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ຮ່ວມກນັຕາ້ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ 
ແລະ ສະພາບອາກາດ 
ຄງັເກບັວທິປີະຕບິດັທີ່ ດສໍີາລບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA 

ໃນອາຊຽນ 

 

ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນມຄີວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍກບັການປ່ຽນສະພາບອາກາດ ດັ່ ງ

ທີ່ ເຫນັໄດຈ້ະແຈງ້ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງເຫດການໄພພບິດັ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ

ພວກມນັໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ, ແລະ ການສກຶສາວໄິຈທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນກ່ຽວກບັ

ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາ

ຊຽນກາໍລງັຢູ່ໃນເສັນ້ທາງກາ້ວໄປສູ່ການການພດັທະນາທາງເສດຖະກດິ ແລະ 

ສງັຄມົທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ໂອກາດດາ້ນການພດັທະນາຂອງປະເທດເຫຼົ່ ານີຈ້ະມີ

ຄວາມສ່ຽງ ຖາ້ໄພອນັຕະລາຍທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດບ່ໍໄດ ້

ຮບັການແກໄ້ຂຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຮບີດ່ວນ. ການເຊື່ ອມ ໂຍງການຫຸຼດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ (DRR) ແລະ ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ 

(CCA) ເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາລະດບັປະເທດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຈະແກໄ້ຂໄພ

ອນັຕະລາຍຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດໃນແບບທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ເພາະວ່າພວກມນັສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ເອືອ້

ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະຍາວ (ຮູບ 1).  

ໂດຍຮບັຮູຄ້ວາມຈາໍເປນັໃນການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA ເຂົາ້

ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບບົສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ໃນປະເທດສະມາຊກິອາ

ຊຽນ, JICA ໄດສ້ະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ‘ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັ

ການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ (DRR) ແລະ 

ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ (CCA)’. ໂຄງການມີ

ຈດຸປະສງົປະເມນີລະດບັໃນປດັຈບຸນັຂອງການເຊື່ ອມໂຍງອງົປະກອບ CCA 

ເຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍ DRR ແລະ ລະບບົສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແລະ ລະບຸວທິປີະຕບິດັທີ່ ດສຸີດທີ່ ສາມາດນໍາໄປຜນັຂະຫຍາຍໃນທົ່ ວພາກພືນ້

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ. 
 

ທມີງານໂຄງການ JICA ໄດລ້ະບຸວທິປີະຕບິດັທີ່ ດຈີາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ໃຫໂ້ອກາດ

ໃນການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA ສໍາລບັປະເທດສະມາຊກິອາ

ຊຽນຜ່ານການທບົທວນເອກະສານ, ການສໍາພາດພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ການຢຽ້ມຢາມພາກສະໜາມ (ຮູບ 2). ທມີງານໄດເ້ລອືກວທິປີະຕບິດັທີ່ ສາ 

ມາດຖ່າຍທອດໄດ,້ ນາໍໃຊໄ້ດ ້ແລະ ເປນັບ່ອນອາ້ງອງີທີ່ ດສໍີາລບັທຸກປະເທດ

ສະມາຊກິອາຊຽນເພື່ ອເຜຍີແຜ່ໃນຂອບເຂດທີ່ ກວາ້ງກວ່າ ເຊິ່ ງກວມເອາົບນັຫາ

ນໍາ້ຖວ້ມ, ພະຍຸ, ດນິເຈື່ ອນ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້. ພວກມນັລວມມກີານເຊື່ ອມ

ໂຍງການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດເຂົາ້ໃນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວທິີ

ປະຕບິດັທີ່ ປະສານສມົທບົນະໂຍບາຍ DRR ແລະ CCA, ຍຸດທະສາດການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ລະບບົໃຫທ້ນຶ. ພວກມນັມຜີນົປະໂຫຍດດາ້ນ CCA ແລະ 

DRR ໃນສດັສ່ວນທີ່ ສູງເມື່ ອທຽບກບັວທິປີະຕບິດັໃນສະພາບການປກົກະຕ.ິ 
 

ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ເລອືກມາຖກືນໍາສະເໜເີປນັຫກົຫວົຂໍຄ້ ືກດົໝາຍ, ກດົ

ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ; ການຈດັວາງດາ້ນສະຖາບນັການຈດັຕັງ້; ການຈດັ

ວາງດາ້ນການເງນິ; ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ; ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ; ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. ມກີານອະທບິາຍວທິປີະຕບິດັທີ່ ດີ

ສໍາລບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ DRR ແລະ CCA ແລະ ປດັໃຈຕ່າງໆສໍາລບັຄວາມ

ສາມາດຜນັຂະຫຍາຍໄດ ້ຕາມມາດວ້ຍຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. 

