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ວັດຖປຸະສົງ 
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ�ນເຊ່ືອມສານກັນຢ�າງເຂ້ັມແຂງ. ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ 

ແລະ ດ�ອຍພັດທະນາ ແມ�ນອ�ອນແອທີ່ສຸດ, ແລະ ຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ກ�່ຍັງສາມາດຈັດການກັບຜົນ

ກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດໄດ�ໜ�ອຍທີ່ສຸດ. ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

(SDG) 13 - ການຮັບມກືານປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ - ມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອເຮັດໃຫ�ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງທຸກ

ປະເທດ ແລະ ຄວາມສາມາດຟ້ືນຕົວໄດ�ຈາກໄພພິບັດທາງທ�າມະຊາດ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ຕິດພັນກັບການປ�ຽນແປງດິນ

ຟ�າອາກາດ. ນອກຈາກນ້ັນ ມັນຍັງມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອປັບປຸງການປູກຈິດສ�ານຶກ, ການສຶກສາ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາ

ບັນ ແລະ ມະນຸດກ�ຽວກັບການຫ�ດຜ�ອນ, ການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທບົ, ການເຕືອນແຕ�ຫົວທີ ແລະ ການປັບຕົວກັບການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ (MDG Monitor, 2016). ໂຮງຮຽນຊາວນາ (FFS) ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເປັນເວລາຍາວນານ ເພ່ືອເສີມ

ຂະຫຍາຍການຄິດທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໂດຍບັນດາຊຸມຊົນທ�ອງຖິ່ນ ຜ�ານການທົດສອບແກ�ໄຂບັນຫາແບບໃໝ� ເພ່ືອ

ປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ�. ຂະບວນການ FFS ຊ�ວຍໃຫ�ອ�ານາດແກ�ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນຊ່ຶງມີ

ທັກສະທີ່ພວກເຂົາສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ເພ່ືອແກ�ໄຂບັນຫາ ໃນການຜະລິດ ເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມທ�າທາຍອ່ືນໆໃນວົງກວ�າງ ທີ່ປະ

ເຊີນໜ�າກັບພວກເຂົາ ເຊ່ັນ ຄວາມທ�າທາຍທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. FFS ສາມາດປະກອບສ�ວນໄດ�ຢ�າງ

ຫຼວງຫຼາຍໃນການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງບັນດາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງທີ່ຕິດພັນກັບ

ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ບັນລຸ SDG 13 - ການຮັບມກືັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກ�າແຫ�ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໄດ�ພັດທະນາຄ�າແນະນ�າດ່ັງກ�າວນ້ີ ເພ່ືອຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ 

ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ເຮັດໃຫ�ເກີດມກີານປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຢູ�ໃນ FFS. ຄ�າແນະນ�ານ້ີ ແມ�ນ

ສະ 

ໜອງຂ�້ມູນສ�າຄັນກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດກ�າລັງປ�ຽນແປງແນວໃດ, ແລະ ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີກ�າລັງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕ�່

ກະສິກ�າ (ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ),  ລະບົບການລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ລະບົບວົນກະເສດຂອງຊາວນາທີ່ເປັນຜູ�ຖືຄອງລາຍຍ�ອຍ. ຂ�້

ຄວນເອົາໃຈໃສ�ດ່ັງກ�າວແມ�ນໃຫ�ຄ�າແນະນ�າແກ�ຜູ�ປະຕິບັດຂອງ FFS ເພ່ືອວ�າພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກກັບຊາວນາ ແລະ 

ຊຸມຊົນໄດ�ດີຂ້ຶນ - ໂດຍນ�າໃຊ� “climate change lens” - ໃນການລະບຸ, ທົດສອບ ແລະ ປັບຕົວກັບການປະຕິບັດ

ແບບໃໝ� ທີ່ຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງຕ�າງໆ ແລະ  ຄວາມຜັນແປໃນອາກາດຢູ�ທ�ອງຖິນ່. ຄ�າແນະນ�ານ້ີ ບ�່ມີເຈດຈ�ານົງໃຫ�ເປັນ
ປ້ຶມຮຽນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແຕ�ຕ�ອງການໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈງ�າຍກ�ຽວກັບແນວຄວາມຄິດພ້ືນຖານຂອງ
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການແປຄວາມໝາຍຂອງຂ�້ມູນດິນຟ�າອາກາດໃນເນ້ືອໃນການກະເສດ

ສະເພາະ ແລະ ບາດກ�າວທີ່ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS “ຕ�ອງຮູ�” ໃນການເລ້ີມແຜນງານ FFS ຊ່ຶງຮັບມືກັບຄວາມທ�າທາຍ

ຕ�າງໆຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ.  
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ຄ�າແນະນ�ານ້ີ ຈະເພ້ີມເຂ້ົາໃນອົງປະກອບຄວາມຮູ�ຂອງຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ກ�ຽວກັບວິທີດ�າເນີນ

ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ຊາວນາ ເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຂົາ: 

• ເຂ້ົາໃຈວ�າລະບົບກະເສດທ�ອງຖິ່ນບ�່ໝ້ັນຄົງ ແລະ ອ�ອນໄຫວງ�າຍແນວໃດຕ�່ການຄຸກຄາມຂອງສະພາບອາກາດສະເພາະ; 

• ລະບຸການແກ�ໄຂບັນຫາແບບປັບຕົວ, ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ�ອງການເພ່ືອໃຊ�ປະໂຫຍດຈາກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ, ເພ່ືອສ�າງຄວາມ

ເຂ້ັມແຂງໃຫ�ການຟ້ືນຕົວຂອງພວກເຂົາຈາກຄວາມເຄັງຕຶງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ; 

• ພັດທະນາແຜນງານທີ່ເນ້ັນເນ້ືອໃນສະເພາະຂອງ FFS (ລວມມກີານສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ) ທີ່ຮັບມື

ກັບຄວາມທ�າທາຍຕ�າງໆຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ແຜນງານໄດ�ລະບຸໄວ�; 

• ເຮັດໃຫ�ຊາວນາຄົນອ່ືນໆ ແລະ ຊຸມຊົນໃນວົງກວ�າງ ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການເຮັດວຽກຢ�າງມີແບບແຜນ ແລະ ປະສານ
ສົມທົບກັນ ເພ່ືອແກ�ໄຂຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ; 

ໃນທີ່ສຸດ, ຄ�າແນະນ�ານ້ີ ເຮັດຂ້ຶນເພ່ືອຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ແຜນງານ FFS. ຄ�າແນະນ�າດ່ັງກ�າວ ຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການໃນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ� FFS 

ແລະ ເຮັດວຽກກັບຊາວນາເພ່ືອຊອກຫາວິທີແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ພວກ

ເຮົາບ�່ສາມາດປ�ອງກັນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີບ�່ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນໄດ�, ແຕ�ພວກເຮົາສາມາດຊ�ວຍຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການ

ຊອກຫາວິທີແກ�ໄຂບັນຫາແບບໃໝ� ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ກະທົບໜ�ອຍລົງໄດ�ແນວໃດ ຫຼື ກະທົບຊ�າລົງໃນເວລາຮູ�ສຶກວ�າໄດ�ຮັບຜົນ

ກະທົບເຫຼົ່ານ້ີ, ຫ�ດຜ�ອນການເລືອກຢ�າງໃດຢ�າງໜ່ຶງລະຫວ�າງທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ພວກເຂົາຄັດເລືອກ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນ

ການປ�ອຍກາສ�ເຮືອນກະຈົກຖ�າເປັນໄປໄດ�, ຄຽງຄູ�ກັບການສ�າງລະບົບການຜະລິດໃຫ�ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍືນຍົງ. 

ເນື້ອໃນ 
ຫຼັງຈາກຄ�າແນະນ�ານ້ີ, ເພ່ືອເປັນການສັງລວມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ເນ້ືອໃນຂອງຄ�າແນະນ�າດ່ັງກ�າວນ້ີ, ມ ີ9 ໝວດໂດຍຫຍ�້ເພ້ີມ

ເຕີມກ�ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເນ້ືອໃນ  “ຕ�ອງຮູ�” ເພ່ືອອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ
ແບບປະສົມປະສານຂອງ FFS. ຄ�າແນະນ�າດ່ັງກ�າວ ເລ້ີມຈາກບາງຄ�າຖາມທີ່ຖືກປະຈ�າກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ

ອາກາດ. ໝວດທີໜ່ຶງ ແນະນ�າກ�ຽວກັບແນວຄວາມຄິດພືນ້ຖານຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ຕ�ມ່າແມ�ນໝ
ວດທີສອງ ຊ່ືງແນະນ�າກ�ຽວກັບພາສາຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ທີ່ຈະຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�

ບ�ລິການຂອງ FFS ຈັດຕ້ັງການປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາໃນການລະບຸ ແລະ ທົດສອບການຮັບມືແບບປັບຕົວກັບຄວາມເຄັງຕຶງ

ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ໝວດທີສາມແມ�ນສະໜອງຂ�້ມນູຄວາມເປັນມາກ�ຽວກັບຂະບວນການປ�ຽນແປງດິນ

ຟ�າອາກາດໃຫຍ� ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຂະບວນການເຫຼົ່ານ້ີ ກ�າລັງມີຕ�່ການກະເສດ (ລະບົບກະສິກ�າ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ 

ແລະ ປ�າໄມ�) ໃນທົ່ວໂລກ. ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ອາດເຫັນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີຈ�ານວນໜ່ຶງໃນລະບົບດ່ັງກ�າວທີ່
ຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍຊາວນາທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກນ�າ. ໝວດທີສ່ີ ແມ�ນໃຫ�ພາບລວມຂອງບາດກ�າວຕ�າງໆໃນການປັບຕົວກັບ

ດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານຢູ�ໃນ FFS. ໝວດທີຫ�າ ນ�າສະເໜີຊຸດບົດຝຶກຫັດເພ່ືອເຮັດການປະເມນີຄວາມ

ສ�ຽງແນວຖານຂອງຊຸມຊົນ ຂອງລະບົບການຜະລິດຂອງຊາວນາ. 



3 
 

ບົດຝຶກຫັດເຫຼົ່ານ້ີ ຈະຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ພັດທະນາ ແລະ ດັດປັບແຜນງານຂອງ FFS ເພ່ືອຮັບມືກັບ

ເງ່ືອນໄຂຂອງທ�ອງຖິ່ນ; ລະບຸຫົວຂ�້ສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ - ຂົງເຂດເຫຼົ່ານ້ັນຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່

ຕ�ອງການຄວາມພະຍາຍາມປົວຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໝວດທີຫກົ ແມ�ນແນະນ�າບາງຍຸດທະສາດການປັບຕົວທົ່ວໄປ, ແລະ 

ລາຍການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ທາງເລືອກຫົວຂ�້ພິເສດຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ A ແລະ B, ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະ 

ໜູນໂດຍລາຍການຊັບພະຍາກອນສ�າລັບຂ�້ມູນທາງເຕັກນິກໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ C. ໃຫ�ກ�ລະນີສຶກສາຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບ

ສະຖານະການຕົວຈິງ ສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�ພິ້ເສດ, ຖ�າມກີ�ລະນີເຫຼ່ົານ້ີ, ເພ່ືອໃຫ�ແນວຄວາມຄິດແກ�ຄູ

ຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ກ�ຽວກັບກ�ລະນີເຫຼົາ່ນ້ີໃຊ�ໄດ�ຜົນຈິງໆກັບຊາວນາຢູ�ໃນສະຖານທີ່ຂອງ FFS. ຄູ

ຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ອາດຄຸ�ນເຄີຍແລ�ວກັບບາງຕົວຢ�າງກ�ຽວກັບການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ 

ຫົວຂ�້ພິເສດ ແຕ�ອາດຍັງຄົງພົບປະໂຫຍດເຫຼົ່ານ້ີໃນການເຮັດວຽກກບັຊາວນາເພ່ືອທົດສອບການຮັບມືກັບຄວາມເຄັງຕຶງຂອງ

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ - ໂດຍສະເພາະການນ�າໃຊ� “climate change lens”.      

ໝວດທີເຈັດ ແມ�ນອ�າງອີງໂດຍຫຍ�້ທ�າແຮງຂອງກະສິກ�າ (ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ), ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ວົນກະເສດ ເພ່ືອ

ຫ�ດຜ�ອນກາສ�ເຮືອນກະຈກົ (GHG) ແລະ ປ�ອງກັນການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດບ�່ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນເພີ້ມອີກ. 

ໝວດທີແປດ ໃຫ�ແນວຄວາມຄິດກ�ຽວກັບວິທີເຕ້ົາໂຮມບັນດາຊຸມຊົນ ໃນຂະບວນການແບບມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງໃນການ
ສ�າງລະບົບກະສິກ�າແບບຍືນຍົງທີ່ທົນທານຕ�່ສະພາບດິນຟ�າອາກາດໂດຍຜ�ານແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ. 

ໝວດທີເກົ້າ ແມ�ນແນະນ�າແນວຄວາມຄິດຂອງຂະບວນການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຮຽນຮູ� (MEL) ໃນ ການປັບ

ຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານຂອງ FFS. 

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ A ໃຫ�ບົດຝຶກຫັດປະເມີນແນວຖານເພ້ີມເຕີມ ທີ່ອາດພິສູດເຖິງຜົນປະໂຫຍດໃນສະຖານະການທີ່ແຕກ

ຕ�າງກັນ. ການຄັດເລືອກການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດເສີມກ�ຽວກັບການປັບຕົວເປັນຕົວຢ�າງ ຖືກນ�າສະເໜີຢູ�

ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ B. ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ C ມີລ້ິງຫາຊັບພະຍາກອນຄວາມເປັນມາດ�ານເຕັກນິກທີ່ແຕກຕ�າງກັນ

ກ�ຽວກັບບັນຫາການສຶກສາພາກສະໜາມອ່ືນໆ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ, ເຊ່ັນດຽວກັບເອກະສານ ແລະ ວິດີໂອປະກອບ. ຂ�ມູ້ນອ�າງ

ອີງທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ໃນການເຮັດເອກະສານສະບັບນ້ີ ແມ�ນລວມຢູ�ໃນລາຍຊ່ືເອກະສານອ�າງອີງ. 

ຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູຝກຶຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ປັບແນວຄວາມຄິດຢູ�ໃນຄ�າແນະນ�ານີ ້ແລະ ສ�າງໂອກາດຮຽນ
ຮູ�ທີ່ໜ�າຕ່ືນເຕ້ັນໃຫ�ຊາວນາ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນຢູ�ໃນແຜນງານ FFS ທີ່ແກ�ໄຂຄວາມທ�າທາຍຕ�າງໆຊ່ຶງ

ເກີດຂ້ຶນໂດຍການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຄຽງຄູ�ກັນນັນ້ກ�່ເພີ້ມຜົນຜະລິດ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�, ແລະ 

ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍກາສ�ເຮືອນກະຈົກອີກດ�ວຍ. 
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ຄ�າຖາມທີ່ຖືກຖາມປະຈ�າກ�ຽວກັບ
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ກັບ ພາວະໂລກຮ�ອນແຕກຕ�າງກັນແນວໃດ? 

“ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ” ແມ�ນການປ�ຽນແປງຫຼາຍຢ�າງທີ່ແຕກຕ�າງກັນຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນກັບລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກ, 

ລວມທັງພາວະໂລກຮ�ອນ. ຕົວຢ�າງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດມີຄືອຸນນະພູມເພ້ີມຂ້ຶນ, ການປ�ຽນແປງລັກສະນະການ

ກະຈາຍຂອງຝົນ ແລະ ການປ�ຽນແປງໃນຈັງວະເວລາ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງລະດູພືດພັນຈະເລີນງອກງາມ, ການປ�ຽນແປງໃນ

ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮ�າຍແຮງຂອງພາຍຸໃນທ�າມກາງການປ�ຽນແປງອ່ືນໆຫຼາຍຢ�າງ. ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີ ແມ�ນຜົນມາຈາກ
ຄວາມຮ�ອນທີ່ກ�່ຂ້ຶນໂດຍກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງມະນຸດທີ່ປ�ອຍແກສ�ດັກຄວາມຮ�ອນໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. 

“ພາວະໂລກຮ�ອນ” ແມ�ນຄວາມຮ�ອນຂອງໂລກໃນໄລຍະຍາວ. ນັບຕ້ັງແຕ�ສ້ິນສຸດສັດຕະວັດທ ີ19, ແລະ ໂດຍສະເພາະນັບ

ຕ້ັງແຕ�ທ�າຍຊຸມປີ 1970 ເປັນຕ້ົນມາ, ໄດ�ມກີານເພ້ີມຂ້ຶນຢ�າງຄົງຕົວໃນອຸນນະພູມຂອງໂລກຊ່ຶງມີເອກະສານບັນທຶກໄວ�ເປັນ

ຢ�າງດີ. ອຸນນະພູມຂອງໂລກໂດຍສະເລ�ຍໃນປີ 2020 ແມ�ນ 1.2 °C ຊ່ຶງຮ�ອນກວ�າໃນທ�າຍສັດຕະວັດທ1ີ9. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: NASA, 2020a. https://climate.nasa.gov/faq/12/ whats-the-difference-between-climate-change-and-

global-warming 

ດວງຕາເວັນກ�າລັງກ�ໃ່ຫ�ເກີດພາວະໂລກຮ�ອນຫຼືບ�?່ 

ບ�່. ດວງຕາເວັນບ�່ແມ�ນສາເຫດຂອງທ�າອ�ຽງທີ່ເກີດພາວະໂລກຮ�ອນ ແຕ�ມນັສ່ົງຜົນຕ�່ສະພາບດິນຟ�າອາກາດຂອງໂລກ. ພາວະ
ໂລກຮ�ອນ ແມ�ນເກີດຈາກການສະສົມຂອງແກສ�ດັກຄວາມຮ�ອນ, ບ�່ແມ�ນຍ�ອນດວງຕາເວັນທີ່ກ�າລັງຮ�ອນຂ້ຶນ. 

ແຫ່ຼງທີມາ: NASA, 2020b. https://climate.nasa.gov/faq/14/is-the-sun-causing-global-warming. 

ແມ�ນຫຍັງທີກ່�່ໃຫ�ເກີດພາວະຄວາມຮ�ອນ? 

ໄອນ�້າ ແລະ ແກສ�ບາງຊະນິດຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, ເຊ່ັນ: ຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ, ເກີດຂ້ຶນໂດຍທ�າມະຊາດ. ພວກມັນຮ�ວມ

ກັນຊ�ວຍດັກພະລັງງານຂອງດວງຕາເວັນ ທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ອນພຽງພ�ແກ�ຊີວິດຢູ�ເທິງໜ�າໂລກດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຮູ�ມັນຈະຢູ�ລອດ. 

ກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ, ເຊ່ັນ: ການເຜົາໄໝ�ເຊ້ືອເພີງຟອສຊິລ (ຖ�ານຫີນ, ແກສ�ທ�າມະຊາດ ແລະ ນ�້າມັນ) ປ�ອຍຄາບອນ 
ໄດອ�ອກຊາຍເພ້ີມເຕີມຈ�ານວນມະຫາສານເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ການລ�າງປ�າ ແລະ ການຜະລິດດ�ານກະສິກ�າ (ຕົວຢ�າງ: 
ການລ�ຽງສັດ) ຍັງປ�ອຍຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ແລະ ແກສ�ມີເທນ. ກິດຈະກ�າເຫຼົ່ານ້ີ ແລະ ກິດຈະກ�າອ່ືນໆ ກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມ
ເຂ້ັມຂຸ�ນສູງຂ້ຶນຂອງແກສ�ເຮືອນກະຈົກຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ຊ່ຶງດັກຄວາມຮ�ອນໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ພາໃຫ�ເກີດການເພ້ີມຂ້ຶນໃນ
ອຸນນະພູມຂອງໂລກ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: EESI, 2020a. https://www.eesi.org/climate-change-FAQ#what-causes-global-warming 
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ປະກົດການເຮືອນກະຈກົແມ�ນຫຍັງ? 

“ແກສ�ເຮືອນກະຈົກ” ທີ່ສ�າຄັນຊ່ຶງມາຈາກຂະແໜງກະສິກ�າລວມມີ: ຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ, ມີເທນ ແລະ ໄນຕຣັສ� ອ�ອກ

ຊາຍ. ປະກົດການເຮືອນກະຈົກ ແມ�ນວິທີການຊ່ຶງ “ແກສ�ເຮືອນກະຈົກ” ເຫຼົ່ານ້ີດັກຄວາມຮ�ອນ, ໃກ�ພ້ືນຜິວຂອງໂລກ ຄືກັບ

ສ່ິງທີ່ປົກຫຸ�ມໂລກ. 

ແກສ�ເຮືອນກະຈົກມຢູີ�ໃນທ�າມະຊາດໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ�ສະພາບເໝາະສົມກັບຊີວິດເພ່ືອຢູ�ລອດເທິງໜ�າໂລກ. 

ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ ໄດ�ກ�່ໃຫ�ເກີດການດັກຄວາມຮ�ອນຫຼາຍຂ້ຶນໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�

ອຸນນະພູມເພ້ີມຂ້ຶນ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: NASA, 2020c. https://climate.nasa.gov/faq/19/what-is-the-greenhouse-effect  

ມະຫາສະໝຸດກ�າລັງສືບຕ�່ຮ�ອນຂ້ຶນຫຼືບ�?່ 

ແມ�ນ, ມະຫາສະໝຸດກ�າລັງສືບຕ�ຮ່�ອນຂ້ຶນ. ມະຫາສະໝຸດໄດ�ດູດຄວາມຮ�ອນເພ້ີມປະມານ 93 ສ�ວຮ�ອຍ ທີ່ຖືກດັກໄວ�ໂດຍ 

GHGs. ປີ 2020 ແມ�ນຮ�ອນທີສຸ່ດ ຊ່ຶງວັດແທກໄດ�ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສ�າລັບມະຫາສະໝຸດໃນໂລກ, 5 ປີຜ�ານມາ ເປັນ

ໄລຍະ 5 ປີທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດ, ທົດສະວັດຜ�ານມາ ເປັນທົດສະວັດທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດທີ່ບັນທຶກໄດ�. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: NASA, 2020d. https://climate.nasa.gov/faq/53/is-the-ocean-continuing-to-warm  

ໂລກໄດ�ສືບຕ�່ຮ�ອນຂ້ຶນນັບແຕ�ປີ 1998 ຫຼືບ�?່ 

ແມ�ນ, ໃນຂະນະທີ່ປີ 1998 ເປັນປີທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດ, ໂລກໄດ�ສືບຕ�ຮ່�ອນຂ້ຶນ. ເຊ່ັນດຽວກັບອຸນນະພູມຂອງມະຫາສະໝຸດ, 5 ປີ

ລ�າສຸດ (2016, 2017, 2018, 2019 ແລະ 2020) ຂອງອຸນນະພູມດິນ ແລະ ທະເລໃນໂລກປະສົມກັນ ແມ�ນເປັນ 5 ປີ

ທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍວັດແທກໄດ�, ທົດສະວັດຜ�ານມາ (2010–2019) ແມ�ນທົດສະວັດທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍວັດແທກໄດ�. 

ເປັນເວລາ 44 ປີຕິດຕ�່ກັນຜ�ານມາ, ທກຸໆປີ ນັບແຕ�ປີ 1977, ອຸນນະພູມຂອງໂລກໂດຍສະເລ�ຍ ແມ�ນກາຍຄ�າສະເລ�ຍໃນ

ສັດຕະວັດທ ີ20. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:  NASA, 2020d. https://climate.nasa.gov/faq/46/has-earth-continued-to-warm-since-1998 

ຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ຫຼື CO2 ຖືກຜະລິດມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ມັນແມ�ນ GHG ທີ່ພົບເຫັນເລ້ືອຍທີ່

ສຸດ ເນື່ອງຈາກການເຜົາໄໝ�ເຊ້ືອເພີງຟອສ�ຊິລ ແລະ ມວນຊີວະພາບ ໃນການຜະລິດກະສິກ�າ. 

ມີເທນ ແມ�ນແກສ�ເຮືອນກະຈົກທີມ່ີປະສິດທພິາບດີກວ�າຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ເນື່ອງຈາກມນັມີຄວາມ
ສາມາດໃນການດັກຄວາມຮູ�ທີ່ສູງກວ�າຫາຼຍ. ໃນດ�ານກະສິກ�າ, ການປ�ອຍແກສ�ມເີທນ ເກີດຈາກຂະບວນ

ການຍ�ອຍອາຫານຂອງສັດລ�ຽງ, ຝຸ�ນຄອກ, ທົ່ງນາທີ່ຖືກນ�້າຖ�ວມ ແລະ ການເຮັດກະສິກ�າອ່ືນໆ. 

ໄນຕຣັສ ອ�ອກຊາຍ ແມ�ນອີກແກສ�ເຮືອນກະຈົກໜຶ່ງທີ່ສ�າຄັນ ຊ່ຶງດູດລັງສີ ແລະ ດັກຄວາມຮ�ອນໃນຊ້ັນ
ບັນຍາກາດ. ໃນດ�ານກະສິກ�າ, ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນສັງເຄາະໂດຍໃຊ�ໄນໂຕຼເຈັນເປັນຖານ (nitrogen-based 
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synthetic fertilizers) ສ�າລັບການຜະລິດແບບເລ່ັງລັດ ຊ່ຶງຜະລິດໄນຕຣັສ� ອ�ອກຊາຍ ຈາກດິນກະສິກ�າ. 

ໄນຕຣັສ ອ�ອກຊາຍ ຍັງຖືກຜະລິດໂດຍຈຸລິນຊີໃນດິນ ຢູ�ກ�ອງພືດພັນທ�າມະຊາດ ແລະ ໃນມະຫາສະໝຸດ.   

ການເກີດເປັນກົດຂອງມະຫາສະໝຸດແມ�ນຫຍັງ? 

ເມື່ອຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ຖືກປ�ອຍເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດປະມານ 30 ສ�ວນຮ�ອຍຂອງມັນຖືກດູດໂດຍມະຫາສະໝຸດ 
ຊ່ຶງປ�ຽນສ�ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງມະຫາສະໝຸດ. ເວລາຜ�ານໄປ ຄ�າ pH ຂອງນ�້າໄດ�ປ�ຽນຈາກເປັນດ�າງເລັກໜ�ອຍ ຈົນບ�່

ເປັນດ�າງຫຼາຍຂ້ຶນ turned from slightly basic to more neutral. ເຖິງວ�າມັນບ�ກ່າຍເປັນກດົຈິງໆ, ການປ�ຽນດ່ັງກ�າວ

ນ້ີ ເອ້ີນວ�າການເກີດເປັນກົດຂອງມະຫາສະໝຸດ. ລະດັບເປັນກົດຂອງມະຫາສະໝຸດ ໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນປະມານ 30 ສ�ວນຮ�ອຍ. 
ການປ�ຽນແປງນ້ີ ກະທົບຕ�່ລະບົບນິເວດນ�້າເຄັມ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: EESI, 2020b. https://www.eesi.org/climate-change-FAQ#ocean-acidification 

ພາວະໂລກຮ�ອນ ຕ�ອງສ�າພນັກັບສະພາບອາກາດຮ�າຍແຮງຫຍັງແດ�, ເຊ່ັນ: ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ພາຍຸ?   

ຄວາມຮ�າຍແຮງ ແລະ ທ�າອ�ຽງຂອງສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນ ເຊ່ັນ: ພາຍຸ, ນ�້າຖ�ວມ, ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ແລະ 

ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ ພ�ອມກັບການເພ້ີມຂ້ຶນໃນອຸນນະພູມຂອງໂລກ. ສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ຮ�ອນຂ້ຶນ ສ່ົງຜົນ
ໃຫ�ມກີານປ�ຽນແປງຕ�່ລັກສະນະການກະຈາຍຂອງຝົນຂະໜາດໃຫຍ�ທີ່ສາມາດພາໃຫ�ເກີດການແຫ�ງແລ�ງເປັນໄລຍະໆ. 

ນອກຈາກນ້ັນ ສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ຮ�ອນຂ້ຶນກວ�າເກົ່າ ຍັງສ່ົງຜົນໃຫ�ມກີານລະເຫີຍເປັນອາຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລະ ມີຄວາມຊຸ�ມ

ຄ�າງຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດຫຼາຍຂ້ຶນ, ຊ່ຶງພາໃຫ�ເກີດມີພາຍຸເລ້ືອຍໆ ແລະ ພັດແຮງກວ�າເກົ່າ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ:  EESI, 2020c. https://www.eesi.org/climate-change-FAQ#global-warming-severe-weather  

ພາວະໂລກຮ�ອນ ຕ�ອງສ�າພນັກັບລະດັບນ�້າທະເລທີ່ສູງຂ້ຶນແນວໃດ? 

ພາວະໂລກຮ�ອນ ເຮັດໃຫ�ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນດ�ວຍ 2 ທາງ. ທາງທີໜ່ຶງ, ໃນຂະນະທີ່ນ�້າມີຄວາມຮ�ອນສູງ, ມັນຂະຫຍາຍ 

ແລະ ເຮັດໃຫ�ມະຫາສະໝຸດກິນພ້ືນທີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນ. ທາງທີສອງ, ກ�ອນນ�້າແຂງ ແລະ ແຜ�ນນ�້າ

ແຂງຢູ�ໃນມະຫາສະໝຸດອາກຕິກ ແລະ ອັນຕາກຕິກ ລະລາຍ ເນ່ືອງຈາກລະດູຮ�ອນ, ລະດູໜາວທີ່ອາກາດອົບອຸ�ນ ແລະ ລະດູ

ລະລາຍດົນນານກວ�າເກົາ່. ເບ້ືອງຕ້ົນ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງລະດັບນ�້າທະເລ ຖກືຂັບເຄ່ືອນໂດຍການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງບ�ລິມາດມະຫາ

ສະໝຸດເນ່ືອງຈາກຄວາມຮ�ອນ, ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ ເມື່ອບ�່ດົນມານ້ີ ການລະລາຍຂອງກ�ອນນ�້າແຂງ ແລະ ແຜ�ນນ�້າແຂງ ຢູ�ໃນ 

Greenland ແລະ Antarctic ໄດ�ເລ້ີມມີອິດທິພົນ. ມີນ�້າພຽງພ�ຢູ�ໃນນ�້າແຂງ ເພ່ືອໃຫ�ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນຫຼາຍກວ�າ 80 

ແມັດ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: EESI, 2020d. https://www.eesi.org/climate-change-FAQ#rising-sea-levels 
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ຕົວໃດທີ່ເປັນແຫຼ່ງເກີດແກສ�ມີເທນທີໃ່ຫຍ�ກວ�າ: ອາການເອ້ືອມຂອງງ�ວ ແລະ ອາການທ�ອງອືດຂອງງ�ວ 
(cow belching or cow flatulence)?  

ອາການເອ້ືອມຂອງງ�ວ, ຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກຂະບວນການຍ�ອຍອາຫານຂອງມັນ, ແມ�ນເປັນແຫຼ່ງເກີດແກສ�ມີເທນໃຫຍ�ກວ�າ. 

ປະມານ 90 ສ�ວນຮ�ອຍ ຖືກຄັບອອກຜ�ານການເອ້ືອມ. ໃນເວລາທີ່ລະບົບຍ�ອຍອາຫານຂອງງ�ວ ປ�ຽນນ�້າຕານເປັນໂມເລກຸນ

ນ�ອຍ ເພ່ືອວ�າມັນສາມາດຖືກດູດໄດ�, ມີເທນ ຖກືຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ�ຈາກຂະບວນການຜະລິດຫຼັກ. ມີເທນຈ�າ

ນວນໜ່ຶງ ຍັງຖືກປ�ອຍອອກຈາກຝຸ�ນຄອກຂອງງ�ວ ໃນຂະນະທີ່ມັນສະລາຍຕົວ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: NASA, 2020e. https://climate.nasa.gov/faq/33/which-is-a-bigger-methane-source-cow-belching-or-cow-

flatulence 

ທົ່ງນາພາໃຫ�ເກີດພາວະໂລກຮ�ອນແນວໃດ? 

ທົ່ງນາທີ່ເປັນພ້ືນທີ່ນ�້າຖ�ວມຄັງ ແມ�ນໜ່ຶງໃນແຫຼ່ງເກີດແກສ�ເຮືອນກະຈົກທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດ, ພາໃຫ�ເກີດການປ�ອຍແກສ�ມີເທນໃນ

ໂລກປະມານ 10 ສ�ວນຮ�ອຍ ໃນແຕ�ລະປີ. ມີເທນ ຖກືຜະລິດຜ�ານ decay of organic matter ການຍ�ອຍສະລາຍຂອງ

ວັດສະດຸອີນຊີ ທີ່ບ�່ມີອົກຊີແຊນ, ຢູ�ໃນທົ່ງນາທີ່ຖືກຖ�ວມຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ. ທົ່ງນາ ຍັງປ�ອຍໄນຕຣັສ� ອ�ອກຊາຍອອກ ຊ່ຶງຖືກ

ຜະລິດໂດຍຈຸລິນຊີໃນດິນ ທີ່ປຽກຊຸ�ມ ແລະ ແຫ�ງແລ�ງຢູ�ເລ້ືອຍໆ. ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນສັງເຄາະໂດຍໃຊ�ໄນໂຕຼເຈັນເປັນຖາ 

(nitrogen-based synthetic fertilizers) ສ�າລັບການຜະລິດແບບເລ່ັງລັດ ຍັງຜະລິດໄນຕຣັສ� ອ�ອກຊາຍຈາກດິນກະສິ

ກ�າ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: IPCC, 1996; Sheridan, 2018. https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch4ref5.pdf  

https://phys.org/news/2018-09-nitrous-oxide-emissions-rice-farms.html 

ການກັກເກັບຄາບອນແມ�ນຫຍັງ? 

ຂະບວນການຊ່ຶງຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ຖກືກ�າຈັດອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ແລະ ຖກືກັກເກັບໄວ� ເອ້ີນວ�າການກັກເກັບຄາ

ບອນ. ພືດ ແລະ ຕ້ົນໄມ�, ມະຫາສະໝຸດ ແລະ ດິນ ກ�າຈັດ ແລະ ກັກເກັບຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ຜ�ານ

ຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ ຂະບວນການທາງກະຍາພາບ. ຢູ�ເທິງດິນ, ຄວາມສ�າຄັນທີ່ສຸດຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ານ້ີ 

ແມ�ນຂະບວນການສັງເຄາະດ�ວຍແສງ, ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ພືດ ແລະ ຕ້ົນໄມ� ນ�າໃຊ�ຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ ໃນການສ�າງວັດສະດຸ

ພືດ - ໃບ, ກ�ານ ແລະ ຮາກໄມ�. ໃນເວລາທີ່ພືດຕາຍ, ວັດສະດຸເຫຼົ່ານ້ີ ຍ�ອຍສະລາຍ, ຊ່ຶງຄາບອນສ�ວນຫຼາຍ ຖືກລວມຢູ�ໃນ

ດິນ ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ມັນສາມາດຄົງຕົວຢູ�ຈົນກວ�າດິນຖືກລົບກວນ, ເຊ່ັນ: ຜ�ານການຄາດໄຖ�. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: Selin, 2011. https://www.britannica.com/technology/carbon-sequestration 
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1. ພ້ືນຖານການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດ 

1.1. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແມ�ນຫຍັງ?  
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນການປ�ຽນແປງໄລຍະຍາວຂອງສະພາວະຄວາມຮຸນແຮງຂອງດິນຟ�າອາກາດ ຊ່ຶງກະທົບໝົດ
ໂລກ. 

1.2. ແມ�ນຫຍັງທ່ີເປັນສາເຫດໃຫ�ດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ? 
ກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ - ການລ�າງປ�າໄມ� ແລະ ພ້ືນທີ່ພຸພັງ (peatlands) ສ�າລັບທ�ອນໄມ�, ນ�້າມັນເຊ້ືອໄຟ ແລະ ພ້ືນທີ່ກະສິ

ກ�າ; ການເຜົາເຊ້ືອເພີງຟອສ�ຊິວ (ຖ�ານຫິນ, ແກສ�, ນ�້າມັນ); ຂະບວນການກະສິກ�າ ແລະ ອຸດສາຫະກ�າ - ນອກຈາກຂະບວນ

ການພາຍໃນທ�າມະຊາດ (ຕົວຢ�າງ: ການຫາຍໃຈ ແລະ ພູເຂົາໄຟລະເບີດ) -  ເຮັດໃຫ�ມີປະລິມານຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍຈ�າ

ນວນຫຼາຍ (CO2) ແລະ ແກສ�ທີ່ສ�າຄັນອ່ືນໆ ທີ່ຖືກປ�ອຍເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ຮ�ວມກັນແລ�ວ, ໂດຍທົ່ວໄປເຫຼົ່ານ້ີເອ້ີນ

ວ�າເປັນ “ແກສ�ເຮືອນກະຈົກ.” ຊ່ືມັນມາຈາກອິດທິພົນຂອງພວກມນັຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, ດ່ັງທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນຢູ�ໃນແຜນ

ວາດຂ�າງລຸ�ມນ້ີ ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ພວກມັນດັກຈັບພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຊ່ຶງປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�

ມັນຫຼົບໜີກັບຄືນເຂ້ົາໄປໃນອາວະກາດ, ໃນແບບດຽວກັນທີ່ຫຼັງຄາກະຈົກ ຂອງເຮືອນກະຈົກ ຊ�ວຍໃຫ�ແສງຂອງຕາເວັນ ເຂ້ົາ

ໄປ ແຕ�ດັກຈັບຄວາມຮ�ອນຂອງດວງຕາເວັນຢູ�ຂ�າງໃນ. 

ເລ້ືອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນເລ້ືອງຂອງວົງຈອນຄາບອນ: ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄາບອນ ລະຫວ�າງຮູບ

ແບບທີ່ແຕກຕ�າງກັນ - ຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, ຢູ�ໃນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ເທິງດິນ - ແລະ ວົນກັບມາຄືນ. ການເຄ່ືອນໄຫວ

ສ�ວນໃຫຍ� ແລະ ການກັກເກັບຄາບອນ ອາດຈະເປັນໄປບ�່ໄດ�ຫາກປາດສະຈາກຕ້ົນໄມ�. ດ່ັງທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ�ຂ�າງເທິງ, ແຫຼ່ງໃຫຍ�

ຂອງ CO2ແມ�ນການເຜົາເຊ້ືອເພີງຟອສ�ຊິວ (ກັກເກັບຄາບອນຈາກຕ້ົນໄມ�ບູຮານ) ແລະ ການລ�າງປ�າໄມ� ເພ່ືອທ�ອນໄມ�, ນ�້າ

ມັນເຊ້ືອໄຟ ແລະ ດິນກະສິກ�າ. ແກສ�ເຮືອນກະຈົກທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດອັນດັບສອງແມ�ນ ມີເທນ, ຊ່ຶງຫຼາຍກວ�າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງມັນ

ແມ�ນຖືກປ�ອຍອອກຜ�ານການຜະລິດເຂ້ົາໂດຍອາໄສນ�້າຊົນລະປະທານ ແລະ ຈາກການຍ�ອຍອາຫານຂອງສັດລ�ຽງ ແລະ ຝຸ�ນ

ຄອກ. ລວມຕ້ົນໄມ�ເຂ້ົານ�າທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ�ອມ. ດ່ັງທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນຢູ�ໃນຮູບ 3 (ໜ�າ 12), ເຖິງວ�າມີຫຼາຍວິທີປ�ອຍຄາ

ບອນເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດແບບເປັນແກສ�, ມີສອງວິທີຫຼກັທີຄ່າບອນຖືກນ�າອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ. 

ວິທີທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດທີ່ CO2 ຖກືກ�າຈັດອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ລວມທັງມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ ແລະ ຊຸດຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ 

ຊ່ຶງ ຜ�ານ CO2 ຖກືດູດຢູ�ໜ�ານ�້າທະເລ. ໃນເວລາທີ່ມັນເຄ່ືອນຍ�າຍຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດໄປຫາມະຫາສະໝຸດ, CO2 ຖກື

ລະລາຍດ�ວຍເຄມີຢູ�ໃນນ�້າທະເລ. ສ�ວນໜ່ຶງຂອງ CO2 ທີ່ຖກືດູດ ແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍກົງໂດຍແພຼງຕອນພືດ, 
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(microscopic organisms) ຈຸລິນຊີ ຊ່ຶງເຮັດຂະບວນການສັງເຄາະດ�ວຍແສງ ຄືກັບ ຕ້ົນໄມ�ຢູ�ເທງິດິນ (land-based 

plants); ການດູດ CO2 ແລະ ປ�ຽນເປັນວັດສະດຸພືດພັນ. ເມື່ອຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານ້ີຕາຍ, ຮ�າງກາຍຂອງພວກມັນ ຈົມລົງກ�ອງ

ມະຫາສະໝຸດ, ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ພວກມັນສາມາດຖືກຝັງ ແລະ ເປັນເວລາຫຼາຍລ�ານປີ ຖືກປ�ຽນເປັນນ�້າມັນ ແລະ ແກສ�. ອີກ

ສ�ວນໜ່ຶງຂອງ CO2 ທີ່ລະລາຍຢູ�ໃນນ�້າທະເລ ປະສົມກັບທາດແຄລຊ�ຽມ ແລະ ຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍຈຸລິນຊີອ່ືນ (ຫອຍ, ຫິນປະ

ກາລັງ, ກຸ�ງທະເລ ແລະ ຫອຍນາງລົມ) ເພ່ືອສ�າງເປືອກຂອງພວກມນັ. ເມື່ອສັດເຫຼົ່ານ້ີຕາຍ, ເປືອກຂອງພວກມັນ ຖກືກອງໄວ�

ຢູ�ພ້ືນທະເລ, ໃນທີ່ສຸດກ�່ປ�ຽນເປັນຫິນປູນທີ່ສາມາດກກັເກັບຄາບອນ ເປັນເວລາສິບລ�ານປີ. ອີກສັດສ�ວນຂອງ CO2 ທີ່ເຂ້ົາ

ໄປໃນມະຫາສະໝຸດ ຄ�າງຢູ�ໃນນ�້າທະເລ, ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ທີ່ມັນອາດຢູ�ໄດ�ເປັນເວລາຮ�ອຍໆປີ ກ�ອນຖືກປ�ອຍຄືນເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນ

ບັນຍາກາດ. ຂະບວນການອ່ືນໆ ຊ່ຶງຜ�ານ CO2 ຖກືກ�າຈັດອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ແມ�ນຂະບວນການສັງເຄາະດ�ວຍແສງ 

ລວມທັງຕ້ົນໄມ�ຢູ�ເທິງດິນ - ຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງຕ້ົນໄມ� ເພ່ືອນ�າໃຊ�ພະລັງງານຈາກດວງຕາເວັນ ເພ່ືອປ�ຽນ CO2, ນ�້າ 

ແລະ ທາດອາຫານດິນ ເຂ້ົາໄປໃນເນ້ືອເຍ້ືອພືດ. ຮ�ວມກັນແລ�ວ ຂະບວນການເຫຼົ່ານ້ີ ກ�າຈັດປະມານເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງ CO2 ທີ່

ພວກເຮົາປ�ອຍເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດໃນແຕ�ລະປີ ຜ�ານການເຜົາເຊ້ືອເພີງຟອສ�ຊິວ.   

ກະສິກ�າ ແມ�ນສາເຫດຫຼັກໃນການປ�ອຍຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ, ມີເທນ ແລະ ໄນຕຣັສ� ອ�ອກຊາຍ. ໂດຍລວມແລ�ວ, ກິດຈະ

ກ�າດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ລະບົບອາຫານໂລກ ຮັບຜິດຊອບປະມານໜ່ຶງສ�ວນສາມຂອງການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກທັງໝົດ. 

ກົງກັນຂ�າມ, ພຶດຕິກ�າໃຫ�ອາຫານພວກເຮົາເອງ (the very act of feeding ourselves) ກ�າລັງກ�່ໃຫ�ເກີດບັນຫາການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເປັນສ�ວນຫຼາຍ. ໂດຍຈະໄດ�ປຶກສາຫາລືກັນຢູ�ໃນຫຼາຍໝວດຕ�່ໄປ, ການເຮັດກະສິກ�າ ຍັງສາມາດ

ໃຫ�ການແກ�ໄຂບັນຫາບາງສ�ວນດ�ວຍການກ�າຈັດ CO2 ອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ. 

ຮູບພາບ 1: ລະບົບດິນຟ�າອາກາດ 
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ຮູບພາບ 2: ຜນົກະທົບຂອງເຮືອນກະຈົກ 

 

ຮູບພາບ 3: ວົງຈອນຄາບອນ 
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1.3. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເປັນແນວໃດ? 
ແກສ�ເຮືອນກະຈົກຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, ຊ່ຶງດັກພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ກ�າລັງເຮັດໃຫ�ຜິວຂອງໂລກຮ�ອນຢ�າງຊ�າໆ ຊ່ຶງ

ກ�່ໃຫ�ເກີດມກີານປ�ຽນແປງຕ�າງໆໃນດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ສະພາບດິນຟ�າອາກາດຂອງໂລກ. ໂຊກດີ, ມະຫາສະໝຸດ

ປົກຄຸມຜິວໂລກ 71 ສ�ວນຮ�ອຍ, ແລະ ພວກມັນດູດຄວາມຮ�ອນເພ້ີມຫຼາຍກວ�າ 90 ສ�ວນຮ�ອຍ. ມະຫາສະໝຸດແມ�ນກວ�າງ

ໃຫຍ�, ດ່ັງນ້ັນພວກມັນຈ່ຶງຮ�ອນຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງປົກປ�ອງໂລກຈາກການປະສົບກບັອຸນນະພູມໂດຍສະເລ�ຍສູງຂ້ຶນຢ�າງ

ໄວວາ. ທັນທີທີຖ່ືກດູດ, ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ຄວາມຮ�ອນນ້ີແມ�ນບ�່ຖືກສູນເສຍໄປ, ມັນໃຊ�ເວລາດົນນານກວ�າເກົ່າຈ່ຶງຈະ

ຮູ�ສຶກຜົນຕ�າງໆໄດ�. ນັກວິທະຍາສາດໄດ�ຄິດໄລ�ວ�າມັນໃຊ�ເວລາປະມານ 40 ປີ ສ�າລັບພະລັງງານເພ້ີມທີ່ຖືກດັກໂດຍແກສ�

ເຮືອນກະຈົກ, ສ�ວນໃຫຍ�ຂອງມນັ ແມ�ນກກັເກັບຢູ�ໃນມະຫາສະໝຸດ, ເພ່ືອກະທົບຕ�່ອຸນນະພູມໃນອາກາດ. ໝາຍຄວາມ

ວ�າການເພ້ີມຂ້ຶນໃນອຸນນະພູມໂດຍສະເລ�ຍຊ່ຶງພວກເຮົາກ�າລັງປະສົບໃນປັດຈຸບັນໃນຊຸມປີ 2020 ແມ�ນຍ�ອນການປ�ອຍແກສ�
ເຮືອນກະຈົກທີເ່ກີດຂ້ຶນໃນຊຸມປີ 1980. ການເພ້ີມຂ້ຶນໃນອຸນນະພູມນ້ີ ນ�າມາຊ່ຶງຜົນທີ່ຕາມມາແຕກຕ�າງກັນເຊ່ັນ: ກ�ອນນ�າ
ແຂງລະລາຍ, ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນ, ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ພາຍຸພັດແຮງກວ�າເກົ່າ (ເບ່ິງຮູບແຕ�ມ). ຜົນທີ່ເກີດຂ້ຶນ

ເຫຼົ່ານ້ີ ຈະສືບຕ�່ແກ�ຍາວໄປໃນອະນາຄົດ, ແລະ ຈະເພ້ີມຂ້ຶນ ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາສືບຕ�່ປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ທັນທີ່ທີ່ປ�ອຍເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, CO2 ເພ້ີມເຕີມ ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ�ບ�ອນນ້ັນເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ຈະສືບຕ�່ເກາະຕິດຢູ�

ໃນພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ນັກວິທະຍາສາດເຊ່ືອວ�າ 50 ສ�ວນຮ�ອຍຂອງ CO2 ເພ້ີມເຕີມ ອອກຈາກ

ຊ້ັນບັນຍາກາດພາຍໃນ 30 ປີ ຂອງການຖືກປ�ອຍອອກ,30 ສ�ວນຮ�ອຍ ຈະຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ເປັນເວລາ 100 ຫາ 300 

ປີ, ແລະ 20 ສ�ວນຮ�ອຍ ຈະຍັງເຫຼືອຢູ�ຫຼາຍກວ�າ 1,000 ປີ. ຜົນທີ່ປະສົມກັນຂອງໄລຍະເວລາທີ ່CO2 ເພ້ີມເຕີມ ຢູ�ໃນຊ້ັນ

ບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມຮ�ອນຂອງບ�ລິມາດມະຫາສານຂອງນ�້າໃນມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ ໝາຍຄວາມວ�າບ�່ເກີນ 40 ສ�ວນ
ຮ�ອຍຂອງພາວະໂລກຮ�ອນ ທີກ�່ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນໂດຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ ທີ່ໄດ�ຖກືປ�ອຍຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ ຈະສືບຕ�່ອອກໄປເປັນ
ເວລາຫຼາຍພັນປີ. ກົງກັນຂ�າມ, ພາວະໂລກຮ�ອນແມ�ນຮຸນແຮງຫຼາຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະຈະເກີດຂ້ຶນຖາວອນ, ແລະ ຕ�ອງການ

ໃຫ�ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ ລົງມືປະຕິບັດຢ�າງຮີບດ�ວນ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກເພ້ີມອີກ. 

ເນ່ືອງຈາກການປ�ຽນແປງຕ�າງໆ ເລ້ີມເກີດຂ້ຶນແລ�ວ, ພວກເຮົາຈະຕ�ອງຮຽນຮູ�ທີ່ຈະຢູ�ກັບມັນ ແລະ ສືບຕ�່ປັບຕົວກັບຜົນກະທົບ

ຕ�າງໆຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໃນໄລຍະເວລາດ�າລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຮ�ອນເພ້ີມເຕີມ ທີກ່�າລັງຖກືດັກຢູ�ໃນ
ຊ້ັນບັນຍາກາດ ກ�່ໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງຫຼາຍຢ�າງຕ�່ສະພາບດິນຟ�າອາກາດຂອງພວກເຮົາ. ການປ�ຽນແປງເຫຼ່ົານ້ີ ໂດຍທົ່ວໄປ
ຖືກແຍກອອກລະຫວ�າງສ່ິງທີ່ຖກືເອ້ີນວ�າ ເຫດການທີ່ປ�ຽນແປງທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ ແລະ ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງສຸດໆ.  
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ຮູບພາບ 4: ຜນົຕາມມາຂອງພາວະໂລກຮ�ອນ 

 

1.4. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທ່ີເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ 
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ເກດີຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ ແມ�ນການປ�ຽນແປງທີ່ເກີດຂ້ຶນແບບຄ�ອຍເປັນຄ�ອຍໄປ. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆທ�າອິດ ແລະ ສ�າຄັນທີ່ສຸດ ແມ�ນການເພີ້ມຂ້ຶນຂອງອຸນນະພູມໂລກໂດຍສະເລ�ຍເໜືອໜ�າ
ດິນ ແລະ ໜ�ານ�າ້ທະເລ. 

ໃນຂະນະທີ່ອຸນນະພູມອາກາດສືບຕ�່ເພ້ີມຂ້ຶນ, ມີສອງສ່ິງທີ່ສ�າຄັນເກີດຂ້ຶນ. ໜ່ຶງ, ການລະເຫີຍຂອງຄວາມຊ້ືນຈາກດິນ ແລະ 

ແຫຼ່ງນ�້າ (ມະຫາສະໝຸດ, ແອ�ງນ�້າ ແລະ ແມ�ນ�້າ) ເພ້ີມຂ້ຶນ.  

ສອງ, ອາກາດຮ�ອນຂ້ຶນ ກາຍເປັນຄວາມຊ້ືນຫຼາຍຂ້ຶນ ທີ່ມັນສາມາດເກາະຕິດໄດ� ທຽບໃສ�ອາກາດເຢັນກວ�າ. ສ�າລັບແຕ�ລະ 

1°C ຂອງການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງອຸນນະພູມ, ປະລິມານຄວາມຊ້ືນທີ່ສາມາດຖືກເກາະຕິດໄດ�ຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ເພ້ີມຂ້ຶນ 7 

ສ�ວນຮ�ອຍ. ປະສົມກັນ, ສອງກ�າລັງແຮງເຫຼົ່ານ້ີ - ມີການລະເຫີຍຫາຼຍຂ້ຶນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອາກາດທີ່ຈະເກາະຕິດ

ຄວາມຊ້ືນຫຼາຍຂ້ຶນ - ພາໃຫ�ປະລິມານນ�້າທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຜ�ານລະບົບສະພາບດິນຟ�າອາກດໂລກເພ້ີມຂ້ຶນ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ�າ
ໂດຍລວມແລ�ວປະລິມານນ�້າຝົນຫຼາຍຂ້ຶນ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງປະລິມານນ�້າຝົນແມ�ນບ�່ຖືກກະຈາຍຢ�າງ

ເທົ່າທຽມກັນ - ທັງບ�່ແມ�ນບ�ອນທີ່ຝົນຕົກ ຫຼ ືເວລາທີ່ຝົນຕົກ. ມນັຖືກຄາດເດົາວ�າຂົງເຂດເຫຼົ່ານ້ັນ ທີ່ແຫ�ງແລ�ວ ອາດແຫ�ງກວ�າ
ເກົ່າ, ແລະ ບັນດາເຂດທີ່ມີປະລິມານນ�້າຝົນຫຼາຍເກີນໄປ ອາດໄດ�ຮັບຫຼາຍກວ�າເກົ່າ. ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ 
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FFS ໜ�າຈະໄດ�ສັງເກດເຫັນແລ�ວ, ໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກ, ການກະຈາຍຂອງມັນກ�າລັງເລ້ີມປ�ຽນແປງ, ໂດຍທີ່ລະດູຝົນເລ້ີມໄວ 

ຫຼື ຊ�າກວ�າ, ແລະ ສ້ິນສຸດໄວ ຫຼ ືຊ�າກວ�າ, ເຊ່ິງບາງຄ້ັງປະລິມານຫຼາຍຂ້ຶນຂອງຝົນທີ່ຕົກໃນເຫດການພາຍຸລູກໃຫຍ� ແລະ ຝົນ

ແລ�ງດົນກວ�າເກົ່າ ລະຫວ�າງປະລິມານຝົນຕົກໃນເວລາອ່ືນ.   

ລະດັບມະຫາສະໝຸດ ສູງຂ້ຶນຫຼາຍກວ�າ 20 ຊມ ຕະຫຼອດສັດຕະວັດຜ�ານມາ, ແລະ ຄາດວ�າລະດັບດ່ັງກ�າວຈະສູງຂ້ຶນໄວກວ�າ

ເກົ່າຫຼາຍ, ໃນອະນາຄົດ ເນ່ືອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງພາວະໂລກຮ�ອນ. ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງອຸນນະພູມອາກາດ 

ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ກ�່ຍັງກ�າລັງລະລາຍກ�ອນນ�້າແຂງຂອງໂລກ, ກ�ອນນ�້າແຂງ ແລະ ນ�້າແຂງທະເລ. ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງ

ລະດັບນ�້າທະເລໃນອະນາຄົດ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ�ນ�້າແຂງທະເລ ແລະ ນ�້າແຂງເທິງດິນລະລາຍເພ້ີມຂ້ຶນ. ການລະລາຍຢ�າງວ�ອງໄວ
ຂອງນ�້າແຂງທະເລຢູ�ໃນອາກຕິກ ແລະ ການຖະລ່ົມຂອງສະໜາມນ�າ້ແຂງທີ່ສ�າຄັນຢູ�ໃນກຣີນແລນ ແລະ ອານຕາກຕິກ ມີແນວ

ໂນ�ມທີ່ຈະເພ້ີມລະດັບນ�້າທະເລ ອີກເຄ່ິງແມັດພາຍໃນປີ 2050, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈະເພ້ີມຫຼາຍແມັດໃນທ�າຍ

ສັດຕະວັດດ່ັງກ�າວ. ການເພ້ີມປະລິມານນ�້າມະຫາສານເຫຼົ່ານ້ີເຂ້ົາໃສ�ມະຫາສະໝຸດຂອງໂລກ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ�ນ�້າຄ�ອຍໆຖ�ວມ
ເກາະ ແລະ ຖ�ວມຊາຍຝ່ັງທະເລເພ້ີມຂ້ຶນ. ກ�ອນນ�້າແຂງທີ່ກ�າລັງລະລາຍ ກ�່ຍັງຈະກະທົບຈັງຫວະ ແລະ ປະລິມານຂອງນ�້າໄຫຼ 
ຊ່ຶງໄຫຼລົງລະບົບແມ�ນ�້າທີ່ສ�າຄັນ ຊ່ຶງບາງປະເທດໄດ�ເອ່ືອຍອີງໃສ�ເພ່ືອການສະໜອງນ�້າຂອງພວກເຂົາ. 

ຮູບພາບ 5: ເຫດການຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກ 

 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ດັດປັບຈາກ https://www.ekshiksha.org.in/chapter/104/ water.html  

ຮູບພາບ 6: ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນ 
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ຮູບພາບ 7: ນ�້າຖ�ວມ - ເຫດການຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກ 

 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ດັດປັບຈາກ https://www.ekshiksha.org.in/chapter/104/ water.html  

1.5. ສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນ 
ດ່ັງທີ່ຊ່ືແນະນ�າ, ສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນ ຕ�ອງກ�ຽວຂ�ອງກັບການຫຼາຍເກີນຄວາມຈ�າເປັນ - ຫຼາຍເກີນໄປ 

ຫຼື ໜ�ອຍເກນີໄປ - ໃນສະພາບອາກາດພ້ືນຖານທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາອັນສ້ັນ. ການປ�ຽນແປງຂອງຄວາມຮ�າຍແຮງ ແລະ 
ຄວາມຖີ່ຂອງສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນ ແມ�ນຕິດພັນກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ. 

ຕົວຢ�າງ: ນອກຈາກການອຸນນະພູມໂລກເພ້ີມຂ້ຶນທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆແລ�ວ, ຈ�ານວນມື້ທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດ ແລະ ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນກ�່

ເພ້ີມຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນ, ແລະ ພວກມັນແກ�ຍາວເວລາດົນກວ�າເກົ່າ ແລະ ຮອດລະດັບອຸນນະພູມທີ່ສູງກວ�າ. ໃນບາງພາກຂອງ

ອາຟຣິກກາ, ມັນຖືກຄາດເດົາວ�າພາຍໃນປີ 2100 ອຸນນະພູມໂດຍສະເລ�ຍ ອາດສູງກວ�າອຸນນະພູມສູງສຸດຂອງອາດີດຜ�ານມາ, 

ແລະ ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນທີ່ເກີດຂ້ຶນຄ້ັງດຽວໂດຍສະເລ�ຍທຸກໆ 20 ປີ ອາດເກີດຂ້ຶນທຸກໆສອງປີ. 

ໃນຂະນະທີ່ອຸນນະພູມຂອງມະຫາສະໝຸດເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ອາກາດຮ�ອນຂ້ຶນ, ຊ່ຶງເກາະຕິດຄວາມຊ້ືນຫາຼຍຂ້ຶນ, ສະພາວະຢູ�ໃນ

ລະດັບເຕັມທີ ່ສ�າລັບການສ�າງໄຊໂຄຼນ ແລະ ເຮີລິເຄນລູກໃຫຍ�, ພາຍໃຫ�ເກີດນ�້າຖ�ວມ ແລະ ລົມທີສ່�າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ� 

ໃນເວລາທີ່ພາຍຸຖະລ່ົມທີ່ດິນ. ບາງພາຍຸທີ່ເກີດຂ້ຶນກະທັນຫັນເຫຼ່ົານ້ີ ເກືອບມກີ�າລັງທີ່ບ�່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ�. ຕົວຢ�າງ: 
Take, Hurricane Mitch ຊ່ຶງຖະລ່ົມອາເມລິກາເໜືອໃນປີ 1998. ຕະຫຼອດສອງສາມມື,້ ພາຍຸໄດ�ຜະລິດປະລິມານຝົນ 

1.2 ແມັດ ຢູ�ໃນບາງຂົງເຂດ, ເຮັດໃຫ�ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ�າ 18,000 ຄົນ ແລະ ເສຍຫາຍ 6 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ. ໃນປີ 

2015, Hurricane Patricia ໄດ�ກ�່ຕົວຂ້ຶນເໜືອປາຊີຟິກຕາເວັນອອກ, ເຊ່ິງມີຄວາມໄວຂອງລົມທີບັ່ນທຶກໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 

320 ກມ/ຊ່ົວໂມງ, ເປັນພາຍຸທີ່ພັດແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍວັດແທກໄດ�. ຂ້ຶນກັບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ, ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ 

ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການບາງຄົນ ອາດໄດ�ປະສົບກັບເຫດການພາຍຸທີ່ເກດີຂ້ຶນກະທັນຫັນເຫຼົ່ານ້ີ. ນັບແຕ�ຊຸມປີ 1970, ພະລັງ ແລະ 

ຊ�ວງໄລຍະຂອງພະຍຸລະດູຮ�ອນເຫຼົ່ານ້ີ ໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນ, ມີແນວໂນ�ມທີຄ່າດວ�າຈະສືບຕ�່ເກີດຂ້ຶນອີກ. 

ຢູ�ໃນຂົງເຂດອ່ືນ, ອຸນນະພູມທີ່ກ�າລັງເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ການປ�ຽນແປງຕ�່ລັກສະນະການກະຈາຍຂອງຝົນເໜືອບັນດາເຂດພາຍໃນ

ປະເທດ ໄດ�ພາໃຫ�ເກີດຝົນແລ�ງ ແລະ ຄວາມແຫ�ງແລ�ງຫຼາຍຂ້ຶນ. ໃນທົ່ວໂລກ, ເຂດທີ່ດິນທີ່ຖກືກະທົບໂດຍຄວາມແຫ�ງແລ�ງ 
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ໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນ 50 ສ�ວນຮ�ອຍ ນັບແຕ�ຊຸມປີ 1960. ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ, ການລະເຫີຍອາຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລະ ຝົນແລ�ງ ແລະ 

ຄວາມແຫ�ງແລ�ງເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຫຼາຍຂ້ຶນ ກ�່ຍັງເຮັດໃຫ�ພືດຜັກແຫ�ງຫ�ຽວ, ດ່ັງນ້ັນ, ໄຟປ�າ ໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນ. ທັງໝົດ, 

ຈ�ານວນສະຖານະການທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງກະທັນຫັນ ທີ່ບັນທກຶໄດ�ທົ່ວໂລກໃນແຕ�ລະປີ ແມ�ນກ�າລັງເພ້ີມຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫ�ໂລກ

ວຸ�ນວາຍຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມສ�າລັບກະສິກ�າມີຄວາມທ�າທາຍຫຼາຍຂ້ຶນ (ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ), ການເພາະລ�ຽງໃນນ�້າ/

ການປະມົງ ແລະ ລະບົບວົນກະເສດ/ລະບົບປ�າໄມ�. 

1.6. ແນວຄິດຫັຼກ 
ຄວາມຮູ�ຂອງພວກເຮົາກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ກ�າລັງເຕີບໂຕຢ�າງວ�ອງໄວ ເນ່ືອງຈາກມີຂ�້ມູນໃໝ�. ແຕ�ແນວໃດກ�່

ຕາມ, ຄວາມຈິງພ້ືນຖານຫຼາຍຢ�າງ ໄດ�ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ�າງດີ. ຕ�່ໄປນ້ີ ແມ�ນບາງສ່ິງສ�າຄັນທີ່ພວກເຮົາຮູ�ກ�ຽວກັບການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ: 

• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຂະບວນທາງທ�າມະຊາດທີ່ຖືກຂັບເຄ່ືອນໂດຍການປ�ຽນແປງ ແລະ 
ການບັງຄັບລະບົບຂອງໂລກ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ ໄດ�ສ�າງການບັງຄັບພາຍນອກເພ້ີມເຕີມທີ່

ໄດ�ເຮັດໃຫ�ອັດຕາການປ�ອຍ GHG ຮຸນແຮງຂ້ຶນ ແລະ ຜົນລັບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ໄດ�ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະ ຜົນກະທົບກ�າລັງເພີ້ມຂ້ຶນ. ມະນຸດໄດ�ຍູ�ດັນອັດຕາ
ການປ�ຽນແປງໃນລະດັບທີ່ບ�່ເຄີຍມີມາກ�ອນ ໂດຍສະເພາະບ�ລິບົດຂອງຄວາມອ�ອນແອຂອງມະນຸດ ແລະ ສາຍພັນ
ຊະນິດອ່ືນໆ ຕ�່ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ. 

• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຄົງຢູ�ຢ�າງຍາວນານ ຊ່ຶງມັນຢູ�ຢ�າງຖາວອນເປັນພເິສດ, ທາງດ�ານໃນ

ໄລຍະເວລາທີ່ມີຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຜົນກະທົບຈະແກ�ຍາວໄປຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຢ�າງໜ�ອຍ 40 ລຸ�ນ ຈະ
ຜ�ານໄປໄດ�ກ�ອນຜົນກະທົບໃນປັດຈຸບັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຈະຫາຍໄປ, ແລະ ນ້ັນກ�ຄື່ຖ�າພຽງແຕ�ພວກເຮົາ

ຢຸດປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກທັງໝົດດຽວນ້ີ. 
• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ລວມມີທັງການປ�ຽນແປງຕ�າງໆທີ່ເກີດຂ້ຶນຊ�າ (ສະຖານະການທີເ່ກີດຂ້ຶນ

ຊ�າ) ແລະ ການປ�ຽນແປງຂອງຄວາມຖ່ີ ແລະ ຄວາມໜາແໜ�ນຂອງເຫດການທີ່ເກດີຂ້ຶນຢ�າງ
ກະທັນຫັນ. ໃນແຕ�ລະການປ�ຽນແປງ ແລະ ໂດຍການລວມກັນ, ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ີ ຈະກະທົບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຕ�າງກັນ 

ໃນເວລາທີ່ຕ�າງກັນ. 
• ການປ�ຽນແປງຫຼາຍຢ�າງ ກ�າລັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາດຽວກນັ. ເນ່ືອງຈາກກ�າລັງຕ�າງໆຢູ�ເບ້ືອງຫຼັງເຫດການຕ�າງໆ - 

ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ ແລະ ການປ�ຽນແປງລັກສະນະການກະຈາຍຂອງຝົນ - ການປ�ຽນແປງບາງຢ�າງ ອາດເບ່ິງຄືຂັດແຍ�ງກັນ, 

ເຊ່ັນ: ເກີດມີນ�້າຖ�ວມເລ້ືອຍຂ້ຶນ ໃນຂະນະດຽວກັນປະລິມານຝົນປະຈ�າປີ ກ�າລັງຫ�ດລົງ. 
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2. ພາສາຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດ 

ໝວດນ້ີແມ�ນກ�ຽວກັບຄ�າແນະນ�າ ຊ່ຶງແນະນ�າແນວຄວາມຄິດທົ່ວໄປບາງຢ�າງ ກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ແນວ
ຄວາມຄິດເຫຼົ່ານ້ີ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວນາ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ເພ່ືອລະບຸວ�າກິດຈະກ�າດ�ານກະສິກ�າ

ຂອງພວກເຂົາ ເປັນໄພຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດ, ສ່ິງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ�ເພ່ືອຊ�ວຍພວກເຂົາຫ�ດຜ�ອນສາເຫດຂອງ

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ເພ່ືອປັບຕົວກັບລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດໃໝ�. 

ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃດໜ່ຶງ, ມັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນໃນການຊ�ວຍສະມາຊິກເຂ້ົາໃຈວ�າພວກເຂົາສາມາດທັງປັບຕົວການ

ປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອຮັບມ ືແລະ ຄວາມຄາດໝາຍຂອງການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ. ນອກຈາກ

ນ້ັນ, ມັນເປັນສ່ິງຈ�າເປັນທີ່ຈະຊ�ວຍປ�ອງກັນການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເພ້ີມເຕີມ ດ�ວຍການຄັດເລືອກການປະຕິບັດຕ�າງໆທີ່

ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກເພ້ີມ ແລະ ກ�າຈັດອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ທີ່ແກສ�ເຫຼົ່ານ້ັນຈ�ານວນໜ່ຶງຖືກປ�ອຍ
ອອກຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ - ຂະບວນການດ່ັງກ�າວນ້ີ ເອ້ີນວ�າການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ. ການອະທບິາຍໂດຍສັງເຂບກ�ຽວກັບກິດ
ຈະກ�າຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນດ�ານການຜະລິດກະສິກ�າ, ສັດລ�ຽງ ແລະ ວົນກະເສດ ຖືກແນະນ�າຢູ�ໃນໝວດຕ�່ໄປ. 

ເຈດຈ�ານົງຂອງຄ�າແນະນ�ານ້ີ ແມ�ນເພ່ືອຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວນາ 

ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຈຸດອ�ອນຂອງລະບົບການກະເສດ ໃຫ�ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຜ�ານຂະບວນການປັບຕົວ. ເພ່ືອລະບຸທາງເລືອກໃນປັບຕົວໃຫ�ເໝາະສົມທີສຸ່ດ ກ�ອນອ່ືນໝົດມັນເປັນ
ເປັນສ່ິງຈ�າເປັນສ�າລັບຊຸມຊົນດ່ັງກ�າວ ທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈວ�າລະບົບການຜະລິດໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຂົາມີຈຸດອ�ອນແນວໃດຕ�່ການ
ປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງດິນຟ�າອາກາດ. ຈຸດອ�ອນ ແມ�ນຂ້ຶນກັບລະດັບຄວາມສ�ຽງທີ່ຊຸມຊົນອາດປະສົບຈາກປະເພດຂອງການ

ປ�ຽນແປງສະເພາະ (ໂອກາດສ�ຽງໄພຂອງມັນ), ການປ�ຽນແປງດ່ັງກ�າວຈະມີຜົນຕ�່ລະບົບນ້ີຫຼາຍປານໃດ (ຄວາມອ�ອນ

ໄຫວຂອງມັນ), ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການປັບລະບົບ ເພ່ືອຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງດ່ັງກ�າວນ້ັນ (ຂີດຄວາມ

ສາມາດໃນການປັບຕົວ). ວິທໜ່ຶີງທີ່ຄິດເຖິງຂະບວນການນ້ີ ຄຶດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ: 

ຈຸດອ�ອນຂອງລະບົບກະສິກ�າ= (ໂອກາດສ�ຽງໄພ × ຄວາມອ�ອນໄຫວ) − ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ 

ຕົວຢ�າງ, ຖ�າຄອບຄົວໜ່ຶງ ປູກເຂ້ົາຢູ�ໃນກ�ອງຮ�ອມພູ ທີກ່�າລັງເລ້ີມຈະມີນ�້າຖ�ວມສູງ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ຕ້ົນເຂ້ົາຂອງພວກເຂົາຈົມນ�້າ 

ໃນທຸກໆສາມ ຫາ ສ່ີປີ ເປັນຄ້ັງທ�າອິດໃນຄວາມຊົງຈ�າ, ໂອກາດສ�ຽງໄພຂອງໄຮ�ນາ ຕ�່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການປ�ຽນແປງ

ດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນກ�າລັງເພ້ີມຂ້ຶນ, ສ່ົງຜົນໃຫ�ແນວພັນເຂ້ົາທີ່ຢູ�ຫຼາຍປີທີ່ມີນ�້າຖ�ວມ ແມ�ນໜ�ອຍກວ�າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງແນວພັນ

ເຂ້ົາໃນອາດີດ. ແນວພັນເຂ້ົາສ�ວນໃຫຍ�ຈະຕາຍ ຖ�າຈົມລົງນ�້າໝົດຫຼາຍກວ�າສອງສາມມື,້ ດ່ັງນ້ັນພວກມັນຈະອ�ອນໄຫວຕ�່ນ�້າ

ຖ�ວມທີ່ເລິກ. ໃນເວລາຄອບຄົວດ່ັງກ�າວ ນ�າໃຊ�ແນວພັນເຂ້ົາໃໝ�ທີ່ສາມາດທົນກັບການຈົມນ�້າໄດ�, ຄອບຄົວນ້ີສາມາດ

ຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນໄຫວຕ�່ລັກສະນະໃໝ�ຂອງນ�້າຖ�ວມດ�ວຍການທ�າການປັບຕົວກັບການປະຕິບັດຕ�າງໆໃນການເຮັດ
ກະເສດຂອງພວກເຂົາ. 
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ໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ການນາບຂູ�ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຜົນກະທົບທາງອ�ອມ ແລະ ທາງກົງທີ່ແຕກຕ�າງ
ກັນຂອງການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງອຸນນະພູມ ແລະ ປະລິມານຝົນ. ຕົວຢ�າງ ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ອຸນນະພູມສູງ ສາມາດ
ຫ�ດຜ�ອນແນວພັນພືດໂດຍກົງ ຫຼື ກະທົບຕ�່ສຸຂະພາບຂອງສັດ. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ອາດຍັງກະທົບແນວພັນພືດ ຫຼື 
ຜົນຜະລິດສັດລ�ຽງທາງອ�ອມ ໂດຍສ່ົງຜົນຕ�່ຊະນິດ ແລະ ຈ�ານວນຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ເຊ້ືອພະຍາດຕ�າງໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ�ພືດ 
ແລະ ສັດບາດຈັບ ຫຼື ຕາຍໄດ�. ແນວຄວາມເຫຼົ່ານ້ີ, ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ�ອມຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ກ�່

ຄືການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ ແລະ ສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທນັຫນັ, ຈະ

ສ�າຄັນໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວນາ. ແຕ�ລະແນວຄວາມຄິດ ໄດ�ຮັບການປຶກສາຫາລືຢ�າງລະອຽດຕ່ືມໃນໝວດຕ�່ໄປຂອງຄ�າ
ແນະນ�າສະບັບນ້ີ. 

ຮູບພາບ 8: ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

 

ຄ�າສັບສ�າຄັນສ�າລັບການປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດ 

ການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຂະບວນການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ
ໃນປັດຈຸບັນ ຫາ ອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ�. 

ຄວາມກົດດັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ລວມມກີານປ�ຽນແປງຕ�າງໆຕ�່ຄວາມເຂ້ັມຂຸ�ນຂອງຄາບອນ ໄດອ�ອກ
ຊາຍ (CO2), ມີເທນ (CH4) ແລະ ແກສ�ອ່ືນໆທີ່ສ�າຄັນໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ (ເບ່ິງຂ�້ 1.2 ແລະ 1.3 ຢູ�ໃນໝວດກ�ອນວ�າ

ດ�ວຍພ້ືນຖານຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ), ການເພ້ີມຂ້ຶນເທືອ່ລະໜ�ອຍຂອງທີ່ອຸນນະພູມໜ�າດິນ ແລະ ໜ�ານ�້າທະເລ, 

ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຄວາມຮ�ອນດ່ັງກ�າວນ້ີມີຕ�່ລັກສະນະຂອງປະລິມານຝົນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ�ນ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງ

ລະດັບນ�້າທະເລ ແລະ ການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຕ�່ຄວາມຖີ່ຂອງເຫດການການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບກະທັນຫັນ, ເຊ່ັນ: 

ພາຍຸ, ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ ແລະ ນ�້າຖ�ວມ. 
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ໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຕິດພັນກັບທີ່ຕ້ັງທາງພູມສັນຖານ ແລະ ຈັງຫວະ
ເວລາ. ຕົວຢ�າງ: ບັນດາຊຸມຊົນໃນປະເທດຢູ�ເຂດດິນຟ�າອາກາດເຄ່ິງແຫ�ງແລ�ງ ອາດມີໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ, ໃນ

ຂະນະດຽວກັນ ບັນດາຊຸມຊົນຢູ�ແຄມຝ່ັງທະເລ ຈະມໂີອກາດສ�ຽງໄພສູງກວ�າຕ�່ພາຍຸລົມແຮງໃນໄລຍະລະດູທີ່ເກີດພາຍຸໄຊ
ໂຄຼນ ຫຼື ເຮີລິເຄນ. 

ຄວາມອ�ອນໄຫວ ແມ�ນລະດັບທີ່ກິດຈະກ�າ ຫຼື ຊຸມຊົນຖກືກະທບົໂດຍຄວາມກົດດັນທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດ 
ໃນເວລາພວກມັນເກີດຂ້ຶນ. 

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ແມ�ນຄວາມສາມາດຂອງຄົວເຮືອນ ຫຼື ຊຸມຊົນ ໃນການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນ
ຟ�າອາກາດ - ລວມມີຄວາມຜັນຜວນຂອງອາກາດ ແລະ ສະຖານະການການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບກະທັນຫັນ - ເພ່ືອ

ຫຼີກລ�ຽງ ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນ, ເພ່ືອຈັດການກັບຜົນທີ່ຕາມມາ ແລະ ສວຍໃຊ�ໃຫ�ເກີດໂອກາດໃໝ�. 

ຈຸດອ�ອນ ແມ�ນລະດັບທີ່ລະບົບການກະເສດອ�ອນແອ ຫຼື ບ�່ສາມາດຈັດການກັບຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງຂອງການປ�ຽນແປງດິນ

ຟ�າອາກາດ. ຈຸດອ�ອນແມ�ນຂ້ຶນກບັປະເພດ, ຄວາມຮ�າຍແຮງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການຜັນ

ຜວນທີ່ມີໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ລະບົບໃດໜ່ຶງ, ຄວາມອ�ອນແອຂອງມັນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງການບ�ລິຫານຈັດການລະບົບ

ເພ່ືອປັບຕົວ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: IPCC, 2007. 

ຮູບພາບ 9: ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອດ�ວຍການນ�າໃຊ�ແນວພັນທີທ່ົນທານຕ�່ນ�າ້ຖ�ວມ 
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ຈາກກາເຟ ເຖິງ ຊ�ອກກາແລັດ 

ເປັນເວລາທົດສະວັດໜ່ຶງ, ຊາວນາໄດ�ເຮັດວຽກເພ່ືອເພ້ີມຄວາມຮ່ົມໃຫ�ແປງດິນກາແຟ Arabica ຂະໜາດນ�ອຍຂອງລາວ, 

ແຕ�ຄວາມຮ່ົມບ�່ພ�ອີກຕ�່ໄປ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນຕ�່ພືດອາກາດເຢັນດ່ັງກ�າວນ້ີ, ຊ່ຶງມກັອຸນນະພູມທີ່ 

16 °C ຫາ 24 °C. ປັດຈຸບັນ ຊາວນາ ກ�າລັງປ�ຽນຕ້ົນກາແຟບ່ົມຂອງລາວກັບຄາເຄົາ, ຊ່ຶງມກັອາກາດທີຮ່�ອນກວ�າ (18 °C 

ຫາ 32 °C). ຊາວນາ ບ�່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມອ�ອນແອຂອງໄຮ�ນາຂອງລາວຕ�່ອຸນນະພູມທີ່ສູງຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກໂອກາດສ�ຽງ

ໄພຂອງມັນ, ສາເຫດມາຈາກຕ�າແໜ�ງຂອງມັນໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ຕ�່າກວ�າ, ແລະ ຄວາມອ�ອນແອຂອງກາແຟຕ�່ອຸນນະພູມທີ່

ສູງຂ້ຶນ. ດ�ວຍການຫັນປ�ຽນໃຫ�ເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ລາວກ�າລັງປັບລະບົບການກະເສດຂອງລາວ ແລະ ຮຽນຮູ�

ທີ່ຈະຢູ�ກັບຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

ຄວາມອ�ອນໄຫວ ຕ�່ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນລະດັບທີ່ກິດຈະກ�າການກະເສດ ຫຼື ລະບົບການ
ຜະລິດທັງໝົດຖືກກະທົບ. ຕົວຢ�າງ: ຊາວນາອາຍຸ 60 ປີ ຊ່ຶງເປັນຜູ�ທີ່ປູກສາລີ. ລາວໄດ�ເຫັນແນວໂນ�ມທີ່ອາກາດຈະແຫ�ງແລ�ງ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປີຜ�ານມາ. ແນວພັນພືດຂອງລາວໄດ�ຕົກລົງ ເຖິງວ�າລາວຫາກ�່ເລ້ີມປູກແນວພັນໜ່ຶງທີ່ອ�ອນໄຫວໜ�ອຍລົງ

ຕ�່ດິນຟ�າອາກດແຫ�ງແລ�ງ. ລາວສາມາດປູກໄດ�ພຽງແຕ�ເຂ້ົາຟ�າງໃນປັດຈຸບັນ, ຊ່ຶງອ�ອນໄຫວຕ�່ພາວະຝົນແລ�ງຮຸນແຮງໜ�ອຍກວ�າ

ສາລີ. ເພ່ືອນບ�ານຂອງລາວ ໄດ�ທ�ອນເງິນ ແລະ ສາມາດລົງທຶນເຂ້ົາໃນອ�າງ ແລະ ອຸປະກອນຊົນລະປະທານ ແລະ ຍັງສາມາດ

ປູກສາລີໄດ�ເຖິງວ�າຈະຢູ�ໃນຫຼາຍປີທີ່ແຫ�ງແລ�ງທີ່ສຸດ. ບ�່ຄືເພ່ືອນບ�ານຂອງລາວ, ຊາວນາອາຍຸ 60 ປີຄົນນ້ີ ປະເຊີນກັບຄວາມ

ຂາດເຂີນດ�ານເສດຖະກິດ ກ�່ຄືຂາດເຂີນນ�້າ ເນ່ືອງຈາກລາວຂາດທຶນຮອນເພ່ືອກັກເກັບນ�້າ ແລະ ອຸປະກອນຊົນລະປະທານ

ພ້ືນຖານດ່ັງທີ່ເພ່ືອນບ�ານຂອງລາວມີ - ສະນ້ັນ ການຜະລິດຂອງລາວຈ່ຶງໄດ�ຕ�່າກວ�າ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ

ລາວແມ�ນມີໜ�ອຍກວ�າ ແລະ ຈຸດອ�ອນຂອງລາວແມ�ນມີຫຼາຍກວ�າ. ຄອບຄົວຊາວນາທີ່ເປັນຜູ�ຖືຄອງລາຍຍ�ອຍ ຊ່ຶງຜະລິດພາຍ
ໃຕ�ສະພາບທີ່ມີນ�້າຝົນ ຊ່ຶງເປັນຜູ�ທີ່ກ�າລັງປະສົບແນວໂນ�ມຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ອາດຈະບ�່ສາມາດປັບຕົວກັບຜົນກະທົບຂອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຜ�ານການປັບປຸງດ�ານເຕັກນິກໄດ�ຢ�າງດຽວ. 

ຂີດຄວາມສາມາດຂອງການປັບຕົວ ແມ�ນຂ້ຶນກັບປັດໃຈຫຼາຍຢ�າງນອກຈາກການປະຕິບັດທາງດ�ານເຕັກນິກ, ຊ່ຶງເປັນຈຸດ

ເນ້ັນໜັກຂອງຄ�າແນະນ�າສະບັບນ້ີ. ນອກຈາກບັນດາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດດ�ານການບ�ລິຫານຈັດການແລ�ວ, ການ

ປັບຕົວກ�່ຍັງຂ້ຶນກັບດິນຟ�າອາກາດດ່ັງນ້ີ: 

• ຊາວນາຮັບຮູ�ວ�າລັກສະນະຂອງດິນຟ�າອາກາດ - ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ - ໄດ�ປ�ຽນແປງ ຫຼື ມີແນວໂນ�ມທີ່ຈະປ�ຽນແປງ 
ແລະ ຮູ�ວ�າລາວຍິງ/ຊາຍ ຕ�ອງໄດ�ປັບຕົວ. 

• ຄອບຄົວຊາວນາ ມີຄົນພຽງພ�ທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ຕ�ອງໄດ�ມກີານປ�ຽນແປງ ແລະ ນ�າເອົາການປະຕິບັດດ�ານກະເສດແບບໃໝ�
ມາໃຊ�. 

• ຄອບຄົວຊາວນາ ມີໂອກາດເຂ້ົາເຖິງລາຍໄດ�ໂດຍບ�່ແມ�ນການກະເສດ (ຕົວຢ�າງ: ໂດຍຜ�ານການຈ�າງງານ ຫຼື ການປ�ອງກັນ
ດ�ານສັງຄົມ) ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງມັນໃນກ�ລະນີປະສົບກັບການຕົກໃຈແບບກະທັນຫັນ. 

• ຄອບຄົວຊາວນາ ໄດ� (ເຂ້ົາເຖິງ) ເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆ ເພ່ືອລົງທຶນເຂ້ົາໃນການປ�ຽນແປງ. 

• ຄອບຄົວຊາວນາ ຫຼື ກຸ�ມຊາວນາ ເປັນເຈ້ົາການ ຫຼື ຄວບຄຸມບັນດາຊັບພະຍາກອນສ�າຄັນຕ�າງໆ (ຕົວຢ�າງ: ທີ່ດິນ, ການ

ປະກອບຄ�າເຫັນ) ທີ່ຈ�າເປັນໃນການປ�ຽນແປງ. 
• ຊຸມຊົນ ມີຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ ເພ່ືອທ�າການປ�ຽນແປງທີ່ຈ�າເປັນ ຊ່ຶງປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ 

ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. 
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• ຊຸມຊົນ ໄດ�ຮັບການບ�ລິການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ, ເຊ່ັນການບ�ລິການທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ລະບົບແຈ�ງເຕືອນ

ແຕ�ຫົວທີ ແລະ ການປົກປ�ອງສັງຄົມ. 
• ພວກເຂົາອາໄສຢູ�ໃນປະເທດໜ່ຶງທີ່ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ�ານກະສິກ�າທີ່ກ�ານົດໄວ�ເພ່ືອເພ້ີມການຟ້ືນຕົວຈາກ

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແຫ�ງຊາດ.  

• ການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ຂະຫຍາຍອອກ ສະໜັບສະໜູນການປັບຕົວ, ໂດຍສະເພາະສ�າລັບການກະເສດແບບ

ອາໄສນ�້າຝົນ. 

• ລະບົບດ�ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ສະໜັບສະໜູນການເຂ້ົາເຖິງນ�້າ ແລະ ທີ່ດິນ, ການສືກສາ ແລະ ຂ�້ມູນ, ການ

ບ�ລິການດ�ານການເງິນ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງທີ່ຍຸຕິທ�າ ໂດຍຍິງ ແລະ ຊາຍ. 

ກິດຈະກ�າທີ່ຖກືແບ�ງປັນຢູ�ໃນຄ�າແນະນ�າສະບັບນ້ີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອໃຫ�ແນວຄວາມຄິດກ�ຽວກັບວິທີອອກແບບແຜນງານ FFS 

ເພ່ືອຊ�ວຍຊາວນາ ປັບປຸງການປະຕິບັດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງພວກເຂົາ - 
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບດ�ານລົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຊາວນາ ເພ່ືອຟ້ືນຕົວຈາກຜົນ
ກະທົບດ່ັງກ�າວໄດ�ຢ�າງວ�ອງໄວກວ�າເກົາ. ຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ມຫີວົຄິດປະດິດສ�າງ ແລະ 

ປັບຕົວ ຫຼື ອອກແບບກິດຈະກ�າຂອງຕົນເອງ ອີງໃສ�ສ່ິງທີ່ຈະເຮັດໄດ�ຜົນໃນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງຕົນ. 

ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ມັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຕ�ອງເຂ້ົາໃຈວ�າຊາວນາ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ອາດບ�່ສາມາດເອົາຊະນະບັນດາຈຸດອ�ອນ

ທັງໝົດທີ່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດກ�່ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນ. ຄອບຄົວຊາວນາ ຍັງຕ�ອງຮຽນຮູ�ທີ່ຈະຢູ�ກັບການປ�ຽນແປງຕ�າງໆທີ່ການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດນ�າມາໃຫ�, ແລະ ຕ�ອງຕັດສິນໃຈກ�ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຕົນ. ມັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີຕ່�ອງຊ�ວຍຊາວນາ

ໃຫ�ເຂ້ົາໃຈວ�າການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຂະບວນການທີ່ບ�ສ້ິ່ນສຸດ - ມັນບ�່ແມ�ນບັນຫາດຽວ, ມີທາງແກ�ໄຂດຽວ - 

ຊາວນາຈະຕ�ອງທົດສອບການຮັບມືແບບໃໝ�ຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງຕ�່ຄວາມທ�າທາຍໃໝ�, ຮຽນຮູ�ຈາກປະສົບການໃນແຕ�ລະຄ້ັງ.  

ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດສືບຕ�່ປ�ຽນແປງ, ການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ (ຕົວຢ�າງ: ສາຍພັນໃໝ�, ການດັດແກ�ໃຫ�ເຂ້ົາກັບ

ສະພາບແວດລ�ອມໃນການຜະລິດ ຫຼື ປະຕິບັດດ�ານການບ�ລິຫານຈັດການ) ທີ່ຮັບມກືັບສະພາວະເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ດີທີ່ສຸດ ກ�່ຍັງຈະ

ປ�ຽນແປງ. ຫຼືເວ້ົາອີກຢ�າງໜ່ຶງ, ແຕ�ລະການປະຕິບັດແບບໃໝ� ຈະຊ�ວຍໃຫ�ບັນເທົາລົງ ຫຼື ໃຫ� “ປ�ອງຢ�ຽມແຫ�ງໂອກາດ” ເພ່ືອ

ຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ, ແຕ�ມຂີ�້ຈ�າກັດຕ�າງໆຕະຫຼອດເວລາ. ບ�ມ່ີເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ການ

ປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ ພາຍໃຕ�ທຸກສະພາບການ. ຂະໜາດຂອງ  “ປ�ອງຢ�ຽມ” ຈະຖກືກ�ານົດໂດຍສະພາວະດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມທີ່
ແຕກຕ�າງກັນ ທີກ່ານປະຕິບັດດ່ັງກ�າວຮັບມືໄດ�. 

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຂະບວນການທີ່ບ�່ສ້ິນສຸດ - ມັນບ�່ແມ�ນບັນຫາດຽວ, ມີທາງແກ�ໄຂດຽວ 

- ຊາວນາຈະຕ�ອງທົດສອບການຮັບມືແບບໃໝ�ຢ�າງຕ�່ເນື່ອງຕ�່ຄວາມທ�າທາຍໃໝ�, ຮຽນຮູ�ຈາກປະສົບການ

ໃນແຕ�ລະຄ້ັງ.  
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ຮູບພາບ 10: ຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອດ�ວຍການປັບປ�ຽນໄປໃຊ�ພືດຊະນິດອ່ືນ 

 

 

“ດິນຟ�າອາກາດ” ແລະ “ອາກາດ”  

ສອງຄ�ານ້ີແມ�ນຖືກນ�າໃຊ�ແບບສາມາດປ�ຽນກັນໄດ�, ແຕ�ມັນບ�່ຖືກຕ�ອງ - ແຕ�ລະຄ�າ ໝາຍເຖິງສະພາວະ ແລະ ພຶດຕິກ�າຂອງ

ຊ້ັນບັນຍາກາດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. ອາກາດແມ�ນສ່ິງທີ່ກ�າລັງເກີດຂ້ຶນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ມື້ນ້ີ, ມື້ວານນ້ີ, ລະດູນ້ີ 

ຫຼື ຕະຫຼອດສອງສາມປີຜ�ານມາ - ອຸນນະພູມ, ເມກປົກຄຸມ, ຄວາມຊ້ືນ, ທິດທາງຂອງລົມ ແລະ ຄວາມໄວ, ແລະ ປະລິມານ

ຝົນ. ດິນຟ�າອາກາດ ໝາຍເຖິງສະພາບອາກາດສະເລ�ຍ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ດົນນານກວ�າເກົ່າ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ໄລຍະ 

30 ປີ ຂ້ຶນໄປ, ແລະ ຊ້ັນບັນຍາກາດໄດ�ປະພຶດແນວໃດ, ໂດຍສະເລ�ຍ, ໃນໄລຍະເວລານ້ີ. 

ການກ�ານົດໄລຍະທີ່ດີທີ່ສຸດຕ�່ການປ�ຽນແປງຈາກໜ່ຶງການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ ຫາການປະຕິບັດຕ�່ໄປ - ຈຸດສັບປ�ຽນ - ຈະ
ເປັນຄວາມທ�າທາຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງຊາວນາ. ຂ້ຶນກັບການປະຕິບັດ, ຊ່ຶງປ�ຽນແປງແຕ�ຫົວທີໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ�ຊາວນາ

ເສຍປຽບໂດຍມີວິສາຫະກິດທີ່ມຜົີນຜະລິດໜ�ອຍລົງ ຫຼື ພືດມີມູນຄ�າໜ�ອຍລົງ. ການລ�ຖ�າດົນເກີນໄປ ສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ�ເກີດ
ການສູນເສຍໂດຍບ�່ຈ�າເປັນ. ການຕັດສິນໃຈວ�າຈະສັບປ�ຽນໃນເວລາໃດ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ, ແຕ�ການຕັດສິນໃຈຫຍຸ�ງຍາກ. 

ເນ່ືອງຈາກສະພາວະໃນທ�ອງຖິ່ນ, ຊັບພະຍາກອນຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມມັກສ�ວນຕົວ, ແຕ�ລະຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ອາດຈະທ�າການປ�ຽນແປງແບບປັບຕົວໃນເວລາທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. ວິທີການແນະນ�າໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນ, ແລະ ການສຶກສາພາກສະໜາມ/ຫົວຂ�້ພິເສດ ສະໜອງໃຫ�ຢູ�ໃນໝວດຕ�່ໄປຂອງຄ�າແນະນ�າ

ສະບັບນ້ີ, ຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊາວນາລະບຸໄລຍະທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ືອສັບປ�ຽນຈາກໜ່ຶງການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ ຫາການປະຕິບັດຕ�່

ໄປ.   

ມີຫຼາຍເສົາຫຼກັຂອງການປັບຕົວ ເພ່ືອຈົດຈ�າໄວ�ໃນເວລາເຮັດວຽກກບັຊາວນາ. ໜ່ຶງ ແມ�ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງກິດຈະກ�າດ�ານການກະເສດ ໃຫ�ປະໂຫຍດການປັບຕົວສອງປະເພດ. ປະເພດທ�າອິດ ແມ�ນອີງໃສ�ຄວາມແຕກຕ�າງໃນຈຸດ
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ອ�ອນທີ່ຕິດພັນກັບແຕ�ລະກິດຈະກ�າ, ຫຼື ພືດ. ຕົວຢ�າງ: ທກຸໆພືດ - ຕົວຈິງແລ�ວ ທຸກໆແນວພັນ - ມີຄວາມອ�ອນແອຕ�າງກັນຕ�່

ຄວາມກົດດັນດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມດຽວກັນ. ດ�ວຍການປູກແນວພັນຕ�າງກັນແບບງ�າຍດາຍ, ພືດຕ�າງກັນ, ເພ້ີມຈ�ານວນ ແລະ 

ປະເພດຂອງກິດຈະກ�າດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ບ�່ແມ�ນດ�ານກະສິກ�າ - ເຮັດໃຫ�ລະບົບການກະເສດຂອງພວກເຂົາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - 
ຊາວນາສາມາດຫ�ດຜ�ອນຈຸດອ�ອນຂອງພວກເຂົາຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໄດ�ຫຼາຍໃນເວລາທີ່ພວກມັນ
ເກີດຂ້ຶນ. ປະເພດທີສອງ ຂອງປະໂຫຍດທີ່ມາຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍແມ�ນປະໂຫຍດທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິສ�າພັນໂດຍກົງ
ລະຫວ�າງພືດ ແລະ ສາຍພັນອ່ືນໆ. ຕົວຢ�າງ: ການປູກຕ້ົນໄມ�ຢູ�ພາຍໃນຂະແໜງກະສິກ�າ - ວົນກະເສດ - ສາມາດຫ�ດຜ�ອນ

ຜົນກະທົບຂອງລົມແລ�ງ ໃນເວລາພືດທີ່ຖືກກົດດັນດ�ວຍຄວາມປຽກຊ້ືນແລ�ວ ເນ່ືອງຈາກປະລິມານຝົນຕ�່າ, ເຊ່ັນດຽວກັບການ

ໃຫ�ຄວາມຮ່ົມໃນເວລາພືດປະສົບຈາກຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ�ອນ. ດ່ັງທີ່ຈະຖກືລະບຸຢູ�ໃນພາກຕ�ໄ່ປຂອງຄ�າແນະນ�າ

ສະບັບນ້ີ, ປະໂຫຍດຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານ້ີ ພົບໄດ�ຢູ�ໃນເກືອບວົນກະເສດທັງໝົດ, ການປູກພືດຮ�ວມ ແລະ  ການເຊ່ືອມ

ໂຍງກັນຂອງສັດລ�ຽງ-ພືດ ແລະ ກິດຈະກ�າອ່ືນໆ ເຊ່ັນການລ�ຽງປາ. 
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3. ຜົນກະທບົຂອງການປ�ຽນແປງ
ດິນຟ�າອາກາດຕ�່ກະສິກ�າ, ການ

ເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ລະບົບວົນ
ກະເສດ 

  

ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ໄດ�ກ�າວເຖິງໃນຫຼາຍໝວດຜ�ານມາ - ສະຖານະການຂອງອຸນນະພູມໂລກສູງຂ້ຶນ

ທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງຊ�າໆ ແລະ ບັນດາການປ�ຽນແປງທີ່ຕິດພັນກັບປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ການກະແຈກກະຈາຍຂອງຝົນ, ແລະ 

ຄວາມຖີ່ເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມຮ�າຍແຮງຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ�າງກະທັນຫັນ - ກ�າລັງກະທົບຕ�່ສະພາບສ່ິງແວດລ�ອມ

ພ້ືນຖານ ທີ່ທກຸໆສ່ິງທີ່ມີຊີວິດຢູ�ບົນໜ�າໂລກເອ່ືອຍອີງໃສ�. ທຸກສາຍພັນ - ຕ້ົນໄມ�, ຕ້ົນພືດ, ສັດ, ປາ - ຈະເລີນເຕີບໂຕພາຍ

ໃຕ�ສະພາບສ່ິງແວດລ�ອມ, ສາມາດທົນກັບສະພາວະອ່ືນໆ ແລະ ຈະດັບສູນນອກເໜືອຂ�້ຈ�າກັດບາງຢ�າງ. ສາຍພັນດ�ານກະສິກ�າ 

ບ�່ມີຄວາມແຕກຕ�າງ. ຜົນກະທົບສ�ວນໜ່ຶງ - ອາກາດ ແລະ ປະລິມານຝົນ - ກະທົບໂດຍກົງຕ�່ຕ້ົນພືດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ

ສັດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການຈະເລີນພັນ. ຜົນກະທົບອ່ືນໆແມ�ນໂດຍທາງອ�ອມໃນອິດທິພົນຂອງພວກມັນ, ພາຍໃຫ�ເກີດການ

ປ�ຽນແປງຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການກະແຈກກະຈາຍຂອງສັດຕູພືດ, ແມງໄມ�ປະສົມເກສອນ (pollinators) ແລະ ການ

ລະບາດຂອງເຊ້ືອພະຍາດຕ�າງໆ, ເຊ່ັນດຽວກັບການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງຜະລິດຕະພາບ, ປະລິມານສານອາຫານທີ່ມີຢູ�ໃນ

ອາຫານ ແລະ ການກະຈາຍຂອງພືດ ແລະ ສາຍພັນອາຫານສັດ (forage species). 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ, ພືດ ແລະ ສັດ ແມ�ນອ�ອນແອຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ຄວາມກົດດັນທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ໃນເວລາທີ່ພວກມັນ

ຍັງບ�່ແກ�ຫຼາຍ, ໃນໄລຍະເວລາຈະເລີນພັນຂອງພວກມັນ (ໄລຍະອອກດອກ, ອອກໄຂ�), ແລະ ໃນເວລາທີ່ເມັດພືດ ຫຼື ໝາກ

ໄມ�ກ�າລັງກ�່ຕົວ, ຫຼື ສັດລ�ຽງກ�າລັງໃຫ�ນົມ. ຕົວຢ�າງ: ຫຼັງຈາກງອກຕົວອອກ,ຖ�າແນວພັນພືດຍັງອ�ອນ ແມ�ນປະສົບຊ�ອງວ�າງໃນ

ປະລິມານນ�້າຝົນ ເປັນອາທິດໜ່ຶງຂ້ຶນໄປ ໃນສະພາວະຮ�ອນ, ສ�ວນຫຼາຍອາດຈະດັບສູນ, ເຖິງວ�າສ�ວນໃຫຍ�ຈະເປັນຕ້ົນພືດ

ໃຫຍ�ແລ�ວກ�່ຕາມ, ການມີລະບົບຮາກຖານທີ່ສ�າງຂ້ຶນເປັນຢ�າງດີ, ຈະສາມາດຢູ�ລອດໄດ�. ຕ້ົນໄມ�, ພືດ, ສາຍພັນປາ ແລະ ສັດ 

ຈ�ານວນໜ່ຶງແມ�ນທົນໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ - ຫຼື ອ�ອນແອໜ�ອຍລົງ - ກວ�າສາຍພັນອ່ືນໆ ຕ�່ຄວາມກົດດັນບາງປະເພດ. ເຖິງແນວໃດກ�່

ຕາມ, ບ�ມ່ີສາຍພັນທີ່ຊັບຊ�ອນ (no super) ຊ່ຶງບ�ຖ່ືກກະທົບໂດຍຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທັງໝົດ. 
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ໝວດ 3.1 ແລະ 3.2 ນ�າສະເໜີບາງຜົນກະທົບທົ່ວໄປໃນທາງອ�ອມ ແລະ ທາງກົງທີ່ສ�າຄັນ ຊ່ຶງປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 
ແມ�ນກ�າລັງມີຕ�່ລະບົບການຜະລິດຕ�າງໆ.  

ຄວາມຜນັຜວນ ແລະ ການປ�ຽນແປງ 

ທັງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ�າອາກາດໄລຍະຍາວ ແມ�ນຜັນຜວນ, ແລະ ທັງສອງສາມາດປ�ຽນແປງໄດ�. 

ຄວາມຜັນຜວນໃນດິນຟ�າອາກາດເປັນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄຸ�ນເຄີຍ - ຄວາມແຕກຕ�າງທາງທ�າມະຊາດລະຫວ�າງສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນ

ປົກກະຕິ (ສະເລ�ຍ) ແລະ ສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນຈິງ. ບາງຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແຫ�ງແລ�ງ, ມີສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ຜັນ

ຜວນຫຼາຍກວ�າສະພາວະອ່ືນໆ. ຄວາມຜັນຜວນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ�ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ�າງກັນ - ລະຫວ�າງມື້, ເດືອນ 

ຫຼື ປີ. ຕົວຢ�າງ: ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງອາກາດໃນມື້ນ້ີ ແລະ ອາກາດສະເລ�ຍໃນວັນທີນ້ີຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປີຜ�ານມາ; 

ປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ໄດ�ຮັບໃນເດືອນນ້ີ, ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ໄດ�ຮັບໂດຍສະເລ�ຍໃນລະຫວ�າງເດືອນນ້ີ; ເວລາທີ່ຝົນເລ້ີມ

ຕົກ, ມັນຕົກດົນປານໃດ ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ໄດ�ຮັບໃນລະດູນ້ີ ກັບສະພາບຕາມລະດູການໂດຍສະເລ�ຍໃນໄລຍະຍາວ. 

ການປ�ຽນແປງແມ�ນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຕ�ອງລ້ຶງເຄີຍ, ແນວໂນ�ມໃນສະພາວະສະເລ�ຍຕະຫຼອດເວລາໄປໃນທາງທດິໃດທິດໜ່ຶງ - 

ອຸນນະພູມສູງຂຶນ, ການເພ້ີມຂ້ຶນ ຫຼື ຫ�ດລົງຂອງປະລິມານນ�້າຝົນ, ເລ້ີມມີຝົນຕົກແຕ�ຫົວທ ີຫຼື ລ�າຊ�າ, ລະດູຝົນໃຊ�ເວລາສ້ັນ

ເຂ້ົາ ຫຼື ດົນນານກວ�າເກົ່າ, ປະລິມານນ�້າຝົນທັງໝົດທີ່ໄດ�ຮັບໜ�ອຍກວ�າ. ຈະມີຄວາມຜັນຜວນຕະຫອຼດເວລາກັບສະພາວະ

ການປ�ຽນແປງຕ�າງໆ. ເນ່ືອງຈາກມີການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ປະລິມານຄວາມຜັນຜວນໃນຕົວມັນເອງ ຈະເພ້ີມຂ້ຶນຢູ�ໃນ

ຫຼາຍທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ.່   

3.1. ຜົນກະທົບໂດຍກົງ 
ອຸນນະພູມໂດຍສະເລ�ຍສູງຂ້ຶນ 

ອຸນນະພູມອາກາດ ແລະ ອຸນນະພູມນ�້າສູງຂ້ຶນ ມີຜົນກະທົບໂດຍກງົຫຼາຍຢ�າງຕ�່ຕ້ົນໄມ�, ພືດ, ສາຍພັນປາ ແລະ ສັດ. ໃນ

ຂະນະທີມ່ະຫາສະໝຸດຮ�ອນຂ້ຶນ, ກຸ�ມສາຍພັນສັດນ�້າໄດ�ເລ້ີມເຄ່ືອນຍ�າຍເຂ້ົາສູ� the North and South Poles ໃນອັດຕາ 

30-50 ກມ ຕ� ່ປີ ເພ່ືອຄ້ົນຫານ�້າທີ່ເຢັນກວ�າ. ຢູ�ໃນເຂດຊາຍຝ່ັງທະເລ ແລະ ລະບົບແມ�ນ�້າ, ການລວມຕົວຂະຫຍາດໃຫຍ�

ຂອງຈຸລະຊີບໃນທະເລທີ່ອັນຕະລາຍ ຊ່ຶງຜະລິດສານພິດ ສາມາດເກດີຖີ່ຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກອຸນນະພູມນ�້າສູງຂ້ຶນ. ສານພິດສາມາດ

ບີບ ຫຼື ຂ�າປາ ແລະ ສາຍພັນອ່ືນໆ ໂດຍນ�າໃຊ�ແຫລ�ງນ�້າເພ່ືອດ່ືມກິນ. ຊີວິດພືດອຸດົມສົມບູນໃນແຫຼ່ງຕ້ົນນ�້າ, ແລະ ນ�້າທີ່ຮ�ອນ

ຂ້ຶນໃນຕົວມັນເອງ, ຫ�ດຜ�ອນລະດັບອົກຊີແຊນ ທີ່ປາຕ�ອງການ ເພ່ືອເຕີບໂຕ ແລະ ຢູ�ລອດ. ນ�້າທີ່ຮ�ອນຂ້ຶນ ຍັງເພ້ີມຄວາມ

ອ�ອນແອຂອງປາຕ�່ພະຍາດ ແລະ ເຊ້ືອຕ�າງໆ. 

