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ການສະຫງວນສິດ

ໂຄງການ Water Sensitive Cities Australia ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນສິ່ງພິມເຫຼັ້ມນີ້ມີຄວາມຖກືຕ້ອງ. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່
ໃຫ້ໄວ ້ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຫາກມີຂໍ້ມູນບໍ່ຖກືຕ້ອງ, ບໍ່ສົມບູນຄົບຖວ້ນ ຫືຼ ຫ້ຼາສະໄໝ ແລະ ຈະບໍ່
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ໂດຍທາງອອ້ມທີ່ເກດີຈາກການນຳໃຊງ້ານຂອງເອກະສານ
ເຫຼັ້ມນີ້. ບໍ່ຄວນນຳໃຊເ້ນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ແທນການສະແຫວງຫາຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ອິດສະຫຼະ.

ໂຄງການ RUCAS ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ການຄ້າ. ຂໍ້ມູນ ແລະ ມຸມມອງໃນໜ້ານີ້ແມ່ນເປນັຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປນັຕ້ອງແມ່ນມຸມມອງຂອງ
ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮາົໄດ້ທີ່
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1. ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ

ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນກຳລັງເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕເຖງິ 3–5% ໃນແຕ່ລະປ ີເຊິ່ງສູງກວ່າຄ່າ
ສະເລ່ຍຂອງໂລກ. ພາຍໃນປ ີ2030, ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 40% ພາກັນອາໄສ
ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃນພາກພື້ນນີ້.

ບັນດາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ແຕ່
ວິທີການທີ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ດຳເນນີການຈັດການກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະເປນັຕົວກຳນົດດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ 
ຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໃນອະນາຄົດ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ກໍເພີ່ມແຮງກົດດັນໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ຕົວເມືອງໃຈກາງທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວເຫຼົ່ານີ້. ສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ຕ້ອງຄຳນງຶວ່າ ຕົວເມືອງ
ຕ່າງໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ຢູ່ອອ້ມຮອບຕົວເມືອງ. 
ແນວທາງແບບປະຖົມປະຖານໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ອາໄສການແກໄ້ຂ
ປັນຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ “ສີເທົາ” ຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນ
ໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີ່ຊຸມຊົນໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ
ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການ ດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ພວກເຂາົສາມາດຈ່າຍໄດ້.

ການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບແວດລອ້ມ
ນັ້ນ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການແກໄ້ຂທີ່ກວາ້ງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່
ອາໄສທຳມະຊາດເປນັພື້ນຖານ (NbS) ຫືຼ ເອີ້ນວ່າ ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງ
ພື້ນຖານ “ສີຂຽວ” ເຊິ່ງກໍາລັງຖກືລວມເຂົ້າຢູ່ໃນການວາງແຜນຜັງເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ 
ເພື່ອເຮດັໃຫ້ເກດີແນວທາງທີ່ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຢດືຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອແກໄ້ຂປັນຫາທ້າທາຍ
ໃນການສ້າງເຂດໃຈກາງເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ. ການນຳໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນລັກສະນະທີ່

ເປນັຕົວກະຕຸ້ນ, ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານ
ລະຫວ່າງ “ສີຂຽວ” ແລະ “ສີເທົາ” ຊ່ວຍຕອບສະໜອງຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ບໍລິບົດ ລວມ
ທັງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ໃນ
ຖານະເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແນວທາງດ້ານເຕັກນກິທາງສັງຄົມແບບປະສົມປະສານ, ພວກເຂາົ
ສາມາດສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວິີດ
ທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ NbS ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ເສດຖະກດິນັ້ນມີຫຼາຍແງ່ມູມ, ອີງຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ມັກຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫືຼ ລວມເຂົ້າ
ກັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ. ໃນຖານະທີ່ເປນັແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາແບບປະສົມປະສານ
ດ້ານເຕັກນກິ ແລະດ້ານສັງຄົມ, ການສົ່ງມອບ NbS ທີ່ເປນັນະວັດຕະກຳຕາມຂະໜາດ
ຕ້ອງການປະກອບມີຄື:

• ນະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ລະບຽບການ"ແລະ"ການຄົ້ນຄວາ້ທີ່ເໝາະສົມ 

• ເປນັຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຮູ"້ແລະ"ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

• ພາກເອກະຊົນມີຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮ່ວມມື"ແລະ"ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ໂຄງການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ (RUCAS) ຈະ
ມີການນຳໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປນັຕົວກະຕຸ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງສະພາບ
ອາກາດພາຍໃນຕົວເມືອງຂອງ 4 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊັ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ 
ແລະ ສປປ ລາວ. ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະປະເທດ
ຜ່ານສີ່ຂັ້ນຕອນ ໄດ້ແກ່:

1.  ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນດ້ານຄວາມຈຳເປນັຂອງການ
ດຳເນນີງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບໂອກາດທີ່
ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານຂອງ:  
ໂຄງການນີ້ຈະມີສວ່ນຮວ່ມກັບບນັດາຫຸ້ນສວ່ນທັງພາກລັດ, 
ເອກະຊນົ"ແລະ"ນກັວິຊາການໃນແຕລ່ະປະເທດ"ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກຽ່ວກັບປັນຫາທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງລໍາດບັຄວາມສໍາ
ຄນັ"ແລະ"ຄວາມເປນັໄປໄດ້ສໍາລບັປະເທດຂອງພວກຕນົ"ແລະ"ພາກພື້ນ
ລຸມ່ແມ່ນໍ້າຂອງ.

3.  ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນວົງ
ກວ້າງ:  
ບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານຈະໄດ້ຮບັການສະໜບັສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ແອບັພລີເຄຊັ່ນສໍາລບັສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ຜາ່ນການປັບຕວົຂອງ
ການຄົ້ນຄວາ້ລະດບັສາກນົ ແລະ ລະດບັທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການລະບໂຸອກາດ
ໃນການທົດລອງ.

2.  ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ:   
ໂຄງການຈະມີການຮວບຮວມຂໍ້ມນູເຊງີເລິກຂອງບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຊຳນຊິຳນານລະດບັສາກົນ ເພື່ອສ້າງຂໍ້
ເທັດຈງິສຳລບັການດຳເນນີງານ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມ
ກຽ່ວຂອ້ງ, ຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈງິທາງ
ດ້ານເສດຖະກດິສຳລບັ NbS ທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ໃນຊຸມຊນົຕວົເມືອງໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງ ຜ່ານການສະແດງກຽ່ວກັບ
ການສຶກສາດ້ານແນວຄິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

4. ສ້າງຮາກຖານສຳລັບມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງຂອງ
ການເປນັຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ: 
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ ການຝກຶອບົຮົມ ຈະໄດ້ຮບັການ
ອອກແບບ ແລະ ສົ່ງມອບຮວ່ມກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລດັ, 
ເອກະຊນົ ແລະ ສະຖາບນັການສຶກສາຕາ່ງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ. ກດິຈະກຳ
ລະດບັພາກພື້ນ ແລະ ສູນກາງອອນລາຍ ຈະຊວ່ຍສະໜັບສະໜູນ
ການແລກປ່ຽນໃນວົງກວາ້ງ.
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2. ການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງຕົວເມືອງ
ບົດລາຍງານສະບັບຫ້ຼາສຸດຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ (IPCC) ພົບວ່າເຂດຕົວເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງບໍ່ສົມສ່ວນ. ຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ
ຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, 
ໂດຍຄວາມສ່ຽງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກດີຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນຳ້ທະເລ, ຄື້ນພະຍຸ
ເຂດຮອ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງປະລິມານນຳ້ຝົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຄວາມເປນັຈງິ
ແລວ້, ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງຕື້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ພື້ນທີ່ຕໍ່າ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍຂອງສະພາບອາກາດໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ
ແຄມທະເລ ໃນປ ີ2050.1

