�  ແບບ
ງ່າຍດາຍ ໃສ່ແຜູ້ນທີີ� ເຂື້ດອ່ອນໄຫວັຕ້�ດີນເຈ້�ອນ, ພ້ີອມກັບແຜູ້ນທີີ� ອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ.  ເມ້�ອເຮັັດການຄົິດໄລ ່ແລະ ຄົໍານວັນ ໂດຍ GIS 
ແລ້ວັ, ອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ ຈະຖ້ກກໍານົດ ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການທີັບຊ້ອນແຜູ້ນທີີ�ນີ�.

ຄົວັາມບອບບາງສາມາດຈັດເຂົື້�າໃນຂົື້ງເຂື້ດ ທີາງກາຍຍະພີາບ, ສັງຄົົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ�ງແວັດລ້ອມ. ຕົວັຢູ່�າງ, ຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງ 
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົົວັເຮັ້ອນ ອາດຈະຂື້້�ນກັບເງ້�ອນໄຂື້ ຫລາຍດ້ານເຊັ�ນ: ອາຍຸ, ເພີດ, ແຫລ່ງລາຍຮັັບ, ແລະ ອ້�ນໆ, ທີີ�ວັິເຄົາະໂດຍການໃຊ້ສູດຄົິດ
ໄລ່ 2 ເຊີ�ງໄດ້ອະທີິບາຍໄວັ້ໃນພີາກທີີ� ຫົກ (6).  ອີງຕາມສູດຄົິໄລ່ດັ�ງດ່າວັ, ຄົວັາມບອບບາງ ໄດ້ຖ້ກປະເມີນ ເຊັ�ນດຽວັກັນກັບສາຍພີົວັພີັນ
ລະຫວັ່າງ ຄົວັາມອັນຕະລາຍຈາກດິນເຈ້�ອນ ຫລ້ ຄົວັາມຮັູນແຮັງຂື້ອງຄົວັາມອອ່ນໄຫວັ ແລະ ປະເພີດ ຂື້ອງ ອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ.  ການ
ປະເມີນຜົູ້ນຄົວັາມບອບບາງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ ທັີງຄົວັາມບອບບາງທີາງ ຄຸົນນະພີາບ ແລະ ປະລິມານ.  ຄົວັາມບອບບາງທີາງດ້ານປະລິມານ 
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ລວັມມ ີປັດໃຈດ້ານຄົວັາມອ່ອນແອ ທີີ�ສາມາດ ປະເມີນທີາງດ້ານປະລິມານໄດ ້ໃນແງ່ທີາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫລ ້ກາຍຍະພີາບ ເຊັ�ນ: ການສູນ
ເສຍທີາງດ້ານຜູ້ົນລະປູກ ຕ້�ແຮັັກຕາ.  ປັດໃຈເຫລົ�ານີ�ສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍນໍາ ໃຊ້ຂື້້�ມູນ ຄົວັາມສູນເສຍ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍ ທີີ�ເກັບກໍາ
ໄດ້ຈາກພີາກສ່ວັນລັດຖະບານ ໃນຂັື້�ນທີ້ອງຖີ�ນ  ຫລັງຈາກມີໄພີພີິບັດເກີດຂ້ື້�ນທີັນທີີ�ທີັນໃດ, ຫລ້  ຜູ້່ານການສໍາພີາດ ແລະ ເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນ
ສໍາຫລວັດ ໃນຊຸມຊົນທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບ.

ຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງຜູ້ົນຂື້ອງການວັິເຄົາະ ສໍາລັບ ເຄົ້�ອຂື້າຍຖະຫນົນ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງ ຄົົວັເຮັ້ອນ (ເກັບກໍາມາຈາກ ການສໍາຫລວັດຄົົວັ
ເຮັ້ອນ) ທີີ�ໄດ້ສໍາພີບັກັບ ເຂື້ດພີ້�ນທີີ� ສູງ ຫາ ສູງຫລາຍ ທີີ�ມີແນວັໂນ້ມຈະເກີດເຫດການດິນເຈ້�ອນ, ເຊີ�ງສະແດງໄວັ້ໃນຮັູບ s 6.4 and 6.5.

ຮັູບ 6.4 ຕົວັຢູ່�າງຜູ້ົນການວັິເຄົາະຄົວັາມສ່ຽງສໍາລັບເສັ�ນທີາງທີີ�ປະເຊີນກັບສີ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນ

ຮັູບ 6.5 ຕົວັຢູ່�າງຜູ້ົນການວັິເຄົາະຄົວັາມສ່ຽງສໍາລັບຄົົວັເຮັ້ອນທີີ�ບອບບາງທີີ�ປະເຊີນກັບສີ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນ (ແຫລ່ງຂື້້�ມູນ: ຜູູ້້ຂື້ຽນ)



7ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນສໍາລັບ
ການວັາງແຜູ້ນການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດ

Photo: Taunggyi - RBP Site, ASEAN DRR-CCA
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ພີາກທີີ III: ການວັາງແຜູ້ນ

ບາດກ້າວັຕ້�ໄປຫລັງຈາກໄດ້ສ້າງແຜູ້ນທີີຄົວັາມສ່ຽງແລ້ວັຕ້�ໄປແມ່ນການນໍາໃຊ້ແຜູ້ນທີີດັ�ງກ່າວັ
ເຂົື້�າໃນການປະຕິບັດວັຽກງານວັາງແຜູ້ນ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນຄົວັາມສ່ຽງ. ຜົູ້ນຂື້ອງ
ການວິັເຄົາະແຜູ້ນທີີຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນສາໍຄັົນຫລາຍສາໍລັບການສ້າງຍຸດທີະສາດ ແລະ ແຜູ້ນການ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂັື້�ນພີ້�ນຖານ ສໍາລັບບັນດາເຂື້ດເປ້�າໝາຍໃນຂື້ອບເຂື້ດອ່າງ
ໂຕ່ງຂື້ອງຕົ�ນນໍ�າ ແລະ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ຜູ້ົນການວັິເຄົາະຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເພີ້�ອກໍານົດຂື້ອບເຂື້ດ
ການວັາງແຜູ້ນ, ການອອກແບບ ແລະ ຮູັບແບບຂື້ອງມາດຕະການທີີ�ຈະນາໍໃຊ້ (ແບບໂຄົງສ້າງ 
ຫລ້ ບ້�ແມ່ນໂຄົງສ້າງຂື້ອງສິ�ງກ້�ສ້າງ).

ເອກະສານພີາກຕ້�ໄປອະທິີບາຍເຖິງການວັາງແຜູ້ນຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງ, ຂື້ອບເຂື້ດຂື້ະແໜັງ
ການ (ຕົວັຢູ່�າງ ໃນຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ) ແລະ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັິທີີການທີີ�ຄົໍາ
ນ້ງເຖິງຄົວັາມຕ້ອງການ ແລະ ຄົວັາມສາມາດທີີ�ແຕກຕ່າງກັນໃນຫລາຍລະດັບຂື້ອງລະບົບການ
ປ້ກຄົອງ.    

ການກໍານົດບູລິມະສິດຂື້ອງຄົາດໝາຍຜູ້ົນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຂື້ອງແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການເປັນ
ສິ�ງກໍານົດຂື້ອບເຂື້ດການວັາງແຜູ້ນ DRR ສໍາລັບເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງໃດໜ້ັ�ງ.  ບັນດາພີາກສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂື້້ອງທີີ�ເຂົື້�າຮັ່ວັມການວັາງແຜູ້ນວັຽກງານຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ຄົວັນກໍານດົ
ຂື້ະແໜັງການທີີ�ເປັນບູລິມະສິດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບພີ້�ນທີີ�ອ່າງໂຕ່ງ  ທີີ�ຈະເອົາເຂື້ົ�າໃນການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງ. ຄົາດໝາຍຜົູ້ນໄດ້ຮັັບຈາກການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງສາໍລັບແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການຈະ
ໄດ້ນາໍໃຊ້ເພ້ີ�ອສ້າງຍຸດທີະສາດການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະຂື້ະແໜັງ
ການ, ໂດຍປ້ກກະຕິປະກອບດ້ວັຍປະເດັນດັ�ງຕ້�ໄປນີ�:

• ●ວັິໄສທີັດ, ເປ້�າໝາຍ ຫລ້ ຈຸດປະສົງລວັມໄລຍະຍາວັຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ. 
• ●ແຜູ້ນດໍາເນີນງານທີີ�ອອກແບບສໍາລັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ຂື້ອງຂື້ະແໜັງການທີີ�

ກ່ຽວັຂື້້ອງ.
• ●ຍຸດທີະສາດການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜູ້ນການທີີ�ປະກອບດ້ວັຍໄລຍະການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ, 

ວັິທີີການໂດຍການສົ�ງເສີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄົວັາມສາມາດທີີ�ມີຢູູ່� (ເຊັ�ນ ຊັບພີະຍາກອນ
ມະນດຸ, ຮັາດແວັ ແລະ ຊອບແວັ, ແລະ ອ້�ນໆ), ທີດິທີາງຂື້ອງການນໍາໃຊຊ້ບັພີະຍາກອນ
ຢູ່�າງມີປະສິດທິີຜູ້ນົ ແລະ ປະສດິທິີຜູ້ນົ, ແລະ ແຜູ້ນການເພ້ີ�ອແກໄ້ຂື້ສິ�ງທ້ີາທີາຍທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ
ກັບລະດັບນະໂຍບາຍ.

ແຜູ້ນການປະເມີນຄົວັນຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາກ່ຽວັກັບການຕອບໂຕ້ກັບໄພີພິີບັດດິນເຈ້�ອນໂດຍ
ໃຊ້ມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກາໍຕ່າງໆເພ້ີ�ອເພີີ�ມຄົວັາມສາມາດ ແລະ ຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມບອບ
ບາງ. ມາດຕະການເຫລົ�ານັ�ນຄົວັນນໍາໄປສູ່ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດດິນເຈ້�ອນໃນ
ເຂື້ດອ່າງໂຕ່ງທີີ�ເປັນຈຸດສຸມ.  ຂື້ະບວັນການວັາງແຜູ້ນຈະຊ່ວັຍການກໍານົດຍຸດທີະສາດເພ້ີ�ອ
ແກ້ໄຂື້ບັນຫາສິ�ງທີີ�ຍັງບ້�ທີັນພີຽງພີ້  (ເປັນຕົ�ນແມ່ນການຂື້າດຊັບພີະຍາກອນ ແລະ ຄົວັາມ
ສາມາດ) ແລະ ວັິທີີການຕ່າງໆເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາຕ່າງໆທີີ�ເປັນຂື້້�ຈໍາກັດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ. 
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ຄົາດຄົະເນວັິໄສທີັດສໍາລັບຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ
ຕານ່າງຂື້ົວັທີາງທີີ�ປອດໄພີ ແລະ ທີົນທີານພີາຍໃນເມ້ອງຕວັງຢູ່ີ�

ການພີດັທີະນາຍດຸທີະສາດ DRR ກຽ່ວັກບັດນິເຈ້�ອນຂື້ອງຂື້ະແໜັງ
ການແມ່ນເລີ�ມຕົ�ນດ້ວັຍການກໍານົດວິັໄສທັີດຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ. 
ການສ້າງຍຸດທີະສາດດັ�ງກ່າວັ ການກໍານົດວິັໄສທັີດສາມາດເຮັັດໄດ້
ດ້ວັຍການຈັດກອງປະຊຸມທີີ�ມີຫລາຍຂື້ະແໜັງການ ແລະ ພີາກສ່ວັນ
ເຂົື້�າຮັວ່ັມ. ຜູູ້້ເຂົື້�າຮັວ່ັມປະຊມຸຄົວັນສນົທີະນາກຽ່ວັກບັສະພີາບຄົວັາມ
ທີົນທີານຂື້ອງລະບົບ ຫລ້ ໂຄົງສ້າງທີີ�ຕ້ອງການຢູ່າກໄດ້ເປັນຄົ້ແນວັ
ໃດ ເພ້ີ�ອຕ້ານກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ການກໍານົດວັິໄສທີັດຄົວັນ
ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ບູລິມະສິດຂື້ອງແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການ. ການ
ສະແດງຄົໍາຄົດິເຫນັໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງວັໄິສທີດັສາມາດຂື້ຽນເປນັປະໂຫຍດ
ຄົໍາເວັົ�າ, ຄົໍາຂື້ັວັນ ຫລ້ ຮັູບແຕ້ມ ຫລ້ ສາມາດຂື້ຽນໃນຮັູບແບບກາບ
ກອນ ຫລ້ ບົດເພີງ.

ຈດຸປະສງົ / ບລຸມິະສດິ
• ຫລຸດຜູ້່ອນການຂື້ົນສົ�ງແຈກຢູ່າຍຜູ້່ານລະບົບເສັ�ນທີາງເນ້�ອງ

ຈາກມີເຫດການດິນເຈ້�ອນ
• ເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ ແລະຫລຸດຜູ້່ອນອຸບັດເຫດທີາງຖະໜັົນທີີ� 

ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບດິນເຈ້�ອນ ແລະເອົາຜູູ້້ໃຊ້ຖະໜັົນແລະປະຊາຊົນ 
ທີີ�ຢູູ່�ໃກທ້ີາງເຂື້ົ� າຮັວ່ັມກດິຈະກໍາຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງ 

• ຄົາດຄົະເນ ແລະປະຕິບັດການລ່ວັງໜັ້າເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມ 
ສ່ຽງທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບດິນເຈ້�ອນໃນລະບົບເສັ�ນທີາງໃນ
ອະນາຄົົດ

ວັິໄສທີັດທີີ�ຂື້ຽນຂື້້�ນຈະເປັນຕົວັແທີນໃຫ້ແກ່ເປ້�າໝາຍທີີ�ແນໃສ່ຂື້ອງ
ຂື້ະແໜັງການໃດໜ້ັ�ງທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບວັຽກງານ DRR ສາໍລັບບັນຫາ 
ດິນເຈ້�ອນ (ສິ�ງທີີ�ຂື້ະແໜັງການດັ�ງກ່າວັຢູ່າກບັນລຸ) ເພ້ີ�ອໃຫ້ມີ�ຄົວັາມ
ທີົນທີານຕ້�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ,  ເພ້ີ�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜູ້ົນ
ໂດຍອີງໃສ່ຂື້ະບວັນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ.

ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງທີີ�ເຂົື້�າຮ່ັວັມໃນການກາໍນົດວິັໄສທັີດຄົວັນກາໍນົດ
ບູລິມະສິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂື້ອງນະໂຍບາຍຂື້ອງຂື້ະ  ແໜັງການພີວັກ
ເຂົື້າເພ້ີ�ອໃຫ້ທຸີກພີາກສ່ວັນຮັັບຊາບ. ຄົວັນພິີຈາລະນາຄົວັາມສ່ຽງຂື້ອງ
ແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການ (ຄົວັາມສົງໄສກ່ຽວັກັບສິ�ງອັນຕະລາຍ, ການ
ປະເຊີນ ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ) ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບທີຸກປະເພີດຄົວັາມ
ສ່ຽງທີີ�ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍອົງປະກອບ ລວັມທີັງຄົວັາມຕ້ອງການ
ໃນການພີັດທີະນາຄົວັາມສາມາດ ເພີ້�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຍຸດທີະສາດ.

7.1  ບາດກ້າວັຂື້ອງແຜູ້ນດໍາເນີນງານເພີ້�ອຮັັບ
ມ້ກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນເຂື້ດອ່າງ
ໂຕ່ງ

ໃນເມ້�ອເອົາແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນເຫລ້�ອມໃສ່ແຜູ້ນທີທີີີ�ມີ
ຂື້້�ມູນຂື້ອງຄົຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂື້ອງພີ້�ນທີີ�ດຽວັກັນກ້ຈະເຫັນທີຸກ
ອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ  ເຊິ�ງພີົວັພີັນກັບແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການ (ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນປະຊາກອນ, ທີີ�ພີັກອາໄສ,  ສິ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກທີີ�
ສໍາຄົັນ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, ຊີວັິດການເປັນຢູູ່�, ແລະ ອ້�ນໆ) ເຊິ�ງຄົວັນ
ນໍາໃຊ້ເປັນສິ�ງທີີ�ບົ�ງບອກໃຫ້ເຫັນບັນດາອົງປະກອບທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງທີີ�ມີ
ຢູູ່�ໃນພີ້�ນທີີ�ດຽວັກັນ ເຊິ�ງມີຄົວັາມສົງໄສ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ດິນເຈ້�ອນ
ແຕກຕ່າງກັນ (ເປັນຕົ�ນແມ່ນລະດັບຄົວັາມສ່ຽງສູງຫລາຍ, ລະດັບ
ສູງ,  ລະດັບປານກາງ,  ລະດັບຕໍ�າ).  ລະດັບຄົວັາມສ່ຽງສາມາດຖ້ກ
ກໍານົດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງອົງປະກອບຕ່າງໆ
ທີີ�ອາດປະເຊີນກັບຄົວັາມສ່ຽງ.  

7.2  ການຄົັດເລ້ອກມາດຕະການເພີ້�ອຫລຸດ
ຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ຫລ ້ດັດແກ້ຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນ

ໃນເວັລາຄົັດເລ້ອກມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ຫລ ້ດັດແກ້
ຄົວັາມສ່ຽງ  ພີາກສ່ວັນຕ່າງໆທີີ�ເຂົື້�າຮັ່ວັມການວັາງແຜູ້ນກ່ຽວັກັບ 
DRR ຂື້ອງແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການຄົວັນເອົາໃຈໃສ່ບັນດາມາດຕະການ 
ແລະ ຮັູບແບບການປະຕິບັດ ທີີ�ສາມາດຈັດ ຕັ�ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍຄົໍາ
ນ້ງເຖິງ ປະເດັນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຄົວັາມສາມາດ ຂື້ອງຊັບພີະຍາກອນ
ມະນຸດທີີ�ມີຢູູ່�,  ຮັອບວັຽນຂື້ອງໄລຍະການວັາງແຜູ້ນ, ແລະ ອ້�ນໆ. 
ຂື້ະບວັນ ການວັາງແຜູ້ນຄົວັນລວັມເອົາບັນດາຍຸດທີະສາດທີີ�ແນໃສ່
ແກ້ໄຂື້ບັນຫາຄົວັາມບ້�ພີຽງພີ້,  ເປັນຕົ�ນແມ່ນຄົວັາມຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ຊັບພີະຍາກອນເພີີ�ມ, ການຊຸກຍູ້ສົ�ງເສີມຄົວັາມສາມາດ, ແລະ ບັນດາ
ໜັ້າວັຽກທີີ�ຕ້ອງປະຕິບັດເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນດາຂື້້�ຈໍາກັດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ.

ທີາງເລ້ອກທີີ�ຕ້ອງພີິຈາລະນາໃນເວັລາແກ້ໄຂື້ບັນຫາຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນ ມີຄົ້ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.
• ●ຍອມຮັບັຢູູ່�ກັບຄົວັາມສ່ຽງ ເຊິ�ງໝາຍເຖິງໄດມ້ກີານກໍານົດເທົີ�າທີີ�

ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຮັູ້ວ່ັາຄົວັາມສ່ຽງນັ�ນໄດ້ຖ້ກກໍານົດຢູູ່�ໃນລະດັບ 
‘ຕໍ�າ’ ຫລ້ ‘ປານກາງ’.

• ●ຫລີກເວັັ�ນຄົວັາມສ່ຽງ ເຊິ�ງໝາຍເຖິງການປັບປຸງ ຫລ້ ປັບປ�ຽນ
ຮັູບແບບໃໝ່ໃນການພີັດທີະນາ.

• ●ຫລດຸຜູ່້ອນໄລຍະຄົວັາມຖີ�ການເກດີຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ ເຊິ�ງກຽ່ວັຂື້ອ້ງ
ກັບການໃຊ້ມາດຕະການເຮັັດໃຫ້ສິ�ງກ້�ສ້າງມີຄົວັາມທີົນທີານ
ໝັ�ນຄົົງ ເປັນຕົ�ນແມ່ນລະບົບທີ້�ປ�ອຍນໍ�າເສຍໃຕ້ດິນ, ການປັບ
ດນິຄົອ້ຍຊນັເພ້ີ�ອຄົວັບຄົມຸປດັໃຈທີີ�ສົ�ງຜູ້ນົຕ້�ດິນເຈ້�ອນ,ແລະອ້�ນ
ໆ.

• ●ຫລດຸຜູ້ອ່ນຜົູ້ນກະທົີບທີີ�ຕາມມາ ເຊິ�ງໂດຍທົີ�ວັໄປແມນ່ການຍົກ
ຍາ້ຍຄົວົັເຮັອ້ນ ຫລ ້ຜູູ້້ທີີ�ຢູູ່�ໃນເຂື້ດອນັຕະລາຍ ແລະ /ຫລ ້ພີ້�ນຖານ
ໂຄົງລ່າງໂດຍຍ້າຍໄປຢູູ່�ເຂື້ດທີີ�ຕັ�ງໃໝ່ ທີີ�ມີຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ ແລະ 
ປອດໄພີກວັ່າເກົ�າ.

• ໂອນຄົວັາມສ່ຽງໄປໃຫ້ພີາກສ່ວັນອ້�ນ ເຊິ�ງໂດຍທົີ�ວັໄປຕ້ອງມີ
ພີາກສ່ວັນອ້�ນມີສ່ວັນຮັັບຜູ້ິດຊອບ ຫລ້ ຮັັບເອົາໄປເປັນຄົວັາມ
ຮັັບຜູ້ິດຊອບເລີຍ.

ການອອກແບບແຜູ້ນງານຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໃນອະນາຄົົດຄົວັນ
ຄົຳນ້ງເຖິງປະເດັນຕ້�ໄປນີ�.
• ●ການວັາງແຜູ້ນການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນທີີ�ໃຫ້ມີຄົວັາມປອດໄພີ ຈາກ

ຄົວັາມສຽ່ງ ແລະ ການຕັ�ງຖິ�ນຖານ (ເພ້ີ�ອຫລດຸຜູ້ອ່ນລະດບັການ
ປະເຊີນກບັສິ�ງອນັຕະລາຍ ໂດຍການຈັດສນັຈຸດການຕັ�ງຖິ�ນຖານ 
ຫລ ້ການຍົກຍ້າຍບັນດາອົງປະກອບທີີ�ມຄີົວັາມບອບບາງຕ້�ຄົວັາມ
ສ່ຽງ).

• ●ໃຊ້ຊີວັິດຢູູ່�ກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.
• ໂອນຄົວັາມສ່ຽງໃຫ້ພີາກສ່ວັນອ້�ນ: ໂອນຜູ້ນົສະທ້ີອນຈາກຄົວັາມ

ສ່ຽງຈາກພີາກສ່ວັນໜ້ັ�ງ (ຈາກບຸກຄົົນ ຫລ້ ການ ຈັດຕັ�ງໃດ
ໜ້ັ�ງ) ໄປໃຫ້ອີກພີາກສ່ວັນທີີ�ສອງ (ຕົວັຢູ່�າງ ໂອນໃຫ້ບ້ລິສັດ
ປະກັນໄພີ).

ແຜູ້ນວັາດໃນຮູັບ 7 ຊີ�ໃຫ້ເຫັນຕົວັຢູ່�າງການວັາງແຜູ້ນ DRR ສາໍລັບ
ບັນຫາດິນເຈ້�ອນ ຫລ້  ການອອກແບບຮັູບການປະຕິບັດ.  ຕົວັຢູ່�າງ 
ແລະ ຄົໍາອະທີິບາຍສາມມາດຕາການອອກແບບການປະຕິບັດ ແລະ 
ອົງປະກອບຍ່ອຍທີີ�ໄດ້ນໍາສະເໜັີຢູູ່�ຕາຕະລາງ Table 4.1.
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56 GUIDELINES ON INTEGRATING CLIMATE CHANGE PROJECTION INTO LANDSLIDE RISK ASSESSMENTS AND MAPPING AT THE RIVER BASIN LEVEL

ຕາຕະລາງ 4.1 ມາດຕະການໂດຍທົີ�ວັໄປ ໂດຍມກີານຈດັປະເພີດກຽ່ວັກບັການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ (ແຫລງ່ຂື້້�ມນູ: ດດັປບັມາຈາກ
ບົດລາຍງານ UNISDR ເຊິ�ງເປັນຄົະນະວັິຊາການຊ່ຽວັຊານທີີ�ມາຈາກຫລາຍປະເທີດ ໂດຍມີການກໍານົດຕົວັຊີ�ວັັດ ແລະ ຄົໍາສັບວັິຊາການທີີ�
ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ, ເດ້ອນທີັນວັາ 2016).

ກະກຽມຄົວັາມພ້ີອມ ກະກຽມຄົວັາມພ້ີອມແມ່ນການພັີດທີະນາໃຫ້ມີຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ຄົວັາມສາມາດຂື້ອງພີາກສ່ວັນຕ່າງໆຂື້ອງລັດຖະບານ, 
ອົງກອນ ແລະ ພີາກສ່ວັນທີີ�ເຮັັດວັຽກການຕອບໂຕ້  ແລະ ຟີ້�ນຟີູ,  ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົົນເພ້ີ�ອໃຫ້ມີຄົວັາມ
ສາມາດຢູ່�າງມີປະສິດທິີຜົູ້ນໃນການຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜ້ັາ, ການຕອບໂຕ້, ແລະ ຄ້ົນຈາກຜົູ້ນກະທົີບໄພີພິີບັດທີີ�ເກີດຂື້້�ນ
ໃນອະນາຄົົດອັນໃຫ້  ທີີ�ມີຄົວັາມເປັນໄປໄດ້  ຫລ້  ໄພີພີບິັດທີີ�ກໍາລັງເກີດຢູູ່�.   ມາດຕະການຕ່າງໆສໍາລັບການກຽມ
ຄົວັາມພີ້ອມທີີ�ຖ້ກຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຢູູ່�ພີາຍໃນຂື້ອບເຂື້ດວັຽກງານການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ແນ
ໃສ່ສ້າງຄົວັາມສາມາດທີີ�ຈາໍເປັນເພ້ີ�ອໃຫ້ມີປະສິດທິີຜົູ້ນໃນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ສະພີາບສຸກເສີນ 
ແລະ ຫັນປ�ຽນຈາກສະພີາບການຕອບໂຕ້ໄປສູ່ໄລຍະຄົ້ນແບບຍ້ນຍົງ.  ການກຽມຄົວັາມພີ້ອມຄົວັາມອີງໃສ່ຂື້້�ມູນ
ຈາກການວັິເຄົາະໄພີພີິບັດດຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ ເຊ້�ອມໂຍງການລະບົບເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ.  ການສ້າງຄົວັາມພີ້ອມ
ປະກອບດ້ວັຍຫລາຍກິດຈະກາໍ ເປັນຕົ�ນແມ່ນການວັາງແຜູ້ນສາໍຮັອງ, ອຸປະກອນ ແລະ ການກະກຽມເຄົ້�ອງອຸປະໂພີກ 
ບ້ລິໂພີກ, ການຈັດແຈງວັຽກງານປະສານງານ, ການສ້�ສານເຜູ້ີຍແຜູ້່ຂື້້�ມູຸນໃຫ້ປະຊາຊົນຮັັບຮັູ້ກ່ຽວັກັບການຍົກຍ້າຍ
ສຸກເສີນ, ແລະ ການຝຶຶກອົບຮົັມ ແລະ ການເຮັັດວັຽກພີາກສະໜັາມທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການສ້າງຄົວັາມພ້ີອມ,  ກິດຈະກໍາ
ເຫລົ�ານີ�ຕ້ອງໄດ້ຮັັບການສະໜັັບສະໜັູນຈາກສະຖາບັນ ແລະ ການຈັດຕັ�ງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຄົວັາມສາມາດທີາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະ  ມີງົບປະມານເພີ້�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ.