 

ຮູບ 1. ການເຊື່ ອມໂຍງອງົປະກອບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເຂົາ້ໃນກອບການຕດັສນິ
ໃຈທີ່ ມຢູ່ີໃນປດັຈບຸນັສໍາລບັວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ທມີງານໂຄງການ JICA 

 

ຮູບແບບການເຊື່ ອມໂຍງຂອງວທິປີະຕບິດັທີ່ ດ ີ
 

ສງັລວມວທິປີະຕບິດັທີ່ ດຊີີບ້ອກວ່າພາກພືນ້ອາຊຽນໄດສ້າ້ງຄວາມຄບືໜາ້ທີ່

ໃຫຍ່ຫຼວງໃນວຽກງານ DRR ແລະ CCA. ໃນຂະນະທີ່ ການບນັລຸໄດທ່້າແຮງ

ເຕມັສ່ວນໃນຫຼາຍໆຂງົເຂດແມ່ນຍງັໄກຈາກຄວາມເປນັຈງິຢູ່, ແຕ່ຄວາມຄບືໜາ້

ທີ່ ເຮດັໄດແ້ມ່ນມຫຼີາຍສມົຄວນ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິແມ່ນຢຸ່ໃນ

ໄລຍະທີ່ ເໝາະສມົໃນການທບົທວນຄນືຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົ ແລະ ເຮດັ

ການແກໄ້ຂປບັປຸງຕ່າງໆເພື່ ອກາໍນດົທດິທາງທີ່ ຖກືຕອ້ງໃນຊຸມປຕ່ໍີໄປ. 
 

ກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ: ບາງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ສາມາດລວມເອາົການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA ເຂົາ້ໃນແຜນ

ພດັທະນາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນທນັທເີລຍີ (ດັ່ ງໃນກລໍະນຂີອງແຜນພດັທະນາຂອງຟິ

ລບິປນິ) ທີ່ ໃຫແ້ຮງກະຕຸນ້ແກ່ທຸກກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອແກ ້

ໄຂບນັຫາເຫຼົ່ ານີຢູ່້ໃນແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຕາມຂະແໜງການ. ນະໂຍ

ບາຍເຫຼົ່ ານີຍ້ງັຊ່ວຍລະດມົຊບັພະຍາກອນດາ້ນການເງນິທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັໜ່ວຍ

ງານລດັຖະບານລະດບັສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ລຸ່ມກວ່າເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໃນຕວົຈງິທີ່ ແກໄ້ຂວຽກງານ DRR ແລະ CCA. ຢູ່ໃນ

ລະດບັອື່ ນ, ປະເທດສະມາຊກິອື່ ນ ເຊັ່ ນວ່າ ຟລິບິປນິ, ຫວຽດ ນາມ, ອນິໂດເນ

ເຊຍ ແລະ ກາໍປູເຈຍ ກາໍລງັສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານສະເພາະຂະແໜງການທີ່ ນໍາ

ເອາົວາລະເລື່ ອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດໄປສູ່ລະດບັຂະແໜງການສະ

ເພາະສໍາລບັການສາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງຕວົຈງິໃນກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ກະຊວງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງປະຕບິດັ. ແຜນການຕາມຂະແໜງການເຫຼົ່ ານີກ້າໍລງັກາໍນດົລະບຽບຂັນ້

ຕອນສໍາລບັຄວາມຮບັຜດິຊອບແລະເພີ່ ມຄວາມເປນັເຈົາ້ການໃນການ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 2. ສະຖານທີ່ ທີ່ ທມີງານໂຄງການ JICA ໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມເພື່ ອກາໍນດົວທິປີະຕບິດັທີ່ ດ,ີ ກນັຍາ 2016 – ກຸມພາ 2017 

ແຫ່ຼງ: ທມີງານໂຄງການ JICA 

 

ແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼອືໃນຂັນ້ກະຊວງ. ສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັທົ່ ວໄປໃນພາກພືນ້ແມ່ນ