ແຕ່ວ່າບໍ່ສະເພາະແຕ່ໄພນຳ້ຖວ້ມເທົ່ານັ້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນໃນເຂດຕົວເມືອງ; 
ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍາລັງປະເຊນີກັບໄພແຫ້ງແລງ້ ແລະ ຄື້ນຄວາມຮອ້ນທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
ບົດລາຍງານຂອງ IPCC ຄາດຄະເນວ່າ ມີປະຊາຊົນອີກ 350 ລາ້ນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ
ຕົວເມືອງຈະປະສົບກັບປັນຫາການຂາດແຄນນຳ້ເນື່ອງຈາກໄພແຫ້ງແລງ້ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຖາ້
ອຸນຫະພູມຫາກສູງຂຶ້ນ 1.5 ອົງສາແຊນຊອີຸດ, ເຊິ່ງຖາ້ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ 410.7 ລາ້ນຄົນ, 
ອຸນຫະພູມກໍຈະສູງຂຶ້ນເຖງິ 2 ອົງສາແຊນຊອີຸດ.2

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງ
ລົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຕົວເມືອງ. 
ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ປະເຊນີກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ສ່ຽງ ຫືຼ ພື້ນທີ່ທີ່
ບໍ່ປອດໄພ, ເຊັ່ນ: ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າ ແລະ ພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ເຊິ່ງອາດມີ
ນໍ້າຖວ້ມຂັງ ຫືຼ ຕາມແຄມແມ່ນຳ້ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ຂະບວນການຂອງການຫັນເປນັຕົວເມືອງ 
ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການກໍ່ໃຫ້ເກດີເປນັຈຸດດ້ອຍຫຼາຍຂື້ນ ພ້ອມທັງບັ່ນທອນຄວາມຢດືຢຸ່ນ
ລົງ. ພວກເຂາົມັກຈະຂາດສິດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ປອດໄພ, 
ແລະ ພວກເຂາົເກອືບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການລົງທຶນທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ.

ແລະໃນກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດນັ້ນ, ຍັງມີຄົນບາງກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່ານັ້ນ
ອີກ. ຕົວຢ່າງ, ແມ່ຍງິມັກຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍປຽບທາງດ້ານ
ເສດຖະກດິ - ສັງຄົມ, ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ຍງິໜຸ່ມມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຂາດການສຶກສາທີ່ເຫມາະສົມ ແລະອານາຄົດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. 
ຄົວເຮອືນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຍັງບໍ່ສາມາດຊຶມຶຊັບ ແລະ ຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບ
ຂອງເຫດການອັນຕະລາຍ ແລະ 
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* ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 2022: ຜົນກະທົບ."ການປັບຕົວ."ແລະ"ຄວາມອ່ອນ
ໄຫວ0+" ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະດໍາເນນີງານ"II ຕໍ່ບົດລາຍງານການປະເມີນຄັ້ງທີຫົກຂອງ
ຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ"ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ສໍານັກພິມ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຄມບຣດິຈ,໌ ເມືອງເຄມບຣດິຈ.໌

ໃນຊ່ວງຂອງການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໃໝ່ນັ້ນ, ແມ່ຍງິມີບົດບາດພິເສດໃນ
ການປະຄັບປະຄອງດ້ານເສດຖະກດິຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.3

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນອ້ຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງກໍໄດ້ປະສົບກັບປັນຫາ
ການປ່ຽນແປງໂດຍກົງ, ແລະ ມັກຈະສູນເສຍທາງເລືອກຂອງການດຳລົງຊວິີດ ແລະ 
ເສດຖະກດິ ໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຕົວເມືອງ.

ຜົນກະທົບໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ອາຊແີມນ່ໄດ້ຮບັຜນົກະທົບ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຈາກຄວາມທ້າທາຍລວມຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາຂອງຕວົເມືອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ໃນປະເທດ
ກຳລງັພດັທະນາໃນອາຊສ່ີວນໃຫຍ,່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕວົເມືອງແມນ່ມັກມາພ້ອມກັບ
ຊຸມຊນົແອອດັ ແລະ ການຂາດແຄນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄວາມບໍ່ເປນັທາງການ, ສະພາບຊວິີດການ
ເປນັຢູ່ທີ່ຕກົຕໍ່າລງົ, ແລະ ຄວາມສຽ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍອ້ນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  ແລະ 
ຮບູແບບຕວົເມືອງທີ່ບໍ່ລວມຕວົ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ UN-HABITAT, ອາຊມີີປະຊາກອນທີ່
ອາໄສຢູ່ຕບູສະລຳສູງເຖງິ 60%   ຂອງປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ຕບູສະລຳທງັໝົດຂອງໂລກ. 
ຈຳນວນຜູ້ຢູ່ອາໄສນອກລະບບົໃນປະເທດກໍາລງັພດັທະນາແມນ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນລະຫວ່າງປ ີ
1990 ຫາປ ີ2008, ອດັຕາສວ່ນຕວົເມືອງຂອງຄນົທຸກຍາກໃນອາຊໄີດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 15,7% 
ເປນັ 21,9%.4

ບນັດາຕວົເມືອງຕາ່ງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງກໍບໍ່ມີຂໍ້ຍກົເວັ້ນ. ອດັຕາການ
ເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຕວົເມືອງສູງເຖງິ 3–5% ໃນແຕລ່ະປ ີເຊິ່ງສູງກວາ່ຄາ່
ສະເລຍ່ຂອງໂລກ. ພາຍໃນປ ີ2030, ຄາດວາ່ຈະມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 40% ພາກັນອາໄສ
ຢູ່ໃນເຂດຕວົເມືອງໃນພາກພື້ນນີ້ີ້.5 ຕວົເມືອງຂະໜາດໃຫຍເ່ຫຼົ່ານີ້ກຳລງັຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ແຕວິ່ທີການທີ່ບນັດາເມືອງຕາ່ງໆເຫຼົ່ານີ້ດຳເນນີການຈດັການກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງຕວົເມືອງດັ່ງກາ່ວນັ້ນ ຈະເປນັຕວົກຳນດົດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ 
ຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມໃນພາກພື້ນລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງໃນອະນາຄດົ

3 K Delfau and P Yeophantong, 2020,  State of Knowledge: Women and Rivers 
in the Mekong Region. *ຄັງຄວາມຮູ<້"ແມ່ຍງິກັບສາຍນໍ້າໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ+ ໂອກ
ແລນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ<"ແມ່ນໍ້າສາກົນ.

4  OP Mathur, 2014, Urban poverty in Asia, *ຄວາມທຸກຍາກໃນຕົວເມືອງໃນອາຊ+ີ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ,ີ ມະນລີາ.

5 F Steinberg and J Hakim, 2016, Urban development in the Greater Mekong 
Subregion *ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃນອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ+, ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊ,ີ ມະນລີາ.