ຢູ�ເທິງດິນ, ໜ່ຶງໃນຜົນກະທົບທົ່ວໄປທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດຂອງອຸນນະພູມໂດຍສະເລ�ຍສູງຂ້ຶນ ຕ�່ຕ້ົນພືດ ແມ�ນວ�າພວກມັນເຕີບໃຫຍ�

ໄວຂ້ຶນ. ຕ້ົນພືດທີ່ເຕີບໃຫຍ�ໄວຂ້ຶນຫລາຍເທົ່າໃດ, ພວກມັນຈະໃຊ�ເວລາໃນແຕ�ລະໄລຍະການພັດທະນາຂອງພວກມັນໜ�ອຍ

ລົງເທົ່ານ້ັນ, ລວມທັງໄລຍະການຈະເລີນພັນ. ໄລຍະການອອກດອກທີ່ໃຊ�ເວລາສ້ັນລົງ ສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ�ການປະຕິສົນທິ

ປະສົບຜົນສ�າເລັດໜ�ອຍລົງ ແລະ ແນວພັນພືດກ�່ຫ�ດລົງ. ທຸກຕ້ົນພືດ ມີຂ�້ຈ�າກັດໃນອຸນນະພູມທີ່ພວກມັນສາມາດທົນທານໄດ� 

(ສູງ ຫຼື ຕ�່າ). ພາຍຫຼັງທີ່ຜ�ານຂ�້ຈ�າກັດເຫຼົ່ານ້ີ, ແນວພັນພືດສະເພາະ ແລະ ພືດ ເລ້ີມຫ�ດລົງ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດພືດຈະບ�່ສາມາດ
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ເຮັດໃຫ�ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ�ອີກຕ�່ໄປ. ຄ�າຍຄືກັນ, ພາຍໃຕ�ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນກວ�າເກົ່າ ສັດລ�ຽງ ແລະ ສັດປີກ ສາມາດຖກືກົດ

ດັນດ�ວຍຄວາມຮ�ອນ, ເຮັດໃຫ�ອັດຕາການກິນໄດ�ຕ�່ມື້ຫ�ດລົງ, ການຈະເລີນພັນຫ�ດລົງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ�າລົງ, ການ

ຜະລິດນ�້ານົມໜ�ອຍລົງ ຫຼື ໄຂ�ໜ�ອຍລົງ, ນ�ອຍລົງ ແລະ ການປ�ຽນແປງຄຸນນະພາບຂອງຊ້ີນ.  

ອູນນະພູມສູງຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ 

ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນໂດຍສະເລ�ຍ ສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນເນ່ືອງຈາກອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນໄວກວ�າເກົ່າໃນຕອນກາງຄືນ. ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ
ໃນຕອນກາງຄືນ ກະທົບສາຍພັນພືດໃນຫຼາຍທາງ. ໜ່ຶງໃນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ສຸດແມ�ນຜ�ານການເພ້ີມການຫາຍໃຈຂອງພືດ (ພືດ
ຫາຍໃຈ ແບບດຽວທີ່ພວກເຮົາເຮັດ). ການຫາຍໃຈຂອງພືດ ເກີດຂ້ຶນໃນຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ໃນຂະນະທີ່

ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ, ການນ�າໃຊ�ພະລັງງານທີ່ກັກເກັບໄວ�ຂອງພືດ ກ�່ເພ້ີມຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ຫຼັງຈາກ

ຕາເວັນຕົກ ແລະ ພືດບ�່ກກັເກັບພະລັງງານອີກຕ�່ໄປ (ຜ�ານຂະບວນການສັງເຄາະດ�ວຍແສງ), ອຸນນະພູມສູງ ພາໃຫ�ການ

ບ�ລິໂພກຈ�ານວນພະລັງງານ ທີ່ສ�າງໃນໄລຍະກາງເວັນຂອງພືດ ໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. ຕົວຢ�າງ: ໃນເຂ້ົາ, ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນໃນຕອນ

ກາງຄືນ ຈາກ 27 °C ຫາ 32 °C ເພ້ີມການຫາຍໃຈ 40 ສ�ວນຮ�ອຍ. ພະລັງງານທີ່ືຖກືນ�າໃຊ�ໃນການຫາຍໃຈ ບ�່ມີໃຫ�

ຜະລິດເມັດພືດ, ສະນ້ັນແນວພັນພືດຈ່ຶງຫ�ດລົງ. 

ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນໃນຕອນກາງຄືນ ກ�່ຍັງສາມາດຫ�ດການຜະລິດນ�້ານົມຂອງໂຄນົມ ເນ່ືອງຈາກການຂາດຄວາມສາມາດຂອງງ�ວ
ຄວາຍໃນການເຮັດໃຫ�ພວກມັນເຢັນໃນຕອນກາງຄືນ ຈາກຄວາມຮ�ອນທີເ່ກັບສະສົມໄວໃນລະຫວ�າງຕອນກາງເວັນ. 

ຮູບພາບ 11: ຜນົກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ດັດປັບຈາກ https://thefinancialexpress.com.bd/views/impacts-of-climate-change-on-mental-health-of-

farmers-1511707679 
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ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ 

ສັດລ�ຽງແມ�ນອ�ອນແອຕ�່ເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນກະທັນຫັນເຊ່ັນ: ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ. ການຜະລິດນ�້ານົມຫ�ດລົງ (ຮ�າຍແຮງກວ�າເກົ່າ

ໃນເວລາທີ່ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນເກີດຂ້ຶນຈົນເຖິງໄລຍະງ�ວໃຫ�ນົມສູງສຸດ), ການເຈັບປ�ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດ ແມ�ນຄວາມສ�ຽງສ�ວນ

ໜ່ຶງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບງ�ວໃຫ�ນົມ. ອຸນນະພູມສູງສຸດ ສາມາດສ�າງຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ພືດໃນໄລຍະຈະເລີນພັນ. ຕົວຢ�າງ: ທັນຍະພືດ

ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ ແລະ ສາລີ ທີ່ກ�າລັງອອກຜົນ, ລະອອງເກສອນ (pollen) ຈະບ�່ອອກຜົນ ໃນເວລາທີ່ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນເກີນ 

35 °C ແລະ 40 °C ຕາມລ�າດັບ, ເຖິງວ�າຈະເປັນເວລາສອງສາມຊ່ົວໂມງກ�່ຕາມ. 

ຄືກັບຢູ�ເທິງດິນ, ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນຂອງທະເລ ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ�ໃນມະຫາສະໝຸດ. ເຫດການເຫຼ່ົານ້ີ ສາມາດກ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມ

ເສຍຫາຍ ແລະ ແນວປະກາລັງເສຍຊີວິດ - ປະກາລັງຟອກຂາວ. ແນວປະກາລັງ ແມ�ນຢູ�ທ�າມກາງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ອຸດົມ
ໄປດ�ວຍຊີວະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ�ເທິງໂລກ, ໃຫ�ທີ່ຢູ�ອາໄສແກ�ສາຍພັນປາທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍສາຍພັນ ແລະ ເປັນສວນເພາະພັນໃຫ�

ສາຍພັນທີ່ຍັງອ�ອນ ແລະ ສະບຽງອາຫານຂອງສາຍພັນອ່ືນໆຫຼາຍສາຍພັນ. ສາຍພັນປາ ບ�່ສາມາດເຮັດໃຫ�ພວກມັນເຢັນຢ�າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເນ່ືອງຈາກອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ�ພວກມັນອ�ອນແອຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນນະພູມນ�້າສູງຂ້ຶນເຖິງຈຸດສູງສຸດ ຊ່ຶງແຕ�ລະສາຍພັນສາມາດທົນໄດ�, ປາເຕີບໂຕຊ�າລົງ, ອ�ອນແອຫຼາຍ

ຂ້ຶນຕ�່ເຊ້ືອ ແລະ ພະຍາດ, ແລະ ມີການຈະເລີນພັນທີ່ສ�າເລັດໜ�ອຍລົງ. ປາ ທີ່ບ�່ສາມາດອົບພະຍົບໄປສະພາບແວດລ�ອມໃໝ�

ທີ່ມີເງືອນໄຂເໝາະສົມຫຼາຍກວ�າ ຈະຕາຍ ພາຍຫຼັງອຸນນະພູມຂ້ຶນລ່ືນເກນອັນຕະລາຍຂອງພວກມັນ.  

ການປ�ຽນແປງທົ່ວໄປຂອງປະລິມານນ�້າຝົນ 

ປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ເກີດນອກລະດູການ - ເກີດຂ້ຶນໄວເກີນໄປ ຫຼື ຊ�າເກີນໄປ, ໃນເວລາທີ່ພືດບ�່ຈະເລີນເຕີບໂຕ - ຫຼື ຝົນທີ່ຕົກ

ໃນປະລິມານຫຼາຍກວ�າດິນສາມາດດູດຊຶມໄດ�, ສະນ້ັນຈ່ຶງສູນເສຍການເກີດນ�າ້ທ�າ ຫຼື ການລະເຫີຍເປັນອາຍ, ບ�່ມີປະໂຫຍດສ�າ

ລັບກະສິກ�າ. ສະນ້ັນ, ເຖິງວ�າຖ�າປະລິມານນ�້າຝົນໂດຍລວມປະຈ�າປີ ຍັງສືບຕ�່ເກືອບເປັນຄືເກົ່າ ພາຍໃຕ�ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ

ອາກາດ, ການປ�ຽນແປງຂອງປະລິມານຝົນວ�າເກີດຂ້ຶນເວລາໃດ ແລະ ເກີດຂ້ຶນແນວໃດ ອາດຫ�ດຜ�ອນສ�ວນທີ່ມີຕົວຈິງໃຫ�ພືດ. 

ໃນບາງເຂດ, ປະລິມານນ�້າຝົນ ກ�າລັງຜັນຜວນຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ເພ່ິງພາໄດ�ໜ�ອຍລົງ, ສ່ົງຜົນໃຫ�ເກີດ “ການເລ້ີມຕ້ົນທີ່ຜິດພາດ” 

ຫຼາຍຂ້ຶນກັບລະດູຝົນ, ຄວາມບົກຜ�ອງຂອງພືດ ຫຼັງຈາກງອກອອກ ແລະ ຈ�າເປັນຕ�ອງປູກຄືນໃໝ�. ຈ�ານວນ ແລະ ປະເພດ

ຂອງອາຫານສັດທີ່ມີໃຫ�ແກ�ສັດລ�ຽງ ອາດຫ�ດລົງ ແລະ ລະບົບນ�້າທີສ່ະໜັບສະໜູນການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ປະຊາກອນປາ 
ກ�່ຍັງອາດຖືກກະທົບໂດຍການຫ�ດຜ�ອນໂດຍລວມຂອງປະລິມານນ�້າຝົນ.  

ລະດູການປ�ຽນແປງ ແລະ ລັກສະນະຂອງລົມມ�ລະສຸມ 

ການປ�ຽນແປງຂອງລັກສະນະປະລິມານນ�້າຝົນໂດຍລວມ ກ�າລັງປ�ຽນລັກສະນະຂອງລະດູຝົນ - ໃນເວລາຝົນເລ້ີມຕົກ, ຝົນຈະ

ຕົກດົນປານໃດ ແລະ ປະລິມານທັງໝົດທີເ່ຂດໃດໜ່ຶງຮັບເອົາ. ລະດູຝົນທີ່ໃຊ�ເວລາສ້ັນເຂ້ົາ - ເນ່ືອງຈາກການເລ້ີມຕົກຊ�າ ຫຼື 

ສ້ິນສຸດໄວ ຫຼື ທັງສອງຢ�າງ - ຫ�ດຜ�ອນເວລາທີ່ພືດຕ�ອງສ�າເລັດວົງຈອນການເຕີບໂຕຂອງພວກມັນ. ໃນທາງອ�ອມ, ການ

ປ�ຽນແປງຂອງລັກສະນະປະລິມານນ�້າຝົນ ສາມາດກະທົບຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ການກະຈາຍ ແລະ ການແຜ�ເຊ້ືອຂອງຈູລິນຊີກ�່

ໂຣກຂອງສັດ ດ�ວຍການສ�າງເງ່ືອນໄຂດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ທີ່ຈຸລິນຊີກ�່ໂຣກມກັກວ�າ ແລະ ພາຫະນ�າໂຣກ (ສາຍພັນເຫຼົ່ານ້ັນທີ່
ແຜ�ເຊ້ືອລະຫວ�າງສັດຕ�າງໆ, ເຊ່ັນ: ກັດໝັດ ແລະ ເຫັບ). 
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ພາວະຝົນແລ�ງຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ 

ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ ເກດີຂ້ຶນໂດຍພາວະຝົນແລ�ງຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ແມ�ນສ�າງລົງ ແລະ ສາມາດຢຸດການ

ເຕີບໂຕຂອງຕ້ົນໄມ�, ແລະ ເຮັດໃຫ�ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຕ້ົນພືດອ່ືນໆ ຖ�າສະພາວະຕ�າງໆສືບຕ�່ແກ�ຍາວດົນນານ

ເກີນໄປ. ໃນທາງອ�ອມ, ຄວາມກດົດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ ເຮັດໃຫ�ທັງຕ້ົນພືດ ແລະ ສັດ ອ�ອນແອຫຼາຍຂ້ຶນຕ�່ສັດຕູພືດທີ່ເປັນ

ແມງໄມ� ແລະ ເຊ້ືອພະຍາດ, ແລະ ສ�າງເງ່ືອນໄຂຊ່ຶງໂອກາດຂອງໄຟປ�າເພ້ີມຂ້ຶນຫຼາຍ. ສັດລ�ຽງ ຕ�ອນເພ້ີມການບ�ລິໂພກນ�້າ 

ພາຍໃຕ�ອຸນນະພູມສູງ ເພ່ືອເຕີມເຕັມຄວາມຊ້ືນທີ່ພວກມັນສຸນເສຍຈາກການຫາຍໃຈ ແລະ ເຫື່ອອອກ. ສັດຈະຕາຍ ຖ�າມີ

ການຂາດແຄນນ�້າແນ�ນອນ. ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ກ�່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ�ປາຕາຍໃນອ�າງເກັບນ�້າ, ແຫຼ່ງຕ້ົນນ�າທ�າມະຊາດ ແລະ 

ຫ�ວຍນ�້າລ�າທານ ຖ�າການໄຫຼຂອງນ�້າຫ�ດລົງຕ�່າກວ�າລະດັບອັນຕະລາຍ. 

ນ�້າຖ�ວມ ແລະ ໄລຍະເວລານ�້າຖ�ວມ 

ເຫດການນ�້າຖ�ວມຮຸນແຮງ ສາມາດທ�າລາຍ, ໄຫຼເຊາະດິນ, ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ ຈາກຂ�າງພູ ແລະ ທີ່ຮາບຕ�່າ, ໄຫຼຖະລ່ົມອ�າງ

ລ�ຽງປາ, ແລະ ສັດທີ່ຕິດຢູ�ໃນກົງ ຫຼື ໂຄງສ�າງຕ�າງໆ. ໃນກ�ລະນີທີ່ຮຸນແຮງໜ�ອຍລົງກວ�າ, ນ�້າຖ�ວມທີ່ເຮັດໃຫ�ນ�້າຢຸດນ້ຶງ ຊ່ືງ

ແກ�ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍມື ້ຈະເຮັດໃຫ�ພືດສ�ວນຫຼາຍຈົມນ�້າ ດ�ວຍການເຕີມເຕັມພ້ືນທີ່ອາກາດໃນດິນທີ່ຮາກພືດຕ�ອງຫາຍໃຈ 
(ສະພາບນ�້າຄັງກ�ອງ). ບາງທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຢູ�ໃນພູມີປະເທດ ແມ�ນອ�ອນແອຕ�່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ�້າຖ�ວມ ແລະ ນ�້າຖ�ວມຄັງ 

ກວ�າສະຖານທີ່ອ່ືນໆ, ແລະ ທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານ້ີ ອາດປ�ຽນແປງເນ່ືອງຈາກການປ�ຽນແປງລັກສະນະຂອງປະລິມານນ�້າຝົນ. 

ຮູບພາບ 12: ພືດຈົມຢ� ູໃນນ�າ້ນິ້ງຈາກນ�້າຖ�ວມ 
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ລົມແຮງ 

ຜົນກະທົບຂອງລົມແຮງຢູ�ຕາມເຂດຊາຍຝ່ັງທະເລ ຈາກເຮີລິເຄນ, ໄຊໂຄຼນ ແລະ ໄຕ�ຝຸ�ນ, ແລະ ລົມທີ່ຕິດພັນກັບພາຍໃນ

ປະເທດທີ່ມເີຫດການພາຍຸຮ�າຍແຮງ ສາມາດທ�າລາຍພືດ ແລະ ຕ້ົນໄມ�. ໂດຍສະເພາະທັນຍາພືດ ແລະ ພືດສວນ ອ�ອນແອທີ່
ເຮັດໃຫ�ລ້ົມໄດ�, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ພວກມນັບັນຈຸເມັດພືດ ຫຼ ືໝາກໄມ�ທີ່ເຕີບໂຕ ຫຼື ເກືອບຈະເຕີບໂຕຫຼາຍ. 

ການປະຕິສ�າພນັລະຫວ�າງຜນົກະທົບໂດຍກົງ 

ການປະຕິສ�າພັນທີ່ສ�າຄັນ ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ�ລະຫວ�າງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ກະທົບສາຍພັນພືດ ແລະ ສັດໂດຍກົງ. 

ຕົວຢ�າງ: ໃນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ�ຕົວພວກມັນເອງເຢັນ, ພືດ ສູນເສຍຄວາມຊ້ືນຫາຼຍຂ້ຶນໃນທ�າມະຊາດ ຜ�ານໃບຂອງ

ພວກມັນເນ່ືອງຈາກອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ. ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ�ຄວາມກົດດັນຕ�່ຕ້ົນພືດເພ້ີມຂ້ຶນ ຖ�າໃນເວລາດຽວກັນພວກມັນປະເຊີນ

ກັບການຂາດແຄນຄວາມຊ້ືນຂອງດິນ ເນ່ືອງຈາກປະລິມານນ�້າຝົນບ�່ພຽງພ�. ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ, ຊ່ຶງເກດີຂຶນໃນເວລາທີ່ພືດໄດ�

ຮັບຄວາມກົດດັນທີມ່ີຄວາມຊ້ືນແລ�ວ, ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ຈະເສຍຫາຍສອງເທົ່າ ໃນພືດບາງຊະນິດກວ�າຖ�າຄວາມກົດດັນ

ທີ່ມີຄວາມຮ�ອນເກດີຂ້ຶນດ�ວຍຕົວມັນເອງ. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມຮ�ອນ ແລະ ຄວາມກົດດັນທີ່ມີຄວາມຊ້ືນ ແມ�ນຈະ
ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍສະເພາະ ໃນລະຫວ�າງການຈະເລີນພັນຂອງພືດ (ການອອກຜົນ), ຜົນກະທບົຂອງທັງຄວາມຮ�ອນ 

ແລະ ພາວະຝົນແລ�ງຕ�່ພືດ ອາດຮຸນແຮງຫຼາຍຂ້ຶນໂດຍລົມແຮງທີ່ເພ້ີມອັດຕາການລະເຫີຍຂອງຄວາມຊ້ືນຈາກດິນ. ສັດລ�ຽງ
ແມ�ນອ�ອນແອຫາຼຍຂ້ຶນຕ�່ຜົນກະທົບຂອງອຸນນະພູມສູງ ໃນເວລາລະດັບຄວາມຊຸ�ມຂອງອາກາດແມ�ນສູງເຊ່ັນດຽວກັນ. ການ
ປະສົມປະສານຂອງອຸນນະພູມສູງ ກັບ ການຂາດແຄນນ�້າ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ສັດລ�ຽງ. 

3.2. ຜົນກະທົບທາງອ�ອມ 
ຜູ�ປະສົມເກສອນ (Pollinators)  

ຕ້ົນພືດທີ່ອອກຜົນທັງໝົດກວ�າ 80 ສ�ວນຮ�ອຍ ຖືກຖ�າຍເກສອນໂດຍອີກສາຍພັນໜ່ຶງ. ສາຍພັນເຫຼົ່ານ້ີ, ເອ້ີນວ�າຜູ�ປະສົມ

ເກສອນ, ແມ�ນຈ�າເປັນໃນການຊ�ວຍໃຫ�ພືດຈະເລີນພັນ ຊ່ຶງຜະລິດອາຫານໃຫ�ພວກເຮົາກິນ 35 ສ�ວນຮ�ອຍໃນທົ່ວໂລກ. ນົກ, 

ເຈຍ ແລະ ສັດຊະນິດນ�ອຍ ຊ�ວຍໃຫ�ເກີດຂ້ຶນ, ແຕ�ສ່ິງສ�າຄັນທີ່ສຸດແມ�ນບັນດາແມງໄມ� - ເຜ້ີງ, ຕ�່, ແມງວັນ, ເຕ່ົາ, ມົດ, ມອດ 

ແລະ ແມງກະເບ້ືອ. ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ທີ່ກະທົບສາຍນພັນເຫຼົ່ານ້ີໂດຍກົງນ້ັນ ຈະທ�າລາຍພືດທີ່
ຕ�ອງການຜູ�ປະສົມເກສອນເພ່ືອການຈະເລີນພັນຂອງພວກມັນ. ເຊ່ືອກັນວ�າຢູ�ໃນເຂດຮ�ອນ ຜູ�ປະສົມເກສອນສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນ

ໃກ�ຂີດຈ�າກັດເທິງຂອງຄວາມທົນທານຕ�່ອຸນນະພູມຂອງພວກມັນ, ດ່ັງນ້ັນຜົນກະທົບຂອງອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນຈະຮ�າຍແຮງທີ່ສຸດ

ຢູ�ບ�ອນນ້ີ. ຍ່ິງໄປກວ�ານ້ັນ, ໃນການປະເຊີນກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ການສືບຕ�່ບ�ລິການລະບົບນິເວດໃນການປະສົມ

ເກສອນ ຈະຖກືກະທົບໂດຍການປະຕິບັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງຊາວນາ ຊ່ຶງອາດຮັກສາ ແລະ ສ່ົງເສີມຜູ�ປະສົມເກສອນ
ທີ່ສ�າຄັນ. 

ສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ� ແລະ ແມງໄມ�ສັດຕູທ�າມະຊາດຂອງພວກມັນ 

ໃນທົ່ວໂລກ, ຄິດວ�າສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ�ຂອງພືດຈະຫ�ດແນວພັນພືດ 10 ສ�ວນຮ�ອຍ ຫາ 16 ສ�ວນຮ�ອຍ. ເນ່ືອງຈາກ

ສະພາວະອຸນນະພູມ ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນປ�ຽນແປງ, ທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ພົບສັດຕູພືດຊະນິດຕ�າງໆ ແລະ ຈ�າ

ນວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນກ�ຈ່ະປ�ຽນແປງ. ການບຸກລຸກ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດທີ່ຮຸກຮານ ແລະ ເຊ້ືອພະຍາດໃ
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ໝ� ເກີດຂ້ຶນຖີ່ຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ປະສົມກັນຂອງການຂົນສ່ົງໃນໂລກ ແລະ ການຄ�າ ແລະ ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ
ທີ່ກ�າລັງປ�ຽນແປງ ເນ່ືອງຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ໃນສະພາບດິນຟ�າອາກາດເຢັນ, ລະດູໜາວທີ່ອົບອຸ�ນຂ້ຶນ ແລະ 

ອຸນນະພູມທີ່ສູງຂ້ຶນໄວໃນລະດູໃບໄມ�ປ່ົງ ກ�່ຈະຊ�ວຍໃຫ�ສັດຕູພືດມີຊີວິດລອດຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ປະກດົຕົວໃຫ�ເຫັນໄວໃນປີ
ດ່ັງກ�າວ. ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນອາດຊ�ວຍໃຫ�ສັດຕູພືດຈະເລີນພັນຖີ່ຂ້ຶນ, ດ່ັງນ້ັນການເພ້ີມຄວາມໜາແໜ�ນທີ່ເປັນໄປໄດ� (ມີສັດຕູ

ພືດຫຼາຍຂ້ຶນ ຕ�່ ລະດູການ) ທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ພືດ. ການປ�ຽນແປງດຽວກັນ ທີ່ກະທົບສັດຕູພືດ ກ�່ຍັງກະທົບສາຍ
ພັນອ່ືນໆອີກດ�ວຍ - ແມງໄມ�ສັດຕູທ�າມະຊາດຂອງພວກມັນ - ທີ່ເປັນເຫຍ່ືອສັດຕູພືດ (ນັກລ�າສັດຕູພືດ) ຫຼື ວາງໄຂ�ຂອງ

ພວກມັນໃສ�ສັດຕູພືດ (ແມງໄມ�ໂຕບຽນ). ທົ່ວນິເວດວິທະຍາແຕກຕ�າງກັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແມງໄມ�, ຈ�ານວນແຕ�ລະ

ຊະນິດ ແລະ ນ�້າໜັກລວມ, ໄດ�ຫ�ດລົງບ�່ເກີນໜ່ຶງສ�ວນສາມ. ເນ່ືອງຈາກຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຮ�າຍແຮງຂອງການຫ�ດລົງເຫຼົ່າ

ນ້ີ, ອາດມີສະຖານະການທີ່ນັກລ�າສັດຕູພືດທີ່ສ�າຄັນ ບ�່ສາມາດຈັດການກັບປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງສະພາບດິນຟ�າອາກາດໄດ�ອີກຕ�່

ໄປ ໃນຂະນະທີ່ສັດຕູພືດຖກືກະທົບໜ�ອຍລົງ. ສ່ິງນ້ີອາດພາໃຫ�ຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງນັກລ�າສັດຕູພືດຫ�ດລົງ ແລະ ຈ�າ
ນວນປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດເພ້ີມຂ້ຶນ. 

ຮູບພາບ 13: ແຜນງານຮັບມືແມງໄມ�ແຕ�ລະປີ - ການເພີ້ມຂ້ຶນຂອງສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ� 

 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຂ�້ມູນຈາກ https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Day2_4.0_Keynote_PFA_WEH_ 

2019-11-08.pdf  

  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Day2_4.0_Keynote_PFA_WEH_%202019-11-08.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Day2_4.0_Keynote_PFA_WEH_%202019-11-08.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/11/Day2_4.0_Keynote_PFA_WEH_%202019-11-08.pdf
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ເຊ້ືອພະຍາດ 

ແມງໄມ�ແຜ�ລະບາດບາງພະຍາດໃນພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ. ພະຍາດອ່ືນໆແມ�ນໄດ�ຮັບເຊ້ືອລະບາດຜ�ານສ່ິງແວດລ�ອມດ�ວຍລົມ, 

ນ�້າ ຫຼື ດິນຕິດເຊ້ືອ, ແລະ ພະຍາດອ່ືນໆໄດ�ຮັບເຊ້ືອໂດຍການສ�າຜັດທາງຮ�າງກາຍ - ສັດ ຕ�່ ສັດ ຫຼື ສ�າພັດກັບເຄ່ືອງມືທີ່

ຕິດເຊ້ືອ ຫຼື ເຄ່ືອງນຸ�ງ. ພະຍາດເຫຼົາ່ນ້ັນ ທີ່ໄດ�ຮັບເຊ້ືອໂດຍແມງໄມ� ຫຼື ສະພາບສ່ິງແວດລ�ອມ ແມ�ນມແີນວໂນ�ມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່

ຈະຖືກກະທົບໂດຍການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ໃນບາງທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່, ການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງດິນຟ�າອາກາດ ສາມາດ

ພາໃຫ�ການປະກົດຕົວຂອງພະຍາດກະທັນຫັນທີ່ບ�່ປະກົດມີໃນອາດີດ ແລະ ເພ້ີມການລະບາດ ແລະ ຄວາມຮ�າຍແຮງຂອງ

ພະຍາດຕ�າງໆທີ່ໄດ�ປະກົດມີແຕ�ບ�່ເຮັດໃຫ�ເສຍຫາຍຮຸນແຮງ. ສ່ິງນ້ີເຫັນໄດ�ງ�າຍຢູ�ໃນເຂດພູເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ, 

ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ສາມາດເຄ່ືອນຍ�າຍສູງຂ້ຶນໄປເທິງເນີນພູເພ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເຂດຕ�າງໆທີ່ຜ�ານມາເຢັນເກີນໄປສ�າລັບພວກ

ມັນ. ຢູ�ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ ບ�ອນທີ່ພະຍາດປະກົດຕົວແລ�ວ, ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອທ�ອງຖິ່ນ ອາດເພ້ີມຂ້ຶນຫຼາຍໃນຫຼາຍປີ ເວລາ

ທີ່ເງ່ືອນໄຂຕ�າງໆເໝາະສົມ. ຕົວຢ�າງ: ຝົນຕົກໜັກ ທີ່ພາໃຫ�ເກີດຄວາມຊ້ືນໃນທ�ອງຖິ່ນເພ້ີມຂ້ຶນ ຫຼ ືນ�າ້ຖ�ວມເຂດທົ່ງຫຍ�າ
ລ�ຽງສັດ ສາມາດສ�າງສະພາວະທີປ່ະຊາກອນຂອງບາງຊະນິດສ່ິງມີຊີວິດຂອງພະຍາດພືດ (ເຊ້ືອລາ ແລະ ຈຸລິນຊີ) ແລະ ສັດຕູ

ພືດໃນສັດລ�ຽງ (ພະຍາດໃນທາງເດີນອາຫານ) ເພ້ີມຂ້ຶນໄວ. ໂດຍທົວ່ໄປ, ພືດ ແລະ ສັດ ທີຖ່ືກກົດດັນແລ�ວໂດຍການ

ປ�ຽນແປງອ່ືນໆຂອງສະພາບສ່ິງແວດລ�ອມ - ຄວາມຮ�ອນ, ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ໂພຊະນາການ - ແມ�ນອ�ອນແອຕ�່ການ

ຕິດເຊ້ືອພະຍາດ ແລະ ພະຍາດ.  

ອຸນນະພູມແມ�ນປັດໃຈສ�າຄັນໃນການກ�ານົດວ�າການຕິດເຊ້ືອໃນສາຍພັນປາ (ຕົວຢ�າງ: ໂຣກຕິດຕ�່ສະເພາະປາ koi 

herpesvirus) ຈະເຮັດໃຫ�ເກີດພະຍາດ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພູມຄຸ�ມກັນ ແລະ ການຟ້ືນຄືນສະພາບປົກກະຕິ. ມີແນວໂນ�ມ

ສູງທີ່ປາອາດຖືກກະທົບຮ�າຍແຮງໂດຍການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

ວັດຊະພືດ 

ໂດຍມີສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ�, ປະຊາກອນຂອງສາຍພັນວັດຊະພືດ ແລະ ບ�ອນທີ່ພວກມັນຖືກພົບ ອາດປ�ຽນແປງ. ໃນ

ໂລກ, ເຊ່ືອວ�າວັດຊະພືດຈະຫ�ດແນວພັນພືດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ� ໄດ�ຫຼາຍເທົ່າກັບ 36 ສ�ວນຮ�ອຍ. ການເອ່ືອຍອີງລົມ, ນ�້າ, ນົກ 

ແລະ ສັດເປັນສ�ວນໃຫຍ�, ເມັດວັດຊະພືດ ກ�າລັງຖກືຍ�າຍໄປທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ໃໝ�ຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີ. ສະພາວະໃນເຂດຕ�າງໆ

ບ�ອນທີ່ດິນເມັດເຫຼົ່ານ້ີ ບ�່ເໝາະສົມ ແລະ ສາຍພັນວັດຊະພືດບ�່ໄດ�ຖືກສ�າງຕົວ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ສະພາວະ

ອຸນນະພູມ ແລະ ຄວາມຊ້ືນ ປ�ຽນແປງ, ວັດຊະພືດສາມາດເຄ່ືອນຍ�າຍເຂ້ົາໄປໃນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ໃໝ�ໄດ�ຢ�າງວ�ອງໄວ. ວັດຊະ

ພືດບ�່ໄດ�ຖືກເພາະພັນເພ່ືອເອົາພະລັງງານຂອງພວກມັນເຂ້ົາໃນການຜະລິດທັນຍະພືດທີກ່ິນໄດ� ຫຼື ໝາກໄມ� - ພວກມັນນ�າໃຊ�
ພະລັງງານຂອງຕົນເພ່ືອສ�າງຕົນເອງຢ�າງວ�ອງໄວ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຮາກຖານທີ່ກວ�າງຂວາງ ຊ່ຶງຮັບປະກັນການຢູ�ລອດຂອງ
ພວກມັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ພາຍຫຼັງຖກືສ�າງຕົວ, ໂດຍທົ່ວໄປ ວັດຊະພືດແມ�ນທົນຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດໄດ�ຫຼາຍກວ�າພືດ

ກະສິກ�າ. ເມດັວັດຊະພືດ ຍັງສາມາດຢູ�ລອດໄດ�ໃນດິນເປັນຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະ ດົນກວ�ານ້ັນ. ເຖິງແມ�ນວ�າຫຼັງຈາກເກີດ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດຮ�າຍແຮງ, ເຊ່ັນ: ໄພແຫ�ງແລ�ງ, ພວກມັນຈະກັບຄືນມາໄດ�ໄວທັນທີ່ທີມ່ີຄວາມຊ້ືນພຽງພ�.  

ຜົນກະທົບດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ 

ການປ�ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມ, ປະລິມານນ�້າຝົນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ລະດັບຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍທີ່ສູງຂ້ຶນ 

ກ�່ຈະປ�ຽນແປງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງໂພຊະນາການຂອງສາຍພັນພືດທີ່ຖືກພົບຢູ�ໃນເຂດທົ່ງຫຍ�າລ�ຽງສັດ. 
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ຊະນິດຂອງພືດທີຈ່ະມັກຫາຼຍກວ�າ ອາດເປັນການປ�ອນອາຫານທາງໂພຊະນາການໜ�ອຍກວ�າໃຫ�ແກ�ສັດລ�ຽງ ແລະ ກະທົບຕ�່
ສຸຂະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງພວກມັນ. ການປ�ຽນແປງທີ່ຄ�າຍຄືກັນ ກ�າລັງເກີດຂ້ຶນຢູ�ໃນມະຫາສະໝຸດ, ສະພາບແວດ

ລ�ອມຂອງຊາຍຝ່ັງທະເລ ແລະ ລະບົບນ�້າຈືດ, ບ�ອນທີ່ຕ�ອງໂຊ�ອາຫານທັງໝົດ ກ�າລັງຖກືລົບກວນໂດຍຜ�ານອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ, 

ການປະສົມຂອງຊ້ັນນ�້າຫ�ດລົງ, ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ທີຢູ່�ອາໄສຈົມນ�້າ ແລະ ການປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງການໄຫຼ

ຂອງນ�້າທີ່ເຮັດໃຫ�ມີນ�້າເຄັມເຂ້ົາໄປໃນປາກນ�້າຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ການປະຕິສ�າພນັຂອງຄວາມກົດດັນທາງອ�ອມ ແລະ ທາງກົງ 

ເຖິງວ�າຜົນກະທົບໂດຍກົງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຕ�່ສາຍພັນພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ ສາມາດມີຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງແລ�ວ, 

ການປະສົມປະສານກັນຂອງຜົນກະທບົເຫຼົ່ານ້ີ ກັບຜົນກະທົບທາງອ�ອມ ສາມາດສ�າງຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂ້ຶນຕ�່ສັດ ແລະ ພືດ. 
ຕົວຢ�າງ: ໃນເວລາທີ່ພືດບາງຊະນິດເຊ່ັນ: ມັນຝຣ່ັງ, ຢູ�ພາຍໃຕ�ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ (ຜົນກະທົບໂດຍກົງ), ຄວາມ

ເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ�, ຕົວຢ�າງ: ເພ້ຼຍຈັກກະຈ່ັນສີຂຽວ (ຜົນກະທົບທາງອ�ອມ) ສາມາດເພ້ີມຂ້ຶນໄວ. ພືດທີ່

ອ�ອນແອ ເປັນສ່ິງຈູງໃຈໃຫ�ສັດຕູພືດ, ພາໃຫ�ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດຫຼາຍຂ້ຶນ.  

ການຕອບໂຕ�ດ�ານການຄຸ�ມຄອງອາດສ�າງຈຸດອ�ອນໃໝ� 

ບາງຄ້ັງ ການຕອບໂຕ�ດ�ານການຄຸ�ມຄອງຂອງມະນຸດກັບຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

ສາມາດສ�າງຈຸດອ�ອນໃໝ� ແລະ ຖ�າການຕອບໂຕ�ທີ່ບ�່ເໝາະສົມ ຫາກຖກືເລືອກ ສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ�ເກດີການປັບຕົວບ�່ດີ, ຈຸດ

ອ�ອນຂອງຊາວນາເພ້ີມຂ້ຶນ. ຕົວຢ�າງ: ໃນຫຼາຍເຂດທີ່ປະສົບບັນຫາປະລິມານນ�້າຝົນຫ�ດລົງ, ຊາວນາສາມາດລົງມືປະຕິບັດໄດ�

ເພ່ືອກັກເກັບຝົນທີ່ຕົກໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. ບາງເຕັກໂນໂລຊີທີມ່ີ ແມ�ນມປີະສິດທິຜົນຫຼາຍ. ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງດິນ ແລະ ຄວາມ

ອ�ອນແອຂອງພືດຕ�່ນ�້າຖ�ວມຄັງ, ການກກັເກັບປະລິມານນ�້າຝົນຫຼາຍຂ້ຶນ, ໂດຍສະເພາະຈາກເຫດການພາຍຸລູກໃຫຍ� (ຍັງເກີດ

ເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ), ສາມາດສ�າງສະພາວະນ�້າຖ�ວມໃນທ�ອງຖິ່ນ ທີ່ຫ�ດຜ�ອນການເຕີບໂຕໃນນ�້າຖ�ວມຄັງ - ພືດອ�ອນແອ. ການ

ເຄ່ືອນຍ�າຍຝູງສັດ ໄປທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ໃໝ� ເພ່ືອຄ້ົນຫານ�້າ ແລະ ທົ່ງຫຍ�າລ�ຽງສັດທີ່ດີກວ�າ ສາມາດເຮັດໃຫ�ສັດມີໂອກາດສ�ຽງຕ�່
ຄວາມກົດດັນຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດໃໝ�. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສານ�້າແມ�ນ�້າຢູ�ໃນອ�າງນ�້າ ຫຼື ເຂ່ືອນຕ�າງໆເພ່ືອຮັບ
ມືກັບປະລິມານນ�້າຝົນຫ�ດລົງ ອາດກະທບົການໄຫຼຂອງສາຍນ�້າ ແລະ ການຢູ�ລອດຂອງຈ�ານວນປະຊາກອນປາປ�າຢູ�ສາຍນ�້າ
ຕອນລຸ�ມ. ບາງສາຍພັນໄດ�ປັບວົງຈອນການຈະເລີນພັນຂອງພວກມນັເພ່ືອໃຫ�ເໝາະກັບນ�້າຖ�ວມຕາມລະດູການ. ການລົບ
ກວນຂອງວົງຈອນດ່ັງກ�າວນ້ັນ ອາດຫ�ດຜ�ອນຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງພວກມັນ. 

3.3. ແນວຄິດຫັຼກ 
• ທຸກໆສາຍພນັ ມີຄວາມທນົທານສະເພາະ ເຊ່ັນດຽວກັບຂ�້ຈ�າກັດຕ�່ ສະພາວະຕ�າງໆທີ່ແຕກຕ�າງກັນຊ່ຶງມັນ

ສາມາດທົນໄດ�. 

• ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນ ແລະ ການປ�ຽນແປງລັກສະນະ ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນ ກ�າລັງກະທົບໂດຍກົງຕ�່ທຸກພືດ, 

ປາ, ປ�າ ແລະ ລະບົບການຜະລິດຂອງສັດ ແລະ ທັງຕ�ອງໂຊ�ຄຸນຄ�າທາງອາຫານ. 

• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ອາດຍັງກະທົບທາງອ�ອມຕ�່ລະບົບ ແລະ ສາຍພັນດຽວກັນເຫຼົ່ານີ ້ຜ�ານ
ຄວາມກົດດັນທີ່ກ�າລັງປ�ຽນແປງຈາກພະຍາດ, ວັດຊະພືດ ແລະ ຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ�. ຜົນ
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ກະທົບທາງອ�ອມເຫຼົ່ານ້ີ ບາງຄ້ັງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ�ໜ�ອຍກວ�າຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ອາດຍາກກວ�າ ເພ່ືອທີ່ຈະ
ເຊ່ືອມໂຍງກັບລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດທີກ່�າລັງປ�ຽນແປງ. 

• ຄວາມກົດດັນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ອາດຍັງທ�າປະຕິກິລິຍາຮ�ວມກັບຜົນກະທົບທີເ່ພີມ້ຂ້ຶນ
ຫຼາຍ. ການລວມກັນຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ� - ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ�ອນ ແລະ ຄວາມຊ້ືນ (ໂດຍກົງ-

ໂດຍກົງ), ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ ແລະ ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ� (ໂດຍກົງ-

ທາງອ�ອມ), ຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ�່ຈາກສັດຕູພືດ (ທາງອ�ອມ-ທາງອ�ອມ) - 

ເຮັດການລະບຸການຕອບໂຕ�ດ�ານການຄູ�ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການລົງມືປະຕິບັດແບບໄວທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ທ�າທາຍໂດຍ
ສະເພາະ. 

• ບາງການຕອບໂຕ�ດ�ານການຄຸ�ມຄອງອາດສ�າງຄວາມສ�ຽງໃໝ�. ມັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຈະຄິດໃຫ�ຮອບຄອບຜ�ານ
ຜົນທີ່ອາດຕາມມາຂອງທາງເລືອກໃນການຄຸ�ມຄອງຕ�າງໆກ�ອນລົງມປືະຕິບັດ. 
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4. ຂ້ັນຕອນໃນການນ�າເອົາການປັບ
ຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາ
ໃນໂຮງຮຽນຊາວນາ 

  

ໂຮງຮຽນຊາວນາທີມ່ີຄຸນນະພາບ ແມ�ນຜ�ານຂ້ັນຕອນກະກຽມ, ຂ້ັນຕອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຂ້ັນຕອນພາຍຫຼັງ FFS/

ຕິດຕາມ. ເອກະສານແນະນ�າຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ: ການວາງແຜນເພ່ືອແຜນງານຄຸນນະພາບ (FAO, 2016) ໃຫ�ຂ້ັນຕອນ 

ແລະ ຄ�າແນະນ�າລະອຽດກ�ຽວກັບວິທີອອກແບບແຜນງານ FFS. ຂ�້ມູນເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດແຜນງານ FFS ແມ�ນມຢູີ�ໃນຄູ�ມືຫຼາຍເລ້ັມເຊ່ັນ: ຄ�າແນະນ�າເພ່ືອການຮຽນຮູ�ທີ່ມຸ�ງການຄ້ົນພົບເປັນຖານ ໃນການຄຸ�ມ

ຄອງທີ່ດິນ ແລະ ນ�້າ (FAO, 2017a).  

ຢູ�ໃນ FFS ທີ່ນ�າເອົາການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນຫຼັກສູດ, ເນ້ືອໃນ ແລະ ບາງກິດຈະກ�າ ໃນໄລຍະຂ້ັນຕອນການ

ກະກຽມ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ພາຍຫຼັງ FFS/ຕິດຕາມ ຈະໄດ�ຮັບການອະທິບາຍຢ�າງລະອຽດ ແລະ/ຫຼື ຖືກດັດປັບ 

ເພ່ືອລວມດ�ານຕ�າງໆເຂ້ົາກັນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ. ແຜນວາດລຸ�ມນ້ີ ນ�າສະເໜີວ�າການປັບຕົວກັບ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດສາມາດຖກືລວມເຂ້ົາໃນແຜນງານທີ່ມີຢູ�ຂອງ FFS ໄດ�ແນວໃດ. ກິດຈະກ�າຕ�າງໆຊ່ຶງໃຫ�ລາຍລະອຽດ

ແຕ�ລະຂ້ັນຕອນ ຈະສະໜອງໃຫ�ຢູ�ໃນໝວດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ. ເນ້ືອໃນດ�ານເຕັກນິກຂອງຫຼັກສູດ FFS - ບ�່

ວ�າຈະເປັນກະສິກ�າ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ຫຼື ວົນກະເສດ - ທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນຢູ�ແຜນພາບນ້ັນອາດບ�່ຄົບຖ�ວນ ແລະ ອາດ

ແຕກຕ�າງຈາກສ່ິງທີ່ມີຢູ�ຕົວຈິງໃນປະເທດຕ�າງໆ. ຂ້ັນຕອນທີ່ໄດ�ສະເໜີນ້ັນ ຖືວ�າວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການເພ້ີມການ
ຟ້ືນຕົວຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຈະຕ�ອງໃຫ�ຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍຕ�າງໆມີສ�ວນຮ�ວມຢູ�ໃນຊຸມຊົນ ເພ່ືອລະບຸ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປັບຕົວ ແລະ ຍຸດທະສາດການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທບົໃນລະດັບໜ່ຶງ.       

ການນ�າເອົາການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນ FFS (ບ�່ວ�າຈະເປັນພືດກະສິກ�າ ຫຼື ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ຫຼື ວົນ

ກະເສດ) ເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນເວລາທີ່ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ກ�ອນອ່ືນໝົດແນະນ�າແຜນງານ FFS ໃຫ�ຊຸມຊົນ. ມັນ

ຈະເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຕ�ອງແນະນ�າແນວຄວາມຄິດຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານຢູ�ໃນຫຼັກສູດຂອງ FFS 

ໃນໄລຍະການສົນທະນາເບ້ືອງຕ້ົນກັບຜູ�ນ�າ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ໃນລະຫວ�າງການສົນທະນາດ່ັງກ�າວນ້ີ ຊ່ຶງບົດບາດຂອງຜູ�
ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍແຕ�ລະຄົນແມ�ນຖືກກ�ານົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�າງໆ (ຕົວຢ�າງ: ການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງຕ້ັງໜ�າໃນ
ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ) ໄດ�ຖືກກ�ານົດຊັດເຈນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີນ�າ. ໃນເວລາທີ່ແຜນງານ FFS ຖືກຍອມຮັບໂດຍຜູ�ນ�າ ແລະ 
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ຊຸມຊົນທ�ອງຖິ່ນ, ຂ້ັນຕອນຕ�່ໄປໃນການກະກຽມສ�າງຕ້ັງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ຈະໄດ�ຮັບການອ�ານວຍຄວາມ

ສະດວກ. 

ໃນໄລຍະຂ້ັນຕອນກະກຽມ, ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ເຮັດການປະເມີນຄວາມອ�ອນແອຂອງຊຸມຊົນຕ�່ການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ເປັນແນວຖານ (ຂ້ັນຕອນທີ 1; ເບ່ິງໝວດທ ີ5) ກັບຜູ�ນ�າ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ບົດຝຶກຫັດ

ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ (ເບ່ິງບົດຝຶກຫັດ 1) ຈະເຮັດສ�າເລັດພ�ອມກັບສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆຂອງຊຸມຊົນ ເພ່ືອລະບຸ
ທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກ�າຂອງລະບົບການກະເສດທີ່ສ�າຄັນ, ແລະ ຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດ 

ໂອກາດເກີດຄວາມສ�ຽງຕ�່ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ. ຜົນຂອງການສົນທະນາໃນລະຫວ�າງເຮັດບົດຝຶກຫັດການວາງແຜນ ອາດລວມມີ
ການລະບຸຍຸດທະສາດ ແລະ ທາງເລືອກຕ�າງໆ ທີ່ຊາວນາຊຸມ/ຊົນ ອາດໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ�ວ ແລະ ອາດຖືກລວມເຂ້ົາໃນ
ແຜນການປັບຕົວທີ່ມຸ�ງໃສ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ສ�າລັບການນ�າໃຊ�ທັນທີຊ່ຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ�ໂດຍຊາວນາເພ້ີມອີກຫຼາຍຄົນ. (ເບ່ິງໜ�

າ 38 ສ�າລັບກ�ລະນີສຶກສາ Malawi ກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ການປະເມີນແນວຖານຂອງຈຸດອັນຕະລາຍເພ່ືອການອອກແບບ 

FFS.) 

ຄວາມຜນັຜວນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ມີອິດທິພົນຕ�່ໄລຍະເວລາຂອງ FFS, ພື້ນທີ່ວ�າງ/ເຂດ 

ທີ່ຈະຖືກປົກຄຸມ ແລະ ຈ�ານວນຄົນທີຈ່ະມີສ�ວນຮ�ວມ - ຕົວຢ�າງ: ບາງກິດຈະກ�າ ອາດເປັນຊຸມຊົນທັງໝົດ 
ຫຼື ກ�່ອາດເປັນຊຸມຊົນຫຼາຍຂ້ຶນ! 
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ຮູບພາບ 14: ຂ້ັນຕອນໃນການນ�າເອົາການປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນໂຮງຮຽນຊາວນາ 
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ກ�ລະນີສຶກສາ  

ການປະເມີນແນວຖານຂອງຈຸດອັນຕະລາຍຕ�່ຄວາມເສ່ືອມສະພາບຂອງ

ທ່ີດິນຂອງ Malawi ເພື່ອແຊກແຊງການບ�ລິຫານຈັດການພື້ນທ່ີລຸ�ມນ�້າ

ເຂ້ົາໃນການປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານຂອງ 

FFS  

ວິທີການແບບມີສ�ວນຮ�ວມທີ່ມີນະວັດຕະກ�າໃໝ� ຖກືກະກຽມຢ�າງເຫມາະສົມເພ່ືອເຮັດໃຫ�ການປະເມີນພ້ືນຖານເຂ້ັມແຂງ 

ອີງໃສ�ການກ�ານົດຂອງຄະນະກ�າມະການລະຫວ�າງລັດຖະບານວ�າດ�ວຍການປ�ຽນແປດິນຟ�າອາກາດ (IPCC) ກ�ຽວກັບຄວາມ

ອ�ອນແອ ກ�າລັງຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍແຜນງານຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ (IPCC) ຢູ�ໃນ ຈຸດປະສົງເພ່ືອພັດທະນາການປັບຕົວກັບພ້ືນທີ່

ລຸ�ມນ�້າສະເພາະຂອງ FFS ແລະ ການແຊກແຊງການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບສ�າລັບຈຸດອັນຕະລາຍ. ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງ

ວິທີການແບບມີສ�ວນຮ�ວມນ້ີ ແມ�ນອີງຕາມອົງປະກອບ 3 ຢ�າງຄື: 1) ການກ�ານົດແຜນທີ່ ແລະ ເກບັກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຈຸດ
ອັນຕະລາຍສ�າລັບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ,່ 2) ການວາງແຜນ ແລະ ກ�ານົດເຂດພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າສ�າລັບການແຊກແຊງສະເພາະພາກສະໜ

າມ, ແລະ 3) ການພັດທະນາການປັບຕົວ ແລະ ແຜນຄຸ�ມຄອງພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າສ�າລັບຊຸມຊົນ.    

ຈຸດອັນຕະລາຍ ແມ�ນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງຖືວ�າຢູ�ພາຍໃຕ�ໄພຄຸກຄາມຮ�າຍແຮງ ເນ່ືອງຈາກກິດຈະກ�າທີ່ເກີດຈາກທ�າມະຊາດ 
ແລະ ມະນຸດ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ສູນເສຍການຜະລິດຂອງບາງສ�ວນ ຫຼື ໝົດພ້ືນທີ່ລ� ຸມນ�້າ ຫຼື ສັນປັນນ�້າ. ຢູ�ພາຍໃນພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າ, ທີ່

ຕ້ັງສະຖານທີ່ຫຼາຍບ�ອນ ອາດເອ້ີນໄດ�ວ�າເປັນຈຸດອັນຕະລາຍ ຊ່ຶງສະແດງໃຫ�ເຫັນບັນຫາຄວາມອ�ອນແອ/ການຜັນຜວນທີ່ຕິດ
ພັນກັບອາກາດ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດຂອງການເສ່ືອມສະພາບທີ່ເປັນວິກດິເຊ່ັນ: ການປະກົດຕົວຂອງຫ�ວຍນ�້າລ�າທານ, ນ�້າຖ�ວມ, 

ການຕັດໄມ�ທ�າລາຍປ�າ, ການປູກຝັງແຄມແມ�ນ�້າ, ການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ, ແລະ ການຂຸດຄ້ົນຢ�າງກວ�າງຂວາງ. ໃນວິທີການ

ແບບມີສ�ວນຮ�ວມທີ່ມີນະວັດຕະກ�າໃໝ�ນ້ີ, ຈຸດອັນຕະລາຍຂອງການເສ່ືອມສະພາບຂອງທີ່ດິນຢູ�ໃນບັນດາຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍ 

ໄດ�ຖືກເກັບກ�າ ແລະ ກ�ານົດທີ່ຕ້ັງແຜນທີ່ ແລະ ພ້ືນທີລຸ່�ມນ�້າຈຸລະພາກຖກືແຕ�ມເປັນຮູບຢູ�ພາຍໃນສ່ິງແວດລ�ອມຂອງລະບົບຂ�້
ມູນພູມີສາດ ຈຸດປະສົງເພ່ືອກ�ານົດເຂດ ແລະ ວາງແຜນສ�າລັບການແຊກແຊງພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າສະເພາະຢູ�ພາກສະໜາມໃຫ�ເໝາະ

ສົມ. ໃນຂະນະດຽວກັນຈຸດອັນຕະລາຍກ�່ແມ�ນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່-ສະເພາະ, ຈຸດເຫຼ່ົານ້ີບ�່ສອດຄ�ອງກັບການແບ�ງເຂດບ�ລິຫານ 

ແລະ ສະນ້ັນວິທີການສ�າລັບພ້ືນທີລຸ່�ມນ�້າ ຈ�າເປັນຕ�ອງປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ເກີດການເສ່ືອມສະພາບ ແລະ ບັນລຸການຜະລິດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດດ�ານກະສິກາ ໍແບບຍືນຍົງ.      

ໄດ�ປະຕິບັດຂະບວນການປະເມີນພ້ືນຖານຈຸດອັນຕະລາຍຕ�່ການເສ່ືອມສະພາບຂອງທີ່ດິນ ນອກຈາກການກ�ານົດຈຸດທີ່ຕ້ັງ

ແຜນທີ່ຂອງຊັບພະຍາກອນ. ຜົນຈາກການປະເມີນທັງສອງ ແມ�ນສ�າງພ້ືນຖານໃຫ�ການກ�່ຕ້ັງໂຮງຮຽນຊາວນາ, ຊ່ຶງລະບຸຫົວຂ�້

ກິດຈະກ�າ/ການສຶກສາ ເພ່ືອສຸມໃສ�,ລະບຸການປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດໃນຊຸມຊົນວົງກວ�າງ ແລະ ຍຸດທະສາດການ

ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ຍາວ, ກ�ານົດກຸ�ມໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ອ່ືນໆ. ໃນລະຫວ�າງການປະເມີນພ້ືນຖານ, ອົງ

ປະກອບທີ່ເຂ້ັມແຂງຂອງການຖ�ອດທອດຄວາມຮູ�ຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍຜ�ານການນ�າໃຊ�ຮູບຖ�າຍຈາກດາວທຽມອານຸກ�າເວລາ. ຮູບ
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ຖ�າຍຄຸນນະພາບສູງ ໄດ�ຮັບການທົບທວນຄືນເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ຊຸມຊົນສາມາດຮັບຮູ�ເຖິງລະດັບການເສ່ືອມສະພາບທີ່ເກີດຂ້ຶນ
ຕະຫຼອດຫຼາຍປີ. ຮູບພາບທີມ່ີຂ�້ມນູລະບຸພິກັດຂອງແຕ�ລະທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງຈຸດອັນຕະລາຍ ຖືກຖ�າຍໄວ�ເພ່ືອຕິດຕາມຢ�າງຕ�່

ເນ່ືອງ. ສະນ້ັນ, ການນ�າໃຊ�ຮູບພາບ, ການຕິດຕາມການແຊກແຊງສະເພາະຢູ�ພາກສະໜາມທາງໄກ ຖກືເກັບໄວ�ເພ່ືອປ�ຽນການ

ວິເຄາະການຄ້ົນຫາ.  

ໃນລະດັບພ້ືນທີ່ລ� ຸມນ�້າ, ແຜນການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ (CAP) ຖືກສ�າງຂ້ຶນ, ຊ່ຶງລວມເອົາຍຸດທະສາດການປັບຕົວຕ�າງໆ 

ແລະ ການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບເຂ້ົານ�າ. ແຕ�ລະກຸ�ມ FFS ທີ່ຖກືສ�າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້ານ້ັນ ແມ�ນຄັດເລືອກຈາກ CAP 

ຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມກັບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ອອກແບບການແຊກແຊງສະເພາະຢູ�ພາກສະໜາມ ເພ່ືອຈັດ

ຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຕ�າງໆຜ�ານແຜນການປັບຕົວຂອງກຸ�ມ (GAP) ສ�າລັບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ (ຈຸດອັນຕະລາຍ

ໃນລະດັບພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າຈຸລະພາກ). ເຫດຜົນໃນການພັດທະນາ CAP ໃນເວລາເລ້ີມຕ້ົນ FFS ແມ�ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າມີ

ເວລາພຽງພ�ສ�າລັບຍຸດທະສາດການປັບຕົວໃນຊຸມຊົນວົງກວ�າງ ແລະ ການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ທີ່ດ�າເນີນໄປນອກເໜືອວົງ

ຈອນການຮຽນຮູ�ຂອງ FFS, ເຊ່ັນ: ການຈະເລີນທົດແທນຕາມທ�າມະຊາດຂອງພັນໄມ�ຢູ�ໃນເຂດອະນຸລັກຕ�າງໆ, ການປົກ

ປ�ອງແຄມແມ�ນ�້າ ແລະ ແຫຼ່ງນ�້າອ່ືນທ, ແລະ ປົກປ�ອງພັນພ້ືນເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ�າທາງອາຫານ ຫຼື ໂພຊະນາການ. ແຜນລິເລ້ີມ 

FFS ຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງສ�ວນໃຫຍ� ແມ�ນຢູ�ໃນໂຄງສ�າງວຽກຂອງໂຄງການຕ�າງໆທີ່ບ�່ຄ�ອຍຈະເກີນຫ�າປີ.  

ໃນຕອນທ�າຍ ຫຼື ໃນໄລຍະວົງຈອນການຮູ�, ການປະເມີນ CAP ຄືນໃໝ� ຊ່ຶງອີງໃສ�ບົດຮຽນຕ�າງໆຊ່ືງຮູ�ໄດ�ຈາກກຸ�ມ FFS 

ຕ�າງໆຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ລຸ�ມນ�້າ. ປະສົບການເຫຼົ່ານ້ີ ຖືກແລກປ�ຽນໃນມື້ຢູ�ພາກສະໜາມຮ�ວມກັນ ແລະ ຢູ�ງານຈົບການສຶກສາ ແລະ 
ໃນໄລຍະການລົງຢ�ຽມຢາມເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາ/ຊ້ີນ�າ-ນ�າພາຮ�ວມກັນ ຂອງຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຂະບວນ

ການດຽວກັນໃນການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ຮູບພາບຈາກດາວທຽມໃນຫຼາຍປີຕ�່ມາ ເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ຊຸມຊົນສາມາດ
ເຫັນໄດ�ຄວາມຄືບໜ�າຂອງການປັບປຸງຢູ�ໃນພູມີປະເທດຂອງພວກເຂົາ ເນ່ືອງຈາກການລົງມືປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກ 

FFS. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: FAO Representation in Malawi. 

ພາກຝຶກຫັດການປະເມີນພ້ືນຖານອ່ືນໆ ຈະໄດ�ປະຕິບັດໂດຍຊາວນາຂອງ FFS ເທົ່ານ້ັນ ແລະ ຜົນຜະລິດຈະຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອ

ລະບຸຍຸດທະສາດຕ�າງໆໃນການປັບຕົວ ແລະ ທາງເລືອກຕ�າງໆ ທີ່ຈະຕ�ອງທົດສອບໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້
ພິເສດ (ຂ້ັນຕອນທີ 2; ເບ່ິງໝວດທ ີ6 ແລະ ໝວດທ ີ7) 

ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວຈະຖກືນ�າໃຊ�ໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຊາວນາ ຄັດເລືອກຫົວຂ�້ພິເສດ ເພ່ືອລວມເຂ້ົາໃນ

ຫຼັກສູດ (ຂ້ັນຕອນ 3; ເບ່ິງໝວດທ ີ6 ແລະ ໝວດທ ີ7). ບ�່ວ�າການສຶກສາພາກສະໜາມຊ່ຶງຖືກເລືອກກ�່ຕາມ, ຂ�ແນະນ�າ

ໃຫ�ລວມເອົາການເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດ ຊ່ຶງເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງກິດຈະກ�າ FFS (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 1, ຢູ�ໃນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ). ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງຂອງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດ. ການທີ່
ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ສົມທຽບສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບດິນຟ�າອາກາດ, ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ�າງກັນຢູ�ໃນການສຶກສາພາກສະ

ໜາມເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດສະເພາະວ�າເປັນແນວໃດ, ຈະເປັນສ່ິງຈ�າເປັນໃນການປະເມີນວ�າການ

ປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ�າງກັນນ້ັນຈະໃຫ�ວິທີແກ�ໄຂໃນການປັບຕົວຂອງຊາວນາໄດ�ຫຼືບ�່.  
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ຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງ FFS, ລວມທັງຄວາມຄືບໜ�າຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ, ຈະຖືກແບ�ງປັນກັບຊຸມ

ຊົນໃນວິທີການທີ່ເປັນລະບົບຫຼາຍຂ້ຶນ. ຂ�ຊຸກຍູ�ໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ FFS ກະກຽມແຜນກ�ຽວກັບວ�າພວກເຂົາສາມາດຊ�ວຍ

ກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຕ�າງໆຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດແບບໃໝ� ຊ່ຶງພິສູດໃຫ�ເຫັນປະໂຫຍດໃນການສຶກສາພາກ

ສະໜາມຂອງພວກເຂົາແນວໃດ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 6, ຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ). ຈຸດປະສົງຂອງການແບ�ງປັນປະສົບ

ການຂອງ FFS ແມ�ນເພ່ືອເປີດເຜີຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກຂອງບັນດາຊຸມຊົນໃນການໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ�າງໆ

ຈາກກິດຈະກ�າດ່ັງກ�າວທີ່ໄດ�ປະຕິບັດຢູ�ໃນ FFS.   

ໃນບາງກ�ລະນີ, ໃນຕອນທ�າຍຂອງວົງຈອນ FFS, ຊຸມຊົນອາດເລືອກທີ່ຈະພັດທະນາແຜນການປັບຕົວ (ຂ້ັນຕອນ 4; ເບ່ິງໝ

ວດທີ 8) ເອົາບົດຮຽນຕ�າງໆຈາກຊາວນາຂອງ FFS (ຕົວຢ�າງ: ຜົນຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ) 

ນອກຈາກຍຸດທະສາດຕ�າງໆ ແລະ ທາງເລືອກຕ�າງໆທີ່ສະມາຊິກຂອງບັນດາຊຸມຊົນ ໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ ແລະ 
ເຫັນວ�າມີປະສິດທິຜົນ. 

ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ�້ມູນທີ່ຖືກອັບເດດ

ເປັນໄລຍະໆ ຊ່ຶງແບ�ງປັນໃຫ�ລະຫວ�າງບັນດາຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍ (ຕົວຢ�າງ: ບັນດາຊຸມຊົນ, ທມີງນຂອງໂຄງການ ແລະ 

ອ່ືນໆ). ຂະບວນການນ້ີ ພະຍາຍາມຕອບວ�າ FFS ຖກືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຊຸມຊົນຕາມແຜນຫຼືບ�,່ ທີມ່ີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ 

ຖືວ�າມີປະໂຫຍດ ແລະ ເພ່ືອປະເມີນການປ�ຽນແປງຕ�າງໆທີ່ເກີດຈາກການເຂ້ົາຮ�ວມໃນ FFS ການຮຽນຮູ�, ການປະເມີນ 

ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ - ປະຕິບັດຕະຫຼອດວົງຈອນ FFS - ຊ�ວຍໃຫ�ຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍທຸກຄົນ ສາມາດສະທ�ອນ

ເຖິງສ່ິງທີ່ຕ�ອງໄດ�ຮັບການດັດແກ� ຫຼື ເຮັດໃຫ�ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນຢູ�ໃນແຜນງານຂອງ FFS ເພ່ືອບັນລຸຜົນກະທົບເປ້ົາໝາຍ ຫຼ ືອອກ

ແບບແຜນງານຕິດຕາມ (ເບ່ິງໝວດທ ີ9 ສ�າລັບລາຍລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມ).   

ຮູບພາບ 15: ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຮ�ອງນ�້າໃນວົງກວ�າງ 
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ຮູບພາບ 16: ການເຊ່ືອມສະພາບທາງກາຍະພາບຈາກການກ�່ດິນຈີ ່

 

 

ຮູບພາບ 17: ມື້ຢູ�ພາກສະໜາມຂອງ FFS ໃນ Malawi 
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5. ການປະເມີນຈຸດອ�ອນຂອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໂດຍໃຊ�
ຊຸມຊົນເປັນຖານ 

ນັບແຕ�ໝວດນີ້ເປັນຕ້ົນໄປ, ຈະນ�າສະເໜລີາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນໃນການນ�າເອົາການປັບຕົວກັບ

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນ FFS. ໝວດນີ້ ແມ�ນໃຫ�ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນ 1: ການປະ

ເມີນຈຸດອ�ອນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດພື້ນຖານ. 

ໃນການອອກແບບແຜນງານຂອງ FFS, ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ເຮັດວຽກຢ�າງໃກ�ຊິດກບັບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃນການສຶກສາເນ້ືອໃນຂ້ັນທ�ອງຖິ່ນ/ພາກສະໜາມ (local/field-level context) ທີ່ແຜນງານ

ດ່ັງກ�າວກ�າລັງໄດ�ຮັບການອອກແບບ, ລວມທັງບັນຫາທີ່ຕ�ອງໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂ, ທ�າມກາງການພິຈາລະນາອ່ືນໆ. ປະຕິບັດກິດ

ຈະກ�າກະກຽມກ�ອນອອກແບບແຜນງານຂອງ FFS, ເຮັດວຽກກບັຊຸມຊົນເພ່ືອອອກແບບ, ດ�າເນີນ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍການ

ສ�າຫຼວດພ້ືນຖານ ແລະ/ຫຼ ືການວິເຄາະເນ້ືອໃນດ�ານສະພາບຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ໃນເຂດ 
FFS ເປ້ົາໝາຍ. ການປະເມີນຈຸດອ�ອນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ຢູ�ໃນບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ 

ຈະເຮັດໃຫ�ການສ�າຫຼວດພ້ືນຖານຂອງ FFS ທີ່ມີຢູ�ໃນປັດຈຸບັນເຂ້ັມແຂງ ກັບດ�ານຕ�າງໆກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ

ອາກາດ ແລະ ຄວາມສ�ຽງຕິດພັນ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກການພັດທະນາແຜນປັບຕົວ
ທ�ອງຖິ່ນ ເຊ່ິງເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງແຜນງານນ້ີ.    

ເພ່ືອເລ້ີມເຮັດວຽກກັບບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ຊາວນາໃນການປະເມນີຈຸດອ�ອນຂອງລະບົບກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາ ຕ�່ການ
ປ�ຽນແປງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດ ມັນເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈະເລ້ີມປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍວິທີແຕກຕ�າງກັນ. ທາງເລືອກຕ�າງໆລວມມ:ີ 

ການລະບຸບັນດາຈຸດອ�ອນຫຼັກຂອງລະບົບຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງຄົວເຮືອນ; ນ�າໃຊ�ການຈັດແຜນຜັງສ�ານັກງານແບບເນ້ັນ

ທັດສະນີຍະພາບ, ການລະບຸທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທີ່ປະເພດສະເພາະຂອງເຫດການເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດ ຫຼື ຮ�າຍແຮງ; 

ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບການສັງເກດການປ�ຽນແປງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດຂອງຊາວນາ ແລະ ຜົນກະທົບຕ�່ພືດທີ່ພວກເຂົາ

ປູກ; ຫຼື ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນອ່ືນ (ຕົວຢ�າງ: ສັດລ�ຽງ) ຂ້ຶນກັບລະບົບການກະເສດຂອງພວກເຂົາ. 

ການປະເມີນຈຸດອ�ອນຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໂດຍນ�າໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ຄວນນ�າໄປສູ�ການອອກແບບການສຶກສາ

ພາກສະໜາມ ສ�າລັບ FFS ແລະ ແຜນປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນເບ້ືອງຕ້ົນ. ມີສອງວິທີການແນະນ�າ ເພ່ືອດ�າເນີນການປະເມີນ. ໝ

ວດນ້ີ ແມ�ນແນະນ�າທາງເລືອກທີ່ເຂ້ົາໃຈງ�າຍ ເພ່ືອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ການປະເມີນຈຸດອ�ອນ. ທາງເລືອກທີສອງ, ຂ້ັນ

ຕອນລະອຽດ ແລະ ລົງເລິກ ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຖືກນ�າສະເໜີຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນ
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ທ�າຍ ກ. ຂ້ຶນກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງແຜນງານ FFS, ແລະ ການພິຈາລະນາອ່ືນໆ, ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�

ບ�ລິການຂອງ FFS ອາດພົບວ�າວິທີການໜ່ຶງ, ຫຼື ວິທກີານອ່ືນໆ, ຈະໄດ�ຜົນດີກວ�າ. ພວກເຂົາກ�່ອາດພົບວ�າການຈັດຕ້ັງບົດຝຶກ

ຫັດເຫຼົ່ານ້ີຢ�າງແຕກຕ�າງກັນ ຈະຊ�ວຍໂຮງຮຽນຊາວນາ ດ�າເນີນໄປຢ�າງໂລ�ງລຽນຫຼາຍຂ້ຶນ. ບົດຝຶກຫັດທີ່ຕາມມາ ອາດນ�າໃຊ�

ຕົວຢ�າງຈາກລະບົບການຜະລິດສະເພາະ, ຕົວຢ�າງ: ກະສິກ�າ (ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ), ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ຫຼື ວົນກະເສດ. 

ຫ�າມຢ�ານທີ່ຈະລອງດ�າເນີນການປັບຕົວ ເພ່ືອໃຫ�ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງທ�ອງຖິ່ນ!  

ຕາມທີ່ໄດ�ອະທິບາຍໄວ�ຢູ�ໃນໝວດຜ�ານມາຂອງບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ, ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບທາງ

ອ�ອມ ແລະ ທາງກົງຂອງມັນ ຕ�່ລະບົບການຜະລິດ ບ�່ແມ�ນສ່ິງດຽວ ນອກຈາກການປ�ຽນແປງຕິດພັນຫຼາຍຢ�າງ ແລະ ປະເພດ

ຂອງແຮງກົດດັນ. ຄອບຄົວຊາວນາຈະຮູ�ສຶກຕ�່ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີມຫີຍັງແດ�, ເວລາໃດ, ຢູ�ໃສ ແລະ ແນວໃດ - ແຕ�ລະການ

ປ�ຽນແປງ, ການປ�ຽນແປງຕິດໆກນັ ແລະ ການປ�ຽນແປງລວມກັນ - ໂດຍບ�່ຮູ�ສາເຫດ. ເພ່ືອເຮັດວຽກກັບບັນດາຊມຊົນ ແລະ 

ຄອບຄົວຊາວນາ ໃນການຫ�ດຜ�ອນຈຸດອ�ອນຂອງພວກເຂົາ ຕ�່ຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຕ�າງໆ, ຄູຝຶກ

ຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ຈະຕ�ອງລະບຸກັບພວກເຂົາດ່ັງນ້ີ:   

• ລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນກ�າລັງປ�ຽນແປງແນວໃດ. 
• ກິດຈະກ�າຕ�າງກັນຂອງພວກເຂົາ ມີໂອກາດໄດ�ຮັບຄວາມສ�ຽງສະເພາະຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດ. 
• ສາຍພັນຕ�າງໆ ຫຼື ກິດຈະກ�າອ�ອນແອແນວໃດຕ�່ຄວາມສ�ຽງທີ່ລະບຸໄດ�ແນວໃດ. 
• ສາມາດຕອບໂຕ� ຫຼື ປັບປຸງທີ່ປັບປ�ຽນໄດ�ແນວໃດ ເພ່ືອຫຼີກລ�ຽງຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ 

ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງພວກມນັ. 

ຕາມລະບຽບທົ່ວໄປໃນການຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານ້ີ, ຊອກຫາ ແລະ ສົມທຽບແຫຼ່ງຂ�້ມູນຫຼາກຫຼາຍຕະຫອຼດເວລາ - ຕົວຢ�າງ: 

ການນ�າໃຊ�ການສັງເກດຂອງຊາວນາ ເພ່ືອກວດສອບຂ�້ມູນໃນທ�ອງຖິນ່ທີ່ໄດ�ຮັບການວິເຄາະໂດຍການບ�ລິການດ�ານອຸຕຸນິຍົມ

ວິທະຍາທ�ອງຖິ່ນ ຫຼື ແຫ�ງຊາດ ຫຼ ືຂ�້ມູນຈາກການສຶກສາຈຸດອ�ອນ. ການນ�າເອົາຄວາມເປັນຜູ�ນ�າທ�ອງຖິ່ນ, ຕົວແທນຂອງ

ອົງການຕ�າງໆ ແລະ ການບ�ລິການດ�ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໃນລະຫວ�າງໄລຍະການວາງແຜນຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາມາໃຊ�ນ້ີ ເນ້ັນ
ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງທົ່ວທັງຊຸມຊົນ ໃນການແກ�ໄຂຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງມັນດ�ວຍຄວາມພະຍາຍາມຮ�ວມກັນ. ບົດຝຶກຫັດທີຕ່າມມາໃນໝວດນ້ີ ຖກືອອກແບບມາເພ່ືອປູກຈິດສ�ານຶກ

ໃຫ�ຊຸມຊົນໃນວົງກວ�າງຂ້ຶນ ແລະ ແນະນ�າ ແລະ ຊ້ີນ�າຊາວນາເທື່ອລະໜ�ອຍ ຜ�ານຂ້ັນຕອນຂອງການເກັບກ�າຫຼກັຖານ, ລະບຸ 

ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ກ�າລັງມີການປ�ຽນແປງຕ�່ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ຕ�່ລະບົບການຜະລິດຂອງພວກມັນ.    

1 ລາຍລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບແຜນງານ FFS ແມ�ນມີຢູ�ໃນ Farmer field school guidance document 

(FAO, 2016). 

ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ�.ໃຫ�ຊຸມຊົນມີສ�ວນຮ�ວມແຕ�ເລ້ີມຕ້ົນ. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ກະທົບທຸກຄົນ! 
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ລາຍລະອຽດແມ�ນສ�າຄັນ! 

ຕົວຢ�າງ: ທ�ານອາດຮຽນຮູ�ຈາກການບ�ລິການດ�ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຊ່ຶງປະລິມານຝົນປະຈ�າປີທັງໝົດ ບ�່ໄດ�ປ�ຽນແປງຫຼາຍໃນ 

20 ປີຜ�ານມາ. ແຕ�ທ�ານຕ�ອງລົງເລິກກວ�າເກົ່າເພ່ືອຮຽນຮູ�, ຕົວຢ�າງ: ເຖິງວ�າຝົນຊ່ຶງຕົກຫຼາຍຂ້ຶນໃນປັດຈຸບັນຫຼືບ�່ກ�່ຕາມ ແມ�ນ

ມານອກລະດູປູກຝັງແບບພ້ືນເມືອງ ຫຼື ຝົນຕົກໃນເຫດການເກີດພາຍຸລູກໃຫຍ�, ສູນເສຍເປັນນ�້າທີ່ບ�່ຊຶມລົງຢູ�ເຂດປູກຝັງ, ໂດຍ

ມີໄລຍະຫ�າງ ລະຫວ�າງພາຍຸດົນນານຂ້ຶນ. ຝົນທີ່ຕົກນອກລະດູປູກຝັງ - ຊ�າເກີນໄປ ຫຼ ືໄວເກີນໄປ - ແລະ ປະລິມານຝົນ ສູນ
ເສຍເປັນນ�້າທີ່ບ�່ຊຶມລົງຢູ�ເຂດປູກຝັງໃນພາຍຸລູກໃຫຍ� ແມ�ນບ�່ພ�ອມສ�າລັບການປູກພືດ.   

5.1. ຂ້ັນຕອນໂດຍລວມ  
ເພ່ືອຊ�ວຍຈັດປະເພດຂ�້ມູນຕ�າງໆທີ່ຕ�ອງປະເມີນຜົນກະທບົຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນ, ເລ້ີມຕ້ົນດ�ວຍການ

ກ�ານົດທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ທາງກາຍະພາບຂອງບ�ານ, ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ບັນດາເຂດທີ່ກິດຈະກ�າຫຼກັຂອງ

ຊາວນາເກີດຂ້ຶນ. ແຜນທີ່ດ່ັງກ�າວກ�່ຄວນລະບຸປະເພດ ແລະ ທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງມີຄວາມເສຍຫາຍສ�າຄັນທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າ
ອາກາດເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດ. ບົດຝຶກຫັດການກ�ານົດທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ ຄວນລວມມີຕົວແທນໃນວົງກວ�າາງທີ່ມາຈາກພາຍໃນ

ຊຸມຊົນ - ຍິງ, ຊາຍ, ບຸກຄົນທີ່ໜຸ�ມນ�ອຍ, ເຖົ້າແກ� ທີມ່ີສ�ວນຮ�ວມ ຫຼື ຊ�ຽວຊານໃນກິດຈະກ�າດ�ານກະສິກາ ໍແຕກຕ�າງກັນ. ຫຼັງ

ຈາກເຮັດບົດຝຶກຫັດການກ�ານົດທີຕ້ັ່ງສະຖານທີ່, ບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ ນ�າສະເໜີຫຼາຍບົດຝຶກຫັດເພ້ີມຕ່ືມ ຊ່ຶງອອກແບບມາ

ເພ່ືອຊ�ວຍສະມາຊິກຂອງ FFS ໃນການປະເມີນຈຸດອ�ອນເພ້ີມຕ່ືມ (ໂອກາດສ�ຽງໄພ ແລະ ຄວາມອ�ອນແອ) ຂອງກິດຈະກ�າ

ຜະລິດຫຼັກຂອງພວກເຂົາ ຕ�ກ່ານປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ພ�ອມກນັນ້ັນ, ບົດຝຶກຫັດເຫຼົ່ານ້ີ ຈະຊ�ວຍຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�

ໃຫ�ບ�ລິການ ຊ້ີນ�າຊາວນາຜ�ານຂ້ັນຕອນຕ�າງໆໃນການລະບຸວ�າສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນທີ່ຈະສ�າງຄວາມເສຍ

ຫາຍມີທ�າອ�ຽງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນເວລາໃດ, ລະບົບການກະເສດໃດ (ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ປາ ຫຼື ຕ້ົນໄມ�) ມີຄວາມອ�ອນແອຫຼາຍທີ່ສຸດ 

ແລະ ກິດຈະກ�າຕ�າງໆທີມ່ີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວລາໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ. ຫຼັງຈາກລະບຸໄດ�ແລ�ວ, ການຮັບມືທີ່ປັບປ�ຽນໄດ�ຊ່ຶງ

ມີທ�າແຮງນ້ັນ ສາມາດສະເໜີໃຫ�ທົດສອບ ໃນໄລຍະການສຶກສາພາກສະໜາມຊ່ຶງຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດບັນຫາໃຫຍ�ຕ�າງໆ. 

5.2. ການກະກຽມພາກສະໜາມ: ເກັບກ�າຂ�້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ�າກ�ຽວກັບດິນ
ຟ�າອາກາດ   

ກ�ອນເລ້ີມເຮັດວຽກກັບຊາວນາ, ມັນຈະເປັນສ່ິງສ�າຄັນສ�າລັບຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ເພ່ືອເກັບກ�າ ແລະ ທົບ

ທວນຂ�້ມູນທັງໝົດທີ່ສາມາດຊອກໄດ�ກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ຂ�ມູ້ນທີ່ຈະມີຄວາມສ�າຄັນສະເພາະລວມມ,ີ 

ລັກສະນະພູດິນຟ�າມີອາກາດໄດ�ປ�ຽນແປງແນວໃດ, ຄາດວ�າລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດຈະສືບຕ�່ປ�ຽນແປງອີກແນວໃດ, ແລະ 

ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີກະຜົນກະທບົແນວໃດ - ຫຼື ອາດຈະກະທົບ - ຕ�່ກິດຈະກ�າການຜະລິດຕ�າງໆ. ແຫຼ່ງຂ�້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບ

ດິນຟ�າອາກາດທີ່ເປັນໄປໄດ� ລວມມີສ�ານັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາແຫ�ງຊາດ, ການບ�ລິການສຶກສາຄ້ົນຄວ�າທາງດ�ານກະສິກ�າແຫ�ງ

ຊາດ, ຈຸດສູນກາງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແຫ�ງຊາດ, ບັນດານັກຄ້ົນຄວ�າວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ໜ�ວຍງານສຶກສາ

ຄ້ົນຄວ�າທີ່ຊ�ຽວຊານ, ການສຶກສາ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ສະໜອງທຶນໂດຍຜູ�ໃຫ�ບ�ລິຈາກ. ເຖິງແນວກ�່ຕາມ, ໃນການອ�າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນຕ�່ລະບົບການກະເສດ, ແທນຂ�້
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ມູນກ�ຽວກັບຄ�າສະເລ�ຍປະຈ�າປີ, ດີກວ�ານ້ັນຍັງຄົງແມ�ນລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງດິນ

ຟ�າອາກາດ ຊ່ຶງບອກວ�າຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດກະທົບຕ�່ພືດ, ສັດລ�ຽງ ຫຼື ການຜະລິດດ�ານການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ 

ວົນກະເສດ ແລະ ອ່ືນໆ ກ�າລັງເກດີຂ້ຶນເລ້ືອຍຂ້ຶນຫຼືບ�່.   

ຕົວຢ�າງ: ໃນການຜະລິດດ�ານສັດລ�ຽງ, ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບອຸນນະພູມເພ້ີມຂ້ຶນ ຈະເປັນສ່ິງທີ່ມີປະໂຫຍດ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, 

ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດ ອາດມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍກວ�າ, ເຊ່ັນ: 

ຄວາມຖີ່ຂອງຄ້ືນຄວາມຮ�ອນທີ່ສ່ົງຜົນເຮັໃຫ�ການສືບພັນຂອງສັດລ�ຽງປະສົບຜົນສ�າເລັດໜ�ອຍລົງ. ສ�າລັບການຜະລິດ�ານການ

ເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມທັງໃນນ�້າ ແລະ ອາກາດ ຈະເປັນປະໂຫຍດ. ເຖິງແນວໃດກ�່

ຕາມ, ຂ�ມູ້ນສະເພາະກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງຈັງຫວະເວລາຂອງມື້ທີ່ມີອຸນນະພູມຮ�ອນ ແລະ ສູງສຸດ ຊ່ຶງກະທົບຕ�່ອຸນນະພູມ

ຂອງຜິວນ�້າ ອາດຈະມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍກວ�າ. ສ�າລັບການຜະລິດພືດພັນ, ຂ�້ມູນສະເພາະ ເຊ່ັນ: ການເລ້ີມລະດູຝົນ ຫຼື ຄວາມ

ຖີ່ຂອງໄພແຫ�ງແລ�ງຊ່ຶງມີຜົນກະທບົທີ່ສ�າຄັນຕ�່ລະບົບການຜະລິດພືດພັນໃນທ�ອງຖິ່ນ ອາດຈະມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍກວ�າຂ�້ມູນ
ທົ່ວໄປກ�ຽວກບັປະລິມານຝົນປະຈ�າປີໂດຍສະເລ�ຍ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1).  

ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບລັກສະນະພິເສດຂອງດິນຟ�າອາກາດ ຈະຊ�ວຍໃຫ�ເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນວ�າມີການປ�ຽນແປງຫຍັງແດ�ທີ່ກ�າລັງເກີດຂ້ຶນ
ໃນລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ເພ່ືອລະບຸຄວາມສ�ຽງທີ່ອາດກະທົບກິດຈະກ�າການກະເສດຕ�າງໆ. 

ພາກຝຶກຫັດທີ່ຕາມມາ ແມ�ນມີຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ສ�າງບົນພ້ືນຖານຂ�້ຄວາມຫຼັກຈາກບົດຝຶກຫັດກ�ອນໜ�ານ້ີ, ໃຫ�ວິທກີານທີ່

ງ�າຍດາຍ ໃນການວິເຄາະຢ�າງຮັດກຸມກ�ຽວກັບຄວາມກັດດັນທີ່ຊາວກະສິການກ�າລັງປະສົບຢູ�ຈາກການປ�ຽນແປງລັກສະນະດິນ
ຟ�າອາກາດ ແລະ ໃນການລະບຸຜົນກະທົບທີ່ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີກ�າລັງມີຕ�່ລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາທີ່ຕ�ອງໄດ�ມີການ

ປະຕິບັດຊ່ຶງປັບປ�ຽນໄດ�. ວັດຖຸປະສົງ, ເຮັດສ�າເລັດຢູ�ໃນບົດຝຶກຫດັ 5 (ໃນໝວດທ ີ6), ຈະຕ�ອງໄດ�ເຮັດການສຶກສາດິນຟ�າ

ພາກກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດສ�າລັບ FFS. 

ຕົວຢ�າງທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ໃນບົດຝກຶຫັດ ທັງໝົດແມ�ນລະບົບການຜະລິດພືດພັນ ສະເພາະເພື່ອສະແດງເປັນ
ຮູບແຕ�ມໃຫ�ເຫັນວ�າຂ�້ມນູທີໄ່ດ�ຈາກບົດຝຶກຫັດກ�ອນໜ�ານີ້ ໄດ�ປ�ອນເຂ້ົາໃນບົດຝຶກຫດັຕ�່ມາ. 

ບົດຝຶກຫັດ ອາດຖືກດັດປັບເພື່ອໃຫ�ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງລະບົບການກະເສດອ່ືນໆ. 

ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ ແມ�ນການປະສົມປະສານຂອງໄລຍະເວລາ ກັບ ຄວາມໜາແໜ�ນຂອງອຸນນະພູມອາກາດ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດສ�າລັບພືດ ແລະ ລະບົບການປູກພືດທີ່
ອາໄສນ�້າຝົນ  

ອຸນນະພູມ ປະລິມານຝົນ 
ການວັດແທກ ການເບ່ິງເຫັນການໄກ  ການວັດແທກ ການເບ່ິງເຫັນການໄກ  
ການປ�ຽນແປງຂອງ
ອຸນນະພູມປະຈ�າປີໂດຍ
ສະເລ�ຍ 

ອຸນນະພູມກ�າລັງສູງຂ້ຶນ
ຫຼືບ�່? 

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ປະລິມານຝົນປະຈ�າປີ
ໂດຍສະເລ�ຍ 

ປະລິມານຝົນກ�າລັງເພ້ີມຂ້ຶນ ຫຼື ຫ�ດ
ລົງຫຼືບ�່? 

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ອຸນນະພູມສູງປະຈ�າ
ເດືອນໂດຍສະເລ�ຍ 

ຕອນກາງເວັນອາກາດ
ກ�າລັງຮ�ອນຂ້ຶນໃນ
ໄລຍະລະດູປູກພືດບ�່, 
ຖ�າຮ�ອນ, ໄວປານໃດ? 

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ປະລິມານຝົນປະຈ�າ
ເດືອນໂດຍສະເລ�ຍ 

ມີການເຄ່ືອນຍ�າຍເຂ້ົາມາບ�່ (a shift 

in) ໃນເວລາກ�າລັງເກີດຝົນໄລຍະປີ
ດ່ັງກ�າວ? 

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ອຸນນະພູມຕ�່າປະຈ�າ
ເດືອນໂດຍສະເລ�ຍ 

ຕອນກາງຄືນອາກາດກ�າ
ລັງຮ�ອນຂ້ຶນບ�່, ຖ�າຮ�ອນ
, ໄວປານໃດ? 

ການປ�ຽນແປງຂອງຈັງ
ວະເວລາເລ້ີມລະດູຝົນ 

ຝົນກ�າລັງເລ້ີມຕົກໄວຂ້ຶນ ຫຼ ືຊ�າກວ�າ
ເກົ່າ? 

ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນມື້ເກີນອຸນນະພູມສູງ
ຂອງພືດທີສ່າມາດ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ� 
(temperature 

threshold) 

ລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຫຼາຍຂ້ຶນເກີນອຸນນະພູມ
ຂ້ັນວິກິດຊ່ຶງກະທົບ
ແນວພັນພືດຫຼືບ�່? 

ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນຝົນແລ�ງໃນເວລາ
ເລ້ີມຕ້ົນລະດູຝົນ 

“ການເລ້ີມຕ້ົນທີ່ຜິດພາດ” ຕ�່ການ
ເພ້ີມຂ້ຶນຂອງລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນມື້ເກີນອຸນນະພູມຕ�່າ
ຂອງພືດທີ່ສາມາດ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ� 
(temperature 

threshold) 

ຕອນກາງຄືນຮ�ອນກ�າລັງ
ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງຈັງ
ວະເວລາສ້ິນສຸດລະດູຝົນ 

ຝົນກ�າລັງສ້ິນສຸດໄວກວ�າເກົ່າບ�່? 

ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນມື້ທີ່ອຸນນະພູມສູງ
ສຸດ 

ຕອນກາງເວັນຮອດ ຫຼື 
ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນກ�າລັງ
ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ຄວາມຍາວນານຂອງ
ລະດູຝົນ 

ລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕກ�າລັງດົນນານ
ກວ�າເກົ່າ ຫຼື ສ້ັນກວ�າເກົ່າບ�່?  

ການປ�ຽນແປງຂອງຈັງວະ
ເວລາຂອງຕອນກາງເວັນ
ທີ່ຮ�ອນ ແລະ ອຸນນະພູມ
ສູງສຸດ 

ຕອນກາງເວັນຮ�ອນ 
ແລະ ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ
ກ�າລັງເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະ
ເວລາທີ່ພືດອ�ອນແອທີ່
ສຸດບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງ
ປະລິມານນ�້າຝົນຢູ�ໃນ
ລະດູຝົນ 

ປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ມີໃນໄລຍະ
ລະດູຝົນບ�່ກ�າລັງປ�ຽນແປງບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງຈັງວະ
ເວລາຕອນກາງຄືນ
ອຸນນະພູມສູງ 

ຕອນກາງຄືນຮ�ອນກ�າລັງ
ເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາ
ທີ່ພືດອ�ອນແອທີ່ສຸດບ�?່  

ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນມື້ລະຫວ�າງ
ປະລິມານນ�້າຝົນ 

ຝົນແລ�ງກ�າລັງເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍບ�່ ແລະ/

ຫຼືດົນກວ�າເກົ່າ?  
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ການປ�ຽນແປງຂອງຈ�າ
ນວນຕອນກາງຄືນທີ່
ອຸນນະພູມສູງ 

ອຸນນະພູມໃນເວລາ
ກາງຄືນ ກ�າລັງສູງຂ້ຶນໄວ
ກວ�າອຸນນະພູມຕອນ
ກາງເວັນບ�?່  

ຈ�ານວນເຫດການຝົນຕົກ
ຫ�າໃຫຍ�ເກີນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນ
ຂອງການຊຶມລົງດິນ 
(soil infiltration 

threshold) 

ຝົນຕົກຫຼາຍຂ້ຶນກ�າລັງໄດ�ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍບ�່? 

 

 ພາກຝຶກຫັດ 1  

ການກ�ານດົຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ  

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ: 

ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນຕ�າງກັນ (ລັດຖະບານທ�ອງຖິ່ນ, ຫ�ອງການອຸຕະນິຍົມວິທະຍາທ�ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມ

ແມ�ຍິງ, ສະມາຄົມຊາວໜຸ�ມ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນຈາກໄລຍະຕ້ົນຂອງການສ�າງໂຮງຮຽນຊາວນາ ແມ�ນມີ

ຄວາມຈ�າເປັນໃນການປູກຈິດສ�ານຶກກ�ຽວກັບບັນຫາຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ�່ລະບົບການ
ຜະລິດທ�ອງຖິ່ນ. 

ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ຄວນສະເໜີໃຫ�ການນ�າທ�ອງຖິ່ນຮຽກປະຊຸມຊຸມຊົນ, ກ�ານົດໃນເວລາທີ່ເໝ

າະສົມສ�າລັບປະຊາຊົນ. ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະຊຸມດ່ັງກ�າວຄວນເປີດໃຫ�ກັບທກຸຄົນຢູ�ໃນຊຸມຊົນ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ເພ່ືອ

ຮັບປະກັນການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງຕ້ັງໜ�າຫຼາຍຂ້ຶນໃນການປຶກສາຫາລື, ການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນຕ�າງໆ ອາດມອບໝາຍໃຫ�ຕົວແທນ

ເຂ້ົາຮ�ວມ ດ່ັງນ້ັນຂະໜາດຂອງກຸ�ມດ່ັງກ�າວຈະສາມາດບ�ລິຫານຈັດການໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. ເນ້ັນໜັກວ�າການປະກອບສ�ວນຂອງຊຸມ
ຊົນໃນໄລຍະການເຮັດບົດຝຶກຫັດກ�ານົດຊັບພະຍາກອນ ແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ ເນ່ືອງຈາກການປະກອບຄ�າຄິດເຫັນຈະຖືກນ�າ
ໃຊ�ເພ່ືອອອກແບບເນ້ືອໃນຂອງ FFS ແລະ ຄັດເລືອກການສຶກສາພາກສະໜາມ. ການສຶກສາພາກສະໜາມ ອາດລະບຸ ແລະ 

ທົດສອບທາງເລືອກຕ�າງໆເພ່ືອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຕ�່ຊຸມຊົນ.  

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ລະບຸທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຊ່ຶງເປັນບ�ອນປະຕິບັດກິດຈະກ�າຂອງລະບົບການກະເສດທີ່ສ�າຄັນ, ແລະ ຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່

ມີຕ�່ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ 4 ຊຸດ ແລະ ບິກເຟິດ ກຽມພ�ອມສະໜັບສະໜູນ 4 ກຸ�ມ. 

ການກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ້ີມໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

ເວລາ:  

2 ຊ່ົວໂມງ.  
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ຂ້ັນຕອນ:  

ກ�ອນປະຊຸມ, ກະກຽມຕາຕະລາງຂ�້ມູນ (ແມັດທຼກິສ�) ຢູ�ໃນແບບຂ�າງລຸ�ມນ້ີ ເພ່ືອປ�ອນຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ມາຈາກການປຶກສາຫາລື ຫຼັງ

ຈາກເຮັດບົດຝຶກຫັດການກ�ານົດຊັບພະຍາກອນ. 

ອະທິບາຍວ�າບົດຝຶກຫັດພະຍາຍາມລະບຸທີ່ຕ້ັງຊ່ຶງເປັນສະຖານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກ�າຂອງລະບົບການກະເສດທີ່ສ�າຄັນ, ແລະ 

ຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ມຕີ�່ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ, ໂດຍສະເພາະລະບຸວ�າແມ�ນຫຍັງ, ເວລາໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ. ຂ�ມູ້ນດ່ັງກ�າວນ້ີ 

ຈະຖືກນ�າໃຊ�ໃນການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນຕ�່ໄປ ກ�ຽວກັບສ່ິງທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ� - ເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ຮ�ວມກັນ 
- ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ແລະ ໄພຄຸກຄາມຕ�າງໆ.  

ນ�າໃຊ�ເສ້ັນທາງຫຼັກເປັນຈຸດອ�າງອີງ, ແບ�ງບ�ານອອກເປັນສ່ີສ�ວນ. ແບ�ງຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມອອກເປັນສ່ີກຸ�ມ. ມອບໝາຍແຕ�ລະກຸ�ມທີ່

ເປັນໜ່ຶງສ�ວນສ່ີ. ກຸ�ມດ່ັງກ�າວ ຄວນກ�ານົດທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ຂອງບ�ານ ໂດຍນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນດ່ັງຕ�່ໄປນ້ີ:  

• ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ຈະແຕກຕ�າງກັນ ຂ້ຶນກັບພູມີປະເທດ, ຄວາມສູງເໜືອໜ�ານ�້າທະເລ ແລະ ສະພາບຊີວິດການເປັນ

ຢູ�. ການປະຕິບັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ຈະແຕກຕ�າງກັນ ຂ້ຶນກັບສະພາບເຫຼົ່ານ້ີ.   

• ທີ່ດິນກະສິກ�າ ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ເກນມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ມກີານປ�ຽນແປງ, ເຊ່ັນ: ພືດ, ປະເພດດິນ (ດິນທີ່ຈັບຄວາມຊ້ືນ 

ກັບ ດິນທີ່ມີຊາຍຫາຼຍກວ�າ ແລະ ລະບາຍນ�້າອິດສະຫຼະ), ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງິນ ແລະ ນ�າ້ປະປາ..  

• ທີ່ຕ້ັງຂອງເຂດກະສິກ�າ (ພືດ ແລະ ສັດລ�ຽງ) ຕິດພັນກັບແຫຼ່ງນ�້າ (ບ�່ນ�້າ, ຮ�ອງນ�້າ, ໜອງນ�້າ, ອ�າງນ�້າ, ແມ�ນ�້າ), ໄຮ�ນາຢູ�

ໃນເຂດພ້ືນຕ�່າ (low-lying areas) ກັບ ໄຮ�ນາທີ່ຢູ�ໃນເຂດພ້ືນທີ່ສູງ, ໄຮ�ນາທີ່ຢູ�ເທິງເປ້ີນພູ ກັບ ໄຮ�ນາທີ່ຢູ�ເຂດທົ່ງພຽງ, 

ໄຮ�ນາຢູ�ໃກ�ຊຸມຊົນທີ່ອາດໄດ�ຮັບການຄຸ�ມຄອງແຕກຕ�າງກັນກວ�າທົ່ງຟຸມໄມ� (bush fields) ທີ່ຕ້ັງຢູ�ຫ�າງໄກອອກໄປ. 

• ເຂດຜະລິດການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ (ຕົວຢ�າງ: ໜອງປາ) ແລະ ເກນມາດຕະຖານເຊ່ັນ: ແຫຼ່ງອາຫານສັດ ແລະ ນ�້າປະປາ. 
• ເຂດຜະລິດສັດລ�ຽງ ແລະ ເກນມາດຕະຖານເຊ່ັນ: ແຫຼ່ງອາຫານສັດ (ຕົວຢ�າງ: ທີ່ດິນເປັນທົ່ງລ�ຽງສັດ ລວມມີທົ່ງຫຍ�າທ�າ

ມະຊາດເພ່ືອລ�ຽງສັດ, ພ້ືນທີ່ເພາະປູກ ຊ່ຶງຜະລິດອາຫານສັດເຊ່ັນ: ເຟືອງເຂ້ົາ ຫຼື ຜັກ), ທີ່ຢູ�ອາໄສ ແລະ ນ�າ້ປະປາ/ຈຸດສະ

ໜອງນ�້າ.   
• ທີ່ດິນຊ່ຶງບ�່ແມ�ນກະສິກ�າ ແລະ ບ�ແ່ມ�ນທີ່ຢູ�ອາໄສ ທີ່ນ�າໃຊ�ເກນມາດຕະຖານຊ່ຶງໃຊ�ໃຫ�ເປັນປະໂຫຍດ (ຕົວຢ�າງ: ປ�າໄມ�, 

ສັນປັນນ�້າ, ອ�າງເກັບນ�້າ). 

• ເຂດສຸດໂຊມ/ເຂດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຢູ�ໃນບ�ານ.  

ເມື່ອທຸກກຸ�ມສ�າເລັດໜ�າວຽກດ່ັງກ�າວແລ�ວ, ນ�າເອົາສ່ີບ�ານທີ່ຖືກແບ�ງເປັນສ່ີສ�ວນມາຮ�ວມກັນ ເພ່ືອສ�າງແຜນທີ່ບ�ານໃຫ�ທຸກຄົນ

ເບ່ິງ. ໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກວດສອບ ຫຼື ເພ້ີມຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບຜົນຜະລິດຂອງກຸ�ມອ່ືນ. 

ນ�າພາການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບຄ�າຖາມຕ�າງໆລຸ�ມນ້ີ ແລະ ບັນທກຶຄ�າຕອບໄວ�ໃນຕາຕະລາງຂ�້ມູນ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2) ຊ່ຶງໄດ�
ກະກຽມໄວ�ກ�ອນການປະຊຸມ. 

ຮັບປະກັນວ�າໄດ�ເກັບຮັກສາແຜນທີ່ໄວ�. ຈຸດປະສົງແມ�ນເພ່ືອຮັບໃຊ�ເປັນແຫຼ່ງຂ�້ມູນພ້ືນຖານເພ່ືອນ�າໃຊ�ໃນບົດຝຶກຫັດຕ�າງໆຢູ�
ໃນໝວດນ້ີ ແລະ ນ�າໃຊ�ພາຍຫຼັງໃນລະດູດ່ັງກ�າວ (ໂດຍສະເພາະເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 4 ກ�ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ເກີດຂ້ຶນກະທັນຫັນ). 
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ຕາຕະລາງ 2: ບັນຫາການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ບັນຫາດ່ັງກ�າວກະທົບຕ�່ຊີວິດການ
ເປັນຢູ�ແນວໃດ 

 

 
 

 

 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື:  

• ພືດຖືກປູກຢູ�ເຂດພ້ືນທີ່ໃດ (ຕົວຢ�າງ: ເຂດພ້ືນທີ່ຕ�່າ, ເປ້ີນພູ, ເຂດທົ່ງພຽງ)? ພືດຊະນິດໃດ? ຊາວນາໄດ�ປູກພືດເຫຼົ່ານ້ີຢູ�

ໃນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ເຫຼົາ່ນ້ີນັບຕ້ັງແຕ�ຕອນໃດ? 

• ທີ່ດິນເປັນທົ່ງລ�ຽງສັດຕ້ັງຢູ�ໃສ? ສັນປັນນ�້າ? ເຂດທີ່ປົກຫຸ�ມດ�ວຍປ�າໄມ�? ຈຸດສະໜອງນ�້າຢູ�ໃສ? 

• ແມ�ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ�ເກີດຄວາມເສ່ືອມໂຊມຂອງບັນດາເຂດທີ່ລະບຸໄວ�ໃນແຜ�ນທີ?່ 

• ມີເຂດທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ຕ�າງກັນໃນສິບປີຜ�ານມາບ�່? ຖ�າມີ, ເຫດຜົນແມ�ນຫຍັງສ�າລັບການປ�ຽນແປງຕ�າງໆໃນການນ�າໃຊ�ເຂດ

ດ່ັງກ�າວ?  

• ເຂດສະໜາມທີ່ອ�ອນແອທີ່ສຸດແມ�ນຢູ�ໃສໃນຊຸມຊົນ? ແມ�ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ�ເຂດສະໜາມເຫຼົ່ານ້ີອ�ອນແອ? ລະບົບການ

ກະເສດທີ່ອ�ອນແອໃນລະດັບໃດ ຫຼື ບ�່ສາມາດຈັດການກັບຜົນກະທບົຮ�າຍແຮງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໄດ�? 

ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ�າຊາວນາ/ຊຸມຊົນ ບ�່ລົງມືປະຕິບັດຫຍັງເລີຍ? 

• ຊາວນາໄດ�ລາຍງານໄພຄຸກຄາມທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດຕ�່ການຜະລິດຫຍັງແດ� ເນ່ືອງຈາກທີ່ຕ້ັງ/ຕ�າແໜ�ງໃນພູມີ
ປະເທດຂອງເຂດໄຮ�ນາ ຫຼື ເຂດຜະລິດ? ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວຮ�າຍແຮງກວ�າຫຼືບ�່, ຫຼື ໄພຄຸກຄາມເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍກວ�າໃນທີ່

ຕ້ັງສະເພາະ ຫຼື ປະເພດຂອງໄຮ�ນາ?ໄພຄຸກຄາມເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ປ�ຽນແປງບ�່ໃນຫຼາຍປີວ�າງມາດົນມານ້ີ? 

• ສັດລ�ຽງ ແລະ ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ/ປາ ຖກືລ�ຽງຢູ�ໃສ? ສາຍພັນໃດ? ຊາວນາໄດ�ລ�ຽງສັດລ�ຽງ ແລະ ການເພາະ

ລ�ຽງສັດນ�້າ/ປາ ຢູ�ໃນທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານ້ີນັບຕ້ັງແຕ�ຕອນໃດ? 

ຄວາມດຸນດ�ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ 

ເຂດທີ່ມີລະດູຝົນສອງຄ້ັງ, ອາດເປັນທີ່ຮູ�ກັນໃນທ�ອງຖິ່ນວ�າເປັນລະດູສ້ັນ ແລະ ຍາວ, ຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍໃນ

ການສະແດງໃຫ�ເຫັນກວ�າເຂດທີມ່ີພຽງແຕ�ລະດູຝົນຄ້ັງດຽວ. ຈ່ົງຊອກຫາຄວາມດຸນດ�ຽງຕະຫຼອດເວລາລະຫວ�າງຄວາມສົມບູນ 
ແລະ ຄວາມລຽບງ�າຍ, ເພ່ືອວ�າປະຕິຖິນບ�່ມີຄວາມຊັບຊ�ອນເກີນໄປ ແລະ ບ�່ສາມາດອ�ານໄດ�. ໃນເຂດທີ່ມີລະດູຝົນສອງຄ້ັງ 

ທ�ານອາດຈະຕ�ອງບັນທຶກຂ�້ມູນກ�ຽວກັບລະດູທີ່ຕ�າງກັນລົງໃນສອງປະຕິຖິນຕ�າງຫາກ.  

ບັນຫາການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບ
ດິນຟ�າອາກາດ 

ມັນກະທົບຕ�່ຊີວິດການເປັນຢູ�
ແນວໃດ 

ບັນຫາມີຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ
ຢູ�ໃສ? 

ໃນໄລຍະປີນ້ັນ ບັນຫາເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍທ່ີສຸດ
ເວລາໃດ? 

ຕົວຢ�າງ: ຝົນແລ�ງຍາວນານ
ໃນໄລຍະລະດູຈະເລີນເຕີບ
ໂຕ  

ຫ�ດແນວພັນພືດ, ລາຍ
ໄດ�ໜ�ອຍລົງ  

ທົ່ງນາພ້ືນທີ່ສູງທາງທິດໃຕ�ຂອງ
ບ�ານ  

ກ�ລະກົດ ແລະ ຕ້ົນເດືອນສິງຫາ 
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ພາກຝຶກຫັດ 2  

ດິນຟ�າອາກາດກ�າລັງປ�ຽນແປງຄືແນວໃດ? 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:  

ມັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນໃນການລະບຸສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນທີ່ຊາວນາໄດ�ສັງເກດເຫັນ ຊ່ຶງເປັນໄພຄຸກຄາມຕ�່ກິດ
ຈະກ�າການກະເສດຂອງພວກເຂົາ. ຊາວນາສາມາດລະບຸວ�າເວລາໃດສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງກະທັນຫັນເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍທີ່ສຸດພາຍໃນປະຕິຖິນລະດູການຜະລິດ. ຕົວຢ�າງ: ຊາວນາທີ່ປູກຖົ່ວ ອາດສາມາດຈົດຈ�າເຫດການສະເພາະໄດ�ຢ�າງ
ງ�າຍດາຍເຊ່ັນ: ນ�້າຖ�ວມທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກແຕ�ຫົວທີ ຫຼ ືຝົນຖິມ້ຊ�ວງທີ່ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນຂະນະທີ່ພືດ

ຂອງພວກເຂົາຍັງອ�ອນຫຼາຍ ແລະ ອ�ອນແອຕ�່ປະເພດຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານ້ີ. ຢູ�ເຂດພ້ືນທີ່ແຫ�ງແລ�ງ, ຊາວນານທີ່ປູກເຂ້ົາສະໝຸດ

ໂຄດົມ ແລະ ເຂ້ົາຟ�າງ ອາດໄດ�ສັງເກດເຫັນວ�າລະດູຝົນທີສ້ິ່ນສຸດໄວກວ�າເກົ່າແມ�ນເຮັດໃຫ�ແນວພັນຫ�ດລົງເນ່ືອງຈາກຄວາມ
ກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນລະຫວ�າງໄລຍະການສະສົມນ�້າໜັກເມັດຂອງພືດ. ຈຸດປະສົງແມ�ນເພ່ືອໃຫ�ຊາວນາຄິດຍ�ອນຫຼັງໄປຫ�າ 
ຫາ ສິບປີຜ�ານມາ ແລະ ລະບຸວ�າຢູ�ຈຸດໃດໃນລະດູການຜະລິດທີ່ປະເພດສະເພາະຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດເກີດຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍທີ່ສຸດໃນເຂດຂອງພວກເຂົາ. ແຕ�ລະໄພຄຸກຄາມອາດເກີດຂ້ຶນຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງຄ້ັງໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ປັບປຸງປະຕິຖິນທີ່ລະບຸເວລາໃດໃນລະດູການກະເສດທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນ ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດ ແລະ 
ພວກມັນອາດຈະມີການປ�ຽນແປງແນວໃດ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ�ຍ/ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ ແລະ ບິກເຟິດ.  

ການກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ້ີມໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

ເວລາ:  

1 – 1.5 ຊ່ົວໂມງ.  

ຂ້ັນຕອນ:  

ເພ່ືອສ�າງປະຕິຖິນກ�ຽວກັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ໃຫ�ເລ້ີມຈັດການລະດົມຄວາມຄິດກັບຊາວນາເພ່ືອລະບຸໄພຄຸກ

ຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດໃນໄລຍະລະດູການຜະລິດທີ່ເຮັດໃຫ�ໜ່ຶງ ຫຼ ືຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຂົາຜະລິດເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍ. ຢູ�ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ ຫຼື ເຈ�ຍ, ໃຫ�ຊາວນາສ�າງຖັນສ�າລັບຫຼາຍເດືອນຂອງປີດ່ັງກ�າວ ຫຼື ວິທີການທ�ອງຖິ່ນຂອງການແຍກລະດູ

ການຜະລິດ. ສ�າງແຖວໃໝ�ສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ຖືກລະບຸໄວ�.  

ສືບຕ�່ເພ້ີມໄພຄຸກຄາມໃໝ�ໄປເລ້ືອຍໆຈົນກວ�າໄດ�ລາຍຊ່ືຄົບ. ສ�າລັບແຕ�ລະໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ໃຫ�ຊາວນາລະບຸ

ວ�າເວລາໃດທີ່ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ, ຕາມທີ່ສະແດງຢູ�ໃນຮູບພາບ 18. ຈ່ົງ

ເອົາໃຈໃສ�ວ�າໄພຄຸກຄາມອາດເກດີຂ້ຶນຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງຄ້ັງໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ. 
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ຮູບພາບ 18: ການປະຕິບັດຕາມປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຂອງຊາວນາ 
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(ຖ�າຈັດເປັນກຸ�ມຈ�ານວນໜ�ອຍກວ�າ, ໃຫ�ພາພວກເຂົາກັບມາຮ�ວມກັນຢູ�ຈຸດນ້ີ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມນ�າສະເໜີ ແລະ 

ອະທິບາຍປະຕິຖິນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນ�າສະເໜີແລ�ວ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະສ�າງປະຕິຖິນດຽວ ຊ່ຶງລວມມີໄພຄຸກ

ຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທັງໝົດທີ່ຖືກລະບຸໂດຍກຸ�ມຕ�າງກັນ.) 

ຫຼັງຈາກທ�ານໄດ�ລະບຸໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ຊາວນາໄດ�ສັງເກດເຫັນລົງໃນປະຕິຖິນ, ທ�ານສາມາດເພ້ີມຂ�້ມູນທີ່ທ�ານ

ໄດ�ຮັບຈາກແຫຼ່ງອ່ືນໆໄດ� ເຊ່ັນ: ນັກວິໄຈຄ້ົນຄວ�າ, ການບ�ລິການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ຫຼື ການສຶກສາການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ

ອາກາດ. ເພ້ີມຂ�້ມູນດ່ັງກ�າວນ້ີຕ່ືມໃສ�ປະຕິຖິນ ໂດຍນ�າໃຊ�ສີ ຫຼ ືສັນຍາລັກຕ�າງກັນ ສ�າລັບແຕ�ລະແຫຼ່ງຂ�້ມູນຕ�າງກັນຄືຕົວຢ�າງ
ໃນຮູບພາບ 19.  ມັນເປັນສ່ິງທີ່ດີຈະປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາກ�ຽວກບັຄວາມແຕກຕ�າງໃດໜ່ຶງລະຫວ�າງການສັງເກດຂອງພວກ

ເຂົາ ກັບ ການສັງເກດຈາກແຫຼງ່ອ່ືນໆ, ແລະ ບັນລຸຂ�້ຕົກລົງກ�ຽວກບັວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນລັກສະນະດິນຟ�າ

ອາກາດລ�າສຸດ. 

ຂ້ຶນກັບປະເພດຂ�້ມູນທີ່ທ�ານເຂ້ົາເຖິງໄດ�, ທ�ານອາດສາມາດດັດປັບປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຕ່ືມອີກ ເພ່ືອລວມ

ເອົາສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ຄາດຄະເນໄວ�ໃນອະນາຄົດ ຕາມຕົວຢ�າງໃນຮູບພາບ 20. ການລວມເອົາຂ�້ມູນເພ້ີມຕ່ືມດ່ັງກ�າວນ້ີ 
ຈະຊ�ວຍໃຫ�ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາກ�ຽວກັບສ່ິີງທີ່ໄດ�ເກີດຂ້ຶນ
ໃນອາດີດ, ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ແລະ ກ�່ຍັງຄາດຄະເນວ�າຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ. ການສົມທຽບ ແລະ ການປຶກສາ

ຫາລືກ�ຽວກັບສອງສະຖານະການ - ອາດີດ ແລະ ອະນາຄົດ - ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການເຂ້ົາໃຈທ�າອ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງ
ດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການປ�ຽນແປງຫຍັງແດ�ທີ່ອາດກ�າລັງມາເຖິງ. ການເບ່ິງສະເພາະສ່ິງທີ່ໄດ�ເກີດຂ້ຶນໃນອາດີດ ອາດພາໃຫ�
ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຄາດຄະເນສະພາບຕ�າງໆວ�າຈະເປັນຄືແນວໃດໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ. 

ຮູບພາບ 19: ການປະຕິບັດຕາມປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ຊາວນາ-ຄ້ົນຄວ�າ 

 

 

ຮູບພາບ 20: ປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ຊາວນາ-ຄ້ົນຄ�ວາ-ອະນາຄົດ 
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ຄ�າຖາມປຶກສາຫາລື:  

• ໄພຄຸກຄາມໃຫຍ�ຖືກລະບຸໄວ�ມີຫຍັງແດ�? ໄພຄຸກຄາມເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ປ�ຽນແປງບ�່ໃນຫຼາຍປີວ�າງບ�່ດົນມານ້ີ ເກີດເລ້ືອຍຂ້ຶນ ຫຼື 

ເກີດໜ�ອຍລົງ? ຮ�າຍແຮງຫຼາຍຂ້ຶນ ຫຼື ໜ�ອຍລົງ? 

• ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດໃດທີ່ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດ? ຮ�າຍແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດ? 

• ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວຮ�າຍແຮງຫຼາຍຂ້ຶນບ�່, ຫຼື ພວກມັນເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່ສຸດບ� ່ໃນທີ່ຕ້ັງສະເພາະ ຫຼື ປະເພດທົ່ງໄຮ�ນາ? 

• ຂ�້ມູນເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບລັກສະນະຂອງດິນຟ�າອາກາດຕ�ອງການບ�່? ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຂ�ມູ້ນເພ້ີມຕ່ືມໄດ�ຢູ�ໃສ? ມີ

ຂ�້ມູນເຫຼົ່ານ້ີທີ່ພວກເຮົາສາມາເກັບກ�າດ�ວຍຕົນເອງໄດ�ບ�່ ຊ່ຶງຈະຊ�ວຍພວກເຮົາຕິດຕາມການປ�ຽນແປງຕ�ດິ່ນຟ�າອາກດໃນ
ອະນາຄົດ. 

ລາຍລະອຽດ, ລາຍລະອຽດ, ລາຍລະອຽດ  

ໃນການສ�າງປະຕິຖິນນ້ີ, ມັນຈະມຄີວາມສ�າຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເປັນແບບສະເພາະເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ�. ຕົວຢ�າງ: ຖ�າຊາວນາ ກ�ອນ

ອ່ືນໝົດລະບຸວ�າ “ຂາດແຄນຝົນ” ຊ່ຶງເປັນໄພຄຸກຄາມໃຫຍ�ຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ຖາມຄ�າຖາມພວກເຂົາເລ້ືອຍໆ ຈົນກວ�າທ�ານ

ມີນິຍາມຄວາມໝາຍຊັດເຈນວ�າ “ຂາດແຄນຝົນ”  ໝາຍເຖິງຫຍັງ. ມັນເປັນປີໜ່ຶໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກໜ�ອຍບ�,່ ເຖິງວ�າຝົນທີ່ຕົກ

ມາ ກະຈາຍເທົ່າກັນບ�່? ຫຼ ືມັນເປັນປີໜ່ຶງໃນເວລາຝົນເລ້ີມຕົກຊ�າ, ຝົນສ້ິນສຸດໄວ, ຫຼື ມີຝົນຖິມ້ຊ�ວງໜ່ຶງຄ້ັງ ຫຼື ຫຼາຍຄ້ັງໃນ

ກາງລະດູການດ່ັງກ�າວບ�່? ຝົນຖິມ້ຊ�ວງ ຕ�ອງຢູ�ດົນປານໃດກ�ອນມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາ? ໜ່ຶງອາທິດ, ສອງອາທິດ? ມັນເປັນ

ສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຈະສະເພາະເຈາະຈົງເທົ່າທີຈະເປັນໄປໄດ� ເນ່ືອງຈາກການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ 
ອາດແຕກຕ�າງກັນ ຊ່ຶງຂ້ຶນກັບລາຍລະອຽດຂອງໄພຄຸກຄາມ. 

ພາກຝຶກຫັດ 3  

ລະບົບການກະເສດທ�ອງຖິ່ນ (ຕົວຢ�າງ: ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ວນົກະເສດ) 

ອ�ອນແອທີສຸ່ດຕ�່ຄວາມກດົດັນຂອງອາກາດໃນເວລາໃດ? 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:  

ຄວາມກົດດັນດຽວກັນຂອງອາກາດ ສາມາດມີຜົນກະທົບແຕກຕ�າງກັນຫຼາຍຕ�່ຜະລິດຕະພາບຂອງລະບົບທ�ອງຖິ່ນ - ຄວາມ

ອ�ອນແອຂອງພວກມັນ - ຂ້ຶນກັບວ�າເກີດຂ້ຶນເວລາໃດ, ຢູ�ໃນໄລຍະໃດຂອງວົງຈອນການຜະລິດ. ທ�ານອາດຈະຕ�ອງການ

ເອົາໃຈໃສ�ສະເພາະຕ�່ຜົນກະທົບລວມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ� (ຕົວຢ�າງ: ອຸນນະພູມສູງ ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາດຽວກັນທີ່ພືດຢູ�ພາຍ
ໃຕ�ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ) ເນ່ືອງຈາກຜົນກະທບົຈາກຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດລວມ ໂດຍທົວ່ໄປແມ�ນຮ�າຍແຮງກວ�າ
ຫຼາຍ. 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ພັດທະນາເສ້ັນເວລາ ໃຫ�ແຕ�ລະລະບົບການກະເສດທ�ອງຖິ່ນ, ໂດຍລະບຸໄລຍະເຫຼົ່ານ້ັນຂອງການພັດທະນາ ຫຼື ໄລຍະໃນວົງ

ຈອນການຜະລິດໃນເວລາທີ່ໄລຍະເຫຼົ່ານ້ີ ມີຄວາມອ�ອນແອຫຼາຍທີສຸ່ດຕ�່ຄວາມກົດດັນຕ�າງກັນຂອງອາກາດ. 
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ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ�ຍ/ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ ແລະ ບິກເຟິດ, ສາຍພັນບູລິມະສິດທີຖ່ືກລະບຸຢູ�ໃນການກ�ານົດຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ (ບົດຝຶກຫັດ 1) 

ແລະ ປະຕິຖິນໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ທີ່ຖກືພັດທະນາຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດ 2. 

ການກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ້ີມໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

ເວລາ:  

1 – 1.5 ຊ່ົວໂມງ.  

ຂ້ັນຕອນ:  

ແນະນ�າຫົວຂ�້ ແລະ ນ�າພາການປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດກັບທົ່ວທກຸກຸ�ມກ�ຽວກັບລະບົບການຜະລິດຂອງຊາວນາ. ໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາ
ຮ�ວມອີງໃສ�ແຜນທີ່ ທີ່ສ�າງຂ້ຶນໃນບົດຝຶກຫັດ 1 ຊ່ຶງສະແດງໃຫ�ເຫນັທີ່ຕ້ັງທາງກະຍາພາບຂອງກິດຈະກ�າທີ່ຕິດພັນກັບການ

ຜະລິດທົ່ວບ�ານ ແລະ ໃຫ�ພວກເຂົາລະບຸ: ມີລະບົບການຜະລິດຫຍັງແດ�ຢູ�ທີ່ຕ້ັງຕ�າງກັນໃນແຜນທີ່? ລະບົບການກະເສດທີ່

ອ�ອນແອເຖິງລະດັບໃດ ຫຼື ບ�່ສາມາດຈັດການກັບຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງດ່ັງກ�າວຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ? 

ໃນຂະນະທີ່ຊາວນາຕ້ັງຊ່ືລະບົບທ�ອງຖິ່ນ, ເຮັດລາຍຊ່ືຂອງສາຍພັນ/ແນວພັນທີ່ຊາວນາໄດ�ກ�າວເຖິງ. 

ເພ່ືອລະບຸວ�າກິດຈະກ�າການກະເສດສະເພາະມີຄວາມອ�ອນແອປານໃດຕ�່ຄວາມກົດດັນຕ�າງໆຂອງອາກາດ, ທ�ານຈະຕ�ອງການ

ສ�າງເສ້ັນເວລາການພັດທະນາໃຫ�ແຕ�ລະກິດຈະກ�າ, ສະແດງແຕ�ລະໄລຍະການເຕີບໂຕ ຫຼ ືວົງຈອນການຜະລິດ. ສ�າລັບພືດ, 

ເລ້ີມດ�ວຍການຫວ�ານເມັດພືດ ແລະ ການງອກຂອງພືດ (ການນ�າໃຊ�ຮູບແຕ�ມແມ�ນມີປະໂຫຍດ, ເບ່ິງຮູບພາບ 21 ຢູ�ໜ�າ 

53). ທ�ານຈະຕ�ອງພັດທະນາເສ້ັນເວລາການພັດທະນາຕ�າງຫາກ ສ�າລັບແຕ�ລະກິດຈະກ�າການກະເສດ (ຕົວຢ�າງ: ພືດ, 

ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ຊັບພະຍາກອນຕ້ົນໄມ�) ທີ່ໄດ�ເອົາລົງໄວ�ໃນລາຍການໃນຕອນເລ້ີມບົດຝຶກຫັດ ເນ່ືອງຈາກມີ

ຜະລິດຕະພັນຫຼັກທີ່ສ�ວນໃຫຍ�ມໂີອກາດສ�ຽງຕ�່ໄພຄຸກຄາມສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດ. 

ຈັດຊາວນາໃຫ�ຢູ�ໃນກຸ�ມດຽວສ�າລັບບົດຝຶກຫັດນ້ີ. ຊາວນາຄວນນ�າພາເຮັດບົດຝຶກຫັດນ້ີ, ແຍກໄລຍະຕ�າງໆຂອງວົງຈອນການ

ຜະລິດສ�າລັບແຕ�ລະກິດຈະກ�າໃນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ�ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈ. ພວກເຂົາສາມາດແຕ�ມໄລຍະການພັດທະນາ (ເບ່ິງຮູບພາບ 

21) ຫຼື ວົງຈອນການຜະລິດ! ເຖງິແນວໃດກ�່ຕາມ, ໃຫ�ຮັບປະກັນວ�າເສ້ັນເວລາການພັດທະນາລວມມີໄລຍະສ�າຄັນຂອງການ

ພັດທະນາ ຫຼ ືວົງຈອນການຜະລິດ.  

ສ�າລັບພືດ, ນ້ີຄວນລວມມີການງອກ, ການຈະເລີນພັນຂອງຕ້ົນພືດ (ອອກດອກ), ໄລຍະທີກ່�າລັງສ�າງເມັດ ແລະ ເກັບກ�ຽວ, 

ເພາະມຫີຼາຍຄ້ັງໃນເວລາທີ່ຕ້ົນພືດທັງໝົດອ�ອນແອທີ່ສຸດຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດ. ເສ້ັນເວລາຄວາມລະບຸວ�າລະບົບການ

ກະເສດຢູ�ໃນແຕ�ລະໄລຍະການພັດທະນາ ຫຼ ືໄລຍະວົງຈອນການຜະລິດດົນປານໃດ, ປົກກະຕິແລ�ວແມ�ນນັບເປັນຈ�ານວນມື ້

(ຫຼື ເປັນອາທິດ). ພະຍາຍາມສ�າງຫ�ອງຕ�າງໆທີ່ລະບຸໄລຍະຕ�າງກັນຕາມສັດສ�ວນຄວາມຍາວຂອງໄລຍະນ້ັນ - ຫ�ອງຍາວກວ�າ 

ສ�າລັບໄລຍະຍາວ, ຫ�ອງແຄບກວ�າ ສ�າລັບໄລຍະສ້ັນ (ເບ່ິງຮູບ 21). ນ�າໃຊ�ເຈ�ຍຕ�າງຫາກສ�າລັບແຕ�ລະເສ້ັນເວລາຂອງກິດຈະ

ກ�າການກະເສດ. 
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ຮູບພາບ 21: ໄລຍະເຕີບໂຕ ແລະ ຈຸດອ�ອນຂອງພືດ ຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ 

 

ຫຼັງຈາກຊາວນາໄດ�ສ�າງເສ້ັນເວລາການພັດທະນາແລ�ວ, ໃຫ�ທົບທວນແຕ�ລະເສ້ັນເວລາ ແລະ ເພ້ີມຂ�້ມູນສ�າຄັນໃດໜ່ຶງທີ່ທ�ານ

ອາດຈະໄດ�ຮຽນຮູ�ແລ�ວຈາກນັກຄ້ົນຄວ�າວິໄຈ ຫຼື ພາກສ�ວນອ່ືນໆທີ່ຕິດພັນກັບໄລຍະການພັດທະນາທີ່ສ�າຄັນ ຊ່ຶງໂດຍສະເພາະ
ເປັນຈຸດທີ່ຜະລິດຕະພັນ ມີຄວາມອ�ອນແອຕ�່ຄວາມກົດດັນສະເພາະຂອງອາກາດ. 

ສ�າງອີກຖັນໜ່ຶງໄວ�ທາງເບ້ືອງຊາຍຂອງເສ້ັນເວລາ ເພ່ືອສ�າງແຖວໃຫ�ແຕ�ລະປະເພດຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຊ່ຶງກິດ
ຈະກ�າດ່ັງກ�າວອ�ອນແອທີ່ສຸດ. ທົບທວນແຜນທີ່ຊ່ຶງສ�າງຂ້ຶນໃໝ�ໃນບົດຝຶກຫັດ 1, ການກ�ານົດຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ, ເພ່ືອ

ຮັບປະກັນວ�າໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທັງໝົດທີ່ລະບຸວ�າກະທບົຕ�່ແຕ�ລະກິດຈະກ�ານ້ັນ ແມ�ນຖກືລົງໄວ�ໃນລາຍການ. 
ທ�ານຍັງສາມາດເພ້ີມລາຍການຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�ານອາກາດເຂ້ົາຕ່ືມ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດບົດຝຶກຫັດລະດົມຄວາມຄິດກັບ

ຊາວນາ, ເພ້ີມແຖວໃຫມ�ໃຫ�ແຕ�ລະປະເພດຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ. 

ຢູ�ກ�ອງຮູບພາບຂອງແຕ�ລະໄລຍະການພັດທະນາ/ວົງຈອນການຜະລິດ, ລະບຸໄລຍະເຫຼົ່ານ້ັນຊ່ຶງແຕ�ລະໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າ

ອາກາດທີ່ລະບຸໄດ�ນ້ັນ ແມ�ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ (ຫຼື ກິດຈະກ�າດ່ັງກ�າວແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງທີ່ສຸດ), ຕາມທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນຢູ�

ສ�ວນລຸ�ມສຸດຂອງຮູບພາບ 21. ໄພຄຸກຄາມຕ�າງໆ ອາດປະກົດຕົວຢູ�ໃນຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງໄລຍະຂອງການພັດທະນາ. ມັນເປັນສ່ິງ
ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ້ີນ�າຊາວນາຜ�ານບົດຝຶກຫັດນ້ີກ�ອນ, ແລ�ວເພ້ີມຂ�້ມນູໃດໜ່ຶງທີ່ທ�ານອາດໄດ�ເກັບກ�າໄວ�ແລ�ວຈາກນັກຄ້ົນຄວ�າ

ວິໄຈ ຫຼື ແຫຼ່ງອ່ືນໆ, ໂດຍນ�າໃຊ�ບິກເຟິດສີຕ�າງກັນ ຫຼ ືສັນຍາລັກ. ໃນເວລາທ�ານເຮັດສ�າເລັດແລ�ວ, ທ�ານຈະໄດ�ສ�າງແຜນພາບ

ທີ່ຖືກຕ�ອງຂອງໄລຍະການພັດທະນາ/ວົງຈອນການຜະລິດ ຊ່ຶງສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າລະບົບການກະເສດອ�ອນແອທີ່ສຸດຕ�່ແຕ�ລະ
ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດສະເພາະ. 

ຕອນນ້ີ, ວາງບັງແຕ�ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາພືດ ແລະ ປະຕິຖນິໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ (ຮູບ 18 ຢູ�ໜ�າ 49 

ແລະ ຮູບ 21). ທ�ານກ�າລັງຊອກຫາໄລຍະໃດໜ່ຶງຂອງການພັດທະນາພືດ ໂດຍສະເພາະພືດທີ່ອ�ອນແອຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງ

ອາກາດ, ແລະ ເວລາໃດທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດສັງເກດເຫນັໄດ�ວ�າເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.  
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ຮູບພາບ 22: ການເຊ່ືອມໂຍງຄວາມອ�ອນແອຂອງພືດ ກບັ ດິນຟ�າອາກາດ 

 

 

ລາຍການຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດສະເພາະ ແລະ ໄລຍະສ�າຄັນຂອງການພັດທະນາ/ວົງຈອນການຜະລິດ ທີກ່ິດຈະກ�າ
ດ່ັງກ�າວອ�ອນແອ ແລະ ສ�ຽງໄພຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ�ນສ�າຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນລະບຸບັນດາເຂດທີ່ອ�ອນແອຫຼາຍທີສຸ່ດຢູ�ພາຍໃນລະບົບ
ການຜະລິດຂອງຊາວນາ. ເຫຼົ່ານ້ີແມ�ນບັນດາເຂດທີ່ອາດຈ�າເປັນຕ�ອງຮັບມືໃນການປັບຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລາຍການດ່ັງກ�າວ 
ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອລະບຸການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ ເພ່ືອທົດສອບຢູ�ໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ

ຂອງ FFS. 

ຄ�າຖາມປຶກສາຫາລື:  

• ສ�າລັບແຕ�ລະລະບົບການກະເສດທີ່ອະທິບາຍໄວ�ຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດນ້ີ: ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຕ�າງກັນ ກະທົບຕ�່
ກິດຈະກ�າແນວໃດ? ສັນຍາກບາງຢ�າງທີ່ຊາວນາສັງເກດໄດ�ມີຫຍັງແນ�? ໃນໄລຍະໃດທີ່ກິດຈະກ�າຫຼັກອ�ອນແອ ແລະ 

ສ�ຽງຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ? ເກີດຫຍັງຂ້ຶນແນ�ໃນເວລາໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດເກີດຂ້ຶນ (ຕົວຢ�າງ: 

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ�າລົງ, ການຜະລິດຫ�ດລົງ, ຕາຍ)? 

• ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະອ�ອນແອທີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາພືດ ຫຼື ສັດ ກ�າລັງເກີດເລ້ືອຍຂ້ຶນ ຫຼື ໜ�ອຍລົງບ�່? 

ທ�ານໄດ�ຮຽນຮູ�ຫຍັງແດ�ຈາກແຫຼ່ງອ່ືນໆກ�ຽວກັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດໃນອະນາຄົດ? ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວຈະເກີດເລ້ືອຍ

ຂ້ຶນ ຫຼື ໜ�ອຍລົງບ�່? 
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• ພືດ ຫຼື ສາຍພັນໃດ ອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຫຼາຍກວ�າ? ຕົວໃດທີ່ອ�ອນແອໜ�ອຍກວ�າ? ມີທີ່ຕ້ັງຊ່ຶງ

ລະບົບການກະເສດມີໂອກາດສ�ຽງໄພຫຼາຍກວ�າຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດບ�?່ ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດເຫຼົ່າ

ນ້ີໄດ�ກະທົບຕ�ກ່ານຕັດສິນໃຈຂອງທ�ານແນວໃດກ�ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ຈະດ�າເນີນການ? 

• ຄວາມສ�ຽງຕ�່ໄພຄຸກຄາມສູງຂ້ຶນບ�່ໃນລະບົບການກະເສດທີ່ຜະລິດພຽງແຕ�ຜະລິດຕະພັນດຽວເທົ່ານ້ັນ (ການປູກພືດພຽງ

ຊະນິດດຽວ) ຫຼື ໃນລະບົບທີຫ່ຼາກຫຼາຍ? ຍ�ອນຫຍັງ ຫຼ ືຍ�ອນຫຍັງຈ່ຶງບ�່ແມ�ນ? 

• ເປັນໄປໄດ�ບ�່ທີ່ຈະຄາດຄະເນວ�າໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດໃດຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ ແລະ ພືດ ຫຼື ສາຍພັນໃດຈະ

ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ? ຍ�ອນຫຍັງ ຫຼ ືຍ�ອນຫຍັງຈ່ຶງບ�່ແມ�ນ? 

ເອົາໃຈໃສ�ເປັນພິເສດຕ�່ການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດຄະເນໄວ�. ການຄາດຄະເນ
ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງອາດຊ�ວຍທ�ານລະບຸໄພຄຸກຄາມທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນໄດ�ສູງ - ໄພຄຸກຄາມເຫຼົາ່ນັນ້ທີ່ບ�່ແມ�ນບັນຫາໃນ
ປັດຈຸບັນ ແຕ�ອາດກາຍເປັນບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນບັນຫາທີ່ຈະເພີ້ມຂ້ຶນ 
ຫຼື ບັນຫາໃນອະນາຄົດ ແມ�ນກຸນແຈສ�າຄັນໃນການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໃຫ�ປະສົບຜົນ
ສ�າເລັດ. 

ພາກຝຶກຫັດ 4  

ຊາວນາໄດ�ດ�າເນີນການປັບຕົວແລ�ວມີຫຍັງແດ�? 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:  

ຊາວນາ ກ�າລັງປັບຕົວ ແລະ ດ�າເນີນການປ�ຽນແປງຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີກັບລະບົບການກະເສດຂອງຕົນ ເພ່ືອຮັບມືຄວາມກົດ
ດັນຕ�າງໆ ແລະ ໂອກາດ. ໃນບົດຝຶກຫັດນ້ີ, ຊາວນາຈະຂຽນລາຍຊ່ືການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ັນທີ່ພວກເຂົາອາດໄດ�ດ�າເນີນການ

ປ�ຽນແປງແລ�ວໃນການປະຕິບັດການກະເສດຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອຮັບມືກັບບັນດາເຂດອ�ອນແອຫຼັກຊ່ຶງລະບຸໄວ�ຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດ 
3 ແລະ ປະເມີນວ�າການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີມີປະສິດທິຜົນແນວໃດເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດທີ່ສ�າຄັນຊ່ຶງໄດ�ຖືກ
ລະບຸໄວ�ແລ�ວ. 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ພັດທະນາລາຍຊ່ືການປ�ຽນແປງເພ່ືອປັບຕົວທີ່ຊາວນາໄດ�ດ�າເນີນການປ�ຽນແປງແລ�ວໃນລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອ

ຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດທີ່ສັງເກດໄດ�, ແລະ ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີມີປະສິດທິຜົນເທົ່າກັບການປະຕິບັດໃນການປັບ

ຕົວແນວໃດ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ�ຍ/ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ ແລະ ບິກເຟີດ, ຮູບພາບທີ່ສ�າງຂ້ຶນໃນບົດຝຶກຫດັ 3. 

ການກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ້ີມໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

ເວລາ:  

1 – 1.5 ຊ່ົວໂມງ.  
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ຂ້ັນຕອນ:  

ກ�ອນເລ້ີມຊ່ົວໂມງຝຶກຫັດ, ໃຫ�ກະກຽມຕາຕະລາງຂ�້ມູນ ອີງຕາມແບບໃນຕາຕະລາງ 3. 

ເລ້ີມປຶກສາຫາລືດ�ວຍການທົບທວນລາຍການຄວາມອ�ອນແອຂອງລະບົບຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສັງເກດໄດ� ຊ່ຶງໄດ�
ຮັບການພັດທະນາໂດຍກຸ�ມຢູ�ບົດຝຶກຫັດ 3. ຜ�ານແຕ�ລະຜະລິດຕະພັນເທື່ອໜ່ຶງຕ�່ຄ້ັງ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດກັບທກຸກຸ�ມ 
ເພ່ືອເບ່ິງວ�າຖ�າຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຄົນໃດໄດ�ດ�າເນີນການປ�ຽນແປງເພ່ືອປັບຕົວຕ�່ລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອຮັບມືກັບ
ຄວາມອ�ອນແອ-ໄພຄຸກຄາມທີ່ສັງເກດໄດ�. 

ຈົດບັນທຶກກິດຈະກ�າການກະເສດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄວ�ຢູ�ເທິງສຸດຂອງຕາຕະລາງຂ�້ມູນ. ຕ່ືມຂ�ມູ້ນໃສ�ໃນຕາຕະລາງຂ�້ມູນ 
ໂດຍເລ້ີມດ�ວຍການລົງມືປະຕິບັດ ແລະ ລະບຸວ�າຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດສະເພາະໃດທີ່ມນັຮັບມນື�າ. 

ຕາຕະລາງ 3: ກິດຈະກ�າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການກະເສດ 

 

ການລົງມືປະຕິບັດ  ຄວາມກົດດັນຂອງ
ດິນຟ�າອາກາດ 

ແມ�ນຫຍັງທ່ີເຮັດ
ໄດ�ຜົນ  

ແມ�ນຫຍັງທ່ີ
ເຮັດບ�່ໄດ�ຜົນ 

ມີການປ�ຽນແປງ ຫຼື ປັບ
ຫຍັງແນ�ທ່ີອາດເຮັດໄດ�
ເພື່ອເຮັດໃຫ�ມັນໄດ�ຜົນ  

ທົດສອບ ຫຼື ບ�່ທົດ
ສອບ (Y/N) - ອີງໃສ
ການສືກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ�, ຄວາມ

ຍາກ, ບູລິມະສິດ 
      

      

 

ຕ�່ໄປ, ຖາມບຸກຄົນ (ຫຼ ືລາຍບຸກຄົນ) ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ�ຽນແປງເພ່ືອກ�ານົດວ�າການປ�ຽນແປງດ່ັງກ�າວມີປະສິດທິຜົນ

ແນວໃດ; ສ່ິງໃດທີ່ໄດ�ຜົນ, ສ່ິງໃດທີ່ບ�່ໄດ�ຜົນ, ການປ�ຽນແປງ ຫຼ ືການປັບຕົວຫຍັງ ອາດຈ�າເປັນ ແລະ ອາດລອງປະຕິບັດໄດ�. 

ລາຍການອາດເປັນພ້ືນຖານໃຫ�ການຄັດເລືອກຫົວຂ�້ສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມຢູ�ໃນໝວດ 6 ກ�ຽວກັບທາງເລືອກຕ�າງໆ
ໃນການປັບຕົວ. 

ຄ�າຖາມປຶກສາຫາລື:  

• ການປ�ຽນແປງຫຼັກທີ່ຊາວນາໄດ�ເຮັດມີຫຍັງແດ�? ໃນຂ້ັນສະໜາມ? ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ? ຜົນໄດ�ຮັບມາຮອດປັດຈຸບັນມຫີຍັງ

ແດ�? 

• ແນວຄວາມຄິດອ່ືນໆຂອງການປ�ຽນແປງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ�ມີຫຍັງແດ�? ຄິດເຖິງການປ�ຽນແປງທີ່ທ�ານສາມາດເຮັດໄດ�ໃນ

ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບັດຕ�າງໆທີ່ອາດລົງມືໃນລະດັບດິນຟ�າປະເທດ. 

• ສ�າລັບແນວຄວາມຄິດທີ່ຂຽນໃສ�ໃນລາຍການຂ�າງເທງິ, ແນວຄວາມຄິດໃດທີ່ເປັນໄປໄດ�? ແນວຄວາມຄິດໃດຈະຍາກທີ່

ຈະເຮັດ (ຍາກໃນດ�ານເຕັກນິກ, ແພງ, ຕ�ອງການແຮງງານ)? ບູລິມະສິດມີຫຍັງແດ�? 

 

ບົດຝຶກຫັດຕ�່ໄປ, ບົດຝຶກຫັດ 5, ໃນໝວດ 6 ກ�ຽວກບັທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອ

ຊ�ວຍທ�ານໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ອອກແບບການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງ FFS ແລະ ຫົວຂ�້ພເິສດ.  
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5.3. ແນວຄວາມຄິດສ�າຄັນເພື່ອສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນ 
• ກ�ານົດເວລາແມ�ນທຸກຢ�າງ. ເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ລວມກັນ, ໃນເວລາທີ່ສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງສະເພາະ

ເກີດຂ້ຶນ ສ�າງຄວາມແຕກຕ�າງທັງໝົດ. ລະບົບການຜະລິດ (ຕົວຢ�າງ: ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ວົນກະເສດ) 

ມີຄວາມອ�ອນແອຕ�າງກັນ ຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດໃນໄລຍະຕ�າງກັນຂອງການພັດທະນາ/ວົງຈອນການຜະລິດ. 

ສ�າລັບພືດ, ຝົນຖິ້ມຊ�ວງ ອາທິດໜ່ຶງຂ້ຶນໄປ ອາດເຖິງຂ້ັນຕາຍສ�າລັບເມັດພືດທີ່ງອກວ�າງບ�່ດົນມານ້ີ, ໃນຂະນະທີ່ຕ້ົນພືດທີ່

ເກີດຂ້ຶນເປັນຢ�າງດີແລ�ວໂດຍທົ່ວໄປຈະມີຊີວິດລອດ. ການລວມກັນຂອງສອງຄວາມກດົດັນຂ້ຶນໄປໃນເວລາດຽວກັນ 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວແມ�ນມີຜົນກະທບົຮ�າຍແຮງກວ�າຄວາມກົດດັນດຽວ ຕົວຢ�າງ: ພືດຈ�ານວນຫຼາຍ ສາມາດທົນທານຕ�່
ໄລຍະຂອງອຸນນະພູມສູງ ເວ້ັນແຕ�ພວກມັນຢູ�ພາຍໃຕ�ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນໃນເວລາດຽວກັນ. ແລ�ວອຸນນະພູມ

ສູງ ອາດມີຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ�າຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະເວລາທີສ່�າຄັນເຊ່ັນ: ການ

ອອກດອກ. 
• ການປ�ຽນແປງແຕກຕ�າງຈາກການຜັນຜວນ. ຊາວນາ ຈ�າເປັນຕ�ອງເຂ້ົາໃຈວ�າແມ�ນຫຍັງກ�າລັງເກີດຂ້ຶນຕ�່ລະບົບ

ການກະເສດຂອງຕົນ ພາຍໃຕ�ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນແຕກຕ�າງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງການຜັນຜວນຂອງ
ອາກາດທີ່ພວກເຂົາໄດ�ປະສົບໃນອາດີດ - ຊ່ຶງຈັດການຈົນກວ�າສະພາບຕ�າງໆກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິ ໄດ�ເປັນຍຸດທະສາດ

ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພາຍໃຕ�ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ສະພາບອາກາດ ກ�າລັງເຄ່ືອນຍ�າຍອອກຈາກວິຖີທີພ່ວກມັນເຄີຍເປັນ

ໃນອາດີດຢ�າງເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ຈະບ�່ກັບຄືນມາຮອດລະດັບຜ�ານມາ. ໃນການຮັບມ,ື ຊາວນາ ຈະຕ�ອງເລ້ີມປ�ຽນການ

ປະຕິບັດການກະເສດຂອງພວກຕົນ - ເຮັດຫຼາຍສ່ິງຢ�າງແຕກຕ�າງກັນ, ແລະ ເຮັດຫຼາຍສ່ິງຕ�າງກັນ - ເພ່ືອປັບຕົວກັບ

ສະພາບການໃໝ�ຕ�າງໆ.  
• ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນເປັນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ບ�່ສ້ິນສຸດ, ດ່ັງນັ້ນການປັບຕົວຈະຕ�່ເນື່ອງ. 

ແຕ�ລະການປັບຕົວໃໝ� ຈະໃຫ�ປ�ອງຢ�ຽມແຫ�ງໂອກາດຊ່ຶງມັນໃຫ�ປະໂຫຍດຈົນກວ�າສະພາບການຕ�າງໆຜ�ານຈຸດໜ່ຶງໄປ 
ຊ່ຶງຕ�ອງມີການປະຕິບັດການປັບຕົວຢ�າງອ່ືນອີກ. ເຖິງແນວໃດກ�່ມີຂ�ຈ້�າກັດທາງເລືອກໃນການປັບຕົວຊ່ຶງມີໃຫ�ກິດຈະກ�າ

ໃດໜ່ຶງ. ໃນບາງຈຸດ, ກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ແມ�ແຕ�ບາງທົ່ງໄຮ�ນາ ອາດຕ�ອງຖືກປະຖິມ້ໄວ�ໃຫ�ເປ່ົາວ�າງແບບງ�າຍດາຍ. 

• ການກ�ານົດໄລຍະທີ່ດີທີສຸດ ເພື່ອສັບປ�ຽນລະຫວ�າງການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ (ຈຸດສັບປ�ຽນ) ຈະ
ເປັນຄວາມທ�າທາຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງຊາວນາ. ຂ້ຶນກັບການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວ, ເຊ່ັນການສັບປ�ຽນລະຫວ�າງພືດ, 

ການປ�ຽນແປງໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ�ຊາວນາເສຍປຽບທີ່ມີຜົນຜະລິດໜ�ອຍລົງ ຫຼື ພືດມີມູນຄ�າໜ�ອຍລົງ. ການລ�ຖ�າ
ດົນເກີນໄປ ສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ�ເກດີການສູນເສຍໂດຍບ�່ຈ�າເປັນ ແລະ ການສ້ິນເປືອງຊັບພະຍາກອນ. ເນ່ືອງຈາກສະພາບ
ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຄົວເຮືອນ, ບັນດາຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ມີທ�າອ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະດ�າເນີນການ

ປ�ຽນແປງເພ່ືອປັບຕົວໃນເວລາຕ�າງກັນ. 
• ເຮັດວຽກໃນລະດັບທີ່ໄພຄຸກຄາມຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຕ�ອງໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂ – ແປງຜັກ, 

ເນີນພູ, ສັນປັນນ�້າ. ການຮັບມກືບັບາງຄວາມສ�ຽງແມ�ນເຮັດໄດ�ດີທີ່ສຸດຢູ�ໃນລະດັບພາກສະໜາມໂດຍແຕ�ລະຄອບຄົວ

ຊາວນາ, ເຊ່ັນ: ການຕັດສິນໃຈປ�ຽນແນວພັນ. ຄວາມສ�ຽງອ່ືນໆ ຕ�ອງປະຕິບັດເປັນກຸ�ມ, ເຊ່ັນ: ຊາວນາຂ້ຶນ-ລົງ ເນີນພູ 

ແຕ�ລະຄົນປົກປ�ອງແປງຜັກຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນດິນເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ປ�ອງກັນດິນເຈ່ືອນທີ່ເກີດຂ້ຶນເພາະເຫດການ
ພາຍຸລົມແຮງ. ການເຮັດໃຫ�ການຮັບມືເພ່ືອປັບຕົວ ເໝາະສົມກັບ ລະດັບໄພຄຸກຄາມຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 
ຈະເປັນຫຼັກການສ�າຄັນໃນການເຮັດວຽກກັບຊາວນາ.   
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ຄວາມທ�າທາຍບາງຢ�າງຕ�່ການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານໃນໂຮງຮຽນ
ຊາວນາ 

ໃນຂະນະທີ່ທ�ານເລ້ີມກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກ�າ FFS ຂອງທ�ານນ້ັນ, ຈະເປັນສ່ິງທີ່ດີທີ່ພິຈາລະນາຄວາມທ�າທາຍຈ�າ

ນວນໜ່ຶງທີ່ລົງໄວ�ໃນລາຍການລຸ�ມນ້ີ: 

• ຈຸດພິເສດບາງຢ�າງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຍາກທີຈ່ະສັງເກດໄດ�, ເຊ່ັນ: ທ�າອ�ຽງທີ່ບ�່ປົກກະຕິ, ໄລຍະ

ຍາວ, ການປ�ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມໃນຕອນກາງຄືນ ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທີ່ຄົນສ�ວນໃຫຍ�ກ�າລັງນອນຫຼັບ, ຜົນກະທົບ

ຂອງຄວາມເຂ້ັມຂຸ�ນຂອງແກສ� CO2 ເພ້ີມຂ້ຶນ. 

• ຜົນກະທົບບາງຢ�າງຂອງລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດທີກ່�າລັງປ�ຽນແປງ ແມ�ນບ�່ຮູ� (ບ�່ເຄີຍເກີດຂ້ຶນມາກ�ອນໃນປະສົບການ

ຂອງຊາວນາ), ຫຼື ແມ�ນຜົນຂອງປັດໃຈຫຼາກຫຼາຍ, ເຊ່ັນ: ແນວພັນຫ�ດລົງ ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນປີໜ່ຶງ ເວລາທີ່ພືດໄດ�ປະສົບ

ຈາກການລວມຕົວກັນຂອງໄນໂຕຼເຈັນດິນທີ່ບ�່ພ�, ອຸນນະພູມສູງໃນໄລຍະອອກດອກ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຊ້ືນ

ໃນໄລຍະສະສົມໃນເມັດ. “Unpacking” ຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນອາກາດອາດມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໄດ�. ຜົນ

ກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນອາກາດທີ່ກ�າລັງປ�ຽນແປງ ແມ�ນຮູ�ຈັກໜ�ອຍກວ�າສ�າລັບສັດຕູພືດ, ວັດຊະພືດ ແລະ ພະຍາດ.    

• ຂ�້ຈ�າກັດຄວາມຈ�າຂອງມະນຸດ ອາດເຮັດໃຫ�ຈ່ືຂ� ູ້ມນລະອຽດ, ເຊ່ັນ: ວັນທີໃນປະຕິຖິນ ຫຼ ືອາຍຸຂອງພືດບາງຊະນິດໃນ

ເວລາທີ່ສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງສ�າຄັນເກີດຂ້ຶນ, ເຊ່ືອຖືບ�່ໄດ�ເກີນສາມ ຫາ ຫ�າປີ. 

• ດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງລະດູຕ�່ລະດູ ບ�່ສະໝ�່າສະເໝີ; ດິນຟ�າອາກາດອາດບ�່ເປັນປະໂຫຍດກັບກິດຈະກ�າການສຶກສາພາກ

ສະໜາມທີ່ໄດ�ວາງແຜນໄວ� ຊ່ຶງອອກແບບມາເພ່ືອທົດສອບການປະຕິບັດເພ່ືອປັບຕົວສະເພາະ (ຕົວຢ�າງ: ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງການຮັກສາຄວາມຊ້ືນຂອງດິນຢູ�ໃນລະດູໃດໜ່ຶງເຊ່ິງມີປະລິມານຝົນພຽງພ� ແລະ ເປັນປົກກະຕິ). 

• ຈັງວະເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບດ�າເນີນການປ�ຽນແປງ (“ຈຸດສັບປ�ຽນ”) ແມ�ນຍາກໃນການກ�ານົດ ແລະ ສ�ວນໃຫຍ�

ຂ້ຶນກັບລັກສະນະຂອງທ�ອງຖິ່ນ, ຄວາມຕ�ອງການຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມມັກສ�ວນຕົວ ຂອງຜູ�ຕັດສິນໃຈ. 
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6. ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ ເພ່ືອ
ທົດສອບໃນການສຶກສາພາກສະ
ໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດຂອງ 
FFS 

ໝວດນີ້ ໃຫ�ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນ 2: ການລະບຸຍຸດທະສາດຂອງການປັບຕົວ ແລະ ທາງເລືອກ 
ແລະ ຂ້ັນຕອນ 3: ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທາງເລືອກການປັບຕົວຊ່ຶງທົດສອບຢູໃນ FFS. 

  

6.1. ກຽມພ�ອມສ�າລັບພາກສະໜາມ 
ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ (ພາກຝຶກຫັດ 1) ແລະ ຊາວນາຂອງ ໃນພາກຝຶກຫັດ 2, 3 ແລະ 4 ເພ່ືອປະເມີນຈຸດພິເສດ

ສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດອາດຈະປ�ຽນແປງແນວໃດ, ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີກະທົບຕ�່ລະບົບການກະເສດຂອງພວກເຂົາ

ແນວໃດ (ຕົວຢ�າງ: ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ) ແລະ ຊາວນາອາດຈະໄດ�ເລ້ີມພະຍາຍາມປັບຕົວແນວໃດ, 

ປັດຈຸບັນ ກຸ�ມ FFS ກຽມພ�ອມທີ່ຈະເລ້ີມຂ້ັນຕອນຕ�່ໄປໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ທົດສອບທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ອາດ

ເປັນໄປໄດ�. ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກສ�າລັບທົດສອບຢູ�ໃນການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງ FFS ອາດລວມ

ເຂ້ົາໃນແຜນການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ ຖ�າຜົນມີທ�າອ�ຽງວ�າຈະສ�າເລັດ, ຕົວຢ�າງ: ທາງເລືອກຕ�າງໆ ສາມາດຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ

ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຕ�່ຊາວນາ ແລະ ຊຸມຊົນ, ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອກະຈົກຖ�າເປັນໄປໄດ�, ຄຽງຄູ�ກັບ

ການເຮັດໃຫ�ການຜະລິດກະສິກ�າມີກ�າໄລ ແລະ ຍືນຍົງ.   

ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ແມ�ນມີຄວາມຮູ�ຫາຼຍໃນຂະບວນການອອກແບບການສຶກສາພາກສະໜາມ 

ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດກັບຊາວນາ, ຊ່ຶງໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ແລະ ຈາກປະສົບການຂອງພວກ

ເຂົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານຂອງ FFS. 2 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ສ�າລັບການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ

ແບບປະສົມປະສານຢູ�ໃນ FFS ໄດ�ໃຫ�ການອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມບາງຢ�າງດ່ັງລຸ�ມນ້ີຊ່ຶງຄວນໄດ�ຮັບການພິຈາລະນາໃນການຄັດ

ເລືອກວິຊາຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ ຫຼື ຫົວຂ�້ພິເສດ:  



60 
 

ເພ່ືອຊ�ວຍແນະນ�າຂະບວນການຄັດເລືອກທາງເລືອກໃນການປັບຕົວເພ່ືອທດົສອບ, ທ�ານອາດພົບວ�າມັນມີປະໂຫຍດໃນການ

ຄິດໃຫ�ລະອຽດຫຼາຍຂ້ຶນກ�ຽວກັບແຫຼ່ງຕ�າງໆຂອງໂອກາດສ�ຽງໄພ ແລະ ຄວາມອ�ອນແອ ຕ�່ໄພຄຸມຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ. 
ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ຖືກແນະນ�າແຕ�ເບ້ືອງຕ້ົນໃນບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ (ເບ່ິງໝວດ 2). ຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ມີ
ຕ�່ກິດຈະກ�າຕ�າງໆຂອງຊາວນາ ແມ�ນຜົນຂອງທີ່ຕ້ັງ ແລະ ຈັງວະເວລາ - ຄວາມສ�ຽງທີ່ຈະເກີດນ�້າຖ�ວມ ແມ�ນເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍທີ່
ສຸດໃນເຂດພ້ືນທີ່ຕ�່າໃນໄລຍະລະດູຝົນ; ຝົນຖິ້ມຊ�ວງ ໄດ�ມີຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ�ໃນທົ່ງໄຮ�ນາຢູ�ພ້ືນທີ່ສູງເຊ່ິງມີດິນຊາຍ - 

ສ�າລັບພືດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນເກີດຂ້ຶນຫຼັງຈາກເມດັພືດງອກອອກ ແລະ ໃນລະຫວ�າງໄລຍະຈະເລີນພັນ. ການ

ປະຕິບັດໃນການປັບຕົວຊ່ຶງຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ດິນຟ�າອາກາດສະເພາະນ້ັນ ມກັຈະລວມມີການປ�ຽນແປງທີ່

ວ�າໄດ�ປະຕິບັດກິດຈະກ�າຕ�າງໆໃນການຜະລິດ - ໃນກ�ລະນີນ້ີ, ແມ�ນກະສິກ�າ - ຢູ�ໃສ ແລະ ເວລາໃດ. ຕົວຢ�າງ: ປ�ຽນບ�ອນ

ປູກພືດບາງຊະນິດ ເພ່ືອຫຼີກລ�ຽງສະພາບທົ່ງໄຮ�ນາມີນ�້າຄັງຈາກພາຍຸຝົນລູກໃຫຍ�ເລ້ືອຍໆທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນ, ຫຼື ສັບປ�ຽນສາຍພັນທີ່

ຈະເລີນເຕີບໂຕວ�າກວ�າ ເພ່ືອຫຼກີເວ້ັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງແນວພັນໃນເວລາມີທ�າອ�ຽງຈະເກີດຝົນທີ່ເຊ່ືອຖືບ�່ໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນໃນ
ທ�າຍລະດູການເຕີບໂຕ. ຫຼື ຕົວຢ�າງ: ປ�ຽນທີ່ຕ້ັງທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງສັດລ�ຽງ ເພ່ືອຫຼີກລ�ຽງການຕາຍທີ່ເກີດຈາກນ�້າຖ�ວມໃນເຂດພ້ືນ

ທີ່ຕ�່າ, ຫຼື ປ�ຽນຕາຕະລາງເຮັດວຽກຂອງສັດລາກຈູງໄປເປັນຕອນເຊ້ົາມືດ ຫຼ ືຄ�ອຍແລງ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມກົດດັນຂອງ

ຄວາມຮ�ອນໄລຍະຝົນຖິ້ມຊ�ວງ. ໂດຍບ�່ຄ�ານຶງເຖິງວ�າກດິຈະກ�າຂອງລະບົບການກະເສດ (ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະ

ລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ວົນກະເສດ) ເກີດຂ້ຶນຕອນໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ, ທັງໝົດມີຄວາມອ�ອນແອຕ�າງກັນຕ�່ສ່ິງເກີດຂ້ຶນຢູ�ທີ່ຕ້ັງດ່ັງກ�າວ

ນ້ັນ, ໃນລະດູການສະເພາະ.   

2 ຂ�ມູ້ນລະອຽດກ�ຽວກັບວິທີອອກການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ ແມ�ນມີຢູ�ໃນຄ�າແນະນ�າຕ�າງໆຂອງ FFS 

ເຊ່ັນ: Facilitating scientific method as follow-up for FFS graduates (Van Den Berg, 2001).  

ເມື່ອພວກເຮົາໂອ�ລົມກ�ຽວກັບຄວາມອ�ອນແອ, ພວກເຮົາເປັນຫ�ວງກັບສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນສະຖານທີ່ສະເພາະໃນເວລາສະເພາະ - 

ລະບົບການກະເສດ ຫຼ ືສາຍພັນ ຫຼື ການປະຕິບັດໃນການຄຸ�ມຄອງ ຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດໃນເວລາ
ທີ່ມັນເກີດຂ້ຶນ. ຕົວຢ�າງ: ຄວາມແຕກຕ�າງໃນຈ�ານວນຂອງດິນຊ້ັນເທິງທີ່ສູນເສຍໄປໃນໄລຍະເກີດພາຍຸທີ່ມີຝົນຕົກໜັກໃສ�

ແປງຜັກທີ່ຊາວນານ�າໃຊ�ຕ�ານການເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ປະຕິບັດກະສິກ�າແບບອະນຸລັກ (ບ�່ມກີານລົບກວນດິນ, ບ�າລຸງຮັກສາ

ສ�ວນທີ່ເຫຼືອ) ໂດຍທຽບໃສ�ການສູນເສຍຂອງດິນຊ້ັນເທິງ ຈາກແປງຜັກທີ່ຊາວນານ�າໃຊ�ການໄຖ�ພວນແບບອະນຸລັກ, ເຊ່ິງມີ

ດິນເປ່ົາ ແລະ ຮ�ອງດິນທີ ່(running) ຂ້ຶນ-ລົງເປ້ີນພູ. ແປງຜັກທີ່ບ�່ປ�ອງກັນ ແມ�ນອ�ອນແອກວ�າຫຼາຍຕ�່ການສູນເສຍດິນຈາກ

ພາຍຸຝົນລູກໃຫຍ�. ໃນບາງກ�ລະນີ, ຊາວນາສາມາດນ�າເອົາການປະຕິບັດຕ�າງໆມາໃຊ�ຊ່ຶງກ�າຈັດຄວາມອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມ

ຮ�າຍແຮງຂອງດິນຟ�າອາກາດໄດ�ທັງໝົດ, ເຊ່ັນ: ເວລາຊາວນາລົງທຶນໃສ�ອຸປະກອນຊົນລະປະທານສ�າລັບທົ່ງໄຮ�ນາສະເພາະ. 

ຊາວນາອາດປູກພືດຊະນິດດຽວກັນໃນທົ່ງໄຮ�ນາດ່ັງກ�າວນ້ັນ, ແຕ�ປັດຈຸບັນ ທົ່ງໄຮ�ນາດ່ັງກ�າວແມ�ນແຕກຕ�າງກັນ - ພືດທີ່ປູກ

ໃນທົ່ງໄຮ�ນານ້ັນແມ�ນບ�່ອ�ອນແອຕ�່ຜົນກະທົບຕ�າງໆຂອງຝົນຖິ້ມຊ�ວງອີກຕ�່ໄປ. ຫຼືຕົວຢ�າງ: ເວລາຊາວນາຜູ�ໜ່ຶງຢູ�ເຂດຊາຍຝ່ັງ
ທະເລປ�ຽນໄປລ�ຽງກຸ�ງແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມສືບຕ�່ປູກເຂ້ົາ ເພ່ືອແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມເຄັມຂອງນ�້າ ເນ່ືອງຈາກລະດັບນ�້າທະເລ

ສູງຂ້ຶນ. ຊາວນາຍັງຄົງນ�າໃຊ�ແປງທີ່ດິນດຽວກັນ, ແຕ�ແປງດ່ັງກ�າວປັດຈຸບັນແມ�ນຕ�າງກັນ - ມັນເປັນໜອງລ�ຽງກຸ�ງ - ເພາະກຸ�ງບ�່

ອ�ອນແອຕ�່ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຄັມຂອງນ�້າ. ການປະຕິບັດທີ່ຊາວນານ�າໃຊ�ສາມາດມີຜົນກະທົບຮ�າຍແຮງຕ�່ກິດຈະກ�າການ
ຜະລິດຕ�າງໆວ�າອ�ອນແອປານໃດຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຕ�າງກັນ. ດ�ວຍການກວດສອບຜົນຂອງການປະເມີນສະພາບ
ດິນຟ�າອາກາດຢ�າງຮັດກຸມ ທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕ�່ລະບົບການຜະລິດຕ�າງໆ ແລະ ທີ່ຕ້ັງ ແລະ ເວລາທີ ່(ອະທິບາຍຢູ�ໃນພາກຝຶກ
ຫັດ 2 ແລະ ພາກຝຶກຫັດ 3), ປັດຈຸບັນກຸ�ມ FFS ກຽມພ�ອມທີ່ຈະລະບຸທາງເລືອກໃນການປັບຕົວສ�າລັບການປ�ຽນແປງ
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ໂອກາດສ�ຽງໄພຂອງລະບົບການກະເສດ ຫຼື ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມເຫຼົາ່ນ້ັນ ແລະ ກ�ານົດແຜນງານການສຶກສາພາກສະ

ໜາມຂອງ FFS ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດເພ່ືອຊ�ວຍສະໜັບສະໜູນ.   

ນອກຈາກນ້ັນ, ມັນກ�່ເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຈະຮູ�ວ�າສ�າລັບແຕ�ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ລະບຸໄດ�ນ້ັນ ອາດເປັນຫຼາຍທາງ

ເລືອກເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດໂອກາດສ�ຽງໄພ ຫຼ ືຄວາມອ�ອນແອ (ເບ່ິງຫ�ອງ ຫຼົບໄພ, ຫ�ດຜ�ອນ, ກ�າຈັດ). ທາງເລືອກບາງ

ຢ�າງອາດຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດໂອກາດສ�ຽງຕ�່ໄພຄຸມຄາມໃດໜ່ຶງໄດ�ຢ�າງສົມບູນ. ທາງເລືອກອ່ືນໆອາດຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດ

ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມດຽວກັນຂອງດິນຟ�າອາກາດ. ໃນບາງກ�ລະນີ, ການດ�າເນີນການປ�ຽນແປງດຽວ ອາດພຽງພ�ແລ�ວ, 

ໃນກ�ລະນີອ່ືນໆ ການລວມກັນຂອງການປະຕິບັດຕ�າງໆ ທີ່ເພ້ີມທະວີໃຫ�ກັນລະກັນໃນການແກ�ໄຂຄວາມກົດດັນດຽວກັນຂອງ

ດິນຟ�າອາກາດນ້ັນອາດມີປະສິດທຜົິນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຖ�າຕ�ອງການ. ທ�ານຈະຕ�ອງປະເມີນທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ�າງກັນເຫຼົ່ານ້ີກັບ

ຊາວນາເພ່ືອເລືອກທາງເລືອກທີີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການ, ປະໂຫຍດ, ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາທີ່ສຸດ ຄຽງຄູ�ກັບການ

ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນດ�ານລົບຂອງລະບົບການຜະລິດ (ຕົວຢ�າງ: ພືດ) ໃນສ�ວນທີ່ເຫຼືອຂອງດິນ
ຟ�າປະເທດ (ຕົວຢ�າງ: ປ�າໄມ�, ບັນດາຊຸມຊົນຄົນລ�ຽງສັດ). 

ຫຼົບຫຼີກ, ຫ�ດຜ�ອນ, ກ�າຈັດ 

ໃນການປັບຕົວກັບຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດໄດ� ຫຼື ຄາດຄະເນໄວ� ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ວິທີການທີ່ໜ�າທີການ

ປະຕິບັດການຜະລິດຕ�າງໆສາມາດໃຊ�ຮູບແບບທີ່ຕ�າງກັນ. ກ�ຽວກັບໂອກາດສ�ຽງໄພ, ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າ

ອາກາດທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບການກະເສດວ�າຖກືສ�າງຂ້ຶນໃນເວລາໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ ຫຼ ືສາຍພັນຖືກປູກເວລາໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ, 

ແລະ ການປ�ຽນແປງບາງຢ�າງຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊາວນາສາມາດຫຼົກຫຼີກຈາກການຕົກຢູ�ໃນຄວາມສ�ຽງຂອງໄພຄຸກຄາມສະເພາະ. ຫຼື

ເວ້ົາອີກຢ�າງໜ່ຶງວ�າ ໄພຄຸກຄາມຍັງຄົງມີຢູ�, ແຕ�ດ�ວຍການປ�ຽນແປງຈັງວະເວລາ ຫຼື ທີ່ຕ້ັງຂອງກິດຈະກ�າ, ຊາວນາສາມາດຫຼກີ

ລ�ຽງໂອກາດສ�ຽງໄພໄດ�ບາງສ�ວນ ຫຼື ໄດ�ທັງໝົດ. ການປະຕິບັດອ່ືນໆ ຊ�ວຍໃຫ�ຊາວນາສາມາດຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ�າງໆຂອງ

ໄພຄຸກຄາມບາງຢ�າງຂອງດິນຟ�າອາກາດ. ໃນກ�ລະນີນ້ີ, ການປະຕິບັດເພ່ືອປັບຕົວ ສາມາດຫ�ດຜ�ອນທັງໂອກາດສ�ຽງໄພຕ�່ໄພຄຸກ

ຄາມສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນທັງຄວາມອ�ອນແອໃນເວລາທີ່ມັນເກີດຂ້ຶນ, ແຕ�ບ�່ສາມາດຫຼີກລ�ຽງ ຫຼື ກ�າຈັດ

ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວໄດ�ທັງໝົດ. ສຸດທ�າຍແມ�ນການປະຕິບັດເຫຼົ່ານ້ັນທີ່ກ�າຈັດຄວາມອ�ອນແອໄດ�ຢ�າງສົມບູນນ້ັນ, ປົກກະຕິ

ແລ�ວດ�ວຍການປ�ຽນກິດຈະກ�າໃດໜ່ຶງກັບກິດຈະກ�າອ່ືນທີ່ບ�່ໄດ�ຖືກກະທົບ. ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ຍັງຄົງຢູ�ທີ່ນ້ັນ, 

ແຕ�ບ�່ຮູ�ສຶກວ�າມີຜົນກະທົບດ�ານລົບອີກຕ�່ໄປ. 

ປະເພດຂອງການປັບຕົວ 

ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ມີໄວ�ໃຫ�ຊາວນາເພ່ືອຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ສາມາດແບ�ງອອກເປັນສາມໝວດ
ທົ່ວໄປດ່ັງນ້ີ: 

ພັນທກຸ�າ  

ໂດຍນ�າໃຊ�ຊີວະພາບ - ລັກສະນາພັນທຸກ�າຂອງສາຍພັນ ຫຼື ຊະນິດພັນທີ່ຕ�າງກັນ - ເພ່ືອຫຼກົຫຼກີໂອກາດສ�ຽງໄພ ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນ
ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດບາງຢ�າງ. ຕົວຢ�າງລວມມກີານປູກສາຍພັນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວ�າ ເພ່ືອຫຼກີ

ລ�ຽງອາກາດຮ�ອນໄລຍະສ້ັນລະຫວ�າງໄລຍະຈະເລີນພັນ, ການປູກສາຍພັນທີ່ທົນຕ�່ຄວາມຮ�ອນຊ່ຶງອ�ອນແອໜ�ວຍກວ�າຕ�່
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ອຸນນະພູມສູງຂ້ຶນໃນເວລາທີ່ມັນເກີດຂ້ຶນຈິງ, ຫຼື ສັບປ�ຽນຊະນິດພັນຕ້ົນໄມ�ຕ�າງກັນທີ່ທົນທານໄດ�ດີກວ�າ ຫຼ ືມກັສະພາບ

ອາກາດຮ�ອນກວ�າ. 

ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ  

ການດ�າເນີນການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມດ�ານການຜະລິດ - ມັນເບ່ິງຄືແນວໃດ ແລະ ສ�າຄັນໄປກວ�ານ້ັນ ມັນເຮັດໜ�າທີ່
ແນວໃດ - ເພ່ືອກ�າຈັດ ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມສ�ຽງທີຕິ່ດພັນກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ຕົວຢ�າງໜ່ຶງ ແມ�ນ
ການສ�າງຊ້ັນຂັນໃດ ຫຼື ການປູກແນວກັ້ນຫຍ�າແຝກທີ່ປ�ອງກັນດິນຊ້ັນເທິງຢູ�ເນີນພູທີ່ບ�່ໝ້ັນຄົງຈາກການເຊາະເຈ່ືອນຊ່ຶງມີ

ສາເຫດຈາກຝົນຕົກໜັກເພ້ີມຂ້ຶນ. ຢູ�ທີ່ຕ້ັງຕ�າງໆຊ່ຶງກ�າລັງແຫ�ງແລ�ງກວ�າເກົ່າ, ຕົວຢ�າງຕ�າງໆລວມມີການນ�າເອົາເຕັກນິກການ

ເກັບກ�ຽວນ�້າຝົນມາໃຊ�ເພ່ືອດັກຈັບປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ຕົກມາໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ, ສ�າງອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ ເພ່ືອຍຶດເກາະຄວາມຊ້ືນທີ່

ຖືກດັກຈັບ, ແລະ ນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍຄວາມຊ້ືນທີ່ຖືກຍຶດເກາະຢູ�ໃນດິນຜ�ານການ

ລະເຫີຍອາຍ. 

ການປະຕິບັດອ່ືນໆ  

ການຕັດສິນໃຈ - ແທນທີ່ທີ່ຈະປ�ຽນແປງຊະນິດຂອງພືດທີ່ຖືກນ�າໃຊ� ຫຼື ດັດແປງສະພາບແວດລ�ອມການຜະລິດ - ຊ່ຶງ
ຫ�ດຜ�ອນໂອກາດສ�ຽງໄພ ຫຼື ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ຄວາມສ�ຽງຂອງດິນຟ�າອາກາດ. ຕົວຢ�າງຕ�າງໆລວມມກີານປູກພືດໃນທີ່ຕ້ັງໃໝ� 

ເພ່ືອຫຼີກລ�ຽງດິນຊາຍທີ່ສ�ຽງຕ�່ໄພແລ�ງ, ຫຼື ການປ�ຽນແປງວິທີການປູກເມັດພືດ ເພ່ືອຮັບມກືັບການເລ້ີມຕ້ົນລະດູຝົນທີ່ບ�່

ແນ�ນອນເພ້ີມຂ້ຶນ. ພືດ ຍັງສາມາດຖືກປູກໃນການປະສົມປະສານຕ�າງກັນ ເພ່ືອວ�າຕ້ົນພືດແມ�ນແຂງແຮງກວ�າ ແລະ ສາມາດ
ທົນຕ�່ຄວາມກົດດັນປານກາງຂອງດິນຟ�າອາກາດໄດ�ດີກວ�າ. ມີຫຼາຍຢ�າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ�ກັບເມັດພືດ ກ�ອນປູກ ເພ່ືອວ�າພວກ
ມັນງອກໄວ�ຂ້ຶນ ແລະ ທົນທານຕ�່ບາງປະເພດຂອງໄພຄຸກຄາມໃນຕ້ົນລະດູປູກຝັງໄດ�ຫລາຍກວ�າ. 

ການປັບຕົວບາງຢ�າງ ສາມາດໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຊາວນາແຕ�ລະຄົນໃນລະດັບພາກສະໜາມ. 
ສ�າລັບຊາວນາຄົນອ່ືນໆ, ອາດຕ�ອງການລົງມຶປະຕິບັດຂອງກຸ�ມ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໃຫຍ�ກວ�າ. FFS ສາມາດ

ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນໃຫ�ລົງມືປະຕິບັດໃນຂະໜາດທີ່ແຕກຕ�າງກັນເຫຼົາ່ນີ້ 
ເຊ່ິງເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນການຮຽນຮູ�. 

ພາກຝຶກຫັດ 5  

ການອອກແບບການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງ FFS 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:  

ຂ�ແນະນ�າວ�າຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ທົບທວນຕາຕະລາງຂ�້ມູນທາງເລືອກຕ�າງໆລຸ�ມນ້ີ (ຕາຕະລາງ 4 

ແລະ 5) ແລະ ອ�ານເນ້ືອໃນຂ�້ມູນຊັບພະຍາກອນດ�ານເຕັກນິກຊ່ຶງລົງລາຍການຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ. ນ້ີຈະຊ�ວຍຈັດ
ຫາຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການປະຕິບັດເພ່ືອປັບຕົວເພ້ີມເຕີມໃຫ�ທ�ານ ສ�າລັບການທົດສອບເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າ

ອາກາດທີ່ລະບຸໂດຍຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ FFS ໃນພາກຝຶກຫັດ 2 ແລະ ພາກຝຶກຫັດ 3. 

ໃຫ�ເອົາໃຈໃສ�ອີກເທື່ອໜ່ຶງວ�າຕົວຢ�າງຕ�າງໆທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ໃນບັນດາພາກຝຶກຫັດນ້ັນທັງໝົດແມ�ນຢູ�ໃນລະບົບການຜະລິດພືດ
ເທົ່ານ້ັນ ເພ່ືອສະແດງໃຫ�ເຫັນພາບວ�າຂ�້ມູນທີ່ໄດ�ຈາກພາກຝຶກຫັດກ�ອນໜ�ານ້ີ ປ�ອນເຂ້ົາໃນພາກຝຶກຫັດຕ�່ໆມາແນວໃດ. ພາກ
ຝຶກຫັດຕ�າງໆອາດຖືກດັດແກ�ເພ່ືອໃຫ�ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ�ອງການຂອງລະບົບການກະເສດອ່ືນໆ. 
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ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�: 

ຄັດເລືອກທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ�ສູງ ເພ່ືອທົບສອບໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ຊ່ຶງພິຈາລະນາທາງເລືອກ 

“ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ” , ທາງເລືອກ “ພັນທກຸ�າ” ແລະ  “ການປະຕິບັດອ່ືນໆ” ທີ່ໄດ�ຜົນດ�ວຍການປ�ຽນແປງ “ໂອກາດສ�ຽງ

ໄພ” ຫຼື “ຄວາອ�ອນແອ” ຂອງຊະນິດພັນ ຕ�່ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ.  

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ�ຍ/ເຈ�ຍຟິຼບຊາດ ແລະ ບິກເຟິດ. ແຜນທີ່ຊ່ຶງສ�າງຂ້ຶນໃນພາກຝຶກຫດັ 1 ແລະ ລາຍການຊ່ຶງສ�າງຂ້ຶນໃນພາກຝຶກຫັດ 2, 3 

ແລະ 4. 

ກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ້ີມໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

ເວລາ:  

ເຄ່ິງມື້ ຫາ ໝົດມື້. 

ຂ້ັນຕອນ:  

• ເລ້ີມຕ້ົນດ�ວຍການລະລາຍພຶດຕິກ�າກ�ຽວກັບ “ໂອກາດສ�ຽງໄພ” ແລະ “ຄວາມອ�ອນແອ”. ກ�ານົດໜ່ຶງເຂດຂອງສະຖານທີ່

ປະຊຸມໃຫ�ເປັນ  “ໂອກາດສ�ຽງໄພ” ແລະ ໜ່ຶງເຂດໃຫ�ເປັນ “Sensitivity”. ອະທິບາຍໃຫ�ຊາວນາຮູ�ວ�າທ�ານຈະລະບຸ

ບາງສະຖານະການ - ເທື່ອລະຄ້ັງ. ຫຼັງຈາກທ�ານໄດ�ລະບຸໜ່ຶງສະຖານະການແລ�ວ, ພວກເຂົາຄວນຄິດເຖິງວ�າມັນແມ�ນ 

“ໂອກາດສ�ຽງໄພ” ຫຼື “ຄວາມອ�ອນແອ” ບ�່ ແລະ ແລ�ນໄປຫາເຂດທີ່ກ�ານົດໄວ�. ຫຼັງຈາກທກຸຄົນໄດ�ຕັດສິນໃຈເລືອກໜ່ຶງ

ສະຖານທີ່ແລ�ວ, ຖາມຊາວນາສອງສາມຄົນວ�າຍ�ອນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຄິດວ�າສະຖານະການແມ�ນ “ໂອກາດສ�ຽງໄພ” ຫຼ ື

ຍ�ອນຫຍັງຈ່ຶງແມ�ນ “ຄວາມອ�ອນແອ”. ໃຫ�ຊ້ີແຈງການເຂ້ົາໃຈຜິດຢ�າງຊັດເຈນ ເພ່ືອວ�າຊາວນາຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກ
ຕ�າງ. ຕົວຢ�າງທີ່ເປັນໄປໄດ�: 
o ການສູນເສຍດິນຈາກພາຍຸຝົນລູກໃຫຍ�ຈາກແປງຜັກທີ່ຊາວນານ�າໃຊ�ການໄຖ�ພວນແບບອະນຸລັກ ກບັ ດິນເປ່ົາວ�າງ 

ແລະ ຮ�ອງດິນ ທີ່ (running) ຂ້ຶນ-ລົງ ເປ້ີນພູ ທຽບໃສ�ດິນຊ້ັນເທິງທີ່ເສຍໄປຢູ�ແປງຜັກທີ່ຊາວນານ�າໃຊ�ແນວກັ້ນ

ຕ�ານການເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ປະຕິບັດກະສິກ�າແບບອະນຸລັກ - ບ�່ລົບກວນດິນ, ການບ�າລຸງຮັກສາສ�ວນທີ່ເຫຼືອ (ຄ�າ

ຕອບ: ຄວາມອ�ອນແອ) 
o ນ�້າຖ�ວມໃນເຂດພ້ືນທີ່ດິນຕ�່າໃນໄລຍະລະດູຝົນ (ຄ�າຕອບ: ໂອກາດສ�ຽງໄພ)  
o ຕ້ົນເຂ້ົາຕາຍເນ່ືອງຈາກຄວາມເຄັມຂອງນ�າເພ້ີມຂ້ຶນ (ຄ�າຕອບ: ຄວາມອ�ອນແອ) 
o ຝົນຖິ້ມຊ�ວງໃນທົ່ງໄຮ�ນາຢູ�ເຂດພ້ືນທີ່ສູງ (ຄ�າຄອບ: ໂອກາດສ�ຽງໄພ) 

• ຫຼັງຈາກລະລາຍພຶດຕິກ�າແລ�ວ, ເຕືອນຊາວນາກ�ຽວກັບການປຶກສາຫາລືໃນໄລຍະເຮັດພາກຝຶກຫັດການກ�ານົດ

ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ. ສະແດງໃຫ�ເຫັນຕາຕະລາງຂ�້ມູນຈາກພາກຝຶກຫັດ 1 (ຕາຕະລາງ 4) ບ�ອນທີ່ທ�ານໄດ�ຈົດ
ບັນທຶກລົງໄວ�ໃນການປຶກສາຫາລືໄລຍະເຮັດພາກຝຶກຫັດກ�ານົດຊັບພະຍາກອນດ່ັງກ�າວ. ໃຫ�ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມຈິງທີ່
ວ�າການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ກະທົບຊຸມຊົນທັງໝົດ ແລະ ຕ�ອງມີການລົງມືປະຕິບັດຂອງຜູ�ມສີ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍ
ຕ�າງໆ. ນອກຈາກນ້ັນ ກ�່ອະທິບາຍວ�າທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີຈ່ະລອງເຮັດໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ 
ສະແດງຜົນໄດ�ຮັບທີ່ດີ ອາດຖືກນ�າໃຊ�ພາຍຫຼັງໂດຍສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆຂອງຊຸມຊົນ ເຊ່ິງເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງແຜນການປັບ
ຕົວ. 
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ຄວາມອ�ອນແອ ແມ�ນຂ້ຶນກັບລະດັບຄວາມສ�ຽງທີ່ຊຸມຊົນອາດປະສົບຈາກປະເພດສະເພາະຂອງການປ�ຽນແປງ (ໂອກາດ

ສ�ຽງໄພຂອງມັນ), ການປ�ຽນແປງດ່ັງກ�າວນ້ັນອາດຈະມີອິດທິພົນຕ�່ລະບົບຫຼາຍປານໃດ (ຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງມັນ), 

ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການປັບລະບົບເພ່ືອຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງດ່ັງກ�າວນ້ັນ (ຂີດຄວາມສາມາດໃນການ
ປັບຕົວ). 

ຕາຕະລາງ 4: ບັນຫາການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ບັນຫາດ່ັງກ�າວກະທົບຕ�່ຊີວິດການ
ເປັນຢູ�ແນວໃດ 

ບັນຫາການຜະລິດທ່ີຕິດພັນ
ກັບດິນຟ�າອາກາດ  

ມັນກະທົບຕ�່ຊີວິດການ
ເປັນຢູ�ແນວໃດ  

ບັນຫາມີຜົນກະທົບຫຼາຍ
ທ່ີສຸດຢູ�ໃສ?  

ໃນໄລຍະປີນັ້ນ ບັນຫາເກີດຂ້ຶນ
ເລື້ອຍທ່ີສຸດເວລາໃດ?  

ຕົວຢ�າງ: ຝົນແລ�ງຍາວນານໃນ
ໄລຍະລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ  

ຫ�ດແນວພັນພືດ, ລາຍໄດ�ໜ�
ອຍລົງ  

ທ່ົງນາພ້ືນທ່ີສູງທາງທິດໃຕ�ຂອງບ�ານ  ກ�ລະກົດ ແລະ ຕ້ົນເດືອນສິງຫາ 

    

  

• ທົບທວນກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມກ�ຽວກັບຜົນຂອງພາກຝຶກຫັດ 2 ແລະ ພາກຝຶກຫັດ 3 ແລະ ຄັດເລືອກກິດຈະກ�າການກະເສດ

ທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດ (ທັງພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ວົນກະເສດ), ແລະ ໄພຄຸກຄາມດິນຟ�າອາກາດທີ່ທ�ານ

ຕ�ອງການປຶກສາຫາລືກ�ອນອ່ືນໝົດ ແລະ ສຸມໃສ�ສ�າລັບ FFS. ກດິຈະກ�າທີຖ່ືກຄັດເລືອກນ້ັນ ຄວນເປັນຜົນປະໂຫຍດ

ສ�ວນລວມຕ�່ຊາວນາທັງໝົດຂອງ FFS. ທົບທວນຕາຕະລາງຂ�ມູ້ນທີ່ສ�າງຂ້ຶນໃນພາກຝຶກຫັດ 4 (ຕາຕະລາງ 5) ເພ່ືອ

ຊຸກຍູ�ຊາວນາໃຫ�ຄ້ົນຄວ�າທາງເລືອກຕ�າງໆອີກຄ້ັງຊ່ຶງໄດ�ເນ້ັນໜັກຜ�ານມາໃນການປະເມີນຄວາມອ�ອນແອ ແລະ ເພ່ືອເລ້ີມ
ຄິດເຖິງທາງເລືອກເພ້ີມເຕີມທີ່ຈະໄດ�ຮັບການທົດສອບ. 

ຕາຕະລາງ 5: ກິດຈະກ�າການກະເສດ, ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ (ຕົວຢ�າງ: 

ການຜະລິດພືດ, ເຂ້ົາ, ຝນົແລ�ງໃນລະຫວ�າງໄລຍະຈະເລີນພັນ) 

ການລົງມືປະຕິບັດ  ຄວາມກົດດັນຂອງ
ດິນຟ�າອາກາດ 

ແມ�ນຫຍັງທ່ີເຮັດ
ໄດ�ຜົນ  

ແມ�ນຫຍັງທ່ີ
ເຮັດບ�່ໄດ�ຜົນ 

ມີການປ�ຽນແປງ ຫຼື 
ປັບຫຍັງແນ�ທ່ີອາດ
ເຮັດໄດ�ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ�ມັນໄດ�ຜົນ  

ທົດສອບ ຫຼື ບ�່ທົດ
ສອບ (Y/N) - ອີງໃສ
ການສືກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ�, ຄວາມ

ຍາກ, ບູລິມະສິດ 

ການປ�ຽນແປງພັນ
ເຂ້ົາຊະນິດອ່ືນໆ  

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງໄລຍະ
ຈະເລີນພັນ  

ເມັດລີບໜ�ອຍລົງ ແນວພັນຕ�່າ ທົດລອງພັນເຂ້ົາທ່ີທົນທານ
ຕ�່ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ 

ແມ�ນ, ນ້ີສາມາດ
ທົດສອບໄດ� 

ການປ�ຽນແປງພືດ
ຊະນິດອ່ືນໆ 
(ຕົວຢ�າງ: ໝາກໂມ
ທ່ີມີຄວາມ
ຕ�ອງການນ�້າຕ�່າກວ�າ  

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງ
ໄລຍະຈະເລີນພັນ  

ໝາກໂມຢູ�ລອດ
ໄດ� 

ປະເພດດິນບ�່   
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ຂ�້ແນະນ�າ: ຖ�າຊາວນາມີຄວາມສົນໃຈ, ຂ�ແນະນ�າວ�າທ�ານລົງທຶນເວລາເພ່ືອປຶກສາຫາລືການປະສົມປະສານກັນທັງໝົດຂອງ

ຄວາມສ�ຽງຕ�່ຊະນິດພັນຕ�າງກັນ ຊ່ຶງລະບຸໄວ�ຢູ�ໃນພາກຝຶກຫັດກ�ອນໜ�ານ້ີ. ໂດຍການທົບທວນຂ້ັນຕອນຕ�າງໆຂອງການລະບຸ

ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ�ສູງ, ຊາວນາຈະໄດ�ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ�າງເລິກເຊິງວ�າພວກເຂົາອາດແກ�ໄຂໄພຄຸກຄາມ

ເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ດ�ວຍຕົນເອງແນວໃດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຮັບມືເພ່ືອປັບຕົວ ຖືກຄັດເລືອກສ�າລັບການທົດສອບໃນການສຶກ

ສາພາກສະໜາມຫຼືບ�່. 

• ຂ�ໃຫ�ຊາວນາລະບຸວິທີການເພ້ີມເຕີມໃນການຮັບມກືັບໄພຄຸກຄາມທີ່ຖືກຄັດເລືອກ (ຕົວຢ�າງ: ຝົນຖິມ້ຊ�ວງ). ຫຼັງຈາກ

ຊາວນາໄດ�ໝົດແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນ, ຈ່ົງນ�າເອົາແນວຄວາມຄິດເຊ່ັນ: ແນວຄວາມຄິດທີ່ສັງລວມໄວ�ຢູ�ໃນຕາຕະລາງຂ�້

ມູນທາງເລືອກໃນການປັບຕົວໃນຕາຕະລາງ 8-11 ມາໃຊ� ແລະ ສ່ິງທີ່ທ�ານອາດໄດ�ຮຽນຮູ�ແລ�ວຈາກເນ້ືອໃນຂ�້ມູນ
ຊັບພະຍາກອນດ�ານເຕັກນິກທີ່ລົງລາຍການໄວ�ຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ.  

• ໃນຂະນະທີ່ທ�ານທົບທວນຕາຕະລາງຄືນ (ເບ່ິງຕົວຢ�າງໃນຕາຕະລາງ 6), ແນະນ�າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາກ�ຽວກັບ

ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງປະເພດການຮັບມືເພ່ືອປັບຕົວ - ຕົວຢ�າງ: ການປະຕິບັດຕ�າງໆທີ່ພວກເຂົາໄດ�ລົງມືເຮັດແລ�ວ 
(ພວກມັນແມ�ນຕົວຢ�າງຂອງການປະຕິບັດດ�ານພັນທຸກ�າ, ສ່ິງແວດລ�ອມ, ອ່ືນໆ ທີ່ອະທິບາຍໄວ�ຢູ�ໃນຫ�ອງຂ�້ຄວາມຂ�າງ

ເທິງ) ແລະ ການຮັບມືຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊາວນາສາມາດປ�ຽນແປງໂອກາດສ�ຽງໄພຂອງກິດຈະກ�າຂອງພວກເຂົາຕ�່ໄພຄຸກຄາມ

ສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດ, ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອຕ�່ໄພຄຸກຄາມດ່ັງກ�າວນ້ັນໄດ�ຫຼືບ� ່(ເບ່ິງໝວດ 2). ປະເດັນສ�າ

ຄັນແມ�ນເພ່ືອລະບຸທາງເລືອກຕ�າງກນັໃນການປັບຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ�ທງັໝົດ ແລະ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈວ�າພວກມັນເຮັດໜ�າທີ່
ແນວໃດ ເພ່ືອວ�າທ�ານສາມາດນ�າພາການທົບທວນແຕ�ລະທາງເລືອກທີ່ສ�າຄັນດ່ັງທີ່ໄດ�ອະທິບາຍໄວ�ຢູ�ໃນຄ�າຖາມເພ່ືອ
ປຶກສາຫາລືທີ່ຕາມມາ. 

ຕາຕະລາງ 6: ກິດຈະກ�າການກະເສດ, ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ປະເພດການຮັບມືກັບການ

ປັບຕົວ (ຕົວຢ�າງ: ການຜະລິດພືິດ, ເຂ້ົາ) 

ການລົງມືປະຕິບັດ  ຄວາມກົດດັນຂອງ
ດິນຟ�າອາກາດ 

ແມ�ນຫຍັງທ່ີເຮັດ
ໄດ�ຜົນ  

ແມ�ນຫຍັງທ່ີ
ເຮັດບ�່ໄດ�ຜົນ 

ມີການປ�ຽນແປງ ຫຼື 
ປັບຫຍັງແນ�ທ່ີອາດ
ເຮັດໄດ�ເພື່ອເຮັດໃຫ�
ມັນໄດ�ຜົນ  

ທົດສອບ ຫຼື ບ�່ທົດ
ສອບ (Y/N) - ອີງໃສ
ການສືກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ�, ຄວາມ

ຍາກ, ບູລິມະສິດ 

ການປ�ຽນແປງພັນ
ເຂ້ົາຊະນິດອ່ືນໆ  

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງໄລຍະ
ຈະເລີນພັນ  

ເມັດລີບໜ�ອຍລົງ ແນວພັນຕ�່າ ທົດລອງພັນເຂ້ົາທ່ີທົນທານ
ຕ�່ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ 

ແມ�ນ, ນ້ີສາມາດ
ທົດສອບໄດ� 

ການປ�ຽນແປງພືດ
ຊະນິດອ່ືນໆ 
(ຕົວຢ�າງ: ໝາກໂມ
ທ່ີມີຄວາມ
ຕ�ອງການນ�້າຕ�່າກວ�າ  

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງ
ໄລຍະຈະເລີນພັນ  

ໝາກໂມຢູ�ລອດ
ໄດ� 

ປະເພດດິນບ�່ ການປ�ຽນແປງພືດ
ຊະນິດອ່ືນໆ (ຕົວຢ�າງ: ໝ
າກໂມທ່ີມີຄວາມ
ຕ�ອງການນ�້າຕ�່າກວ�າ  

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງ
ໄລຍະຈະເລີນພັນ  

ການປູກຖ່ົວຢູ�ເທິງ
ຄັນນາເຂ້ົາ (rice 

bunds) 

 

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງ
ໄລຍະຈະເລີນພັນ  

ເມັດເຂ້ົາລີບ 
ໜ�ອຍລົງ  

ແນວພັນຕ�່າຈາກ
ພືດເຂ້ົາ, ແຕ�ແນວ
ພັນດີຈາກຖ່ົວຢູ�
ເທິງຄັນນາເຂ້ົາ  

ທົດລອງອີກຄ້ັງເພ່ືອສົມ
ທຽບລະຫວ�າງລະດູຕ�າງໆ 
ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງ
ຖ່ົວເນ່ືອງຈາກແຫ່ຼງອາຫານ 
ແລະ ລາຍໄດ�ການ/
ປະຕິບັດອ່ືນໆ 

ແມ�ນ, ນ້ີສາມາດ
ທົດສອບໄດ�  

ຍັງບ�່ໄດ�ລອງ
ເທ່ືອ, ແນວ

ຝົນແລ�ງລະຫວ�າງ
ໄລຍະຈະເລີນພັນ  

ຍັງບ�່ໄດ�ລອງເທ່ືອ  ຍັງບ�່ໄດ�ລອງເທ່ືອ  ການປະຕິບັດການເກັບ
ກ�ຽວນ�້າ (ວິທີການໃນບ�່ຂຸດ

ບ�,່ ນ້ີອາດແພງ 
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ຄວາມຄິດຈາກ
ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ  

ຄ້ົນ) /ສ່ິງແວດລ�ອມ 

      

 

• ພາຍຫຼັງທ�ານໄດ�ຕ່ືມຂ�້ມູນໃສ�ແຕ�ລະຕາຕະລາງຄົບແລ�ວ, ຈົດລາຍການທາງເລືອກທັງໝົດລົງ ເພ່ືອຮັບມືກັບໄພຄຸກ

ຄາມສະເພາະ ສ�າລັບກິດຈະກ�າການກະເສດສະເພາະ (ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ວົນກະເສດ ແລະ 

ອ່ືນໆ). ເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່ຈະທບົທວນຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ�ອນຂອງແຕ�ລະທາງເລືອກ. ລະບຸຊັບພະຍາກອນໃດໜ່ຶງທີ່
ຊາວນາອາດຕ�ອງການເພ່ືອໃຊ�ປະໂຫຍດຂອງທາງເລືອກດ່ັງກ�າວ. ນອກຈາກນ້ັນ ກ�່ປຶກສາຫາລືເສ້ັນເວລາ (ຜົນໄດ�
ຮັບຊ�າກວ�າ ຫຼື ໄວກວ�າ) ຊ່ຶງທາງເລືອກຕ�າງໆຈະຕ�ອງການ ແລະ ທາງເລືອກດ່ັງກ�າວອາດຍືນຍົງແນວໃດໃນໄລຍະທີ່
ສ້ັນກວ�າ ຫຼື ຍາວນານກວ�າ (ເບ່ິງຄ�າຖາມເພ່ືອປຶກສາຫາລື). 

• ຈາກຕາຕະລາງຂ�້ມູນຜ�ານມາ, ເອົາທາງເລືອກທີ່ໄດ�ຮັບການລະບຸ ເພ່ືອມາທົດສອບ ແລະ ເຮັດວຽກຜ�ານຕາຕະລາງຕ�່

ໄປ ເພ່ືອອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃຫ�ຊັດເຈນຂ້ຶນ ສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມທີ່ເປັນໄປໄດ�. 

ຕາຕະລາງ 7: ກິດຈະກ�າການກະເສດ, ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ປັບປ�ຽນໄດ�

ຊ່ຶງຖືກຄັດເລືອກ (ຕົວຢ�າງ: ການຜະລິດພືດ, ເຂ້ົາ, ຝນົແລ�ງ ລະຫວ�າງໄລຍະຈະເລີນພັນ) 

ທາງເລອືກທ່ີຈະຖືກທົດ
ສອບ  

ສິ່ງທ່ີຈະສັງເກດ(ເປັນຕົວຢ�າງ

ເທ່ົານ້ັນ)  
ວິທີສັງເກດ ເວລາໃດທ່ີຈະສັງເກດ  

ທົດລອງພັນເຂົ້າ
ຊະນິດອືນ່ໆ 

ຈ�ານວນຮ�ວງເຂົ້າpanicles  

ຈ�ານວນເມັດເຂົ້າ/ຮ�ວງເຂົ້າ 

ສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ� ແລະ ພະຍາດ 
ວັດຊະພືດ 
ສະພາບດິນ 

Inputsການປະກອບຄ�າເຫັນ 

ແນວພັນ 

% ເມັດລີບ 

ນ�້າໜັກຂອງເມັດເຂົ້າ 100 ເມັດ 

 

ສັງເກດຕົວຢ�າງ (ຈ�ານວນແມ�ນຂຶນ້ກບັຂະໜາດຂອງ
ດິນປູກຝັງ) ຕ�່ການບ�າບດັ treatment 

ນ�າໃຊ�ການບັນທຶກ, ຄດິໄລ�ຄ�າໃຊ�ຈາຍຕ�າງໆ  

ການຕດັພືດ 

ປະຈ�າອາທດິ 
ເວລາມີການປະກອບຄ�າເຫນັ 
ເກັບກ�ຽວ 

ທົດລອງສາຍພັນພືດອືນ່ໆ 
(ຕວົຢ�າງ: ໝາກໂມ, ຫວົຜັກ

ກາດ, ມັນເທດ) ທີ່
ຕ�ອງການນ�້າໜ�ອຍກວ�າ 

ຄວາມຍາວຂອງລ�າຕົ້ນ/ຕົນ້, ສຂີອງ
ໃບ ແລະ ອືນ່ໆ 

 

ສັດຕູພືດທີ່ເປັນແມງໄມ� ແລະ 
ພະຍາດ 
ວັດຊະພືດ 
ສະພາບດິນ 

Inputsການປະກອບຄ�າເຫັນ 

ແນວພັນ 
 

ສັງເກດຕົວຢ�າງ (ຈ�ານວນແມ�ນຂຶນ້ກບັຂະໜາດຂອງ
ດິນປູກຝັງ) ຕ�່ການບ�າບດັ treatment 

 

ນ�າໃຊ�ການບັນທຶກ, ຄດິໄລ�ຄ�າໃຊ�ຈາຍຕ�າງໆ  

ການຕດັພືດ 

ປະຈ�າອາທດິ 

 

 

ເວລາມີການປະກອບຄ�າເຫັນ 
ເກັບກ�ຽວ 
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ຄ�າຖາມປຶກສາຫາລື:  

ສ�າລັບແຕ�ລະທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ໄດ�ຮັບການລະບຸໄວ�ນ້ັນ, ແນະນ�າຊາວນາຜ�ານການປະເມີນຮອບດ�ານ, ຊ່ຶງປຶກສາ

ຫາລືຫຼາຍຢ�າງຄືດ່ັງນ້ີ: 

• ທາງເລືອກດ່ັງກ�າວ ຮັບໃຊ�ໜ�າທີຫ່ຼາກຫຼາຍບ�່? ມັນຮັບມືໄດ�ຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດຂ້ຶນໄປບ�່, ຫຼື 

ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼື ມັນຮັບໃຊ�ເພ່ືອປົກປ�ອງລະບົບການກະເສດທັງໝົດ ທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ�າງກັນຫຼາຍຢ�າງ ໄດ�ຮັບການ

ລ�ຽງ/ປູກຮ�ວມກັນບ�?່ 

• ມີຂ�້ກ�ານົດດ�ານເຕັກນິກທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການນ�າໃຊ�ທາງເລືອກບ�,່ ເຊ່ັນ: ແຫຼ່ງຂອງເມັດພືດທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ�ສ�າລັບສາຍພັນ ຫຼື 

ພືດຊະນິດໃໝ�, ອຸປະກອນສະເພາະ ຫຼ ືປັດໃຈອ່ືນໆບ�?່ 

• ມີຂ�້ກ�ານົດດ�ານສັງຄົມເພ່ືອນ�າໃຊ�ທາງເລືອກດ່ັງກ�າວບ�່, ເຊ່ັນ: ການລະດົມແຮງງານເປັນກຸ�ມ, ເຫັນດີໃນການຄຸ�ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນຮ�ວມກັນ, ຫຼ ືຮັບຮູ�ກ�າມະສິດຂອງແຕ�ລະຄົນທີ່ຖືຄອງຕ້ົນໄມ�ທີ່ປູກ ຫຼື ແນວກັ້ນເພ່ືອປ�ອງກັນທີ່ພວກເຂົາ

ອາດຕ�ອງການກ�່ສ�າງບ�່? 

• ມີເງ່ືອນໄຂທີ່ເອ້ືອຍອ�ານວຍ ຫຼື ບ�ລິການໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນທີຕ່�ອງການບ�,່ ເຊ່ັນ ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊ່ືອ ຫຼື ການ

ຝຶກອົບຮົມເພ້ີມເຕີມ? 

• ມີຕະຫຼາດໃຫ�ຜະລິດຕະພັນດ່ັງກ�າວບ�່? 

• ມີການແລກປ�ຽນທີ່ເປັນໄປໄດ�ສູງບ�່ ຊ່ຶງກ�ຽວຂ�ອງກັບທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ? ຕົວຢ�າງ: ສ�ວນທີ່ເຫຼືອຂອງພືດຊະນິດ

ດຽວກັນ ບ�່ສາມາດຖກືນ�າໃຊ�ໄດ�ຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງຈຸດປະສົງ - ພວກມນັບ�່ສາມາດປະຖິ້ມໄວ�ໃນທົ່ງໄຮ�ນາໃຫ�ເປັນຝຸ�ນທີ່ເນ່ົາ

ເປືອຍ ເພ່ືອປົກປ�ອງດິນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊ້ືນຂອງດິນ, ເກັບໄວ�ເພ່ືອເຮັດຝຸ�ນບ່ົມ, ເປັນອາຫານເກອືສັດລ�ຽງ ຫຼື ນ�າໃຊ�

ເປັນເຊ້ືອໄຟແຕ�ງອາຫານ. 

• ຜົນກະທົບຕ�່ແຮງງານທີ່ເປັນຄອບຄົວ, ລາຍໄດ�ໃນຄົວເຮືອນ, ຄວາມໝ້ັນຄົງດ�ານອາຫານ, ຄວາມສ�າພັນຢູ�ພາຍໃນຊຸມ

ຊົນ ແລະ ກັບບັນດາຊຸມຊົນໃກ�ຄຽງມີຫຍັງແດ�? 

ຂ�້ແນະນ�າ: ນອກຈາກການປຶກສາຫາລືຂອງທ�ານກັບຊາວນາແລ�ວ ທ�ານອາດຍັງຕ�ອງການຕິດຕ�່ຄູ�ຮ�ວມງານຈາກພາກສ�ວນອ່ືນທີ່

ມີຄວາມຮູ�, ໂດຍສະເພາະຜູ�ທີກ່�ຽວຂ�ອງກັບການຄ້ົນຄວ�າວິໄຈ. ພວກເຂົາສາມາດຊ�ວຍໃນຫຼາຍວິທ.ີ ພວກເຂົາສາມາດແນະນ�າ

ທາງເລືອກອ່ືນທີ່ເປັນໄປໄດ�. ພວກເຂົາອາດສາມາດຊ�ວຍທ�ານລະບຸວິທີການຕ�າງໆເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ຊັບພະຍາກອນສະເພາະ ຫຼື ເອົາຊະນະຂ�້ຈ�າກັດສະເພາະຕ�າງໆ. 

ຫຼັງຈາກທ�ານໄດ�ສ້ິນສຸດການປຶກສາຫາລືແຕ�ລະທາງເລືອກແລ�ວ, ແນະນ�າຊາວນາຜ�ານຂະບວນການຄັດເລືອກວ�າທາງເລືອກໃດ

ທີ່ພວກເຂົາຕ�ອງການທົດລອງໃນການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງ FFS ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືກ�ອນໜ�ານ້ີກ�ຽວກັບຈຸດດີ 

ແລະ ຈຸດອ�ອນ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ�ອງການ, ເສ້ັນເວລາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງແຕ�ລະທາງເລືອກ. ຮັກສາໃຫ�ຈ�ານວນການ

ສຶກສາພາກສະໜາມຢູ�ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຄຸ�ມຄອງໄດ�, ຕົວຢ�າງ: ການສຶກສາພາກສະໜາມສູງສຸດສາມ. ຊາວນາສາມາດທົດ

ສອບທາງເລືອກເພ້ີມເຕີມກ�ຽວກບັທົ່ງໄຮ�ນາຂອງພວກເຂົາເອງໄດ�ຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ທ�ານຄວນຊຸກຍູ�ພວກເຂົາໃຫ�ເຮັດ

ແນວນ້ັນ! 
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ຫຼັງຈາກຊາວນາຂອງ FFS ໄດ�ເລືອກການສຶກສາພາກສະໜາມ, ຄວນກ�ານົດເວລາຈັດປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ເພ່ືອແຈ�ງ

ໃຫ�ການນ�າ ແລະ ສະມາຊິກທ�ອງຖິ່ນ ຊາບກ�ຽວກັບທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ຈະໄດ�ຮັບການສຶກສາຢູ�ໃນ FFS.  

ຕະຫຼອດໄລຍະລະດູການດ່ັງກ�າວ, ຊາວນາຂອງ FFS ຈະແບ�ງປັນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມຄືບໜ�າຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ

ຂອງຕົນ ແລະ ການຮຽນຮູ�ຈາກ FFS ກັບຊຸມຊົນ. ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ອາດປະສົບຜົນສ�າເລັດ ທີ່ມີຜົນມາຈາກການ

ສຶກສາພາກສະໜາມ ອາດລວມເຂ້ົາໃນແຜນການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ ຊ່ຶງຈະໄດ�ຮັບການພັດທະນາພາຍຫຼັງໃນວົງຈອນຂອງ 

FFS. 

ໝາຍເຫດ: ໃນເວລາການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຖືກປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນຫຼກັສູດການສຶກສາຂອງ FFS,  

ມີອີກຫຼາຍຢ�າງທີ່ຕ�ອງເຮັດໃຫ�ສ�າເລັດກ�ອນເລ້ີມລະດູການຜະລິດ. ທ�ານຈະຕ�ອງເລ້ີມກິດຈະກ�າຂອງທ�ານຫຼາຍອາທິດ, ອາດ

ຮອດເດືອນໜ່ຶງຂ້ຶນໄປ ໄວກວ�າປົກກະຕິທີ່ທ�ານຕ�ອງການເລ້ີມ ເພ່ືອໃຫ�ເວລາທ�ານເຮັດພາກຝຶກຫັດ 1 ໍ-5, ແລະ ເພ່ືອປະຕິບັດ

ການດ�າເນີນງານອ່ືນໆ, ເຊ່ັນ: ການຈັດຊ້ື ແລະ ການຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງມືເກັບກ�າຂ�ມູ້ນດິບກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດ, ແລະ ກິດຈະກ�າ

ຈ�າເປັນອ່ືນໆ ເພ່ືອວ�າທ�ານໄດ�ກຽມພ�ອມທີ່ຈະເລ້ີມການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ ໃນເວລາວົງຈອນການຜະລິດ/ລະດູ
ປູກຝັງເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນ. 

ສ່ິງສ�າຄັນ! ຫຼັງຈາກຊາວນາຂອງ ໄດ�ເລືອຄວນກ�ານົດເວລາຈັດປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ເພືອ່ແຈ�ງສະມາຊິກຊາບ
ກ�ຽວກັບທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ຈະໄດ�ຮັບການສຶກສາຢູ�ໃນ FFS.  

6.2. ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທ່ີເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະ ຕາຕະລາງ
ຂ�້ມູນທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ 

ແນວຄິດຫຼັກທີ່ຢູ�ເບ້ືອງຫຼັງຫຼາຍທາງເລືອກໃນການປັບຕົວແມ�ນເພ່ືອຊ�ວຍຊາວນາໃຫ�ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ - 
ຕົວຢ�າງ: ລັກສະນະຂອງບັນດາລະບົບການກະເສດຕ�າງໆ (ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ປ�າໄມ�) ແລະ ຂະບວນ

ການດ�ານຊີວະວິທະຍາ ແລະ ກາຍະພາບ - ເພ່ືອຊ�ວຍພວກເຂົາໃນການດ�າເນີນການປ�ຽນແປງເພ່ືອປັບຕົວກັບສະພາບດິນຟ�າ
ອາກາດທີ່ສັງເກດໄດ� ແລະ ຄາດຄະເນໄດ�. ວັດຖຸດິບທີ່ຫາໄດ�ໃນທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ການນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ໂດຍ

ທົ່ວໄປແມ�ນມີລາຄາແພງໜ�ອຍ, ແລະ ສາມາດມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ ກວ�າທາງເລືອກອ່ືນໆ. ການປະຕິບັດໃນການຄຸ�ມຄອງ ທີ່

ເອ່ືອຍອີງໃສ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ກ�່ຍັງສ�າງປະໂຫຍດຫຼາກຫາຼຍ. ຊາວນາສາມາດນ�າໃຊ�ແຕ�ລະການປະຕິບັດຕ�າງກັນ

ພຽງຢ�າງດຽວເທົ່ານ້ັນ, ຫຼ ືການປະຕິບັດສາມາດລວມກັນໄດ�. ການນ�າໃຊ�ການປະສົມປະສານກັນຂອງການປະຕິບັດຕ�າງໆ - 

ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ, ພັນທຸກ�າ, ອ່ືນໆ - ສາມາດສ�າງຜົນກະທົບຫຼາຍກວ�າ. ບາງການປະຕິບັດແມ�ນໜ�າຊົມເຊີຍ. ກົງກັນຂ�າມ, 

ພວກເຂົາຊ�ວຍໃຫ�ບັນລຸໝາກຜົນດຽວກນັ, ແລະ ຖ�າຖືກໃຊ�ພ�ອມກັນ ຜົນກະທົບລວມແມ�ນຫຼາຍກວ�າສ່ິງທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ�

ດ�ວຍການນ�າໃຊ�ການປະຕິບັດໜ່ຶງດຽວເທົ່ານ້ັນ. ການປະຕິບັດອ່ືນໆລວມມີການແລກປ�ຽນ, ຊາວນາສາມາດນ�າໃຊ�ການ

ປະຕິບັດດຽວ, ແຕ�ຖ�າພວກເຂົາເຮັດແນວນ້ັນ ພວກເຂົາຈະບ�ສ່າມາດນ�າໃຊ�ການປະຕິບັດອ່ືນໄດ�. ໂດຍການລະບຸ ແລະ ປຶກສາ

ຫາລືການນ�າໃຊ�ທາງເລືອກຕ�າງກນັ ແລະ ການປະສົມປະສານທີ່ທ�ານຈະໃຫ�ການປັບຕົວຕາມສະຖານະການໃນການຄັດເລືອກ

ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານ້ັນ, ຫຼື ການປະສົມປະສານແກ�ຊາວນາ, ທີ່ພວກເຂົາສາມາດນ�າເອົາໄປໃຊ�ຢູ�ໃນໄຮ�ນາຂອງພວກເຂົາເອງ, 

ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາເຂ້ົາເຖິງ, ແລະ ທີ່ຮັບມກືັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ພວກເຂົາກ�າລັງປະສົບຢູ�. 
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ຕາຕະລາງ 8-11 ໃຫ�ແນວຄວາມຄິດກ�ຽວກັບປະເພດຕ�າງກັນຂອງການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວສ�າລັບກະສິກ�າ (ພືດ ແລະ 

ສັດລ�ຽງ), ລະບົບການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ/ການປະມົງ ແລະ ວົນກະເສດ/ປ�າໄມ� ທີ່ຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ

ຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ປຶກສາຫາລືກັນກ�ອນໜ�ານ້ີ. ການປະຕິບັດຕ�າງໆ, ສອດຄ�ອງກັນກັບວິທີການດ�ານກະສິກ�າທີ່ສະຫຼາດສ�ອງໃສຕ�່ດິນ

ຟ�າອາກາດ, ແກ�ໄຂການເພ້ີມຂ້ຶນຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ລາຍໄດ�, ການປັບຕົວ ແລະ ການສ�າງຄວາມທົນທານຕ�່ການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຖ�າເປັນໄປໄດ� ຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ. ຄູຝຶກ
ຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ອາດທົບທວນຕາຕະລາງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບທາງເລືອກເຫຼົ່ານ້ີ ກບັຊາວນາເພ່ືອມີແນວ

ຄວາມຄິດຫຼາຍຂ້ຶນກ�ຽວກັບທາງເລືອກການປັບຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ�. 

