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ຈຸດຕ່າງໆທ່ີສໍາຄັນໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ: 

ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ 

ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ ເປັນຜົນລວມລະຫວ່າງ: (1) ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນຊ້ັນເທິງ; (2) ນ້ໍາສະສົມຢູ່ໃນອ່າງລະບາຍນ້ໍາ (ແມ່ນ້ໍາ) 
ຂອງໂລກ; (3) ການລະລາຍຂອງກ້ອນຫິມະ; (4) ທະເລສາບ ແລະ ບຶງ; (5) ນ້ໍາໃນທ້ອງຟ້າ ແລະ (6) ປະລິມານນ້ໍາຝົນ. 
ດັດຊະນີຄວາມຊຸ່ມ ແມ່ນຟັງຊ່ັນໃນການຄາດຄະເນການສະສົມ ໂດຍທ່ີຄ່າທ່ີຄາດການໄວ້ແມ່ນຢູ່ທ່ີປະມານ 0.50 (50%). 
ຄ່າທ່ີຕ່ໍາກວ່າ 0.50 ແມ່ນແຫ້ງກວ່າທ່ີຄາດການໄວ້, ໃນຂະນະທ່ີຄ່າທ່ີຫຼາຍກວ່າ 0.50 ແມ່ນມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່າທ່ີຄາດການໄວ້ 
ເມ່ືອທຽບກັບສະຖິຕິພູມອາກາດໃນຕະຫຼອດ 27 ປີ (1992-2018). 

ຄໍາອະທິບາຍພາບພ້ືນທ່ີ 

ໃນທຸກພ້ືນທ່ີຕ່ໍໄປນ້ີ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທ່ີເປັນສີແດງເຂ້ັມ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີໂອກາດໜ້ອຍກວ່າ 5% 
ທ່ີຄວາມຊຸ່ມຊ້ັນເທິງຂອງດິນຈະແຫ້ງ. ເຊ່ິງແປວ່າ ມີໂອກາດ 1 ໃນ 20 ທ່ີດິນຈະແຫ້ງ, ຢູ່ສະຖານທ່ີນ້ັນ ແລະ ເວລານ້ັນໆຂອງປີ. 
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສີມ່ວງ (ຫຼາຍກວ່າ .95) ໝາຍຄວາມວ່າ ເວລາທ່ີມີຄວາມແຫ້ງກວ່າແມ່ນ 95% ຫືຼ ເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າ 
ມີພຽງແຕ່ 5% ເທ່ົານ້ັນ ທ່ີດິນຈະມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່າຢູ່ໃນສະຖານທ່ີນ້ັນ ແລະ ເວລາຂອງປີ.  
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ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຕ້ົນນ້ໍາລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງມີຄວາມຊຸ່ມໃນລະດັບສະເລ່ຍ ເຖິງ 
ສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍ. ຄວາມຊຸ່ມແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການລະ
ລາຍຂອງຫິມະ ແລະ ຖານນ້ໍາແຂງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນອັດຕາສ່ວນທ່ີໄວກວ່າປົກກະຕິ. ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນບໍລິເວນຮ່ອມພູ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງທ່ີຢູ່ຕິດທິດຕາເວັນຕົກ 
ແມ່ນແຫ້ງກວ່າສະພາບພ້ືນດິນໂດຍສະເລ່ຍ. 
ເມ່ືອລວມຄວາມຜິດປົກກະຕິທ່ີເປັນບວກເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນອ່າງໂຕ່ງຕອນເທິງທ່ີມີຄ່າຕ່ໍາກ
ວ່າຄ່າທ່ີຄາດຄະເນໄວ້ເລັກນ້ອຍ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຊຸ່ມຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ 
ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຄ່າສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍ. ປາຍນ້ໍາຂອງການປະເມີນ 
ມີຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ 
ໂດຍມີແຖບຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ ລົງໄປຫາພາກກາງຂອງປະເທດໄທ. 
ບັນດາອ່າງໂຕ່ງແມ່ນ້ໍາ 3 S ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ. ບຶງ ໂຕນເລສາບ  
ແລະ ພ້ືນທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກໍາປູເຈຍແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບສະເລ່ຍ 
ພ້ອມກັບມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນທາງບວກຫຼາຍຂ້ຶນເລັກນ້ອຍ 
ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ. 