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/07/English-Final-Exec-Summary-SOK-Women-and-Rivers.pdf
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/07/English-Final-Exec-Summary-SOK-Women-and-Rivers.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/59778/urban-poverty-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/185008/urban-development-gms.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/185008/urban-development-gms.pdf
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ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວອ່ງໄວຂອງຕວົເມືອງ ມກັມີລກັສະນະເດັ່ນ ໂດຍສະເພາະກໍແມນ່ການ
ຈດັສັນທີ່ດິນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລະບບົນເິວດທາງທໍາມະຊາດ. 
ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີຜນົກະທບົສະສົມຕໍ່ຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງໃຈກາງເມືອງຕາ່ງໆ.

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລງັງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກາ້ວກະໂດດ. 
ຕວົຢ່າງ, ຄວາມຕ້ອງການພະລງັງານໃນປະເທດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປນັ
ສອງເທົ່າຈາກ 157.8 Mtoe (ລາ້ນໂຕນທຽບເທົ່ານໍ້າມັນດິບ) ເປນັ 319.6 Mtoe ລະຫວາ່ງ
ປ ີ2010 ແລະ 2035.6 ໃນຂະນະດຽວກນັນັ້ນ, ການຊມົໃຊໄ້ຟຟ້າຂອງຊຸມຊນົໃນເຂດສາມ
ຫຼຽ່ມແຄມແມນ່ໍ້າຂອງ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 10.7% ຂອງຊວ່ງປ ີ2010 ແລະ 2018, ແລະ ຄາດວາ່ຈະ
ເພີ່ມຂຶ້ນເຖງິ 2.6 ເທົ່າໃນປ ີ2030.7 ຄວາມທ້າທາຍໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງມນົລະພິດ ແລະ 
ຂີ້ເຫຍື້ອກໍມີທາ່ອຽ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕວົຢ່າງ ແມນ່ໍ້າຂອງໄດ້ໄຫຼຊຸເອາົເສດຖົງຢາງພລາສຕິກລງົສູ່
ມະຫາສະໝຸດປະມານ 40,000 ໂຕນໃນແຕລ່ະປ.ີ8

ໃໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດກໍໄດ້ເພີ່ມແຮງກດົດນັໃຫ້ກັບນັດາ
ຕວົເມືອງທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງວອ່ງໄວເຫຼົ່ານີ້. ໄພນໍ້າຖວ້ມ, ໄພແຫ້ງແລງ້ ແລະ ອຸນຫະພມູ
ທີ່ສູງຂຶ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜນົກະທບົຕໍ່ຊຸມຊນົໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮດັໃຫ້ການເຕີບໂຕໃນ
ອະນາຄດົຕກົຢູ່ໃນຄວາມສຽ່ງ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ນ ນໍ້າຖວ້ມຕາມລະດກູານ ກໍເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ
ຊວິີດຕາມທຳມະຊາດໃນປະເທດລຸ່ມແມນ່ໍ້າຂອງ, ເຊິ່ງມີບດົບາດສຳຄນັໃນການຮັກສາຜນົ
ຜະລິດທາງກະສິກຳທີ່ເຂດສາມຫຼຽ່ມແຄມແມນ່ໍ້າ.9 ຊຸມຊນົທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນໍ້າຖວ້ມ ມກັຈະອາໄສ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສົບການແບບດັ້ງເດີມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໄພນໍ້າ
ຖວ້ມຕາມລະດກູານເຫຼົ່ານີ້.10 

6   ເປດີການພັດທະນາເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, 2022, Energy, ສະຖາບັນ"East–West 
Management, New York City.

7  T Quang, 2019, ‘Electricity consumption in Mekong delta rises’, *ການຊົມໃຊ້
ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເຂດສາມຫ່ຼຽມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ+, ຂ່າວໄຊງ່ອນ."ໄຊງ່ອນ.

8 ມະຫາວິທະຍາໄລຮັນ, 2022, River of plastic"*ແມ່ນໍ້າພລາສຕິກ+, Hull.
9  E Park, HH Loc, TD Dung, X Yang, E Alcantara, E Merino and VH Son, 2020, 

ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຖີ່ໄພນໍ້າຖວ້ມໃນສາມຫ່ຼຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ"ເນື່ອງຈາກ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນແມ່ນໍ້າ"ແລະ"ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກັນນໍ້າ. ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລອ້ມໂດຍລວມ, 
138066.

10  M Boyland, 2019, In pursuit of effective flood risk management in the Mekong 
Region *ເພື່ອສະແຫວງຫາການຈັດການຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖວ້ມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເຂດ
ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ+, ບົດສະຫຼຸບການອະພິປາຍ."ສະຖາບັນສິ່ງແວດລອ້ມສະຕອກໂຮມ."ສະ
ຕອກໂຮມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບນໍ້າຖວ້ມໃນປະເທດຕາ່ງໆ ເຊັ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 
ສປປ ລາວ ຖວ່ືາຄາດການໄດ້ໜ້ອຍລງົໃນຊວ່ງບໍ່ເທົ່າໃດປຜີາ່ນມາ. ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊາຍ ແລະ 
ການໄຫຼຂອງແມນ່ໍ້າທີ່ແປສະພາບຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄດ້ປ່ຽນແປງການໄຫຼທາງອທົຸກກະສາດ 
ແລະ ການເຮດັວຽກຂອງລະບບົນເິວດທົ່ວພາກພື້ນລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສົ່ງ
ຜນົກະທບົຕໍ່ຕວົເມືອງ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້ຕວົເມືອງ, ລວມທງັເຂດຊນົນະບດົ, ໂດຍສະເພາະ
ກໍແມນ່ການຫາປາ ແລະ ການປູກຝັງ. ແລະການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຍິ່ງຮນຸແຮງຂຶ້ນຕື່ມອີກ 
ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພໂລກຮອ້ນ.ຜາ່ນການສຳຫຼວດຊຸມຊນົເຂດ
ລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງພບົວ່າ ປະມານ 43% ຂອງຄວົເຮອືນ ປະສົບປັນຫາໄພນໍ້າຖວ້ມໃນຊວ່ງປ ີ
2015 ແລະ 2018.11 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສະເລຍ່ຕໍ່ປ ີຂອງໄພນໍ້າຖວ້ມໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງ (LMB) 
ຄາດວາ່ຈະມີມູນຄາ່ປະມານ 60-70 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ.12

ອບຸດັການ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຂອງໄພແຫ້ງແລງ້ໃນບນັດາປະເທດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງກໍເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຊັ່ນກັນ. ອນຸຫະພມູສະເລ່ຍລາຍວັນໃນທົ່ວອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.5–1.5ºC ໃນ
ຊວ່ງປ ີ1951 ແລະ 2000. ໃນທ້າຍສະຕະວັດນີ້, ຄາດວາ່ອນຸຫະພມູໃນເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະ
ສູງຂຶ້ນອີກປະມານ 2-4ºC.13 ການສຳຫຼວດຊຸມຊນົເຂດລຸມ່ແມນ່ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່ແບບດຽວກນັ
ພບົວ່າ 39% ຂອງຈຳນວນຄວົເຮອືນໄດ້ປະສົບກັບປັນຫາໄພແຫ້ງແລງ້ໃນຊວ່ງ 3 ປ ີລະຫວາ່ງ
ປ ີ2015 ແລະ 2018 ແລະ 25% ຂອງຄວົເຮອືນ ປະສົບກບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊບັສິນ 
ແລະ ຄວາມສູນເສຍອື່ນໆທີ່ເກດີຈາກໄພແຫ້ງແລງ້.14 

