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ຄໍານໍາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກໍຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈໍານວນບໍື່ພຽງພໍ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກໍື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສງັ ຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສໍາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊໍານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຄໍາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄະນະກໍາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈໍານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນໍາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ
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ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ອຸຕຸກະສິກາໍ ” ເຫັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້
ການຮຽນການສອນໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ. ເຊິື່ງໄດ້ຮວບຮວມ
ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການ
ທົດລອງທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ
ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນອຸຕຸໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບກະສິກາໍ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຕໍື່ກັບການຜະລິດກະສິກໍາ
ເນັ້ອໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ
ສ່ວນປະກອບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ເຄື່ອງມວັດແທກ, ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຕໍື່ການປູກພດ ແລະ
ລ້ຽງສັດເສດຖະກິດບາງຊະນິດ, ການດັດແປງສະພາບພູມອາກາດໃຫ້ເໝາະສົມຕໍື່ການກະສິກໍາ, ຄວາມ
ສໍາພັນລະຫວ່າງລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຂອງພດ, ສັດ
ເນື່ອຈາກວ່າ ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ໍັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນ
ດ້ານເນັ້ອໃນ ແລະ ຄໍາສັບ ຫ ສໍານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕິ
ຊົມ ແລະ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕໍຄ
ື່ ໍາແນະນໍາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ
ແລະ ແກ້ໄຂເນັ້ອໃນທ່ີຍັງບໍື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງ
ຍຸກສະໄໝ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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ບົດທີ 1
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກໍາ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ:
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ
2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ
3. ປະຫວັດອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ
4. ປະໂຍດຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ
5. ການແບ່ງສາຂາອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາ (Meteorology)
1.1.1

ຄວາມໝາຍຂອງອຸຕນ
ຸ ິຍມ
ົ ວິທະຍາ
ຄໍາວ່າອຸຕຸ ມີເຄົັ້າມາຈາກພາສາບາລີສັນສະກິດ ອຸຕຸ ຫຍໍັ້ມາຈາກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະ
ເສດສາດນັັ້ນເອງ ອຸຕຸແປວ່າ ລະດູການ ແລະ ນິຍົມ ແປວ່າການກໍານົດ ສ່ວນຄໍາວ່າ ກະເສດ ແປວ່າ ກະສິກາໍ
ກໍື່ຄການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດນັັ້ນເອງ. ດັັ້ງນັັ້ນ, ແຕ່ຖ້າແປຄວາມໝາຍຕາມຕົວ "ອຸຕຸກະສິກໍາ" ແປວ່າການ
ກໍານົດລະດູການ ເພື່ອການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເຊິື່ງໃນສະໄໝກ່ອນການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນດ້ານອຸຕຸນິຍົມວິທະ
ຍາເພື່ອເຮັດການກະສິກໍາຍັງມີໜ້ອຍ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີັ້ ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນອຸຕຸນິຍົມເຂົັ້າໃນວຽກງານກະ ສິ
ກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາເຂົັ້າໃນ ເກອບ
ທຸກໆວຽກງານເຊັື່ນ: ການສກສາຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົື່ງ
ທາງບົກ, ທາງນໍັ້າ ແລະ ທາງອາກາດ
1.1.2 ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາ
ເນື່ອງຈາກອຸຕຸນິຍົມ ເປັນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜື່ງຄຟິຊິກຂອງບັນຍາກາດ ເປັນການ
ສກສາປະກົດການ ທີື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດ້ເຊັື່ນ:ເມກ,ໝອກເປັນຕົັ້ນ ແລະ ປະກົດການທີື່ບໍື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນ
ໄດ້ ເຊັື່ນ: ຄວາມຮ້ອນ, ໜາວ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງສິື່ງເຫົື່ານີັ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ, ສັດ, ພດ,
ການດໍາເນີນວຽກງານກະສິກໍາ, ການອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ

1.2

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ (Agricultural

meteorology)
1.2.1 ອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ (Agricultural meteorology ຫ Agro
meteorology)
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ ເປັນຂະແໜງໜື່ງຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ເຊິື່ງສກສາເຖິງ
ຄວາມສໍາພັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍ ກັບສິື່ງມີຊີວິດ ຫ ເປັນການສກສາຂະບວນການທາງກາຍຍະ

2

ພາບຂອງບັນຍາກາດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດກາລະອາກາດ ເຊິື່ງມີຄວາມສໍາພັນກັບການກະສິກໍາ ລວມທັງການຄາດ
ໝາຍການພະຍາກອນທີື່ຈະມີຜົນກະທົບກະເທອນ ຕໍື່ການກະສິກໍາ
1.2.2 ຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສຸດທ້າຍ ຄປັບປຸງຜົນຜະລິດທາງການກະສິ
ກໍາໃຫ້ດຂ
ີ ັ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ

1.3

ປະຫວັດ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາ ແລະ ອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ
1.3.1

ປະຫວັດດ້ານອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ
ການສກສາດ້ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ເລີື່ມມາຈາກສະຕະວັດທີ 15 ໂດຍມີການວັດແທກ
ນໍັ້າຝົນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນ ປາເລສໄຕ໌. ໃນປີ ຄສ 1442 Dr.Y.Wanda ແຫ່ງເກົາຫີ ໄດ້ວັດແທກນໍັ້າຝົນ
ໂດຍກວດວັດນໍັ້າຝົນ
ໃນປີ ຄສ 1590 Galilco ແລະ sanctorius ສ້າງເທີໂມມີເຕີິ ເພື່ອວັດແທກ
ລະດັບອຸນຫະພູມໄດ້ສໍາເລັດ
ໃນປີ ຄສ 1643 Torri Celli ໄດ້ຂຽນເລື່ອງລົມ ແລະ ການແບ່ງຊັັ້ນບັນຍາກາດ
ໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 16 Chrystopher Columbus ໄດ້ຄົັ້ນພົບລົມສິນຄ້າ
ໃນປີ ຄສ1752 Flanklin ໄດ້ປະດິດວ່າວວັດແທກອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີື່
ອາກາດໃນປະເທດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ໃນປະເທດອາເມລິກາ ແລະ ເຢຍລະມັນ ເປັນຕົັ້ນ
ໃນປີ ຄສ 1861 Fitzeoy ເລີັ້ມມີການພະຍາກອນອາກາດຂັ້ນ ໃນປະເທດອັງກິດ
ໃນປີ ຄສ 1862 Glaisher ແລະ Coxwell ເລີັ້ມໃຊ້ບອລລູນກວດອາກາດຂັັ້ນເທິງ
ໄດ້ສູງປະມານ 11, 200 m
ໃນປີ ຄສ 1863 Le Verrie ໄດ້ຈັດຕັັ້ງສະຖານີກວດອຸຕນ
ຸ ິຍົມວິທະຍາຂັ້ນ ຕາມ
ເມອງທ່າຕ່າງຂອງປະເທດຝະລັື່ງ. ຕົັ້ນສະຕະວັດທີ 19 Dove ນັກອຸຕຸນິຍົມຊາວເຢຍລະມັນ ໄດ້ອະທິບາຍ
ການໝູນວຽນຂອງບັນຍາກາດ ຄົັ້ນຫາສາເຫດການເກີດພາຍຸໄຊໂຄລນໃນຢູໂຣບ ໃນເວລາທີື່ Redifield
ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າສາເຫດການເກີດພະຍຸໄຊໂຄລນ ໃນປະເທດອາເມລິກາ. ນັບຈາກນັັ້ນມາ ວິທະຍາການທາງດ້ານ
ອຸຕຸນິຍົມກໍເຂົັ້າມາມີບົດບາດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດຫາຍຂັ້ນ, ມີການນໍາຂໍັ້ມນ
ູ
ອຸຕຸນິຍົມໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບສາຂາວິຊາອື່ນໆ ອີກຢ່າງຫວງຫາຍ
1.3.2 ປະຫວັດດ້ານອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ
ການສກສາຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ ເລີື່ມເມື່ອ ປີ ຄສ 1759
M.V. Lomonosov ຊາວລັດເຊຍ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທາງການກະສິກໍາ ແລ້ວຈັດພິມ
ລົງໃນວາລະສານເມື່ອຕົັ້ນສັດຕະວັດທີ 19
ຄສ 1854 D.Reutovich ເປັນບຸກຄົນທໍາອິດ ທີື່ໄດ້ຈັດພິມເອກະສານ ເລື່ອງພູມອາ
ກາດຂອງປະເທດລັດເຊຍ (The climate of Russia) ເຊິື່ງເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບການພະຍາກອນອາກາດ
ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃນການກະສິກໍາ
ຄສ 1856 - 1917 Klossovskii ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງຂ່າຍສະຖານີ (net work) ໄດ້
ກວດວັດແທກ ສານປະກອບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຄວບຄູ່ກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພດ
ຄສ 1912 Brounov ໄດ້ຂຽນ Field Crops and weather ຈາກປະສົບການ
ດ້ານກະສິກໍາຂອງເຂົາເອງ. ປະຈຸບັນ ວິທະຍາການທາງດ້ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໄດ້ມີບໍລິການຂໍັ້ມູນເພື່ອການ
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ກະສິກໍາຢ່າງຫວງຫາຍ ລວມທັງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະໃນທຸກໆ
ປະເທດ
1.3.3 ປະໂຫຍດຂອງອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ
ປະຈຸບັນເປັນທີື່ຍອມຮັບກັນວ່າ ສະພາບຟ້າອາກາດເປັນປັດໃຈໜື່ງ ທີື່ກໍານົດຄວາມ
ສໍາເລັດຂອງອາຊີບກະສິກໍາ ການຮູ້ຂໍັ້ມູນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ເພື່ອຈະພະຍາກອນ ຫ ຄາດການກ່ຽວກັບສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ອາດຈະກໍື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ອາຊີບການກະສິກໍາ ເພື່ອຫາທາງປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງທ່ວງ
ທັນ ທັງນີັ້ ເນື່ອງຈາກປັດໃຈທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ການກະສິກໍາມີຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິື່ງຂັ້ນຢູ່ກັບ
ສະພາບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສະພາບຟ້າອາກາດ

1.4

ການແບ່ງສາຂາອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາ

ເນື່ອງຈາກວິທະຍາການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຖກນໍາໄປໃຊ້ກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງຫວງຫາຍ ໃນ
ປະຈຸບັນ ດັື່ງນັັ້ນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຈື່ງຈໍາແນກໄດ້ຫາຍສາຂາຕາມຄວາມສໍາຄັນ ວິທີການນໍາໄປໃຊ້ ແລະ
ປະໂຫຍດ ໃນນີັ້ຂໍກ່າວພຽງບາງສາຂາ ເຊັື່ນ:
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ
Agricultural meteorology
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາອຸທົກ
Hydrological meteorology
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາການແລ່ນເຮອ
Marine meteorology
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຊີວະວິທະຍາ
Biometeorology
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາດາລາສາດ
Astrometeorology
 ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາດາວທຽມ
Satellite meteorology
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ບົດທີ 2
ສ່ວນປະກອບອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາ ແລະ ເຄອ
ື່ ງມວັດແທກ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃກ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈສ່ວນປະກອບຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ
2. ເຂົັ້າໃຂກ່ຽວກັບສະພາບພູມອາກາດໃນເຂດຕ່າງໆ
3. ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມວັດແທກບາງຊະນິດ ທີື່ເປັນພັ້ນຖານກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ສ່ວນປະກອນອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມສໍາຄັນຕໍການກະສິກາໍ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຂອງພດ ແລະ ສັດ ມີການປ່ຽນແປງຕາມສ່ວນປະ
ກອບຂອງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີື່ພດ ແລະ ສັດໄດ້ຮັບ ເຊິື່ງສ່ວນປະກອບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີື່ສໍາຄັນຕໍື່ການກະສິ
ກໍາ ມີຄ:
 ລັງສີຈາກດວງຕາເວັນ (ແສງແດດ)
 ອຸນຫະພູມ
 ຄວາມຊຸ່ມໃນບັນຍາກາດ
 ນໍັ້າຟ້າ (ຝົນ)
 ການລະເຫີຍ
 ລົມ

2.2

ພູມອາກາດ

ໃນບໍລິເວນໃດໜື່ງ ພູມອາກາດ (Climatic) ຈະມີຜົນສໍາຄັນຫາຍ, ຕົວປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບພູມອາກາດ ຈະສົື່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທາງອຸທົກວິທະຍາຂອງເນັ້ອທີື່ນັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ປະລິ
ມານການກະຈາຍຂອງຝົນ, ລົມ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ເຊິື່ງມີຜົນຕໍື່ການຄາຍລະເຫີຍ
(Evapotranspiration) ສະພາບທາງອຸທົກວິທະຍາກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸຕຸນິຍົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພາະເປັນຕົວ
ການທີື່ສໍາຄັນໃນການອອກແບບອາຄານທາງຊົນລະສາດ ແລະ ອື່ນໆ
2.2.1 ການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດຂອງໂລກ (Global Climate Change)
 ປ່ຽນແປງຕາມກົດເກນລວມສູນຂອງທໍາມະຊາດໂລກ
 ຂັ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງດວງພະອາທິດ
 ຂັ້ນກັບສະພາບວິວັດທະນາການຂອງທໍລະນີໂລກ
 ຂັ້ນກັບກິດຈະກໍາເຄື່ອນໄຫວຂອງມວນມະນຸດ ທີື່ເປັນການທໍາລາຍສະພາບແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ເຊັື່ນ: ການທໍາລາຍປ່າ, ຂະຫຍາຍໂຮງງານທີື່ມີສານພິດ, ລະອອງຝຸ່ນ, ຄວັນ, ອາຍກາກ
ບອນນິກ, ສານ CFC ສູ່ບັນຍາກາດ ເຊິງື່ ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຊັັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນຄວາມ
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ຮ້ອນຂອງບັນຍາກາດສູງຂັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸນນະພູມຂອງບັນຍາກາດໂລກ ມີລັກສະນະເພີມ
ື່ ຂັ້ນ, ມີປະກົດ
ການຝົນກົດ, ຝົນເຫອງ
2.2.2 ສະພາບລວມຂອງພູມອາກາດໃນລາວ
ເນື່ອງຈາກຈຸດທີື່ຕັັ້ງທາງດ້ານພູມສາດ, ປະເທດລາວເຮົາ ຈື່ງໄດ້ຕັັ້ງຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຂອງ
ອາຊີ ແລະ ມີສອງຂະບວນລົມລະດູການພັດຜ່ານທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຄ:
 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ (ລົມມໍລະສຸມລະດູຮ້ອນ)
 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜອ (ລົມມໍລະສຸມລະດູໜາວ)
1) ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້
 ເປັນລົມມໍລະສຸມລະດູຮ້ອນ ຫ ລະດູຝົນຂອງລາວເຮົາ
 ເລີື່ມຕົັ້ນເດອນພດສະພາ, ມີກໍາລັງແຮງເພີື່ມຂັ້ນໃນເດອນມິຖຸນາ, ສິງຫາ
ແລະ ຜ່ອນລົງໃນເດອນກັນຍາ ແລ້ວສິັ້ນສຸດລົງໃນເດອນຕຸລາ
 ກາງເດອນພດສະພາ ຫາ ທ້າຍເດອນກັນຍາ ເຮັດໃຫ້ທົື່ວປະເທດມີຝົນຕົກ
ສະໝໍື່າສະເໝີ
 ສົມທົບກັບພະຍຸລະດູຮ້ອນທີື່ພັດມາຈາກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟກ
ິ
 ຖ້າປີໃດ ຫາກມີປະລິມານນໍັ້າຝົນຕົກເກີນປົກກະຕິ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ມີນໍັ້າ
ຖ້ວມຕາມບໍລິເວນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ
 ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ມັກຈະເກີດໃນກາງລະດູຝົນ ລະຫວ່າງທ້າຍເດອນມິຖຸນາ
ຫາ ກາງເດອນກໍລະກົດ
2) ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກສຽງເໜອ
 ເລີື່ມຕົັ້ນທ້າຍອາທິດທີສອງຂອງເດອນຕຸລາ ແລະ ເພີື່ມກໍາລັງແຮງຂັ້ນໃນ
ເດອນທັນວາ ຫາ ເດອນມັງກອນ ແລະ ບາງປີຮອດເດອນກຸມພາ
 ມີສະພາບອາກາດໜາວຈາກພາກເໜອຈີນ
 ເປັນລົມແຫ້ງແລ້ງ (ຂາດຝົນ)
 ທາງພາກເໜອລາວໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນແຮງກວ່າທາງພາກກາງ ແລະ ພາກ
ໃຕ້ (ພາກເໜອໜາວ, ພາກກາງ ແລະ ໃຕ້ອາກາດໜາວພໍປານກາງ ເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ)
3) ລະດູຂ້າມຜ່ານ
 ເປັນໄລຍະຂ້າມຜ່ານແຕ່ລະດູຝົນຫາລະດູແລ້ງ ຫ ແລ້ງຫາຝົນ
 ໄລຍະຂ້າມຜ່ານແຕ່ລະດູຝົນຫາລະດູແລ້ງ (ລະດູໜາວຫາລະດູຝົນ) ແມ່ນ
ເດອນຕຸລາໄລຍະຕົັ້ນ ຫາ ກາງເດອນ ເຊິງື່ ເປັນໄລຍະຝົນເລີື່ມອ່ອນກໍາລັງລົງ ແລະ ເຊົາຕົກ ສະພາບອາກາດ
ເລີື່ມມີການປ່ຽນແປງ, ອຸນນະພູມຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ບາງຄັັ້ງຄາວມີຝົນຕົກລັກສະນະຝົນຟ້າຄະນອງ ແລະ
ບາງຄັັ້ງ ມີລົມພັດມາທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜອ ເຮັດໃຫ້ອາກາດໜາວເຢັນລົງ ເຊິງື່
ບາງປີໄດ້ແກ່ຍາວຮອດເດອນພະຈິກ
 ໄລຍະຂ້າມຜ່ານແຕ່ລະດູແລ້ງຫາລະດູຝົນ (ໜາວຫາຮ້ອນ) ແມ່ນເດອນ
ມີນາ ຫາ ເມສາ (ເດອນສາມຫາເດອນສີື່) ປະມານສອງເດອນ ເຊິງື່ ໄລຍະນີັ້ ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນສູງຂອງ
ອາກາດໜາວໄດ້ອ່ອນກໍາລັງລົງເປັນສ່ວນຫາຍ ແລະ ລະດູໜາວເລີື່ມສິັ້ນສຸດລົງ
 ບາງຄັັ້ງຄາວຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດຫາກເພີື່ມຄວາມແຮງຂັ້ນສູງ
ແລະ
ແຜ່ອິດທິພົນມາປົກຄຸມປະເທດລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສະພາບອາກາດຜັນແປຢ່າງໄວວາ, ມີຝົນຕົກຟ້າ
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ຄະນອງ ແລະ ພາຍຸລົມແຮງຢູ່ໃນແນວປະທະກັນ ລະຫວ່າງອາກາດຮ້ອນ ແລະ ອາກາດໜາວ. ສ່ວນຫາຍມັກ
ຈະເກີດຂັ້ນໃນທົື່ງພຽງທາງພາກກາງ, ບາງປີມີໝາກເຫັບໜ່ວຍໃຫຍ່ຕົກເປັນປະຫວັດການ. ບາງປີແນວປະ
ທະລະຫວ່າງອາກາດຮ້ອນ ແລະ ໜາວ ໄດ້ແຜ່ລາມລົງຮອດພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຕາເວັນ
ອອກ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ມີໝາກເຫັບໜ່ວຍໃຫຍ່ຕົກໃນຂົງເຂດປາກເຊ, ປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ
 ອຸນຫະພູມໄລຍະສອງເດອນນີັ້ ແມ່ນສູງກວ່າທຸກໆເດອນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເດອນເມສາ, ທົື່ວທຸກພາກອາກາດຮ້ອນອົບເອົັ້າປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ບາງປີຢູ່ພາກເໜອ (ຫວງພະ
ບາງ) ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂັ້ນຮອດ 44oC (ສະຖິຕິຂໍັ້ມູນໃນໄລຍະ 1930-1939), ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະ
ເຂດ ກໍຂັ້ນຮອດ 40-41oC ເຊັື່ນດຽວກັນ
 ລົມພະຍຸ ຟ້າຄະນອງເກີດຂັ້ນໃນຕົັ້ນລະດູຮ້ອນ ໄດ້ກໍື່ຄວາມເສຍຫາຍເກອບ
ບໍື່ເວັັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກກາງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ຜົນກະທົບຫາຍກວ່າເຂດອື່ນໆ
 ທັງໝົດທີື່ໄດ້ສະເໜີມານັັ້ນ ແມ່ນລັກສະນະລວມທີື່ເປັນສາເຫດພັ້ນຖານ
ຂອງສະພາບອາກາດໃນປະເທດເຮົາ ແຕ່ຖ້າອີງໃສ່ຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນແລ້ວ ມັນຍັງມີ
ລັກສະນະເອກະລັກຂອງມັນ ເຊິື່ງຍັງມີສາເຫດອື່ນອີກຫາຍຢ່າງ ອີງໃສ່ການວິໄຈສັງເກດບັນດາຂໍັ້ມູນທີື່ເກັບ
ກໍາມາໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນຍາວນານຂອງວິຊາການກົມອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດ
ຖ້າຢາກເກັບກໍາສະພາບອາກາດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນໄດ້ດີ ຕ້ອງໄດ້ວິໄຈຂໍັ້ມູນຂອງແຕ່ລະ
ປັດໃຈອາກາດຕ່າງໆ ດັື່ງທີື່ໄດ້ສະເໜີໃນທິດສະດີ ເຊັື່ນ: ອຸນຫະພູມ, ແສງແດດ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຝົນ, ອາຍລະ
ເຫີຍ, ລົມ ເປັນຕົັ້ນ