ມາດຕະການຫລຸດ
ຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ

ມາດຕະການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນບັນດາກິດຈະກາໍທີີ�ຖ້ກຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ໂດຍແນໃສ່ຫລຸດຜູ່້ອນ ຫລ້ ຈາໍກັດ
ຜົູ້ນກະທົີບທີາງລົບຈາກເຫດການໄພີອັນຕະລາຍໃຫ້ໜ້ັອຍລົງ. ຜົູ້ນກະທົີບຈາກໄພີອັນຕະລາຍຈາກທໍີາມະຊາດ ລວັມ
ທີັງດິນເຈ້�ອນ ສ່ວັນຫລາຍແມ່ນບ້�ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢູ່�າງເຕັມສ່ວັນ, ແຕ່ວັ່າສີ �ງທີີ �ປະຕ ິບ ດັໄດ ້ແມ່ນການຫລຸດ
ຜູ້່ອນຄົວັາມຮັ້າຍແຮັງ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມເສຍຫາຍໃຫ້ໜັ້ອຍລົງ  ໂດຍການນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການ ແລະ 
ຍຸດທີະສາດ. ບັນດາມາດຕະການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງນີ�ອາດລວັມທັີງມາດຕະການສິ�ງກ້�ສ້າງ ຫລ້ ບ້�ແມ່ນສິ�ງກ້�ສ້າງ
ຂື້ອງລະບົບໂຄົງສ້າງຕ່າງໆ.
ມາດຕະການທີາງໂຄົງສ້າງ  ໝາຍເຖິງການກ້�ສ້າງທີາງວັັດຖຸເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ້່ອນ ຫລ້  ຫລີກເວັັ�ນຜູ້ົນກະທີົບຈາກສິ�ງ
ອັນຕະລາຍ ຫລ້ ນາໍໃຊ້ເຕັກນິກທີາງດ້ານວິັສະວັະກາໍ ຫລ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ້ີ�ອສົ�ງເສີມຄົວັາມທົີນທີານຕ້�ສິ�ງອັນຕະລາຍ 
ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຄົວັາມທີົນທີານ. ບັນດາມາດຕະການທີາງໂຄົງສ້າງເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດດິນເຈ້�ອນ
ລວັມມ ີການຮັັກສາໂຄົງສ້າງຂື້ອງລະບບົຕ່າງໆໂດຍການນາໍໃຊ້ວິັສາວັະກາໍ ເພ້ີ�ອເຮັັດໃຫ້ໜ້ັາຄົອ້ຍຂື້ອງດິນມຄີົວັາມ
ໝັ�ນຄົົງ, ການປັບປຸງຈຸດກ້�ສ້າງທີີ�ໃຊ້ດິນ ຫລ້ ຫີນດ້ວັຍການນໍາໃຊ້ຊີມັງ, ການນໍາໃຊ້ຫີນປະສົມກັບສິ�ງອ້�ນ, ການ
ຝຶັງເຂື້ັມໃສ່ໜັ້າຄົ້ອຍດິນ, ການປັບປຸງຄົອງລະບາຍນໍ�າເສຍເທີິງໜັ້າດິນ, ການຕິດຕັ�ງລະບົບລະບາຍນໍ�າເສຍໃຕ້ດິນ, 
ແລະ ອ້�ນໆ.
ມາດຕະການທີີ�ບ້�ແມ່ນໂຄົງສ້າງຂື້ອງສິ�ງກ້�ສ້າງ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້, ຮັູບແບບການປະຕິບັດ ຫລ ້ການອອກ
ຂື້້�ຕົກລົງ ຫລ້ ການເຫັນດີຮ່ັວັມກັນ ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຜົູ້ນກະທົີບຈາກໄພີພິີບັດ, ໂດຍສະເພີາະແມ່ນ
ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ, ການປຸກຈິດສໍານ້ກຂື້ອງປະຊາຊົນທົີ�ວັໄປ,  ແລະການຝຶຶກອົບຮັົມ ແລະ 
ລະບົບການສ້ກສາ. ມາດຕະການທີີ�ບ້�ແມ່ນໂຄົງສ້າງສາໍລັບການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດດິນເຈ້�ອນໂດຍທົີ�ວັໄປ
ປະກອບດ້ວັຍລະບຽບຫລກັການ, ຂື້້�ກາໍນົດໃນການວັາງແຜູ້ນ ການນາໍໃຊ້ທີີ�ດິນ, ແຜູ້ນງານການຕັ�ງຖິ�ນຖານ, ແລະ 
ອ້�ນໆ.

ການປ້ອງກັນ ການປ້ອງກັນແມ່ນບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ມາດຕະການເພີ້�ອຫລີກເວັັ�ນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ ຫລ້ ຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດທີີ�ຈະເກີດຂື້້�ນໃໝ່.  ແນວັຄົວັາມຄົິດກ່ຽວັກັບການປ້ອງກັນໄພີພີິບັດຈາກດິນເຈ້�ອນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຈຸດປະສົງທີີ�ຈະຫລີກເວັັ�ນຜູ້ົນກະທີົບໃນທີາງລົບຈາກເຫດການທີັງໝົດອັນຕະລາຍທີີ�ອາດເປັນໄປໄດ້. 
ການປ້ອງກັນແນໃສ່ຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ການປະເຊີນໃຫ້ຄົວັາມສ່ຽງຫລຸດລົງເຖິງລະດັບຕໍ�າທີີ�ຍອມຮັັບ
ໄດ້ ສາໍລັບໄພີພິີບັດດິນເຈ້�ອນ. ຕົວັຢູ່�າງ ການນາໍໃຊ້ລະບຽບການກ່ຽວັກັບການນາໍໃຊ້ທີີ�ດິນ ທີີ�ບ້�ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ
ຕັ�ງຖິ�ນຖານຢູູ່�ໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງສູງ  ແລະ ການອອກແບບອາຄົານ ຫລ້  ເຄົ້ອຂື້່າຍຖະໜັົນເພີ້�ອຮັັບປະກັນໃຫ້
ສິ�ງປຸກສ້າງງເຫລົ�ານັ�ນ ສາມາດດໍາເນີນງານຕ້�ໄປໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່ັາຈະມີໄພີພິີບັດເກີດຂື້້�ນກ້ຕາມ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ
ຍັງລວັມມີບັນດາມາດຕະການທີີ�ປະຕິບັດໄດ້ບັດໃນໄລຍະເຫດການດິນເຈ້�ອນພີວັມເກີດຢູູ່�  ຫລ້ ຫລັງຈາກສິ�ນສຸດ
ເຫດການ ລວັມທັີງມາດຕະການປະຕິບັດຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍທີີ�ຈະເກີດຕາມມາ ຫລ້ ຜົູ້ນກະທົີບ
ທີີ�ຕາມມາ.

ກ ານຫລ ີ ກ ເວັັ �ນ
ຄົວັາມສ່ຽງ

ການຫລີກເວັັ�ນຄົວັາມສ່ຽງໝາຍເຖິງການປ້ກປ້ອງບັນດາອົງປະກອບຂື້ອງການປະເຊີນໃນໄລຍະເຫດການດິນເຈ້�ອນ
ທີີ�ອາດຈະເກີດຂື້້�ນ.  ຕົວັຢູ່�າງ ການວັາງແຜູ້ນທີີ�ເພີີ�ມຄົວັາມປອດໄພີ ແລະ/ຫລ້  ການຍົກຍ້າຍທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງສິ�ງອໍານວັຍ
ຄົວັາມສະດວັກ ແລະ ທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງຊຸມຊົນໄປຢູູ່�ເຂື້ດທີີ�ປອດໄພີກວັ່າ,  ການຕິດຕັ�ງອຸປະກອນການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ
ໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ,  ການຕິດຕາມການປ�ຽນແປງຂື້ອງເຂື້ດທີີ�ມີດິນເຈ້�ອນ,  ແລະ ລະບົບເຕ້ອນໄພີ
ສໍາລັບເຫດການອັນຕະລາຍທີີ�ອາດເກີດຂື້້�ນ.
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ການໂອນຄົວັາມ
ສ່ຽງໃຫ້ພີາກສ່ວັນ
ອ້�ນ

ການໂອນຄົວັາມສ່ຽງໃຫ້ພີາກສ່ວັນອ້�ນ ໝາຍເຖິງຂື້ະບວັນການທີີ�ເປັນຮັູບການ ຫລ້ ບ້�ເປັນຮັູບການໃນການໂອນ
ເອົາຜົູ້ນກະທົີບທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບດ້ານການເງິນທີີ�ເກີດຈາກຄົວັາມສ່ຽງສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງໄປໃຫ້ພີາກສ່ວັນອ້�ນຮັັບຜິູ້ດຊອບ 
ໂດຍທີີ�ຄົົວັເຮັ້ອນ, ຊຸມຊົນ,  ວັິສາຫະກິດ ຫລ້   ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຂື້ອງລັດ ຈະໄດ້ຮັັບຊັບພີະຍາກອນຈາກພີາກສ່ວັນອ້�ນ 
ພີາຍຫລັງທີີ�ສິ�ນສຸດເຫດການໄພີພີິບັດໃດໜັ້�ງໂດຍເປັນການແລກປ�ຽນກັບການສະໜັອງ ຫລ ້ການທີົດແທີນແບບ
ຕ້�ເນ້�ອງທີາງສັງຄົົມ ຫລ້ ທີາງການເງິນທີີ�ເປັນການຊ່ວັຍເຫລ້ອໃຫ້ແກ່ພີາກສ່ວັນດັ�ງກ່າວັ.

ບ້ລິສັດປະກັນໄພີແມ່ນເລ້�ອງທີີ�ຮັູ້ດີໃນຮັູບການຖ່າຍໂອນຄົວັາມສ່ຽງ,  ໂດຍທີີ�ການຄົໍ�າປະກັນຄົວັາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັັບ
ການສະ    ໜັອງຈາກຜູູ້້ໃຫ້ປະກັນໄພີ ໂດຍເປັນການແລກປ�ຽນເອົາຜູ້ົນປະໂຫຍດໃນຮັູບແບບຄົ່າປະກັນໄພີແບບ
ຕ້�ເນ້�ອງທີີ�ຈ່າຍໃຫ້ຜູູ້້ປະກັນໄພີດັ�ງກ່າວັ.  ການຖ່າຍໂອນຄົວັາມສ່ຽງສາມາດເກີດຂື້້�ນແບບບ້�ເປັນຮັູບການຢູູ່�ພີາຍ
ຄົອບຄົົວັ ແລະ ເຄົ້ອຂື້່າຍຊຸມຊົນໃນເວັລາທີີ�ມີຄົວັາມຄົາດຫວັັງຕ້�ກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍການຕອບສະໜັອງດ້ວັຍການ
ໃຫ້ລາງວັັນຕອບຍແທີນ ຫລ້ ການໃຫ້ສິນເຊ້�ອຕະຫລອດເຖິງຮູັບແບບທີີ�ເປັນທີາງການ ໂດຍມີພີາກສ່ວັນລັດຖະບານ, 
ຜູູ້້ໃຫ້ປະກັນໄພີ ແລະ ບັນດາທີະນາຄົານ ທີີ�ຮັ່ວັມມ້ຫລາຍຝຶ�າຍ ແລະ ບັນດາພີາກສ່ວັນທີີ�ຮັັບຜູ້ິດຊອບຄົວັາມສ່ຽງ
ໃນຂື້ອບເຂື້ດກວ້ັາງຂື້ວັາງ ຫລ້ ຂື້ະໜັາດໃຫຍ່ ທີີ�ສ້າງຕັ�ງໃຫ້ມີກົນໄກໃນການຊ່ວັຍເຫລ້ອເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບນັຫາຄົວັາມ
ສູນເສຍຈາກເຫດການໄພີພິີບັດທີີ�ຮ້ັາຍແຮັງ. ກົນໄກເຫລົ�ານີ�ລວັມມີສັນຍາການປະກັນໄພີ ແລະ ການປະກັນໄພີຄ້ົນ
ໃໝ່,  ການປະກັນໄພີກ່ຽວັກັບໄພີພີບິັດທີີ�ຮັ້າຍແຮັງ,  ການໃຫ້ທີ້ນແບບສິນເຊ້�ອສໍາຮັອງ ແລະ ການສະໜັອງກອງ
ທ້ີນເພ້ີ�ອສ້າງໃຫ້ເປັນຄັົງແຮັ. ຄ່ົາໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຈະລວັມຢູູ່�ໃນຄ່ົາປະກັນໄພີ, ການປະກອບສ່ວັນຂື້ອງຜູູ້້ລົງທ້ີນ, ອັດຕາ
ດອກເບັ�ຍ ແລະ ເງິນຝຶາກປະຫຍັດທີີ�ຜູ້່ານມາ.

7.2.1. ການດຳລ ງົຊ ວີັ ດິຢູ່ ູ�ກ ບັຄົວັາມສຽ່ງ

ວັິທີີທົີ�ວັໄປໃນການໃຊ້ຊີວັິດຢູູ່�ກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນແມ່ນການ
ສ້າງສະພີາບແວັດລ້ອມທີີ�ມີຄົວັາມປອດໄພີໂດຍການໃຊ້ມາດຕາການ
ສ້າງ ຄົວັາມພີ້ອມ ແລະ ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ສົ�ງເສີມຄົວັາມ
ສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ເຫດການດິນເຈ້�ອນ.
ການຕອບໂຕ້ດ້ວັຍການເຕ້ອນໄພີດິນເຈ້�ອນລ່ວັງໜັ້າ
ການຕອບໂຕ້ໂດຍທົີ�ວັໄປແມ່ນການສະໜັອງການບ້ລິການ ແລະ ການ
ຊ່ວັຍເຫລ້ອຈາກພີາກລັດໃນໄລຍະພີວັມເກີດເຫດການ ຫລ້  ຫລັງ 
ເກີດເຫດການໄພີພິີບັດເພ້ີ�ອຮັັກສາຊີວິັດ, ຫລຸດຜູ່້ອນຜົູ້ນກະທົີບຕ້�ສະ
ຂື້ະພີາບ, ຮັັບປະກັນຄົວັາມປອດໄພີຂື້ອງປະຊົນ ແລະ ຕອບສະ ໜັອງ
ຄົວັາມຕ້ອງການໃນການຊ່ວັຍເຫລ້ອຂື້ັ�ນພີ້�ນຖານ.
ການຕອບໂຕ້ແມ່ນຈໍາເປັນ

 • ●ໃນເມ້�ອຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງໄດ້ຮັັບສັນຍານເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜ້ັາ
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ� ເຫດການດິນເຈ້�ອນຈະກ້າວັສູ ່ຂັື້�ນ
ອັນຕະລາຍ ຫລ້ ເກີນຂື້ັ�ນອັນຕະລາຍແລ້ວັ, ຫລ້

 • ●ພີາຍຫລັງທີີ�ສັງເກດເຫັນອາການເບ້�ອງຕົ�ນທີີ�ຈະເກີດດິນເຈ້�ອນ. 
ສອງປະກົດການນີ�ອາດເກີດຂື້້�ນໃນເວັລາດຽວັກັນ.

ການຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າແມ່ນກິດຈະກໍາແບບເປັນຊຸດກ່ຽວັຂື້້ອງກັບ
ການສ້າງຄົວັາມພ້ີອມ, ລະບົບ ແລະ ຂື້ະບວັນການທີີ�ຊ່ວັຍໃຫ້ບຸກຄົົນ, 
ຊຸມຊົນ, ພີາກສ່ວັນລັດຖະບານ, ພີາກສ່ວັນທຸີລະກິດ ແລະ ພີາກສ່ວັນ
ອ້�ນເພ້ີ�ອໃຫ້ມີຄົວັາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການຢູ່�າງທັີນເວັລາ ໃນ
ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດລ່ວັງໜັ້າກ່ອນທີີ�ເຫດການ
ອັນຕະລາຍຈະເກີດຂື້້�ນ.  ການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າອາດຖ້ກກໍານົດວັ່າ
ມັນແມ່ນລະບົບເຊ້�ອມສານຂື້ອງການຕິດຕາມສິ�ງອັນຕະລາຍ, ການ
ຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ  ແລະ ການກະຕວັງ ແລະ ການສ້�ສານເຜູ້ີຍແຜູ້່
ຂື້້�ມູນ ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ.
ລະບົບເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າຄົວັນເປັນລັກສະນະ “ຄົົນສູ່ຄົົນ“ ແລະ ເອົາ
ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ,  ໝາຍຄົວັາມວັ່າລະບົບດັ�ງກ່າວັຕ້ອງເຊ້�ອມ
ສານວັຽກງານປະຕິບັດຈາກລະດັບການເຕ້ອນໄພີຈົນເຖິງລະດັບການ
ປະຕິບັດມາດຕະການທີີ�ແນໃສ່ຂື້ະຫຍາຍວັຽກງານການຊ່ວັຍເຫລ້ອ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເພີ້�ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຕີຄົວັາມໝາຍຂື້ອງຂື້້�ມູນ
ການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ  ແລະ ປະຕິ  ບັດຕົນຢູ່�າງມີປະສິດທີິພີາບ. 
ລະບົບເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າຄົວັນຄົໍານ້ງເຖິງຄົວັາມຕ້ອງການທີັງໝົດ
ຂື້ອງຊຸມຊົນໂດຍບ້�ໃຫ້ປະປ�ອຍປະຊາຊົນຜູູ້້ໃດ. ອົງປະກອບ 4 ດ້ານ

ທີີ�ພົີວັພັີນເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນ (ການຕິດຕາມສິ�ງອັນຕະລາຍ ແລະ ການ
ຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ, ການກະຕວັງ, ການສ້�ສານເຜູ້ີຍແຜູ້່ຂື້້�ມູນ ແລະ 
ການຕອບໂຕ້) ຕ້ອງມີການປະສານງານຫລາຍຝຶ�າຍພີາຍໃນຂື້ະແໜັງ
ການດຽວັ ແລະ ລະຫວັ່າງຫລາຍຂື້ະແໜັງການ ເພີ້�ອເຮັັດໃຫ້ລະບົບ
ເຮັັດວັຽກມີປະສິດທິີພີາບ ແລະ ມີກົນໄກການຮັັບຄົວັາມຄິົດເຫັນເພ້ີ�ອ
ປັບປຸງຢູ່�າງຕ້�ເນ້�ອງ.  ການຂື້າດວັຽກປະສານງານ ຫລ້  ການຂື້າດ
ອົງປະກອບໃດໜ້ັ�ງໃນຈໍານວັນ 4 ອົງປະກອບດັ�ງກ່າວັກ້ຈະພີາໃຫ້
ເກີດຄົວັາມຫລົ�ມເຫລວັຕ້�ລະບົບທີັງໝົດ.  ຂື້ອບເຂື້ດການເຕ້ອນໄພີ
ແມ່ນອີງໃສ່ລິມານນໍ�າຝຶ້ນ ແລະ ປະລິມານການໄຫລຂື້ອງນໍ�າ  ທີີ�ໄດ້
ບັນທ້ີກສະເພີາະໄວ້ັແຕ່ລະເຂື້ດ ຫລ້ ທ້ີອງຖິ�ນ. ການສ້າງໃຫ້ມີຂື້ອບເຂື້ດ
ກໍານົດຂື້ອງປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ເປັນການເຕ້ອນໄພີ ທີີ�ພີົວັພີັນກັບດິນ
ເຈ້�ອນແມ່ນໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນໃນພີ້�ນທີີ�ສະເພີາະ ແລະ ອີງໃສ່ມາດຕະ
ການຕ່າງ  ໆເພ້ີ�ອປະຕິບັດໃນໄລຍະສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງ, ຕົວັຢູ່�າງປະລິມານ
ນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ໄດ້ສະສົມໄລຍະ 24 ຊົ�ວັໂມງ ຫລ ້ໄລຍະ 3 ມ້� ຫລ ້7 ມ້�.  
ການເຕ້ອນໄພີມີ  3 ໄລຍະຄົ້:  ການເຕ້ອນໃຫ້ຊຸມຊົນຮັັບຮັູ້,  ການ
ກະກຽມເພ້ີ�ອຍົກຍ້າຍອອກໄປເຂື້ດທີີ�ປອດໄພີກວ່ັາແລະ ການດໍາເນີນ
ການຍົກຍ້າຍໄປສູ່ເຂື້ດທີີ�ປອດໄພີທີີ�ໄດ້ມີການກໍານົດໄວ້ັກ່ອນແລ້ວັ. 
ການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າຍັງຈະມີຜູ້ົນນໍາໃຊ້ຈົນກວັ່າຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັັບ
ຂື້້�ມູນຈາກເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຝຶ�າຍຕ່າງໆ ໂດຍທີີ�ຮັູ້ວັ່າໄພີອັນຕະລາຍທີີ�ອາດ
ເກີດຂື້້�ນໃນຕ້�ໜັ້າໄດ້ຜູ້່ານກາຍໄປແລ້ວັ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ
ສາມາດກັບຄົ້ນສູ່ຖິ�ນຖານ ແລະ ເຮັ້ອນຊານຂື້ອງເຂື້ົາເຈົ�າ.

ຕົວັຢູ່�າງ ລະດັບນໍ�າຝ້ຶນສູງສຸດທີີ�ເປັນສັນຍາເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜ້ັາຄ້ົດັ�ງລຸ່ມ
ນີ�.

“ໃຫ້ສັນຍານເຕ້ອນ”  - ຕົວັຢູ່�າງ ລະດັບນ�ຳຝຶນ້ສງູສດຸທີີ�ເປນັສນັຍາ
ເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າຄົ້ດັ�ງລຸ່ມນີ�.

“ກຽມພີ້ອມຍົກຍ້າຍອອກ”    - ນ�ຳຝຶ້ນ100 ມມ ພີາຍໃນ 24 
ຊົ�ວັໂມງ: ກຽມຍົກຍ້າຍໄປຈຸດປອດໄພີ.

“ຍົກຍ້າຍອອກ”  - ນ�ຳຝຶ້ນ 200 ມມ ພີາຍໃນ 24 ຊົ�ວັໂມງ: ຍົກ
ຍ້າຍໄປຈຸດປອດໄພີ. 
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ອາຄົານຕ່າງໆ, ເສັ�ນທີາງ, ສິ�ງກ້�ສ້າງຂື້ອງສິ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກຕ່າງໆ ແລະ ພີ້�ນດິນມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າສໍາ
ລັບດິນເຈ້�ອນ. ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນຄົວັນມີສະຕິຕ້�ນຕົວັໃນໄລຍະເຫດການຝຶ້ນຕົກໜັັກ ເພີ້�ອຊອກຮັູ້ອາການເຫລົ�ານີ� ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ�າໜັ້າທີີ�
ຊາບ. ຕາຕະລາງ 4.2 ມີຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງອາການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ.

ຕາຕະລາງ 4.2 ຕົວັຢູ່�າງອາການເຕ້ອນໄພີດິນເຈ້�ອນເບ້�ອງຕົ�ນ ແລະ ຕົວັຊີ�ວັັດການຕອບໂຕ ້

ຕົວັຢູ່�າງ ຕົວັຊີ�ວັັດການຕອບໂຕ້
ມີຮັອຍແຕກແຫງຫລາຍຈຸດຢູູ່�ຝຶາ
ເຮ້ັອນ ແລະ ຮັອຍແຕກ ຂື້ະຫຍາຍ
ຕົວັອອກໄວັວັາ 

 
(ໝາຍເຫດ: ຂື້້ຄົໍາແນະນໍາເພີີ�ມຈາກພີາກສ່ວັນວັິຊາການຂື້ອງລັດເພີ້�ອປະຕິບັດຕ້�ໄປ)

ຮັອຍແຕກແຫງຢູູ່�ໜັ້າດິນ
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ຕົວັຢູ່�າງ ຕົວັຊີ�ວັັດການຕອບໂຕ້
ຮັອຍແຕກແຫງຢູູ່�ພ້ີ�ນເຮັອ້ນ ແລະ 
ຮັອຍແຕກ ຂື້ະຫຍາຍຕົວັອອກໄວັ
ວັາ

ດິນແຕກແຫງກະທີັນຫັນຢູູ່�ໜັ້າ
ດິນ ຫລ້ ໜ້ັາທີາງ ແລະ/ຫລ້ ໜ້ັາ
ດິນຫຍຸບຕົວັ 

ມີນໍ�າໄຫລຫລາຍຂ້ື້�ນກະທີັນຫັນ
ຢູູ່�ຈຸດທີີ�ເຄົີຍມີນໍ�າ, ມີນໍ�າອອກບ້�
ໃໝ,່ ຫລ ້ນໍ�າອອກບ້�ໃນຈຸດເດີມ
ຫາຍໄປ
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ມາດຕາການກຽມພີອ້ມ ແລະຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງດນິເຈ້�ອນ

ການກຽມຄົວັາມພີ້ອມແລະຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນການສ້າງຄົວັາມຮັູ້ແລະຄົວັາມສາມາດເພ້ີ�ອຄົາດຄົະເນລ່ວັງໜັ້າ,  ຕອບໂຕ້  ແລະຟີ້�ນຟີູ 
ຄົ້ນຈາກຜູ້ົນກະທີົບເຫດການ ຫລ້ ສະພີາບການໄພີພີິບັດທີີ�ມີຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດ, ຫລ້ ເກີດຂື້້�ນແລ້ວັ ຢູ່�າງມີສິດທີິຜູ້ົນ.

ມາດຕາການກຽມຄົວັາມພີ້ອມຕ້�ດິນເຈ້�ອນມີຄົ້ດັ�ງລຸ່ມນີ�..