11  ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ, 2021, Social impact monitoring and vulnerability 
assessment 2018: Report on 2018 baseline survey of the Lower 
Mekong Mainstream and floodplain areas *ການເຝົ້າຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງ
ສັງຄົມ"ແລະ"ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ"ປ"ີ423:<"ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດພື້ນຖານ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ"ແລະ"ເຂດນໍ້າຖວ້ມ"ໃນປ"ີ423:+, ຫ້ອງການເລຂາທິການ"MRC, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

12  ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ,, 2012, The impact and management of flood 
and droughts in the Lower Mekong Basin and the implication of possible 
climate change *ຜົນກະທົບ"ແລະ"ການຈັດການໄພນໍ້າຖວ້ມ"ແລະ"ໄພແຫ້ງແລງ້ໃນເຂດ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ"ແລະ"ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ອາດເກດີຂຶ້ນ+, ໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງ"ແລະ"ບັນເທົາທຸກໄພນໍ້າຖວ້ມ, ເອກະສານຄົ້ນຄວາ້ປ ີ2011- 2015, ຫ້ອງການ
ເລຂາທິການ"MRC, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

13 ກອງທນໂລກເພື່ອທໍາມະຊາດ, 2009, The Greater Mekong and climate change *ເຂດ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ+, ກຸງເທບ.

14 ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ, 2021, Social impact monitoring and vulnerability 
assessment 2018: Report on 2018 baseline survey of the Lower 
Mekong Mainstream and floodplain areas *ການເຝົ້າຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງ
ສັງຄົມ"ແລະ"ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ"ປ"ີ423:< ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດພື້ນຖານ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ"ແລະ"ເຂດນໍ້າຖວ້ມ"ໃນປ"ີ423:+, ຫ້ອງການເລຂາທິການ"MRC, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເມືອງໂຮຈມິີນ."ຫວຽດນາມ

https://opendevelopmentmekong.net/topics/energy/
https://www.sggpnews.org.vn/national/electricity-consumption-in-mekong-delta-rises-84920.html
https://www.hull.ac.uk/work-with-us/research/institutes/energy-and-environment-institute/our-work/river-of-plastic
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/03/sn-briefings-mb-8mar.pdf
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/03/sn-briefings-mb-8mar.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/FMMP-working-paper-110820.pdf
https://wwfasia.awsassets.panda.org/downloads/final_cc_reportlowres_3.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SIMVA2018.pdf
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3. ການສ້າງໃຈກາງເມືອງທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ

ໃນຂະນະທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວອ່ງໄວຂອງຕວົເມືອງຕາ່ງໆນັ້ນ ກໍໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ຄນົ
ທີ່ປະເຊນີໜ້າກບັຜນົກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ມັນຍງັໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖງິໂອກາດໃນການປັບຕວົຂອງບນັດາໃຈກາງເມືອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະເຮດັໃຫ້ຕວົເມືອງດັ່ງກາ່ວ
ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ໃນບດົລາຍງານ IPCC 
ສະບບັຫ້ຼາສຸດໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າກ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງການພດັທະນາທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດ ທີ່ເປນັຂອບເຂດຂອງການເຮດັວຽກສຳລບັການຄຸ້ມຄອງຈດັການກບັຜນົກະທົບທີ່
ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຕວົເມືອງຢ່າງວ່ອງໄວ, 
ໂດຍສະເພາະກໍແມນ່ ກຸມ່ຄນົດ້ອຍໂອກາດທີ່ໄດ້ຮບັຜນົກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.15

IPCC ກໍານດົການພດັທະນາທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ ໂດຍການລວມເອາົຍດຸທະສາດ
ເພື່ອປັບຕວົເຂົ້າກບັການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ການປັບຕວົ) ກັບການດຳເນນີ
ງານເພື່ອຫຼຸດຜອ່ນການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ (ການຫຼຸດຜອ່ນ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົສໍາລບັທກຸຄນົ. ເຊິ່ງກຽ່ວຂອ້ງກັບການລວມຕວົກັນຂອງການດຳເນນີ
ງານຂາ້ມລະບບົຕາ່ງໆທີ່ຕດັກັນເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຕວົເມືອງ, ລວມທັງພະລງັງານ, ອດຸສາຫະ
ກໍາ, ສຸຂະພາບ, ນໍ້າ, ອາຫານ, ການພດັທະນາຕວົເມືອງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. 
ເປົ້າໝາຍນັ້ນກໍເພື່ອເປນັການຄຸ້ມຄອງການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບຊອ້ນລະຫວ່າງລະບບົເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຊ້
ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດໃນການເລັ່ງການເຕີບໂຕທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປນັທຳ ແລະ ຮບັປະກັນວາ່ 
ການເຄື່ອນໄຫວໃນລະບບົໃດໜຶ່ ງ ບໍ່ເຮດັໃຫ້ເກດີອນັຕະລາຍຕໍ່ລະບບົອື່ນໆ.

15 IPCC, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability"*ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ"4244<"ຜົນກະທົບ, ການປັບຕົວ, ແລະ"ຄວາມ
ອ່ອນໄຫວ+, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະດໍາເນນີງານ"II ຕໍ່ບົດລາຍງານການປະເມີນຄັ້ງທີຫົກ
ຂອງ ຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ"ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ສໍານັກພິມ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຄມບຣດິຈ,໌ ເມືອງເຄມບຣດິຈ.໌

ເນື່ອງຈາກມີຄວາມກຽ່ວຂອ້ງກັບການປະສານງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າວຽກຕາ່ງໆທົ່ວ
ລະບບົ, ການພດັທະນາຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ ຈິ່ງໄດ້ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການຮວ່ມມື
ຈາກທກຸຝ່າຍ ທັງພາກລດັ, ຊຸມຊນົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. ດ້ວຍວິທີການນີ້, ແນວທາງ
ການແກໄ້ຂທີ່ອອກແບບຮວ່ມກັນແມນ່ຈະສອດຄອ່ງກັບບໍລິບດົ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງການ
ພດັທະນາໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດບັພາກພື້ນ.

ຈາກປະສົບການໃນການດຳເນນີງານໃນອດົສະຕາລີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວາ່ ການພດັທະນາທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດສາມາດດາໍເນນີການໄດ້ໂດຍຜາ່ນແນວທາງ
ປະເມີນຄວາມອອ່ນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ (ຮບູ 1). ແນວທາງປະເມີນຄວາມອອ່ນໄຫວຕໍ່
ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ ເຮດັໃຫ້ນໍ້າເປນັສູນກາງຂອງການວາງຜງັເມືອງ, ເພື່ອສ້າງການແກໄ້ຂທີ່ມີ
ຄວາມຢດືຢຸ່ນ, ປັບຕວົໄດ້, ປະຢັດຕົ້ນທຶນແລະ ສາມາດໃຊງ້ານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະ
ກໍແມນ່, ແນວທາງປະເມີນຄວາມອອ່ນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ ໄດ້ລວມເອາົແນວທາງ
ການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງທີ່ອາໄສທຳມະຊາດ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມເປນັພື້ນຖານ. ແລະ ຮວ່ມມື
ກັບຊຸມຊນົທີ່ໄດ້ຮບັຂໍ້ມນູ, ເຊິ່ງພວກເຂາົໄດ້ຊວ່ຍສະໜັບສະໜູນການເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ 
ແລະ ສ້າງຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ກບັເຫດການທີ່ຮນຸແຮງ. ສິ່ງສໍາຄນັ, ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດຳເນນີການ
ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັຢູ່ໃນລະດບັຕາ່ງໆ ໂດຍເປນັສວ່ນໜຶ່ ງຂອງມາດຕະການແບບປະສົມປະສານ
ທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ບນັຫາທີ່ ແລະໂອກາດສະເພາະຂອງເຂດຕວົເມືອງ ແລະ ແຫຼງ່ເກບັນໍ້າ
ໂດຍສະເພາະ.16

16 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແນວທາງປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ"ກະລຸນາເບິ່ງ
ທີ່ https://watersensitivecities.org.au.

