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ค่าความผิดปกติของความชืน้ ในแม่น้าํ โขงช่วงฤดูมรสุมปี 2562
การวิเคราะห์โดยละเอียดว่าด้วยดัชนีค่าความชืน้ รายเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2562
อลัน แบซิสต์
Eyes on Earth, Inc.
และ
คล็อด วิลเลียมส์
Global Environmental Satellite Applications, Inc.
19 เมษายน 2563
ข้อสําคัญในเอกสารฉบับนี ้
ดัชนีคา่ ความชืน้ (Wetness Index)
ดัชนีคา่ ความชืน้ ประกอบขึน้ จาก (1) ความชืน้ ในดินชัน้ บน (2) นํา้ สะสมลงสู่บริเวณลุ่มนํา้ (แม่นาํ้ ) ของโลก (3) ทุ่งหิมะที่กาํ ลังละลาย (4) ทะเลสาบ
และพรุ (5) นํา้ ในเรือนยอดของต้นไม้ และ (6) นํา้ ฝน ดัชนีคา่ ความชืน้ เป็ นฟังก์ชนั ความน่าจะเป็ นสะสม (cumulative probability function) ซึ่งมีค่า
คาดหมาย (expected value) อยู่ท่ปี ระมาณ 0.50 (ร้อยละ 50) ค่าที่นอ้ ยกว่า 0.50 แสดงถึงความแห้งมากกว่าที่คาดการณ์ ส่วนค่าที่มากกว่า 0.50
แสดงถึงความชืน้ มากกว่าที่คาดการณ์ โดยสัมพัทธ์กบั ข้อมูลภูมอิ ากาศวิทยาในช่วงระยะเวลา 27 ปี (พ.ศ. 2535-2561)
คําอธิบายสัญลักษณ์
สําหรับสัญลักษณ์ในแผนภูมิทงั้ หมดต่อจากนี ้ ค่าผิดปกติสีแดงเข้มหมายความว่ามีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ความชืน้ ของดินชัน้ บนจะมีความ
แห้งถึงระดับนี ้ กล่าวคือ มีโอกาส 1 ใน 20 ที่ดินจะแห้งถึงระดับดังกล่าว ณ บริเวณนัน้ และในช่วงเวลานัน้ ของปี ในทางกลับกัน ค่าสีม่วง(สูง
กว่า .95) หมายความว่ามีโอกาสร้อยละ 95 ที่ดินจะมีความแห้งมากกว่าระดับนี ้ หรือกล่าวได้อกี อย่างว่า มีโอกาสเพียงร้อยละ 5 ที่ดินจะชืน้ กว่า
ระดับดังกล่าว ณ บริเวณนัน้ และในช่วงเวลานัน้ ของปี
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ค่าความผิดปกติของความชืน้
ในลุ่มนํ้าโขง
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ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ความชืน้ นีส้ ่วนใหญ่เป็ นผลจากการที่หิมะและธารนํา้ แข็งละลาย

ในเดือนมิถนุ ายน

ในอัตราเร็วกว่าปกติ ในทางตรงกันข้าม บริเวณหุบผาชันและลุ่มนํา้ ข้างเคียงทาง

ครอบคลุมพืน้ ที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี ้ พบค่าความชืน้ ตํ่าผิดปกติสงู สุดใน 2 เขต ได้แก่ ต้นนํา้

ทิศตะวันตกมีสภาพพืน้ ผิวแห้งกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อรวมค่าผิดปกติเชิงบวกเล็กน้อย

และตอนล่างของบริเวณหุบผาชัน ทัง้ นี ้ ใกล้สถานีตรวจวัด ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา พบ

ในบริเวณลุ่มนํา้ ตอนบนเข้ากับค่าที่ต่าํ กว่าค่าคาดหมายเล็กน้อยของพืน้ ที่ทางใต้

พืน้ ที่เล็กน้อยที่มีความชืน้ ผิวดินแห้งกว่าค่าเฉลี่ย และจากสถานีตรวจวัดลงมาตามลํานํา้ พบ

ลงมา ผลบ่งชีว้ ่าค่าความชืน้ ในพืน้ ที่รอบลุ่มนํา้ โขงตํ่าว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย จาก
สถานีตรวจวัดลงมาตามลํานํา้ พบค่าความชืน้ ประมาณค่าเฉลี่ยในดินแดนลาว
และไทย โดยมีแถบพืน้ ที่ที่มีความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยพาดลงมาทางตอนกลางของ

ลุ่มนํา้ โขงตอนบนมีความแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชดั และค่าผิดปกติเชิงลบ

บริเวณที่มีความแห้งผิดปกติกว้างขึน้ ไปอีกในพืน้ ที่เกษตรกรรมของไทย

(ซึ่งใช้ปลูกข้าวเป็ น

หลัก) ซึ่งรวมไปถึงพืน้ ที่แห้งขนาดเล็กรอบโตนเลสาบในกัมพูชา ส่วนลุ่มนํา้ 3S มีค่าความชืน้ สูง
กว่าค่าเฉลี่ย