2.3

ລົມ (Wind)

ລົມແມ່ນອາກາດເຄື່ອນທີື່ໄດ້ ເປັນປະກົດການທີື່ສົື່ງຜົນສະທ້ອນ ຕໍື່ຂະບວນການທາງອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢ່າງຫວງຫາຍ ນອກນີັ້ ລົມຍັງມີອິດທິພນ
ົ ຕໍື່ການລະເຫີຍໂດຍການພັດພາເອົາ
ອາຍນໍັ້າທີື່ລະເຫີຍອອກໄປໃຫ້ພົັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃນບໍລິເວນນັັ້ນ ສະນັັ້ນ, ການລະເຫີຍ ຈື່ງ
ເກີດຂັ້ນໄດ້ຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ ລົມຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ການເກີດຝົນ ໂດຍການພັດພາເອົາອາກາດ
ຊຸ່ມເຂົັ້າໄປໃນພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກ
ລົມພາຍຸ ໝາຍເຖິງລົມປັື່ນປ່ວນ ເຊິື່ງເກີດຂັ້ນໃນທັນທີທັນໃດ, ມີການພັດພາຢ່າງແຮງ ຖ້າຫາກ
ເກີດໃນແຖບຮ້ອນ ກໍື່ມັກຈະເກີດຈາກຄວາມກົດອາກາດຕໍື່າທີື່ເກີດຂັ້ນໃນທັນທີທັນໃດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຈາກ
ບໍລິເວນຮອບໆ ເຊິື່ງມີຄວາມກົດອາກາດສູງກວ່າ ພັດເຂົັ້າມາແທນທີື່ ລັກສະນະຂອງລົມພາຍຸ ອາດແບ່ງອອກ
ເປັນ 3 ຊະນິດຄ:
 ລົມພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ (Thunderstorm)
 ລົມພາຍຸໝູນ (Cyclone)
 ລົມພາຍຸ ແອນຕີັ້ໄຊໂຄຣນ (Anticyclone)
2.3.1 ລົມພາຍຸ ຝົນຟ້າຄະນອງ (Thunderstorm)
ເປັນລົມພາຍຸທີື່ບໍື່ຄ່ອຍຮ້າຍແຮງປານໃດ, ເກີດຂັ້ນເປັນບໍລິເວນທີື່ແຄບໆ ແລະ ເກີດໃນ
ເວລາອັນສັັ້ນ ແລ້ວກໍື່ສະລາຍຕົວໄປໃນທີື່ສຸດ ໃນຂະນະທີື່ເກີດລົມພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ ມັກຈະມີຝົນຕົກ ມີ
ພາຍຸພັດພາເປັນບາງໄລຍະໆ ແລະ ມີຟ້າຮ້ອງ, ແຕ່ກໍາລັງແຮງຂອງລົມທີື່ພັດບໍື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ປານໃດ, ລົມພາຍຸຊະນິດນີັ້ ເກີດຂັ້ນໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ສ່ວນຫາຍມັກຈະເກີດຂັ້ນໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ເຂດ
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ຮ້ອນຫາຍກວ່າເຂດອົບອຸ່ນ ລົມຊະນິດນີັ້ເກີດຂັ້ນໃນແຖບພູເຂົາ ແລະ ທີື່ຮາບສູງ ແຕ່ບໍື່ຄ່ອຍມັກເກີດໃນ
ທະເລ
ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ
ຖ້າບໍລິເວນໃດມີອຸນຫະພູມຂອງອາກາດສູງ ແລະ ຄວາມກົດອາກາດຕໍື່າເກີດຂັ້ນຢ່າງ
ກະທັນຫັນ ແລະ ອາກາດຮ້ອນຂະຫຍາຍຕົວຂັ້ນຢ່າງໄວວາ ອາກາດທີື່ເຢັນກວ່າຈາກທີື່ອື່ນ ຈະເຂົັ້າມາແທນທີື່
ເຮັດໃຫ້ເກີດລົມແຮງ, ສ່ວນອາກາດທີື່ລອຍສູງຂນ
ັ້ ໄປນັັ້ນ ຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມ
ຫຼຸດລົງ ອາຍນໍັ້າທີື່ມີຫາຍຢູ່ໃນອາກາດ ຈະກັື່ນຕົວເປັນເຝັ້ອຝົນ ແລະ ຕົກລົງມາເປັນຝົນ ຫ ບາງທີ ຖ້າ
ອຸນຫະພູມຕໍື່າລົງຫາຍ ຈົນລະອອງນໍັ້າກາຍເປັນກ້ອນນໍັ້າແຂງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນໝາກເຫັບຕົກລົງມາ
ໃນຂະນະທີື່ຝົນຕົກ ຈະມີລົມພັດມາເປັນໄລຍະໆ ແລະ ມີຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າແມບ ຫ ຟ້າຜ່າ
2.3.2 ລົມພາຍຸໝນ
ູ (Cyclone)
ເປັນພາຍຸທີື່ເກີດຂັ້ນໃນບໍລິເວນກວ້າງ ຮອບສູນກາງຂອງຄວາມກົດອາກາດຕໍື່າ ເຊິື່ງມີຊື່
ຮຽກຕ່າງກັນຕາມທ້ອງຖິື່ນ ເຊັື່ນ: ພາຍຸທີື່ເກີດຂັ້ນໃນແຖບມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຮຽກວ່າ: ລົມໄຊໂຄຣນ
(Cyclone), ຖ້າເກີດໃນບໍລິເວນເກາະຟີລິບປິນ ຮຽກວ່າ: ລົມບາກຽວ (Baguio), ຖ້າເກີດຂັ້ນໃນ ແຖບ
ທະເລຈີນ ຮຽກວ່າ: ລົມໃຕ້ຝຸ່ນ (Typhoon), ຖ້າເກີດຂັ້ນໃນໝູ່ເກາະອິນເດຍ ຮຽກວ່າ: ລົມຮຸຍລີເຄນ
(Hurricane), ຖ້າເກີດໃນອາເມລິກາ ຮຽກວ່າ: ລົມທໍນາໂດ (Tornado), ເປັນລົມທີື່ມີລັກສະນະຮຸນ
ແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິເວນເສັັ້ນສູນສູດຂອງລົມ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍື່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ,ຖ້າ
ລົມພາຍຸໝູນເກີດຂັ້ນໃນທະເລ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍັ້າທະເລລອຍຂັ້ນເທິງອາກາດເປັນລໍາສູງ ຮຽກວ່າ: Water
spout, ຖ້າເກີດໃນແຖບທະເລຊາຍ ຈະພັດດູດເອົາຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ຊາຍລອຍຂັ້ນເປັນລໍາສູງ
ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ເກີດພາຍຸໝູນ
ໃນເຂດຮ້ອນໃກ້ທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ມີບໍລິເວນໜື່ງທີື່ມີຄວາມກົດຂອງອາກາດ
ຕໍື່າກວ່າບໍລເິ ວນໃກ້ຄຽງຮອບດ້ານ, ຂະນະນັັ້ນ ຈະເກີດມວນສານອາກາດຮ້ອນ ເຄື່ອນຂັ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຢ່າງ
ໄວວາ ຈື່ງເກີດລົມພັດຈາກທີື່ມີຄວາມກົດອາກາດສູງຮອບດ້ານ ເຂົັ້າສູ່ສູນກາງຂອງຄວາມກົດອາກາດຕໍື່ານີັ້ ຈະ
ເຄື່ອນທີື່ໄປ ເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບຄວາມກົດອາກາດຕໍື່າເຄື່ອນທີື່ ເພາະວ່າສູນກາງຂອງຄວາມກົດອາກາດຕໍື່ານີັ້ ຈະ
ເຄື່ອນທີື່ໄປເປັນແນວໜື່ງໃນອາກາດ ລົມທີື່ເກີດຂັ້ນໃນລະບົບນີັ້ ຈະເປັນລົມແຮງ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງ

2.4

ນໍາັ້ ຝົນ

ນໍັ້າຝົນ ແມ່ນນໍັ້າຈາກອາກາດ ຫ ນໍັ້າຈາກຟ້າ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງອາຍນໍັ້າທີື່ມີຢູ່ໃນບັນຍາກາດ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຢັນ ແລະ ກັື່ນຕົວລວມກັນມີຂະໜາດໃຫ່ຍຂັ້ນ ມີນໍັ້າໜັກຫາຍຂັ້ນ ຈົນບໍື່ສາມາດລອຍຕົວຢູ່ໃນບັນຍາ
ກາດ ແລະ ຕົກລົງມາສູ່ພັ້ນດິນ. ນໍັ້າຈາກອາກາດດັື່ງກ່າວ ຕົກລົງມາສູ່ພັ້ນດິນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທັງແຫວ ແລະ
ແຂງ ເຊັື່ນ: ນໍັ້າຝົນ, ໝາກເຫັບ ແລະ ຫິມະ
2.4.1 ສາເຫດສໍາຄັນທີກ
ື່ ໃໍື່ ຫ້ເກີດການລວມຕົວກັນຂອງນໍາັ້ ໃນອາກາດ
1) ການຕໍາກັນຂອງກ້ອນເມກ
ລະອອງນໍັ້າທີື່ມີໃນບັນຍາກາດ ມີຂະໜາດຕ່າງກັນ, ເມື່ອໃນອາກາດມີການປັື່ນ
ປ່ວນ ລະອອງນໍັ້ານ້ອຍໆຈະແລ່ນເຂົັ້າຫາກັນ ແລະ ລວມຕົວກັນເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນ. ລະອອງນໍັ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ແລ່ນເຂົັ້າຫາກັນດ້ວຍອັດຕາຄວາມໄວຕ່າງກັນ, ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນກ້ອນລະ
ອອງໃຫ່ຍຂັ້ນເປັນຝົນຕົກລົງມາ
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2) ຟ້າເຫັ້ອມ
ຟ້າເຫັ້ອມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄຟຟ້າບວກ ແລະ ລົບຂັ້ນໃນລະອອງນໍັ້າດັື່ງກ່າວ ແລະ
ດູດກັນເປັນກ້ອນໃຫຍ່ຂັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ອົກຊີເຈນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນໃນອາກາດ ລວມກັນ
ເປັນອົກຊິດນີຕັດ ແລະ ດີອົກຊິດໄນໂຕຣເຈນ ເຊິື່ງເປັນທາດທີື່ເປີດນໍັ້າໄດ້ດີ ຈື່ງເປັນຕົວນີວເຄຣຍ ໃຫ້ອາຍນໍັ້າ
ເກາະກັນເປັນລະອອງນໍັ້າ ແລະ ລວມກັນເປັນເມັດຝົນໄດ້ງ່າຍຂັ້ນ
3) ຫິມະ
ໂດຍປົກກະຕິ ໃນລະດັບທີື່ສູງຫາຍຈະມີອຸນຫະພູມຕໍື່າກວ່າ 0oC ມັກຈະມີຫິມະ
ຂະໜາດນ້ອຍໆປົນຢູ່ກັບລະອອງນໍັ້າ ແລະ ດູດອາຍນໍັ້າ, ລະອອງນໍັ້າໃຫ້ມາລວມກັນເປັນກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່
ໄດ້ໄວທີື່ສຸດ ແລະ ຕົກລົງມາໃນຮູບຂອງຫິມະ, ແຕ່ພໍຕົກລົງມາໃນລະດັບຕໍື່າລົງມາ ເຮັດໃຫ້ມັນພົບກັບ
ອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນ ຈະກາຍເປັນນໍັ້າຝົນຕົກລົງມາ
2.4.2 ການວັດແທກປະລິມານນໍາັ້ ຝົນ
ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍັ້າຝົນເປັນນໍັ້າຈາກອາກາດ ທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດ ສະນັັ້ນ, ເຄື່ອງມທີື່ຈະ
ນໍາມາວັດແທກ ຕ້ອງເປັນເຄື່ອງມທີື່ມີຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ໃນຂະນະທີື່ຝົນຕົກ ຖ້າເຮົານໍາພາຊະນະ
ນະຮູບຊົງກະບອກທີື່ມີຄວາມສະໝໍື່າສະເໝີກັນ ໄປວາງໄວ້ທີື່ເດີື່ນເພື່ອຮັບເອົານໍັ້າຝົນ, ເຮົາກໍຈະໄດ້ນໍັ້າຝົນ
ເປັນຄວາມເລິກຂອງນໍັ້າ ເນື່ອງຈາກການປັື່ນປ່ວນຂອງກະແສລົມ ແລະ ການຟົັ້ງຂອງເມັດຝົນ ທີື່ກະທົບກັບ
ຂອບຂອງພາຊະນະທີື່ຈະເປັນຜິດດ່ຽງກັນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ເພື່ອຈໍານໍາຜົນຂອງການວັດແທກຄວາມເລິກຂອງນໍັ້າຝົນ
ມາປຽບທຽບກັນໄດ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກທີື່ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ວັດສະດຸທີື່ເປັນຊະນິດດຽວກັນ
2.4.3 ເຄອ
ື່ ງມວັດແທກນໍາັ້ ຝົນ
1) ເຄື່ອງວັດແທກແບບ Non recording gage
ເຄື່ອງມວັດແທກຊະນິດນີັ້
ບໍື່ສາມາດຈະບັນທກປະລິມານນໍັ້າຝົນໄດ້ຕະຫອດ
ເວລາ, ພຽງແຕ່ວັດແທກປະລິມານນໍັ້າຝົນລວມໃນການອ່ານແຕ່ລະຄັັ້ງເທົື່ານັັ້ນ. ເຄື່ອງມປະເພດນີັ້ ມີຫາຍ
ຊະນິດດ້ວຍກັນ ແຕ່ທີື່ນິຍົມກັນແມ່ນດັື່ງສະແດງໄວ້ຢູ່ຮູບຂ້າງລຸ່ມ