 • ຕັ�ງປ້າຍຂື້້�ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນທີົ�ວັໄປຮັູ້ຢູູ່�ຈຸດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຫີນເຈ້�ອນ.
 • ສ້າງເສັ�ນທີາງເວັັ�ນແລະເຊ້�ອມຕ້�ໃສ່ຊ່ວັງທີາງທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນຈ້�ອນ.
 • ສ້າງແຜູ້ນການກຽມຄົວັາມພີ້ອມລະດັບຊຸມຊົນ. 
 • ກໍານົດຈຸດປອດໄພີທີີ�ຈະຍົກຍ້າຍໄປຢູູ່�ຊົ�ວັຄົາວັ ແລະ ກຽມແຜູ້ນການຍົກຍ້າຍ.
 • ຝຶຶກຈໍາລອງເຫດການໃຫ້ມີຄົວັາມພີ້ອມໃນຊຸມຊົນ, ແຈ້ງເຕ້ອນໄພີຈໍາລອງ, ອ້�ນໆ.
 • ຝຶຶກອົບຮັົມການກຽມຄົວັາມພີ້ອມ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາສ້າງຄົວັາມສາມາດ. 
 • ສະໜັອງເຄົ້�ອງມ້ເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜ້ັາເພ້ີ�ອຕິດຕາມສະພີາບບ້�ໝັ�ນຄົົງຂື້ອງດິນຄ້ົອຍຊັນ, ຝຶາເຮ້ັອນ, ອ້�ນ  ໆໃນເຂື້ດອັນຕະລາຍ ແລະ ທົີດລອງ 

ລະບົບສັນຍານເຕ້ອນໄພີ (ເບີ�ງໃນ ຕາຕະລາງ 4.3).

ຕາຕະລາງ 4.3   ອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄົ້�ອນເໜັັງ ແລະ ຮັອຍແຕກຂື້ອງຝຶາເຮັ້ອນ

ຊ້�ອຸປະກອນ ຈຸດປະສົງ ຕົວັຢູ່�າງ

ອຸປະກອນວັັດແທີກຮັອຍ ແຕກຂື້ອງຝຶາ
ເຮັ້ອນ

ສາມາດຕິດຕັ�ງອຸປະກອນແບບງ່າຍດາຍ
ວັັດແທີກການຂື້ະຫຍາຍຂື້ອງຮັອຍແຕກຢູູ່�
ຝຶາເຮັ້ອນ

ເຄົ້�ອງວັັດແທີກຕິດຕາມການ ເຄົ້�ອນເໜັັງ
ຂື້ອງໜັ້າຄົ້ອຍທີີ� ມີຄົວັາມສ່ຽງ

ປ້ກກະຕິຈະຕດຕັ�ງເຄົ້�ອງຕິດຕາມ ການ 
ເຄົ້�ອນເໜັັງຂື້ອງໜັ້າຄົ້ອຍ ໃສ່ໜັ້າຄົ້ອຍທີີ�ມີ
ຄົວັາມສຽ່ງ

ມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ

ໂດຍທີົ�ວັໄປຄົຳນິຍາມຂື້ອງມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນໝາຍເຖິງການຫລຸດຜູ້່ອນ ແລະ ການຈຳກັດສິ�ງອັນຕະລາຍໃດໜັ້�ງ ແລະ 
ຜູ້ນົກະທົີບທີີ�ກຽ່ວັຂ້ື້ອງກບັໄພີພິີບດັໃຫ້ຫລດຸໜ້ັອຍລງົ. ມາດຕະການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງເພ້ີ�ອຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງໄພີພິີບດັຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ 
ອາດປະກອບດ້ວັຍ:

 • ມາດຕາການດ້ານໂຄົງສ້າງ / ວັິສາວັະກໍາ, ເຊັ�ນມາດຕາການດ້ານທີ້ລະນີສາດ, ການປູກພີ້ດກັນເຈ້�ອນ, ມາດຕາການສີ�ງປຸກສ້າງ,ອ້�ນໆ.
 • ມາດຕາການບ້�ແມ່ນໂຄົງສ້າງ   ເຊັ�ນການວັາງແຜູ້ນການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ,  ການຕັ�ງຖີນຖານ, ການສ້າງຄົວັາມສາມາດ, ການປຸກຈິດສໍານ້ກ, 

ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມຮັູ້, ກົນໄກຖ່າຍໂອນຄົວັາມສ່ຽງ, ອ້�ນໆ.

ເຕັກໂນໂລຢູ່ີ ແລະ ທີາງເລ້ອກທີີ�ມັກນໍາໃຊ້ໃນການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນມີຢູູ່�ໃນຕາຕະລາງ 4.4.
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ຕາຕະລາງ 4.4 ທີາງເລ້ອກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢູ່ີດ້ານໂຄົງສ້າງສີ�ງກ້�ສ້າງເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ

ຈຸດປະສົງ ມາດຕາການດ້ານໂຄົງສ້າງ / ວັິສາວັະກອນ

ການປອ້ງກນັ ແລະ ການ
ສ້າງຄົວັາມໝັ�ນຄົົງໃຫ້
ໜັ້າຄົ້ອຍ

• ການສາ້ງເປນັຊັ� ນພີກັດນິ
• ສາ້ງກນົໄກຄົວັາມໝັ� ນຄົງົໃຫດ້ນິ
• ລະບາຍນໍ�າໜັາ້ຄົອ້ຍ
• ຕານາ່ງກອ້ນຫີນໃສໜ່ັາ້ຄົອ້ຍ

ສ້າງຄົວັາມໝັ�ນຄົົງໃຫ້
ໜັ້າຄົ້ອຍ

• ໃຊ້ນ່າງກ້ອນຫີນກ້�ໜັ້າຄົ້ອຍ
• ໃສ່ຫລັກຝຶັງດິນ
• ໃຊ້ກ້ອນຫີນໃຫຍ່ຝຶັງຕີນຄົ້ອຍ
• ເຮັັດໜັ້າຄົ້ອຍດ້ວັຍດິນປະສົມທີໍາມະຊາດ
• ສ້າງແນວັປ້ອງກັນດ້ວັຍຫີນ

ຮັ່ອງປ�ອຍນໍ�າຄົ້າງ ຈາກ
ໜັ້າຄົ້ອຍ ແລະ ໃຕ້ໜັ້າ
ຄົ້ອຍ

ການປ�ອຍນໍ�າຈາກໜ້ັາຄົ້ອຍສາມາດຫລຸດຜູ່້ອນ
ປະລິມານນໍ�າ ອັ�ງຢູູ່�ໃຕ້ໜັ້າຄົ້ອຍ ແລະ ອາການນໍ�າ
ອີ�ມຕົວັ ສາມາດຄົວັບຄຸົມນໍ�າໃຕ້ໜັ້າຄົ້ອຍບ້�ໃຫ້
ເພີີ�ມຂື້້�ນສູ່ຈຸດອັນຕະລາຍດ້ວັຍການປະຕິບັດດັ�ງນີ�:

• ປ�ອຍນໍ�າພີ້�ນໜັ້າຄົ້ອຍ
• ເຈາະຈຸດຍ່ອຍທີາງຂື້ວັາງເພີ້�ອລະບາຍນໍ�າ
• ເຮັັດບ້�ພີັກນໍ�າປ�ອຍ
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ຈຸດປະສົງ ມາດຕາການດ້ານໂຄົງສ້າງ / ວັິສາວັະກອນ
ໃຊ້ຫລາຍວັິ ທີີການ 
ປະສົມກັນ

ການລວັມຫລາຍວັິທີີການເຂື້ົ�າກັນ:

• ຕານ່າງຄົອນກຣູີດຄົໍ�າກັບໜັ້າຄົ້ອຍທີີ�ຝຶັງເຂື້ັມ
• ສ້າງຮັ່ອງລະບາຍນໍ�າອອກໜັ້າຄົ້ອຍ
• ຮັ່ອງລະບາຍນໍ�າພີ້�ນທີາງນອນ
• ເຮັັດໜັ້າຄົ້ອຍດ້ວັຍນ່າງກ້ອນຫີນ 

ການສ້າງຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ
ໃຫ້ໜັ້າຄົ້ອຍໃນ ເຂື້ດ
ຫີນເຈ້�ອນ

• ສ້າງແນວັກັ�ນດ້ວັຍຫີນ
• ເຮັັດອຸບມຸງ
• ເຮັັດຮັົ�ວັປ້ອງກັນ / ແນວັກັ�ນ
• ສ້າງແນວັກໍາບັງຫີນເຈ້�ອນ 

ສາ້ງແນວັປ້ອງກນັ ແບບ
ທີໍາມະຊາດ

ການປູກພີ້ດແລະຕົ�ນໄມ້ (ເຕັກໂນໂລຢູ່ີໃຊ້ດິນໜັ້າ
ຄົ້ອຍ ຜູ້ະລິດກະສິກໍາ – SALT)

ການປະສົມໂຄົງສ້າງ 
ການກ້�ສ້າງ ແລະ ການ
ປູກພີ້ດ  ເຂື້ົ�າກັນ

ຕົວັຢູ່�າງ  ການລະບາຍນໍ�າໜັ້າຄົ້ອຍ, ການເຮັັດຂັື້�ນ
ພີັກ, ໃສ່ນ່າງຫີນ ແລະ ໂຄົງສ້າງຕ່າງໆ.
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ເງ້�ອນການຄົັດເລ້ອກມາດຕາການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນທີີ�ເໝາະສົມ

ການຮັັບຮັອງເອົາມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ເໝາະສົມທີີ�ສຸດ ຄົວັນອີງໃສ່ປັດໃຈດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.

 • ●ປັດໃຈທີີ�ກໍານົດລະດັບ ແລະ ຄົວັາມສົງໄສຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍໃດໜ້ັ�ງໃນດ້ານປະເພີດ, ອັດຕາການເກີດ,  ຄົວັາມເລິກແລະ ການເຄົ້�ອນ
ເໜັັງຂື້ອງດິນ ຫລ້ ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ທີີ�ຈະເກີດດິນເຈ້�ອນ.

 • ●ປດັໃຈທີີ�ມີຜູ້ນົກະທົີບຕ້�ການກາໍນົດປະລິມານ ແລະ ຄຸົນລັກສະນະຂື້ອງສິ�ງອັນຕະລາຍເປນັຕົ�ນແມນ່ອົງປະກອບທີີ�ມຄີົວັາມບອບບາງຢູູ່�ໃນ
ເຂື້ດທີີ�ບ້�ມີດິນໝັ�ນຄົົງ ແລະ ຢູູ່�ໃນເຂື້ດທີີ�ອາດໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຈາກນໍ�າໄຫລອອກກະທີົບໃສ່.

 • ●ປັດໃຈທີີ�ສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບຕ້�ມາດຕາການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ເຊັ�ນ:
o ຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ�ນທີ້ນ ແລະ ຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນງານ ລວັມທີັງການບຳລຸງຮັັກສາ
o ໄລຍະມີດິນເຈ້�ອນ ແລະ ອັດຕາການເຄົ້�ອນທີີ�
o ຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງພ້ີ�ນທີີ�ກ່ຽວັກັບການເຂົື້�າເຖິງ ແລະ ຄົວັາມປອດໄພີຂື້ອງ ຊຸມຊົນທີີ�ອາໄສຢູູ່�, ກຳມະກອນກ້�ສ້າງ, ສາທີາ  
 ລະນະຊົນທີົ�ວັໄປ, ແລະ ອ້�ນໆ.
o ຄົວັາມຈຳກັດຂື້ອງສີ�ງແວັດລ້ອມເປັນຕົ�ນແມ່ນຜົູ້ນກະທົີບຄົຸນຄົ່າຂື້ອງສີ�ງບູຮັານ, ປະຫວັັດສາດ ແລະ ການມອງເຫັນ  
 ແລະ ພີູມມີທີັດຂື້ອງທີີ�ຕັ�ງ.
o ໂຄົງສ້າງທີີ�ເກີດມາກ່ອນແລ້ວັ ແລະ ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງທີີ�ອາດໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບໂດຍທີາງກົງ ຫລ້ ທີາງອ້ອມ.

ຕາຕະລາງ 4.5 ມາດຕາການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໃນຂື້ະແໜັງການສໍາຄົັນ (ຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ)

ມາດຕະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ ມາດຕາການກຽມຄົວັາມພີ້ອມ ມາດຕະການຕອບໂຕ້

• ນໍາໃຊ້ຄົູ່ມ້ການວັາງແຜູ້ນການກ້�ສ້າງພີ້�ນຖານໂຄົງ
ລ່າງ ແລະ ເສັ�ນທີາງທີີ�ມີຄົວັາມອ່ອນໄຫວັຕ້�
ໄພີພີິບັດ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງໃນບັນດາເຂື້ດທີີ�ນອນ
ຢູູ່�ໃນແຜູ້ນທີີກໍານົດອັນຕະລາຍຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ.

• ພີັດທີະນາ ແລະ ອອກແບບຄົູ່ມ້ສໍາລັບການ
ຄົັດເລ້ອກ ແລະ ອອກແບບມາດຕະການດ້ານ
ວັິສະວັະກໍາ (ການກ້�ສ້າງ, ທີ້ລະນີສາດ ແລະ ການ
ປູກພີ້ດເພີ້�ອຍ້ດດິນໃຫ້ມີຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ) ສໍາລັບ
ເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງຕ້�ດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຫີນ
ເຈ້�ອນ. 

• ນໍາໃຊ້ຮັູບແບບການອອກແບບ ແລະ ການກ້�ສ້າງທີີ�
ເໝາະສົມໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໂດຍ
ອີງຕາມຂື້້�ມູນ ຂື້ອງແຜູ້ນທີີຄົວັາມສ່ຽງ.

• ພີັດທີະນາລະບົບການກໍານົດບັນຫາທີີ�ວັ່ອງໄວັເພີ້�ອ
ຈັດບູລິມະສິດກ່ຽວັກັບການສ້າງຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ
ແໜັ້ນໜັາຢູູ່�ໃນຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ.

• ສ້າງຄົູ່ມ້ກ່ຽວັກັບການກ້�ສ້າງພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງທີີ�
ມີການປັບໜັ້າດິນເປັນລັກສະນະຄົ້ອຍຊັນໃຫ້ມີ
ຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ.

• ນໍາໃຊ້ເຄົ້�ອງມ້, ເຕັກນິກ ແລະ ການຕິດຕາມເພີ້�ອ
ຫລີກເວັັ�ນການເກີດອຸບັດເຫດ ໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.

• ສາທີິດມາດຕາການແກ້ໄຂື້ທີີ�ມີປະ ສິດທີິຜູ້ົນ ລວັມ
ທີັງງການໃຊ້ຕານ່າງ ຫີນ ແລະ ຕານ່າງຖົງ ການ
ການປ້ນ ດິນ, “ຮັ່ອງລະບາຍນໍ�າທີີ�ເລິກ” ແລະ 
“ການຝຶັງເຂື້ັມໃສ່ດິນຄົ້ອຍຊັນ” ແລະ ການປູກພີ້ດ
ຍ້ດດິນເພີ້�ອ ປ້ອງກັນ ດິນເຈ້�ອນ.

• ລິເລີ�ມແຜູ້ນງານຝຶຶກອົບຮັົມວັິຊາການໃຫ້
ພີະນັກງານຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ ແລະ ພີາກສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂື້້ອງ.

•  ສາ້ງລະບບົເກັບຮັັກສາ ແລະ ຖານ 
ຂື້້�ມູນຂື້ອງຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງທີີ�ມີ
ຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ດິນແລະຫີນເຈ້�ອນ
ໂດຍໃຊ້ ແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສົງໄສດິນ
ເຈ້�ອນ.

•  ເຜູ້ີຍແຜູ້່ຂື້້�ມູນຜູ້່ານປ້າຍໂຄົສະນາ 
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ 
ຫີນຕົກໃນ ບາງຈຸດຂື້ອງເສັ�ນທີາງ. 

•  ສະໜັອງອຸປະກອນຕິດຕາມຫີນ
ຕົກ, ຄົວັາມຊຸດໂຊມຂື້ອງໜັ໊າດິນ
ຄົ້ອຍຊັນ ແລະ ລະບົບເຕ້ອນໄພີ
ເພີ້�ອຫລີກ ເວັັ�ນອຸບັດເຫດທີາງ
ຖະໜັົນໃນເຂື້ດ ທີີ�ມີອັນຕະລາຍ.

•  ພີັດທີະນາທີາງເວັັ�ນເພີ້�ອຫລີກ
ອັນຕະລາຍໃນບາງຈຸດຂື້ອງ
ເສັ�ນທີາງ.

•  ພີັດທີະນາແຜູ້ນການກຽມຄົວັາມ
ພີ້ອມຂື້ອງຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງໂດຍ
ການ ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມຂື້ອງຜູູ້້ວັາງແຜູ້ນ 
ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງລວັມທີັງ
ຜູູ້້ໃຊ້ ເສັ�ນທີາງ.

•  ລິເລີ�ມການຝຶຶກອົບຮັົມ ແລະ ກິດ
ຈະ ກໍາການສ້າງຄົວັາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພີະນັກງານໃນຂື້ະແໜັງຂື້ົວັທີາງ.

• ນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບລະດັບຂື້ອງ 
EOC ຢູູ່�ໃນລະດັບຫ້ອງການ
ເມ້ອງ.

• ສ້າງຕັ�ງໜັ່ວັຍງານບໍາລຸງຮັັກສາໂດຍ
ປະກອບຊັບພີະຍາກອນມະນຸດໃຫ້
ລວັມທີັງອຸປະກອນເພີ້�ອກໍາຈັດ
ຂື້ີ�ເຫຍ້�ອຢູູ່�ໃນບັນດາພີ້�ນທີີ� ທີີ�ມີ
ຄົວັາມສ່ຽງສູງ.

• ສ້າງຕັ�ງທີີມງານເຝຶ້�າລະວັັງເພີ້�ອ
ຕິດຕາມຄົວັາມຫຍຸ້ງຍາກຂື້ອງການ
ນໍາໃຊ້ເສັ�ນທີາງລົດ ເນ້�ອງຈາກມີ
ດິນເຈ້�ອນທີີ�ເປັນຜູ້ົນມາຈາກນໍ�າຝຶ້ນ
ໃນປະລິມານຫລາຍ.

• ພີັດທີະນາລະບົບກ່ຽວັກັບການ
ກໍານົດຄົວັາມບົກຜູ້່ອງຂື້ອງດິນຄົ້ອຍ
ຊັນເພີ້�ອເກັບກໍາຂື້້�ມູນໃນໄລຍະຝຶ້ນ
ຕົກໜັັກ.

• ເວັັ�ນເສັ�ນທີາງຈ້ລະຈອນຊົ�ວັຄົາວັໃນ
ເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໂດຍ
ຮັ່ວັມມ້ກັບເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຕໍາຫລວັດ.

• ແຈ້ງຂື້່າວັສາທີາລະນະຊົນໃຫ້ຮັູ້ສະ 
ພີາບທີາງລົດໂດຍການຕິດປ້າຍໃສ່ 
ແຄົມທີາງ, ລົງຂື້່າວັຜູ້່ານສັງຄົົມ 
ອອນລາຍແລະອ້�ນໆ.  

• ລິເລີ�ມມາດຕາການຊົ�ວັຄົາວັເພີ້�ອ
ຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນກະທີົບຫລາຍກວັ່າ
ນັ�ນ.
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7.2.2.  ການວັາງແຜູ້ນການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ ທີີ�ເອົາໃຈໃສ່ຄົວັາມສ່ຽງ 
ແລະ ການຫລດຸຜູ້ອ່ນການປະເຊນີກບັຄົວັາມສຽ່ງ  ໂດຍການຍກົຍາ້ຍ
ອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຈັດສັນການຕັ�ງຖິ�ນຖານ ທີີ�ມີ
ຄົວັາມປອດໄພີ 

ການວັາງແຜູ້ນສາໍລັບການຕັ�ງຖິ�ນຖານຢູູ່�ໃນເຂື້ດດິນທີີ�ມຄີົວັາມປອດ
ໄພີ ເປນັສິ�ງທີີ�ສອດຄ່ົອງໃນເວັລາທີີ�ໄດ້ພົີບເຫັນວ່ັາຄົວັາມສົງໄສທີີ�ຈະ
ມີດິນເຈ້�ອນແມ່ນຍັງຢູູ່�ໃນລະດັບຕໍ�າ,   ແຕ່ວັ່າປະເດັນອ້�ນໆຕ້ອງໄດ້
ພີິຈາລະນາ ໃນເວັລາກໍານົດເຂື້ດດິນທີີ�ມີຄົວັາມ  ເໝາະສົມ.  ການ
ສ້ກສາຄົົ�ນຄົວັ້າກ່ຽວັກັບເຂື້ດດິນປອດໄພີ ໃຫ້ແກ່ຄົອບຄົົວັປະຊາຊົນ
ດໍາລົງຢູູ່�ໃນເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງສູງຄົວັນອີງໃສ່ 2 ຈຸດປະສົງດັ�ງນີ�.

1. ການກໍານົດເຂື້ດດິນທີີ�ປອດໄພີສໍາລັບການຍົກຍ້າຍ.
2. ການປະເມີນຄົວັາມເໝາະສົມຂື້ອງດິນທີີ�ໄດ້ກໍານົດໃຫ້
 ຄົອບຄົົວັທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຍ້າຍໄປຢູູ່�.

ແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນມີຫລາຍປະເພີດສິ�ງອັນຕະລາຍ ທີີ�ໄດ້
ມາຈາກການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ. ເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສົງໄສສູງທີີ�ຈະ
ມີດິນເຈ້�ອນແມ່ນຜົູ້ນຂື້ອງການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນຢູູ່�ໃນ
ປະເພີດດິນສະເພີາະໃດໜ້ັ�ງ.  2 ປະເພີດເຂື້ດດິນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນແມ່ນ - ເຂື້ດດິນທີີ�ມີສິ�ງອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບປານກາງ 
ແລະ ເຂື້ດທີີ�ບ້�ອາດຈະເກີດດິນເຈ້�ອນ - ເຊິ�ງມີຄົວັາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ສ້ກສາເພີີ�ມເພີ້�ອກໍານົດເຂື້ດດິນທີີ�ປອດໄພີ ສໍາລັບການຕັ�ງຖິ�ນຖານ.
ດິນທີີ�ຂື້້ອນຂື້້າງມີຄົວັາມປອດໄພີ ເຊິ�ງໄດ້ມາຈາກການສ້ກສາຂື້້�ມູນ
ຜູ້່ານເອກະສານ ເຊິ�ງກວັມເອົາເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສົງໄສໃນລະດັບຕໍ�າ 
ຢູູ່�ໃນແຜູ້ນທີີການຈັດເຂື້ດສິ�ງອັນຕະລາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຮັູບພີາບ
ຜູ້່ານດາວັທີຽມ ແລະ/ຫລ້ ຜູ້່ານ Goolge ແລະ ນໍາໃຊ້ເງ້�ອນໄຂື້ດັ�ງ
ຕ້�ໄປນີ�.
 
ຢູູ່�ໃກ້ກັບເຂື້ດຕັ�ງຖິ�ນຖານ
ເຂື້ດດິນເປ້�າວັ່າງທີີ�ມີຫລາຍກວັ່າ  2 ເຮັັກຕາ ທ້ີ�ຢູູ່�ໃນໄລຍະຫ່າງໄກ
ແມ່ນສາມາດພີົບເຫັນໄດ ້ຖ້າເຮັົານໍາໃຊ້ລະບົບ QGIS  ເຊິ�ງແຫລ່ງ
ຂື້້�ມູນເປີດຂື້ອງລະບົບຊອບແວັ. ທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງເຂື້ດຕັ�ງຖິ�ນຖານຂື້ອງ
ປະຊາຊົນ, ບ້ານຕ່າງໆ, ສູນຕ່າງໆໃນຕົວັເມ້ອງ ແລະ ອ້�ນໆ ທີີ�ຢູູ່�ໃນ
ຂື້ອບເຂື້ດໃຫ້ຊິດກັບເຂື້ດດິນເປ້�າວັ່າງ  ແມ່ນສາມາດເອົາຂື້້�ມູນແບບ
ນີ�ໄດ້ຈາກແຜູ້ນທີີຕ່າງ  ໆ(ເປັນຕົ�ນແມ່ນແຜູ້ນທີີ ທີີ�ກົມສໍາຫລວັດຄົົ�ນ
ຄົວັ້າສະໜັອງໃຫ້).  ໄລຍະໄກແບບໂດຍກົງຕ້�ເຂື້ດຕັ�ງຖິ�ນຖານແມ່ນ
ໜັ້�ງໃນຫລາຍປັດໃຈທີີ�ສໍາຄົັນ ທີີ�ຕ້ອງໄດ້ວັິເຄົາະ.

ການເຂື້ົ�າເຖິງ
ການເຂົື້�າເຖິງດິນໄດ້ມີຄົໍານິຍາມທີີ�ໝາຍເຖິງເສັ�ນທີາງທີີ�ໃຊ້ໃນການ
ຂື້ົນສົ�ງ  ເຊິ�ງມີທີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ໃກ້ດິນ ທີີ�ສາມາດເຂື້ົ�າຊົມໃຊ້ໄດ້  ແມ່ນປັດໃຈ
ທີີ�ສໍາຄົັນອີກອັນໜັ້�ງທີີ�ຕ້ອງພີິຈາລະນາ. ຖ້າບ້�ສາມາດເຂື້ົ�າເຖິງດິນດັ�ງ
ກ່າວັໂດຍກົງໄດ້, ຕ້ອງສ້າງທີາງເວັັ�ນເພ້ີ�ອໃຫ້ລົດຂົື້ນສົ�ງສາມາດໄປໄດ້ 
ເຊິ�ງອັນນີ�ແມ່ນປະເດັນໜັ້�ງທີີ�ຕ້ອງໄດ້ພີິຈາລະນາ.

ການຫລີກເຂື້ດແດນທີີ�ມີການຫວັງຫ້າມໂດຍກົດໝາຍ
ບາງເຂື້ດແດນທີີ�ມີຄົວັາມເໝາະສົມອາດເປັນເຂື້ດແດນທີີ�ລັດຖະບານ
ໄດ້ຮັັກສາເອົາໄວັ້ເພ້ີ�ອຈຸດປະສົງອ້�ນໆ.  ເຂື້ດເຫລົ�ານີ�ຄົວັນຫລີກເວັັ�ນ
ໃນຂື້ະບວັນການກວັດກາດິນ.

ຄົວັາມຫລ້�ແຫລມດ້ານສິ�ງແວັດລ້ອມ
ແຜູ້ນທີີກ່ຽວັກັບການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ ທີີ�ໄດ້ພີີມເຜູ້ີຍແຜູ້່ອອກນັ�ນຄົວັນ
ນາໍໃຊ້ສາໍລັບການປະເມີນະສພີາບສິ�ງແວັດລ້ອມ. ການພິີຈາລະນາເຂື້ດ
ດິນທີີ�ມີຄົວັາມຫລ້�ແຫລມຕ້�ສິ�ງແວັດລ້ອມຄົວັນເອົາເຂົື້�າເປັນອີກປະເດັນ
ໜ້ັ�ງ  ເຊິ�ງລວັມທີັງເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງປະເພີດອ້�ນຕ້�ໄພີພີິບັດທີາງ
ທໍີາມະຊາດ ເປັນຕົ�ນແມ່ນນໍ�າຖ້ວັມ ເຊິ�ງຄົວັນເອົາເຂົື້�າໃນການປະເມີນ.