พืน้ ที่ส่วนของไทย บริเวณลุ่มนํา้ 3S [ประกอบด้วยแม่นาํ้ เซกอง (Sekong) แม่นาํ้
เซซาน (Sesan) และแม่นาํ้ เซรย์ปก (Srepok) - ผูแ้ ปล] มีความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
โตนเลสาบ (Tonle Sap) และพืน้ ที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชามีความชืน้ ใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ย โดยพบค่าผิดปกติเชิงบวกเล็กน้อยทางตอนเหนือของประเทศ
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และพบค่าความชืน้ ค่อนข้างสูงและ

ต่อลงมาบริเวณหุบผาชันมีความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ระดับความชืน้ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยพบได้ต่อเนื่องไปจนถึงพรมแดนไทย พบพืน้ ที่แล้งจัดขนาดเล็ก
ด้านทิศใต้ของพรมแดนไทย ในขณะที่พนื ้ ที่ส่วนใหญ่ของลาวอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ อย่างไรก็
ตาม
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พบความแห้งเล็กน้อย

บริเวณตอนเหนือสุด แต่ตลอดลุ่มนํา้ ตอนบนส่วนที่เหลือมีความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย จาก
สถานีตรวจวัดลงมาทางใต้พบความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยในลาว
รุนแรงปรากฏชัดในไทยต่อเนื่องลงไปทางใต้

ขณะที่ความแห้งแล้ง

ความรุนแรงของภาวะแล้งฝนบริเวณดังกล่าว

บรรเทาลงช่วงปลายเดือน โดยเห็นได้จากการลดลงของพืน้ ที่สีแดงเข้ม อย่างไรก็ตาม ความแห้ง
แล้งกลับทวีความรุนแรงขึน้ ทางตอนใต้ลงไปในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่นาํ้ โดยพบค่าความ
แล้งจัดทั่วลุ่มนํา้ โตนเลสาบ ส่วนลุ่มนํา้ 3S ยังคงมีความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ยิ่งขึน้ ในพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแม่นาํ้ ซึ่งรวมถึงโตนเลสาบด้วย ในทางกลับกัน พบความชืน้ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในลุ่มนํา้ 3S
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ระดับ

บริเวณหุบผาชันพบค่าความชืน้ ผิดปกติและค่าความแห้งผิดปกติเล็กน้อยปะปนกัน พืน้ ที่

ความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเริ่มปรากฏขึน้ ในบริเวณหุบผาชันและพืน้ ที่เหนือพรมแดน

ส่วนใหญ่ของลาวมีค่าความชืน้ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย พืน้ ที่หลายส่วนของไทยที่ประสบภัยแล้ง

ไทย ลาวยังคงยังคงมีสภาพความชืน้ ตามค่าเฉลี่ย ส่วนไทยพบค่าความชืน้ ผิดปกติ

รุนแรงในเดือนก่อน ๆ กลับมามีค่าความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก ยิ่งไปกว่านัน้ ในพืน้ ที่

และค่าความแห้งผิดปกติปะปนกัน ถึงกระนัน้ ยังคงมีความแห้งแล้งหลงเหลืออยู่ใน

เหล่านีบ้ างส่วนยังพบค่าความชืน้ สูงจัดกว่าค่าปกติของช่วงเวลานีข้ องปี ทัง้ นี ้ ยังคงมี

โตนเลสาบและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นาํ้ ตลอดเดือนตุลาคม

ความแห้งแล้งหลงเหลืออยูใ่ นโตนเลสาบและตลอดแนวสามเหลี่ยมปากแม่นาํ้

แม้จะ

ปรากฏค่าความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในบริเวณตอนเหนือของกัมพูชาก็ตาม
โดยสรุปแล้ว ข้อมูลของฤดูฝนปี 2562 ในลุ่มนํา้ โขงตอนบนอยู่ในระดับค่อนข้างใกล้เคียงค่าเฉลีย่ โดยเริม่ จากพบความแห้งแล้งเล็กน้อยในภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะกลายเป็ น
ความแห้งแล้งอย่างชัดเจนในเดือนมิถุนายน แล้วจึงพบความชื้นใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม และความชืน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมและกันยายน ตามด้วยสภาพ
ความชื้นอย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม ด้วยเหตุนี้ ค่าพยากรณ์การไหลของนํ้าตามแบบจําลองจึงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยไปจนถึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยในฤดูดังกล่าว ฉะนั้น วัฏจักรการไหล
ของนํ้าตามธรรมชาติที่พบมาทุกปี ก่อนหน้าก็ควรที่จะปรากฏ ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าเชียงแสนในปี ดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่กลับกลายเป็ นว่า การไหลของนํ้าตามธรรมชาติจากลุ่มนํ้า
โขงตอนบนถูกกีดขวางอย่างหนัก ดังเห็นได้จากข้อมูลการวัดระดับนํ้าในแม่น้าํ และรายงานฉบับนี้ https://558353b6-da87-4596-a181b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf
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