ຮູບທີ 1 ສະແດງເຄອ
ື່ ງວັດແທກນໍາັ້ ຝົນແບບ standard 8 inch rain gage
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2) ເຄື່ອງມວັດແທກແບບ Recording gage
ເຄື່ອງມວັດແທກນໍັ້າຝົນແບບນີັ້ ຈະບໍື່ສາມາດຄໍານວນຫາຄວາມເຂັັ້ມ ແລະ ຊ່ວງ
ເວລາຂອງຝົນທີື່ຝົນຕົກໄດ້. ຄວາມເລິກຂອງນໍັ້າຝົນທີື່ຕົກ ຈະຖກບັນທກລົງໃນເຈ້ຍກຣາຟ ເຊິື່ງແຕ່ລະແຜ່ນ
ຈະແບ່ງເວລາອອກເປັນ 24 ຊົວ
ື່ ໂມງ ສໍາລັບການເກັບ ແລະ ປ່ຽນເຈ້ຍກຣາຝິກທຸກໆວັນ, ເຄື່ອງມວັດແທກ
ປະລິມານນໍັ້າຝົນແບບອັດຕະໂນມັດ ທີື່ນິຍົມໃຊ້ມີຢູ່ 3 ຊະນິດ ຄ: ແບບຖັງກະດົກ, ແບບຊັື່ງນໍັ້າໜັກ ແລະ
ແບບຫຸ່ນລອຍ
2.4.4 ປະລິມານນໍາັ້ ຝົນສະເລ່ຍ
ເນື່ອງຈາກການກະຈາຍຂອງປະລິມານນໍັ້າຝົນ ໃນເນັ້ອທີື່ໃດໜື່ງມີຄ່າບໍື່ເທົື່າກັນ, ຖ້າຈະ
ເອົາຂໍມ
ັ້ ູນຂອງສະຖານີໃດໜື່ງມານໍາໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ ສະນັັ້ນ, ຈື່ງໄດ້ມີການຊອກຫາຄ່າຕົວ
ແທນຂອງປະລິມານນໍັ້າຝົນທັງໝົດ, ເນັ້ອທີື່ຮັບນໍັ້ານັັ້ນກໍື່ແມ່ນຂໍັ້ມູນ ຂອງຂອບເຂດສະຖານີທັງໝົດ ຄ່າສະ
ເລ່ຍທີື່ໄດ້ມາ ຈະຖກຕ້ອງພຽງໃດນັັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນກັບການຈັດວາງສະຖານີວັດແທກນໍັ້າຝົນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ເນັ້ອທີື່ນັັ້ນ
1) ການຫາຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະມານນໍັ້າຝົນທາງຄະນິດສາດ
ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມູນນໍັ້າຝົນຂອງເນັ້ອທີື່ ທີື່ຕ້ອງການສກສາ ສາມາດລວມກັນ
ແລ້ວຫານໃຫ້ຈໍານວນສະຖານີທັງໝົດ ທີື່ນອນໃນເນັ້ອທີື່ ວີທີດັື່ງກ່າວ ແມ່ນໃຊ້ໃນຂອບເຂດທີື່ຮາບພຽງດີ
ເທົື່ານັັ້ນ
ສົມຜົນ:
P ແມ່ນ ປະລິມານນໍັ້າຝົນຂອງສະຖານີ (mm)
n ແມ່ນ ຈໍານວນສະຖານີ
ແມ່ນ ປະລິມານນໍັ້າຝົນສະເລ່ຍ (mm)
ຕົວຢ່າງ: ຈົື່ງຊອກຫາປະລິມານນໍັ້າຝົນສະເລ່ຍ ຂອງເນັ້ອດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
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ອີງຕາມສົມຜົນ P 


P

2.5

1 n
 Pi ແທນຄ່າໃສ່ສູດໄດ້:
n i 1

1
28  37  68  75  114  126  74.66mm
6

ການລະເຫີຍ

ໃນບໍລິເວນຜີວນໍັ້າກັບບັນຍາກາດນັັ້ນ ຈະມີການແລກປ່ຽນໂມເລກຸນຂອງນໍັ້າຕະຫອດເວລາ ເຊິື່ງ
ໂມເລກຸນຂອງນໍັ້າ ມີທັງຫຼຸດອອກຈາກຜີວນໍັ້າໄປສູ່ບັນຍາກາດ ແລະ ຈາກບັນຍາກາດກັບຄນສູ່ຜີວນໍັ້າອີກ.
ຄວາມໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອຸທົກວິທະຍານັັ້ນ ການລະເຫີຍ ໝາຍເຖິງອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານ
ອາຍນໍັ້າ ຫ ໂມລະກຸນຂອງນໍັ້າສູງສຸດ ໄປສູ່ບັນຍາກາດນັັ້ນເອງ. ໂດຍທົື່ວໆໄປແລ້ວ ຖ້າຫາກນໍັ້າ 1g ຈະລະ
ເຫີຍໄປສູ່ບັນຍາກາດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງ 600 Cal ຖ້າຫາກວ່າ ອຸນຫະພູມຂອງນໍັ້າຖກຮັກສາໃຫ້
ຄົງທີື່ຕະຫອດເວລາແລ້ວ ຄວາມຮ້ອນຈໍານວນຫາຍ ທີື່ຈະໃຊ້ໃນການລະເຫີຍນັັ້ນ ຈະມາຈາກລັງສີຂອງດວງ
ຕາເວັນ ຫ ຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດຊັັ້ນເທິງ ຫ ຄວາມຮ້ອນຈາກຄວາມຮ້ອນທີື່ສະສົມໄວ້ໃນດິນ
2.5.1 ປັດໃຈທີຄ
ື່ ວບຄຸມການລະເຫີຍ
1) ປັດໃຈທີື່ກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມ ຫ ສະພາບດິນຝ້ອາກາດ (Meteorological
Factors)
ອັດຕາການລະເຫີຍຂອງນໍັ້າ ຂັ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈທີື່ສໍາຄັນ 2 ຢ່າງດ້ວຍກັນ ຄ: ເນອ
ື່ ງ
ຈາກການລະເຫີຍຂອງນໍັ້າ ເປັນຂະບວນການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ສະນັັ້ນ, ຈະເຫັນວ່າ ລັງສີຂອງດວງຕາເວັນ
(Solar riation) ເປັນປັດໃຈທີື່ສໍາຄັນ ຫ ມີອິດທິພົນຫາຍທີື່ສຸດ ຕໍື່ຂະບວນການລະເຫີຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ຍັງພົບວ່າ ອັດຕາການລະເຫີຍຍັງຂັ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈອື່ນໆທີື່ສໍາຄັນ ຄ: ຄວາມໄວຂອງລົມ, ອຸນຫະພູມຂອງ
ອາກາດ, ຄວາມດັນອາຍນໍັ້າ ແລະ ອາກາດ, ຂັ້ນກັບຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດອີກດ້ວຍ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ລັງສີຂອງດວງຕາເວັນ ເປັນປັດໃຈທີື່ສໍາຄັນ ດັື່ງນັັ້ນ, ການລະເຫີຍຈະປ່ຽນແປງກັບເສັັ້ນຂະໜານຂອງລະດູ
ການ (Latitude), ເວລາຂອງວັນ ແລະ ສະພາບຂອງທ້ອງຟ້າ
2) ປັດໃຈທີື່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຜີວທີື່ມີການລະເຫີຍ (Nature of
Evaporating Surface)
ຜີວໜ້າຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບນໍັ້າຝົນໂດຍກົງ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າ, ເຮອນຊານ, ໜ້າທາງ ຈະເປັນ
ຜີວທີື່ມີການລະເຫີຍ ຈະມີໂອກາດເກີດຂັ້ນເຕັມທີື່, ເນື່ອງຈາກວ່າ ອັດຕາການລະເຫີຍໃນລະຫວ່າງເວລາທີື່
ຝົນກໍາລັງຕົກນັັ້ນໜ້ອຍຫາຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈໍານວນນໍັ້າຝົນທີື່ລະເຫີຍກັບຄນສູ່ບັນຍາກາດ ດ້ວຍລັກສະນະການ
ເຊັື່ນນີັ້ ຈະມີຈໍານວນຈໍາກັດ ຄ: ບໍື່ເກີນຈໍານວນນໍັ້າຝົນທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ຜີວດິນດັື່ງກ່າວອີື່ມຕົວ, ເຖິງວ່າການລະ
ເຫີຍ ພິຈາລະນາເປັນປີ ແຕ່ກໍື່ຍາກທີື່ຈະພິຈາລະນາການລະເຫີຍແຍກອອກຈາກການລະເຫີຍລວມ ຂອງການ
ຄາຍນໍັ້າໃນທໍາມະຊາດ
3) ສິື່ງທີື່ມີອິດທິພົນຕໍື່ການລະເຫີຍ
 ການແຜ່ລັງສີຈາກດວງຕາເວັນ
 ຄວາມດັນຂອງອາຍນໍັ້າ
 ອຸນຫະພູມ
 ລົມ
 ດິນ
 ພດປົກຄຸມ
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 ຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດ ແລະ ອື່ນໆ
2.5.2 ການຄິດໄລ່ຫາຄ່າລະເຫີຍ
1) ການໃຊ້ຖາດເພື່ອວັດແທກການລະເຫີຍ (Pan Evaporation)
ໃນປະຈຸບັນນີັ້ ຖາດໄດ້ຖກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງວັດແທກການລະເຫີຍຢ່າງແຜ່ຫາຍ
ແລະ ໄດ້ຖກປະຍຸກໃຊ້ເຂົັ້າໃນການອອກແບບ, ດໍາເນີນວຽກງານທາງດ້ານອຸທົກກະສາດມາຍາວນານ ພໍ
ສົມຄວນ ໃນການໃຊ້ຖາດວັດແທກຫາຄ່າລະເຫີຍການລະເຫີຍ ເພິື່ນໄດ້ຈັດວາງທາດໄວ້ 3 ແບບດ້ວຍກັນ ຄ:
 ແບບຝັງດິນ
 ແບບລອຍນໍັ້າ
 ແບບວາງໄວ້ເທິງດິນ
2) ແບບຝັງດິນ
ວິທີນີັ້ ເປັນວິທີທີື່ພະຍາຍາມຈໍາກັດບໍື່ໃຫ້ມີການແຜ່ລັງສີຈາກດວງຕາເວັນ ລົງໃສ່
ທາງຂ້າງຂອງຖາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງບັນຍາກາດກັບຕົວຖາດ ແຕ່ວິທີນີັ້ ມັກມີບັນຫາ
ເຊັື່ນ: ສັງເກດຍາກເວລາຖາດຮົື່ວຊມ, ມັກມີໃບໄມ້ ຫ ຂີັ້ເຫຍັ້ອຕົກລົງໄປໃນຖາດ, ການຕິດຕັັ້ງ ແລະ ທໍາ
ຄວາມສະອາດກໍື່ຍາກ ພ້ອມນີັ້ ຄວາມສູງຂອງພດທີື່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງມີຜົນຕໍື່ການລະເຫີຍ
3) ແບບລອຍນໍັ້າ
ການວາງຖາດໄວ້ແບບລອຍນໍັ້າ ແມ່ນການນໍາຖາດໄປລອຍໃນອ່າງເກັບນໍັ້າທີື່ຕ້ອງ
ການວັດແທກ ເຊິງື່ ຄ່າທີື່ໄດ້ມາ ໃກ້ຄຽງກັບການລະເຫີຍທີື່ເກີດຂັ້ນຈິງ ເປັນວິທີສາມາດໃຫ້ຄ່າຖກຕ້ອງກ່ວາ
ການວາງໄວ້ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໃນດິນ. ແຕ່ວິທີນີັ້ ມັກມີຈຸດອ່ອນ ເພາະເຮົາວາງໄວ້ໜ້ານໍັ້າໂດຍກົງ ເມື່ອມີລົມ
ແຮງ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍັ້າໃນອ່າງເຟອດເຂົັ້າມາໃນຖາດ ຫ ນໍັ້າຢູ່ໃນຖາດເຟອດອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ຜົນການວັດແທກ
ບໍື່ຊັດເຈນ ນອກນີັ້ ການຈັດຕັັ້ງກໍໃຊ້ລາຄາແພງ ສະນັັ້ນ ຈື່ງບໍື່ຄ່ອຍນິຍົມໃຊ້ວິທີດັື່ງກ່າວ
4) ແບບວາງຖາດໄວ້ເທິງໜ້າດິນ
ແມ່ນວິທີ ທີື່ມັກນໍາໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫາຍ, ງ່າຍໃນການຕິດຕັັ້ງ, ລາຄາຖກ, ສະດວກ
ໃນການບົວລະບັດ. ຖາດດັື່ງກ່າວມີເສັັ້ນຜ່າໃຈກາງ 122 Cm, ສູງ 25.40 Cm ວາງໄວ້ເທິງໂຄງຕໍື່າໆ ແຕ່
ຕ້ອງໃຫ້ລົມສາມາດລອດຜ່ານໄດ້ ຕົວທາດເຄອບດ້ວຍສັງກະສີ, ບໍື່ທາສີ ຄວາມສູງຂອງນໍັ້າຢູ່ໃນຖາດ 20
Cm ແລະ ບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ 18 Cm. ຈຸດອ່ອນຂອງວິທີນີັ້ ແມ່ນໃຫ້ຄ່າການລະເຫີຍສູງຫາຍ ເພາະທາງດ້ານຂ້າງ
ຂອງຖາດ ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງຈາກລັງສີຂອງດວງຕາເວັນ ຈື່ງມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ
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ຮູບທີ 2 ສະແດງຖາດວັດແທກການລະເຫີຍ
2.5.3

ສໍາປະສິດຂອງຖາດ (Pan Coefficient)
ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຄ່າການລະເຫີຍຈິງໃນອ່ງເກັບນໍັ້າ ຕໍື່ການລະເຫີຍອາຍໃນຖາດ ມີ
ຄ່ານ້ອຍກວ່າ 1 ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ ສໍາປະສິດມີຄ່າ ກໍື່ຕໍື່ເມື່ອອ່າງເກັບນໍັ້າທີື່ທໍາການທົດລອງ
ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເລິກຫາຍ ສໍາລັບອ່າງເກັບນໍັ້າ ຫ ທະເລສາບຂະໜາດນ້ອຍ ຄ່າສໍາປະສິດຈະມີປະມານ
0.70-0.75
ສົມຜົນ
Ep ແມ່ນຄ່າການລະເຫີຍທີື່ວັດແທກໄດ້ຈາກຖາດ (mm/day)
Kp ແມ່ນສໍາປະສິດຂອງຖາດ
E ແມ່ນການລະເຫີຍ (mm/day)
ຕົວຢ່າງ 1: ອ່າງເກັບນໍັ້າແຫ່ງໜື່ງມີເນັ້ອທີື່ໜ້ານໍັ້າ 50 Km2 ຄ່າຂອງການລະເຫີຍທີື່
ວັດແທກໄດ້ຈາກຖາດແມ່ນ 5 mm/day ຈົື່ງຄິດໄລ່ຫາການລະເຫີຍ ແລະ ປະລິມານນໍັ້າທີື່ສູນເສຍຍ້ອນ
ການລະເຫີຍ ຮູ້ວ່າ: ສໍາປະສິດຂອງຖາດແມ່ນ 0.70
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ບົດແກ້:
ຮູ້ວ່າ:
Ep= 5 mm/day
Kp = 0.70
E = 50 Km2 = 50,000,000 m2 = 50x 106 m2
ຕົວຢ່າງ 2: ຈົື່ງຄິດໄລ່ຫາອັດຕາການລະເຫີຍທີື່ເກີດຂັ້ນຕາມຄອງເໝອງແຫ່ງໜື່ງ ຍາວ
1,000 m ຄອງເໝອງດັື່ງກ່າວເປັນຮູບຄາງໝູ ທີື່ມີຄວາມກວ້າງຂອງພັ້ນເທົື່າກັບ 1.5 m ຄວາມເລິກຂອງນໍັ້າ
ໃນຄອງເທົື່າ 2 m ສະຫົບທາງດ້ານຂ້າງເທົື່າກັບ 1.5 ຄວາມສູງປອດໄພຂອງຄອງເໝອງເທົື່າກັບ 0.3 m
ຄ່າການລະເຫີຍ Ep = 2.5 mm/day ແລະ ສໍາປະສິດຂອງຖາດ kp = 0.75