ລະດັບຄົວັາມເນີ�ງຂື້ອງໜັ້າຄົ້ອຍດິນ
ຄົວັາມເນີ�ງຂື້ອງໜ້ັາຄ້ົອຍດິນ ຕ້ອງຖ້ກພິີຈາລະນາໃນໄລຍະຂື້ະບວັນການ
ກວັດກາ. ຄົວັາມຊັນຂື້ອງຄ້ົອຍທີີ�ຕໍ�າກວ່ັາ 15 ເປີເຊັນ ຖ້ວ່ັາຈະບ້�ນອນ
ຢູູ່�ໃນຂື້ອບເຂື້ດການວັັດແທີກຂື້ອງໜັ້າຄົ້ອຍດິນ.  ການກ້�ສ້າງຄົວັນ
ເອົາໃຈໃສ່ບ້�ໃຫ້ໜັ້າຄົ້ອຍດິນມີຄົວັາມຊັນ ໂດຍເລ້ອກເອົາໜັ້າຄົ້ອຍ
ທີີ�ມີຄົວັາມຊັນນ້ອຍທີີ�ສຸດ ເພ້ີ�ອຫລີກເວັັ�ນຄ່ົາໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນ
ງານ ເປັນຕົ�ນແມ່ນການກະກຽມດິນ,  ການຖົມດິນ,  ການຈົກດິນ, 
ການປັບລະດັບໜັ້າດິນ ຫລ້ ການຕ້�ເຕີມໂຄົງສ້າງຂື້ອງໜັ້າດິນໃຫ້ມີ
ຄົວັາມແຂື້ງແກ່ນ, ການເຮັັດຮັ່ອງລະບາຍນໍ�າຝຶ້ນ, ແລະ ອ້�ນໆ. ສິ�ງທີີ�
ສາໍຄັົນແມ່ນການປະເມີນຄົວັາມເນີ�ງຂື້ອງຄ້ົອຍຊັນ ໃນໄລຍະການລົງ
ກວັດກາພີາກສະໜັາມ.
ພີາຍຫລັງທີີ�ກາໍນົດພີ້�ນທີີ�ໄດ້ແລ້ວັຈ້�ງສາມາດປຸກສ້າງເຮ້ັອນ ເຊິ�ງຕ້ອງ
ມີການອອກແບບແຜູ້ນຜັູ້ງຂື້ອງການກ້�ສ້າງ ແລະ ຖະໜົັນເຊ້�ອມຕ້�ເຂົື້�າ 
ແລະ ສິ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກສາທີາລະນຸປະໂພີກ ເປັນຕົ�ນແມ່ນ 
ໄຟີຟີ້າ, ນໍ�າໃຊ້, ແລະ ອ້�ນໆ. ການສ້າງເຮັ້ອນຢູູ່�ສາມາດມອບໃຫ້ເຈົ�າ
ຂື້ອງເຮັ້ອນມີສ່ວັນຮັ່ວັມ ຫລ້ ລັດຖະບານສາມາດສະໜັອງເຮັ້ອນທີີ�
ເປັນຊຸດເຄົ້�ອງກ້�ສ້າງສາໍເລັດຮູັບ ເຊິ�ງສະໜັອງໃຫ້ໂດຍຜູູ້້ຮັັບເໝົາທີີ�ມີ
ຄົວັາມເຊ້�ອຖ້

7.2.3. ການໂອນຄົວັາມສ່ຽງໃຫ້ພີາກສ່ວັນອ້�ນ  

ເຫດການທີີ�ບ້�ອາດຈະຄົາດຄິົດກ້ສາມາດເກີດຂື້້�ນໄດ້ໃນອະນາຄົົດ ເຖິງ
ແມ່ນວັ່າຈະມີແຜູ້ນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງຢູູ່�ໃນ
ລະດັບທີີ�ຍອມຮັັຍໄດ້ກ້ຕາມ. ເຫດການໄພີພິີບັດຮ້ັາຍແຮັງອາດນາໍໄປ
ສູ່ການເກີດດິນເຈ້�ອນຢູູ່�ຫລາຍຈຸດ, ເກີດນໍ�າຖ້ວັມ ແລະ ຜູ້ົນກະທີົບ
ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົົມ. ຕົວັຢູ່�າງ ໃນເດ້ອນກ້ລະກົດ 2005 ຢູູ່�ເມ້ອງ
ບອມບາຍ, ປະເທີດອິນເດຍ ມີປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນ 944 ມມ ເຊິ�ງເປັນ
ສະຖິຕິສູງທີີ�ສຸດ ທີີ�ບັນທີ້ກໄດ ້ໃນໄລຍະ 7 ມ້� ໃນປະຫວັັດສາດຂື້ອງ
ປະເທີດອິນເດຍ. ໃນປີ  2006 ເກີດມີນໍ�າຖ້ວັມໄຫລຊຸ  ແລະ ດິນ
ເຈ້�ອນໃນພີາກເໜັ້ອຂື້ອງປະເທີດໄທີ ເຊິ�ງສົ�ງຜູ້ົນກະທີົບໜັັກຕ້�  4 
ແຂື້ວັງ ແລະ ມີຜູູ້້ເສຍຊີວັິດ 87 ຄົົນ ແລະ 29 ຄົົນ ຫາຍສາບສູນ 
ພີ້ອມທີັງມີຫລາຍກວັ່າ  4.000 ຫລັງຄົາເຮັ້ອນຖ້ກທີໍາລາຍທີັງໝົດ 
ຫລ້ ເປັນບາງສ່ວັນ.ຖ້າມີການຖ່າຍໂອນຄົວັາມສ່ຽງ ໂດຍການໂອນ
ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບທີາງດ້ານການເງິນຈາກພີາກສ່ວັນໜ້ັ�ງໄປຍັງ
ພີາກສ່ວັນອ້�ນ ກ້ຈະຊ່ວັຍແກ້ໄຂື້ບັນຫາຜົູ້ນກະທົີບທີີ�ເກີດຈາກເຫດການ
ບ້�ຄົາດຄິົດດັ�ງກ່າວັ. ຄົົວັເຮ້ັອນ, ຊຸມຊົນ, ວິັສາຫະກິດ ຫລ້ ພີາກສ່ວັນ
ຂື້ອງລັດຈະໄດ້ຮັັບຊັບພີະຍາກອນ ຫລ້ ສິ�ງທົີດແທີນທີີ�ເກີດຈາກຄົວັາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພີພິີບັດ ເຊິ�ງເປັນການແລກປ�ຽນການຈ່າຍຄ່ົາປະກັນໄພີ 
ຫລ້  ສິ�ງຕອບແທີນໃຫ້ແກ້ອີກພີາກສ່ວັນໜ້ັ�ງ.  ໃນປະເດັນນີ�ບ້ລິສັດ
ປະກັນໄພີ ເປັນສິ�ງທີີ�ຮັູ້ຈັກດີກ່ຽວັກັບການໂອນຄົວັາມສ່ຽງໂດຍທີີ�ຜູູ້້
ປະກັນໄພີຈະໄດ້ຮັັບຄ່ົາປະກັນໄພີທີີ�ຈ່າຍໂດຍຜູູ້້ໄດ້ຮັັບການປະກັນໄພີ
ຢູ່�າງຕ້�ເນ້�ອງ  ການຖ່າຍໂອນຄົວັາມສ່ຽງຍັງສາມາດເກີດຂື້້�ນໂດຍ
ຮູັບການບ້�ເປັນທີາງການຢູູ່�ພີາຍໃນຄົອບຄົົວັ ຫລ້ ຊຸມຊົນ ເຊິ�ງມີການ
ຈັດຕັ�ງ ແລະ ຄົຸ້ມຄົອງກອງທີ້ນຂື້້�ນ ຕົວັຢູ່�າງ ກອງທີ້ນໝາກຖົ�ວັລຽນ
ໃນແຂື້ວັງອຸດຕະລະດິດ ຂື້ອງປະເທີດໄທີ ເຊິ�ງຊຸມຊົນສາມາດນໍາໃຊ້
ກອງທ້ີນທີີ�ສະສົມມາຈາກການບ້ລິຈາກໃນໄລຍະລະດູການເກັບກ່ຽວັ
ໝາກຖົ�ວັລຽນ. ສະມາຊິກຊຸມຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ກອງທີ້ນໝາກຖົ�ວັ
ລຽນ ເພ້ີ�ອບັນເທົີາຄົວັາມຫຍຸ້ງຍາກໃນສະພີາບສຸກເສີນ ເປັນຕົ�ນແມ່ນ
ໃນເຫດການດິນເຈ້�ອນ ແລະ ນໍ�າຖ້ວັມແບບບ້�ຄົາດຄົິດ, ແລະ ອ້�ນໆ
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7.3.  ແຜູ້ນດໍາເນີນງານ ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຍຸດທີະສາດການ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ

ແຜູ້ນດໍາເນີນງານສໍາລັບການການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນ
ລະດັບຂື້ະແໜັງການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບວັຽກງານການຕອບໂຕ້,  ການ
ກຽມຄົວັາມພີ້ອມ ແລະ ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ  ຄົວັນປະສົມ
ປະສານເຂົື້�າກັນຢູູ່�ໃນແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. 
ຍຸດທີະສາດການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜູ້ນດໍາເນີນງານດັ�ງກ່າວັ ຄົວັນ
ປະກອບດ້ວັຍ 4 ປະເດັນຫລັກ: ໄລຍະໄພີພິີບັດທີີ�ຈະເກີດດົນປານໃດ
ຕາມການຄົາດຄົະເນ,  ຊັບພີະຍາກອນສໍາລັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ, 
ການປະເມີນຄົວັາມສາມາດ, ແລະ ການວັິເຄົາະນະໂຍບາຍ.

ໄລຍະເວັລາການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ພີວັກເຮົັາສາມາດອອກແບບໄລຍະເວັລາການຈດັຕັ�ງປະຕບິດັຕາມສາ
ມາປະເພີດດັ�ງລຸ່ມນີ�. 
ST-ໄລຍະສັ�ນ - ໜັ້ອຍກວັ່າຫົກເດ້ອນ
MT-ໄລຍະປານກາງ – ຫົກເດ້ອນຫາສາມປີ
LT- ໄລຍະຍາວັ – ຫລາຍກວັ່າສາມປີຂື້້�ນໄປ
ຊັບພີະຍາກອນສໍາລັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ 
ຄົວັາມຕ້ອງການຊັບພີະຍາກອນເພ້ີ�ອປະຕິບັດວັຽກງານສາມາດຈັດ
ເຂື້ົ�າໃນປະເພີດຕ່າງໆດັ�ງລຸ່ມນີ�.
AD - ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີໃຫ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນພີຽງພ້ີກັບຄົວັາມ
ຕ້ອງການ.
MA - ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີໃຫ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນບ້�ພີຽງພ້ີກັບຄົວັາມ
ຕອ້ງການ, ແຕ່ວ່ັາຈະໄດ້ຮັບັເພີີ�ມໂດຍການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ 
ຂື້ອງລັດຖະບານ. 
NAD - ຕອ້ງການຊບັພີະຍາກອນຈາກພີາຍນອກເນ້�ອງຈາກວັາ່ຄົວັາມ
ຕ້ອງການມີຫລາຍກວັ່າງົບປະມານປະຈໍາປີ.

ຄົວັາມສາມາດໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ການປະເມີນຄົວັາມສາມາດດ້ານຊັບພີະຍາກອນມະນຸດແມ່ນສິ�ງຈາໍເປັນ
ຕ້ອງປະຕິບັດ.  ຄົວັາມສາມາດດັ�ງກ່າວັ ສາມາດຈັດເຂົື້�າຢູູ່�ໃນແຕ່ລະ
ປະເພີດ ດັ�ງຂ້ື້າງລຸມ່ນີ�. ຄົວັາມຕ້ອງການຊັບພີະຍາກອນມະນຸດສາໍລັບ
ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຢູູ່�ພີາຍນອກ ຄົວັນເອົາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນແຜູ້ນງົບປະມານ.
AD - ຄົວັາມສາມາດຢູູ່�ພີາຍໃນແມ່ນມີພີຽງພີ້.
MD - ຄົວັາມສາມາດຢູູ່�ພີາຍໃນແມ່ນບ້�ພີຽງພີ້  ແລະ ຍັງມີຄົວັາມ
ຕ້ອງການ ການຊ່ວັຍເຫລ້ອດ້ານວິັຊາການ ຫລ້ ການຊ່ວັຍເຫລ້ອດ້ານ
ວັິຊາການອາດສະໜັອງໃຫ້ໄດ້ຢູູ່�ພີາຍອົງກອນເອງ.
NAD - ຕ້ອງການ ການຊ່ວັຍເຫລ້ອຈາກພີາຍນອກ.
ດ້ານນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດອາດພີາໃຫ້ມີຄົວັາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
ຄົວັນຊອກຫາວິັທີີການການແກ້ໄຂື້ບັນຫານີ� ແລະ ເອົາວິັທີີການແກ້ໄຂື້
ບັນຫາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນແຜູ້ນຍຸດທີະສາດໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ. ຫລັກການ
ດ້ານນະໂຍບາຍສາມາດຖ້ກຈັດຢູູ່�ໃນປະເພີດຕ່າງໆດັ�ງລຸ່ມນີ�.
AD - ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກທີາງສະຖາບັນ ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ 
ແມ່ນພີຽງພີ້ແລ້ວັ.
MA - ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກທີາງສະຖາບັນທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ
ບ້�ພີຽງພີ້, ແຕ່ສາມາດດັດແກ້ພີຽງເລັກໜັ້ອຍ. 
NDA - ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກທີາງສະຖາບັນ ທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ 
ແມ່ນບ້�ພີຽງພ້ີແລ້ວັ ແລະ ອາດມີຄົວັາມຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ປ�ຽນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ກົນໄກທີາງສະຖາບັນຄົ້ນໃໝ່.
ຍຸດທີະສາດ ແລະ ແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂື້ອງ
ຂື້ະແໜັງການ ມີຢູູ່�ໃນຕາຕະລາງ 4.6 ເປັນຕົວັຢູ່�າງ  ຢູູ່�ຂື້້າງລຸ່ມນີ�. 
ນະໂຍບາຍດັ�ງກ່າວັຄົວັນໄດ້ຮັັບການຮັັບຮັອງຈາກການນາໍຂື້ອງຂື້ະແໜັງ
ການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດລວັມຂື້ອງ
ປະເທີດ.

ຕາຕະລາງ 4.6 ແຜູ້ນການແລະຍຸດທີະສາດການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ

ໄລຍະ ກດິຈະກໍາທີີ�ເປັນໄປໄດ້ ໄລຍະປະຕບິດັ ຊບັພີະຍາກອນ ຄົວັາມສາມາດ ຄົວັາມຕ້ອງການ
ນະໂຍບາຍ

ST MT LT AD MA NAD AD MA NAD AD MA NAD
 ການຕອບໂຕ້ ສ້າງທີີມງານເຝຶ້�າລະວັັງໃນ

ພີະແນກກ່ຽວັຂື້້ອງການຂື້ັ�ນ
ເມ້ອງເພີ້�ອຕິດຕາມເຫດການ
ຝຶ້ກຕົກໜັັກ. 

 x    x    x    x   

ກຽມຄົວັາມພ້ີອມ ສ້າງຖານຂື້້�ມູນຂື້ອງພີ້�ນທີີ� 
(ກວັມເອົາແຕ່ລະຂື້ະແໜັງ
ການ) ທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ດິນ
ເຈ້�ອນແລະ ກອ້ນຫີນຖະຫລົ�ມ
ໂດຍໃຊ້ແຜູ້ນ່ທີີ�ສົງໄສດິນ
ເຈ້�ອນ.

 x    x    x    x   
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ໄລຍະ ກດິຈະກໍາທີີ�ເປັນໄປໄດ້ ໄລຍະປະຕບິດັ ຊບັພີະຍາກອນ ຄົວັາມສາມາດ ຄົວັາມຕ້ອງການ
ນະໂຍບາຍ

ST MT LT AD MA NAD AD MA NAD AD MA NAD
ກຽມຄົວັາມພ້ີອມ ຕິດຕັ�ງປ້າຍເຕ້ອນໄພີໃສ່ເຂື້ດ

ທີີ� ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ກ້ອນຫີນຖະຫລົ�ມເພີ້�ອ
ໃຫ້ປະຊາ ຊົນຮັັບຮັູ້.

 x     x   x    x   

ຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງ 

ສ້າງລະບຽບການ ຫລ້ ຂື້້�
ແນະນໍາ ການກ້�ສ້າງໃຫ້ມີ
ຄົວັາມເໝາະສມົ ໃນເຂື້ດທີີ�ມີ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. 

  x    x     x    x

ຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງ

ສາທິີດວັິທີີການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມີປະສິດທີິຜູ້ົນ
ເຊັ�ນການໃຊ້ ເຕັກນິກແບບ
ຕານ່າງຫີນ, ການກ້� ສາ້ງແບບ
ປອ້ງກັນດິນເຈ້�ອນ, “ເຮັດັຮັອ່ງ
ລະບາຍນໍ�າ”, “ການຝຶັງ ເຂື້ັມ” 
ເພ້ີ�ອສ້າງຄົວັາມທົີນທີານ ຕ້�
ດນິເຈ້�ອນ, ການປກູພ້ີດ ແລະ 
ຕົ�ນໄມຮ້ັກັສາໜັາ້ຄົອ້ຍ, ແລະ 
ອ້�ນໆ.

   x    x    x    x

7.4.  ການຜູ້ັນຂື້ະຫຍາຍການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ແຜູ້ນການ DRR ກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ
ໃນລະດັບຂື້ະແໜັງການ ແລະ ການ
ເຊ້�ອມສານເຂື້ົ�າໃນຂື້ະບວັນການວັາງ
ແຜູ້ນການພີັດທີະນາລະດັບຊາດ

ໃນຂື້ະນະທີີ�ບັນດາປະເທີດອາຊຽນກາໍລັງມຸງ່ໝາຍເພ້ີ�ອບັນລຸເປ້�າໝາຍ
ການພັີດທີະນາແຫ່ງຊາດ ຂື້ອງແຕ່ລະປະເທີດ ສິ�ງທີີ�ຄົວັນາໍພິີຈາລະນາ
ກ້ຄ້ົການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນຟ້ີາອາກາດ ແລະ ຮັອບວັຽນການວັາງແຜູ້ນ
ສໍາລັບການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ແລະ ຕ້ອງຮັັບປະກັນການ
ປ້ອງກັນສິ�ງທີີ�ພີັດທີະນາຂື້້�ນໃໝ່ໃຫ້ມີຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ  ໃນຂື້ະນະທີີ�
ເອົາໃຈໃສ່ຮັັບປະກັນໃຫ້ມີຄົວັາມທີົນທີານ ຂື້ອງຊຸມຊົນ,  ພີ້�ນຖານ
ໂຄົງລ່າງ ແລະ ສິ�ງທີີ�ກໍາລັງພີັດທີະນາຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ.
ສິ�ງນີ�ມັນຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິບັດພັີນທີະໃນການກາໍນົດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວັາງແຜູ້ນການພີັດທີະນາທີີ�ເອົາໃຈໃສ່ຄົວັາມ
ສ່ຽງໃນບັນດາຂື້ະແໜັງການ ເນ້�ອງຈາກວັ່າຂື້ະແໜັງການພີ້�ນຖານ
ໂຄົງລ່າງ  (ຂື້ົວັທີາງ,  ພີະລັງງານ, ການສະໜັອງນໍ�າໃຊ້,  ແລະ ອ້�ນ), 
ການຕັ�ງຖິ�ນຖານ, ສາທີາລະນະສຸກ, ການສ້ກສາ, ກະສິກາໍ, ອຸດສາະຫະ
ກາໍ ແລະ ອ້�ນໆ. ການພັີດທີະນາທີີ�ຄົາໍນ້ງເຖິງຄົວັາມສ່ຽງອາດຮັຽກຮ້ັອງ
ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍໃນອະນາຄົົດ ເປັນຕົ�ນແມ່ນອາຄົານ, ສິ�ງອໍານວັຍ
ຄົວັາມສະດວັກ ແລະ ສິ�ງສາໍຄັົນໃນພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ ແລະ ສິ�ງຮັັບໃຊ້
ຊີວັິດປະຈໍາວັັນໄປສູ່ເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມປອດໄພີ ແລະ ຄົວັນກໍານົດໃຫ້
ເປັນພີາລະບົດບາດຂື້ອງບັນດາຂື້ະແໜັງການ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້ະແໜັງ
ການ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້ະແໜັງການພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, ຂົື້ວັທີາງ, ທີີ�ພັີກ
ອາໄສ ແລະ ການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ ເອົາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນໂຄົງການ
ຕ່າງໆ.  ໃນຂື້ະນະດຽວັກັນແຜູ້ນການພີັດທີະນາໃນລະດັບຊາດຄົວັນ
ປະກອບດ້ວັຍແຜູ້ນດໍາເນີນງານໃນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ 
ຄົວັາມສາມາດໃນການກຽມຄົວັາມພ້ີອມ ໂດຍອອກເປັນມະຕິຄົາໍສັ�ງ
ເຖິງບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ. ການວັາງແຜູ້ນໃນລະດັບສູນກາງ 
ແລະ ທ້ີອງຖິ�ນ ຄົວັນກວັມເອົາວັຽກງານການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີ
ພີິບັດທີີ�ກ່າວັມານີ� ແລະ ການປັບຕົວັເຂື້ົ�າກັບການປ�ຽນແປງຂື້ອງດິນ
ຟີ້າອາກາດ.ທີຸກແຜູ້ນການກ່ຽວັກັບ DRR ລວັມທີັງແຜູ້ນການ

ພີັດທີະນາຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ ແລະ ຊຸມຊົນໃນວັຽກງານ DRR ສໍາ
ລັບດິນເຈ້�ອນຄົວັນຖ້ກເຊ້�ອມສານເຂົື້�າໃນຂື້ະບວັນການວັາງແຜູ້ນ ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນແຜູ້ນການພີັດທີະນາລະດັບຊາດ (ໄລຍະສັ�ນ,  ກາງ ຫລ້ 
ໄລຍະຍາວັ), ນະໂຍບາຍພັີດທີະນາຂື້ອງຂື້ະແໜັງການ, ມີນະໂຍບາຍ
ພີັດທີະນາຕົວັເມ້ອງ,  ການຂື້້�ນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດ
ສັນຊັບພີະຍາກອນ, ການວັາງແຜູ້ນການນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການພີັດທີະນາໃນແຕ່ລະຂື້ະແໜັງການ ແລະ ອ້�ນໆ. ຂື້ະບວັນການ
ວັາງແຜູ້ນນີ�ຄົວັນໃຫ້ການຊີ�ນາໍແກ່ການເຊ້�ອມສານວັຽກງານການປັບ
ເຂົື້�າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງໄພີພີິບັດ ເອົາເຂົື້�າໃນບັນດາກົນໄກດັ�ງກ່າວັນີ�,  ລັດຖະບານໃນ
ບັນດາປະເທີດອາຊຽນ ສາມາດຊ່ວັຍກັນໃນການຮັັບປະກັນໃຫ້ມີການ
ພີັດທີະນາແບບມີຄົວັາມທີົນທີານຕ້�ໄພີພີບິັດ.  ໃນສປປ ລາວັ ການ
ວັາງແຜູ້ນສໍາລັບ DRR ກ່ຽວັກັບການປ້ອງກັນບັນຫາດິນເຈ້�ອນໃນ
ລະດັບຂື້ະແໜັງການຄົວັນເອົາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນແຜູ້ນການພັີດທີະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົົມແຫ່ງຊາດ ຄົັ�ງທີີ� 9, 2021-2025. ໃນການວັາງແຜູ້ນດັ�ງກ່າວັ
ຄົວັນຮັັບປະກັນໃຫ້ມີການຈັດສັນຊັບພີະຍາກອນເພ້ີ�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ວັຽກງານ DRR ກຽ່ວັກັບດິນເຈ້�ອນ, ການສ້າງຄົວັາມສາມາດ ແລະ 
ຮັັບປະກັນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍທີີ�ເອ້�ອອໍານວັຍສາໍລັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ. 
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7.5.   ຍຸດທີະສາດການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນ

ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບຊຸມຊົນແມ່ນຂື້ະບວັນການ
ເພ້ີ�ອກໍານົດໃຫ້ເຫັນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ້
ສົ�ງເສີມດ້ານຄົວັາມຮັູເ້ພ້ີ�ອໃຫ້ມີແຜູ້ນດໍາເນີນງານທີີ�ເໝາະສົມເພ້ີ�ອສ້າງ
ໃຫ້ມີສະພີາບແວັດລ້ອມທີີ�ປອດໄພີ. ການປະເມີນດັ�ງກ່າວັຄົວັນເລັ�ງ
ເປ້�າໝາຍໃສ່ບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ
ໃຫ້ແກ່ເຂົື້າເຈົ�າໂດຍສະເພີາະແມ່ນບັນດາຄົົວັເຮ້ັອນທີີ�ດໍາລົງຊີວິັດຢູູ່�ໃນ
ເຂື້ດທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ຂື້ະບວັນການດັ�ງກ່າວັຄົວັນປະກອບ
ມີ  ການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ, ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຫລ ້
ຄົວັາມສາມາດ, ການວັາງແຜູ້ນການດໍາເນີນງານ, ການຈັດບູລິມະສິດ
ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ແລະ ການວັິເຄົາະ
ສະພີາບຄົວັາມສາມາດໃນການສະໜັອງຊັບພີະຍາກອນ. ຍຸດທີະສາດ
ໃນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນແບບມີສ່ວັນຮ່ັວັມຂື້ອງຊຸມຊົນ 
(CBPLRMS) ທີີ�ຄົວັນມີແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັັບການຊີ�ນໍາເປັນບົດບາດ
ນໍາໜັ້າຂື້ອງອໍານາດການປ້ກຄົອງທີ້ອງຖິ�ນ  ແລະ ລວັມເອົາການມີ
ສ່ວັນຮ່ັວັມຂື້ອງບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ດໍາລົງຊີວິັດດ້ວັຍຄົວັາມສ່ຽງ, ບັນດາ
ຜູູ້້ນໍາຊຸມຊົນ ແລະ ຜູູ້້ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກ (ສະມາຊິກທີີມງານ
ໂຄົງການ). 

ຢູູ່�ຂື້້າງລຸ່ມນີ�ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວັຂື້ອງຂື້ະບວັນການພີັດທີະນາ 
CBPLRMS ທີີ�ສະເໜັີໃຫ້.