ຕາຕະລາງ 8. ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ພົບເຫນັເລ້ືອຍໆ ແລະ ຕາຕະລາງຂ�ມູ້ນ ທາງເລືອກທີ່ປັບ
ປ�ຽນໄດ�ສ�າລັບພືດ 
  

ທາງເລືອກທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� 

ໄພຄຸກຄາມທ່ີຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ສິ່ງແວດລ�ອມ ພັນທຸກ�າ ການປະຕິບັດອື່ນໆ 

ປະລິມານນ�້າຝົນໂດຍສະເລ�ຍຫ�ດລົງ
ກວ�າເກ່ົາ 

ນ�າເອົາການປະຕບິດັການກກັເກບັນ�້າມາໃຊ� (ແນວ

ຫິນ, ແນວກັ້ນ (hedges), ສັນເຂົາຊັ້ນຄວາມສູງ 

(contour ridges), ຄນັຄູເປັນຮູບເຄິງ່ດວງຈັນ 

(bunds/demi-lunes), ຮ�ອງແຊກຊຶມຂອງນ�້າ 

(infiltration trenches), ຂຸມ zai ແລະ ອື່ນໆ) 

ພືດ/ພັນພືດທີຕ່�ອງການນ�້າໜ�ອຍກວ�າ  ຄວາມໜາແໜ�ນຂອງຕົນ້ພືດ  
 ທີ່ຕັ້ງຂອງຕົ້ນພືດ 
 ລະບົບການເພ້ີມຜົນຜະລິດເຂົ້າ 

ເລ້ີມຕ້ົນລະດູຝົນຊ�າ/ບ�່ແນ�ນອນ  ນ�າເອົາການປະຕິບດັການກັກເກັບນ�້າມາໃຊ� 
ນ�າເອົາການປະຕບິດັການເກັບຮັກສາຄວາມຊືນ້

ມາໃຊ� 

 ປູກພັນພືດທີ່ຈະເລີນເຕບີໂຕໄວ 

ປູກພືດທີ່ມີໄລຍະການຈະເລີນເຕບີ
ໂຕສັນ້ກວ�າ 

ນ�າໃຊ�ການຫວ�ານເມັດພັນແຫ�ງ 
ນ�າໃຊ�ການແຊ�ເມັດພັນດ�ວຍສານລະລາຍ 
ນ�າໃຊ�ການເຄອືບເມັດພັນ (ກບັ P) 

ຝົນແລ�ງໃນໄລຍະເວລາຈະເລີນພັນ/

ໄລຍະສະສົມໃນເມັດພັນ (grain 

filling) 

ນ�າເອົາການປະຕບິດັການກກັເກບັນ�້າມາໃຊ� 

ນ�າເອົາການປະຕບິດັການເກັບຮັກສາຄວາມຊືນ້

ມາໃຊ� 

ປູກພືດ/ພັນພືດທ່ີທົນຕ�່ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ  

Grow indeterminate crops 

varieties ປູກພືດ/ພັນພືດແບບທອດ

ຍອດ 

ປ�ຽນທີຕ່ັ້ງການປູກພືດ 
ນ�າໃຊ�ລະບົບການປູກພືດຮ�ວມ (ໃຊ�ພືດ
ຕະກນຸຖົວ່ຮ�ວມກນັ) 
ນ�າໃຊ�ການເຄອືບເມັດພັນ (ກບັ P) 

ການສ້ິນສຸດຂອງຝົນໄວຂ້ຶນກວ�າເກ່ົາ ນ�າເອົາການປະຕບິດັການກກັເກບັນ�້າມາໃຊ� 

ນ�າເອົາການປະຕບິດັການເກັບຮັກສາຄວາມຊືນ້

ມາໃຊ� 

ປູກພືດ/ພັນພືດຕາມລະດູການທ່ີສ້ັນ
ກວ�າ  
ປູກພືດ/ພັນພືດທ່ີອ�ອນແອຕ�່ຊ�ວງເວລາ

ທ່ີຮັບແສງ photoperiod- 

ດັດປັບລະດູການປູກພືດ 

ລະດູການປູກສ້ັນກວ�າ ນ�າເອົາການປະຕິບັດການກັກເກັບນ�້າມາໃຊ� 
ນ�າເອົາການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາຄວາມຊ້ືນມາໃຊ� 

ປູກພືດ/ພັນພືດຕາມລະດູການທ່ີສ້ັນ

ກວ�າ 

 

ລະດູການປູກຍາວນານກວ�າ  ປູກພືດ/ພັນພືດຕາມລະດູການທ່ີ

ຍາວນານກວ�າ 

ປະຕິບດັລະບບົການປູກແບບຮັບ

ຊ�ວງ 

ປະຕິບດັລະບບົການປູກແບບຕາມ 

Practise ratoon culture 

ປະຕິບດັວດັທະນະທ�າແບບຣາທນູ 

(ຕດັທອນ) 

ພາຍຸລູກໃຫຍ�/ນ�້າຖ�ວມໃຫຍ� ນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ� 
ນ�າໃຊ�ແນວກັ້ນເປນັຫຍ�າແຝກ 

ປູກພືດ/ພັນພືດທ່ີທົນທານຕ�່ນ�້າຖ�ວມ  
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ລົມແຮງ ແລະ/ຫືຼ ລົມແລ�ງ ປະຕິບດັວນົກະເສດ ປູກພັນພືດເຕ�ຍ ນ�າເອົາລະບົບການປກູພືດຮ�ວມມາໃຊ� 

ອຸນນະພູມສະເລ�ຍສູງຂ້ຶນ ປະຕິບດັວນົກະເສດ  
ນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ� 

ປູກພືດ/ພັນພືດທ່ີທົນຕ�່ຄວາມຮ�ອນ ນ�າເອົາລະບົບການປກູພືດຮ�ວມມາໃຊ� 

ອຸນນະພູມສູງໃນໄລຍະຈະເລີນພັນ ປະຕິບດັວນົກະເສດ  
ນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ� 

ປູກພືດ/ພັນພືດທ່ີທົນຕ�່ຄວາມຮ�ອນ ນ�າເອົາລະບົບການປກູພືດຮ�ວມມາໃຊ� 

ການປ�ຽນຄວາມກົດດັນຂອງວັດຊະ
ພືດ 

ນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�  ນ�າເອົາລະບົບການປູກພືດຮ�ວມມາໃຊ� (ຍູ�–

ດຶງ)  

ປູກພືດປົກຄຸມ 

Practise rotation ປະຕິບັດການໝູ

ນວຽນ 

ການປ�ຽນຄວາມກົດດັນຂອງ
ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ 

ນ�າເອົາການຄຸ�ມຄອງທ່ີຢູ�ອາໄສ ແລະ ວິທີການວິສະວະ
ກ�າດ�ານລະບົບນິເວດມາໃຊ�ເພ່ືອເກັບຮັກສາ ແລະ ແຜ�
ຂະຫຍາຍສັດຕູທ�າມະຊາດ 

ປູກພັນພືດຕ�ານທານ ນ�າເອົາລະບົບການປູກພືດຮ�ວມມາໃຊ� 

(push–pull)  

ປະຕິບັດການໝູນວຽນ  

ນ�າໃຊ�ການບ�າບັດນ�້າຮ�ອນ 

ນ�າໃຊ�ການແຊ�ເມັດພັນດ�ວຍສານລະລາຍ  

ນ�າໃຊ�ສານກ�າຈັດສັດຕູພືດທ່ີໄດ�ຈາກວັດສະ
ດຸທ�າມະຊາດ(ຕົວຢ�າງ: ພືດເຂດຮ�ອນ 

neem) 

pollinator ປະຊາກອນຕົວປະສົມ

ເກສອນຫ�ດລົງ 

ນ�າໃຊ�ທ່ີຢູ�ອາໄສຕາມຫັຼກວິສະວະກ�າ ປູກພືດປະສົມເກສອນດ�ວຍຕົນເອງ pollinator plants ປູກຕົ້ນພືດຕວົປະສົມ
ເກສອນ 

ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມູນເພີ້ມຕ່ືມກ�ຽວກັບການປະຕິບັດຕ�າງໆທີ່ລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ ແມ�ນພົບໄດ�ຢູ�ໃນຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆທີ່ລະບຸຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ ຫຼື ຖືກອະທິບາຍວ�າເປັນໜ່ຶງໃນການສຶກ
ສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຂ. 

 

ຕາຕະລາງ 9: ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ພົບເຫນັເລ້ືອຍໆ ແລະ ແມດທຣິກ matrix ທາງເລືອກທີ່
ປັບປ�ຽນໄດ� ສ�າລັບສັດລ�ຽງ 

 

ໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫັຼກທ່ີຕິດພັນກັບດິນຟ�າ
ອາກາດ ຕ�່ການຜະລິດສັດລ�ຽງ 

ທາງເລືອກທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� 

ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ພັນທຸກ�າ ການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອື່ນໆ 

ອຸນ
ນະ

ພູ
ມສູ

ງຂຶ້
ນ 

ແນວພັນໃນນ�້ານົມ, ຊີ້ນ ແລະ ໄຂ�ຫ�ດລົງເນື່ອງ
ຈາກຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ�ອນ ແລະ ອດັຕາ
ການກິນໄດ�ຕ�່ມ້ື ແລະ ປະສິດທິພາບການປ�ຽນ
ອາຫານເປນັຊີນ້ຫ�ດລົງ 

ນ�າເອົາລະບົບການຜະລິດພືດ-
ສັດລ�ຽງແບບປະສົມປະສານ
ມາໃຊ� 

ລວມມີສດັຄ�ຽວເອື້ອງທີ່ຮບັມືກບັ
ຄວາມຮ�ອນໃນຊບັສນິທີ່ເປັນ
ສັດລ�ຽງ 

ດັດປັບໃຫ�ເໝາະສົມໃນຝູງສດັ ແລະ 
ຄຸ�ມຄອງການໃຫ�ອາຫານ 

ປັບທາງເລືອກການຄຸ�ມຄອງການ
ໃຫ�ອາຫານ, ນ�າໃຊ�ພືດອາຫານ
ສັດເພ່ືອຮັບມືກັບສະພາບດນິຟ�າ
ອາກາດ 

ຜົນກະທບົສຸຂະພາບ, ໄລຍະຍາວນານຂອງຊວີດິ
, ການຜະລດິ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດສບືພັນ
ຂອງຊບັສນິສດັລ�ຽງ ແລະ ສດັປີກ 

 

ນ�າເອົາການປະຕບິັດວົນກະເສດ
ມາໃຊ�: ພືດອາຫານສັດ, 
ຕົ້ນໄມ� ເປັນບ�ອນຮົ່ມໃຫ�ສດັ 

 ນ�າເອົາການສະກັດກັນ້ສາຍອາຫານ
ຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອໃຫ�ອາຫານແກະ ຫຼື ງ�ວ
ຄວາຍຕຸ�ຍມາໃຊ� 

ໃຫ�ອາຫານງວົຄວາຍດ�ວຍຟາງເຂົ້າ
ເພ່ືອປິນ່ປວົສານໃນນ�້າຍ�ຽວ 
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ການສູນເສຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບເທືອ່
ລະໜ�ອຍ, ຕວົຢ�າງ: ງົວຄວາຍທີ່ມີຈ�ານວນສູນພັນ
ສູງທີສຸ່ດ 

 ປບັປຸງທົ່ງຫຍ�າລ�ຽງສດັ
ພ�ອມກັບແນະນ�າສາຍພັນທົ່ງ
ຫຍ�າ (ປົກກະຕິແມ�ນຫຍ�າທີ່
ປະສມົກັບພືດຕະກນຸຖົວ່) 

ຊັບສິນ/ສາຍພັນສັດລ�ຽງທີ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ຊັບສິນ/ສາຍພັນສັດລ�ຽງທີ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແນະນ�າການ
ປັບປຸງສາຍພັນ 

ຄຸ�ມຄອງຝຸ�ນຄອກ, ລວມທງັຄວບຄຸມ
ຂອງເສຍຈາກສດັທີເ່ປນັຝຸ�ນສ�າລບັ
ອາຫານສັດ ແລະ ການຜະລດິພືດ
ອາຫານສັດ ແລະ ນ�າໃຊ�ໃນການປະມົງ
ພາຍໃນປະເທດ 

ກາ
ນປ

�ຽນ
ແປ

ງຂ
ອງ

ກາ
ນກ

ະຈ
າຍ

ປະ
ລິມ

ານ
ນ�້າ

ຝົນ
 

ລັກສະນະປະລິມານນ�້າຝົນຕ�່າ: ການສະໜອງນ�້າ
ຫ�ດລົງສ�າລັບການດື່ມຂອງສັດ ແລະ ການປກູຝັງ
ພືດອາຫານສດັ 

ການນ�າເອົາການປະຕບິັດເພ່ືອ
ຄວບຄຸມນ�້າມາໃຊ� (ຕວົຢ�າງ: 
ການເກບັກັກນ�້າຝົນ) 

ຊັບສິນ/ສາຍພັນສັດລ�ຽງທ່ີມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ລ�ຽງສັດໃນລະບົບສດັລ�ຽງທີ່
ຕ�ອງການນ�້າໜ�ອຍລງົ 

 ລ�ຽງສດັຢູ�ໃນທີຕ່ັ້ງທີ່ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບນູຂອງນ�້າ 

 ປົກປ�ອງແຫຼ່ງນ�້າເພ່ືອໃຫ�ນ�້າສດັ 

ຈຸດອ�ອນຂອງຊບັສນິສັດລ�ຽງເພ້ີມຂຶນ້ຕ�ກ່ານ
ລະບາດຂອງພະຍາດ 

 ປະຕິບດັການລ�ຽງສດັ; ແນະນ�າ
ການປບັປງຸສາຍພັນ 

 

ກາ
ນເ

ພີ້
ມຂຶ້

ນຂ
ອງ

ຄວ
າມ

ຖີ່ແ
ລະ

 ຄ
ວາ

ມໜ
າແ

ໜ
�ນຂ

ອງ
ເຫ

ດກ
ານ

ດິນ
ຟ

�າອ
າກ

າດ
ປ�ຽ

ນແ
ປງ

ກະ
ທັ

ນຫັ
ນ 

ຄວາມແຫ�ງແລ�ງ, ຄື້ນຄວາມຮ�ອນ ແລະ ນ�້າຖ�ວມ: 
ຜົນກະທບົ (ຕວົຢ�າງ: ການຂາດແຄນນ�້າ) ຕ�່ພືດ
ອາຫານສັດ, ສຸຂະພາບສັດ, ແລະ ການຜະລິດ
ສັດລ�ຽງ ແລະ ສດັປີກໂດຍລວມ 

ຫ�ດຜ�ອນຄວາມໜາແໜ�ນ 
ແລະ ອດັຕາການລ�ຽງ ເພ່ືອ
ໃຫ�ພ້ືນທີ່ພຽງພ�ສ�າລບັ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດ 

ນ�າເອົາການປະຕບິັດວົນກະເສດ
ມາໃຊ� - ພືດອາຫານສດັ, 
ຕົ້ນໄມ� ເປັນຮົ່ມໃຫ�ສັດ 

ຊັບສິນສາຍພັນສັດລ�ຽງທີ່ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນ
ຄວາມສ�ຽງ ຫຼື ການສນູເສຍ 
ເນືອ່ງເຫດການດນິຟ�າອາກາດ
ປ�ຽນແປງກະທັນຫັນ 

 
 
ປະຕິບດັການຫວ�ານເມັດໂດຍມີ
ຫຍ�າທີຖ່ືກປັບປຸງແລ�ວ 

ດ�າເນນີການສກຶສາກ�ຽວກບັຄວາມ
ສາມາດທາງພັນທກຸ�າໂດຍທ�າມະຊາດ 
ຂອງສາຍພັນຕ�າງກນັ ແລະ ລະບຸສາຍ
ພັນທີສ່າມາດປບັຕົວກັບສະພາບດນິຟ�າ
ອາກາດທີບ່�່ເປນັມິດ 

 ນ�າເອົາສາຍພານຮັກສາທ່ົງຫຍ�າ
ລ�ຽງສັດມາໃຊ� 

  

ຄວາມອ�ອນແອຕ�່ການປ�ຽນແປງລັກສະນະຂອງ
ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ 

 ປັບປຸງຊບັສນິສດັລ�ຽງ ຕ�ສ່າຍພັນ
ທີ່ຕ�ານທານສດັຕູພືດຫຼາຍຂຶ້ນ 

ດ�າເນນີການຄວບຄຸມຊີວະພາບຂອງ
ສັດຕູພືດສດັລ�ຽງ 

ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມນູເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບການປະຕິບັດຕ�າງໆທ່ີລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ ແມ�ນພົບໄດ�ຢູ�ໃນຊບັພະຍາກອນອືນ່ໆທ່ີລະບຸ
ຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ ຫືຼ ຖືກອະທິບາຍວ�າເປນັໜ່ຶງໃນການສຶກສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຂ. 

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: FAO, 2017b (ດັດປບັ). 
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ຕາຕະລາງ 10: ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ພົບເຫັນເລ້ືອຍໆ ແລະ ແມດທຣິກ matrix ທາງເລືອກ
ທີ່ປັບປ�ຽນໄດ� ສ�າລັບການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ການປະມງົ 

 
ໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຜົນກະທົບຫັຼກທ່ີຕິດ
ພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ຕ�່ການປະມົງ 
ແລະ ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ 

ທາງເລືອກທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� 

ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ພັນທຸກ�າ ການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ 
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 ລັ
ກສ

ະນ
ະກ

ານ
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ລະບົບນິເວດການຜະລິດໂດຍລວມ ໃນທັງລະບົບທາງທະເລ ແລະ 
ນ�້າຈືດ, ພາໃຫ�ມີການປ�ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຊະນິດ (ຕົວຢ�າງ: 
ການກ�າເນີດສາຍພັນຮຸກຮານຫຼາຍຂ້ຶນ), ແນວພັນ ລະ ການຜະລິດ
ຫ�ດລົງ, ການປ�ຽນແປງຂອງການກະຈາຍ ແລະ ລະດູການ, ການ
ປະກົດຕົວຂອງພະຍາດຕ�າງໆ ແລະ ສ່ິງກີດຂວາງອ່ືນໆ, ປະກາລັງ
ຟອກຂາວ ແລະ ການກາຍເປັນປູນ 

ການເກີດຄວາມເປັນກົດໃນຊາຍຝັ່ງທະເລເພີ້ມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ�ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງທີ່ຢູ�ອາໄສໃນຊາຍຝັ່ງທະເລອ�ອນແອລົງ ໃນການ
ສະໜັບສະໜູນສ່ິງທີ່ມີຊີວິດໃນທະເລ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ມີການງ�ດເວ້ັນ
ການເພາະລ�ຽງແນວພັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ 

ຈ�າກັດສະເພາະການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ການປ�ຽນແປງຂອງການເພີ້ມ
ຂ້ຶນອຸນນະພູມຂອງຜິວນ�້າທະເລ ສະສົມຄວາມອ�ອນແອຕ�່ເຊ້ືອ
ພະຍາດ ແລະ ພະຍາດ, ການປະກົດມີການເຕີບໂຕຢ�າງວ�ອງໄວຂອງ
ສາຫລ�າຍເຊວດຽວ ທີ່ປ�ອຍສານພິດໃນນ�້າ ເຮັດໃຫ�ປາຕາຍ 

ການປະຕິບັດການເພາະປູກສ່ິງມີຊີວິດ
ໃນທະເລ ຕົວຢ�າງ: ການກະເສດສະ
ຫລ�າຍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ພິຈາລະນາການເຄ່ືອນຍ�າຍກົງໄປເຂດ
ທີ່ເຢັນກວ�າ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ນ�າ
ໃຊ�ສາຍພັນທີ່ທົນຕ�່ຄວາມ
ຮ�ອນ 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ົງເສີມສາຍພັນປາທີ່ທົນຕ�່
ຄວາມເຄັມ ສ�າລັບການເພາະ
ລ�ຽງສັດນ�້າຢູ�ໃນເຂດ ແລະ 
ໜອງທີ່ມີນ�້າຖ�ວມຄັງ 

ນ�າໃຊ�ສາຍພັນທີ່ທົນຕ�່ການ
ປ�ຽນແປງຕ�າງໆຂອງ
ອຸນນະພູມ ແລະ ສ�ວນ
ປະກອບທາງເຄມີຂອງນ�້າ
ຊາຍຝັ່ງທະເລ  

ປັບການປະຕິບັດການເພາະລ�ຽງປາ 

ປັບປຸງປະສິດທິພາບການປ�ຽນອາຫານເປັນ
ຊ້ີນ ສ�າລັບການປະມົງ ແລະໃນປະເທດ 
ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມຂອງການເພາະ
ລ�ຽງສັດນ�້າ  

ນ�າເອົາວິທີການຂອງລະບົບນິເວດມາ
ໃຊ�ເພື່ອຄຸ�ມຄ�ອງການເຮັດການປະມົງ 
ແລະ ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ 

 

 
ປົກປ�ອງໜອງລອຍ, ເຮືອທີ່່ໃຊ�ເຄ່ືອງຈັກ, 
ນ�າເອົາເຕັກໂນໂລຊີການປະມົງມາໃຊ�, 
ພັດທະນາການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າຢູ�ໜອງ 

ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນ, ຊ່ຶງຖືກປະສົມໂດຍການລະລາຍຂອງນ�້າ
ແຂງທົ່ວທີ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະກະທົບຕ�່ທີ່ຢູ�ອາໄສ 

ການກັດເຊາະຊາຍຝັ່ງ, ນ�້າຖ�ວມດິນທາມ, ການເຈືອປົນຂອງດິນ
ກັບນ�້າເຄັມ ກະທົບທີ່ຢູ�ອາໄສ 

ດ�າເນີນການຟື້ນຟູຊາຍຝັ່ງທະເລ, 
ການສ�າງການຄຸ�ມຄອງພືດຊາຍເລນ
ຂ້ຶນໃໝ� ແລະ ການຟື້ນຟູພູເຂົາຊາຍ 
ໂດຍສຸມໃສ�/ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ

ຊຸມຊົນ 

 ນ�າເອົາການລ�ຽງປາແບບປະສົມປະສານມາ
ໃຊ� (ຕົວຢ�າງ: ກັບສັດລ�ຽງ, ພືດ) 

ເຮັດໃຫ�ແຫຼ່ງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງ

ຊາວນາ/ຊາວປະມົງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ປະຕິບັດວິທີການເພາະລ�ຽງທີ່ເໝາະ
ສົມອ່ືນໆ 

 
ຈ�າກັດສະເພາະການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ລະດັບນ�້າທະເລສູງຂ້ຶນ ເຮັດ
ໃຫ�ມີນ�້າຖ�ວມຮ�າຍແຮງເພີ້ມຂ້ຶນ ແລະ ສ່ົງຜົນໃຫ�ສູນເສຍເຂດພື້ນທີ່
ທີ່ມີໄວ�ໃຫ�ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ, ກ�່ໃຫ�ເກີດການແຜ�ກະຈາຍຂອງນ�້າ
ເຄັມເຂ້ົາໄປໃນນ�້າໃຕ�ດິນ ແລະ ສູນເສຍເຂດພື້ນທີ່ສ�າລັບພືດຊາຍ

ເລນ (mangrove)s ເພື່ອເປັນການປົກປ�ອງຈາກຄ້ືນ/ການເພີ້ມຂ້ຶນ

ກະທັນຫັນ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນກ�າເບ�ຍໄມ� ສ�າລັບເມັດພັນ
ຂອງການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ 

 

I ປັບປຸງການປ�ອງກັນດ�ານກາຍະ

ພາບ ຢູ�ໃນເຂດທີ່ມີນ�້າຖ�ວມຄ�ຽງຄູ�
ກັບການຄຸ�ມຄອງຊາຍຝັ່ງທະເລແບບ
ປະສົມປະສານ  

 

ປັບປຸງການກ�ານົດທີ່ຕ້ັງ ແລະ ອອກ
ແບບໄຮ�ສວນ 

 

ສ�າລັບເຂດຊາຍຝ່ັງທະເລ/

ເຂດທ່ີມີນ�້າເກືອ, ນ�າໃຊ�ວົງ
ຈອນໃຫ�ສັ້ນ ແລະ ລ�ຽງ
ສາຍພັນປາທ່ີທົນຕ�່ນ�້າເກືອ
ໃຫ�ໄວ 

ນ�າເອົາລະບົບແຈ�ງເຕືອນແຕ�ຫົວທີມາ
ໃຊ� ແລະ ປັບປຸງການສຶກສາ 
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ນ�້າຖ�ວມຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ພາຍຸຊັດຝັ່ງ ກະທົບວົງຈອນການ
ຜະລິດຢູໃນສະພາບແວດລ�ອມທາງທະເລ ແລະ ນ�້າຈືດ, ຊ່ຶງເປັນໄພ
ຄຸກຄາມການຮັບປະກັນດ�ານອາຫານ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ� 

ໃນຂະນະທີ່ການມີນ�້າໃຊ�ແມ�ນ
ບັນຫາໜ່ຶງ, ໃຫ�ກ�ານົດໜອງຂະ
ໜາດນ�ອຍຕາມລະດູການສ�າລັບ
ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຂດ
ມີນ�້າເຄັມໃນເວລາມີນ�້າຈືດໃຊ� 
ຍັງສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ສ�າລັບປາ
ອີກດວ�ຍ 

ຄັດເລືອກສາຍພັນທີ່ທົນ
ທານໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 

ນ�າເອົາສາຍພັນໃນວົງ
ຈອນທີ່ສ້ັນ ຢູ�ເຂດທີ່
ມີນ�້າຖ�ວມ 

ເອົາທາງເລືອກປະກັນໄພອອກ ເພື່ອ

ຫ�ດຜ�ອນການຜະລິດ (escape of 

stock) ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງ

ເສດຖະກິດ ເນ່ືອງຈາກເຫດການປ�ຽນແປງ
ດິນຟ�າອາກາດກະທັນຫັນ 

ນ�າໃຊ�ສັດລ�ຽງພື້ນເມືອງທີເ່ປັນເສດຖະກິດ 

(indigenous stocks) ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນຜົນ

ກະທົບດ�ານຊີວະພາບ 

 
ຄວາມແຫ�ງແລ�ງພາໃຫ�ການວາງໄຂຕາມທ�າມະຊາດຫ�ດລົງ, 
ປະລິມານນ�້າຈ�າກັດ, ຄຸນນະພາບນ�້າຫ�ດລົງ ລວມທັງການປ�ຽນແປງ
ຄວາມເຄັມຂອງນ�້າ  

 
ນ�າໃຊ�ອ�າງເກັບນ�້າ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາ
ການຂາດແຄນນ�້າໃນລະຍະແຫ�ງແລ�ງ 

 
ປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການນ�າໃຊ�ນ�້າ, 
ປັບປຸງການແບ�ງປັນນ�້າ 

ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມນູເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບການປະຕິບັດຕ�າງໆທ່ີລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ ແມ�ນພົບໄດ�ຢູ�ໃນຊບັພະຍາກອນອືນ່ໆທ່ີລະບຢຸູ�ໃນ
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ ຫືຼ ຖືກອະທິບາຍວ�າເປນັໜ່ຶງໃນການສຶກສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຂ.. 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: FAO, 2017b (ດັດປັບ). 

ຕາຕະລາງ 11: ໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ພົບເຫັນເລ້ືອຍໆ ແລະ ແມດທຣິກ matrix ທາງເລືອກ
ທີ່ປັບປ�ຽນໄດ� ສ�າລັບປ�າໄມ� ແລະ ວົນກະເສດ 

 

ໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຜົນກະທົບຫັຼກ
ທ່ີຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ຕ�່
ປ�າໄມ� 

ທາງເລືອກທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� 

ດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ ພັນທຸກ�າ ການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ 

ຄວ
າມ

ຖີ່ 
ແ

ລະ
 ຄ

ວາ
ມໜ

າແ
ໜ

�ນ 
ຂອ

ງໄ
ຟ

ປ�າ
 

ໄຟໄໝ�ກະທົບລະບົບນິເວດປ�າໄມ�, ລບົ
ກວນທີຢູ່�ອາໄສຂອງສດັປ�າ, ເລັ່ງການໝຸ
ນວຽນຂອງສານອາຫານ ແລະ ການຕາຍ
ຂອງຕົນ້ໄມ�ແຕ�ລະຕົນ້ 

ນ�າເອົາການປກູປ�າທົດແທນ/
ການຟ້ືນຟູປ�າມາໃຊ� ໃນເຂດທີ່
ມີຈ�ານວນຕົນ້ໄມ�ຫ�ດລົງ, ສ�ວນ
ໃຫຍ�ແມ�ນຍ�ອນໄຟປ�າ 

ສົ່ງເສີມ ຫຼ ືປູກຕົນ້ໄມ�ທີທ່ົນຕ�່
ຄວາມຮ�ອນ 

ນ�າເອົາລະບົບຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ທີດ່ີກວ�າ 
ເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ�ຄວາມ
ສາມາດໃນການຜະລດິປ�າໄມ�ຍືນຍົງ 
ແລະ ສຂຸະພາບ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນ
ຄວາມສ�ຽງທີ່ຕດິພັນກັບໄຟປ�າ, ການ
ຕັດໄມ�ທ�າລາຍປ� ແລະ ການເສືອ່ມ
ສະພາບ  

ກາ
ນລ

ະບ
າດ
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ຄວາມຄຽດດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ເຊັນ່: ຕົນ້
ພືດບາດເຈບັໃນລະດູໜາວ, ຄວາມແຫ�ງ
ແລ�ວ, ເສຍຫາຍຕ�ນ່�້າເຄັມ, ແມງໄມ�ທ�າ
ລາຍໄມ�, (vascular wilt diseases) 
ໂຣກຫ�ຽວ ແລະ ບາດຈບັຈາກສານເຄມີກ�າ
ຈັດວັດຊະພືດ ສາມາດສົງ່ຜົນໃຫ�ເກີດ
ຕົ້ນໄມ�ຕາຍ (diebacks in trees) 

 
ຄວາມບົດອັດດນິ, ການຈົກດນິເຮດັໃຫ�ຮາກ
ເສຍຫາຍ, ເສຍຫາຍຕ�ຮ່າກ ແລະ ພະຍາດ
ໃນຮາກ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ�ເກດີກ�ານໄມ�ຕາຍ 
(dieback of branches) 

ນ�າໃຊ�ກດິຈະກ�າວົນກະເສດມາ
ໃຊ� 

ປ�ອງກນັການເສື່ອມສະພາບ
ຂອງປ�າຕື່ມ ແລະ ຄຸ�ມຄອງການ
ຜະລິດໄມ�ເພ່ືອຫາປະລິມານຄາ
ບອນສະສົມໃຫ�ສືບຕ�່ຄົງທີ່ ຫຼື 
ເພ້ີມຂຶ້ນ ເມ່ືອເວລາຜ�ານໄປ, 
ດັ່ງນັນ້ຈຶ່ງຟ້ືນຟູປ�າທີເ່ສືອ່ມ
ສະພາບ  

ນ�າໃຊ�ສາຍພັນທີສ່າມາດປັບຕວົ
ໄດ�ດຂີຶ້ນກບັສະພາວະການ
ປ�ຽນແປງຕ�າງໆ 

ນ�າເອົາການຄຸ�ມຄອງສັດຕູພືດປ�າມາ
ໃຊ� 

ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດມາດຕະການອະນຸລກັ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ�າໄມ� 

 
ຕິດຕາມກວດກາສະພາວະປ�ຽນແປງ 
ແລະ ໃຫ�ມີການດັດປັບທີ່ເໝາະສົມໄວ�
ໂດຍໄວ 
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ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດການເກີດຂຶນ້
ກະທນັຫນັ, ຕົວຢ�າງ: ຄວາມແຫ�ງແລ�ງທີ່
ຮ�າຍແຮງ, ພາຍຸໄຕ�ຝຸ�ນ ແລະ ລົມແຮງ, ອາດ
ຮຸນແຮງຂຶນ້ຕື່ມໂດຍການປ�ຽນແປງຂອງ
ອຸນນະພູມ ແລະ (precipitation 

regimes) ກົດເກນຂອງຫຍາດນ�້າຝົນ, 
ການປ�ຽນແປງຂອງການມີນ�້າໃຊ� ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟປ�າ ແລະ ການ
ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ພາຍາດຕ�າງໆ
ເພ້ີມຂຶນ້ 

 

 
ສູນເສຍສາຍພັນ ແລະ ຜົນກະທບົຕ�່ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະພາບຂອງປ�າ 

ສົ່ງເສີມການຄຸ�ມຄອງ
ປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງ 
 
ນ�າເອົາກິດຈະກ�າວົນກະເສດມາໃຊ�, 
ໂດຍສະເພາະຢູ�ໃນປ�າທ່ີອ�ອນແອທ່ີ
ສຸດ ແລະຫືຼ ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີ
ສຸດ ແລະ ຊຸມຊົນປ�າໄມ� 

ເພ້ີມຈ�ານວນປະຊາກອນຂອງ
ສາຍພັນທີ່ທນົຕ�່ຄວາມຮ�ອນ ຫຼື 
ທົນຕ�່ຄວາມແຫ�ງແລ�ງໃນປ�າທີ່
ປູກໄວ� 

ຮັກສາການຜັນຜວນທາງພັນທຸ
ກ�າໃນຈ�ານວນຕົນ້ໄມ� ແລະ 
ສົ່ງເສີມການສບືຕ�່ພັນຕາມທ�າ
ມະຊາດ, ເມ່ືອເປນັໄປໄດ� 

ເຮດັໃຫ�ສາຍພັນ ແລະ ພັນ
ພືດເໝາະສົມກບັເຂດ
ປັດຈຸບນັ ແລະ ຖືກໂຄງການ 
ແລະ ສະພາບດນິຟ�າອາກາດ 

ນ�າເອົາທາງເລອືກອື່ນໆໃນການຄຸ�ມ
ຄອງປ�າໄມ� ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຈຸດອ�ອນ
ຂອງທັງປ�າໄມ� ແລະ ຊຸມຊົນປ�າໄມ� ຫືຼ 
ແກ�ໄຂຄວາມຕ�ອງການແນວພັນພືດທ່ີ
ຫ�ດລົງ 

ເຮັດໃຫ�ແຫຼ່ງຊວີິດການເປນັຢູ�ຫຼາກ
ຫຼາຍ ລວມທັງຜະລດິຕະພັນອືນ່ໆ 
ແລະ ກິດຈະກ�າສ�າງລາຍໄດ� ສ�າລັບ
ຊຸມຊນົຍາກຈນົທີອ່າໃສປ�າໄມ�ທ�າມາ
ຫາກິນ 

ປັບກ�ານົດເວລາເກບັກ�ຽວ (ຕົວຢ�າງ: 
ລະດລູ�າສດັ, ວງົຈອນການຕັດ ແລະ 
ການເກບັຜະລິດຕະພັນປ�າທີ່ບ�ແ່ມ�ນ
ໄມ�) 

ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມນູເພ້ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບການປະຕິບັດຕ�າງໆທ່ີລະບຸໄວ�ໃນຕາຕະລາງ ແມ�ນພົບໄດ�ຢູ�ໃນຊບັພະຍາກອນອືນ່ໆທ່ີ
ລະບຢຸູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ ຫືຼ ຖືກອະທິບາຍວ�າເປັນໜ່ຶງໃນການສຶກສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງຢູ�ໃນເອກະສານ

ຊ�ອນທ�າຍ ຂ.. 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: FAO, 2017b (ດັດປັບ). 
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6.3. ລາຍການສຶກສາພາກສະໜາມຕົວຢ�າງ  
ອີງໃສ�ຄ�າແນະນ�າຈາກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍໃນການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ຂ�້ແນະນ�າຈາກຜູ�

ປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແລະ ຂ�ມ້ນູອ�າງອີງກ�ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ທັນກັບດິນຟ�າອາກາດ, ຂ�າງລຸ�ມນ້ີແມ�ນລາຍການສຶກສາ

ພາກສະໜາມທີ່ໃຊ�ເວລາຍາວນານເປັນສອງສາມລະດູການ ທີ່ອາດໄດ�ຮັບການທົດລອງໃນ - ນອກຈາກຫົວຂ�້ທີ່ລະບຸໂດຍ

ຊາວນາໃນການປະເມີນຄວາມອ�ອນແອພ້ືນຖານ (ພາກຝຶກຫັດ 1-5). ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ອາດ

ຄຸ�ນເຄີຍກັບການສຶກສາພາກສະໜາມຈ�ານວນໜ່ຶງແລ�ວ. ຈຸດປະສົງຂອງການລວມເອົາການສຶກສາດ່ັງກ�າວເຂ້ົາໃນບົດແນະນ�າ
ສະບັບນ້ີ ແມ�ນເພ່ືອເສີມແນວຄວາມຄິດຫຼັກທີ່ຢູ�ເບ້ືອງຫຼັງຫຼາຍທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ ຊ່ຶງແມ�ນ - ເພ່ືອຊ�ວຍຊາວນານ�າໃຊ�

ພະລັງທ�າມະຊາດ - ຕົວຢ�າງ: ລັກສະນະຂອງຊະນິດພັນຕ�າງໆ (ພືດ, ສັດລ�ຽງ, ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ

ຕ້ົນໄມ�) ແລະ ຂະບວນການທາງຊີວະພາບ ແລະ ກາຍະພາບໃນການດ�າເນີນການປັບຕົວກັບໄພຄຸກຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່
ສັງເກດ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ�.  

ການສຶກສາພາກສະໜາມທີ່ລົງໄວ�ໃນລາຍການນ້ີ ມີເຈດຈ�ານົງເພ່ືອໃຊ�ເປັນຕົວຢ�າງ ແລະ ລວມເອົາສອງສາມສະຖານະການທີ່
ເປັນໄປໄດ� ແລະ ອາດຕ�ອງໄດ�ຮັບການດັດປັບ ເພ່ືອໃຫ�ເໝາະສົມກບັສະພາບທີ່ຕ້ັງສະເພາະ. ການຂຽນເປັນເນ້ືອຫາຄົບຖ�ວນ
ສົມບູນຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ ແມ�ນບັນຈຸຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຂ. ການປະຕິບັດອ່ືນໆເພ່ືອປັບຕົວ ອາດໄດ�ຮັບ
ການປະເມີນຈາກເອກະສານອ�າງອີງຢູ�ໃນລາຍການຂອງ Technical Background Resources ໃນເອກະສານຊ�ອນ

ທ�າຍ ງ. ຖ�າມ,ີ ໄດ�ໃຫ�ກ�ລະນີສຶກສາກ�ຽວກັບປະສົບການຂອງ FFS ຊ່ຶງໃຊ�ເອກະສານປະກອບຜົນຂອງການນ�າໃຊ�ທາງເລືອກ

ໃນການປັບຕົວ ຜ�ານການສຶກສາພາກສະໜາມ. 

ການຈົດບັນທຶກ, ການເກບັບັນທຶກໄວ� 

ເນ່ືອງຈາກເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງການກະກຽມຂອງທ�ານ ສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມທັງໝົດ, ທ�ານຈະຕ�ອງຕິດຕ້ັງ ແລະ 

ເລ້ີມນ�າໃຊ�ປ້ຶມບັນທຶກການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ (ຫຼື ປ້ຶມບັນທຶກປະຈ�າວັນຂອງ FFS). ນ້ີເປັນສ່ິງຈ�າເປັນ. ເລ້ີມຕ້ົນ

ດ�ວຍການໃຫ�ໜ່ຶງໃນຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ສ�າງຮູບແຕ�ມແຕ�ລະແປງຜັກ, ບັນທຶກຕ�າແໜ�ງຂອງການຮັກສາແຕ�ລະຢ�າງ. ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າ

ໄດ�ລວມຈຸດອ�າງອີງ, ຫຼື ເຄ່ືອງໝາຍຊ້ີບອກ, ຢູ�ໃນຮູບແຕ�ມ ເພ່ືອຊ�ວຍຫາທີ່ຕ້ັງຮູບພາບ, ເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງ ຫຼື ຕ້ົນໄມ�ໃຫຍ�. ໃນ

ກ�ລະນີປ�າຍແປງຜັກເສຍ ຫຼື ເປເພ�, ການມີຮູບແຕ�ມເພ້ີມໃນປ້ຶມບັນທຶກຂອງທ�ານ ຈະຮັບປະກັນວ�າທ�ານສາມາດສືບຕ�່

ຕິດຕາມການສຶກສາພາກສະໜາມຕະຫຼອດໝົດລະດູການ.  

ທ�ານຈະຕ�ອງການເກັບບັນທກຶທີຖ່ືກຕ�ອງ, ຄົບຖ�ວນໄວ�ສ�າລັບໃນໄລຍະການສຶກສາພາກສະໜາມ. ສ�າລັບທຸກໆການສຶກສາ

ພາກສະໜາມ ທ�ານຈະຕ�ອງການບັນທຶກການປະຕິບັດໃນການຄຸ�ມຄອງທັງໝົດທີ່ຖືກນ�າໃຊ�, ລວມມີວັນທີ, ການອະທບິາຍ

ກ�ຽວກັບສ່ິງທີ່ໄດ�ເຮັດແລ�ວ, ວັດສະດຸທີ່ຖກືນ�າໃຊ� ແລະ ໃຊ�ເວລາດົນປານໃດຈ່ຶງສ�າເລັດໜ�າວຽກ. ທ�ານຈະນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນ

ດ່ັງກ�າວນ້ີ ໃນການຄິດໄລ�ຜົນປະໂຫຍດ-ທຶນຂອງແຕ�ລະທາງເລືອກໃນປັບຕົວ. (ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ 

FFS ແມ�ນຄຸ�ນເຄີຍ ແລະ ໄດ�ເຮັດພາກຝຶກຫັດນ້ີຢູ�ໃນ FFS ທີ່ພວກເຂົາໄດ�ເຮັດຜ�ານມາ ແລະ ຢູ�ໃນຫຼັກສູດ ToT). 

ນອກຈາກນ້ັນຍັງລວມທັງການສັງເກດການອ່ືນໆ, ເຊ່ັນ: ຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ການສຶກສາພາກສະໜາມ, ຕົວຢ�າງ: ສັດຕູພືດ ຫຼື 

ບັນຫາພະຍາດຕ�າງໆ. ມັນຈະເປັນສ່ິງຈ�າເປັນທີ່ທ�ານບັນທຶກສະຖານະການອາກາດປ�ຽນແປງທີ່ສ�າຄັນຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມເຫຼົາ່ນ້ີ ແມ�ນເພ່ືອທົດສອບການປະຕິບັດໃໝ� ສ�າລັບການປັບຕົວຂອງພວກເຂົາກັບຄວາມກົດດັນ

ສະເພາະຂອງອາກາດ - ຄວາມຮ�ອນ, ຂາດຄວາມຊ້ືນ, ລະດູການທີ່ສ້ັນລົງ/ຍາວນານຂ້ຶນ ແລະ ອ່ືນໆ. ການມີບັນທຶກທຸກຢ�າງ
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ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນໄລຍະລະດູການດ່ັງກ�າວທີ່ຄົບຖ�ວນສົມບູນ ແລະ ຖກືຕ�ອງນ້ັນ ຈະເປັນສ່ິງສ�າຄັນໃນການທົບທວນ ແລະ ຊ້ີແຈງ
ຜົນໃນຕອນທ�າຍຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນອາກາດທ�ອງຖິ່ນ). 

ຕາຕະລາງ 12: ລາຍການສຶກສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງ 

 
ລະບົບການກະເສດ/ ທາງເລືອກທ່ີປັບປ�ຽນໄດ�  ຫົວຂ�້ ວັດຖຸຸປະສົງ 

1 ສັດລ�ຽງ, ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມອ�ອນແອຕ�່ຄວາມ
ຄຽດຈາກຄວາມຮ�ອນ ທ່ີເກີດຈາກທ່ີຢູ�
ອາໄສຂອງສັດລ�ຽງ 

ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບອິດທິພົນຂອງທ່ີຢູ�ອາໄສຕ�່
ການຜະລິດນ�້ານົມ 

2 ການເພາະລ�ຽງສັດນ�າ້, ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດ
ລ�ອມ 

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຄຽດຈາກ
ຄວາມຮ�ອນຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ແລະ ແນວພັນປາ 

ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບຜົນກະທົບຂອງຄວາມຄຽດ
ຈາກຄວາມຮ�ອນຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແນວພັນ
ປາ 

3 ພືດ, ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ ຄວາມຄຽດຈາກຄວາມຊ້ືນໃນໄລຍະ
ລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ 

ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບປະໂຫຍດຂອງການນ�າໃຊ�
ຫຍ�າຝາງໃບໄມ�ໃນຈ�ານວນທ່ີຕ�າງກັນ, ແລະ ຊະນິດ
ຂອງຫຍ�າຝາງໃບໄມ�ຕ�າງກນັ, ຊ່ຶງເປັນວິທີໜ່ຶງໃນການ
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຝົນແລ�ງໃນໄລຍະລະດູປູກ
ພືດ 

4 ສັດລ�ຽງ, ແຫ່ຼງພັນທຸກ�າຂອງສັດ ພັນທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� - ການສົມທຽບ
ແນວພັນຂອງອາຫານສັດກິນຫຍ�າ
ຕ�າງກັນ 

ລະບຸພັນທ່ີທົນທານ ຫືຼ ຮັບມືໄດ�ດີກວ�າກັບລັກສະນະ 
ແລະ ຄວາມຄຽດຂອງດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ  

5 ພືດ, ແຫ່ຼງພັນທຸກ�າຂອງພືດ ພັນທ່ີປັບປ�ຽນໄດ� - ອຸນນະພູມ 
ແລະ ຄວາມຊ້ືນ ສ�າງຄວາມຄຽດ
ໃຫ�ພັນທ່ີທົນທານ ແລະ ທ່ີກ�າລັງ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ 

ລະບຸພັນໃຫມ�ທ່ີທົນ ຫືຼ ຮັບມືໄດ�ດີກວ�າກັບ
ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຄຽດຂອງດິນຟ�າອາກາດ
ປ�ຽນແປງ 

6  ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບໃນນ�້າ-ປາ            
ແລະ ພືດ, ການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມ
ຄອງອ່ືນໆ 

ສົມທຽບແນວພັນ ແລະ ປະໂຫຍດຈາກ
ເຂ້ົາຢ�າງດຽວ ແລະ ປະສານ - ລະບົບ
ການຜະລິດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະ
ພາບໃນນ�້າເຂ້ົາ ເຂ້ົາ-ປາແບບປະສົມ 

ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບແນວພັນ ແລະ ປະໂຫຍດ
ຈາກເຂ້ົາຢ�າງດຽວ ແລະ ປະສານ - ລະບົບການ
ຜະລິດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບໃນນ�້າເຂ້ົາ 
ເຂ້ົາ-ປາແບບປະສົມ, ເຊ່ິງເປັນວິທີໜ່ຶງໃນຫ�ດຜ�ອນ
ຜົນກະມົບຂອງຄວາມຜັນຜວນຂອງດິນຟ�າອາກາດ 

ກ�ລະນີສຶກສາ: ການປະຕິບັດແບບປະຢັດ ແລະ 
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງຊີວະພາບໃນນ�້າ ເຂ້ົາ-ປາ ແບບປະສົມປະສານ 
ແມ�ນເພ້ີມລາຍໄດ�ລວມທ່ີ 210–550%, ຫວຽດນາມ 

7 ພືດ, ການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ ຮັບມືກັບການເລ້ີມຕ້ົນປູກພືດ
ທ່ີບ�່ແນ�ນອນເພ້ີມຂ້ຶນ ໂດຍມີ 

a) ການງອກເມັດພັນ/ແຊ�ເມັດພັນໃນສານ
ລະລາຍ; ແລະ 

b) ການເຮັດໃຫ�ເມັດພັນແຫ�ງ 

) ທົດສອບປະສິດທິຜົນຂອງການແຊ�ເມັດພັນໃນສານ
ລະລາຍ ເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ພືດສ�າງຕົນເອງໄດ�ຢ�າງ
ວ�ອງໄວ ເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມລ�າຊ�າໃນການເລ້ີມ
ລະດູປູກພືດ 

) ກ�ານົດຄວາມເລິກໃນການປູກໃຫ�ດີທ່ີສຸດສ�າລັບ
ການເຮັດໃຫ�ເມັດພັນແຫ�ງ ເພ່ືອຮັບມືກັບຄວາມບ�່
ແນ�ນອນຂອງການປູກພືດ ເມ່ືອເລ້ີມລະດູຝົນ 

8 ສັດລ�ຽງ ແລະ ປ�າໄມ�, ການ
ປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ 

ຜົນກະທົບຂອງລະບົບ (silvopastoral 
)ຕ�່ແນວພັນ, ລາຍໄດ� ແລະ ຄວາມທົນ
ທານກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າ
ອາກາດ 

ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບປະໂຫຍດຂອງການນ�າໃຊ�
ການປະຕິບັດແບບ (silvopastoral) ໃນການ
ຜະລິດນ�້ານົມ ແລະ ລາຍໄດ�, ແລະ ສ່ົງເສີມການ
ປະຕິບັດທ່ີເຮັດໃຫ�ເກີດຄວາມທົນທານຕ�່ການປ�ຽນແປງ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ 

ກ�ລະນີສຶກສາ: ການພັດທະນາຟາມງົວຄວາຍທ່ີທັນຕ�່
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ຢູ�ໃນພາກກາງຂອງນິກາຣາກົວ 
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9  ປ�າໄມ�, ການປະຕິບັດດ�ານການ
ຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ 

ສົມທຽບປະໂຫຍດລະຫວ�າງວິ
ສາຫະກິດປ�າໄມ�ພ້ືນເມືອງ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຟາມປ�າໄມ� 

ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດ ແລະ ວິສາຫະ
ກິດປ�າໄມ�ສັງຄົມ (ຕົວຢ�າງ: ກ�າເບ�ຍຕ້ົນໄມ�, ລະບົບ
ການປຸກພືດຮ�ວມ ແລະ ກິດຈະກ�າສ�າງລາຍໄດ�, 
ທະນາຄານອາຫານສັດ, ປ�າທ່ີປູກຂ້ຶນເພ່ືອນ�າໄມ�ມາໃຊ�
ປະໂຫຍດ, ສວນໝາກໄມ�, ການປູກພືດເປັນອາຫານ
ໂດຍມີເຕັກນິກທ່ີໄດ�ຮັບການປັບປຸງ) ຕ�່ຜະລິດຕະພາບ 
ແລະ ລາຍໄດ�ເພ້ີມຂ້ຶນ, ແລະ ສ່ົງເສີມການປະຕິບັດ
ຕ�າງໆທ່ີເຮັດໃຫ�ເກີດຄວາມທົນທານຕ�່ການປ�ຽນແປງ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດ  

ກ�ລະນີສຶກສາ: ໂຄງການປ�າໄມ�ສັງຄົມທ່ີເຂ້ັມແຂງ 
(ISFP) ຢູ�ໃນເຄນຢ�າ 

ໝາຍເຫດ: ການສຶກສາພາກສະໜາມຄ້ັງທີຫ�າຢູ�ໃນລາຍການ (ພັນທີ່ປັບປ�ຽນໄດ� - ອຸນນະພູມ ແລະ 
ຄວາມຊ້ືນ ສ�າງຄວາມຄຽດໃຫ�ພັນທີ່ທົນທານ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ) ເຂ້ົາໄດ�ກັບຕົວຢ�າງໃນບົດຝຶກຫັດ 
5 (ຕາຕະລາງ 6) ຊ່ຶງແກ�ໄຂບັນຫາຝົນແລ�ງໃນລະຫວ�າງໄລຍະຈະເລີນພັນ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ປັບປ�ຽນໄດ� 
ຊ່ຶງໄດ�ຖືກຄັດເລືອກນ້ັນ ຕົກຢູ�ພາຍໃຕ�ໝວດພັນທຸກ�າ. ສ່ິງນ້ີສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າບົດຝຶກຫັດການປະເມີນ 
ພາໃຫ�ມີການລະບຸທາງເລືອກທີ່ປັບປ�ຽນໄດ�ແນວໃດ ເພ່ືອທົດສອບໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ. 

 

6.4. ລາຍການຫົວຂ�້ພິເສດຕົວຢ�າງ 
ໝວດນ້ີ ນ�າສະເໜີລາຍການຕົວຢ�າງຂອງຫົວຂ�້ພິເສດໃໝ� ຊ່ຶງຖືກອອກແບບມາສະເພາະສ�າລັບບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ ວ�າດ�ວຍ

ການນ�າເອົາການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນ FFS. ຫົວຂ�້ພິເສດອ່ືນໆ ອາດຄຸ�ນເຄີຍແລ�ວ ແລະ ອາດຈະ

ຖືກນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນ FFS ໃນອາດີດ - ແຕ�ກ�າລັງໄດ�ຮັບການເຂ້ົາມາເບ່ິງໃໝ�ຢູ�ນ້ີ ພ�ອມກັບ “climate change lens”. 

ເນ່ືອງຈາກອາດຈະມີຫົວຂ�້ອ່ືນ ທີລ່ວມໄວ�ຢູ�ໃນ FFS, ແຕ�ລະຫົວຂ�້ມີເນ້ືອໃນຂອງມັນເອງສ�າລັບຫຼັກສູດດ່ັງກ�າວ, ບ�່ໄດ�

ພະຍາຍາມທີ່ຈະລວມເນ້ືອຫາຂ�້ມນູເພ້ີມເຕີມຢູ�ໃນບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ແຜນທີ່ຈະລວມເອົາບາງຫົວຂ�້

ພິເສດ, ເຊ່ັນ: ຫົວຂ�້ຈ�ານວນໜ່ຶງແມ�ນຖືກລວມໄວ�ຢູ�ນ້ີ. ຫົວຂ�້ພິເສດອ່ືນໆ ກ�່ຍັງສາມາດຖກືຄັດເລືອກ ອີງໃສ�ການຮ�ອງຂ�ຂອງ

ຊາວນາ ຫຼື ຮັບມກືັບບັນຫາທີ່ເກດີຂ້ຶນໃນທົ່ງໄຮ�ນາທີ່ຕ�ອງໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂຢູ�ໃນໜ່ຶງໃນການປະຊຸມຂອງ FFS. ບ�່ວ�າການ

ສຶກສາພາກສະໜາມຈະລວມຢູ� FFS ຫຼືບ�່ກ�່ຕາມ, ຂ�ແນະນ�າໃຫ�ລວມຫົວຂ�້ພິເສດວ�າດ�ວຍການເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກບັດິນຟ�າ

ອາກາດໂດຍເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງກິດຈະກ�າ FFS. ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແມ�ນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງລັກສະນະຂອງ

ດິນຟ�າອາກາດ. ການທີ່ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ສົມທຽບສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບດິນຟ�າອາກາດ, ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຕ�າງກັນຢູ�ໃນ

ການສຶກສາພາກສະໜາມ ຮັບມກືບັຄວາມກົດດັນສະເພາະຂອງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດນ້ັນ ຈະເປັນສ່ິງຈ�າເປັນໃນການປະເມີນ
ວ�າການປະຕິບັດທີ່ຕ�າງກັນໃຫ�ວິທແີກ�ໄຂບັນຫາເພ່ືອປັບຕົວແກ�ຊາວນາຫຼືບ�່. ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດເພ່ືອບັນທຶກ ແລະ ປະ
ເມີນການປ�ຽນແປງລັກສະນະຂອງດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນ ຈະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບຊາວນາຢ�າງຍາວນານ

ພາຍຫຼັງ FFS ໄດ�ສ�າເລັດເນ່ືອງຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຈະຍັງສືບຕ� ່ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ

ອາກາດແມ�ນຮຸນແຮງຂ້ຶນ. 

ຖ�າມ,ີ ກ�ລະນີສຶກສາໄດ�ລວມເຂ້ົາເພ່ືອໃຫ�ຕົວຢ�າງຕ�າງໆວ�າຫົວຂ�້ພິເສດໄດ�ຮັບການແນະນ�າ ຫຼື ກ�າລັງຖກືນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນ FFS. 

ການຂຽນເປັນເນ້ືອຫາຄົບຖ�ວນສົມບູນກ�ຽວກັບຫົວຂ�ພິ້ເສດ ແມ�ນມີຢູ�ໃນເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ. 
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ຕາຕະລາງ 13: ລາຍການຫວົຂ�້ພິເສດແບບຢ�າງ 

 ຫົວຂ�້ ວັດຖຸປະສົງ 

1 ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖ່ິນໃນປັດຈຸບັນ 

1a ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງວັດຝົນ ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດຝົນໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ເກັບກ�າ ແລະ ບັນທຶກຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ  

1b ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງວັດແທກອຸນນະພູມສູງສຸດ/ຕ�່າ
ສຸດ 

ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນນະພູມສູງສດຸ/ຕ�່າສຸດໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ເກັບກ�າ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນ
ກ�ຽວກັບອຸນນະພູມ 

1c ການວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ 
ອຸນນະພູມ 

ວັດແທກ ແລະ ບັນທຶກຂ�້ມູນກ�ຽວກັບເຄື່ອງວັດຝົນ ແລະ ເຄືອ່ງວັດແທກອຸນນະພູມໃຫ�ຖືກຕ�ອງ 

 ກ�ລະນີສຶກສາ: ການປະຊຸມພາກສະໜາມດ�ານວິທະຍາສາດຢູ�ອິນໂດເນເຊຍ 

2 ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດ ຕັດສິນໃຈ ແລະ ກ�ານດົຍຸດທະສາດທີ່ປັບປ�ຽນໄດ� ອີງໃສ�ການພະຍາກອນສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່
ຄາດໄວ�  

 ກ�ລະນີສຶກສາ: ການປະຊຸມພາກສະໜາມດ�ານວິທະຍາສາດຢູ�ອິນໂດເນເຊຍ: ເຜີຍແຜ�ເຫດການຈ�າລອງຂອງສະພາບດິນຟ�າອາກາດຕາມລະດູການ 

 ກ�ລະນີສຶກສາ: “Katalysis” ໄດ�ຊ�ວຍຜູ�ຈົບຫັຼກສູດຂອງ FFS ໃນ Andes ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດແນວໃດ 

3 ປະໂຫຍດຈາກການປູກຕ້ົນໄມ�ນອກປ�າ ເຮັດໃຫ�ຜູ�ເຂົາ້ຮ�ວມຄຸ�ນເຄີຍກັບລະບົບນິເວດວົນກະເສດ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ ການບ�ລິການ ແລະ 
ໜ�າທີຕ�າງໆທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍຕົ້ນໄມ� ທີ່ຖກືລວມເຂົ້າໃນລະບົບການກະເສດ 

4  ຜົນກະທົບຂອງໄພຄຸກຄາມຂອງເຫດການ ປ�ຽນແປງ
ດິນຟ�າອາກາດກະທັນຫັນ 

ສັງເກດຄວາມແຕກຕ�າງໃນໂອກາດສ�ຽງໄພ ແລະ ຄວາມອ�ອນແອຂອງລະບົບການກະເສດ, ອີງໃສ�
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈງັວະເວລາຂອງລະບົບດັງ່ກ�າວ, ເພື່ອຕ�່ເຫດການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດກະທັນຫນັ
ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ FFS. 

5 ອົງຄວາມຮູ�ຂອງຊຸມຊົນທ�ອງຖ່ິນກ�ຽວກັບນັກ
ພະຍາກອນເຫດການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

ປຶກສາກ�ຽວກັບຕົວຢ�າງຂອງການພະຍາກອນອາກາດແບບດັ່ງເດມີ ແລະ ສ�າຫຼວດວ�າການ
ພະຍາກອນອາກາດແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ແບບວິທະຍາສາດ ສາມາດປະສົມປະສານກັນໄດ�ແນວໃດ 
ແລະ ປະໂຫຍດຈາກການລວມລະບົບເຫຼົ່ານີ ້

6 ການເຜີຍແຜ� ແລະ ປບັຕົວໄປພ�ອມກັນ ສ�າງແຜນຮຽນຮູ�ຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອເຜຍີແຜ� ແລະ ສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກຊຸມຊົນ ໃນການໄດ�ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກ�າຕ�າງໆທີ່ປະຕິບດັຢູ�ໃນ FFS 

7 ການທົດສອບການງອກຂອງເມັດພັນ ທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີຖ່ືກນ�າໃຊ�ໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ທັກສະ 
ເພື່ອກ�ານົດສ�ວນຮ�ອຍຂອງເມັດພັນຂອງຊາວນາທີ່ອາດງອກ ແລະ ວິທີປັບປຸງແກ�ໄຂ 

8 ການປົກຄຸມພື້ນດິນ ແລະ ຫຍ�າຟາງໃບໄມ� 

8a ໃຫ�ມີການປົກຄຸມໄດ�ສູງສຸດ ເພືອ່ຫ�ດຜ�ອນນ�າ
ທີ່ບ�່ຊຶມລົງຢູ�ເຂດປູກຝັງ ແລະ ການເຊາະ
ເຈື່ອນ 

ສາທິດການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ ທີເ່ກີດຂຶ້ນຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະ ບົດບາດສ�າຄນັຂອງການປົກ
ຄຸມດິນໃນການຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍດິນ 

8b ໃຫ�ມີການປົກຄຸມດິນໄດ�ສູງສຸດ ເພື່ອ
ຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍຄວາມຊືນ້ຂອງດິນ 

ຮູ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງເສດເຫຼືອຂອງພດື ແລະ ຫຍ�າຟາງໃບໄມ� ໃນການເຮັດໃຫ�ການສນູເສຍນ�້າຂອງ
ດິນໜ�ອຍລົງຜ�ານການລະເຫີຍ 

8c ປະໂຫຍດຂອງໂຄງສ�າງດິນທ່ີຖືກສ່ົງເສີມດ�ວຍ
ການນ�າໃຊ�ຫຍ�າງຟາງໃບໄມ� 

ຊ�ວຍໃຫ�ຊາວນາເຫັນຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງດິນດີ - ຊ່ຶງເປັນບ�ອນທ່ີອະນຸພາກຂອງດິນຖືກເກາະຕິດນ�າ
ກັນ (ຕົວຢ�າງ: ດິນມີໂຄງສ�າງ) ຊ້ີໃຫ�ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງຫຼາຍຊ�ອງອາກາດຊ່ຶງສາມາດຍຶດຕິດເອົານ�້າ 
- ແລະ ດິນບ�່ດີ 
– ດິນທີ່ໄດ�ສູນເສຍໂຄງສ�າງຂອງພວກມັນ, ໂດຍທີ່ເກາະຕິດອະນຸພາກຂອງດິນນ�າກັນໄດ�ໜ�ອຍ

, ແລະ ບາງບ�ອນທີ່ນ�້າສາມາດຖືກເກັບກັກໄດ� 
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7. ການຮັບມືເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນ
ກະທົບ ແລະ ການປະຕິບັດໃນ
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

ກ�ອນໜ�ານ້ີໃນບົດຄ�າແນະນ�າສະບັບນ້ີ (ໝວດ 3, ພ້ືນຖານຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ), ກະສິກ�າໄດ�ຖືກລະບຸເປັນ

ສາເຫດກ�່ໃຫ�ເກີດການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ຜ�ານການປ�ອຍຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ, ມີເທນ ແລະ ໄນຕັຼສ� ອ�ອກຊາຍ ເຂ້ົາ

ໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ໂດຍຖືກເນ້ັນໜັກວ�າກິດຈະກ�າດ�ານກະສິກ�າ ແລະ ລະບົບອາຫານໂລກ ແມ�ນຮັບຜິດຊອບປະມານໜ່ຶງ

ສ�ວນສາມຂອງການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກທັງໝົດ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ. ກົງກັນຂ�າມ, ດ�ວຍການດ�າເນີນ

ການປະຕິບັດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ - ຊ່ຶງຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍຕ�າງໆ ແລະ ສ່ົງເສີມການກກັເກັບ (ເບ່ິງຫ�ອງຄ�າສັບສ�າຄັນ) - 

ຊາວນາມີຄວາມເປັນໄປໄດ�ໃນການປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການຫ�ດຜ�ອນ GHGs ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ການປະຕິບັດ

ດ່ັງກ�າວແມ�ນສ�າຄັນ. ຊາວນາ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ສາມາດເຮັດຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ�າງເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອຂອງພວກເຂົາ
ຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 

ຄ�າສັບສ�າຄັນສ�າລັບການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 

ການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແມ�ນການລົງມືປະຕິບັດໃດໜ່ຶງຂອງມະນຸດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍ, ຫຼື ກ�າຈັດ ແກສ�ເຮືອນ

ກະຈົກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ, ໃນຂະແໜງກະສິກ�າ ແກສ�ຫຼັກແມ�ນຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍ, ມີເທນ ແລະ ໄນຕັຼສ� ອ�ອກຊາຍ. 

ການປ�ອຍທັງສາມແກສ� ສາມາດຫ�ດຜ�ອນໄດ�ໂດຍການປ�ຽນການປຕິບັດຕ�າງໆ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີ, ແຕ�ມີພຽງ CO2 ເທົ່ານ້ັນທີ່

ສາມາດກ�າຈັດອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດພາຍຫຼັງມັນຖກືປ�ອຍອອກ.   

ການປ�ອຍອອກ ໝາຍເຖິງການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກເຂ້ົາໄປໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ຂ້ຶນກັບແກສ�ເຮືອນກະຈົກສະເພາະ, 

ພວກມັນທັງຖກືສ�າງຂ້ຶນ ແລະ ປ�ອຍອອກຈາກແຫຼ່ງໃດໜ່ຶງຜ�ານຂະບວນການທາງດ�ານຊີວະພາບ ຫຼື ອຸດສາຫະກ�າ (ຕົວຢ�າງ: 
ການປ�ອຍມີເທນອອກຈາກການຜະລິດເຂ້ົາ ຫຼື ການຜະລິດຝຸ�ນເຄມ)ີ, ຫຼື ແກສ�ເຮືອນກະຈົກຖກືປ�ອຍອອກຜ�ານການປ�ຽນ

ສະພາບຂອງຫິນອັກຄະນີ (stock), ຈາກທາດແຂງກາຍເປັນແກສ�, ເຊ່ັນ: ການປ�ອຍຄາບອນທີ່ກັກເກັບຢູ�ໃນຕ້ົນໄມ� ຜ�ານ

ການບຸກເບີກ ແລະ ຈູດເຜົາປ�າ, ຫຼື ມີເທນທີ່ຖກືປ�ອຍອອກຈາກການລະລາຍຂອງຊ້ັນດິນເຍືອກແຂງຄົງຕົວ, ການສະສົມ

ເປັນນ�້າແຂງ (frozen deposits) ຢູ�ໃນອາກຕິກ, ຈາກການປູກເຂ້ົາສານ.  

ການກັກເກັບ ແມ�ນຂະບວນການກ�າຈັດ CO2 ອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ ແລະ ການກກັເກັບຂອງມັນຢູ�ໃນອ�າງເກັບນ�້າອ່ືນ, 

ເຊ່ັນ: ເນ້ືອເຍ້ືອຂອງພືດ ແລະ ສຸດທ�າຍແມ�ນດິນ. ການກັກເກັບຍັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທີ່ CO2 ຖືກດູດເຂ້ົາໄປໃນມະຫາສະໝຸ

ດ, ແລະ ຜ�ານເຕັກໂນໂລຊີໃໝ�ທີສ່�າງຂ້ຶນໂດຍມະນຸດ ຊ່ຶງກ�າລັງໄດ�ຮັບການພັດທະນາເພ່ືອຊ�ວຍກ�າຈັດ CO2 ອອກຈາກຊ້ັນ

ບັນຍາກາດ.   
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ກ�ລະນີສກຶສາ  

ຊາວນາໃນໂຄງການ SRI-LMB ລອງດ�າເນນີການປະຕິບັດຕ�າງໆທີ່ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ມີ

ເທນ 

ໃນປີ 2013, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາຊຽນ (AIT) ໄດ�ຮ�ວມມືກບັ FAO ແລະ ແຜນງານ IPM ແຫ�ງຊາດ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດການເສີມການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການທີ່ໃຫ�ທຶນໂດຍ EU ໃນຫົວຂ�້  “ການຊ�ວຍໃຫ�ຍືນຍົງ ແລະ ການເພ້ີມແຮງ

ກະຕຸ�ນໃຫ�ນະວັດຕະກ�າ ແລະ ການຮຽນຮູ�ທົ່ວລະບົບການເພ້ີມຜົນຜະລິດເຂ້ົາ (SRI) ຢູ�ໃນລຸ�ມແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມ 

(Lower Mekong River Basin)”. ໂຄງການດ່ັງກ�າວ - ທີ່ສຸມໃສ�ການຄ້ົນຄວ�າວິໄຈຢ�າງເຂ້ັມແຂງ - ພະຍາຍາມກະຕຸ�ນ

ນະວັດຕະກ�າທ�ອງຖິ່ນ ໂດຍນ�າໃຊ�ການປະຕິບັດ SRI ແລະ ວິທກີານຂອງ FFS ຊ່ຶງລວມມີຊາວນາລາຍຍ�ອຍຢູ�ໃນເຂດການ

ກະເສດນ�້າຝົນຂອງ 4 ປະເທດ LMB (ກ�າປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) 

ເພ່ືອປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການການທົນທານທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງໃນລັກສະນາຂອງການປັບຕົວກັບການ

ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ໂຄງການດ່ັງກ�າວໄດ�ໃຫ�ຊາວນາມີສ�ວນຮ�ວມໃນການຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບເຕັກນິກ SRI ທີ່ຕ�ອງການນ�າ

ໃຊ�ນ�້າ, ເມັດພືດ, ໜ�ອຍລົງ, ຝຸ�ນຄອກ ແລະ ແຮງງານໜ�ອຍລົງ ແລະ ທົດລອງກັບເຕັກໂນໂລຊີສະເພາະທີ່ຕ້ັງ ເພ່ືອເພ້ີມແນວ

ພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເພ່ືອສ�າຫຼວດໂອກາດໃນຕະຫຼາດທີດີ່ຂ້ຶນ.  

ໂຄງການໄດ�ນ�າເອົາຊາວນາຫຼາຍກວ�າ 15,000 ຄົນມາຮ�ວມກັນ (ແມ�ຍິງຫຼາຍກວ�າ 50 ສ�ວນຮ�ອຍ) ຈາກສ່ີປະເທດໃນກິດຈະ
ກ�າການຮຽນຮູ� ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ວິທກີານຂອງ FFS ແລະ ການສຶກສາພາກສະໜາມທີ່ນ�າພາໂດຍຊາວນາ. ທັງໝົດມາພ�ອມກັນ, ກຸ�ມ

ຊາວນາ ໄດ�ເຮັດ 1,500 ການທດົລອງທັງໝົດ/ການສຶກສາພາກສະໜາມ ຕະຫຼອດໄລຍະສ່ີປີ (2014–17). ການສຶກສາເຫຼົ່າ
ນ້ີ ໄດ�ສ�າຫຼວດແຕ�ລະການປະຕິບັດ SRI ຢ�າງລະອຽດ (ໄລຍະຫ�າງໃນການປູກ, ຊົນລະປະທານເປັນໄລຍະໆ ແລະ ອ່ືນໆ) 

ເຊ່ັນດຽວກັບການນ�າໃຊ�ການປະສົມປະສານຂອງການປະຕິບັດ SRI. ຜົນລວມກັນຂອງໂຄງການດ່ັງກ�າວໃນຂ້ັນພາກພ້ືນ 

ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າການປະຕິບັດ SRI ຊ�ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງຊາວນາ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມໂດຍຜ�ານ: 

• ແນວພັນເຂ້ົາໂດຍສະເລ�ຍເພ້ີມຂ້ຶນ 52 ສ�ວນຮ�ອຍ ແລະ ຜົນຕອບແທນສຸດທິດ�ານເສດຖະກິດ 70 ສ�ວນຮ�ອຍ; 

• ຜະລິດຕະພາບດ�ານແຮງງານເພ້ີມຂ້ຶນ 64 ສ�ວນຮ�ອຍ, ຜະລິດຕະພາບດ�ານນ�້າ 59 ສ�ວນຮ�ອຍ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນ

ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນ 75 ສ�ວນຮ�ອຍ; 

• ການປ�ອນພະລັງງານເຂ້ົາທັງໝົດຫ�ດລົງ ສ�າລັບການດ�າເນີນງານດ�ານການກະເສດ 34 ສ�ວນຮ�ອຍ, ພ�ອມກັບການ

ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກສຸດທິຕ�່ເຮັກຕາ, 14 ສ�ວນຮ�ອຍຕາມລ�າດັບ ເຊ່ິງມີການຜະລິດເຂ້ົາແບບ

ຊົນລະປະທານ, ແລະ 17 ສ�ວນຮ�ອຍໃນການປູກພືດກະເສດຝົນ ທີ່ເກີດຂ້ຶນໂດຍການປະຕິບັດຕ�າງໆເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ�

ຊົນລະປະທານເປັນໄລຍະໆ, ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນຄອກ, ການໃສ�ຝຸ�ນຢູເລຍ ແລະ ສານເຄມຫີ�ດລົງ (ຕົວຢ�າງ: ສານກ�າຈັດ

ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດ). 

ນັກຄ້ົນຄວ�າວິໄຈ ໄດ�ຄິດໄລ�ການຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ ແລະ ບ�່ແມ�ນກິດຈະກ�າໜ່ຶງຂອງຊາວນາ. ເຖິງ

ແນວໃດກ�່ຕາມ, ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ�ຊາວນາທີ່ສາມາດນ�າໃຊ�ຂ້ັນຕອນບັນຊີຂອງ GHG ທີ່ງ�າຍດາຍ ແລະ ນ�າໃຊ�ຂ�້

ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ� ເພ່ືອເນ້ັນໜັກວ�າແຕ�ລະຄົນສາມາດປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍ ໄດ�ແນວໃດ GHG 
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ດ�ວຍການນ�າໃຊ�ການປະຕິບັດດ�ານການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫາຼຍຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ການປະຕິບັດທີຖ່ືກນ�າໃຊ�ພາຍໃຕ�ລະບົບ
ການເພ້ີມຜົນຜະລິດເຂ້ົາ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: AIT, 2019. Ketelaar et al., 2020 

ການສຸມໃສ�ເບ້ືອງຕ້ົນຂອງບົດແນະນ�າສະບັບນ້ີ ແມ�ນການນ�າເອົາໂອກາດຮຽນຮູ�ການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ

ເຂ້ົາໃນຫຼັກສູດ FFS. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ກ�່ມີຂ�້ຈ�າກັດສະພາບການຕ�າງໆທີ່ຊາວນາສາມາດປັບຕົວນ�າໄດ�. ຖ�າບ�່ລົງມື

ປະຕິບັດ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍ GHG ຫຼາຍຂ້ຶນ ເຂ້ົາໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ, ຊາວນາຢູ�ໃນທີ່ຕ້ັງຫຼາຍແຫ�ງ ຈະບັນລຸຂ�້ຈ�າກັດ

ຂອງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງພວກເຂົາ. ດ�ວຍເຫດຜົນນ້ີ ທຸກຄົນຕ�ອງເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ ເພ່ືອຊ�ວຍປ�ອງກັນ
ການປ�ອຍ ແລະ ການກ�າຈັດGHG ອອກຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ. ໂຊກດີ, ການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວຫຼາຍຢ�າງ ຍັງສ�າງຜົນ

ປະໂຫຍດໃນການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການປະຕິບັດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນດ�ານກະສິກ�າ ກ�່ຍັງຮັບໃຊ�ເພ່ືອຊ�ວຍ
ຊາວນາໃນການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ.    

ການປະຕິບັດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ສາມາດເອົາເຂ້ົາໄປໃນສອງໝວດທົ່ວໄປ, ການປະຕິບັດທີຫ່�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�

ເຮືອນກະຈົກ, ຫຼ ືທກຸໆຊະນິດ, ແລະ ການປະຕິບັດທີກ່�າຈັດ CO2 ແລ�ວຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ ຜ�ານການກກັເກັບ. ໃນກະສິ

ກ�າ, ຕົວຢ�າງຂອງການປະຕິບັດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບເພ່ືອຮັບມືແຫຼ່ງລວມຂອງການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ ແມ�ນການກກັ

ເກັບຄາບອນໃນດິນກະສິກ�າ, ກັກເກັບຄາບອນໃນລະບົບວົນກະເສດ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�, ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ມີ

ເທນຈາກການບ່ົມໃນລ�າໃສ� ຜ�ານຄຸນນະພາບການປ�ອນອາຫານທີ່ດີຂ້ຶນ, ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ມີເທນຈາກການປູກ

ເຂ້ົາເປືອກ, ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍໄນຕຣັສ� ອ�ອກຊາຍ ຜ�ານການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນທີ່ດີຂ້ຶນ. ຂ�້ມູນລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມ ກ�ຽວກັບການ

ປະຕິບັດເຫຼົ່ານ້ີ ແມ�ນມີຢູ�ໃນລາຍການຂອງຂ�້ມູນອ�າງອີງດ�ານເຕັກນິກ (ເອກະສານຊ�ອນທາຍ ງ). 

 

ຊາວນາແຕ�ລະຄົນ ຫຼື ຊາວນາເປັນກຸ�ມ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ສາມາດດ�າເນນີການປະຕິບັດເພື່ອຫ�ດຜ�ອນ
ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ! 
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8. ແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນ
ເປັນຖານ: ການປັບຕົວຮ�ວມກັນ
ຂອງຊຸມຊົນ 

ໝວດນີ້ ໃຫ�ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນ 4: ການພັດທະນາແຜນປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ. 

 

ການຮັບມືກັບບາງຄວາມສ�ຽງຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນໃຊ�ໄດ�ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບພາກສະໜາມໂດຍແຕ�ລະ

ຄອບຄົວຊາວນາ, ຕົວຢ�າງ: ການຕັດສິນໃຈເພ່ືອປ�ຽນສາຍພັນ. ຄວາມສ�ຽງອ່ືນໆ ຕ�ອງປະຕິບັດເປັນກ� ຸມ ເຊ່ັນ: ຊາວນາຂ້ຶນ-ລົງ

ເນີນເຂົາ ຊ່ຶງແຕ�ລະຄົນປ�ອງກັນແປງຜັກຂອງຕົນເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການເຊາະເຈ່ືນຂອງດິນ ແລະ ປ�ອງກັນດິນເຈ່ືອນທີ່ເກີດຂ້ຶນ

ຍ�ອນເຫດການພະຍຸລົມແຮງ. ການວາງແຜນປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ (CBAP) ໃນແຜນງານຂອງ FFS ສະໜັບ

ສະໜູນການປະຕິບັດແບບປະສົມປະສານຂອງການປັບຕົວດິນຟ�າອາກາດໃນຂະໜາດທີ່ໃຫຍ�ຂ້ຶນ (ເບ່ິງຂ້ັນຕອນ 4 ໃນຮູບ

ພາບ 14, ໜ�າ.37). ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຊຸມຊົນໃນແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ໄດ�ໃຫ�ກ�າມະສິດໃນ

ຂະບວນການ ແລະ ຜົນຂອງມັນແກ�ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາລະບຸບູລິມະສິດຂອງຕົນ ແລະ ສ�າງແຜນເພ່ືອແກ�ໄຂບັນຫາໄພຄຸກ
ຄາມ ແລະ ຄວາມສ�ຽງທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າອາກາດ ຕ�່ຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ�ແຜນຂອງພວກ

ເຂົາປະສົບຜົນສ�າເລັດ. ສະຫ�ບແລ�ວ, ນ້ີແມ�ນຈຸດປະສົງຂອງ CBAP ແລະ ສ�າລັບເຫດຜົນນ້ີ, ເລ້ີມຈາກຂ້ັນຕອນ 1 (ເບ່ິງໝ

ວດ 5, ໜ�າ. 39), ສະມາຊິກຊຸມຊົນ - ໂດຍສະເພາະຊາວນາທີ່ອ�ອນແອທີ່ສຸດ - ແລະ ຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍອ່ືນໆ ມີເຂ້ົາໄປ

ມີສ�ວນຮ�ວມໃນຂະບວນການດ່ັງກ�າວແລ�ວ. ຮູບພາບ 23 ສັງລວມຂະບວນການວາງແຜນປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານທີ່

ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ກັບການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດແບບປະສົມປະສານຂອງ FFS.   
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ຮູບພາບ 23: ຂ້ັນຕອນການວາງແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ (ແລະ ແຜນງານການປັບຕົວກບັ
ສະພາບດິນຟ�າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ) 

 

 

8.1. ການພດັທະນາແຜນປັບປຸງໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ 
ຫຼັງຈາກລະບຸຄວາມອ�ອນແອຂອງລະບົບການກະເສດຂອງພວກເຂົາ ຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ (ຂ້ັນຕອນ 1 ການປະ
ເມີນພ້ືນຖານ) ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດຊ່ຶງຊຸມຊົນໄດ�ລົງມືເຮັດດ�ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ (ຖ�າມີ) ເພ່ືອແກ�ໄຂ

ບັນຫາໄພຄຸກຄາມຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ຍຸດທະສາດ/ທາງເລືອກທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດ ອາດຖືກລວມເຂ້ົາໃນ 

CBAP (ຂ້ັນຕອນ 4) ໂດຍກົງ. ຕົວຢ�າງ: ກ�ລະນີສຶກສາ Malawi (ເບ່ິງໜ�າ 25), ສາທິດໃຫ�ເຫັນວ�າຜົນຂອງການປະເມນີ

ພ້ືນຖານຖືກນ�າໃຊ�ສ�າເລັບແຜນແຜນປະຕິບັດຂອງກຸ�ມ ເພ່ືອການນ�າໃຊ�ຮີບດ�ວນທີ່ເປັນໄປໄດ�ໂດຍບັນດາຊຸມຊົນແນວໃດ. 

ກົງກັນຂ�າມ, ຊາວນາຂອງ FFS - ຊ່ຶງນ�າໃຊ�ພາກຝຶກຫັດເພ້ີມເຕີມ - ຈະລະບຸຍຸດທະສາດ ແລະ ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ 

(ຂ້ັນຕອນ 2) ເພ່ືອທົດສອບໃນການສຶກສາພາກສະໜາມ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດ (ຂ້ັນຕອນ 3). ໃນຂະນະທີ່

ຊາວນາຢູ�ໃນ FFS ເລ້ີມເຂ້ົາໃຈການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລະ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແບ�ງປັນສ່ິງທີ່ຕົນຮຽນຮູ�

ກັບຊຸມຊົນກຸ�ມທີ່ເຫຼືອ, ພວກເຂົາຢູ�ໃນສະຖານະທີ່ຈະສ�າງແຜນເໝາະສົມໃນທ�ອງຖິ່ນຊ່ຶງຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການໃນ

ທ�ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ການເຂ້ົາໃນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ວິທີຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ ເຖິງວ�າຄວາມບ�່ແນ�ນອນວ�າດິນຟ�າ
ອາກາດຈະເປັນແນວໃດໃນອະນາຄົດ ຈະກະກຽມໃຫ�ພວກເຂົາພ�ອມສ�າລັບການຕັດສິນໃຈໄດ�ທັນເວລາ ແລະ ແຈ�ງໃຫ�ຊາບ

ວ�າຄວາມຕ�ອງການເກີດຂ້ຶນໃນເວລາໃດ (King, 2014). ໃນທ�າຍວົງຈອນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ FFS, ຍຸດທະສາດ/ທາງເລືອກໃນ



83 
 

ການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດ (ຖືກທົດສອບຢູ�ໃນ FFS) ອາດປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນ CBAP (ຂ້ັນຕອນ 4), ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�

ລາຍການທາງເລືອກທີ່ລະບຸໄວ�ກ�ອນໜ�ານ້ີດີຂ້ຶນ ແລະ ຖືກນ�າໃຊ�ໂດຍຊາວນາຄົນອ່ືນໆຢູ�ໃນຊຸມຊົນ.       

ຮູບພາບ 24: ແຜນທີ່ຂອງພືນ້ທີ່ຮັບນ�້າ Kayokwe (ພເູຂົາ Muyebe ແລະ Murama) ໃນປີ 2019 

 

ຢູ� Burundi, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ໄດ�ປະເມີນສະຖານະການປັດຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແຕ�ມວິໄສທັດຂອງຕົນໃຫ�ບັນດາ

ຊຸມຊົນຂອງຕົນໃນເວລາສ້ິນສຸດໂຄງການ. ຜົນຂອງພາກຝຶກຫັດ ຖກືນ�າໃຊ�ເປັນພ້ືນຖານໃຫ�ການກ�ານົດແຜນປະຕິບັດງານ
ຂອງຊຸມຊົນຕົນ ສ�າລັບການຄຸ�ມຄອງສັນປັນນ�້າໂດຍຜ�ານ FFS. 

ເນ່ືອງຈາກຢູ�ແຜນທີ່ໃນຮູບພາບ 25, ວິໄສທັດປີ 2024 ຂອງພູ Muyebe ແລະ Murama ຖືກກ�ານົດອອກໂດຍບັນດາ

ຊຸມຊົນດ່ັງນ້ີ: 

ໃນປີ 2024, Kayokwe Watershed ຈະທົນທານຕ�່ດິນຟ�າອາກາດຜ�ານການປ�ອງກັນແຄມແມ�ນ�າ້ Kayokwe River, 

ການສ�າງມາດຕະການຕ�ານການເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ພືດພັນ ເຊ່ັນດຽວກັບການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບດ�ານກະສິກ�າ. 

ເພ່ືອບັນລຸວິໄສທັດປີ 2024, ຊຸມຊົນໄດ�ກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານທີ່ໄດ�ນ�າສະເໜີຢູ�ໃນຕາຕະລາງ 14. 
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ຮູບພາບ 25: ແຜນທີ່ຂອງພືນ້ທີ່ຮັບນ�້າ Kayokwe (ພເູຂົາ Muyebe ແລະ Murama) - ສະບັບປີ 2024 

 

 

ຕາຕະລາງ 14: ແຜນປະຕິບັດງານຂອງຊຸມຊົນສ�າລັບພືນ້ທີ່ຮັບນ�້າ Kayokwe (Burundi) 

ກິດຈະກ�າ ໜ�າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ທ່ີຕ້ັງ ກ�ານົດເວລາ 

ປູກປ�າໃນເນ້ືອທີ່ເສ່ືອມສະພາບ 500 ເຮັກຕາ ສະມາຊິກ FFS, ທີມງານບ�ລິການດ�ານເຕັກນິກ, 
ໂຄງການຂອງກະຊວງສ່ິງແວດລ�ອມ, ກະສິກ�າ ແລະ 
ລ�ຽງສັດ(MINEAGRIE)  

Murama: Nyarusange ຢູ�ຕີນພູ 

Bahuuzu 

 

Muyebe: ຢູ�ຕີນພູ Mushonji 

ທັນວາ 2019 ຫາ 
ກາງເດືອນກຸມພາ 2022 

ປູກຕ້ົນໄມ�ປ�າ 650 000 ຕ້ົນ, ວົນກະເສດ 

ແລະ ຕ້ົນໄມ�ໃຫ�ໝາກໃນອັດຕາ 65 000 
ຕ້ົນຕ�່ໄປ 

ຄະນະບ�ລິຫານຂອງຊຸມຊົນ, ທີມງານທີມງານບ�ລິການ
ດ�ານເຕັກນິກ, ໂຄງການ ຂອງ MINEAGRIE 

Murama: ຢູ�ຕີນພູ Gitwa 

 

Muyebe: ຢູ�ຕີນພູ Mushonji 

ທັນວາ 2019 ຫາ 
ກາງເດືອນກຸມພາ 2022 

ປົກປ�ອງແຄມແມ�ນ�້າ Kayokwe 100 
ກມ ທີ່ມີຕ້ົນໄມ�ໄຜ�  

ຄະນະບ�ລິຫານຂອງຊຸມຊົນ, ທີມງານທີມງານບ�ລິການ
ດ�ານເຕັກນິກ, ໂຄງການ ຂອງ MINEAGRIE 

ແຄມແມ�ນ�້າ Kayokwe River ຢູ�ໃນ 

Murama ແລະ Muyebe 

ມິຖຸນາ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2021 
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ສ�າງພືດຕະກູນຖົ່ວ 1 500 ຕ້ົນ (nitrogen- 

fixing trees) 

ທັນວາ 2019 ຫາ ກາງເດືອນກຸມພາ 2022 ຢູ�ເທິງຕີນພູ Murama and Muyebe  ມັງກອນ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2022 

ຄູນເມັດພັນທີ່ຖືກປັບປຸງດີແລ� ແລະ 15 ສາຍ
ພັນຕ້ົນໄມ�ພື້ນເມືອງ 

ຄະນະບ�ລິຫານຂອງຊຸມຊົນ, ທີມງານບ�ລິການດ�ານ
ເຕັກນິກ, ໂຄງການ ຂອງ MINEAGRIE 

Murama: ຢູ�ຕີນພູ Gitwa ແລະ Ndeberi 
ສ�າລັບສາຍພັນພື້ນເມືອງ 

 

Muyebe: ຢູ�ຕີນພູ Mushonji 

ມັງກອນ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2022 

ທົດລອງກັບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ
ການຟື້ນຕົວ ແລະ ດ�ານທຶນຮອນ 

ຜູ�ນ�າຂອງ FFS, ທີມງານໂຄງການ ຢູ�ເທິງຕີນພູ Muyebe ແລະ Murama ກຸມພາ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2022 

ເຊ່ືອມໂຍງກັບຜູ�ຜະລິດກະສິກ�າ ກັບຕະຫຼາດທີ່
ມີສັກກະຍາພາບສ�າລັບຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າ 

ທີມງານບ�ລິການດ�ານເຕັກນິກ, ໂຄງການ ຂອງ 
MINEAGRIE 

ຢູ�ເທິງຕີນພູ Muyebe ແລະ Murama  ມັງກອນ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2022 

ປະກອບໂຄງສ�າງ FFS ເຂ້ົາໃນສະຫະກອນ ສະມາຊິກ FFS, ຄະນະບ�ລິຫານຊຸມຊົນ, ທີມງານ

ບ�ລິການດ�ານເຕັກນິກ, ໂຄງການຂອງ MINEAGRIE 

ຢູ�ເທິງຕີນພູ Muyebe ແລະ Murama ກຸມພາ 2020 ຫາ 
ທັນວາ 2022 

ຈັດຕ້ັງການລົງຢ�ຽມຢາມແລກປ�ຽນປະສົບ
ການຂອງຊຸມຊົນລະຫວ�າງປະເທດກ�ຽວກັບ
ການປະຕິບັດ SLM ທີ່ດີ 

ຄະນະບ�ລິຫານຊຸມຊົນ, ຊຸມຊົນ, ທີມງານບ�ລິການດ�ານ
ເຕັກນິກ, ໂຄງການຂອງ MINEAGRIE 

ຢູ�ໃນແຂວງ Karusi ແລະ Mutyinga ເຊ່ັນ

ດຽວກັບຢູ�ໃນຊຸມຊົນຂອງ Nyurange 

ແລະ Gishubi ຢູ�ໃນແຂວງ Gitega 

ສິງຫາ 2020 ແລະ 
ສິງຫາ 2021 

ໝາຍເຫດ: ແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ແມ�ນເປັນພຽງດ�ານດຽວຂອງພາບທີ່ໃຫຍ�ກວ�າ - ແຜນງານການປັບຕົວກັບສະພາບ
ດິນຟ�າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ. ດ�ານອ່ືນໆ, ອະທິບາຍຢູ�ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ, ແມ�ນອີງໃສ�ຮູບພາບ 23. 

 

8.2. ການນ�າໃຊ�ຜົນການປະເມີນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ CBAP ແລະ 

ສ�າງໃຫ�ເກີດການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍທ�ອງຖິ່ນ    
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ບ�່ແມ�ນບັນຫາຂອງຊຸມຊົນດຽວເທົ່ານ້ັນ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ບ�່
ແມ�ນບາງຢ�າງທີ່ຊຸມຊົນໜ່ຶງຈະສາມາດແກ�ໄຂໄດ�ພຽງຜູ�ດຽວ. ການປະຕິບັດຕ�່ການປັບຕົວຕ�ອງລົງມືເຮັດໃນທຸກຂ້ັນ ເລ້ີມຕ້ົນ

ຈາກແຕ�ລະຄົວເຮືອນ ໄປຈົນເຖິງລະຂ້ັນຊຸມຊົນ ຫາ ຫຼາຍຊຸມຊົນເພ່ືອເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ສະພາບແວດ

ລ�ອມທີ່ເອ້ືອອ�ານວຍ, ຕົວຢ�າງ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ�ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ, ແມ�ນເປັນສ່ິງສ�າຄັນທີ່

ຈະຫັນແຜນຕ�າງໆທີ່ມີຢູ�ໃນ CBAP ເປັນການປະຕິບັດແບບຮູບປະທ�າ. ຜົນຂອງການປະເມີນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ� ຊ່ຶງ

ຖືກທົດສອບຢູ�ໃນ FFS ນ້ັນ ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອເຮັດໃຫ�/ເສີມຂະຫຍາຍ CBAP ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກ�່

ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ລັດຖະບານທ�ອງຖິ່ນເຊ່ືອໝ້ັນກ�ຽວກັບຄວາມສ�າຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນແຜນລິເລ້ີມໃນ

ການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ນ�າພາໂດຍຊາວນາ/ຊຸມຊົນ. ໃນເວລາທີ ່FFS ຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງຂ້ຶນໄປ ກ�າລັງດ�າ

ເນີນງານຢູ�ໃນເຂດພ້ືນທີ່ດຽວກັນ (ຕົວຢ�າງ: ມີສາມ ຫຼື ສ່ີ FFS ຢູ�ໃນສັນປັນນ�້າດຽວກັນ), ການຮ�ວມມກືັນລະຫວ�າງພວກ

ເຂົາ ເພ່ືອກ�ານົດແນວຮ�ວມປະຕິບັດ, ຖ�າຈ�າເປັນ, ອາດມີປະໂຫຍດຫຼາຍສ�າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ CBAP.    
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8.3. ລັດຖະບານທ�ອງຖ່ິນລົງທຶນໃນຊັບສິນເພື່ອຄວາມຈະເລີນກ�າວໜ�າ 
ຍຸດທະສາດໃນການປັບຕົວ ລວມມີຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ�າງກວ�າ FFS. ການຈ�າຍເພ່ືອເຂ້ົາຮ�ວມຂອງລັດຖະບານທ�ອງຖິ່ນ ແລະ 

ການປະສົມປະສານຂອງ CBAP ໃນແຜນງານປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານທ�ອງຖິ່ນ ແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປັນ. ສ່ິງນ້ີຈະສ�າງ

ເງ່ືອນໄຂໃຫ� CBAP ເພ່ືອສືບຕ�່ພັດທະນາເທື່ອລະກ�າວ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ເພ່ືອສືບຕ�່ສ�າຫຼວດຍຸດທະສາດ/ທາງເລືອກໃນ

ການປັບຕົວ ແລະ ປັບຕົວກບັການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຜ�ານພ້ົນວົງຈອນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ FFS. ຊຸມຊົນສາມາດຈັດປະຊຸມ

ສົນທະນາແລກປ�ຽນກັບລັດຖະບານທ�ອງຖິ່ນກ�ຽວກັບຄວາມຈ�າເປັນສ�າລັບການລົງທຶນໃນຊັບສິນເພ່ືອຄວາມຈະເລີນກ�າວໜ�າ 
ກ�່ຄືການລົງທຶນສະເພາະທີ່ຕ້ັງ ໃນກິດຈະກ�າສ�າງລາຍໄດ� ແລະ ປະກນັໄພການຜະລິດ. (ຕົວຢ�າງ: ວິທກີານຄຸ�ມຄອງການກັກ
ເກັບນ�້າທົ່ວຊຸມຊົນ ຊ່ຶງສາມາດໃຫ�ຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບການຟ້ືນຟູທົ່ງຫຍ�າ/ການຟ້ືນຟູພູມີທັດ, ການຄວບຄຸມໄພນ�້າຖ�ວມ ແລະ 

ການລົງທຶນໃນຊັບສິນເພ່ືອຄວາມຈະເລີນກ�າວໜ�າ.) 

8.4. ການຄ�ອຍໆພັດທະນາຈາກແຜນງານຂອງ FFS ຫາ ແຜນງານ

ການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ 
ການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຂະບວນການຕ�່ເນ່ືອງ ແລະ ບ�ສ້ິ່ນສຸດ ຫຼັງຈາກລະດູການໃດໜ່ຶງ ຫຼື ກັບໄລຍະເວລາຂອງ 

FFS. ການທົບທວນ ແລະ ການປະເມີນທາງເລືອກໃນການປັບຕົວທີ່ຕ�່ເນ່ືອງ ຈະປ�ອນເຂ້ົາໃນການຄ�ອຍໆພັດທະນາ

ແຜນການປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ. ການທີມ່ີສ່ິງແວດລ�ອມເອ້ືອຍອ�ານວຍ, ປະສົບການຮຽນຮູ�ເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ FFS 

ອາດນ�າພາໄປສູ�ແຜນງານການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ ຊ່ຶງສ�າງລະບົບການກະເສດແບບຍືນຍົງທີ່

ທົນທານຕ�່ດິນຟ�າອາກາດ ຊ່ຶງສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພາບເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�, ແລະ ຖ�າເປັນໄປໄດ�, ກ�່

ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ.  

ໃນການວາງແຜນປັບຕົວໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ, ການມີສ�ວນຮ�ວມແມ�ນສ�າຄັນ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນແມ�ນຢູ�ໃຈກາງຂອງ

ຂະບວນການວາງແຜນ - ເສີມສ�າງຂະບວນການຮຽນຮູ�ໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ທີ່ຄວນສ�າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ, ແລະ 

ພັດທະນາແຜນໃຫ�ເປັນຮູບປະທ�າແຕ�ສາມາດປັບຕາມສະຖານະການໄດ� ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອຂອງຊຸມຊົນຕ�່ການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໄປຕາມເວລາ. 
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9. ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ 

ແລະ ການຮຽນຮູ� (MEL)  
ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ� - ປະຕິບັດຕະຫຼອດວົງຈອນ FFS - ຊວ�ຍໃຫ�ຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍທັງໝົດ

ສາມາດຄ້ົນຄວ�າພິຈາລະນາວ�າມີສ່ິງໃດແດ�ທີ່ຕ�ອງຖືກດັດປັບ ຫຼື ເຮັດໃຫ�ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໃນແຜນງານຂອງ FFS ເພ່ືອບັນລຸຜົນ

ກະທົບເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ອອກແບບແຜນງານເພ່ືືອຕິດຕາມ. 

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ ແມ�ນເປັນເຄ່ືອງມືສ�າຄັນສ�າລັບຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ, ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ແລະ ຜູ�ຈັດການ

ແຜນງານໃນການຊ�ວຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂອກາດຮຽນຮູ�ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໃຫ�ຊາວຊາວນາໂດຍຜ�ານເນ້ືອໃນທີ່ສອດຄ�ອງກນັ 

ແລະ ວາງແຜນໄວ� ແລະ FFS ທີ່ໄດ�ວາງແຜນເປັນຢ�າງດີ. ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ສາມາດ

ຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ�ມູ້ນທີ່ປ�ຽນແປງຕ�່ເນ່ືອງທີ່ແບ�ງປັນລະຫວ�າງຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍ (ຊຸມຊົນ, ທມີງານ

ໂຄງການ ແລະ ອ່ືນໆ). ຂະບວນການດ່ັງກ�າວ ພະຍາຍາມຕອບວ�າ FFS ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອີງຕາມແຜນຫຼືບ�່, ໂດຍ

ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຖືວ�າມີປະໂຫຍດໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ເພ່ືອປະເມີນການປ�ຽນແປງຕ�າງໆທີ່ເກີດຈາກການມີສ�ວນຮ�ວມ

ໃນ FFS. ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ� (MEL) ຊ�ວຍໃຫ�ຜູ�ມີສ�ວນໄດ�ສ�ວນເສຍທັງໝົດ ຄ້ົນຄວ�າ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮຽນຮູ�ຈາກຄວາມສ�າເລັດ ແລະ ຄວາມອ�ອນແອ ແລະ ລະບຸວ�າມຫີຍັງແດ�ທີ່ຕ�ອງດັບປັບ ຫຼື ເຮັດໃຫ�

ເຂ້ັມແຂງໃນແຜນງານ FFS ເພ່ືອບັນລຸຜົນກະທົບເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ອອກແບບແຜນງານເພ່ືອຕິດຕາມ/ແຜນງານໃນອະນາຄົດ.  

ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ອາດຈະໄດ�ດ�າເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະເມີນແບບມີສ�ວນ
ຮ�ວມແລ�ວ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຮຽນຮູ�ທີ່ຕ�່ເນ່ືອງ ໃນແຜນງານ FFS ຂອງພວກເຂົາ. ແຜນງານ FFS ທີ່ມີຢູ�

ໃນປັດຈຸບັນ ປົກກະຕິອາດຈະໄດ�ສ�າງລະບຽບການ ແລະ ວິທີການຕ�າງແລ�ວ ສ�າລັບ MEL ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�. ເຖິງແນວໃດກ�່

ຕາມ, ຖ�າແຜນງານ ແມ�ນການນ�າເອົາການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນ FFS, ຈະຕ�ອງໄດ�ມກີານດັບປັບຕ�າງໆ ເພ່ືອ

ຮັບປະກັນວ�າກອບວຽກງານຂອງ MEL ຈະລວມເອົາຜົນກະທົບເປ້ົາໝາຍໃໝ�, ຕົວຊ້ີວັດ ແລະ ເຄ່ືອງມືທີ່ອັບເດດແລ�ວ ເພ່ືອ

ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ.  

ເຄ່ືອງມືທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ - ເຊ່ັນເຄ່ືອງມືທີ່ລົງລາຍການໄວ�ຢູ�ໃນຕາຕະລາງ 15 - ສາມາດສືບຕ�່ຖືກນ�າໃຊ�ໃນຂະນະທີ່ຄູຝຶກ

ຊ�ຽວຊານ ຫຼື ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ຮັບປະກັນວ�າໄດ�ລວມເອົາເນ້ືອໃນທີ່ຕິດພັນກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ຕົວຢ�າງ: ປ້ຶມບັນທຶກຂອງ FFS ອາດຈະລວມມີລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບການສຶກສາພາກສະໜາມໃນທາງເລືອກການປັບຕົວທີ່

ຖືກທົດສອບຢູ�ໃນ FFS. ການທດົສອບດ�ວຍກ�ອງລົງຄະແນນ ອາດຈະລວມມີຄ�າຖາມ ເພ່ືອປະເມນີຄວາມຮູ�ກ�ອນ ແລະ ຫຼັງ

ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບການປັບຕົວກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ການວິເຄາະລະບົບນິເວດຊາວນາ ອາດຈະລວມມີຄ�າຖາມ
ກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດ ເພາະມັນມີອິດທິພົນຕ�່ແຜນຜັງການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງ FFS ຕ�່ເນ່ືອງ. ການປະຊຸມເພ່ືອປະ
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ເມີນ ແລະ ວາງແຜນປະຈ�າອາທິດ, ໃນຕອນທ�າຍຂອງແຕ�ລະໄລຍະປະຊຸມ ກ�່ຄວນພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ�າ

ອາກາດ. 

ຕາຕະລາງ 15: ຕົວຢ�າງຂອງເຄ່ືອງມ ືMEL ຢູ�ໃນ FFS 

ເຄ່ືອງມື ບົດບັນທຶກປະຈ�າວັນຂອງ 
FFS 

ທົດສອບກ�ອງລົງຄະແນນ AESA/ESA ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການວາງແຜນປະຈ�າອາທິດ 

ສ່ິງທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດ
ຈະກ�າຕ�າງໆ 

ການເຂ້ົາຮ�ວມ 

ຜົນການສຶກສພາກສະໜ
າມ 

ຄວາມຮູ�ກ�ອນ ແລະ ຫັຼງ
ຝຶກອົບຮົມ 

ສະພາບພາກສະໜາມ 

ການຕັດສິນໃຈ 

ຄ�າຕິຊົມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

 

ການທົບທວນຂ�້ມູນທີ່ເກັບກ�າໄດ�ເປັນປະຈ�າ ຜ�ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຂະບວນການ ກາຍເປັນໂອກາດຮຽນຮູ� ເພ່ືອ
ເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼື ດັດແປງກິດຈະກ�າຂອງ FFS ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບ. ການທົບທວນຂ�້ມູນເປັນປະຈ�າ ສາມາດແຈ�ງເຕືອນ

ຄະນະບ�ລິຫານແຜນງານໃຫ�ຊາບກ�ຽວກັບບັນຫາຄຸນນະພາບທີ່ອາດຕ�ອງໃຫ�ຄວາມເອົາໃຈໃສ�ທັນທີ, ຕົວຢ�າງ: ການວິເຄາະທີ່

ອ�ອນແອຂອງການສັງເກດການສຶກສາພາກສະໜາມ ໃນການວິເຄາະລະບົບນິເວດຊາວນາ, ແລະ ຄວາມຈ�າເປັນໃນການຍົກ

ລະດັບທັກສະຂອງຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ FFS ຜ�ານການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຮ້ືຟ້ືນຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອປັບປຸງຫຼັກສູດ. ຕ�ອງມກີົນໄກ

ທີ່ພຽງພ�ໄວ� ເພ່ືອລະບຸ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາຢູ�ໃນ FFS ໃຫ�ທັນເວລາ.  

ນອກຈາກການປະເມີນຂ້ັນຕອນເປັນໄລຍະໆ (ຕົວຢ�າງ: ການປະເມີນຂອງການປະຊຸມປະຈ�າອາທິດຂອງ FFS), ມີເຄ່ືອງມື

ປະເມີນໝາກຜົນ ຊ່ຶງໃຫ�ການຊ້ີບອກຜົນຂອງກິດຈະກ�າ FFS. ການເກັບກ�າ ແລະ ການສົມທຽບຂ�ມ້ນູກ�ຽວກັບສະຖານະ

ການດ່ັງກ�າວ ກ�ອນ ແລະ ຫຼັງແຜນງານ FFS (ຕົວຢ�າງ: ການທົດສອບດ�ວຍກ�ອງລົງຄະແນນກ�ອນ ແລະ ຫຼັງ) ທີ່ໃຫ�ການປະ

ເມີນຄວາມຄືບໜ�າທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ�່ຜົນກະທົບເປ້ົາໝາຍຕ�າງ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ຂ�ມູ້ນຕິດຕາມຂະບວນການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງແຜນງານ FFS. 

MEL ແມ�ນຂ້ັນຕອນລວມທີ່ເນ້ັນໜັກໃຫ�ເຫັນບົດບາດທີ່ບັນດາຊຸມຊົນມີໃນການປະເມີນຄວາມຄືບໜ�າຂອງຕົນເອງຕ�່ການ

ປ�ຽນແປງຕ�າງໆທີ່ພວກເຂົາຕ�ອງການບັນລຸ. ຊາວນາຄວນເຂ້ົາໄປມີສ�ວນຮ�ວມໂດຍກົງໃນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງ FFS 

ພວກເຂົາ ຜ�ານອັດຕາການຄວາມເຂ້ົາຮ�ວມ, ລະດັບການມີສ�ວນຮ�ວມ, ການແບ�ງປັນປະສົບການກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທີ່ບ�່ແມ�ນ 

FFS ແລະ ອ່ືນໆ. ຄ�າຕິຊົມຈາກບັນດາຊຸມຊົນ ຈະໃຫ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບວ�າກິດຈະກ�າຂອງ FFS ຕອບສະໜອງໄດ�ຕາມຄວາມ

ຄາດຫວັງຂອງທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ກ�ຽວຂ�ອງກັບພວກເຂົາຫຼືບ�່. ນ້ີເປັນສ່ິງສ�າຄັນສະເພາະ ສ�າລັບແຜນງານ FFS ທີ່ປະສົມປະສານ

ການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ເປັນບ�ອນທີ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການປັບຕົວ
ໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານຮ�ວມກນັ. 

ໝວດກ�ຽວກັບການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຮຽນຮູ�ຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ (MEL), ໃນເອະສານຄ�າແນະນ�າຂອງໂຄງການຊາວນາ: 

ແຜນການສ�າລັບແຜນງານຄຸນນະພາບ (FAO, 2016) ແມ�ນໃຫ�ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ແລະ ຄ�າແນະນ�າລະອຽດກ�ຽວກັບວິທີ
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ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ MEL. ບົດແນະນ�າວ�າດ�ວຍການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຮຽນຮູ� (MEL) ຢູໃນແຜນງານ

ຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ: ກອບວຽກ ແລະ ຊຸດເຄ່ືອງມ ືກ�່ຍັງໄດ�ຮັບການພັດທະນາໂດຍ Global FFS Platform ຊ່ຶງຄູຝຶກ

ຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການຂອງ ສາມາດນ�າໃຊ�ເປັນເອກະສານອ�າງອີງ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ MEL ຢູ�ໃນ FFS ແລະ 

ປະສົມປະສານການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດເຂ້ົາໃນຫຼັກສູດ.  
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ທາງເລືອກ 2 
ການປະເມີນຈຸດອ�ອນໄຫວຂອງການການປ�ຽໜແປງດິນຟ�າອາກາດໂດຍໃຊ�ຊຸມຊົນເປັນຖານ ຄວນນ�າໄປສູ�ການອອກແບບ
ຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມສ�າຫຼັບໂຮງຮຽນຊາວນາ ແລະ ແຜນປັບຕົວເບ້ືອງຕ້ົນຂອງຊຸມຊົນ. ຢູ�ພາກທີ 5 ໃນເນ້ືອຫຼັກ
ຂອງຄ�າແນະນ�ານ້ີ ລວມມີທາງເລືອກທີ່ຫຍ�້ ແລະ ງ�າຍກວ�າສ�າຫຼັບການປະເມີນຄວາມອ�ອນໄຫວໂດຍອິງໃສ�ການປັບຕົວທີ່ຊາວ
ກະສິກອນໄດ�ພະຍາຍາມເຮັດ. ໃນພາກນ້ີມີການນ�າໃຊ�ຂະບວນການທີ່ລະອຽດ ແລະ ເຈາະເລິກຕາມຜົນກະທົບຂອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ຄູຝຶກໂຮງຮຽນຊາວນາ ແລະ ຜູ�ເອ້ືອອ�ານວຍມສິີດໃນການຄັດເລືອກວ�າຈະເອົາວິທີການໃດມານ�າໃຊ�
ໃຫ�ຖືກຕ�ອງກັບຄວາມຕ�ອງການແຜນງານໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງພວກເຂົາ. 