ບົດແກ້
b= 1.5 m
m= 1.5
L= 1,000 m
ອີງຕາມສົມຜົນ
ຊອກຫາ E
ຊອກຫາ A ແມ່ນເນັ້ອທີື່ໜ້ານໍັ້າ ຍ້ອນວ່າອາຍນໍັ້າທີື່ລະເຫີຍຈະຂັ້ນຢູ່ທ້ອງຟ້າ
A=BxL
ຊອກຫາ B
B= (b+ 2mh) = (1.5+2x1.5x1.5) = 6 m
ສະນັັ້ນ
A =6 x 1000 = 6,000 m2
ປະລິມານການລະເຫີຍທີື່ເກີດຂັ້ນ:
Qe=AxE = 6,000x1.875x10-3
Qe=11.25 m3/day
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2.6

ການຊມ

ການຊມ ໝາຍເຖິງການທີື່ນໍັ້າໄຫຜ່ານໜ້າດິນລົງໄປຍັງຊັັ້ນດິນຂ້າງລຸ່ມ ການຊມຈະໃຊ້ເວລາດົນ
ນານ ຍ້ອນວ່າ ຊ່ອງຫ່ວາງລະຫ່ວາງເມັດດິນນ້ອຍຫາຍ ນໍັ້າສາມາດໄຫຊມລົງໄປໃນດິນ ກໍຍ້ອນແຮງດງດູດ
ຂອງໜ່ວຍໂລກ ນໍັ້າຈະໄຫຊມລົງໄປເລັ້ອຍໆຈົນເຖິງຊັັ້ນນໍັ້າໃຕ້ດິນ
2.6.1 ຂະບວນການຊມ
ເມື່ອນໍັ້າເລີື່ມໄຫຊມໄປໃນດິນແຮງຖ່ວງດງຂອງໂລກ ກໍື່ຈະເຮັດໃຫ້ນໍັ້າໄຫເຄື່ອນຕົວລົງ
ໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງຊ້າງໆ ເຊິງື່ ຈະສົງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຊມຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຊຸ່ມຕາມ
ລະດັບຂອງຊັັ້ນດິນທີື່ນໍັ້າຊມຜ່ານຕາມ 4 ພາກສ່ວນ ຄ:
1) ຊັັ້ນດິນອີື່ມຕົວ
ແມ່ນຊັັ້ນດິນທີື່ຢູ່ເທິງສຸດ ໃນກໍລະນີການຊມທີື່ເກີດຈາກນໍັ້າໜອງ ພຽງແຕ່ເລິກລົງ
ຈາກໜ້າດິນປະມານ 23 mm ມັນກໍື່ຈະອີື່ມນໍັ້າໂດຍທັນທີ ຖ້າເປັນຝົນຕົກຈະອາໄສເວລາກ່ອນທີື່ດິນຊັັ້ນເທິງ
ຈະອີື່ມນໍັ້າ ແຕ່ຕ້ອງຂັ້ນກັບອັດຕາການຕົກລົງຂອງຝົນນໍາອີກ
2) ຊັັ້ນປ່ຽນແປງ (Transition Zone)
ຊັັ້ນນີີັ້ເປັນຊັັ້ນທີື່ຄວາມຊຸ່ມເລີື່ມສະສົມຫາຍຂັ້ນ ໃກ້ຈະອີື່ມຕົວ ເນື່ອງຈາກຈະໄດ້
ຮັບຈາກຊັັ້ນດິນທີື່ອີື່ມຕົວ
3) ຊັັ້ນສົື່ງຜ່ານ (Transmission Zone)
ຊັັ້ນນີັ້ເປັນຊັັ້ນທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍທີື່ສຸດ
4) ຊັັ້ນເລີື່ມປຽກ (Wetting Zone)
ຊັັ້ນນີຄ
ັ້ ວາມຊຸ່ມຈະເພີມ
ື່ ຂັ້ນຈາກເດີມ ແຕ່ກໍື່ຂັ້ນກັບຄວາມຊຸ່ມໃນເວລາເລີື່ມຕົັ້ນ
ແລະ ລັກສະນະຂອງເມັດດິນ
2.6.2 ຊະນິດຂອງການຊມ
ຊະນິດຂອງການຊມ ເກີດຈາກວິທີການໃຫ້ນໍັ້າ 2 ວິທີ ຄ:
 ການຊມທີື່ເກີດຈາກຝົກຕົກ (Rain Infiltration)
 ການຊມທີື່ມີນໍັ້າຂັງຢູ່ເທິງຜິວດິນ (Pond Infiltration)
2.6.3 ສິງື່ ທີມ
ື່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕໍກ
ື່ ານຊມ
1) ຜິວໜ້າດິນ
ການຊມຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ກໍື່ຕໍື່ເມອ
ື່ ນໍັ້າສາມາດຈະໄຫຜ່ານຜີວດິນລົງໄປໄດ້ ສະນັັ້ນ
ຜີວໜ້າດິນ ຈະເປັນການທີື່ສໍາຄັນໃນການກໍານົດອັດຕາການຊມ. ຜິວໜ້າດິນທີື່ຫຍາບຫຼຸບໂນນ ຫ ບ່ອນທີື່
ຫາກໍື່ໄຖໄປໃໝ່ໆ ຈະຍອມໃຫ້ນໍັ້າຊມຜ່ານໄດ້ງ່າຍກວ່າຜິວດິນທີື່ຮາບລຽບ
2) ພດປົກຄຸມ
ການທີື່ມີພດປົກຄຸມໜ້າດິນ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການກັດເຊາະຈາກເມັດຝົນທີື່ຕົກ
ລົງມາເທິງໜ້າດິນ ນອກຈາກນີັ້ ການທີື່ມີພດເກີດຂັ້ນໃນໜ້າດິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຍ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນໍັ້າ
ສາມາດຊມລົງໄປໃນດິນ ເຊິື່ງນໍັ້າຈະຊມລົງຕາມຮາກທີື່ພດປົກຄຸມຢູ່ນັັ້ນ
3) ຊະນິດຂອງດິນ
ດິນທີື່ເປັນເມັດໃຫ່ຍ ເຊັື່ນ: ດິນຊາຍຈະມີຊ່ອງຫວ່າງທີື່ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ນໍັ້າສາມາດ
ໄຫຊມຜ່ານໄດ້ດີກວ່າດິນທີື່ມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆ ເຊັື່ນ: ດິນໜຽວ. ດັື່ງນັັ້ນ, ອັດຕາການຊມໃນດິນເມັດໃຫຍ່
ຈະສູງກວ່າດິນເມັດນ້ອຍ
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2.6.4

ການວັດແທກການຊມ
ໂດຍທົື່ວໄປການແທກການຊມ ມີຢູ່ຫາຍວິທີດ້ວຍກັນ ແຕ່ໃນນີັ້ຈະເວົັ້າເຖິງການຊມ
ແບບນໍັ້າຂັງ, ໃນການວັດແທກ ແມ່ນເພິື່ນໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ມີຮູບຊົງກະບອກ (Ring Infiltrometer) ຂະ
ໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 25 Cm ສູງ 30 Cm ຕອກລົງໄປໃນດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 10 Cm ການວັດແທກ
ຈະດໍາເນີນໄປຈົນໄດ້ຄ່າຄົງທີື່ ຫ ນໍັ້າຢຸດໄຫຊມລົງໃນດິນ ເພິື່ນວັດແທກອັດຕາການຊມຕາມຫົວໜ່ວຍເປັນ:
mm/h, mm/day ສ່ວນຫາຍການວັດແທກອັດຕາການຊມ ຈະໃຊ້ແບບຖັງຄູ່ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການ
ຊມຂອງນໍັ້າມີທິດທາງໃນແນວດິື່ງ ຖ້າເປັນຖັງດ່ຽວ ນໍັ້າຈະຊມອອກໄປໃນແນວຮາບ ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກບໍື່
ຖກກັບຄວາມເປັນຈິງ

ຮູບທີ 3 ສະແດງ ກະບອກວັດແທກການຊມ Ring Infiltrometer
2.6.5

ປະລິມານການຊມ
ປະລິມານການຊມ ຈະມີສູດຄິດໄລ່ຢູ່ຫາຍວິທີ ເຊິື່ງແມ່ນການພົວພັນລະຫ່ວາງອັດຕາ
ການຊມກັບເນັ້ອທີື່ ທີື່ຖກຊມ ຫົວໜ່ວຍຂອງການຊມໂດຍທົື່ວໄປມັກໃຊ້ lit/s, m3/s
ສົມຜົນ
Q = qi x A ................................m3/s
A ແມ່ນ ເນັ້ອທີື່ ທີື່ຖກຊມ (m2)
qi ແມ່ນ ອັດຕາການຊມຂອງດິນທີື່ໄດ້ຈາກການວັດແທກ (mm/day)
Q ແມ່ນ ອັດຕາການຊມ (m3/day)
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# ກໍລະນີຄິດໄລ່ຕາມຄອງເໝອງ
Qi = qi x P x L ......................m3/s
P
L

ແມ່ນ ເສັັ້ນຂອບປຽກຂອງຄອງເໝອງ (m)
ແມ່ນ ລວງຍາວຂອງຄອງເໝອງ (m)

ຕົວຢ່າງ 1: ຄອງເໝອງແຫ່ງໜື່ງຍາວ 50 m ເປີັ້ນເນີນທາງຂ້າງ m = 1 ພັ້ນຄອງ b=
2 m ຄວາມສູງຂອງນໍັ້າໃນຄອງ 1 m ຄວາມສູງປອດໄພ 0.3 m ອັດຕາການຊມ qi=0.25mm/day ຈົື່ງ
ຄິດໄລ່ຫາອັດຕາການຊມຂອງຄອງເໝອງນັັ້ນ

ບົດແກ້
L= 50 m
b= 2 m
m= 1
qi = 0.25 mm/day= 0.00025 m/day = 0.25 x 10-4 m/day
ອີງຕາມສົມຜົນ
Qi = qi x P x L ......................m3/day
ຊອກເສັັ້ນຂອບປຽກ P
ປະລິມານການຊມ
Qi = 0.25 x 10-4 x 4.83x 50= 0.06 m3/day
ຕົວຢ່າງ 2: ຈົື່ງຄິດໄລ່ຫາປະລິມານການຊມທີື່ເກີດຂັ້ນໃນອ່າງເກັບນໍັ້າຮູບຊົງກະບອກ
ທີື່ມີຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າໃຈກາງ 1 Km,ລວງເລິກຂອງນໍັ້າໃນອ່າງ 5 m . ອັດຕາການຊມທີື່ວັດແທກໄດ້ຈາກການ
ທົດລອງແມ່ນ 0.05 mm/day , ສົມມຸດວ່າ ອ່າງດັື່ງກ່າວບັນຈຸນໍັ້າເຕັມ
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ບົດແກ້
qi= 0.50 mm/day = 0.00050 m/day = 0.50 x 10-4 m/day
h= 5 m
ອີງຕາມສົມຜົນ
Q = qi x A............................. (m3/day)
ຊອກຫາເນັ້ອທີື່ A (ແມ່ນເນອທີື່ອອ້ມຂ້າງ ແລະ ເນັ້ອທີື່ພັ້ນ ເຊິື່ງເປັນເນັ້ອທີື່ ທີື່ນໍັ້າ ຊມອອກໄປ)
A=ເນັ້ອທີື່ອ້ອມຂ້າງ (A1) + ເນັ້ອທີື່ພັ້ນ (A2)
ເນັ້ອທີື່ອ້ອມຂ້າງ (A1)
(A1)= (
) x h A1= (2 x3.14 x 500) x 5 = 15,700 m2
ເນັ້ອທີື່ພັ້ນ (A2)
(A2)= 3.14x 5002 = 785,000 m2
ເຮົາໄດ້ເນັ້ອທີື່ ທີື່ຖກຊມທັງໝົດ.
A = (A1)+ (A2)
A = 15,700 + 785,000 = 800,700 m2
ປະລິມານນໍັ້າຊມທັງໝົດທີື່ເກີດຂັ້ນ
Q = qi x A = 0.50 x 10-4 x 800,700 = 400.35 m3/day

2.7

ການເລອກທີຕ
ື່ ງັັ້ ສະຖານນີວດ
ັ ແທກອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ

ລັກນະພັ້ນທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການຈັດຕັັ້ງສະຖານີວັດແທກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາ ຄເປັນ
ພັ້ນທີື່ຢູ່ໃນບໍລິເວນພັ້ນທີື່ເພາະປູກ ຢູ່ດ້ານໃຕ້ລົມ ຫ່າງຈາກສິື່ງກໍື່ສ້າງອາຄານຕົັ້ນໄມ້ ຫ ຖະຫົນທາງ ບໍື່ຄວນຕັັ້ງ
ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີື່ມີຄວາມຊັນຫາຍ ຫ ບໍລິເວນທີື່ເປັນຮ່ອມພູ ຫ ບ່ອນຫຼຸບ ປູກດ້ວຍພດທີື່ສາມາດທົນທານຕໍື່
ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ, ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ຕັດໃຫ້ສັັ້ນຢູ່ສະເໜີ ບໍລິເວນຮອບໆສະຖານີ ຄວນເປັນພັ້ນທີື່ເພາະປູກ
ຫ ເປັນແປງ ຂະໜາດ 50x50 m ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ປົກກະຕິສະຖານີຄວນມີຂະໜາດ 10x10 m ເປັນຢ່າງ
ໜ້ອຍ ແລະ ອ້ອມຮອບດ້ວຍຕາໜ່າງສູງ 1.2 ແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການທໍາລາຍຕ່າງໆ
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2.8

ຊະນິດຂອງເຄອ
ື່ ງມທີຈ
ື່ າໍ ເປັນ ສໍາລັບສະຖານີອຕ
ຸ ນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ວິທະຍາກະສິກາໍ ທົວ
ື່ ໄປ

1 ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງມກວດວັດສານປະກອບອຸຕິນິຍົມວິທະຍາ ທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
2 ເຄື່ອງວັດອຸນະພູມສູງສຸດຂອງອາກາດ
3 ເຄື່ອງວັດອຸນະພູມຕໍື່າສຸດຂອງອາກາດ
4 ເຄື່ອງມວັດອຸນະພູມຕໍື່າສຸດຂອງອາກາດລະດັບຍອດໜ້າ
5 ເຄື່ອງວັດຄວາມຊຸ່ມ
6 ເຄື່ອງວັດຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດລະດັບຕ່າງໆ
7 ເຄື່ອງບັນທກອຸນະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ
8 ເຄື່ອງບັນທກຄວາມກົດອາກາດ
9 ເຄື່ອງວັດຄວາມຂອງອາກາດ
10 ເຄື່ອງວັດຄວາມໄວລົມ ແລະ ຍອດທິດທາງລົມ
11 ເຄື່ອງວັດປະລິມານນໍັ້າຝົນ
12 ເຄື່ອງບັນທກຝົນ
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີເຄື່ອງບາງຊະນິດທີບໍື່ໄດ້ໃຊ້ໃນທາງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໂດຍກົງ ແຕ່ສາມາດມາຮັບ
ໃຊ້ກັບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກໍາໄດ້ໄດ້ ເຊິງື່ ປະກອບດ້ວຍ:
 ເຄື່ອງບັນທກຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມຂອງແສງແດດ
 ເຄື່ອງວັດນໍັ້າຄ້າງ (ນໍັ້າໝອກ)
 ເຄື່ອງວັດຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນລະດັບຕ່າງໆ
 ເຄື່ອງມວັດການລະເຫີຍຂອງນໍັ້າ