ການວັາງແຜູ້ນ ແລະ ການຄົຸມ້ຄົອງການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນລະດັບຊຸມຊົນ

ຕ້ອງກາໍນົດໃຫ້ເຫັນບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງທີີ�ສຸດ ທີີ�ດໍາລົງ
ຊີວິັດໃນເຂື້ດທີີ�ມຄີົວັາມສ່ຽງສງູຕ້�ດິນເຈ້�ອນ. ການເຮັັດແນວັນີ�ແມ່ນ
ອີງໃສ່ຜົູ້ນຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ການຄົຸມ້ຄົອງການ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບຊຸມຊົນ (CBLRRM) 
ເປັນແຜູ້ນການທີີ�ເລັ�ງໃສ່ບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ໄດ້ພີົບເຫັນ  ເຊິ�ງແມ່ນ
ບາດກ້າວັຕ້�ໄປ. ແຜູ້ນການນີ�ລວັມມີຫລາຍມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເພີີ�ມມາດຕະການ
ສາໍລັບບັນດາຊຸມຊົນທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ເຊິ�ງໃນທີີ�ສຸດຈະນາໍຜົູ້ນໄປ
ສູ່ການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດດິນເຈ້�ອນ. ການດໍາເນີນວັຽກງານ 
CBLRRM ຈະໄດ້ຮັັບຍຸດທີະສາດທີີ�ສ້າງຂື້້�ນເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາຄົວັາມ
ສ່ຽງ, ຕົວັຢູ່�າງ, ການກາໍນົດທີີ�ຕັ�ງຂື້ອງທີີ�ພັີກຊົ�ວັຄົາວັທີີ�ປອດໄພີ, ການ
ຕອບໂຕ້ກັບການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ,  ການເພີີ�ມຄົວັາມປອດໄພີຂື້້�ນ 
ໂດຍການໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ການກາໍນົດ
ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ຕ້ອງການ, ແລະ ການກໍານົດພີາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄົວັາມຮັັບຜິູ້ດຊອບຂື້ອງສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ.

ການວັາງແຜູ້ນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສຽ່ງໄພີພິີບັດແບບມສີວ່ັນຮ່ັວັມ

ການວັາງແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມ
ແມ່ນຂື້ະບວັນການທີີ�ທຸີກພີາກສ່ວັນສະເໜີັກດິຈະກາໍຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງ ໂດຍອີງຕາມປະເດັນຕ້�ໄປນີ�.

• ວັິໄສທີັດຂື້ອງຊຸມຊົນ. 
• ຄົວັາມສ່ຽງໃນລະດັບທີີ�ຍອມຮັັບໄດ້. 
• ຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ມນີັ�ນສາມາດປ້ອງກນັໄດ້ບ້�, ຫລຸດຜູ້ອ່ນໄດ້ບ້� ຫລ້ 

ຍອມຮັັບໄດ້ບ້�.
• ຄົວັາມສາມາດທີີ�ສາມາດປບັງຸໄດ ້ແລະ ຊບັພີະຍາກອນທີີ�ສາມາດ

ຈັດຫາໄດ້ພີາຍໃນ ແລະ/ຫລ້ ນອກຊຸມຊົນ.

ອງົປະກອບເຫລົ�ານີ� ຄົວັນພີຈິະລະນາໃນຂື້ະບວັນການ.

 • ສີ�ງທີີ�ຊຸມຊົນຢູ່າກບັນລຸ (ເປ້�າໝາຍ / ວັິໄສທີັດ)
 • ຍ້ອນຫຍັງຊຸມຊົນຈີ�ງຢູ່າກກ້າວັໄປເຖິງຈຸດນັ�ນ? (ຈຸດປະສົງ)
 • ຈະກ້າວັໄປຫາຈຸດນັ�ນດ້ວັຍວັິທີີໃດ? (ຍຸດທີະສາດ)
 • ຊຸມຊົນມີຄົວັາມສາມາດກ້າວັໄປເຖິງຈຸດນັ�ນບ້�? (ການປະເມີນ

ຄົວັາມສາມາດ)
 • ຊຸມຊົນຕ້ອງການຫຍັງເພ້ີ�ອກ້າວັໄປເຖິງຈຸດນັ�ນ? (ການປະເມີນ

ຊັບພີະຍາກອນ)

ການປະຊຸມເພ້ີ�ອກາໍນົດວິັໄສທັີດຂື້ອງຊຸມຊົນກ່ຽວັກັບການຫລຸດຜູ່້ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງແມ່ນສິ�ງທີີ�ສາໍຄັົນ. ການກາໍນົດວິັໄສທັີດໃນລະດັບຊຸມຊົນ
ຄົວັນຄົໍານ້ງເຖິງຄົວັາມຕ້ອງການຂື້ອງຊຸມຊົນໃນອະນາຄົົດ ໃນການ
ຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນກະທີົບຈາກດິນເຈ້�ອນ. ບັນດາສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ, 
ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ທີ້ອງຖິ�ນ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງຕ້ອງໄດ້ສົນທີະນາກັນ
ກ່ຽວັກັບວັິໄສທີັດດັ�ງກ່າວັ,  ເຊິ�ງຖ້ວັ່າເປັນການໄຝຶ�ຝຶັນອັນໜ້ັ�ງ  (ມີ
ຈຸດປະສົງ ແລະ (ບູລິມະສິດ) ແລະ ສົນທີະນາ ແລະ  ເຫັນດີນໍາກັນ
ກ່ຽວັກັບເປ້�າໝາຍທີີ�ພີວັກເຂົື້າຢູ່າກບັນລຸໃນຂື້ະບວັນການວັາງແຜູ້ນການ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.

ການຫັນວັິໄສທີັດໃຫ້ເປັນການປະຕິບັດ

ໃນການຫັນວິັໄສທັີດໃຫ້ເປັນການປະຕິບັດ ສີ�ງສາໍຄັົນແມ່ນຕ້ອງເຂົື້�າໃຈ
ສະພີາບຄົວັາມສ່ຽງ, ກາໍນົດມາດຕາການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ 
ພີັດທີະນາຍຸດທີະສາດຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ.  ກິດຈະກໍາທີີ�ຖ້ກກໍານົດ
ໃນຂື້ະບວັນການນີ�ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍສີ�ງຕ້�ໄປນີ�:

 • ● ກອບເວັລາ
 • ● ການນໍາໃຊ້ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ຕ້ອງການ
 • ● ສະຖາບັນຮັັບຜູ້ິດຊອບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
 • ● ການມອບໝາຍໜັ້າທີີ� ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບ
 • ● ຂື້ະບວັນການທີົບທີວັນ ແລະ ດັດແກ້ແຜູ້ນການ

ໃນການສົນທີະນາກ່ຽວັກັບບາດກ້າວັຕ່າງໆໃນການພັີດທີະນາຍຸດທີະສາດ 
DRR ແມ່ນບ້�ຄົວັນສູຸມໃສ່ແຕ່ແວັດລ້ອມທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ 
ກິດຈະການຫລຸດຄົວັາມສ່ຽງເທົີ�ານັ�ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການຫລຸດ
ຜູ່້ອນປັດໃຈຕ່າງໆທີີ�ເປັນອຸປະສັກ. ຜູູ້້ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກໃນການ
ເຕົ�າໂຮັມປະຊຸມໃນການວັາງແຜູ້ນດັ�ງກ່າວັນີ�ຄົວັນດັດປັບເອົາບາດກ້າວັ
ຕ່າງໆດັ�ງຕ້�ໄປນີ� ເພ້ີ�ອສ້າງຄົວັາມເຊ້�ອໝັ�ນ ແລະ ສົ�ງເສີມຄົວັາມເຂົື້�າໃຈ
ທີີ�ດີໃນບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມຂື້ະບວັນການນີ�.

ບາດກ້າວັທີີ 1: ການສ້າງແຜູ້ນທີີ�ຂື້້�ມູນຊຸມຊົນ 
ການໄດ້ຮັັບຄົວັາມເຊ້�ອໝັ�ນຈາກຊຸມຊົນແມ່ນກຸນແຈສາໍຄັົນທີີ�ນາໍໄປ
ສູ່ຄົວັາມສໍາເລັດໃນການປະຊຸມແບບມີສ່ວັນຮັ່ວັມໃນການວັາງແຜູ້ນ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ແລະ ການກໍານົດຍຸດທີະສາດ. ການ
ສ້າງແຜູ້ນທີີກ່ຽວັກັບຂື້້�ມູນໃນຊຸມຊົນຊ່ວັຍສ້າງຄົວັາມເຊ້�ອໝັ�ນ ແລະ 
ມີຄົວັາມໝັ�ນໃຈເກີດຂື້້�ນໃນຊຸມຊົນ.  ຖ້າວັ່າປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນມີ
ຄົວັາມເຊ້�ອໝັ�ນຕ້�ຜູູ້້ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກທີີ�ມາຈາກພີາຍນອກ ທີີ�
ເຂົື້າເຈົ�າເຮັັດວັຽກຮ່ັວັມນໍານັ�ນ ເຂົື້າເຈົ�າກ້ຈະບ້�ລັງເລໃນການສະໜັອງ
ຂື້້�ມູນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບສະພີາບແວັດລ້ອມທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ຄົວັາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ, ປະເດັນຕ່າງໆ, ບັນຫາ, ຂື້້�ຈໍາກັດ, ແລະ ອ້�ນໆ ໃນການ
ສ້າງຄົວັາມທົີນທີານຕ້�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ຢູູ່�ຂ້ື້າງລຸ່ມນີ�ແມ່ນບັນດາ
ບາດກ້າວັໃນການສ້າງແຜູ້ນທີີດັ�ງກ່າວັ ທີີ�ຈະຊ່ວັຍໃຫ້ການຮ່ັວັມມ້ໄດ້
ຮັັບໝາກຜູ້ົນທີີ�ດີ.  
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ຮັູບ 7.2 ແຜູ້່ນທີີ�ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນລະດັບ ຊຸມຊົນ

 • ●ເລີ�ມຍ່າງສໍາຫລວັດບ້ານໃນບາງເຂື້ດທີີ�ຂື້ັດເລ້ອກ.
 • ●ສົນທີະນາກັນລະຫວ່ັາງຜູູ້້ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກ, ອາສາສະໝັກ 

DRR ແລະ ຊຸມຊົນເພ້ີ�ອສ້າງແຜູ່້ນທີີ� ທີີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບ 
ທີີ�ປະເຊນີກບັຄົວັາມສຽ່ງ ແລະ ມຄີົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມ
ສົງໄສ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.

 • ●ສ້າງສັນຍາລັກເຮ້ັອນ, ດິນຄ້ົອຍທີີ�ອ່ອນແອ, ກຸມ່ຄົົນທີີ�ບອບບາງ, 
ແລະ ອ້�ນໆ.

 • ●ໃຊ້ຫລາຍສັນຍາລັກເພີ້�ອໝາຍໃຫ້ເຫັນການປະເຊີນກັບຄົວັາມ
ສ່ຽງໃນແຜູ້່ນທີີ�.

o ເຮັ້ອນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ ທີີ�ຢູູ່�ໃນເງ້�ອນໄຂື້ຄົວັາມສ່ຽງ 
ເຊັ�ນ ຕັ�ງຢູູ່�ໃກ້ດິນຄົ້ອຍຊັນ, ປະເພີດໂຄົງສ້າງເຮັ້ອນ, 
ຄົວັາມທີົນທີານ, ອ້�ນໆ.

o ເຂື້ດດນິຄົ້ອຍຊັນທີີ�ອ່ອນແອ ທີີ�ຢູູ່�ໃນເງ້�ອນໄຂື້ຄົວັາມ
ສ່ຽງ ເຊັ�ນ ເຄົີຍມີດິນເຈ້�ອນມາກ່ອນ, ປະເພີດຄົ້ອຍ, 
ການຕັດໜັ້າດິນ, ຮັອຍແຕກແຫງຢູູ່�ພີ້�ນ, ອ້�ນໆ.

o ເຮັ້ອນທີີ�ມີກຸ່ມຄົົນບອບບາງອາໄສຢູູ່� ເຊັ�ນຜູູ້້ເຖົ�າ, ແມ່
ຍິງຖ້ພີາ, ເດັກນ້ອຍ, ອ້�ນໆ.

o ໂຄົງສ້າງທີີ�ອ່ອນແອ, ເຊັ�ນ ເສັ�ນທີາງ, ລະບົບນໍ�າໃຊ້, 
ລະບົບໄຟີຟີ້າ, ອ້�ນໆ.

o ສະຖານທີີ�ສໍາຄົັນ ເຊັ�ນ ໂຮັງຮັຽນ, ໂຮັງໝໍ, ສາງເກັບ
ອາຫານ, ອາຄົານຂື້ອງລັດ, ອ້�ນໆ.

o ອາຄົານທີີ�ສາມາດໃຊ້ເປັນສູນລົບໄພີ, ຕົວັຢູ່�າງ ວັັດ, 
ສູນເຕົ�າໂຮັມຊຸມຊົນ, ອ້�ນໆ.

ບາດກ້າວັ 2: ສ້າງປະຕິທີິນລະດູການ
ຈຸດປະສົງຂື້ອງປະຕິທີິນລະດູການແມ່ນເພ້ີ�ອກໍານົດບັນຫາກ່ຽວັກັບ
ຄົຸ້ມຄົອງເຫດການ ໄພີພີິບັດຕາມລະດູການ ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆ, ຂື້້�
ຈາໍກັດ ແລະ ຂື້້�ຫຍຸ້ງຍາກ ທີີ�ພີາໃຫ້ຊຸມ ຊົນມີຄົວັາມບອບບາງເພີີ�ມຂື້້�ນ. 
ຈຸດປະສົງຂື້ອງກິດຈະກໍານີ�ແມ່ນເພ້ີ�ອເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນດ້ວັຍ ວັິທີີການ
ແບບມີສ່ວັນຮ່ັວັມ ແລະ ພີາໃຫ້ມີການສົນທີະນາເພ້ີ�ອທໍີາຄົວັາມເຂົື້�າໃຈ
ບັນຫາທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບຄົວັາມບອບບາງຂື້ອງຊຸມຊົນ.

ບັນທີ້ກຂື້້�ມູນດັ�ງຕ້�ໄປນີ�ສໍາລັບປະຕິທີິນ. 
• ●ເວັລາໃດລະດູຝຶ້ນຈະເລີ�ມ ແລະ ຈະສິ�ນສຸດ.
• ●ເວັລາໃດທີີ�ປະຊາຊົນປະສົບບັນຫາຜູ້ົນກະທີົບຫລາຍປະເພີດ

ເນ້�ອງມາຈາກຫລາຍສີ�ງອັນຕະລາຍ.
• ●ປະເດັນອ້�ນທີີ�ເປັນສາເຫດຂື້ອງຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ເກີດຂື້້�ນ

ເວັລາໃດ.
• ●ຊບັພີະຍາກອນຂື້ອງຊມຸຊົນ ແລະ ເວັລາໃດຈີ�ງມຊີບັພີະຍາກອນ

ເຫລົ�ານັ�ນ.
• ●ຄົວັາມເປັນໄປໄດ້ຂື້ອງການປະກອບສ່ວັນ, ແລະ ເວັລາໃດຈີ�ງ

ມີການປະກອບສ່ວັນດັ�ງກ່າວັ.

ຮັບູ 7.3 ປະຕ ທິີ ນິລະດກູານ

ບາດກ້າວັ 3: ການສ້າງແຜູ້່ນທີີ�ຊັບພີະຍາກອນຊຸມຊົນ 
ການສ ້າງແຜູ້່ນທີີ �ຊ ັບພີະຍາກອນຊ ຸມຊ ົນແມ່ນການກໍານ ົດໃຫ ້ຮັູ້
ວັາ່ມ ີກ ິດຈະກາໍ ການຫລ ຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສຽ່ງອ ນັໃດແລວ້ັ - ກ ິດຈະກາໍ
ທີີ �ສາມາດດໍາ  ເນ ີນໄດ ໂ້ດຍນາໍໃຊ ້ຊ ັບພີະຍາກອນທີີ �ມ ີຢູູ່�  (ລວັມ
ທີ ງັຊ ັບພີະຍາກອນທີີ �ມ ີຢູູ່� ແລະ ຊ ັບພີະຍາກອນທີີ �ສາມາດເຂື້ົ �າເຖ ງິ
ໄດ)້.  ຈ ຸດປະສ ົງຂື້ອງການສ ້າງແຜູ້ ່ນທີີ �ຊ ັບພີະ ຍາກອນຊ ຸມຊ ົນ
ແມ່ນເພີ້ �ອ:

• ●ກໍານົດໃຫ້ຮັູ້ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີໃນຊຸມຊົນ ເຊັ�ນ ແຮັງງານ, 
ເຄົ້�ອງມ້ ແລະ ອຸປະກອນ, ສັດທີີ�ໃຊ້ແຮັງງານໄດ້, ອາຫານທີີ�
ເກັບໄວັ້, ອ້�ນໆ.

• ●ກໍານົດໃຫ້ຮັູ້ວ່ັາ ເວັລາໃດ ຈີ�ງມີຊັບພີະຍາກອນເຫລົ�ານັ�ນ, ມີ
ປະລິມານ ເທີົ�າໃດ, ແຕ່ລະລະດູການມີເທີົ�າໃດ, ອ້�ນໆ.

• ●ກໍານົດໃຫ້ຮູ້ັຄົວັາມເປັນໄປໄດທີ້ີ�ຊັບພີະຍາກອນຊຸມຊົນຈະປະສົບ
ຄົວັາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ແລະ ເວັລາໃດຈະເກີດ
ຄົວັາມເສຍ ຫາຍນັ�ນ.
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ຮັູບ 7.4 ແຜູ້່ນທີີ�ຊັບພີະຍາກອນຊຸມຊົນ

ຢູູ່�ຂື້້າງລຸ່ມນີ�ແມ່ນຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງຊັບພີະຍາກອນຊຸມຊົນ.
ຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ:  ຊ່າງກ້�,  ຊ່າງໄມ້,  ຊ່າງທົີ�ວັໄປ, ພີະນັກງານ
ແພີດ, ຄົູອາຈານ
ວັັດຖ ຸແລະ ເຄົ້�ອງໃຊ້: ເຄົ້�ອງປະຖົມພີະຍາບານເບ້�ອງຕົ�ນ, ລະບົບທີີ�ຢູູ່�
ຂື້ອງລັດ, ກ້ອນດິນບອກ, ກ້ອນຫີນ, ໄມ້, ສັດລ້ຽງ
ອຸປະກອນ: ອຸປະກອນສ້�ສານ ແລະ ການຂື້ົນສົ�ງ,  ລວັມທີັງເຄົ້�ອງ
ຂື້ະຫຍາຍສຽງ,  ວັິທີະຍຸສ້�ສານ,  ໂທີລະສັບ,  ລົດຖີບ,  ລົດຂື້ົນສົ�ງ, 
ລົດໄຖ, ແລະ ອ້�ນໆ.
ສີ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກ:  ສູນເຕົ�າໂຮັມຊຸມຊົນ, ສາງເຄົ້�ອງ, ຮັ້ານ
ຄົ້າໃຫຍ່  ແລະ ຮັ້ານຂື້າຍຍ່ອຍ,  ສູນລົບໄພີ ຫລ້  ສູນພີັກຊົ�ວັຄົາວັ, 
ເສັ�ນທີາງ ແລະ ຂື້ົວັ.
ຄົວັາມຮັູ:້ ຄົວັາມຮັູໃ້ນຊຸມຊົນ, ເຕັກໂນໂລຢີູ່ຊົນນະບົດ, ທັີກສະຂື້ອງ
ຄົົນໃນຊຸມຊົນ
ການນໍາຂື້ອງອົງການຈັດຕັ�ງ:  ສະຫະພີັນແມ່ຍິງ,  ສະມາຄົົມຊາວັ
ກະສິກອນ
ກອງທ້ີນ: ກອງທ້ີນຊມຸຊນົ (ຕົວັຢູ່�າງ ກອງທ້ີນໝາກຖົ�ວັລຽນ, ກອງ
ທ້ີນໝາກອາໂວັກາໂດ, ແລະ ອ້�ນໆ), ເງິນປະກອບສ່ວັນຈາກຊຸມຊົນ, 
ເຊັ�ນ ກອງທີ້ນໝູນວັຽນເພີ້�ອຊ່ວັຍເຫລ້ອໃນສະພີາບສຸກເສີນ.
ຄົວັນມີບັນຊີບັນທີ້ກຊັບພີະຍາກອນຊຸມຊົນພີ້ອມທີັງສະພີາບຄົວັາມ
ພີ້ອມຂື້ອງຊັບພີະຍາກອນ. ໃນເວັລາບັນທີ້ກບັນຊີໃຫ້ຄົໍານ້ງເຖິງຄົໍາ
ຖາມ ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�. 
ຕ້ອງມຊີັບພີະຍາກອນຫຍັງແດ່ເພ້ີ�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວັຽກງານການ
ຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ (ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ,  ແຮັງງານທີີ�ມີ 
ແລະ ບ້�ມີສີມ້, ກອງທີ້ນຊຸມຊົນ, ຄົະນະກໍາມະການ ແລະ ສະຖາບັນ
ຕ່າງໆ) ?
  
• ●ພີາຍໃນຊມຸຊນົມີຊັບພີະຍາກອນປະເພີດໃດແດທີ່ີ�ມກີຽມພີອ້ມ

ແລ້ວັ?
• ●ເວັລາໃດຈີ�ງມີຊັບພີະຍາກອນເຫລົ�ານັ�ນ? 
• ●ມຊີບັພີະຍາກອນ ແລະ ການຊ່ວັຍເຫລ້ອວັຊິາການອັນໃດແດ່ທີີ�

ອາດໄດ້ຮັັບຈາກພີາກສ່ວັນພີາຍນອກ?
ບາດກ້າວັ 4: ສ້າງແຜູ້ນປະຕິບັດງານຊຸມຊົນ
ແຜູ້ນດໍາເນີນງານຊຸມຊົນມີມາດຕະການໄລຍະສັ�ນ ແລະ ໄລຍະຍາວັ 
ເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ມີຢູູ່�ໃນປະຈຸບັນ, ຫລຸດ ຜູ້່ອນປັດໃຈທີີ�
ພີາໃຫ້ມຄີົວັາມສ່ຽງໃນອະນາຄົດົ, ປບັປງຸຄົວັາມສາມາດ, ຫລດຸຜູ້ອ່ນ
ຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ອ້�ນໆ. ແຜູ້ນດໍາເນີນງານດັ�ງກ່າວັຈະກວັມເອົາ
ຄົໍາແນະນໍາສະເພີາະໄລຍະສັ�ນ ແລະ ໄລຍະຍາວັ ທີີ�ໄດຖ້້ກສ້າງຂື້້�ນຈາກ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ທີົບທີວັນຄົ້ນ ແລະ ວັິເຄົາະ
ສະພີາບແວັດລອ້ມທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງໃນປະຈບັຸນ ແລະ ອະນາຄົດົ. ແຜູ້ນ

ດໍາເນນີງານດັ�ງກາ່ວັໄດ້ຖ້ກສ້າງຂ້ື້�ນດ້ວັຍຄົວັາມຄົາດຫວັັງທີີ�ວ່ັາບນັດາ
ກດິຈະກໍາທີີ�ໄດຖ້້ກກໍານດົຂ້ື້�ນນັ�ນຈະຖ້ກຈດັຕັ�ງປະຕບິດັພີາຍໃນໄລຍະ
ເວັລາທີີ�ແບ່ງເປັນຫລາຍໄລຍະ. ການແບ່ງໄລຍະເວັລາເພ້ີ�ອຈັດຕັ�ງ
ປະຕບິດັນັ�ນແມນ່ຂື້້�ນກບັການຮັບັຮັູບ້ນັດາຊ່ອງວ່ັາງທີີ�ມຢີູູ່�ໃນປະຈບຸນັ, 
ບັນດາຂື້້�ຈໍາກັດ ແລະ ຂື້້�ຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານຊັບພີະຍາກອນ, ກໍາລັງ
ແຮັງງງານ, ຄົວັາມສາມາດດ້ານວິັຊາການ ແລະ ອ້�ນໆ ທີີ�ສາມາດ
ແກ້ໄຂື້ໄດ້ ໃນໄລຍະເວັລາຂ້ື້ອນຂື້້າງສັ�ນ ໃນຂື້ະນະທີີ�ວັຽກງານດ້ານ
ອ້�ນໆຈະໃຊເ້ວັລາດົນກວ່ັາ. ຢູູ່�ຂ້ື້າງລຸມ່ນີ�ມຕີວົັຢູ່�າງກ່ຽວັກັບແຜູ້ນການ
ດໍາເນີນງານເພີ້�ອຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດດິນເຈ້�ອນ.

 • ●ກິດຈະກາໍສາໍລັບການເສີມສ້າງຄົວັາມສາມາດ ແລະ ຫລຸດຜູ່້ອນ
ຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງຊຸມຊົນ.

 • ●ກິດຈະກາໍທີີ�ຈະຊ່ວັຍຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໃນປະຈຸບັນ ເປັນຕົ�ນ
ແມ່ນການຕອບໂຕ້ສະພີາບສຸກເສີນ,  ການກຽມຄົວັາມພີ້ອມ, 
ມາດຕະການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງ, ການຕັ�ງຖິ�ນຖານຄ້ົນໃໝ່, 
ການຊ່ວັຍເຫລ້ອການເງິນກ່ຽວັກັບການແກ້ໄຂື້ຄົວັາມສ່ຽງ, ແລະ 
ອ້�ນໆ.

 • ●ກິດຈະກໍາທີີ�ຈະຊ່ວັຍຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໃນອະນາຄົົດ ເປັນ
ຕົ�ນແມ່ນການເຊ້�ອມສານນະໂຍບາຍເຂົື້�າໃນການປະຕິບັດດ
ວັຽກງານ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃໝ່,  ຄົູ່ມ້
ໃການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ, ການປັບປຸງໂຄົງສ້າງການ ຈັດຕັ�ງ ແລະ 
ຂື້້�ກໍານົດທີີ�ເປັນພີາກບັງຄົັບ,  ປັດໃຈກະຕຸກຊຸກຍູ້  (ເຊັ�ນ  ຜູ້ົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຍົກເວັັ�ນອາກອນ ສາໍລັບການພັີດທີະນາດິນ 
ແລະ ທີີ�ຢູູ່�ອາໄສ, ການຫລຸດຄົ່າພີາສີ, ຄົ່າຜູ້່ານທີາງ ແລະ ການ
ເກັບຄົ່າຕ່າງໆ ທີີ�ເປັນຄົ່າທໍີາ  ນຽມຂື້ອງພີາກສ່ວັນລັດຖະບານ 
ໃນ ທີ້ອງຖິ�ນ, ແລະ ອ້�ນໆ), ປັດໃຈຕ່າງໆທີີ�ບ້�ເປັນການກະຕຸກ
ຊຸກຍູ້ (ການເກັບອາກອນໃນອັດຕາສູງຂື້້�ນ, ການເກັບພີາສີເພີີ�ມ, 
ການເກັບຄົ່າຜູ້່ານທີາງ ແລະ ຄົ່າທໍີານຽມການບ້ລິການຂື້ອງ
ພີາກສ່ວັນລັດຖະບານໃນທີ້ອງຖິ�ນ), ແລະ ອ້�ນໆ.