ແຜນການ DRR ແລະ CCA ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ (ປະເທດສະມາຊກິອາ

ຊຽນສ່ວນໃຫຍ່). ແຜນການ DRR ຢູ່ລະດບັຊຸມຊນົແມ່ນເດັ່ ນຊດັກວ່າ

ແຜນການ CCA ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນໃນພາກພືນ້. ແຜນການລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ

ເຫຼົ່ ານີກ້າໍລງັໃຫໂ້ອກາດສໍາລບັການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA 

ຢູ່ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ເຖງິແມ່ນວ່າຕວົຢ່າງດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍທນັປະກດົຕວົຢ່າງຈະ

ແຈງ້ກຕໍາມ. 
 

ການຈດັວາງດາ້ນສະຖາບນັການຈດັຕັງ້: ການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍ, ກດົລະ

ບຽບ ແລະ ແຜນການພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນບ່ໍມປີະໂຫຍດ ຖາ້ບ່ໍມກີນົໄກດາ້ນ

ສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຖາ້ປະເທດສະມາຊກິບ່ໍປະສານ

ກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົຢ່າງຈງິຈງັ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝ

າຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ ວາງອອກໃໝ່ນັນ້. ການຈດັວາງດາ້ນສະຖາບນັການ

ຈດັຕັງ້ເລີ່ ມຈາກລະດບັປະເທດໄປສູ່ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົ

ໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ ວາງອອກ. ລະບບົ DRM ພາຍໃນປະເທດຂອງຟິ

ລບິປນິ, ກາໍປູເຈຍ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍສາມາດຖໄືດວ່້າເປນັລະບບົທີ່

ພດັທະນາເປນັຢ່າງດຈີາກຂັນ້ສູນກາງໄປສູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນລງົໄປຮອດຂັນ້ຊຸມຊນົ. 

ລະບບົສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີ,້ ເຊິ່ ງບາງອນັຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃນເບືອ້ງຕົນ້ໂດຍ

ມຈີດຸເນັນ້ໜກັໃສ່ການຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ, ມຮູີບແບບນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ

ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄລຍະຍາວ 

ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົ ແລະ ຟືນ້ຕວົ. 

ນອກຈາກລະບບົສະຖາບນັສະເພາະສໍາລບັວຽກງານ DRR ແລວ້, 

ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກາໍລງັພະຍາຍາມປບັປຸງກະຊວງຂອງຕນົໃຫທ້ນັສະໄ

ໝໂດຍການລວມກມົວາງແຜນເຂົາ້ກນັ, ດັ່ ງໃນກລໍະນຂີອງອງົການ

ພດັທະນາໂຄງລ່າງລະດບັພາກພືນ້ (BPIW) ຂອງກະຊວງໂຍທາ ແລະ 

ເຄຫະ (PU) ຂອງອນິໂດເນເຊຍ ເຊິ່ ງປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການກາໍນດົນະ

ໂຍບາຍ, ແຜນການ, ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບຂັນ້ຕອນ ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາການດໍາ

ເນນີງານມາດຕະຖານຢູ່ຂັນ້ຂະແໜງການ. ຄາ້ຍຄນືກນັ, ການປະສານງານ

ລະຫວ່າງຂະແໜງການກາໍລງັໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ເຊັ່ ນກນັ ດັ່ ງໃນກລໍະນີ

ຂອງຟລິບິປນິບ່ອນທີ່ ມກີານສາ້ງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈລະຫວ່າງຄະນະ

ກາໍມະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ 

(NDRRMC) ກບັຄະນະກາໍມາທກິານວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງສະພາບ

ອາກາດແຫ່ງຟລິບິປນິ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຮ່ວມມ ືແລະ ການປະສານງານກນັຢ່າງ

ມປີະສດິທຜິນົ. ຢູ່ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ບນັດາຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງເຂດລຸ່ມນໍາ້ໃນ

ອນິໂດເນເຊຍກາໍລງັຊ່ວຍສົ່ ງເສມີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມກືບັຕ່າງ

ປະເທດສໍາລບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍາ້ ແລະ ສາມາດມບີດົບາດ

ສໍາຄນັໃນການເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານ DRR ແລະ CCA. 
 