ບົດຝຶກຫັດ ກ-1: 

ພືດຫຍັງທີ່ປູກຢູ�ໃນຊຸມຊົນ? 
ຄວາມເປັນມາ:  

ການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປະຕິທິນແມ�ນຈະໃຊ�ເວລາຫຼາຍ, ແຕ�ມັນມີຄວາມສ�າຄັຍຫຼາຍຕ�ກ່ານຕັດສິນໃຈໃນຂ້ັນຕອນ

ຕ�່ໄປວ�າພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ. ມນັເປັນແນວຄິດທີ່ດີທີຈະເລ່ີມປູກພືດທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ສຸດຕ�່ອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ 
ຄ�້າປະກັນທາງດ�ານໂພສະນາການ ລວມທັງການສ�າງລາຍຮັບ. ແນວໃດກ�່ດີ, ສ່ິງທີ່ຄວນຄ�ານຶງແມ�ນສ່ິງທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດຂອງ

ແຕ�ລະຄົນແມ�ນບ�່ຄືກັນ. ກິດຈະກ�າການປູກຝັງຂອງຜູ�ຊາຍ ແລະ ແມ�ຍິງ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ ຊາວກະສິກອນທີມ່ີລະບົບການ

ຜະລິດທີ່ແຕກຕ�າງກັນ (ຫຼື ຊາວກະສິກອນທຮ່ັີງມ ີແລະ ຜູ�ທກຸຍາກກວ�າ) ແມ�ນບ�່ຄືກັນ. 

ແມ�ນໃຜຮູ�ຫຍັງ 

ຄວາມຮູ�ຂອງຊາວກະສິກອນກ�ຽວກບັການປູກພືດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ�າຈະມີລາຍລະອຽດຫຼາຍທີ່ສຸດສ�າຫຼັບວິທີການຄຸ�ມ
ຄອງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຢູ�ຈຸດຕ�າງໆໃນລະດູການຜະລິດໜ່ຶງ. ການກ�ານົດວ�າໃຜເຮັດຫຍັງ ແລະ ຈະເຮັດໃນເວລາໃດນ້ີແມ�ນ

ຂ້ັນຕອນທີ່ສ�າຄັນ. ຄວນພິຈາລະນາເລ່ືອງເພດ, ຫາກຊຸມຊົນທີ່ທ�ານເຮັດວຽກຍັງປະກອບມີຄວາມແຕກຕ�າງທີ່ສ�າຄັນໃນ

ຊັບພະຍາກອນຂອງຄົວເຮືອນ (ທີ່ດິນ, ແຮງງານ, ເງີນ) ທີ່ເຊ່ືອມຕ�່ກັບລະບົບການຜະລິດທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ຫຼື ລວມທັງ

ຄອບຄົວທີ່ລ�ຽງສັດ ຫຼື ເອົາການປະມົງເປັນອາຊີບຕ້ົນຕ�ໃນການເຮັດກະສິກ�າ, ມັນເປັນເລ່ືອງທີ່ດີທີ່ເຮົາແຍກຈັດຕ້ັງເປັນກຸ�ມ

ຕ�າງຫາກເພ່ືີອໃຫ�ແຕ�ລະຄົນມໂີອກາດສະແດງແນວຄວາມຄິດເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກ�າທີ່ພວກເຂົາຮູ�ດີທີ່ສຸດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ�:  ຜະລິດປະຕິທິນການປູກພືດຫຼັກທີ່ປູກຢູ�ໃນຊຸມຊົນແມ�ນເຮັດໂດຍໃຜ, ເຮັດແນວໃດ, ເຮັດຢູ�

ໃສ ແລະ ຈະເຮັດໃນເວລາໃດຂອງປີ. 

ອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ມີເຈ�ຍພຽງພ�/ເຈ�ຍແຜ�ນໃຫຍ� ແລະ ບິກເຟີດ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ� 4-5 ກຸ�ມ. 
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ກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນການເລ່ີມໂຮງຮຽນສະໜາມ. 

ໄລຍະເວລາ:  

1 ຫາ 1.5 ຊົວໂມງ. 

ຂ້ັນຕອນ:   

ນ�າສະເໜີຫົວຂ� ້ແລະ ເປັນຜູ�ນ�າພາການລະດົມແນວຄວາມຄິດກັບກຸ�ມທັງໝົດກ�ຽວກັບລະບົບການປູກພືດຂອງຊາວ
ກະສິກອນ. ຄ�າຖາມທີ່ອາດເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວນຖາມປະກອບມີຄື: 

• ເນ້ືອທີ່ການຜະລິດທີ່ຊາວກະສິກອນນ�າໃຊ�ທັງໝົດແມ�ນຄືກັນບ�່, ຫຼື ມີເນ້ືອທີທ່ີແຕກຕ�າງກັນ (ເນ້ືອທີຢູ�ໃກ�ບ�ານ, ເນ້ືອທີຢູ�

ໄກບ�ານ; ເນ້ືອທີເຂດພູດອຍ, ໃນເຂດຮ�ອມພູ; ນານ�້າຟ�າ, ເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ ອ່ືນໆ)? 

• ຊາວກະສິກອນປູກພືດຊະນິດດຽວກັນໃນທຸກບ�ອນທີມ່ີເນ້ືອທີແຕກຕ�າງກັນບ�, ຫຼື ພວກເຂົາປູກພືດຊະນິດໃດໜ່ຶງ

ສະເພາະໃນເນ້ືອທີ່ໃດໜ່ຶງເທົ່ານ້ັນ? ຊາວກະສິກອນໄດ�ມີການປູກພືດໜູນວຽນໃນເນ້ືອທີ່ໆມີທີ່ຕ້ັງແຕກຕ�າງກັນບ�່? 

• ຊາວກະສິກອນມີການເຂ້ົາເຖີງ ຫຼ ືບົວລະບັດຮັກສາເນ້ືອທີປະເພດດຽວກັນ, ຫຼື ມີຄວາມແຕກຕ�າງກນັບ�່? ໃຜເຮັດໜ�າທີ່

ຄຸ�ມຄອງເນ້ືອທີ ຫຼື ພືດຫຼາຍກວ�າກັນລະຫວ�າງຜູ�ຊາຍ ທຽບກັບແມ�ຍິງ? ລະຫວ�າງຊາວກະສິກອນຜູ�ສູງອາຍຸກັບຊາວນາທີ່

ໜຸ�ມກວ�າ? ຜູ�ຜະລິດເປັນສິນຄ�າກັບຜູ�ປູກພືດເປັນອາຫານ ແລະ ອ່ືນໆ? 

ປະຕິບັດຕາມການສົນທະນາກຸ�ມເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ຂ້ືນກັບຄ�າຕອບຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ�ໃຫ�ໄວ�ໃນການລະດົມແນວຄວາມ
ຄິດຂ�າງເທີງ, ການແບ�ງກຸ�ມທີ່ດີຄວນແບ�ງອອກເປັນກຸ�ມນ�ອຍ 4-5 ຄົນ. ກຸ�ມສາມາດສ�າງຂ້ືນໄດ�ຫຼາຍຮູບແບບເຊ່ັນ: ຖ�າມີຊາວ

ກະສິກອນຈ�ານວນໜ່ຶງເຂ້ົາເຖີງໄດ�ພຽງແຕ�ເນ້ືອທີ່ເຂດທົ່ງພຽງ, ຫຼື ຈະແບ�ງສະເພາະຕາມການຜະລິດເປັນສິຍຄ�າທີ່ສ�າຄັນໃດໜ່ຶ

ງ,  ທ�ານອາດແບ�ງກຸ�ມຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໃນໂຮງຮຽນຊາວນາອອກເປັນກຸ�ມທີນ�ອຍກວ�າເພ່ືອໃຫ�ຮັບປະກັນໃຫ�ມີຄົນທມີີຄວາມຮູ�ໃນ

ດ�ານໃດໜ່ຶງ ຫຼື ພືດໃດ ໜ່ຶງເຂ້ົາເປັນກຸ�ມດຽວກັນ. ອີກທາງເລືອກໜ່ຶງ, ກຸ�ມສາມາດສ�າງຂ້ືນແບບປະສົມປະສານທີມ່ຜູີ�ຊາຍ 

ແລະ ແມ�ຍິງ, ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນດ�ານອາຍຸ ແລະ ສະຖານະ. ຈາກນ້ັນແຕ�ລະກຸ�ມສາມາດເລືອກ ຫຼື ໄດ�ຮັບ ບູລິມະສິດໃນ

ການພັດທະນາປະຕິທິນການປູກພືດທີ່ພວກເຂົາຕ�ອງການ. ມີຫຼາຍກຸ�ມນ�ອຍ ຍ່ິງເຮັດໃຫ�ປະຊາຊົນສາມາດປະກອບສ�ວນຢ�າງ
ຫ�າວຫັນໃນການພັດທະນາປະຕິທິນການປູກພືດ. 

ເຖີງວ�າເຮົາຈະຮັກສາກຸ�ມໃຫຍ� ຫຼື ແບ�ງກຸ�ມອອກເປັນຫຼາຍກຸ�ມນ�ອຍ ແຕ�ສ່ິງສ�າຄັນຄວນລະວັງບ�່ໃຫ�ໃຜຜູ�ໜ່ຶງທີ່ເປັນຕົວແທນ

ຂອງລະບົບການຜະລິດກະສິກ�າໃດໜ່ຶງມາຄອບງ�າການສົນທະນາ. ຖ�າສ່ິງດ່ັງກ�າວເລ່ີມເກີດຂ້ຶນ, ຈ່ົງໃຊ�ທັກສະການເອ້ືອອ�າ

ນວຍທີ່ດີຂອງທ�ານ ເພ່ືອໃຫ�ຄົນອ່ືນໆ ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄ�າຄິດເຫັນ ແລະ ຂອບໃຈສ�າລັບການປະກອບສ�ວນຂອງ
ພວກເຂົາ. ມັນມີຄວາມສ�າຄັນຢ�າງຍ່ິງທີ່ຈະໃຫ�ທກຸໆຄົນໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ທກຸກິດຈະກ�າຂອງການປູກພືດໄດ�ຖຶກລະບຸ.  

ໃນການລິເລ່ີມສ�າງປະຕິທິນຂອງການປູກພືດປະຈ�າລະດູການ ທ�ານຈະຕ�ອງອະທິບາຍປະຕິທິນການປູກພືດໃສ�ຕາຕະລາງ (ຮູບ

ພາບ ກ-1 ຂ�າງລຸ�ມ). ໃນການສ�າງຕາຕະລາງນ້ີ, ໂດຍການເລ່ີມຕ້ົນສ�າງຖນັສ�າລັບເດືອນຂອງປີ, ຫຼື  ວິທີການທ�ອງຖີ່ນໃນການ

ແບ�ງປະຕິທິນການຜະລິດກະສິກ�າ. ສ່ິງນ໋້ີທ�ານສາມາດເຮັດເອງໄດ� ຖ�າເຮັດວຽກກັບກຸ�ມໃຫຍ�ກຸ�ມດຽວ ຫຼື ເຮັດດ�ວຍຊາວ

ກະສິກອນເອງຫາກພວກເຂົາເຮັດເປັນກຸ�ມທີນ່�ອຍກວ�າ. ຫາກເຮັດກບັກຸ�ມນ�ອຍ, ກ�ອນອ່ືນໝົດຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຕ�ອງມີຄວາມເປັນ

ເອກະພາບວ�າພວກເຂົາຈະມກີານແບ�ງລະດູການຜະລິດກະສິກ�າ ເພ່ືອໃຫ�ໜ້ັນໃຈວ�າແຕ�ລະກຸ�ມນ�າໃຊ�ວິທີການຄືກັນໃນການ
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ສ�າງປະຕິທິນການປູກພືດຂອງພວກເຂົາ. ບາດກ�າວຕ�່ໄປແມ�ນສ�າງແຖວສ�າລັບພືດຫຼັກທີ່ຖກືກ�ານົດ. ລະບຸໄລຍະເວລາເມືອ່ໃດ

ເຖີງຕອນປູກ, ເລ່ີມຕ້ົນດ�ວຍການປູກ ແລະ ສ້ິນສຸດດ�ວຍການເກັບກ�ຽວສ�າລັບແຕ�ລະພືດດ່ັງທີ່ໄດ�ສະແດງໃນຕົວຢ�າງຂ�າງລຸ�ມ

ນ້ີ. 

ຖ�າທ�ານສ�າງກຸ�ມແຍກອອກຕ�າງຫາກ, ແຕ�ລະກຸ�ມມີປະຕິທິນເປັນຂອງຕົນເອງ,  ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງເອົາແຕ�ລະກຸ�ມມາເຮັດວຽກ

ຮ�ວມກັນອີກ ແລະ ໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມນ�າສະເໜີປະຕິທິນຂອງພວກເຂົາ ຈາກນ້ັນກ�່ເປີດການສົນທະນາຄ�າຖາມລຸ�ມນ້ີກັບຄົນອ່ືນໆ. 
ພາຍຫຼັງທຸກກຸ�ມໄດ�ນ�າສະເໜີແລ�ວ ກ�່ເຮັດປະຕິທິນການປູກພືດຂ້ືນພຽງອັນດຽວທີ່ມີການເອົາຄ�າຄິດເຫນັຈາກທຸກກຸ�ມມາເຂ້ົາ
ໃສ�ກັນ. ແຕ�ລະບຸກຄົນອາດມີຄວາມຮູ�ສະເພາະກ�ຽວກັບພືດໃດໜ່ຶງ ຫຼື ກິດຈະກ�າໃດໜ່ຶງ ແຕ�ພວກເຂົາລ�ວນແລ�ວແຕ�ເປັນ
ສ�ວນໜ່ຶງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ມັນກ�ມ່ີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍໃນການເສີມສ�າງສາຍພົວພັນໃຫ�ແກ�ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານ້ີ. ມາດຕະການປັບ
ຕົວບາງອັນຈະຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຊຸມຊົນມີຄວາມອົດທົນ. ການດ�າເນີນງານກິດຈະກ�າຂອງກຸ�ມເຫຼົ່ານ້ີຈະງ�າຍຂ້ືນ ຫາກກຸ�ມມີການກ�າ
ນົດບັນຫາ ແລະ ແນວທາງແກ�ໄຂຮ�ວມກັນ. 

 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ພືດຫຼັກທີ່ປູກມີພືດຫຍັງແດ�? ມີວິທີການປະຕິບັດແນວໃດແດ�ທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການປູກພືດເຫຼົ່ານ້ີ? 

• ພືດໃດທີ່ຜະລິດເພ່ືອຄອບຄົວ (ພືດທີເປັນອາຫານ)? ພືດຫຍັງທີ່ປູກເພ່ືອຂາຍ ຫຼື ທັງກິນ ແລະ ຂາຍພ�ອມ?  

• ມີການປ�ຽນແປງຫຍັງບ�່ໃນການປູກພືດ ຫຼື ຊະນິດພືດທີ່ປູກໃນຊຸມປີທີ່ຜ�ານມາ (ປູກພືດໃໝ�ເພ່ີມ,  ປູກແບບຫຼາກ

ຫຼາຍ)? ຍ�ອນຫຍັງຈ່ຶງເກີດມີການປ�ຽນແປງ? 

• ຊາວກະສິກອນມີສ່ິງທ�າທາຍອັນໃດທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ�ທີສຸດໃນການປູກພືດເຫຼົ່ານ້ີ?  

• ບົດບາດໜ�າທີ່ຂອງຜູ�ຊາຍ ແລະ ແມ�ຍິງໃນການປູກພືດມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນຄືແນວໃດ? 

 

ບົດຝຶກຫັດ ກ-2: 

ສະພາບອາກາດມີການປ�ຽນແປງຄືແນວໃດ? 
ຄວາມເປັນມາ: 

ຫຼັງຈາກທີ່ທ�ານໄດ�ສ�າງປະຕິທິນການປູກພືດຕາມລະດູການຂ້ັນພ້ືນຖານແລ�ວ ສ່ີງສ�າຄັນໃນຂ້ັນຕ�່ໄປແມ�ນຕ�ອງໄດ� ລະບຸ
ເຫດການກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຊາວກະສິກອນສາມາດສັງເກດເຫນັໄດ�ວ�າອັນໃດເປັນໄພຂ່ົມຄູ�ຕ�່ວຽກງານການຜະລິດກະ 
ສິກ�າຂອງຕົນເອງ. ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ລະບຸວ�າເມື່ອໃດທີ່ເຫດການສະພາບອາກາດເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ືນເປັນປະຈ�າຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ�ໃນ

ຮູບພາບ ກ-1: ປະຕິທິນການປູກພືດ 
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ປະຕິທິນ ລະດູການປູກພືດທີທ່�ານສ�າງຂ້ືນໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-1. ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຊາວກະສິກອນປູກໝາກຖົ່ວ ອາດຈະຈົດຈ�າ

ໄດ�ຢ�າງງ�າຍ ດາຍກ�ຽວກັບເຫດການສະເພາະໃດໜ່ືງ ເຊ່ັນ: ໄພນ�້າຖ�ວມທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກແຮງແຕ�ຫົວທີ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ
ຈາກໄພແຫ�ງແລ�ງ ທີ່ເກີດຂ້ືນໃນຊ�ວງໄລຍະທີ່ພືດຂອງເຂົາເຈ້ົາຍັງອ�ອນຫຼາຍ ແລະ ອ�ອນໄຫວຕ�່ສະພາບຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານ້ີ. 

ໃນພ້ືນທີ່ດິນແຫ�ງແລ�ງ, ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກເຂ້ົາຝ�າງ ແລະ ໝາກເດືອຍອາດສັງເກດເຫັນວ�າ ລະດູຝົນສ້ີນສຸດໄວ�ໂພດ, ເຮັດ

ໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນຜະລິດຕ�່າຍ�ອນ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມຊ້ືນຫຼາຍໃນລະຫວ�າງໄລຍະການສ�າງເມັດຂອງພືດ. ເປ້ົາໝາຍແມ�ນເພ່ືອ
ໃຫ�ຊາວກະສິກອນຄິດກ�ຽວກັບເຫດ ການໃນໄລຍະເວລາ 5 ຫາ 10 ຜ�ານມາ ແລະ ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫນັວ�າ ຢູ�ໃນຈຸດໃດທີ່ມີ
ເຫດການສະເພາະຂອງໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບ ອາກາດເກີດຂ້ືນໃນລະດູການປູກພືດທີ່ເກີດຂ້ືນເປັນປະຈ�າຫຼາຍກວ�າໝູ�ໃນພ້ືນທີ່
ຂອງຕົນເອງ. ໄພຂ່ົມຂູ�ທີ່ເກີດຂ້ືນຂອງບຸກຄົນ ອາດຈະເກີດຂ້ືນຫຼາຍກວ�າໜ່ືງຄ້ັງໃນຊ�ວງໄລຍະລະດູການຜະລິດ. 

ຄວາມສົມດຸນທີເ່ໝາະສົມທີສຸ່ດ 

ເຂດພ້ືນທີ່ທີ່ມີລະດູຝົນສອງລະດູ, ບາງທີ່ອາດຈະຮູ�ຈັກກັນໃນທ�ອງຖິ່ນວ�າເປັນລະດູທີ່ຍາວ ແລະ ສ້ັນ ຈະມີຄວາມຊັບຊ�ອນ 

ຫຼາຍກວ�າເຂດພ້ືນທີ່ທີ່ມີລະດູຝົນພຽງລະດູການດຽວເທົ່ານ້ັນ. ໃຫ�ຊອກຫາຄວາມສົມດຸນລະຫວ�າງຄວາມສົມບູບແບບ ແລະ 
ຄວາມລຽບງ�າຍ ເພ່ືອທີ່ວ�າຈະບ�່ເຮັດໃຫ�ປະຕິທິນລະດຸການສັບສົນເກີນໄປໂພດ ແລະ ອ�ານບ�່ອອກ. ໃນເຂດທີ່ມີສອງລະດູຝົນ 
ທ�ານອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ບັນທຶກຂ�້ມູນກ�ຽວກັບລະດູການທີ່ແຕກຕ�າງກັນໄວ�ໃນສອງປະຕິທິນທີ່ແຍກກັນໄວ�ຕ�າງຫາກ. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອສ�າງປະຕິທິນທີ່ລະບຸຊ�ວງເວລາ, ພາຍໃນລະດູການຜະລິດກະສິກ�າ, ທີ່ມີເຫດການທາງດ�ານສະພາບ ອາກາດທີ່ສ�າຄັນມກັ

ເກີດຂ້ືນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຫດການເຫຼົ່ານ້ີຈະມກີານປ�ຽນແປງຄືແນວໃດ. 

ວັດສະດູອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ້ັຍຂຽນ/ເຈ້ັຍແຜ�ນໃຫຍ� ແລະ ບິກເຟີດ. 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. 

ໃຊ�ເວລາ:  

1 ຫາ 1.5 ຊ່ົວໂມງ. 

ຂ້ັນຕອນ:  

ໃນການເລ່ີມຕ້ົນ ໃຫ�ເລ່ີມຕ້ົນເປັນກຸ�ມໃຫຍ�ໜ່ືງກຸ�ມ. ຕ�ມ່າ ຖ�າຫາກທ�ານຈັດແບ�ງເປັນກຸ�ມສົນທະນານ�ອຍສ�າລັບບົດຝຶກຫັດທ ີ
1, ທ�ານອາດຈະຕ�ອງໄດ�ສອບຖາມຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໃຫ�ກບັຄືນມານັງລວມກັນໃນກຸ�ມດຽວ ເພ່ືອເຮັດບົດຝຶກຫັດທ ີ2.  

ເພ່ືອສ�າງປະຕິທິນສະພາບອາກາດທີ່ເປັນໄພຂ່ົມຄູ�, ໃຫ�ເລ່ີມຕ້ົນດ�ວຍການລະດົມສະໝອງຮ�ວມກັບຊາວກະສິກອນເພ່ືອກ�ານົດ

ໄພ ຂ່ົມຄູ�ທີ່ເກີດຂ້ືນຕະຫຼອດລະດູການຜະລິດກະສິກ�າທີ່ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ�ແກ�ພືດຊະນິດໜືງ ຫຼື ພືດຫຼາຍຊະນິດທີ່

ເຂົາເຈ້ົາປູກ. ຢູ�ໃນເຈ້ັຍແຜ�ນໃຫຍ� ຫຼື ເຈ້ັຍຂຽນ, ຊາວກະສິກອນໄດ�ສ�າງຄ�ລັບສ�າລັບແຕ�ລະເດືອນໃນໜ່ືງປີບ� ຫຼື ໃຊ�ວິທີການ

ທ�ອງຖິ່ນໃນການ ແບ�ງຊ�ວງລະດູການຜະລິດ – ເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນທີ່ຈະຕ�ອງນ�າໃຊ�ວິທີການແບບດຽວກັນໃນການແບ�ງລະ 

ການຜະລິດກະສິກ�າຄືດ່ັງທີ ່ໄດ�ນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດທີ A-1. ສ�າງແຖວໃໝ�ສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດຂອງສະພາບອາກາດທີ່

ເປັນໄພຂ່ົມຄູ�ທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�. ສືບຕ�່ຂຽນເພ່ີມໃສ�ໄພຂ່ົມຄູ�ໃໝ� ຈົນກວ�າຈະສ�າເລັດເປັນລາຍການ. ຕ�ໄ່ປ, ໃຫ�ຊາວກະສິກອນ
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ກັບຄືນໄປຫາກຸ�ມສົນທະນາຂອງຕົນ ເອງ, ຖ�າຫາກທ�ານນ�າໃຊ�ວິທກີານເຫຼົ່ານ້ີຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັນທີ ່1, ຖ�າບ�່ຈັກຊ້ັນ ທ�ານກ�

ສາມາດຮັກສາເຂົາເຈ້ົາໄວ�ຢູ�ໃນກຸ�ມໃຫຍ�ກຸ�ມ ດຽວເລີຍກ�ໄດ�. ສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ, ຊາວ

ກະສິກອນໄດ�ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນວ�າ ເມື່ອໃດທີ່ໄພຂ່ົມຄູ�ມກັ ເກີດຂ້ືນຫາຼຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ�າງລະດູການຜະລິດກະສິກ�າ ຄືດ່ັງທີ່່
ສະແດງໄວ�ຢູ�ໃນຕົວຢ�າງຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. ໃຫ�ຈືໄວ�ວ�າ ໄພຂ່ົມຄູ�ດ່ັງກ�າວ ອາດຈະເກີດຂ້ືນໄດ�ຫຼາຍກວ�າໜ່ືງຄ້ັງຕະຫຼອດລະດູການ
ຜະລິດ.  

ຖ�າທ�ານແບ�ງກຸ�ມສົນທະນາເປັນກຸ�ມນ�ອຍ, ໃຫ�ນ�າເອົາເຂົາເຈ້ົາກັບຄືນມາຮ�ວມຕົວກັນຄືນໃນຈຸດນ້ີ ແລະ ປ�ອຍໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມ

ຂ້ືນນ�າ ສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍປະຕິທິນຂອງຕົນ. ຄືດ່ັງທີ່ມີຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດທີ A-1, ເປັນສ່ີງທີ່ຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ສ�າງ

ປະຕິທນິອັນ ໜ່ືງຂ້ືນມາທີ່ບັນຈຸມລີາຍລະອຽດກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ເປັນໄພຂ່ົມຄູ�ທັງໝົດ ທີ່ລະບຸໄດ�ຈາກກຸ�ມສົນທະນາ
ຕ�າງໆ. 

 

 

ເມື່ອທ�ານໄດ�ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນກ�ຽວກັບໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດໃນປະຕິທິນຕາມທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ສັງເກດເຫັນ, ທ�ານ

ສາ ມາດເພ່ີມຂ�ມູ້ນທີ່ທ�ານໄດ�ຮັບເຂ້ົາໄປໃສ�ຕ່ືມອີກຈາກແຫຼ່ງຂ�ມູ້ນອ່ືນ, ເຊ່ັນ: ນັກຄ້ົນຄ�ວາວິໃຈ, ສູນບ�ລິການຂ�້ມູນອຸຕຸ

ວິທະຍາ ຫຼ ືການສຶກສາຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ເບ່ິງ ຮູບພາບ A-3). ຕ່ືມຂ�ມ້ນູນ້ີໃສ�ໃນປະຕິທິນ

ໂດຍນ�າໃຊ�ສ່ີ ຫຼື ເຄ່ືອງໝາຍທີ່ຕ�າງກັນສ�າລັບແຕ�ລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ�້ມູນຕ�າງໆ ຄືດ່ັງຕົວຢ�າງທີ່ໃຫ�ໄວ�ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. ເປັນການດີທີ່
ຈະປຶກສາຫາລືຮ�ວມ ກັບຊາວກະສິກອນກ�ຽວກັບຄວາມແຕກຕ�າງຈ�ານວນໃດໜ່ືງລະຫວ�າງການສັງເກດການຂອງຕົນ ແລະ ຂ�້
ມູນຈາກແຫຼ່ງອ່ືນ ແລະ ລົງຄວາມເຫັນຮ�ວມກັບກ�ຽວກັບແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະນ�າສະເໜີໃຫ�ເຫັນຮູບແບບຂອງສະພາບ
ອາກາດວາງບ�່ດົນຜ�ານມານ້ັນ.  

ຂ້ືນຢູ�ກັບປະເພດຂອງຂ�້ມູນທີ່ທ�ານມ,ີ ທ�ານອາດຈະສາມາດດັດແປງປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ ທີ່ລວມມີທັງ

ສະພາບ ອາກາດທີ່ຄາດການໄວ�, ສະພາບອາກາດໃນອານາຄົດ. ລວມທັງຂ�້ມູນເພ່ີມຕ່ືມດ່ັງກ�າວນ້ີຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານສາມາດນ�າ

ໃຊ�ປະຕິທິນໄພ ຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດເພ່ືອປຶກສາຫາລືຮ�ວມກບັຊາວກະສິກອນກ�ຽວກບັສ່ີງທີ່ເກດີຂ້ືນໃນໄລຍະຜ�ານມາ 
ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ສ່ີງທີ່ຄາດການວ�າຈະເກີດຂ້ືນໃນອານາຄົດ. ສົມທຽບ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກ�ຽວກັບສອງສະຖານະ
ການ – ອາດິດ ແລະ ອານາຄົດ – ຈະເປັນປະໂຫຍດເພ່ືອສ�າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບແນວໂນ�ມການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ 

ແລະ ສ່ີງທ�າທາຍອັນໃດ ທີ່ຈະເກດີຂ້ືນ (ເບ່ີງ ພາບ A-4 ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ). ຖ�າເບ່ີງສະເພາະແຕ�ສ່ີງທີ່ເກີດຂ້ືນໃນອາດິດທີ່ຜ�ານມາ 

ອາດຈະນ�າໄປສູ�ຂ�້ຜິດພາດໃນ ການຄາດຄະເນວ�າຈະມີສະພາບການອັນໃດເກີດຂ້ືນໃນທົດສະຫວັດຕ�່ໜ�າທີ່ກ�າລັງຈະມາເຖີງ. 

 

 

 

ພາບ A-2: 

� � �  



105 
 

 

  

ໝາຍເຫດ: ການສຶກສາຂ�້ມູນພິເສດກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ, ທີມ່ກີານປະເມີນສະພາບການໃນອານາ

ຄົດ, ມກັຈະເປັນແບບລວມໆຫຼາຍ ແລະ ບ�່ໄດ�ຈັດໃຫ�ຢູ�ໃນແນວທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານສາມາດຕ່ືມຂ�ມູ້ນໃສ�ໄດ�ໃນປະຕິທິນ

ການປູກ ພືດ. ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຜົນໄດ�ຮັບຂອງການສຶກສາເບ່ິງຄວາມສ�ຽງອາດລະບຸໄດ�ຢ�າງງ�າຍດາຍວ�າ ໄພແຫ�ງແລ�ງຖືກຄາດ
ການວ�າຈະເກີດ ຂ້ືນເປັນປະຈ�າຫຼາຍຂ້ືນກວ�າເກົ່າຮອດປີ 2050. ຖ�າເປັນແນວນ້ີສ�າລັບຂ�້ມູນທີ່ທ�ານເຂ້ົາເຖີງໄດ� ກ�ພຽງແຕ�
ຂຽນເປັນລາຍການດ�ານ ຂ�າງຂອງສະພາບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນທີ່ຄາດການໄວ�ວ�າຈະເກີດຂ້ືນ. ທ�ານສາມາດນ�າ
ໃຊ�ຂ�້ມູນນ້ີ ພ�ອມກັບຂ�ມູ້ນ ກ�ຽວການປ�ຽນແປງທີ່ຊາວກະສິກອນສັງເກດເຫັນ ເມື່ອເວລາປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບສ່ີງທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂ້ືນໃນອານາຄົດຂ�າງໜ�າ. ຂ�້ ມູນເພ່ີມຕ່ືມດ່ັງກ�າວນ້ີອາດຈະຢືນຢັນໃນສ່ີງທີ່ຊາວກະສິກອນກ�າລັງສັງເກດເຫັນເປັນທີ່ຮຽບ

ຮ�ອຍແລ�ວ ຫຼື ອາດຈະແຕກຕ�າງຈາກ ນ້ີກ�ເປັນໄດ�, ທີ່ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫນັການປ�ຽນແປງຫຼາຍກວ�າ ຫຼ ືນ�ອຍກວ�ານ້ີທີ່ຄາດການໄວ�

ວ�າຈະເກີດຂ້ືນໃນອານາຄົດ. 

 

 

 

 

ຄ�າຖາມຄ້ົນຄ�ວາ: 

• ໄພຂ່ົມຄູ�ຫຼັກທີ່ລະບຸໄດ�ແມ�ນຫຍັງ? ໄພຂ່ົມຄູ�ເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ມກີານປ�ຽນແປງບ�ໃນຊຸມປີທີ່ບ�່ດົນຜ�ານມານ້ີ? ຫຼາຍຂ້ືນ ຫຼື ໜ�ອຍ

ລົງ? ຮຸນແຮງຂ້ືນ ຫຼື ຮຸນແຮງໜ�ອຍລົງ? 

• ໄພຂ່ົມຄູ�ອັນໃດທີ່ເກີດຂ້ືນເປັນປະຈ�າຫຼາຍທີ່ສຸດ? ຮຸນແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດ? 

• ໄພຂ່ົມຄູ�ດ່ັງກ�າວຮຸນແຮງຂ້ືນ ຫຼື ເກີດຂ້ືນເປັນປະຈ�າຢູ�ໃນສະຖານທີສ່ະເພາະໃດໜ່ືງ ຫຼ ືປະເພດຂອງພ້ືນທີ?່ 

• ຕ�ອງການຂ�້ມູນເພ່ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບຮູບແບບຂອງສະພາບອາກາດບ�? ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຂ�ມູ້ນເພ່ີມຕີ່ືມໄດ�ຢູ�ໃສ? ມີ

ຂ�້ມູນໃດບ�ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເກບັກ�າດ�ວຍຕົນເອງໄດ�ທີ່ຈະຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຮົາຕິດຕາມເບ່ີງການປ�ຽນແປງຕ�່ສະພາບອາ 
ກາດໃນອານາຄົດ? 

ພາບ A-3: ການສງັເກດການຈາກຄ້ົນຄ�ວາ-ຊາວກະສກິອນກ�ຽວກບັປະຕທິນິໄພຂົ�ມຄ��ຂອງສະພາບອາກາດ 

ພາບ A-4: ປະຕທິນິໄພຂົ�ມຄ��ໃນອານາຄົດຂອງຊາວກະສກິອນ-ການຄ້ົນຄ�ວາ 
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ບົດຝຶກຫັດ ກ-3: 

ຜົນລະປູກມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທ່ີສຸດຕ�່ສະພາບອາກາດເມ່ືອໃດ?  
ຄວາມເປັນມາ:  

ຫຼັງຈາກທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ສ�າງປະຕິທິນຂອງລະບົບການປູກພືດ ແລະ ໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ ກ�ເປັນເວ ລາທີ່ຈະນ�າ
ເອົາສອງປະຕິທິນນ້ີເຂ້ົາໃສ�ກັນເພ່ືອໃຈແຍກເບ່ິງເຂດພ້ືນທີ່ໃດໜ່ືງທີ່ມີການທັບຊ�ອນກັນ ຄືດ່ັງທີ່ສະແດງໄວ�ຢູ�ໃນພາບຈ�າ ລອງ
ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. ເຂດພ້ືນທີ່ໃດໜ່ືງທີ່ມກີານທັບຊ�ອນກັນຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນຈ�ານວນພືດ ຫຼື ກິດຈະກ�າສະເພາະໃດໜ່ືງທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ 
ທີ່ເປັນໄປໄດ�ຕ�່ການໄດ�ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກສະພາບອາກາດສະເພາະ. ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ເບ່ິງໃຫ�ລະອຽດເພ່ີມຕ່ືມຕ�ກ່ັບຄວາມ 
ສ�ຽງອາດຈະເກີດຂ້ືນ ເພາະອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ມີການດ�າເນີນງານໃນການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບການຕົວຈີງ. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອສ�າງລາຍການຂອງພືດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ� ແລະ ຢູ�ໃນຊ�ວງເວລາໃດໃນລະດູ
ການຜະລິດກະສິກ�າ. 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ຮູບພາບປະກອບໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-1 ແລະ ບົດຝຶກຫັດ A-2, ແລະ ບິກເຟີດ. 

ໄລຍາເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. 

ເວລາ: 

ໃຊ�ເວລາ: 30 ນາທີ. 

ຂ້ັນຕອນ:  

ສ�າລັບບົດຝຶກຫັດນ້ີ ທ�ານອາດຈະຕ�ອງການໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມທັງໝົດຢູ�ໃນກຸ�ມດຽວ. ເລ່ີມຕ້ົນດ�ວຍການນ�າສະເໜີປະຕິທິນ ໄພ
ຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດທີ່ທ�ານກະກຽມໄວ�ຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດທ ີA-2 ແລະ ສ�າລັບແຕ�ລະໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດທີ ່

ລະບຸໄວ�, ເອົາເວລາຂອງເຫດການໄພຂ່ົມຄູ�ເກີດຂ້ືນຫຼາຍທີ່ສຸດໃສ�ຕາຕະລາງຂອງປີ. ຕ�່ໄປ ໃຫ�ຍ�າຍໄປທີ່ປະຕິທິນຂອງລະບົບ

ການ ປູກພືດທີທ່�ານສ�າງຂ້ືນຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-1 ແລະ ເອົາເວລາດຽວກັນໃສ�ຕາຕະລາງຂອງປີເພ່ືອເບ່ິງວ�າ ພືດຊະນິດໃດທີ່

ກ�າລັງປູກ ຢູ�. ສ່ີງເຫຼົ່ານ້ີແມ�ນພືດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດສະເພາະໃດໜ່ືງ. ເຮັດຂ້ັນຕອນນ້ີຊ�້າ

ຄືນອີກສ�າລັບ ແຕ�ລະປະເພດໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ, ບັນທກຶລົງໃສ�ແຜ�ນເຈ້ັຍ – ຊ່ືຂອງພືດ, ປະເພດຂອງພ້ືນທີ,່ ໄພ

ຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາ ກາດ ແລະ ເວລາຂອງປີພາຍໃນລະດູການຜະລິດກະສິກ�າໃນເວລາທີ່ມຄີວາມສ�ຽງເກີດຂ້ືນຫຼາຍທີ່ສຸດ. 
ທ�ານຈະໄດ�ນ�າໃຊ�ລາຍ ການນ້ີຢູ�ໃນສອງບົດຝຶກຫັດຕ�່ໄປ. 
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ຄ�າຖາມຄ້ົນຄ�ວາ: 

• ພືດ, ແນວພັນພືດ ແລະ ປະເພດພ້ືນທີ່ໃດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ? ເປັນຫຍັງ? 

ມີພືດ/ແນວພັນພືດສະເພາະບ�ທີ່ປູກຍາກຍ�ອນໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ? ຊະນິດໃດ? ມີປະເພດພ້ືນທີ່ດິນສະເພາະ 

ໃດໜ່ືງບ�ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸ່ດ? ພ້ືນທີ່ດິນປະເພດໃດ? 

• ທ�ານຄິດວ�າເປັນໄປໄດ�ບ�ທີ່ຈະຄາດການສ່ີງທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນກັບສະພາບອາກາດໃນລະດູການຕ�່ໄປ? 

ບົດຝຶກຫັດ ກ-4: 

ເວລາໃດທ່ີພືດຜັກມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທ່ີສຸດຕ�ຄ່ວາມກົດດັນຂອງອາກາດ? 
ຄວາມເປັນມາ:  

ຄືດ່ັງທີ່ໄດ�ປຶກສາຫາລືມາໃນເບ້ືອງຕ້ົນໃນປ້ືມຄູ�ມືນ້ີ, ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດແບບດຽວກັນສາມາດສ່ົງ ຜົນກະທົບທີ່

ແຕກຕ�າງກັນຫຼາຍຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ – ຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງພືດ – ແມ�ນ

ຂ້ືນຢູ�ກັບວ�າຜົນກະທົບເກີດຂ້ືນເມື່ອໃດ, ໃນຊ�ວງໄລຍະໃດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ. ນອກຈາກນ້ີ ທ�ານກ�ຈະ ຕ�ອງ

ເອົາໃຈໃສ�ເປັນພິເສດຕ�ຜົ່ນສະທ�ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນຮ�ວມກັນ – ອຸນຫະພູມສູງເກີດຂ້ືນໃນເວລາດຽວກັນທີ່ພືດຢູ�ພາຍໃຕ� 
ຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຊ້ືນ – ຄືດ່ັງຜົນກະທົບຈາກຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດຮ�ວມກັນ ໂດຍລວມແລ�ວຈະຫຼາຍ
ກວ�າ ຫຼາຍ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ ທ�ານນ�າໃຊ�ແຫຼ່ງຂ�້ມູນຂ�າວສານຕ�າງໆເພ່ືອກ�ານົດວ�າ ອາກາດມກີານປ�ຽນແປງຄືແນວໃດ

ຕະຫຼອດຫຼາຍທົດ ສະຫວັດບ�່ດົນຜ�ານມາ, ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ວິທກີານດຽວກັນເພ່ືອໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີຂ້ືນກວ�າເກົ່າກ�ຽວ

ກັບຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງ ລະບົບການຜະລິດໃນທ�ອງຖິ່ນຕ�່ກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ – ພ້ືນທ�ອງຖິ່ນຢູ�ໃນພ້ືນ
ທີ່ທ�ອງຖິ່ນເອງ. ຂ�້ມທີີ່ມີຢູ�ຈາກ ຊາວກະສິກອນທີ່ທ�ານເຮັດວຽກນ�າ ແລະ ຈາກນັກຄ້ົນຄ�ວາທດົລອງ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ອ່ືນໆ ຈະມີຄວາມສ�າຄັນຢ�າງເທົ່າ ທຽມກັນ. ຈາກນັກຄ້ົນຄ�ວາທດົລອງ ທ�ານຈະໄດ�ຮັບຂ�້ມູນທົ່ວໄປກ�ຽວກັບຄວາມອ�ອນໄຫວ
ຂອງພືດ ຫຼື ຊະນິດພັນພືດສະເພາະຕ� ່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດຕ�າງໆ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບລາຍລະອຽດສະເພາະ ແລະ 

ມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍຂອງການຈະເລີນ ເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ. ເວ້ົາອີກຢ�າງໜ່ືງແມ�ນຊາວກະສິກອນຈະມີ

ພາບ A-5: ການເຊ່ືອມໂຍງວຽກງານກະສກິ�າເຂົາ້ກນັກບັໄພຂົ�ມຄ��ຂອງສະພາບອາກາດ 
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ຄວາມຮູ�ລະອຽດຫຼາຍທີ່ສຸດກ�ຽວກັບຄວາມ ອ�ອນໄຫວຕ�າງໆ ທີທ່�ານໄດ�ສັງເກດເຫັນໃນແນວພັນທ�ອງຖິ່ນພາຍໃຕ�ສະພາບ
ເງ່ືອນໄຂໃນທ�ອງຖິ່ນ. ທັງສອງແຫຼ່ງຂ�້ມູນຈະມ ີຄວາມສ�າໃນການລະບຸວ�າການດ�າເນີນການປັບຕົວອັນໃດທີ່ອາດຈ�າເປັນຕ�ອງ
ມີ. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  

ກ�ານົດໄລຍະເວລາສ�າລັບພືດແຕ�ລະຊະນິດ, ທີ່ຊ້ີບອກໄລຍະເວລາຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມ ອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດຕ�າງໆ. 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ້ັຍຂຽນ/ເຈ້ັຍແຜ�ນໃຫຍ� ແລະ ບິກເຟີດ, ລາຍການພືດທີ່ເຮັດຂ້ືນໃນ ບົດຝຶກຫັນ A-3. 

ຊ�ວງໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. 

ໃຊ�ເວລາ:  

2 ຫາ 3 ຊ່ົວໂມງ. 

ຂ້ັນຕອນ:  

ເພ່ືອຈັດຂ�້ມູນກ�ຽວກັບພືດສະເພາະທີ່ມີຄວາມອ�ອນໄຫວຕ�່ຄວາມກດົດັນຂອງສະພາບອາກາດແນວໃດ, ທ�ານຈະຕ�ອງ ກ�ານົດ

ຊ�ວງເວລາຂອງພັດທະນາການຂອງພືດແຕ�ລະຊະນິດ, ສະແດງໃຫ�ເຫັນແຕ�ລະຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ

ພືດ, ເລ່ີມຕ້ົນຈາກການກ�າແກ�ນ ແລະ ການແຕກງອກຂອງພືດ (ການນ�າໃຊ�ຮູບແຕ�ມແມ�ນເປັນປະໂຫຍດ, ເບ່ິງ ພາບ A-6). 

ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ກ�ານົດຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງພັດທະນາການຂອງພືດຕ�າງຫາກ ສ�າລັບແຕ�ລະຊະນິດພັນພືດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ

ທີ່ ລະບຸໄວ�ຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-3 ເພາະວ�າ ແມ�ນຊະນິດພັນພືດທີ່່ມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ

ສະເພາະ.  

ຈັດກຸ�ມສົນທະນາຂອງຊາວກະສິກອນກຸ�ມດຽວຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດນ້ີ. (ໝາຍເຫດ: ຖ�າລາຍການພືດທີລ່ະບຸໄວ�ວ�າມີຄວາມສ�ຽງຕ�່

ໄພ ຂ່ົມຂອງສະພາບອາກາດ ຫາກຍາວ, ທ�ານສາມາດແບ�ງຊາວກະສິກອນອອກເປັນກຸ�ມສົນທະນານ�ອຍ ແລະ ປ�ອຍໃຫ�ແຕ�

ລະກຸ�ມກ�າ ນົດໄລຍະເວລາສ�າລັບພືດຊະນິດດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຂ�າງລຸ�ມນ້ີ.) ຊາວກະສິກອນ

ຄວນເປັນຜູ�ນ�າພາ ເຮັດບົດຝຶກຫັດນ້ີ, ດ�ວຍການແບ�ງໄລຍະເວລາຂອງພັດທະນາການຂອງພືດແຕ�ລະຊະນິດໃນແນວທາງທີ່

ສົມເຫດສົມຜົນຕ�່ເຂົາເຈ້ົາ. ແນວໃດກ�ຕາມ ກ�ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າ ຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງພັດທະນາການຂອງພືດ ລວມມີໄລຍະ
ເວລາທີ່ສ�າຄັນຂອງການແຕກ ງອກ, ການຂະຫຍາຍພັນພືດ (ການອອກດອກ), ການສ�າງຜົນໄດ�ຮັບ ແລະ ການເກັບກ�ຽວ, 

ເນ່ືອງຈາກວ�ານ້ີແມ�ນເວລາທີ່ພືດທັງ ໝົດມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີສຸ່ດຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ. ໄລຍະເວລາ
ຄວນຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນວ�າ ພັດທະນາການຂອງ ພືດໃນແຕ�ລະໄລຍະໃຊ�ເວລາດົນເທົ່າໃດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ�ວ ແມ�ນນັບເປັນຈ�າ

ນວນວັນ (ຫຼື ອາທິດກ�ໄດ�). ລອງເຮັດກ�ອງທີ່ຊ້ີ ບອກໄລຍະຄວາມແຕກຕ�າງເປັນສັດສ�ວນຄວາມຍາວຂອງໄລຍະເວລານ້ັນ – 
ກ�ອງຍາວໝາຍເຖີງໄລຍະເວລາຍາວ, ກ�ອງສ້ັນໝາຍ ເຖີງໄລຍະເວລາສ້ັນ (ເບ່ິງ ພາບ A-6). ນ�າໃຊ�ແຜ�ນເຈ້ັຍຕ�າງຫາກສ�າລັບ

ໄລຍະເວລາຂອງພືດແຕ�ລະຊະນິດ. 
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ຫຼັງຈາກທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ກ�ານົດໄລຍະເວລາຂອງການປູກພືດແລ�ວ ໃຫ�ທົບທວນຄືນແຕ�ລະໄລຍະເວລາ ແລະ ຕ່ືມຂ�້ມູນທີ່
ສ�າ ຄັນຈ�ານວນໜ່ືງໃສ�ທີ່ທ�ານອາດຈະຮູ�ມາຈາກນັກຄ້ົນຄ�ວາວິໃຈ ຫຼື ຄູ�ຮ�ວມງານຄົນອ່ືນ ທີ່ພົວພັນກບັໄລຍະເວລາທີ່ສ�າຄັນ
ຂອງການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຂອງພືດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ ໂດຍສະເພາະຕ�ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ
ສະເພາະໃດໜ່ືງ.  

ຢູ�ທາງເບ້ືອງຊ�າຍຂອງໄລຍະເວລາ ທ�ານອາດຕ�ອງການສ�າງແຖວສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດທີ່ພືດມີ
ຄວາມ ອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ທ�ານສາມາດສ�າງເປັນລາຍການໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດຈາກການລະດົມສະໜອງຮ�ວມ

ກັບຊາວກະສິ ກອນ, ເພ່ີມແຖວໃໝ�ໜ່ືງຕ່ືມໃສ�ອີກສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງສະພາບອາກາດ. ຢູ�ດ�ານລຸ�ມຂອງຮູບ

ພາບຂອງແຕ�ລະໄລ ຍະໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ, ໃຫ�ລະບຸໄລຍະເວລາຂອງໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດທີ່ເປັນ

ອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄືດ່ັງທີ່ ສະແດງໄວ�ຢູ�ດ�ານລຸ�ມຂອງ ພາບ A-6. ໄພຂ່ົມຄູ�ອາດຈະເກີດຂ້ືນຫຼາຍກວ�າໜ່ືງຄ້ັງໃນລະດູ

ການປູກພືດ. ເປັນການດີທີ່ສຸດທີຈ່ະ ໃຫ�ທິດຊ້ີນ�າຊາວກະສິກອນຜ�ານບົດຝຶກຫັດນ້ີກ�ອນ, ຫຼັງຈາກນ້ັນຈ່ືງເອົາຂ�້ມູນຈ�ານວນໜ່ື

ງທີ່ທ�ານເກັບມາໄດ�ຈາກນັກຄ້ົນຄ�ວາທົດ ລອງ ຫຼື ແຫຼ່ງອ່ືນໆ ເພ່ີມຕ່ືມໃສ�ອີກ, ໂດຍນ�າໃຊ�ບິກເຟີດທີມ່ີສີ ຫຼື ເຄ່ືອງໝາຍທີ່

ແຕກຕ�າງກັນ. ເມື່ອທ�ານເຮັດສ�າເລັດແລ�ວ, ທ�ານກ�ຈະໄດ�ສ�າງແຜນວາດຂອງຊ�ວງໄລຍະການປູກພືດທີ່ແມ�ນຢ�່າ ໂດຍສະແດງ

ໃຫ�ເຫັນວ�າຊ�ວງເວລາທີ່ພືດແຕ�ລະຊະນິດທີ່ພືດ ແຕ�ຊະນິດມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ແຕ�ລະປະເພດໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກ
ສະພາບອາກາດ.  

 

 

ຄ�າຖາມຄ້ົນຄ�ວາ: 

• ສ�າລັບພືດແຕ�ລະຊະນິດທີ່ກວມເອົາຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດນ້ີ: ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດຕ�າງໆມີຜົນກະທົບຕ�່ພືດໄດ�ແນວ 
ໃດ? ມີສັນຍານອັນໃດແດ�ທີ່ຊາວກະສິກອນສັງເກດເຫັນ? ຊ�ວງໄລຍະໃດທີ່ພືດມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫາຼຍທີ່ສຸດ? ຜົນຜະ 

ລິດໄດ�ຮັບຄວາມເສຍຫາຍບ�ເມື່ອໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດເກີດຂ້ືນ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ືນແທ�ໆ? 

ພາບ A-6: ໄລຍະການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພືດ ແລະ ຄວາມໄພຂົ�ມຄ��ຈາກສະພາບອາກາດ 
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• ໄພຂ່ົມຄູ�ທີ່ເກີດຂ້ືນໃນຊ�ວງໄລຍະທີ່ມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດເພ່ີມຈ�ານວນຫຼາຍຂ້ືນ ຫຼື ໜ�ອຍລົງ? ທ�ານໄດ�ຮຽນຮູ� 

ຫຍັງແດ�ຈາກແຫຼ່ງຂ�້ມູນອ່ືນກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂ້ືນໃນອານາຄົດ? ໄພຂ່ົມຄູ�ດ່ັງກ�າວຈະເພ່ີມຂ້ືນ ຫຼ ືຫ�ດ 

ລົງ? 

 

ບົດຝຶກຫັດ ກ-5: 

ເອົາລວມເຂ້ົາກັນທັງໝົດ – ຢູ�ຈຸດໃດທີ່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີການດ�າເນີນງານເພ່ືອການປັບຕົວ? 
ຄວາມເປັນມາ:  

ບົດຝຶກຫັດນ້ີແມ�ນການຕ�່ເນ່ືອງຈາກບົດຝຶກຫັດ A-4. ທ�ານຈະຕ�ອງນ�າໃຊ�ວັດສະດຸທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ກະກຽມ ໄວ�ແລ�ວ – 

ຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງການປູກພືດ (ບົດຝຶກຫັດ A-1) ແລະ ປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດທີ່ສັງເກດເຫັນ  (ບົດຝຶກ

ຫັດ A-2) – ເພ່ືອລະບຸເຂດພ້ືນທີ່ຂອງການທັບຊ�ອນກັນ, ຄືດ່ັງທີສ່ະແດງໄວ�ໃນ ພາບ A-7 ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ.  

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  

ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ສ�າງລາຍການໜ�າວຽກໃນການປັບຕົວທີ່ຈ�າເປັນ, ໂດຍອີງໃສ�ວ�າ ເມື່ອໃດທີ່ພືດມີຄວາມ ອ�ອນໄຫວຫາຼຍທີ່ສຸດ

ຕ�່ຄວາມກົດດັນຈາກສະພາບອາກາດສະເພາະ ແລະ ເມື່ອໃດທີມ່ີຄວາມສ�ຽງຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ເຫຼົ່ານ້ີທີມ່ັກເກີດຂ້ືນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ຊ�ວງລະດູການຜະລິດກະສິກ�າ.  

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ້ັຍຂຽນ/ເຈ້ັຍແຜ�ນໃຫຍ�, ບິກເຟີດ ແລະ ຮູບພາບທີ່ໄດ�ເຮັດຂ້ືນຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-2 ແລະ ບົດຝຶກຫັດ A-4. 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. 

ໃຊ�ເວລາ:  

1 ຫາ 1.5 ຊ່ົວໂມງ. 

ຂ້ັນຕອນ:  

ໃຫ�ກັບຄືນມາເບ່ິງປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ� ທີ່ທ�ານສ�າງຂ້ືນຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດ A-2. 

ພະຍາຍາມຈັບຄູ�ຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງການປູກພືດຄ້ັງທ�າອິດ (ບົດຝຶກຫັດ A-4) ໃສ�ກັບປະຕິທິນເພ່ືອໃຫ�ກ�ອງເລ່ີມຕ້ົນຊ້ີ

ບອກ ໃຫ�ເຫັນການແຕກງອກຂອງພືດສອດຄ�ອງກັບເວລາຢູ�ໃນລະດຸການຜະລິດກະສິກອນເມື່ອມີການປູກພືດເກີດຂ້ືນຢູ�ໃນ
ປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ (ໃຫ�ເບ່ິງ ພາບ A-7). ທ�ານອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ຂີດເສ້ັນເຊ່ືອມຕ�່ກັນໃສ�ໃນຊ�ວງໄລຍະ

ເວລາຂອງການ ປູກພືດເພ່ືອສະແດງໃຫ�ເຫັນຊ�ວງເວລາທີ່ແນ�ນອນຫຼາຍຂ້ືນວ�າ ຊ�ວງເວລາໃດຢູ�ໃນປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກ
ສະພາບອາກາດ, ຊ�ວງໄລ ຍະຂອງການປູກພືດຕ�າງໆ ເກີດຂ້ືນ. 
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ຂ�້ແນະນ�າ: ລ�ອງແຕ�ມສ່ີງທີ່ເກີດຂ້ືນຫຼາຍທີສຸ່ດໃສ�ໜ�າເຈ້ັຍຂອງຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງການປູກພືດ ແລະ ບ�່ໃຫ�ແຕ�ມໃສ�
ປະຕິທນິໄພ ຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ�ປະຕິທິນມີຄວາມຊັບສົນຫຼາຍ ໃນຄະນະທີທ່�ານດ�າເນີນການໄປຕາມ
ໜ�າເຈ້ັຍຂອງພືດ ທັງໝົດ).   

ຕ�່ໄປ ໃຫ�ເບ່ິງວ�າມີການທັບຊ�ອນກັນບ�ລະຫວ�າງຊ�ວງໄລຍະຂອງການປູກພືດໃດໜ່ືງ ແລະ ປະຕິທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບ
ອາກາດ. ທ�ານຈະຕ�ອງຊອກຫາທກຸຊ�ວງໄລຍະຂອງການປູກພືດທີມ່ີຄວາມອ�ອນໄຫວຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ 
ແລະ ເວລາໃດທີ ່ໄດ�ສັງເກດເຫັນວ�າຄວາມກົດດັນຈາກສະພາບອາກາດມກັເກີດຂ້ືນຫຼາຍກວ�າໝູ�. ຖ�າຫາກທ�ານພົບເຫັນເຂດ

ພ້ືນທີ່ທັບຊ�ອນກັນ ໃຫ� ຈົດໄວ�ຢູ�ໃນແຜນເຈ້ັຍອີກຕ�າງຫາກ ທີ່ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນ: ຊ່ືຂອງພືດ, ຊ�ວງໄລຍະວິກິດຂອງການປູກພືດ 

ແລະ ຄວາມກົດດັນຈາກສະ ພາບອາກາດສະເພາະທີ່ມີຄວາມອ�ອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມສ�ຽງ. ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ເຮັດບົດ
ຝຶກຫັດນ້ີຊ�້າຄືນໃໝ�ອີກຄ້ັງສ�າລັບພືດ ແຕ�ລະຊະນິດທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດເປັນປະຕິທິນກ�ຽວກັບຄວາມອ�ອນໄຫວຢູ�ໃນ ບົດຝຶກຫັດ 

A-4. ລາຍການສຸດທ�າຍແມ�ນມີຄວາມສ�າ ຄັນຫຼາຍ ເພາະເປັນການກ�ານົດພ້ືນທີ່ໆມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ�ໃນລະບົບການປູກ

ພືດຂອງຊາວກະສິກອນ. ທ�ານຈະນ�າໃຊ�ລາຍ ການນ້ີເພ່ືອກ�ານົດວິທກີານປັບຕົວເພ່ືອທົດລອງຢູ�ໃນການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະ
ໜາມ ແລະ ການສຶກສາຂ�ມູ້ນສະເພາະຂອງໂຮງຮຽນ ຊາວນາຂອງຊາວກະສິກອນ.  

ສ່ິງຄວນເອົາໃຈໃສ�: ໃຫ�ເອົາໃຈໃສ�ເປັນພິເສດຕ�່ການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ຄາດການໄວ�ໃນອານາຄົດຕ�່ໜ�າ ຖ�າ
ຫາກທ�ານສາມາດລວມເອົາ ຂ�ມູ້ນນ້ີໄວ�ຢູ�ໃນປະທິນໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ. ການປະເມີນເຫຼົ່ານ້ີຈະຊ�ວຍເພ່ີມເຂດພ້ືນທີ່
ທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ – ສ່ີງຕ�າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນເປັນປະຈ�າຫຼາຍຂ້ືນ ຫຼື ຮຸນແຮງຫຼາຍຂ້ືນຕາມການເວລາ – ຍັງອາດຈະ
ເປັນການຊ�ວຍໃຫ�ທ�ານກ�ານົດໄພ ຂ່ົມຄູ�ທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນ ທີ່ໃນປະຈຸບັນຍັງບ�່ທັນເປັນບັນຫາ ແຕ�ອາດຈະກາຍເປັນບັນຫາໃນ
ອານາຄົດກ�ເປັນໄດ�.  

ພາບ A-7: ການເຊ່ືອມໂຍງຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງພືດເຂົາ້ໃສ�ປະຕທິນິໄພຂົ�ມຄ��ຈາກສະພາບອາກາດ 
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ຄວາມສາມາດ ໃນຄາດການບັນຫາທີ່ກ�າລັງເພີ່ມສູງຂ້ືນ ຫຼື ບັນຫາໃນອານາຄົດແມ�ນກຸນແຈອັນສ�າຄັນຕ�່
ການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາ ກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດ. 

ຄ�າຖາມຄ້ົນຄ�ວາ: 

ພືດຊະນິດໃດທີ່ມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ? ພືດຊະນິດໃດທີ່ມີຄວາມອ�ອນໄຫວ ໜ�ອຍ

ກວ�າ? 

ສ�າລັບພືດຫຼັກທັງໝົດ: ໃນຊ�ວງເວລາໃດຢູ�ໃນລະດູການປູກພືດທີພື່ດມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ? ຊ�ວງໄລຍະການປູກພືດ ຊ�ວງ

ໃດທີ່ພືດມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ືນ – ການຂະຫຍາຍຕົວຊ�າ, ຜົນຜະ ລິດຫ�ດ

ລົງ, ຕ້ົນພືດຕາຍ?  

ທ�ານມີປະສົບການຫຍັງແດ�ກ�ຽວກັບພືດແຕ�ລະຊະນິດ? ຊະນິດພັນ? ປະເພດຂອງພ້ືນທີ່? ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ ເຫຼົ່າ

ນ້ີໄດ�ມີຜົນກະທົບຕ�່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ�ານຄືແນວໃດໃນການເລືອກວ�າຈະປູກພືດ/ຊະນິດພັນພືດໃດ ແລະ ປູກຢູ�ໃສ?  

ທ�ານສາມາດສືບຕ�ປູກພືດເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ບ�? ຖ�າບ�່ໄດ�, ມີທາງເລືອກອ່ືນບ�? ທ�ານຈະທົດລອງປູກພືດ ຫຼື ແນວພັນພືດຊະນິດ ໃໝ�? 

ຖ�າຈະປູກ, ມີສ່ີງໃດບ�ທີ່ທ�ານສາມາດເຮັດໄດ�ຕ�າກຈາກນ້ີ? ແມ�ນຫຍັງ?  

ມີສ່ີງໃດບ�ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ�ຢູ�ໃນລະດັບຊຸມຊົນເພ່ືອປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບຂອງໄພຂ່ົມຄູ�ທີ່ກ�ານົດໄວ�? ແມ�ນໃຜແດ� ທີ່ຈະ

ຕ�ອງມີສ�ວນຮ�ວມຢູ�ໃນຊຸມຊົນ? ຄົນນອກຊຸມຊົນຈ�າເປັນຕ�ອງໃຫ�ມີສ�ວນຮ�ວມນ�າບ�? ແມ�ນໃຜ?  
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ B. 

ການສຶກສາພາກສະໜາມແບບຢ�າງ 
ການສຶກສາພາກສະໜາມ 1: 
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມອ�ອນແອຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ�ອນທ່ີເກີດຈາກການຈັດສັນທ່ີຢູ�ອາໄສ
ໃຫ�ສັດລ�ຽງ  
ສັດລ�ຽງ; ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ 

ສັດລ�ຽງແມ�ນອ�ອນແອຕ�່ຜົນທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມຂອງດິນຟ�າອາກາດ - ໂດຍສະເພາະ, ອຸນນະພູມເພ້ີມຂ້ຶນ, ການເພ້ີມຂ້ຶນ

ຂອງອາກາດຮ�ອນຫຼາຍມື ້ແລະ ຄ້ືນຄວາມຮ�ອນ. ຜະລິດຕະພາບຂອງລະບົບສັດລ�ຽງ ແມ�ນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບດ�ານລົບໂດຍ

ຄວາມອ�ອນແອຂອງພວກມັນຕ�່ສະພາບແວດລ�ອມທີ່ມີອາກາດຮ�ອນ (Bernabucci, 2019). ໃນສະພາບແວດລ�ອມທີ່

ຮ�ອນ, ສັດຫ�ດຜ�ອນອັດຕາການກນິໄດ�ຕ�່ມື້ຂອງພວກມັນ ແລະ ຢູ�ໃນຂະບວນການ, ການຜະລິດນ�້ານົມແມ�ນຫ�ດລົງ. ສະພາບ

ແວດລ�ອມຂອງທີ່ຢູ�ອາໄສຂອງສັດລ�ຽງ ສາມາດມີຜົນຕ�່ອາກາດໂດຍຮອບ (ຕົວຢ�າງ: ອາກາດອ�ອມຮອບສັດ), ເຊ່ັນດຽວກັບ

ຄວາມສາມາດຂອງສັດໃນການຕ�ານທານກັບຜົນຂອງຄວາມກົດດັນຂອງຄວາມຮ�ອນ ແລະ ການຜະລິດນ�້ານົມຂອງມັນ.  

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ເພ່ືອສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບຜົນຂອງການຈັດສັນທີ່ຢູ�ອາໄສທີ່ມີຕ�່ການຜະລິດນ�້ານົມຂອງສັດລ�ຽງ. 

ກ�ານົດວລາ: 

ເວລາໃດໜ່ຶງໃນໄລຍະ FFS ແຕ�ຖ�າຈະໃຫ�ດີແມ�ນໄລຍະລະດູຮ�ອນ. 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ໝົດລະດູ. ການລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອເກັບກ�າຂ�້ມູນ (ປະຈ�າວັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ, ສ�າລັບຂ�້ມູນກ�ຽວກັບອາກາດ) 

ແລະ ການດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການ (ໂດຍສະເພາະສ�າລັບຊາວນາທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ)ື ຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ: 

ການຄັດເລືອກ, ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບຊາວນາສອງຄົນທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືເພ່ືອນ�າໃຊ�ສັດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອການສຶກສາ. 

ງົວຄວນມີອາຍຸ ແລະ ສະຖານະເທົ່າກັນ ແລະ ຖ�າຈະໃຫ�ດີແມ�ນຢູ�ໃນໄລຍະໃຫ�ນ�້ານົມຄືກັນ. ຄັດເລືອກຊາວນາຄົນໜ່ຶງຊ່ຶງທີ່ຢູ�
ອາໄສສັດລ�ຽງຂອງລາວ ມີເງ່ືອນໄຂເອ້ືອຍອ�ານວຍໜ�ອຍກວ�າ - ເຮັດຈາກວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ດູດ ແລະ ຮັກສາຄວາມຮ�ອນ 

(ຕົວຢ�າງ: ແຜ�ນ G.I.), ຕາກແດດ ແລະ ບ�່ມີຕ້ົນໄມ� ເພ່ືອໃຫ�ຄວາມຮ່ົມເຢັນ. ຄັດເລືອກຊາວນາອີກຄົນໜ່ຶງ ຊ່ຶງທີ່ຢູ�ອາໄສ

ສັດລ�ຽງຂອງລາວມີເງ່ືອນໄຂສະດວກສະບາຍ - ເຮັດດ�ວຍວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຮັກສາຄວາມເຢັນຂອງສະພາບແວດລ�ອມ, ຕ້ັງຢູ�

ກ�ອງຕ້ົນໄມ�ເພ່ືອໃຫ�ຄວາມຮ່ົມ, ອາກາດຖ�າຍເທດີ ແລະ ອ່ືນໆ.  

ກ�ອນເລ້ີມການສຶກສາ, ໃຫ�ຮັບປະກັນວ�າໄດ�ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກອຸນນະພູມຢູ�ໃນສະຖານທີ່ຢູ�ອາໄສ ເພ່ືອຕິດຕາມອຸນນະພູມ 

(ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 1b).  
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ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດພ້ືນຖານ 2 ຢ�າງ: 

T1. ທີ່ຢູ�ອາໄສ ຕາກແດດ, ໂດຍບ�່ມີຮ່ົມຕ້ົນໄມ� ແລະ ມີອາກາດໂດຍຮອບສູງກວ�າ. 

T2. ທີ່ຢູ�ອາໄສ ມີເງ່ືອນໄຂດິນຟ�າອາກາດຈຸລະພາກທີ່ສະດວກສະບາຍ (ຕົວຢ�າງ: ການລະບາຍອາກາດດີ, ອ�ອມຮອບດ�ວຍ

ຮ່ົມຕ້ົນໄມ�, ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຕ�ານທານຄວາມຮ�ອນ). 

• ວິທີການປະຕິບັດທັງໝົດ ທີຖ່ືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອການປະຕິບັດສອງຢ�າງນ້ີ ຕ�ອງຄືກັນ. ຄວາມແຕກຕ�າງດຽວອາດຈະແມ�ນທີ່ຢູ�
ອາໄສຂອງສັດລ�ຽງ  

• ຮັບປະກັນວ�າຊາວນາສອງຄົນທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືຮັບຮູ� ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ�ອງການດ�ານສານອາຫານຂອງງົວພວກ
ເຂົາ. 

• ຮັບປະກັນວ�າຊາວນາທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືແທກອຸນນະພູມຢູ�ໃນທີຢູ່�ອາໄສປະຈ�າວັນໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ບັນທຶກຂ�້

ມູນ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ຕ�ອງເອົາ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຜົນຜະລິດນ�້ານົມປະຈ�າວັນ. 

ສ່ິງທີ່ຈະສັງເກດ ແລະ ວັດແທກ: 

• ສ�າລັບສັດລ�ຽງ: 
o ອາກາດໂດຍຮອບ 
o ນ�້າໜັກຮ�າງກາຍ 
o ການວັດແທກຮ�າງກາຍ 
o ຜົນຜະລິດນ�້ານົມປະຈ�າວັນ 
o ກິດຈະກ�າໃຫ�ອາຫານປະຈ�າ 
o ການປະກົດທົ່ວໄປຂອງສະພາບຂົນສັດ/ໜັງສັດ 
o ສະພາບສຸຂະພາບທົ່ວໄປ 
o ການເຄ່ືອນຍ�າຍ 
o ລະດັບກິດຈະກ�າ 
o ການບາດເຈັບ 
o ການປະກົດມີພະຍາດ/ແມງໄມ� 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາ, ລາຍໄດ�ທັງໝົດ (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດ ໃນທ�າຍລະດູ) 

• ໃນທ�າຍລະດູ (ທ�ານສາມາດຄິດໄລ�ໄດ�ດ່ັງນ້ີ): 
o ການຜະລິດນ�້ານົມ (ກິໂລ/ງ�ວ/ມື້) 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດ) 

 
ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ສົມທຽບຂ�້ມູນຢ�າງຮັດກມຸກ�ຽວກບັການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ. 

• ອຸນນະພູມໂດຍຮອບສະເລ�ຍໃນແຕ�ລະການປະຕິບັດແມ�ນເທົ່າໃດ? ເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ�າອຸນນະພູມສູງ? 
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• ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນບ�່ໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ? ຢູ�ໄລຍະໃດໃນວົງຈອນການຜະລິດ? ສັດລ�ຽງຮັບ

ມືແນວໃດກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດເວລາມັນເກີດຂ້ຶນ? 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�່ໃນແນວພັນລະຫວ�າງການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວ? ການປະຕິບັດໃດທີໃ່ຫ�ປະໂຫຍດສູງສຸດ? ແມ�ນ

ຫຍັງທີ່ອາດເປັນເຫດຜົນສ�າລັບຄວາມແຕກຕ�າງດ່ັງກ�າວ? 

• ອາດຕ�ອງປັບປຸງທີ່ພັກ/ທີ່ຢູ�ອາໄສ ຫຍັງແດ�? ມີວັດຖຸອຸປະກອນໃນທ�ອງຖິ່ນຫຍັງແດ�ທີ່ສາມາດຖກືນ�າໃຊ�ເພ່ືອປັບປຸງທີ່ຢູ�

ອາໄສໃຫ�ສັດລ�ຽງ? 

ການສຶກສາພາກສະໜາມ 2: 
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຮ�ອນຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແນວພັນຂອງ
ປາ 
ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ/ການປະມົງ; ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ  

ປາບ�່ສາມາດປັບອຸນນະພູມຮ�າງກາຍຂອງພວກມັນ ເນ່ືອງຈາກພວກມັນເປັນສັດເລືອດເຢັນ. ໃນເວລາອຸນນະພູມຂອງນ�້າອຸ�ນ

ຂ້ຶນ, ພວກມັນຕ�ອງການອົກຊີຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງຮ�າງກາຍພວກມັນ. ແຕ�ນ�້າທີ່ອຸ�ນຂ້ຶນຍັງເກັບອົກຊີໄດ� 

ໜ�ອຍລົງ (The Washington Post, 2018). ປາຫາຍໃຈທາງຟັນຟືມ ແຕ�ຟັນຟືມບ�່ສາມາດຮັກສາລະດັບຄວາມ

ຕ�ອງການອົກຊີ ຈ່ຶງສ່ົງຜົນໃຫ�ຂະໜາດປານ�ອຍລົງ (Pauly and Cheung, 2017). ກົງກັນຂ�າມ, ອຸນນະພູມຂອງນ�້າຢູ�ໃນ

ໜອງ ອາດຫ�ດລົງໃນລະດູຮ�ອນ ເພ່ືອຫຼີກລ�ຽງຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຮ�ອນ ແລະ ບັນຫາຕິດພັນກັບປາ. ການໃຫ�
ຄວາມຮ່ົມ ຫຼ ືແນວປົກຄຸມຊ່ົວຄາວທົ່ວໜອງໃນໄລຍະເວລາອາກາດຮ�ອນ ຫຼື ການປູກຕ້ົນໄມ�ໃຫ�ຄວາມຮ່ົມ (ເປັນວິທີແກ�ໄຂ
ບັນຫາໄລຍະຍາວ) ຈະຊ�ວຍໄດ�. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ�ນເພ່ືອສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຮ�ອນຕ�່ການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແນວພັນປາ. 

ກ�ານົດເວລາ: 

ເວລາໃດໜ່ຶງໃນໄລຍະ FFS ແຕ�ຖ�າຈະໃຫ�ດີແມ�ນໄລຍະລະດູຮ�ອນ. 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ໝົດລະດູ. ການລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອເກັບກ�າຂ�້ມູນ (ປະຈ�າວັນໃນເວລາທີ່ຮ�ອນທີ່ສຸດຂອງມື ້- ຕົວຢ�າງ. 12.00 
ໂມງ - ສ�າລັບຂ�້ມູນກ�ຽວກັບອາກາດ) ແລະ ການດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການ (ໂດຍສະເພາະສ�າລັບຊາວນາທີ່ໃຫ�ຄວາມ
ຮ�ວມມ)ື ຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ: 

ການຄັດເລືອກ, ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບຊາວນາສອງຄົນທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືເພ່ືອນ�າໃຊ�ໄຮ�ນາຂອງພວກເຂົາເພ່ືອການສຶກສາ. 

ໄຮ�ນາຄວນມີຂະໜາດ ແລະ ຄວາມເລີກປະມານດຽວກັນ ແລະ ຢູ�ໃກ�ກັນ. ໄຮ�ນາໜ່ຶງບ�່ຄວນມີຮ່ົມ (ຫຼື ແນວປົກຄຸມ) ເລີຍ 



116 
 

(ຕົວຢ�າງ: ຕາກແດດໝົດມື)້. ອີກໄຮ�ນາໜ່ຶງ ຄວນມີຕ້ົນໄມ�ຢູ�ໃນທີ່ຕ້ັງທີ່ຖືກຕ�ອງ ເພ່ືອໃຫ�ຄວາມຮ່ົມແກ�ໜອງ. ຖ�າບ�່ດ່ັງນ້ັນ, 

ກ�່ສ�າງແນວປົກຄຸມຊ່ົວຄາວເພ່ືອໃຫ�ຄວາມຮ່ົມ.  

ກ�ອນເລ້ີມການສຶກສາ, ໃຫ�ຮັບປະກັນວ�າມີເຄ່ືອງວັດແທກອຸນນະພູມໄວ� ເພ່ືອຕິດຕາມອຸນນະພູມຂອງນ�້າ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 

1b). 

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດພ້ືນຖານ 2 ຢ�າງ: 

T1. ໄຮ�ນາທີ່ບ�່ມີຮ່ົມ 

T2. ໄຮ�ນາທີ່ມີຮ່ົມ (ຕົວຢ�າງ: ຕ້ົນໄມ�) ຫຼື ສ�າງແນວປົກຄຸມທົ່ວທກຸສ�ວນຂອງໄຮ�ນາ. 

• ວິທີການປະຕິບັດທັງໝົດ ທີຖ່ືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອການປະຕິບັດສອງຢ�າງນ້ີ ຕ�ອງຄືກັນ (ຕົວຢ�າງ: ຄວາມໜາແໜ�ນຂອງປາ, 

ຄວາມເລິກຂອງນ�້າ, ອາຫານ ແລະ ອ່ືນໆ). ຄວາມແຕກຕ�າງດຽວອາດຈະແມ�ນຄວາມຮ່ົມ/ແນວປົກຄຸມ.  

• ຮັບປະກັນວ�າຊາວນາສອງຄົນທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືຮັບຮູ� ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ�ອງການດ�ານສານອາຫານຂອງປາພວກ
ເຂົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ�າພວກເຂົາຮັກສາໜອງປາໄດ�ດີ. 

• ຮັບປະກັນວ�າຊາວນາທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມ ືແທກອຸນນະພູມຂອງນ�້າປະຈ�າວັນໃນເວລາທີຮ່�ອນທີ່ສຸດຂອງມື ້- ຕົວຢ�າງ: 

12.00 ໂມງ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນ. ສ�າລັບການປະຕິບັດ 2, ແທກອຸນນະພູມຂອງນ�້າໃນສ�ວນຂອງໜອງ ຢູ�ກ�ອງຮ່ົມໄມ�/

ແນວປົກຄຸມ. 

ສ່ິງທີ່ຈະສັງເກດ ແລະ ວັດແທກ: 

• ສ�າລັບສັດປາ: 
o ຂະໜາດຂອງປາໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິລະຫວ�າງລະດູເຕີບໂຕ 
o ນ�້າໜັກຂອງປາໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິລະຫວ�າງລະດູເຕີບໂຕ 
o ແນວພັນປາ 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາ, ລາຍໄດ�ທັງໝົດ (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົົນປະໂຫຍດ ໃນທ�າຍລະດູ) ຈາກປາ 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ສົມທຽບຂ�້ມູນຢ�າງຮັດກມຸກ�ຽວກບັການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ. 

• ອຸນນະພູມໂດຍຮອບສະເລ�ຍໃນແຕ�ລະການປະຕິບັດແມ�ນເທົ່າໃດ? ເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ�າອຸນນະພູມສູງ? 

• ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນບ�່ໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ? ຢູ�ໄລຍະໃດໃນວົງຈອນການຜະລິດ? ປາຮັບມື

ແນວໃດກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດເວລາມັນເກີດຂ້ຶນ? 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�່ໃນແນວພັນລະຫວ�າງການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວ? ການປະຕິບັດໃດທີ່ໃຫ�ປະໂຫຍດສູງສຸດ? ແມ�ນ

ຫຍັງທີ່ອາດເປັນເຫດຜົນສ�າລັບຄວາມແຕກຕ�າງດ່ັງກ�າວ? 

• ອາດຕ�ອງປັບປຸງຫຍັງແດ� ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຮ�ອນສ�າລັບປາ? ມີວັດຖຸອຸປະກອນໃນ

ທ�ອງຖິ່ນຫຍັງແດ�ທີ່ສາມາດຖກືນ�າໃຊ�ໃນການສ�າງທີ່ພັກອາໄສ ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ອຸນນະພູມຂອງໜອງຖືກປັບປຸງດີຂ້ຶນ? 
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ການສຶກສາພາກສະໜາມ 3: 
ຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຊ້ືນໃນໄລຍະລະດູເຕີບໂຕ 
ພືດ; ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ 

ໃນສະພາບອາໄສນ�້າຝົນ, ຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຊ້ືນ ໃນທຸກໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດແມ�ນຄວາມ

ທ�າທາຍໜ່ຶງທີ່ຊາວນາໄດ�ປະເຊີນຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງວ�າບ�່ມີການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດກ�່ຕາມ. ຊາວນາຢູ�ໃນ FFS ອາດໄດ�

ສັງເກດເຫັນວ�າລັກສະນະການປ�ຽນແປງຂອງປະລິມານຝົນ ກ�າລັງເຮັດໃຫ�ບັນຫານ້ີຮ�າຍແຮງກວ�າເກົ່າ, ເຊ່ິງມີໄລຍະບ�ມ່ີຝົນທີ່

ເລ້ືອຍຂ້ຶນ ຫຼື ຍາວນານຂ້ຶນ. ອຸນນະພູມທີ່ສູງຂ້ຶນ ແລະ ລົມແຮງຂ້ຶນ ສາມາດເຮັດໃຫ�ຝົນແລ�ງເຫຼົ່ານ້ີເສຍຫາຍຫຼາຍຂ້ຶນ. ມີຫຼາຍ
ວິທີທີ່ຊາວນາສາມາດປ�ຽນໄດ�ວ�າໄຮ�ຂອງພວກເຂົາເບ່ິງ ແລະ ເຮັດໜ�າທີ່ແນວໃດ (ການປ�ຽນແປງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ) ທີ່ຈະ

ຊ�ວຍເກັບກັກຝົນທີ່ຕົກມາໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ, ເກັບຄວາມຊ້ືນທີ່ເຂ້ົາໄປໃນດິນໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ, ເປັນເວລາດົນນານກວ�າ, ແລະ ປົກປ�ອງ

ຄວາມຊ້ືນທີ່ເກັບກກັໄວ�ຈາກການລະເຫີຍອາຍ.  ດ�ວຍການນ�າເອົາຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງວິທີປະຕິບັດເຫຼົ່ານ້ີມາໃຊ�, ຊາວນາສາມາດ

ຫ�ດຜ�ອນຄວາມອ�ອນແອຂອງພືດພວກເຂົາ ຕ�່ຝົນແລ�ງໃນໄລຍະລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ. ໜ່ຶງໃນການປ�ຽນແປງດ�ານ
ສ່ິງແວດລ�ອມທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊ່ຶງຊາວນາສາມາດເຮັດໄດ�ໃນການຊ�ວຍປັບປຸງການເກັບຮັກສາຄວາມຊ້ືນຂອງດິນ
ແມ�ນນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ. ດ�ວຍການປົກຄຸມໜ�າດິນລະຫວ�າງພືດ ແລະ ແນວໄມ�ທີມ່ຊ້ັີນໜ່ຶງຂອງເສດເຫຼືອຂອງ

ພືດ, ຝຸ�ນປະສົມ, ຝຸ�ນທ�າມະຊາດ ຫຼື ຝຸ�ນຄອກຈາກສັດ, ຊາວນາສາມາດຫ�ດຜ�ອນປະລິມານຂອງຄວາມຊ້ືນຂອງດິນທີ່ເສຍໄປ

ຜ�ານການລະເຫີຍອາຍໄດ�ຫຼາຍ. ນອກຈາກການປົກປ�ອງຄວາມຊ້ືນຂອງດິນແລ�ວ, ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ຍັງໃຫ�

ປະໂຫຍດອ່ືນໆທີ່ສ�າຄັນອີກ ສາມຢ�າງຄື: ຫ�ດຜ�ອນ, ສະກັດກັ້ນການເຈ່ືອນຂອງດິນ ທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລົມແຮງ; 

ສະໜອງທາດອາຫານເພ້ີມເຕີມໃຫ�ດິນ ເນ່ືອງຈາກວັດສະດຸທີ່ໃຊ�ປົກຄຸມດິນແຕກອອກ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ�່ຍັງສ�າງອິນຊີ

ວັດຖຸ ທີ່ສາມາດເກັບຄວາມຊ້ືນໄດ�ຫຼາຍຂ້ຶນ; ເຮັດໃຫ�ຫຍຸ�ງຍາກສ�າລັບວັດສະພືດທີ່ຈະສ�າງຕົວ ແລະ ຕ�່ສູ�ກັບພືດເພ່ືອສານ

ອາຫານຂອງດິນ ແລະ ຄວາມຊ້ືນ. ແນະນ�າໃຫ�ທົດລອງຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງປະເພດຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ, ເພາະມັນຈະໃຫ�

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນແກ�ຊາວນາກ�ຽວກັບວ�າວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ�າງກນັເຫຼົ່ານ້ີໄດ�ຜົນດີປານໃດໃນທາງປະຕິບັດ. ພືດທີ່ຜະລິດ
ສ�ວນທີ່ເຫຼືອຈ�ານວນຫຼາຍແມ�ນດີເລີດ, ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ເຂ້ົາໂພດ, ເຂ້ົາເດ່ືອຍ ແລະ ເຂ້ົາຟ�າງ. ເພ່ືອເປັນການປຽບທຽບ, ສ�ວນທີ່

ເຫຼືອອ່ືນໆຂອງພິືດ ແລະ ວັດສະດຸ ກ�່ຍັງສາມາດຖກືນ�າໄປໃຊ�, ເຊ່ັນ: ພືດທີ່ຜະລິດໃບໄດ�ຫຼາຍກວ�າລ�າຕ້ົນໜາ (ຕົວຢ�າງ: ຖົ່ວ, 

ຖົ່ວດິນ ຫຼື ຖົ່ວເຫຼືອງບົດໝົດຕ້ົນ), ຫຍ�າທີຖ່ືກຕັດ ແລະ ວັດສະດຸຝຸ�ນປະສົມທີ່ບ�່ຫກັທັງໝົດ. ປະເພດຕ�າງກັນຂອງວັດສະດຸ

ປົກຄຸມດິນ ຈະໃຫ�ລະດັບປ�ອງກນັທີ່ຕ�າງກັນເພ່ືອຕ�ານເຫດການຝົນຕົກໜັກ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມຊ້ືນຂອງດິນ.          

ໝາຍເຫດ: ກ�ອນແນະນ�າການສຶກສາພາກສະໜາມດ່ັງກ�າວນ້ີ ແນະນ�າໃຫ�ທ�ານຈັດຕ້ັງແບບຝຶກຫັດພາຍໃຕ�ຫົວຂ�້ 8 (ການປົກ
ຄຸມດິນ ແລະ ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ). 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ເພ່ືອສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບຜົນປະໂຫຍດຂອງການນ�າໃຊ�ຈ�ານວນຕ�າງກັນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ແລະ ປະເພດຕ�າງ

ກັນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ, ເປັນວິທີໜ່ຶງໃນການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຂອງຝົນແລ�ງໃນໄລຍະລະດູປູກພືດ. 

ກ�ານົດເວລາ: 

ເວລາເລ້ີມ FFS. 
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ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ໝົດລະດູ. ຈະໃຊ�ເວລາ 1-2 ຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອອະທິບາຍວ�າການນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນມີໜ�າທີ່ແນວໃດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດທີກ່ານນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນໃຫ�ແນວໃດ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 8). ນອກຈາກນ້ັນ ທ�ານກ�່ຍັງຈະຕ�ອງປະ
ເມີນປະເພດຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມດິນທີ່ມີໃນທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ເພ່ືອຄັດເລືອກວັດສະດຸເຫຼົ່ານ້ັນເພ່ືອນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການສຶກສາ. 
ການລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປະຈ�າ ເພ່ືອເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ ແລະ ການດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ວັດຖຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ 

ເມັດພັນພຽງພ�ໃນການປູກໃນດິນປູກຝັງທັງໝົດເພ່ືອບ�າລຸງຮັກສາທີ່ມີຂະໜາດຕ�່າສຸດ 10 ແມັດ × 20 ແມັດ (ໃຊ�ແນວພັນ
ດຽວກັນສ�າລັບດິນປູກຝັງທັງໝົດ), ວັດສະດຸປົກຄຸມດິນພຽງພ�ເພ່ືອປົກຄຸມດິນປູກຝັງເພ່ືອບ�າລຸງຮັກສາແຕ�ລະບ�ອນ, ຂະໜາດ 

ຫຼື ວິທີການວັດແທກນ�້າໜັກ ຫຼື ບ�ລິມາດຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມ, ເຊືອກ ແລະ ໄມ�ບັນທັດ ເພ່ືອວັດແທກດິນປູກຝັງ, ຫຼກັປັກ

ເຂດ ແລະ ປ�າຍ ເພ່ືອໝາຍດິນປູກຝັງທົດລອງ, ປ້ຶມບັນທກຶ ແລະ ບິກຂຽນ.  

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດພ້ືນຖານສາມຢ�າງ: 

T1. ວິທີປະຕິບັດທ�ອງຖິ່ນ (LP): ນ�າໃຊ�ວີທີປະຕິບັດທ�ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຕົວຢ�າງ, ຕາມທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ�ກບັຊາວນາ, ເພ່ືອກະກຽມ, 

ປູກ ແລະ ຄຸ�ມຄອງຈັດການດິນປູກຝັງດ່ັງກ�າວນ້ີ (ທ�ານສາມາດອ�າງອີງຄ�າອະທິບາຍຂອງວິທີປະຕິບັດທ�ອງຖິ່ນສ�າລັບພືດແຕ�

ລະຊະນິດທີ່ເຮັດສ�າເລັດໃນພາກຝຶກຫັດ A-1). ດິນປູກຝັງດ່ັງກ�າວນ້ີ ຈະບ�່ໄດ�ຮັບຝຸ�ນປະສົມ ຫຼື ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ.  

T2. ສ�ວນເສດເຫຼືອຂອງພືດ 50 ສ�ວນຮ�ອຍ: ກຽມດິນປູກຝັງດິນດ່ັງກ�າວນ້ີໃນແບບດຽວກັນກັບ T1. ນອກຈາກນ້ັນ, ເພ້ີມ

ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນໃຫ�ພຽງພ� ເພ່ືອປົກຄຸມພ້ືນທີ່ໜ�າດິນພຽງແຕ� 50 ສ�ວນຮ�ອຍ ລະຫວ�າງແນວໄມ� ແລະ ຂຸມປູກພືດ.  

T3. ສ�ວນທີ່ເຫຼືອຂອງພືດ 100 ສ�ວນຮ�ອຍ: ກຽມດິນປູກຝັງດ່ັງກ�າວນ້ີ ໃນແບບດຽວກັນກັບ T1. ນອກຈາກນ້ັນ, ເພ້ີມຫຍ�າ

ຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນໃຫ�ພຽງພ� ເພ່ືອປົກຄຸມພ້ືນທີ່ໜ�າດິນໃຫ�ຄົບ 100 ສ�ວນຮ�ອຍ ຂອງດິນປູກຝັງ (ຫຼາຍເທົ່າກັບ T2 ສອງ

ເທົ່າ).  

ຂ�້ແນະນ�າ: ການນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ແມ�ນໜ່ຶງໃນວິທີການປະຕິບັດທີ່ປັບປຸງໃຫ�ດີຂ້ຶນເທື່ອລະໜ�ອຍ. ໝາຍ

ຄວາມວ�າ, ຜົນດ�ານບວກຂອງການນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມຢູ�ໃນໄຮ�ນາ ແມ�ນເພ້ີມຂ້ຶນໃນປີທີສອງ, ທີສາມ ແລະ ທີສ່ີ. 

ຖ�າເປັນໄປໄດ�, ຂ�ຊຸກຍູ�ໃຫ�ທ�ານສືບຕ�່ການສຶກສາພາກສະໜາມດ່ັງກ�າວນ້ີ ເປັນເວລາຫາຼຍກວ�າໜ່ຶງລະດູ - ຮັກສາການປະຕິບັດ

ແບບດຽວກັນ, ໃນດິນປູກຝັງດຽວກັນເພ່ືອບ�າລຸງຮັກສາ, ໃນແຕ�ລະປີ. ອີກເຫດຜົນໜ່ຶງໃນການຮັກສາການສຶກສາພາກສະ 

ໜາມດ່ັງກ�າວນ້ີເປັນເວລາຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງລະດູ ແມ�ນວ�າດິນຟ�າອາກາດໃນປີທ�າອິດອາດຈະບ�່ເອ້ືອອ�ານວຍ. ມັນຍາກທີ່ຈະເຫັນ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນ�າໃຊ�ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບດ�ານລົບຂອງຝົນແລ�ງ ຖ�າມີປະລິມານຝົນ

ພຽງພ�, ຕົກກະແຈກກະຈາຍຕະຫຼອດລະດູປູກພືດ! 

ໝາຍເຫດ: ຖ�າເຂດການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານມີດິນຊ່ຶງເປັນບ�ອນຄາບໜ�າດິນແຂງໄດ�ກ�່ຕົວຂ້ຶນ, ນ້ີອາດຕ�ອງເຮັດໃຫ�

ແຕກດ�ວຍການພວນດິນດ�ວຍຕົນເອງກ�ອນນ�າເອົາສ�ວນເຫຼືອຂອງພືດໄປໃສ�. 
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ສ່ິງທີ່ຈະວັດແທກ: 

• ຈ�ານວນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນດິນປູກຝັງທົດລອງແຕ�ລະແປງ. ນ້ີສາມາດເຮັດສ�າເລັດ
ໂດຍນ�າ 

• ໜັກ, ຖ�າທ�ານມີເຄ່ືອງຊ່ັງແບບແຂວນໄດ�, ຫຼື ນ�າໃຊ�ການວັດແທກບ�ລິມາດທ�ອງຖິ່ນ, ເຊ່ັນ bundle or cart load. 

ເກັບຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນຢ�າງງ�າຍດາຍ ຈາກໜ່ຶງໃນແນວໄມ�ບ�າລຸງຮັກສາ, ຊ່ັງນ�້າໜັກ ຫຼື ວັດແທກ, ແລ�ວຄູນຈ�າ

ນວນແນວໄມ�ສ�າລັບດິນປູກຝັງນ້ັນ. ຫຼັງຈາກວັດແທກຢ�າງລະອຽດແລ�ວ, ໃຫ�ປ�ຽນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ. ທ�ານຈະ

ຕ�ອງການເຮັດສ່ິງນ້ີກ�ອນຫວ�ານເມັດພັນລົງດິນປູກຝັງ ເພ່ືອບ�່ໃຫ�ລົບກວນແນວໄມ�ປູກຂອງທ�ານ. 

• ຈ�ານວນຫຼາຍມື ້ຫຼັງຈາກປູກພືດຈົນກວ�າເມັດພັນທ�າອິດງອກອອກມາຢູໃນດິນປູກຝັງແຕ�ລະບ�ອນ; ຈ�ານວນຫຼາຍມື ້ຈົນ

ກວ�າເມັດພັນທັງໝົດໄດ�ງອກອອກມາ. 
• ຈ�ານວນເມັດພັນ ທີ່ເລ້ີມງອກ ແລະ ມີຊີວິດຢູ�ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ້ົນພືດໃນດິນປູກຝັງແຕ�ລະ

ບ�ອນ. 
• ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິ ລະຫວ�າງພາກເບ້ືອງຕ້ົນຂອງລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ (ທຸກໆ 1-2 ອາທິດ). 
• ການສັງເກດສຸຂະພາບຂອງຕ້ົນພືດ (ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ), ພືດ ຮັບມືກັບເຫດການດິນຟ�າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະຝົນ

ແລ�ງ ຫຼື ຝົນຕົກໜັກ. 
• ຈ�ານວນວັດສະພືດທີ່ງອກອອກມາ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກການປູກ, 1 ເດືອນຫຼັງຈາກການປູກ. 

• ການສັງເກດຄວາມງ�າຍດາຍ ຫຼ ືຄວາມຍາກໃນການດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການ, ເຊ່ັນ: ການກ�າຈັດວັດສະພືດ. 

• ຈ�ານວນຂ້ີກະເດືອນຢູ�ໃນດິນ ຫຼັງຈາກ 1 ເດືອນ (ເກັບເອົາດິນຈາກເນ້ືອທີ່ 30 cm × 30 cm ແລະ ເລິກ 30 cm 

ແລະ ນັບຂ້ີກະເດືອນທັງໝົດ). 

ວັດແທກ, ຫານ, ຄູນ 

ເພ່ືອຊ�ວຍຊາວນາປະເມີນຈ�ານວນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນນ້ັນ ພວກເຂົາຈະຕ�ອງປົກຄຸມໄຮ�ນາການຜະລິດເປັນປົກກະຕິທີ່

ທ�ານຈະຕ�ອງເພ້ີມອັດຕາການນ�າໃຊ� ຈາກດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ ຫາ ລະດັບໄຮ�ນາ. ກ�ອນອ່ືນໝົດ, 

ວັດແທກຈ�ານວນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ໃນດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ ເຊ່ິງມີອັດຕາການນ�າໃຊ�

ທີ່ຕ�ອງການ ໂດຍນ�າໃຊ�ຂ້ັນຕອນຕ�າງໆທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ�ຂ�າງເທິງນ້ັນ. ຕ�່ມາ, ຄູນລວງກວ�າງ ແລະ ລວງຍາວຂອງດິນປູກຝັງຂອງ

ການສຶກສາພາກສະໜາມ ເພ່ືອກ�ານົດພ້ືນທີ່ໜ�າດິນທັງໝົດ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ກ�ານົດພ້ືນທີ່ໜ�າດິນຂອງໄຮ�ນາຊາວນາ ບ�ອນທີຈ່ະ

ນ�າໃຊ�ກັບຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ. ຫານພ້ືນທີ່ໜ�າດິນຂອງໄຮ�ນາຊາວນາກັບພ້ືນທີ່ໜ�າດິນຂອງດິນປູກຝັງທດົລອງ, ແລ�ວ

ຄູນຕົວເລກດ່ັງກ�າວນ້ັນກັບຈ�ານວນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ໃນດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ. 
ຜົນໄດ�ຮັບ ແມ�ນຈ�ານວນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ທີ່ຕ�ອງການເພ່ືອປົກຄຸມໄຮ�ນາຂອງຊາວນາ. ຕົວຢ�າງ: 

ຈ�ານວນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ໃນດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ: 80 kg 

ພ້ືນທີໜ່�າດິນຂອງດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ: 10 m × 20 m = 200 m2 

ພ້ືນທີໜ່�າດິນຂອງໄຮ�ນາຊາວນາ: 100 m × 100 m = 10 000 m2 (1 ha) 

ຈ�ານວນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນທີ່ຕ�ອງການສ�າລັບໄຮ�ນາຂອງຊາວນາ: 
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10 000/200 = 50 > 50 × 80 kg = ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ 4 000 kg (4 ໂຕນ)  

ການຄິດໄລ�ແບບດຽວກັນນ້ີ ກ�່ຍັງສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອກ�ານົດຈ�ານວນຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມດິນທີ່ຖືກຜະລິດຢູ�ໃນທີ່ຕ້ັງຕ�າງ
ກັນ. ເກັບ ແລະ ຊ່ັງນ�້າໜັກຕົວຢ�າງຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມດິນແບບງ�າຍດາຍ ຈາກພ້ືນທີ່ໃດໜ່ຶງທີ່ທ�ານໄດ�ວັດແທກ (ລວງກວ�າງ 
ແລະ ລວງຍາວ), ແລະ ນ�າໃຊ�ຕົວເລກເຫຼົ່ານ້ີ ເພ່ືອຄິດໄລ�ວ�າວັດສະດຸປົກຄຸມດິນອາດຈະຜະລິດຫຼາຍປານໃດຈາກໝົດໄຮ�ນາ 

(ທ�ານກ�່ຈະຕ�ອງວັດແທກໝົດໄຮ�ນາ). ຕົວຢ�າງ: 

ຈ�ານວນຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນທີ່ຖືກຜະລິດໃນດິນປູກຝັງຕົວຢ�າງ: 60 kg 

ພ້ືນທີ່ໜ�າດິນຂອງດິນປູກຝັງຕົວຢ�າງ: 10 m × 10 m = 100 m2 

ພ້ືນທີໜ່�າດິນຂອງໝົດໄຮ�ນາ: 100 m × 100 m = 10 000 m2 (1 ha) 

ຈ�ານວນຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມດິນທີ່ຖືກຜະລິດຢູ�ໃນໝົດໄຮ�ນາ: 

10 000/100 = 100 > 100 × 60 kg = ຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ 6 000 kg (6 ໂຕນ) 

• ແນວພັນຈາກດິນປູກຝັງທົດລອງແຕ�ລະບ�ອນ. 

• ບັນທຶກວັນທ ີແລະ ຈ�ານວນຂອງປະລິມານຝົນ ຕະຫຼອດໝົດລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເອົາໃຈໃສ�ຝົນແລ�ງເປັນພິເສດ, 

ບັນທຶກຄວາມຍາວນານຂອງໄລຍະແລ�ງ (ຈ�ານວນມື້), ອຸນນະພູມ, ໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ການຮັບມື

ຂອງພືດໃນດິນປູກຝັງຕ�າງກັນເພ່ືອບ�າລຸງຮັກສາ. 
• ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາ, ລາຍໄດ�ທັງໝົດ (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດ ໃນທ�າຍລະດູ). 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ, ໃຫ�ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຄວາມແຕກຕ�າງທີ່ສັງເກດໄດ�ໃນການວັດແທກທີຖ່ືກເກັບກ�າໄວ�ໃນໄລຍະ

ລະດູດ່ັງກ�າວດ່ັງນ້ີ: 

• ແຕ�ລະອັດຕາການນ�າໃຊ�ຕ�າງກັນຂອງຫຍ�າຟາງໃບໄມ�ປົກຄຸມດິນ ສົມທຽບແນວໃດກັບດິນປູກຝັງທີມ່ດິີນເປ່ົາວ�າງ ໃນ

ການວັດແທກຕ�າງກັນ? ການປະຕິບັດໃດໄດ�ຜົນດີທີ່ສຸດ? ໃນການວັດແທກທັງໝົດ, ຫຼ ືການວັດແທກຈ�ານວນໜ່ຶງເທົ່າ

ນ້ັນ 

• ຖ�າທ�ານສົມທຽບປະເພດຂອງວັດສະດຸປົກຄຸມດິນຕ�າງກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ�າງບ�່ ລະຫວ�າງປະເພດທີຖ່ືກນ�າໃຊ�ຕ�າງກັນ? 

ອັນໃດທີ່ປະຕິບັດໄດ�ດີທີ່ສຸດໃນການວັດແທກຕ�າງກັນ? ຜົນປະໂຫຍດປ�ຽນແປງບ� ່ຕະຫຼອດລະດູ? ໃນການວັດແທກທັງ

ໝົດ, ຫຼື ການວັດແທກຈ�ານວນໜ່ຶງເທົ່ານ້ັນ. 

• ທົບທວນຜົນຂອງພາກຝຶກຫັດ A-2. ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນບ�່ ໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ? ຢູ�ໄລຍະ

ໃດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ? ພືດຢູ�ໃນດິນປູກຝັງຕ�າງກັນເພ່ືອບ�າລຸງຮັກສາ ຮັບມືໄດ�ກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນ

ຟ�າອາກາດແນວໃດເວລາມນັເກີດຂ້ຶນ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�່ໃນແນວພັນຈາກດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະໜ

າມ? 

• ຂ�້ດີ ແລະ ຂ�້ເສຍຂອງການປົກຄຸມດິນ ກັບ ການບ�່ປົກຄຸມດິນມຫີຍັງແດ�? ສາມາດເຮັດບາງຢ�າງໄດ�ບ� ່ຫຼື ປ�ຽນໄປເອົາ

ຊະນະຂ�້ເສຍ? 



121 
 

ກ�ລະນີສກຶສາ 

ຫວຽດນາມ: ກະຕຸ�ນລາຍໄດ�ກະເສດໂດຍມີມັນຝຣ່ັງທີ່ບ�່ໄດ�ຄາດໄຖ� IPM 

ໃນປີ 2008, FAO ຊ�ວຍໃຫ�ຫວຽດນາມຮຽນຮູ�ແນວຄວາມຄິດຂອງການປູກມັນຝຣ່ັງໂດຍບ�່ມກີານເພາະປູກ ໂດຍນ�າໃຊ�

ການຄຸ�ມຄອງຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ໃນລະບົບການຜະລິດເຂ້ົານາສວນ. ທົ່ງນາບ�່ໄດ�ຮັບການຄາດໄຖ�

ຫຼື ຂຸດ, ຫຼັງຈາກເກັບກ�ຽວ. ນາເຂ້ົາຖືກລະບາຍນ�້າອອກໂດຍນ�າໃຊ�ຮ�ອງລະບາຍນ�້າ ທີ່ເຮັດໃຫ�ເກີດທ�ອງຄອງຍົກຂ້ຶນ raised 

bed ຊ່ຶງດີຫຼາຍສ�າລັບການປູກມນັຝຣ່ັງ ເຊ່ິງບ�່ມີຄວາມຈ�າເປັນໃນການຄາດໄຖ�, ຫຼື ຂຸດທີ່ໃຊ�ແຮງງານຫຼາຍ. ຫົວແນວພັນ

ມັນຝຣ່ັງ ແມ�ນຖືກວາງລົງເທິງທ�ອງຄອງຢ�າງງ�າຍດາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກເພ້ີມຝຸ�ນໃສ�ດິນອ�ອມຫົວມັນຝຣ່ັງແລ�ວ, ທ�ອງຄອງຖືກ

ປົກຄຸມດ�ວຍກອງເຟືອງທີ່ປະຖິມ້ໄວ�ຈາກການເກັບກ�ຽວເຂ້ົາວ�າງບ�່ດົນ. ໃນໄລຍະລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ ຕ�ອງເພ້ີມຝຸ�ນ ແລະ 
ກອງເຟືອງເຂ້ົາໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນໃສ�ທ�ອງຄອງມັນຝຣ່ັງ ສອງຄ້ັງ. ເຂ້ົາສ່ີເຮັກຕາ ຜະລິດເຟືອງໄດ�ພຽງພ�ເພ່ືອປູກມັນຝຣ່ັງໜ່ຶງເຮັກຕາ. 

ການນ�າໃຊ�ກອງເຟືອງທີ່ຖິມ້ປະໄວ�ເພ່ືອປົກຄຸມດິນ ຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກ, ເນ່ືອງຈາກຕາມປະເພນີດ້ັງເດີມ

ແລ�ວ ເຟືອງເຂ້ົາແມ�ນຖືກຈູດ.  

ການປົກຄຸມດ�ວຍເຟືອງເຂ້ົາ ສ�າງທີ່ຢູ�ອາໄສສ�າຄັນໃຫ�ສັດຕູທ�າມະຊາດຂອງມັນຝຣ່ັງຈ�ານວນຫຼາຍ. ເອ້ີນອີກຢ�າງໜ່ຶງວ�າ “ເພ່ືອນ

ຂອງຊາວນາ”, ແມງໄມ� ແລະ ເຊ້ືອຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານ້ີ ແມ�ນສ�າຄັນ ຖ�າຈ�ານວນສັດຕູພືດ ຖືກຄວບຄຸມຢ�າງປະສົບຜົນສ�າເລັດດ�ວຍ

ວິທີໃຊ�ສານອິນຊີໃນທ�າມະຊາດ. ສ່ິງສ�າຄັນ, ການປົກຄຸມດ�ວຍເຟືອງເຂ້ົາ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມຕ�ອງການສ�າລັບຊົນລະປະທານ

ຈາກນ�້າ 5000 ແມັດກ�ອນ ຫາພຽງແຕ� 900 ແມັດກ�ອນ ຕ�່ເຮັກຕາ. ການນ�າໃຊ�ລະບົບ IPM ເພ່ືອປູກມັນຝຣ່ັງນ້ັນ, ຊາວນາ

ລາຍງານການຫ�ດລົງຫຼາຍໃນການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນ ແລະ ສານກ�າຈັດສັດຕູພືດ, ແລະ ແຮງງານຫ�ດລົງຢ�າງວ�ອງໄວ. IPM ຫ�ດຜ�ອນ

ເວລາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນການກະກຽມທີ່ດິນ, ການປູກ, ການຊົນລະປະທານ, ການນ�າໃຊ�ສານເຄມທີາງກະສິກ�າ ແລະ ການເກັບ

ກ�ຽວ 45 ສ�ວນຮ�ອຍ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ�ວິທີການແບບດ່ັງເດີມໃນການປູກມັນຝຣ່ັງ. ການມີລັກສະນະແບບຕົວເມືອງ ແລະ 
ການຍ�າຍຖິ່ນຖານຂອງຊາວໜຸ�ມຊົນນະບົດເຂ້ົາໄປໃນຕົວເມືອງໃກ�ຄຽງ ເພ່ືອຊອກຫາໂອກາດໄດ�ວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ໄດ�

ເງິນເດືອນດີກວ�າ ຊ່ຶງປະກິດຈະກ�າການກະເສດໃຫ�ກັບແມ�ຍິງເປັນສ�ວນໃຫຍ�, ໂດຍສະເພາະຜູ�ເຖົ້າ, ຊ່ຶງເຄີຍເປັນບັນຫາໜ່ຶງ. 