2.9

ການຕິດຕັງັ້ ເຄອ
ື່ ງມຊະນິດຕ່າງໆ

ຂໍັ້ຄວາມພິຈາລະນາ ຄ:
1) ເຄື່ອງວັດອຸນຫະພູມອາກາດ (Thermometer) ຄວນຕິດຕັັ້ງໄວ້ໃນຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງມ ບໍື່ຄວນ
ໃຫ້ຕູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຮົື່ມເງົາໄມ້, ອາຄານ ຫ ສິງື່ ກໍື່ສ້າງ, ບໍື່ຄວນໃຫ້ມີຕົັ້ນໄມ້ ຫ ອາຄານບັງທາງລົມ ຄວນຢູ່ຫ່າງຈາກ
ສິື່ງກໍາບັງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທົື່າ ຂອງຄວາມສູງສິງື່ ນັັ້ນໆ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກທາງປູຢາງ ຫ ຄອນກຣີດຢ່າງໜ້ອຍ
30 m
2) ເຄື່ອງວັດນໍັ້າຝົນ (Rain gage) ຄວນຕັັ້ງໄວ້ຢູ່ເທິງພັ້ນດິນ ບໍື່ຕັັ້ງໄວ້ເທິງທບ່ອນສູງ ຫ ບ່ອນ
ລາດຊັນ ແລະ ຕ້ອງຢູູ່ຫ່າງຈາກສິື່ງກໍາບັງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທົື່າ ຂອງຄວາມສູງຂອງສິື່ງນັັ້ນໆ ແລະຫ່າງຈາກຕູ້
ໃສ່ເຄື່ອງມຢ່າງໜ້ອຍ 3 m
3) ເຄື່ອງວັດຄວາມກົດອາກາດ (Barometer) ຄວນຕິດຕັັ້ງໄວ້ໃນຫ້ອງມີແສງສະຫວ່າງຢ່າງ
ພຽງພໍ ແລະ ບໍື່ມີການປ່ຽນແປງອຸນະພູມໂດຍກະທັນຫັນ, ບໍື່ຢູ່ໃກ້ກັບເນີດຄວາມຮ້ອນໃດໆ ຄວນເລອກ
ບ່ອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຖກແສງແດດເລີຍ ບໍວ
ື່ ່າໂອກາດໃດໆຄວນໃຊ້ໄຟສາຍສ່ອງ
ເມື່ອເວລາອານຄ່າເພື່ອຈະແຈ້ງ, ຕ້ອງຮູຄ
້ ວາມສູງຈາກລະດັບນໍັ້າທະເລປານກາງໃຫ້ໄກ້ຄຽງທີື່ສຸດ ເທົື່າທີື່ສາ
ມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຈໍານວນຫັກລົງຫາລະດັບນໍັ້າທະເລໄດ້ຖກຕ້ອງແນ່ນອນ (ຄວາມປ່ຽນໄປ 30 Cm
ຈະຄ່າຄວາມກົດອາກາດປ່ຽນໄປ 0.03 ມິນລີບາ)
4) ເຄື່ອງວັດແທກການລະເຫີຍຂອງນໍັ້າ (Evacorimeter) ຖັງນໍັ້າ (Pan) ຄວນຕັັ້ງຢູ່ເທິງ
ຖານໄມ້ ແລະ ພັ້ນດິນບໍລິເວນນັັ້ນ ປັບຮຽບໄດ້ລະດັບ ຕ້ອງຕັັ້ງໄວ້ຢູ່ຫ່າງສິື່ງກໍາບັງ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທົື່າຂອງ
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ຄວາມສູງຂອງສິື່ງນັັ້ນໆ, ຕັດຫຍ້າບໍລິເວນນັັ້ນໃຫ້ສັັ້ນຢູ່ສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ຕໍື່າກວ່າລະດັບຖັງ ບໍຄວນໃຫ້ເຄື່ອງ
ລະເຫີຍຖກຮົື່ມເງົາເລີຍ ຖ້າຫາກມີແຫ່ງນໍັ້າອື່ນໆຢູ່ໄກຄຽງ ຕ້ອງຕັັ້ງວັດການລະເຫີຍໃຫ້ຢູ່ທາງດ້ານຕົັ້ນລົມ
ແຫ່ງນໍັ້ານັັ້ນ
5) ເຄື່ອງວັດແທກລົມ (Anemometer) ຄວນຕິດຕັັ້ງເຄື່ອງວັດລົມ ໃຫ້ຢູ່ສູງຈາກພັ້ນດິນ
ປະມານ 8 – 12 m ຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ຫ ອາຄານສິື່ງກໍື່ສ້າງ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັັ້ງເທິງ
ອາຄານ ຕ້ອງໃຫ້ສູງກວ່າຍອດອາຄານນັັ້ນບໍື່ໜ້ອຍກວ່າ 6 m ຫ ຫັງອາຄານ ຕ້ອງເປັນແບບດາດຟ້າ ຫ້າມ
ຕິດຕັັ້ງໄວ້ເທິງອາຄານ ຕ້ອງໃຫ້ສູງກວ່າຍອດອາຄານທີື່ລາດຊັັ້ນຫາຍໆ ແລະ ຕ້ອງຕັັ້ງໃຫ້ແກນຂອງເຄື່ອງ ຢູ່ໃນ
ແນວແທ້ໆ ທິດຕ້ອງຊີັ້ຖກຕ້ອງໂດຍຖທິດເໝອແທກເປັນຫັກ
6) ເຄື່ອງວັດຊ່ວງແສງ (Sun shine duration recorder) ຄວນຕິດຕັັ້ງໃນຖານຮັບຮອງທີື່
ໝັນ
ັ້ ຄົງແຂງແຮງ ໃນລະດັບຕາມແນວນອນ ຫ່າງໄກຈາກສິື່ງກີດຂວາງກໍາບັງທາງຂອງແສງແດດ ເຊິື່ງສ່ອງລົງ
ມາຍັງລູກແກ້ວຕະຫອດທັງມັ້ ແລະ ຕັັ້ງໃຫ້ແກນຂອງເຄື່ອງໄດ້ທິດເໜອແທ້ ໂດຍຈັບດ້ວຍເຂັມທິດ
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ບົດທີ 3
ສະພາບແວດລ້ອມທີເື່ ໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກພດ ແລະ ລ້ຽງສັດເສດຖະກິດ
ບາງຊະນິດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ເຂົັ້າໃຈຖິງ:

1. ພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມກັບການປູກພັນພດທັນຍາຫານຊະນິດຕ່າງໆ
2. ພູມອາກາດ ທີື່ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງສັດບາງຊະນິດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ພູມອາກາດທີເື່ ໝາະກັບການປູກພັນພດທັນຍາຫານ

ພດທັນຍາຫານຕ່າງໆ ເປັນພດທີື່ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນຫຍ້າ ເຊິື່ງຈັດເປັນພດອາຫານຫັກສໍາລັບມະນຸດ
ແລະ ສັດ ພັນພດທີື່ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ແກ່: ເຂົັ້າ, ສາລີ ແລະ ເຂົັ້າຝ້າງ ເປັນຕົັ້ນ. ເຊິື່ງພດແຕ່ລະຊະນິດ ມີ
ຄວາມຕ້ອງການສະພາບພູມອາກາດ ສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ແຕກຕ່າງກັນ ພດບາງຊະນິດ ສາມາດກະ
ຈາຍພນ
ັ້ ທີື່ປູກໄດ້ຫາຍເຂດ ໂດຍສະເພາະໃນປະຈຸບັນ ນັກວິຊາການໄດ້ມີການແລກປ່ຽນພັນພດກັນ ລະ
ຫວ່າງເຂດປູກຕ່າງໆທົື່ວໂລກ ຫັງຈາກທີື່ໄດ້ມີການຄັດເລອກ, ປະສົມພັນ ແລະ ປັບປຸງພັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດພັນ
ພດໃໝ່ໆຂັ້ນ ເຊິື່ງມີຄວາມສາມາດປັບຕົວໃນທ້ອງຖິື່ນໃໝ່ ແລະ ສະພາບພູມອາກາດໃໝ່ ແຕ່ແນວໃດກໍື່ຕາມ
ໂດຍພັ້ນຖານຂອງພດແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການສະພາບຕ່າງໆ ຄ:
3.1.1
ພູມອາກາດທີື່ເໝາະຕໍກ
ື່ ານປູກເຂົາັ້
ພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມແກ່ການປູກເຂົັ້າ ມີດັື່ງນີັ້:
 ເຂດປູກ: ເຂດຮ້ອນເຖິງອົບອຸ່ນ
 ຊ່ວງແສງ: ບາງພັນເປັນພວກໄວແສງ ເປັນພດວັນສັັ້ນ ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ພັນໃຫ້ບໍື່ໄວຕໍື່ຊ່ວງແສງ
 ອຸນຫະພູມ: ຕ້ອງການອຸນຫະພູມໂດຍສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ 20 – 37oC, ບໍທ
ື່ ົນຕໍື່
o
ອາກາດເຢັນ, ອຸນຫະພູມເໝາະສົມສໍາລັບອາກາດຮ້ອນ 20-30 C ແລະ ສໍາລັບຊ່ວງການປະສົມເກສອນ
ປະມານ 30-33oC ສ່ວນອຸນຫະພູມສໍາລັບການເກີດຊໍື່ດອກ ບໍື່ຄວນຕໍື່າກວ່າ 15oC
 ນໍັ້າຝົນ: ປະມານ 1,200 - 1,500 mm/ປີ ຂັ້ນໄປ
3.1.2 ພູມອາກາດທີື່ເໝາະຕໍກ
ື່ ານປູກສາລີ
 ເຂດປູກ: ແຖບໃກ້ເສັັ້ນສູນສູດ ເຖິງເສັັ້ນຂະໜານທີ 60 ອົງສາເໜອ ແລະ ໃຕ້
ທັງນີັ້ ຂັ້ນຢູ່ກັບພັນພດແຕ່ລະພັນ ມີຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ສາລີສາມາດ
ຈໍາແນກອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໃຫຍ່ໆ ຄ: ວິນເຕີວີທ (Winter wheat) ຫ ສາລີທີື່ປູກໃນລະດູໜາວ ແລະ
ສະປຣິງວີທ (Spring wheat) ຫ ສາລີທີື່ປູກໃນລະດູອົບອຸ່ນ
 ຊ່ວງແສງ: ສາລີ ຈັດເປັນພດວັນຍາວ ໃນສະພາບວັນຍາວ ຈະເລັື່ງໃຫ້ເຂົັ້າສາລີ
ສ້າງດອກໄວຂັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂອງແສງຫາຍຂັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີື່ມຂັ້ນ ພວກວິນເຕີວິທ
ຕ້ອງການອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມຕໍື່ການແຕກງອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງລໍາຕົັ້ນ ລະຫວ່າງ 15 - 20oC
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ຫາກອຸນຫະພູມສູງເກີນກວ່າ 30oC ຈະກະທົບກະເທື່ອນຕໍື່ການຈະເລີບເຕີບໂຕທາງລໍາຕົັ້ນ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ພວກສະປຣິງວີທ ຕ້ອງການອຸນຫະພູມອາກາດຕໍື່າ ໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງການເຕີບໂຕ ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມ
ສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທົື່ວໆໄປ ຢູ່ໃນຊ່ວງ 15 - 20oC ຫາກໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມໃນຊ່ວງ 30 - 33oC
ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ພດໄດ້ ສະປຣິງວີທສາມາດທົນຕໍື່ອຸນຫະພູມຕໍື່າ ໄດ້ເຖິງ -8 ເຖິງ -10oC
 ນໍັ້າຝົນ: ວິນເຕີວີທ ປະມານ 400 – 600 mm/ປີ ສະປຣິງວີທ ປະມານ 500
- 700 mm/ປີ
3.1.3 ພູມອາກາດ ທີື່ເໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກເຂົາັ້ ຝ້າງ
 ເຂດປູກ: ເຂດຮ້ອນບໍລິເວນເສັັ້ນສູນສູດ
 ຊ່ວງແສງ: ເປັນພດໄວແສງ
 ອຸນຫະພູມ:
ອຸນຫະພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຢູ່ໃນ
ລະດັບ 32 - 35oC ໄວຕໍື່ສະພາບອຸນຫະພາບຕໍື່າ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າອຸນຫະພູມຫຼຸດຕໍື່າລະຫວ່າງ 10-15oC
ຈະມີປັນຫາກ່ຽວກັບການຕິດເມັດ
 ນໍັ້າຝົນ: ປະມານ 450 – 600 mm/ປີ ຕະຫອດລະດູປູກ

3.2

ພູມອາກາດ ທີເື່ ໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກພດທີໃື່ ຫ້ນາໍັ້ ມັນ
3.2.1

ພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກຖົວ
ື່ ເຫອງ
ຖົື່ວເຫອງ ເປັນພດເສດຖະກິດທີື່ສໍາຄັນອີກຊະນິດໜື່ງທີື່ໃຊ້ປະໂຫຍດ ເພື່ອເປັນອາ
ຫານໂປຣຕີນ ແລະ ສະກັດນໍັ້າມັນ, ເປັນພດທີື່ປູກໃນສະພາບເຂດນໍັ້າຝົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ປະຈຸບັນ ການ
ປູກໃນເຂດຊົນລະປະທານ ເລີື່ມມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເພີື່ມຜົນຜະລິດ
 ເຂດປູກ : ເຂດຮ້ອນ ເຖິງອົບອຸ່ນ
 ຊ່ວງແສງ: ເປັນພດວັນສັັ້ນ ຫາກເພີື່ມຄວາມຍາວນານຂອງວັນ ຈະມີຜົນເຮັດ
ໃຫ້ການອອກດອກຊ້າລົງ
 ອຸນຫະພູມ: ສາມາດທົນຕໍື່ສະພາບອຸນຫະພູມທັງສູງ ແລະ ຕໍື່າ ແຕ່ອັດຕາການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຈະຫຼຸດລົງ ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງເກີນ 35oC ຫ ຕໍື່າກວ່າ 18oC ຖົື່ວເຫອງບາງພັນ ຫາກໄດ້ຮັບ
ອຸນຫະພູມຕໍື່າກວ່າ 24oC ໄລຍະອອກດອກຈະຍດຍາວອອກໄປ
 ນໍັ້າຝົນ: ຄວາມຕ້ອງການນໍັ້າມີຄວາມປ່ຽນແປງ ລະຫວ່າງ 450 – 700 mm/
ລະດູປູກ ການຂາດນໍັ້າໃນຊ່ວງກໍາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຕົັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ປະມານ 15
(ລາເຊນ 2531)
3.2.2 ພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກຖົວ
ື່ ດິນ
ຖົື່ວດິນ ຈັດເປັນພດອາຫານ ແລະ ພດນໍັ້າມັນທີື່ມີການປູກກັນຢ່າງແຜ່ຫາຍ
 ເຂດປູກ: ເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຂດເຄິື່ງຮ້ອນ ຢູ່ບໍື່ເກີນເສັັ້ນຂະໜານທີ 42 ອົງສາເໜອ
ແລະ ໃຕ້
 ຊ່ວງແສງ: ເປັນພດທີື່ບໍື່ໄວຕໍື່ຊ່ວງແສງ, ຊ່ວງແສງບໍື່ມີອິດທິພົນຕໍື່ການອອກດອກ
ແລະ ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ
 ອຸນຫະພູມ: ລະດັບອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຖົື່ວດິນ
ປະມານ 22 -28 oC ຫາກອຸນຫະພູມອາກາດສູງເກີນ 33 oC ແລະ ຕໍື່າກວ່າ 18 oC ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກຖົື່ວດິນບໍື່ທົນຕໍື່ສະພາບການເຢັນ
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ນໍັ້າຝົນ: ຄວາມຕ້ອງການນໍັ້າຕະຫອດລະດູປກ
ູ ມີຄວາມປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 500

– 700 mm
3.2.3

ພູມອາກາດທີື່ເໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກໝາກງາ
 ເຂດປູກ: ເຂດຮ້ອນແຖບເສັັ້ນສູນສູດ ແລະ ບໍື່ເກີນເສັັ້ນຂະໜານທີ 40 ອົງສາເໜອ
 ຊ່ວງແສງ: ເປັນພດວັນສັັ້ນ
 ອຸນຫະພູມ: ການແຕກງອກ ແລະ ການສ້າງເມັດ ຄວນໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະ
o
ສົມ ຄປະມານ 26 C ຖ້າອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 40oC ການສ້າງຝັກຈະບໍື່ເກີດຂັ້ນ ແຕ່ໝາກງາ ເປັນພດທີື່ໄວຕໍື່
ສະພາບລົມແຮງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດສູງ
 ນໍັ້າຝົນ: ໝາກງາຕ້ອງການນໍັ້າຝົນປະມານ 500 – 600 mm/ປີ

3.3

ພູມອາກາດທີເື່ ໝາະກັບການປູກຢາສູບ

 ເຂດປູກ: ຢາສູບເປັນພດທີື່ບໍື່ໄວແສງ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ບໍລິເວນເສັັ້ນສູນສູດ
ແລະ ບໍລິເວນເສັັ້ນຂະໜານທີ 60 ອົງສາເໜອ ຈົນເຖິງ 40 ອົງສາໃຕ້
 ອຸນຫະພູມ: ອຸນຫະພູມທີື່ເໜາະກັບການງອກຂອງເມັດ ປະມານ 21-27oC ຫາກອຸນຫະ
ພູມສູງກວ່າ 35oC ຕົັ້ນກ້າຈະຕາຍ. ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍທົື່ວໆໄປ ແມ່ນ
ປະມານ 21-26oC
 ນໍັ້າຝົນ: ຕະຫອດລະດູປູກ ຢາສູບມີຄວາມຕ້ອງການນໍັ້າສະໝໍື່າສະເໝີ ຢ່າງຕໍື່າ 250 mm
ຢາສູບບໍື່ທົນຕໍື່ສະພາບນໍັ້າຂັງ ໄລຍະທີື່ເກັບໃບຢາ ບໍື່ຄວນມີຝົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສານຈໍາພວກຍາງ (gum
ແລະ resin) ໃນໃບຖກສະລ້າງ ແລ້ວມີຜົນໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໃບຢາຫຼຸດລົງ

3.4

ພູມອາກາດທີເື່ ໝາະສົມຕໍກ
ື່ ານປູກຝ້າຍ

 ເຂດປູກ: ຝ້າຍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນສະພາບພູມອາກາດກວ້າງຫາຍ ຄບໍລິເວນເສັັ້ນ
ຂະໜານທີ 42 ອົງສາເໜອ ແລະ 30 ອົງສາໃຕ້
 ອຸນຫະພູມ: ອຸນຫະພູມທີື່ເໜາະສົມຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຄ 22-25oC ຝ້າຍມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕບໍື່ດີປານໃດໃນເຂດທີື່ມີອຸນະພູມສະເລ່ຍຕໍື່າກວ່າ 15oC
 ແສງແດດ: ແສງແດດມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການແກ່
ຂອງດອກຝ້າຍ
 ນໍັ້າຝົນ: ປະລິມານນໍັ້າຝົນທີື່ເໜາະສົມຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຝ້າຍຕະຫອດລະດູປູກ ຄ
ປະມານ 500 mm/ປີ