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິ: ການໃຫທ້ນຶແມ່ນອງົປະກອບສໍາຄນັສໍາລບັນະ

ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍພວກມນັເປນັໂຄງການ ແລະ 

ແຜນງານຕວົຈງິ ແລະ ສາ້ງຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ. ແນວໃດກຕໍາມ, ພບົ

ວ່າການໃຫທ້ນຶທີ່ ຈາໍກດັແມ່ນໜຶ່ ງໃນສາເຫດຮາກເຫງ ົາ້ທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມຈີາໍກດັໃນພາກພືນ້. ບນັດາປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັປບັປຸງ

ການໃຫວ້ຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິປີະຕບິດັທີ່ ຫຼາກ

ຫຼາຍ ເຊິ່ ງລວມມກີານສາ້ງກອງທນຶຫຸຼດຜ່ອນໄພພບິດັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງລງົໄປ

ຮອດທອ້ງຖິ່ ນ, ດັ່ ງໃນກລໍະນຂີອງຟລິບິປນິ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ກາໍປູເຈຍ, 

ໄປຈນົຮອດມາດຕະການການລວມເອາົດາ້ນການເງນິ (ຮູບ 3), ດັ່ ງໃນກລໍະນີ

ຂອງຟລິນິປນິ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ, ບ່ອນທີ່ ຄນົທຸກຍາກ ແລະ ຜູມ້ຄີວາມ

ສ່ຽງໄດຮ້ບັການໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຂະແໜງທະນາຄານ

ທາງການບ່ໍສາມາດໃຫບໍ້ລກິານໄດ.້ ໂດຍສະເພາະແລວ້ ການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົກາໍລງັຊ່ວຍປະເທດສະມາຊກິໃນຈດັຕັງ້

ປະບດັມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ການປະກນັໄພຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເງນິ



 

ຈລຸະພາກ, ແລະ ມາດຕະການເຫຼົ່ ານີກ້າໍລງັນບັເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍມີ

ປະເທດນບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ທີ່ ຂະຫຍາຍມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ ອໃຫທ້ນຶວຽກ

ງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ເຊັ່ ນວ່າ ຟລິບິປນິ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ). 

ມາດຕະການປບັປຸງໃໝ່ ເຊັ່ ນວ່າ ການຕດິປາ້ຍລາຍຈ່າຍກາໍລງັຊ່ວຍປະເທດ

ຕ່າງໆກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັສນັງບົປະມານທີ່ ຈດັ

ໃຫແ້ກ່ກດິຈະກາໍ DRR ແລະ CCA (ເຊັ່ ນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟລິບິ

ປນິ). ມາດຕະການເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄປພອ້ມກນັໃນການປບັປຸງບູລະນະການຄວບ

ຄຸມຄວາມສ່ຽງໂດຍທົ່ ວໄປ. 
 

 
 
ຮູບ 3. ມໂີອກາດທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລບັການຂະຫຍາຍການໃຫທ້ນຶແກໄ້ຂຄວາມ
ສ່ຽງ ລວມທງັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ປະກນັໄພ 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ທມີງານໂຄງການ JICA 

 

ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ: ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງແຈງ້ບອກພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທີ່ ເປນັໄປໄດທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະດບັທີ່ ກາໍນດົ

ໄວຂ້ອງໄພພບິດັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຮດັການຕດັສນິທາງຍຸດທະສາດທີ່ ເໝ

າະສມົ. ການນໍາໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດແ້ມ່ນ

ຂັນ້ຕອນທໍາອດິສໍາລບັການປະເມນີຄວາມສ່ຽງທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ໂດຍມ ີຫຼ ືບ່ໍມີ

ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ປະເທດໃນພາກພືນ້ໄດລ້ິ

ເລີ່ ມມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງ, ເຮດັໃຫເ້ປນັມາດຕະຖານ ແລະ 

ປະສານກມົກຽວຖານຂໍມູ້ນການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ

ໄພພບິດັ ແລະ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະພາບອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ

ສະພາບອາກາດ. ຢູ່ອນິໂດເນເຊຍ, ຖານຂໍມູ້ນການສູນເສຍຈາກໄພພບິດັທີ່

ສາ້ງຂຶນ້ອງີໃສ່ຊອບແວແບບແຫ່ຼງເປດີໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາມາດໃນການເຮດັ

ການວເິຄາະທີ່ ງ່າຍດາຍກ່ຽວກບັການສູນເສາຍຈາກໄພພບິດັທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ເຂົາ້ໃຈແນວໂນມ້ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ. ໃນລະດບັພາກ

ພືນ້, ຄະນະກາໍມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງເປນັຜູດໍ້າເນນີລະບບົແບ່ງປນັຂໍມູ້ນອຸ

ທກົກະສາດ ແລະ ການພະຍາກອນນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ຊ່ວຍແຈງ້ເຕອືນບນັດາປະ

ເທດເຂດລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ສູນ START ປະຈາໍພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກ

ສ່ຽງໃຕເ້ປນັຜູດໍ້າເນນີລະບບົແຈກຢາຍຂໍມູ້ນສະພາບອາກາດເພື່ ອຊ່ວຍ

ການປະເມນີຜນົກະທບົ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນ

ແປງສະພາອບອາກາດ ເຊິ່ ງກວມເອາົຫຼາຍໆປະເທດໃນອາຊຕີາເວນັອອກ

ສ່ຽງໃຕ.້ ໃນຂະນະທີ່ ການສາ້ງແຜນທີ່ ອນັຕະລາຍກາໍລງັປບັປຸງດຂີຶນ້ຢ່າງ

ຊາ້ໆໃນພາກພືນ້, ການສາ້ງແຜນທີ່ ອນັຕະລາຍຈາກດນິເຈື່ ອນໃນປະເທດ

ໄທສມົຄວນໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ ເພາະວ່າມນັກວມເອາົຈາກ

ຂັນ້ສູນກາງໄປຈນົຮອດຂັນ້ບາ້ນ ເຊິ່ ງອະທບິາຍພືນ້ທີ່ ສ່ຽງອນັຕະລາຍຈາກ

ດນິເຈື່ ອນຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ກາໍນດົບາ້ນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຈາກດນິເຈື່ ອນ. 

ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງແມ່ນສ່ວນສໍາຄນັຂອງການວາງແຜນ DRR ທີ່

ຖກືເຮດັເລືອ້ຍໆໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັໃນ

ອະດດີຜ່ານມາ. ການລວມເອາົຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ

ອາກາດໃນອະນາຄດົຕ່ໍກບັຄວາມຮາ້ຍແຮງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງ

ອນັຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດເຂົາ້ໃນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງແມ່ນສິ່ ງຈາໍ

ເປນັເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. ໃນເລື່ ອງນີ,້ ການສາ້ງ

ແຜນທີ່ ອນັຕະລາຍຈາກນໍາ້ຖວ້ມໃນມາເລເຊຍ ນໍາໃຊກ້ານຄາດຄະເນການປ່ຽນ

ແປງສະພາບອາກາດທີ່ ມຢູ່ີອະທບິາຍຜນົກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ເປນັໄປໄດທ້ີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະດບັນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນອະນາຄດົ (ຮູບ 4). ຄາ້ຍຄກືນັ, 

ແຜນທີ່ ນໍາ້ຖວ້ມຊາຍຝັ່ ງໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍສະຖາບນັອຸຕຸນຍິມົ, ອຸທກົກະສາດ 

 
 

ຮູບ 4. ການເຊື່ ອມໂຍງການຄາດເດາົການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເຂົາ້ໃນການສາ້ງ 
ແຜນທີ່ ອນັຕະລາຍແມ່ນເຄື່ ອງດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫູວງ 

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: JPS ແລະ NAHRIM, ມາເລເຊຍ 

 

ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາອາກາດແຫ່ງຊາດ (IMHEN) ຂອງຫວຽດນາມ 

ເຊິ່ ງອງີໃສ່ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລະດບັທະເລທີ່ ຄາດເດາົໄວ.້ 
 

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັລວມເອາົທຸກຄວາມຮູ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນສໍາລບັການແຊກແຊງຕວົຈງິໃນ

ລະດບັປະເທດ ແລະ ຂັນ້ລຸ່ມກວ່າ. ພາກພືນ້ອາຊຽນເຮດັໄດດ້ຫຼີາຍໃນຂງົເຂດນີ ້

ໂດຍສະເພາະໃນທຸກຂງົເຂດທີ່ ມກີານອະທບິາຍວທິປີະຕບິດັທີ່ ດເີປນັສ່ວນໃຫຍ່

, ຕາມທີ່ ຊີບ້ອກຜ່ານວທິປີະຕບິດັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຫວົຂໍນ້ີ,້ ເນື່ ອງຈາກ