 ໃນເດືອນມິຖຸນາ 
ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງທ່ີແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ 
ຢູ່ໃນລຸ່ມນ້ໍາຂອງຕອນເທິງ ແລະ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງລົບປົກຄຸມພາກພ້ືນນ້ີ. 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການແຫ້ງແລ້ງ 
ແມ່ນຫຼາຍທ່ີສຸດຢູ່ໃນສອງພາກພ້ືນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ; 
ຕ້ົນນ້ໍາ ແລະ 
ຮ່ອມພູຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ໍາສາຍຫັຼກໃນປະເທດຈີນ. 
ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນປະເມີນ, ທ່ີມີຮູບເໝືອນພະຈັນສ້ຽວ 
ແມ່ນມີພ້ືນທ່ີນ້ອຍໆທ່ີແຫ້ງກວ່າງພ້ືນຜິວຄວາມຊຸ່ມໂດ
ຍສະເລ່ຍ. ຢູ່ປາຍນ້ໍາບ່ອນປະເມີນ, 
ພ້ືນທ່ີທ່ີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການແຫ້ງແລ້ງສ່ວນໃ
ຫຍ່ ເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນເຂດທ່ີດິນກະສິກໍາ 
(ຫັຼກໆແມ່ນທ່ີດິນຜະລິດເຂ້ົາ) ໃນປະເທດໄທ, 
ພ້ອມກັບມີພ້ືນທ່ີແຫ້ງເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນ 
ປະເທດກໍາປູເຈຍ ຢູ່ອ້ອມຮອບບຶງ ໂຕນເລສາບ . 
ມີຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍຢູ່ໃນລຸ່ມແ
ມ່ນ້ໍາ ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາເຊກອງ, ເຊໂປກ, ເຊຊານ (3 S). 
ເຂດດິນດອນສາມຫ່ຼຽມປາກແມ່ນ້ໍາຂອງຢູ່ຫວຽດນາມ
ແມ່ນປຽກຊຸ່ມທ່ີສຸດ). 



 

ໜ້າ 3 
 

ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ 

ກໍລະກົດ 2019 

 ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ 

ສິງຫາ 2019 
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ໃນເດືອນກໍລະກົດ, 
ຕ້ົນນ້ໍາມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍໂດຍປະມານ. 
ມີພ້ືນທ່ີຄ້າຍໆລາຍຕາກະໂລທ່ີມີຄ່າຄວາມຊຸ່ມ ແລະ 
ແຫ້ງແລ້ງເລັກນ້ອຍ. ເລິກລົງໄປໃນຮ່ອມພູຕ່ືມອີກ 
ຄ່າຄວາມຊຸ່ມແມ່ນມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍ
. ຄວາມຊຸ່ມໃກ້ລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ ສືບຕ່ໍໄປຍັງຊາຍແດນໄທ. 
ກົງໄປຍັງທາງໃຕ້ຂອງຊາຍແດນໄທ 
ມີພ້ືນທ່ີນ້ອຍໆທ່ີແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍ, 
ໃນຂະນະທ່ີປະເທດລາວແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບປົກກະຕິເປັນສ່ວນຫຼ
າຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໄກອອກໄປທາງພາກໃຕ້ 
ມີພ້ືນທ່ີແຫ້ງແລ້ງຮ້າຍແຮງທ່ົວທຸກແຫ່ງ 
ທ່ີຮູ້ຈັກກັນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ 
ເຊ່ິງເປັນພ້ືນທ່ີປູກເຂ້ົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ. 
ໄພແຫ້ງແລ້ງທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດນ້ີ 
ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດດິນດອນສາມຫ່ຼຽມປາກແມ່ນ້ໍາທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ, 
ລວມທັງແມ່ນ້ໍາໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 
ມີຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍຢູ່ໃນລຸ່ມນ້ໍານ້ໍາ 3 S. 

 ໃນເດືອນສິງຫາ, 
ຕ້ົນນ້ໍາໃນເດືອນສິງຫາມີຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນກັບເດືອນກໍລະກົດ. 
ໄກອອກໄປທາງພາກເໜືອຈະແຫ້ງເລັກນ້ອຍ, 
ແຕ່ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດຊ່ວງທ່ີເຫືຼອຂອງ
ແອ່ງຕອນເທິງ. ຢູ່ເບ້ືອງລຸ່ມການປະເມີນ, 
ມີຄ່າຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນປະເທດລາວ, 
ໃນຂະນະທ່ີມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງທ່ີສຸດຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ. 
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້ຫຸຼດລົງໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ 
ເຊ່ິງເຫັນໄດ້ຈາກການຫຸຼດລົງຂອງພ້ືນທ່ີສີແດງເຂ້ັມ. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ໄກອອກໄປທາງພາກໃຕ້ 
ຄວາມບົກແຫ້ງມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂ້ຶນຕ່ືມຢູ່ໃນເຂດດິນດອນສາມຫ່ຼຽມປາກແ
ມ່ນ້ໍາຂອງ. ແລະ ແອ່ງນ້ໍາບຶງໂຕນເລສາບ 
ກ່ໍເຕັມໄປດ້ວຍຄ່າຂອງຄວາມບົກແຫ້ງທ່ີຮ້າຍແຮງ. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ຍັງຄົງມີຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍຢູ່ໃນແອ່ງແມ່ນ້ໍາ 3 S. 
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ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ 