ຮູບທີ 1: ຕົວຢ່າງຂອງແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມໃນລະດັບຕ່າງໆ

ຂະໜາດນ້ອຍ ລະດັບຕົວເມືອງ

ມາດຕາສ່ວນ

ເຄຣດິດ<"ການຟື້ນຟູການຕັງຖນິຖານນອກລະບົບ"ແລ"ະສະພາບແວດລອ້ມ

Credit: CRCWSC

Credit: KCID

ເປນັການນຳເອົາແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງທີ່ອາໄສທຳມະຊາດ ແລະ 

ແບບດັ້ງເດີມເປນັພື້ນຖານມາລວມຕົວກັນ ເພື່ອສົ່ງມອບຄຸນຄ່າທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນລະດັບຕ່າງໆ

ແນວທາງປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກີດນໍ້າຖວ້ມ 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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ຕ�ວຂ�ບເຄ�ອນທາງສ�ງຄ�ມ"ແລະ"

ຟ�ງຊ�ນການສ�ງມອບບໍລິການ

ໂຄງສ້າງພ�ນຖານ
ທ�ປ�ບປ�ຽນໄດ້

"ແລະ"ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍ
ທາງ"ແລະ"ການອອກ
ແບບຊຸມຊ�ນຕ�ວເມືອງທ�

ສ�ງເສີມຄຸນຄ�າ"ແລະ

ແຫຼ�ງທ�ມາທ�ຫຼາກຫຼາຍ
"ແລະ"ເໝາະສ�ມ

ສ�າລ�ບເປ�າໝາຍ"ແລະ
"ປະສິດທິພາບການ
ໃຊ້ງານປາຍທາງ, ້

ການຄຸ້ມຄອງມ�ນລະ
ພິດແບບຈຸດ"ແລະ"

ແບບກະຈາຍ

ຊ�ອງທາງລະບາຍ
ນ�າ

ແຜນການ
ລະບາຍນ�າ
ແບບແຍກ�

ລະບ�ບໄຮດຣໍລິກ

ຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ�າງຊາດ, 

ຄວາມຢືດຢຸ�ນຕ�ການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ້າອາກ

ຂ�ຈ�າກ�ດດ້ານຊ�ບພະຍາ
ກອນທ�າມະຊາດ

ສ�ງອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງສ�ງຄ�ມ, 

ການຮ�ກສາສ�ງແວດລ້ອມ

ການປ້ອງກ�ນໄພນ�າ
ຖ້ວມ

ການຄຸ້ມຄອງ
ສາທາລະນະສຸກ

ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ"*Brown et al 2016) ວ�າ"
ຕ�ວເມືອງມີແນວໂນ້ມທ�ຈະປ�ຽນຜ�ານຫຼາຍຂ�ນຕອນ"ແຕ�ວິທີການແບບປະສ�ມປະສານທ�ເພ�ມຂ�ນ"
ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຕ�ນທຶນ"ແລະ"ຍຸດທະສາດດ້ານຜ�ນປະໂຫຍດທ�ເປັນວ�ງກວ້າງ"

ການເຂ�າເຖິງນ�າ
ປະປາ"ແລະ"

ຄວາມປອດໄພ

ຄວາມໄວຂອງນ�າ"""ວ�ງຈອນນ�າທາງນ�າລະບາຍນ�ານ�າເປ�ອນນ�າປະປາ

ຮູບທີ 2: ຂອບເຂດການປ່ຽນຜ່ານຂອງນໍ້າໃນເຂດຕົວເມືອງ17 

ແນວທາງປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ ຖເືປນັໂອກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດ
ໃນລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງທີ່ຈະ “ກາ້ວກະໂດດ” ໃນຊ່ວງຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາຕົວເມືອງໄປ
ສູ່ແນວທາງຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ (ຮູບ 2).18 ໃນຂະນະທີ່ບັນດາ
ປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງສ່ວນໃຫຍ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປນັອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ຕົວເມືອງ, ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆມີໂອກາດໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນ “ກາ້ວກະໂດດ”, 
ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມວິທີທີ່ມີຫຼາຍປະສິດທິຜົນ, ທັງປະສົມປະສານ ແລະ ມີຄວາມຍນືຍົງ
ໃນທົ່ວຄົວເຮອືນ, ເຂດ, ຕົວເມືອງ ແລະ ອ່າງເກບັນຳ້.

ສູນກາງຂອງການກາ້ວກະໂດດແມ່ນການນຳເອາົແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສ
ທຳມະຊາດເປນັພື້ນຖານ (NbS) - ຫືຼ ເອີ້ນວ່າແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງ
ພື້ນຖານ 'ສີຂຽວ' ມາລວມເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງລະບົບນໍ້າໃນຕົວເມືອງແບບ
ດັ້ງເດີມ. NbS 'ການດຳເນນີງານເພື່ອປົກປອ້ງ, ຄຸ້ມຄອງແບບຍນືຍົງ, ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບ
ນເິວດທາງທຳມະຊາດ ຫືຼ ການດັດແປງເພື່ອແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ທ້າທາຍທາງສັງຄົມຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປັບຕົວໄດ້, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີຂອງມະນຸດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຊວີະນາໆພັນ'.19 ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາແບບປະສົມ
ປະສານເຫຼົ່ານີ້ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຸນສົມບັດຕາມບໍລິບົດ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊວິີດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງທີ່ດີກໍແມ່ນການນໍາໃຊພ້ື້ນທີ່
ເປດີສາທາລະນະ ແລະ ພື້ນທີ່ຊຸ່ມນໍ້າເພື່ອຄຸ້ມຄອງນໍ້າຝົນ. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບຳບັດ ແລະ 
ກັກເກບັນໍ້າຝົນໃນຊ່ວງທີ່ມີພະຍຸເກດີຂຶ້ນ, ສະໜັບສະໜູນຊວີະນານາພັນຂອງລະບົບນເິວດ 
ແລະ ສາມາດນຳໃຊເ້ປນັສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະ ກດິຈະກຳທາງການຄ້າອື່ນໆ
ໄດ້ຖາ້ຫາກມີການຈັດສັນດ້ານສະຖານທີ່ພູມສັນຖານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້
ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ປາກແມ່ນໍ້າໃນທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ.

17 R Brown, B Rogers and L Werbeloff, 2016, Moving toward Water Sensitive 
Cities: A guidance manual for strategists and policy makers *ການກາ້ວສູ່ເມືອງທີ່
ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ<"ຄູ່ມືແນວທາງສໍາລັບນັກຍຸດທະສາດ"ແລະ"ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ+, 
ສູນການຄົ້ນຄວາ້ຄວາມຮ່ວມມືສໍາລັບເມືອງທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ."ເມວເບິນ.