ຄວາມມຸ່ງໝັນ້ໄລຍະຍາວຂອງປະເທດສະມາຊກິໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາກສະໜາມຕວົຈງິ ແລະ ການມຢູ່ີຢ່າງພຽງພໍຂອງ

ຄູ່ຮ່ວມງານດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ເຕມັໃຈເຮດັວຽກກບັລດັຖະບານ ແລະ ຊຸມ

ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ໃນວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີງັໝດົທີ່ ອະທບິາຍຢູ່ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍກ້ານວາງແຜນ ແລະ 

ການຈດັຕັງ້ຕບິດັ, ວທິປີະຕບິດັສໍາລບັການປອ້ງກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນໄພນໍາ້

ຖວ້ມແມ່ນມຫຼີາຍສຸດ ຕາມມາດວ້ຍ ພະຍຸ, ດນິເຈື່ ອນ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້. 

ວທິປີະຕບິດັສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ໂດຍ

ມຕີວົຢ່າງທີ່ ໂດດເດັ່ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງຢູ່ພາຍໃຕຂໍ້ສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເຊິ່ ງສະ

ແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສນົໃຈນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຊຸມປບ່ໍີດນົມານີ.້ ການລວມເອາົຂໍ ້

ພຈິາລະນາເລື່ ອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເຂົາ້ໃນຂໍແ້ນະນໍາດາ້ນການອອກ

ແບບແມ່ນຂງົເຂດໃໝ່ບ່ອນທີ່ ກມົໂຍທາ ແລະ ທາງຫຼວງ (DPWH) ຂອງຟລິບິ

ປນິ ໄດສ້າ້ງຕວົຢ່າງສໍາລບັສ່ວນທີ່ ເຫຼອືຂອງພາກພືນ້. ໃນຂະນະທີ່ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່

ຕາ້ນທານນໍາ້ຖວ້ມໄດແ້ຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນພາກພືນ້ ອນັເປນັຜນົມາ

ຈາກການພະເຊນີກບັນໍາ້ຖວ້ມໃນຫຼາຍປຜ່ີານມາ, ຕວົຢ່າງຈາກກາໍປູເຈຍ, 

ຫວຽດນາມ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ແລະ ຟລິບິປນິ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຈາໍເປນັ

ໃນການເຊື່ ອມໂຍງລກັສະນະຕາ້ນທານນໍາ້ຖວ້ມເຂົາ້ໃນກດົໝາຍ ແລະ ກດົ

ລະບຽບວ່າດວ້ຍການກໍ່ ສາ້ງອາຄານ. ຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມນໍາ້ຖວ້ມຈາກແມ່

ນໍາ້ບາໂກໃນປະເທດມຽນມາ ແມ່ນສິ່ ງສະເພາະບ່ອນທີ່ ການລວມກນັຂອງອ່າງຊະ

ລໍນໍາ້, ຄອງລະບາຍນໍາ້ທຽມ ແລະ ອ່າງເກບັນໍາ້ຫຼາຍໆແຫ່ງລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ບາໂກ 

ແລະ ສາຂາຂອງມນັສາມາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນນໍາ້ຖວ້ມໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ, ໃນ

ຂະນະທີ່ ບນັຫາທີ່ ເກດີຈາກແມ່ນໍາ້ສະໂຕງທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງຍງັຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ແກໄ້ຂໃນແບບທີ່ ປະສມົປະສານກນັ. ເຂື່ ອນຕ່າງໆນບັມືນ້ບັໄດຮ້ບັການອອກແບບ

ມາສໍາລບັການໃຊງ້ານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍເຮດັໃຫຜ້ນົປະ

ໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົມຫຼີາຍສຸດ, ດັ່ ງໃນກລໍະນຂີອງເຂື່ ອນ 



 

ຈາຕເິຮ ີ(Jatilhur) ໃນແມ່ນໍາ້ຈຕີາຣຸມ (Citarum) ຢູ່ປະເທດອນິໂດເນ

ເຊຍ, ບ່ອນທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊແ້ບບປະສມົປະສານກບັສອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ທີ່ ຢູ່ສ່ວນເທງິຂອງແມ່ນໍາ້. ສະມາຄມົຜູໃ້ຊນ້ໍາ້ກາໍລງັຊ່ວຍໃນການນໍາໃຊນ້ໍາ້