ແຕ�ມາໃນມື້ນ້ີ, ແມ�ຍິງເຖົ້າຢູ�ແຂວງ Thai Binh ທາງພາກເໜືອ ປູກມັນຝຣ່ັງໂດຍນ�າໃຊ�ວິທີການປະຫຍັດແຮງງານ ແລະ 

ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກໄຮ�ນາ ເພ່ືອເກັບເງິນຈ�າຍຄ�າໂຮງຮຽນໃຫ�ລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາ! ໃນລະຫວ�າງປີ 2009 ຫາ 2011, 

ກ�າໄລຈາກການປູກມັນຝຣ່ັງເພ້ີມຂ້ຶນ 60-73 ສ�ວນຮ�ອຍ ໂດຍນ�າໃຊ�ການປູກມັນຝຣ່ັງທີ່ບ�່ມີການຄາດໄຖ IPM ທຽບໃສ�ວິທີ

ການປູກມັນຝຣ່ັງແບບດ່ັງເດີມ. ຈາກຊາວນາ 25 ຄົນຢູ�ໂຮງຮຽນຊາວນາໃນໜ່ຶງແຂວງ, ວິທີປະຕິບັດດ່ັງກ�າງໄດ�ຖືກນ�າເອົາມາ

ໃຊ�ຢູ�ໃນ 15 ແຂວງ. ດ�ວຍເຫດນ້ີ, ການປູກມັນຝຣ່ັງໂດຍບ�່ມກີານຄາດໄຖ� IPM ໄດ�ຖກືຮັບຮູ�ວ�າເປັນຕ້ົນແບບທີ່ມີແວວວ�າ

ຈະສ�າເລັດ ແລະ ໃນປີ 2011, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ�ອອກທິດຊ້ີນ�າ ຊ່ຶງຮຽກຮ�ອງໃຫ�ແຂວງທີ່

ກ�າລັງປູກມັນຝຣ່ັງຢູ�ຫວຽດນາມ ໃຫ�ນ�າໃຊ�ວິທີການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວນ້ີ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: FAO. 2017; Ngo et al. 2018.  

ການຜະລິດມນັຝຣ່ັງໂດຍບ�່ມກີານຄາດໄຖ IPM ຢູ�ຫວຽດນາມ     
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ການສຶກສາພາກສະໜາມ 4: 

ແນວພັນທ່ີປັບຕົວໄດ� - ການສົມທຽບຜົນຜະລິດຂອງແນວພັນອາຫານສັດທ່ີເປັນຫຍ�າຕ�າງກັນ1 

ສັດລ�ຽງ; ແຫຼ່ງພັນທຸກ�າ  

ອາຫານສັດ ຖືກນ�າໃຊ�ສະເພາະໃຫ�ອາຫານສັດລ�ຽງ (ຕົວຢ�າງ: ງ�ວ, ແກະ, ມ�າ). ພືດທີ່ເປັນອາຫານສັດ ອາດຊ່ົວຄາວ 

(ຕົວຢ�າງ: ປູກຝັງ ແລະ ເກັບກ�ຽວໃນປີດຽວກັນ) ຫຼື ຖາວອນ (ຕິດພັນກັບການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ - 5 ປີຂ້ຶນໄປ) (FAO, 

2011). ຫຍ�າແມ�ນອາຫານທີ່ດີຫາຼຍສ�າລັບສັດ. ແຕ�ໜ�າເສຍດາຍ, ຢູ�ໃນຫຼາຍສະຖານທີ,່ ທົ່ງຫຍ�າ ແລະ ທົ່ງລ�ຽງສັດ ຍັງບ�່ໄດ�

ຮັບການຄຸ�ມຄອງໄດ�ດີເທື່ອ. ຕົວຢ�າງ: ກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ ເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນໄນໂຕຣເຈນຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມຖີ່ຂອງ

ການຕັດຫຍ�າ, ການເກັບກກັໄວ�ຫາຼຍເກີນໄປ ແລະ ການຫັນປ�ຽນທົງ່ຫຍ�າເປັນການຜະລິດເພາະປູກ ໄດ�ເຮັດໃຫ�ເກີດການ

ເສ່ືອມສະລາຍ ແລະ ສູນເສຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທົ່ງຫຍ�າບ�ລິການລະບົບນິເວດ. ນອກຈາກເປັນປະເພດຕ້ົນພືດຫຼັກສ�າລັບ

ໃຫ�ອາຫານສັດ, ຫຍ�າກ�່ຍັງສາມາດປັບປຸງອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ, ຫ�ດຜ�ອນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ, ດູດຊຶມຝຸ�ນຄອກ ແລະ ເກັບ

ກັກຄາບອນ ໄດອ�ອກຊາຍຈາກຊ້ັນບັນຍາກາດ.  

ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງປະເພດຫຍ�າທີ່ຕ�າງກັນກັບທີ່ຕ້ັງສະຖານທີ່ແມ�ນແຕກຕ�າງກັນ. ຕ�ອງການຫຍ�າຄຸນນະພາບ
ສູງ ແລະ ໃຫ�ຜົນຜະລິດສູງ (ອາຫານສັດ) ຊ່ຶງເຮັດໃຫ�ເກີດການປ�ອຍແກສ�ເຮືອນກະຈົກໜ�ອຍລົງ.       

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ�ນເພ່ືອລະບຸແນວພັນທີ່ທົນທານ ຫຼື ຮັບມືໄດ�ດີກວ�າກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງດິນ
ຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ. 

ກ�ານົດເວລາ: 

ໃນເວລາເລ້ີມຕ້ົນ FFS. 
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ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ໝົດລະດູ. ການລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປະຈ�າ ເພ່ືອເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການ (ໂດຍສະເພາະສ�າລັບຊາວນາ
ເຈ້ົາພາບ) ຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ: 

ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີກັບຊາວນາເຈ້ົາພາບ ເພ່ືອນ�າໃຊ�ໄຮ�ນາຂອງພວກເຂົາ. ຄວນໃຫ�ມີໄລຍະເວລາພຽງພ�
ລະຫວ�າງການວາງແຜນ ແລະ ການເລ້ີມປະຕິບັດສ�າລັບການກະກຽມທີ່ດິນ. ຕ�ອງສ�າງຮ້ົວກັ້ນກ�ອນດິນປູກຝັງເປີດໃຫ�ເປັນທົ່ງ

ລ�ຽງສັດ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ�ງ. 

ສາມແນວພັນຕ�າງກັນຂອງຫຍ�າທີ່ມສີາຍພັນດຽວກນັ, ຝຸ�ນ (10 ກໂິລ NPK [ໄນໂຕຣເຈນ, ຟອສ�ຟ�ຣັສ�, ໂປຕາສ�ຊຽມ], 10 

ກິໂລ CAN (calcium ammonium nitrate ແຄລຊຽມ ແອມໂມນຽມ ໄນເຕຼດ), ຝຸ�ນຄອກ 300 ກິໂລ, ເຄ່ືອງມ ື

(ສຽມ, ຄາດ ແລະ ມີດພ�າ), ຊິງຊ່ັງນ�້າໜັກ, ເຊືອກ, ເທັບວັດແທກ. ປະລິມານ ແລະ ປະເພດຂອງຝຸ�ນ ອາດຕ�າງກັນ ຂ້ຶນກັບ

ຄວາມຕ�ອງການຂອງທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ລັກສະນະຂອງດິນ/ຄຸນສົມບັດຂອງດິນ.  

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດພ້ືນຖານ 3 ຢ�າງ ເຊ່ິງມແີບບຈ�າລອງ 2 ຢ�າງ ຕ�່ປະເພດອາຫານສັດ: 

T1. ແນວພັນ 1 (ອາດເປັນແນວພັນທ�ອງຖິ່ນ, ຫຍ�າທີ່ຊາວນາໃນທ�ອງຖິ່ນໄດ�ນ�າໃຊ�ເປັນເວລາຍາວນານມາແລ�ວ). 

T2. ແນວພັນ 2 (ອາດເປັນຫຍ�າເນເປຍ Pennisetum purpureum). 

T3. ແນວພັນ 3 (ອາດເປັນ Brachiaria cv. Mulato or cv. Mulato II). 

• ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ຄັດເລືອກແນວພັນຫຍ�າຊະນິດໃດ (ຕົວຢ�າງ: 3 ແນວພັນ ຂອງສາຍພັນດຽວກັນ) ທີ່ຈະນ�າໃຊ�ສ�າລັບການ
ສຶກສາ. 

• ເງ່ືອນໄຂດຽວກັນ ຄວນນ�າໃຊ�ກັບທຸກການປະຕິບັດ ແລະ ແບບຈ�າລອງ: ດິນປູກຝັງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ (10 m × 10 

m) ແລະ ຖກືປູກໃນດິນດຽວກັນ; ປະເພດ ແລະ ຈ�ານວນຂອງຝຸ�ນຄອກ/ຝຸ�ນ ດຽວກັນ; ທັງໝົດແມ�ນອາໄສນ�້າຝົນ; 

ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ; ການປະຕິບັດການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆທັງໝົດທີ່ຄ�າຍຄືກັນ, ລວມທັງການກ�າຈັດວັດສະພືດ. 

• ກ�ານົດດິນປູກຝັງແບບສຸ�ມ ແລະ ໝາຍດິນປູກຝັງ 6 ບ�ອນ (2 ບ�ອນສ�າລັບແຕ�ລະປະເພດອາຫານສັດ) ໃຫ�ຊັດເຈນ. 

ສ່ິງທີ່ຈະສັງເກດ ແລະ ວັດແທກ: 

• ການວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກ�າ, ການເກັບກ�າຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ: 

o ລັກສະນະພ້ືນຖານຂອງຕ້ົນພືດ (size of leaves, ສີຂອງໃບ ແລະ ອ່ືນໆ.) 

o ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດ 
o ການແຜ�ກະຈາຍຂອງຕ້ົນພືດ  
o ຄວາມແຂງແຮງຂອງຕ້ົນພືດ 
o ການປະກົດມີວັດສະພືດ 
o ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ຄວາມສ�າຄັນຂອງພວກມັນ 

o ສະພາບດິນ; ແຫ�ງ, ປຽກສຸມ, ປຽກ ແລະ ອ່ືນໆ.  



124 
 

o ດິນຟ�າອາກາດ: ແດດ, ລົມ, ຝົນ, ມີເມກຫາຼຍ ແລະ ອ່ືນໆ. 

• ໃນທ�າຍລະດູ: 
o ຜົນຜະລິດ 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດ) 

o ການກກັເກັບຄາບອນ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ), ເປັນໄປໄດ�ໃຫ�ມກີານຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຊ�ຽວຊານທ�ອງຖິ່ນ 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ສົມທຽບຂ�້ມູນຢ�າງຮັດກມຸກ�ຽວກບັການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ. 

• ການປະຕິບັດ ແລະ ແບບຈ�າລອງຕ�າງກັນ ສົມທຽບແນວໃດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນທີ່ສ�າຄັນໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວບ�່? 

ຄວາມແຕກຕ�າງຊ້ີບອກຫຍັງໄດ�ແດ�? 

• ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວບ�?່ ຢູ�ໄລຍະໃດໃນວົງຈອນການຜະລິດ? ແນວພັນ

ດ່ັງກ�າວ ຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດໃນເວລາມັນເກີດຂ້ຶນ? 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນໃນຜົນຜະລິດລະຫວ�າງການປະຕິບັດຕ�າງໆບ�?່ 

• ການປະຕິບັດໃດທີ່ໃຫ�ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ? 

 

ການສຶກສາພາກສະໜາມ 5: 
ແນວພັນທ່ີປັບຕົວໄດ� - ແນວພັນທີ່ທົນທານຕ�່ຄວາມກົດດັນຈາກອຸນນະພູມ ແລະ ຄວາມຊ້ືນ 
ແລະ ເຕີບໂຕໄວ 
ພືດ; ແຫຼ່ງພັນທຸກ�າ 

ວິທີໜ່ຶງໃນການຊ�ວຍເຫຼືອຊາວນາໃຫ�ຮັບມືກັບອຸນນະພູມສູງຊ່ຶງສ�າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ�, ຫຼື ໄລຍະເວລາຂອງຄວາມກົດດັນ

ຈາກຄວາມຊ້ືນທີ່ເກີດເລ້ືອຍຂ້ຶນໃນໄລຍະລະດູປູກຝັງ, ພ�ອມທັງການປ�ຽນແປງຄວາມຍາວນານຂອງລະດູປູກຝັງ, ສ້ັນລົງ ຫຼື 

ຍາວນານຂ້ຶນ, ແມ�ນການນ�າໃຊ�ແນວພັນ ແລະ ພືດທີ່ທົນທານ ຫຼ ືຮັບມືໄດ�ກັບສະພາບເຫຼົ່ານ້ີ. ຖ�າທ�ານລະບຸໜ່ຶງໃນຄວາມກົດ

ດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດເຫຼົ່ານ້ີ - ອຸນນະພູມຮ�ອນ, ຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຊ້ືນ, ໄລຍະເວລາປູກຝັງສ້ັນລົງ ຫຼື ຍາວນານຂ້ຶນ - 

ໃນພາກຝຶກຫັດ A-2 ເປັນບາງຢ�າງທີ່ຕ�ອງຮັບມືແບບປັບຕົວໄດ� (ລົງລາຍການໄວ�ຢູ�ໃນພາກຝຶກຫັດ A-3), ທ�ານອາດ

ຕ�ອງການລວມການທົດລອງແນວພັນໃດໜ່ຶງເປັນໜ່ຶງໃນການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ. 

ວິທີໜ່ຶງທີ່ງ�າຍໃນການຄິດເຖິງການນ�າໃຊ�ແຫຼ່ງພັນທຸກ�າເພ່ືອຮັບມືກບັຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດ ແມ�ນຜ�ານຂະບວນ
ການທີ່ມີສອງຂ້ັນຕອນ. ຂ້ັນຕອນທ�າອິດແມ�ນໃຫ�ຊອກຫາທາງເລືອກຕ�າງໆຂອງການປ�ຽນແນວພັນ - ແນວພັນທີ່ເຂ້ົາກັບ
ສະພາບເງືອນໄຂໃໝ� ຫຼື ເກີດຂ້ຶນໃໝ�. ການປ�ຽນແນວພັນ ມີຂ�້ດີທີຊ່າວນາຈະຍັງຄົງສາມາດປູກພືດຄືກັນໄດ�, ແນວພັນທີ່

ພວກເຂົາຄຸ�ນເຄີຍ, ທີ່ເຂ້ົາກັບລະບົບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ, ຕອບສະໜອງໄດ�ຕາມຄວາມຕ�ອງການດ�ານອາຫານ ແລະ ສະ

ໜອງໃຫ�ຕະຫຼາດດຽວກັນຖ�າພວກມັນຖກືຂາຍອອກ. ຖ�າແນວພັນໃໝ� ຫາຊອກບ�່ໄດ� ທີ່ຮັບມືໄດ�ກບັຄວາມກົດດັນຂອງດິນ

ຟ�າອາກາດທີ່ລະບຸໄດ�ນ້ັນ, ຫຼື ຄວາມກົດດັນແມ�ນຮ�າຍແຮງຫຼາຍຊ່ຶງແນວພັນໃໝ�ບ�່ສາມາດຊ�ວຍໄດ�, ຂ້ັນຕອນທີສອງແມ�ນໃຫ�
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ປ�ຽນພືດ, ການຄັດເລືອກພືດໃດໜ່ຶງທີ່ທົນທານໄດ�ດີກວ�າ ຫຼ ືມກັລັກສະນະດິນຟ�າອາກາດໃໝ�. ໃນທີ່ສຸດ, ຊາວນາອາດພົບວ�າ

ປະເພດໄຮ�ນາຈ�ານວນໜ່ຶງ ຫຼື ເຂດຕ�າງໆ ອາດຕ�ອງຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອຈຸດປະສົງອ່ືນ, ເຊ່ັນ ທົ່ງລ�ຽງສັດ ຫຼື ປູກຕ້ົນໄມ�. 

ໝາຍເຫດ: ຖ�າທ�ານວາງແຜນເຮັດການສຶກສາພາກສະໜາມ ຊ່ຶງທົດລອງແນວພັນທີທ່ົນທານຕ�່ໄພຄຸມຄາມຂອງດິນຟ�າອາກາດ

ສະເພາະ, ເຊ່ັນ: ຄວາມກົດດັນຂອງສັດຈາກຄວາມຮ�ອນ ແລະ ຄວາມຊ້ືນ, ມັນຈະເປັນສ່ິງຈ�າເປັນວ�າທ�ານມີວິທກີານວັດແທກ

ສະພາບດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນທີຖ່ືກຕ�ອງ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 1 - ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບດິນຟ�າອາກາດທ�ອງຖິ່ນ). ທ�ານ
ຈະຕ�ອງການນ�າໃຊ�ປະຕິຖິນຄວາມອ�ອນແອຂອງພືດທີ່ທ�ານໄດ�ສ�າງຂ້ຶນໄວ�ສ�າລັບພືດເພ່ືອການສຶກສາຂອງທ�ານຢູ�ໃນພາກຝຶກ

ຫັດ A-2 ເພ່ືອຊ�ວຍສົມທຽບວ�າແນວພັນທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ບ�ທ່ົນທານນ້ັນຮັບມືໄດ�ກັບສະພາບຄວາມຮ�ອນ ຫຼື 

ແຫ�ງແລ�ງແນວໃດ ໃນໄລຍະເວລາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ້ົນພືດທີ່ສ�າຄັນເຫຼົ່ານ້ັນ ຊ່ຶງລະບຸໄວ�ຢູ�ໃນປະຕິຖິນ. ສ�າລັບແນວ

ພັນທີ່ເຕີບໂຕໄວກວ�ານ້ັນ - ແນວພັນທີ່ມີສັກກະຍາພາບໃນການລອດຈາກຜົນກະທບົຕ�າງໆໃນເບ້ືອງຕ້ົນໄປຈົນຮອດລະດູຝົນ, 

ຫຼື ຫຼກີລ�ຽງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດທີ່ເກີດຈາກໄລຍະສ້ັນຂອງອາກາດຮ�ອນລະຫວ�າງໄລຍະອອກດອກຂອງແນວພັນ
ເຕີບໂຕດົນນານກວ�າ - ທ�ານກ�່ຍັງຈະຕ�ອງມີບັນທຶກສະພາບດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນ. ໃນການເຮັດການສຶກສາພາກສະ 

ໜາມ ໂດຍນ�າໃຊ�ແນວພັນໃໝ�, ທ�ານກ�່ຈະຕ�ອງເຮັດການທົດສອບການງອກຂອງເມັດພັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າເມັດພັນໃຫມ�

ແມ�ນມີຄຸນນະພາບດີ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 7 - ການທົດສອບການງອກຂອງເມັດພັນ).  

 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ເພ່ືອລະບຸແນວພັນໃໝ�ທີ່ທົນທານ ຫຼື ຮັບມືໄດ�ດີກວ�າກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດປ�ຽນແປງ. 

ກ�ານົດເວລາ: 

3-4 ອາທິດ ກ�ອນເລ້ີມລະດູປູກຝັງ; ທ�ານຈະຕ�ອງການເວລາເພ່ືອລະບຸເຂດໃດໜ່ຶງທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບການສຶກສາພາກສະ 

ໜາມຂອງທ�ານ, ຫຼື ຫຼາຍເຂດ ຖ�າຕ�ອງຖືກນ�າໃຊ�ແບບຈ�າລອງຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງ (ຂ�ແນະນ�າ); ກ�ານົດທີ່ຕ້ັງແຫຼ່ງເມັດພັນ ແລະ 

ທົດສອບຄຸນນະພາບການງອກຂອງແຕ�ລະແນວພັນ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດ 7).   

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ໝົດລະດູ. ເພ່ືອຈັດຕ້ັງການທົດລອງ, ຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາເຄ່ິງມື້ ຫາ ໝົດມື,້ ຂ້ຶນກັບຈ�ານວນແນວພັນທີ່ຈະຖກືທົດສອບ ແລະ 

ແບບຈ�າລອງ. 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ: 

ຈ�ານວນເມັດພັນຂອງແຕ�ລະແນວພັນໃໝ�ທີ່ພຽງພ� ແລະ ແນວພັນທ�ອງຖິ່ນ2 ເພ່ືອປູກໃນດິນປູກຝັງຢ�າງຕ�່າ 10 m × 10 

m . ທ�ານຈະຕ�ອງການເມັດພັນຫາຼຍຂ້ຶນຖ�າທ�ານຈະສ�າງຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງແບບຈ�າລອງຂອງການສຶກສາ (ຖ�າຊາວນາຕ້ັງໃຈເຮັດສ່ິງ

ນ້ີ, ນ້ີເປັນສ່ິງທີ່ຂ�ແນະນ�າ); ປັດໃຈນ�າເຂ້ົາອ່ືນໆ ຫຼື ອຸປະກອນ ຊ່ຶງປົກກະຕິນ�າໃຊ�ໃນການປູກ ແລະ ຄຸ�ມຄອງພືດຈົນຮອດການ

ເກັບກ�ຽວ; ເຊືອກ (5–10 m), ໄມ�ບັນທັດ ຫຼື ເທັບວັດແທກ ແລະ ຫຼກັປັກເຂດ ເພ່ືອວັດແທກ ແລະ ໝາຍຂອບເຂດຂອງ

ດິນປູກຝັງທັງໝົດຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ; ວັດສະດຸອຸປະກອນເພ່ືອສ�າງປ�າຍສ�າລັບແຕ�ລະແນວພັນຢູ�ແຕ�ລະ

ຈຸດ; ແລະ ປ້ຶມບັນທກຶ ແລະ ບິກຂຽນເພ່ືອບັນທຶກ.   
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ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດ 3 ຫາ 4 ຢ�າງ (ຂ້ຶນກັບຈ�ານວນແນວພັນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ): 

T1. ແນວພັນດ້ັງເດີມ ກັບວິທີປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີມ. 

T2. ທົດລອງແນວພັນດ�ວຍວິທີປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີມ. 

T3. ທົດລອງແນວພັນດວ�ຍວິທີປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີມ. 

T4. ທົດລອງແນວພັນດ�ວຍວິທີປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີມ. 

• ຫຼັງຈາກຄັດເລືອກເຂດສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ ໃຫ�ປະຕິບັດທຸກຂ້ັນຕອນປົກກະຕິໃນການກະກຽມທີ່

ດິນ, ແລ�ວວັດແທກຢ�າງຮັດກຸມ ແລະ ປັກໝາຍຂອບເຂດຂອງດິນປູກຝັງທົດລອງຂອງທ�ານ. ຖ�າທ�ານໄດ�ຮັບຄ�າແນະນ�າ

ສະເພາະກ�ຽວກັບການກະກຽມທີດິ່ນສ�າລັບການປູກແນວພັນໃໝ�ທີ່ກ�າລັງຈະຖກືທົດລອງ, ຈ່ົງແນ�ໃຈວ�າໄດ�ປະຕິບັດ

ຕາມຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່ານ້ີ, ແລະ ນ�າໃຊ�ຂ້ັນຕອນດຽວກັນສ�າລັບດິນປູກຝັງດ່ັງກ�າວບ�ອນທີ່ແນວພັນທ�ອງຖິ່ນຈະຖກືປູກເພ່ືອ

ວ�າຄວາມແຕກຕ�າງດຽວລະຫວ�າງດິນປູກຝັງທົດລອງແມ�ນແນວພັນທີ່ຖືກນ�າໃຊ�.  

• ຂະໜາດຕ�່າສຸດທີ່ດີສ�າລັບການທດົລອງແນວພັນແມ�ນ 10 m × 10 m; ສາມາດນ�າໃຊ�ດິນປູກຝັງ 5 m × 5 m, ແຕ�

ຖ�າທ�ານນ�າໃຊ�ຂະໜາດດ່ັງກ�າວນ້ີ ທ�ານຄວນສ�າງແບບຈ�າລອງຫຼາກຫຼາຍ (2-3) ຂອງດິນປູກຝັງຂອງການສຶກສາພາກສະ

ໜາມ. (ໝາຍເຫດ: ມັນເປັນວິທກີານປະຕິບັດທີ່ດີສະເໝີໃນເວລາສົມທຽບແນວພັນ ເພ່ືອສ�າງດິນປູກຝັງຫຼາກຫຼາຍ, ໃນ

ໄຮ�ນາຕ�າງກັນຖ�າເປັນໄປໄດ�, ໂດຍບ�່ຄ�ານຶງເຖິງຂະໜາດຂອງດິນປູກຝັງ).   

ຂ�້ແນະນ�າ: ປະຊ�ອງວ�າງໄວ�ເລັກໜ�ອຍ (ຕົວຢ�າງ: 50 cm) ລະຫວ�າງດິນປູກຝັງຍ�ອຍ ແມ�ນຊ�ວຍໄດ�ເພາະມັນຈະຊ�ວຍໃຫ�ຜູ�

ເຂ້ົາຮ�ວມໂຮງຮຽນຊາວນາ ແລະ ແຂກ ສາມາດເຄ່ືອຍຍ�າຍໄປຕາມດິນປູກຝັງໄດ�ງ�າຍຂ້ຶນ. 

• ຫວ�ານເມັດພືດໃສ�ດິນປູກຝັງທົດລອງແຕ�ລະບ�ອນທີ່ມີແນວພັນຕ�າງກັນ. ຖ�າແນວພັນໃໝ� ມາພ�ອມກບັຄ�າແນະນ�າ

ສະເພາະກ�ຽວກັບການປູກ - ຄວາມເລິກໃນການປູກ, ໄລຍະຫ�າງຂອງເມັດພືດ ແລະ ແຖວ - ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ

ເຫຼົ່ານ້ີ ແລະ ນ�າໃຊ�ວິທີປະຕິບັດແບບດຽວກັນເວລາປູກແນວພັນທ�ອງຖິ່ນ. ຖ�າບ�່ມີຄ�າແນະນ�າສະເພາະໃນການປູກ, 

ປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີມຂອງຊາວນາສ�າລັບແນວພັນທງັໝົດ. ການນ�າໃຊ�ວິທີປະຕິບັດໃນການປູກແບບ
ດຽວກັນສ�າລັບແນວພັນທັງໝົດແມ�ນສ�າຄັນ - ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມແມ�ນເພ່ືອທດົລອງຄວາມແຕກ
ຕ�າງຂອງແນວພັນ, ບ�່ແມ�ນ “ສ�ວນປະກອບທັງໝົດ” ຂອງວິທີປະຕິບັດໃນການຄຸ�ມຄອງຕ�າງກັນ.   

• ທ�ານຈະຕ�ອງການວາງປ�າຍໃສ�ທັນທີໃນດິນປູກຝັງຍ�ອຍແຕ�ລະຈຸດ ແລະ ບັນທຶກທີ່ຕ້ັງຂອງດິນປູກຝັງຍ�ອຍແຕ�ລະບ�ອນຢູ�
ໃນປ້ຶມບັນທຶກການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ. ນ້ີເປັນສ່ິງຈ�າເປັນ. ພາຍຫຼັງເມັດພືດງອກອອກ ແລະ ເລ້ີມເຕີບໂຕ 
ມັນອາດເປັນໄປບ�່ໄດ�ທີ່ຈະບອກຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງແນວພັນ. ວັດສະດຸທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ສ�າລັບປ�າຍ ແລະ ການຂຽນ

ຄວນທົນທານ, ສາມາດທົນຢູ�ໄດ�ໄປຕະຫຼອດໝົດລະດູ. ຢ�າງຕ�່າສຸດ, ປ�າຍຄວນລວມມີຊ່ືຂອງແນວພັນ. ທ�ານກ�່ຍັງ

ຄວນລວມວັນທີການປູກ.  

ໝາຍເຫດ: ທ�ານອາດພົບວ�າສະພາບດິນຟ�າອາກາດບ�່ເອ້ືອຍອ�ານວຍກັບການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ. ການທົດລອງ

ແນວພັນທີ່ທົນທານຕ�່ໄພແຫ�ງແລ�ງໃນລະດູໃດໜ່ຶງ ເວລາມີປະລິມານຝົນຫຼາຍ, ຫຼື ແນວພັນທີ່ເຕີບໂຕໄວໃນປີໜ່ຶງເວລາຝົນ

ສືບຕ�່ຕົກຍາວນານກວ�າປົກກະຕິ, ຈະບ�່ຊ�ວຍໃຫ�ທ�ານສາມາດເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງແນວພັນທີ່ທົນທານຕ�່ສະພາບເຫຼົ່ານ້ີ. 
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ເພ່ືອທົດລອງຄວາມທົນທານຕ�່ໄພແຫ�ງແລ�ງ ຫຼື ແນວພັນທີ່ເຕີບໂຕໄວ, ທ�ານສາມາດເຮັດການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ

ໃນໄລຍະລະດູແລ�ງ (ຖ�າທ�ານມທີີຕ້ັ່ງຢູ�ໃນເຂດທີ່ມີລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ�ງສະເພາະ). ນ�າໃຊ�ນ�າຊົນລະປະທານເພ່ືອສ�າງດິນ

ປູກຝັງແບບທົດລອງ, ແລ�ວກັກນ�າ້ໄວ�ໃນເວລາຕ�າງກັນໃນລະດູດ່ັງກ�າວ ເພ່ືອສ�າງສະພາບຄວາມແຫ�ງແລ�ງຂອງທ�ານເອງ, ຫຼື 

ຢຸດຊົນລະປະທານທັງໝົດ ເພ່ືອສ�າງສະພາບຂອງລະດູທີ່ຝົນສ້ິນສຸດແຕ�ຫົວທ.ີ ສ�າລັບຄວາມກົດດັນຂອງອຸນນະພູມ, ບ�ມ່ີຫຍັງ

ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ�ເພ່ືອຮຽນແບບອຸນນະພູມສູງ. ທ�ານອາດພຽງແຕ�ຕ�ອງເຮັດການສຶກສາຊ�າອີກເທື່ອໜ່ຶງໃນລະດູຕ�່ມາ, ແລະ 

ບາງເທື່ອໃນລະດູຖັດໄປ. 

ການວັດແທກ: 

• ຈ�ານວນເມັດພືດທີ່ງອກອອກ ແລະ ຢູ�ລອດໄດ�ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການເຕີບໂຕຂອງຕ້ົນພືດ. 
• ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິລະຫວ�າງລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ (ທຸກໆ 1–2 ອາທິດ). 
• ຈ�ານວນໜ� ່ຫຼື ກິ່ງ ຕ�່ຕ້ົນພືດ. 
• ການເກີດສັດຕູພືດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດ . 

• ຮູບຮ�າງລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຕ້ົນພືດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຮັບມກືັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດ, ເຊ່ັນ: ຫ�ຽວແຫ�ງໃນໄລຍະ

ເວລາມີຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຊ້ືນ, ຫຼື ອຸນນະພູມສູງ. 

• ວັນທີຂອງການອອກດອກທ�າອິດ; ວັນທີເມື່ອຕ້ົນພືດ 50 ສ�ວນຮ�ອຍກ�າລັງອອກດອກ; ວັນທີເກັບກ�ຽວ (ສ່ິງນ້ີແມ�ນສ�າ

ຄັນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທົດລອງແນວພັນທີ່ເຕີບໂຕໄວ). 

• ຈ�ານວນຝັກທີ່ບັນຈຸເມັດ ຫຼື ຫົວ ຕ�່ຕ້ົນພືດ; ຈ�ານວນເມັດພືດຕ�່ຝັກ ຫຼື ຫົວ; ນ�້າໜັກຂອງຜົນຜະລິດຕ�ຕ້ົ່ນພືດ; ນ�້າໜັກທັງ

ໝົດຂອງຜົນຜະລິດຈາກແຕ�ລະຝັກທີ່ບັນຈຸເມັດ. 

• ຄວາມງ�າຍໃນການເກັບກ�ຽວ, ຟາດເຂ້ົາ, ກະກຽມແຕ�ງກິນ, ແຕ�ງກນິ, ລົດຊາດອາຫານ, ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານຄ�າງ

ຄືນ. 

• ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາສ້ິນສຸດລະດູດ່ັງກ�າວ). 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ສົມທຽບຂ�້ມູນຢ�າງຮັດກມຸກ�ຽວກບັການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ. 

• ແນວພັນຕ�າງກັນສົມທຽບແນວໃດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນທີ່ສ�າຄັນບ�່ ໃນໄລຍະຕ�າງໆຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ

ພືດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງແນວພັນໃນການວັດແທກທັງໝົດ, ຫຼ ືພຽງແຕ�ການວັດແທກຈ�ານວນໜ່ຶງເທົ່ານ້ັນບ�່? 

• ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວບ�?່ ຢູ�ໃນໄລຍະໃດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ຂອງພິືດ? ແນວພັນຕ�າງກັນຮັບມືໄດ�ກັບຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດເວລາມັນເກີດຂ້ຶນ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງ

ໃນຜົນຜະລິດບ�?່ 

2 ຖ�າຊາວນາມີແນວພັນທ�ອງຖ່ິນຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງແນວພັນຂ້ຶນໄປ ທ່ີຄິດວ�າທົນທານຕ�່ຄວາມກົດດັນດ່ັງກ�າວທ່ີທ�ານພະຍາຍາມຮັບມືແບບປັບຕົວໄດ�, ໃຫ�ແນ�

ໃຈວ�າໄດ�ລວມສ່ິງນ້ີເຂ້ົາໃນການສຶກສາຂອງທ�ານ ໃຫ�ເປັນໜ່ຶງໃນແນວພັນທ່ີປັບຕົວໄດ�. ໃນກ�ລະນີນ້ີ, ແລ�ວທ�ານຈະຕ�ອງນ�າໃຊ�ແນວພັນຕ�າງກັນເປັນການ

ກວດສອບທ�ອງຖ່ິນຂອງທ�ານ. 
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ການສຶກສາພາກສະໜາມ 6: 
ການສົມທຽບສະເພາະຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເຂ້ົາ ແລະ ລະບົບການຜະລິດຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ 
 

ການເພາະລ�ຽງສັດນ�້າ/ການປະມົງ ແລະ ພືດ; ວິທີການປະຕິບັດດ�ານການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ 

ຊາວນາໃນມື້ນ້ີ ປະເຊີນກັບຄວາມທ�າທາຍທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ບ�່ເຄີຍເກີດຂ້ຶນມາກ�ອນ ຄືການແຂ�ງຂັນທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນສ�າລັບທີ່ດິນ 

ແລະ ນ�້າ, ລາຄານ�້າມັນ ແລະ ຝຸ�ນສູງຂ້ຶນ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ທ�າມກາງຄວາມຈ�າເປັນໃນການ

ຜະລິດອາຫານໃຫ�ປະຊາກອນທົ່ວໂລກທີກ່�າລັງເພ້ີມຂ້ຶນ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ຄວາມຈິງແມ�ນວ�າການນ�າໃຊ�ສານເຄມີໃນທາງ

ທີ່ຜິດ ແລະ ຫຼາຍເກີນໄປ - ໂດຍສະເພາະໃນການຜະລິດເຂ້ົາ - ໃນການທີ່ພະຍາຍາມເພ້ີມຜົນຜະລິດນ້ັນ ເຮັດໃຫ�ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງຊີວະພາບໃນນ�້າ ແລະ ເທິງບົກເສຍຫາຍ, ຊ່ຶງອາດເປັນແຫຼງ່ລາຍໄດ�, ອາຫານເພ້ີມເຕີມ ແລະ ການບ�ລິການດ�ານ

ລະບົບນິເວດ. ການກະຈາຍການຜະລິດແບບຍືນຍົງດ�ວຍການປະສົມປະສານລະບົບເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ ເປັນຍຸດທະສາດ
ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການປັບຕົວ ຈະເພ້ີມຄວາມທົນທານຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ.   

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�: 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາແມ�ນເພ່ືອສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບສະເພາະຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເຂ້ົາ ແລະ ລະບົບ

ການຜະລິດຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ, ຊ່ຶງເປັນວິທີໜ່ຶງໃນການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ

ຂອງດິນຟ�າອາກາດຜັນຜວນ. 

ກ�ານົດເວລາ: 

ໃນເວລາເລ້ີມ FFS. 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ: 

ການລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປົກກະຕິເພ່ືອເກັບກ�າຂ�້ມູນ ແລະ ດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງຈັດການ ຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ. 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ: 

ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີກັບຊາວນາທີ່ໃຫ�ຄວາມຮ�ວມມື (ຫຼາຍຄົນ) ເພ່ືອນ�າໃຊ�ໄຮ�ນາຂອງພວກເຂົາ (ຫຼາຍ
ໄຮ�ນາ) (ຢູ�ໃກ�ກັນ) ສ�າລັບການສຶກສາ. 

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

ການປະຕິບັດພ້ືນຖານສອງຢ�າງ: 

T1. ສະເພາະໄຮ�ນາທີ່ປູກເຂ້ົາ. 

T2. ໄຮ�ນາທີ່ປະສົມປະສານກັນຂອງສ່ິງມີຊີວິດເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ(ລວມທັງຕ້ົນພືດໃນນ�້າ, ແມງໄມ�, ສັດເຄ່ິງບົກເຄ່ິງນ�້າເຊ່ັນ: 

ກົບ, ສັດນ�້າເຊ່ັນ: ກຸ�ງ, ປູ). 
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• ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ຄັດເລືອກວິທປີະຕິບັດດ�ານເສດຖະສາດກ�ຽວກັບຜົນຜະລິດທາງກະສິກ�າທີ່ດີ ທີ່ຈະນ�າໃຊ� ລວມມີໄລຍະປູກ

ທີ່ກວ�າງຂ້ຶນ/ອັດຕາເມັດພືດຫ�ດລົງ, ການຄຸ�ມຄອງນ�້າທີ່ປັບປຸງດີຂ້ຶນ, ນ�າໃຊ�ການຄວບຄຸມດ�ານຊີວະພາບ ເປັນທາງເລືອກ

ແທນການນ�າໃຊ�ຢາຂ�າສັດຕູພືດ. ນອກຈາກນ້ັນ ພວກເຂົາຍັງເລືອກສາຍພັນປາ ແລະ/ຫຼື ສ່ິງມີຊີວິດໃນນ�້າ ເພ່ືອປະສົມ
ປະສານເຂ້ົາກັນ. 

• ຫຼັງຈາກຄັດເລືອກເຂດດ່ັງກ�າວສ�າລັບການສຶກສາພາກສະໜາມຂອງທ�ານ, ໃຫ�ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນປົກກະຕິໃນການກຽມທີ່

ດິນ, ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າສະເພາະ ເປັນຕ້ົນກ�ຽວກັບໂຄງງານຂອງການປະຕິບັດຊ່ຶງປະສົມປະສານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ທາງຊີວະພາບປາ ແລະ ສັດນ�້າ (ຕົວຢ�າງ: ຄອງນ�້າເພ່ືອຫຼົບໄພ). ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າສ�າລັບຄວາມໜາແໜ�ນຂອງສັດ

ຕ�່ພ້ືນທີ່, ອາຫານສັດ ແລະ ອ່ືນໆ. 

• ຂະໜາດທີ່ດີສ�າລັບດິນປູກຝັງ ອາດຈະແມ�ນປະມານ 300 m2 ຕ�ກ່ານປະຕິບັດ, ແຕ�ນ້ີອາດຈະຂ້ຶນກັບສ່ິງທີ່ຫາໄດ�ໃນ

ທ�ອງຖິ່ນ. ຂະໜາດດ່ັງກ�າວຄວນສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອວ�າຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມສາມາດບ�ລິຫານຈັດການການສຶກສາຕ�າງໆໄດ�ດີ 
ແລະ ການເກັບກ�າຂ�ມູ້ນບ�່ກາຍເປັນການຫຍຸ�ງຍາກ. 

• ຕະຫຼອດລະດູດ່ັງກ�າວ, ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ນ�າໃຊ�ສິນຄ�າ ແລະ ບ�ລິການຂອງລະບົບການກະເສດທີ່ໃຊ�ນາເຂ້ົາເປັນພ້ືນຖານ ລວມ

ມີການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງຊີວະພາບສັດນ�້າ (ຕົວຢ�າງ: ສາຍພັນປາທີ່ຈັບໄດ� ແລະ ທີ່ໄດ�
ເພາະລ�ຽງ) ວິທກີານປະຕິບັດໃນການຄຸ�ມຄອງທັງໝົດ ສ�າລັບການຜະລິດເຂ້ົາຢູ�ໃນການປະຕິບັດທັງສອງ ຈະຄືກັນ. 

ສ່ິງທີ່ຈະສັງເກດ ແລະ ວັດແທກ: 

• ສ�າລັບພືດເຂ້ົາ: 
o ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິ ລະຫວ�າງລະດູການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ທຸກໆ 1–2 ອາທິດ) 
o ຈ�ານວນໜ�່ 
o ການເກີດມີສັດຕູພືດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດ 

o ຮູບຮ�າງລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຕ້ົນພືດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຮັບມກືັບສະພາບດິນຟ�າອາກາດ, ເຊ່ັນ: ຫ�ຽວແຫ�ງ

ລະຫວ�າງໄລຍະຄວາມກົດດັນຂອງພືດຈາກຄວາມຊ້ືນ, ຫຼ ືອຸນນະພູມສູງ. 

o ຈ�ານວນຮວງເຂ້ົາ 
o ຜົນຜະລິດ 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາສ້ິນສຸດລະດູດ່ັງກ�າວ) 

• ສ�າລັບປາ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດອ່ືນໆໃນນ�້າ: 
o ຂະໜາດຂອງປາໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິລະຫວ�າງລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ 
o ນ�້າໜັກຂອງປາໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິລະຫວ�າງລະດູຈະເລີນເຕີບໂຕ 
o ຜົນຜະລິດຂອງປາ 
o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາສ້ິນສຸດລະດູດ່ັງກ�າວ) ຈາກ

ປາ 
o ຜົນຜະລິດຂອງສ່ິງມີຊີວິດອ່ືນໆໃນນ�້າ 

o ທຶນຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະທຶນ-ຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາສ້ິນສຸດລະດູດ່ັງກ�າວ) ຈາກ

ສ່ິງມີຊີວິດອ່ືນໆໃນນ�້າ 

ຄ�າຖາມເພື່ອປຶກສາຫາລື: 

ສົມທຽບຂ�້ມູນຢ�າງຮັດກມຸກ�ຽວກບັການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ເຮັດໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວ ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ. 
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• ການປະຕິບັດຕ�າງກັນ ແລະ ແບບຈ�າລອງສົມທຽບແນວໃດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງທີ່ສ�າຄັນໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວບ�່? 

ຄວາມແຕກຕ�າງດ່ັງກ�າວຊ້ີບອກຫຍັງແດ�? 

• ມີຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດທີ່ສ�າຄັນໃນໄລຍະລະດູດ່ັງກ�າວບ�?່ ຢູ�ໄລຍະໃດໃນວົງຈອນການຜະລິດ? ກຸ�ມດ່ັງກ�າວ

ຕ�ອງລົງມືເຮັດຫຍັງແດ�ເພ່ືອແກ�ໄຂໄພຄຸກຄາມນ້ີ? 

• ປາ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດໃນນ�້າຮັບມືກບັຄວາມກົດດັນຂອງດິນຟ�າອາກາດແນວໃດເວລາມັນເກີດຂ້ຶນ? ແລ�ວພືດເດ? 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງໃນຜົນຜະລິດລະຫວ�າງການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວບ�່? 

• ການປະຕິບັດໃດທີ່ໃຫ�ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ? 

 

ກ�ລະນີສກຶສາ 

ວິທີການປະຕິບັດແບບຊ�ວຍ ແລະ ເຕີບໂຕ ຊ່ຶງໃຊ�ຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ
ໃຫ�ເປັນປະໂຫຍດ ແມ�ນເພ້ີມລາຍໄດ�ລວມ 210-550 ສ�ວນຮ�ອຍ, ຫວຽດນາມ 

ແຜນລິເລ້ີມເຂ້ົາປະຈ�າພາກພ້ືນ (RRI), ການທົດລອງຈຸດປະສົງແງ�ຍຸດທະສາດ 2 “ການຄຸ�ມຄອງກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 

ປະມົງແບບຍືນຍົງ” ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກ�າແຫ�ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ຖກືອອກແບບມາເພ່ືອສຸມໃສ�

ຄວາມສ�າຄັນຂອງສິນຄ�າ ແລະ ບ�ລິການ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ແລະ ຫາໄດ�ຈາກລະບົບນິເວດເຂ້ົາ, ແລະ ເພ່ືອລະບຸ ແລະ ທົດລອງ

ວິທີປະຕິບັດແບບຍືນຍົງໃນທ�ອງຖິ່ນ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທນົທານ ແລະ ເພ້ີມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດເຂ້ົາ ເພ່ືອ
ປັບປຸງຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ�ານອາຫານ ທ�າມກາງຄວາມທ�າທາຍຕ�າງໆທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ໂຄງການ

ດ່ັງກ�າວ ຊ່ຶງໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນເບ້ືອງຕ້ົນຢູ�ສາມປະເທດແບບທົດລອງ, ພະຍາຍາມແກ�ໄຂຂ�້ກັງວົນຂອງລັດຖະບານເພ່ືອ

ສ່ົງເສີມການນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທີ່ເລ້ີມໜ�ອຍລົງໃຫ�ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂ້ຶນໂດຍຊາວນາ (ຕົວຢ�າງ: ປະຫຍັດ ແລະ ເຕີບ
ໂຕ) ແລະ ການຄຸ�ມຄອງໃຫ�ດີກວ�າເກົ່າ ແລະ ນ�າໃຊ�ຂະບວນການນິເວດກະສິກ�າ ສ�າລັບການເພ້ີມປະສິດທິພາບການຜະລິດ

ກະສິກ�າແບບຍືນຍົງຕາມລະບົບ. ໃນປີ 2014, RRI ໄດ�ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປ ເພ່ືອລວມເອົາປະເທດອ່ືນໆເຂ້ົານ�າ. ຊາວນາ 

FFS ຂະແໜງເຂ້ົາຢູ�ທາງພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ຊອກຫາການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ນ�າໃຊ�ໃຫ�ເໝາະສົມທີ່ສຸດກ�ຽວ

ກັບສິນຄ�າ ແລະ ບ�ລິການຂອງລະບົບກະເສດທີ່ນ�າໃຊ�ນາເຂ້ົາເປັນພ້ືນຖານ - ລວມທັງການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ�ມຄອງຊີວະພາບ
ສັດນ�້າ (ຕົວຢ�າງ: ສາຍພັນປາທີ່ຈັບໄດ� ແລະ ເພາະລ�ຽງ) - ໂດຍລວມເຂ້ົາກັບວິທີປະຕິບັດແບບເສດຖະສາດກ�ຽວກັບຜົນ

ຜະລິດທາງກະສິກ�າທີ່ປັບປຸງດີຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ໄລຍະປູກ/ອັດຕາເມັດພືດຫ�ດລົງ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງນ�້າທີ່ປັບປຸງດີຂ້ຶນ. IPM ແລະ 

ການນ�າໃຊ�ຈຸລິນຊີຊີວະພາບຄວບຄຸມ ຊ່ຶງເປັນທາງເລືອກແທນການນ�າໃຊ�ສານເຄມີ ແລະ ການຄວບຄຸມຊີວະພາບທ�າມະຊາດ 
ຊ່ຶງສະໜອງໃຫ�ໂດຍການບ�ລິການດ�ານລະບົບນິເວດ ໄດ�ຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອຄຸ�ມຄອງສັດຕູພືດ. ຜົນຂອງການສຶກສາພາກສະໜາມ
ໃນເວລາສ້ິນສຸດລະດູດ່ັງກ�າວ ຖືກສັງລວມໄວ�ຢູ�ໃນຕາຕະລາງ.  

ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຈາກເຂ້ົາ ແລະ ລະບົບການຜະລິດຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ 

ຕົວຊ້ີວັດ Bac Giang 
ທັງໝົດ 

Quang Binh 
ທັງໝົດ 

ສະເລ�ຍ 

A. ຜົນຜະລິດເຂ້ົາ (kg/ha) 6 120 5 417 5 769 
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B. ລາຍໄດ�ລວມສະເພາະຈາກການຜະລິດເຂ້ົາ (USD/ha) 2 215 1 569 1 892 
 

C. ຜົນຜະລິດຂອງປາ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດໃນນ�້າອ່ືນໆ (kg/ha) 7 913 1 860 4 886 
 

D. ລາຍໄດ�ລວມຈາກປາ ແລະ ສ່ິງມຊີີວິດໃນນ�້າອ່ືນໆ (USD/ha) 9 981 1 738 5 860 
 

E. ລາຍໄດ�ລວມຈາກເຂ້ົາ, ປາ ແລະ ສ່ິງມີຊີວິດໃນນ�້າອ່ືນໆ 

[B+D] (USD/ha) 

12 196 3 307 7 751 
 

F. ທຶນຂອງປັດໃຈນ�້າເຂ້ົາ (USD/ha) 4 547 1 402 2 975 
 

G. ກ�າໄລ [E - F] (USD/ha) 7 649 1 905 4 776 
 

H. ຄວາມແຕກຕ�າງໃນລາຍໄດ�ລວມລະຫວ�າງສະເພາະການຜະລິດ
ເຂ້ົາ ແລະ ການຜະລິດຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-
ສັດນ�້າ (ເພ້ີມຂ້ຶນ %) 

551% 211% 381% 
 

ອັດຕາແລກປ�ຽນ: USD 1: VND 21.405 

ລະບົບການຜະລິດຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ ໃຫ�ລາຍໄດ�ລວມໂດຍສະເລ�ຍ USD 7 751 ທຽບໃສ� 

USD 1 892ໄດ�ຮັບຈາກການຜະລິດສະເພາະເຂ້ົາ. ມີຄວາມແຕກຕ�າງໜ່ຶງໃນລາຍໄດ�ລວມ 211–551ສ�ວນຮ�ອຍ ຊ່ຶງເກີດ

ຈາກການນ�າໃຊ�ວິທີປະຕິບັດໃນການຜະລິດຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ ທຽບໃສ�ສະເພາະການຜະລິດເຂ້ົາ. 
ຄວາມແຕກຕ�າງກັນຫຼາຍໃນຜົນປະໂຫຍດຕ�າງໆທີມ່າຈາກຈ�ານວນ ແລະ ສາຍພັນຊີວະພາບສັດນ�້າ - ໂດຍສະເພາະປາ. 
ປະສົບການດ່ັງກ�າວ ໄດ�ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກຊຸມຊົນເຊ່ືອໝ້ັນກ�ຽວກັບຂ�້ດີຂອງການເຮັດໃຫ�ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ (ຕົວຢ�າງ: 
ລະບົບກະເສດແບບປະສົມປະສານ) ໃນດ�ານຜະລິດຕະພາບເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະ ການປັບຕົວກັບດິນຟ�າອາກາດ. ຜົນໄດ�ຮັບໜ່ຶງທີ່
ສ�າຄັນຂອງປະສົບການດ່ັງກ�າວ ແມ�ນການເຂ້ົາໄປມີສ�ວນຮ�ວມຂອງໝົດຊຸມຊົນໃນການກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານຂອງຊຸມ
ຊົນ ເພ່ືອປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດເຂ້ົາ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການຜະລິດຊີວະພາບແບບປະສົມປະສານ
ເຂ້ົາ-ປາ-ສັດນ�້າ.   

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ICERD, 2021. Ketelaar et al., 2020. 
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ແມ�ຍິງກ�າລັງເກັບເອົາປາຈາກລະບົບເຂ້ົາ-ປາ 

 

 

ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມທີ 7: 
ການຮັບມືກັບລະດຸການປູກທ່ີເລ່ີມຕ້ົນມີຄວາມບ�່ແນ�ນອນຫຼາຍຂ້ືນເຊ່ັນ: ກ) ດ�ວຍວິທີການ

ກ�າແກ�ນ/ການແຊ�ເມັດພັນໃສ�ນ�້າ ແລະ ຂ) ການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງ  
(ພືດຜົນ; ວິທີການບ�ລິຫານຈັດການອ່ືນໆ) 

ພາຍໃຕ�ສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງນ�້າຝົນ, ການກ�ານົດຊ�ວງເວລາທີ່ແນ�ນອນເພ່ືອປູກພືດແມ�ນສ່ີງທ�າທາຍອັນໃຫຍ�ຫຼວງຂອງຊາວ

ກະສິ ກອນ. ການປູກໄວເກີນໄປອາດສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ�ພືດຜົນບ�່ໄດ�ຮັບຜົນ ຖ�າຫາກບ�ມ່ີປະລິມານນ�້າຝົນພຽງພ�ສ�າລັບອັດຕາການ

ລອດຊີວິດຂອງເມັດພັນທີ່ງອກຂ້ືນໃໝ�. ໃນທ�ານອງດຽວກັນ, ການປູກທີ່ຊ�າເກີນໄປໂພດອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈະເຮັດ

ໃຫ�ຜົນຜະລິດມກີານສູນເສຍຍ�ອນຄວາມຊຸ�ມຊ້ືນຂອງດິນ ແລະ ທາດອາຫານໃນຕ້ົນລະດູການ. ໃນກ�ລະນີທີ່ຮ�າຍແຮງ ກ�
ສາມາດເຮັດໃຫ�ເກີດມີການສູນເສຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ຖ�າຫາກປູກຊ�າເກີນໄປ ແລະ ສ້ີນສຸດລະດູການກ�ອນຮອບວຽນການໃຫ�ຜົນ
ຜະລິດຂອງພືດ. 
ມີຫຼາຍວິທກີານບ�ລິຫານຈັດການທີ່ຊາວກະສິກອນສາມາດນ�າໃຊ�ເພ່ືອຊ�ວຍເຂົາເຈ້ົາໃນການດັດປັບໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບການ
ເລ່ີມຕ້ົນລະດູຝົນທີ່ບ�່ແນ�ນອນຫຼາຍຂ້ືນ. ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມສອງຄ້ັງທີ່ໃຫ�ລາຍລະອຽດໄວ�ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. 

ແຕ�ລະວິທີ ແມ�ນດ�າເນີນການໃນສະພາບເງ່ືອນໄຂທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ໂດຍນ�າໃຊ�ຍຸດທະສາດການປັບຕົວທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. ວິທີໆ

ໜ່ືງແມ�ນ ການກ�າແກ�ນແບບປຽກ ຫຼ ືການແຊ�ເມັດພັນ. ວິທີການນ້ີແມ�ນເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກລ�າຊ�າ 
ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ປູກພືດຂອງຕົນໃຫ�ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ� ຖ�າເສຍເວລາຕ່ືມໄປອີກສອງສາມວັນກ�ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ�ມີບັນຫາ. ວິທີການທີສອງແມ�ນ ການກ�າແນວພັນແບບແຫ�ງ, ແມ�ນເປັນປະໂຫຍດເມືອ່ບ�່ຮູ�ວ�າລະດູການປູກຈະ

ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນເວລາໃດແທ�ໆ. ຂ້ືນຢູ� ກັບວ�າການປະເມີນຄວາມສ�ຽງດ�ານສະພາບອາກາດຂອງທ�ານໄດ�ດ�າເນີນການສ�າເລັດກ�ອນ
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ໜ�ານ້ີ ຫຼື ບ�່, ໜ່ືງໃນແນວທາງການປະ ຕິບັດເຫຼົ່ານ້ີ (ແຕ�ບ�່ແມ�ນທັງສອງ) ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສ�າລັບສະຖານະການທີ່ຊ�າວ

ກະສິກອນປະເຊີນຢູ�ໃນລະບົບການຜະລິດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນປະຈຸບັນ.  

 

ໝາຍເຫດ: ສອງວິທີການປະຕິບັດນ້ີ ແມ�ນບ�່ສາມາດຖືກນ�າໃຊ�ໃນເວລາດຽວກັນໄດ�. 

 

ກ) ການກ�າແກ�ນແບບປຽກ/ການແຊ�ເມັດພັນ  
ການກ�າແກ�ນແບບປຽກແມ�ນເຕັກນິກອັນໜ່ືງທີ່ຊາວກະສິກອນນ�າໃຊ�ເພ່ືອເລ່ັງອັດຕາການງອກຂອງເມັດພັນ ແລະ ການປູກ
ພືດ. ເຕັກ ນິກດ່ັງກ�າວແມ�ນງ�າຍດາຍ ແລະ ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງນ�າໃຊ�ອຸປະກອນຫຍັງຫຼາຍ, ແຕ�ສາມາດສ�າງຜົນຜະລິດໄດ�ຫຼາຍ. 

ກ�ອນປູກ ແມ�ນເອົາແກ�ນເມັດພັນແຊ�ໃສ�ນ�້າໄວ�ປະມານ 6 ຫາ 12 ຊ່ົວໂມງ, ສ�ວນຫຼາຍແມ�ນແຊ�ປະໄວ�ຂ�າມຄືນ, 6 ຫາ 8 

ຊ່ົວໂມງ, ຈາກນ້ັນປະໄວ�ໃຫ�ນ�້າບົກແຫ�ງໃນພາສະນະ (ປະໄວ�ໃນສະຖານທີ່ສະອາດຢູ�ກ�ອງຮ່ົມໄມ�ເປັນເວລາອີກໜ່ືງຊ່ົວໂມງ) 

ກ�ອນທີ່ຈະຫວ�ານແກ�ນ. ການແຊ�ໃສ�ນ�້າຈະຊ�ວຍໃຫ�ເມັດພັນເລ່ີມແຕກງອກໃນໄລຍະຕ້ັງແຕ�ຫົວທ ີ – ເຊ່ີງເອ້ີນວ�າ ການແຕກ

ງອກເບ້ືອງຕ້ົນ. ແຕ�ເຖີງຢ�າງໃດກ�ຕາມ ໄລຍະການແຊ� ຫຼ ືມ�າກ�ບ�່ຄວນໄຊ�ເວລາດົນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະວ�າແນວພັນຢູ�ໃນໄລຍະ

ເລ່ີມແຕກງອກເຕັມທີ່. ຖ�າບັນຫານ້ີເກີດຂ້ືນ ກ�ຈະເຮັດໃຫ�ເມັດພັນເສຍຫາຍໄດ� ແລະ ສ່ົງຜົນໃຫ�ມີອັດຕາການແຕກງອກຕ�່າ

ກວ�າ. ຖ�າຫາກທ�ານບ�່ສາມາດມີຂ�ມູ້ນສະເພາະຈາກເພ່ືອນຮ�ວມງານຄ້ົນຄ�ວາຂອງທ�ານກ�ຽວກັບການກ�ານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມສ�າ
ລັບການແຊ�ແນວພັນຂອງພືດຊະນິດໃດໜ່ືງ ທ�ານອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນການຄ້ົນຫານ�າຊາວກະສິກອນເພ່ືອຊອກຫາ
ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສ�າລັບການແຊ�ແນວພັນຕ�າງໆ ທີ່ຊາວກະສິ ກອນ ນ�າໃຊ�. ພືດແຕ�ລະຊະນິດ ແລະ ແຕ�ລະແນວພັນ

ແມ�ນມີຄວາມຕ�ອງການສ�າລັບການແຊ�ທີ່ແຕກຕ�າງກັນ.  

 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອທົດສອບປະສິດທຜົິນຂອງການແຊ�ເມັດພືດ ແລະ ກ�ານົດເວລາແຊ�ເມັດທີ່ເໝາະສົມເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ພືດສ�າງຕ້ົນເອງຂ້ືນຢ�າງ
ໄວ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ�ທັນກບັລະດູການປູກທີ່ເລ່ີມຕ້ົນຊ�າ. 
 

ໄລຍະເວລາ:  
ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມນ້ີສາມາດດ�າເນີນການໃນຊ�ວງລະດູແລ�ງ ຫຼື ຊ�ວງລະດູຝົນທີ່ເປັນລະດູການຜະລິດຕົວຈິງກ�ໄດ�. 
ຖ�າທ�ານວາງແຜນເຮັດການສຶກສາຂ�້ມູນໃນລະດູແລ�ງ ທ�ານຈະຕ�ອງຫົດນ�້າ ຫຼື ສະໜອງນ�້າໃສ�ແປງທົດລອງເພ່ືອທົດແທນ ນ�້າ
ຝົນຕະຫຼອດໄລຍະການເຕີບໂຕຂອງພືດ. ໃນຊ�ວງໄລຍະຂອງລະດູການປູກປົກກະຕິ ການສຶກສາຂ�້ມນູຄວນດ�າເນີນການໃຫ�ສ�າ

ເລັດໃນຊ�ວງເວລາທີ່ມີຝົນຕົກຊຸດທ�າອິດ; ສ່ິງນ້ີອາດຈະເປັນເລ່ືອງທ�າທາຍ ເພາະຊາວກະສິກອນຈະຕ�ອງດູແລພ້ືນທີ່ການຜະລິດ

ຂອງຕົນ. ການກຽມວັດສະດຸທັງໝົດໃຫ�ພ�ອມ ແລະ ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມລ�ວງໜ�າເປັນສ່ີງທີ່ສ�າ
ຄັນ ເນ່ືອງຈາກແປງທົດລອງຈະຕ�ອງໄດ�ປູກພືດໃສ�ໃນມື້ຕ�່ໄປຫຼັງຈາກຝົນຕົກຄ້ັງທ�າອິດ ຊ່ຶງເປັນເວລາທີ່ຊາວກະສິກອນສ�ວນ
ຫຼາຍກ�າລັງພາກັນປູກພືດ. 

 

ໄລຍະເວລາທີ່ຕ�ອງການ:  

ຕາມລະດູການ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ການກະກຽມຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາຫາຼຍກວ�າສອງມື້, ທ�ານຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາ 30 ນາທີເພ່ືອ

ອະທິບາຍກອງທົດລອງພາກສະໜາມ; 16 ຊ່ົວ ໂມງ ເພ່ືອການກະກຽມແນວພັນ; 2 ຊ່ົວໂມງເພ່ືອປູກໃສ�ແປງທົດລອງ.  
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ວັດສະດຸອຸປະ ຸກອນ/ການກະກຽມ:  

ແກ�ນເມັດພັນທີ່ພຽງພ�ຂອງແນວພັນທີີ່ຄັດເລືອກເພ່ືອປູກໃຫ�ໄດ�ຫ�າແປງທົດລອງຂະໜາດ 5 ແມັດ (ມ) x 5 ແມັດ, ຄຸ ຫຼື ຖັງ 

4 ໜ�ວຍ, ຖົງຕາໜ�າງສ່ີຖົງ ຫຼື ຖັງເປີດສ�າລັບການເກັບແກ�ນເມັດພັນກ�ອນປູກ, ນ�້າສະອາດ, ສະຖານທີ່ຕາກແກ�ນແນວພັນ

ກ�ອນປູກ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຜ�າເເສ�ວ), ໂມງແຂວນຝາ ຫຼື ໂມງໃສ�ແຂນ, ເຊືອກ ແລະ ໄມ�ແມດັເພ່ືອແທກແປງທົດລອງ, ຫຼກັໄມ� 

ແລະ ປ�າຍເພ່ືອໝາຍແປງທົດລອງ, ປ້ືມບັນທກຶ ແລະ ບິກຂຽນ. 

 

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນດ�າເນີນງານ: 

 

ຫ�າວິທີການທີ່ແນະນ�າໃຫ�ປະຕິບັດເຊ່ັນ: 

T1. ບ�່ໄດ�ແຊ� (ມ�າ) ແກ�ນແນວພັນ; 

T2. ແຊ�ແກ�ນແນວພັນ 4 ຊ່ົວໂມງ; 

T3. ແຊ�ແກ�ນແນວພັນ 8 ຊ່ົວໂມງ; 

T4. ແຊ�ແກ�ນແນວພັນ 12 ຊ່ົວໂມງ; 

T5. ແຊ�ແກ�ນແນວພັນ 16 ຊ່ົວໂມງ. 
 
• ຄັດເລືອກແນວພັນທີ່ທ�ານຕ�ອງການນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການທົດລອງ. ກ�ອນມື້ປູກໃສ�ແປງທົດລອງ (ຫຼັງຈາກຝົນຕົກຄ້ັງທ�າ

ອິດ), ໃຫ�ວັດແທກເອົາເມັດພັນຈ�ານວນຫ�າສ�ວນທີ່ເທົ່າກັນທີ່ທ�ານຈະນ�າໃຊ�ເພ່ືອການສຶກສາຂ�ມູ້ນ ພຽງພ�ທີ່ຈະປູກໃສ�ຫ�າ

ແປງທົດລອງຂະໜາດ 5ມx5ມ. ເປັນສ່ິງທີ່ສ�າຄັນທີ່ທ�ານຕ�ອງໄດ�ເຮັດການທົດລອງການແຕກງອກຂອງເມັດພັນທີ່ຈະນ�າ

ໃຊ�ກ�ອນລ�ວງໜ�າເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າເມັດພັນມີອັດຕາການແຕກງອກສູງ (ເບ່ິງຫວົຂ�້ສະເພາະກ�ຽວກັບ ການທົດສອບ
ການແຕກງອກຂອງເມັດພັນ ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ). ກະກຽມແປງທົດລອງປູກ, ນ�າໃຊ�ວິທກີານກຽມດິນແບບປົກະຕິ; 
ວັດແທກ, ໝາຍຫຼກັເສົາ ແລະ ຕິດຕ້ັງປ�າຍໃສ�ແຕ�ລະແປງທົດລອງ ແລ�ວບັນທຶກຂ�້ມູນນ້ີໃສ�ໄວ�ໃນປ້ຶມຕິດຕາມໃນການ
ສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມ. 

• ໃຫ�ກ�ານົດເອົາໜ່ຶງໃນຈ�ານວນຫ�າແປງເປັນວິທີການທົດລອງແບບພ້ືນບ�ານໃນທ�ອງຖິ່ນຂອງທ�ານ; ຊ່ຶງຈະບ�່ໄດ�ມີການນ�າ
ໃຊ�ຫຍັງ ແຕ�ຈະຖືກນ�າໃຊ�ເພ່ືອສົມທຽບກັບແນວພັນອ່ືນໆທີ່ມີການທົດລອງ. ເອົາສາມສ�ວນໃນຈ�ານວນສ່ີສ�ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ຂອງມັດພັນເຂ້ົາໃສ�ໄວ�ໃນພາສະນະຕ�າງຫາກ - ສາມສ�ວນຂອງເມັດພັນເຫຼົ່ານ້ີແມ�ນຈະເອົາມ�ານ�້າປະໄວ�ເປັນເວລາ 8, 12 
ແລະ 16 ຊ່ົວໂມງ. ຕ່ືມນ�້າສະອາດໃສ�ແຕ�ລະຄຸໃຫ�ພຽງພ� ເພ່ືອໃຫ�ມີປະລິມານນ�້າມີຫຼາຍກວ�າພັນ 2-3 ເທົ່າຕົວ. ບັນທກຶ
ເວລາໄວ�. ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ໃນການເຮັດແບບນ້ີໃນຕອນແລງຂອງມື້ກ�ອນມື້ປູກ. 

• ມື້ເຊ້ົາຕ�່ມາ, ໃຫ�ຖອກນ�້າອອກຈາກຄຸທ�າອິດທີ່ມ�ານ�້າ 8 ຊ່ົວໂມງ. ມນັສ�າຄັນທີ່ຈະຕ�ອງຖອກນ�້າອອກຢ�າງແນ�ນອນຫຼັງ
ຈາກ 8 ຊ່ົວໂມງ ຫຼ ືຖ�າບ�່ຈ່ັງຊ້ັນ ການທົດລອງຂອງທ�ານກ�່ຈະບ�່ຊັດເຈນ. ເມື່ອຖອກນ�້າອອກໝົດແລ�ວ ໃຫ�ນ�າເອົາແກ�ນ
ເມັດພັນໄປກະຈາຍອອກໃສ�ບ�ອນຕາກສະອາດທີມ່ີຮ່ົມ. ສາມາດນ�າໃຊ�ສາດເປັນພ້ືນຮອງໄວ� ແລ�ວປະໄວ�ຈົນແຫ�ງ (ເວລາ
ຈັບເບ່ິງບ�່ປຽກມື), ຕ�່ຈາກນ້ັນ ໃຫ�ເກັບໃສ�ຖົງທີມ່ີອາກາດຖ�າຍເທ ພ�ອມເຄ່ືອງໝາຍຢ�າງຈະແຈ�ງ ຫຼື ພາສະນະບັນຈຸທີ່ບ�່ມີ
ຢາອັດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ�ໂດຍບ�່ຖືກແສງແດດ ແລະ ຄວາມຮ�ອນ ຈົນກວ�າຈະຮອດເວລາປູກ. ສ່ິງສ�າຄັນເມັດແນວພັນ
ຈະຕ�ອງແຫ�ງດີ; ຖ�າເກັບຮັກສາໄວ�ໃນຂະນະທີ່ຍັງບ�່ແຫ�ງ ກ�່ຈະເຮັດໃຫ�ແກ�ນເມັດພັນສືບຕ�່ ແຊ�ນ�້າປຽກ ແລະ ສ່ິງນ້ີຈະສ່ົງ
ຜົນກະທົບຕ�ກ່ານທົດລອງຂອງທ�ານ. ໃຫ�ເຮັດຂ້ັນຕອນນ້ີແບບດຽວກັນສ�າລັບແກ�ນເມັດພັນທີ່ຢູ�ໃນຄຸອ່ືນ ຫຼັງຈາກ 12 
ຊ່ົວໂມງ ແລະ 16 ຊ່ົວໂມງຂອງການມ�າ. ສ່ິງສ�າຄັນແມ�ນບ�່ໃຫ�ແກ�ນເມັດພັນຈາກຊຸດທົດລອງຕ�າງໆ ປົນກັນ ແລະ ຕົວ
ທ�ານເອງກ�່ຮູ�ຈັກວ�າ ແກ�ນເມັດພັນໃດທີ່ໄດ�ມ�າແສນ�້າເປັນເວລາເທົ່າໃດ. 
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• ຫຼັງຈາກປ�ອຍນ�້າອອກ, ຕາກແຫ�ງ ແລະ ນ�າເອົາແກ�ນເມັດພັນທີ່ແຊ�ນ�້າ 8 ຊ່ົວໂມງ ແລະ 12 ຊ່ົວໂມງໄປປູກແລ�ວ, ໃຫ�
ເອົາແກ�ນເມັດພັນຈ�ານວນສຸດທ�າຍໃສ�ຄຸ ແລ�ວຖອກນ�້າໃສ� ແລະ ມ�ານ�້າໄວ�ເປັນເວລາສ່ີຊ່ົວໂມງພຽງເທົ່ານ້ັນ. ຫຼັງຈາກມ�າ
ນ�າໄດ�ສ່ີຊ່ົວໂມງແລ�ວ, ແລະ ນ�າເອົາແກ�ນເມັດພັນທີ່ມ�ານ�້າໄວ� 16 ຊ່ົວໂມງ ຖອກນ�້າອອກ ແລະ ຕາກໃຫ�ແຫ�ງຄືກັນກັບ
ແນວພັນອ່ືນໆ. 

 

ຂ້ັນຕອນການມ�ານ�້າທີ່ແນະນ�າ: 

 ມື້ທີ 1 ກາງຄືນ ມື້ທີ 2 ຕອນເຊ້ົາ ກາງເວັນ 

T1: ບ�່ມ�ານ�້າ - - - ປູກ 

T2: 4 ຊມ - - ມ�າ ຕາກແຫ�ງແລ�ວປູກ 

T3: 8 ຊມ ມ�ານ�້າ ມ�າ ຕາກແຫ�ງແລ�ວປູກ  

T4: 12 ຊມ ມ�ານ�້າ ມ�າ ຕາກແຫ�ງແລ�ວປູກ  

T5: 16 ຊມ ມ�ານ�້າ ມ�າ ມ�າ ຕາກແຫ�ງແລ�ວປູກ 

 
• ເມື່ອມ�ານ�້າໄດ�ຄົບຕາມກ�ານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມແຕ�ລະວິທີການທົດລອງແລ�ວ ແລະ ແກ�ນເມັດພັນກ�ແ່ຫ�ງພ�ດີແລ�ວ ກ�່

ສາມາດນ�າເອົາໄປເພາະປູກໄດ�ເລີຍ, ກ�າແກ�ນໃສ�ແປງທົດລອງຂະຫນາດ 5ມ x 5ມ ທີ່ທ�ານກະກຽມ ແລະ ເຮັດເຄ່ືອງໝ

າຍໄວ�ຕາມໄລຍະຫ�າງລະຫວ�າງແຖວ ແລະ ແນວພັນຕາມປົກກະຕິ. ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າປ�າຍ ແລະ ເວລາມ�ານ�າສ�າລັບແຕ�
ລະແນວພັນແມ�ນຖືກກັນ. ບັນທກຶຂ�້ມູນຂອງແຕ�ລະສະຖານທີທ່ີ່ທດົລອງໄວ�ໃນປ້ຶມບັນທຶກຕິດຕາມຂ�ມູນພາກສະໜາມ
ຂອງທ�ານ 

 
 
ການບັນທຶກຂ�້ມນູ: 

• ຈ�ານວນມື້ຈົນກວ�າເບ້ັຍຊຸດທ�າອິດເກີດຂ້ືນໃນແຕ�ລະແປງ; ຈ�ານວນມື້ຈົນກວ�າເບ້ັຍ 50 ສ�ວນຮ�ອຍໄດ�ເກີດຂ້ືນ 
• ຈ�ານວນຂອງເບ�ຍທີ່ແຕກງອກ ແລະ ລອດຊີວິດໃນໄລຍະຕ້ົນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ 
• ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດໃນຊ�ວງເວລາປົກກະຕິຕະຫຼອດໄລຍະຂອງລະດູການປູກ (ທຸກໆ 1-2 ອາທິດ) 
• ຈ�ານວນກີ່ງ ຫຼື ງ�າຕ�່ຕ້ົນ 
• ການເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດ ຫຼ ືພະຍາດ 
• ລັກຊະນະທົ່ວໄປຂອງຕ້ົນພືດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການຕອບສະໜອງຕ�່ສະພາບອາກາດ ເຊ່ັນ: ການບ�່ຂະຫຍາຍ ຕົວໃນ

ຊ�ວງໄລຍະທີ່ມີຄວາມຊ້ືນຫຼາຍ ຫຼ ືອຸນຫະພູມສູງ 
• ວັນທີອອກດອກຄ້ັງທ�າອິດ ທີມ່ຕ້ົີນພືດຈ�ານວນ 50 ສ�ວນຮ�ອຍກ�າລັງອອກດອກ; ວັນທີເກັບກ�ຽວ ແລະ ໃຫ�ຜົນຜະລິດ 

• ຈ�ານວນຝັກ ຫຼ ືຫົວຕ�່ຕ້ົນ; ຈ�ານວນແກ�ນຕ�່ຝັກ ຫຼ ືຫົວ; ນ�້າໜັກຜົນຜະລິດຕ�່ຕ້ົນ; ລວມນ�້າໜັກທງັໝົດຂອງຜົນຜະລິດ
ຈາກແຕ�ລະແປງຍ�ອຍ 

• ຂ�້ມູນບັນທຶກປະລິມານນ�້າຝົນຕະຫຼອດລະດູການຈາກເຄ່ືອງວັດແທກນ�້າຝົນ ຫຼື ການສັງເກດແບບງ�າຍດາຍໃນມື້ມີຝົນຕົກ 
ແລະ ປະລິມານໂດຍປະມານ (ເບົາບາງ, ປານກາງ, ຕົກໜັກ, ຕົກໜັກຫຼາຍ) 

• ບັນທຶກເຫດການດິນຟ�າອາກາດທີສ່�າຄັນອ່ືນໆ (ວັນທີ ແລະ ສ່ີງທີ່ເກີດຂ້ືນ)  

• ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທັງໝົດຂອງປັດໃຈນ�າເຂ້ົາ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະລາຍໄດ�-ລາຍຈ�າຍເມື່ອສ້ີນສຸດລະດູການ). 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ� ລະຫວ�າງໄລຍະເວລາ (ຈ�ານວນມື)້ ຂອງການແຕກເກີດເບ້ັຍໃນແປງທີ່ໃຊ�ວິທີໝ�າແກ�ນເມັດພັນ 

ແລະ ແບບວິທີການປະຕິບັດທົ່ວໄປໃນທ�ອງຖິ່ນ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງໃນໄລຍະເວລາຂອງການເກີດຂ້ືນບ� ລະຫວ�າງວິທີ

ການໝ�າແກ�ນດ�ວຍກ�ານົດເວລາທີແ່ຕກຕ�າງກັນ?  

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງໃນອັດຕາການແຕກງອກລະຫວ�າງແຕ�ລະແປງທດົລອງຕ�າງໆບ�? ຈ�ານວນເບ້ັຍນ�ອຍທີ່ລອດຊີວິດ?  

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�ກ�ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ? ການຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ? 

ມີການໂຈມຕີຂອງພະຍາດ ຫຼ ືແມງໄມ�ເກີດຂ້ືນບ�? ຄວາມແຕກຕ�າງຂອງຜົນຜະລິດຕອນສຸດທ�າຍ? 
 
ຂ) ການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງ  
ການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງແມ�ນເຕັກນິກໜ່ືງທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ໂດຍຊາວກະສິກອນຈ�ານວນໜ່ືງເມື່ອເວລາທີ່ລະດູຝົນເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນ – ຊ່ືງ
ເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມຊ້ືນໃນດິນພຽງພ�ສ�າລັບການແຕກງອກຂອງແກ�ນເມັດພັນນ້ັນ ແມ�ນບ�່ແນ�ນອນຫຼາຍ. ຊາວກະສິກອນຈ�າ
ນວນໜ່ືງຍັງ ນ�າໃຊ�ເຕັກນິກດ່ັງກ�າວໃນຫຼາຍລະດູການ ເມື່ອເຫັນວ�າການປູກຄ້ັງທ�າອິດລ້ົມເຫຼວ ຍ�ອນມີຄວາມແຫ�ແລ�ງດົນ ຫຼັງ
ຈາກທີ່ແກ�ນເມັດພັນໄດ�ແຕກງອກ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາກ�ມີແນວພັນເຫຼືອພຽງແຕ�ໜ�ອຍດຽວເພ່ືອທີ່ຈະນ�າໄປປູກ. 

 
ການຫວ�ານເມັດແບບແຫ�ງ ແມ�ນການເພາະເມັດພັນໃຫ�ເລີກກວ�າປົກກະຕິ ເມື່ອເວລາດິນແຫ�ງ ກ�ອນທີ່ຈະມີຝົນຈ�ານວນໜ່ືງ
ຕົກລົງມາ. ເມື່ອວ�ານແລ�ວ ແກ�ນເມັດພັນກ�ຈະລ�ຖ�ານ�້າ. ເມື່ອມປີະລິມານນ�້າຝົນຫຼາຍພ�ທີ່ຈະລ�່ລ�ຽງດິນຈົນເຖີງລະດັບຄວາມ

ເລີກທີ່ແກ�ນເມັດພັນຢູ� ມັນກ�ຈະແຕກງອກອອກມາ ແລະ ເລ່ີມປະກດົຕົວຂ້ືນ. ຄວາມເລີກທີ່ເໝາະສົມຈະຂ້ືນຢູ�ກັບຊະນິດພືດ 

ແລະ ປະເພດຂອງດິນ. ໃນສະພາບດິນປົນຊານ, ແກ�ນເມັດພັນຕ�ອງໄດ�ຮັບການປູກໃຫ�ເລີກຫຼາຍຂ້ືນເພ່ືອຮັບປະກນັວ�າມີ

ຄວາມຊ່ືນໃນດິນທີ່ພຽງພ�ເພ່ືອຄວາມຢູ�ລອດ. ໃນສະພາບດິນທີ່ແກ�ນກວ�າ ແມ�ນສາມາດເກັບຄວາມຊ້ືນໄດ�ຫຼາຍກວ�າ ຄວາມ

ເລີກຂອງການກ�າແກ�ນອາດຈະຕ່ືນກວ�າ. ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ເມັດສາລີແຫ�ງສາມາດນ�າໄປປູກໃນຄວາມເລີກ 10 ຊມ ໃນດິນທີ່ແກ�ນ

ກວ�າ ແລະ ເລີກ 15 ຊມໃນດິນປົນຊາຍ. ແຕ�ເຖີງຢ�າງໃດກ�ຕາມ ຖ�າຫາກກ�າແກ�ນເມັດພັນໄວ�ເລີກເກນີໄປ ແກ�ນເມັດພັນກ�ອາດ

ຈະບ�ມີພະລັງງານພຽງພ�ທີ່ຈະງອກອອກມາ ສ່ົງຜົນໃຫ�ຈ�ານວນລອດຊີວິດມີໜ�ອຍ. ຊາວກະສິກອນຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ນ�າເອົາແກ�ນ

ເມັດພັນໄປວ�ານສັບວ�າງ ແລະ ໃຊ�ແຮງງານເພ່ີມຕ່ືມອີກ. ຊາວກະສິກອນຍັງຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ຮູ�ວ�າ ຖ�າດິນຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ຂອງຕົນ

ຫາກມີແນວໂນ�ມທີ່ຈະເກີດເປັນດິນແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ມີເປຶອກດິນແຂງ ຫຼັງຈາກຝົນຕົກຄ້ັງທ�າອິດ ຫຼື ບ�. ດິນດ່ັງກ�ວາໄດ�ສູນເສຍ

ໂຄງສ�າງ ແລະ ພືດຈ�ານວນໜ່ືງອາດຈະບ�່ສາມາດທີ່ຈະທະລຸຜ�ານເປືອກດິນແຂງອອກມາໄດ� ຫຼັງຈາກທີ່ແຕກງອກແລ�ວ. ພືດທີ່

ມັກຈະນ�າໄປກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງສ�ວນຫຼາຍແມ�ນສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ເຂ້ົາຝ�າງ ແລະ ເຂ້ົາສາລີ. ບາງຄ້ັງກ�ປູກຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ 

ຝ�າຍດ�ວຍແກ�ນແຫ�ງເຊ່ັນກັນ. ເຕັກນິກດ່ັງກ�າວອາດຈະເປັນອີກທາງເລືອກໜ່ືງໃນສະຖານະການທີກ່ານເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູຝົນ
ມີຄວາມແນ�ນອນໜ�ອຍກວ�າ ແຕ�ກ�ອນອ່ືນໝົດທ�ານຕ�ອງໄດ�ກ�ານົດຄວາມເລິກຂອງການປູກທີ່ເໝາະສົມເສຍກ�ອນສ�າລັບ
ຊະນິດແນວພັນ ແລະ ປະເພດດິນປູກຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ຂອງທ�ານ. 

 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອກ�ານົດຄວາມເລິກໃນການປູກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�າລັບການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງໃສ�ດິນຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ຂອງທ�ານ ແລະ ຊະນິດ
ແນວພັນທີ່ຊາວກະສິກອນນ�າໃຊ�. 
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ໄລຍະເວລາ:  

ເນ່ືອງຈາກວ�ານ້ີແມ�ນເຕັກນິກການປູກທີ່ຕ�ອງການນ�າໃຊ�ກ�ອນລະດູຝົນຈະເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນ, ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງໃສ�ໃຈກັບຮູບແບບ

ຂອງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ເພາະລະດູການປູກແບບດ່ັງເດີມແມ�ນໃກ�ຈະເຂ້ົາມາຮອດແລ�ວ. ສາມາດສ�າງແປງທົດລອງຂ້ືນພາຍ

ໃນເວລາໜ່ືງອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ�ານ້ັນ ກ�ອນທີ່ຈະມີຝົນຕົກ. ການປູກໄວກ�ອນໄລຍະນ້ີ ຈະເພ່ີມຄວາມສ�ຽງທີ່ປວກ, ນົກ ຫຼ ື

ສັດຕູພືດອ່ືນ ຈະທ�າລາຍແນວພັນ. ການສຶກສາຂ�ມູ້ນພາກສະໜາມນ້ີ ຍັງສາມາດດ�າເນີນການໄດ�ໃນຊ�ວງລະດູແລ�ງ ກ�ອນໜ�າ
ລະດູ ຝົນຕົວຈີງຈະເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນ. ຕ�່ຈາກນ້ັນ ການສຶກສາຂ�້ມູນນ້ີຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊາວກະສິກອນກ�ານົດຄວາມເລິກຂອງການປູກທີ່ເ
ໝາະສົມໄດ�ກ�ອນທີ່ຈະມີຝົນຕົກລົງມາ, ເຮັດໃຫ�ພວກເຂົາໄດ�ໃຊ�ປະໂຫຍດຈາກວິທີການປະຕິບັດແບບນ້ີໃນລະດູການທ�າອິດ. 
ຖ�າທ�ານວາງແຜນການສຶກສາຂ�້ມນູສ�າລັບລະດູແລ�ງ ທ�ານຈະຕ�ອງສາມາດຫົດນ�້າ ຫຼື ໃຊ�ນ�້າຫົດແປງທົດລອງເພ່ືອທົດແທນນ�້າ
ຝົນທີ່ຈະລ�່ລ�ຽງແກ�ນເມັດພັນໃຫ�ແຕກງອກມາໄດ�. 

 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ:  

ກ�ຽວກັບການເກີດຂ້ືນຂອງຕົນພ້ືນ ແມ�ນຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາ 30 ນາທີເ່ພ່ືອອະທິບາຍເຕັກນິກຂອງວິທກີານກ�າ ແກ�ນແບບແຫ�ງ 
ແລະ ເຫດຜົນທີ່ສາມາດເປັນວິທກີານດັດປັບທີ່ປະສົບຜົນສ�າເລັດຕ�່ຄວາມບ�່ແນ�ນອນໃນການເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນຂອງລະ ດູການປູກ 
ແລະ ອີກ 2-4 ຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອສ�າງແປງທົດລອງ. 

 

ອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ແນວພັນທີ່ພຽງພ�ທີ່ຈະປູກໃສ�ຫ�າແປງທົດລອງທີ່ມີຂະໜາດ 5ມ x 5ມ, ດ�າມປູກ ແລະ ດິນຈ່ີ ຫຼື ເຄ່ືອງກົນຈັກທີ່ໃຊ�ປູກ, 

ສາຍເຊືອກ ແລະ ໄມ�ແມັດເພ່ືອວັດແທກແປງທົດລອງ, ຫຼັກ ແລະ ປ�າຍເພ່ືອໝາຍແປງທົດລອງ, ປ້ືມບັນ ທຶກ ແລະ ປິກ

ຂຽນ.  

 

ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ 

ຫ�າວິທີການທົດລອງທີ່ແນະນ�າດ່ັງນ້ີ: 

T1. ປູກດ�ວຍຄວາມເລິກ 5 ຊມ; 

T2. ປູກດ�ວຍຄວາມເລິກ 10 ຊມ; 

T3. ປູກດ�ວຍຄວາມເລິກ 15 ຊມ; 

T4. ປູກດ�ວຍຄວາມເລິກ 20 ຊມ; 

T5. ແປງທົດລອງແບບພ້ືນບ�ານ/ແບບຄວບຄຸມໃນທ�ອງຖິນ່. 

• ຄັດເລືອກເອົາແປງທົດລອງທີ່ທ�ານຕ�ອງການນ�າໃຊ�ສ�າລັບການທົດລອງ. ເອົາແນວພັນຫ�າສ�ວນຈ�ານວນເທົ່າກັນທີ່ທ�ານຈະ

ນ�າໃຊ�ສ�າລັບການສຶກສາຂ�້ມູນທີ່ພຽງພ�ຕ�່ການປູກໃສ�ແປງທົດລອງຂະໜາດ 5ມ x 5ມ. ສ່ີງສ�າຄັນແມ�ນທ�ານຕ�ອງໄດ�ທົດ
ລອງການແຕກງອກຂອງເມັດພັນທີ່ທ�ານຈະນ�າໃຊ�ລ�ວງໜ�າກ�ອນ ເພ່ືອຮັບປະກນັວ�າແນວພັນມີອັດຕາການແຕກງອກທີ່ສຸງ 
(ເບ່ິງລາຍລະອຽດໃນຫົວຂ�້ສະເພາະກ�ຽວກັບ ການທົດລອງການແຕກງອກຂອງແນວພັນ). ກະກຽມແປງທົດ

ລອງສ�າລັບການປູກ, ນ�າໃຊ�ວິທີການກະກຽມດິນແບບປົກກະຕິ; ວັດແທກຂະໜາດ, ໝາຍດ�ວຍຫຼັກ ແລະ ຕິດປ�າຍໃສ� 

(ລວມທັງວັນທີປູກ, ຊະນິດພືດ ແລະ ວິທກີານທົດລອງ) ສ�າລັບແຕ�ລະວິທີການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງສ່ີວິທີ (ກ�າແກ�ນດ�ວຍ

ຄວາມເລິກ 5ຊມ, 10ຊມ, 15ຊມ, 20ຊມ), ລວມທັງແປງທົດລອງດ�ວຍວິທີການເຮັດແບບຄວບຄຸມ. ໃນການສຶກສາ
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ຂ�້ມູນພາກສະໜາມນ້ີ ແປງທົດລອງແບບຄວບຄຸມແມ�ນຈະປູກພືດໃສ�ໃນຊ�ວງລະດູການປູກທ�າອິດທີມ່ີຝົນຕົກ, ຕາມມາ

ດ�ວຍວິທີການໃນທ�ອງຖິ່ນ. (ຖ�າຫາກທ�ານຈະດ�າເນີນການທົດລອງໃນຊ�ວງລະດູແລ�ງ, ແມ�ນຈະບ�່ໄດ�ນ�າໃຊ�ແປງທົດລອງ

ແບບຄວບຄຸມ.) ໃຫ�ບັນທກຶຂ�້ມນູສະຖານທີ່ຕ້ັງຂອງແຕ�ລະແປງທົດລອງໄວ�ໃນປ້ືມຕິດຕາມຂ�້ມູນຂອງທ�ານ. 

• ນ�າໃຊ�ສ�ຂາວ ຫຼື ວັດຖຸອ່ືນໆ ເພ່ືອຂີດເສ້ັນຂ�າມໄປທາງດ�ານຫຼັງຂອງຫ�ມປູກທ�າອິດທີ່ມີຄວາມເລິກ (5 ຊມ). (ອາດຈ�າເປັນ

ຕ�ອງໄດ�ເຮັດຊ�້າຄືນອີກ ຖ�າແຕ�ລະແປງທີ່ກ�າລັງປູກຢູ�ນ້ັນ ຫາກມີເສ້ັນທີ່ໝາຍໄວ�ໃດໜ່ືງຖືກລືບອອກ.) ຖ�າທ�ານມີເຄ່ືອງມື

ເພ່ືອເລ່ັງການປູກໃຫ�ໄວຂ້ືນທີ່ສາມາດກ�ານົດຄວາມເລິກຂອງຫ�ມປູກເມັດພັນຢ�າງພຽງພ�ແລ�ວ ກ�ສາມາດນ�າໃຊ�ສ່ີງນ້ີໄດ�. 
ປູກເມັດພັນໃສ�ແຕ�ລະແປງທົດລອງໃນຄວາມເລິກທີ່ເໝາະສົມດ�ວຍການສຽບດ�າມປູກລົງດ�ວຍຄວາມເລິກທີ່ຊ້ີບອກໄວ�
ຕາມເສ້ັນທີ່ຂີດໝາຍໄວ�ດ�ານຫຼັງຂອງໃບດ�າມປູກ. ນ�າໃຊ�ໄລຍະຫ�າງຂອງແຖວ ແລະ ເມັດປົກກະຕິ. ເນ່ືອງຈາກວ�າ ນ້ີແມ�ນ
ການທົດລອງເບ່ິງຜົນສະທ�ອນຂອງການກ�າແກ�ນແບບແຫ�ງ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງການປູກ ຈ່ືງຄວາມເອົາໃຈໃສ� ຕ�່ການ
ປູກໃນແຕ�ລະແປງທົດລອງໃຫ�ສ�າເລັດ ດ�ວຍການຢອດເມັດພັນລົງໃສ�ໃນຫ�ບທີ່ມີຄວາມເລິກທີ່ຖກືຕ�ອງ. ປູກແປງທົດ

ລອງອ່ືນດ�ວຍຄວາມເລິກ (10 ຊມ, 15 ຊມ ແລະ 20 ຊມ) ໂດຍນ�າໃຊ�ເຕັກນິກແບບດຽວກັນ. 

• ເມື່ອເມັດພັນໄດ�ແຕກງອກ ແລະ ຕ້ົນອ�ອນເກີດຂ້ືນ, ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມທກຸການບົວລະບັດຮັກສາປົກກະຕິອ່ືນໆສ�າລັບ

ການປູກພືດນ້ັນ. 

ການບັນທຶກຂ�້ມນູ: 

• ຈ�ານວນມື້ພາຍຫຼັງການປູກຈົນກວ�າຮອດການເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູຝົນ (ວັນທີປູກໃສ�ແປງທດົລອງທີ່ຄວບຄຸມ); ຈ�ານວນມື້

ພາຍຫຼັງການປູກທີມ່ີຝົນຕົກ (ເມືອ່ແປງທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມຖືກສ�າງຂ້ືນ) ຈົນກວ�າເບ�ຍຊຸດທ�າອິດເກດີຂ້ືນໃນແຕ�ລະແປງ; 

ຈ�ານວນມືທີ່ມີຈ�ານວນເບ້ັຍເກີດຂ້ືນ 50 ສ�ວນຮ�ອຍ. 

• ຈ�ານວນເບ້ັນທີ່ງອກອອກມາ ແລະ ລອດຊີວິດໃນໄລຍະຕ້ົນໃນການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດໃນແຕ�ລະແປງ; ຕ�ອງ

ບັນທຶກຂ�້ມູນການສູນເສຍຂອງເມັດພັນທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ�ຈາກການທ�າລາຍຂອງສັດຕູພືດ, ນົກ ຫຼື ສັດ ກ�ອນການ

ງອກຂ້ືນມາໃນແປງທົດລອງຕ�າງໆທີ່ມີຄວາມເລິກໃນການປູກທີ່ແຕກຕ�າງກັນ. 

• ຄວາມສູງຂອງຕ້ົນພືດໃນໄລຍະປົກກະຕິໃນຊ�ວງໄລຍະສ�ວນໜ່ືງຂອງລະດູການປູກໃນເບ້ືອງຕ້ົນ (ທກຸໆ 1-2 ອາທິດ); 

ວັນທີເກັບກ�ຽວ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນຜະລິດ. 

• ບັນທຶກວັນທີ ແລະ ປະລິມານນ�້າຝົນຕະຫຼອດໄລຍະແຕ�ເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູການປູກ. 

• ຕ້ົນທຶນລວມທັງໝົດຂອງປັດໃຈການຜະລິດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະລາຍຈ�າຍ-ຜົນກ�າໄລໃນໄລຍະສຸດທ�າຍຂອງ

ລະດູການ) 

 

ຄ�າຖາມຄ້ົນຄ�ວາ: 
• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�ລະຫວ�າງໄລຍະເວລາຂອງເບ້ັຍທີ່ແຕກງອກຂ້ືນມາໃນແປງທົດລອງຕ�າງໆ ທີ່ນ�າໃຊ�ການ

ກ�າແກ�ນແນວພັນແບບແຫ�ງ ແລະ ຮູບແບບພ້ືນບ�ານໃນທ�ອງຖິ່ນ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານໄລຍະເວລາໃນການແຕກ

ງອກອອກມາບ�ລະຫວ�າງການຄວາມເລິກທີ່ແຕກຕ�າງກັນຂອງການກ�າແກ�ນແນວພັນແບບແຫ�ງ?  

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�ໃນອັດຕາການງອກລະຫວ�າງແປງທົດລອງຕ�າງໆ? ຈ�ານວນເບ້ັຍອ�ອນທີ່ລອດຊີວິດໃນຊ�ວງ

ໄລຍະທີ່ມີຫຍ�າເກີດຂ້ືນ? ມີຄວາມເລິກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດບ�ໃນການປູກພືດ/ແນວພັນທີ່ນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການທົດລອງ? 

• ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�? ການໂຕຕອບຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ? 

ເຫດການໂຈມຕີຂອງພະຍາດ ຫຼື ແມງໄມ�? ຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານຜົນຜະລິດ? 
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ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມທ່ີ 8: 

ຜົນສະທ�ອນຂອງລະບົບການລ�ຽງສັດປະສົມປະສານກັບປ�າໄມ�ຕ�່ຜົນຜະລິດ, ລາຍໄດ� ແລະ ການ

ທົນທານຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ 
(ລ�ຽງສັດ ແລະ ປ�າໄມ�; ວິທີການຄຸ�ມຄອງອ່ືນໆ) 

 

ລະບົບລ�ຽງສັດປະສົມປະສານກັບປ�າໄມ� (SPS) ທີມ່ີຕ້ົນໄມ�, ຟຸ�ມໄມ� ແລະ ຫຍ�າລ�ຽງສັດ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຫຍ�າຫຼາຍຊະນິດ 

ແລະ ພືດຕະກູນຖົ່ວ) ທີມ່ີປະຕິສ�າພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພ່ືອສະໜອງໂພສະນາການທີ່ດີໃຫ�ແກ�ສັດລ�ຽງ ແລະ ເພ່ີມຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກການບ�ລິການທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ. ໃນທາງກົງກັນຂ�າມກັບລະບົບການລ�ຽງສັດແບບພ້ືນບ�ານທີ່ອີງໃສ�ການ

ລ�ຽງດ�ວຍຫຍ�າຊະ ນິດດຽວທີ່ເຮັດໃຫ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດໝົດໄປຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ, ລະບົບການລ�ຽງສັດປະສົມປະສານກັບ
ປ�າໄມ� ລ�່ລ�ຽງທັງກະສິກ�າ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ. ຕ້ົນໄມ�ຈະໃຫ�ຮ່ົມເງ�າສ�າລັບງົວຄວາຍເພ່ືອເຮັດໃຫ�ພວກມັນສາມາດກິນຫຍ�າໄດ�
ຫຼາຍຂ້ືນກວ�າເກົ່າ ແລະ ມີຊ້ີນ ແລະ ນົມຫຼາຍຂ້ືນ. ຫຍ�າ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະ ຟຸ�ມໄມ�ຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດຮັບໃຊ�ເປັນຫຍ�າ

ລ�ຽງສັດໄດ�. ເພ່ີມຈ�ານວນອິນຊີວັດຖຸ ໃນດິນໃຫ�ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ຕ້ົນໄມ�ຍັງສາມາດນ�າໃຊ�ເປັນໄມ�ປຸກສ�າງ ແລະ ກກັ

ເກັບການປ�ອຍທາດກ CO2 ພ�ອມທັງຍັງຊ�ວຍ ຫ�ດຜ�ອນສະພາບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ການປະສົມປະສານແບບກະສິ

ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ດ�ວຍການນ�າໃຊ�ລະບົບການລ�ຽງສັດປະສົມກັບປ�າໄມ� ຈະຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດ, ສາມາດສ�າງ

ຜົນກ�າໄລໄດ� ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຖ�າສົມທຽບ ໃສ�ການປູກປ�າ ຫຼື ການລ�ຽງສັດແບບເຊີງດຽວພຽງເທົ່ານ້ັນ (FAO, 2019). 

 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ�ຮັບຈາກການນ�າໃຊ�ວິທີການລ�ຽງສັດແບບປະສົມປະ ສານກັບປ�າໄມ�ເພ່ືອ
ການຜະລິດນົມ, ສ�າງລາຍໄດ� ແລະ ສ່ົງເສີມວິທກີານປະຕິບັດທີມ່ີສ�ວນໃນການກັກເກັບທາດກາກບອນ. 

  
ກ�ານົດເວລາ:  

ໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະບົບການເຮັດຟາມຂອງຊາວກະສິກອນ.  

 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ:  

ຕະຫຼອດລະດູການ. ການໄປຢ�ຽມຢາມປົກກະຕິເພ່ືອເກັບຂ�ມູ້ນ ແລະ ດ�າເນີນການຄຸ�ມຄອງ (ໂດຍສະເພາະເພ່ືອປະສານງານກັບ

ຊາວກະສິກອນ) ຕະຫຼອດລະດູການ. 
 
ອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  
ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຕົກລົງຮ�ວມມືກັບຊາວກະສິກອນເພ່ືອນ�າໃຊ�ຟາມເຂົາເຈ້ົາໃນສອງເປ້ົາໝາຍ. ຢູ�ໃນຟາມຄວນຈະມີ
ທັງການລ�ຽງສັດ ແລະ ກິດຈະກ�າການປູກປ�າໄມ�. ຈ�ານວນຂອງຟາມອາດຈະມມີີຢ�າງຫນ�ອຍສາມແຫ�ງ ຊ່ຶງອາດຫມາຍເຖີງ
ການຈ�າລອງສາມແບບສ�າລັບການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະຫນາມ.  
ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 

2 ວິທີການທົດລອງຂ້ັນພ້ືນຖານ: 



140 
 

T1. ລະບົບດ່ັງເດີມ: ການລ�ຽງງ�ວດ�ວຍລະບົບການລ�ຽງແບບດ່ັງເດີມ, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ສັດລ�ຽງຖືກເກບັຮັກສາໄວ�ຢູ�ໃນຄັງ

ລ�ຽງສັດຕະຫຼອດປີ ທີ່ມີຊະນິດພັນຫຍ�າຕາມທ�າມະຊາດ; 

T2. ລະບົບປະສົມປະສານລະຫວ�າງສັດລ�ຽງກັບປ�າໄມ�: ງ�ວຈະຖກືລ�ຽງດ�ວຍຫຍ�າພັນປັບປຸງ ຮ�ວມກັບຕ້ົນໄມ�, ຕັດ ແລະ ຂົນ

ຫຍ�າລ�ຽງສັດຢູ�ໃນທ�ອງຖິ່ນ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຫຍ�າພັນ Pennisetum purpureum) ແລະ ອາຫານສັດທີ່ເປັນເນ້ືອໄມ� (ຕ່ົວ

ຢ�າງເຊ່ັນ: ຫຍ�າພັນ Gliricidia sepium ແລະ Cratylia argentea). 

 

• ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມເລ່ືອກເອົາວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີເພ່ືອນ�າໃຊ�, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ� ແລະ ການອານຸລັກນ�້າທີ່ມີປະສິດທ ິ
ພາບ ແລະ ການຈັດການກັບຂ້ີງ�ວທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການດ�ານຊີວະຟີຊິກຂອງຟາມ ແລະ ສະພາບ
ເງ່ືອນໄຂດ�ານເສດທະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຕົນເອງ.  

• ຮັບປະກັນວ�າກຸ�ມຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນຮັບຮູ�ກ�ຽວກບັເລ່ືອງດ່ັງກ�າວ ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ�ອງການດ�ານ
ສານອາການສ�າລັບງ�ວຂອງຕົນເອງ. 

ສ່ີງທີ່ຄວນສັງເກດ ແລະ ຂ�ມ້ນູທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ເກັບກ�າເອົາ: 

• ສ�າລັບສັດລ�ຽງ: 
o ນ�້າໜັກຂອງຮ�າງກາຍ 
o ການວັດແທກຮ�າງກາຍ 
o ຜົນຜະລິດນ�້ານົມໃນແຕ�ລະວັນ 
o ການໃຫ�ອາຫານໃນແຕ�ລະວັນ 
o ລັກຊະນະທົ່ວໄປຂອງສະພາບຂົນ/ສ່ີິງປົກຫຸ�ມພາຍນອກ 
o ສະພາບດ�ານສຸຂະພາບທົ່ວໄປ 
o ການເຄ່ືອນໄຫວ 
o ລະດັບການເຄ່ືອນໄຫວ 
o ການໄດ�ຮັບບາດເຈັບ 
o ການມີສ່ີງກາຝາກ/ແມງໄມ� 
o ຕ້ົນທຶນການຜະລິດທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະຕ້ົນທຶນ ແລະ ກ�າໄລ ໃນທ�າຍລະດູການ) 

• ສ�າລັບທົ່ງຫຍ�າລ�ຽງສັດ: 
o ຈ�ານວນສ�ວນຮ�ອຍຂອງຕ້ົນພ້ືນທີ່ຕ�ອງການ 
o ຈ�ານວນສ�ວນຮ�ອຍຂອງພືດຕະກູນຖົ່ງຢູ�ໃນທົ່ງຫຍ�າ 
o ສ່ີງເສດເຫຼືອຂອງພືດ 
o ຄວາມຫາຼກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງພືດ 
o ການຄຸກຄາມຈາກແມ�ງໄມ� ແລະ ພະຍາດ 
o ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ຄວາມແກ�ນຂອງດິນ 

• ເມື່ອສ້ີນສຸດລະດູການ (ທ�ານສາມາດຄິດໄລທັງສອງລະດູການກ�ໄດ�, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ລະດູແລ�ງ ແລະ ລະດູຝົນ): 

o ການໃຫ�ນົມ/ການຜະລິດນົມ (ກລ/ໂຕ/ມື້) 

o ຕ້ົນທຶນການຜະລິດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະຕ້ົນທຶນ-ກ�າໄລ) 

o ການກກັເກັບທາດກາກບອນ (ໂຕນ/ຮຕ) 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 
ຈ່ົງປຽບທຽບຂ�້ມູນດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງກ�ຽວກັບຜົນຂອງການທົດລອງຕ�າງໆທີ່ທ�ານໄດ�ດ�າເນີນການຕະຫຼອດລະດູການ 
ແລະ ໃນເວລາເກັບກ�ຽວ.  

• ການທົດລອງ ແລະ ການຈ�າລອງຮູບແບບຕ�າງໆມີການປຽບທຽບກນັແນວໃດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງກນັທີ່ສ�າຄັນບ�ໃນ

ຕະຫຼອດລະດູການ? ອັນໃດທີ່ຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນຄວາມແຕກຕ�າງດ່ັງກ�າວ?  

• ມີບັນຫາທາງດ�ານສະພາບອາກາດບ� ໃນຕະຫຼອດລະດູການ? ຢູ�ໃນໄລຍະໃດຂອງຮອບວຽນການຜະລິດ? ສັດລ�ຽງ

ຮັບມືກັບບັນຫາທາງດ�ານສະພາບອາກາດໄດ�ແນວໃດ ເມື່ອມັນເກີດຂ້ືນ? ກ�ຽວກັບທົ່ງຫຍ�າເດເປັນແນວໃດ? 

ຕ້ົນໄມ�ເດ? 

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນບ�່ດ�ານຜົນໄດ�ຮັບລະຫວ�າງແປງທົດລອງ?  

• ແປງທົດລອງໃດທີ່ໃຫ�ຜົນໄດ�ຮັບສູງທີ່ສຸດ? 
  