3.5

ພູມອາກາດທີເື່ ໜາະກັບການລ້ຽງສັດເສດຖະກິດບາງຊະນິດ

ໃນເຂດຮ້ອນຜົນຜະລິດທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ ຈະຖກຈໍາກັດໂດຍອົງປະກອບທາງພູມອາກາດ ໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ອຸນຫະພູມສູງ, ພະລັງງານລັງສີສູງ ແລະ ການຂາດແຄນອາຫານສັດ ຈງື່ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດູນພະລັງງານ, ນໍັ້າ ແລະ ອຸນະພູມໃຫ້ຄົງທີື່ ຜົນຜະລິດຈງື່ ຕໍື່າກວ່າເຂດໜາວ ແລະ ເຂດ
ອົບອຸ່ນ ເຖິງແນວໃດກໍື່ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໜາະສົມສໍາລັບສັດແຕ່ລະພັນ ແລະ ແຕ່
ລະຊ່ວງອາຍຸນັັ້ນແຕກຕ່າງກັນ ເຊັື່ນ:
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3.5.1

ສະພາບພູມອາກາດທີື່ເໜາະກັບການລ້ຽງງົວ
ເມື່ອນໍັ້າໜັກຕົວເພີື່ມຂັ້ນອຸນຫະພູມຕໍື່າລົງ ໂດຍລູກງົວຊີັ້ນທີື່ມີນໍັ້າໜັກໂຕ 50 Kg ຈະ

ຮູ້ສກສະບາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີອຸນຫະພູມ 15oC ຂະນະທີື່ງົວມີນໍັ້າໜັກໂຕ 200 Kg ຈະຮູ້ສກ

ເຄັື່ງຄຽດ ໂດຍເລີື່ມສະແດງອາການຫອບເຊົື່າ ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມດັື່ງກ່າວ ຖ້າບ່ອນທີື່ມີອຸນຫະພູມ

12oC ຈະເປັນລະດັບອຸນຫະພູມທີື່ສະບາຍສໍາລັບງົວທີື່ມີນໍັ້າຫັກໂຕດັື່ງກ່າວ. ສ່ວນງົວຊີັ້ນທີື່ມີນໍັ້າໜັກ 500
Kg ຕ້ອງການອຸນະພູມຕໍື່າກວ່າ 10oC
 ງົວພັນ: ເມື່ອງົວພັນມີນໍັ້າໜັກເພີື່ມຂັ້ນ ຈະຕ້ອງການອຸນຫະພູມຕໍື່າລົງ ເຊັື່ນ: ງົວ
ພັນທີື່ມີນໍັ້າໜັກ ໂຕ 50 Kg ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມປະມານ 20oC ແຕ່ເມື່ອງົວພັນທີື່ມີນໍັ້າໜັກໂຕ
ເພີື່ມຂັ້ນເປັນ 500 Kg ຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມຈະຫຼຸດລົງເປັນ 15oC
 ງົວນົມ: ອຸນຫະພູມຕໍື່າລະຫວ່າງ 0-15oC ເປັນສະພາບທີື່ເໝາະສົມຕໍື່ການ
ຜະລິດນໍັ້ານົມ ຖ້າຫາກອຸນຫະພູມສູງກວ່າລະດັບນີັ້ ການຜະລິດໄຂມັນໃນນໍັ້ານົມຈະຫຼຸດລົງ
3.5.2 ສະພາບພູມອາກາດ ທີື່ເໝາະສົມຕ່ໍການລ້ຽງໝູ
o

ລູກໝູຫາກໍເກີດ ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນະພູມສູງປະມານ 25-30 C, ໝູຕັັ້ງທ້ອງ ແລະ
ແມ່ໝູໃນໄລຍະໃຫ້ນົມ ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນະພູມລະຫວ່າງ 8-15 oC
3.5.3

ສະພາບພູມອາກາດທີື່ເໝາະຕໍກ
ື່ ານລ້ຽງໄກ່
ຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນີັ້: ໄກ່ນ້ອຍ ຫັງຈາກຟັກອອກ

ຈາກໄຂ່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການອຸນະພູມສູງເຖິງ 34oC ຖ້າຫາກເອົາໄກ່ນ້ອຍໄປລ້ຽງໃນບ່ອນທີື່ມີອຸນະພູມ

25oC ໄກ່ນ້ອຍຈະບ່ໍຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີື່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອາຫານທີື່ກິນເຂົັ້າໄປຖກນໍາໄປໃຊ້ໃນການຮັກສາ
ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີື່
 ໄກ່ນ້ອຍທີື່ມີນໍັ້າໜັກໂຕ 300 ກຣາມ ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມປະມານ
o
21 C ຖ້າຫາກນໍາເອົາໄກ່ນ້ອຍໄປລ້ຽງໃນບ່ອນທີື່ມີອຸນຫະພູມ 30oC ໄກ່ນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕາຍ ເນື່ອງ
ຈາກໝົດກໍາລັງໃນການຫາຍໃຈ
 ໄກ່ຊີັ້ນ ຫ ໄກ່ໄຂ່ ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 17-21oC
 ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດ: ໄກ່ນ້ອຍ ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດ
ລະຫວ່າງ 50 -70, ໄກ່ຊີັ້ນ ຫ ໄກ່ໄຂ່ ຄວນຮັກສາຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 70 ຖ້າຄວາມ
ຊຸ່ມສູງເກີນກວ່ານີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຂົນໄກ່ປຽກຕິດກັນ ການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍຂອງໄກ່ ກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມເກີດໄດ້ໄວ ໄກ່ຕ້ອງນໍາອາຫານທີື່ກິນເຂົັ້າໄປສ່ວນໜື່ງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມ
ໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມນໍັ້າໜັກຫຼຸດລົງ ຖວ່າເປັນການສູນເສຍລາຍໄດ້ຂອງ
ຟາມໄປ
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ບົດທີ 4
ການດັດແປງສະພາບພູມອາກາດໃຫ້ເໝາະສົມຕໍື່ການກະສິກໍາ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:

1
2
3

ເຂົັ້າໃຈວິທີການຄວບຄຸມສົມດູນຄວາມຮ້ອນ
ເຂົັ້າໃຈວິທີການຄວບຄຸມແສງແດດ
ຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນນໍັ້າຄ້າງໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມສົມດູນຄວາມຮ້ອນ

ສະພາບພູມອາກາດ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພດ ແລະ ສັດ ໃນທໍາມະຊາດ
ທົື່ວໆໄປ ສະພາບພູມອາກາດບໍື່ໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບທີື່ເໝາະສົມພໍດີກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພດ ແລະ ສັດ ຕະ
ຫອດໄປ ແຕ່ສະພາບພູມອາກາດ ມີຄວາມປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫອດເວລາ ດັື່ງນັັ້ນ, ມະນຸດຈື່ງໄດ້ມີການປັບປຸງ
ດັດແປງສະພາບຂອງພູມອາກາດໃນທໍາມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມຕໍື່ການກະສິກໍາ ເຊິື່ງກໍາມະວິທີໃນການ
ດັດແປງສະພາບພູມອາກາດສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີການດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້:
4.1.1 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມການສະທ້ອນກັບຂອງພນ
ັ້ ໜ້າດິນ
ເມື່ອລັງສີດວງອາທິດກະທົບໜ້າດິນ ພະລັງຄື່ນສັັ້ນບາງສ່ວນ ຖກດູດກນໄວ້ໃນດິນ ບາງ
ສ່ວນຖກສະທ້ອນກັບສູ່ບັນຍາກາດ ພະລັງງານຄື່ນສັັ້ນໃນພັ້ນດິນ ເຮັດໃຫ້ພັ້ນດິນອຸນ
່ ຂັ້ນ ແລະ ບັນຍາກາດ
ເໜອພັ້ນດິນບໍລິເວນນັັ້ນອຸ່ນຂັ້ນ ຄວາມຮ້ອນທີື່ເກີດຂັ້ນ ຖກນໍາໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການລະເຫີຍ ແລະ ຄາຍນໍັ້າ
ຂະບວນການດັື່ງກ່າວ ເກີດຂັ້ນຫາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກັບສໍາປະສິດການສະທ້ອນກັບຂອງເນັ້ອທີື່
ນັັ້ນໆ ເຊັື່ນ: ສາປະສິດການສະທ້ອນກັບຂອງເນັ້ອທີື່ໆປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະ, ເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້, ເນັ້ອທີື່ປົກຄຸມດ້ວຍ
ຫຍ້າຕົັ້ນຕໍື່າ ແລະ ທະເລ ມີຄ່າ ປະມານ 85, 30, 26 ແລະ 5 ຕາມລໍາດັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າຄວາມ
ສາມາດໃນການສະທ້ອນກັບຂອງໜ້າດິນ ນອກຈາກຈະໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນຂອງໜ້າດິນໃນເຂດ
ຮ້ອນ ແລະ ເຂດໜາວແລ້ວ ຍັງສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບການເລອກຊະນິດຂອງວັດຖຸສິື່ງກໍື່ສ້າງໄດ້ອີກ
ດ້ວຍ.
4.1.2 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມສົມດູນຄວາມຮ້ອນໂດຍການໃຊ້ວດ
ັ ຖຸຄມ
ຸ ດິນ
ຈຸດປະສົງຫັກຂອງການຄຸມດິນໃນລະດູຮ້ອນ ຄການອະນຸລັກຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ສ່ວນ
ລະດູໜາວ ການຄຸມດິນເປັນການອະນຸລັກຄວາມຮ້ອນໃນດິນ ແລະ ເປັນການບໍື່ໃຫ້ເກີດນໍັ້າແຂງເລິກລົງສູ່ດິນ
ຊັັ້ນລຸ່ມ ສໍາລັບວັດຖຸຄຸມດິນມີ 2 ປະເພດ ຄ:
1) ວັດຖຸທີື່ມີໃນທໍາມະຊາດ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າແຫ້ງ, ຕໍເຟອງ, ຂີັ້ເລື່ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ວັດຖຸ
ເຫົື່ານີັ້ມີຄຸນສົມບັດໂປ່ງບາງ ການລະບາຍນໍັ້າດີ, ນໍາຄວາມຮ້ອນຕໍື່າ
2) ວັດຖຸອີກປະເພດໜື່ງ ຄພວກທີື່ສັງເຄາະຂັ້ນມາ ເຊັື່ນ: ໂຟມ, ເຈ້ຍ...
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4.1.3

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມສົມດູນຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ນາໍັ້
ວິທີນີັ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດພິເສດຂອງນໍັ້າ ມາດັດແປງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ນໍັ້າຕ້ອງການພະລັງ
ງານເປັນຈໍານວນຫາຍ ໃນການເພີື່ມອຸນຫະພູມໃຫ້ສູງຂັ້ນ ຂະນະດຽວກັນ ການສະກັດເອົາພະລັງງານຄວາມ
ຮ້ອນອອກມາຈາກນໍັ້າ ບໍື່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນໍັ້າເຢັນໂຕລົງຢ່າງໄວວາ ເຫດນີັ້ ນໍັ້າຈື່ງເປັນແຫື່ງເກັບກັກພະລັງງານທີື່ດີ
ເປັນການອະນຸລັກຄວາມຮ້ອນ. ນອກຈາກນີັ້, ນໍັ້າຍັງສາມາດປ່ຽນແປງສະຖານະໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວພັນ
ກັບພະລັງງານຢ່າງຫວງຫາຍ ພະລັງງານທີື່ແຝງໃນອາຍນໍັ້າຈໍານວນ 1 Kg ມີຄ່າທຽບເທົື່າກັບພະລັງງານທີື່ໃຊ້
ໃນການເຮັດໃຫ້ນໍັ້າທີື່ມີອຸ່ນຫະພູມ 0oC ມີອຸນຫະພູມສູງ ເຖິງ 6 ເທົື່າໂດຍປະມານ
ການໃຫ້ນໍັ້າຊົນລະປະທານແກ່ພດ ເປັນການເພີື່ມນໍັ້າໃຫ້ແກ່ດິນ ເມື່ອດິນມິການສູນເສຍ
ນໍັ້າໂດຍການລະເຫີຍ ແລະ ການຄາຍນໍັ້າຂອງພດ ເຊິື່ງປະໂຫຍດຂອງການໃຫ້ນໍັ້າ ຄຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະ
ພາບຂອງອຸນຫະພູມດິນ ແລະ ຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ

4.2

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມແສງແດດ

ລັງສີຈາກດວງອາທິດທີື່ສົື່ງຜ່ານມາຍັງໜ້າໂລກ ມີທັງໃນຮູບຂອງຄັ້ນສັັ້ນ ແລະ ຄັ້ນຍາວ ໃນເວລາ
ກາງເວັນ ພັ້ນໂລກດູດຮັບພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກລັງສີຄັ້ນສັັ້ນ ກາງຄນພັ້ນດິນປ່ອຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ສູ່
ບັນຍາກາດໃນຮູບລັງສີຄັ້ນຍາວ ການຄວບຄຸມແສງແດດສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍວິທີການດັື່ງນີັ້:
4.2.1 ວິທກ
ີ ານຍົກຮ່ອງເພອ
ື່ ປູກ
ໃນພູມປະເທດທີື່ຢູ່ນອກເໜອຈາກເຂດເສັັ້ນສູນສູດ ຫາກປູກພດໃນແນວຮາບ ຈະບໍື່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບແສງອາທິດ ໃນທິດທາງຕັັ້ງສາກກັບລໍາແສງເລີຍ ຈື່ງບໍື່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງ
ພະລັງລັງສີໄດ້ສູງສຸດເຊັື່ນກັນ ເມື່ອເຮົາຍົກຮ່ອງປູກ ຈະເຮັດໃຫ້ເນັ້ອທີື່ບາງສ່ວນຂອງໜານ ມີໂອກາດໄດ້ຮບ
ັ
ແສງອາທິດໃນທິດທາງຕັັ້ງສາກກັບແສງອາທິດ
4.2.2 ການວາງຕໍາແໜ່ງທິດທາງຂອງໜານ ແລະ ລະດັບລະຫວ່າງໜານ
ວິທີການດັື່ງກ່າວ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ການເພີັ້ມ ຫ ຫຼຸດການທະລຸຜ່ານຂອງແສງ ເປັນການ
ເກັບກັກລັງສີຄັ້ນສັັ້ນ ແລະ ຄັ້ນຍາວ ເພື່ອນໍາເອົາພະລັງຄວາມຮ້ອນທີື່ໄດ້ໄປໃຊ້ ໃນການຫອມລະລາຍນໍັ້າແຂງ
ຫ ຫິມະໃນລະດູໃບໄມ້ປົື່ງ ເຮັດໃຫ້ພດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ

4.3

ວິທປ
ີ ອ
້ ງກັນນໍາັ້ ໝອກກ້າມ

ນໍັ້າໝອກກ້າມເກີດຂັ້ນໄດ້ເມື່ອອຸນຫະພູມພັ້ນດິນຕໍື່າກວ່າ 0oC ມີສາຍເຫດມາຈາກ:
 ການເຢັນໂຕໃນການແຜ່ລັງສີຄັ້ນຍາວ (Radiation frost)
 ການເຢັນໂຕລົງ ເນື່ອງຈາກການພາຂອງມວນອາກາດເຢັນ (Adjective frost) ວິທີປ້ອງ
ກັນນໍັ້າໝອກກ້າມ ຂ້ອນຂ້າງມີປະສິດທິພາບ ຄການປ້ອງກັນການແຜ່ລັງສີຄັ້ນຍາວໃນຕອນກາງຄນ ເຊິື່ງເຮັດ
ໄດ້ ໂດຍວິທີການດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້:
4.3.1 ການຄວບຄຸມລັງສີນາໍັ້ ໝອກກ້າມ
ຈະເກີດໄດ້ດີໃນຄນທີື່ທ້ອງຟ້າແຈ້ງບໍື່ມີເມກ
ລັງສີຄັ້ນຍາວຈະແຜ່ອອກສູ່ບັນຍາກາດ
ບາງສ່ວນຈະເລັດລອດອອກສູ່ອາວະກາດ (Artificial cloud) ເພື່ອຊ່ວຍດູດກນລັງສີຄື່ນຍາວທີື່ແຜ່ອອກ
ໄປ ແລ້ວສະທ້ອນລັງສີກັບຄນສູ່ພັ້ນດິນອີກເທື່ອໜື່ງ ເຊິື່ງເມກທຽມນີັ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ດຍການພົື່ນ ຫ ສີດ
ລະອອງນໍັ້າ ການໃຊ້ແຜ່ນໄມ້ແຜ່ນຢາງ ຫ ແຜ່ນກະຈົກ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍລັງສີ
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4.3.2