ຊນົລະປະທານທີ່ ມໃີຫແ້ບບຈາໍກດັຢ່າງມກີດົລະບຽບໃນຫຼາຍໆປະເທດ

ສະມາຊກິທີ່ ເປນັເຄື່ ອງມໃືນການນໍາສະເໜວີທິປີະຕບິດັໃນການຄຸມ້ຄອງນໍາ້

ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ (ເຊັ່ ນວ່າ ກາໍປູເຈຍ, ຟລິບິປນິ ແລະ ດນິໂດເນເຊຍ). ວທິີ

ການ ‘ປດິວງົຈອນນໍາ້’ ຂອງສງິກະໂປສມົຄວນໄດຮ້ບັການເວົາ້ເຖງິໃນທີ່ ນີ ້

ສໍາລບັວທິກີານທີ່ ຄບົວງົຈອນຂອງມນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ນໍາ້ (ຮູບ 5). 
 

 
 

ຮູບ 5. ການປດິວງົຈອນນໍາ້ແມ່ນວທິຕ່ໍີໄປສໍາລບັພາກພືນ້ອາຊຽນໃນທງັໝດົ 

ແຫ່ຼງ: ຄະນະກາໍມະການສາທາລະນະປະໂພກ ສງິກະໂປ 

 
ການໃຊນ້ໍາ້ທີ່ ນໍາກບັມາໃຊໃ້ໝ່ ແລະ ນໍາ້ຊນົລະປະທານໃໝ່ແບບເຊື່ ອມໂຍງ

ກນັໄດຊ່້ວຍຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພແຫງ້ແລງ້ໃນເຂດເປລີສິ (Perlis) 

ຂອງມາເລເຊຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍການກະສກິາໍແບບອະນຸລກັກາໍລງັຊ່ວຍ

ຊາວກະສກິອນທີ່ ຜະລດິພໍກຸມ້ກນິໃນການປກົປອ້ງພດືຜນົຈາກການຂາດນໍາ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັຝນົຕກົຢູ່ອນິໂດເນເຊຍ. ລະບບົໃຫຄໍ້າແນະນາໍດາ້ນອຸຕຸນຍິມົ

ສໍາລບັກະສກິາໍທີ່ ເປນັສະເພາະສະຖານທີ່ ໄດໃ້ຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກ່ຊາວ

ກະສກິອນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການຫຼກີລຽງການສູນເສຍຜນົລະປູກ ແລະ ມີ

ປະສດິພາບສູງໃນການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢູ່ເຂດແຫງ້ແລງ້ພາກກາງຂອງມຽນ

ມາ. ການນໍາໃຊນ້ໍາ້ໃຕດ້ນິຢ່າງສະຫຼາດກາໍລງັຊ່ວຍໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາ 

ກອນນໍາ້ບາດານທີ່ ມຢ່ີາງເຫຼອືເຟອືໃນຊ່ວງໄລຍະຂາດແຄນນໍາ້ສໍາລບັຊາວ

ກະສກິອນຫຼາຍລາ້ນຄນົໃນຫຼາຍປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ (ເຊັ່ ນວ່າ ຟລິບິປນິ, 

ອນິໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ). 
 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ: ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນວຊິາການຂອງມະນຸດ

ແມ່ນປດັໃຈຈາໍກດັສຸດທາ້ຍທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເພື່ ອໃຫມ້ກີານ

ແຊກແຊງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ນີແ້ມ່ນຂງົເຂດບ່ອນທີ່

ອາດຈະເຫນັວທິປີະຕບິດັທີ່ ດຈີາໍນວນໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ ສາມາດພບົ

ເຫນັແຜນງານການຝກຶອບົຮມົ DRR ແລະ CCA ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນ

ເຂດພາກພືນ້ນີ,້ ແຕ່ຄວາມຍນືຍງົຂອງພວກມນັຍງັເປນັທີ່ ສງົໄສຢູ່ ເນື່ ອງຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການຂາດວທິກີານທີ່ ສອດຄ່ອງ

ກນັ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ ອນິໂດເນເຊຍປະກດົວ່າໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫານີດ້ວ້ຍວທິີ

ການແບບຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແນ່ນອນ 

ໂຮງຮຽນໃນສາຂາການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດກໍ່ ສມົຄວນໄດຮ້ບັການເວົາ້

ເຖງິໃນທີ່ ນີ.້ 

ກາໍລງັມກີານນໍາໃຊກ້ານຮ່ວມມກືບັລດັຖະບານລະດບັປະເທດ ແລະ ທອ້ງ

ຖິ່ ນ ແລະ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານດາ້ນການພດັທະນາອື່ ນນບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ໃນມາດ

ຕະການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຢູ່ໃນເກອືບທຸກປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. 
 

 

ແນວທາງໃນຕ່ໍໜາ້ 
 

ໂດຍລວມແລວ້, ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດຈີາໍນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກລະດບັນະໂຍບາຍ

ໄປຈນົຮອດລະດບັທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ນໍາສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ ້ຊີບ້ອກເຖງິທດິ

ທາງທີ່ ຖກືຕອ້ງທີ່ ພາກພືນ້ກາໍລງັກາ້ວໄປ. ແນວໃດກຕໍາມ, ຍງັມຂີອບເຂດທີ່  

ຫຼວງຫຼາຍສໍາລບັການຂະຫຍາຍພວກມນັທງັໃນແນວຕັງ້ ແລະ ແນວນອນ

ໃນດາ້ນຈາໍນວນຂງົເຂດທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ຕອ້ງບນັລຸໄດ ້ໂດຍແນເປົາ້ໝາຍໃສ່

ສະພາບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະບ່ອນ (ການຂະຫຍາຍຕາມແນວນອນ) 

ແລະ ໃນດາ້ນການກວມເອາົທຸກລະດບັບໍລຫິານປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອ

ບນັລຸໄດກ້ານສາ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ດສຸີດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພວກມນັ

ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົໃນຕວົຈງິ (ການຂະຫຍາຍຕາມແນວຕັງ້). ການ

ຂະຫຍາຍວທິປີະຕບິດັທີ່ ດດີ ັ່ ງກ່າວຈາໍເປນັຕອ້ງມຄີວາມພະຍາຍາມຮ່ວມ

ກນັຢູ່ໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ໂດຍສາ້ງຈາກສິ່ ງທີ່

ໄດປ້ະຕບິດັຜ່ານມາແລວ້ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານລເິລີ່ ມຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ. 

 
ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະເຮດັ

ວຽກວ່າດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນ ໄດສ້າ້ງແຜນວຽກສໍາລບັ

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບນັການຈດັ

ຕັງ້ກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມສານວຽກງານ DRR ແລະ CCA ເຊິ່ ງເນັນ້ໜກັໃສ່

ການລວມເອາົການປະເມນີຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ

ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັວຽກງານ DRR ໂດຍການສົ່ ງເສມີ

ກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັການແບ່ງປນັຄວາມຮູ ້ແລະ ການສາ້ງ

ຄວາມອາດສາມາດໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການ

ປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສາ້ງແຜນທີ່ ຄວາມສ່ຽງ, ການວາງແຜນເຊງີ

ພືນ້ທີ່ , ການເຊື່ ອມໂຍງກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບ, ການໃຫທ້ນຶ, ການ

ແບ່ງປນັຄວາມຮູ ້ແລະ ຂໍມູ້ນ, ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ. 

ຄາດວ່າແຜນວຽກດັ່ ງກ່າວຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທຜິນົໂດຍ

ການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ ລະບຸໃນເອກະສານນີ ້ແລະ ການລວມເອາົ

ໜ່ວຍງານ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ. 
 

 
 

ຕດິຕ່ໍສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ 
 

 
 

 
 
ທມີງານໂຄງການ JICA: 
ສະຖາບນັຍຸດທະສາດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທົ່ ວໂລກ (IGES) 

ບໍລສິດັ CTI Engineering International Co., Ltd. 

ຊີນ້ໍາໂດຍຄະນະເຮດັວຽກວ່າດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຂອງ

ຄະນະກາໍມະການອາຊຽນວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ (ACDM), ກອງ

ເລຂາອາຊຽນ ແລະ ອງົການຮ່ວມມລືະຫວ່າງເທດຂອງຍີ່ ປຸ່ນ (JICA) 