 • ●ການສ້າງຄົວັາມສາມາດ (ລວັມທັີງການສົ�ງເສີມຍຸດທີະສາດໃນ
ການແກ້ໄຂື້ບັນຫາໃນປະຈຸບັນ).

 • ●ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ການປຸກຈິກສໍານ້ກຂື້ອງປະຊາຊົນ
ທີົ�ວັໄປ.                                                  

ບາດກ້າວັທີີ 5: ເງ້�ອນໄຂື້ການຈັດບຸລິມະສິດ
ບັນດາກິດຈະກໍາໃນແຜູ້ນດໍາເນີນງານທີີ�ໄດ້ຖ້ກກໍານົດຂື້້�ນນັ�ນຈະບ້�
ສາມາດຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໄດ້ໂດຍໄວັວັາ. ດັ�ງນັ�ນຄົວັນມີການຈັດບູລິມະ
ສິດ ໂດຍອີງຕາມເງ້�ອນໄຂື້ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.

• ●ສຸມໃສ່ບັນດາອົງປະກອບທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຫລາຍທີີ�ສຸດ ແລະ 
ພີິຈາລະນາຄົວັາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍທີີ�ເປັນໄປໄດ້, 
ຄົວັາມສໍາຄັົນຂື້ອງອົງປະກອບຄົວັາມສຽ່ງທີີ�ຈະມຕ້ີ�ຊມຸຊນົ, ແລະ 
ອ້�ນໆ.

• ●ຊັບພີະຍາກອນ (ຊບັພີະຍາກອນມະນດຸ, ວັັດຖອຸປຸະກອນ, ດາ້ນ
ການເງິນ, ດ້ານທີັກສະນະ, ແລະ ອ້�ນໆ) ທີີ�ມີຢູູ່�ແລ້ວັ.

• ສິ�ງທີີ�ຈະເກີດປະໂຫຍດ ແລະຂື້ອບເຂື້ດຂື້ອງຜູ້ົນການປະຕິບັດ 
ແລະຜົູ້ນປະໂຫຍດທີີ�ຈະໄດ້ຮັັບຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນ
ແຜູ້ນງານ.

• ●ການຈດັຕັ�ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການຫລດຸຜູ້ອ່ນຄົວັາມສຽ່ງທີີ�
ມີຂື້ອບເຂື້ດເວັລາ (ພິີຈາລະນາເຖິງບັນດາປັດໃຈ ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ 
ເຊັ�ນ ລະດູການ, ກິດຈະກໍາທີີ�ເປັນການປະຕິບັດແບບປ້ກກະຕິ
ທີາງດ້ານສັງຄົົມ ແລະ ວັັດທີະນະທີໍາຂື້ອງຊຸມຊົນ, ແລະ ອ້�ນໆ)
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ບາດກ້າວັທີີ�: 6 ການວັິເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ
ການວິັເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງແມ່ນການກຳນົດຫາ ແລະ ການວັິເຄົາະກ່ຽວັກັບບຸູກຄົົນ, ກຸ່ມຄົົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ�ງທີີ�ມີຂື້ະບວັນການ
ວັຽກງານຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ຄົ້າຍຄົ້ກັນ. ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງເຫລົ�ານີ�ສາມາດຈັດເປັນແຕ່ລະປະເພີດດັ�ງຂື້້າງລຸ່ມນີ�.

 • ຈໍານວັນຜູູ້້ທີີ�ອາດເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ ຫລ້ ຜູູ້້ທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບ (ໃນທີາງບວັກ ຫລ້ ທີາງລົບ) ຈາກກິດຈະກໍາການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ.
 • ຈໍານວັນຜູູ້້ທີີ�ສາມາດສະໜັັບສະໜັູນ ແລະ ປະກອບສ່ວັນໃຫ້ແກ່ແຜູ້ນດໍາເນີນງານຂື້ອງຊຸມຊົນ.
 • ຈໍານວັນຜູູ້້ທີີ�ອາດຕ້�ຕ້ານແຜູ້ນປະຕິບັດງານຊຸມຊົນ.

ຍ້ອນຫຍັງຈ້�ງຕ້ອງວັິເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ

 • ການວິັເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງສາມາດດໍາເນີນໄດ້ ໂດຍການນາໍໃຊ້ການວິັເຄົາະ ສັງຄົົມ ແລະ ການຈັດຕັ�ງ ໂດຍມີຮູັບແບບ ແລະ ເຄົ້�ອງມ້
ສະໜັອງໃຫ້ ເຊັ�ນ ແຜູ້ນວັາດ Venm. ການວັິເຄົາະນີ�ແມ່ນສໍາຄົັນດ້ວັຍເຫດຜູ້ົນດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.

 • ເພີ້�ອກໍານົດລາຍການທີີ�ຈໍາເປັນ, ວັຽກ ຫລ ້ກິດຈະກໍາທີີ�ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ທີີ�ເອົາພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ ແລະ ແກ້ໄຂື້ປະເດັນ ແລະ 
ບັນຫາຕ່າງໆ.

 • ເພ້ີ�ອເສີມຂື້ະຫຍາຍຍຸດທີະສາດການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ໃຫ້ການສະໜັັບສະໜູັນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜູ້ນດໍາເນີນງານທີີ�ເປັນພີ້�ນຖານ, 
ຮັັບປະກັນຄົວັາມໝັ�ນຄົົງ ແລະ ເພີີ�ມການມີສ່ວັນຮັ່ວັມ ແລະ ໃຫ້ຂື້້�ມູນ ແລະ ແກ້ໄຂື້ບັນຫາທີີ�ເປັນອຸປະສັກຕ້�ການປະຕິບັດຍຸດທີະສາດ.

 • ເພີ້�ອຮັັບປະກັນໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວັນຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ ໃນທີາງຕັ�ງໜັ້າໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜູ້ນດໍາເນີນງານຊຸມຊົນ.
 
ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງທີີ�ເຂົື້�າຮ່ັວັມມີຄົວັາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບາງຄົົນອາດບ້�ໄດ້ເຂົື້�າຮ່ັວັມໃນການກະກຽມແຜູ້ນດໍາເນີນງານ. ດັ�ງນັ�ນຈ້�ງມີຄົວັາມ
ຈາໍເປັນທີີ�ຈະໄດ້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູັນຈາກຜູູ້້ທີີ�ບ້�ທັີນໄດ້ເຂົື້�າຮ່ັວັມໃນໄລຍະການສ້າງແຜູ້ນດໍາເນີນງານ ເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນສໍາເລັດ ແລະ ຮັັບຄົໍາຄົິດເຫັນຂື້ອງພີວັກເຂື້ົາກ່ຽວັກັບແຜູ້ນດໍາເນີນງານຊຸມຊົນ ທີີ�ໄດ້ຖ້ກນໍາສະເໜັີ,  ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບ
ສ່ວັນຂື້ອງເຂົື້າເຈົ�າທີີ�ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອ້�ນໆ. ສິ�ງທີີ�ສາໍຄັົນແມ່ນຕ້ອງຮັູ້ວ່ັາພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງເຫລົ�ານັ�ນມີຄົວັາມຄົາດຫວັັງຄ້ົແນວັໃດ ເຊິ�ງອາດຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກຄົວັາມຄົິດຫວັັງຂື້ອງຊຸມຊົນທີ້ອງຖິ�ນ. ການສະໜັັບສະໜັູນຈາກພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງທີີ�ມີບົດບາດສໍາຄົັນໃນການວັາງແຜູ້ນທີຸກ
ວັຽກງານຈະນໍາໄປສູ່ຜູ້ົນສໍາເລັດ. ການວັິເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງສາມາດດໍາເນີນໄດ້ແບບເປັນລະບົບ ໂດຍຜູ້່ານການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງ ດັ�ງທີີ�
ມີຢູູ່�ຂື້້າງລຸ່ມນີ�ິ� ເຊິ�ງແມ່ນຕາຕະລາງ 4.7.

ຕາຕະລາງ 4.7 ຕາຕະລາງວັິເຄົາະສັງຄົົມ ແລະ ການຈັດຕັ�ງ 

ຜູູ້້ສະໜັັບສະໜັູນ ຜູູ້້ຄົັດຄົ້ານ ສ ະ ພີ າ ບ ສ າ ຍ 
ພີວົັພັີນໃນປະຈຸບນັ
ກັບຊຸມ ຊົນ

ຄົວັາມສນົໃຈ ແລະ 
ຄົວັາມຄົາດ ຫວັັງ
ຂື້ອງພີາກ ສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂື້້ອງ 

ອໍານາດ ແລະ 
ອິດທີິພົີນທີີ�ມີ ໃນ
ຊຸມຊົນ

ບົດບາດການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບັດແຜູ້ນການ 
ຊຸມຊົນ

ສີ�ງທີີ�ຕ້ອງປະຕິບັດ 
ເພ້ີ�ອໃຫ້ໄດ້ຮັັບການ 
ຊວ່ັຍເຫລອ້ ຫລ ້ຮັກັ 
ສາຄົວັາມເປັນກາງ

ບາດກ້າວັ 7: ວັິເຄົາະຊັບພີະຍາກອນ
ການວິັເຄົາະຊັບພີະຍາກອນມີ 3 ບາດກ້າວັສາໍຄັົນຫລັກ ທີີ�ນອນຢູູ່�ໃນຍຸດທີະສາດການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໃນລະດັບຊຸມຊົນ (ການສ້າງແຜູ້ນ
ທີີກ່ຽວັກັບຂື້້�ມູນຊຸມຊົນ, ການກະກຽມແຜູ້ນດໍາເນີນງານຊຸມຊົນ, ການວິັເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ) ດັ�ງທີີ�ອະທິີບາຍໃນຂ້ື້າງເທິີງກ ການວິັເຄົາະ
ນີ�ແມ່ນເພີ້�ອກໍານົດກິດຈະກໍາທີີ�ຮັີບດ່ວັນເພີ້�ອຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ - ເຊິ�ງເປັນກິຈະກໍາທີີ�ສາມາດຈັດຕັ�ງປະຕິບັດອີງຕາມຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີຢູູ່� 
(ທີີ�ຢູູ່�ແລ້ວັ ແລະ ສາມາດເຂື້ົ�າເຖິງໄດ້). ການວັິເຄົາະດັ�ງກ່າວັຈະເປັນການສະໜັອງຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຊັບພີະຍາກອນພີາຍນອກ ທີີ�ຕ້ອງການສໍາລັບ
ບາງກິດຈະກໍາ ທີີ�ຍັງຄົົງຄົ້າງຢູູ່�.

ຕາຕະລາງ 4.8 ຕາຕະລາງການວັິເຄົາະຊັບພີະຍາກອນ

ຊັບພີະຍາກອນທີີ� 
ຕ້ອງການເພີ້�ອປະຕິ ບັດ
ວັຽກງານ DRR

ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີ ແລະ 
ມີຢູູ່�ໃສ, ໃຜູ້ເປັນເຈົ�າຂື້ອງ 
ແລະ ການເຂື້ົ�າເຖິງ ເພີ້�ອ
ໃຊ້ຊັບພີະຍາກອນເຫລົ�າ
ນັ�ນ

ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ບ້�
ສາມາດເຂື້ົ�າເຖິງແລະນໍາ
ໃຊ້ໄດ້. ຍ້ອນຫຍັງຈີ�ງ
ເຂື້ົ�າເຖິງບ້�ໄດ້?   

ສີ�ງທີີ�ຕ້ອງປະຕິບັດເພີ້�ອ
ໃຫ້ເຂື້ົ�າເຖິງ
ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ມີຢູູ່�.  
ຈະໃຊ້ເວັລາດົນປານ ໃດ
ຈີ�ງຈະເຂື້ົ�າເຖິງຊັບພີະ ຍາ
ກອນເຫລົ�ານັ� ນໄດ້? 

ວັຽກທີີ�ຕ້ອງປະຕິບັດເພີ້�ອ
ສ້າງ ໃຫ້ມີ
ຊັບພີະຍາກອນເພີີ�ມ ເພີ້�ອ
ສະໜັອງ ຕາມຈໍານວັນ 
ຊັບພີະຍາກອນທີີ�ຍັງບ້�
ທີັນມີ. ຈະໃຊ້ເວັລາດົນ
ປານ ໃດຈີ�ງຈະເຂື້ົ�າເຖິງ
ຊັບພີະ ຍາກອນເຫລົ�າ
ນັ�ນໄດ້?



71LANDSLIDE RISK ASSESSMENT FOR DISASTER RISK REDUCTION PLANNING

ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຍຸດທີະສາດ
ພີາຍຫລັງສຳເລັດການສ້າງແຜູ້ນການຄຸ້ົມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນແລ້ວັ ສິ�ງສຳຄົັນຕ້�ໄປແມ່ນຕ້ອງພີັດທີະນາຍຸດທີະສາດສຳລັບ
ການຈດັຕັ�ງປະຕິບດັ. ໂຄົງສາ້ງການຈດັຕັ�ງສຳລບັການຈດັຕັ�ງປະຕິບດັ
ຄົວັນປະກອບເອົາເຂົື້�າຢູູ່�ໃນຍຸດທີະສາດ. ໂຄົງສາ້ງຄົວັນອຳນວັຍຄົວັາມ
ສະດວັກໃຫ້ບັນລຸເປ້�າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂື້ອງຍຸດທີະສາດ. ການ
ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜູ້ນງານລະດັບຊຸມຊົນ ໂດຍການມີໂຄົງສ້າງຂື້ອງ
ຄົະນະກຳມະການທີີ�ຖກ້ຈດັຕັ�ງຂ້ື້�ນແມນ່ສິ�ງສຳຄົນັ. ໂຄົງສາ້ງການຈດັຕັ�ງ
ສາມາດລວັມມີຫລາຍຄົະນະກຳມະການ. ບັນດາກຳມະການທີີ�ເປັນ
ສະມາຊກິເຫລົ�ານີ�ສາມາດເຂົື້�າຮັວ່ັມໃນໂຄົງສາ້ງບກຸຄົະພີລາກອນຂື້ອງ    
ການຈດັຕັ�ງ ໂດຍສາມາດກຳນົດພີາລະບດົບາດສະເພີາະ, ມອບໝາຍ
ໜັ້າທີີ� ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບ, ກຳນົດປະສິດທີິພີາບສູງສຸດ ແລະ 
ການປັບປຸງຄຸົນນະພີາບ ຂື້ອງການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດທີີ�ໄດ້ຄົາດໝາຍ
ເອົາໄວັ້ໃນໄລຍະການປະຕິບັດພີາລະບົດບາດຂື້ອງຄົະນະກຳມະການ. 
ຍູດທີະສາດການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຄົວັນເຊ້�ອມສານເອົາໂຄົງສ້າງການ
ຈັດຕັ�ງ ແລະ ການຕິດຕາມຜູ້ົນການປະຕິບັດງານເຂື້ົ�າເປັນລະບົບ. 
ຍຸດທີະສາດໃນລກັສະນະດຽວັກນັຄົວັນຖ້ກນຳໃຊເ້ພ້ີ�ອສາ້ງແຮັງຈງູໃຈ
ໃຫ້ແກບ່ນັດາສະມາຊກິ ຂື້ອງບນັດາຄົະນະກຳມະການເພ້ີ�ອຮັບັປະກນັ
ໃຫ້ມຜີູ້ນົສຳເລດັໃນການຈດັຕັ�ງປະຕິບດັຄົວັາມຮັບັຜູ້ດິຊອບ ແລະ ມີ
ປະສິດທີິຜູ້ົນ. ບັນດາກຳມະການທີີ�ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຜູູ້້ທີີ�ເຂື້ົ�າເປັນ
ສະມາຊິກລາຍບຸກຄົົນທີີ�ຄົວັນເອົາເຂົື້�າໃນຍຸດທີະສາດການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບັດແມ່ນສາມາດຖ້ກກຳນົດໄດ້ໂດຍຊຸມຊົນ ໂດຍຂື້້�ນກັບພີາລະ
ບົດບາດທີີ�ໄດ້ຖ້ກກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະຄົະນະກຳມະການ.

ຢູູ່�ຂື້້າງລຸ່ມນີ�ແມ່ນຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງບັນດາຄົະນະກໍາມະການ ຕາມຄົວັາມ
ເປັນໄປໄດ້.

 • ● ຄົະນະກໍາມະການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ
 • ● ຄົະນະກໍາມະການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າ
 • ● ຄົະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍສຸກເສີນ
 • ● ຄົະນະກໍາມະການຄົົ�ນຫາ ແລະ ກອບກູ້ຊີວັິດ
 • ● ຄົະນະກໍາມະການຄົຸ້ມຄົອງສູນລົບໄພີຊົ�ວັຄົາວັ

o ຄົະນະກໍາມະການສາທີາລະນະສຸກ
o ຄົະນະກໍາມະການອາຫານ

 • ● ຄົະນະກໍາມະການປະສານງານ ແລະ ເຜູ້ີຍແຜູ້່ຂື້້�ມູນຂື້່າວັສານ
 • ● ຄົະນະກໍາມະການຝຶຶກອົບຮັົມ ແລະ ການສ້ກສາ

ຮູັບແບບເອກະສານສາໍລັບການລາຍງານກ່ຽວັກັບແຜູ້ນການຄົຸມ້ຄົອງ
ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີບິັດດິນເຈ້�ອນລະດັບຊຸມຊົນ ຫລັງຈາກແຜູ້ນການ
ຄົຸມ້ຄົອງໄພີພິີບັດດິນເຈ້�ອນລະດັບຊຸມຊົນໄດ້ຖ້ກສ້າງຂື້້�ນແລ້ວັບັນດາ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຄົວັນຈັດແຈງໃນການສ້າງບົດລາຍງານ ແລະ ນໍາ
ສະເໜັີຕ້�ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຂື້ອງລັດຖະບານ ເພີ້�ອຂື້້ການອະນຸມັດ ແລະ ຈັດ
ສັນງົບປະມານທີີ�ຈາໍເປັນໃຫ້ ສາໍລັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜູ້ນດໍາເນີນ
ງານດັ�ງກ່າວັ. ໃນບາງປະເທີດຮູັບແບບເອກະສານລາຍງານທີີ�ຖ້ກກາໍນົດ
ໃຫ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນການລາຍງານ.  ຮັູບແບບທີີ�ເປັນ
ຕົວັຢູ່�າງອັນໜ້ັ�ງຂື້ອງການລາຍງານແມ່ນມີຢູູ່�ໃນຂື້້າງລຸ່ມນີ�ສໍາລັບ
ປະເທີດ ຫລ້ ພີາກສ່ວັນໃດ ທີີ�ຍັງບ້�ທີັນມີຮັູບແບບເອກະສານສໍາລັບ
ການລາຍງານດັ�ງທີີ�ກ່າວັມານັ�ນ.

1. ບອກຊ້�ບາ້ນ ແລະ ຂ້ື້�ມນູຫຍ້� (ຈຳນວັນຫລງັຄົາເຮັອ້ນ, ປະຊາກອນ, 
ຜູ້ົນກະທີົບຈາດິນເຈ້�ອນທີີ�ຜູ້່ານມາ, ອ້�ນໆ).

2. ກຳນົດທີຸກອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງ (ດ້ານວັັດຖຸ, ເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົົມ, ວັັດຖຸ, ວັັດທີະນະທີຳ, ສະຖາບັນ).

3. ກວັດເບີ�ງລາຍການຂື້ອງທ່ີານ ແລະ ຈດັບລຸມິະສດິອົງປະກອບທີີ�
ມີຄົວັາມສ່ຽງຫລາຍທີີ�ສຸດ.  ເງ້�ອນໄຂື້ການຈັດບຸລິມະສິດອາດ 
ເລັ�ງໃສ່ບັນດາອົງປະກອບທີີ�ຄົາດວັ່າຈະໄດ້ຮັັບຄົວັາມເສຍຫາຍ
ຫລາຍທີີ�ສຸດ ຫລ້ ມີຄົວັາມສຳຄັົນຫລາຍທີີ�ສຸດຕ້�ການດຳລົງ
ຊວິີັດຂື້ອງ ຊມຸຊນົ, ຫລ ້ພີຈິະລະນາຕາມທີດັສະນະຄົຳເຫັນຂື້ອງ
ຊມຸຊນົຕ້�ຄົວັາມສຽ່ງເຫລົ�ານີ�. ໃຫ້ໝາຍຂື້ດີກອ້ງໃສອົ່ງປະກອບ
ທີີ�ມີ ຄົວັາມສ່ຽງ.

4. ສະເໜັີມາດຕາການທີີ�ອາດຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄດ້.
5. ຂື້ຽນຄົຳອະທິີບາຍຫຍ້�ກຽ່ວັກບັຜົູ້ນໄດ້ຮັັບທີີ�ເປນັໄປໄດ້ໃນການ

ຫລຸດຜູ້່ອນຜູ້ົນກະທີົບຈາກອົງປະກອບຄົວັາມສ່ຽງຕ່າງໆ.
6. ສະໜັອງຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບການວັິເຄົາະພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ.
7. ສະໜັອງລາຍການຊບັພີະຍາກອນທີີ�ຕ້ອງການສຳລັບບາງວັຽກງານ

ທີີ�ໄດ້ຖ້ກກຳນົດໄວັ້. ຈັດບຸລິມະສິດວັຽກງານ.
8. ສະເໜັີຍຸດທີະສາດການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດທີີ�ປະກອບດ້ວັຍພີາລະ

ບົດບາດ ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບ.
9. ສະເໜັແີຜູ້ນການຈດັຕັ�ງປະຕິບດັເພ້ີ�ອປບັປງຸການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມ

ສ່ຽງເພີ້�ອຮັັບປະກັນຄົວັາມປອດໄພີ ແລະ ຄົວັາມທີົນທີານ (ອິງ 
ຕາມຄົວັາມສາມາດທີີ�ມໃີນປະຈບຸນັຂື້ອງຊມຸຊນົ, ຊບັພີະຍາກອນ
ທີີ�ມີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວັຈິງ).

10. ສ້າງວັາລະການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜູ້ົນ ເພີ້�ອທີົບທີວັນ ແລະ 
ດັດແກ້ແຜູ້ນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ.

11. ຮັັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັັບການອະນຸມັດທີີ�ຈຳເປັນຈາກອຳນາດການ
ປ້ກຄົອງ.
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8ການສະຫລູບ 
ແລະ ທີິດທີາງຕ້�ໜັ້າ

Photo: Shutterstock / MTPk MAX
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ກອບວັຽກເຊັນດາຍ ວັ່າດ້ວັຍການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ເປັນສິ�ງທີ້າທີາຍໃຫ້ທີຸກ
ພີາກສ່ວັນທີີ�ຕ້ອງປັບປຸງຄົວັາມຮັູ້  ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີບິັດ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງໃໝ່ 
ແລະ ການເພີີ�ມຄົວັາມສາມາດໃນການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດພີາຍໃນປະເທີດ ແລະ ການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີບິັດ.  ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ເປັນການເພີີ�ມຄົວັາມຮັູ້
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບັດ ແລະ ຄົວັາມສາມາດ, ແລະ ເປັນພີ້�ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັີດທີະນາ
ຍຸດທີະສາດການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໃນລະດັບປະເທີດເປັນຢູ່�າງດ ີແລະ ການສ້າງ
ແຜູ້ນດໍາເນີນງານ. ບັນດາຂື້້�ສະຫລຸບດັ�ງຕ້�ໄປນີ� ແລະ ທີິດທີາງຕ້�ໜັ້າມີຂື້້�ສະເໜັີແນະນໍາສໍາລັບ
ການພິີຈາລະນາໂດຍບັນດາເຈົ�າໜ້ັາທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ ລວັມທັີງຫ້ອງການຄົຸມ້ຄົອງໄພີພິີບັດແຫ່ງຊາດ 
(NDMO) ແລະ ທີຸກພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ ເພີ້�ອຊຸກຍູ້ສົ�ງເສີມຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບປະເທີດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜູ້ົນຂື້ອງການປະເມີນດັ�ງກ່າວັ ເພີ້�ອສ້າງ
ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄົວັາມທີົນທີານໃນອະນາຄົົດ.

8.1.   ການປັບປຸງການເກັບກໍາຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານ, ການແລກປ�ຽນ
ຂື້້�ມູນ ແລະ ການບໍາລຸງຮັັກສາຖານຂື້້�ມູນ 

 ເນ້�ອງຈາກຄົູມ່ສ້ະບັບນີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ັາການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແມ່ນຂື້ະບວັນການ
ອັນໜັ້�ງທີີ�ຕ້ອງໄດ້ອະທີິບາຍ ໃນເວັລາເລີ�ມຕົ�ນປະຕິບັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອະທີິບາຍແບບນີ� ຢູູ່�ໃນ
ຫລາຍຂັື້�ນຕອນ ກອ່ນເລີ�ມຕົ�ນປະຕບິດັ. ບາດກາ້ວັທໍີາອດິແມນ່ການກໍານດົແຜູ້ນທີີຄົວັາມສງົ
ໄສດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການກໍານົດເຂື້ດທີີ�ມີສິ�ງອັນຕະລາຍ. ການດໍາເນີນແບບນີ� ເປັນການໃຫ້
ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຫລາຍລະດັບຄົວັາມອັນຕະລາຍໃນແຕ່ລະພີ້�ນທີີ� ທີີ�ຢູູ່�ພີາຍໃນເຂື້ດ ທີີ�ມີຄົວັາມ
ສ່ຽງຕ້�ອັນຕະລາຍ. ການປະເມີນການປະເຊີນກັບສິ�ງອັນຕະລາຍແມ່ນບາດກ້າວັຕ້�ໄປ. ການ
ປະເມີນດັ�ງກ່າວັນີ�ຊ່ວັຍທີ້ອນໂຮັມຂ້ື້�ມູນກ່ຽວັກັບຊັບສິນ, ຄົຸນລັກສະນະຂື້ອງຊັບສິນ ແລະ 
ລະດັບການປະເຊີນທີີ�ຈະເກີດຜູ້ົນກະທີົບຈາກດິນເຈ້�ອນ. ຄົວັາມບອບບາງໂດຍປ້ກກະຕິໄດ້
ຖ້ກກໍານົດວັ່າມັນແມ່ນສະພີາບການທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງ, ຫລ້ ມີຄົວັາມສົງໄສທີີ�ເປັນໄປໄດ້, 
ສະພີາບການທີີ�ຈະເກີດຄົວັາມສນູເສຍ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍຕ້�ບນັດາອົງປະກອບທີີ�ມຢີູູ່�ພີາຍໃນ
ພີ້�ນທີີ�ສະເພີາະໃດໜັ້�ງ. ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ ຈະໄດ້ຮັັບຂື້້�ມູນ ທີີ�ເປັນຕົວັປ�ຽນຫລາຍ
ດ້ານເພ້ີ�ອດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານວັັດຖຸ, ສັງຄົົມ ແລະ ເສດຖະກິດທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບຄົວັາມ
ບອບບາງດ້ານຕາ່ງໆ. ດັ�ງນັ�ນການປະເມນີນີ�ຈ້�ງຄົວັນມກີານກໍານດົລະດບັຄົວັາມສາມາດຂື້ອງ
ຊມຸຊນົ ຫລ້ ຄົວັາມສາມາດຂື້ອງຊມຸຊນົໃນການຮັບັມ ້ຫລ ້ຕອບໂຕກ້ບັເຫດການອນັຕະລາຍ
ຈາກໄພີພີິບັດໃດໜັ້�ງ.    