ການຄວມຄຸມຄວາມຮ້ອນຂອງພນ
ັ້ ດິນ
ເຮັດໂດຍການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນໃນຕອນກາງເວັນ
ເພື່ອຫຼຸດການເຢັນໂຕຂອງພັ້ນດິນ
ແລະ ເປັນການເກັບກັກຄວາມຮ້ອນໄວ້ໃນດິນ ວິທີການນີັ້ຄວນນໍາວັດຖຸຄຸມດິນອອກໃນຕອນເຊົັ້າ ເພື່ອຮັບ
ຄວາມຮ້ອນຈາກລັງສີດວງອາທິດ ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ມີຄວາມຊູ່ມຊັັ້ນຂອງໝອກ ຫ ອາດຮຽກໃຊ້ວິທີການຊີດ
ຜົື່ນໂພຣເພນແຫວ (Liquid propane) ຈາກພັ້ນດິນສູ່ອາກາດ ເມື່ອໂພຣເພນແຫວຖກປ່ອຍໄປໃນ
ອາກາດ ອາດຈະລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ເຢັນລົງ ເກີດເປັນອະນຸພາກນໍັ້າແຂງ (Freezing
nuclei) ໃນຊັັ້ນອາກາດທີື່ມໝ
ີ ອກຢູ່ ເພື່ອເປັນການເລັື່ງໃຫ້ເກີດເປັນເມັດນໍັ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນ ແລະ ພ້ອມທີື່
ຈະຕົກລົງມາເປັນຝົນ ຫ ຫິມະໃນທີື່ສຸດ
4.3.3 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມນໍາັ້ ໝອກແຂງ
ໝອກຊະນິດນີັ້ ມັກເກີດໃນບໍລິເວນເສັັ້ນຮຸ້ງສູງໆ ທີື່ມີອຸນຫະພູມອາກາດຕໍື່າກວ່າ
30oC ສາເຫດການເກີດເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກໍາ ແລະ ການຂົນສົື່ງນໍັ້າຂອງຊົນລະປະທານ ເປັນຕົັ້ນ ເມື່ອ
ອາຍນໍັ້າຈາກກິດຈະກໍາເຫົື່ານີັ້ ຖກປ່ອຍອອກສູ່ບັນຍາກາດທີື່ເຢັນຈັດ ນໍັ້າຈະລະເຫີຍຈາກອາກາດທີື່ອຸ່ນໄປຍັງ
ອາກາດທີື່ເຢັນຈັດ ແລ້ວກັື່ນໂຕເປັນຢອດດນໍັ້າ ແລະ ແຂງໂຕໃນທັນທີທັນໃດ ວິທີການສະລາຍໝອກປະເພດ
ນີັ້ຍງັ ບໍື່ມີຄວາມຈໍາເປັນທາງເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ

4.4

ວິທກ
ີ ານປູກພດເຮັດແນວກັນລົມ

ຈຸດປະສົງຫັກຂອງການກັນລົມໃຫ້ແກ່ພດ ຄ: ເປັນການຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງລົມ ເຊິື່ງອາດກໍື່
ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ພດຜົນການກະເສດທີື່ຢູ່ອາໄສ ຕະຫອດທັງໂຮງເຣອນລ້ຽງສັດດ້ວຍ ນອກຈາກນີັ້
ແລ້ວ ຍັງເປັນການອະນຸລັກດິນ ແລະ ນໍັ້າ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຮົື່ມເງົາເປັນຕົັ້ນ
ພດທີື່ຈະນໍາມາປູກເປັນພດກັນລົມ ຄວນມີລັກສະນະຈະເລີນເຕິບໂຕໄດ້ໄວ, ຕົັ້ນສູງ ເຊັື່ນ: ຕົັ້ນສົນ
ປະຕິພັດ ເປັນຕົັ້ນ ນອກຈາກນີັ້ ອາດຈະໃຊ້ວິທີການເຮັດຄັນ ຫ ສ້າງກໍາແພງກັັ້ນແທນການປູກພດກໍໄດ້

4.5

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມຄວາມຊຸມ
່ ໃນດິນ

ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫາຍວິທີ ຄດັື່ງນີັ້:
4.5.1 ການໄຖພວນດິນ
ການພວນດິນຈະຊ່ວຍໃຫ້ດິນໂປ່ງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະ
ດວກ ດິນເກັບກັກນໍັ້າໄດ້ຫາຍຂັ້ນ ຂະນະດຽວກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ການລະບາຍນໍັ້າດີດ້ວຍ ດັື່ງນັັ້ນ, ການໄຖພວນ
ດິນ ຈື່ງເປັນການຫຼຸດອຸນຫະພູມ ແລະ ເພີື່ມຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ແກ່ດິນດ້ວຍ
4.5.2 ການໃຫ້ນາໍັ້ ຊົນລະປະທານ
ນໍັ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງດິນ ແລະ ເປັນໂຕເພີື່ມລະດັບຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ແກ່ດິນ
ດ້ວຍ ວິທີການໃຫ້ນໍັ້າຊົນລະປະທານມີຫາຍແບບໃຫ້ເລອກ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເຊັື່ນ: ແບບປ່ອຍຕາມ
ຮ່ອງປູກ, ແບບຝົນທຽມ, ແບບຢອດ, ອາດໃຫ້ໂດຍຜ່ານລະບົບທໍື່ໃຕ້ດິນກໍໄດ້
4.5.3 ການລະບາຍນໍາັ້
ການລະບາຍນໍັ້າເປັນການຫຼຸດລະດັບນໍັ້າໃຕ້ດິນ ໃນສ່ວນທີື່ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພດ ປະໂຫຍດຄ ເຮັດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກໃນດິນ ແລະ ຮາກພດຢັື່ງເລິກຫາອາຫານໄດ້ຫາຍ
ຂັ້ນ ການລະບາຍນໍັ້າມີຫາຍວິທີ ເຊັື່ນ: ລະບາຍແບບຄູເປີດ, ລະບາຍແບບອາໄສທໍື່ໃຕ້ດິນ ຫ ລະບາຍໂດຍໃຊ້
ເຄື່ອງຈັກສູບນໍັ້າກໍໄດ້ ໃນກໍລະນີທີື່ມີນໍັ້າຖ້ວມຂັງນານ ແລະ ການລະບາຍຕາມທໍາມະຊາດເກີດຂັ້ນຊ້າ
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ບົດທີ 5
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຂອງພດ, ສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ:

1.
2.
3.
4.
5.

ຄວາມສໍາພັນຂອງລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດສັດລ້ຽງໄດ້
ປັດໃຈທີື່ມີຜົນຕໍື່ສຸກຂະພາບສັດລ້ຽງໄດ້
ສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດແກ່ສັດໄດ້
ຄວາມສໍາພັນຂອງລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດພດໄດ້
ປັດໃຈທີື່ມີຜົນຕການເກີດພະຍາດຂອງໍື່ພດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄວາມສໍາເລັດຂອງການລ້ຽງສັດ

ຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທີື່ຈະລ້ຽງ ໃນການທີື່ຈະໃຫ້ສັດຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ເຕັມສ່ວນ ແລະ ໃຫ້ກໍາໄລສູງສຸດ ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງໂດຍທົື່ວໄປບໍື່ເຂົັ້າໃຈ ເມື່ອເກີດກໍລະນີທີື່ສັດໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດບໍື່ດີເທົື່າທີື່ຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ການເບິື່ງແຍງຮັກສາສັດລ້ຽງຢ່າງດີແລ້ວກໍຕາມ ທັງນີັ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້
ລ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ບໍື່ຮວ
ູ້ ່າ ນອກເໜອຈາກການເບິື່ງແຍງທີື່ດີແລ້ວ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆອີກ ເຊັື່ນ: ປັດໃຈທາງ
ສະພາບລົມຟ້າອາກາດ ເຊິື່ງມີຜົນຕໍື່ສຂ
ຸ ະພາບຂອງສັດ ອາດຈະດີຂັ້ນ ຫ ຮ້າຍລົງໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ, ການສກສາເຖິງ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດ ຈື່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນແງ່ການນໍາໄປໃຊ້ໄດ້
5.1.1 ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕໍສ
ື່ ກ
ຸ ຂະພາບສັດ
1) ອາກາດ ແລະ ການຖ່າຍເທອາກາດ ເປັນສິື່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິື່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດ
ອາກາດປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະສົມຕ່າງໆ ຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: ອອກຊີເຈນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊ
ອາຍນໍັ້າຝຸ່ນ, ກາສພິດ, ລະອອງ ແລະ ເຊັ້ອພະຍາດ ເປັນຕົັ້ນ ຫາກສັດໄດ້ຮັບອາກາດທີື່ສະອາດ ແລະ ບໍລິສຸດ
ຄມີປະລິມານຂອງອອກຊີເຈນຫາຍພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງສັດແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມ
ຕ້ານທານພະຍາດສູງ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຫາກສັດໄດ້ຮັບອາກາດທີື່ບໍື່ບໍລິສຸດ, ມີຄວາມອັບຊັ້ນຫາຍ, ມີກາສ
ພິດຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເຊັ້ອພະຍາດປະປົນມາກັບອາກາດ ມີຜົນໃຫ້ສຸຂະພາບສັດອ່ອນເພຍລົງ, ຄວາມຕ້ານ
ທານພະຍາດຫຼຸດລົງ, ອ່ອນແອ ແລະ ມັກເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ
2) ອຸນຫະພູມ: ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດມີ
ຄວາມສໍາພັນກັນຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ມີພະລັງງານທີື່ໄດ້ຈາກການເຜົນຜານອາຫານນັັ້ນເອງ ເມື່ອ
ອຸນຫະພູມອາກາດສູງ ສັດຈະບໍື່ກິນອາຫານ ຫ ກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ຂາດອາຫານ ແລະ ມີຜົນໃຫ້
ສຸກຂະພາບຂອງສັດອ່ອນແອ, ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ນອກຈາກນີັ້ ການທີື່ອຸນຫະພູມອາກາດສູງ ປະກອບກັບ
ຮ່າງກາຍຂອງສັດ ຍັງຄົງມີຂະບວນການເຜົາຜານອາຫານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານ ເປັນເຫດໃຫ້ສັດໄດ້ຮັບຄວາມ
ຮ້ອນຫາຍເກີນໄປ ສັດຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກ ທັງທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ການລະ
ເຫີຍຂອງນໍັ້າ ເຮັດໃຫ້ສັດເກີດອາການຫອບ, ສັດຮູ້ສກອິດເມື່ອຍ, ບໍສ
ື່ ະບາຍ ແລະ ຫາກມີອຸນຫະພູມສູງ
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ຫາຍໆ ອາດມີຜົນກະທົບກະເທອນຕໍື່ສະໝອງ ແລະ ຜີວໜັງໄດ້ ກໍລະນີນີັ້ມັກເກີດກັບສັດພັນແທ້ ທີື່ມີຕົັ້ນ
ກໍາເນີດຈາກເຂດໜາວແຕ່ຖກນໍາມາລ້ຽງໃນເຂດຮ້ອນ
3) ຄວາມຊຸ່ມ: ໃນສະຖານທີື່ທີື່ມີອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້
ສັດສູນເສຍນໍັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະ ໂຊດຽມ (Na) ແລະ ຄລໍຣນ
ິ (Cl) ເນອ
ື່ ງຈາກມີການຂັບເຫື່ອ
ແລະ ລະເຫີຍອອກທາງລົມຫາຍໃຈຫາຍ ຫາກຄວາມຊຸ່ມຫາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸກຂະພາບສັດອ່ອນແອ, ຕິດພະ
ຍາດງ່າຍ ໂດຍສະເພາະພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ເຊັື່ນ: ພະຍາດປອດບວມ (Pneumonia), ວັນນະ
ໂຣກ (Tuberculosis) ແລະ ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈຊໍາເຮັ້ອ (Chronic respiratory disease)
ເປັນຕົັ້ນ
4) ແສງຈາກດວງອາທິດ: ແສງສະຫວ່າງທີື່ມີຜົນຕໍື່ການກິນອາຫານຂອງສັດ ໂດຍທົື່ວ
ໄປ ສັດຈະກິນອາຫານເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງ ນອກຈາກນີັ້ ລັງສີອູນຕຣາໄວໂອເລດຈາກດວງອາທິດ ຍັງເຮັດ
ໜ້າທີື່ປ່ຽນສານຊະນິດໜື່ງເທິງຜີວໜ້າຂອງສັດ ເຊິື່ງເປັນສານຕັັ້ງຕົັ້ນວິຕາມີນດີ (Provitamin D) ໃຫ້
ກາຍເປັນວິຕາມິນດີ ເຮັດໃຫ້ສັດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຂະນະດຽວກັນລັງສີຈາກດວງອາທິດ ຍັງສາມາດທໍາ
ລາຍເຊັ້ອພະຍາດຕ່າງໆເທິງຜີວໜັງ ເກີດການອັກເສບຈົນອາດເຖິງຂັນ
ັ້ ເປັນມະເຮັງໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນສັດທີື່
ມີຂົນສີຂາວ ເຊັື່ນ: ງົວພັນຊາໂຣເລ່ (Charolais) ເປັນຕົັ້ນ
5) ນໍັ້າ: ນໍັ້າເປັນໂພຊະນະທີື່ສໍາຄັນຕໍື່ຊີວິດຂອງສັດ ນໍັ້າຈະຖກນໍາໄປໃຊ້ໃນຂະບວນ
ການຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ ເຊັື່ນ: ນໍັ້າລາຍ, ນໍັ້າຍ່ອຍອາຫານ, ການດູດຊມອາຫານ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງ
ຂອງແຫວຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ເຊັື່ນ: ນໍັ້າລາຍ, ນໍັ້າຍ່ອຍ ແລະ ເລອດ ເປັນຕົັ້ນ ເມື່ອສັດຂາດນໍັ້າ ອາດເບອ
ື່
ອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆຫຼຸດລົງ ໃນກໍລະນີທີື່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນໍັ້າໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ
ປະມານ 10 ສັດຈະນອນບໍື່ຫັບ, ກ້າມຊີັ້ນສັື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະ ຫາກຂາດນໍັ້າຫາຍເຖິງ 20 ສັດຈະຕາຍ
ໄດ້ພາຍໃນ 10 ມັ້ ໃນຂະນະທີື່ສັດຂາດອາຫານຈະຕາຍພາຍໃນ 30 ມັ້
6) ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ: ປົກກະຕິຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດໃນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິື່ນບໍື່ເທົື່າກັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມສູງຕໍື່າຂອງພັ້ນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນສະພາບຄວາມສູງຫາຍຄວາມກົດ
ອາກາດຕໍື່າອາກາດຈະເບົາບາງ,ມີອອກຊີເຈນໜ້ອຍສັດ ໃນຖິື່ນດັື່ງກ່າວຈະມີປອດໃຫຍ່ ແລະ ໃນສະພາບທີື່
ອາກາດມີຄວາມກົດດັນສູງ ສັດຈະມີປອດຂະໜາດປົກກະຕິ ເມື່ອນໍາສັດທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍມາ
ລ້ຽງສັດຈະອດອັດ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຊຸດໂຊມໄດ້
5.1.2 ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດສັດ
ພະຍາດທີື່ເກີດຂັ້ນກັບສັດທຸກຊະນິດ ບາງພະຍາດກໍຕິດຕໍື່ບໍື່ໄດ້ ບາງພະຍາດກໍສາມາດ
ຕິດຕໍື່ກັນໄດ້ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊັ້ອພະຍາດ ຈາກສັດທີື່ປ່ວຍໄປສູ່ສດ
ັ ອື່ນທີື່ຢູ່ນໍາກັນ ຫ ຢູ່ໃກ້
ຄຽງກັນ ເຊິື່ງທາງທີື່ເຊັ້ອພະຍາດສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ມີຫາຍທາງ ດັື່ງນີັ້:
1) ທາງນໍັ້າ (Water) ໂດຍເຊັ້ອພະຍາດປະປົນຢູ່ໃນນໍັ້າທີື່ສັດປ່ວຍດື່ມ ຫ ນໍັ້າທີື່ໃຊ້
ໃນການລ້າງຄອກ ຫ ໂຮງເຮອນຂອງສັດເຈັບ ເຊັື່ນ: ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໄກ່ ແລະ ພະຍາດທ້ອງບິດ ເປັນຕົນ
ັ້
2) ທາງອາຫານ (Food) ໂດຍການກິນອາຫານຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງສັດດີ ແລະ ສັດ
ປ່ວຍ
3) ທາງອາກາດ (Air) ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊັ້ອພະຍາດໃນອາກາດ ສາມາດກະຈາຍ
ອອກໄປໄດ້ງ່າຍ ຟົງັ້ ກະຈາຍໄປໄດ້ໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງຫາຍ
4) ທາງເຄື່ອງມເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ (Instrument) ເຊັື່ນ: ລົດຂົນສົື່ງທີື່ຂົນອາຫານ,
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນການທໍາຄວາມສະອາດຄອກຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຄອກສັດດີ ແລະ ຄອກສັດເຈັບ ເປັນຕົັ້ນ
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5) ໂດຍແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະນໍາໄປ (Vector) ເຊັື່ນ: ເຫັບ, ເຫົາ, ມັດ, ແມງວັນ,
ຍຸງ, ໜູ ແລະ ນົກ ເປັນຕົັ້ນ
6) ທາງອາຈົມ ແລະ ນໍັ້າປັດສະວະ (Feces and urine) ເຊັື່ນ: ພະຍາດປາກ
ເປື່ອຍລົງເລັບ (Foot and mouth disease), ພະຍາດອະຫິວາໝູ (Swine fever) ເປັນຕົັ້ນ
5.1.3 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດສັດ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດສັດທົື່ວໆໄປ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີຕໄໍື່ ປນີັ້:
1) ປັບປຸງສະພາບໂຮງເຮອນລ້ຽງສັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຖກສຸຂະລັກສະນະ, ມີຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ, ມີການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ພັ້ນຄອກບໍປ
ື່ ຽກຊຸ່ມ ຫ ມີນໍັ້າຂັງ
2) ໃຫ້ສັດດມ
ື່ ນໍັ້າທີື່ສະອາດປາສະຈາກເຊັ້ອພະຍາດ
3) ອາຫານທີື່ໃຫ້ແກ່ສັດ ຄວນເປັນອາຫານໃໝ່, ບໍື່ບູດເໜົື່າ ຫ ມີເຊັ້ອຣາ
4) ກໍາຈັດອາຈົມ, ປັດສະວະສະເໝີ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໝັກໝົກໃນໂຮງເຮອນ
5) ຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ສັດ ໂດຍການອາບນໍັ້າ ຫ ທໍາຄວາມສະອາດຢ່າງອື່ນ
6) ແຍກສັດປ່ວຍອອກຈາກຝູງ
7) ເມື່ອສັດທີື່ປ່ວຍຕາຍ ໃຫ້ທໍາລາຍຊາກໂດຍການຝັງດິນເລິກຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຟຸດ
ແລ້ວຫົດດ້ວຍກົດຄາບໍຣິກເຂັັ້ມຂຸ້ນ ຫ ເຜົາໄຟ