ກ�ລະນີສຶກສາ:  

ການພັດທະນາຟາມລ�ຽງສັດໃຫ�ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຢູ�ໃນພາກກາງຂອງປະເທດນິກາລາກົວ  

 

 
ພາບ B-5: ການລ�ຽງສັດທ່ີເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຢູ�ປະເທດນິກາລາກົວ 

ແຜນງານການຄຸ�ມຄອງການລ�ຽງສັດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມຢູ�ສູນຄ້ົນຄ�ວາກະສິກ�າເຂດຮ�ອນ ແລະ ສູນກາງສູກສາຊ້ັນສູງ (CATIE) ຢູ�ນິກາ

ລະກົວ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ັນຕອນໃນການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ�ວນຮ�ວມຢູ�ທະວີບອາເມຣິກາກາງຮ�ວມກັບຜູ�ລ�ຽງງ�ວນັບຕັ້ງແຕ�ປີ 2004 

ເປັນຕົ້ນມາ. ການນ�າໃຊ�ວິທີການຈາກໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ, CATIE ໄດ�ສ່ົງເສີມການນ�າໃຊ�ລະບົບການລ�ຽງສັດ

ແບບປະສົມປະ ສານກັບຕົ້ນໄມ� (SPS) ແລະ ວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີເພື່ອປັບປຸງລາຍໄດ�, ການຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການຮັບໃຊ�
ຂອງລະບົບນິເວດວິທະ ຍາ ໄປຄຽງຄູກັບການນ�າໃຊ�ມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າ
ອາກາດ. ໃນກ�ລະນີໜ່ືງ, ຟາມເຈັດແຫ�ງທີ່ມີສອງຈຸດປະສົງໃນການດ�າເນີນການ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຜູ�ຜະລິດນົມທີ່ມີງ�ວແມ�ນົມ ແລະ ລູກງ�ວ) 

ໄດ�ຖືກຄັດເລ່ືອກ ແລະ ແບ�ງອອກ ເປັນສອງກຸ�ມທົດລອງ. ກຸ�ມໜ່ືງນ�າໃຊ�ລະບົບການລ�ຽງສັດແບບປະສົມປະສານກັບຕົ້ນໄມ�ທີ່ເປັນນາ

ວັດຕະກ�າໃໝ� ບ�ອນທີ່ງ�ວຖືກລ�ຽງດ�ວຍຫຍ�າພັນປັບປຸງຮ�ວມກັບຕົ້ນໄມ�, ດ�ວຍວິທີການຕັດຫຍ�າ ແລ�ວນ�າໄປໃຫ�ງ�ວກິນ (Pennisetum 

purpureum) ແລະ ຫຍ�າທີ່ເປັນຟຸ�ມໄມ�ແບບທ�າມະຊາດ (Gliricidia sepium ແລະ Cratylia argentea). ອີກກຸ�ມໜ່ືງແມ�ນນ�າ
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ໃຊ�ລະບົບການລ�ຽງແບບດ່ັງເດີມ ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຮັກສາສັດລ�ຽງໄວ�ໃນຄັງລ�ຽງສັດທີ່ເປັນທົ່ງຫຍ�າແບບເປີດແປນທີ່ມີຫຍ�າທ�າມະຊາດປົກຄຸມ
ຕະຫຼອດທັງປີ.  

ຜົນຂອງການສຶກສາຂ�້ມູນໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຟາມລ�ຽງສັດແບບປະສົມປະສານກັບຕົ້ນໄມ�ໃຫ�ຜົນຜະລິດນົມງ�ວໃນແຕ�ລະປີສູງກວ�າຕ�່
ງ�ວແມ�ໜ່ືງໂຕ ຖ�າສົມທຽບກັບລະບົບການເຮັດຟາມລ�ຽງແບບດ່ັງເດີມ. ຊາວກະສິກອນໄດ�ມີລາຍໄດ�ຫຼາຍຂ້ືນ ແລະ ທາດກາກບອນກ�ຖືກ
ກັກເກັບໄວ�ຢູ�ໃນດິນຫຼາຍກວ�າເກົ່າ (ເບ່ິງຕົວເລກຂ�າງລຸ�ມນ້ີ). 

ປະສິດທິພາບດ�ານຜົນຜະລິດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມຂອງລະບົບການລ�ຽງແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການ
ລ�ຽງແບບດ່ັງເດີມ 

ຕົວຊ້ີວັດ ການລ�ຽງງ�ວປະສົມ
ປະສານກັບຕ້ົນໄມ� 

ການລ�ຽງງ�ວແບບດ່ັງ
ເດີມ 

ຜົນຜະລິດນົມ (ກລ/ໂຕ/ມື)້   

ລະດູຝົນ 7.4 4.7 

ລະດູແລ�ງ 4.4 2.9 

ລາຍໄດ� (US$/ຮຕ/ປີ) 346.3 - 519.6 227.7 – 327.8 

ການກັກເກັບທາດກາກບອນ (ໂຕນ/ຮຕ) 11.0 5.3 

ການສຶກສານ້ີແນະນ�າໃຫ�ຮູ�ວ�າ ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ�ວນຮ�ວມ - ເຊ່ັນ: ວິທກີານທີ່ນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນລະບົບການເຮັດຟາມ

ຂອງຊາວກະສິກອນ - ແລະ ກົນໄກດ�ານແຮງຈູງໃຈແມ�ນຈ�າເປັນເພ່ືອຂະຫຍາຍລະບົບການລ�ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ. 

ແຮງຈູງໃຈດ່ັງກ�າວອາດຈະນ�າໃຊ�ຮູບແບບສິນເຊ່ືອທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ັຍຕ�່າຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ມກີານຢ້ັງຢືນສີນຄ�າ ແລະ ການ

ເຂ້ົາເຖີງຕະຫຼາດທີ່ເຊ່ືອມໂຍງກັບຕ�ອງໂສ�ມູນຄ�າສີຂຽວ. ເພ່ືອໃຫ�ບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງການຜະລິດກະສິກ�າທີ່ເໝາະສົມກັບ

ສະພາບອາກາດ, ຊາວກະ ສິກອນຕ�ອງອອກແບບບົດສະເໜີໂຄງການໂດຍນ�າໃຊ�ການປະເມີນດ�ວຍຕົນເອງກ�ຽວກັບລະບົບ
ການລ�ຽງສັດປະສົມປະສານກັບຕ້ົນໄມ� ແລະ ວິທກີານປະຕິບັດທີ່ດີ ເຊ່ັນວ�າ: ການນ�າໃຊ� ແລະ ການອານຸລັກນ�້າທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ - ເໝາະສົມສ�າລັບຄວາມຮຽກ ຮ�ອງຕ�ອງການຂອງຄຸນລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງຟາມ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ

ທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນເອງ. ລະບົບການລ�ຽງສັດແບບປະສົມປະສານສາມາດຊ�ວຍຊາວກະສິກອນປັບປຸງຜົນ
ຜະລິດ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ�່ການປ�ຽນແປງອາກາດຂອງລະບົບນິເວດກະສິກ�າ. 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/b2-case-
studies/case-study-b2-2/en/ 

  

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/b2-case-studies/case-study-b2-2/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b2-livestock/b2-case-studies/case-study-b2-2/en/
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ການສຶກສາຂ�້ມູນທີ 9: 

ການສົມທຽບຜົນກ�າໄລລະຫວ�າງທະລຸກິດປ�າໄມ�ແບບດ່ັງເດີມ ແລະ ທະລະກິດປ�າໄມ�ແບບຟາມ0

1 

(ປ�າໄມ�; ແນວທາງການບ�ລິຫານຈັດການອ່ືນໆ) 

 

ປ�າໄມ�ມີບົດບາດສ�າຄັນຢູ�ໃນວົງຈອນຂອງທາດຄາບອນ ແລະ ໃນການກ�າຈັດທາດຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກອາກາດ. 

ພວກມັນເປັນບ�ອນຢູ�ອາໃສຂອງຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດຕ�າງໆ ທີ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ�ານຊີວະນາໆພັນ. 

ປ�າໄມ�ຄຸ�ມຄອງລະ ບົບນິເວດ, ສະໜອງສ່ີງອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ການຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ພ�ອມທັງສະໜອງສີນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ຍືນຍົງ. ຂະບວນການຕັດໄມ�ທ�າລາຍປ�າຫຼາຍເກີນ

ໄປ (ຈາກການຂະຫຍາຍພ້ືນທີທ່າງດ�ານກະສິກ�າ, ການຂຸດຄ້ົນບ�່ແຮ�, ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ) ແລະ ການເຊ່ືອມໂຊມ 

(ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ການກີນຫຍ�າຫຼາຍເກີນໄປ, ການຕັດໄມ�ເກີນຂອບເຂດ, ການເກັບກູ�ໄມ�ເພ່ືອເຮັດເປັນເຊ້ືອເພີງ ແລະ ຖ�ານ) ທີ່

ເກີດຈາກກິດຈະກ�າຂອງປະນຸດ ມີສ�ວນເຮັດໃຫ�ເກີດການປ�ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ�ວຂ້ືນສູ�ອາກາດ. ໃນທາງກັບກັນ, ອຸນຫະພູມ

ຂອງໂລກກ�ເພ່ີມສູງຂ້ືນ, ຮູບແບບຂອງສະພາບອາ ກາດ ແລະ ນ�້າປ�ຽນແປງ ແລະ ເພ່ີມຖີຂອງເຫດການສະພາບອາກາດຮຸນ

ແຮງຫຼາຍຂ້ືນ. ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ທີ່ຍືນຍົງແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫາຼຍຕ�່ການຫ�ດຜ�ອນ ແລະ ການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບ

ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາທີຍື່ນຍົງ.  

 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອປະເມີນເບ່ິງຜົນສະທ�ອນຂອງແນວທາງການປະຕິບັດ ແລະ ວິສາຫະກິດດ�ານວຽກງານປ�າໄມ�ເພ່ືອສັງຄົມ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: 

ສວນກ�າເບ�ຍໄມ�, ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ ແລະ ກິດຈະກ�າການສ�າງລາຍໄດ� (IGAs), ແຫຼ່ງອາຫານສັດ, ສວນໄມ�, 

ສ�ວນໄມ�ໃຫ�ໝາກ, ການປູກພືດສະບຽງອາຫານດ�ວຍເຕັກນິກທີ່ມກີານປັບປຸງ) ໃນການເພ່ີມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ 

ລາຍໄດ�ໃຫ�ສູງຂ້ືນ ແລະ ສ່ົງເສີມແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ມີສ�ວນຕ�່ການກກັເກັບທາດຄາບອນ.   

 

ກ�ານົດເວລາ:  

ໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະບົບການເຮັດຟາມຂອງຊາວກະສິກອນ.  

 

ເວລາທີ່ຕ�ອງການ:  

ຕະຫຼອດລະດູການ. ລົງຢ�ຽມຢາມເປັນປະຈ�າເພ່ືອເກັບຂ�້ມູນ ແລະ ດ�າເນີນການບ�ລິຫານຈັດການ (ໂດຍສະເພາະເຈ້ົາຂອງຟາມ

ທີ່ເປັນເຈ້ົາພາບ) ຕະຫຼອດລະດູການ. 

 
1 Adjusted from: FAO, JICA, and KFS, 2011. Farmer Field School Implementation Guide. Farm Forestry and 
Livelihood Development. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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ອຸປະກອນຮັບໃຊ�/ການກະກຽມ:  

ການຄັດເລືອກເອົາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຮ�ວມກັບຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນເຈ້ົາພາບເພ່ືອນ�າໃຊ�ຟາມຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄວນເພ່ືອເວລາ

ໃນການຜະລິດໃຫ�ພຽງພ�ສ�າລັບການກຽມດິນ, ການປູກພືດເປັນແລວຂັນໃດໃນພ້ືນທີສູ່ງຊັນ ແລະ ອ່ືນໆ. ຂະໜາດຂອງຂຸມ

ປູກແມ�ນຂ້ືນກັບປະເພດຂອງຕ້ົນໄມ�ທີ່ຈະນ�າມາປູກ, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຕ້ົນໄມ�ທີ່ຕ�ອງການປະລິມານນ�້າຫຼາຍກວ�າ. ຕ�ອງສ�າງຮ້ົວ

ອ�ອມຟາມທັງໝົດ ຫຼ ືເຮັດຮ້ົວອ�ອມຕ້ົນໄມ�ແຕ�ລະຕ້ົນກ�ອນທີ່ຈະປ�ອຍສັດລ�ຽງເຂ້ົາໄປກິນຫຍ�າ, ໂດຍສະເພາະຢູ�ໃນລະດູແລ�ງ. 
 
ວິທີການ/ຂ້ັນຕອນ: 
 
2 ວິທີການທົດລອງພ້ືນຖານ: 

 

T1. ລະບົບທົດລອງແບບພ້ືນບ�ານ: ປ�າໄມ�ເກົ່າທີມ່ີຢູ�ແລ�ວ ແລະ ປູກຕ້ົນໄມ�ເສ່ີມໃສ�ພຽງເທົ່ານ້ັນ; 

T2. ລະບົບຟາມທີ່ປູກຕ້ົນໄມ�ໃສ�: ວຽກງານປ�າໄມ� (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ສົມທົບເອົາທຸລະກິດອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ສ�ວນກ�າເບ�ຍ

ໄມ�, ການປູກສັບຫວ�າງ ແລະ ກິດຈະກ�າສ�າງລາຍໄດ�ຕ�າງໆ (IGAs), ແຫຼ່ງອາຫານສັດ, ສວນໄມ�, ສວນໄມ�ໃຫ�ໝ

າກ, ການປູກພືດສະບຽງອາຫານດ�ວຍເຕັກນິກທີ່ມກີານປັບປຸງ). 
 

• ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຕົກກັນວ�າ ພວກເຂົາຕ�ອງການເອົາທຸລະກິດອ່ືນໆໃດເພ່ີມເຂ້ົາໃສ�ໃນແປງສາທິດຂອງຕົນເອງ, ຕົວຢ�າງ

ເຊ່ັນ: ສວນກ�າເບ�ຍໄມ�, ການປູກສັບຫວ�າງ ແລະ ກິດຈະກ�າການສ�າງລາຍໄດ�ຕ�າງໆ (IGAs), ແຫຼ່ງອາຫານສັດ, 

ສວນໄມ�, ສວນໄມ�ໃຫ�ໝາກ, ການປູກພືດສະບຽງອາຫານດ�ວຍວິທີການປັບປຸງ.  

 
• ຫຼັງຈາກຄັດເລືອກເອົາສະຖານທີ່ສຶກສາຂ�້ມູນແລ�ວ ໃຫ�ດ�າເນີນຂ້ັນຕອນການກຽມດິນເປັນປົກກະຕິທັງໝົດ ແລະ 

ປະຕິ ບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ ໂດຍສະເພາະສ�າລັບການຕຽມແລວປູກໃນພ້ືນທີ່ສູງຊັນ, ການຂຸດຂຸມປູກ ແລະ ໂຄງສ�າງ

ການເກັບນ�້າ, ການອ�ອມຮ້ົວຟາມທັງໝົດ ຫຼື ເຮັດຮ້ົວອ�ອມຕ້ົນໄມ�ແຕ�ລະຕ້ົນ (ສາມາດນ�າໃຊ�ຕ້ົນພືດເຮັດເປັນຮ່ົວ

ອ�ອມແປງທົດລອງກ�ໄດ�, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຕ້ົນໝາກຖົ່ວແຮ) ເພ່ືອປ�ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ອ່ືນໆ. 
• ຂະໜາດຂອງພ້ືນທີ່ຄວນສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອວ�າຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມສາມາດຈັດການກັບການສຶກສາຂ�້ມູນໄດ�ດີ ແລະ ການ

ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນຈະບ�່ຫຍຸ�ງຍາກ. 
 

ສ່ີງທີ່ຄວນສັງເກດ ແລະ ວັດແທກ  
• ສ�າລັບຕ້ົນໄມ�: ການວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� (AFESA) ໃນທກຸໆສອງອາທິດ ຫຼື ແຕ�ລະເດືອນ 

ເພາະວ�າຕ້ົນໄມ�ມກີານເຕີບໂຕຊ�າ 
o ສຸຂະພາບຂອງຕ້ົນໄມ�ໂດຍລວມ 
o ວັດແທກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕ້ົນໄມ� 
o ຄວາມສ�າພັນກັນລະຫວ�າງຕ້ົນໄມ�/ພືດ  

o ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກມັນ 

o ສະພາບດິນ: ແຫ�ງແລ�ງ, ຊຸ�ມຊ້່ືນ, ປຽກ ແລະ ອ່ືນໆ. 

o ສະພາບອາກາດ: ແດດກ�າ, ລົມແຮງ, ຝົນຕົກ, ມີເມກປົກຄຸມ ແລະ ອ່ືນໆ 
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• ສ�າລັບພືດສະບຽງອາຫາດ: ການວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� (AFESA) ສາມາດດ�າເນີນການໃນທຸກໆ
ສອງອາທິດ 

o ສຸຂະພາບຂອງຕ້ົນພືດໂດຍລວມສ�າລັບໄລຍະສະເພາະໃດໜ່ືງ 
o ວັດແທກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ 
o ວັກສະພືດ ແລະ ການປົກຄຸມຂອງພວກມັນ 
o ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກມັນ 

o ສະພາບດິນ: ແຫ�ງແລ�ງ, ຊຸ�ມຊ້ືນ, ປຽກ ແລະ ອ່ືນໆ. 

o ສະພາບອາກາດ: ແດດກ�າ, ລົມແຮງ, ຝົນຕົກ, ເມກປົກຄຸມ ແລະ ອ່ືນໆ. 

• ໃນທ�າຍລະດູການ: 
o ຜົນຜະລິດ 
o ຕ້ົນທຶນປັດໃຈການຜະລິດທັງໝົດ, ລາຍໄດ� (ຈາກການວິເຄາະຕ້ົນທນຶ-ກ�າໄລ) 

o ການກກັເກັບທາດຄາບອນ (ໂຕນ/ຮຕ), ເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈະໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຊ�ຽວຊານທ�ອງຖິ່ນ 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

ຈ່ົງສົມທຽບຂ�້ມູນດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງກ�ຽວກັບການວັດແທກຕ�າງໆທີ່ທ�ານດ�າເນີນການຕະຫຼອດລະດູການ ແລະ ໃນ
ເວລາເກັບກ�ຽວ.  

• ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການອັນໃດທີ່ໄດ�ມາຈາກລະບົບໃດໜ່ືງຂອງປ�າໄມ�ດ່ັງເດີມທີ່ມີຢູ�ແລ�ວ? ແລະ ຈາກ

ປ�າໄມ�ທີ່ເກີດຂ້ືນໃໝ�ໃນຟາມ? 

• ມີການສົມທຽບຄວາມແຕກຕ�າງໃນການປະຕິບັດແນວໃດ? ມີຄວາມແຕກຕ�າງທີ່ຜ້ົນເດ່ັນບ� ຕະຫຼອດລະດູການ? 

ຄວາມແຕກຕ�າງດ່ັງກ�າວສາມາດຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນສ່ີງໃດແດ�?  

• ຕະຫຼອດລະດູຸການ ມີສະພາບອາກາດທີ່ບ�່ດີເກີດຂ້ືນບ�? ເກີດຂ້ືນໃນຊວງໃດຂອງວົງຈອນການຜະລິດ? ຕ້ົນໄມ�ມີ

ການຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ບ�ດີ່ທີ່ເກີດຂ້ືນແນວໃດ? ແລະ ພືດຊະນິດອ່ືນໆ ເດເປັນແນວໃດ?  

• ມີຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານຜົນຜະລິດບ� ລະຫວ�າງວິທກີານປະຕິບັດຕ�າງໆ?  

• ວິທີການປະຕິບັດແບບໃດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກ�າໄລສູງກວ�າໝູ�? 
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ກ�ລະນີສຶກສາ: ໂຄງການປັບປຸງປ�າໄມ�ເພື່ອສັງຄົມ (ISFP) ຢູ�ປະເທດ ເຄນຢາ 

 
ພາບທີ B-6: ສວນໄມ�ທ່ີປູກປະສົມປະສານກັບພືດສະບຽງອາຫານໃນລະບົບການເຮັດຟາມຂອງຊາວກະສິກອນຢູ�ເຄນຢາ 

ທ່ີພາຂອງພາບ: https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/publication/ruralbioenergy/1-4_MrOgawaJICAEthiopia.pdf 

ໂຄງການປັບປຸງປ�າໄມ�ເພື່ອສັງຄົມ (ISFP) ຢູ�ປະເທດເຄນຢາໄດ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂ້ືນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງ

ລັດຖະບານແຫ�ງປະເທດເຄນຢາ (GOK) ເພື່ອຊອກຫາວິທີການພັດທະນາວຽກງານປ�າໄມ�ໃນເຂດພື້ນທີ່ແຫ�ງແລ�ງທີ່ກວ�າງຂວາງ ແລະ 

ພື້ນທີ່ດິນເຄ່ີງແຫ�ງແລ�ງ (ASAL) ຂອງປະເທດເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການດ�າລົງຊີວິດການຂອງຊຸມຊົນ ພ�ອມທັງເພີ່ມທະວີການອານຸ

ລັກສ່ິງແວດລ�ອມທີ່ຍືນຍົງ. ປ�າໄມ� (ເຊ່ັນ: ພື້ນທີ່ດິນປ�າໄມ�, ຟຸ�ມໄມ� ແລະ ດິນທີ່ມີຕົ້ນຫຍ�າຕືບໜາ) ຢູ�ໃນດິນແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ເຄ່ີງແຫ�ງ 

ແລ�ງຢ�າງກວ�າງຂວາງແມ�ນກ�າລັງເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນການປົກຄຸມຫຼາຍຂ້ືນ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການບຸກລຸກຂອງປະຊາກອນ, 

ແນວທາງການຈັດການ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນ. ເທັກໂນໂລຊີໃນການຜະລິດຕ�່າ ແລະ ຝົນຕົກທີ່ບ�່ເປັນປົກກະຕິ

ແມ�ນມີສ�ວນເຮັດໃຫ�ສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດກະສິກ�າທີ່ບ�່ດີ ແລະ ມີຄວາມທຸກຍາກເກີດຂ້ືນ. ໃນທາງກັບກັນ, ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ�
ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແນວທາງການຈັດການທີ່ມີປະສິດທິພາບສາມາດເຮັດໃຫ�ຊີວິດການເປັນຢູ�ຈາກລະບົບການຜະລິດຕົ້ນໄມ�ເປັນພື້ນ 
ຖານ ປະກອບສ�ວນຕ�່ການອານຸລັກປ�າໄມ� ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ກ�ຈະຫ�ດຜ�ອນການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດ.  

ຟາມຜະລິດທີ່ປະສົມປະສານກັບຕົ້ນໄມ�ຂອງໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ (FFSs) ຖືກນ�າໃຊ�ເປັນເວທີເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຊາວກະສິກອນ. 

ຊາວກະສິກອນໄດ�ຮັບການສຸກຍູ�ໃຫ�ເຮັດຟາມປະສົມປະສານກັບຕົ້ນໄມ� (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ປູກຕົ້ນໄມ�ເພື່ອນ�າໃຊ�ເປັນໄມ�ປຸກສ�າງ ແລະ 

ໃຫ�ນ�າມັນ) ໃນພື້ນທີ່ດິນທີ່ບ�່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ຟູ�ມໄມ� ແລະ ປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໃຫ�ຫຼາກຫຼາຍ. ໂຮງຮຽນພາກ
ສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ�ໃຫ�ໂອກາດແກ�ຊາວກະສິກອນເພື່ອທົດລອງໃຊ� ແລະ ປະດິດສ�າງວິທີການປະ ຕິບັດ ລວມທັງຍົກລະດັບ
ການຕັດສິນໃຈໃນການນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໃຫ�ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດ�ວຍການເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ, ຊາວກະສິກອນເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງຂີດ
ຄວາມສາມາດແບບລວມໝູ� ແລະ ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອເຊ່ີງກັນ ແລະ ກັນເພື່ອປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສ່ີງແວດລ�ອມທີ່ກ�າລັງປ�ຽນແປງ ແລະ ສ່ີງ
ທ�າທາຍທີ່ມາພ�ອມກັນ. (ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບວິທີທີ FFSs ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ�ນຢູ�ຢູ�ໃນປ້ືມຄູ�ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຮງຮຽນພາກສະ

ໜາມຂອງຊາວກະສິກອນເຊ່ັນ: ຟາມປະສົມປະສານກັບຕົ້ນໄມ� ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ�ໄດ�ທີ 
http://www.fao.org/3/i2561e/i2561e.pdf). 

ໃນປີ 2005, ເມື່ອໄດ�ປະສົບກັບໄພແຫ�ງແລ�ງ, ຊາວກະສິກອນຂອງ FFS ທີ່ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດທາງດ�ານເຕັກນິກ 
ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ�ດີກວ�າ ໃນຄະນະທີຜູ�ທີ່ບ�່ມີຄວາມສາມາດດ�ານເຕັກນິກນ້ັນແມ�ນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ
ກວ�າ. ກ�ອນທ�າຍເດືອນມີນາ 2007, ໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ FFS ຈ�ານວນ 122 ແຫ�ງ ໄດ�ເຮັດໃຫ�ຊາວກະສິ 

ກອນຈ�ານວນ 2,130 ຄົນຈົບການສຶກສາ. ການປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການທີ່ໄດ�ດ�າເນີນການໃນປີ 2007 ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຈ�ານວນ
ເບ�ຍໄມ� ແລະ ຈ�ານວນຕົ້ນໄມ�ໄດ�ເພີ່ມສູງຂ້ືນໃນແຕ�ລະປີ ທີ່ຊາວກະສິກອນແຕ�ລະຄົນປູກໃນສ�ວນຂອງຕົນເອງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ�ທີ່ບ�່ 
ແມ�ນ FFS. ຕົ້ນໄມ�ຈະຊືມຊັບເອົາອາຍພິດເຮືອນແກ�ວຢູ�ໃນຊ້ັນບັນຍາກາດ. ດ�ວຍເຫດນ້ັນ ບົດບາດຂອງຕົ້ນໄມ�ໃນການກັກເກັບເອົາ
ທາດຄາບອນຈ່ືງມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍ.  

ເພີ່່ມເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດປ�າໄມ�ເພື່ອສັງຄົມເຊ່ັນ: ສ�ວນກ�າເບ້ັຍໄມ�, ການປູກພືດປະສົມປະສານ ແລະ ກິດຈະກ�າສ�າງລາຍໄດ� 

(IGAs), ທະນາຄານອາຫານສັດ, ສວນໄມ�ປູກ, ສວນໄມ�ໃຫ�ໝາກ, ການປູກພືດສະບຽງອາຫານດ�ວຍເຕັກນິກວິທີການປັບປຸງໄດ�ຖືກນ�າ

ມາໃຊ�ຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ (FFSs). ການປະເມີນເບ່ິງຜົນກະທົບໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າສະມາຊິກຂອງ 

FFS ໄດ�ປະກອບສ�ວນຕ�່ການນ�າໃຊ�ສ່ີງທີ່ພວກເຂົາໄດ�ຮຽນຮູ�ຢູ�ໃນຟາມຂອງຕົນເອງ ພ�ອມທັງສືບຕ�່ຮ�ວມກັບກຸ�ມໃນການປະຕິບັດວຽກ  

ງານປ�າໄມ�ເພື່ອສັງຄົມ ນອກເໜືອກຈາກໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. ການປະເມີນຜົນໄດ�ຮັບຍັງຊ້ີໃຫ�ເຫັນວ�າ ນັກຮຽນເກົ່າຂອງ FFS ຍັງ

ແບ�ງປັນຄວາມຮູ� ແລະ ປະສົບການຮ�ວມກັບຊຸມຊົນຄົນອ່ືນໆ ແລະ ຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນການປ�ຽນແປງແນວທາງການປະຕິບັດຂອງຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນອ່ືນໆ ນ�າ.  

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Mathe_KEN-ISFP-Complete.pdf  

 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/publication/ruralbioenergy/1-4_MrOgawaJICAEthiopia.pdf
http://www.fao.org/3/i2561e/i2561e.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Mathe_KEN-ISFP-Complete.pdf
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ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ C.  

ຕົວຢ�າງຂອງຫົວຂ�້ເລືອ່ງສະເພາະ 
 

ຢູ�ດ�ານລຸ�ມນ້ີແມ�ນຕົວຢ�າງຂອງຫົວຂ�້ໃໝ�ພເິສດຈ�ານວນໜ່ືງທີ່ໄດ�ຖືກອອກແບບມາ ໂດຍສະເພາະສ�າລັບປ້ືມຄູ�ມືສະບັບນ້ີ
ກ�ຽວກັບການສົມທົບເອົາເລ່ືອງການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບການປ�ຽນແປງຂອງດິນຟ�າອາກາດຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ
ຂອງຊາວກະສິກອນ. ບາງຫົວຂ�້ພິເສດທີ່ມີຢູ�ແລ�ວຈ�ານວນໜ່ືງທີ່ຖືກນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນອາດິດຜ�ານມາ – ຊ່ືງຈະມີການທົບທວນຄືນອີກຄ້ັງດ�ວຍ “ການຈັບຕາເບ່ິງການປ�ຽນແປງສະພາບຂອງດິນຟ�າອາກາດ” ນ້ັນ
ກ�ຍັງຖືກລວມໄວ�ຢູ�ໃນຫົວຂ�້ນ້ີເຊ່ັນກັນ.  

ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 1: 

ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດໃນປະຈຸບັນຂອງທ�ອງຖ່ີນ 
 
ເວ້ັນເສຍແຕ�ວ�າ ໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຊາວກະສິກອນຂອງທ�ານຕ້ັງຢູ�ໃກ�ກັບສະຖານີພະຍາກອນອາກາດ ທີ່ມກີານເກັບກ�າຂ�້
ມູນອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານຝົນຕົກໃນແຕ�ລະວັນ ແລະ ທ�ານກ�ເຂ້ົາເຖີງຂ�້ມູນດ່ັງກ�າວນ້ັນໄດ�. ແນະນ�າໃຊ�ຊາວກະສິກອນ
ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນສະພາບອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນໃຫ�ເປັນສ�ວນໜ່ືງຂອງວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຊາວກະສິກອນຂອງ
ທ�ານເອງ. ຖ�າທ�ານຈະທົດລອງຫຼາຍຊະນິດພັນພືດ ທີ່ທົນທານຕ�່ສະພາບອາກາດສະເພາະທີ່ຮຸນແຮງ (ການສຶກສາຂ�ມ້ນູ

ພາກສະໜາມທ ີ2: ເບ່ີງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ), ແນວທາງການບ�ລິຫານຈັດການທີ່ຫຼີກເວ້ັນປະເພດຄວາມສ�ຽງສະເພາະ

ຂອງອາກາດ (ການສຶກສາຂ�້ມນູພາກສະໜາມທ ີ5: ເບ່ິງເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ) ຫຼື ການປ�ຽນແປງສະພາບແວດລ�ອມ

ຂອງຟາມໃຫ�ມີຄວາມອ�ອນໄຫວຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�ຂອງອາກາດ (ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມທ ີ1: ເບ່ິງເອກະສານຊ�ອນ

ທ�າຍ), ການເຂ້ົາເຖີງຂ�ມູ້ນຂອງສະພາບອາກາດໄດ�ນ້ັນຈະມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບທ�ານເພ່ືອສົມທຽບປະສິດທພິາບຂອງແນວທາງ

ການປະຕິບັດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຕ�າງໆ ທີ່ມີສະພາບອາ ກາດໃນໄລຍະຕ�າງໆຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ, ສັດລ�ຽງ ຫຼື 

ປາ. ຢູ�ໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ຜ�ານມາ, ຊາວກະສິກອນຈ�ານວນໜ່ືງຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງທ�ານອາດຈະມີປະສົບການ

ເປັນທີ່ຮຽບຮ�ອຍແລ�ວໃນການເກັບຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນທີຕົ່ກລົງມາ. ສ�ວນຫຼາຍ

ແລ�ວ ມນັຈະເປັນສ່ີງໃໝ�ທັງໝົດ. ແຕ�ແນວໃດກ�ຕາມ, ແຜນງານພາກສະໜາມ ຈ�ານວນໜ�ອຍໜ່ືງ ໄດ�ລົງທຶນໃນການເກັບກ�ຂ�້

ມູນອຸນຫະພູມໃນທ�ອງຖິ່ນ ເນ່ືອງຈາກຄິດວ�າ ອຸນຫະພູມຈະຄົງຖີ່ ແລະ ບ�່ມີການປ�ຽນແປງ. ຈາກການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບ

ອາກາດ ຈ່ືງເຮັດໃຫ�ພວກເຮົາຮູ�ວ�າ ສ່ີງນ້ີບ�່ແມ�ນຄວາມຈີງອີກຕ�່ໄປ. ນອກຈາກນ້ີ ກ�ຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ເກັບກ�າຂ�້ມູນ

ອຸນຫະພູມເພ່ີມເຕີມອີກ (ເບ່ິງ ຕົວຢ�າງການສຶກສາຂ�້ມນູພາກສະໜາມທ ີ1 ແລະ 2). 

 

ຍ�ອນສະພາບອາກາດທີ່ສາມາດກ�ໃ່ຫ�ເກີດມີການຜັນຜອນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍຂ້ືນ, ແມ�ນກະທັງຜ�ານໄລຍະທາງສ້ັນໆກ�ຕາມ, ການ
ເລ່ີມຕ້ົນເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບເຫດການຕ�າງໆຂອງສະພາບອາກາດທີ່ເກີດຂ້ືນໃນທ�ອງຖິ່ນຈະເປັນຂ�ມູ້ນທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບຊາວ
ກະສິກອນທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈສ່ີງທີກ່�າລັງຈະເກີດຂ້ືນຕ�່ອາກາດໃນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຂົາດ�າລົງຊີວິດຢູ� ແລະ ເຂົາເຈ້ົາຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�
ປັບຕົວເອງໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບທີ່ເກີດຂ້ືນໄດ�ແນວໃດ. ການບັນທຶກຂ�້ມູນທີ່ມີໄລຍະຍາວຫາຼຍເທົ່າໃດ, ຜ�ານຫຼາຍໆລະດູການ 

ກ�ຈະເຮັດໃຫ�ຂ�ມູ້ນທີ່ເກັບກ�າໃນເວລາດຽວກັນແຕ�ລະວັນມີຄວາມແນ�ນອນ ແລະ ສະໝ�່າສະເໝີໄດ�, ພ�ອມທັງຂ�້ມູນກ�ຈະມີ
ຄຸນຄ�າຫຼາຍຂ້ືນທີ່ຈະສາມາດລະບຸແນວໂນ�ມຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານຝົນຕົກໄດ� – ເພ່ີມຂ້ືນ ຫຼື ຫ�ດລົງ ແລະ ຄວາມ



148 
 

ແຕກຕ�າງທາງດ�ານເວລາ, ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ເມື່ອໃດຝົນເລ່ີນຕົກ ແລະ ເຊົາຕົກ. ຊາວກະສິກອນກ�ຈະເລ່ີມຕ້ົນຕິດຕາມເບ່ິງການ

ປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງໄດ�. ທຸກຢ�າງເລ່ີມຕ້ົນດ�ວຍການຈັດຫາເຄ່ືອງມືທີ່ຈ�າເປັນ, ນ�າໃຊ�ມັນ

ຢ�າງຖືກຕ�ອງ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນຢ�າງແມ�ນຢ�່າ. 
 
ໝາຍເຫດ: ສາມຫົວຂ�້ທີ່ລວມມີຢູ�ໃນນ້ີ ສາມາດດ�າເນີນການໄດ�ໃນສາມເວລາທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ຂ້ືນກັບແຜນການຮຽນ

ຮູ�ລວມຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນຂອງທ�ານເອງ. ຍັງມີຫົວຂ�້ ແລະ ບົດຝຶກຫັດລະອຽດຫຼາຍກວ�ານ້ີ 
ທີ່ນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດເຂ້ົາໄວ�ໃນປ້ືມຄູ�ມືແນະນ�າພາກສະໜາມອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: ການບ�ລິການຂ�້ມູນສະພາບອາກາດ
ຮອບດ�ານແບບມີສ�ວນຮ�ວມສ�າລັບວຽກງານກະສິກ�າ (PICSA): ປ້ືມຄູ�ມືພາກສະໜາມ. 

(https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/68687/PICSA%20Field%20guide.pdf) ທີ່ສາມາດຄ້ົນ

ຫາມາອ�ານໄດ�, ຂ້ືນຢູ�ກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທີ່ຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນເອງ ແລະ ການອອກແບບ

ໂປຼແກມຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມ. 
 

ຫົວຂ�້ພິເສດ 1ກ. ການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ  

ເປ້ົາໝາຍຂອງການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນຢ�າງຖືກຕ�ອງ ແລະ ເລ່ີມເກັບກ�າ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ. 

 

ອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ, ເສົາໄມ� ຫຼ ືເສົາໂລຫະຂະໜາດ 2.5 - 3 ແມັດຍາວ, ຈົກ, ຊ�ວນ, ເຊືອກມັດ 2 ແມັດ, 
ເລ່ືອຍຕັດໄມ� ແລະ ຄຸນ�້າເພ່ືອເກັບນ�້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ຫຼັງຈາກທີມ່ກີານຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກໃນສະຖານທີ່ເປັນທີ່ຮຽບຮ�ອຍ
ແລ�ວ. ທ�ານຍັງຈະຕ�ອງມີປ້ືມບັນທຶກນ�ອຍຫົວໜ່ືງເພ່ືອບັນທຶກຂ�້ມນູ ແລະ ບິກຂຽນກ�ານໜ່ືງ.  

 

ໝາຍເຫດ: “ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນຂອງຊາວກະສິກອນ” ມີຈ�າໜ�າຍຕາມທ�ອງຕະຫຼາດ ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງປ�ຽນແປງ/

ຄິດ ໄລ�ເພ່ີມເຕີມ ຊ່ືງສາມາດຈົດກ�າຍເອົາຜົນຂອງການອ�ານເປັນມິລີແມັດໄດ�ໂດຍກົງເລີຍ. ຖ�າຈະສ�າງເຄ່ືອງວັດແທກ

ປະລິມານນ�້າຝົນຂ້ືນເອງ ຕ�ອງເຮັດບ່ັງທີ່ມີຄວາມເລິກພ� - ສ�ວນຂະໜາດແມ�ນໃຫ�ຄ�ານືງເຖີງປະລິມານຝົນຕົກໃນແຕ�ລະວັນຢູ�

ໃນສະຖານທີ່ນ້ັນ - ແລະ ນ�າໃຊ�ກ�ານວັດລະດັບນ�້າແບບປຽກເພ່ືອວັດປະລິມານ. ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ�ຽວກັບເຄ່ືອງວັດ

ປະລິມານນ�້າຝົນແມ�ນມີຢູ�ໃນໜ�າເອກະສານທີ 27 ຂອງອົງການ FAO ເລ່ືອງຊົນລະປະທານ ແລະ ຮ�ອງລະບາຍນ�້າ. 

(http://www.fao.org/3/t7202e/t7202e09.htm). 

 

ການກ�ານົດເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ; ໂດຍແນວຄວາມຄິດແລ�ວແມ�ນກ�ອນຝົນ ຕົກຄ້ັງທ�າອິດຂອງ

ລະດູຝົນ. ຊ່ືງຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານສາມາດບັນທຶກປະລິມານນ�້າຝົນໄດ�ໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູຝົນໃນປີທ�າອິດຂອງ ການ

ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ. ສ�າລັບພືດຜັກ ການເລ່ີມຕ້ົນເກັບກ�າຂ�ມູ້ນໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູຝົນແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປັນ ຖ�າຫາກທ�ານ
ຈະເຮັດການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມກ�ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ສາມາດປັບຕົວ ແລະ ເຕັກນິກການປູກທີ່ສາມາດຮັບມກືັບ
ສະພາບເງ່ືອນ ໄຂໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງລະດູຝົນ. 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/68687/PICSA%20Field%20guide.pdf
http://www.fao.org/3/t7202e/t7202e09.htm
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ເວລາ:  

ຕ�ອງໃຊ�ເວລາເຄ່ິງມື້ໃນການຊອກຫາທີ່ຕ້ັງ, ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ຝຶກວິທກີານອ�ານເຄ່ືອງວັດ ແລະ 
ບັນທຶກຂ�້ມູນໃຫ�ແມ�ນຢ�າ – ຈັດຕ້ັງໃຫ�ມີປ້ືມບັນທກຶຂ�້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂ້ັນຕອນຂອງການເກັບຂ�້ມູນ ແລະ ປ�ອຍໃຫ�
ຊາວກະສິ ກອນຝຶກເຮັດ, ຈະໃຊ�ເວເລາອີກໜ່ືງຊ່ົວໂມງ, ແຕ�ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ເຮັດຢູ�ພາກສະໜາມ. 
 
ຂ້ັນຕອນ: 

• ກ�ອນອ່ືນໝົດທ�ານຕ�ອງເລືອກຈຸດທີ່ຕ້ັງເຄ່ືອງວັດປະລິມານນ�້າຝົນ (ແລະ ເຄ່ືອງວັດອຸນຫະພູມ, ຖ�າຫາກທ�ານຈະນ�າໃຊ�

ເປັນບ�ອນດຽວກັນ) ທີ່ສາມາດຕິດຕ້ັງໃສ�. ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຕິດຕ້ັງໃສ�ໃນສະຖານທີ່ເຮັດການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜ

າມ, ດ�ວຍໃຊ�ຫຼາຍກວ�າໜ່ືງເຄ່ືອງຖ�າທ�ານມີບ�ອນສຶກສາຂ�ມູ້ນຫຼາຍແຫ�ງ. ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�າ້ຝົນ ຄວນຕິດຕ້ັງ

ຫ�າງອອກຈາກຕົວອາຄານເຮືອນຊານ, ຕ້ົນໄມ� ແລະ ພືດພັນໄມ�ທີ່ສູງ (ຕ�່າສຸດ 30 ຊມ ຢູ�ເທິງພືດພັນໄມ�ສູງທີ່ຢູ�ບ�ລິເວນ

ອ�ອມຂ�າງ), ສ່ີງໃດກ�ຕາມທີ່ອາດກີດຂວາງປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາໃສ�ເຄ່ືອງວັດດ່ັງກ�າວ. ຂ�້ຄວນພິຈາລະນາອ່ືນໆໃນ

ການເລືອກທີ່ຕ້ັງຄື: ຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖີງ (ຕ�ອງອ�ານຂ�້ມນູທຸກມື)້ ແລະ ທີ່ຕ້ັງຕ�ອງຢູ�ຫ�າງຈາກເຊ່ັນທາງລົດ ຫຼື 

ທາງທຽວຂອງສັດລ�ຽງ ທີ່ມໂີອກາດເຮັດໃຫ�ເຄ່ືອງວັດປະລິມານນ�້າຝົນອາດຈະຖືກລົບກວນ ຫຼື ຖກືຫຼກັໄປ. 
 

• ເຄ່ືອງວັດປະລິມານນ�້າຝົນຄວນສູງກວ�າພ້ືນດິນປະມານ 1.5 ມ. ຫຼງັຈາກ

ເລືອກສະຖານທີ່ແລ�ວ ໃຫ�ອານາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ�າອອກ (2-3 ແມດັ) ຈາກ

ບ�ລິເວນອ�ອມແອ�ມສະຖານທີ່ຕ້ັງເສົາໃສ�. ນ�າໃຊ�ຊ�ວນເພ່ືອຂຸດຂຸມໃຫ�ເລີກພ�ເພ່ືອໃຫ�

ເສົາທີ່ຕິດຕ້ັງຢຶດຕິດກັບພ້ືນດິນໄດ�ດີ. ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນຕ�ອງຕິດຕ້ັງໃສ�

ຖານຮອງຮັບທີ່ແໜ�ນໜ�າ ແລະ ບ�່ສາມາດເຄ່ືອນຍ�າຍໄປມາໄດ�. ໃຫ�ມັດກ�ອນຫີນໃສ�
ປາຍເຊືອກສ້ົນໜ່ືງເພ່ືອໃຊ�ເປັນເຊ້ືອກຜຽກເນ່ັງເປັນທິດທາງໃນການຕິດຕ້ັງເສົາໃຫ�ສ່ື 
ແລະ ທ�ຽງຕົງລົງດິນຢ�າງສົມບູນແບບ – ສ່ີງນ້ີແມ�ນສ�າຄັນຫຼາຍ ເພາະວ�າຖ�າເຄ່ືອງ
ວັດແທກນ�້າຝົນຫາກຖກືຕິດຕ້ັງໃນມູມງ�ຽງ ຈະເຮັດໃຫ�ການອ�ານຂ�້ມູນບ�່ແມ�ນຢ�່າ. 
ນ�າໃຊ�ຕະປູຕອກຢືດເຄ່ືອງວັດແທກນ�້າຝົນຕິດກັບເສົາ, ເສ້ັນຫຼວດ ຫຼື ສ່ີງທີ່ແນບມາ

ພ�ອມກັບເຄ່ືອງວັດແທກ. ນ�າໃຊ�ເລ່ືອຍເພ່ືອຕັດສ�ວນເກີນຂອງເສົາທີ່ຍາວອອກ; ບ�່
ໃຫ�ມີເສົາຍາວກາຍປາກຂອງເຄ່ືອງວັດແທກນ�້າຝົນ ເພາະມັນຈະກິດຂວາງນ�້າຝົນຕົກ
ລົງໃສ�ໃນເຄ່ືອງວັດແທກ. 

 
ໝາຍເຫດ: ໂດຍປົກກະຕິແລ�ວ ເວລາຊ່ືເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນມາ ມັນຈະປະກອບມີຄູ�ມືແນະນ�າຈາກຈາກບ�ລິສັດຜູ�

ຜະລິດກ�ຽວກັບວິທີຕິດຕ້ັງ ແລະ ອ�ານເຄ່ືອງວັດປະລິມານນ�້າຝົນຢ�າງຖືກຕ�ອງ. ຕ�ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມຄູ�ມືແນະນ�າດ່ັງກ�າວ. 
  

ຮູບ C-1: ເຄືອ່ງວັດປະລິມານນ�້າຝົນທີ່
ເຮດັຂຶນ້ເອງໃນບ�ານຂອງຊາວນາ 
Indramayu. (ຮບູຖ�າຍໂດຍ B. 
Dwisatrio) 
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• ເມື່ອໄດ�ມີການຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນແລ�ວ ທ�ານຈະຕ�ອງ
ອະທິບາຍຢ�າງລະມັດລະວັງກ�ຽວກັບວິທີອ�ານຂ�້ມູນເຄ່ືອງວັດແທກປະລິ    

ມານ ນ�້າຝົນຄືແນວໃດ. ຖ�າບ�່ໄດ�ເຮັດເຄ່ືອງໝາຍໃສ�ເຄ່ືອງວັດແທກນ້ັນ  
ທ�ານສາມາດໃຊ�ກ�ານວັດລະດັບນ�ໍາ້ທີ່ບ�່ດູດປຽກນ�້າໄດ�. ໄມ�ເຊລາທີມ່ີແຜ�ນ
ໂລຫະເຄືອບປ�ອງກັນພ້ືນ ຫຼື ອາໂລມີນຽມ ແມ�ນອີກໜ່ືງທາງເລ່ືອກ (ເບ່ິງ 
ຮູບພາບຂ�າງລຸ�ມ), ທາສີດ�າໃສ�ເພ່ືອສະແດງໃຫ�ເຫັນຄວາມປຽກ (ຕົວ  
ຢ�າງ: ລະດັບນ�້າ) ໄດ�ດີກວ�າ. ຖອກນ�້າອອກຈາກຄຸໃສ�ໃນເຄ່ືອງວັດ
ປະລິມານນ�້າຝົນຈົນຮອດລະດັບປະມານ 10 – 30 ຊມ ເພ່ືອຈ�າລອງ 

ເບ່ິງປະລິມານນ�້າຝົນ. ໃຫ�ມີອາສາສະໝັກຄົນໜ່ືງອ�ານລະດັບນ�້າ ແລະ  

ບັນທຶກຂ�້ມູນລົງໃສ�ແຜນເຈ�ຍທີ່ຝຶກແອບຢູ�ໃນປ້ືມບັນທຶກຂອງທ�ານ (ເບ່ິງ

ຫົວຂ�້ພເິສດ 3ຄ ກ�ຽວກັບວິທຈັີດປ້ືມບັນທູກຂອງທ�ານ). ຖອກນ�້າ
ອອກຈາກເຄ່ືອງວັດ ແລະ ເຮັດຊ�້າຄືນອີກເພ່ືອໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມແຕ�ລະຄົນມີ 
ໂອກາດຮຽນອ�ານ ແລະ ທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບວິທີເອົາຂ�້ມູນ ແລະ 
ບັນທຶກຂ�້ມູນຂອງການວັດແທກທີ່ແມ�ນຢ�່າ. 

 

 

ຫົວຂ�້ພິເສດ 1ຂ: ການນ�າໃຊ�ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ສູງສຸດ/ຕ�່າສຸດ  

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອຕ້ັງຄ�າອຸນຫະພູມຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດຢ�າງຖືກຕ�ອງ ແລະ ເລ່ີມຕ້ົນເກບັກ�າ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນອຸນຫະພູມ 
 

ວັດສະດຸ/ການກະກຽມ:  

ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມຕ�່າສຸດ/ສູງສຸດ, ວັດສະດຸູທີ່ໃຊ�ເພ່ືອສ�າງໜ�າຈ� Stevenson ແລະ ຂາຕ້ັງສ�າລັບສະຖານີ (ໃຫ�ເບ່ິງ

ແຜນວາດການກ�່ສ�າງສ�າລັບໜ�າຈ�ດ່ັງກ�າວຂ�າງລຸ�ມນ້ີ), ສີຂາວ, ຈົກ, ຊ�ວນ, ເຊືອກມັດ 2 ແມັດ, ນ�າໃຊ�ປ້ືມບັນທຶກຫົວດຽວ

ກັນກັບຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ ສ�າລັບອ�ານຄ�າອຸນຫະພູມ, ປ�ອນຂ�້ມນູໃສ�ໃນແບບຟອມທີ່ສະໜອງໄວ�ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ.  

 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນການເລ່ີມຕ້ົນຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຊາວກະສິກອນ; ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມທ�າອິດ 

 

ເວລາ:  

1 – 1.5 ມື ້ຈະຕ�ອງສ�າງ ແລະ ທາສີໜ�າຈ� Stevenson ແລະ ສະຖານີເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມ; ຈ�າເປັນຕ�ອງໃຊ�ເວລາ

ເຄ່ິງມືເພ່ືອຊອກຫາທີ່ຕ້ັງ, ຕິດຕ້ັງຂາຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ສົນທະນາກັນວ�າຈະມກີານອ�ານ ແລະ ບັນທຶກຂ�ມູ້ນ

ຢ�າງແມ�ນຢ�າໄດ�ຄືແນວໃດ – ຈັດໃຫ�ມີປ້ືມບັນທກຶຂ�້ມູນ (ປ້ືມຫົວດຽວກັນກັບຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ; ເບ່ິງຮູບແບບຢູ�ດ�ານລຸ�ມ

ນ້ີ) ແລະ ສົນທະນາກັນກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນຂອງການເກັບກ�າຂ�້ມູນ ຈະໃຊ�ເວລາຕ່ືມອີກໜ່ືງຊ່ົວໂມງ ແຕ�ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງປະຕິບັດ

ຢູ�ພາກສະໜາມ. 

ພາບ C-2: ຊາວກະສິກອນນ�າໃຊ�ໄມ�ບັນທັດ
ເພ່ືອແທກເບ່ິງລະດັບນ�້າຂອງດ�າມວັດແທກ
ສ�ວນທ່ີປຽກນ�້າ, ທ່ີກ�າລັງຊ້ີບອກໃຫ�ຮູ�ວ�າ 

ປະລິມານນ�້າຝົນທ່ີຕົກລົງມາພາຍໃນ 24 ຊ່ົວ 

ໂມງຜ�ານມາມີຈັກ ມິລີແມັດ. (ຖ�າຍໂດຍ 

Y.T. Winarto) 
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ຂ້ັນຕອນ: 

• ບ�່ຄືກັນກັບເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານ�້າຝົນ, ເພ່ືອໃຫ�ສາມາດອ�ານຂ�້ມນູໄດ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງຈາກເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ມັນ

ຕ�ອງຖືກຕິດຕ້ັງໃສ�ບ�ອນທີ່ບ�່ມີແສງແດດໂດຍກົງ. ໂດຍປົກກະຕິ, ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມແມ�ນຖກືປະໄວ�ຢູ�ພາຍໃນ

ກ�ອງນ�ອຍໆ, ທີ່ເອ້ີນວ�າໜ�າຈ�ສະເຕເວັນສັນ, ເພ່ືອບ�່ໃຫ�ຖືກແສງແດດໂດຍກົງ ແຕ�ເຮັດໃຫ�ອາກາດສາມາດໄຫຼວຽນໄດ�ຢ�າງ

ສະດວກ ເພາະທ�ານຕ�ອງການວັດແທກອຸນຫະພູມອາກາດ, ບ�່ແມ�ນອຸນຫະພູມຈາກແສງແດດໂດຍກົງ. 

• ເພ່ືອໃຫ�ໄດ�ຮັບການວັດແທກທີ່ຖກືຕ�ອງ, ຫນ�າຈ� Stevenson ຈະຕ�ອງຖືກທາສີເປັນສີຂາວ (ສ່ີງນ້ີອາດຈະຈ�າເປັນຕ�ອງ

ເຮັດຊ�າອີກຕະຫຼອດລະດູການຖ�າສີເລ່ີມໝົດໄປ). ສີເຂ້ັມ ຫຼ ືໄມ�ທ�າມະຊາດ ຈະດູດເອົາຄວາມຮ�ອນຈາກແສງຕາເວັນ, 
ປ�ຽນສະພາບກ�ອງໃຫ�ເປັນເຕົາອົບຂະຫນາດນ�ອຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ�ການອ�ານຂ�້ມູນອຸນຫະພູມອາກາດຂອງທ�ານບ�່
ຖືກຕ�ອງ. ຕ�ອງໄດ�ຫຼກີເວ້ັນສ່ີງນ້ີ. 

• ການໄດ�ຮັບແສງແດດໂດຍກົງຈະມີຜົນຕ�່ນ�້າບາຫຼອດ. ດ່ັງນ້ັນ ປະຕູຂອງໜ�າຈ�ສະເຕເວັນສັນ ຕ�ອງປ່ີນໄປທາງທິດເໜືອ 

ແລະ ທາງທິດໃຕ�ສະເໝີ. 

• ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງທ�ານຈະມາພ�ອມຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບວິທີຕິດຕ້ັງໜ�າຈ�ສະເຕເວັນສັນ. ຖ�າຫາບ�່ມີຄືວ�ານ້ີ 

ແມ�ນສາມາດນ�າໃຊ�ແຜນວາດຂ�າງລຸ�ມນ້ີໄດ�.  

 

ຄ�າແນະນ�າ: ເນ່ືອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປະເມີນວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈ�າ

ເປັນຕ�ອງໄດ�ມີການວັດແທກຂ�້ມູນທີ່ແມ�ນຢ�າ ແລະ ໂຄງສ�າງສ່ີງກ�່ສ�າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທ�ານອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ວ�າຈ�າງເອົາ

ຊ�າງໄມ�ທີ່ມີຢູ�ໃນທ�ອງຖິ່ນເພ່ືອມາສ�າງໜ�າຈ�ສະເຕເວັນສັນ ໃຫ�ໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນຂອງທ�ານ. ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫ�ເປັນຄ�າແນະນ�າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແມ�ນຮຽນຮ�ອງໃຫ�ສ�າງເຄ່ືອງໜ່ືງຂ້ືນມາກ�ອນເພ່ືອເປັນຕົວຢ�າງ ແລ�ວຈ່ືງດັດແປງແກ�
ໄຂໃຫ�ຖືກ ຕ�ອງຕາມທີ່ເປັນວ�າມຄີວາມຈ�າເປັນ ກ�ອນທີ່ຈະມອບໝາຍໃຫ�ຄົນອ່ືນນ�າໄປສ�າງຕ�.່ ດີແທ�ແມ�ນແນະນ�າໃຫ�ຕິດຕ�່

ພົວພັນເອົາໜ�ວຍບ�ລິການອຸຕຸນິຍົມພາຍໃນເພ່ືອຊ�ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ�າງກ�ອງໜ�າໜ�າຈ�. 

 

ໝາຍເຫດ: ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຊ້ືມາ ອາດຈະມາພ�ອມກບັຄ�າແນະນ�າຂອງຜູ�ຜະລິດກ�ຽວກບັວິທີປະກອບຕິດຕ້ັງ 

ແລະ ການອ�ານຂ�້ມູນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ�ອງ. ຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່ານ້ີຄວນມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ. 
 

• ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕ�ອນດຽວກັນໃນການເລ່ືອກສະຖານທີ່ຕ້ັງເພ່ືອຕິດຕ້ັງສະຖານ້ີເຄ່ືອງ
ວັດອຸນຫະພູມ ຄືດ່ັງທີ່ທ�ານປະຕິບັດເພ່ືອຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານ ນ�້າຝົນ. 

ເຄ່ືອງວັດອຸນຫະພູມຄວນມີຄວາມສູ�ງຈາກພ້ືນດິນລະຫວ�າງ 1.2 – 1.5 ແມັດ ຢູ�ໃນ

ບ�ອນທີ່ບ�່ມີຫຍ�າຫົກເຮ້ືອ. ຕ�ອງໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າຂາຕ້ັງມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຝັງແໜ�ນ

ພ�ເພ່ືອປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ມັນສ່ັນກວຍໄປມາໄດ�. ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງ

ວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມໄວ�ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ. 
ເພາະວ�າອຸນຫະພູມຈະຄ�າຍຄືກັນໃນຖົ່ວບ�ລິເວນສະ ຖານທີ່ນ້ັນ. ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງມີ
ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມສ�າລັບໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນຂອງ
ທ�ານພຽງບ�ອນດຽວເທົ່ານ້ັນ ໃນຄະນະທີທ່�ານອາດຈະມີເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າ
ຝົນຫຼາຍກວ�າໜ່ືງແຫ�ງ. 

 

 

 

ພາບ C-3: ໜ�າຈ�ສະເຕເວັນສັນ 
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ຫົວຂ�້ພເິສດ 1ຄ: ການວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມ 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອທ�າການວັດແທກ ແລະ ເກັບກ�າຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມຢ�າງຖກືຕ�ອງ 
 

ວັດສະດູອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຄ່ືອງວັດອຸນຫະພູມສູງສຸດ/ຕ�່າສຸດ ແມ�ນຈ�າເປັນຕ�ອງມີວັດສະດູເພ່ືອມາກ�່ສ�າງຊ�ອງລົມ ແລະ ຂ�າຕ້ັງຂອງສະຖານ້ີ (ເບ່ີງໃນ

ແຜນວາດການກ�່ສ�າງຊ�ອງລົມຂ�າງລຸ�ມນ້ີ), ນ�້າສີຂາວ, ຈົກ, ຊ�ວນ, ເຊືອກຍາວ 2 ແມັດ, ນ�້າໃຊ�ປ້ືມບັນທຶກຫົວດຽວກັນກັບ

ການເກັບຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນ ເພ່ືອບັນທຶກຂ�້ມູນອຸນຫະພູມ, ປ�ອນຂ�້ມູນໃສ�ແບບຟອມທີ່ໃຫ�ໄວ�ຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. 

 

ໄລຍະເວລາ:  

ແຕ�ລະວັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ. 

 

ເວລາ:  

0.5 ຊ່ົວໂມງ – ໃນການເກັບ ແລະ ບັນທກຶຂ�້ມູນ. 

 

ຂ້ັນຕອນ: 
• ໄລຍະເວລາຂອງການເກັບຂ�້ມູນປະຈ�າວັນແມ�ນສ�າຄັນ. ການອ�ານ ແລະ ບັນທຶກຂ�ມູ້ນຄວນປະຕິບັດທກຸໆມື້ໃນເວລາ

ດຽວກັນ - ເວລາ 09:00 ໂມງເຊ້ົາ ແມ�ນເວລາທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ�ໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ�ກ�ສາມາດປະຕິບັດໄວກວ�ານ້ີກ�ໄດ� 
ອີງຕາມຄວາມເຫມາະສົມກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງຊາວກະສິກອນທີກ່�ຽວຂ�ອງ. 

• ຂ�້ມູນທີ່ເກັບໃນແຕ�ລະເຊ້ົາແມ�ນບັນທຶກໄວ�ໃນມື້ໜ້ືງກ�ອນໜ�ານ້ີ. ການວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ

ອຸນຫະພູມສູງສຸດແລະຕ�າສຸດ, ແມ�ນສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນມື້ທີ່ຜ�ານມາ, ບ�່ແມ�ນມື້ທີ່ເກັບກ�າຂ�້ມູນ. 
• ຫຼັງຈາກການອ�ານຂ�້ມູນແລ�ວ ເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນຕ�ອງເຮັດໃຫ�ວ�າງເປ່ົາ ແລະ ປະໄວ�ຄືນໃນບ�ອນທີ່ຖືກຕ�ອງ

ຂອງມັນ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມຄວນຖືກຕ້ັງຄືນໃຫມ�ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າທີ່ມາພ�ອມກັບ

ເຄ່ືອງ. ຕະຫຼອດລະດູການ, ເປັນສ່ິງທີ່ສ�າຄັນທີ່ຈະຕິດຕາມສະພາບຂອງສະຖານີ ແລະ ພ້ືນທີ່ອ�ອມຂ�າງ - ຕັດພືດພັນທີ່
ໃຫຍ�ສູງຂ້ຶນອອກຈາກສະຖານທີ່ ແລະ ຊອກເບ່ິງປວກ ຫຼ ືຄວາມເສຍຫາຍອ່ືນໆຕ�່ຫຼັກເສົາ ຫຼື ສະຖານີເຄ່ືອງວັດແທກ
ອຸນຫະພູມ. 

• ຮູບແບບພ້ືນຖານຂ�າງລຸ�ມນ້ີແມ�ນນ�າໃຊ�ເພ່ືອຕ້ັງຄ�າການບັນທຶກຂ�້ມນູປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງທ�ານໄດ�. ຈະ
ເປັນການດີຫາກມີການຕ້ັງທມີງານພະຍາກອນອາກາດໜ່ືງຂ້ືນມາ ແລະ ໃຫ� 1 ຄົນອາສາສະຫມັກຮັບຜິດຊອບເກັບກ�າຂ�້

ມູນສະພາບອາກາດໃນແຕ�ລະວັນ, ມ ີ2 ຄົນສັບປ�ຽນກັນ ເພ່ືອກ�ລະນ້ີຫາກມີຄົນໃດຄົນໜ່ືງຄາວຽກ (ຫຼື ເຈັບປ�ວຍ, 

ເດີນທາງໄປວຽກ ແລະ ອ່ືນໆ). ສ່ິງທີ່ສ�າຄັນແມ�ນໃຫ�ມີການເກັບກ�າຂ�້ມູນທີ່ຈ�າເປັນໃນແຕ�ລະວັນ, ໃນວິທີການແບບ

ດຽວກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ. 
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ວັນທ ີ ປະລິມານນ�້າ
ຝົນ (mm) 

ອຸນຫະພມູ
ສູງສຸດ (°C)  

ອຸນຫະພມູຕ�່າ
ສຸດ (°C) 

ການສັງເກດ ບັນທຶກໂດຍ 

      

      

      
 

ໝາຍເຫດ: ທມີງານພະຍາກອນອາກາດສອງຄົນທີ່ສັບປ�ຽນກັນນ້ີຄວນເກັບຮັກສາສ�າເນົາຂອງການບັນທຶກຂ�້ມູນທີ່ແຍກ

ກັນ ເພ່ືອສ�າຮອງໄວ�ໃນກ�ລະນີຫາກປ້ືມບັນທກຶສະບັບຕ້ົນມີຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຕົກເຫ�ຍເສຍຫາຍ. ຂ�້ມູນການບັນທຶກ
ສາມາດສ�າເນົາໄວ�ໃນແຕ�ລະອາທິດ. 
 
ຄ�າຖາມສົນທະນາ:  

• ເປັນຫຍັງການເກັບກ�າຂ�ມູ້ນປະລິມານນ�າ້ຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມຈ່ຶງຈ�າເປັນໃນເວລາດ�າເນີນການທົດລອງເພ່ືອປັບ
ຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ? 

• ເປັນຫຍັງສະຖານທີ່ຂອງເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ເຄ່ືອງວັດແທກອຸນຫະພູມຈ່ຶງສ�າຄັນ? ເປັນ

ຫຍັງມັນຈ່ຶງສ�າຄັນທີ່ຈະຮັກສາພວກມັນໃຫ�ດີ? 

• ເປັນຫຍັງຕ�ອງເກັບກ�າຂ�້ມູນໃນເວລາດຽວກັນໃນແຕ�ລະມື້? ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວບລວມຂ�້ມູນໃນໄລຍະ

ເວລາທີ່ຍາວນານ (ຫຼາຍປີ) ແມ�ນຫຍັງ? 

 

 

ພາບທີ C-4: ຊາວກະສິກອນກ�າລັງອ�ານຂ�້ມູນຈາກເຄ່ືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນໃນຄະນະທີນັກຄ້ົນຄ�ວາເປັນຜູ�ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ                                                   

ຢູ�ເມືອງ Gunungkidul, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. (ຖ�າຍພາບໂດຍ E. Anantasari) 
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ກ�ລະນີສຶກສາ: ຮ�ານຄ�າວິທະຍາສາດພາກສະໜາມ ຢູ�ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ 

ຮ�ານຄ�າວິທະຍາສາດພາກສະໜາມຢູ�ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໄດ�ນ�າເອົາຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ (ແລະ ພະນັກງານ

ສ່ົງເສີມ) ມາເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເພື່ອສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກ�າຂອງຊາວກະສິອນ. ຢູ�ໃນການພົບປະເພື່ອການ

ຮຽນຮູ�, ພວກເຂົາສົນທະນາກັນກ�ຽວກັບຈຸດອ�ອນໂດຍອີງໃສ�ການວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ການສັງເກດການກ�ຽວກັບລະບົບນິເວດ

ກະສິກອນຂອງຊາວກະສິ ກອນ. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມແລກປ�ຽນຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບແນວພັນ, ຜົນຜະລິດ, ລະດູການ ແລະ ປີການຕ�າງໆທີ່ມີສ�ວນຕ�່

ຜົນຜະລິດທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ�ຮັບ. ນັກວິທະຍາສາດຊ້ີນ�າໃຫ�ຊາວກະສິກອນເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບເງື່ອນໄຂພື້ນທີ່ເຂົາເຈ້ົາທີ່ກ�າລັງໄດ�ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກສະພາບອາກາດໃນວົງກວ�າງ. ດ�ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈດ່ັງກ�າວ ແລະ ການມີຂ�້ມູນພະຍາກອນກ�ຽວກັບປະລິມານຝົນຕົກຕາມລະດູ

ການໃນອີກສາມເດືອນຂ�າງໜ�າ, ຊາວກະສິກອນຈ່ືງຄາດ ການໄດ�ວ�າຈະສາມາດປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຕົນຕ�່ກັບແນວໂນ�ມ ຫຼື ບັນຫາໃນ
ອານາຄົດທີ່ກ�າລັງເພີ່ມທະວີຂ້ືນ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນໃຈເພື່ອປັບໂຕໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງຊອງສະພາບອາກາດໃຫ�ປະສົບຜົນສ�າເລັດ
ໄດ�.  

ຂ�າງລຸ�ມນ້ີແມ�ນການບ�ລິຫານທາງດ�ານສະພາບອາກາດສ່ີຢ�າງ (ກິດຈະກ�າ) ທີ່ສະໜອງໃຫ�ໂດຍ SFSs ທີ່ສາມາດດັດປັບໃຫ�ເຂ້ົາກັບແຜນ

ງານຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນໃນການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດແບບຮອບດ�ານໄດ�. ສອງກິດ

ຈະກ�າທ�າອິດແມ�ນປັດໃຈນ�າເຂ້ົາສ�າລັບກິດຈະກ�າທີ່ສາມ. ສ�ວນກິດຈະກ�າທີ່ສອງ (ຢູ�ພາຍໃຕ�ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 2 ຂ�າງລຸ�ມນ້ີິ) ສາມາດເປັນກິດ
ຈະກ�າທີ່ໂດດດ�ຽວໄດ�ທີ່ເນ້ັນໃຫ�ເຫັນວິທີທີ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ການບ�ລິການທາງດ�ານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາກະສິກ�າໃນທ�ອງຖິ່ນ ສາມາດດ�າ
ເນີນການຮ�ວມກັນໄດ�ເພື່ອແກ�ໄຂການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.  

1. ດ�າເນີນການວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນໃນປະຈ�າວັນໃນແປງທົດລອງຂອງຕົນເອງ 

ຊາວກະສິກອນທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມໃນ SFSs ຮຽນຮູ�ເພື່ອກະກຽມເຄືອງວັດແທກປະລິມານນ�້າໃຊ�ທີ່ເປັນບ້ັງໂລຫະ. ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາອາສາສະໝັກ

ເປັນຜູ�ຕິດຕາມປະລິມານນ�້າຝົນ, ພວກເຂົາວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນໃນແຕ�ລະວັນໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົນເອງຕາມກົດລະບຽບທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�
ສ�າລັບເຄ່ືອງວັດປະລິມານນ�້າຝົນ. ລາຍລະອຽດຂອງກົດລະບຽບເຫຼົ່ານ້ີສາມາດເຂ້ົາໄປເບ່ີິງໄດ�ໃນລິງນ້ີ 
http://www.fao.org/3/I8454EN/i8454en.pdf 

2. ການສັງເກດການທາງດ�ານນິເວດກະສິກ�າໃນແຕ�ລະວັນ  

ຜູ�ສັງເກດການກ�ຽວກັບປະລິມານນ�້າຝົນມີໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບສ�າລັບການສັງເກດການກ�ຽວກັບລະບົບນິເວດກະສິກ�າປະຈ�າວັນ. ການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງດ�ານການວິເຄາະຂອງຊາວກະສິກອນໃນເລ່ືອງຂອງຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງ
ລະບົບນິເວດກະສິກໍາແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ SFSs. Stigler ໃຫ�ທິດຊ້ີນ�າຕ�່ຊາວກະສິກອນໃນການສັງເກດການກ�ຽວກັບ

ລະບົບນິເວດກະສິກ�າຢູ�ໃນກ�ລະນີ ສຶກສາຂອງ ຮ�ານຄ�າວິທະນາສາດສະໜາມ: ພັດທະນາວິທີການເຮັດຟາມເພື່ອຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງ

ສະພາບອາກາດ (ເບ່ິງໃນລ້ີງນ້ີ: http://www.fao.org/3/I8454EN/i8454en.pdf). ຕົວຊ້ີວັດສ�າລັບການສັງເກດການສາມາດດັດແກ�ເພື່ອ

ໃຫ�ເໝາະສົມກັບສະຖານະການສະ ເພາະໃດໜ່ືງໃນແຕ�ລະສະຖານທີ່. ໃນການພົບປະເພື່ອການຮຽນຮູ�ປະຈ�າເດືອນ, ຊາວກະສິກອນ

ແລກປ�ຽນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກອນຂອງຕົນ ພ�ອມທັງການວິເຄາະຄວາມສ�ຽງ ແລະ/ຫຼື ກາລະໂອກາດ 

ທີ່ໄດ�ປະເຊີນພົບພ�້ ໂດຍສຸມໃສ�ບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດແລະ ຊອກຫາວິທີແກ�ໄຂ. 

3. ການວັດແທກຜົນຜະລິດ ແລະ ການທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບຜົນຕ�າງລະຫວ�າງຜົນຜະລິດ, ລະດູການ ແລະ ປີການຜະລິດ 

ຂ�າງລຸ�ມນ້ີແມ�ນກ�ລະນີສຶກສາກ�ຽວກັບວິທີການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນ
ສະພາບອາກາດໃນທ�ອງຖ່ິນໃນຮ�ານຄ�າວິທະຍາສາດສະໜາມ 
ອິນດຼາມາຢູ ທ�ານສາມາດລອງໃຊ�ວິທີການນ້ີຢູ�ໃນໂຮງຮຽນ
ຊາວນາຂອງຊາວກະສິກອນຂອງທ�ານໄດ�ເຊ່ັນກັນ! 

http://www.fao.org/3/I8454EN/i8454en.pdf
http://www.fao.org/3/I8454EN/i8454en.pdf
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ຫຼັງຈາກລະດູການເກັບກ�ຽວ, ຊາວກະສິກອນຈະປະເມີນຜົນຜະລິດຂອງຕົນເອງ ອີງຕາມເຂດພື້ນທີ່ຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຂ�້ມູນ

ປະລິມານຝົນ ຕົກ, ການສັງເກດການຂອງລະບົບນິເວດ, ປັດໃຈການຜະລິດ (ເຊ່ັນ: ແນວພັນພືດ, ປຸຍ, ນ�້າ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ຍຸດທະ

ສາດໃນການບ�ລິຫານຈັດ ການ. ຊາວກະສິກອນປະສາຫາກ�ຽວກັບປັດໃຈທີ່ເປັນໄປໄດ�ທີ່ມີຜົນຕ�່ຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານຜົນຜະລິດຢູ�ໃນ

ພື້ນທີ່ຂອງຕົນເອງ; ຄວາມຄ�ຽງຄືກັນ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານຜົນຜະລິດຕະຫຼອດລະດູການ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄວາມແຕກຕ�າງຂອງຜົນ

ຜະລິດຢູ�ໃນລະດູການດຽວກັນ ແຕ�ຕ�າງປີການຜະລິດ. ຂະບວນການແມ�ນຄາດວ�າຈະສ່ົງຜົນໃຫ�ມີການຫ�ດຜ�ອນການສຸດເສຍ/ຄວາມລ້ົມ

ເຫຼວຂອງພືດ ແລະ ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອງການປູກພືດ.  

ໃນກ�ລະນີຂອງເມືອງ Indramayu, ການທ�າການວິເຄາະແມ�ນບາດກ�າວໜ່ຶງໃນຂ້ັນຕ�່ໄປຈາກປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, SFSs ໄດ�ຊອກຫາ

ວິທີປັບ ປຸງການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ກ�າໄລດ�ວຍການທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບຜົນກ�າໄລລວມຢ�າງລະອຽດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຊາວ

ກະສິກອນຍັງວິເຄາະຈ�າ ນວນສ�ວນຮ�ອຍຂອງຜົນຜະລິດທີ່ເພີ່ມສູງຂ້ືນ/ຫ�ດຜ�ອນລົງ ເມື່ອປຽບທຽບກັນລະຫວ�າງປີປະຈຸບັນ ແລະ ປີທີ່

ຜ�ານມາ. ຂ້ັນຕອນນ້ີແມ�ນຄາດວ�າຈະກະກຽມຊາວກະສິກອນໃຫ�ວາງແຜນການຜະລິດຂອງຕົນໃນອານາຄົດໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງ

ອາກາດທີ່ຄ�າຍຄືກັນ.  

 
ຮູບ C-5 (ຊ�າຍມື): Pak Dadi ກ�າລັງວັດແທກປະລິມານຝົນຢູ�ໄຮ�ນາຂອງລາວໃນ , ອິນໂດເນເຊຍ (ຮູບຖ�າຍໂດຍ O. Giller) 

ຮູບ C-6 (ຂວາມື): Pak Amin ກ�າລັງວັດແທກຮອຍແຕກໃນດິນຢູ�  , ອິນໂດເນເຊຍ (ຮູບຖ�າຍໂດຍ M. Wicaksono) 

 

 

ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 2: 

ການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດ 
 

ການເກັບກ�າຂ�້ມູນສະພາບອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນໂດຍຊາວກະສິກອນແມ�ນສ�ວນໜ່ືງຂອງວຽກງານຂອງ FFS ແມ�ນມີຄວາມສ�າ
ຄັນເພ່ືອທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບສ່ີງທີ່ກ�າລັງຈະເກີດຂ້ືນຕ�່ສະພາບອາກາດໃນບ�ອນທີ່ພວກເຂົາອາໃສຢູ� ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຂົາ
ຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບການຕົວຈີງ. ການສົມທຽບ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບສະຖານະການໃນ
ອາດິດຜ�ານມາ ແລະ ພາບລວມໃນອານາດຄົດຈະເປັນປະໂຫຍດຕ�່ການທ�າຄວາມເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບແນວໂນ�ມການປ�ຽນແປງ
ຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ອັນໃດຄືສ່ີງທ�າທາຍທີ່ກ�າລັງຈະເກີດຂ້ືນ. ການເບ່ີງພຽງແຕ�ສ່ີງທີ່ເກີດຂ້ືນໃນອາດິດຜ�ານມາອາດນ�າ

ໄປສູ�ຂ�້ຜິດພາດໃນການຄາດການສະພາບເງ່ືອນໄຂທີ່ຈະເກີດຂ້ືນໃນປີໜ�າທີ່ຈະມາເຖີງ. 

 

ຫວ�າງບ�່ດົນມານ້ີ, ໄດ�ມກີານພັດທະນາ ອັບພະລິເຄເຊັນຢູ�ໃນໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດຊ�ວຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ�
ເຂ້ົາເຖີງຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ຂ�້ມູນອຸຕຸນິຍົມທີ່ພວກເຂົາສາມາດນ�າໃຊ�ເພ່ືອເຮັດການຕັດສິນໃຈໃນການບ�ລິຫານ
ຈັດການຟາມ ຂອງຕົນເອງ.  ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຈ�ານວນໜ່ືງຈະມີຄວາມພ�ອມຫຼາຍຂ້ືນທີ່ຈະນ�າໃຊ�ແອບພະລີເຄ

ຊັນນ້ີ ຫຼາຍກວ�າອັນອ່ືນໆ. ສ�າລັບຜູ�ທີ່ສົນໃຈ ທ�ານສາມາດເຂ້ົາໄປເບ່ີິງຂ�້ມູນໄດ�ໃນທີ່ນ້ີ https://www.popsci.com/best-

weather-apps-for-your-phone/ 
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ການໃຫ�ຫ�ອງການອຸຕຸນິຍົມທ�ອງຖິ່ນມີສ�ວນຮ�ວມໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນເພ່ືອແລກປ�ຽນຂ�້ມູນ/
ຂ�າວສານ ແລະ ປະສົບການ ແມ�ນຈະມີຄຸນຄ�າຫຼາຍສ�າລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ແຜນງານຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງ
ຊາວກະສິກອນ. ການພະຍາກອນອາກາດທີ່ດ�າເນີນການໂດຍໜ�ວຍບ�ລິການອຸຕຸນິຍົມ ຈະຊ�ວຍລະບຸໄດ�ໄພຂ່ົມຄູ�ທີ່ມີທ�າແຮງ

ຄວາມເປັນໄປໄດ� - ສ່ີງທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນເລ້ືອຍໆ ຫຼື ຮ�າຍແຮງຕາມເວລາ ຫຼື ສ່ີງທີ່ບ�່ເປັນບັນຫາໃນປະຈຸບັນ ແຕ�ອາດຈະ

ກາຍເປັນບັນຫາໃນອານາຄົດໄດ�. ການຮຽນຮູ�ວິທີພະຍາກອນອາກາດຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊາວກະສິກອນຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການຄາດການຄວາມສ�ຽງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ວາງແຜນການໃນອານາຄົດໄດ�. ຄວາມສາມາດໃນ
ການພະຍາກອນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂ້ືນ ຫຼື ບັນຫາໃນອານາຄົດແມ�ນກຸນແຈທີ່ສ�າຄັນຕ�ກ່ານປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາ
ກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ປະສົບ ຜນົສ�າເລັດໄດ�. 

 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອຕັດສິນໃຈ ແລະ ອອກແບບຍຸດທະສານການປັບຕົວທີ່ອີງໃສ�ການພະຍາກອນສະພາບອາກາດທີ່ຄາດການໄວ�  
 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  
ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດປະຈ�າເດືອນຈາກຫ�ອງການອຸຕຸນິຍົມໃນທ�ອງຖິ່ນ  
 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນການເລ່ີມຕ້ົນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ (FFS) ໃຫ�ປະສານງານກັບຫ�ອງການອຸຕຸນິຍົມໃນທ�ອງຖິ່່ນ

ເພ່ືອໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາເຫັນດີເຂ້ົາຮ�ວມໃນໂຮງງານພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ�ມູ້ນອຸຕຸນິຍົມ; ຕະຫຼອດ

ລະດູການ, ຄວນມີຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດປະຈ�າເດືອນໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ. 

 

ເວລາ:  

ໃນແຕ�ລະເດືອນ, ປະມານ 1 ຊ່ົວໂມງໃນລະຫວ�າງການພົບປະຂອງ FFS. 

 

ຂ້ັນຕອນ: 

• ປະມານ 2 ອາທິດ ກ�ອນແຜນການທີ່ວາງໄວ�ກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດ, ແຈ�ງເດືອນໃຫ�ຫ�ອງການ
ອຸຕຸນິຍົມໃນທ�ອງຖິ່ນຮັບຊາບກ�ຽວກັບຄວາມຕ�ອງການຂ�້ມູນດ່ັງກ�າວ ແລະ ເຊີນເຂົາເຈ້ົາຮ�ວມຮ�ວມກດິຈະກ�າຂອງໂຮງ 
ຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ. 

• ຖ�າຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ, ຜູ�ອ�ານວຍຄວາມສະດວກຄວນແປເປັນພາສາທ�ອງຖິ່ນກ�ອນ. 

• ທົບທວນຄືນຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດຈາກຫ�ອງການອຸຕະນິຍົມທ�ອງຖິ່ນຮ�ວມກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ FFS. 

• ສົນທະນາກ�ຽວກັບວ�າຂ�້ມູນນ້ັນມຄີວາມໝາຍວ�າຈ່ັງໃດ ແລະ ໃຫ�ຊາວກະສິກອນນ�າໃຊ�ຄ�າຖາມແນະນ�າຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ:  

• ຂ�້ມູນນ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
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• ເປັນຫຍັງມັນຈ່ືງສ�າຄັນທີ່ຈະມີຂ�້ມນູກ�ຽວກັບສ່ີງທີ່ຈະເກີດຂ້ືນໃນອານາຄົດ? ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ືນຖ�າພວກເຮົາມີພຽງ

ແຕ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນປະຈຸບັນ? 

• ຊາວກະສິກອນຈະມກີານນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນພະຍາກອນອາກາດຄືແນວໃດ? ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນການໃດໜ່ືງບ�

ເມື່ອອີງໃສ�ຂ�້ມູນດ່ັງກ�າວນ້ັນ? ທ�ານຈະເຮັດອີຫຍັງແດ�? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ຮ�ານຄ�າວິທະຍາສາດສະໜາມໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ: ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດຕາມລະດູການ   
ຊາວກະສິກອນຢູ�ໃນຮ�ານຄ�າວິທະຍາສາດສະໜາມ ຮັບຂ�້ມູນຂ�າວສານສະພາບອາກາດຕາມລະດູການຈາກຫ�ອງການ
ອຸຕຸນິຍົມທ�ອງຖິ່ນ. ນ້ີແມ�ນບົດສະຫ�ບປະຈ�າເດືອນຂອງປະລິມານນ�້າຝົນທີ່ຄາດການໄວ�ຕະຫຼອດໄລຍະສາມເດືອນໃນ

ຕ�່ໜ�າ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ການພະຍາກອນສະ ພາບອາກາດທີ່ຄາດການໄວ�) ອີງຕາມແບບຈ�າລອງ ແລະ ການຄາດເດົາ

ຈາກສະຖາບັນພະຍາກອນອາກາດທັງພາຍໃນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ຢູ�ໃນເມືອງອິນດາມາຢູ, ຜູ�ສັງເກດການຂ�້ມູນ
ປະລິມານນ�້າຝົນ ນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດທີ່ຄາດການໄວ�ສ�າລັບການວາງແຜນໃນລະດູການປູກທີກ່�າລັງດ�າເນີນ
ການຢູ� ແລະ ລະດູການປູກທັດໄປ. ຄວາມຮູ�ນ້ີພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄາດການກ�ຽວກັບຄວາມສ�ຽງ 

ແລະ ຍົກລະດັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການອອກແບບຍຸດທະສາດໃນການປັບຕົວ. ຊາວກະສິກອນເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນ
ຂ�າວສານກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດຕາມລະດູການໃຫ�ຊາວກະສິກອນຄົນອ່ືນໆໄດ�ຮັບຊາບດ�ວຍການສ່ົງຂ�້ຄວາມຜ�ານ
ໂທລະສັບມຖືື ແລະ ຜ�ານຊ່ືທາງສັງຄົມ. 

 

ຂະບວນການຮຽນຮູ�ຢູ�ໃນ SFSs ສ່ົງຜົນໃຫ�ຂ�ມູ້ນອຸຕຸວິທະຍາກະສິກ�າ ມີຄວາມກ�ຽວຂ�ອງກັບການດ�າ
ລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ�ຊາວກະສິກອນສາມາດປັບກດິຈະກ�າການເຮັດຟາມຂອງ
ຕົນໃຫ�ເຂ້ົາກັບການຜນັຜວນຂອງສະພາບອາກາດທີເ່ພີ່ມທະວີສູງຂ້ືນເລ່ືອຍໆ.  

 
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Winarto  et. al., 2018. 
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  ກ�ລະນີສຶກສາ: ວິທີທີ ່‘Katalysis’ ໄດ�ຊ�ວຍນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນຊາວນາ ໃນເທືອກເຂົາແອນດີ ເພື່ອ
ຫ�ດຜ�ອນການປ�ຽນ ແປງສະພາບອາກາດໄດ�ແນວໃດ 
ຂຽນໂດຍ S.G. Sherwood 

ໃນຕົ້ນປີ 2005/06, ຊາວກະສິກອນທີ່ດ�າລົງຊີວິດຢູ�ໃນສອງເຂດພື້ນທີ່ພູດອຍສູງຊັນ ແລະ ເຄ່ີງພູດອຍສູງຊັນທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສູງຂອງປະເທດ ໂບລິເວຍ ແລະ 

ປະເທດເອວກ�ດ� ໄດ�ເຂ້ົາຮວມໃນ ‘Katalysis’ -- ແນວທາງການດ�າເນີນການຮຽນຮູ�ທີ່ເນ້ັນໃສ�ຜູ�ນ�າໃຊ�ເປັນຈຸດໃຈກາງ, ການຟື້ນຕົວກັບສູ�ສະພາບເດີມເປັນ

ພື້ນຖານ ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກ FFS ມີວັດຕະນາກ�າອັນໃໝ�ເພື່ອແກ�ໄຂການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ການຕ�່ຍອດຈາກ

ປະສົບການເບ້ືອງຕົ້ນຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ (FFS), ການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຮຽນຈົບທີ່ດີເດ່ັນຢູ�ໃນແຕ�ລະ

ສະຖານທີ່ໄດ�ມາຮ�ວມຕົວກັນເປັັນທີມງານໜ່ືງເພື່ອກ�ານົດວິທີການຮັບມືກັບຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງການປູກຝັງ ແລະ ລ�ຽງສັດໃນວ�າງບ�່ດົນຜ�ານມາ. 

ວິທີການຂອງ Katalysis ເລ່ີມຕົ້ນດ�ວຍການລົງໄປຢ�ຽມຢາມເພື່ອສ�າພັດກັບສະພາບການຕົວຈີງ, ໃນກ�ລະນີນ້ີແມ�ນເພື່ອໄປເຫັນ ແລະ ຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບປະສົບ 

ການອັນໃໝ�ໃນການບ�ລິຫານຄຸ�ມຄອງດິນ ແລະ ນ�້າ. ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດວຽກຮ�ວມກັບຊ�ຽວຊານດ�ານວິຊາການເພື່ອກ�ານົດຊ�ອງຫວ�າງຂອງຄວາມຮູ� ແລະ ເສີມສ�າງ

ທັກສະຄວາມສາມາດທາງດ�ານວິຊາການໂດຍຜ�ານການຮຽນຮູ�ຈາກການທົດລອງແບບເປີດ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມແຕ�ລະຄົນແລກປ�ຽນ “ແຜນກ�ານົດທິດ

ທາງກ�ຽວກັບຄວາມຝັນ” ຂອງຕົນເອງສ�າລັບຟາມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ສຸດທ�າຍ, ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບຂ�້ສະເໜີ ແລະ ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ�

ແຕ�ລະແຜນການບັນລຸຜົນເປັນຈິງ – ເປັນແຕ�ລະຟາມ, ເປັນແຕ�ລະບ�ານໃກ�ຄຽງໄປ. 

ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ, ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ Katalysis ສ�າງຕັ້ງສະຖານີພະຍາກອນອາກາດແບບງ�າຍດາຍ, ເກັບກ�າຂ�້ມູນປະລິມານນ�້າຝົນຈາກລັງຄາເຮືອນ ແລະ ພື້ນທີ່
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ສືກສາການໄຫຼຂອງຫ�ວຍນ�້າເພືຶ່່ອເປັນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ການຄ້ົນຄ�ວາປຶກສາຫາລື ແລະ ການໂຕ�ວາທີຕາມພາຍຫຼັງ. ເຂົາເຈ້ົາສ�າງແຜນທີ່ສາມມິ
ຕິເພື່ອກ�ານົດຈຸດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສູງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ອ�ອນແອ. ຫຼັງຈາກການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນກ�ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຮ�ວມກັບ 
ຊ�ຽວຊານພະຍາກອນອາກາດ, ກຸ�ມເບ້ືອງຕົ້ນທີ່ຢູ�ໃນເຂດເທືອກເຂົາ ແອນດີ ທີ່ຫ�າງໄກຊອກຫຼີກຂອງປະເທດໂບລີເວຍ ແລະ ປະເທດເອວກ�ດ�ໄດ�ສະຫ�ບວ�າ 
ຍ�ອນສະພາບອາກາດມີການປ�ຽນແປງ ປະລິມານນ�້າຝົນໃນແຕ�ລະປີແມ�ນຍັງຄົງບ�່ປ�ຽນແປງ ແຕ�ວ�າມາຮອດປະຈຸບັນເກີດມີພະຍຸລົມແຮງໜ�ອຍລົງ ແລະ ຮຸນ
ແຮງຫຼາຍຂ້ືນ, ຕິດຕາມມາດ�ວຍໄພແຫ�ງແລ�ງທີ່ຍາວນານ, ແມ�ນກະທັງຢູ�ໃນຊ�ວງລະດູຝົນກ�ຕາມ -- ບາງສ່ິງບາງຢ�າງທີ່ພວກເຂົາບ�່ເຄີຍໄດ�ປະເຊີນພົບພ�້ກ�ອນໜ�າ

ນ້ີຈັກເທື່ອ. ໃນໄລຍະຜ�ານມາ, ອາກາດແມ�ນມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດ�ຫຼາຍກວ�າ. ຊາວກະສິກອນໄດ�ກ�ານົດການອານຸລັກດິນ, ການນ�າໃຊ� 
ແລະ ການແຈກຢາຍນ�້າເປັນໂອກາດທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດທີ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຮັບມືກັບການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ�າ
ອາກາດ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາອອກໄປເພື່ອທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາທາງເລ່ືອກຕ�າງໆ. 

ຢູ�ໃນແຕ�ລະສະຖານທີ່, ກຸ�ມນັກນາວັດຕະກ�າທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນໄດ�ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເພື່ອອອກແບບ ແລະ ສ�າງມາດຕະການອານຸລັກດິນ ແລະ ອ�າງຮັບນ�້າ 

ແລະ ລະບົບການແຈກຢາຍ. ຊ້ີນ�າດ�ວຍຄວາມໝ້ັນ, ຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ແລະ ຄວາມປະດິດສ�າງຂອງຕົນເອງ ພ�ອມທັງມິດຕະພາບທີ່ພວກເຂົາມີໃຫ�ກັນຕະ 

ຫຼອດໄລຍະການເຮັດວຽກໜັກທີ່ຍາວນານ, ດ�ວຍເຫດນ້ັນ, ບາງກຸ�ມໄດ�ປະຕິບັດວຽກທີ່ຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ�ອນ ແລະ ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍກວ�າ. 

ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຢູ�ໃນພາກເໜືອຂອງ Potosi, Bolivia ໄດ�ຈັດຕັ້ງລະບົບການແລກປ�ຽນແນວພັນ ພ�ອມທັງຈັດຕັ້ງການທົດລອງໃນໄລຍະຍາວກ�ຽວ

ກັບການປູກພືດດ�ວຍການຄຸມດິນ ແລະ ການໃສ�ຝຸ�ນຄອກເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ. ສ່ີກຸ�ມຈາກພູເຂົາໄຟ Ilaló ຢູ�ເມືອງ Pichincha, Ecuador ໄດ�ນ�າສະ 

ເໜີ ແລະ ເລ່ີມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄລຍະຍາວເພື່ອຟື້ນຟູເອົາຫ�ວຍນ�້າ ແລະ ແມ�ນ�້າຂະໜາດນ�ອຍທີ່ໄກ�ຈະສູນຫາຍໄປ. 

ດ�ວຍການພາບກ�ຽວກັບການຮຽນຮູ�ຂອງກຸ�ມ, ການທົດລອງທີ່ຊາວກະສິກອນເປັນຜູ�ນ�າພາເອງ ແລະ ການດ�າເນີນງານຮ�ວມກັນ, Katalysis ເຮັດໃຫ�ຊຸມຊົນ 

ສາມາດທົດລອງເບ່ິງທາງເລ່ືອກຕ�າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດກະສິກ�າຂອງຕົນ ພ�ອມທັງກ�ານົດເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສູງໄດ�ອີກດ�ວຍ. 
ມັນຍັງຊ�ວຍສ�າງສາຍພົວພັນທີ່ຈ�າເປັນສ�າລັບປະຊາຊົນທີ່ຕ�ອງການຢາກສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເພື່ອແກ�ໄຂຄວາມຢ�ານກົວ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ 
ພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປ. 

ລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບ Katalysis ແມ�ນສາມາດເຂ້ົາໄປເບ່ິງໄດ�ໃນທີ່ນ້ີ: https://core.ac.uk/download/pdf/29246831.pdf 

 
ພາບທີ C-7: ນັກສຶກສາທ່ີຮຽນຈົບຈາກ FFS ແກ�ໄຂບັນຫາການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດດ�ວຍຢຸດທະວິທີຂອງ Katalysis. (ຖ�າຍພາບໂດຍ S.G. Sherwood) 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/29246831.pdf
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ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 3: 

ປະໂຫຍດຈາກຕ້ົນໄມ�ທ່ີຢູ�ນອກປ�າ1

2 

ຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກເຂດປ�າ (TOF) ແມ�ນຕ້ົນໄມ� ແລະ ຟຸ�ມໄມ�ທີ່ເກີດຂ້ືນໃນພ້ືນທີ່ດິນທີ່ບ�່ໄດ�ກ�ານົດເປັນປ�າໄມ� ຫຼື ພ້ືນທີ່ດິນ

ປ�າໄມ� ອ່ືນໆ. ເພາະສະນ້ັນ, ຕ້ົນໄມ�ທັງໝົດທີ່ພົບເຫັນຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ ໃນຕົວເມືອງ ຈ່ືງຖືກພິຈາລະນາວ�າ

ເປັນຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າ (TOF).  

ລະບົບທີ່ປະສົມປະສານດ�ວຍຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າ (TOF), ການປູກພືດ ແລະ/ສັດລ�ຽງ ຍັງຖືກເອ້ີນທົ່ວໄປວ�າເປັນລະບົບ

ກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�. ຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າອາດຈະຢູ�ໃນຮູບແບບຂອງຟຸ�ມໄມ�ນ�ອຍ ຫຼື ບັງລົມທີີ່ເກີດຂ້ືນໃນພ້ືນທີ່ດິນກະສິກ�າ ແລະ 

ຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າອາດລວມເຖີງສາຍພັນຕ�າງໆເຊ່ັນ: ໄມ�ໄຜ� ແລະ ຕ້ົນປາມຊ່ືງໃນທາງເຕັກນິກແລ�ວບ�່ແມ�ນຕ້ົນໄມ�. 

ໃນທົ່ວໂລກ, ຕ້ົນໄມ�ຢູ�ໃນ ແລະ ຢູ�ບ�ລິເວນອ�ອມແອ�ມພ້ືນທີ່ດິນກະສິກ�າແມ�ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ 

ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ສ�າຄັນ, ສະໜອງຜົນຜະລິດ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີຈ່�າເປັນຕ�່ການດ�າລົງຊີວິດ 

ແລະ ການ ຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ. ໃນພ້ືນທີ່ດິນທ�າການຜະລິດເຂ້ົາຢູ�ໃນເຂດອາຊີ, 
ຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າມີຄວາມສ�າຄັນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການໄຫວຼຽນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ສ�າ
ຄັນສ�າລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກ�າຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ (ເຊ່ັນ: ອາຫານ, ຢາ, ອາຫານສັດ

, ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ການບ�ລິ ການດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ (ເຊ່ັນ: ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ�າ, ການຄວບຄຸມລະດັບນ�າ, ການ

ອະນຸລັກດິນ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ, ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການກັກເກບັ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ທາດກາກບອນ ແລະ ອ່ືນໆ). 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  
ສ�າງຄວາມຄຸ�ນເຄີຍໃຫ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຮູ�ຈັກກັບລະບົບນະເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ�າງຍ່ິງແມ�ນການໃຫ�ບ�ລິການ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕ້ົນໄມ�ທີຢູ່�ນອກປ�າໃນລະບົບການເຮັດຟາມ (ທີ່ເນ້ັນໃສ�ການປູກເຂ້ົາເປັນພ້ືນຖານ)  
 

 
2 ດັດປັບຈາກ: FAO. 2015. Trees Outside Forests Module for RRI Phase II Training Manual. Regional Rice Initiative. 
Bangkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
 
 

ການຮູ�ຈັກວິທີຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງມື ແລະ ວັດແທກປະລິມານນ�້າຝົນ ແລະ 

ອຸນ ຫະພູມຢ�າງຖືກຕ�ອງເທົ່ານ້ັນແມ�ນຍັງບ�່ພຽງພ�! ການເຮັດໃຫ�ຂ�້
ມູນອຸຕຸ ນິຍົມວິທະຍາກະສິກ�າກ�ຽວຂ�ອງກັບການດ�າລົງຊີວິດ
ຂອງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາສາມາດປັບກິດຈະ
ກ�າການເຮັດຟາມຂອງຕົນໃຫ�ເຂ້ົາກັບສະພາບການຜັນຜວນຂອງ
ອາກາດທ່ີເພ່ີມທະວີສູງຂ້ືນເລ່ືອຍໆນ້ັນ ແມ�ນເລ່ືອງທ່ີສ�າຄັນ!  
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ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເລ່ືອກເນ້ືອທີ່ນາຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນລະບົບນິເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�ໄດ� (ທີ່ເນ້ັນໃສ�ການປູກເຂ້ົາເປັນ

ພ້ືນຖານ), ເຈ້ັຍ, ບິກເຟີດ, ປ້ືມບັນທຶກ ແລະ ບິກຂຽນ. 

 

ໄລຍະເວລາ:  

ຕະຫຼອດເວລາໃນຊ�ວງລະດູການຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ. 

 

ເວລາ: ໃຊ�ເວລາໜ່ືງຊ່ົວໂມງສ�າລັບການຢ�າງລົງພ້ືນທີ່, ການສັງເກດການ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຮ�ວມກບັຊາວກະສິກອນຢູ�ໃນ

ພ້ືນທີ;່ 2 ຊ່ົວໂມງເພ່ືອປະມວນຜົນຂ�້ມູນທີ່ເກັບມາໄດ� ແລະ ນ�າສະເໜີຜົນໄດ�ຮັບຕ�່ກຸ�ມໃຫຍ�ສ�າລັບການສົນທະນາ ແລະ ການ

ປະກອບຄ�າຄິດເຫັນ, ທີ່ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງຢູ�ໃນພາກສະໜາມ.  

 

ຂ້ັນຕອນ:  

• ແບ�ງກຸ�ມສົນທະນາເປັນກຸ�ມນ�ອຍ, ໂດຍໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມນ�ອຍລົງຢ�ຽມຢາມພ້ືນທີ່ຊາວກະສິກອນທີ່ເລຶືອກໄວ�. ຖ�າເປັນ

ໄປໄດ� ຄວນເລືອກເອົານາ (ເຂ້ົາ) ປະເພດຕ�າງໆ (ເຊ່ັນ: ພ້ືນທີ່ນາໃນທົ່ງພຽງ/ເນີນສູງ/ເຂດພູດອນ ທັງນານ�້າຝົນ 

ແລະ ນາຊົນລະ ປະທານ). 

• ໃນແຕ�ລະສະຖານທີ,່ ໃຫ�ຢ�າງສ�າຫຼວດເບ່ິງພ້ືນທີ່, ສັງເກດການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊາວກະສິກອນເພ່ືອກ�ານົດ
ປະເພດຂອງຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າຊະນິດໃດທີ່ມີຢູ�ໃນລະບົບກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ແລະ ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ການບ�ລິການ
ທາງດ�ານສ່ິງ ແວດລ�ອມຫຍັງແດ�ທີ່ໄດ�ຮັບປະໂຫຍດຈາກຕ້ົນໄມ�ດ່ັງກ�າວ (ໄມ�ໄຜ� ແລະ ຕ້ົນປາມ) ແລະ ຟຸ�ມໄມ�. 

• ກັບຄືນໄປຫາພ້ືນທີ່ສົນທະນາກັນເພ່ືອວິເຄາະຂ�້ມູນທີ່ເກັບມາໄດ�ຈາກພ້ືນທີ່ນາ. ໃຫ�ບັນທກຶເອົາຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການບ�ລິການທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມຂອງຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າໂດຍນ�າໃຊ�ຮູບແບບຕ�່ໄປນ້ີ (ໃຫ�ເບ່ິງພາບດ�ານລຸ�ມ):  

TOF (ຕ້ົນໄມ� ຫຼື ຟ� ຸມໄມ�0) ຜະລິດຕະພັນຕ�າງໆ ການບ�ລິການທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມ 

 

 

ພາບທີ C-8: ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ�ລິການທາງດ�ານສ່ິງແວດລ�ອມຂອງ

ຕ້ົນໄມ�ຢູ�ນອກເຂດປ�າໄມ�ຢູ�ໃນຟາມຂອງ ນາງ Marife Heyrana ຢູ� 

Agusan del Norte, ປະເທດຟີລິປິນ (ຖ�າຍພາບໂດຍ C.K. Lai) 

 

• ໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມນ�າສະເໜີ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບບົດບາດ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ການ
ບ�ລິການທີ່ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຕ້ົນໄມ�ນອກເຂດປ�າໄມ�ຢູ�
ໃນລະບົບນະເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການ
ປະກອບສ�ວນຕ�່ພ້ືນທີ່ປູກເຂ້ົາປະເພດຕ�າງໆ. 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ຕ້ົນໄມ�ຊະນິດໃດທີ່ຢູ�ນອກເຂດປ�າໄມ� (ຕ້ົນໄມ�, ບ�່ແມ�ນຕ້ົນໄມ�ຢືນຕ້ົນເຊ່ັນ: ໄມ�ໄພ� ແລະ ຕ້ົນປາມ ແລະ ຟຸ�ມໄມ�) 

ທີ່ມີຢູ�ໃນລະບົບນິເວດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�? 

• ເຫັນຢູ�ໃສ�ໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາ?  

• ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ການບ�ລິການອັນໃດແດ�ທີ່ໄດ�ຮັບຈາກຕ້ົນໄມ�ຢູ�ນອກເຂດປ�າໄມ�? 

• ພວກມັນມີສ�ວນຕ�່ການປ�ຽນແປງຄືແນວໃດຕ�່ແຕ�ລະປະເພດຂອງລະບົບການປູກ (ເຂ້ົາ) ຢູ�ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຂົາ

ພົບເຫັນ? 
 
 
ນອກຈາກນ້ັນ ທ�ານຍັງສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຊາວນາກ�ຽວກັບ
ການໄດ�ຢ�າງເສຍຢ�າງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຕ້ົນໄມ�ທີ່ຢູ�ນອກປ�າຢູ�ໃນ
ລະບົບກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ເຊ່ັນ: ການສ່ັງນ�້າໜັກເບ່ິງຜົນສະທ�ອນ
ດ�ານບວກຂອງຕ້ົນໄມ�ຕ�່ການຜະລິດເຂ້ົາທີ່ຍືນຍົງ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: 

ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນກ�າບັງລົມ/ຄວາມຮ�ອນ); ປັບ ປຸງການສະໜ

ອງນ�້າ; ໃຫ�ຝຸ�ນທ�າມະຊາດສີຂຽວ ແລະ ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ

ຂອງດິນ; ຮັບໃຊ�ເປັນທີ່ຢູ�ອາໃສໃຫ�ສັດປ�າທ�າມະຊາດ (ເຊ່ັນ: 

ນົກ ແລະ ແມງໄມ�ປະສົມເກສອນ) ແລະ ຜົນສະທ�ອນດ�ານ

ລົບ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ເປັນບ�ອນສຸກສຸມສັດຕູພືດແມງໄມ� ຫຼ ືນົກ 

ທີ່ທ�າລາຍພືດ; ສ�າງຮົມເງ�າຫຼາຍເກນີໄປໂພດຕ�່ຕ້ົນເຂ້ົາ; ການ

ຍາດແຍ�ງນ�້າຮ�ວມກັບຕ້ົນເຂ້ົາ). 

 
 
 

  

ພາບ C-9: ແຜນວາດຟາມຂອງ ນາງ ມາເຣຍ ອາເດວຟາ ຮີບຢູ�ເມືອງ 

Agusan del Norte, ປະເທດຟີລິປິນ. (ຖ�າຍພາບໂດຍ C.K. Lai) 

ຕົ້ນໄມ�ທ່ີຢູ�ນອກປ�າແມ�ນຊັບພະຍາກອນທ່ີສ�າຄັນທ່ີເອ້ືອຍອ�າ
ນວຍຕ�ສະພາບພູມມີອາກາດຂອງໜອງປາ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດທີ 

2) ແລະ ເປັນຮ່ົມເງ�າໃຫ�ສັດລ�ຽງ (ເບ່ິງຫົວຂ�້ພິເສດທີ 1) ເພ່ືອ
ຫ�ດຜ�ອນຄວາມຄຽດຈາກຄວາມຮ�ອນ. 
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ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 4:  

ຜົນກະທົບຂອງໄພຄຸກຂາມຈາກສະພາບອາກາດທ່ີຮຸນແຮງ 
 
ຄວາມແຕກຕ�າງໃນການປະເຊີນກບັໄພຄຸກຂາມຈາກສະພາບອາກາດທີ່ເກີດຂ້ືນຈາກລະບົບການຜະລິດທີ່ແຕກຕ�າງກັນຖກື
ເຊ່ືອມໂຍງກັບສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາວ�າ - ພົບເຫັນຊະນິດພັນຕ�າງເມື່ອໃດ ແລະ ຢູ�ໃສ�ໃນລະຫວ�າງເຫດການ. ຖ�າທ�ານ

ປະສົບກັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃດໜ່ຶງ (ຄວາມແຫ�ງແລ�ງເປັນເວລາໜ່ຶງອາທິດ ຫຼື ຍາວນານກວ�ານ້ັນ, ຄືນ

ຄວາມຮ�ອນທີ່ມີອຸນ ຫະພູມສູງ, ຝົນຕົກໜັກ ຫຼື ໄພນ�້າຖ�ວມ) ໃນລະຫວ�າງດ�າເນີນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວ

ກະສິກອນ, ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ເຫດການນ້ີເປັນໂອກາດເພ່ືອສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຄວາມອ�ອນ
ໄຫວຂອງລະບົບ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມຂອງການຜະລິດ. ຢ�າງສ�າຫຼວດເປັນຮູບຕັດຂວາງໃນພ້ືນທີ່ດຽວກັນທີ່ໄດ�ພົບເຫັນ
ໃນຊ�ວງບົດຝຶກຫັດທ ີ1 (ການສ�າງແຜນທີກ�ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ) ເພ່ືອເບ່ີິງວ�າຊະນິດພັນຕ�າງໆຢູ�ໃນ

ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານ້ີມີການຮັບມືຄືແນວໃດ.  

 

ຈົດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງລະບົບການເຮັດຟາມຕ�່ເຫດ ການສະພາບ
ອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ ອີງຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ຊ�ວງໄລຍະເວລາ, ກ�າ ່ລັງປູກພືດຫຍັງ ແລະ ມີວິທີການບ�ລິຫານຈັດການແບບທີ່
ຖືກນ�າໃຊ�  
 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ້ັຍ, ບິກເຟີດ, ປ້ືມບັນທກຶ ແລະ ບິກຂຽນ. 