ເອກະສານຫລາຍພີາກກ່ອນນີ�ເວົັ�າເຖິງຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານທີີ�ຈໍາເປັນສໍາລັບບັນດາອົງປະກອບເພ້ີ�ອ
ດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. ອົງປະກອບຫລັກເຫລົ�ານີ�ແມ່ນ: ການປະເມີນສິ�ງອັນຕະລາຍ 
(ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ, ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄຸົນລັກສະນະຂື້ອງດິນເຈ້�ອນ, ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບລະດັບ
ການໄຫລຂື້ອງນໍ�າຝຶ້ນ, ແລະ ອ້�ນໆ), ການປະເມີນການປະເຊີນກັບຄົວັາມສ່ຽງ (ອາຄົານ, ສິ�ງ
ອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກທີີ�ສາໍຄັົນຕ່າງໆ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ, ສິ�ງອໍານວັຍຄົວັາມສະດວັກສາໍລັບ
ການດໍາລົງຊີວັິດ,  ຜູູ້້ນໍາໃຊ້ທີີ�ດິນ,  ແລະ ອ້�ນໆ) ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມບອບບາງ (ດ້ານ
ວັັດຖຸ,  ສັງຄົົມ ແລະ ເສດຖະກິດ).  ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບໃນການເກັບກໍາຂື້້�ມູນສໍາລັບຂື້້�ມູນ
ພີ້�ນຖານນີ�ແມ່ນຂື້້�ນກັບຈໍານວັນສໍານັກງານອົງການພີາຍໃນປະເທີດທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ ເຊິ�ງມີພີາລະ
ບົດບາດທີີ�ແຕກຕ່າງກັນໃນການເກັບກໍາຂື້້�ມູນ, ການເກັບຮັັກສາຂື້້�ມູນ, ການກວັດກາຄົວັາມ
ຖ້ກຕ້ອງຂື້ອງຂື້້�ມູນ, ການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນ, ແລະ ອ້�ນໆ. ພີາລະບົດບາດ ແລະ ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດ
ຊອບາສາໍນັກງານອົງການເຫລົ�ານີ�ຕ້ອງໄດ້ຖ້ກທົີບທີວັນຄ້ົນລວັມທັີງພີາລະກິດໃນການປະຕິບັດ 
ເຊິ�ງອາດບ້�ມີຢູູ່�ໃນການເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນເພ້ີ�ອຕອບສະໜັອງຕາມຄົວັາມຕ້ອງການ ດັ�ງທີີ�ກ່າວັມາ
ຂື້້າງເທີິງກ່ຽວັກັບອົງປະກອບສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.  ດັ�ງນັ�ນຫ້ອງການ
ຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີບິັດແຫ່ງຊາດ (NDMO) ຈ້�ງມີຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບສໍາລັບການສົນທີະນາກັບ
ບັນດາສໍານັກງານ ແລະ ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຂື້ັ�ນສູງ (ບັນດາກະຊວັງ, ບັນດາກົມ ແລະ ພີາກສ່ວັນອ້�ນ
ໆ) ເພ້ີ�ອເຮັັດໃຫ້ຂື້ະບວັນການເກັບກາໍຂ້ື້�ມູນກ່ຽວັກັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ໄດ້ຖ້ກຈັດແຈງ
ໃຫ້ເປັນລະບົບຢູູ່�ໃນລະດັບອົງກອນ. ການເຮັັດແບບນີ�ຈະຊ່ວັຍໃຫ້ບັນດາສໍານັກງານອົງການ
ສະດວັກໃນການພີິຈາລະນາປະເດັນສໍາຄົັນຕ່າງໆ ເປັນຕົ�ນແມ່ນຂື້ອບເຂື້ດ, ຄົວັາມຖີ�,  ພີ້�ນທີີ�
ປ້ກຄຸົມ, ແລະ ອ້�ນ  ໆເພ້ີ�ອໃຫ້ແທີດເໝາະກັບຄົວັາມຕ້ອງການໃນການກະກຽມຂື້້�ມູນພີ້�ນຖານ
ເພ້ີ�ອໃຊ້ເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນຫລາຍລະດັບ (ເຊັ�ນ  ລະດັບອ່າງໂຕ່ງ, 
ລະດັບພີາກສ່ວັນຂື້ອງລັດໃນທີ້ອງຖິ�ນ, ລະດັບຊຸມຊົນ, ແລະ ອ້�ນໆ). ຕົວັຢູ່�າງ ກົມຂື້ົວັທີາງ
ອາດເກັບກໍາຂື້້�ມູນທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບເຄົ້ອຂື້່າຍເສັ�ນທີາງລວັມທີັງ
ປະເພີດຄົວັາມບ້�ໝັ�ນຄົົງຂື້ອງລະບົບ,ສະຖານທີີ�, ວັັນເວັລາຂື້ອງເຫດການທີີ�ເກີດ, ປະເພີດ ແລະ 
ບ້ລິມາດ ຂື້ອງວັັດຖຸສິ�ງຂື້ອງທີີ�ຖ້ກສູນເສຍ ແລະ ເສຍຫາຍ, ປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນໃນມ້�ທີີ�ເກີດເຫດ
ການດິນເຈ້�ອນ ແລະ ປະລິມານນໍ�າຝຶ້ນທີີ�ສະສົມໃນໄລຍະ 3 ມ້�, 7 ມ້� ແລະ ອ້�ນໆກ່ອນ ແລະ 
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ຫລັງເຫດການ, ວັັນເວັລາ ທີີ�ມີການສ້ອມແປງຄ້ົນ ແລະ ຄ່ົາສ້ອມແປງ, 
ແລະ ອ້�ນໆ.

ການຄົຸມ້ຄົອງຂື້້�ມູນ ແມ່ນປະເດັນສາໍຄັົນຕ້�ໄປຂື້ອງການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງທີີ�ຄົວັນພີິຈາລະນາ.  ໃນນີ�ປະກອບດ້ວັຍການເກັບຮັັກສາຂື້້�ມູນ
ທີຽບຖານ, ຂື້ະບວັນການທີີ�ເປັນລະບົບສໍາລັບການກວັດກາ ແລະ 
ເກັບຮັັກສາຂື້້�ມູນ. ສາໍນັກງານທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງໃນຂັື້�ນສູນກາງທີີ�ຮັັບຜິູ້ດຊອບ
ໃນການເກັບຮັັກສາຂື້້�ມູນ (ຕົວັຢູ່�າງ  ກົມຂື້ົວັທີາງ ຄົວັນເກັບຮັັກສາ
ທຸີກຂື້້�ມູນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບດິນເຈ້�ອນ ແລະ ເຄ້ົອຂ່ື້າຍເສັ�ນທີາງ), ການ
ກວັດກາ ແລະ ເກັບຮັັກສາຖານຂື້້�ມູນເພີ້�ອເຮັັດໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆທີີ�
ເປັນພີາກສ່ວັນນາໍໃຊ້ເຂົື້�າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.  ບັນດາສາໍນັກງານຂື້ອງຂື້ະແໜັງ
ການຕ່າງໆ ຄົວັນໄດ້ຮັັບໜັ້າທີີ�ໃນການປະກອບສ່ວັນສະໜັອງຂື້້�ມູນ
ທີຽບຖານໃຫ້. ຕົວັຢູ່�າງ, ບັນດາກົມ ແລະ ສາໍນັກງານປະຈາໍທ້ີອງຖິ�ນ 
ຄົວັນສະໜັອງຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບທີີ�ຢູູ່�ອາໄສ, ເສັ�ນທີາງ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ  
ທີີ�ຢູູ່�ພີາຍໃນຂື້ອບເຂື້ດຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບໃນທີ້ອງຖິ�ນ,  ຂື້້�ມູນກ່ຽວັ
ກັບດິນເຈ້�ອນ, ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບປະລິມານນໍ�າຝ້ຶນ, ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບຄົວັາມ
ສູນຫາຍ ແລະ ຄົວັາມເສຍຫາຍ, ຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງທີີ�
ເກີດຈາກດິນເຈ້�ອນ ແລະ ອ້�ນໆ ທີີ�ນອນຢູູ່�ຂື້ອບເຂື້ດການຄົຸ້ມຄົອງ
ຂື້ອງພີາກສ່ວັນລັດຖະບານໃນທີ້ອງຖິ�ນ.

ແຕ່ລະປະເທີດ ມີຂື້ະບວັນການພີັດທີະນາຂື້້�ມູນລະດັບຊາດກ່ຽວັກັບ
ການສໍາຫລວັດພີົນລະເມ້ອງ ແລະ ມັນແມ່ນຂື້້�ມູນທີີ�ປະກອບດ້ວັຍ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົົມ  ແລະ ປະຊາກອນ.  ການສໍາຫລວັດ
ພົີນລະເມ້ອງແຫ່ງຊາດ ໂດຍປ້ກກະຕິຈະປະຕິ ບັດທຸີກ  ໆ10 ປີ . ການ
ສໍາຫລວັດພີົນລະເມ້ອງແມ່ນໂອກາດອັນໜັ້�ງ ແລະ ເປັນວັິທີີການ ທີີ�
ປະຫຢູ່ັດຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບກໍາຂ້ື້�ມູນກ່ຽວັກັບການປະເຊີນກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງ  ແລະ ຄົວັາມບອບບາງ ຂື້ອງປະຊາກອນ ເຊິ�ງສາມາດ
ເອົາມານາໍໃຊ້ເຂົື້�າໃນວັຽກງານການຄົຸມ້ຄົອງ ແລະ ການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ (ຫລ້ສໍາລັບຫລາຍໄພີອັນຕະລາຍ).  ການເອົາຂື້້�ມູນ
ແບບນີ�ແມ່ນສາມາດເຮັັດໄດ້ໂດຍການສະເໜັີນໍາບັນດາເຈົ�າໜັ້າທີີ�
ກ່ຽວັຂື້້ອງເພີ້�ອຂື້້ເອົາຂື້້�ມູນ ຫລ້ ອີກວັິທີີໜັ້�ງແມ່ນຂື້້ເອົາຄົໍາຖາມຕ່າງ
ໆຄົັດຕິດເຂົື້�າໄປໃສ່ໃນແບບຟີອມການເກັບຂື້້�ມູນພີາກສະໜັາມ ທີີ�
ຈະເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການສໍາຫລວັດຂື້້�ມູນ. ຫ້ອງການູຄົຸ້ມຄົອງ
ໄພີພີບິັດແຫ່ງຊາດສາມາດເຮັັດວັຽກກັບພີາກສ່ວັນທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ ທີີ�
ຮັັບຜິູ້ດຊອບການສາໍຫລວັດປະຊາກອນລ່ວັງໜ້ັາເພ້ີ�ອຂ້ື້ການຊ່ວັຍເຫລ້ອ 
ແລະ ຮັ່ວັມມ້ໃນການເກັບກໍາຂື້້�ມູນ. ຮັູບແບບວັິທີີການດໍາເນີນຂື້ອງ
ການສາໍຫລວັດຂື້້�ມູນປະຊາກອນສາມາດເອົາມານາໍໃຊ້ໃນການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງອັນຕະລາຍຫລາຍປະເພີດ ເຊິ�ງລວັມເອົາການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.  [1]  ຂື້້�ມູນທີີ�ເປັນການສະສົມ ທີີ�ໄດ້ມາຈາກ
ການສໍາຫລວັດປະຊາກອນແຫ່ງຊາດສໍາລັບໜັ່ວັຍງານບ້ລິຫານທີີ�ຢູູ່�
ຂັື້�ນຕໍ�າສຸດ ຂື້ອງລະບົບການຈັດຕັ�ງສາມາດເອົາມານາໍໃຊ້ເຂົື້�າໃນການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງສໍາລັບບັນດາພີ້�ນທີີ�  ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ສາມາດນາໍໃຊ້ວິັທີີການດຽວັກນັໃນການປະເມີນພີ້�ນທີີ�ອ້�ນ ທີີ�ມີ
ຂື້ະໜັາດ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດແຕກຕ່າງໄດ້ເຊັ�ນກັນ.  ການສໍາຫລວັດ
ປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ກ້ມີວິັທີີການທີາງດ້ານຕົວັເລກສະຖິຕິ ທີີ�ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໃນປີຕ້�ໄປໄດ້.

ຫລາຍປະເພີດຂ້ື້�ມູນທີີ�ໃຊ້ເຂົື້�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ 
ແມນ່ຂ້ື້�ມນູທີີ�ຖກ້ຜູ້ະລດິມາຈາກຫລາຍສຳນກັງານອົງການຂື້ອງພີາກ
ລດັທີີ�ໄດ້ຮັບັການຊວ່ັຍເຫລ້ອຈາກໂຄົງການຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່ັາພີາກສວ່ັນ
ທີີ�ມີຂ້ື້�ມູນມັກຈະບ້�ຄົ່ອຍໃຫ້ຄົວັາມຮັ່ວັມມ້ໃນການສະໜັອງຂ້ື້�ມູນ 
ເພ້ີ�ອຮັັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທີີ�ຕ້ອງການໃນນັ�ນລວັມທັີງຄົວັາມຕ້ອງການ
ເພີ້�ອນຳໃຊ້ເຂື້ົ�າໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ເນ້�ອງຈາກວັາ່
ການແບງ່ປນັຂ້ື້�ມນູເປນັສິ�ງທີາ້ທີາຍ ດັ�ງນັ�ນຄົວັນປບັປງຸຂື້ະບວັນການ
ແລກປ�ຽນຂ້ື້�ມູນລະຫວັ່າງບັນດາສຳນັກງານອົງການທີີ�ມີການນຳໃຊ້
ຂ້ື້�ມູນ. ດັ�ງນັ�ນຄົວັນນຳໃຊ້ລະບຽບການກ່ຽວັກັບການແລກປ�ຽນ
ຂ້ື້�ມູນເພ້ີ�ອຫລີກເວັັ�ນບັນຫາລິຂື້ະສິດ, ຄົວັນສະແດງຄົວັາມນັບຖ້ 
ແລະ ຂື້ອບໃຈຝຶ�າຍທີີ�ຜູ້ະລດິຂ້ື້�ມນູ ແລະ ຕອບສະໜັອງຄົາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນ

ການຜູ້ະລິດ ແລະ ການກວັດກາ ແລະ ການບຳລຸງຮັັກສາຖານຂື້້�ມູນ, 
ແລະ ອ້�ນໆ. ໃນການຕົກລົງກ່ຽວັກັບການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນລະຫວັ່າງ
ສຳນກັງານອົງການຕ່າງໆຄົວັນເຮັດັເປນັສນັຍາແບບເປນັທີາງການໂດຍ
ມີການກຳນົດຢູ່�າງຈະແຈ້ງກ່ຽວັກັບການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນ

 ແລະ ຮັບູແບບການເອົາຂ້ື້�ມນູໄປນຳໃຊ ້ໂດຍສະເພີາະແມນ່ນຳໃຊເ້ຂົື້�າ
ໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ. ການຕົກລົງດັ�ງກ່າວັອາດຊ່ວັຍປ້ອງກັນ
ຄົວັາມເຂື້ົ�າໃຈຜູ້ິດລະຫວັ່າງຜູູ້້ສະໜັອງຂື້້�ມູນ ແລະ ສຳນັກງານທີີ�ຮັັບ
ຂ້ື້�ມູນ. ການແລກປ�ຽນຂ້ື້�ມູນສາມາດດຳເນີນໄດ້ໂດຍຜູ້່ານຫລາຍ
ກົນໄກ ແລະ ຮັູບແບບ. ສິ�ງທີີ�ມັກນຳໃຊ້ຫລາຍກວັ່າໝູ່ໃນປະຈຸບັນ
ໃນການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນແມ່ນຜູ້່ານທີາງເວັັບໄຊ ເນ້�ອງຈາກປະຫຢູ່ັດ
ຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຖ້າວັ່າມີການໃຊ້ຂື້້�ມູນຜູ້່ານເວັັບໄຊເຈົ�າໜັ້າທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ
ຄົວັນຮັບັຮັູເ້ຖິງຄົວັາມສຳຄົນັໃນການນຳໃຊຊ້ອບແວັຮັວ່ັມກນັສຳລັບ
ການນຳສະເໜີັ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ້ື້�ມູນ (ຕົວັຢູ່�າງ QGIS  ສຳລັບ
ຊອບແວັ GIS ແລະ  GeoNode   ສຳລັບການແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນ
ທ້ີລະນສີາດໂດຍຜູ້າ່ນພີາບຖ່າຍດາວັທີຽມ ໂດຍການນຳໃຊເ້ວັັບໄຊ).

8.2.   ມອບໝາຍໃຫ້ໜັ້�ງອົງກອນໃນການ
ເຮັັດວັຽກທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບດິນເຈ້�ອນ 
ແລະ ການປະເມີນຂື້້�ມູນສະເພີາະ

ຢູູ່�ໃນຫລາຍປະເທີດໃນອາຊຽນແຕ່ລະປະເທີດມີໜ້ັ�ງພີາກສ່ວັນທີີ�ເຮັັດ
ວັຽກງານປະສານງານການຄົຸ້ມຄົອງໄພີພີິບັດ.  ຫ້ອງການຄົຸ້ມຄົອງ
ໄພີພີິບັດແຫ່ງຊາດ (NDMO) ໄດ້ຖ້ກສ້າງຕັ�ງຂື້້�ນໃນແຕ່ລະປະເທີດ 
ເພ້ີ�ອເຮັັດໜັ້າທີີ�ໃນການສະໜັອງຊັບພີະຍາກອນມະນຸດ  ແລະ 
ຊັບພີະຍາກອນດ້ານຕ່າງໆສໍາລັບການດໍາເນີນວັຽກງານຄົຸ້ມຄົອງ
ໄພີພິີບັດ. ແຕ່ວ່ັາຍັງມີຫລາຍປະເທີດໃນອາຊຽນ ທີີ�ຍັງບ້�ທັີນມີຄົວັາມ
ສາມາດ ຫລ້ ບ້�ທັີນມີອົງກອນທີີ�ຮັັບຜິູ້ດຊອບສະເພີາະວັຽກງານວິັຊາການ
ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບການພົີວັພັີນ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວັກັບໄພີອັນຕະລາຍ
ຈາກໄພີພິີບັດພີາຍໃນປະເທີດ ໃນນັ�ນລວັມທັີງຄົວັາມສາມາດໃນການ
ຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.

NDMO ສາມາດສະເໜີັຕ້�ລັດຖະບານໃຫ້ສ້າງຕັ�ງອົງກອນທີີ�ຮັັບຜິູ້ດຊອບ
ສະເພີາະ ຫລ້ ເຮັັດວັຽກສະເພີາະ DRR ກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ. ອົງກອນ
ທີີ�ສະເໜີັສ້າງຕັ�ງນັ�ນຈະໄດ້ຮັັບໜ້ັາທີີ�ຫລັກກ່ຽວັກັບ DRR ທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ
ກັບດິນເຈ້�ອນ ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�. 

 • ●ການເຕ້ອນໄພີລ່ວັງໜັ້າກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນ
 • ●ກິດຈະກໍາຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນທີີ�ອາດລວັມທີັງ:

o ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງກັບໂຄົງສ້າງຂື້ອງ 
   ສີ�ງກ້�ສ້າງ
o ຊຸກຍູ້ການກຽມພ້ີອມຂື້ອງຊຸມຊົນເພ້ີ�ອຮັັບປະກັນຄົວັາມ 
  ປ ອ ດ ໄ ພີ ໃ ນ ເ ຂື້ ດ ທີີ� ມີ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ດິ ນ ເ ຈ້� ອ ນ 
   ລະດັບປານກາງ.
o ສົ�ງເສີມການກ້�ສ້າງທີີ�ມີຄົວັາມທົີນທີານໃນເຂື້ດດິນທີີ�ມ ີ
  ຄົວັາມສ່ຽງຕ້�ດິນເຈ້�ອນ.
o ການວັາງແຜູ້ນການຕັ�ງຖີ�ນຖານ ລວັມທັີງການຕັ�ງຖີ�ນ 
  ຖານຂື້ອງກຸ່ ມ ທີີ�ມີ ຄົວັາມສ່ ຽ ງ ທີີ� ອ າໄສຢູູ່� ເ ຂື້ດທີີ� 
  ມີອັນຕະລາຍດິນເຈ້�ອນ.

 • ●ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄົງຫລັງຈາກເຫດການໄພີພີິບັດດິນເຈ້�ອນທີີ�
ຮັ້າຍແຮັງ. 

ອງົກອນທີີ�ຖ້ກແຕງ່ຕັ�ງໃຫ້ຮັບັຜິູ້ດຊອບສະເພີາະດັ�ງກາ່ວັຄົວັນປະກອບ
ມພີີະນກັງານທີີ�ເປນັທີີມງານມາຈາກຫລາຍພີາກສວ່ັນວິັຊາຊບີ (ຕົວັຢູ່�າງ 
ວັິສະວັະກໍາທີ້ລະນີສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານທີ້ລະນີສາດ, ວັິສະວັະກໍາ
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ໂຄົງສາ້ງ, ການວັາງແຜູ້ນ ການນໍາໃຊທີ້ີ�ດນິ GIS ແລະ ການໃຊ້ພີາບ
ຖ່າຍດາວັທີຽມ, ວັິທີະຍາສາດສັງຄົົມ, ວັິຊາການດ້ານເສດຖະກິດ, 
ແລະ ອ້�ນໆ) ທີີ�ເຮັັດວັຽກເປັນໜັ້າທີີ�ຮັັບຜູ້ິດຊອບສະເພີາະ ແລະ ໃຫ້
ຄົໍາສະເໜັີທີີ�ສອດຄົ່ອງເຖິງລັດຖະບານ (ລະດັບທີ້ອງຖິ�ນ, ຂື້ັ�ນເມ້ອງ, 
ແຂື້ວັງ ແລະ ຂັື້�ນສູນກາງ) ກ່ຽວັກັບການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນ. ກົມຊັບພີະຍາກອນແຮັ່ທີາດໃນປະເທີດໄທີ ແລະ ສະຖາບັນ
ວັິທີະຍາສາດທີ້ລະນີສາດ ແລະ ຊັບພີະຍາກອນແຮັ່ທີາດ ໃນປະເທີດ
ຫວັຽດນາມ ກ້ແມ່ນຕົວັຢູ່�າງຂື້ອງການເຮັັດວັຽກໃນສະຖາບັນທີີ�ໃຫ້
ບ້ລິການ ແລະ ຮັັບຜິູ້ດຊອບວັຽກງານສະເພີາະສໍາລັບການຄົຸ້ມຄົອງ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.

8.3.   ດໍາເນີນການຄົົ�ນຄົວັ້າກ່ຽວັກັບການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນຫລາຍ
ລະດັບ 

ໂຄົງການ JAIF DRR-CCA ນີ�ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຄົວັາມສາມາດ
ຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງເພ້ີ�ອດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນຢູູ່�ໃນລະດັບພີາກພີ້�ນ  ເຊິ�ງເປັນການສະໜັັບສະໜັູນການສ້າງ
ເຄົ້�ອງມ້ເພີ້�ອຕັດສິນບັນຫາໃຫ້ແກ່ເຈົ�າໜັ້າທີີ�ຝຶ�າຍຕ່າງໆ ທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມ
ໃນວັຽກງານການພັີດທີະນາ. ໂຄົງການດັ�ງກ່າວັຍັງໄດ້ເຮັັດການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ໃຫ້ຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ຄົວັາມເຂົື້�າໃຈກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ ກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນໃນລະດັບຊຸມຊົນ.  ເນ້�ອງ
ຈາກມີຂື້້�ຈາໍກັດລວັມທັີງການຈັດສັນທີາງດ້ານເວັລາ ແລະ ຊັບພີະຍາກອນ
ທີີ�ມີຢູູ່� ຈ້�ງເຮັັດໃຫ້ທີີມງານໂຄົງການ JAIF DRR-CCA ສາມາດ
ປະຕິບັດໂຄົງການໄດ້ພີຽງແຕ່ຢູູ່�ໃນສອງປະເທີດທີີ�ເປັນສະມາຊິກອາ
ຊຽນ - ນັ�ນກ້ຄ້ົ ສປປ ລາວັ ແລະ ມຽນມາ - ແລະ ສາມາດພິີຈາລະນາ
ວິັທີີການ ແລະ ຂື້ອບເຂື້ດການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນຫລາຍ
ລະດັບ, ເປັນຕົ�ນແມ່ນວິັທີີການແບບການກາໍນົດສະພີາບການ. ດັ�ງນັ�ນ
ໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນ ຈ້�ງມີຄົວັາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູູ້້ປະຕິບັດນໍາ
ໜັ້າໃນວັຽກງານການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ.  ການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ເປັນວັຽກທີີ�ມີການປະສົມປະສານຫລາຍຂື້້�ມູນ 
ແລະ ເປັນການຜູ້ະລິດຂື້້�ມູນແບບຕ້�ເນ້�ອງ ແລະ ການນາໍໃຊ້ຂື້້�ມູນແບບ
ປະຫຢູ່ັດຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິ�ງເປັນເງ້�ອນໄຂື້ທີີ�ຈໍາເປັນອັນໜ້ັ�ງ.   ບັນດາ
ສະຖາບັນທີີ�ເຮັັດວັຽກວິັຊາການກ່ຽວັກັບດິນເຈ້�ອນຄົວັນປະສານງານ
ຢູ່�າງໃກ້ຊິດກັບຫ້ອງການຄົຸມ້ຄົອງໄພີພິີບັດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະຖາບັນ
ການສ້ກສາ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ ແລະ ສໍານັກງານອົງການອ້�ນ
ໆໃນວັຽກງານຄົົ�ນຄົວ້ັາສາໍລັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ 
ວິັທີີການທົີບທີວັນຂື້້�ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄົງການພັີດທີະນາຢູູ່�ໃນຫລາຍ
ລະດັບ. ຂື້້�ມູນທີີ�ໄດ້ມາຈາກການທົີບທີວັນດັ�ງກ່າວັນັ�ນສາມາດນໍາໃຊ້
ເປັນ “ບົດຮັຽນການປະຕິບັດທີີ�ດີ“  ເຊິ�ງເປັນຕົວັຢູ່�າງ  ແລະ ຄົວັນນໍາ
ໄປເຜູ້ີຍແຜູ້່  ແລະ ແລກປ�ຽນກັນໃນບັນດາປະເທີດອາຊຽນຢູ່�າງທົີ�ວັ
ເຖິງ.