18 R Brown, N Keath and T Wong, 2009, ‘ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນເຂດຕົວເມືອງ: ລະບອບ
ການປົກຄອງໃນອະດີດ."ປັດຈຸບັນ"ແລະ"ອະນາຄົດ’, ວິທະຍາສາດ"ແລະ"ເຕັກໂນໂລຢນີໍ້າ, 59(5).

19 IUCN, nd, Nature-based solutions ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາມະຊາດເປນັ
ພື້ນຖານ+.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ ຈະນຳໃຊວິ້ທີການ
ປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນຕົວເມືອງຈະ:

• ດໍາເນນີງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ແລະ ຂະໜາດຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ ແລະ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ, 
ຄວາມພິການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ 

• ກຽມພ້ອມໍຳລັບເຫດການຮຸນແຮງຕ່າງໆ (ລວມມີໄພນໍ້າຖວ້ມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, 
ໄຟໄໝ້, ອາກາດຮອ້ນຮຸນແຮງ) ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊມ້າດຕະການເຊງີໂຄງ
ສ້າງແບບປະສົມປະສານທີ່ເໝາະສົມໃນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ ວຽກງານປອ້ງກັນ
ໄພນໍ້າຖວ້ມ, ທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າປະປາທີ່ຢດືຢຸ່ນ) ແລະ 
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາແບບບໍ່ມີໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ 
ແລະ ການຄວບຄຸມການວາງແຜນ)

• ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານທີ່ຢດືຢຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮົມຢ່າງເໝາະສົມ 
ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນທີ່
ພວກເຂາົໃຫ້ບໍລິການ 

• ຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອມີເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກດີຂຶ້ນໃນລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍ
ປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕໄລຍະຍາວ.

https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/05/TMR_A4-1_MovingTowardWSC.pdf
https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2016/05/TMR_A4-1_MovingTowardWSC.pdf
https://www.iucn.org/our-work/nature-based-solutions
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4. ວິທີການຂອງພວກເຮາົ

ວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ອາໄສການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ “ສີເທົາ” 
ຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ເສດຖະກດິ ທີ່ຊຸມຊົນໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການ ດ້ວຍຕົ້ນທຶນ
ທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້.  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊປີະເມີນວ່າ ຊ່ອງທາງການເງນິສໍາ
ລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນອາຊໃີຕ້ ຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 100 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດຕໍ່ປີ.ີ20

20 S Ra and Z Li, 2018, Closing the financing gap in Asian infrastructure *ການ
ປດິຊ່ອງວ່າງທາງການເງນິໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານອາຊຽນ+, ADB South Asia Working Paper 
Series no. 57, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ,ີ ມະນລີາ.

ການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນນັ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການ
ແກໄ້ຂທີ່ກວາ້ງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຊິ່ງລວມມີ NbS. ການນຳໃຊ ້NbS ໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ກຳລັງເປນັທີ່ນຍິົມຫຼາຍຂຶ້ນໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (ຂອບເຂດທີ 1).

ຂອບເຂດທີ 1: ການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທຳມະຊາດເປນັພື້ນຖານໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ເຖງິເດືອນທັນວາ 2021, ຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ລວມຕົວກັນເພື່ອນຳໃຊ້
ວິທີແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທຳມະຊາດເປນັພື້ນຖານ (NbS) ໃນ 4 ກໍລະນສຶີກສາໃນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ:

ສຳລັບແຕ່ລະກໍລະນສຶີກສາ, ການອອກແບບແນວຄິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິສິ່ງທີ່ເປນັໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກດິ ເປນັກໍລະນີ
ສຶກສາສຳລັບການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ. ແຕ່ລະບໍລິບົດ ມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກໍລະນສຶີກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖງິຜົນປະໂຫຍດອັນສຳຄັນ ແລະ ເຊງີປະລິມານຂອງ NbS, ແລະ ສ້າງກໍລະນຕີົວຢ່າງສຳລັບການຂະຫຍາຍຂະໜາດທີ່ກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ວພາກພື້ນ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ກໍລະນສຶີກສາເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຫຼາຍກໍລະນທີີ່ສ້າງສຳເລດັແລວ້ໃນປະເທດຈນີ ແລະ ອົດສະຕາລີ.

ໂຄງການສາມຫຼ່ຽມສີຂຽວໃນສຸຂຸມວິດ, ກຸງເທບ: ໂຄງການ 
'ສາມຫ່ຼຽມສີຂຽວ' ເຊື່ອມຕໍ່ສວນສາທາລະນະ ເບນຈະກຕິິ, ສວນ
ສາທາລະນະ ລຸມພິນ ີແລະ ພື້ນທີ່ເມືອງອັນໜາແໜ້ນທາງທິດເໜືອ
ຂອງສວນສາທາລະນະ ເບນຈະກຕິິ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ສີຂຽວ
ອະເນກປະສົງທີ່ຈັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການແກໄ້ຂຕົວເມືອງແຫ່ງ
ອະນາຄົດລະດັບໂລກໃນກຸງເທບ.

ສວນສາທາລະນະຕຳພຸ, ເມືອງທູດຶກ – ພື້ນທີ່ຊຸ່ມນໍ້າໃນ
ຕົວເມືອງທີ່ໃຊງ້ານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ: ການຫັນປ່ຽນສວນສາທາລະ
ນະຕໍາພຸ ໃນສູນກາງນະວັດຕະກຳເມືອງທູດຶກ ຂອງນະຄອນໂຮ
ຈມິິນ ໃຫ້ກາຍເປນັອິນເຕີເນດັຂອງສັບພະສິ່ງແຫ່ງທຳອິດຂອງ
ຫວຽດນາມ ທີ່ເປດີໃຊງ້ານສວນສາທາລະນະໃນພື້ນທີ່ຊຸ່ມນໍ້າ
ອະເນກປະສົງໃນຕົວເມືອງ.

ເມືອງສູນກາງທຸລະກດິສີຂຽວທີ່ເຢນັສະບາຍໃນລະຍອງ: 
ການປ່ຽນແປງທິວທັດຖະໜົນຫົນທາງທົ່ວເມືອງສູນກາງທຸລະກດິ, 
ລວມທັງເຄືອຂ່າຍຊັບສິນສີຂຽວ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍ
ທາງຄວາມຮອ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖວ້ມ ແລະ ເພີ່ມການແຊກຊມຶ
ຂອງທໍາມະຊາດ.