5.2

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລົມຟ້າອາກາດກັບພະຍາດພດ

ພດເປັນພະຍາດ ໝາຍເຖິງຕົັ້ນພດທີື່ມີອາການຜິດປົກກະຕິ ອັນເນື່ອງມາຈາກສາເຫດໃດສາເຫດ
ໜື່ງ ເຊິື່ງອາການຜິດປົກກະຕິນເີັ້ ປັນຢ່າງຕໍື່ເນື່ອງ ແລະ ມີຜົນຕໍື່ການເຮັດໜ້າທີື່ຕາມປົກກະຕິຂອງຈຸລັງ ຫ ອະ
ໄວຍະວະເນັ້ອເຍື່ອ ປະຈຸບັນນັກພະຍາດພດວິທະຍາມີຄວາມເຊື່ອໝັັ້ນວ່າ ຫາຍກວ່າ 50 ຂອງບັນຫາ ທີື່
ກ່ຽວກັບພະຍາດພດ ທີື່ມີອາການຜິດປົກກະຕິນັັ້ນ ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບໍື່ເໝາະສົມຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມ
ສະພາບລົມຟ້າອາກາດ ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດພດ: ການທີື່ພດເປັນພະຍາດ ບໍື່ວ່າຈະ
ສາເຫດໃດກໍຕາມ ສະພາບລົມຟ້າອາກາດ ເປັນປັດໃຈທີື່ຊ່ວຍສົື່ງເສີມໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຮຸນແຮງຫາຍຂັ້ນ
ດັື່ງ ເຊັື່ນ: ວິຊາການພະຍາດພດວິທະຍາ ໄດ້ກ່າວໂດຍຫຍໍັ້ຄ:
ສາເຫດຂອງພະຍາດ

ອາການທົວ
ື່ ໄປ

1. ການລະບາຍນໍັ້າບໍື່ດີ ຫ ການຂາດນໍັ້າໃນດິນ

ໝາກ ຫ ຫົວມີຮອຍແຕກ, ເຫອງ, ຫ່ຽວ, ໃບຫົື່ນ
ໃບຫໍື່ມ້ວນ ແລະ ຕາຍ

2. ພດຂາດການລະບາຍອາກາດໃນດິນ

ພດຄ່ອຍໆຕາຍໄປຢ່າງຊ້າໆ ເມື່ອກວດເບິື່ງຮາກຈະ
ພົບລະບົບຮາກຕັ້ນ

3. ອຸນຫະພູມສູງ ຫ ຕໍື່າເກີນໄປ

ໃບຫົດກອບງໍ, ຜີວໝາກໄໝ້ ແລະ ໃບໄໝ້

4. ມົນລະພິດໃນອາກາດ

ໃບໄໝ້, ພດປ່ຽນສີ, ສີຊີດລົງ

5. ພດໄດ້ຮັບນໍັ້າຫາຍເກີນໄປ ຫັງຈາກແລ້ງເປັນ
ໄລຍະເວລາຍາວນານ

ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ, ພດຫົວ ຫ ໜໍື່ ເກີດອາການ
ແຕກ (Cracking)

6. ພດຂາດແສງແດດ

ເກີດການຫນ
ົື່ ຂອງຕາດອກ ເຊັື່ນ: ກຸຫາບ, ຖົື່ວ
ແລະ ໝາກເລັື່ນ
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7. ຝົນຕົກໜັກເກີນໄປ

5.3

ການກໍື່ຕົວຂອງຕາດອກຫຼຸດລົງ ເຊັື່ນ: ຝ້າຍ

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລົມຟ້າອາກາດ ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງແມງສັດຕູພດ

ແມງສັດຕູພດ: ໝາຍເຖິງແມງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັງໃນແງ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
5.3.1 ຄວາມສໍາຄັນຂອງແມງສັດຕູທາງກະສິກາໍ
ແມງສັດຕູທາງການກະສິກໍາ (Agriculture insect pest ) ຄແມງທີື່ທໍາລາຍພດຜົນ
ທາງດ້ານການກະສິກໍາ ແລະ ທາງດ້ານປ່າໄມ້ ໂດຍແມງເຫົື່ານີັ້ ມີພດຕິກໍາໃນການກິນພດເປັນອາຫານ ຫ ໃຊ້
ເປັນທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ເປັນເຫດໃຫ້ພດເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ
5.3.2 ຄວາມເສຍຫາຍທີເື່ ກີດຈາກການກະທໍາຂອງແມງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ມີດັື່ງນີັ້:
 ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານປະລິມານ: ໄດ້ແກ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກແມງ ໃນລະດັບທີື່
ຮຸນແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ພດຕາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ເຊັື່ນ: ການລະບາດຂອງເພ້ຍຈັກຈັື່ນ
ສີນໍັ້າຕານໃນນາເຂົັ້າ ຖ້າເປັນໄປຢ່າງຮຸນແຮງ ຕົັ້ນເຂົັ້າຈະຍຸບຕາຍໄປທັງກໍ ບາງກໍລະນີຕົັ້ນພດບໍື່ຕາຍ ແຕ່ຜົນ
ຜະລິດຫຼຸດລົງ ເຊັື່ນ: ການລະບາດຂອງແມງວັນທອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ຫົື່ນກ່ອນກໍານົດ ເປັນຕົັ້ນ
 ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊັື່ນ: ການທໍາລາຍຂອງແມງໄມ້ບາງຊະນິດ
ເຮັດໃຫ້ໝາກມີລັກສະນະບິດງໍ, ບິດບ້ຽວ, ເປັນປຸ່ມ, ເປັນປູດ ຫ ມີກິື່ນເໝັນ ເຊັື່ນ: ການທໍາລາຍຫົວມັນດ້າງ
ຂອງແມງຊະນິດໜື່ງ
5.3.3 ລັກສະນະທົວ
ື່ ໄປຂອງແມງ
ແມງເປັນສັດທີື່ມີການປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆໄດ້ດີຫາຍ ສ່ວນ
ຫາຍອາໄສເທິງບົກ ບາງຊະນິດອາໄສໃນນໍັ້າ, ແມງສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ໃນທຸກແຫ່ງຂອງໂລກ ຕັັ້ງແຕ່ເຂດໜາວ
ເຢັນຂອງອາຣ໌ຕິກໃນແຖບຂວັັ້ນໂລກ ໄປຈົນເຖິງເຂດຮ້ອນ ແມງກິນອາຫານໄດ້ທຸກຢ່າງ ຕັັ້ງແຕ່ໃນພດສົດໆ
ໄປຈົນເຖິງເລອດມະນຸດ
5.3.4 ສະພາບລົມຟ້າອາກາດກັບການແຜ່ລະບາດຂອງແມງສັດຕູພດ
ລົມຟ້າອາກາດ ມີຜົນຕໍື່ການແຜ່ລະບາດຂອງແມງ ດັື່ງນີັ້:
1) ແສງແດດ: ມີຜົນຕໍື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງແມງໄມ້,
ແມງໄມ້ບາງຊະນິດປະສົມພັນ ແລະ ວາງໄຂ່ ເມື່ອແດດຈັດ ແຕ່ໄຂ່ຂອງແມງໄມ້ບາງຊະນິດຈະແຫ້ງຕາຍ ເມື່ອ
ຖກແດດຈັດ ເຊັື່ນ: ໄຂ່ຕັກແຕນ ດັື່ງນັັ້ນ ຕັກແຕນຈື່ງວາງໄຂ່ໃຕ້ດິນ
2) ຝົນ: ປະລິມານນໍັ້າຝົນມີຜົນຕໍື່ການເພີື່ມປະລິມານຂອງໜອນກະທູ້, ເພ້ຍຈັກຈັນ
ື່
ເຂົັ້າ ແລະ ແມງບົື່ວ ຊະນິດດຽວກັນ ເມື່ອຂາດຝົນການລະບາດຂອງເພ້ຍໄຟ ແລະ ເພ້ຍກະໂດດສີນໍັ້າຕານ ຈະ
ມີຂັ້ນຫາຍ
3) ອຸນຫະພູມ: ຫາກລະດູໃດມີອຸນຫະພູມ ແລະ ຮ້ອນອົບເອົັ້າ, ມີຝົນໜ້ອຍ ແລະ
ມີການໃຊ້ນໍັ້າຊົນລະປະທານໃນເຂດນາເຂົັ້າ ຈະພົບການລະບາດຂອງເພ້ຍກະໂດດສີນໍັ້າຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັື່ນ
ແລະ ເພ້ຍກະໂດດຫັງຂາວ
4) ຄວາມຊຸ່ມ: ມີລາຍງານການລະບາດຂອງສັດຕູເຂົັ້າພວກໜອນກໍ ແລະ ໜອນ
ມ້ວນໃບລະບາດຫາຍ ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມອາກາດສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມອາກາດຕໍື່າ
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5) ລົມ: ການລະບາດຂອງແມງໄມ້ບາງຊະນິດ ຂັ້ນຢູ່ກັບລົມ ແລະ ກະແສອາກາດ
ຕາມປົກກະຕິ ແມງໄມ້ຈະລວມໂຕກັນຢູ່ໃນລະດັບຕໍື່າໆ ແລະ ອາໄສລົມເປັນພາຫະນະເດີນທາງ ອາກາດ
ຮ້ອນທີື່ຢໃູ່ ກ້ພັ້ນດິນ ຈະໄຫເຂົັ້າສູ່ເບັ້ອງເທິງ ແລະ ພາເອົາແມງໄມ້ຂັ້ນໄປໃນລະດັບຂອງລົມຊັັ້ນເທິງດ້ວຍ

5.4

ຄວາມສໍາຄັນຂອງລົມຟ້າອາກາດກັບການພົນ
ື່ ສານເຄມີ ກໍາຈັດສັດຕູພດ

ການພົື່ນສານເຄມີ ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງໃນພາກພັ້ນດິນ ແລະ ທາງອາກາດ ລົມຟ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມ
ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ທີື່ກໍານົດການສໍາເລັດຂອງສານເຄມີ ໂດຍໃນເວລາກາງວັນ ຫ ເວລາບ່າຍຂອງວັນທີື່ມີແສງ
ແດດຈັດ ກະແສອາກາດຮ້ອນຈະໄຫຂັ້ນສູ່ເບັ້ອງເທິງຢ່າງໄວ ເຊິື່ງເປັນສະຖານທີື່ ທີື່ບໍື່ເໝາະສົມກັບການພົື່ນ
ສານເຄມີ ເນື່ອງຈາກຖກກະແສອາກາດຮ້ອນພັດພາກະຈາຍອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ຖກເປົັ້າໝາຍໜ້ອຍ ນອກຈາກ
ນີັ້ ໃນສະພາບທີື່ມີລົມພັດແຮງ ເຮັດໃຫ້ລະອອງຂອງສານເຄມີຟົັ້ງກະຈາຍ ໄປຍັງພັ້ນທີື່ນອກເປົັ້າໝາຍ
(Spray driff) ແລະ ກໍື່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງຄຽງໄດ້ ໃນສະຖານທີື່ມີຝົນຕົກ ຫ
ທ້ອງຟ້າມີເມກ ຫາຍຊະນິດຖກຊະລ້າງໂດຍນໍັ້າຝົນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມສັດຕູພດບໍື່ໄດ້ຜົນ

5.5

ລົມຟ້າອາກາດກັບການຕາກ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົງື່ ຜົນຜະລິດທາງການ
ກະສິກາໍ
5.5.1

ການຕາກແນວພັນ
ລົມຟ້າອາກາດກັບການຕາກ, ການເກັບຮັກສາເມັດ ໂດຍທົື່ວໆໄປນິຍົມຕາກແດດ 4-5
ມັ້ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດລົງ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີື່ປອດໄພຕໍື່ການເກັບຮັກສາ ລະດູທີື່ເໝະສົມໃນການຕາກ
ເມັດຄ ລະດູແລ້ງ ການຕາກເມັດ ຄວນໃຊ້ອນ
ຸ ຫະພູມໃນລະດັບທີື່ເໝາະສົມ ບາງຄັງັ້ ອຸນຫະພູມທີື່ສູງເກີນໄປ
ເຊັື່ນ: ເກີນ 35oC ອາດທໍາລາຍກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງຜົນຜະລິດໄດ້
5.5.2 ການເກັບຮັກສາແນວພັນ
ອາຍຸການເກັບຮັກສາເມັດພັນ ມີຄວາມສໍາພັນກັບຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດ ຄວາມຊຸ່ມໃນ
ບັນຍາກາດ ແລະ ອຸນຫະພູມ ເຊິື່ງຄວາມຊຸ່ມສໍາພັດ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນບ່ອນເກັບຮັກສາເມັດພັນ ເປັນ
ປັດໃຈທີື່ສໍາຄັນທີສ
ື່ ຸດ ຕໍື່ອາຍຸການເກັບຮັກສາເມັດ ດັື່ງນັັ້ນ ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງເກັບເມັດ
ຈື່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ອາຍຸເກັບຮັກສາດັື່ງຕາຕະລາງ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຊຸມ
່ ພາຍໃນເມັດ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່ ສໍາພັດກັບສະພາບ
ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ
ຄວາມຊຸມ
່ ພາຍໃນເມັດ

%

ເມັດທັນຍາພດ

12,13

ເມັດພດນໍັ້າມັນ

8,9

ສະພາບການເກັບຮັກສາ
ອຸນຫະພູມ 30, 20oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັf 50
ອຸນຫະພູມ 30, 20 oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັນ 60

ອາຍຸການເກັບຮັກສາ
ໄລຍະສັັ້ນ
(1-9 ເດອນ)
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ເມັດທັນຍາພດ

10,12

ເມັດພດນໍັ້າມັນ

7.5-8

ເມັດທັນຍາພດ

5-8

ເມັດພດນໍັ້າມັນ

5-8

ອຸນຫະພູມ 30, 20 oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັນ 45,50
ອຸນຫະພູມ 20, 30 oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັນ 45,50

ໄລຍະປານກາງ
(18-24 ເດອນ)

ອຸນຫະພູມ 20, 10 oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັນ 30,45
ອຸນຫະພູມ 0.5 oC
ຄວາມຊຸ່ມສໍາພັນ 30

ໄລຍະຍາວ
(3-5 ເດອນ)
ໄລຍະຍາວ
ຫາຍກວ່າ 5 ປີ

%
5.5.3

ລົມຟ້າອາກາດກັບການຂົນສົງື່ ຜົນຜະລິດທາງການກະສິກາໍ
ລະຫວ່າງການຂົນສົື່ງຜົນຜະລິດ ຄວນຄໍານງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ໂດຍ
ສະເພາະ ຜົນຜະລິດທີື່ຕ້ອງການຄວາມໃໝ່ສົດ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ ເພື່ອເປັນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດ ຄວນເກບກ່ຽວຜົນຜະລິດນັັ້ນໆ ໃນໄລຍະການສຸກແກ່ທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ນໍາໄປເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ
ຫ້ອງເຢັນ ທີື່ສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໄດ້ ການເກັບ ແລະ ບັນຈຸຫີບຫໍື່ ຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ
ຢ່າໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍື່ຜົນຜະລິດ ການນໍາຜົນຜະລິດອອກມາຈາກຫ້ອງເຢັນສູ່ຕະຫາດ ຄວນໃຊ້ລົດ
ບັນທຸກທີື່ມີເຄື່ອງທໍາຄວາມເຢັນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງ 10-15oC ນອກຈາກນີັ້ ຜົນຂອງຄວາມ
ຊຸ່ມທີື່ມີຕໍື່ການຂົນສົື່ງໂດຍກົງ ໄດ້ແກ່: ຄວາມຊຸ່ມໃນຮູບຂອງຝົນຕົກໜັກ ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມບໍື່
ສະດວກ ເພາະເສຍເວລາໃນການຂົນສົື່ງ