8.4.  ການແລກປ�ຽນຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຢູ່�າງກວັ້າງຂື້ວັາງ ແລະ 
ການແກ້ໄຂື້ບັນຫາການຂື້າດຂື້້�ມູນ

ດັ�ງທີີ�ສະແດງໃຫ້ຢູູ່�ໃນຄົູ່ມ້ສະບັບນີ�,  ມີຫລາຍອົງການຈັດຕັ�ງທີີ�ມີ
ສ່ວັນຮັ່ວັມໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການຜູ້ະລິດ
ຂື້້�ມູນທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງ. ນອກຈາກນັ�ນຍັງມີຫລາຍສະຖາບັນທີີ�ໄດ້ເຂົື້�າຮ່ັວັມ
ໃນການປະເມີນຂື້້�ມູນ  ແລະ ການນໍາເອົາຂື້້�ມູນໄປນໍາໃຊ້.  ບັນດາ
ປະເທີດອາຊຽນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງເຂື້ົ�າໃນການ
ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນໃນຫລາຍຊຸມຊົນທ້ີອງຖິ�ນ. ໃນຖານະ
ທີີ�ເປັນຄົູ່ຮ່ັວັມງານຕົ�ນຕ້, ຊຸມຊົນເຫລົ�ານີ�ໄດ້ນາໍໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງດັ�ງກ່າວັເຂົື້�າໃນການປະຕິບັດວັຽກງານປ້ກກະຕິຂື້ອງພີວັກ
ເຂົື້າ. ດັ�ງນັ�ນຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຕ້ອງນາໍໄປເຜີູ້ຍແຜູ້່ 

ແລະ ແລກປ�ຽນກັບສາທີາລະນະຊົນທົີ�ວັໄປໃນຮັູບແບບທີີ�ງ່າຍດາຍ 
ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜູ້ນງານທີີ�ສ້າງຂື້້�ນເພ້ີ�ອການປຸກຈິດສໍານ້ກໂດຍ 
ສະເພີາະ.
ແຜູ້ນງານການສ້າງຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການແລກປ�ຽນ
ຂື້້�ມູນຕ້ອງຮັັບຮັູ້ວ່ັາບັນດາພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ ໄດ້ໃຊ້ຂື້້�ມູນກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງສາໍລັບຫລາຍຈຸດປະສົງທີີ�ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ດັ�ງນັ�ນຈ້�ງມີ
ຄົວັາມຈາໍເປັນຕ້ອງສ້ກສາໃຫ້ຮັູຄ້ົວັາມຈາໍເປັນກ່ຽວັກັບຂື້້�ມູນເຫລົ�ານີ� 
ແລະ ດໍາເນີນການເຜີູ້ຍແຜູ່້ ແລະ ແລກປ�ຽນຂື້້�ມູນກັບຄົວັາມຮັູ ້ກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນກັບບັນດາສາໍນັກງານອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂ້ື້ອງສະເພີາະ
ສາໍລັບພີວັກເຂົື້າ. ຕົວັຢູ່�າງ ສາໍລັບຈຸດປະສົງການນາໍໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບ
ຄົວັາມສ່ຽງດ້ານຕ່າງໆແມ່ນມີຄົ້ດັ�ງຕ້�ໄປນີ�.
 

 • ●ການສ້າງຄົວັາມທີົນທີານທົີ�ວັໄປໂດຍການກໍານົດທີຸກຂື້ົງເຂື້ດ
ດິນທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບຈາກດິນເຈ້�ອນອັນຕະລາຍ.

 • ●ອອກແບບການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໂດຍວິັເຄົາະກ້ລະນີໄພີພິີບັດ
ທີີ�ເປັນໄປໄດ້ໃນຂື້ະແໜັງການທີີ�ອາດໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບ,  ເຊັ�ນ    
ຂື້ະແໜັງເສດຖະກິດ,  ປະຊາກອນ, ພີ້�ນຖານໂຄົງລ່າງ,  ແລະ 
ອ້�ນໆ.

 • ●ປະເມີນມູນຄົ່າຄົວັາມເສຍຫາຍດ້ານວັັດຖຸ ແລະ ການສູນເສຍ
ເສດຖະກິດຫລັງໄພີພີິບັດທີີ�ອາດຈະເກີດ.

 • ●ຂື້້�ມນູພີ້�ນຖານທີາງປະລມິານເພີ້�ອກໍານດົຄົວັາມຕ້ອງການດ້ານ
ການເງິນ ແລະບຸລິມະສິດເສດຖະກິດ ແລະ ການກ້� ສ້າງຄ້ົນໃໝ່
ໃນກ້ລະນີການເກີດເຫດການໄພີພີິບັດ.

 • ●ວິັເຄົາະຄົວັາມສາມາດຂື້ອງລັດຖະບານເພ້ີ�ອຕອບສະໜັອງຄົວັາມ
ຕ້ອງການຫລັງໄພີພິີບັດ ແລະ ເພ້ີ�ອກາໍນົດຄົວັາມຕ້ອງການ ການ
ຊ່ວັຍເຫລ້ອຈາກພີາຍນອກ ເຊັ�ນການຮັ່ວັມມ້ສາກົນເພ້ີ�ອໃນ
ໄລຍະສະເພີາະໜັ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວັ.

 • ກໍານົດຜູ້ົນກະທີົບຈາກໄພີພີິບັດຕ້�ການພີັດທີະນາເສດຖະກິດ
ທົີ�ວັໄປ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາໃນການວັາງແຜູ້ນການມະຫາ
ພີາກ.

 • ●ການກໍານົດຂື້້�ມູນທີຽບຖານເພ້ີ�ອວັັດແທີກຄົວັາມຄົ້ບໜັ້າຂື້ອງ
ການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງ.

 • ●ກໍານົດການປ�ຽນແປງ ຫລ້  ການປັບປ�ຽນນະໂຍບາຍຂື້ອງລັດ
ເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຜົູ້ນກະທົີບຈາກໄພີພິີບັດ ແລະ ອໍານວັຍ ຄົວັາມ
ສະດວັກເສດຖະກິດຫລັງຈາກເກີດໄພີພີິບັດ.

ມີຄົວັາມຈາໍເປັນຕ້ອງກາໍນົດໃຫ້ຮັູພ້ີາລະບົດບາດ, ໜ້ັາທີີ�ຂື້ອງພີາກສ່ວັນ
ກ່ຽວັຂື້້ອງໃນປະຈຸບັນ.  ການກໍານົດດັ�ງກ່າວັຈະຊ່ວັຍໃຫ້ພີວັກເຮັົາຮັູ້
ຊ່ອງວັ່າງ  ແລະ ຂື້ຽນຄົໍາແນະນໍາສໍາລັບຄົາດໝາຍຜູ້ົນການປະຕິບັດ, 
ການຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວັກັບການແລກປ�ຽນຄົວັາມຮັູ້,  ການສ້າງ
ຄົວັາມສາມາດ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສົ�ງເສີມການປະສານງານລະຫວັ່າງ
ສໍານັກງານອົງການທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງ.  NDMO ຂື້ອງແຕ່ລະປະເທີດມີ
ຄົວັາມຮັັບຜູ້ິດຊອບຕົ�ນຕ້ໃນການສົ�ງເສີມການແລກປ�ຽນຄົວັາມຮັູ ້
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດັ�ງກ່າວັ.  ແຕ່ຢູ່�າງໃດກ້ຕາມ ໃນດ້ານຄົວັາມຮັູ້
ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຄົົງຈະແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ�ງທີາງ
ດ້ານວັິຊາການທີີ�ເຂື້ົ�າຮັ່ວັມການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ຈະເປັນອົງກອນ
ທີີ�ເໝາະສົມກວັ່າໃນການໃຫ້ຄົວັາມຮັູ້ດັ�ງກ່າວັ.
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8.5.   ການໃຊ້ຂື້້�ມູນຈາກການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ 
ແລະ ການປະຕິບັດວັຽກງານ

ຂື້້�ມູນຈາກການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາຫລາຍດ້ານ ຄົ້ດັ�ງລຸ່ມນີ�. 

 • ●ການກໍານົເຂື້ດດິນນໍາໃຊ ້ແລະ ເຂື້ດໝາຍແດນຕ່າງໆ. ຕົວັຢູ່�າງ 
ການຈໍາກັດການພີັດທີະນາໃນເຂື້ດດິນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງສູງ ແລະ 
ສົ�ງເສີມການພີັດທີະນາໃນເຂື້ດດິນທີີ�ມີຄົວັາມສ່ຽງຕໍ�າ.

 • ●ຫລັກການ ແລະ ຂື້້�ກໍານົດການກ້�ສ້າງ. ຕົວັຢູ່�າງ: ການຄົວັບຄົຸມ
ການກ້�ສ້າງໂດຍອີງຕາມລະດັບຄົວັາມສ່ຽງເພ້ີ�ອປ້ອງກັນການ 
ພີັດທີະນາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົົດຈາກສີ�ງອັນຕະລາຍ.

 • ●ການຈັດຫາທີີ�ດິນ.  ຕົວັຢູ່�າງ:  ຫລີກເວັັ�ນການຈັດຊ້�ດິນທີີ�ບ້�
ເໝາະສົມກັບການພີັດທີະນາ,  ດິນທີີ�ຢູູ່�ໃນເຂື້ດມີຄົວັາມ ສ່ຽງ
ສູງ, ການໃຊ້ສະຖານທີີ�ເປີດຫວ່ັາງເພ້ີ�ອຮັອງຮັັບກັບວັຽກສຸກເສີນ.

 • ●ການຍົກຍ້າຍ. ຕົວັຢູ່�າງ: ການຍົກຍ້າຍທີີ�ແມ່ນ ແລະບ້�ແມ່ນພີາກ
ບັງຄົັບໃຫ້ຄົອບຄົົວັທີີ�ໄດ້ຮັັບຜູ້ົນກະທີົບໄປຢູູ່�ເຂື້ດປອດໄພີ.

 • ●ລະບຽບການສໍາລັບການແບ່ງຕອນດິນ.  ຕົວັຢູ່�າງ:  ຫ້າມບ້�ໃຫ້
ແບ່ງດິນໜັ້າຄົ້ອຍຊັນເປັນຫລາຍຕອນນ້ອຍລົງ.

 • ●ການເກັບອາກອນຊັບສິນ. ຕົວັຢູ່�າງ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູູ້້ພີັດທີະນາ
ເອກະຊົນໂຈະການຈ່າຍອາກອນ ສາໍລັບວັຽກການກ້�ສ້າງທີີ� ເຮັັດ
ໃຫ້ສີ�ງກ້�ສ້າງມີຄົວັາມທີົນທີານສູງຕ້�ສີ�ງອັນຕະລາຍ.

ອົງກອນທີີ�ເຮັັດວັຽກວັິຊາການສະເພີາະອາດປະຕິບັດບົດບາດນໍາໜັ້າ
ໃນວັຽກງານການກໍານົດແຜູ້ນທີີຄົວັາມສົງໄສດິນເຈ້�ອນ ແລະ ການ
ແລກປ�ຽນຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງ ແລະ ການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມ
ສ່ຽງເພ້ີ�ອສົ�ງເສີມການວັາງແຜູ້ນການພີັດທີະນາ ການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂື້້�ມູນລວັມທີັງການນໍາເອົາຂື້້�ມູນເຊ້�ອມສານ
ເຂົື້�າໃນຂື້ະແໜັງການ, ສາໍນັກງານອົງການ ແລະ ພີາກສ່ວັນຕ່າງໆຂື້ອງ
ລັດ ໃນຂື້ັ�ນທີ້ອງຖິ�ນ. ການຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວັກັບການແລກປ�ຽນ
ຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ການດໍາເນີນແຜູ້ນງານສ້າງຄົວັາມສາມາດເພີ້�ອປັບປຸງ
ຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ແລະ ເພ້ີ�ອແກ້ໄຂື້ບັນຫາຊ່ອງ
ວັ່າງການຂື້າດຂື້້�ມູນໃນບັນດາພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງ (ໂດຍຂື້້�ນກັບ
ຄົວັາມຕ້ອງການໃນການສະໜັັບສະໜັູນເພ້ີ�ອຕັດສິນບັນຫາ)  ເຊິ�ງ
ແມ່ນສິ�ງທີີ�ຈໍາເປັນ.

8.6.   ການສ້າງຄົວັາມສາມາດຂື້ອງສໍານັກງານ
ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງເພີ້�ອສົ�ງເສີມການນໍາໃຊ້
ຂື້້�ມູນຈາກການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນ
ເຈ້�ອນ ເຂື້ົ�າໃນການປະຕິບັດວັຽກງານ
ດ້ານການພີັດທີະນາ

ກອບວັຽກເຊັນດາຍ ສໍາລັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພີິບັດ 
(SFDRR) ຮັຽກຮັ້ອງໃຫ້ທີຸກພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ໃນ
ການສ້າງຕັ�ງ  ແລະ ເພີີ�ມຄົວັາມສາມາດເພ້ີ�ອຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງໄພີ
ພີິບັດ ຂື້ອງແຕ່ລະປະເທີດ. ປະເດັນການສ້າງຄົວັາມສາມາດ ແລະ 
ມາດຕະການຕ່າງໆຕ້ອງເອົາເຂົື້�າເປັນສ່ວັນໜ້ັ�ງຂື້ອງວັາລະການປະຕິບັດ
ງານສາໍລັບການຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມສ່ຽງໄພີພິີບດັດິນເຈ້�ອນ ເພ້ີ�ອບນັລຸ
ບັນດາເປ້�າໝາຍທີີ�ເປັນບູລິມະສິດ ດັ�ງທີີ�ລະບຸໄວັ້ຢູູ່�ໃນ SFDRR. 
ການເພີີ�ມຄົວັາມສາມາດແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນສໍາລັບການສ້າງຄົວັາມຮັູ້  ທີີ�
ອີງໃສ່ການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ.  ການຊຸກຍູ້ສົ�ງເສີມຈິດສໍານ້ກຂື້ອງ
ບຸກຄົົນ, ການປັບປຸງຄົວັາມຮັູ ້ແລະ ທັີກສະ, ການປັບປຸງໂຄົງສ້າງການ
ຈັດຕັ�ງ ແລະ ໂຄົງສ້າງທີາງສະຖາບັນສໍາລັບການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ, 

ຫລ້ ການສົ�ງເສີມໃຫ້ມີເງ້�ອນໄຂື້ທີີ�ເອ້�ອອໍານວັຍເພ້ີ�ອຫລຸດຜູ່້ອນຄົວັາມ
ສ່ຽງ, ການປັບປຸງແນວັຄົວັາມຄິົດ ຂື້ອງພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂ້ື້ອງ (ຜູູ້້ຕັດສິນ
ບັນຫາ, ແລະ ອ້�ນໆ) ແລະ ວັິທີີການລ້ວັນແຕ່ແມ່ນສິ�ງສໍາຄົັນ.
ກອບວັຽກເຊັ�ນດ້າຍ ໄດ້ເນັ�ນເຖິງຄົວັາມຈໍາເປັນຂື້ອງການພີັດທີະນາ
ຄົວັາມສາມາດ DRR ໃນບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ໃນບັນດາບຸກຄົົນ 
ເຊິ�ງບ້�ພີຽງແຕ່ຈະຢູູຸ່�ໃນຂື້ັ�ນສນູກາງແຕ່ຍັງຕ້ອງສາ້ງຄົວັາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ຂັື້�ນທ້ີອງຖິ�ນອີກດ້ວັຍ. ດັ�ງນັ�ນ ຈ້�ງມີຄົວັາມສາໍຄັົນທີີ�ຕ້ອງມີວິັທີີການ
ແບບເປັນຍຸດທີະສາດ ເພ້ີ�ອສ້າງຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວັິຊາສະເພີາະທີີ�ເຮັັດວັຽກງານການ
ຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ. ໃນລັກສະນະຄ້ົກັນ, ການສ້າງຄົວັາມ
ສາມາດຄົວັນເລັ�ງເປ້�າໝາຍໃສ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີີ�ເກີດຂື້້�ນ
ໃໝ່,  ການແລກປ�ຽນປະສົບການ ແລະ ການປຸກຈິດສໍານ້ກ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ຄົວັາມຮັູ້ຢູ່�າງຕ້�ເນ້�ອງ.  ການຝຶຶກອົບຮັົມກ່ຽວັກັບການ
ປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ຄົວັນຖ້ກອອກແບບໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່
ຄົວັາມເຂົື້�າໃຈພີາກທິີດສະດີ ຂື້ອງບັນດາວິັທີີການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ, 
ຊ່ອງວັ່າງດ້ານຄົວັາມຮັູ້  ແລະ ຂື້້�ມູນ, ແລະ ດ້ານທີັກສະ ແລະ ດ້ານ
ຄົວັາມສາມາດ. ວັິທີີການປະຕິບັດການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງທີີ�ຮັ່ວັມ
ກັບຄົູ່ຮັ່ວັມງານ ເປັນວັິທີີການທີີ�ຮັັບປະກັນໃຫ້ມີການສ້າງຄົວັາມ
ສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ເຊິ�ງເປັນການປະຕິບັດຮັ່ວັມກັນ
ຫລາຍພີາກສ່ວັນ. ວັິທີີການນີ�ສາມາດປະຫຢູ່ັດຄົ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີ
ປະສິດທິີພີາບຫລາຍຂື້້�ນ. ຕົວັຢູ່�າງ ມີຫລາຍສະຖາບັນໃນບັນດາປະເທີດ
ອາຊຽນ ທີີ�ດໍາເນີນແຜູ້ນການງານການສ້ກສາໃນລະດັບຫລັງປະລິນຍາ
ຕ ີໃນຫົວັຂື້້�ທີີ�ກ່ຽວັຂື້້ອງກັບການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນ ທີີ�ມີ
ຫລາຍວັິຊາຫລັກ ແລະ/ຫລ້  ແຜູ້ນງານ ທີີ�ກໍານົດໄວັ້ໂດຍສະເພີາະ. 
ບາງສະຖາບັນຝຶຶກອົບຮັົມຍັງມີການບ້ລິການຫລັກສູດການສ້ກສາ
ກ່ຽວັກັບການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນທີາງອອນລາຍ. ຫລັກສູດ
ເຫລົ�ານີ�ຈະເປັນຜູ້ົນປະໂຫຍດຕ້�ຜູູ້້ເຂົື້�າຮັ່ວັມຮັຽນ ເຊິ�ງມີທີີ�ຕັ�ງຢູູ່�ເຂື້ດ
ຫ່າງໄກ ທີີ�ຕ້ອງການຢູ່າກຮັັບຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຫົວັເລ້�ອງນີ�.  ບັນດາ
ແຜູ້ນງານ ແລະ ຫລັກສູດຂື້ອງມະຫາວິັທີະຍາໄລ ກ່ຽວັກັບການປະເມີນ
ຄົວັາມສ່ຽງ ຈະຊ່ວັຍສ້າງຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນ ໃນຂື້ະນະທີີ�ດໍາເນີນການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງ ຢູູ່�ພີາກສະໜັາມ
ໃນຂັື້�ນພີ້�ນຖານໄປພ້ີອມກັນ. ຄົວັນເອົາຄົວັາມພີະຍາຍາມເຫລົ�ານີ�ເຂົື້�າ
ເປັນສ່ວັນໜ້ັ�ງຂື້ອງວິັທີີການສ້າງຄົວັາມສາມາດໃນການປະເມີນຄົວັາມ
ສ່ຽງ ແບບມີຍຸດທີະສາດ.

8.7.   ສົ�ງເສີມການປະສານງານລະຫວັ່າງ
ສໍານັກງານອົງການ ໃນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມສ່ຽງ
ດິນເຈ້�ອນ
ດິນເຈ້�ອນອາດເກີດມາຈາກສາເຫດທີາງທີໍາມະຊາດ ເຊັ�ນ: ຝຶ້ນຕົກ, 
ອຸທົີກກະສາດ, ການກ້�ຕົວັໂດຍທີາງທໍີາມະຊາດ ຂື້ອງລະບົບທ້ີລະນີສາດ 
ເຊັ�ນ  ປະເພີດຫີນ ແລະ ການກ້�ຕົວັລວັມເຂົື້�າກັນຂື້ອງຈໍາພີວັກຫີນ, 
ແລະ ດິນທີີ�ປ້ນຫີນ ແລະ ດິນທີີ�ຕາກຝຶ້ນ,  ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆທີາງ
ທີໍາມະຊາດ ທີີ�ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດດິນເຈ້�ອນ. ເຖິງແມ່ນວັ່າໃນເມ້�ອກ່ອນ
ມີການສະແດງຄົໍາຄົິດເຫັນວັ່າ  ດິນເຈ້�ອນເປັນເຫດການໂດດດ່ຽວັ, 
ເປັນເຫດການທີີ�ມີຄົວັາມບອບບາງ ແລະ ຄົວັາມສ່ຽງໃນລະດັບຕໍ�າ 
ເຊິ�ງເກີດຂື້້�ນສ່ວັນຫລາຍແມ່ນມາຈາກສາເຫດທີາງທໍີາມະຊາດ, ແຕ່ວ່ັາ
ໃນປະຈຸບັນການຫັນເປັນຕົວັເມ້ອງ,  ການເຕີບໂຕຢູ່�າງໄວັວັາຂື້ອງ
ປະຊາ ກອນ,  ການຄົຸ້ມຄົອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບບ້�ເໝາະສົມ, ແລະ 
ການເຊ້�ອມໂຊມຂື້ອງດິນ ໃນຂື້ອບເຂື້ດກວັ້າງ  ທີີ�ເກີດມາຈາກການ
ນໍາໃຊ້ດິນທີີ�ບ້�ມີການຄົວັບຄົຸມໃນບັນດາເຂື້ດດິນຄົ້ອຍຊັນ ທີີ�ລ້ວັນ
ແຕ່ເປັນສາເຫດທີີ�ພີາໃຫ້ຫລາຍເຫດການດິນເຈ້�ອນເພີີ�ມຂື້້�ນ.  ເຫດ
ການດິນເຈ້�ອນທີີ�ເກີດມາຈາກມະນຸດ ໄດ້ກາຍເປັນເຫດການທີີ�ມີ
ຄົວັາມຖີ�ເພີີ�ມຂື້້�ນ ແລະຂື້ະຫຍາຍວົັງກວ້ັາງອອກໃນຫລາຍປະເທີດອາ
ຊຽນ ເຊິ �ງພີາໃຫ ້ມ ີຈໍານວັນຜູູ້ ້ເຄົາະຮັ ້າຍເພີີ �ມຂື້້ �ນ ແລະ ສົ �ງຜູ້ ົນ
ກະທີ ົບຢູ່ �າງຫລວັງຫລາຍສ ົມຄົວັນ ຕ້ �ການພີ ັດທີະນາເສດຖະກ ິດ 
ແລະ ສ ງັຄົ ມົ. 
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ການວັາງແຜູ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວັຽກງານການຫລຸດຜູ້່ອນ
ຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຄົວັນເປັນວັຽກງານທີີ�ກວ້ັາງຂື້ວັາງ ແລະ ສຸມໃສ່
ປະເດັນທີີ�ພີາໃຫ້ມີຄົວັາມສ່ຽງໃນທີາງບວັກ ຫລ້ ທີາງລົບ ລວັມທີັງ
ພີາກສ່ວັນທີີ�ມີສ່ວັນຮັ່ວັມໃນຂື້ະບວັນການພີັດທີະນາ.  ສິ�ງທີີ�ສໍາຄົັນ
ຕ້ອງມີການປະສານງານທີີ�ດີລະຫວ່ັາງ NDMO ແລະ ບັນດາສາໍນັກງານ
ອົງການ ແລະ ພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງເຫລົ�ານີ�ເພ້ີ�ອສົ�ງເສີມການນໍາໃຊ້
ຄົວັາມຮັູ້  ກ່ຽວັກັບການຫລຸດຜູ້່ອນຄົວັາມສ່ຽງເຂົື້�າໃນການປະຕິບັດ
ວັຽກງານຕົວັຈິງ ຂື້ອງແຕ່ລະພີາກສ່ວັນ. NDMO ຂື້ອງແຕ່ລະປະເທີດ
ຄົວັນຮັັບຜູ້ິດຊອບໃນການຄົຸ້ມຄົອງຄົວັາມຮັູ້ເພ້ີ�ອສົ�ງເສີມການນໍາໃຊ້
ຂື້້�ມູນຈາກການປະເມີນຄົວັາມສ່ຽງເຂົື້�າໃນການວັາງແຜູ້ນການພັີດທີະນາ 

ແລະ ເຊ້�ອມສານເຂົື້�າໃນຂື້ະແໜັງການສໍານັກງານອົງການ ແລະ 
ພີາກສ່ວັນຂື້ອງລັດໃນລະດັບທີ້ອງຖິ�ນ.  ການເຂົື້�າຮັ່ວັມຢູ່�າງຕັ�ງໜັ້າ
ຂື້ອງສາໍນັກງານອົງການ, ສະຖາບັນການສ້ກສາ ແລະ ອ້�ນ  ໆຈະຊ່ວັຍ
ພັີດທີະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບການແບ່ງປັນຄົວັາມຮັູ້ກ່ຽວັກັບຄົວັາມສ່ຽງ
ແບບເປັນຂື້ະບວັນການ. ການຄົຸມ້ຄົອງຄົວັາມສ່ຽງດິນເຈ້�ອນຈະມີປະ
ສິດທີິຜູ້ົນກ້ຕ້�ເມ້�ອທີຸກພີາກສ່ວັນກ່ຽວັຂື້້ອງທີີ�ເຂົື້�າຮັ່ວັມລວັມທີັງ
ພີາກສ່ວັນລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ີອງຖິ�ນພ້ີອມກັນເຂົື້�າຮ່ັວັມ ແລະ 
ປະຕິບັດວັຽກງານຢູ່�າງລະອຽດໃນຂື້ະບວັນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ 
ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ.  ດັ�ງນັ�ນຄົວັນສົ�ງເສີມໃຫ້ມີການປະສານງານທີີ�
ດີຕະຫລອດຂື້ະບວັນການທີັງໝົດ.

Photo: Phoukhoun, ASEAN DRR-CCA
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