ກັນຍາ 2019 

 ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຊຸ່ມ 

ຕຸລາ 2019 

 

 

 
 ແຫ້ງກວ່າ ສະເລ່ຍ ຄວາມປຽກຊຸ່ມ    ແຫ້ງກວ່າ ສະເລ່ຍ 

ຄວາມປຽກ
ຊຸ່ມ 

 

  

ໃນເດືອນກັນຍາ, ຕ້ົນນ້ໍາຂອງແອ່ງນ້ໍາມີຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ, 
ໃນຂະນະທ່ີສ່ວນປາຍນ້ໍາໃນຮ່ອມພູ ຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການຊຸ່ມ ແລະ 
ແຫ້ງເລັກນ້ອຍປົນກັນ. ປະເທດລາວສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມີຄ່າຄວາມຊຸ່ມຢູ່ໃກ້ລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ. ພ້ືນທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດໄທ 
ທ່ີປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຮ້າຍແຮງໃນເດືອນທ່ີຜ່ານໆມາ, 
ໃນເວລານ້ີມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ບາງພ້ືນທ່ີເຫ່ົຼານ້ີ 
ແມ່ນມີຄວາມຊຸ່ມສູງຫຼາຍ ເມ່ືອທຽບກັບສະພາບປົກກະຕິໃນຊ່ວງເວລານ້ີຂອງປີ. 
ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ  ແລະ ພ້ືນທ່ີຕ່າງໆ 
ລຽບຕາມພ້ືນທ່ີດິນດອນສາມຫ່ຼຽມປາກແມ່ນ້ໍາຂອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະມີຄ່າຄວາມຊຸ່ມສູງກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດກໍາ
ປູເຈຍກໍຕາມ. 

 ໃນເດືອນຕຸລາ, ຕ້ົນນ້ໍາຂອງແອ່ງ 
ມີຄວາມຊຸ່ມໃນທາງບວກທ່ີແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. 
ຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າລະດັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ 
ແມ່ນເລ່ີມປະກົດມີຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີຮ່ອມພູ ແລະ 
ທາງພາກເໜືອຂອງຊາຍແດນໄທ. 
ສະພາບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ ຍັງສືບຕມ່ໍີຢູ່ໃນປະເທດລາວ. 
ປະເທດໄທແມ່ນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເລ່ືອງຄວາມຊຸ່ມ 
ແລະ ແຫ້ງປ◌ົນກັນໄປ. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງທ່ີຕົກຄ້າງຍັງສືບຕ່ໍຢູ່ໃນບຶງ ໂຕນເລສາບ 
ແລະ ພ້ືນທ່ີດິນດອນສາມຫ່ຼຽມປາກແມ່ນ້ໍາຂອງໄປຈົນເຖິງ 
ເດືອນຕຸລາ. 
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ສະຫຸຼບແລ້ວ, ລະດູຝົນຂອງປີ 2019 ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍຢູ່ໃນລຸ່ມນ້ໍາຂອງຕອນເທິງ. ພ້ືນທ່ີດ່ັງກ່າວ 
ເລ່ີມມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງເລັກນ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາ, ມີຄວາມຄວາມແຫ້ງແລ້ງທ່ີເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນເດືອນມິຖຸນາ, 
ໃກ້ກັບຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍໃນເດືອນກໍລະກົດ, ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ, 
ຕິດຕາມມາດ້ວຍສະພາບທ່ີຊຸ່ມທ່ີເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນເດືອນຕຸລາ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຄາດຄະເນການໄຫຼວຽນຕາມແບບຈໍາລອງ 
ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບທ່ີສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍ ສໍາລັບລະດູດ່ັງກ່າວ. ເພາະສະນ້ັນ, 
ວົງຈອນປະຈໍາປີຕາມທໍາມະຊາດທຸກປີທ່ີຜ່ານມາ ຄວນໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນຢູ່ທ່ີສະຖານີວັດຊຽງແສນ. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ການໄຫຼວຽນຕາມທໍາມະຊາດຈາກລຸ່ມນ້ໍາຂອງຕອນເທິງແມ່ນຖືກກີດຂວາງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, 
ດ່ັງທ່ີເຫັນໄດ້ຈາກການວັດແທກຄວາມສູງຂອງແມ່ນ້ໍາ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາ, ເຊ່ິງສາມາດຊອກຫາໄດ້ທ່ີ: 
https://558353b6-da87- 4596-a181-
b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf 

https://558353b6-da87-4596-a181-b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf
https://558353b6-da87-4596-a181-b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/81dff2_68504848510349d6a827c6a433122275.pdf