ສວນອະນຸລັກສັດປ່ານໍ້າຈືດ ເດືອງດອງ (Duong Dong), 
ຝູ່ກັວກ (Phu Quoc): ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖວ້ມຜ່ານອຸ
ທະຍານອະນຸລັກສັດປ່ານໍ້າຈດືທີ່ມີຫຼາຍປະເພດ, ທັງເພື່ອດຶງດູດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເປນັສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຫຼັກເສດຖະກດິໝູນວຽນ ແລະ ຄວາມຍນືຍົງ.

https://www.adb.org/publications/closing-financing-gap-asian-infrastructure
https://watersensitivecities.org.au/content/tam-phu-multifunctional-wetland-vietnam/
https://watersensitivecities.org.au/content/duong-dong-freshwater-wildlife-conservation-park-vietnam/
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ແລະ ໃນຂະນະທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຫຼັກການຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອ
ເຊື່ອມໂຍງການແຊກແຊງສີຂຽວ, ສີເທົາ ແລະ ແບບບໍ່ມີໂຄງສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການນຳໃຊ ້NbS ໃນວົງກວາ້ງແມ່ນຍັງຖກືຈຳກັດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃນ
ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງ. ປັດໄຈທີ່ຈໍາກັດການໃຊງ້ານປະກອບມີ:

• ຈຳກັດຂດີຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການນຳສະເໜີ ແລະ ນຳ
ໃຊ ້NbS ແລະ ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ ກັບ
ປັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕາມບໍລິບົດໃນທ້ອງຖິ່ນ

• ຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງຂໍ້ເທັດຈງິທາງວິທະຍາສາດ 
ແລະ ເສດຖະກດິເພື່ອການປ່ຽນແປງ, ພັດທະນາການປຽບທຽບຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດຂອງທາງເລືອກຈາກມຸມມອງໂດຍລວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ຮັບປະກັນຄວາມຍນືຍົງ, ລວມທັງການສະໜອງເງນິທຶນໝູນວຽນ
ເພື່ອໃຫ້ເກດີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໄລຍະຍາວ

• ຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ  ການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນ ຫືຼ 
ພາກເອກະຊົນ.

ເວລາໃດທີ່ແນວຄວາມຄິດໄດ້ຮັບການພິສູດວ່າມີປະສິດທິພາບ, ບັນຫາອຸປະສັກ
ກໍເປນັຕົວຂັດຂວາງເພື່ອຫຼຸດຂະໜາດຂອງມັນລົງ, ເຊັ່ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະບຽບການທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫືຼ ຖກືເກອືດຫ້າມ. ການຄຸ້ມຄອງ
ນຳ້ໃນບັນດາປະເທດເຂດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງອາດມີຄວາມຊັບຊອ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂດ
ລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງມັກຈະຊອ້ນທັບເຂດການປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ເຮດັໃຫ້ຈຳນວນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ການຕັດສິນໃຈຫຼາຍລະດັບຍັງມີຄວາມຊັບທ້ອນ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນກັນທັງ
ດ້ານໜ້າວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້
ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ຜູ້ວາງແຜນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການອາດຈະ
ຂາດອຳນາດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທາງການເງນິ ແລະ ທາງກາຍະພາບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ.້

ພາບລວມຂອງໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ 
(RUCAS) ຈະມີການນຳໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປນັຕົວກະຕຸ້ນ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງສະພາບອາກາດພາຍໃນຕົວເມືອງຂອງ 4 
ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊັ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ. 
ໂຄງການນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ NbS ທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດ ຈະສາມາດແກໄ້ຂປັນຫາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງທັກສະທີ່ສາມາດ
ນຳໄປໃຊໃ້ນທົ່ວພາກພື້ນຜ່ານການເຮດັວຽກໃນພື້ນທີ່ໄດ້ແນວໃດ.

ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະປະເທດ
ຜ່ານ 4 ຂັ້ນຕອນ (ຮູບທີ 3).

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນບູລິມະສິດຂອງ
ການດຳເນນີງານ ແລະ ການຈັດໂອກາດທີ່ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານ
ຂອງ NbS:  ໂຄງການນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາຫຸ້ນສ່ວນທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ 
ນັກວິຊາການໃນແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັນຫາທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ, 
ລວມທັງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດ້ສຳລັບປະເທດຂອງພວກຕົນ ແລະ 
ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

2. ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການໃຊງ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທາງດ້ານເສດຖະກດິ
ສຳລັບການດຳເນນີງານ: ໂຄງການຈະມີການຮວບຮວມຂໍ້ມູນເຊງີເລິກຂອງບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຊຳນຊິຳນານລະດັບສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມອອກແບບຂໍ້ເທັດຈງິ
ສຳລັບການດຳເນນີງານ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈງິທາງດ້ານເສດຖະກດິສຳລັບ NbS ທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດໃນຊຸມຊົນຕົວເມືອງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຜ່ານການສະແດງກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ດ້ານແນວຄິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

3. ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ: ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດແອບັພລີເຄຊັ່ນສຳລັບສະຖານທີ່ສຶກສາ 
ແລະອື່ນໆ ຜ່ານການປັບຕົວຂອງການຄົ້ນຄວາ້ລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການລະບຸໂອກາດໃນການທົດລອງ.

4. ສ້າງຮາກຖານສຳລັບມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງຂອງການເປນັຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ: ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ ການຝກຶອົບຮົມ ຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ 
ສົ່ງມອບຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ກດິຈະກຳລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສູນກາງອອນລາຍ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ
ການແລກປ່ຽນໃນວົງກວາ້ງ.

1. ການມີສ�ວນຮ�ວມແລະ
ການຈ�ດຕຳແໜ�ງ

2. 
ການສາທິດແນ

ວຄິດ

4. ມໍລະດ�ກຂອງ
ຄວາມຮ�ວມມື 
ແລະສ�ກກາຍະ
ພາບໃນທ້ອງຖ�ນ

3. ຂະໜາດຂອງ
ນະວ�ດຕະກຳ

ຮູບທີ 3: ພາບລວມຂອງໂຄງການ
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5. ຮອງຮັບການນຳໃຊງ້ານຕົວຈິງ ແລະ ການປັບຂະໜາດ 

ໂຄງການນີ້ເປນັການເພີ່ມຜົນງານຂອງການສຶກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມ
ຢດືຢຸ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດຂອງ NbS ແລະຄວາມສາມາດໃນການ
ຮວມຕົວເຂົ້າກັບກັບວິທີການແກໄ້ຂແບບທົ່ວໄປຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແນວທາງການແກໄ້ຂ
ປັນຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດ. ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳໃຊງ້ານຈະຖກືສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ
ສະຖານທີ່ສູງສຸດ 8 ແຫ່ງ (ຕົວເມືອງໃຫຍ່ໜຶ່ ງແຫ່ງ ແລະ ສູນກາງພາກພື້ນໜຶ່ ງແຫ່ງໃນແຕ່ລະ
ປະເທດ). ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຍັງຈະແຈງ້ໃຫ້ຮູກ້່ຽວກັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງການ
ປັບຂະໜາດເພື່ອຮອງຮັບການນໍາໃຊງ້ານຢ່າງກວາ້ງຂວາງດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບສະຖານທີ່ແຕ່ລະແຫ່ງ, ພວກເຮາົຈະມີການລະບຸ, ປະເມີນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄັດເລືອກ
ສ່ວນປະກອບທີ່ເໝາະສົມຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດສຳລັບບໍລິບົດສະເພາະດ້ານ. ຂະບວນການນີ້ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບ:

• ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຟັງຊັ່ນຂອງພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ 
(ເຊັ່ນ ການປອ້ງກັນໄພນໍ້າຖວ້ມ, ຄວາມປອດໄພທາງນໍ້າ, ກດິຈະກຳຍາມວ່າງ 
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊວີະນານາພັນ, ການ

