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ຈຸ ດຕ່ າງໆທ່ີ ສໍາຄັນໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ :
ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ
ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ ເປັນຜົນລວມລະຫວ່ າງ: (1) ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນຊ້ັ ນເທິງ; (2) ນ້ໍ າສະສົມຢູ ່ ໃນອ່ າງລະບາຍນ້ໍ າ (ແມ່ ນ້ໍ າ)
ຂອງໂລກ; (3) ການລະລາຍຂອງກ້ ອນຫິມະ; (4) ທະເລສາບ ແລະ ບຶງ; (5) ນ້ໍ າໃນທ້ ອງຟ້ າ ແລະ (6) ປະລິມານນ້ໍ າຝົນ.
ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ ແມ່ ນຟັງຊັ່ນໃນການຄາດຄະເນການສະສົມ ໂດຍທ່ີ ຄ່ າທ່ີ ຄາດການໄວ້ ແມ່ ນຢູ ່ ທ່ີ ປະມານ 0.50 (50%).
ຄ່ າທ່ີ ຕ່ໍ າກວ່ າ 0.50 ແມ່ ນແຫ້ ງກວ່ າທ່ີ ຄາດການໄວ້ , ໃນຂະນະທ່ີ ຄ່ າທ່ີ ຫຼາຍກວ່ າ 0.50 ແມ່ ນມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່ າທ່ີ ຄາດການໄວ້
ເມ່ື ອທຽບກັບສະຖິຕິພູ ມອາກາດໃນຕະຫຼອດ 27 ປີ (1992-2018).
ຄໍາອະທິບາຍພາບພ້ື ນທ່ີ
ໃນທຸ ກພ້ື ນທ່ີ ຕໍ່ໄປນ້ີ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເປັນສີແດງເຂ້ັ ມ ໝາຍຄວາມວ່ າ ມີໂອກາດໜ້ ອຍກວ່ າ 5%
ທ່ີ ຄວາມຊຸ່ມຊັ້ນເທິງຂອງດິນຈະແຫ້ ງ. ເຊ່ິ ງແປວ່ າ ມີໂອກາດ 1 ໃນ 20 ທ່ີ ດິນຈະແຫ້ ງ, ຢູ ່ ສະຖານທ່ີ ນັ້ນ ແລະ ເວລານ້ັ ນໆຂອງປີ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້ າມ, ສີມ່ ວງ (ຫຼາຍກວ່ າ .95) ໝາຍຄວາມວ່ າ ເວລາທ່ີ ມີຄວາມແຫ້ ງກວ່ າແມ່ ນ 95% ຫື ຼ ເວ້ົ າອີກຢ່ າງໜຶ່ງວ່ າ
ມີພຽງແຕ່ 5% ເທົ່ານ້ັ ນ ທ່ີ ດິນຈະມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່ າຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ ນ້ັ ນ ແລະ ເວລາຂອງປີ.
ໜ
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ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ພຶດສະພາ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ

ຄວາມປຽກຊຸ່ມ

ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຕົ້ນນ້ໍ າລຸ ່ ມແມ່ ນ້ໍ າຂອງມີຄວາມຊຸ່ມໃນລະດັບສະເລ່ ຍ ເຖິງ
ສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍເລັກນ້ ອຍ. ຄວາມຊຸ່ມແມ່ ນເປັນຜົນມາຈາກການລະ
ລາຍຂອງຫິມະ ແລະ ຖານນ້ໍ າແຂງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ໄວກວ່ າປົກກະຕິ. ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້ າມ, ໃນບໍລິເວນຮ່ ອມພູ ແລະ ອ່ າງໂຕ່ ງທ່ີ ຢູ ່ ຕິດທິດຕາເວັນຕົກ
ແມ່ ນແຫ້ ງກວ່ າສະພາບພ້ື ນດິນໂດຍສະເລ່ ຍ.
ເມື່ອລວມຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເປັນບວກເລັກນ້ ອຍຢູ ່ ໃນອ່ າງໂຕ່ ງຕອນເທິງທີ່ມີຄ່ າຕ່ໍ າກ
ວ່ າຄ່ າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເລັກນ້ ອຍ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນວ່ າ ຄວາມຊຸ່ມຢູ ່ ໃນພ້ື ນທ່ີ ໃຫຍ່ ກວ່ າ
ແມ່ ນຕ່ໍ າກວ່ າຄ່ າສະເລ່ ຍເລັກນ້ ອຍ. ປາຍນໍ້າຂອງການປະເມີນ
ມີຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍຢູ ່ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ
ໂດຍມີແຖບຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ ລົງໄປຫາພາກກາງຂອງປະເທດໄທ.
ບັນດາອ່ າງໂຕ່ ງແມ່ ນ້ໍ າ 3 S ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມຫຼາຍກວ່ າຄ່ າສະເລ່ ຍ. ບຶງ ໂຕນເລສາບ
ແລະ ພ້ື ນທ່ີ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງກໍາປູ ເຈຍແມ່ ນຢູ ່ ໃກ້ ກັບລະດັບສະເລ່ ຍ
ພ້ ອມກັບມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນທາງບວກຫຼາຍຂຶ້ນເລັກນ້ ອຍ
ຢູ ່ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.

ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ມີຖູນາ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ
ຄວາມປຽກ
ຊຸ່ມ

ໃນເດືອນມິຖຸນາ
ມີຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງທີ່ແຕກຕ່ າງຢ່ າງເຫັນໄດ້ ຊັດ
ຢູ ່ ໃນລຸ ່ ມນ້ໍ າຂອງຕອນເທິງ ແລະ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງລົບປົກຄຸ ມພາກພ້ື ນນີ້.
ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການແຫ້ ງແລ້ ງ
ແມ່ ນຫຼາຍທ່ີ ສຸ ດຢູ ່ ໃນສອງພາກພື້ນທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ;
ຕົ້ນນໍ້າ ແລະ
ຮ່ ອມພູ ຕອນລຸ ່ ມຂອງແມ່ ນ້ໍ າສາຍຫັ ຼ ກໃນປະເທດຈີນ.
ຢູ ່ ໃກ້ ກັບບ່ ອນປະເມີນ, ທີ່ມີຮູ ບເໝືອນພະຈັນສ້ຽວ
ແມ່ ນມີພ້ື ນທີ່ນ້ ອຍໆທີ່ແຫ້ ງກວ່ າງພ້ື ນຜິວຄວາມຊຸ່ມໂດ
ຍສະເລ່ ຍ. ຢູ ່ ປາຍນໍ້າບ່ ອນປະເມີນ,
ພ້ື ນທ່ີ ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການແຫ້ ງແລ້ ງສ່ວນໃ
ຫຍ່ ເກີດຂ້ຶ ນຢູ ່ ໃນເຂດທ່ີ ດິນກະສິກໍາ
(ຫັ ຼ ກໆແມ່ ນທີ່ດິນຜະລິດເຂົ້າ) ໃນປະເທດໄທ,
ພ້ ອມກັບມີພື້ນທ່ີ ແຫ້ ງເລັກນ້ ອຍຢູ ່ ໃນ
ປະເທດກໍາປູ ເຈຍ ຢູ ່ ອ້ອມຮອບບຶງ ໂຕນເລສາບ .
ມີຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍຢູ ່ ໃນລຸ ່ ມແ
ມ່ ນໍ້າ ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນ້ໍ າເຊກອງ, ເຊໂປກ, ເຊຊານ (3 S).
ເຂດດິນດອນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ ນໍ້າຂອງຢູ ່ ຫວຽດນາມ
ແມ່ ນປຽກຊຸ່ມທ່ີ ສຸ ດ).
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ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ກໍລະກົດ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ

ຄວາມປຽກຊຸ່ມ

ໃນເດືອນກໍລະກົດ,
ຕ້ົ ນນໍ້າມີຄວາມຊຸ່ມຢູ ່ ໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍໂດຍປະມານ.
ມີພ້ື ນທີ່ຄ້ າຍໆລາຍຕາກະໂລທ່ີ ມີຄ່ າຄວາມຊຸ່ມ ແລະ
ແຫ້ ງແລ້ ງເລັກນ້ ອຍ. ເລິກລົງໄປໃນຮ່ ອມພູ ຕື່ມອີກ
ຄ່ າຄວາມຊຸ່ມແມ່ ນມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່ າລະດັບສະເລ່ ຍເລັກນ້ ອຍ
. ຄວາມຊຸ່ມໃກ້ ລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ ສືບຕໍ່ໄປຍັງຊາຍແດນໄທ.
ກົງໄປຍັງທາງໃຕ້ ຂອງຊາຍແດນໄທ
ມີພ້ື ນທີ່ນ້ ອຍໆທ່ີ ແຫ້ ງແລ້ ງຫຼາຍ,
ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວແມ່ ນຢູ ່ ໃກ້ ກັບລະດັບປົກກະຕິເປັນສ່ວນຫຼ
າຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໄກອອກໄປທາງພາກໃຕ້
ມີພ້ື ນທີ່ແຫ້ ງແລ້ ງຮ້ າຍແຮງທ່ົ ວທຸ ກແຫ່ ງ
ທ່ີ ຮູ ້ ຈັກກັນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ
ເຊິ່ງເປັນພ້ື ນທີ່ປູ ກເຂ້ົ າສ່ ວນໃຫຍ່ ຂອງປະເທດ.
ໄພແຫ້ ງແລ້ ງທີ່ຮ້ າຍແຮງທີ່ສຸ ດນ້ີ
ຂະຫຍາຍໄປສູ ່ເຂດດິນດອນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ ນ້ໍ າທ່ີ ໃຫຍ່ ກວ່ າ,
ລວມທັງແມ່ ນໍ້າໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້ າມ,
ມີຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍຢູ ່ ໃນລຸ ່ ມນ້ໍ ານ້ໍ າ 3 S.

ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ສິງຫາ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ

ຄວາມປຽກຊຸ່ມ

ໃນເດືອນສິງຫາ,
ຕົ້ນນໍ້າໃນເດືອນສິງຫາມີຮູ ບແບບຄ້ າຍຄືກັນກັບເດືອນກໍລະກົດ.
ໄກອອກໄປທາງພາກເໜືອຈະແຫ້ ງເລັກນ້ ອຍ,
ແຕ່ ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່ າລະດັບສະເລ່ ຍເລັກນ້ ອຍຢູ ່ ຕະຫຼອດຊ່ ວງທ່ີ ເຫື ຼ ອຂອງ
ແອ່ ງຕອນເທິງ. ຢູ ່ ເບ້ື ອງລຸ ່ ມການປະເມີນ,
ມີຄ່ າຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າເລັກນ້ ອຍຢູ ່ ໃນປະເທດລາວ,
ໃນຂະນະທ່ີ ມີຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງທ່ີ ສຸ ດຢູ ່ ທາງຕອນໃຕ້ ຂອງປະເທດໄທ.
ຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງໄພແຫ້ ງແລ້ ງໄດ້ ຫຼຸດລົງໃນຊ່ ວງທ້ າຍເດືອນ
ເຊ່ິ ງເຫັນໄດ້ ຈາກການຫຸຼ ດລົງຂອງພ້ື ນທ່ີ ສີແດງເຂັ້ມ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ໄກອອກໄປທາງພາກໃຕ້
ຄວາມບົກແຫ້ ງມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂ້ຶ ນຕ່ື ມຢູ ່ ໃນເຂດດິນດອນສາມຫຼ່ຽມປາກແ
ມ່ ນໍ້າຂອງ. ແລະ ແອ່ ງນ້ໍ າບຶງໂຕນເລສາບ
ກ່ໍ ເຕັມໄປດ້ ວຍຄ່ າຂອງຄວາມບົກແຫ້ ງທ່ີ ຮ້ າຍແຮງ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ຍັງຄົງມີຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍຢູ ່ ໃນແອ່ ງແມ່ ນ້ໍ າ 3 S.
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ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ກັນຍາ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ

ຄວາມປຽກຊຸ່ມ

ໃນເດືອນກັນຍາ, ຕົ້ນນໍ້າຂອງແອ່ ງນໍ້າມີຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ,
ໃນຂະນະທ່ີ ສ່ວນປາຍນ້ໍ າໃນຮ່ ອມພູ ຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການຊຸ່ມ ແລະ
ແຫ້ ງເລັກນ້ ອຍປົນກັນ. ປະເທດລາວສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ ນມີຄ່ າຄວາມຊຸ່ມຢູ ່ ໃກ້ ລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ. ພ້ື ນທ່ີ ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນປະເທດໄທ
ທີ່ປະສົບກັບໄພແຫ້ ງແລ້ ງຮ້ າຍແຮງໃນເດືອນທີ່ຜ່ ານໆມາ,
ໃນເວລານ້ີ ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່ າຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ. ຍ່ິ ງໄປກວ່ ານັ້ນ, ບາງພື້ນທ່ີ ເຫົ່ ຼ ານ້ີ
ແມ່ ນມີຄວາມຊຸ່ມສູ ງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບສະພາບປົກກະຕິໃນຊ່ ວງເວລານີ້ຂອງປີ.
ມີຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງຕົກຄ້ າງຢູ ່ ໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ ແລະ ພ້ື ນທ່ີ ຕ່ າງໆ
ລຽບຕາມພ້ື ນທ່ີ ດິນດອນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ ນໍ້າຂອງ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າ
ຈະມີຄ່ າຄວາມຊຸ່ມສູ ງກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍຢູ ່ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດກໍາ
ປູ ເຈຍກໍຕາມ.

ເຂດລຸ ່ ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ
ຕຸ ລາ 2019

ແຫ້ ງກວ່ າ

ສະເລ່ ຍ
ຄວາມປຽກ
ຊຸ່ມ

ໃນເດືອນຕຸ ລາ, ຕົ້ນນ້ໍ າຂອງແອ່ ງ
ມີຄວາມຊຸ່ມໃນທາງບວກທ່ີ ແຕກຕ່ າງຢ່ າງເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນ.
ຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່ າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ
ແມ່ ນເລີ່ມປະກົດມີຢູ ່ ໃນພ້ື ນທ່ີ ຮ່ ອມພູ ແລະ
ທາງພາກເໜືອຂອງຊາຍແດນໄທ.
ສະພາບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍ ຍັງສືບຕມ່ໍ ີ ຢູ ່ ໃນປະເທດລາວ.
ປະເທດໄທແມ່ ນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເລ່ື ອງຄວາມຊຸ່ມ
ແລະ ແຫ້ ງປ◌ົນກັນໄປ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງທີ່ຕົກຄ້ າງຍັງສືບຕໍ່ຢູ ່ ໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ
ແລະ ພ້ື ນທ່ີ ດິນດອນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ ນ້ໍ າຂອງໄປຈົນເຖິງ
ເດືອນຕຸ ລາ.
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ສະຫຼຸບແລ້ ວ, ລະດູ ຝົນຂອງປີ 2019 ແມ່ ນຂ້ ອນຂ້ າງຢູ ່ ໃນລະດັບສະເລ່ ຍຢູ ່ ໃນລຸ່ ມນ້ໍ າຂອງຕອນເທິງ. ພ້ື ນທ່ີ ດັ່ງກ່ າວ
ເລີ່ມມີຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງເລັກນ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາ, ມີຄວາມຄວາມແຫ້ ງແລ້ ງທີ່ເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນໃນເດືອນມິຖຸນາ,
ໃກ້ ກັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ ຍໃນເດືອນກໍລະກົດ, ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່ າລະດັບສະເລ່ ຍເລັກນ້ອຍໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ,
ຕິດຕາມມາດ້ ວຍສະພາບທ່ີ ຊຸ່ມທີ່ເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນໃນເດືອນຕຸ ລາ. ດັ່ງນ້ັ ນ, ການຄາດຄະເນການໄຫຼວຽນຕາມແບບຈໍາລອງ
ແມ່ ນຢູ ່ ໃກ້ ກັບລະດັບທີ່ສູ ງກວ່ າຄ່ າສະເລ່ ຍເລັກນ້ອຍ ສໍາລັບລະດູ ດ່ັ ງກ່ າວ. ເພາະສະນ້ັ ນ,
ວົງຈອນປະຈໍາປີຕາມທໍ າມະຊາດທຸ ກປີທີ່ຜ່ ານມາ ຄວນໄດ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນຢູ ່ ທ່ີ ສະຖານີວັດຊຽງແສນ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ການໄຫຼວຽນຕາມທໍ າມະຊາດຈາກລຸ່ ມນ້ໍ າຂອງຕອນເທິງແມ່ ນຖືກກີດຂວາງຢ່ າງໃຫຍ່ ຫຼວງ,
ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ ຈາກການວັດແທກຄວາມສູ ງຂອງແມ່ ນ້ໍ າ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາ, ເຊ່ິ ງສາມາດຊອກຫາໄດ້ ທ່ີ :
https://558353b6-da87- 4596-a181b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf
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