 

ຊ�ວງໄລຍະເວລາ:  

ຕົວແປ; ເມື່ອໃດກ�ຕາມທີ່ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງເກີດຂ້ືນ. ບ�່ຄືກັນກັບກິດຈະກ�າອ່ືນໆຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວ

ກະສິກອນ (FFS), ການນ�າພາໃນການຢ�າງສ�າຫຼວດເບ່ິງພ້ືນທີ່ບ�່ແມ�ນບາງສ່ີງທີ່ສາມາດຖກືວາງແຜນການໄວ�ລ�ວງໜ�າໄດ�ສະເ

ໜີໄປ. ທ�ານຈະຕ�ອງມີຄວາມຢືດຢຸ�ນ ແລະ ໃຫ�ຊາວກະສິກອນເຝ້ົາລະຫວັງເບ່ິງຮູບແບບຂອງສະພາບອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນ

ຕະຫຼອດຊ�ວງໄລຍະດ�າເນີນໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ (FFS). 

 

ເວລາ:  

ໃຊ�ເວລາເຄ່ືງຊ່ົວໂມງ ຫຼື ໜ່ຶງຊ່ົວໂມງເພ່ືອວາງແຜນກ�ານົດເສ້ັນທາງເດີນສ�າຫຼວດຜ�ານພ້ືນທີ່; 2-3 ຊ່ົວໂມງທີ່ຈະຢ�າງສ�າຫຼວດ

ພ້ືນທີ່ແລ�ວ, ຂ້ືນຢູ�ກັບຈ�ານວນ ແລະ ຈຸດທີ່ຕ້ັງຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຈະຖືກລົງໄປສ�າຫຼວດ. 

 

ຂ້ັນຕອນ:  

• ແຜນທີ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ກະກຽມໄວ�ຢູ�ໃນບົດຝຶກຫັດທ ີ1, ສະແດງໃຫ�ເຫັນຈຸດທີ່ຕ້ັງຂອງປະເພດສະຖານທີ່ພາກ

ສະ ໜາມຕ�າງໆ, ທີ່ສາມາດຖກືນ�າໃຊ�ເພ່ືອວາງແຜນເສ້ັນທາງເດີນສ�າຫຼວດຜ�ານເຂດພ້ືນທີ່ຕ�າງໆທີ່ມີການປູກພືດ.    

• ສ່ີງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນເສ້ັນທາງການສ�າຫຼວດລວມມີດ່ັງນ້ີ ແຕ�ບ�່ໄດ�ຈ�າກັດສະເພາະແຕ�ເທົ່ານ້ີ ເຊ່ັນ:  
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o ຄວາມແຕກຕ�າງຂອງປະເພດດິນ (ລະຫວ�າງດິນທີມ່ີຄວາມຊ້ືນ ແລະ ດິນທີມ່ີຊາຍຫຼາຍກວ�າ ແລະ ມກີານໄຫຼ

ອອກຂອງນ�້າຢ�າງອິດສະລະ); 

o ພ້ືນທີ່ທ�າການຜະລິດຢູ�ທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ; ເປີດພູ ແລະ ດິນຮາບພຽງ; 

o ປ�າໄມ�, ໜອງປາ, ພ້ືນທີ່ລ�ຽງສັດ; 
o ພ້ືນທີ່ຢູ�ໃກ�ຊຸມຊົນທີ່ອາດຈະມີການບ�ລິຫານຈັດການ ຕ�າງຈາກພ້ືນທີ່ຟຸ�ມຫຍ�າທີ່ຢູ�ຫ�າງໄກອອກໄປຕ່ືມ.  

• ຢູ�ໃນແຕ�ລະສະຖານທີ່, ໃຫ�ຢຸດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ ໂດຍມີການຈົດບັນທຶກໄວ�ໃຫ�ດີເພ່ືອທີ່ຈະຮູ�

ໄດ�ວ�າ:  
o ຈຸດທີ່ຕ້ັງ ແລະ ຕ�າແໜ�ງຂອງພ້ືນທີ່ນ້ັນອາດຈະ ຫຼື ອາດຈະບ�່ເຮັດໃຫ�ມີຄວາມສ�ຽງຂອງລະບົບການຜະລິດ

ຢູ�ທີ່ນ້ັນຄືແນວໃດ;  

o ມີວິທີການປະຕິບັດໃນການບ�ລິຫານຈັດການຄືແນວໃດ (ເຊ່ັນ: ການຜະລິດແບບຮອບດ�ານ; ລະບົບການ

ປູກພືດປະສົມປະສານກັບການລ�ຽງປາ; ການປູກພືດເຊີງດ�ຽວ ແລະ ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ; 

ການນ�າໃຊ�ຝຸ�ນບ່ົມ ຫຼ ືສ່ີງເສດເຫຼືອຈາກພືດ; ການມີຕ້ົນໄມ�; ການກັກເກັບນ�້າເຊ່ັນ: ກ�ຫຍ�າ, ຟຸ�ມຫຍ�າ, 

ແນວກ�ອນຫີນ, ຂຸມ2

3, ແລະ ອ່ືນໆ.) ທີ່ຖກືນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ນ້ັນອາດຈະ ຫຼື ອາດຈະບ�ມ່ີສ�ວນເຮັດໃຫ�ມີ

ຜົນສະທ�ອນທີ່ຮຸນແຮງຂອງສະພາບອາກາດຄືແນວໃດ;  
o ການພັດທະນາ/ວົງຈອນການຜະລິດຢູ�ໃນຊ�ວງໄລຍະໃດທີ່ມີລະບົບນ້ັນຢູ�ນ�າ ແລະ ລະບົບການເຮັດຟາມ 

ແລະ ຊະນິດພັນມີຄວາມອ�ອນໄຫວຄືແນວໃດຕ�່ກັບຜົນສະທ�ອນຂອງສະພາບເຫດການຂອງອາກາດ; 
o ຕົກລົງຮ�ວມກັບຊາວກະສິກອນເບ່ິງວ�າມັນເປັນສ່ີງສ�າຄັນຫຼືບ�ທີ່ຈະລົງໄປເບ່ິງພ້ືນທີ່ອີກເທື່ອໜ່ືງເພ່ືອ

ສັງເກດເບ່ິງຜົນກະທົບຂອງເຫດການທີ່ຮຸນແຮງຕາມພາຍຫຼັງຢູ�ໃນລະດູການ. ເມື່ອໃດທີ່ຄວນກັບຄືນລົງ
ໄປເບ່ິງສະຖານທີີ່ອີກຄ້ັງ? 

• ການໄປຢ�ຽມຊົມສະຖານທີ່ຕ�າງໆ ແລະ ເຮັດການສັງເກດການດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຢູ�ໃນແຕ�ລະສະຖານທີ,່ 
ທ�ານສາ ມາດນ�າໃຊ�ເຫດການທີ່ເກີດຂ້ືນຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງເປັນການທົດທາງທອງທ�າມະຊາດເພ່ືອ
ສັງເກດເບ່ິງວ�າທີ່ຕ້ັງຂອງພ້ືນທີ່ເປັນແນວໃດ, ມີການນ�າໃຊ�ວິທກີານບ�ລິຫານຈັດການແນວໃດ ແລະ ຄວາມອ�ອນ

ໄຫວຂອງພືດຊະນິດຕ�າງໆເພ່ີມເຂ້ົານ�າເພ່ືອກ�ານົດຜົນກະທົບຈາກຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ. ໂດຍສະເພາະ 
ຖ�າເຫດການດ່ັງກ�າວຮຸນແຮງ ຫຼື ຖ�າມັນຫາກເກີດຂ້ືນໃນຊ�ວງເວລາຂອງການຜະລິດ ທີ່ຊະນິດພັນພືດມີຄວາມອ�ອນ
ໄຫວຕ�່ສະພາບອາກາດໂດຍສະເພາະ (ເບ່ິງຜົນໄດ�ຮັບຂອງບົດຝຶກຫັດທ ີ2), ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະເດີນສ�າ
ຫຼວດພ້ືນທີ່ລ້ືມຄືນພາຍຫຼັງອີກເທືອ່ໜ່ືງ ຫຼື ໃກ�ຈະຮອດເວລາເກັບກ�ຽວເພ່ືອເບ່ິງຜົນສະທ�ອນຕ�່ຜົນໄດ�ຮັບຂອງຜົນ
ຜະລິດ. ປຽບທຽບຂ�້ສັງເກດການຂອງທ�ານໃນໄລ ຍະຕ�່ມາ ກັບຂ�້ມນູການບັນທຶກທີ່ໄດ�ດ�າເນີນການໃນຊ�ວງໄລຍະ
ການຢ�າງສ�າຫຼວດເບ້ືອງ ແລ�ວປຶກສາຫາລືກັນຄືນອີກເທື່ອໜ່ືງວ�າ ຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຄວາມອ�ອນໄຫວທີ່ໄດ�ສັງເກດ
ເຫັນໃນສະຖານທີ່ຕ�າງໆ ພາໃຫ�ເກີດມີຄວາມສ�ຽງຈາກຄວາມກົດດັນອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍລວມຢູ�ໃນ
ລະບົບການເຮັດຟາມໄດ�ຄືແນວໃດ.   

 

 

 

 

 
3 A zaï hole is a pit dug in the soil before the season to catch water and materials for composting. Traditionally used in the 
western Sahel (Burkina Faso, Niger, Mali), the technique restores degraded drylands and increases soil fertility. 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ຊຸມຊົນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການທີ່ຮຸນແຮງອັນໃດ?  

• ໃນສະຖານທີ່ໃດທີ່ລະບົບການຜະລິດມີຄວາມສ�ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດ? ດ�ວຍເຫດ

ໃດ? 

• ລະບົບ/ຊະນິດພັນໃດທີ່ປະກົດວ�າມີຄວາມອ�ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດຕ�່ສະພາບອາກາດທີ່ເກີດຂ້ືນ? ໂດຍລວມເປັນ

ແນວໃດ? ຢູ�ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະເປັນແນວໃດ? ອັນໃດແມ�ນຜົນສະທ�ອນ/ຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ຊະນິດພັນ/

ສ່ິງແວດລ�ອມ?  
• ຊາວກະສິກຶນສາມາດປ�ຽນແປງຫຍັງໄດ�ແດ�ຢູ�ໃນແຕ�ລະບ�ອນທີ່ໄດ�ລົງໄປເບ່ິງເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນ ຫຼື ກ�າຈັດຄວາມສ�ຽງຕ�່

ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດ? ມຄີວາມອ�ອນໄຫວຕ�່ໄພຂ່ົມຄູ�? ຊາວກະສິກອນຕ�ອງທກັສະ, ຂ�້ມູນ ແລະ 

ອຸປະກອນອັນໃດເພ່ີມຕ່ືມອີກເພ່ືອປ�ຽນແປງສ່ີງທີ່ສະເໜີມານ້ັນໄດ�? ການປ�ຽນແປງເຫຼົ່ານ້ີຈະເພ່ີມຂ້ືນ ຫຼື ຫ�ດລົງ, ມີ

ຄວາມສ�ຽງ ຫຼື ຄວາມອ�ອນໄຫວຕ�ໄພຂ່ົມຄູ�ຈາກສະພາບອາກາດຮູບແບບອ່ືນບ�? 

 

ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 5:  

ຄວາມຮູ�ແບບດ່ັງເດີມກ�ຽວກັບການພະຍາກອນສະພາບດິນຟ�າອາກາດ  
 
ມີຫຼກັຖານອ�າງອີງທີ່່ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າສະພາບອາກາດໄດ�ເກີດມກີານປ�ຽນແປງມາເປັນເວລາອັນຍາວນານແລ�ວ ຍ�ອນ
ຂະບວນການທາງທ�າມະຊາດ. ແຕ�ເຖີງຢ�າງໃດກ�ຕາມ, ຂະບວນການດ່ັງກ�າວພັດທະນາຕົວໃຫ�ໄວຂ້ືນ ແລະ ຜົນກະທົບກ�ມີ

ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂ້ືນກວ�າເກົ່າໃນຊຸມປີບ�່ດົນຜ�ານມານ້ີ ອັນເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກ�າຂອງມະນຸດ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເປັນເວລາ
ທີ່ດົນນານແລ�ວທີ່ຊຸມຊົນໃນືທ�ອງຖິ່ນໄດ�ເອ່ືອຍອີງໃສ� ແລະ ຍົງຄົງສືບຕ�່ອີງໃສ�ລະບົບຄວາມຮູ�ແບບພ້ືນບ�ານຂອງຕົນເພ່ືອ
ສັງເກດການເບ່ິງສ່ີງທີ່ກ�າລັງຈະເກດີຂ້ືນສ່ີງແວດລ�ອມ ແລະ ຮັບມືກັບໄພຂ່ົມຄູ� ແລະ ໄພພິບັດທາງທ�າມະຊາດ. ການນ�າໃຊ�
ຄວາມຮູ�ພ້ືນບ�ານກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດໄດ�ສືບທອດກັນມາຈາກລຸ�ນສູ�ລູ�ນ ຊ່ືງເປັນເລ່ືອງທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍທີ່ຊຸມ
ຊົນສາມາດຮຽນຮູ�ວິທີຫ�ດຜ�ອນ ແລ ຈັດການກັບຄວາມສ�ຽງ ແລະ ໄພພິບັດທາງທ�າມະຊາດ. ຄວາມຮູ�ພ້ືນບ�ານກ�ຽວກັບການ
ປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດຍັງສືບຕ�່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສ�າຄັນຢ�າງໜ່ືງ ໂດຍສະເພາະແມ�ນຢູ�ໃນຫຼາຍໆພາກສ�ວນຂອງໂລກ 
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊຸມຊົນທີເ່ຮັດຟາມຍັງມີຄວາມຮູ�ໜ�ອຍຫາຼຍ ເຖີງແມ�ນວ�າຈະເຂ້ົາເຖີງຂ�ມູ້ນຂ�າວສານກ�ຽວກັບສະພາບ
ອາກາດຈາກສະຖານີພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄ�ວາໃນທ�ອງຖິ່ນກ�ຕາມ. ຍ່ິງໄປກວ�ານ້ັນ, ສະຖານີພະຍາກອນ
ອາກາດຍັງມັກຈະມີໜ�ອຍ ແລະ ຢູ�ຫ�າງໄກຈາກຊຸມຊົນ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ�ການພະຍາກອນ ອາກາດມີຂ�້ມູນພຽງເລັກນ�ອຍທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງກັບເຂດພ້ືນທີ່ສະເພາະທີ່ເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນ.   

 
ປະສົບປະສານ ແລະ ຄວາມຮູ�ແບບພ້ືນບ�ານຈາກລຸ�ນສູ�ລຸ�ນແມ�ນເຄ່ືອງມອັືນສ�າຄັນ ແລະ ເມື່ອນ�າມາປະສົມປະສານເຂ້ົາກັບວິທີ
ການທາງວິທະຍາສາດ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຄ່ືອງມຫືຼາຍຢ�າງສາມາດມີສ�ວນສ�າຄັນໃນການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຈາກຄວາມ
ສ�ຽງ ແລະ ສ່ີງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ�າງໆຈາກການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ ພ�ອມທັງມີສ�ວນເຮັດໃຫ�ເກີດມກີານຜະລິດທີ່ຍືນ
ຍົງໄດ�.  
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ຈຸດປະປສົງການຮຽນຮູ�:  
ປຶກສາຫາລືກັນກ�ຽວກັບຕົວຢ�າງຂອງວິທີການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແບບພ້ືນບ�ານ ແລະ ຮຽນຮູ�ເພ່ີມຕ່ືມກ�ຽວກັບວ�າການ
ພະຍາກອນອາກາດແບບພ້ືນບ�ານ ແລະ ທາງວິທະຍາສາດຈະສາມາດປະສານສົມທົບເຂ້ົາກັນໄດ�ແນວໃດ ແລະ ຈະນ�າໃຊ�
ປະໂຫຍດຈາກການລວມລະບົບນ້ີເຂ້ົາກັນໄດ�ຢ�າງໃດ    
 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ເຈ້ັຍ, ບິກເຟີດ, ປ້ືມບັນທກຶ ແລະ ບິກຂຽນ. 
ຢ�າງໜ�ອຍສຸດແມ�ນສອງອາທິດກ�ອນວັນທີທີ່ຈະມກີານປຶກສາຫາລືກັນກ�ຽວກັບຫົວຂ�້ພິເສດດ່ັງກ�າວຢູ�ໃນໂຮງຮຽນພາກສະໜ
າມຂອງຊາວກະສິກອນ, ໃຫ�ເຊີນເອົາຜູ�ຕາງໜ�າຈາກຫ�ອງການອຸຕຸນິຍົມໃນທ�ອງຖິ່ນເຂ້ົາມາຮ�ວມປະຊຸມນ�າ ແລະ ນ�າເອົາຂ�ມູ້ນ

ກ�ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນໄລຍະປະມານ 10-20 ຜ�ານມາ ມານ�າ. 

 

ໄລຍະເວລາ:  

ທຸກເວລາໃດກ�ໄດ�ຕະຫຼອດໄລຍະລະດູການຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ. 

 

ເວລາ:  

2 ຊ່ົວໂມງ  

 

ຂ້ັນຕອນ:  

• ເລ່ີມການສົນທະນາດ�ວຍການຖາມກຸ�ມວ�າ ແຫຼ່ງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບອາກາດທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ�ມາແມ�ນໄດ�ມາຈາກແຫຼ່ງໃດແດ�. 

ຕົວ ຢ�າງເຊ່ັນ: ວິທະຍຸ, ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ ເຊ່ັນ: ພະນັກງານສ່ົງເສີມ, ແຫຼ່ງຂ�້ມູນພ້ືນບ�ານ ເຊ່ັນ: ເຖົ້າແກ�ແນວໂຮມບ�ານ 

ຫຼື ຈາກການສັງເກດການດ�ວຍຕົນເອງ.    
• ແບ�ງກຸ�ມສົນທະນາເປັນກຸ�ມນ�ອຍເພ່ືອສຸ�ມການສົນທະນາໃສ�ເລ່ືອງການພະຍາກອນອາກາດແບບພ້ືນບ�ານດ�ວຍ

ການນ�າໃຊແບບຖອມຂ�າງລຸ�ມນ້ີ. ເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນທີ່ຈະເຊ່ືອມໂຍງຜູ�ພະຍາກອນອາກາດເຂ້ົາກັບເຫດການທາງດ�ານ
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາສະເພາະໃດໜ່ືງ ເຊ່ັນ: ລະດູຝົນທີ່ໃກ�ຈະມາຮອດແລ�ວ, ລະດູຝົນສ້ີນສຸດໄວໂພດ, ລະດີຝົນເລ່ີມ

ຕ້ົນໄວໂພດ, ໄພແຫ�ງ ແລ�ງ ເລ່ົານ້ີເປັນຕ້ົນ. ມັນຍັງເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນທີ່ຈະຕ�ອງຮວບຮ�ວມເອົາຂ�້ມູນການພະຍາກອນ

ອາກາດທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ເຊ່ັນ: ກ) ດ�ານຊີວະຟີຊິກ: ອົງປະກອບດ�ານສ່ີງແວດລ�ອມ ເຊ່ັນ: ອາກາດ, ທ�ອງຟ�າ/ດວງ

ດາວ, ນ�້າ, ໜ�ວຍໂລກ, ດິນ ແລະ ລົມ; ຂ) ພຶດຕິກ�າຂອງສັດ ແລະ ແມງໄມ� (ຕົວຢ�າງ: ນົກ, ກົບຂຽດ, ມົດ; 

ສັດລ�ຽງ); ຄ) ພຶດຕິກ�າຂອງພຶກສາຊາດ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຕ�າງໆ (ເຊ່ັນ: ຕ້ົນໄມ�, ຟຸ�ມໄມ�, ຫຍ�າ): ໝາກໄມ�ສຸກ

, ການອອກໃບ, ການແຕກແໜງ.  
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ເຫດການສະພາບ     
ອາກາດ 

ປະເພດຂອງການ
ພະຍາກອນ 

ຕົວພະຍາກອນ 

ຕະດູໜາວເລ່ີມຕ້ົນໄວ� 
(ຝົນຕົກ) 

ສັດ  ເມື່ອງ�ວຮ�ອງຫຼາຍເກີນກວ�າປົກກະຕິ; ເມື່ອທ�ານສັງເກດ
ເຫັນກຸ�ມຂອງຝຸງປາລອຍຫວົອອກມາຈາກນ�້າຄືກັນກັບ
ວ�າ ພວກມັນກ�າລັງຊອກຫາອາກາດຫາຍໃຈ; ເມື່ອນົກ
ສ�າງຮັງຢູ�ດ�ານລຸ�ມຂອງງ�າໄມ� 

ພືດພັນໄມ� ເມື່ອຕ້ົນ baobab ພິໃບບົງອອກມາ 
ລະດູໜາວເລ່ີມຕ້ົນຊ�າ 
(ຝົນຕົກ) 

ຊີວະຟີຊິກ  ມີລົມແຮງພັດມາຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫາ
ທິດຕາເວັນອອກ 

ສັດ ເມື່ອນົກສ�າງຮັງຢູ�ເທິງກີ່ງໄມ� ໝາຍຄວາມວ�າ ລະດູໜ
າວຈະເລ່ີມຕ້ົນຂ້ືນຊ�າກວ�າປົກກະຕິ 

ລະດູໜາວສ້ີນສຸດໄວ (ຈາກ

ຝົນ) 

ຊີວະຟີຊິກ ມີເມກໝອກ ແລະ ທ�ອງຟ�າມຶດຂ້ືມ ບວກກັບສຽງ
ຟ�າຮ�ອງ ແຕ�ບ�່ມີຝົນຕົກໃນຕອນເຊ້ົາ 

ລະດູໜາວເໝາະສົມດີ (ມີ

ຝົນຕົກພຽງພ�) 

ແມງໄມ� ເມື່ອມົດນ�າເອົາອາຫານທີ່ແຮ�ໄວ�ອອກຈາກຮັງຂອງມັນ 

ລະດູຝົນໃກ�ຈະມາຮອດ
ແລ�ວ 

ພືດພັນໄມ� ເມື່ອໝາກໄມ�ອ�ອນ (ຕ້ົນໄມ�) ສຸກງອມ 
ຊີວະຟີຊິກ ເມືອດາວສອງດວງໂຄຈອນມູ�ງໜ�າສູ�ທາງທິດໃດ�ແບບຄູ�

ຂະ ໜານກັນ 
ສັດ ເມື່ອກົບຂຽດຮ�ອງສະໜັນຫວັນໄຫວ 

 
• ບອກໃຫ�ກຸ�ມຂ້ືນນ�າສະເໜີຜົນການປຶກສາຫາລືຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

• ຖາມເບ່ິງວ�າມີຄົນໃດບ� ທີ່ຍັງສາມາດຈົດຈ�າໄດ�ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເອງ (ຫຼື ພາຍໃນໄລຍະ 20 ປີຜ�ານມາ)ກ�ຽວ
ກັບການພະຍາກອນອາກາດແບບດ້ັງເດີມທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນຢ�າງແທ�ຈິງໃດໜ່ືງທີ່ໄດ�ດ�າເຄີຍເຮັດມາ ແລະ ມີເຫດການ
ສະພາບອາກາດທີ່ຮ�າຍແຮງທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຜົນກະທບົຕ�່ການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດປະຈ�າ
ວັນ. 

• ບອກໃຫ�ຕາງຫນ�າກຸ�ມຂ້ືນມານ�າສະເຫນີຂ�້ມູນດິນຟ�າອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນໂດຍອີງໃສ�ເຄ່ືອງມືວິທະຍາສາດເພ່ືອ
ສົມທົບກັບເຫດການທີ່ໄດ�ລາຍງານມາແລ�ວ ໂດຍໃຊ�ວິທກີານພະຍາກອນອາກາດແບບດ້ັງເດີມ. 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 
• ມັນຫມາຍຄວາມວ�າແນວໃດຖ�າຊາວກະສິກອນຄາດຄະເນວ�າຈະມີເຫດການສະພາບອາກາດໃດໜ່ຶງເກີດຂ້ືນ ແລະ 

ຂ�້ມູນສະພາບອາກາດໃນທ�ອງຖິ່ນຍັງໄດ�ພະຍາກອນສະພາບອາກາດ/ຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດໃດໜ່ືງເກີດ
ຂ້ືນ? 

• ວິທີການພະຍາກອນອາກາດແບບພ້ືນບ�ານຈະສາມາດປະສົມປະສານກັບວິທີການພະຍາກອນອາກາດທາງ
ວິທະຍາສາດໄດ�ແນວໃດ? 

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວມເອົາວິທີການພະຍາກອນອາກາດແບບພ້ືນບ�ານ ແລະ ຂ�້ມນູຈາກສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃນ
ທ�ອງຖິ່ນ ມີຫຍັງແດ�? 

• ທ�ານຈະສາມາດນ�າໃຊ�ຂ�້ມູນດ່ັງກ�າວເພ່ືອເຮັດການຕັດສິນໃຈກ�ຽວກບັການຜະລິດຂອງທ�ານໄດ�ແນວໃດ? 
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• ມີການພະຍາກອນອາກາດແບບພ້ືນເມືອງໃດແດ�ທີ່ບ�່ຖືກຕ�ອງຍ�ອນການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ ຫຼື ເຫດຜົນ 
ອ່ືນໆ?  

• ທ�ານເຊ່ືອວິທີການພະຍາກອນແບບພ້ືນບ�ານ ແລະ ທາງວິທະຍາສາດບ�? ອັນໃດທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ�ຫຼາຍກວ�າກັນ? ຍ�ອນ

ຫຍັງ? 

ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 6:  

ການໃຫ�ຄວາມຮູ� ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາຫາກັນ  
 

ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດຈະມີຜົນຕ�ຊາວກະສິກອນທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາຕ�ອງໄດ�ປັບຕົວໃຫ�
ເຂ້ົາກັບສະພາບການຕົວຈິງ. ແຕ�ບ�ແ່ມ�ນທຸກຄົນທີ່ຈະສາມາດເຂ້ົາຮ�ວມໃນກິດຈະກ�າຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວ
ກະສິກອນ. ຂ້ືນຢູ�ກັບການອອກແບບແຜນງານທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜຸນໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງທ�ານ, ອາກຈະມີຊ�ອງຫວ�າງ
ຫຼາຍລະຫວ�າງຈ�ານວນຄົນທີ່ຢູ�ໃນຊຸມຊົນໜ່ືງ ແລະ ຈ�ານວນຄົນຜູ�ທີ່ສາມາດເຂ້ົາຮ�ວມໂດຍກົງໃນໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງຊາວ
ກະສິກອນ. ວິທກີານປະຕິ ບັດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊີໃໝ�ໆ ທີ່ໄດ�ທົດລອງ ແລະ ພິສູດແລ�ວວ�າເປັນປະໂຫຍດຢູ�ໃນໂຮງຮຽໜ

ຊາວນາ, ຫາກຖກືນ�າໃຊ�ໂດຍສະມາຊິກຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ ຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ, ອາດຈະມີການເຜີຍແຜ�ໄປຫາຊາວ

ກະສິກອນຄົນອ່ືນໆຢູ�ໃນຊຸມຊົນ. ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າຈ�ານວນສູງສຸດຂອງຄົນຢູ�ໃນຊຸມຊົນໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ກ�ມີຫຼາຍສ່ີງທີ່
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໃນໂຮງຮຽນຊາວນາ ສາມາດເຮັດໄດ� ເພ່ືອເລ່ັງການເຜີຍແຜ�ວິທີການປະຕິບັດແບບໃໝ�ໄດ�ໄວຫຼາຍຂ້ືນ ແລະ ເຂ້ົາ
ເຖີງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ�າເກົ່າ - ດ�ວຍການສ�າງໂອກາດໃນການຮຽນຮູ�ສ�າລັບຊຸມຊົນທັງໝົດ. 
 
ເທັກໂນໂລຊີບາງຢ�າງ ເຊ່ັນ: ແນວພັນໃໝ�ເປັນເລ່ືອງງ�າຍສ�າລັບຊາວກະສິກອນທີ່ຈະທົດລອງນ�າໃຊ�ດ�ວຍຕົນເອງ. ວິທີການ
ປະຕິບັດ ອ່ືນໆ, ເຊ່ັນ: ວິທີການກ�າແກ�ນກ�ອນປູກອາດຈ�າເປັນຕ�ອງມີການຝຶກອົບຮົມ ຫຼ ືການໃຫ�ຄ�າແນະນ�າຂ້ັນຂ້ືນຖານບາງ

ຢ�າງ. ການເຜີຍ ແຜ�ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີຄວາມມຸ�ງໝ້ັນຫຼາຍຂ້ືນກວ�າເກົ່າ ແລະ ການນ�າໃຊ�ຂ້ັນຕອນດ�າເນີນ
ງານທີ່ສະລັບຊັບຊ�ອນຫຼາຍຂ້ືນ ເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ�ວັດສະດຸປົກຄຸມດິນ ມັກຈະໄດ�ປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດແບບປົກກະຕິ
ເພ່ືອສັງເກດວິທີການປະຕິ ບັດຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ສ�ວນຂອງຄົນອ່ືນ ເປັນເວລາທີ່ຍາວນານ ກ�ອນຊາວກະສິກອນແຕ�ລະຄົນຈະເຕັມໃຈ
ທົດລອງປະຕິບັດຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ສວນຂອງຕົນເອງ. ເນ່ືອງຈາກຄຸນລັກຊະນະສະເພາະຂອງທກຸໆວິທີການປະຕິບັດ ຫຼື ເທກັໂນໂບ
ຊີໃໝ� ອາດຕ�ອງມີການປະຕິບັດທີແ່ຕກຕ�າງກັນເພ່ືອຊ�ວຍຊາວກະສິກອນໃນການຕັດສິນໃຈວ�າຈະນ�າໃຊ� ຫຼື ບ�່ນ�າໃຊ�. 

ກິດຈະກ�າທີ່ສາມາດຊ�ວຍໃຫ�ຊາວກະສິກອນຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ “ເຜີຍແຜ�ຄວາມຮູ�” ອອກສູ�ວົງກວ�າງໄດ�ນ້ັນ ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: 
ການເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ຕິດພັນກັບໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແມ�ນບ�່ແຕກຕ�າງຈາກ
ວິທີທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ�ປະຕິບັດຢູ�ໃນອາດິດທີ່ຜ�ານມາ. ອາຈານສອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ ມຄີວາມຄຸ�ນເຄີຍກັບກິດຈະ
ກ�າເຫຼົ່ານ້ີແລ�ວ ແລະ ກ�ອາດຈະໄດ�ຈັດໃຫ�ມີໂອ ກາດໃນການຮຽນຮູ�ເປັນທີ່ຮຽບຮ�ອຍແລ�ວ - ຮ�ວມກັບຊາວກະສິກອນຂອງ

ໂຮງຮຽນຊາວນາ - ໃຫ�ແກ�ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງກ�ອນໜ�ານ້ີແລ�ວ. ຄວາມແຕກຕ�າງພຽງຢ�າງດຽວກັບວິທີການດ�າເນີນງານໃນ

ຕອນນ້ີຄືເນ້ືອໃນຂອງກິດຈະກ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາ ກາດ.    

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ�ວນໃນໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງທ�ານ, ທ�ານອາດຈະຕ�ອງໄດ�ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຄົນອ່ືນໆເພ່ືອ
ກະກຽມແຜນວ�າພວກເຂົາຈະສາມາດຊ�ວຍໄດ�ຄືແນວໃດເພ່ືອເຜີຍແຜ�ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ�ຮັບຈາກ
ແນວທາງການປະຕິບັດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊີໃໝ�ໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ�່ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແຜນ
ດ່ັງກ�າວຄວນພິຈາລະນາຄຸນລັກຊະນະສະເພາະຂອງແນວທາງການປະຕິບັດ ຫຼື ເທກັໂນໂລຊ້ີດ່ັງກ�າວນ້ັນ ແລະ ກ�ານົດກິດຈະ
ກ�າດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈະຊ�ວຍຄົນອ່ືນໆຢູ�ໃນຊຸມຊົນໃຫ�ຮູ�ເລ່ືອງ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະເມີນເບ່ິງທ�າແຮງ
ຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງການນ�າໃຊ� ແລະ ການທົດລອງແນວທາງການປະຕິບັດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊີໃໝ�ໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນ
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ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມຂອງທ�ານ. ຈາກການປະຕິບັດຂ້ັນຕອນພິເສດນ້ີຢູ�ໃນໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງທ�ານ, ທ�ານສາມາດ

ເພ່ີມຈ�ານວນຄົນຢູ�ໃນແຕ�ລະຊຸມຊົນທີ່ຈະໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ�ານໃຫ�ຫຼາຍຂ້ືນໄດ�. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ກະກຽມແຜນການຮຽນຮູ�ຂອງຊຸມຊົນເບ້ືອງຕ້ົນເພ່ືອເຜີຍແຜ� ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກ�າ
ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ�ໃນໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

 

ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ເຈ້ັຍຂຽນ/ເຈ້ັຍແຜ�ນໃຫຍ� ແລະ ບິກເຟີດ. ເມື່ອກະກຽມແຜນແລ�ວ, ອາດຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ນ�າໃຊ�ວັດສະດຸອ່ືນໆ

ເພ່ືອປະຕິບັດກິດຈະກ�າທີ່ກ�ານົດໄວ�ຢູ�ໃນແຜນໃຫ�ສ�າເລັດ. 

 

ກ�ານົດເວລາ:  

ແມ�ນມີການສ�າງຫຼກັສູດການຮຽນການສອນຂອງ FFS ແລ�ວ ແລະ ຖ�າຫາກເປັນໄປໄດ�ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນການສຶກສາຂ�້ມູນພາກ

ສະໜາມ. ກິດຈະກ�າທີ່ສະມາຊິກຂອງ FFS ປະຕິບັດສ�າເລັດ ເຊ່ັນ ການປະເມີນຄວາມສ�ຽງຂອງເຂົາເຈ້ົາກ�ຽວກັບການ

ປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມອ�ອນໄຫວຂອງລະບົບ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ�າງໆ (ບົດຝກຶຫັດທ ີ2 ແລະ ບົດຝຶກ

ຫັດທ ີ3), ສາມາດນ�າມາສະເໜີຢູ�ໃນກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ�ເບ່ືອງຕ້ົນໃຫ�ຊຸມຊົນທັງໝົດໄດ�ຮັບຝັງ. ບົດຮຽນອ່ືນໆ
ສາມາດເພ່ີມເຂ້ົາຕ່ືມອີກໄດ� ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ມກີານສ�າງແປງສາທິດເພ່ືອສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມສ�າເລັດ ແລະ ສາມາດສັງເກດ
ເຫັນຄວາມແຕກຕ�າງຢ�າງຊັດເຈນໄດ�. ໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມຮ�ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕ້ັງປ�າຍໝາຍໄວ�ຢູ�ໃນແຕ�ລະ
ສະຖານທີ່ຂອງການສຶກສາຂ�້ມູນ, ຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານມີຄົນຢູ�ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂ້ືນທີ່ມາຕິດຕາມ ແລະ ສັງເກດເບ່ິງຄວາມຄືບໜ�າ

ໃນແຕ�ລະແປງທົດລອງຂອງ FFS, ຍົກລະດັບການຮຽນຮູ�ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ�ມກີານນ�າໃຊ�ແນວທາງການ

ປະຕິບັດທີ່ກ�າລັງທົດລອງຢູ�ນ້ັນຫຼາຍຂ້ືນ. 

 

ເວລາ:  

2-3 ຊ່ົວໂມງ; ໃນຖານະທີ່ເປັນກດິຈະກ�າໃໝ�ທີ່ນ�າມາໃຊ�ຜ�ານ FFS ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ເບ່ິງຄືນແຜນການໃນເບ້ືອງຕ້ົນເພ່ືອ

ເພ່ີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ�ສ່ີງໃໝ�ເຂ້ົາຕ່ືມອີກ. 

 

ຂ້ັນຕອນ: 
• ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທີ່ດີຄືການຈັດການນ�າສະເໜີວຽກທີ່ຈະຖກືປະຕິບັດໂດຍຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມເພ່ືອໃຈແຍກ ແລະ ປະເມີນເບ່ິງ

ຄວາມສ�ຽງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງທີ່ຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ຄາດໝາຍ ຕ�່ບົດຝຶກຫັດ 2 

ແລະ 3). ທ�ານຍັງສາມາດເພ່ີມຄ�າອະທິບາຍຂອງການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມ ແລະ ຫົວຂ�້ພິເສດທີ່ກຸ�ມເລ່ືອກໄວ�

ທີ່ຈະດ�າເນີນການໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ FFS, ແລະ ສ່ີງສ�າຄັນໄປກວ�ານ້ັນແມ�ນເປັນຫຍັງຈ່ືງເຊ່ືອມໂຍງເອົາການ
ກ�ານົດຄວາມສ�ຽງຈາກການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດເຂ້ົາກັບແນວທາງການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວ ທີກ່�າລັງມກີານ
ທົດລອງຢູ� (ບົດຝຶກຫັດທ ີ4). 

• ຫຼັງຈາກກ�ານົດແຜນການສຶກສາຂ�້ມູນແລ�ວ, ກ�ານົດຫົວຂ�້ສະເພາະຂ້ືນເພ່ືອລະດົມສະໝອງຮ�ວມກັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ 

ເຊ່ັນ:  
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o ສ່ີງໃດທີ່ພວກເຂົາສາມາດດ�າເນີນການໄດ�ເພ່ືອຊ�ວຍຄົນອ່ືນຢູ�ໃນຊຸມຊົນໃຫ�ຮູ�ວ�າ ມີແນວທາງການປະຕິບັດ 
ແລະ ທາງເລືອກໃໝ�ໆຢູ�; 

o ວິທີທີ່ພວກສາມາດປະຊາສ�າພັນຂ�້ມູນນ້ີໃນແນວທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ�ຜູ�ອ່ືນສົນໃຈໃນການຮຽນຮູຫຼາຍກວ�າ
ເກົ່າ;  

o ກ�ານົດຂ�້ມູນເພ່ີມຕ່ືມອັນໃດອີກທີຈ່�າເປັນ ແລະ ພວກເຂົາຈະສາມາດປະຊາສົມພັນຂ�້ມູນນ້ີໄດ�ແນວໃດ
ເພ່ືອ ຊ�ວຍຄົນອ່ືນປະເມີນເບ່ິງວ�າ ພວກເຂົາຈະສາມາດນ�າໃຊ�ວິທກີານ ແລະ ເທກັໂນໂລຊີອັນໃໝ�ຢູ�ໃນ
ຟາມຂອງ ຕົນເອງໄດ�ແນວໃດ;  

o ພວກເຂົາສາມາດນ�າໃຊ�ໂຮງຮຽນຊາວນາ ເພ່ືອຊ�ວຍຄົນອ່ືນຮຽນຮູ�ກ�ຽວກັບແນວທາງການປະຕິບັດອັນໃ
ໝ�ເຮັດແນວໃດ ແລະ ເພ່ືອໃຫ�ມປີະສົບການໃນການນ�າໃຊ�ດ�ວຍຕົນເອງ  

• ທ�ານສາມາດແນະນ�າໂດຍອີງຕາມປະສົບການຂອງທ�ານເອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ, 

ບາງກິດຈະກ�າທີ່ທ�ານໄດ�ທົດລອງມາແລ�ວກ�ອນໜ�ານ້ີ (ຕົວຢ�າງ: ການຈັດຫາແນວພັນໃໝ�, ການຮຽນຮູ�ຂອງຊຸມຊົນ
ໃນບ�ອນທີ່ສະມາຊິກໂຮງຮຽນຊາວນາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຊາວກະສິກອນຄົນອ່ືນກ�ຽວກັບວິທີນ�າໃຊ�ວິທກີານ
ປະຕິບັດດ່ັງກ�າວ, ເປັນເຈ້ົາພາບໃນການດ�າເນີນການທົດລອງພາກສະໜາມແບບເປີດກວ�າງຕະຫອຼດລະດູການເພ່ືອ

ສະແດງການສຶກສາຂ�້ມູນຂອງ FFS ຢູ�ໃນຈຸດທີ່ສ�າຄັນໃນລະດູການຜະລິດ, ການສົນທະນາແລກປ�ຽນລະຫວ�າງ

ຊາວກະສິກອນ-ກັບ-ຊາວກະສິກອນແບບບ�່ເປັນທາງການ). 
• ທ�ານອາດຈະປຶກສາຫາລືນ�າກຸ�ມກ�ຽວກັບວ�າເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດນ�າໃຊ�ໂທລະສັບມຖືືເພ່ືອແລກປ�ຽນຂ�້ມູນລະຫວ�າງ

ກັນໄດ�ຄືແນວໃດ. (ການນ�າໃຊ�ໂທລະສັບມືຖືແນວວິທີການທີ່ໄວ ແລະ ງ�າຍໃນການແລກປ�ຽນຂ�້ມນູ ແລະ ການ

ຖາມຕອບ. ນອກ ຈາກການນ�າໃຊ�ໂທລະສັບມຖືືເພ່ືອເຂ້ົາຫາຂ�້ມນູພະຍາກອນອາກາດສ�າລັບການຕັດສິນໃຈແລ�ວ, 
ຊາວກະສິກອນໂຮງຮຽນຊາວນາ ຍັງສາມາດນ�າໃຊ�ໂທລະສັບເພ່ືອແຈ�ງໃຫ�ຊາວກະສິກອນຄົນອ່ືນຊາບກ�ຽວກັບສ່ີງທີ່
ກ�າລັງເກີດຂ້ືນຢູ�ໃນໂຮງຮຽນຊາວນາຂອງຕົນ. ຊາວກະສິກອນຍັງສາມາດນ�າໃຊ�ໂທລະສັບມືຖືເພ່ືອສ່ືສານໂດຍກົງ

ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ�າທີ່ທ�າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດ�.) 
 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ຫຼັງຈາກແຕ�ລະຊຸດໃນການຮຽນຮູ�ຂອງຊຸມຊົນ, ໃຫ�ປຶກສາຫາລືຮ�ວມກັບສະມາຊິກຂອງ FFS ເບ່ິງວ�າພວກເຂົາ

ພ�ໃຈກ�ຽວກັບຊຸດການຮຽນຮູ�ຄືແນວໃດ. ສ່ີງໃດທີ່ດ�າເນີນການໄດ�ດີ ແລະ ສ່ີງໃດທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງແກ�ໄຂ? ພວກ

ເຂົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ�ແດ�ເພ່ືອປັບປຸງຊຸດການຮຽນຮູ�ໃນຕ�່ໜ�າ?  

• ຄົນຢູ�ໃນຊຸມຊົນໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມພຽງພ� ຫຼື ບ�່? ຊົມຊົຸນສ�ວນຫຼາຍໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ

ໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມບ�? ຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາຮ�ວມຫຼາຍກວ�ານ້ີໄດ�?  

• ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ມີການວາງແຜນກິດຈະກ�າເພ່ືອຕິດຕາມພາຍຫຼັງ ຫຼື ບ�? ວັດສະດຸອຸປະກອນຮັບໃຊ�ທີຊຸ່ມຊົນຄົນ

ອ່ືນຈ�າເປັນຕ�ອງມີ? ການຝຶກອົບຮົມເພ່ີມຕ່ືມອັນໃດທີ່ສາມາດຈັດຂ້ືນໄດ�?  

• ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ໂທສະສັບມືຖເືພ່ືອແລກປ�ຽນຂ�້ມູນລະຫວ�າງກັນໄດ�ແນວໃດ? ຂ�້ມູນປະເພດໃດແດ�ທີ່ສາມາດນ�າ

ມາແລກປ�ຽນຜ�ານທາງໂທລະສັບມືຖືໄດ�? ອັບພລີເຄຊັນອັນໃດທີ່ທ�ານກ�າລັງນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນປະຈຸບັນທີສ່າມາດຖືກນ�າ

ໃຊ�ເພ່ືອແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ການດ�າເນີນງານທີ່ຕິດພັນກັບການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດ (ຕົວຢ�າງ: 

ເຟກສບຸກ, ວອດແອບ)? 
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ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 7:  

ການທົດລອງການແຕກງອກຂອງເມັດພັນ  
 
ຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ ແມ�ນຄຸ�ນເຄີຍກັບບົດຝຶກຫັດນ້ີ ທີ່ໂດຍປົກກະຕິແມ�ນໄດ�ປະຕິບັດຢູ�ໃນການຝຶກ
ອົບຮົມເພ່ືອໃຫ�ກາຍ ເປັນຄູຝຶກ ແລະ ຢູ�ໃນໂຮງຮຽນຊາວນາ. ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມໃດໜ່ຶງທີ່

ກ�ຽວຂ�ອງກັບພືດ ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ດ�າເນີນການທົດລອງເປີເຊັນການແຕກງອກຂອງເມັດພັນເສຍກ�ອນ. ການທົດລອງດ່ັງກ�າວ

ແມ�ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າແນວພັນທີ່ທ�ານນ�າໃຊ�ມິີຄຸນນະພາບດີ. ເມດັພັນເປັນສ່ີງທີ່ມີຊີວິດ. ແຕ�ເນ່ືອງຈາກອາຍຸໄຂ, ເງ່ືອນໄຂ

ໃນການເກບັຮັກສາ, ການຈັດການທີ່ບ�່ດີ ແລະ ປັດໃຈ ອ່ືນໆທີ່ເຮັດໃຫ�ແນວພັນບ�່ແຕກງອກອອກມາໄດ�. ການນ�າໃຊ�ແນວພັນ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ບ�່ດີທີມ່ີອັດຕາສ�ວນການແຕກງອກຕ�່າສາ ມາດເຮັດໃຫ�ການທົດລອງລ້ົມເຫຼວ ຫຼື ມຜົີນໄດ�ຮັບຜິດພ�ຽນໃນ
ການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມຂອງທ�ານ – ພືດອາດຈະເຕີບໃຫຍ�ຊ�າ, ບ�່ແມ�ນຍ�ອນວ�າແນວພັນ ຫຼື ວິທີການຈັດການທີ່ໄດ�ດ�າ
ເນີນການຜ�ານມາມີປະສິດທິພາບຕ�່າ ແຕ�ເປັນຍ�ອນເບີເຊັນການແຕກງອກ ໜ�ອຍ. ການທົດລອງເປີເຊັນການແຕກງອກກ�ອນ
ເລ່ີມຕ້ົນການທົດລອງເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນເພ່ືອປະເມີນເບ່ິງຈ�ານວນສ�ວນຮ�ອຍຂອງການແຕກງອກໂດຍປົກກະຕິ. ໂດຍສະເພາະ
ໃນກ�ລະນີທີມ່ີແນວພັນໃໝ� ຫຼື ແນວທາງການປະຕິບັດອັນໃໝ�ຢູ�ໃນການສຶກສາຂ�້ມູນ ທີ່ມີວິທກີານປິກທີ່ແຕກຕ�າງ ຫຼື ມີການ
ກ�າແກ�ນກ�ອນປູກທີ່ຕ�າງກັນ. ບັນຫານ້ີເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນໂດຍສະເພາະຢູ�ໃນການປ�ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ໂຮງຮຽນຊາວນາ 
ກ�າລັງທົດລອງເບ່ິງທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ. ຍ�ອນວ�າແປງທົດລອງເພ່ືອສຶກສາຂ�້ມູນຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາແມ�ນຈະເປັນຂະ

ໜາດນ�ອຍ, ຫາກຈ�ານວນເປີເຊັນການແຕກງອກຕ�່າກ�ສາມາດຫ�ດໂອກາດຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຈະວັດແທກໃຫ�ເຫັນຄວາມ

ແຕກຕ�າງຢ�າງແນ�ນອນໄດ�ລະຫວ�າງວິທີການປະຕິບັດ ແລະ ການສັງເກດການອ່ືນໆຈາກແປງທົດລອງທີ່ໄດ�ອອກແບບຂ້ືນມາ. 

ການທົດລອງເປີເຊັນການແຕກງອກແມ�ນງ�າຍ ແລະ ຄວນປະຕິບັດໄດ�ດີ ກ�ອນວັນທີປູກຕົວຈີງ. 

 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອທົດລອງເບ່ິງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນທີ່ນ�າໃຊ�ຢູ�ໃນການສຶກສາຂ�້ມູນຂອງທ�ານ ແລະ ກ�ານົດເປີເຊັນການແຕກງອກຂອງ
ແນວພັນທີ່ທ�ານມີຢູ�ໃນສະຕອກ.  

ວັດສະດຸອຸປະກອນຮັບໃຊ�/ການກະກຽມ:  

ຕົວຢ�າງເມັດພັນຈາກເມັດພັນທີ່ຈະຖກືນ�າໃຊ�ຕະຫຼອດໄລຍະການສຶກສາຂ�້ມູນໃນສະໜາມ, ຜ�າພືນໜ່ືງ ແລະ ພາທາດໃຫຍ�ໜ່ື

ງອັນ (ສ�າລັບເມັດພັນນ�ອຍ) ຫຼື ພາສະນະບັນຈຸຂະໜາດນ�ອຍ ຫຼື ຖງົຢ�າງ (ສ�າລັບແກ�ນເມັດພັນໃຫຍ�). ຖ�ານ�າໃຊ�ພາທາດ, 
ແຜ�ນຜ�າໜ�າຈະມີຂະໜາດປະມານສາມເທົ່າຕົວຄວາມກວ�າງຂອງພາທາດເພ່ືອໃຫ�ສາມາດພັບຜ�າຫຸ�ມຫ�່ກວມເອົາແນວພັນທັງໝົ
ດຢູ�ເທງິພາທາດໄດ� ທີ່ມີສອງຊ້ັນ. ສ�າລັບແກ�ນເມັດພັນທີ່ໃຫຍ�, ວັດສະດຸທີ່ນ�າໃຊ�ຄວນມີຂະໜາດ 50 ຊມ ມົນທົນ ຢ�າງຕ�່າ. 

ທ�ານຍັງຈະຕ�ອງມີປ້ືມບັນທກຶນ�ອຍ ແລະ ບິກຂຽນ. 

ໄລຍະເວລາ:  

ຫົວຂ�້ພິເສດນ້ີ ຄວນດ�າເນີນການເປັນເວລາຢ�າງຕ�່າສຸດ ສອງ-ສາມອາທິດ ກ�ອນນ�າໄປປູກ. ແກ�ນເມັດພັນຂອງພືດຈ�ານວນໜ່ືງ

ອາດຈະໃຊ�ເວລາຫຼາຍກວ�າໜ່ຶງອາທິດໃນການແຕກງອກອອກມາ. ຖ�າຫາກທ�ານພົບເຫນັບັນຫາເລ່ືອງຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ 

ທ�ານຈະຕ�ອງເອົາແກ�ນເມັດພັນໃໝ�ຕ່ືມໃສ� ແລະ ເຮັດການທົດລອງອີກຄ້ັງກ�ອນການປູກ. 
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ເວລາ:  

ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ຈະຕ�ອງໄຊ�ເວລາ 30-45 ນາທີ່ເພ່ືອອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ຈັດຕ້ັງການສຶກສາຂ�້ມູນ. ໃນລະຫວ�າງການທົດ
ລອງ ຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາຈັກສອງສາມນາທີໃນແຕ�ລະມື້ເພ່ືອກວດກາເບ່ີິງແກ�ນເມັດພັນ ແລະ ຫົດນ�້າໃສ�ຕ່ືມຕາມທີ່ເຫັນວ�າມີ
ຄວາມຈ�າເປັນ. ຈະຕ�ອງໃຊ�ເວລາຕ່ືມອີກ 30 ນາທີໃນຊ�ວງສຸດທ�າຍ ຫຼັງຈາກການແຕກງອກແລ�ວ ເພ່ືອທບົທວນຄືນ ແລະ 

ປຶກສາຫາລືກັນ ກ�ຽວກັບຜົນໄດ�ຮັບ. ຊ�ວງຊຸດທ�າຍນ້ີສາມາດຈັດຂ້ືນຮ�ວມກັບກດິຈະກ�າອ່ືນໆຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ.   

ຂ້ັນຕອນ: 

• ດ�າເນີນການສຸມເລ່ືອກເອົາເມັດພັນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມີຢູ�. ຕົວຢ�າງຂອງເມັດພັນເອົາປະສົມກັນໃຫ�ດີ – ບ�່ໃຫ�ເອົາມາຈາກສະ 

ຖານທີ່ດຽວທີ່ຢູ�ໃນຖົງ ຫຼື ພາສະນາບັນຈຸແກ�ນເມັດພັນ. ໃຫ�ນັບຈ�ານວນແກ�ນເມັດພັນທີ່ທ�ານຈະນ�າໃຊ�ເພ່ືອເຮັດການທົດ

ລອງດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ�ວ ແມ�ນນ�າໃຊ� 100 ແກ�ນ, ແຕ�ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ນ�ານວນໜ�ອຍກວ�ານ້ີ

ໄດ�, ປະມານ 50 ແກ�ນ. ການນ�າໃຊ�ຈ�ານວນເມັດພັນຈ�ານວນໜ�ອຍກວ�າ ຈະເປັນປະໂຫຍດເມື່ອມີເມັດພັນພືດມີຂະໜ

າດທີ່ໃຫຍ� (ເຊ່ັນ: ແກ�ນໝາກຖົ່ວ ຫຼື ແກ�ນສາລີ). (ການນ�າໃຊ�ແກ�ນເມັດພັນຂະໜາດໃຫຍ�ຈະເຮັດໃຫ�ມີຄວາມແນ�ນອນ

ໃນການທົດລອງຂອງທ�ານ, ແຕ�ຖ�າທ�ານນັບຖືກຕ�ອງເທົ່ານັ້ນ!). ບ�ແ່ນະນ�າໃຫ�ໃຊ�ຈ�ານວນແກ�ນເມັດພັນທີ່ໜ�ອຍກວ�າ 

25 ແກ�ນ. 

• ສ�າລັບແກ�ນເມັດພັນຂະໜາດນ�ອຍ, ເຊ່ັນ: ແນວພັນເຂ້ົາ, ໃຫ�ໃຊ�ຜ�າປຽກນ�້າປູຮອງໃສ�ພາທາດ. ປະໄວ�ຢູ�ເທີງໂຕະ 

ຫຼື ພ້ືນຜີວສ່ີງອ່ືນໆທີ່ສະອາດ ເພ່ືອບ�່ໃຫ�ມີສ່ີງເປີເປ້ືອນ ຫຼື ເສດຂ້ີເຫຍ້ືອອ່ືນໆມາປະປົນຢູ�ໃນຜ�າປຽກນ�້າ. ຜ�າຈະຕ�ອງປຽກ

ທັງໝົດ, ແຕ�ບ�່ໃຫ�ປຽກຈົນນ�້າຍ�ອຍຕົກລົງ. ຖ�າມີນ�້າຫຼາຍເກີນໄປກ�ອາດຈະເຮັດໃຫ�ແກ�ນເມັດພັນເໜ່ົາເປ່ືອຍໄດ�. ໂຮຍ

ແກ�ນເມັດພັນໃສ�ເຖີງຜ�າ, ພັບສ້ົນຜ�າປົກຫຸ�ມຂວາຍກັນໄປໃນທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ�າມກັນເພ່ືອຮັບປະກນັວ�າແກ�ນເມັດພັນ

ທັງໝົດຖືກປົກຫຸ�ມດ�ວຍຜ�າເປັນຢ�າງດີ ແລະ ມກີານສ�າພັດກັນດີລະຫວ�າງຜ�າ ແລະ ເມັດພັນທັງໝົດ; ຄວນເອົາຜ�າປົກ

ຫຸ�ມເພ່ີມຕ່ືມອີກເປັນສອງຊ້ັນ. 

• ສ�າລັບເມັດແກ�ນພັນຂະໜາດໃຫຍ�, ສຸບຜ�າໃຫ�ປຽກນ�້າ ແລະ ປູລົງໃສ�ພ້ືນພີວທີ່ສະອາດເພ່ືອບ�່ໃຫ�ຂ້ີຝຸ�ນ ແລະ ສ່ີງ

ເສດເຫຼືອເກາະຕິດໃສ�ວັດສະດຸທີປ່ຽກນ�້າ. ຜ�າຕ�ອງປຽກທັງໝົດ, ແຕ�ບ�່ໃຫ�ປຽກຈົນມີນ�້າຍ�ອຍອອກມາ. ກ�າແກ�ນເມັດພັນ

ໃຫ�ເປັນແຖວທີ່ມີໄລຍະຫ�າງ 4-5 ຊມ ລະຫວ�າງດ�ານຂ�າງຂອງຜ�າຢູ�ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ ແລະ ສຸດທ�າຍຂອງແຖວທ�າອິດ. ປະ

ຫວ�າງໃຫ�ໃຫຍ�ຂ້ືນກວ�າເກົ່າ (ສອງເທົ່າຕົວ) ລະຫວ�າງສ້ົນຜ�າດ�ານເຖີງ ແລະ ແຖວທ�າອິດຂອງເມັດພັນ. ຈັດວາງເມັດພັນ

ໃຫ�ມີຊ�ອງຫວ�າງ 2 ຊມ ລະຫວ�າງແຕ�ລະເມັດພັນ. ສ�າງແຖວທີສອງຢູ�ດ�ານລຸ�ມຂອງແຖວທີໜ່ືງ ແລະ ແຖວທີສາມ ແລະ 

ແຖວທີສ່ີຕາມທີ່ເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນ, ປະຫວ�າງໄວ�ປະມານ 2-3 ຊມ ລະຫວ�າງແຖວ. ຄວນນ�າໃຊ�ຜ�າທີ່ເປັນພືນ

ໃຫຍ�ພ�ເພ່ືອໃຫ�ສາມາດພັບເຄ່ີງໜ່ືງໄດ�ຈາກເທີງສູ�ລຸ�ມ, ນ�າໃຊ�ຜ�າສ�ວນທີ່ເຫຼືອ, ປົກຄມແຖວທີກ່�າແກ�ນທັງໝົດ. ປັບໄລຍະ

ຫ�າງຂອງເມັດພັນຕາມທີ່ເຫັນວ�າມຄີວາມຈ�າເປັນ. ເມື່ອຜັບຜ�າປົກແລ�ວ, ໃຫ�ເລ່ີມຕ້ົນຈາກຂອບດ�ານຂວາມື ຫຼ ືດ�ານຊ�າຍ

ມືກ�ໄດ�, ມ�ວນຜ�າທີ່ຜັບເຮັດເປັນມ�ວນ. ຄວນມ�ວນໃຫ�ແໜ�ນພ�ເພ່ືອຢືດໜ�ຽວເມັດພັນໃຫ�ຢູ�ກັບທີ.່ ຕ�່ໄປແມ�ນພັບມ�ວນ

ເຄ່ີງໜ່ືງໃຫ�ເປັນຮູບໂຕ “U.” ແລ�ວນ�າເອົາມ�ວນຜ�າທີ່ຜັບໄວ�ລົງໃສ�ພາສະນະບັນຈຸ, ໂດຍເອົາດ�ານລຸ�ມທີ່ເປັນຮູບໂຕ “U” 

ລົງລຸ�ມ ຫຼື ເອົາໃສ�ໃນຖົງຢາງກ�ໄດ�.  

ຂ�້ແນະນ�າ: ອາຈານສອນ ແລະ ຄູຝຶກຂອງ FFS ຈະຕ�ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກແບບນ້ີໃນລະຫວ�າງການຝຶກອົບຮົມ

ເພ່ືອໃຫ�ເປັນຄູຝຶກ ຫຼື ໃນກິດຈະກ�າຜ�ານມາຂອງ FFS. ຖ�າບ�່ໄດ�ປະຕິບັດ ກ�ເປັນການດີທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ຝຶກແອບເຕັກນິກ

ດ່ັງກ�າວຈັກສອງສາມຄ້ັງ ກ�ອນທີຈ່ະນ�າພາຊາວກະສິກອນເຮັດບົດຝຶກຫັດ. 
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• ພາທາດ, ພາສະນະບັນຈຸ ຫຼ ືຖົງຢາງທີ່ປິດໄວ� ຄວນເກັບຮັກສາໄວ�ຢູ�ໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພທີ່ຈະບ�່ຖກືລົບກວນ. ພ້ືນທີ່

ເກັບຮັກສາຄວນບ�່ໃຫ�ມີແສງແດດໂດຍກົງຊ�ອງໃສ�. ອຸນຫະພູມໃນບ�ອນເກັບມ�ຽນເມັດພັນແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນ. ສ�າລັບ

ພືດລະດູຮ�ອນ, ອຸນຫະພູມຂອງພ້ືນທີ່ເກັບມ�ຽນຄວນມີປະມານ 26-30˚C (80-85˚ F). ຖ�າອຸນຫະພູມຫາກຕ�່າກວ�າ

ນ້ີ, ເມັດພັນຈະໃຊ�ເວລາດົນກວ�າໃນການແຕກງອກ. ສ�າລັບພືດລະດູໜາວ ອຸນຫະພູມຄວນຢູ�ໃນລະຫວ�າງ 12 – 21˚ 

C (55 – 70˚ F). 

• ຂ�ອາສາສະມັກຄົນໃດໜ່ືງຈາກ FFS ມາດູແລຮັກສາແກ�ນເມັດພັນໃນລະຫວ�າງການທົດລອງ. ອາສາສະມກັຄົນດ່ັງກ�າວ

ຈະຕ�ອງກວດກາເບ່ິງເມັດພັນໃນແຕ�ລະມື ແລະ ຫົດນ�້າໃສ�ຜ�າທີ່ຫຸ�ມຫ�ແກ�ນເມັດພັນໄວ� ເພ່ືອຮັກສາຄວາມຊຸ�ມໃຫ�ມັນ. 
ການຫົດນ�້າໃສ� ແມ�ນສາມາດນ�າໃຊ�ສະເປີສີດ ຫຼື ວິດນ�້າໃສ�ດ�ວຍມືໃຫ�ຜ�າປຽກກ�ໄດ�. ຖ�າທ�ານມ�ວນຜ�າຫຸ�ມຫ�່ເມັດພັນຂະ
ໜາດໃຫຍ�ແມ�ນໃຫ�ເປີດຜ�າອອກເພ່ືອຫົດນ�້າໃສ� ຫຼັງຈາກນ້ັນຈ່ືງມ�ວນກັບຄືນ ແລະ ນ�າໄປເກັບຮັກສາໄວ�ໃນພາສະນະບັນ 
ຈຸຄືເກົ່າ.  

ໝາຍເຫດ: ມີພືດຈ�ານວນພຽງເລັກນ�ອຍທີ່ການແຕກງອກຂອງມັນຖືກກະຕຸ�ນດ�ວຍແສງແດດ ຫຼື ຄວາມໜາວເຢັນ. ພືດ
ບາງຊະນິດອາດຈະຕ�ອງມີເວລາໃນການຜັກຕົວກ�ອນທີ່ຈະແຕກງອກ – ຊ່ືງບ�່ສາມາດທີ່ຈະຖືກເກັບກູ� ແລະ ປູກໂດຍ
ທັນທີໄດ�, ແຕ�ຕ�ອງໄດ�ຜັກຕົວເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນກ�ອນເມັດພັນໃໝ�ຈະແຕກງອກອອກມາໄດ�. ຊະນິດພັນອ່ືນໆອາດຈະ

ຕ�ອງໄດ�ມີການໜີບ ຫຼື ຕັດປາຍຂອງເມັດພັນອອກເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ມກີານແຕກງອກງ�າຍຂ້ືນ (ທີ່ພົບເຫນັສ�ວນຫຼາຍແມ�ນພືດ

ພັນໄມ�ຢືນຕ້ົນ). ຖ�າທ�ານເມັດພັນສ�າບູກ ຫຼື ເກືອບສົມບູນ, ບ�່ສົມບູນທີ່ຈະແຕກງອອກອອກມາ, ໃຫ�ຂ�ເອົາຄ�າແນະນ�າ
ຈາກຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ເຮັດການຄ້ົນຄ�ວາທົດລອງ ຫຼື ພະນັກງານສ່ົງເສີມເພ່ືອກ�ານົດເບ່ິງວ�າ ພືດ ຫຼ ືຊະນິດພັນພືດທີ່ທ�ານນ�າ
ໃຊ�ຢູ�ນ້ັນຕ�ອງການເງ່ືອນໄຂພິເສດໃດໜ່ືງ ຫຼື ບ�ກ�ອນເມັດພັນຂອງມັນຈະແຕກງອກອອກມາ. ຖ�າເປັນແບບນ້ັນ, ໃຫ�

ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທີ່ຈ�າເປັນ ແລະ ເຮັດການທົດ ລອງຄືນໃໝ�ຕາມທີ່ເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປັນ. 

 

ການວັດແທກຂ�ມູ້ນ: 

• ໃນລະຫວ�າງກອງປະຊຸມປະຈ�າອາທິດຂອງທ�ານ, ກຸ�ມໄດ�ກວດກາເບ່ິງເມັດພັນຫຼັງຈາກອາທິດທ�າອິດບ�ເພ່ືອເບ່ິງເປີເຊັນ

ການແຕກງອກມີຫຼາຍເທົ່າໃດ. ທ�ານຈະຕ�ອງໄດ�ບັນທຶກຈ�ານວນຂອງເມັດພັນທີ່ແຕກງອກອອກມາ. ຫຼັງຈາກນັບແລ�ວ, 

ໃຫ� ຄ�ອຍໆຫຼົກເອົາເມັດພັນທີ່ແຕກງອກອອກດ�ວຍຄວາມລະມດັລະວັງ. ຫຼັງຈາກອາທິດທ�າອິດ, ເບ�ຍທີ່ແຕກງອກອອກ

ມາສາ ມາດຫຼົກອອກໃນແຕ�ລະວັນໄດ� ໃນເວລາທີ່ຫົດນ�້າໃສ�. ສ�າງແບບຟອມທັດທຶກທີ່ງ�າຍດາຍຄືກນັກັບຕົວຢ�າງຂ�າງລຸ�ມ

ນ້ີເພ່ືອບັນທຶກຈ�ານວນເມັດພັນທີ່ແຕກງອກ ແລະ ຈ�ານວນທີ່ໄດ�ຖກືຫຼກົອອກມາໃນແຕ�ລະມື.້ ຫຼັງຈາກສາມ-ສ່ີມື້

ລຽນຕິດ ເມື່ອເຫັນວ�າບ�່ມີເມັດພັນໃດແຕກງອກອອກມາຕ່ືມແລ�ວ, ທ�ານສາມາດສົມມຸດຕິຖານໄດ�ວ�າ ການແຕກງອກ

ແມ�ນສ�າເລັດ. ສ�າລັບພືດສ�ວນຫຼາຍ, ການແຕກງອກຈະສ້່ີນສຸດແມ�ນກ�ອນທ�າຍຂອງອາທິດທີສອງ. 
 
ຊ່ືແນວພັນ: ຜູ�ຈັດການໃນການສຶກສາຂ�້ມູນ 

ວັນທ ີ ຈ�ານວນເມັດພັນທີ່ແຕກງອກ ການສັງເກດການ 
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• ຢູ�ໃນກອງປະຊຸມ FFS ຂອງທ�ານຄ້ັງຕ�່ໄປ ທ�ານສາມາດຄ�ານວນອັດຕາການແຕກງອກໄດ�. ເພ່ືອເຮັດສ່ີງນ້ີໄດ� ໃຫ�ເພ່ີມຈ�າ

ນວນເມັດພັນທີ່ແຕກງອກໃນລະຫວ�າງການທົດລອງ. ເອົາຈ�ານວນນ້ີມາຫານໃຫ�ຈ�ານວນລວມຂອງເມັດພັນທັງໝົດທີ່

ທ�ານເລ່ີມຕ້ົນກ�າ. ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ, ຖ�າຫາມີເມັດສາລີຈ�ານວນ 87 ເມັດແຕກງອກອອກມາ ໃນຈ�ານວນ 100 ເມັດທີ່ເລ່ີມ

ຕ້ົນກ�າ, ອັດຕາສ�ວນການແຕກງອກຈະຕ�ອງແມ�ນຄືດ່ັງນ້ີ: 

87/100 = .87, ຫຼື 87 ສ�ວນຮ�ອຍ. 

• ຖ�າຫາກອັດຕາການແຕກງອກແມ�ນ 80 ສ�ວນຮ�ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ�ານ້ັນ, ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ແນວພັນທີ່ມີຢູ�ສ�າລັບ

ການທົດລອງໃນພ້ືນທີ່ຂອງທ�ານໄດ�. ຖ�າຫາກຕ�່າກວ�າ 80 ສ�ວນຮ�ອຍລົງມາ, ທ�ານຄວນຊອກຫາແນວພັນໃໝ� ແລະ 

ທົດລອງອັດ ຕາການແຕກງອກຄືນໃໝ�. ເມັດພັນທີມ່ີອັດຕາການແຕກງອກຕ�່າກວ�າ ແມ�ນຍັງສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ສ�າລັບ

ການຜະລິດແບບປົກກະຕິ, ແຕ�ເມັດພັນທີ່ມີອັດຕາສ�ວນການແຕກງອກສູງກວ�າກ�ຈະຕ�ອງໄດ�ຖືກນ�າໃຊ� – ເມັດພັນ

ຫຼາຍກວ�າປົກກະຕິ – ເພ່ືອສົດເຊີຍເມັດພັນທີ່ມກີານແຕກງອກໜ�ອຍກວ�າ (ເບ່ີງລາຍລະອຽດຂ�າງລຸ�ມນ້ີ). ແຕ�ເຖີງ
ຢ�າງໃດກ�ຕາມ ສ�າລັບການເຮັດການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມ ທ�ານຄວນນ�າໃຊ�ແນວພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ�.  

  
• ສ�າລັບບົດຝຶກຫັດເພ່ີມຕ່ືມ ທ�ານສາມາດສະແດງໃຫ�ຊາວກະສິກອນເຫັນວິທີການປັບອັດຕາສ�ວນການແຕກງອກສ�າລັບ 

ພ້ືນທີ່ປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຖ�າຫາກເຂົາເຈ້ົາມີເມັດພັນທີ່ມີອັດຕາການແຕກງອກຕ�່າກວ�າ 80 ສ�ວນຮ�ອຍລົງມາ. 

ຂ້ັນຕອນທີ 1: ກ�ານົດສ�ວນຮ�ອຍການແຕກງອກ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: 75% ຫຼ ື.75) ໂດຍນ�າໃຊ�ຂ້ັນຕອນຂ�າງເທິງນ້ັນ; 

ຂ້ັນຕອນທີ 2: ກ�ານົດນ�້າໜັກ (ຫຼ ືຈ�ານວນ) ຂອງເມັດພັນ – ອັດຕາການວ�ານເມັດ – ໂດຍປະກະຕິທີ່ນ�າໃຊ�ໃນ

ຕອນທີ່ປູກຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ສະເພາະ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: 50ກລ ຫຼ ື7 ຖັງຂະໜາດໃຫຍ�ເພ່ືອປູກໃນພ້ືນທີ)່; 

ຂ້ັນຕອນທີ 2: ເອົານ�້າໜັກປົກກະຕິຂອງເມັດພັນ (ຫຼື ຈ�ານວນ), ຫານໃຫ�ອັດຕາສ�ວນການແຕກງອກ, 

ຕົວຢ�າງ: 50 ກລ/.75 = 67 ກລ ຫຼື 7 ຖັງ/.75 = 9.3 ຖັງ 

ນ້ີແມ�ນຈ�ານວນເມັດພັນທີ່ຊາວກະສິກອນຄວນນ�າໃຊ� ດ�ວຍເມັດພັນທີ່ມີອັດຕາການແຕກງອກ 75 ສ�ວນຮ�ອຍ. 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ອັດຕາການແຕກງອກຂອງເມັດພັນທີ່ມີການທົດລອງເທົ່າໃດ? ອັດຕາການແຕກງອກເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ�ບ�? ທ�ານຈ�າເປັນ

ຕ�ອງໄດ�ຊອກຫາແຫຼ່ງເມັດພັນໃໝ�ບ�? 

• ຊາວກະສິກອນຮູ�ສຶກໝ້ັນໃຈບ�ທີຈ່ະເຮັດການທົດລອງແບບນ້ີຄືນໃໝ�ດ�ວຍຕົນເອງ? ພວກເຂົາສາມາດເຮັດການຄິດໄລ�ທີ່ 

ຈ�າເປັນເພ່ືອປັບອັດຕາການກ�າແກ�ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ? 
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ຫົວຂ�້ພິເສດທີ 8:  

ການປົກຄຸມດິນ ແລະ ຫຍ�າປົກຄຸມດິນ 
 

ຖ�າຊາວກະສິກອນຕົກລົງສົບທົບເອົາການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມທ ີ1: ຄວາມຊ້ືນຫຼາຍໂພດຕະຫຼອດໄລຍະຂອງລະດູການ

ປູກ, ຢູ�ໃນ FFS ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຂ�ແນະນ�າໃຫ�ທ�ານປຶກສາຫາລືນ�າເຂົາເຈ້ົາກ�ອນກ�ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ�າງທີ່ຈະໄດ�ຮັບ

ຈາກການນ�າໃຊ�ຫຍ�າຄຸມດິນ. ນ້ີແມ�ນອີກໜ່ືງຫົວຂ�້ພິເສດທີ່ຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກ FFS ຄຸ�ນເຄີຍ. ມີລາຍການເອກະສານເບ້ືອງ

ຫຼັງເພ່ີມເຕີມຢູ�ໃນ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ຄ ທີ່ຈະຊ�ວຍໃຫ�ທ�ານດ�າເນີນການສົນທະນາກ�ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີໄດ�. ທ�ານຍັງ

ສາມາດຊອກຫາເອກະສານອີກ ຕ່ືມຈ�ານວນໜ່ືງຢູ�ໃນຫົວຂ�້ຕ�່ໄປຂອງປ້ືມຄູ�ມືສະບັບນ້ີທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການລວມເອົາການ
ສົນທະນາທ�ີ່ເປັນຈຸດສຸມເຂ້ົາກັນກບັການສາທິດແບບງ�າຍດາຍຈະຊ�ວຍໃຫ�ຊວຍກະສິກອນຮຽນຮູ�ໄດ�ຫາຼຍກວ�າເກົ່າກ�ຽວກັບວ�າ 
ຫຍ�າຄຸມດິນສາມາດຊ�ວຍເຂົາເຈ້ົາໄດ�ແນວໃດໃນການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບຮູບແບບການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີກ່�າລັງ
ເກີດຖີ່ຂ້ືນ ຫຼ ືເຮັດໃຫ�ມີຄວາມຊ້ືນຮຸນແຮງຫຼາຍເກີນ ໄປໂພດຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ປູກພືດ. 

 
ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ບົດຝຶກຫັດຈ�ານວນໜ່ືງ ຫຼື ທັງໝົດຂ�າງລຸ�ມນ້ີກ�ໄດ�ເພ່ືອຊ�ວຍສາທິດໃຫ�ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕ�ທີ່ຕິດພັນ
ກັບການ ນ�າໃຊ�ຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນ – ການຫ�ດຜ�ອນການເສາະເຈ່ືອນຂອງດິນ, ການຮັກສາຄວາມຊ້ືນຂອງດິນ ແລະ ຄວາມສ�າ

ຄັນຂອງໂຄງສ�າງດິນທີ່ດີ. ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາເລ່ືອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດແບບຮອບດ�ານຂອງ FFS, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ກ�ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການນ�າໃຊ�ຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນເປັນວິທີການປະຕິບັດໃນການປັບຕົວນ້ັນແມ�ນມີຄວາມສ�າຄັນຫຼາຍ. 

ນອກຈາກນ້ີ, ທ�ານຍັງສາມາດ ນ�າໃຊ�ແປງທົດລອງເພ່ືອການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມຂອງທ�ານເພ່ືອຊ�ວຍສາທິດໃຫ�ເຫັນຜົນ

ສະທ�ອນຂອງຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນປະ ເພດຕ�າງໆໄດ�. ການສຶກສາຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມຍັງສາມາດຖກືນ�າໃຊ�ເພ່ືອສະແດງໃຫ�ເຫັນ

ຜົນສະທ�ອນຂອງຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນໃນການ ຫ�ດຜ�ອນຈ�ານວນວັກສະພືດທີ່ເກີດຂ້ືນ. ພຽງແຕ�ຈັດຕ້ັງຊາວກະສິກອນໃຫ�ເກັບຂ�້
ມູນຈ�ານວນວັກສະພືດທີ່ເກີດຂ້ືນຈາກແຕ�ລະແປງທົດລອງກ�ອນການເສຍຫຍ�າຄ້ັງທ�າອິດ ແລະ ອີກເທື່ອໜ່ືງກ�ອນການເສຍ
ຫຍ�າຄ້ັງທີສອງ.   

 

ຕົວຢ�າງຫົວຂ�້ພິເສດທ ີ8a: ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງການປົກຄຸມດິນເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການໄຫຼເສາະຂອງນ�້າ ແລະ ການ

ເສາະເຈ່ືອນຂອງດິນ3

4 

ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ�:  

ເພ່ືອສາທິດໃຫ�ເຫັນການເສາະເຈ່ືອນຂອງດິນ ແລະ ບົດບາດທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍຂອງການປົກຄຸມດິນເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍດິນ.  
 

ວັດສະດຸ/ການກະກຽມ:  

ກະຕຸກຢາງໃຫຍ� 3 ຕຸກ, ຕຸກຢ�າງນ�ອຍ 3 ໜ�ວຍ ຫຼື ຈອກຢາງ (ພາສະສະບາງຢ�າງທີ່ເກັບນ�້າໄວ�ໄດ�), ຕົວ ຢ�າງດິນທີ່ຍັງບ�່ເຄີຍ

ຖືກລົບກວນມາກອນ 3 ຕົວຢ�າງ (ມີຄວາມເລິກ 10 ຊມ ແລະ ກວ�າງ ແລະ ຍາວພ�ທີ່ຈະບັນຈຸລົງໃສ�ກະຕຸກຢ�າງ ທີ່ຕັດກຽມ

 
4 ແຫ່ຼງຂ�້ມູນ: FAO. 2020. ສຸຂະພາບຂອງດິນສ�າລັບເຂ້ົານາ: ຄູ�ມືສ�າລັບຄູຝຶກຂອງໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ. ISBN 978-92-5-

132290-1. ຂະແໜງປ�ອງກັນ ແລະ ການຜະລິດພືດ (AGP). ນະຄອນຫຼວງໂຣມ: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ. 
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ໄວ� – ເບ່ິງຮູບພາບຂ�າງລຸ�ມ), 2 ຕົວຢ�າງຈາກພ້ືນທີ່ເປ່ົາຫວ�າງ ແລະ 1 ຕົວຢ�າງຈາກພ້ືນທີ່ທົ່ງຫຍ�າ (ທີມ່ີຫຍ�າຕິດມານ�າ), ສອງ

ສາມກ�າມືຂອງເສດພືດ/ເສດໄມ�, ເສືອກຫ�ອຍ, ນ�້າ0. 
 
ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນການອອກແບບການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມກ�ຽວກັບຫຍ�າແຫ�ງປົກຄຸມດິນ. 

 

ເວລາ:  

ປະມານ 1 ຊ່ົວໂມງ 

 

ຂ້ັນຕອນ: 

• ເລ່ີມຕ້ັນດ�ວຍການລະດົມສະໝອງຊາວກະສິກອນກ�ຽວກັບເລ່ືອງການເສາະເຈ່ືອນຂອງດິນ, ມັນເກີດຂ້ືນແນວໃດ 

ແລະ ເປັນຫຍັງຈ່ືງເກີດຂ້ືນ ແລະ ຖ�າຫາກມີຕົວຢ�າງໃດໜ່ືງຢູ�ໃນພ້ືນທີ່ກ�ຍ່ີງເປັນການດີ. 

• ແບ�ງກຸ�ມສົນທະນາອອກເປັນ 3 ກຸ�ມ ແລະ ມອບໃຫ�ແຕ�ລະກຸ�ມຮັບຜິດຊອບຕົວຢ�າງດິນໜ່ືງປະເພດຕ�່ກຸ�ມ. 

• ກະກຽມກະຕຸກຢາງ. ເອົາຕຸກຢາງໃຫຍ�ມາປາດ ຫຼື ຕັດຕ້ັງແຕ�ເທີ່ງປາກຕຸກຈົນຮອດພ້ືນຂອງຕຸກ (ເບ່ິງຮູບພາບຂ�າງລຸ�ມ

ນ້ີ). ແລ�ວເອົາຕົວຢ�າງດິນທີ່ບ�່ເຄີຍຖືກລົບກວນໃສ�ລົງໃນກະຕຸ ຄືດ່ັງທີ່ສະແດງໄວ�ຢູ�ໃນຮູບພາບ.  

• ງ�ຽງກະຕຸກລົງເປັນມູນລາດຊັນ ແລ�ວຖອກນ�້າໃສ�ຄ�ອຍໃຫ�ຖ�ວມດິນ ເພ່ືອຈ�າລອງເຫດການຝົນຕົກແຮງ. ໝາຍເຫດ: 

ໃຫ�ຖອກນ�້າໃສ�ກະຕຸກອ່ືນຈ�ານວນເທົ່າກັນ ແລະ ກ�ຈະຂ້ືນຢູ�ກັບຂະໜາດຂອງກະຕຸກຢາງທີ່ທ�ານນ�າໃຊ�. 

 

ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ຈ�ານວນນ�້າທີ່ຢູ�ໃນສາມຈອກມີຄວາມແຕກຕ�າງກັນແນວໃດ? 

• ນ�້າມີສີທີ່ແຕກຕ�າງກັນບ�? ເປັນຫຍັງສີຈ່ືງຕ�າງກັນໃນສາມຕົວຢ�າງ? 

• ຢູ�ໃນຈອກໃດທີ່ນ�້າມີສີເຂ້ັມກວ�າ? ແມ�ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ�ສີນ�້າເຂ້ັມ? 

• ລອງຈີນຕະນາການເບ່ິງວ�າ ຖ�າຫາກດິນຖືກປະຖີມ້ຮ�າງເປັນເວລາ 10. ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ືນກັບດິນ? 

• ການສູນເສຍດິນຊ້ັນປົກເທີງໜ�າດິນມີຜົນກະທົບຫຍັງແດ�ຕ�່ໜ�າທີ່ການທ�າງານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພືດ? 

• ຈະມີວິທກີານປະຕິບັດແນວໃດໃນການຄຸ�ມຄອງເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນລະດັບຂອງເສາະເຈ່ືອນ ແລະ ການໄຫຼໜີຂອງດິນ? 

• ຄວນຫຼີກເວ້ັນວິທີການປະຕິບັດອັນໃດແດ�ເພ່ືອປ�ອງກັນການໄຫຼໜີຂອງດິນ? 
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ທ�ານສາມາດເພີ່ມການສົນທະນາຫົວຂ�້ນີ້ຕ່ືມເພື່ອລົງເລີກກ�ຽວກັບສະພາບພື້ນທີ່ເພືອ່ຈັດການກບັຄວາມ
ສ�ຽງຈ�ານວນໜື່ງທີ່ຕິດພັນກບັສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຈ�າເປັນສ�າລັບຊຸມຊົນທີ່ຈະຕ�ອງໄດ�ເຮັດວຽກ
ຮ�ວມກັນໃນການປັບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການປ�ຽນແປງສະພາບດິນຟ�າອາກາດ.  

ລອງນຶກພາບກ�ຽຍກັບເນີນພູສູງຊັນຢູ�ໃນ 5 ເຂດພ້ືນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນທີແ່ຕກຕ�າງກັນ (ເບ່ິງຮູບພາບ B-8). ຊາວ
ກະສິກອນຢູ�ໃນ 5 ເຂດພ້ືນທີ່ດ່ັງກ�າວໄດ�ລົງທຶນການຜະລິດຢູ�ໃນພູເຂົາສູງສັນ ແລະ ມີວິທີການອານຸລັກດິນເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການ
ເສາະເຈ່ືອນ. ແຕ�ເຖີງຢ�າງໃດກ�ຕາມ, ເມື່ອມີຝົນຕົກລົງມາ ພວກເຂົາກ�ຍັງຄົງປະເຊີນກັບການໄຫຼແຮງຂອງນ�້າ ຊ່ືງທ�າລາຍພືດຜົນ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ�ເສຍຫາຍ. ພວກເຂົາຈະສາມາດແກ�ໄຂບັນຫານ້ີໄດ�ຄືແນວໃດ? (ຂ�ແ້ນະນ�າ: ເຫັນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນວ�າ ພວກເຂົາ

ບ�ສ່າມາດດ�າເນີນການພຽງ ລ�າຄົນດຽວໄດ�). 

 

ຊາວກະສິກອນສາມາດແກ�ໄຂບັນຫາຮ�ວມກັນໄດ�ຄືແນວໃດ? 

 

ພາບ C-11: ການສະແດງໃຫ�ເຫັນພາບຂອງ 5 ເຂດພື້ນທີສູງສັນທັງໝົດ 

ຢູ�ໃນສະຖານະການແບບນ້ີ ຜົນໄດ�ຮັບຄືແນວໃດຂອງການດ�າເນີນແບບລວມໝູ� ກັບການດ�າເນີນງານດ�ວຍຕົວຄົນດຽວພຽງລ�າ
ພັງຈະ? 

ທ�ານມີຕົວຢ�າງອ່ືນໆບ�ກ�ຽວກບັໜ�າວຽກທີ່ຄວນຖກືດ�າເນີນການໂດຍຊຸມຊົນ (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ການເສາະເຈືອນຈາກລົມແຮງ)? 
 

ຮູບ C-10: ຄູຝຶກຊ�ຽວຊານ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການ FFS ຢູ�ຟິລິປິນ ກ�າລັງທົດລອງພາກຝຶກຫັດກ�ຽວກັບການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ (ຮູບໂດຍ D. Turner) 



177 
 

ທ�ານອາດຈະຕ�ອງສາທິດໃຫ�ເຫັນບົດຝຶກຫັດນ້ີດ�ວຍການກ�ກ່ອງດິນເພ່ືອຈ�າລອງເປັນຮູບພູສູງສັນ ແລະ ນ�າໃຊ�ບົວຫົດນ�້າ ຫຼ ື
ກະຕຸກ ນ�້າທີມ່ີຮູດ�ານລຸ�ມເພ່ືອຈ�າລອງເຮັດຄືຝົນຕົກ (ເບ່ິງຮູບພາບປະກອນດ�ານລຸ�ມ). ແນວທາງການຈັດການບາງຢ�າງສາມາດ

ເຮັດຊ�້າຄືນອີກກ�ໄດ� ເຊ່ັນ: ຄັນແຖວ ຫຼື ການປົກຄຸມດິນດ�ວຍຫຍ�າແຫ�ງໃສ�ເຖີງພູເນີນພູ.  

 

 

ພາບ C-12: ຊາວກະສິກອນ FFS ສົນທະນາກັນກ�ຽວກັບການເສາະເຈ່ືອນຂອງດິນຢູ� Andra Pradesh, ປະເທດອິນເດຍ. (Photo by K. 

Reddy) 

ໝາຍເຫດ: ຊ້ັນຫຍ�າແຫ�ງປົກຄຸມດິນສ�າງໃຫ�ມີແນວປ�ອງກັນທາງກາຍະພາບ ເພ່ືອປົກປ�ອງດິນຈາກການຖືກພັດໄຫຼໜີດ�ວຍນ�້າ

ຝົນທີ່ເກີດຈາກພາຍຸລົມແຮງ. ໂດຍສະເພາະແມ�ນການສູນເສຍດິນຊ້ັນເທີງໜ�າດິນເປັນສ່ີງທີ່ສ�າຄັນ. ດິນຊ້ັນເທີງໜ�າດິນບ�່ພຽງ

ແຕ�ຮັບໃຊ�ເປັນຟອງນ�້າ, ຊືມຊັບເອົານ�້າ ແລະ ເກັບຄວາມຊ້ືນແລ�ວ ແຕ�ຍັງປະກອບດ�ວຍສານອາຫານທີ່ຈ�າເປັນທັງໝົດທີ່ພືດ

ພັນໄມ�ຕ�ອງການເພ່ືອການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ພືດພັນໄມ�ທີ່ເຕີຍໂຕຢູ�ໃນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ�ວຍອິນຊີວັດຖຸແມ�ນ

ແຂງແຮງກວ�າ. ພືດພັນໄມ�ທີ່ແຂງແຮງກວ�າກ�ມີຄວາມທົນທານຕ�່ກບັແຮງກົດດົນຂອງຄວາມຊ້ືນ ແລະ ຟ້ືນຕົວໄດ�ໄວກວ�າ 

ເມື່ອມກີານປັບປຸງສະພາບເງ່ືອນໃຫ�ດີຂ້ືນ. 

 

ຫົວຂ�້ພເິສດ 8b: ເພ່ີມການຄຸມດິນໃຫ�ຫຼາຍທີ່ສຸດເພ່ືອຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍຄວາມຊ່ົມຊືນໃນດິນ4

5 

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອເຫັນໄດ�ຄວາມສ�າຄັນຂອງສ່ີງເສດເຫຼືອຂອງພືດ ແລະ ຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນໃນການຫ�ດຜ�ອນການສູນເສຍນ�້າໃນດິນຜ�ານການ
ລະເຫີຍອາຍ. 

 

 

 
5 ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: FAO. 2000. ຄູ�ມື ແລະ ເອກະສານອ�າງອີງກ�ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ການອານຸລັກດິນ ແລະ ສານອາຫານແບບ

ຮອບດ�ານສ�າລັບໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ.  AGL/MISC/27/2000. ກອງບ�ລິການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພືດພັນໄມ�

ທີ່ໃຫ�ສານອາຫານ, ຂະແໜງພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ນ�້າ. ນະຄອນຫຼວງໂຣບ: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ. 
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ວັດສະດຸອຸປະກອນ/ການກະກຽມ:  

ຫຼັກໄມ�ເພ່ືອສ�າງເຄ່ືອງໝາຍສອງແປງທົດລອງ; ຄຸຕັກນ�້າ ຫຼ ືບົວຫົດນ�້າ; ນ�້າ 30 ລິດ; ສ່ີງເສດເຫຼືອຂອງພືດເພ່ືອປົກຄຸມດິນ

ແປງທົດລອງໃນ 1 ມ2.  

 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນເລ່ີມລະດູຝົນ ແລະ ກ�ອນການອອກແບບການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມກ�ຽວກັບຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນ. 

 

ເວລາ:  

ໃຊ�ເວລາ 1 ຊ່ົວໂມງໃນການແນະນ�າ ແລະ ຈັດຕ້ັງການຝຶກຫັດໃນມືທ້�າອິດ; ໃຊ� 30 ນາທີ ໃນມື້ທີສອງຕ�່ມາ; 1 ຊ່ົວໂມງໃນ

ໜ່ຶງອາທິດຕ�່ມາ. 

 

ຂ້ັນຕອນ: 

• ສ່ີງສ�າຄັນຄືບ�່ມີຝົນຕົກເກີດຂ້ືນພາຍໃນໄລຍະສີບວັນກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນເຮັດການທົດລອງ (ຫຼື ໃນລະຫວ�າງການທົດ

ລອງ). 

• ຄັດເລ່ືອກ ແລະ ປັກຫຼກໝາຍດ�ວຍໄມ�ໃສ�ສອງແປງທົດລອງ, ແຕ�ລະແປງມີຂະໜາດ 1 ມ2, ຢູ�ຫ�າງກນັພາຍໃນ

ໄລຍະຫ�າໃນພ້ືນທີ່ໃດໜ່ືງທີ່ບ�່ມີພືດ ແລະ ບ�ອນທີ່ຢູ�ໃກ�ແຫຼ່ງນ�້າທີ່ສະດວກສະບາຍ. ເພ່ືອສາທິດໃຫ�ເຫັນຜົນ

ສະທ�ອນຈາກການໄຖພວນດິນຕ�່ການສູນເສຍຄວາມຊ້ືນໃນດິນເພ່ີມສູງຂ້ືນດ�ວຍການລະເຫີຍອາຍ, ອາດຈະລວມມີ

ແປງທົດລອງທີສາມ ພາຍ ຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ�ດິນປຽກນ�້າທັງໝົດ ແລ�ວປະໄວ�ໂດຍບ�່ນ�າໃຊ�. 

• ເສຍຫຍ�າ, ກ�ອນຫີນ ຫຼື ສ່ີງເສດເຫຼືອຈ�ານວນໃດໜ່ືງອອກຈາກພ້ືນຜີວຂອງສອງແປງທດົລອງ ແລະ ຫົດນ�້າຈ�ານວນ 

30 ລິດໃສ�ຄ�ອຍ (ຊ�າໆ) ໃສ�ແຕ�ລະແປງທົດລອງ, ປ�ອຍໃຫ�ນ�້າຊືມລົງດິນ. ດິແທ�ແມ�ນໃຫ�ນ�າໃຊ�ບົວຫດົນ�້າເພ່ືອບ�່

ໃຫ�ໂຄງສ�າງໜ�າດິນເຊ່ືອມສະພາບ. 
• ແນະນ�າໃຊ�ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມປະເມີນເບ່ີິງຄວາມຄ�າຍຄືກັນຂອງປະລິມານຄວາມຊຸມຊ່ືນຂອງດິນຊ້ັນເທິງໜ�າດິນຢູ�ໃນສອງ

ແປງທົດລອງ. 
• ເອົາສ່ີງເສດເຫຼືອຂອງພືດ ຫຼື ຫຍ�າແຫ�ງປົກຄຸມໃສ�ແປງທົດລອງໜ່ືງເປັນຊ້ັນທີ່ໜ�າປົກຄຸມພ້ືນພີວໜ�າດິນທັງໝົດ 

ແລະ ປະໃຫ�ອີກແປງທົດລອງໜ່ືງບ�່ມີສ່ີງປົກຄຸມໜ�າດິນ. 
• ອີກສອງມືຕ�່ມາຈ່ືງກັບຄືນມາເບ່ິງ ແລະ ສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກຕ�າງຂອງຄວາມຊ້ືນຢູ�ໃນດິນຊ້ັນເທີງໜ�າດີນໃນສອງ

ແປງທົດລອງ. ດູແລຮັກສາບ�່ໃຫ�ດິນຖືກລົບກວນ ແລະ ເອົາຫຍ�າແຫ�ງປົກຄຸມທົດແທນເສດພືດຫຼັງຈາກທີກ່ວດເບ່ິງ

ຄວາມຊ້ືນແລ�ວ. 
• ອີກໜ່ືງອາທິດຕ�່ມາຈ່ືງກັບຄືນມາເບ່ິງໃໝ� ແລະ ສົມທຽບເບ່ິງຄວາມແຕກຕ�າງໃນໂຄງສ�າງຂອງດິນລະຫວ�າງສອງ

ແປງທົດລອງ. 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ແປງທົດລອງໃດທີ່ຮັກສາຄວາມຊ້ືນໄດ�ດົນກວ�າ? ດົນປານໃດ? ຍ�ອນ

ຫຍັງ? 

• ຖ�າຫາກພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສອງແປງທົດລອງນ້ີ, ແປງໃດຈະໄດ�ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກຄວາມແຫ�ງແລ�ງໜ�ອຍທີ່ສຸດ? 
• ວິທີການປະຕິບັດເຫຼົ່ານ້ີຈະເໝາະສົມກັບດິນ ແລະ ພືດປະເພດໃດຢູ�ໃນ

ທ�ອງຖີ່ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໄປໄດ�ຫຼາຍທີ່ສຸດ? 
 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ການປົກປ�ອງທາງກາຍະພາບຈາກຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນຍັງປ�ອງກັນຄວາມຊຸ�ມຊ້ືນທີ່ຊືມຊັບຢູ�ໃນດິນຈາກການລະເຫີຍ

ອາຍດ�ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ. ດ�ວຍອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂ້ືນ, ແລະ ແມ�ນກະທັງບາງທີອາດຈະມີລົມແຮງຫຼາຍຂ້ືນເທົ່າໃດ� ກ�

ຈະເຮັດໃຫ�ຄວາມຊ້ືນໃນດິນສູນເສຍຫຼາຍຂ້ືນເທົ່ານ້ັນຈາກການລະເຫີຍອາຍ. ດ�ວຍການເອົາຫຍ�າແຫ�ງທີ່ເປັນຊ້ັນໜາໆປົກຄຸມ
ດິນ ຊາວກະສິ ກອນສາມາດຊ�ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ�ມຊ້ືນຢູ�ໃນດິນໄດ� ແລະ ຈະເຮັດໃຫ�ພືດສາມາດມຊີີວິດຢູ�ໄດ�ເປັນໄລຍະ

ເວລາທີ່ຍາວນານໃນລະ ຫວ�າງລ�ຖ�າຝົນຕົກ.  

 

ຫົວຂ�້ພເິສດ 8c: ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງສ�າງດິນທີ່ເກີດຂ້ືນຈາກການນ�າໃຊ�ຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນ   

ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ�:  
ເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ຊາວກະສິກອນເຫັນໄດ�ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງດິນທີ່ສົມບູນ – ບ�ອນທີ່ສ້ີນສ�ວນຂອງດິນ ຢືດໜ�ຽວກັນໄວ� 
(ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ມໂີຄງສ�າງ) ຊ່ືງຊ້ີບອກໃຫ�ເຫັນວ�າມີຊ�ອງວ�າງອາກາດຈ�ານວນຫຼາຍຊ່ືງສາມາດເກັບນ�້າໄດ� – ແລະ ດິນທີ່ບ�່
ສົມບູນດີ – ແມ�ນດິນທີ່ສູນເສຍໂຄງສາງຂອງມັນທີ່ສາມາດຢືດໜ�ຽວສ້ີນສ�ວນຂອງດິນໄດ�ພຽງເລັກນ�ອຍ ແລະ ມີພຽງສອງ
ສາມບ�ອນທີ່ສາມາດກກັເກັບນ�້າໄວ�ໄດ�. 

 

ວັດສະດຸ/ການກະກຽມ:  

ສ�າລັບແຕ�ລະກຸ�ມນ�ອຍ: ສາມຕົວຢ�າງດິນ (ໃຫ�ອີງໃສ�ຂ້ັນຕອນທີ 1 ຂ�າງລຸ�ມນ້ີສ�າລັບຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບວິທີເອົາຕົວຢ�າງ), ຕຸກ

ຢາງເປ່ົາ 3 ຕຸກ, ຕຸກນ�້າ 1 ລິດຕຸກໜ່ືງ, ເສດຜ�າ 3 ສ້ີນ ຫຼື ຜ�າຝ�າຍທ� ກ�ໄດ� (ຂະໜາດ 8 ຊມ x 8 ຊມ), ຢາງບ�ວງ 3 ເສ້ັນ, 

ສາຍເສືອກຫ�ອຍ, ມີດທີ່່ມີຄົມ, ບິກເຟີດ, ຈອກຢາງໃສ� 3 ໜ�ວຍ ຫຼື ຈອກແກ�ວ, ນ�້າຈ�ານວນທີ່ພຽງພ�ເພ່ືອຖອກໃສ�ໃຫ�ຖ�ວມ

ຕົວຢ�າງດິນທີ່ບັນຈຸໃສ�ໄວ�ໃນຕຸຸກຢ�າງ, ຊີງສ່ັງ. 

ໄລຍະເວລາ:  

ກ�ອນການອອກແບບການສຶກສາຂ�້ມູນພາກສະໜາມກ�ຽວກັບຫຍ�າແຫ�ງຄຸມດິນ ແລະ ກ�ອນເລ່ີມຕ້ົນລະດູຝົນ (ຕົວ ຢ�າງດິນ

ຕ�ອງເປັນດິນແຫ�ງໝົດ). 

ພາບ C-13: ການປົກຄຸມດິນດ�ວຍຫຍ�າແຫ�ງໃນ

ສວນມັນຝລັງຢູ�ເມືອງ Thai Binh, ຫວຽດນາມ. 

(ຖ�າຍພາບໂດຍ D.T. Ngo) 
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ເວລາ:  
1 ຊ່ົວໂມງ.  

 

ຂ້ັນຕອນ: 
• ຫ�າຍດິນຈ�ານວນໜ່ືງໃສ�ກະຕຸຢາງ ແລະ ເອົາມາຖອກຢາຍໃສ�ແຜ�ນຢ�າງຕາກແດດໄວ�ໃຫ�ແຫ�ງເປັນເວລາໜ່ືງມື ຫຼ ື

ສອງມື້. ໃຫ�ເລືອກເອົາດິນມາຈາກສາມບ�ອນເພ່ືອທີ່ທ�ານຈະມ:ີ ກ) ດິນບ�່ດີ ແລະ ປົນຊາຍ, ຂ) ດິນຈາກຟາມໃນ

ທ�ອງຖິ່ນ ຄ) ຝຸ�ນບ່ົມ ຫຼື ດິນອຸດົມສົມບູນໄປດ�ວຍອິນຊີວັດຖ.ຸ [ໝາຍເຫດ: ທ�ານສາມາດກະກຽມດິນອຸດົມສົມບູນ

ໄປດ�ວຍອິນຊີວັດຖຸຈາກການເອົາຝຸ�ນບ່ົມ/ຝຸ�ນຄອກປະສົມໃສ� (ປະມານ 30% ຂອງດິນທັງໝົດ) ຢູ�ໃນໜ່ືງຂອງຈ�າ

ນວນຕົວຢ�າງ ແລະ ເຮັດເຄ່ືອງໝາຍໄວ�.] 

• ຕັດກົ້ນຕຸກຢາງແຕ�ລະຕຸກ. ປ້ີນມນັຂ້ືນ ແລະ ຍັດຜ�າໃສ�ປາກຄ�ຕຸກທາງດ�ານໃນ. 

• ສ່ັງນ�້າໜັກຈ�ານວນດິນຂອງແຕ�ລະຕຸກ (ປະມານລະຫວ�າງ 300 ຫາ 600ກາຼມ) ແລະ ເອົາໃສ�ໄວ�ໃນຕຸກຢາງທີ່ກຽມ

ໄວ�. 

• ຫ�ອຍກະຕຸກຢາງໄວ�ຢູ�ດ�ານເທິງຂອງກ�ອງຢາງພາລາສຕິກໃສໂດຍມດັຫ�ອຍໃສ�ໄມ� (ເບ່ິງຮູບພາບດ�ານລຸ�ມ). 

• ເອົາຈອກຢາງອັນໜ່ືງມາ ແລະ ຖອກນ�າ້ໃສ�; ແລ�ວຖອກຕ່ືມໃສ�ໃນແຕ�ລະຕຸກຢາງ. ໃນຄະນະລ�ຖ�ານ້ັນ ໃຫ�ໄປເຮັດ

ກິດຈະກ�າອ່ືນໆກ�ອນ ແລ�ວຈ່ືງກັບມາເບ່ິງມັນເມື່ອເວລາທີ່ນ�້າຊືມຜ�ານຕຸກຕົວຢ�າງທັງໝົດ. ຖ�າດິນຢູ�ໃນຕຸກໃດຕຸກໜ່ືງ

ດູດຊືມເອົານ�້າທັງໝົດ ແລະ ບ�່ມນີ�້າຊືມຜ�ານລົງໄປໃນຈອກຢາງທີ່ຢູ�ກ�ອງ, ທ�ານຈ�າເປັນຕ�ອງຕ່ືມນ�້າໃສ�ອີກ. ທ�ານຕ�ອງ

ຕ່ືມນ�້າໃສ�ໃນປະລິມານສ�່າເກົ່າໃສ�ໃນແຕ�ລະຕົວຢ�າງເພ່ືອໃຫ�ສາມາດສົມທຽບຜົນໄດ�ຮັບໃນຕອນສຸດທ�າຍ (ຂ�້ຄວນ

ລະວັງ – ໃຫ�ແນ�ໃຈວ�າຈອກຢາງທີ່ຢູ�ກ�ອງນ້ັນສາມາດເກັບນ�້າທີ່ໄຫຜຼ�ານລົງມາໄດ�ທັງໝົດ). 

• ຫຼັງຈາກທີ່ຕົວຢ�າງທັງໝົດໄດ�ລະບາຍນ�້າໝົດແລ�ວ, ໃຫ�ເອົາຈາກຢາງມາຕ້ັງໄວ�ຂ�າງກັນ ແລະ ສົມທຽບເບ່ິງຜົນໄດ�ຮັບ
ທີ່ເກີດຂ້ືນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ພາບ C-14: ກຸ�ມ FFS ຢູ�ເມືອງ Chuadanga, ປະເທດບັງຂະລາເທບ ກ�າລັງນ�າ 

ສະເໜີບົດຝຶກຫັດກ�ຽວກັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການກັກເກັບນ�້າ. (ພາບຖ�າຍໂດຍ 

A.L.C. Morales-Abubakar) 
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ຄ�າຖາມສົນທະນາ: 

• ສີຂອງນ�້າມີຄວາມແຕກຕ�າງບ�? ສ່ີງນ້ີຊ້ີບອກໃຫ�ຮູ�ຫຍັງແດ�? 

• ດິນປະເພດໃດທີ່ຮັກສາ (ເກັບຮັກສາ) ນ�້າໄດ�ຫຼາຍກວ�າໝູ�ໝົດ? ແມ�ນຫຍັງຄືປັດໃຈໃນການກັກເກັບນ�້າໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 

ຫຼື ໜ�ອຍກວ�າ? 

• ເປັນຫຍ�ງຂີດຄວາມສາມາດໃນການກັກເກັບນ�້າຈ່ືງມີຄວາມສ�າຄັນ? ທ�ານຈະສາມາດປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນ

ການກກັເກັບນ�້າຢູ�ໃນດິນຂອງທ�ານໄດ�ແນວໃດ? 

• ແມ�ນຫຍັງຄືສາຍພົວພັນລະຫວ�າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການກັກເກບັນ�້າ ແລະ ໂຄງສ�າງຂອງດິນ?  

• ແມ�ນຫຍັງຄືຜົນສະທ�ອນ ຫຼື ບົດບາດຂອງອິນຊີວັດຖຸທີ່ເພ່ີມເຂ້ົາມາ? ເປັນຫຍັງມັນຈ່ືງມີຜົນສະທ�ອນແບບນ້ັນ? 

ໝ�າຍເຫດ: ດິນທີ່ຖກືໄຖໜ່ືງຄ້ັງ ຫຼື ຫຼາຍຄ້ັງຕ�່ປີ ຈະເຮັດໃຫ�ມກີານສູນເສຍໂຄງສ�າງຂອງມັນໃນທີ່ສຸດ – ຄວາມໜຽວທີ່ຢືດ

ຕິດແຕ�ລະສ້ີນສ�ວນຂອງດິນເຂ້ົາກັນ. ດິນດ່ັງກ�າວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໜ�ອຍລົງ ບ�່ສາມາດທີ່ຈະຢືດໜ�ຽວຄວາມຊ້ືນໄດ�ຫຼາຍ

ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ເຮັດໃຫ�ຖືກເສາະເຈ່ືອນໄປກັບນ�້າຝົນໄດ�ຢ�າງງ�າຍດາຍ. ດ�ວຍການສະໜອງອິນຊີວັດຖຸລົງເພ່ືອລ�່ລ�ຽງສ່ີງທີ່ມີ

ຊິວິດໃນດິນ ແລະ ບ�່ໃຫ�ໄຖດິນ, ສ່ີງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານ້ີສາມາດປັບສະພາບໂຄງສ�າງດິນໃຫ�ກັບຄືນສູ�ສະພາບເດີມໄດ�. ດິນທີ່ໄດ�

ຮັບການຟ້ືນຟູໂຄງສ�າງແມ�ນຄືກັນກັບຟອງນ�້າ, ທີມ່ີຮູນ�ອຍໆຈ�ານວນຫຼາຍທີ່ສາມາດດັກຈັບ ແລະ ຢືດຄວາມຊ້ືນທີ່ຊືມຊັບໄວ�

ໄດ�ເມື່ອເວລາຝົນຕົກລົງມາ. 

 

  

ເມື່ອທາງເລ່ືອກໃນການສຶກສາຂ�້ມນູພິເສດໄດ�ມີການທົດລອງ ແລະ 

ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າມີປະສິດທິພາບ, ທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ
ເຫ່ົຼານ້ີຈ່ືງສາມາດເອົາເຂ້ົາໃສ�ໄວ�ຢູ�ໃນແຜນການປັບຕົວໃນຂ້ັນ
ພ້ືນຖານຊຸມຊົນໄດ�. 



182 
 

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ D.  

ຄວາມເປັນມາຂອງເອກະສານອ�າງອີງດ�ານວິຊາການສ�າລັບຄຝຶູກ 
Bunch, R. 2012. Restoring the Soil: A guide for using green manure/cover crops to improve the food 
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