ທາງເລືອກດ້ານທຶນ"ແລະ"ການເງິນ

ກິດຈະກ�າຍາມ
ວ�າງ ແລະ

ສ�ງອ�ານວຍຄວ

ສາທາລະນະສຸກ

ຄວາມ
ຕ້ອງການແລະ

ສິດຂອງ
ຊຸມຊ�ນ

ຄວາມປອດໄພ
ທາງນ�າ

ການພ�ດທະນາ
ເສດຖະກິດ

ປ້ອງກ�ນໄພ
ນ�າຖ້ວມ

ການວິເຄາະຜ�ນປະໂຫຍດ-

ພ�ນທ�ຮ�ບນ�າ 
ແລະ 

ບໍລິບ�ດພ�ນທ�ຕ�ວເມືອງ

ຊີວະນານາພ�ນ

ການວິເຄາະການກະຈາຍຕ�

ຮູບທີ 4: ການກຳນົດວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ພັດທະນາເສດຖະກດິ) ແລະ ວິທີການທີ່ພວກເຂາົມັກຈະມີປະຕິສຳພັນກັບ
ພື້ນທີ່ກັກເກບັນໍ້າທີ່ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆລະດັບພາກພື້ນ

• ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດຕົວເມືອງ (ເຊັ່ນ ໄພນໍ້າຖວ້ມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, ຄື້ນ
ຄວາມຮອ້ນ) ແລະ ໄພອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັ້ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຟັງຊັ່ນ
ຂອງເຂດຕົວເມືອງຄືແນວໃດ

• ພັດທະນາການແຊກແຊງທີ່ເໝາະສົມກັບບໍລິບົດ

•  ນຳໃຊວິ້ທີການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕົ້ນທຶນເພື່ອລະບຸ ແລະ ປຽບທຽບ
ຜົນປະໂຫຍດ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານມາດຕະການຕ່າງໆທັງທາງ
ກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກວິທີການທີ່ເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

•  ກຳນົດການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕາມສະຖານທີ່
ຕ່າງໆ, ກຸ່ມສັງຄົມຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອສຳຫຼວດວິທີການຈັດຫາເງນິທຶນ ແລະ 
ວິທີການທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ (ຮູບທີ 4).
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6. ບັນລຸຜົນຜ່ານການເຮດັວຽກຮ່ວມກັນ

ໂຄງການ RUCAS ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຜ່ານ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (DFAT), ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫນ່ວຍງານ
ຄຸ້ມຄອງນຳ້ພາຍໃນຕົວເມືອງ ຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ (WSCA) ແລະ ICEM - ສູນ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລອ້ມສາກົນ. DFAT ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ພ້ອມທັງດຳເນນີການຄຸ້ມຄອງກວດກາລະດັບສູງສຳລັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ພວກເຮາົມີທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດໃນດ້ານການວາງແຜນ
ຜັງເມືອງ ແລະ ນໍ້າ, ການປັບຕົວຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ, ມາດຕະການອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ, ການອອກແບບຜັງເມືອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່
ການເກດີນໍ້າຖວ້ມ, GEDSI (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ 
ການບໍ່ແບ່ງແຍກທາງສັງຄົມ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການປະເມີນການລົງທຶນ 
ແລະ ການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກດິ, ການສື່ສານ, ການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ການຈັດການ
ເຫດການຕ່າງໆ.

ພວກເຮາົຮູດີ້ວ່າໃຈກາງຕົວເມືອງແຕ່ລະແຫ່ງມີຄວາມເປນັເອກະລັກສະເພາະຕົວ ແລະ ພວກ
ເຮາົຍນິດີຕ້ອງຮັບຄວາມຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການໃນພາກພື້ນ ແລະ ເທດສະບານ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຄູ່ຮ່ວມງານເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບົດບາດ
ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍກໍານົດບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ການຍົກລະດັບສະຖານທີ່ແຕ່ລະແຫ່ງ.

ຖາ້ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,  
 ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ wscaustralia.org.au

https://wscaustralia.org.au
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Water Sensitive Cities Australia

wscaustralia.org.au

info@wscaustralia.org.au

PO BOX 8000 Monash University LPO, 
Clayton, VIC 3800, Australia

ຄໍາສັບ

ການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ

ການລວມເອົາຍຸດທະສາດເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ການປັບຕົວ) ກັບການ
ດຳເນນີງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ (ການຫຼຸດຜ່ອນ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ແບບຍນືຍົງສໍາລັບທຸກຄົນ. ເຊິ່ງກ່ຽວຂອ້ງກັບການລວມຕົວກັນຂອງການດຳເນນີງານຂາ້ມລະບົບຕ່າງໆທີ່ຕັດກັນ
ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ, ລວມທັງພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ສຸຂະພາບ, ນໍ້າ, ອາຫານ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, 
ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

ການບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດໂດຍຜ່ານການຫັນເປນັຊັບພະຍາກອນ (ຫືຼ ຊັບສິນດ້ານສິ່ງແວດລອ້ມ, ລວມ
ທັງທີ່ດິນ, ນໍ້າ, ພືດພັນ ແລະ ບັນຍາກາດ) ໄປສູ່ການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປນັ ເຊັ່ນ: 
ອາກາດບໍລິສຸດ, ນໍ້າ ແລະ ອາຫານ.

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງເພດ (GEDSI) ແລະ ການລວມຕົວທາງ
ສັງຄົມ

ການລວມຕົວກັນຖເືປນັຂະບວນການໜຶ່ ງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂອດການບໍລິການຂອງພວກເຂາົ. ນອກຈາກນີ້ຍັງ
ເປນັຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບັນລຸຄວາມສຳເລດັໃນເມື່ອທຸກຄົນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິດຂອງຕົນໄດ້, 
ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຂາົຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຕາມ.

ເລນ GEDSI ຖກືນຳໃຊເ້ພື່ອປອ້ງກັນອັນຕະລາຍທີ່ເກດີຂຶ້ນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ລວມທັງການກດີກັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມສິດ, ໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງພວກເຂາົ.

ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທຳ ມະຊາດ
ເປນັພື້ນຖານ (NbS)

ການກະທຳທີ່ຈົງໃຈປົກປອ້ງ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຍນືຍົງ, ຫືຼ ຟື້ນຟູທຳມະຊາດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັກສາ
ບໍລິການຂອງລະບົບນເິວດ ທີ່ເປນັປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາມະນຸດ.

ໃຈກາງເມືອງ"ແລະ"ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງທີ່ຢດື
ຢຸ່ນ"(RUCAS)

ໂຄງການທີ່ນຳໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປນັຕົວກະຕຸ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງສະພາບອາກາດພາຍໃນ
ຕົວເມືອງຂອງ 4 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ເມືອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ນໍ້າຖວ້ມ ເປນັສະຖານທີ່ເຊິ່ງປະກອບມີ: 

• ເຮດັໜ້າທີ່ເປນັແຫຼ່ງກັກເກບັນໍ້າທີ່ມີສັກກາຍະພາບ, ສະໜອງແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆທີ່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນທີ່
ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ"ມີຈຸດປະສົງໃນການໃຊງ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

• ໃຫ້ບໍລິການດ້ານລະບົບນເິວດ"ແລະ"ສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຈິ່ງ
ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ, ລວມທັງລະບົບນເິວດ"ແລະ"ເສດຖະກດິ

• ປະກອບດ້ວຍຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ປັນຫານໍ້າຖວ້ມ"ເຊິ່ງປະຊາຊົນແມ່ນມີ
ຄວາມຮູ"້ແລະ"ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະເລືອກຢ່າງຊານສະຫຼາດກ່ຽວກັບນໍ້າ, ທັງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ
ໃນການຕັດສິນໃຈ, ແລະ"ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກໍາເຊງີບວກ.


