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ຄານາ
ເພືື່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖືເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທືື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປຼັນປະເທດດ້ອຍພຼັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປຼັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທຼັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊຼັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄຼັນ ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບຼັນເຫຼັນໄດ້ວ່າ ພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດຼັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍຼັງບທ
ື່ ຼັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນຼັບແຕ່ຂຼັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນຼັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປຼັບປຸງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພຼັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກຼັບລະບບການ
ສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີື່ເນຼັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນຼັັ້ນເອາຜູ້ຮຽນເປຼັນ
ສູນກາງ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປຼັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປຼັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດຼັບໄລຍະສຼັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນຼັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບຼັດທີື່ເໝາະສມ.
ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບການດຼັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຈື່ງໄດ້ພຼັດທະນາຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊຼັື່ນ:
ປູກຝຼັງ, ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນຼັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ສ້າງພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮຼັບໃຊ້ສຼັງຄມ ໃນບຼັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບຼັດຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລຼັດຖະມນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດລະດຼັບຊຼັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮຼັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພຼັດທະນາ
ບຼັນດາເອກະສານທີື່ສາຄຼັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊຼັື່ນ: ເອກະສານຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນຼັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພຼັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫຼັກສູດດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫຼັກສູດ ທີື່ເນຼັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫຼັກດຼັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພຼັດທະນາແບບຍືນຍງ, 3). ຕິດພຼັນກຼັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນຼັັ້ນການເຮຼັດ
ພາກປະຕິບຼັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພຼັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮຼັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປຼັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປຼັນຕ່າງໆ ເຊຼັື່ນ: ການຝກ
ອບຮມກ່ຽວກຼັບຫຼັກການ, ການໄປທຼັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫຼັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບຼັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບຼັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນຼັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພຼັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພຼັດສະໝອນ
ຖານະສຼັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວຼັນ ສຸກສຼັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈຼັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມືອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພງບຼັນດິດ, ທ່ານ ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ ກຍຼັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການປຼັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບຼັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕຼັກນິກ ທຼັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພຼັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄຼັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງ
ປະຕິບຼັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜຼັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມື ແລະ ພຼັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕຼັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປຼັນຕັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນດ້ານເຕຼັກນິກ ໃນການພຼັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂັ້ນ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ
ເອກະສານດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ຍຼັງສາມາດນາໄປປຼັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕວຈິງນຼັັ້ນ, ຖ້າຫາກພບເຫຼັນຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສື່ງຂັ້ຄດ
ິ ເຫຼັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດ້ນາໄປປຼັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກື່າໃນອະນາຄດ
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ບດນາ
ປືັ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກຼັບ “ຫຼັກການປູກພືອເຂດເນີນສູງ” ເຫຼັັ້ມນີັ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສງ ເພືື່ອ
ແນໃສ່ຮຼັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບບໃນລະບບຊຼັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ
ເໜືອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປືັ້ມຄູ່ມືທີື່ເປຼັນພາສາລາວ ແລະ
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜນຂອງການທດລອງທາງດ້ານລະບບການປູກພືດແບບຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບ
ຖາມນາຜູ້ປະສບຜນສາເລຼັດໃນທາງດ້ານການປູກພືດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສງຕັ້ນຕແຕ່ລະບດຮຽນໃນປືັ້ມເຫຼັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພືື່ອເປຼັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປຼັນທິດທາງອຼັນໜື່ງໃຫ້
ແກ່ບຼັນດານຼັກວິຊາການ ແລະ ນຼັກສກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມຼັກອາຊີບໃນການປູກພືດແບບຕ່າງໆ ໄດ້
ເຂັ້າໃຈເຖິງເຕຼັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຈຼັດການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ໃນປືັ້ມເຫຼັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວັ້າເຖິງຄວາມສາຄຼັນໃນການປູກພືດ, ລະບບຟາມປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ,
ເຕຼັກນິກການປູກພືດ, ການດູແລຮຼັກສາ, ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການຕະຫາດພືດ ຕະຫອດຮອດບຼັນຫາຕ່າງໆ
ໃນການປູກພືດ
ປືມ
ັ້ ເຫຼັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈຼັດພິມຂັ້ນເທືື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕກບກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປຼັນດ້ານເນືັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສຼັບ ຫື ສານວນ, ເພາະສະນຼັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮຼັບເອາຄາຕານິຕຊ
ິ ມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປຼັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພືື່ອຈະໄດ້ປຼັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນືັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ຼັງບທ
ື່ ຼັນຄບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວຼັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄບຖ້ວນສມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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1

ບດທີ 1
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການຜະລິດພືດ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ:
 ຄວາມໝາຍ, ປະຫວຼັດ ແລະ ການພຼັດທະນາກະສິກາ
 ການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິວຼັດທະນາການໃນການປູກພືດ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍ, ປະຫວຼັດ ແລະ ການພຼັດທະນາກະສິກາ
1.1.1

ຄວາມໜາຍຂອງການຜະລິດພືດ
Crop production ຫື ການຜະລິດພືດ ເປຼັນສິລະປະຂະແໜງໜື່ງ ມະນຸດໄດ້ນາເອາ
ຄວາມຮູທ
້ າງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີຕ່າງໆມາໃຊ້ໃນການເພີື່ມຜນຜະລິດ
1.1.2 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການປູກພືດ
ສະໄໝກ່ອນມະນຸດໄດ້ອາໄສພືດທີື່ມຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວຕາມທາມະຊາດ ຫື ພືດປ່າ ຕະຫອດສຼັດ
ປ່າເປຼັນອາຫານ ເມືື່ອປະຊາກອນເພີື່ມຂັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ພືດເປຼັນອາຫານກື່ເພີື່ມຂັ້ນຕາມໆໄປນາ ໂດຍ
ຈະອາໄສພືດທີມ
ື່ ີຢຕ
ູ່ າມທາມະຊາດແຕ່ຢ່າງດຽວກຈ
ື່ ະບື່ພຽງພ ມະນຸດໄດ້ເຫຼັນຄວາມຈາເປຼັນ ຈິື່ງຄິດວິທີການ
ປູກພືດ ຫື ການກະສິກາ ໂດຍເລືອກຊະນິດພືດທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປຼັນອາຫານມາປູກ ເພືື່ອເພີື່ມປະລິ
ມານໃຫ້ພຽງພຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
1.1.3 ການພຼັດທະນາການກະສິກາ
ໃນການຜະລິດກະສິກາ ໄດ້ມກ
ີ ານພຼັດທະນາມາ ໂດຍຜ່າຍຫາຍຍຸກ ຫາຍສະໄໝ ເຊຼັື່ນ:
 ຍຸກລ່າສຼັດເປຼັນອາຫານ Hunting and gathering
 ຍຸກລ້ຽງສຼັດຂະຫຍາຍໄປຕາມພືັ້ນທີື່ຕ່າງໆ Nomading
 ຍຸກການກະສິກາພືນ
ັ້ ທີື່ໃຫຍ່ Large scale farming
 ຍຸກອຸດສາຫະກາຟາມ Factory farm

1.2

ທິດສະດີການເພີມ
ື່ ຂອງປະຊາກອນກຼັບອາຫານ (Population and food
supply)

ຜ່ານມາ ມະນຸດໄດ້ມີຄວາມເຫຼັນທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນ ແຍກເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ກຸ່ມທາອິດມີຄວາມເຊືື່ອ
ແບບ Malthusian ທີື່ວ່າ ປະຊາກອນໂລກຈະເພີື່ມຂັ້ນສູງ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າການເພີື່ມຂອງປະລິມານອາ
ຫານທີື່ຜະລິດໄດ້ ນຼັັ້ນຄືອຼັດຕາການເພີື່ມຂອງອາຫານຈະຈາກຼັດການເພີື່ມຂອງປະຊາກອນ ແລະ ນຼັບມືັ້ການ
ເພີື່ມຜນຜະລິດອາຫານ ຈະປະສບຄວາມລາບາກຂນ
ັ້ ເພາະພືັ້ນທີກ
ື່ ານຜະລິດກະສິກາມີຈາກຼັດ, ພືັ້ນທີື່ໆເຫືອ
ຢູນ
່ ຼັັ້ນ ກເື່ ປຼັນພືັ້ນທີື່ບອ
ື່ ຸດມສມບູນ ເຊິງື່ ອີກກຸ່ມໜື່ງເປຼັນພວກສະໜຼັບສະໜຸນເທຼັກໂນໂລຍີ ເຊິື່ງເຊືັ້ອວ່າຫາກນາ
ເອາຄວາມຮູຕ
້ ່າງໆທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຍີມາໃຊ້ໃນການຜະລິດພືດແລ້ວ ກື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ປະຊາ
ກອນໂລກມີຄວາມເປຼັນຢູໄ່ ດ້ດຕ
ີ ະຫອດໄປ
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1.3

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງພືດ (Plant) ກຼັບພືດປູກ (Crop)

ໃນທາງການບວລະບຼັດຮຼັກສາ ພືດ (Plant) ໝາຍເຖິງພືດຊະນິດໃດກໄື່ ດ້ ທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດຕມ
ື່ ະ
ນຸດ ແຕ່ຄາວ່າ: ພືດປູກ (Crop) ນຼັັ້ນກື່ຄືພືດທີື່ມະນຸດນາມາປູກ ໂດຍໃຊ້ລະບບການຈຼັດການທີດ
ື່ ີຕະຫອດ
ຈນໃຊ້ເທຼັກໂນໂລຍີຕ່າງໆເຂັ້າຊ່ວຍ ເພືື່ອບຼັນລຸວຼັດຖຸປະສງທີື່ຕ້ອງການຄື: ຜນຜະລິດ (Yield), ຜະລິດທີື່ໄດ້
ອາດເປຼັນຈານວນຝຼັກເຂັ້າໂພດຕຕ
ື່ ັ້ນ, ຈານວນເມຼັດເຂັ້າຕື່ຕັ້ນ

1.4

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຼັນໃນທາມະຊາດກຼັບພຼັນປູກ

ພຼັນໃນທາມະຊາດ (Natural Varieties) ໃນທາມະຊາດບວ
ື່ ່າຈະເປຼັນພຼັນພືດ ຫື ສຼັດກື່ຕາມ
ມຼັກຈະເກີດຄວາມແປປວນໃນຮູບຮ່າງລຼັກສະນະຕ່າງໆ ທີປ
ື່ ະກອບກຼັນຢູ່ສະເໝີ ເຊິື່ງຄວາມແປປວນນຼັັ້ນມີປະ
ໂຫຍດໃນແງ່ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ພືດ ຫື ສຼັດນຼັັ້ນໆ ສາມາດປຼັບຕວໃຫ້ເຂັ້າກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມ ເປຼັນຜນໃຫ້ພືດ ຫື ສຼັດ
ຊະນິດນຼັັ້ນໆຢູລ
່ ອດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂຼັນກຼັບພວກທີື່ມຄ
ີ ວາມສາມາດປຼັບຕວໄດ້ໜ້ອຍກວ່າປະກອບກຼັນ
ຫາກພືດ ຫື ສຼັດນຼັັ້ນໆມີການວິວຼັດທະນາການໃນທາງທີື່ດີ
ລຼັກສະນະຕ່າງໆທີື່ມຢ
ີ ເູ່ ຫື່ານຼັັ້ນ ກຈ
ື່ ະຄງທີື່
ຕະຫອດໄປ ແລະ ເປຼັນລຼັກສະນະທີື່ສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູລ
່ ູກຫານໄດ້ ປະກດການທີື່ເກີດຂັ້ນແບບນີມ
ັ້ ຼັກ
ເຫຼັນສະເໝີບວ
ື່ ່າຈະເປຼັນພຼັນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫື ພຼັນປ່າ
ຈາກການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິທະຍາການຂອງພືດຕ້ອງຜ່ານວິທີການ 4 ວິທື ຄື:
1) ການແປປວນ
2) ການປະສມລະຫ່ວາງຊະນິດ (Species)
3) ການເພີື່ມຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ (Chromosome) ທີື່ມີຢເູ່ ກື່າ
4) ການມີຊຸດຂອງໂຄຣໂມໂຊມຊະນິດໃໝ່

1.5

ຄວາມສາຄຼັນຂອງການຜະລິດພືດ
1.5.1

ການຜະລິດເພືອ
ື່ ອຸດສາຫະກາ
ເປຼັນທີື່ຮກ
ູ້ ຼັນດີວ່າ ປະຈຸບຼັນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ບ
ຼັ ຜນຜະລິດຂອງກະສິກາ
ສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍ ຈິື່ງເປຼັນຜນຜະລິດຂອງກະສິກາຕຼັັ້ງແຕ່ດນນານມາແລ້ວ ແລະ ກຄ
ື່ ງຈະຕ້ອງເປຼັນໄປໃນຮູບນີັ້
ອີກດນ. ຫາກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປຼັນຜນຜະລິດອຸດສາຫະກາ ໃນການປ່ຽນແປງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ
ຜນຜະລິດ ວຽກງານກະສິກາບາງຢ່າງຂອງປະເທດໄປສູ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກາພາຍໃນປະເທດ ແທນທີຈ
ື່ ະສື່ງ
ອອກ ຕ່າງປະເທດ ເຊິື່ງເຮາຈະຕ້ອງມີປຼັດໃຈສາຄຼັນທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ເຮຼັດໄດ້ຄື:
 ລຼັດຖະບານຕ້ອງສື່ງເສີມໃຫ້ມີກິດຈະການອຸດສາຫະກາພາຍໃນປະເທດ
 ສື່ງເສີມວຽກງານວິໄຈຄັ້ນຄວ້າເທຼັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເພືື່ອສະໜຼັບສະໜູນການຜະ
ລິດພືດໃຫ້ພຽງພທີື່ຈະປ່ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກາ
 ຈຼັດລະບບການຕະຫາດທຼັງພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ
1.5.2 ຄວາມສາຄຼັນຂອງການຜະລິດພືດເພືອ
ື່ ບລິໂພກ
ມະນຸດດາລງຊີວິດຢູໄ່ ດ້ກື່ຕເື່ ມືື່ອມີພືດເປຼັນອາຫານຫກ
ຼັ
ອາຫານທີື່ມະນຸດຮຼັບປະທານ
ເກືອບທຼັງໝດອາດເວັ້າໄດ້ວ່າ ເປຼັນສ່ວນໜື່ງຂອງພືດ ຫື ພຼັດທະນາຈາກພືດທຼັງໝດ ອາຫານຈາກຊີັ້ນ, ນມ
ແລະ ໄຂ່ ກໄື່ ດ້ມາຈາກການໃຊ້ພືດລ້ຽງສຼັດ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ພືດຍຼັງໃຊ້ເປຼັນວຼັດຖຸດິບສາລຼັບຜະລິດເຄືື່ອງນຸ່ງ,
ຢາປິນ
ື່ ປວພະຍາດ, ນັ້າມຼັນເຊືັ້ອໄຟ, ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ, ເຄືື່ອງປະດຼັບ ລວມທຼັງໄມ້ດອກໄມ້ປະດຼັບ ກື່ຍຼັງຊ່ວຍເພີື່ມ
ຄວາມເບີກບານໃຫ້ກຼັບມະນຸດອີກດ້ວຍ
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ຕາຕະລາງທີ 1

ຜນຜະລິດພືດຫກ
ຼັ ທີປ
ື່ ກ
ູ ກຼັນທວ
ື່ ໄປ

MAJOR FOOD AND AGRICULTURAL COMMODITIES AND PRODUCERS
Commodities by country
Selected country :

Selected year :

en

2005

Laos

Ran
Commodity
k

Production
(Int
$1000) Footnote

Production
(MT) Footnot
e

1

Rice, Paddy

500,574

C 2,350,000

*

2

Vegetables Fresh nes

123,849

C 660,000

F

3

Tobacco Leaves

62,901

C 34,500

F

4

Indigenous Cattle Meat

50,968

C 24,643

F

5

Indigenous Buffalo Meat 33,047

C 20,438

F

6

Indigenous Pigmeat

27,740

C 27,393

F

7

Sweet Potatoes

24,922

C 248,000

F

8

Maize

24,402

C 210,000

F

9

Coffee, Green

19,131

C 23,400

F

10

Indigenous Chicken
Meat

18,652

C 15,990

F

11

Pimento, Allspice

13,960

C 4,700

F

12

Hen Eggs

10,854

C 12,500

F

13

Groundnuts in Shell

8,215

C 17,000

F

14

Pineapples

7,155

C 37,000

F

15

Bananas

6,840

C 48,000

F

16

Watermelons

6,778

C 65,000

F

17

Cantaloupes&oth
Melons

6,383

C 36,000

F

18

Fruit Fresh nes

6,061

C 38,000

F
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19

Sesame Seed

5,750

20

Tang.Mand.Clement.Sat
5,661
sma

C 6,500

F

C 25,000

F

ບື່ມີສຼັນຍາລຼັກ= ຕວເລກທີື່ເປຼັນ ສຼັຍຍາລຼັກ*=ຕວເລກບື່ເປຼັນທາງການ
ທາງການ
C = ຕວເລກຄິດໄລ່
F = ປະເມີນໂດຍອງການ
FAO
ຫວໜ່ວຍການຜະລິດ $1000 ໂດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍ ອີງໃສ່ລາຄາຂອງສາກນໃນຊຸມປີ 19992001

ຮູບທີ 1 ການເຊືອ
ື່ ມໂຍງກຼັນລະຫວ່າງລະບບການປູກພືດ ກຼັບລະບບການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ
ຕາຕະລາງທີ 2 ຜຼັກບາງຊະນິດ ທີສ
ື່ າມາດເປຼັນທາງເລືອກສາລຼັບເຂດພູດອຍ
ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດ
Lycopersicon
esculentum

ຊືພ
ື່ າສາລາວ
ໝາກເລຼັື່ນ

ຊືພ
ື່ າສາອຼັງກິດ
Tomato

ຂ້ໍສຼັງເກດ
ສ່ວນຫາຍປູກໃນລະດູແລ້ງ
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Cucumis sativus
Allium sativum
Allium cepa
Allium porrum
Allium
schoenoprasum
Capsicum frutescens

ໝາກແຕງ
ຜຼັກທຽມ
ຜຼັກບື່ວ
ຜຼັກທຽມໃຫ່ຍ
ຜຼັກແປ້ນ

Cucumber
Garlic
Onion
Leek
Chive

ສ່ວນຫາຍປູກໃນລະດູແລ້ງ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ສ່ວນຫາຍປູກໃນລະດູແລ້ງ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ

ໝາກເຜຼັດນ້ອຍ

ລະດູຝນ

Capsicum annum
Solanum melongena

ໝາກເຜຼັດໃຫ່ຍ
ໝາກເຂືອ

Brassica oleracea
Brassica chinensis
Brassica juncea
Slanum tuberosum
Solanum torvum

ຜຼັກກະລາປີ
ຜຼັກກາດຂາວຫື່
ຜຼັກກາດຂີວ
ມຼັນຝຣຼັື່ງ
ໝາກແຄ້ງ

Hot pepper,
chillies
Sweet peeper
Eggplant,
aubergine
Cabbage
Chinese cabbage
Mustard leaf
Potato
Turkey berry
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ພືດຜຼັກໃນຕະກຸນໝາກແຕງ
(ລະດູຝນ)

ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດ
Cumcumis cerifera
Cucumis melo
Cucurbita maxima
Cucurbita moschata
Lagenaria vulgaris
Luffa acutangula
Luffa cylindrical
Momordica
cochinchinensis
Momordica charantia
Sechium edule
Trichosanthes
cucumerina

ຊືພ
ື່ າສາລາວ
ໝາກຟຼັກ/ໝາກ
ໂຕ່ນ
ໝາກແຕງຈີງ
ແຕງຫວານ
ໝາກອ
ໝາກຟຼັກ
ໝາກນັ້າ/ນັ້າເຕັ້າ
ໝາດລອຍ/
ນອຍ
ໝາກບວບ
ໝາກຮະເຂັ້າ/
ໃຫ່ຍ
ໝາກຮະນ້ອຍ
ໝາກສະເວີັ້
ໝາກງູງ້ຽວ/ງ
ງ້ຽວ

(Cucurbitaceae)

ຊືພ
ື່ າສາອຼັງກິດ

ລະດູຝນ
ລະດູຝນ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ລະດູຝນ
ລະດູຝນ
ປູກທວ
ື່ ໄປໃນໄຮ່ເຂດພູດອຍ

ຂ້ໍສຼັງເກດ

Wax gourd

ປູກລະດູຝນ

Sweet melon

ປູກລະດູຝນ

Pumkin
Winter squash
Bottle gourd
Angled loofah

ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ

Smooth loofah
Spiny bitter
cucumber
Bitter cucumber
Chayote
Snake gourd

ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
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ບາງພືດຜຼັກໃນຕະກຸນຖວ
ື່

ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດ

ຊືພ
ື່ າສາລາວ

ຊືພ
ື່ າສາອຼັງກິດ

Pachyrrhizus erosus
Arachis hypogea
Cajanus cajan
Canavelia ansiformis
Glycine max
Lablab niger
Vigna radiata
Vigna umbellata

ມຼັນເຜາ
ໝາກຖື່ວດິນ
ໝາກຖື່ວແຮ
ໝາກຟຼັກຜາ
ໝາກຖື່ວເຫືອງ
ໝາກແປບ
ໝາກຖື່ວຂຽວ
ໝາກຖື່ວປີ

Yam bean
Peanut
Pigeon pea
Jack bean
Soy bean
Hyacinth bean
Mungbean
Rice bean

Vigna sesquipedalis
Psophocarpus
tetragonolobus

ໝາກຖື່ວຍາວ
ໝາກຖື່ວພູ

Yardiong bean
Winged bean
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ຂ້ໍສຼັງເກດ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູຝນ (ເປຼັນພືດປກຄຸມ
ໜ້າດິນ)
ປູກລະດູຝນ (ເປຼັນເຄືອ)
ປູກລະດູຝນ (ເປຼັນເຄືອ)

ຜຼັກພືດຊະນິດອືນ
ື່ ທີເື່ ປຼັນປະໂຫຍດ (ລວມທຼັງຊະນິດເປຼັນຕນ
ັ້ , ເຄືອ
ື່ ງຫອມ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ)

ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດ

ຊືພ
ື່ າສາລາວ

Amaranthus viridis
Dioscorea esculenta
Colocasia esculenta
Zea mays
Luctuca sativa
Mentha sp.
Ocimum basillicum
Hibiscus esculentus

ຜຼັກຂມ/ຫມ
ມຼັນອ້ອນ
ເຜືອກ
ສາລີ
ຜຼັກສະລຼັດ
ຜຼັກຫອມລາບ
ຜຼັກອີື່ຕູ່
ໝາກເຂາເຢືອງ/
ໝາກເມືອກ
ໝາກສັ້ມພດີ

Hibiscus sabdariffa
Anethum graveolens
Coriandrum sativum
Foeniculum vulgare
Daucus carote
Azadirachta indica
Leucaena
leucocephala

ຜຼັກຊີ
ຜຼັກຫອມປ້ອມ
ຜຼັກຊີໃຫ່ຍ
ຫວກາຣດ
ຜຼັກກະເດາ
ຜຼັກກຼັນຖີນ

ຊືພ
ື່ າສາອຼັງກິດ

ຂ້ໍສຼັງເກດ

Amaranth
Lesser Yam
Cocoyam, taro
Maize, corn
Lettuce
Mint
Sweet basil
Lady’s finger

ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ
ປູກລະດູແລ້ງ
ປູກລະດູແລ້ງ
ປູກລະດູແລ້ງ
ປູກລະດູຝນ

Jamaican sorrel,
bisap
Dill
Coriander
Fennel
Carrot
Neem
Leucaena

ປູກລະດູຝນ

ແລະ
ແລະ
ແລະ
ແລະ

ຝນ
ຝນ
ຝນ
ຝນ

ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝນ
ປູກລະດູແລ້ງ
ຍືນຕັ້ນ (ຕັ້ນໄມ້)
ຍືນຕັ້ນ (ຕັ້ນໄມ້)
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Maranta arundinacea

ມຼັນສະຄູ

Arrow-root

Centella asiatica

ຜຼັກໜອກ

Asian pennywort
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ປູກລະດູຝນຢູ່ລະດຼັບສູງຈາກ
ນັ້າທະເລ
ປູກລະດູແລ້ງ ແລະຝນ

ພືດຜຼັກບາງຊະນິດສາລຼັບປູກຢູຕ
່ າມຮ່ອມພູໃນເຂດພູດອຍ (ເບືອ
ື່ ມ, ເຂດນາັ້ ຖ້ວມ ແລະ
ອືນ
ື່ ໆ)

ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດ

ຊືພ
ື່ າສາລາວ

Ipomoea aquatica

ຜຼັກບັ້ງ

Nasturtium officinate
Dioscorea alata
Nelumbo nucifera
Nymphea lotus
Eleocharis dulcis

ຜຼັກນັ້າ
ມຼັນເພາຂາວ
ດອກບວຫລວງ
ດອກບວນ້ອຍ
ໝາກຈຼັບ

ຊືພ
ື່ າສາອຼັງກິດ
Water spinach,
morning glory
Watercress
Water yam
Hindu lotus
Water lily
Chinese water
chestnut

ຂ້ໍສຼັງເກດ
ພືດເກີດໃນນັ້າ
ພືດເກີດຕາມລານັ້າ
ພືດເກີດໃນນັ້າ
ພືດເກີດໃນນັ້າ
ພືດເກີດໃນນັ້າ
ພືດເກີດໃນນັ້າ
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ບດທີ 2
ລະບບຟາມປູກພືດເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ:
1. ນິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງລະບບຟາມປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ
2. ການຈຼັດການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ
3. ການປູກພືດແບບປະສມປະສານໃນພືັ້ນທີື່ເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຄານິຍາມ
2.1.1

ຄານິຍາມຂອງຟາມ
ຟາມ ແມ່ນພາສາເວັ້າທີື່ໄດ້ມາຈາກພາສາອຼັງກິດ (Farm) ເຊິງື່ ມີຄວາມໝາຍບື່ງບອກ

ເຖິງພືັ້ນທີື່ທາການຜະລິດກະສິກາ ທີື່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກຼັນກຼັນ ໂດຍມີຂອບເຂດທີື່ແນ່ນອນ ເຊິງື່ ຢູ່ໃນນຼັັ້ນ
ອງປະກອບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈຼັດສຼັນ ໃຫ້ເປຼັນລະບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພືື່ອໃຫ້ລະບບສາມາດດາເນີນງານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ
ແຄ້ວ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນຜນສາເລຼັດຕາມຈຸດປະສງທີື່ການດໄວ້
ຟາມ ໝາຍເຖິງທີື່ດິນ ຫື ສະຖານທີື່ ເຊິງື່ ຊາວກະສິກອນນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຜະລິດກະສິ
ກາ. ຟາມຈື່ງເປຼັນແຫື່ງຈຼັດສຼັນຊຼັບພະຍາກອນການຜະລິດທີື່ສາຄຼັນ ໄດ້ແກ່: ດິນ, ທນ, ແຮງງານ,.. ເພືື່ອ
ປະກອບກິດຈະກາການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ກາໄລສູງ ແລະ ເພືື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີື່ດີຂອງຄອບຄວ
ຟາມ ໝາຍເຖິງເນືັ້ອທີື່ດິນ, ລວມມີໂຄງປະກອບຕ່າງໆ, ທີື່ມອບໃຫ້ເຮຼັດການຜະລິດ
ອາຫານ, ພືດອາຫານສຼັດ ແລະ ພືດອືື່ນໆ. ຟາມແມ່ນສິງື່ ອານວຍຄວາມສະດວກພືັ້ນຖານໃນການຜະລິດ
ອາຫານ. ຟາມອາດຈະເປຼັນຂອງສ່ວນບຸກຄນ, ຄອບຄວ, ຊຸມຊນ, ບລິສຼັດ ຫື ວິສາຫະກິດ. ຟາມໜື່ງໆອາດມີ
ແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍ ປະມານໜື່ງເຮຼັກຕາ ໄປຈນຮອດພຼັນໆເຮຼັກຕາ
2.1.2

ຄານິຍາມລະບບຟາມ
ໝາຍເຖິງຄວາມສຼັບຊ້ອນກ່ຽວຂ້ອງເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ເປຼັນບເື່ ກີດຂອງດິນ,

ພືດ, ສຼັດ, ເຄືື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ແຮງງານ ແລະ ທນຮອນ, ໂດຍວິສາຫະກິດຟາມທີມ
ື່ ີຄວາມເອກະລາດເຊິື່ງ
ກຼັນ ແລະ ກຼັນ

9

ຮູບທີ 2 ຮູບແບບການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງແບບດຼັງື່ ເດີມ

2.2

ຂະໜາດຂອງຟາມ

ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຟາມຢູ່ໃນຄວເຮືອນ ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 2.1 ຕອນ,
ຢູ່ແຂວງຫວພຼັນແມ່ນມີຂະໜາດໃຫ່ຍສຸດໃນປະເທດປະກອບດ້ວຍ 3.2 ຕອນ ແລະ ຟາມທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ສຸດຂອງປະເທດແມ່ນຢູ່ແຂວງຜັ້ງສາລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ, ແຂວງຫວງນັ້າທາ, ແຂວງຄາມ່ວນ, ແຂວງ
ສະຫວຼັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອຼັດຕະປື (1.8; 1.8; 1.7; 1.7; 1.7 ແລະ 1.5 ຕອນ ຕາມລາດຼັບ)
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງຫວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງໄຊສມບູນ
ສະເລ່ຍຢູ່ປະມານ 2.7; 2.6; 2.4; 2.4 ແລະ 2.3 ຕອນ ຕາມລາດຼັບ
ໃນທື່ວປະເທດສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນມີຂະໜາດເທື່າກຼັບ 0.77 ha ໃນນຼັັ້ນ ພາກໃຕ້ຂອງລາວຊັ້າພຼັດ
ສະເລ່ຍແລ້ວມີຢູ່ປະມານ 1.0 ha
ສ່ວນເຄິື່ງໜັ້ື່ງຂອງປະເທດລວມມີ ແຂວງຫວງພະບາງ, ເຊກອງ, ຫວງນັ້າທາ, ໄຊຍະບູລ,ີ ບື່ແກ້ວ,
ໄຊສມບູນ, ຊຽງຂວາງ, ຜັ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫວພຼັນ ແມ່ນຕື່າກວ່າ ຕວເລກສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ
ຈານວນຕອນດິນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ພບເຫຼັນ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ ມີຂະໜາດ
ປະມານ 1.11 ha

10

ຮູບທີ 3 ສະແດງຂະໜາດຂອງພືນ
ັ້ ທີທ
ື່ າການຜະລິດໃນແຕ່ລະແຂວງທວ
ື່ ປະເທດ

ຮູບທີ 4 ລະບບການປູກພືດແບບປະສມປະສານໃນເຂດເນີນສູງ
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2.3

ຄວາມໝາຍຂອງກະສິກາຍືນນານ

ກະສິກາຍືນນານ ໝາຍເຖິງການກະສິກາທີື່ມີຫຼັກສາຄຼັນ ທີື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ການຜະລິດທາງກະສິກາ ທີື່
ມີຜນເສຍ ຫື ຜນກະທບຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເພືື່ອເປຼັນຫຼັກປະກຼັນວ່າ ມະນຸດຈະໄດ້ຮຼັບຜນໃນການ
ກະສິກາທີື່ເໝາະສມຢ່າງຍືນນານທີື່ສຸດ
ຕວຢ່າງ:
 ການປຼັບປຸງບາລຸງດິນ
 ການຈຼັດການວງຈອນທາດອາຫານ
 ການຈຼັດການແສງຕາເວຼັນ, ນັ້າ ແລະ ອາກາດ
 ຫານຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
 ຜນເກືັ້ອກູນຂອງລະບບກະສິກາແບບປະສມປະສານ
2

3

4

ຮູບທີ 5 ການປູກພືດແບບໝູນວຽນໃນພືນ
ັ້ ທີເື່ ຂດເນີນສູງ

5

12

SVC...

ຮູບທີ 6 ລະບບຟາມແບບປະສມປະສານໃນເຂດເນີນສູງ

ຮູບທີ 7 ການປູກພືດຕາມແລວກຼັນເຈືອ
ື່ ນໃນເຂດເນີນສູງ
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2.4

ທາງເລືອກໃນການເຮຼັດໄຮ່ຮອບວຽນສຼັນ
ັ້
2.4.1

ລະບບການປູກເຂາັ້ ໄຮ່ຢໃູ່ ນເຂດພູດອຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂຼັນ
ັ້ ອຼັນຕະລາຍ
ເຂັ້າແມ່ນພືດທີື່ສາຄຼັນທີື່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກວມເອາ 70 ຂອງການບລິໂພກ
ທາດກະລລີຢໃູ່ ນທື່ວປະເທດ (Maclean et al., 2002). ເຖິງວ່າໃນລະດຼັບປະເທດແລ້ວ ລາວຈະມີເຂັ້າ
ກຸ້ມກິນ, ແຕ່ຢໃູ່ ນພາກເໜືອຍຼັງມີການຂາດເຂັ້າກິນ, ເຊິື່ງສະພາບດຼັື່ງກ່າວໄດ້ສືບທອດມາແຕ່ປີ 1975 ໂດຍບື່
ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງໃຫ້ດີຂັ້ນ ຫື ອາດໜຼັກໜ່ວງກວ່າເດີມ (ADB, 2001). ຄວາມຂາດເຂີນນຼັັ້ນແມ່ນຕິດພຼັນ
ກຼັບການເພີື່ມຂັ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ກາລຼັງສ້າງຄວາມກດດຼັນຕື່ລະບບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ທີແ
ື່ ຜ່ກະຈາຍ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູເ່ ຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ສື່ງຜນເຮຼັດໃຫ້ຜນຜະລິດຂອງເຂັ້າໄຮ່ທີື່ເປຼັນອາຫານຫຼັກຫຼຸດ
ລງ ແລະ ເກີນມີຄວາມຍາກເພີື່ມຂັ້ນ
2.4.2 ຊະນິດພຼັນເຂາັ້ ທີເື່ ໝາະສມກຼັບເຂດພູດອຍ
ເຂາັ້ ນກ: ເປຼັນແນວພຼັນເຂັ້າດທີື່ໃຫ້ຜນຜະລິດດີ ແລະ ໄດ້ຮຼັບຄວາມນິຍມສູງຈາກຊາວ
ກະສິກອນ ເນືື່ອງຈາກເມຼັດ ແລະ ຮວງຂອງມຼັນໃຫຍ່, ເໝາະກຼັບດິນທຸກປະເພດ, ມີກິື່ນຫອມ ແລະ ອ່ອນດີ
ເຂາັ້ ໝາກຫີນສູງ: ເປຼັນແນວພຼັນເຂັ້າກາງທີໄື່ ດ້ຮຼັບຄວາມນິຍມສູງຈາກຊາວກະສິກອນ
ເຊຼັນ
ື່ ກຼັນ, ເຊິື່ງວ່າຄຸນນະພາບຂອງເຂັ້າຈະຕື່າກວ່າເຂັ້ານກກຕາມ
ຕາຕະລາງທີ 7

ການປູກພືດປຼັບປຸງປ່າເຫາື່
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ຜນຜະລິດເຂັ້າເພີື່ມຂັ້ນໃນປີທີ 3 ທີື່ປູກຕິດຕື່ກຼັນ. ໃນກລະນີມໄີ ລຍະການປູກ ແລະ
ໄລຍະເປຼັນປ່າເລື່າແຕກຕ່າງກຼັນ ໃນປີທີ 2 ຢູໃ່ ນລະບບຂອງການປູກເຂັ້າ-ຖື່ວສະໄຕໂລເຂາັ້ ນຼັັ້ນ, ໄດ້ປູກເຂັ້າ
ແລະ ຖື່ວສະໄຕໂລນາກຼັນໃນປີທາອິດ ແລະ ປີທີ 3 ແລະ ປູກແຕ່ຖື່ວສະໄຕໂລໃນປີທີ 2. ລະບບທີື່ມີເຄືື່ອງ
ໝາຍອຼັກສອນເໝືອນກຼັນ (a, ab, cd, bc ແລະ d) ນຼັັ້ນ ແມ່ນບື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນທາງດ້ານຜນຜະລິດ
ຂອງເຂັ້າທີື່ P<0.05.

ຮູບທີ 8 ສະແດງຜນຂອງການປູກພືດສະຫບ
ຼັ ໃນປ່າເຫາື່

2.5

ລະບບການເຮຼັດໄຮ່ເລືອ
ື່ ນລອຍ (ເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ)

ນິຍາມຂອງການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ເລືອ
ື່ ນລອຍ
ການເຮຼັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີການນິຍາມກຼັນວ່າ ແມ່ນເປຼັນລະບບການຜະລິດກະສິກາ
ອຼັນໜື່ງທີື່ມີການແຜ້ວຖາງ ແລະ ອະນາໄມເນືັ້ອທີື່ປູກດ້ວຍການຈູດ ແລະ ປູກພືດໃສ່ໃນໄລຍະເວລາສຼັັ້ນກວ່າ
ໄລຍະການຟືັ້ນຕວຄືນຂອງພືັ້ນທີື່ ແລ້ວຍກຍ້າຍໄປເຮຼັດບ່ອນໃໝ່ໄປເລືັ້ອຍໆ ລະບບການດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ການ
ເຄືື່ອນຍ້າຍເນືັ້ອທີື່ປູກເພືື່ອນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທນຮອນທາງດ້ານພະລຼັງງານ ແລະ ທາດອາຫານທີື່ໄດ້ມາຈາກ
ການລະລາຍຕວຂອງພືດໃນດິນໃນເນືັ້ອທີຕໄື່ ປ
ການເຮຼັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍ ມີຊທ
ືື່ ແ
ີື່ ຕກຕ່າງກຼັນໄປໃນແຕ່ລະພາສາ ເຊຼັື່ນ: “ໄຮ່” ໃນພາສາລາວ
“Slash-and-Burn Agriculture ຫື Swidden Cultivation”, “Swiddening” ໃນພາສາອຼັງກິດ;
ແລະ ‘Essartage”, “Agriculture Itinerante”, “De-friche-brulis” ຫື “Abattis-brulis” ໃນ
ພາສາຝຣຼັື່ງ

15

ຮູບທີ 9 ຮູບແບບຂອງລະບບຟາມໃນເຂດເນີນສູງ

ຮູບທີ 10 ຕວຢ່າງແຜນການນາໃຊ້ທດ
ີື່ ນ
ິ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
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ຮູບທີ 11 ປະຕິທນ
ິ ການປູກພືດຂອງປະເທດຈີນ
ທຼັດສະນະຂອງ Walter Roder ຕື່ການເຮຼັດໄຮ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນປະເທດອືື່ນການເຮຼັດໄຮ່
ແມ່ນເປຼັນບຼັນຫາລະດຼັບພາກເທື່ານຼັັ້ນ. ແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ການເຮຼັດໄຮ່ພຼັດເປຼັນຮູບແບບການນາໃຊ້ດິນ
ຫຼັກທີື່ມີປະຊາກອນຫາຍກວ່າ 150,000 ຄວເຮືອນ ຫື 25%ຂອງປະຊາກອນໃນຊນນະບດເປຼັນຜູ້ເຮຼັດ.
ຖ້າຫາກລວມເອາພືັ້ນທີື່ປ່າເລື່າທຼັງໝດເຂັ້ານາພືັ້ນທີື່ໄຮ່ຈະກວມເອາເຖິງ 80%ຂອງພືັ້ນທີື່ດິນກະສິກາທຼັງໝດ
ຂອງປະເທດ. ໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕື່າ, ການມີລາຍຮຼັບຕື່າ ແລະ ການເຂັ້າເຖິງ
ເງືື່ອນໄຂສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ/ສິື່ງນາເຂັ້າກະສິກາຕື່າ, ດຼັື່ງໃນອາດີດ ໄດ້ເຮຼັດໃຫ້ການເຮຼັດໄຮ່ກາຍເປຼັນ
ທາງເລືອກທີື່ດີທີື່ສຸດ ໃນການນາໃຊ້ທີື່ດິນສາລຼັບປະຊາຊນຢູ່ຊນນະບດ ໃນເຂດພູດອຍຂອງປະເທດ
ມາເຖິງປະຈຸບຼັນນີັ້, ໃນເມືື່ອມີເຫດການຫາຍຢ່າງໄດ້ເກີດຂັ້ນ ເຊຼັື່ນ: ຄວາມກດດຼັນດ້ານປະຊາກອນ
ການເຊືື່ອມໂຊມຂອງຊຼັບພະຍາກອນ, ຄວາມຕືື່ນຕວຕື່ຜນກະທບດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂ້າມຖິື່ນ ທີື່ນຼັບມືັ້
ສູງຂັ້ນ, ແລະ ຄວາມເອືື່ອຍອີງທີື່ນຼັບມືັ້ພີັ້ມຂັ້ນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນເຂດທື່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄດ້
ເຮຼັດໃຫ້ສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການໃໝ່ໆເຂັ້າໃນການຜະລິດ. ສະນຼັັ້ນ,
ມຼັນຈື່ງບື່ເປຼັນເລືື່ອງແປກໃຈ ທີື່ລຼັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງ ແກ່ການຫຼັນປ່ຽນລະບບການຜະລິດທີື່ເຊືື່ອ
ວ່າ ເປຼັນອຼັນຕະລາຍດຼັື່ງກ່າວໄປສູ່ການຜະລິດອືື່ນ. ຂັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກຼັບລະບບ ແລະ ເຕຼັກໂນໂລຊີການ
ຜະລິດກະສິກາສາລຼັບຈະນາອອກໄປສື່ງເສີມ ກຍ
ື່ ຼັງມີຈາກຼັດ ຍ້ອນວ່າໃນຜ່ານມານຼັັ້ນ ໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ການພຼັດທະນາໃສ່ແຕ່ການເຮຼັດນາໃນເຂດທື່ງພຽງເປຼັນສ່ວນໃຫຍ່ ຍິື່ງໄປກວ່ານີັ້ ການ

17

ມີສະພາບດ້ານຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ - ສຼັງຄມ ທີື່ຫາກຫາຍ ກຍ
ື່ ຼັງໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍອຼັນ
ໃຫ່ຍຫວງຕຂ
ື່ ະບວນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາ.
ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ຄວາມເຂັ້າໃຈອຼັນເລິກເຊິື່ງ ກ່ຽວກຼັບລະບບການຜະລິດທີື່ມໃີ ນປະຈຸບຼັນ ເປຼັນສິື່ງຈາເປຼັນ
ເພືື່ອຈະການດຄາແນະນາສາລຼັບການຫຼັນປ່ຽນໄປສູລ
່ ະບບການຜະລິດໃໝ່. ຂມ
ັ້ ູນທີື່ຈາເປຼັນກ່ຽວກຼັບດິນ, ນັ້າ,
ພືດ ແລະ ປຼັດໄຈທາງຊີວະກາຍະພາບອືື່ນໆຂອງລະບບກື່ມຢ
ີ ູ່ຢ່າງຈາກຼັດ. ສະນຼັັ້ນ ຈິື່ງສາມາດເວັ້າໄດ້ວ່າ ການ
ແກ້ໄຂບຼັນຫາແບບຍາວນານທີື່ຊາວໄຮ່ລາວທີກ
ື່ າລຼັງປະເຊີນຢູໃ່ ນໄລຍະຍາວນີັ້, ຈະບສ
ື່ າມາດການດໄດ້ດ້ວຍ
ການເບິື່ງໃນແຕ່ລະໆບບການຜະລິດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງໝດໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ສຼັງຄມຂອງປະເທດ
ແລະ ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງແບບເປຼັນລະບບຄບຊຸດ. ສະນຼັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຼັບຮູຢ
້ ່າງເລິກເຊິື່ງ ເຖິງ
ຄວາມກ່ຽວໂຍງ ແລະ ຕິດພຼັນເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນຂອງບຼັນດາອງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບບເສດຖະກິດຂອງ
ຊາດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໂອກາດດ້ານວຽກເຮຼັດງານທາ. ໂອກາດດ້ານຕະຫາດ, ການເຂັ້າເຖິງສະຖາບຼັນ
ທາງສຼັງຄມ ແລະ ລະບຽບຄວບຄຸມຜນກະທບຂ້າມຖິື່ນ ເພືື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີື່ເໝາະສມສາລຼັບຄວເຮືອນ
ທີຍ
ື່ ຼັງອາໄສການເຮຼັດໄຮ່ຢູ່

ແຫລ່ງຂັ້ມູນ : Roder W. 20011. ລະບບການປູກເຂັ້າໃນເຂດພູດອຍພາກເຫນືອຂອງລາວ: ລຼັກສະນະ,
ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ. ໂຄງການ ອີຣ.ີ 201 ຫນ້າ.

2.6

ລະບບການປູກພືດ
2.6.1

ການປູກພືດໝູນວຽນ
ຖື່ວແຮເປຼັນພືດທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດສູງ

ໃນການປູກພືດໜູນ

ວຽນກຼັບເຂັ້າ, ຖື່ວແຮ່ບື່ແມ່ນພືດທີື່ບາລຸງລ້ຽງຂີກ
ັ້ ະເດືອນຝອຍ ແລະ ຖ້າປູກຢ່າງເໝາະສມ ມຼັນຍຼັງສາມາດຈາ
ກຼັດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫຍ້າປະເພດອືື່ນ ທີື່ອາດຈະເປຼັນທີເື່ ພິື່ງພາອາໄສຂອງຂີັ້ກະເດືອນຝອຍໄດ້. ພືດ
ອືື່ນໆ ເຊຼັື່ນ: ຖື່ວສະໄຕໂລ ແລະ ຖື່ວຜີ ກສາມາດປູກໝູນວຽນກຼັບເຂັ້າໄດ້ເຊຼັື່ນກຼັນ
2.6.2 ການປູກພືດປະສມປະສານ
ການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ເປຼັນຮູບແບບການຜະລິດ ທີື່ພັ້ນເດຼັື່ນອຼັນໜື່ງໃນເຂດພູດອຍຂອງ
ລາວ ເຊິື່ງມຼັກເຮຼັດປະສມກຼັນກຼັບລະບບກະສິກາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສມປະສານອືື່ນໆ ເຊຼັື່ນ: ລະບບປ່າເລື່າ
ປຼັບປຸງດ້ວຍພືດເສດຖະກິດ, ສວນຄວລະບບປູກໄມ້ແບບຕອງຢາ ແລະ ຮັ້ວຊີວະພາບ. ຄວາມກດດຼັນຈາກ
ການເພີມ
ື່ ຂັ້ນຂອງພນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກາຈຼັດຮຼັດແຄບການເຮຼັດໄຮ່ລງຂອງລຼັດຖະບານ ໄດ້
ນຼັບມືັ້ນບ
ຼັ ເຮຼັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຄງຕວຂອງລະບບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ແບບເກື່າຖືກຈາກຼັດລງ
ໃນບື່ດນມານີ,ັ້ ໄດ້ມີການເອາລະບບກະສິກາ-ປ່າໄມ້ແບບປະສມປະສານ ທີື່ເນຼັັ້ນໃສ່ການອະນຸລຼັກດິນ ແລະ
ການປຼັບປຸງທາດອາຫານໃນດິນເຂັ້າມາໃຊ້ ແຕ່ການນາເອາໄປປະຕິບຼັດຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນຍຼັງຈາກຼັດ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກດີ ການນາໃຊ້ເຕຼັກໂນໂລຊີການຜະລິດກະສິກາແບບອະນຸລຼັກດຼັື່ງທີື່ກ່າວມານຼັັ້ນ ນຼັບມືັ້ນຼັບ
ເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ເມືື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂອກາດການພຼັດທະນາກະສິກາແບບກະເສດສຸມ ມີການພຼັດທະນາຕວ
ຫາຍຂັ້ນ ຄວາມຮຼັບຮູ້, ຄວາມເຂັ້າໃຈເຖິງຜນປະໂຫຍດ ແລະ ຂ້ໍຈາກຼັດຂອງການກະສິກາ
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ຮູບທີ 12 ການປູກພືດໝູນວຽນລະຫວ່າງເຂາັ້ -ປສາ

ຮູບທີ 13 ການປູກພືດໝູນວຽນລະຫວ່າງເຂາັ້ -ຫວາຍ
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ຮູບທີ 14 ລະບບການປູກພືດປະສມປະສານຕາມແລວກຼັນເຈືອ
ື່ ນ
2.6.3

ການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ
ການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ ແມ່ນລະບບການປູກພືດ ທີື່ຖືກປູກຢູ່ໃນທື່ງພຽງແຕ່ຊະນິດ
ດຽວ, ມຼັນແມ່ນລະບບການກະສິກາທີື່ສາຄຼັນທີື່ສຸດຢູໃ່ ນເຂດຮ້ອນ ແລະ ປກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນປະຕິບຼັດຢູໃ່ ນ
ພືັ້ນທີື່ກວ້າງຂອງເຂດຮ້ອນ. ໂດຍທື່ວໄປເຕຼັກນິກການປູກແມ່ນແບບງ່າຍດາຍ, ການຈຼັດການສຼັດຕູພືດ ແລະ
ການເກຼັບກ່ຽວໂດຍພືດຊະນິດດຽວຕະຫອດເວລາ. ຢູ່ເຂດອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ພືັ້ນທີື່ດິນນາຂອງອາຊີຕາ
ເວຼັນອອກ ເປຼັນຕວຢ່າງດີສາລຼັບການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ. ໃນລະບບຟາມການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ ແມ່ນໜື່ງ
ຫື ຫາຍພືດທີື່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນປີໜື່ງໆ. ຢູໃ່ ນອາເມລິກາເໜືອມີພຽງແຕ່ສາລີເປຼັນພືດປະຈາປີ, ຂະນະດຽວ
ກຼັນໃນຟີລິບປິນ ມີສອງຊະນິດພືດກຼັບເຂັ້າ, ຮູບແບບເຕຼັກນິກທີື່ຕ້ອງການເຮຼັດໂດຍເຄືອ
ື່ ງມື ໂດຍບຕ
ື່ ້ອງການ
ໃຫ້ເປຼັນຖຼັນເປຼັນແຖວຊືື່, ແຕ່ສາຄຼັນເຮາບຄ
ື່ ວນປູກພືດຊະນິດດຽວໃນເນືັ້ອທີື່ເກື່າທຸກປີ. ແຕ່ພືັ້ນທີື່ນາເຂັ້າຕ້ອງ
ຍອມຮຼັບ ແຕ່ດແ
ີ ທ້ຄວນໝູນວຽນພືດຖ້າຫາກເປຼັນໄປໄດ້. ດິນແມ່ນການປະສມຢ່າງຄບຊຸດຂອງດິນໜຽວ,
ດິນຮ່ວນ, ຊາຍ ແລະ ອິນຊີວຼັດຖຸໃນຫາກຫາຍຂຼັັ້ນຕອນຂອງການສູນເສຍ. ໂດຍການໝູນວຽນພືດ, ຊາວ
ກະສິກອນແມ່ນສາມາດປຼັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ສະກຼັດກຼັັ້ນວງຈອນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ ປຼັບປຸງ
ຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ.
2.6.4 ການປູກພືດຕາມແນວເສຼັັ້ນລະດຼັບ
ໃນການຜະລິດກະສິກາຢູພ
່ ືັ້ນທີື່ຄ້ອຍຊຼັນ ໂດຍຮຼັກສາຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ ບໃື່ ຫ້
ສູນເສຍຍ້ອນສາເຫດດິນເຊາະເຈືອ
ື່ ນ ລາຍລະອຽດມີ 8 ຂຼັັ້ນຕອນດຼັື່ງນີັ້:
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 ໝາຍເສຼັັ້ນວຽນຮອບພືັ້ນທີື່ນາໃຊ້ໄມ້ຕວ A (ໃຊ້ວຼັດແທກຢູ່ໃນວຽກງານກະສິກາ
ໄລຍະຫ່າງ 4-10 ແມຼັດ)
 ຂຸດເປຼັນຄອງກວ້າງ 1 ແມຼັດ ອ້ອມເສຼັັ້ນວຽນຮອບ
 ປູກພືດປຼັບປຸງໄນໂຕຣເຈນເປຼັນສອງແຖວໃສ່ໃນຄອງ. ສາມາດເລືອກເອາແນວ
ພຼັນໃດໜື່ງເພືື່ອປູກ
 ປູກຕັ້ນໄມ້ຖາວອນ ແລະ ຕັ້ນໄມ້ທເີື່ ປຼັນພຸ່ມໃສ່ທຸກໆ 4 ໄລຍະຫ່າງ (ໄລຍະຫ່າງ
ໜື່ງແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສຼັັ້ນຮອບວຽນ)
 ປູກພືດໄລຍະສຼັັ້ນ (ພືດລັ້ມລຸກ) ໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທີຍ
ື່ ຼັງເຫືອ (ສຼັບຫວ່າງໃສ່ກຼັບພືດ
ຖາວອນ)
 ຕຼັດແຕ່ງໄມ້ປຼັບປຸງທາດໄນໂຕຣເຈນເດືອນລະຄຼັັ້ງ ຫື ຫາຍກວ່າ ຖ້າຈາເປຼັນ ແລະ
ເອາເສດໃບໄມ້ປກຄຸມດິນ
 ໝູນວຽນປູກພືດໄລຍະສຼັັ້ນ ໂດຍເຮຼັດເປຼັນຮອບວຽນ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ປູກພືດຊັ້າກຼັນໃນ
ແຕ່ລະປີ
 ເອາກິື່ງໄມ້, ລາຕັ້ນ, ເສດເຫືອຂອງພືດອືື່ນໆໄວ້ຢພ
ູ່ ືັ້ນຂອງຕັ້ນໄມ້ປຼັບປຸງໄນໂຕຣ
ເຈນ ໃຫ້ມຼັນກຕ
ື່ ວເປຼັນຊຼັັ້ນ ເພືື່ອຕ້ານການເຊາະເຈືື່ອນຂອງດິນ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນການດູດຊຼັບນັ້າດີຂັ້ນ

2.7

ການເສີມຂະຫຍາຍການຜະລິດພືດເຂດເນີນສູງ
2.7.1

ທາດອາຫານບາລຸງພືດ
ແຮ່ທາດທີື່ສາຄຼັນ ເພືື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ມີຢູ່ 16 ທາດ ເຊິື່ງມີແຫື່ງທີມ
ື່ າຄື:
 ໄດ້ມາຈາກອາກາດ (CO2) ຄືເປຼັນແຫື່ງໃຫ້ທາດອາຫານກາກບ່ອນ (C), ອກຊີ
ເຈນ (O), ໄນໂຕຣເຈນ (N) ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ (H)
 ໄດ້ມາຈາກນັ້າ (H2O) ຄືເປຼັນແຫື່ງໃຫ້ທາດອຼັອກຊີເຈນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ (H)
 ໄດ້ຈາກດິນ: ເປຼັນແຫື່ງທີື່ໃຫ້ທາດອາຫານທີື່ເຫືອອີກ 13 ທາດ ເຊຼັື່ນ: ໄນໂຕຣເຈນ
(N), ຟສຟຣຼັສ (P), ໂປແຕສຊຽມ (K), ແຄນຊຽມ (Ca), ແມຼັກນີຊຽມ (Mg), ມາດ (S), ເຫກ
ຼັ (Fe)
ມຼັງການີສ (Mn), ສຼັງກະສີ (Zn), ທອງແດງ (Cu), ໂບຣມ (B), ໂມລິບດິນອມ (Mo), ຄລຣີນ (Cl)
ທາດອາຫານພືດທຼັງ 13 ທາດໃນດິນນຼັັ້ນ ແບ່ງອອກເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຕາມການໃຫ້ຜນ
ຜະລິດຂອງພືດແລ້ວ ມີຄວາມສາຄຼັນເທື່າກຼັນ ຄື: ພືດຈະຂາດທາດອາຫານທາດໃດທາດໜື່ງບໄື່ ດ້ ທາດອາ
ຫານທີື່ພືດຕ້ອງການ ແບ່ງອອກເປຼັນ 2 ກຸ່ມຍ່ອຍ ຄື:
 ທາດອາຫານຫກ
ຼັ ປະກອບມີ 6 ທາດຄື: N, P, K, Ca, Na, Mg
 ທາດອາຫານສາຮອງ ປະກອບມີ: Fe, Cu, Zn, B, Cl, S, Mn, Mo
2.7.2 ສາຍສາພຼັນປຼັດໄຈນາເຂາັ້ -ຂາອອກ ອຸປະກອນນາໃຊ້
ໃນ ສປປ ລາວ ເວັ້າລວມ ແລະ ໃນເຂດພູດອຍ ເວັ້າສະເພາະ ແມ່ນມີຄວາມຫາກຫາຍ
ທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກາ ຄວາມຫາກຫາຍທີື່ກ່າວນີັ້ ເປຼັນຜນເນືື່ອງມາຈາກຫາຍປຼັດໄຈ ເຊິື່ງອາດສາມາດ
ຈຼັດເຂັ້າເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: 1) ປຼັດໄຈທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາບ ແລະ 2) ປຼັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ-ສຼັງຄມ.
ອີງຕາມນຼັກວິຊາການກະສິກາແລ້ວ, ປຼັດໄຈທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາບຈະແມ່ນບຼັນດາສະພາບເງືື່ອນໄຂ ທາງ
ດ້ານນິເວດກະສິກາ ເຊິື່ງລວມມີ: ລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່, ດິນ, ພູມອາກາດ, ລະດຼັບສູງ, ພູມິປະເທດ, ພືດ ແລະ
ສຼັດ. ສ່ວນປຼັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ-ສຼັງຄມ ຈະແມ່ນສະພາບເງືື່ອນໄຂ ທີື່ກ່ຽວກຼັບລຼັກສະນະ ແລະ ການ
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ກະທາຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງລວມມີ: ຊນເຜື່າ, ວຼັດທະນະທາ, ປະຫວຼັດຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ປະຊາກອນ, ລະບບການຖືຄອງ/ກາມະສິດທີື່ດິນ, ລະບບນາໃຊ້ທີື່ດິນ, ທີື່ຕຼັັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂັ້າເຖິງ,
ໂອກາດດ້ານຕະຫາດ, ການເຂັ້າເຖິງລະບບບລິການສຼັງຄມຂອງລຼັດ, ການເຂັ້າເຖິງການບລິການທະນາຄານ,
ການເຂັ້າເຖິງການບລິການດ້ານການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ສື່ງເສີມກະສິກາ, ການມີໂຄງການພຼັດທະນາ ຈຼັດຕຼັັ້ງ
ປະຕິບຼັດໃນພືັ້ນທີື່ ແລະ ອືື່ນໆ. ຄວາມຫາກຫາຍອຼັນນີັ້ ເປຼັນສິື່ງທີື່ສາຄຼັນທີື່ສຸດ ສາລຼັບຜູ້ທີື່ເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບ
ການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ແລະ ກ່ຽວກຼັບການລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນ
ຮູ.້
ຕາຕະລາງທີ 8

ການນາໃຊ້ແຮງງານເຂາັ້ ໃນການເຮຼັດໄຮ່ຂອງຊາວກະສິກອນເຜາື່ ຕ່າງໆ

ກິດຈະກາ

ລາວລຸມ
່

ລາວເທິງ

ລາວສູງ

ຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີື່

1

1

1

ຖາງພືັ້ນທີື່

60

45

30

ຈູດ

1

2

1

ຮ້າແລະຈູດກອງຮ້າ

10

20

46

ປູກ

32

25

40

ເຮຼັດຮັ້ວ

5

5

10

ຮຼັກສາ

1

1

109

ເສຍຫຍ້າ (3 ຄຼັັ້ງ)

130

145

2

ເກຼັບກ່ຽວ

30

25

40

ຟາດ

20

20

25

ຂນສື່ງ

30

15

10

ລວມທຼັງໝດ

320

304

341

ສະເລ່ຍຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນການເຮຼັດໄຮ່ຢູ່ບລິເວນອ່າງນັ້ານານ (ແຮງງານຕື່ຕອນ)
2.7.3

ລະບບກະເສດສຸມ
ການສຸມການຜະລິດຕື່ຫວໜ່ວຍເນືັ້ອທີື່, ການເພີື່ມແຮງງານເຂັ້າ ເປຼັນລະບບການຜະ
ລິດອຼັນໜື່ງ ທີື່ປ່ຽນຈາກລະບບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ແບບດຼັງື່ ເດີມ ໄປສູ່ລະບບການປູກພືດປະຈາປີ. ແຕ່ວ່າໃນ
ສປປ ລາວ, ເຖິງວ່າໄລຍະການປະເປຼັນປ່າເລື່າຈະສຼັັ້ນລງກື່ຕາມ, ແຕ່ກຍຼັງບື່ທຼັນໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການປູກ
ເຂັ້າໄຮ່ແບບດຼັື່ງເດີມ ອຼັນເປຼັນເຫດໃຫ້ຜນຜະລິດຕື່າ. ບຼັນຫາຕ່າງໆທີື່ເຮຼັດໃຫ້ສະມຼັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ
ໃນລະບບການຫຼຸດໄລຍະປ່າເລື່າລງນຼັັ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍບຼັນດາວິທີທາງອອກບາງຢ່າງ ດຼັື່ງນີ:ັ້ ສອງແນວ
ນີັ້ ມີຜະລິດຕະພາບສູງກວ່າແນວພຼັນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໃຊ້ເປຼັນຕວຢືນເຖິງ 0.3-0.5 ໂຕນ/ຕື່ເຮຼັກຕາ ແລະ ຜນ
ຜະລິດເພີມ
ື່ ຂັ້ນ 18-27. ໃນຂະນະທີື່ການຄັ້ນຄວ້າທດລອງສ່ວນຫາຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ແນວພຼັນເຂັ້າໜຽວກື່
ຕາມ ແຕ່ໂຄງການໄດ້ທາການປຽບທຽບແນວພຼັນເຂັ້າຈ້າວ ທີື່ອາດເປຼັນທີື່ນິຍມຂອງບາງຊນເຜື່າ. ແນວພຼັນ
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ເຫາື່ ນຼັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມທດສອບໃນເນືັ້ອທີື່ຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນປີ 2003.
2.7.4 ແນວພຼັນເຂາັ້
ແນວພຼັນເຂັ້າໄຮ່ພືັ້ນເມືອງ ແມ່ນໄດ້ປູກກຼັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ
ລາວ ແຕ່ບື່ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມີການປູກເຂັ້າພຼັນປຼັບປຸງແລ້ວຄືແນວໃດ ສາລຼັບແນວພຼັນເຂັ້າແລ້ວແມ່ນມີຢ່າງຫວງຫາຍ,
ມີບາງບ້ານປູກເຖິງ 10-20 ແນວພຼັນ ແລະ ຊາວກະສິກອນແຕ່ລະຄອບຄວ ໂດຍສະເລ່ຍຈະປູກ 2-3 ແນວ
ພຼັນ (APPa et al.,2002)
ແນວພຼັນເຫື່ານີັ້ ໄດ້ຖືກຄຼັດເລືອກມາປູກໃນເງືື່ອນໄຂຂອງປ່າເລື່າໄລຍະຍາວ ແລະ ໂດຍ
ລວມແລ້ວ ແມ່ນບື່ເໝາະສມກຼັບການປູກໃນປ່າເລື່າໄລຍະສຼັນ
ັ້ ດຼັື່ງທີື່ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍກາລຼັງປະເຊີນ
ຢູ່ໃນປະຈຸບຼັນ. ນຼັບແຕ່ປີ 1991 ເປຼັນຕັ້ນມາ, ໂຄງການຄັ້ນຄວ້າເຂັ້າຮ່ວມມືລາວ-ອີຣີ ໄດ້ມີການລິເລີື່ມທ້ອນ
ໂຮມ ແລະ ອະນຸລຼັກແນວພຼັນເຂັ້າພືັ້ນເມືອງຂອງລາວ ແລະ ມາເຖິງປະຈຸບຼັນ ສາມາດທ້ອນໂຮມໄດ້ແລ້ວຫາຍ
ກວ່າ 13,000 ສາຍພຼັນ, ໃນນຼັັ້ນປະມານເຄິື່ງໜື່ງ ແມ່ນແນວພຼັນເຂັ້າໄຮ່. ແນວພຼັນເຂັ້າເຫລື່ານີັ້ໄດ້ຮຼັບການ
ເກຼັບຮຼັກສາໄວ້ ໃນທະນາຄານເຊືັ້ອພຼັນເຂັ້າຂອງລາວ. ນອກຈາກ ນຼັັ້ນ, ໂຄງການປຼັບປຸງແນວພຼັນເຂັ້າ ຍຼັງໄດ້
ດາເນີນການສກສາແນວພຼັນດຼັື່ງກ່າວ, ເພືື່ອຈາແນກແນວພຼັນເຂັ້າດ ແລະ ເຂັ້າກາງທີື່ມີຄວາມແທດເໝາະ ກຼັບ
ການປູກໃນປ່າເລື່າໄລຍະສຼັັ້ນຂຼັນ
ັ້ ຕອນ ສຸດທ້າຍຂອງການທດສອບ ແລະ ການປະເມີນຜນຊະນິດພຼັນເຂັ້າ ໄດ້
ດາເນີນຜ່ານການທດສອບ

ຄຼັດເລືອກແນວພຼັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

(PVS) ທີື່ການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊາວ

ກະສິກອນຢູ່ໃນທຸກໆ ແຂວງໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານໂຄງການດຼັື່ງກ່າວ ສາມາດເລືອກແນວ
ພຼັນເຂັ້າໄຮ່ໄດ້ 2 ແນວພຼັນຄື: ເຂັ້ານກ ແລະ ເຂັ້າໝາກຫີນສູງ

2.8

ລະບບການປູກພືດ

ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ລະບບການເປຼັນປ່າເລື່າ ທີື່ມີໄລຍະຮອບວຽນ 2 ຫື 3 ປີ ມີຄວາມຍືນຍງນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ມີວິທີການປຼັບປຸງຄວາມອຸດມສມບູນຂອງປ່າເລື່າ ໂດຍທື່ວໄປພືດຕະກູນຖື່ວ ຈະມີຄວາມເໝາະສມດີ
ເນືື່ອງຈາກວ່າ ພວກມຼັນສາມາດເພີື່ມທາດໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ແກ່ດິນ ຜ່ານດູດຊຼັບເອາທາດດຼັື່ງກ່າວມາຈາກ
ອາກາດ ແລະ ໃຫ້ທາດບາລຸງລ້ຽງປະເພດອືື່ນໆຜ່ານລະບບຮາກ ທີື່ຢຼັື່ງລງເລິກຂອງພວກມຼັນ ການທດລອງ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ລິເລີັ້ມ ໃນປີ 2001 ດ້ວຍ
ການທດສອບຊະນິດພຼັນປຼັບປຸງປ່າເລື່າ ຈານວນໜື່ງເຊຼັື່ນ:
 ກະຖິນ
 ຖື່ວແຮ
 ຄາມປ່າ
 ປສາ
ທຼັງໝດນີັ້ເປຼັນພືດຕະກຸນຖື່ວ, ຍກເວຼັັ້ນແຕ່ປສາ ຊະນິດພຼັນດຼັື່ງ
ກ່າວນີັ້ ໄດ້ນາມາປູກເລີື່ມຕຼັັ້ງແຕ່ປ່າເລື່າໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ຍຼັງເປຼັນປ່າ
ເລື່າແບບພືັ້ນເມືອງຢູ່ ຈາກການທດສອບເຫຼັນວ່າ ຄາມປ່າ ແລະ ຖື່ວແຮ
ເກີດໄດ້ດີທີື່ສຸດໃນປີທາອິດ (ຂມ
ັ້ ູນສາລຼັບແຕ່ລະຊະນິດພຼັນປຼັບປຸງປ່າເລື່າ
ເທື່ານຼັັ້ນ), ແຕ່ຊາວກະສິກອນພຼັດນິຍມປສາ ແລະ ຖື່ວແຮ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປສາ ຍ້ອນວ່າ ມີທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮຼັບໄດ້
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ອີງຕາມຜຜນໄດ້ຮຼັບຈາກການທດລອງດຼັື່ງກ່າວນຼັັ້ນ ຊະນິດທີື່ນາໄປປູກປຼັບປຸງປ່າເລື່າທີື່ດີ ຕ້ອງມີ
ຄຸນສມບຼັດດຼັື່ງນີັ້:
 ມີຜນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
 ປູກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຮຼັກສາງ່າຍ

2.9

ເປຼັນຫຍຼັງຈງື່ ຕ້ອງມີການຜຼັນຂະຫຍາຍ

ຄວາມກດດຼັນທີື່ເກີດຈາກການເພີື່ມຂັ້ນຂອງປະຊາ
ກອນໄດ້ ເຮຼັດໃຫ້ໄລຍະການປຼັບປຸງປ່າເລື່າໃນລະບບ
ການຖ່າງປ່າເຮຼັດໄຮ່ແບບດຼັື່ງເດີມໃນ ສປປ ລາວ ຫຼຸດ
ລງ. ໄລຍະການປະເປຼັນປ່າເລື່າສຼັັ້ນລງ ນີັ້ມີຜນເຮຼັດໃຫ້
ລະບບຜະລິດກະສິກາບື່ຍືນຍງ ຍ້ອນມີດິນເຊາະເຈືື່ອນ
ມີຫຍ້າຫາຍ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານເພີື່ມເຂັ້າໃນການ
ຜະລິດ, ຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ ແລະ ຜນຜະລິດ
ຫຼຸດລງຕື່າ ອຼັນສື່ງຜນໃຫ້ຜະລິດຕະພາບຂອງການ
ຜະລິດຕກຕື່າ ແລະ ເກີດມີຄວາມທຸກຈນເພີື່ມຂັ້ນ
ສະພາບການດຼັື່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽຮ້ອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ອງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງລຼັດ ຈາເປຼັນຕ້ອງໄດ້ພຼັດທະ
ນາເທຼັກນິກການຜະລິດກະສິກາແບບຍືນຍງ ເພືື່ອປຼັບ
ປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດພູດອຍ

ລະບບການປູກເຂັ້າໄຮ່ໃນລາວ ລະບບທີື່ຕກຢູ່
ໃນອຼັນຕະລາຍ ເຂັ້າແມ່ນພືດທີື່ສາຄຼັນທີື່ສຸດໃນ
ສປປ ລາວ ແລະ ກວມເອາ 70 ຂອງການ
ບລິໂພກທາດກະລລີຢູ່ໃນທື່ວປະເທດ
(Maclean et al., 2002) ເຖິງວ່າໃນ
ລະດຼັບປະເທດແລ້ວ ລາວຈະມີເຂັ້າກິນ, ແຕ່ຢູ່
ພາກເໜືອ ຍຼັງມີການຂາດເຂັ້າກິນ, ເຊິື່ງສະພາບ
ດຼັື່ງກ່າວໄດ້ສືບທອດມາແຕ່ປີ 1975 ໂດຍບື່ໄດ້
ຮຼັບການປຼັບປຸງໃຫ້ດີຂັ້ນ ຫື ອາດໜຼັກໜ່ວງກວ່າ
ເດີມ (ADB, 2001). ຄວາມຂາດເຂີນນຼັັ້ນ
ແມ່ນຕິດພຼັນກຼັບການເພີື່ມຂັ້ນຂອງປະຊາກອນ
ແລະ ກາລຼັງສ້າງຄວາມກດດຼັນຕື່ລະບບການຖາງ
ປ່າເຮຼັດໄຮ່ ທີື່ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່
ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ສື່ງຜນເຮຼັດໃຫ້ຜນ
ຜະລິດຂອງເຂັ້າໄຮ່ທີື່ເປຼັນອາຫານຫຼັກຫຼຸດລງ
ແລະ ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກເພີື່ມຂັ້ນ.
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ບດທີ 3
ປຼັດໃຈທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຜະລິດພືດ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ:
 ປຼັດໃຈຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຜະລິດພືດ
 ສາມາດຈຼັດການດ້ານປຼັດໃຈຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດພືດ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1

ການເລືອກເນືອ
ັ້ ທີເື່ ພືອ
ື່ ການປູກພືດ
3.1.1

ເນືອ
ັ້ ທີທ
ື່ ີື່ເໝາະສມໃນການປູກພືດໄຮ່
 ຄວນຢູໃ່ ກ້ເສຼັັ້ນທາງຄມມະນາຄມ, ບໄື່ ກຈາກຕະຫາດ, ຢູໃ່ ກ້ຊຸມຊນ...
 ຄວນຢູໃ່ ກ້ແຫື່ງນັ້າ
 ຄວນເປຼັນທີື່ດອນນັ້າຖ້ວມບື່ເຖິງ
 ສະພາບພືັ້ນທີເື່ ໝາະສມກຼັບການໃຊ້ເຄືື່ອງກນຈຼັກການກະສິກາຕ່າງໆ
 ເນືັ້ອທີື່ບຄ
ື່ ວນລາດຊຼັນປານໃດ
 ເນືັ້ອດິນມີຄວາມອຸດມສມບຸນ, ສາມາດເກຼັບຮຼັກສານັ້າໄດ້ດີ
 ຄວນເປຼັນດິນທີມ
ື່ ີການລະບາຍນັ້າໄດ້ດີ
 ດິນມີທາດອາຫານພຽງພ ຫື ພເໝາະກຼັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ.
 ເປຼັນດິນບເື່ ປຼັນກດ ເປຼັນດ່າງ ຫື ເຄຼັມຫາຍ
3.1.2 ເນືອ
ັ້ ທີທ
ື່ ີື່ເໝາະສມໃນການຜະລິດພືດຜຼັກ
 ຄວນຢູໃ່ ກ້ຊຸມຊນ ແລະ ມີຜຼັກຫາຍຊະນິດ
 ຄຸນສມບຼັດຂອງດິນມີຊຼັັ້ນໜ້າດິນເລິກ, ດິນມີຄວາມອຸດມສມບຸນ, ລະບາຍນັ້າໄດ້
ດີ, ເນືັ້ອດິນຕ້ອງຜຸຜຸຍ
່ ດີ
 ແຫື່ງນັ້າຕ້ອງມີຢ່າງພຽງພຕກ
ື່ ານປູກຜຼັກ
 ຄວາມຄ້ອຍຊຼັນຂອງເນືັ້ອທີື່
 ຄວາມສູງຂອງເນືັ້ອທີື່ຈາກລະດຼັບນັ້າທະເລ
3.1.3 ເນືອ
ັ້ ທີທ
ື່ ີື່ເໝາະສມໃນການຜະລິດໄມ້ດອກໄມ້ປະດຼັບ
ການປູກໄມ້ດອກໄມ້ປະດຼັບ ຫາກພິຈາລະນາເລືື່ອງປຼັດໃຈຕ່າງໆ ທີຈ
ື່ າເປຼັນຕກ
ື່ ານຈະ
ເລີນເຕີບໂຕແລ້ວ ໄມ້ດອກໄມ້ປະດຼັບກື່ມຫ
ີ າຍຊະນິດກປ
ື່ ູກໄດ້ດີ ເນືື່ອງຈາກມີນັ້າ, ແສງສະຫວ່າງ, ທາດອາ
ຫານ ແລະ ຊຸ່ມຊືື່ນໃນອາກາດພຽງພ ເຊິື່ງເປຼັນການເຮຼັດໃຫ້ສາມາດປູກໄມ້ດອກໄມ້ປະດຼັບຫາຍຊະນິດດ້ວຍ
ກຼັນ.
3.1.4 ເນືອ
ັ້ ທີທ
ື່ ີື່ເໝາະສມໃນການຜະລິດໄມ້ໃຫ້ໝາກ
 ຄວນເປຼັນບ່ອນທີື່ມຊ
ີ ືື່ສຽງທີື່ຍອມຮຼັບກຼັນທື່ວໄປ
 ຄວນຢູໃ່ ກ້ຕະຫາດ ເພືື່ອປະຢຼັດຄ່າຂນສື່ງ
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3.2

ເປຼັນບ່ອນທີື່ບມ
ື່ ລ
ີ ມພະຍຸພຼັດຜ່ານ
ມີນັ້າຢ່າງພຽງພກຼັບການໃຊ້
ເປຼັນດິນຜຸຜຸ່ຍ, ມີຄວາມອຸດມສມບຸນ

ສິງື່ ແວດລ້ອມທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກຼັບການຜະລິດພືດ

ຂັ້ນຢູກ
່ ຼັບປຼັດໃຈທາງດ້ານກາມະພຼັນ (Genetic) ເຊິື່ງໃນນີັ້ ໝາຍເຖິງການເລືອກໃຊ້ພຼັນພືດທີື່ດີ
ນອກຈາກນີັ້ ຜນຜະລິດພືດຍຼັງຂັ້ນຢູກ
່ ຼັບສະພາບແວດລ້ອມ (Environment) ເຊິື່ງສະພາບແວດລ້ອມປະ
ກອບດ້ວຍ 3 ປຼັດໃຈ ຄື:
 ດິນ
 ທາດອາຫານໃນດິນ
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ
ເນືັ້ອດິນ (Soil texture) ເນືອ
ັ້ ດິນປະກອບດ້ວຍອານຸພາບກຸ່ມໃຫຍ່ 3 ກຸ່ມຄື: ດິນຊາຍ, ດິນປນ
ຊາຍ, ດິນໜຽວ ເນືັ້ອດິນມີຜນຕຄ
ື່ ວາມເປຼັນປະໂຫຍດຂອງນັ້າໃນດິນຕພ
ື່ ືດ
ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ສາຄຼັນມີ 4 ຊະນິດ ຄື: ຮູບກມ, ຮູບແຜນ, ຮູບບາກ, ຮູບສີື່ລ່ຽມ ຊຼັັ້ນດິນບາງຊຼັັ້ນ
ມີໂຄງສ້າງບສ
ື່ າມາດຈະບອກໄດ້
ປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າດິນ: ປະຕິກິລຍ
ິ າດິນ ຫື pH ມີຄວາມສາພຼັນກຼັບຄວາມອຸດມສມບຸນຂອງດິນ ຂັ້ນຢູກ
່ ຼັບ
ປະຕິກລ
ິ ິຍາຂອງດິນວ່າ ເປຼັນກດ (ອາຊິດ), ເປຼັນກາງ ຫື ເປຼັນດ່າງ

3.3

ປຼັດໃຈທາງພູມສາດ (Geographic factors)

ການຈາແນກຊະນິດພືດປູກຕາມລຼັກສະນະພູມີປະເທດ ເຂດທີື່ມກ
ີ ານປະກອບການກະສິກາ ນຼັບ
ໄດ້ຈາກເສຼັັ້ນສູນສູດໄປເຖິງ 60 ອງສາເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ພືດແຕ່ລະຊະນິດ ມີຄວາມເໝາະສມໃນແຕ່ລະເຂດພູ
ມີປະເທດແຕກຕ່າງກຼັນ
ຕາຕະລາງທີ 9 ສະແດງຊະນິດພືດທີື່ເໝາະສມໃນແຕ່ລະເຂດພູມປ
ີ ະເທດ
ເສຼັນ
ັ້ ເຂດເໜືອ - ໃຕ້
50 - 60

3.4

ເຂດພູມອ
ີ າກາດ

ພືດປູກ

Temperate

ພືດເມືອງໜາວ (ເຂັ້າບະເລ, ເຂັ້າສາລີ,ເຂັ້າໂອດ, ມຼັນ
ຝະລຼັື່ງ ແລະ ດອກຕາເວຼັນ

40

Mediterranean

ພືດນັ້າມຼັນ, ອາງ່ນ ແລະ ພືດຕະກຸນສັ້ມ

30

Sub tropic

ພືດຕະກຸນສັ້ມ, ຝ້າຍ, ຖື່ວຕ່າງໆ

15-25

Tropic

ພຼັນພືດ, ຊາ, ກາເຟ, ຢາງພາຣາ ແລະ ກ້ວຍ

0-20

Equator

ປຼັດໃຈທາງພູມອ
ີ າກາດ (Climatic factor)



ລມປະຈາທ້ອງຖິື່ນ
ສະພາບທາງພູມອາກາດຂອງປະເທດ
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3.5

ແສງສະຫວ່າງ (light)

ແສງສະຫວ່າງ ມີຜນຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜນຜະລິດຂອງພືດ ທຼັງໃນຂະບວນການສຼັງເຄາະ
ແສງ (Photosynthesis), ຂະບວນການງອກຂອງເມຼັດ (Seed germination), ຂະບວນການ
ອອກດອກຂອງພືດ (Photoperiod) ແລະ ການໂນ້ມຕວຂອງລາຕັ້ນ (Phototropism)
ຂະບວນການສຼັງເຄາະແສງ (Photosynthesis) ເປຼັນຂະບວນການທີື່ຊນ
ີັ້ າພະລຼັງງານແສງ ໄປ
ປ່ຽນເປຼັນພະລຼັງງານເຄມີ ໃນຊ່ວງຂອງແສງທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກຼັບການສຼັງເຄາະ ມີສິື່ງທີື່ໜ້າສນໃຈ 2 ປະການ ຄື:
ປະລິມານແສງທີື່ພືດສາມາດນາມາໃຊ້ ແລະ ຊ່ວງຄືນ
ັ້ ແສງ ໃນການສກສາພບວ່າ ຊ່ວງຄືັ້ນແສງທີື່ມປ
ີ ະສິດທິ
ພາບຕກ
ື່ ານສຼັງເຄາະແສງ ຄືຊ່ວງລະຫວ່າງ 400 - 700 nm ແລະ ພືດສາມາດນາເອາແສງໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໄດ້ປະມານ 2 ຂອງປະລິມານແສງທີື່ໄດ້ຮຼັບທຼັງໝດ ເຊິື່ງຖືວ່າເປຼັນຄ່າທີື່ຕື່າສຸດ ແບ່ງອອກໄດ້ 3 ກຸ່ມຄື:
1) ພືດວຼັນສຼັັ້ນ (Short - day plant) ໄດ້ແກ່: ພືດທີື່ຕ້ອງການຊ່ວງແສງ ຫື ໄລຍະເວລາກາງ
ເວຼັນສຼັັ້ນກວ່າທີຜ
ື່ ່ານມາ ເພືື່ອການອອກດອກອອກໝາກ ເຊຼັື່ນ: ເຂັ້າພຼັນພືັ້ນເມືອງ
2) ພືດວຼັນຍາວ (Long - day plant) ໄດ້ແກ່: ພືດທີື່ຕ້ອງການຊ່ວງແສງ ຫື ໄລຍະກາງເວຼັນ
ຍາວກວ່າທີື່ຜ່ານມາ ເພືື່ອການອອກດອກອອກໝາກ ເຊຼັື່ນ: ພຼັນພືດເມືອງໜາວ, ມຼັນຝະລຼັື່ງ, ດອກດາວເຮືອງ,
ຜຼັກສະລຼັດ, ເມືື່ອເຖິງລະດູໜາວ ເຊິື່ງເປຼັນລະດູວຼັນສຼັັ້ນ ພືດພວກນີຈ
ັ້ ະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທາງດ້ານລາຕັ້ນ ແລະ
ໃບ
3) ພືດພວກບຕ
ື່ ອບສະໜອງຕຊ
ື່ ່ວງແສງ (Day neutral plant)

3.6

ອຸນຫະພູມ (Temperature)

ຖ້າອຸຫະພູມດິນສູງ (30 – 35oC) ການດູດນັ້າຂອງພືດຈາພວກຕະກຸນສັ້ມຈະໜ້ອຍລງ. ສາລຼັບ
ພືດເມືອງໜາວ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະດີຂັ້ນ ເມືື່ອອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນ ເຊຼັື່ນ: ການແຕກກຂອງເຂັ້າ, ສາລີ ດີທີື່
ສຸດໃນຊ່ວງ 20 - 30oC ໃນແງ່ຂອງພູມອາກາດທີື່ມີຜນຕກ
ື່ ານອອກດອກຂອງພືດ ພບວ່າ ອຸນຫະພູມກາງ
ຄືນ ມີຜນຫາຍກວ່າກາງເວຼັນ ກຸ່ມພືດທີື່ມຼັກອາກາດຮ້ອນ ເຊຼັື່ນ: ໝາກເຜຼັດ ຈະອອກດອກໄດ້ ຕ້ອງມີອຸນຫະ
ພູມ 21 - 27 oC ໂດຍປະມານ ຕື່າກວ່າຊ່ວງດຼັື່ງກ່າວກຈ
ື່ ະບອ
ື່ ອກດອກ ພືດບາງອຼັນ ເຊຼັື່ນ: ຜຼັກບື່ວ, ກະລາປີ
o
ດອກ ຕ້ອງການອຸຫະພູມຕື່າຂະໜາດ 10 - 27 C ເປຼັນເວລານານ 2 ອາທິດ ຈິື່ງຈະເຮຼັດໃຫ້ເກີດຕາດອກ
ເມຼັດພືດໂດຍທື່ວໄປ ຈະງອກໄດ້ດີຢລ
ູ່ ະຫວ່າງ 20 - 25 oC ອຸນຫະພູມດິນທີື່ເໝາະຕກ
ື່ ານງອກຂອງເມຼັດພືດ
ບາງຊະນິດໄດ້
ຕາຕະລາງທີ 10 ສະແດງອຸຫະພູມຂອງດິນທີື່ເໝາະສມຕກ
ື່ ານງອກຂອງເມຼັດບາງຊະນິດ
ລ/ດ

1
2
3
4
5

ຊະນິດພືດ

ເຂັ້າສາລີ
ເຂັ້າໂພດ
ຝ້າຍ, ໝາກເລຼັື່ນ
ເຂັ້າຝ້າງ, ຖື່ວເຫືອງ, ຜຼັກຊະນິດຕ່າງໆ
ຢາສູບ

ອຸນຫະພູມທີເື່ ໝາະສມ
ຕກ
ື່ ານງອກ
(℃)
18
20
21
25
29
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ອຸນຫະພູມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ຄືອຸນຫະພູມທີື່ພືດທື່ວໄປ ສາມາດຈະ
ເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ຄືຊວ່ງ 5-54oC ຊ່ວງດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ສາມາດຈາແນກອອກເປຼັນຊ່ວງທີື່ເໝາະສມກຼັບພືດແຕ່ລະ
ຊະນິດແຕກຕ່າງກຼັນອອກໄປ ເຊິື່ງສາມາດຈາແນກໄດ້ 3 ລະດຼັບ ຄື:
 ອຸນຫະພູມຕື່າສຸດທີື່ພືດສາມາດດາລງຊີວິດຢູ່ໄດ້
 ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສມກຼັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ
 ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີື່ພືດນຼັັ້ນສາມາດດາລງຊີວິດຢູໄ່ ດ້

3.7

ຄວາມຊຸມ
່ ຂອງອາກາດ ແລະ ດິນ

ປະລິມານນັ້າຝນທີື່ຊມໃນພືັ້ນດິນ ເອີັ້ນວ່າ: ຄວາມຊຸ່ນດິນ, ປະລິມານອາຍນັ້າໃນອາກາດ ເອີັ້ນວ່າ:
ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ນັ້າທີື່ສະສມໃນແຫງື່ ນັ້າ ໄດ້ແກ່: ທະເລ ຫື ທະເລສາບ ລວມທຼັງປະລິມານອາຍນັ້າທີື່
ຢູໃ່ ນບຼັນຍາກາດ ຈະມີຄວາມສາພຼັນກຼັນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໜູນວຽນກຼັນ
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ບດທີ 4
ພືດຫຼັກທີສ
ື່ າຄຼັນ ແລະ ເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດຫຼັກທີື່ສາຄຼັນ ໃນ
ເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1

ເຂາັ້ ນາ

ບຸກເບີກນາໃໝ່ ໃນສະພາບເນືັ້ອທີື່ໆມີຄວາມເໝາະສມ ການເຮຼັດນາໃໝ່ໃນເຂດເນີນສູງ ເຫຼັນວ່າມີ
ຜນຜະລິດສູງກວ່າການເຮຼັດໄຮ່ເກືອບສອງເທື່າຕວ ສ່ວນຕັ້ນທນທີື່ໃຊ້ເຂັ້າໃນການບຸກເບີກໃຫ້ເປຼັນນາຂຼັັ້ນໄດ
ສາມາດກຸ້ມທນຄືນໄດ້ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ການເຮຼັດນາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ້ມຕນເອງທາງດ້ານ
ອາຫານຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້, ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈື່ງສາມາດນາໃຊ້ເຂດດິນຄ້ອຍຊຼັນ ໃນຈຸດປະສງອືື່ນ ແລະ
ສາລຼັບການສ້າງລາຍຮຼັບຢ່າງອືື່ນ ເຊິື່ງເປຼັນການຫຼຸດເນືັ້ອທີື່ໄຮ່ໄປໃນຕວ

ຮູບທີ 15 ລະບບຟາມປະສມປະສານໃນເຂດເນີນສູງທີສ
ື່ ມບູນແບບ
ຖ້າທຽບໃສ່ໄຮ່, ນາຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ແມ່ນມີສະພາບແວດລ້ອມເໝາະສມສາລຼັບການປູກເຂັ້າຫາຍ
ກວ່າ. ໃນການສາຫວດທີື່ໄດ້ເຮຼັດໃນປີ 2003, ຢູ່ໃນ 9 ບ້ານຂອງແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດມໄຊ,
ຊາວກະສິກອນໄດ້ຢຼັັ້ງຍືນວ່າ ເມືື່ອທຽບກຼັບການປູກເຂັ້າໄຮ່ແບບເລືື່ອນລອຍແລ້ວ ການເຮຼັດນາແມ່ນໄດ້ຜນ
ຜະລິດສູງກວ່າ, ເປຼັນການຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊ້ແຮງງານ, ຜນຜະລິດມີຄວາມໝຼັັ້ນຄງກວ່າ, ພ້ອມທຼັງສາມາດ
ປູກເຂັ້າໃນດິນຕອນດຽວກຼັນໄດ້ທຸກປີ (Troesch). ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ທ່ານ Roder ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການເຮຼັດ
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ນາຕ້ອງການແຮງງານ 122 ແຮງງານ/ປີ/ເຮຼັກຕາ ເມືື່ອທຽບກຼັບການເຮຼັດໄຮ່ ແມ່ນຕ້ອງການແຮງງານ 294
ແຮງງານ/ເຮຼັກຕາ.

4.2

ການປູກພືດໄຮ່

ເຜື່າລາວລຸ່ມຈະປູກເຂັ້າຫຼັງຈາກທີື່ມີຝນຕກມາດີແລ້ວ ໃນຊ່ວງຕັ້ນເດືອນມິຖຸນາ ກ່ອນໜ້າການປູກ
ເຂັ້າ ຫວໜ້າຄອບຄວຈະຂ້າໄກ່ ເພືື່ອບູຊາຜີ ປກກະຕິຈະມີການຈຼັດກຸ່ມແລກປ່ຽນແຮງງານກຼັນປະມານ 1520 ຄນ. ໃນກຸ່ມໜື່ງຈະມີຄວາມອາດສາມາດ ສຼັກເຂັ້າໄຮ່ໄດ້ 1 ຕອນ/ມືັ້. ພວກຜູ້ຊາຍສ່ວນຫາຍຈະສຼັກຫຼຸ້ງ,
ສ່ວນຜູ້ຍິງຈະເປຼັນຜູ້ປ້ອນເຂັ້າໃສ່ຂຸມ ປະມານ 5-10 ເມຼັດ/ຂຸມ. ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ໃນການສຼັກເຂັ້າປະກອບມີ:
ໄມ້ຫຼຸງ້ , ຖງໃສ່ແນວພຼັນເຂັ້າ, ແນວພຼັນເຂັ້າ ແລະ ກະບຸງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຖງພາຍ
ເຜື່າຂະມຸ ຈະມີຫາຍວິທີໃນການປູກເຂັ້າ ການສຼັກເຂັ້າ ແມ່ນຈະເລີື່ມຕັ້ນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ (ຖ້າ
ຝນຫາກມາປກກະຕິ) ຫື ຫງຼັ ຈາກສີັ້ນສຸດປີໃໝ່ລາວ ຈະມີການຄຼັດເລືອກເອາມືັ້ ແລະ ສະພາບອາກາດທີື່ດີ ຫື
ເປຼັນມືັ້ທີື່ດີໃນປີນຼັັ້ນ. ແນວພຼັນເຂັ້າຈະຖືກບຼັນຈຸໃສ່ຖງໃຫຍ່ ແລະ ຂນເອາອອກມາຈາກສາງເກຼັບມ້ຽນເຂັ້າ
ການປູກ ແລະ ສຼັກເຂັ້າ ຈະເຮຼັດໄດ້ມືັ້ລະຕອນໄຮ່ ຖ້າວ່າຝນຫາກຕກດີ ເຂັ້າຈະແຕກງອກພາຍໃນ 5 ວຼັນ
ພາຍຫຼັງການປູກ ເຄືື່ອງມືທີື່ນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການສຼັກ ແລະ ປູກເຂັ້າແມ່ນຫຼຸ້ງ, ກະບຸງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຖງພາຍ
ຊາວເຜື່າມັ້ງ ຈະກະກຽມດິນ ແລະ ເສຍຫຍ້າກ່ອນ ຈື່ງປູກເຂັ້າ, ເຊິື່ງເປຼັນລະບບການປູກອີກແບບ
ໜງື່ ການສຼັກເຂັ້າຈະເລີື່ມຕັ້ນແຕ່ເດືອນພດສະພາ ຫື ຂັ້ນກຼັບສະພາບຝນທີື່ຕກລງມາ ເຄືື່ອງມືທີື່ນາໃຊ້ໃນການ
ສຼັກເຂັ້າ ແມ່ນມີລຼັກສະນະຄ້າຍຄືກຼັນກຼັບເຜື່າຂະມຸ, ໂດຍທື່ວໄປແລ້ວ ການສຼັກເຂັ້າໄຮ່ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ
15 ວຼັນ ຈງື່ ສາເລຼັດທຼັງໝດທຸກໆຄອບຄວພາຍໃນບ້ານ
ຕາຕະລາງທີ 11 ສະແດງລະດູການປູກ ແລະ ອາຍຸການເກຼັບກ່ຽວຂອງພືດໄຮ່ບາງຊະນິດ
ລ/ດ

ຊືພ
ື່ ດ
ື

ລະດູການປູກ

1

ຖື່ວຂຽວ

ຕັ້ນລະດູຝນ - ທ້າຍລະດູຝນ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ຖື່ວເຫືອງພຼັນໜຼັກ
ຖື່ວເຫືອງພຼັນເບາ
ຖື່ວດິນພຼັນໜຼັກ
ຖື່ວດິນພຼັນເບາ
ສາລີໄຮ່
ເຂັ້າຝ້າງພຼັນໜຼັກ
ເຂັ້າຝ້າງພຼັນເບາ
ອ້ອຍ
ຢາສູບ
ມຼັນຕັ້ນ
ໝາກງາ
ຝ້າຍ

ພດສະພາ - ມີນາ
ກລະກດ - ກຼັນຍາ
ຕັ້ນ - ທ້າຍລະດູຝນ
ຕັ້ນ - ທ້າຍລະດູຝນ
ຕັ້ນລະດູຝນ - ທ້າຍລະດູໜາວ
ພດສະພາ - ກຼັນຍາ
ສິງຫາ - ຕຸລາ
ພະຈິກ-ກຼັນຍາ
ທ້າຍລະດູຝນ
ມີນາ-ກລະກດ
ມີນາ-ຕັ້ນພດສະພາ
ທ້າຍສິງຫາ-ຕຸລາ

ອາຍຸເກຼັບກ່ຽວ (ວຼັນ)
60 - 70
120-130
100 - 120
100 - 120
90 - 100
90 - 100
120 - 140
100 - 120
10 ເດືອນຂັ້ນໄປ
120
10 ເດືອນຂັ້ນໄປ
90-100
110
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ຕາຕະລາງທີ 12 ໄລຍະຫ່າງປູກ ແລະ ອຼັດຕາປູກທີເື່ ໝາະສມຂອງພືດໄຮ່ບາງຊະນິດ
ລ/ດ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.3

ຊືພ
ື່ ດ
ື
ຖື່ວຂຽວ
ຖື່ວເຫືອງ
ຖື່ວດິນ
ສາລີ
ເຂັ້າຝ້າງ
ອ້ອຍ
ຢາສູບ
ມຼັນຕັ້ນ
ໝາກງາ

ໄລຍະປູກ, ຕັ້ນ/ແຖວ/Cm

ຈານວນ
ເມຼັດ/ຂຸມ

20x50
20-25x40-30
20x30-50
25x75
25x75-100
70x100
75x100
60x100
50x25

2
3-4
2
1
2-3
1
1
2-3
2

ແນວພຼັນທີື່ໃຊ້,
Kg/ໄຣ່
2.5-3 Kg/ໄລ່
5 Kg/ໄລ່
25-30 Kg/ໄລ່
3-4 Kg/ໄລ່
2.2 ຕັ້ນ
1.5 Kg/ໄລ່
2.6 Kg/ໄລ່
1.2-1.6 Kg/ໄລ່

ການປູກຜຼັກ
4.3.1

ການວາງແຜນ
ກ່ອນການວາງແຜນຄືການເລືອກສະຖານທີື່ ທີເື່ ໝາະສມ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ:
 ບ່ອນທີື່ມີແສງແດດຈຼັດ
 ດິນມີຄວາມອຸດມສມບູນປານກາງ ເຖິງ ສູງ
 ເປຼັນບ່ອນທີື່ຢຫ
ູ່ ່າງໄກຕັ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ
 ຂະໜາດຂອງແປງຂັ້ນຢູກ
່ ຼັບຈຸດປະສງຂອງຜູປ
້ ູກ
 ມີນັ້າຢ່າງພຽງພ
4.3.2 ການກຽມດິນ
ວິທກ
ີ ານປະຕິບຼັດຄ້າຍຄືກຼັບການກຽມດິນເພືື່ອປູກພືດໄຮ່
4.3.3 ການຄຼັດເລືອກສ່ວນພຼັນທີໃື່ ຊ້ປກ
ູ
ໂດຍຄຼັດເລືອກສ່ວນພຼັນທີື່ມີຄວາມສມບູນ ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ
ເປຼັນພຼັນທີື່ໄດ້ຮຼັບການນິຍມຈາກຕະຫາດ
4.3.4 ການປູກ
ໂດຍການຫວ່ານເມຼັດ, ການປູກເປຼັນແຖວ, ການຖອນແຍກຕັ້ນກ້າປູກ ຫື ການຈຼັດລະ
ບບການປູກ (Cropping system) ຮ່ວມກຼັບພດຊະນິດອືື່ນໆ
ຕາຕະລາງທີ 13 ໄລຍະປູກທີື່ເໝາະສມ ແລະ ອາຍຸການເກຼັບກ່ຽວຂອງພືດຜຼັກບາງຊະນິດ
ຊະນິດຜຼັກ
ກະລາປີດອກ
ກະລາປີ

ໄລຍະປູກ, (ຊມ)
30-50x60-100
45-75x60-100

ອາຍຸການເກຼັບກ່ຽວ
(ວຼັນ)
60-90
80-90
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ຜຼັກທຽມໃບ
ຜຼັກທຽມຫວ
ສາລີຫວານ
ຜຼັກກາດນາ
ຫວກາລດ
ຜຼັກຕຼັື່ງໂອ
ໝາກບວບ
ຜຼັກກາດກວາງຕຸ້ງ

5-15x30-90
7.5-12x10-45
22.5 - 37.5x60-90
45-60x60-90
30-60x60-120
ຫວ່ານເມຼັດໃຫ້ຄຸມທຼັງແປງ
30-75x100
20-25x20-30

80-120
120-130
60-70
45-55
55-75
30-35
50-60
45-55

ຮູບທີ 16 ການປູກພືດຜຼັກໃນເຂດເນີນສູງ

4.4

ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
4.4.1

ການວາງແຜນຜຼັງຂອງສວນ
ເປຼັນການການດຮູບແບບອງປະກອບຕ່າງໆ
ຂອງສວນເຊຼັນຈະປູກໄມ້ຜນຊະນິດໃດ
ບ່ອນໃດຂອງພືັ້ນທີື່ ຫນທາງພາຍໃນຄວນມີ ຫື ບລ
ື່ ະບບນັ້າ ເຮືອນເກຼັບວຼັດຖຸ ການດແນວກຼັນລມ ເຊິງື່ ທຼັງ
ໝດນີັ້ ຈະຕ້ອງຄານງເຖິງລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່, ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທີື່ ແລະ ຊະນິດຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກທີື່ຈະປູກ
ປະກອບກຼັນ ໂດຍຕ້ອງຮູເ້ ຖິງຂະໜາດເນືັ້ອທີທ
ື່ ີື່ແນ່ນອນ, ທິດທາງຂອງແສງ, ທິດທາງຂອງລມ, ຄວາມລາດ
ຊຼັນຂອງເນືັ້ອທີື່, ທິດທາງຂອງນັ້າ ເປຼັນຕັ້ນ
4.4.2
ການກຽມເນືອ
ັ້ ທີື່
ມີ 2 ລຼັກສະນະຄື: ບ່ອນສູງ ແລະ ບ່ອນຕື່າ, ບ່ອນຕື່າ ມຼັກມີບຼັນຫານັ້າຖ້ວມໃນຊ່ວງຝນ
ສ່ວນໃຫ່ຍເປຼັນສ່ວນການສ້າງສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເນືັ້ອທີລ
ື່ ຼັກສະນະເຊຼັື່ນນີັ້ ຈະຕ້ອງເຮຼັດແບບຍກຄຼັນຄູອ້ອມ
ຫື ຍກຮ່ອງ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການລະບາຍນັ້າ ປ້ອງກຼັນນັ້າຖ້ວມ ໂດຍຍກລະດຼັບພືັ້ນທີື່ໃຫ້ສູງຂັ້ນ ຫຼັງຈາກທີື່ເຮຼັດ
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ແລ້ວເນືັ້ອທີື່ໃນກາງສວນ ຈະຕ້ອງຂຸດຮ່ອງຕາມແນວຄວາມຍາວຂອງເນືັ້ອທີື່ ຂະໜາດແປງປູກໂດຍທື່ວໄປ
ປະມານ 6 - 8 ແມຼັດ ຮ່ອງນັ້າລະຫວ່າງແປງປູກ ຄວນກວ້າງປະມານ 1 - 2 ແມຼັດ, ເລິກປະມານ 0.6 - 1
ແມຼັດ. ການກຽມເນືັ້ອທີື່ດອນ ທີື່ບື່ມບ
ີ ຼັນຫາຂອງນັ້າຂຼັງ, ນັ້າຖ້ວມ ການກຽມເລີື່ມຈາກການຂຸດຕໄມ້ອອກ
ຖ້າເນືັ້ອທີມ
ື່ ີຂະໜາດໃຫຍ່ ທາການຈຼັດແບ່ງເປຼັນໜານຍ່ອຍເສຍກ່ອນ ຂະໜາດຂອງໜານຍ່ອຍ ຂັ້ນກຼັບລຼັກ
ສະນະຂອງເນືັ້ອທີື່, ສະພາບພູມອາກາດຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງລມ. ຖ້າມີຄວາມລາດຊຼັນ ແລະ ລມພຼັດຮ້າຍ
ແຮງ ຂະໜາດຂອງແປງຍ່ອຍຄວນມີຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 5 - 10 ໄລ່, ຖ້າລມບຮ
ື່ ້າຍແຮງຂະໜາດໜານ
ຍ່ອຍປະມານ 25 - 50 ໄຮ່ ແລະ ແຕ່ລະແປງຍ່ອຍຄວນມີດ້ານຕິດຫນທາງຢ່າງນ້ອຍ 1 ດ້ານ ລະຫວ່າງ
ການເຮຼັດແປງຍ່ອຍ ຄວນມີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດການກ່ຽວກຼັບລະບບນັ້າແກ່ຕັ້ນໄມ້ໄວ້ດ້ວຍ
ຕາຕະລາງທີ 14 ໄລຍະປູກ ແລະ ລະດູການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ຊະນິດໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ໝາກນຼັດ
ໝາກມ່ວງ
ໝາກຖື່ວລຽນ
ໝາກຂາມຫວານ
ໝາກພຸກ
ໝາກນາວ
ໝາກລອງກອງ
ໝາກລີນ
ັ້ ຈີື່
ໝາກລາໄຍ
ໝາກມຼັງຄຸດ
ໝາກພິລາ
ໝາກອາງ່ນ

ໄລຍະປູກ (ແມຼັດ)

ຈານວນຕັ້ນ/ໄຣ່

0.3x0.6
4x4./6x6./8x8
8x8./10x10
6x6./8x8./8x10
6x6
4x4./6x6
8x8
8x8./10x10./12x12
10x10
3x3./4x4
2x3./3x3

8.000
20-45
16-25
20-45
45
45-100
25
16-25
12-25
16
100-150
170-250

ການກຽມຂຸມປູກ
ການກຽມຂຸມປູກໃນບ່ອນລຸ່ມ ຄວນຍກໃຫ້ສູງກວ່າລະດຼັບພືັ້ນຂອງແປງປູກປະມານ
30 Cm ແລະ ກວ້າງ ປະມານ 0.5 -1 m ການກຽມຂຸມ ໂດຍເຂ່ຍດິນ ຫື ຂຸດດິນບ່ອນຈຸດທີື່ຈະປູກຂັ້ນ
ມາແລ້ວປະສມກຼັບຝຸ່ນໝຼັກ ໃນອຼັດຕາ 1:1 ບາງຄຼັັ້ງອາດຍຼັງບໃື່ ສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫື ຝຸ່ນໝຼັກທຼັນທີກໄດ້ ແຕ່ຈະມາ
ໃສ່ພາຍຫຼັງການປູກຕັ້ນໄມ້ແລ້ວກໄດ້ ການກຽມຂຸມໃນທີື່ດອນຖ້າດິນມີຄວາມອຸດມສມບູນ ຂຸດຂຸມໃຫ້ມີຂະ
ໜາດຄວາມກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ເລິກດ້ານລະ 30 - 50 Cm
4.4.4
ການກຽມກິງື່ ພຼັນ
ກິື່ງພຼັນຄວນມີລຼັກສະນະແຂງແຮງ, ກງຕາມພຼັນ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ການຊືກ
ັ້ ິື່ງຄວນຊືມ
ັ້ າຈາກຜູທ
້ ີື່ເຊືື່ອຖືໄດ້ ການຂນສື່ງກິື່ງພຼັນຄວນຈະເຮຼັດໃນຕອນແລງ ຫື ກາງຄືນ ອາກາດບື່
ຮ້ອນ ລດບຼັນທຸກກິື່ງພຼັນຕ້ອງປກຄຸມ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນລມໄດ້ຢ່າງມິດຊິດ ແລະ ຄວນຈະກຽມກິື່ງພຼັນເພືື່ອໄວ້ປະ
ມານ 5-10 ຂອງຈານວນທີື່ຕ້ອງການປູກ
4.4.3
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ວິທກ
ີ ານປູກ
ເມືື່ອກຽມທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວ ກສາມາດເລີື່ມຕັ້ນການປູກໄດ້ ໂດຍນາກິື່ງພຼັນດີວາງໄວ້
ຕາມຂຸມທີື່ຈະປູກ ນາກິື່ງພຼັນດີວາງໃນຂຸມບລິເວນທີື່ໄດ້ແຍກດິນເອາໄວ້ ໂດຍໃຫ້ລະດຼັບກກຕັ້ນສະເໝີກຼັບລະ
ດຼັບທີື່ປາກຂຸມ
ທາລາຍພາຊະນະທີື່ບຼັນຈຸກິື່ງພຼັນອອກ ຖ້າເປຼັນກະຖາງໃຫ້ທຼັບອອກ ຖ້າເປຼັນປລາສະ
ຕິກໃຫ້ໃຊ້ມີດ ຫື ມືຈີກຖງອອກ ແຕ່ຖ້າເປຼັນພາຊະນະປະເພດກະຕ່າ ຫື ເຂ້ງບື່ຕ້ອງເອາອອກໃຫ້ປູກໄດ້ເລີຍ
ຖ້າເປຼັນກິື່ງທາບ ຫື ກິື່ງຕິດຕາ ເວລາປູກຄວນໃຫ້ຮອຍແຜຢູເ່ ໜືອລະດຼັບໜ້າດິນບລິເວນປາກຂຸມເລຼັກນ້ອຍ
ເຂ່ຍດິນຮອບໆປາກຂຸມໃຫ້ສະເໝີກຼັນ ພ້ອມທຼັງກດດິນບລິເວນຮອບໆໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ບໃື່ ຫ້ແໜ້ນເກີນໄປ
ເມືື່ອປູກສາເລຼັດແລ້ວ ໃຫ້ຫດນັ້າທຼັນທີ ເພືື່ອໃຫ້ດິນຕິດກຼັບຮາກ ແລະ ຮາກສາມາດດູດນັ້າຂັ້ນໄປລ້ຽງຕັ້ນໄດ້
ໄວທີື່ສຸດ
4.4.5

4.5

ເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ

ວິທກ
ີ ານແບບພືັ້ນເມືອງ: ແມ່ນວິທີການນາໃຊ້ດິນແບບປະສມປະສານ ທີື່ພວພຼັນກຼັບເນືັ້ອທີື່ປູກຕັ້ນ
ໄມ້ ຫື ໄມ້ຢນ
ື ຕັ້ນ ປນກຼັບເນືັ້ອທີື່ປູກພືດຊະນິດອື່ນໆ ບຼັນດາວິທີການດຼັື່ງກ່າວນີັ້ລວມມີ: ການປູກແບບເປຼັນ
ແຖວ, ການປູກແບບສະຫຼັບກຼັບສວນຄວ, ການປູກແບບເປຼັນແຖບ, ລະບບປ່າໄມ້ - ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການ
ປຼັບປຸງປ່າເລື່າ
ສວນຄວ: ສ່ວນຫາຍມຼັກຈະມີຂະໜາດ 0.25 - 1 ເຮຼັກຕາ ມີການປູກປະເພດໝາກຫຸ່ງ, ໝາກ
ກ້ວຍ, ໝາກນາວ, ໝາກມີັ້ ແລະ ພວກຜຼັກປະເພດຕ່າງໆ ພ້ອມທຼັງຈານວນພວກໝາກເຂືອ, ໝາກເພຼັດ, ຜຼັກ
ກະລາປີ, ໝາກຖື່ວ ແລະ ໝາກນຼັດ ບາງບ້ານເຜື່າມັ້ງ ແລະ ເຜື່າຂະມຸຢໃູ່ ນເຂດພູສູງ ປະຊາຊນໄດ້ປູກພືດຫາຍ
ກວ່າ 50 ຊະນິດຮ່ວມກຼັນໃນເນືັ້ອທີື່ດຽວກຼັນ ພືດເຫາື່ ນີັ້ໄດ້ປູກປນກຼັນ ຫື ໝູນວຽນກຼັນໃນເນືັ້ອທີື່ແຫ່ງນຼັັ້ນ.
ສວນຄວດຼັື່ງກ່າວ ມີຮັ້ວຊີວະພາບອ້ອມທີື່ປູກດ້ວຍຕັ້ນໄມ້ທີື່ອາຍຸຍາວຫາຍຊະນິດ. ນອກຈາກນີັ້ ຍຼັງໄດ້ປູກພືດ
ສະໝຸນໄພໃສ່ອີກດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເນືັ້ອທີື່ສວນເກື່າ ສວນຄວທຼັງໝດທີື່ໄດ້ສຼັງເກດເຫຼັນມີທີື່ຕຼັັ້ງຢູ່ໃນ
ທຸກໆສະພາບເງືື່ອນໄຂສິື່ງແວດລ້ອມ ເລີື່ມຈາກຈອມພູລງໄປເຖິງແຄມນັ້າ ແຕ່ບ່ອນທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດແມ່ນ
ໃນເຂດດິນພຽງໃກ້ກຼັບບ້ານ
ການປູກພືດແບບປະສມປະສານ: ລະບບການປູກພືດແບບໝູນວຽນ ແລະ ການປູກປະສມ
ປະສານແບບຖາວອນ ມີການໃກ້ຄຽງກຼັບການເຮຼັດສວນຄວຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສ່ວນຫາຍຈະມີຂະໜາດ
ປະມານ 1 ເຮຼັກຕາ. ເປັ້າໝາຍຫຼັກຂອງສວນແບບນີັ້ ແມ່ນເລຼັື່ງໃສ່ການປູກພືດໃຫ້ເມຼັດ ເຊຼັື່ນ: ເຂັ້າ, ໝາກ
ເດືອຍ ຫື ສາລີ
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ບດທີ 5
ແກ່ນ ແລະ ແນວພຼັນພືດເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ:
 ຄານິຍາມຂອງແກ່ນພຼັນ ຫື ເມຼັດພຼັນພືດ
 ແນວພຼັນພືດທີື່ນິຍມນາມາປູກໃນພືັ້ນທີື່ເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄານິຍາມຂອງແກ່ນພຼັນ

ໝາຍເຖິງ: ເປຼັນເມຼັດ ຫື ສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງຂອງພືດທີື່ໃຊ້ສະເພາະປູກ ຫື ໃຊ້ເຮຼັດແນວ ເຊຼັື່ນ: ຕັ້ນ
ຕ, ໜື່, ເຫງັ້າ, ກິື່ງ, ງ່າ, ແໜງ, ຕາ, ຮາກ, ຫວ, ດອກ, ໝາກ ຫື ແກ່ນ

5.2

ຄວາມສາຄຼັນຂອງເມຼັດພຼັນ

ເມຼັດພຼັນພືດເປຼັນສ່ວນສາຄຼັນອີກສ່ວນໜື່ງຂອງພືດ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ມີຕັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ໃນອາ
ດີດຕຼັັ້ງແຕ່ຍຸກດກດາບຼັນ ຄນເຮາບື່ທຼັນຮູ້ຈຼັກວິທີການປູກພືດ, ເຊິງື່ ພືດສາມາດຄງຕວຢູ່ໃນປ່າໄດ້ ໂດຍພືດຈະ
ສ້າງສ່ວນຂອງເມຼັດ ເຊິື່ງເມືື່ອຕກລງສູ່ພືັ້ນດິນກື່ຈະສາມາດແຕກງອກເປຼັນຕັ້ນໃໝ່ຂັ້ນມາໄດ້, ຕື່ມາເມືື່ອຄນເຮາ
ມີການພຼັດທະນາຫາຍຂັ້ນ ຈື່ງຮູ້ຈຼັກນາເມຼັດພືດມາກ້າ ແລະ ປູກເພືື່ອແຜ່ພຼັນ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ເມຼັດພືດຈື່ງມີຄວາມ
ສາຄຼັນຕື່ການດາລງຊີວິດຂອງຄນເຮາຫາຍຂັ້ນ ຄວາມສາຄຼັນຂອງເມຼັດພືດ ສາມາດແຍກໄດ້ 3 ປະການໃຫຍ່
ຄື:
1) ເມຼັດພຼັນເປຼັນແຫື່ງກາມະພຼັນ
2) ເມຼັດພຼັນເປຼັນໜ່ວຍຂະຫຍາຍພຼັນ
3) ເມຼັດພຼັນມີບດບາດໃນການກະຈາຍພຼັນ

5.3

ຄານິຍາມຂອງແນວພຼັນ

ແນວພຼັນພືດ ຫື ພຼັນພືດ ເປຼັນຄາເອີັ້ນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງພືດ ພາຍໃນພືດຊະນິດດຽວກຼັນ ພືດກຸ່ມນີັ້ມີ
ລຼັກສະນະຄືກຼັນ ເນືື່ອງຈາກມີກາມະພຼັນຄືກຼັນ, ມຼັນໃຫ້ເຊືັ້ອສາຍຄືກຼັນໝດ ແລະ ຄືກຼັນກຼັບຕວທີື່ໃຫ້ກາເນີດ

5.4

ແນວພຼັນເຂາັ້ ປຼັບປຸງ
5.4.1

ເຂາັ້ ນາ
ແນວພຼັນປຼັບປຸງຂອງລາວທີປ
ື່ ່ອຍອອກມີຄ:ື ທ່າດອກຄາ (TDK 1, TDK 2, TDK
3, TDK 4, TDK 5, TDK 6, TDK 7); ໂພນງາມ (PNG 1, PNG 2, PNG 3, PNG 4, PNG
5, PNG 6); ທ່າສະໂນ (TSN 1, TSN 2, TSN 3, TSN 4); ນັ້າຕານ (NTN 1).
ແນວພຼັນເຂັ້າທີື່ແນະນາໃຊ້ ແນວພຼັນເຂັ້າໜຽວ: ກຂ 6 (RD 6), ກຂ 8 (RD 8) ,
ກຂ 10 (RD 10), ຫາງຍີື່ 71, IR 253 – 100
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ສາຍພຼັນເຂັ້າໜຽວດີເດຼັື່ນ ທີື່ຄາດຫວຼັງຈະອອກສູ່ຊາວນາໃນອະນາຄດມີ: ທ່າດອກຄາ 9
(TDK 9), (TDK 10), ນັ້າທາ 1 (NTH 1)
ແນວພຼັນເຂັ້າຈ້າວ ມີ: ຂາວດອກມະລິ 105 (KDML 105), ກຂ 23 (RD 23),
IR 66, ນາມສະກີ 19 (NSG 19), CR 203
ແນວພຼັນເຂັ້າພືັ້ນເມືອງທີື່ນິຍມກຼັນ ແລະ ແນະນາໃຊ້: ນາງນວນ, ໝາກຍມ, ເມືອງງາ,
ລາຍແກ້ວ, ຂີັ້ຕມແດງ, ດແດງ, ຂີັ້ຕມໃຫຍ່, ອີື່ຂາວ, ເຂັ້າຈ້າວເປືອກແດງ, ເຂັ້າຈ້າວຄວາຍ, ເຂັ້າໄກ່ນ້ອຍ,
ເຂັ້າດຍວນ, ເຂັ້າເໝືອຍ
ແນວພຼັນເຂັ້າຫອມພືັ້ນເມືອງລາວ: ຫອມນາງນວນ, ຫອມຜູ້ໄທ, ຫອມທື່ງ, ຫອມແດງ
ຫອມພະມ້າ, ຫອມດ, SPT84276 - PAN - 33
5.4.2 ເຂາັ້ ໄຮ່
ແນວພຼັນເຂັ້າທີື່ແນະນາໃຊ້ໃນເຂດພູດອຍ: ເຂັ້າປາຊີວ, ເຂັ້າໝາກຫີນສູງ, ເຂັ້ານກ, ເຂັ້າ
ໜອນ, ເຂັ້າລະບູນ, ເຂັ້າຈ້າວດ, ເຂັ້າຈ້າວມຼັດ, ເຂັ້າຈ້າວພຼັນປຼັບປຸງ (IR 60080 46 A)

5.5

ແນວພຼັນພືນ
ັ້ ເມືອງ Local varieties

ໝາຍເຖິງແນວພຼັນທີື່ມີມາຕຼັັ້ງແຕ່ເດີມຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນນຼັັ້ນ ເຊິງື່ ສາມາດຮຼັກສາຄຸນລຼັກສະນະພິເສດສະ
ເພາະຕວ ແລະ ສືບພຼັນໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄງຕວ; ຄືການນາເອາພືດສາຍພຼັນດຽວກຼັນມາປະສມກຼັນເອງ ເພືື່ອຮຼັກສາ
ແນວພຼັນໃຫ້ຄງທີເື່ ຊຼັື່ນ: ເຮຼັດໃຫ້ແນວພຼັນພືດເປຼັນແນວພຼັນບລິສຸດ

5.6

ແນວພຼັນລູກປະສມ Hybrid Seeds

ປະກອບມີລູກປະສມດ່ຽວ (Single cross), ລູກປະສມຄູ່ (Double cross), ລູກປະສມ
ສາມທາງ (Multiple cross)
ແນວພຼັນລູກປະສມໝາຍເຖິງການປະສມພຼັນພືດຕ່າງຊະນິດ ຫື ຕ່າງພຼັນກຼັນ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ພືດ
ຊະນິດໃໝ່ ຫື ພຼັນໃໝ່ໆທີື່ດີກວ່າເດີມ ເຊຼັື່ນ: ຜນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້, ອາຍຸການເກຼັບກ່ຽວ, ຊງຕັ້ນ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເຊິງື່ ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 4 ແບບຄື:
1) ການປະສມໃນລະຫວ່າງສາຍພຼັນ
2) ການປະສມຂ້າມສາຍພຼັນ
3) ການປະສມພຼັນຂ້າມຕະກຸນ
4) ການປະສມເຮຼັດໃຫ້ເກີດການກາຍພຼັນ

5.7

ການຜະລິດເມຼັດພຼັນພືດ Seed production

ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພຼັນພືດທີໄື່ ດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງຂັ້ນມາໃໝ່ ໃຫ້ມີປະລິມານຫາຍ ພທີື່ຈະຈາ
ໜ່າຍແຈກຍາຍໄປສູປ
່ ະຊາຊນຜູເ້ ຮຼັດການຜະລິດເມຼັດພຼັນທີດ
ື່ ີ ແລະ ມີປະລິມານມາດຕະຖານດີ ຈະຕ້ອງໄດ້
ມາຈາກແປງຂະຫຍາຍພຼັນທີື່ປະຕິບຼັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິທີການ ບື່ດຼັື່ງນຼັັ້ນແລ້ວ ຄຸນນະພາບຂອງແກ່ນເມຼັດ
ພຼັນ ຫື ລຼັກສະນະປະຈາພຼັນຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມທາງທີື່ບດ
ື່ ີ
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ບດທີ 6
ການປ້ອງກຼັນພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການປ້ອງກຼັນພືດໃນເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
6.1

ບຼັນດາແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດຫກ
ຼັ ທີສ
ື່ າຄຼັນໃນເຂດເນີນສູງ
ຕັ້ນພືດສມບູນແຂງແຮງ ແລະ ມີແມງໄມ້ເປຼັນປະໂຫຍດ

ຮູບທີ 17 ຕນ
ັ້ ພືດທີື່ເປຼັນພະຍາດ ແລະ ສຼັດຕູພດ
ື (ຫຍ້າ, ໜູ, ແມງໄມ້ສດ
ຼັ ຕູພດ
ື )
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ຮູບທີ 18 ການເສຍຫາຍຂອງພືດຍ້ອນເປຼັນພະຍາດ ແລະ ສຼັດຕູພດ
ື ທາລາຍ

6.2

ການປ້ອງກຼັນພືດແບບທາມະດາທວ
ື່ ໄປ (Conventional)

ການປ້ອງກຼັນດີກວ່າການປິື່ນປວ ບື່ຕ່າງຫຍຼັງກຼັບຮ່າງກາຍທີື່ແຂງແຮງ, ລະບບນິເວດທີື່ສມບູນ ກ
ສາມາດປ້ອງກຼັນຕນເອງໄດ້ເຊຼັື່ນກຼັນ ຢາປາບສຼັດຕູພືດເປຼັນສິື່ງທາລາຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບບນິເວດ, ເພາະ
ວ່າ ນອກຈາກມຼັນຈະຂ້າສຼັດຕູພືດແລ້ວ, ມຼັນຍຼັງຂ້າແມງໄມ້ທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດອີກດ້ວຍ. ລະບບນິເວດທີື່
ອ່ອນແອ ມຼັກຈະນາໄປສູ່ການເກີດມີສຼັດຕູເພີື່ມຂັ້ນ ແລະ ຈາເປຼັນຕ້ອງໄດ້ຢາປາບສຼັດຕູພືດເພີື່ມຂັ້ນ ອຼັນບື່ຕ່າງ
ຫຍຼັງກຼັນກຼັບການຕິດຢາເສບຕິດ ເຊິື່ງຕ້ອງການຢາແຮງຂັ້ນເລືັ້ອຍໆ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຜນເທື່າເດີມ
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ຮູບທີ 19 ຜນກະທບຕ່າງໆທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກຼັບການປູກພືດ

6.3

ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ

ຜ່ານມາຫາຍປີ, ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກຼັນຫາຍຢ່າງ ຄນ
ຈານວນຫາຍເຂັ້າໃຈແບບຜິດໆວ່າ ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ ແມ່ນວິທີການປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ເທື່າ
ນຼັັ້ນ ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ມຼັນເປຼັນສິື່ງສາຄຼັນຈະຕ້ອງເຂັ້າໃຈວ່າ:
ຕາຕະລາງທີ 15 ລຼັກສະນະຂອງແມງທີເື່ ປຼັນສຼັດຕູພດ
ື ແລະ ບແ
ື່ ມ່ນສຼັດຕູພດ
ື
ກ) ແມງໄມ້ສ່ວນຫາຍບື່ແມ່ນສຼັດຕູພືດ

ຂ) ສຼັດຕູພືດແມ່ນທຸກໆຢ່າງທີື່ລບກວນການ
ຈະເລີນພຼັນ

ແມງໄມ້ຫາຍຊະນິດຊ່ວຍປະສມພຼັນພືດ,
ເຮຼັດໃຫ້ດິນຍງ, ເປຼັນອາຫານປາ ແລະ ກບ,
ທາລາຍແມງໄມ້ຊະນິດອືື່ນທີື່ເປຼັນສຼັດຕູພືດ ແລະ
ສາມາດນາມາໃຊ້ເພືື່ອຜນປະໂຫຍດອືື່ນໆໄດ້

ສຼັດຕູພືດສາມາດໝາຍເຖິງພະຍາດ, ຫຍ້າ, ໝູ ແລະ
ອືື່ນໆ ຕະຫອດເຖິງແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆທີື່ທາລາຍ
ພືດ
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ຮູບທີ 20 ຫກ
ຼັ ການນາໃຊ້ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ

6.4

ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ ແລະ ການກະສິກາໃນເຂດພູດອຍ

ກິດຈະກາການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສມປະສານ ທີື່ໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຢູ່ ສປປ ລາວ, ມາຮອດປະຈຸ
ບຼັນນີັ້ ໄດ້ເລຼັື່ງໃສ່ລະບບການປູກຝຼັງໃນເຂດທື່ງພຽງເປຼັນຫຼັກ. ສາລຼັບຈຸດສຸມຂອງການປ້ອງກຼັນພືດແບບ
ປະສມປະສານ ກ່ຽວກຼັບຜຼັກໃນເລຼັື່ງໃສ່ເຂດຊານເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເປຼັນບ່ອນທີື່ມີຕະຫາດພືດຜຼັກຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ເວັ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜືື່ງວ່າມາເຖິງປະຈຸບຼັນ ຍຼັງບື່ທຼັນໄດ້ອອກແຮງພຼັດທະນາ ແລະ ສື່ງເສີມວິທີການປ້ອງກຼັນ
ພືດແບບປະສມ ສາລຼັບການກະສິກາໃນເຂດພູດອຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ກ່າວ
ມານີັ້ ອາດຈະມີປະໂຫຍດສູງກຕາມ, ແຕ່ມຼັນພຼັດບື່ນອນຢູໃ່ ນກອບຂອງຫວເລືອ
ື່ ງນີັ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກດີ, ຄວາມ
ເຂັ້າໃຈວ່າບຼັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ກຍຼັງເຮຼັດນາ ແລະ ພືດຜຼັກເຊຼັື່ນກຼັນ ດຼັື່ງນຼັນ
ັ້ , ບດຮຽນຕ່າງຈາກເຂດ
ທື່ງພຽງກອາດສາມາດນາໃຊ້ໃນເຂດພູດອຍໄດ້
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ບດທີ 7
ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບ:
 ເຕຼັກນິກການເກຼັບກ່ຽວພືດທີື່ປກ
ູ ໃນເຂດເນີນສູງ
 ເຕຼັກນິກການເກຼັບຮຼັກສາຜນຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
7.1

ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາເຂາັ້
7.1.1

ການເກຼັບກ່ຽວ
ເມືື່ອສຼັງເກດເຫຼັນວ່າ ຮວງເຂັ້າສຸກເຫືອງຈນໝດຄືເຫືອງທາງກກຮວງ (ຄຮວງ) 5 - 6
ເມຼັດທີື່ຍຼັງມີສີຂຽວປນເຫືອງຢູ,່ ສ່ວນຢູ່ທາງກກຮວງຫາປາຍຮວງໃຫ້ມສ
ີ ີເຫືອງ, ວິທີການທດສອບແມ່ນໃຫ້
ເກຼັບເອາເມຼັດເຂັ້າທີື່ຢູ່ຄຮວງທີື່ມສ
ີ ີຂຽວປນເຫືອງ ມາແກະເປືອກອອກ ແລ້ວນາເອາເຂັ້າສານມາກຼັດເບິື່ງ ຖ້າ
ເມຼັດເຂັ້າສານຂາດເປຼັນ 2 ທ່ອນ ກສ
ື່ ະແດງວ່າສາມາດເກຼັບກ່ຽວໄດ້ ແຕ່ຖ້າກຼັດເມຼັດເຂັ້າສານຍຼັງມີນັ້ານມຢູ່
ແມ່ນໃຫ້ລຖ້າຈນກວ່າເມຼັດເຂັ້າສານສາມາດຫຼັກອອກເປຼັນ 2 ທ່ອນເວລາໃຊ້ແຂ້ວກຼັດຈື່ງທາການເກຼັບກ່ຽວໄດ້
ຫຈ
ື ະເກຼັບກ່ຽວໄດ້ພາຍຫຼັງທີື່ດອກເຂັ້າບານປະມານ 30 ມືັ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮຼັດນາໃນເນືັ້ອທີື່ຫາຍໆ
ການເກຼັບກ່ຽວໃຫ້ສາເລຼັດນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫາຍ ທຼັງນີກ
ັ້ ເື່ ພືື່ອບໃື່ ຫ້ເຂັ້າແກ່ເກີນໄປ ຈະເຮຼັດໃຫ້ຜນຜະລິດ
ເສຍຫາຍໄດ້. ໃນກລະນີນາຍຼັງມີນັ້າຂຼັງຢູນ
່ ຼັັ້ນ ໃຫ້ລະບາຍນັ້າອອກຈາກໄຮ່ນາກ່ອນການເກຼັບກ່ຽວ ປະມານ
10 ມືັ້ ເພືື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການເກຼັບກ່ຽວ
7.1.2 ການເກຼັບຮຼັກສາ
ຫຼັງຈາກຟາດສາເລຼັດແລ້ວກ່ອນຈະເກຼັບເຂັ້າໄວ້ໃນສາງ ຄວນຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີເສຍກ່ອນ
ເພືື່ອໃຫ້ເມຼັດເຂັ້າມີຄຸນນະພາບດີເກຼັບຮຼັກສາໄມ້ໄດ້ດນນານ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມຼັດເຂັ້າທີເື່ ໝາະສມແກ່ການເກຼັບ
ໄວ້ນຼັັ້ນບຄ
ື່ ວນເກີນ 14 (ຄວາມຊຸ່ມມາດຕະຖານແມ່ນ 13-14) ທຼັງນີັ້ ກເື່ ພືື່ອເມຼັດເຂັ້າສານທີໄື່ ດ້ຈາກ
ການສີນຼັັ້ນເຫືັ້ອມດີ, ມີເປີເຊຼັນຫຼັກໜ້ອຍ. ເມຼັດທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຊຸ່ມຕື່າເກີນໄປ ອຼັນເນືື່ອງມາຈາກການຕາກແດດ
ຫາຍເກີນໄປ ເມືື່ອນາໄປສີຈະໄດ້ເມຼັດເຂັ້າສານແຕກຫຼັກຫາຍ. ການເກຼັບຮຼັກສາ<14 ສາລຼັບການເກຼັບ
ຮຼັກສາເມຼັດ; <13 ສາລຼັບການເກຼັບຮຼັກສາແນວພຼັນ< 9 ສາລຼັບການເກຼັບຮຼັກສາໄວ້ຍາວນານ.

7.2

ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາສາລີ

ເມືື່ອສາລີມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ ຝຼັກກື່ຈະເຕືື່ອຍລງ (ອາຍຸປະມານ 120 ວຼັນ) ຕ້ອງໄດ້ເກຼັບ ແລະ ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງ ປກກະຕິເຮາເກຼັບສາລີໃນລະດູຝນເປີເຊຼັນຄວາມຊຸ່ມກື່ຈະຕກຢູໃ່ ນ 25% ເພືື່ອຢາກໃຫ້ສາລີມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຮຼັກສາແນວໄດ້ ຕ້ອງຕາກໃນແດດ ຫື ຮື່ມໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງດີ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຢູໃ່ ນລະຫວ່າງ 1415 ຈື່ງເໝາະສມໃນການແກະເມຼັດ ຫື ເອາເປຼັນແນວໄວ້ກຼັບຝຼັກເລີຍ ແບບພືັ້ນເມືອງຢ້າງຄວຼັນໄຟກື່ໄດ້
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7.3

ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາໝາກເດືອຍ
7.3.1

ວິທກ
ີ ານເກຼັບກ່ຽວ
ວິທີການເກຼັບກ່ຽວ ອາດຈະໃຊ້ແຮງງານຂອງຄນ ຫື ສຼັກກໄື່ ດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສມ
ຂອງສະພາບຜູປ
້ ູກ ແລະ ລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່ໄຮ່
7.3.2 ການປະຕິບດ
ຼັ ຫງຼັ ການເກຼັບກ່ຽວ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມຢູໃ່ ນເມຼັດຄື: ການຕາກແດດເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລງ. ວິທີ
ທາມະຊາດຄື: ເປຼັນວິທີທີື່ປະຕິບຼັດກຼັນມາດນນານ ແລະ ກນ
ື່ ິຍມກຼັນ ໂດຍການນາເອາເມຼັດວາງລງໄວ້ໃນພືັ້ນ
ດິນທີື່ມວ
ີ ຼັດຖຸຮອງເຊຼັື່ນ: ກະດັ້ງ, ຜ້າ, ແຜຢາງ ຫື ເປຕ່າງໆ
ການອະນາໄມເມຼັດໃຫ້ສະອາດ: ເມຼັດທີື່ຜ່ານການຕາກ ຫື ອບແລ້ວ ແຕ່ຍຼັງມີສິື່ງເຈືອປນ
ຫາຍຢ່າງ ສະນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງຜ່ານສະພາບການປຼັບປູງສະພາບເມຼັດ ເພືື່ອໃຫ້ເມຼັດນຼັັ້ນເປຼັນເມຼັດບລິສຸດ ຫື ມີ
ສະພາບດີຢໃູ່ ນມາດຕະຖານທີື່ຈະຊືັ້ຂາຍໄດ້
ການປ້ອງກຼັນເມຼັດ ຄືການໃສ່ສານເຄມີປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ ຫື ຊີດຢາປ້ອງກຼັນເມຼັດ ກ່ອນທີື່
ເກຼັບຮຼັກສາໄວ້, ວິທີນີັ້ເປຼັນວິທີການທີື່ໄດ້ຜນທີສ
ື່ າມາດປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດ ແລະ ລາຄາກື່
ຖືກ ນອກຈາກນຼັັ້ນ ຍຼັງສາມາດຂ້າແມງໄມ້ທີື່ກາລຼັງທາລາຍເມຼັດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ ຊະນິດທີື່ທາດເຄມີທີື່ເຮາກາລຼັງ
ນິຍຼັມໃຊ້ໃນປະຈຸບຼັນໄດ້ແກ່: ມາລາໄທອອນ (Malathion), ລິນແດນ (Lindane) ຫື ໂປລີໄທອອນ
(Polythion)
ການບຼັນຈຸເມຼັດໃນຫີບ ຫື ຫື່ເມຼັດທີຜ
ື່ ່ານການອະນາໄມຄວາມສະອາດ ແລະ ຖືກແຍກ
ຂະໜາດແລ້ວ ອາດເກຼັບໄວ້ໃນກອງຂະໜາດໃຫ່ຍ ໂດຍບື່ມກ
ີ ານບຼັນຈຸຫີບ ຫື ຫື່ກໄື່ ດ້ ແຕ່ບາງກລະນີຈາເປຼັນ
ຕ້ອງນາເອາເມຼັດມາບຼັນຈຸເພື່ອເຮຼັດໃຫ້ການຂນສື່ງສະດວກຂັ້ນ
ການເກຼັບຮຼັກສາເມຼັດ:
ການເກຼັບຮຼັກສາເມຼັດທີື່ຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆທາອິດແລ້ວ
ອາດຈະໃຊ້ຄຼັດເລືອກເອາໄວ້ເຮຼັດແນວພຼັນປູກໃນລະດູຕື່ໄປ ຫື ໃຊ້ເພືື່ອຖ້າການຈາໜ່າຍ ສະນຼັັ້ນ ຕ້ອງເກຼັບ
ຮຼັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ປອດໄພຈາກນກ, ໜູ, ສຼັດລ້ຽງ ແລະ ຄນ. ສະຖານທີື່ໃຊ້ເກຼັບຮຼັກສາຄວນສະອາດ ແລະ ມີ
ຫຼັງຄາປກຫູ້ມກຼັນແດດ, ກຼັນຝນ ແລະ ຄວນມີອາກາດທ່າຍເຖໄດ້ດີ.

7.4

ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາພືດຜຼັກ
7.4.1

ການເກຼັບກ່ຽວ
ການເກຼັບກ່ຽວຕ້ອງລະມຼັດລະວຼັງພິເສດຄື: ບື່ໃຫ້ມີຮອຍຊັ້າ ຫື ບາດແຜ ເພາະຈະເຮຼັດ
ໃຫ້ເຊືັ້ອພະຍາດເກີດໄດ້ງ່າຍ ວິທີການເກຼັບກ່ຽວຜນແຕ່ລະຊະນິດ ຈະແຕກຕ່າງກຼັນ ຂັ້ນກຼັບພາກສ່ວນຂອງ
ພືດທີື່ຈະນາໄປໃຊ້ເປຼັນປະໂຫຍດໄດ້ 3 ວິທີຄື:
1) ໃຊ້ມືເກຼັບ: ປິດ, ດືງ, ຖອນ ເຊຼັື່ນ: ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງ ...
2) ໃຊ້ມີດຕຼັດ ເຊຼັື່ນ: ຜຼັກກະລາປີ, ຜຼັກກາດນາ ...
3) ໃຊ້ຈກຂຸດ ເຊຼັື່ນ: ຂີງ, ຄ່າ, ມຼັນຝະລຼັື່ງ ...
7.4.2 ການເກຼັບຮຼັກສາ
ເພືື່ອຢາກເກຼັບຮຼັກສາຜຼັກສດໄວ້ຕ້ອງຄວບຄຸມດຼັື່ງນີ:ັ້
 ອຼັດຕາການຫາຍໃຈ
 ການຖ່າຍເທນັ້າ
 ການຕິດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
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7.4.3

7.5

 ສາມາດເກຼັບຜຼັກໄວ້ໃນຮູບນາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້
ການເກຼັບຜຼັກສດເພືອ
ື່ ຈາໜ່າຍ
ມີຫາຍວິທີເຊຼັື່ນ:
 ເກຼັບໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ມອ
ີ າກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ
 ການເຄືອບທຽນໄຂ
 ການໃຊ້ຖງຢາງຫື່ຫຸ້ມ
 ເກຼັບໄວ້ໃນຫ້ອງເຢຼັນ
 ແຊ່ນັ້າກ້ອນ

ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການກວດສວບຄວາມແກ່ຂອງໝາກ ສາມາດເຮຼັດໄດ້ 2 ວິທີການ ຄື:
1) ທດສອບໂດຍການສຼັງເກດ ວິທີນີັ້ຕ້ອງອາໄສປະສບການ ເປຼັນວິທີການທີື່ໄດ້ຜນ ແຕ່ບແ
ື່ ນ່
ນອນຫາຍ ຂັ້ສຼັງເກດບາງປະການ ເຊຼັື່ນ:
 ການປ່ຽນສີຂອງໝາກ ແລະ ໃບ ເຊຼັື່ນ: ໝາກມ່ວງ ໝາກຈະປ່ຽນຈາກສີຂຽວອ່ອນຂຽວເຂຼັັ້ມ-ຂຽວນວນ, ໝາກໂປ່ມ ໃບຈະປ່ຽນຈາກສີຂຽວເຂຼັັ້ມ-ຂຽວອ່ອນໆ ແລະ ເຫືອງ
 ຄວາມອ່ອນຂອງໝາກ ເຊຼັື່ນ : ອາງ່ນ, ໝາກເລຼັນ
ື່ , ກ້ວຍ ໆລໆ
 ໝາກປິດຈາກຂວຼັັ້ນໄດ້ງ່າຍ ເຊຼັື່ນ: ລະມຸດ ໆລໆ
 ຂວຼັນ
ັ້ ໝາກຫ່ຽວ ເຊຼັື່ນ: ໝາກໂມ
 ການຂະຫຍາຍຂອງຮ່ອງໜາມໃນໝາກ ເຊຼັື່ນ: ຖື່ວລຽນ ໆລໆ
 ການເຄາະຟຼັງສຽງ ເຊຼັື່ນ: ໝາກໂມ, ຖື່ວລຽນ ໆລໆ
2) ທດສອບໂດຍການໃຊ້ເຄືື່ອງມືວຼັດ ວິທີນີັ້ມີຄວາມແນ່ນອນ ການທດສອບເຮຼັດໄດ້ ໂດຍທຽບ
ແຖບສີ ເພືື່ອເບິື່ງສະພາບການປ່ຽນຂອງສີຜີວຂອງໝາກແກ່
ເຄືື່ອງວຼັດຄວາມແກ່ຂອງໝາກ (Penetrometer) ອາໄສເຄືື່ອງແຮງດຼັນ ວິທີນໃີັ້ ຊ້ຄວບຄູ່
ກຼັບການສຼັງເກດ ຈງື່ ຈະໃຫ້ຜນໄດ້ແນ່ນອນ.
ການທດສອບໂດຍໄອໂອດິນ ໂດຍການຫາຄ່າຂອງແປ້ງໃນເນືັ້ອຂອງໝາກ ໃນຊຼັັ້ນຕ່າງໆຂອງ
ການແກ່ ແປ້ງໃນໝາກຈະຫຼຸດລງຢ່າງຫວງຫາຍ ເມືື່ອໝາກເລີມ
ື່ ສຸກ
ການວຼັດແທກສຼັດສ່ວນຂອງນັ້າຕານ ອາໄສຫຼັກການຫຼຸດຈານວນກດລງ ແລະ ເພີື່ມນັ້າຕານ
ຂັ້ນ ເມືື່ອໝາກເລີື່ມສຸກ
7.5.1 ວິທກ
ີ ານເກຼັບກ່ຽວໝາກ
ຜູ້ປູກຄວນເອາໃຈໃສ່ເປຼັນພິເສດຕື່ວິທີການເກຼັບກ່ຽວໝາກ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນຄວາມເສຍ
ຫາຍທີື່ຈະເກີດຂັ້ນ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ການເກຼັບກ່ຽວຈິື່ງມີຂປ
ັ້ ະຕິບຼັດດຼັື່ງນີ:ັ້
 ຄວນເກຼັບກ່ຽວໝາກຈາກກິື່ງລຸ່ມອ້ອມຂ້າງທີື່ຢູ່ຮມ
ື່ ແລ້ວຈິື່ງເກຼັບໝາກທີື່ຢສ
ູ່ ູງຖຼັດ
ກຼັນຂນ
ັ້ ໄປ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫື່ນຂອງໝາກໃຫ້ໜ້ອຍລງ
 ຄວນເກຼັບກ່ຽວໝາກ ໂດຍຈຼັບກ້ານຂອງໜື່ວຍ ແລ້ວປິດ ຫື ຕຼັດຂວຼັນ
ັ້ ໃຫ້ຕິດກຼັບ
ໝາກ ແຕ່ກ້ານຂວຼັນ
ັ້ ຕ້ອງສຼັັ້ນ
 ການເກຼັບໂຮມຜນຜະລິດໃສ່ກະຊ້າ ໂດຍບໃື່ ຊ້ວິທິການໂຍນໃສ່ກະຊ້າ ເພາະຈະ
ເຮຼັດໃຫ້ໝາກຊັ້າ ຫື ເສຍຫາຍ
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ບມ
ື່ ີແດດ ຫື ຝນ
7.5.2

ຄວນໃຊ້ຂນ
ຼັັ້ ໄດໃນການເກຼັບ ເພືື່ອຫກ
ີ ເວຼັັ້ນການຂັ້ນປາຍຍອດຂອງຕັ້ນ
ຄວນເກຼັບໃນເວລາຕອນເຊັ້າ ເມືອ
ື່ ເກຼັບແລ້ວຄວນເກຼັບໄປໄວ້ບ່ອນທີື່ຮມ
ັ້ື່ , ບ່ອນທີື່

ການປະຕິບດ
ຼັ ການຫງຼັ ຈາກເກຼັບກ່ຽວ
ໄດ້ແກ່ການກຽມຈາໜ່າຍ ເຊິື່ງມີຂຼັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ດຼັື່ງນີ:ັ້
 ຈຸ່ມໝາກໄມ້ລງໃນນັ້າຢາ ໂດຍການລ້າງໝາກດ້ວຍວິທກ
ີ ດໄຮໂດຣຄລຣິກ 11/2% ເພືື່ອລ້າງສິື່ງທີື່ເປືັ້ອນເປິ ອຼັນເນືື່ອງຈາກການໃຊ້ທາດເຄມີປາບສຼັດຕູພືດ ແລະ ເຮຼັດໃຫ້ໝາກສດ ແລະ
ໜ້າຮຼັບປະທານ
 ການປ່ຽນສີຂອງໝາກຈາກສີຂຽວເປຼັນສີເຫືອງ ເພືື່ອຈູງໃຈຜູ້ຊືັ້ ໂດຍຄຸມດ້ວຍເຈ້ຍ
ແລະ ເຊືອກຟາງຂາວ ຫື ຫື່ດ້ວຍຜ້າເປຼັນຕັ້ນ
 ການເລືອກໝາກ ແມ່ນຂັ້ນກຼັບໂຮງງານຮຼັບຊືັ້ ແລະ ພຄ
ື່ ້າຄນກາງ ຈິື່ງບື່ຄ່ອຍເປຼັນ
ມາດຕະຖານທີື່ແນ່ນອນ ການຄຼັດໝາກເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ໝາກນຼັັ້ນມີຂະໜາດທີື່ເທື່າກຼັນ
ການຫື່ເພືື່ອຈຸດປະສງຄື:
 ປ້ອງກຼັນການຫ່ຽວເນືື່ອງຈາກການຄາຍນັ້າ
 ປ້ອງກຼັນການແຜ່ຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ
 ຫຼຸດການຖືກກະທບກະເທືອນຈາກການຂນສື່ງ
 ເຮຼັດໃຫ້ໝາກມີສງີ ົດງາມເບິື່ງແລ້ວເປຼັນຕາຮຼັບປະທານ
ຫີບຫື່ ແລະ ການບຼັນຈຸ: ປະເທດເຮານິຍມກຼັນເກຼັບໝາກໄມ້ດ້ວຍການໃສ່ເຄຼັື່ງ, ກະຊ້າ,
ກະຕ່າຢາງ ແຕ່ກ່ອນຈະໃສ່ ຄວນໃຊ້ວຼັດຖຸຮອງພືັ້ນ ຫື ອ້ອມກະຕ່າກ່ອນ ເຊຼັື່ນ: ຂີັ້ເລືື່ອຍ, ເຈ້ຍ ແລ້ວອຼັດ ຫື
ວາງໄວ້ເປຼັນລະບຽບ.
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ບດທີ 8
ສຼັດຕູພດ
ື ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບ:
 ສຼັດຕູພືດຕ່າງໆ
 ການຄວບຄຸມ ແລະ ກາຈຼັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
8.1

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດ
8.1.1

ວິທຄ
ີ ວບຄຸມພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊືອ
ັ້ ຣາ
 ໃຊ້ເມຼັດ ແລະ ກິື່ງພຼັນທີື່ປາສະຈາກພະຍາດປູກ
 ທາລາຍຂອງສ່ວນພືດທີເື່ ປຼັນພະຍາດ, ແຫື່ງທີື່ມາ, ວຼັດສະພືດ ແລະ ພືດອາໄສຢູ່

ຊື່ວຄາວ

8.1.2

 ທາຄວາມສະອາດພາຊະນະ ເຄືື່ອງມື ເຄືື່ອງທີື່ໃຊ້ທາງການກະສິກາຕ່າງໆ
 ເຮຼັດລະບບການລະບາຍນັ້າ ການຖ່າຍເທອາກາດໃນໜານປູກໃຫ້ເໝາະສມ
 ເຮຼັດລະບບການປູກພືດໝູນວຽນ
 ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ
 ການແຊ່ທ່ອນພຼັນດ້ວຍນັ້າຮ້ອນ ເພືື່ອທາລາຍເຊືັ້ອທີື່ມາຕິດ
 ໃຊ້ທາດເຄມີຄຸມເມຼັດກ່ອນປູກ
 ໃຊ້ທາດເຄມີຊິດຜື່ນພືດ ທີື່ກາລຼັງເປຼັນພະຍາດ
ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດທີເື່ ກີດ
 ຄນເມຼັດພຼັນກ່ອນປູກດ້ວຍສານເຄມີທກ
ີື່ າຈຼັດເຊືັ້ອແບຼັກທີເຣຍ
 ແຊ່ເມຼັດພຼັນດ້ວຍນັ້າຮ້ອນ ຫື ທາດອະນິນຊີທີື່ເໝາະສມ ເພືື່ອທາລາຍເຊືັ້ອທີຕ
ື່ ິດ

ມາພາຍໃນເມຼັດ







8.2

ອບດິນດ້ວຍອາຍຮ້ອນ ຫື ສານເຄມີ ເພືື່ອມາຂ້າເຊືັ້ອທີື່ອາໄສຢູໃ່ ນດິນ
ທາລາຍພືດທີື່ເປຼັນພະຍາດອືື່ນໆ ລະຫວ່າງລະດູປູກພືດຫກ
ຼັ ນຼັັ້ນໆ
ປະຕິບຼັດການຕ່າງໆ ທາງການກະສິກາ ທີເື່ ໝາະສມ
ທາລາຍແມງໄມ້ທີື່ນາພະຍາດ ເຊຼັື່ນ: ຂີກ
ັ້ ະເດືອນຝອຍ
ທາຄວາມສະອາດຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ ເຄືື່ອງມື ເຄືື່ອງໃຊ້ໃນການກະສິກາ
ໃຊ້ພຼັນທີື່ຕ້ານທານພະຍາດມາປູກ

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດ
8.2.1

ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊືັ້ອ (Virus)
 ຄວບຄຸມສະຖານທີື່ເພາະປູກພືດໃຫ້ປາສະຈາກພະຍາດ
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 ທາລາຍພດທີື່ເປຼັນພະຍາດ ໂດຍການຫກ ແລ້ວເຜາຖິັ້ມ
 ທາລາຍແຫື່ງທີື່ກື່ໃຫ້ເກີດເຊືັ້ອພະຍາດອາໄສຢູ່
 ທາຄວາມສະອາດເຄືື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ທາງກະສິກາ ໂດຍການຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ຫື ແຊ່ໃນນັ້າຢາໄດຣໂຊດຽມ ເຂຼັັ້ມຂຸ້ນ 3
 ໃຊ້ງ່າພຼັນທີື່ປາສະຈາກເຊືັ້ອພະຍາດມາປູກ ຫາກບື່ແນ່ໃຈຄວນແຊ່ນັ້າຮ້ອນກ່ອນ
 ກາຈຼັດແມງໄມ້ ແລະ ເຊືັ້ອພະຍາດ
 ການຂະຫຍາຍພຼັນ ໂດຍການເພາະລ້ຽງເນືັ້ອເຫຍືື່ອ (tissue culture) ເປຼັນຫນ
ທາງໜງື່ ໃນການແຜ່ເຊືັ້ອ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ກ່ອນນາເອາສີັ້ນສ່ວນໄປປູກ ຄວນຄຼັດເລືອກໃຫ້ດີ
 ໃຊ້ພຼັນຕ້ານທານ
 ໃຊ້ທາດເຄມີທມ
ີື່ ີຄຸນສມບຼັດຕຕ
ື່ ້ານ ແລະ ເປຼັນພິດຢຼັບຢຼັັ້ງກິດຈະກາຂອງໄວຣຼັສ
8.2.2 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກໄສ້ເດືອນຝອຍ
ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມເຮຼັດໄດ້ໂດຍ:
 ການປູກພດໝູນວຽນ
 ການປະຕິບຼັດທາງການກະເສດທີເື່ ໝາະສມ
 ການທາຄວາມສະອາດເຄືື່ອງມື ເຄືື່ອງໃຊ້ທາງການກະສິກາ
 ໃຊ້ດິນທີື່ປາສະຈາກໄສ້ເດືອນຝອຍ
 ໃຊ້ຝຸ່ນອິນຊີເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ
 ອບດິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມ 82oC ນານ 30 ນາທີ
 ໃຊ້ພຼັນຕ້ານທານ ແລະ ປູກພືດບາງຊະນິດ
 ການໃຊ້ສານເຄມີ ເຊຼັື່ນ: DMTT, SMDC, Chloropicrin ຫື Methyl
Bromide ເປຼັນຕັ້ນ

8.3

ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກຼັນກາຈຼັດແມງໄມ້

ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກຼັນກາຈຼັດແມງໄມ້ ສາມາດປ້ອງກຼັນດ້ວຍ 2 ວິທໃີ ຫ່ຍ ຄື:
1) ການຄວບຄຸມໂດຍທາມະຊາດ (natural control) ອາໄສຫຼັກການສມດຸນຂອງທາມະຊາດ
(Balance of nature) ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍປຼັດໃຈ 2 ຊະນິດ ຄື:
 ປຼັດໃຈທາງຊີວະພາບ (Biotic factors)
ກ. ຕວຫັ້າ (Predators)
ຂ. ຕວບຽນ. (Parasites)
ຄ. ພະຍາດຂອງແມງໄມ້ (Insect pathogens)
 ປຼັດໃຈທາງກາຍຍະພາບ (Physical factors)
2) ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີປຼັບໃຊ້ (Applied control)
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີກນ (Mechanical control)
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີກາຍະພາບ (Physical control)
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີເຂດຕະກາ (Cultural control)
 ການຄວບຄຸມໂດຍຊີວະວິທີ (Biological control)
 ການຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ວິທີກາມະພຼັນ (Genetic control)
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8.4

ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີເຄມີ (Chemical control)
ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີໃຊ້ກດໝາຍ (Legal control)

ວຼັດສະພືດ ແລະ ການຄວບຄຸມ
8.4.1

ລຼັກສະນະພິເສດບາງປະການຂອງວຼັດສະພືດ
 ວຼັດສະພືດສາມາດຜະລິດເມຼັດໄດ້ເປຼັນຈານວນຫາຍ ເຮຼັດໃຫ້ຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ຢ່າງ

ໄວວາ



ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ ສາມາດຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ທຼັງເມຼັດ ແລະ ສ່ວນອືື່ນໆ
ວຼັດສະພດສາມາດທະຍອຍອອກດອກເປຼັນຊຸດ ແລະ ຜະລິດເມຼັດໄດ້ເປຼັນໄລຍະ




ເມຼັດວຼັດສະພືດສາມາດພຼັກຕວມີຊິວິດຢູໄ່ ດ້ເຫິງນານ
ວຼັດສະພືດສາມາດຈະເລີນງອກງາມໄດ້ ຢູໃ່ ນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບເື່ ໝາະສມກຼັບ

ເວລາອຼັນຍາວນານ

ພືດ
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ ສາມາດສ້າງສານບາງຢ່າງຂັ້ນມາທີື່ຮາກ ແລ້ວໄປມີຜນຢຼັບ
ຢຼັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດອືື່ນຢູຂ
່ ້າງຄຽງ
8.4.2 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜນຜະລິດພືດທີເື່ ກີດຈາກວຼັດສະພືດ
 ວຼັດສະພືດຕ້ອງການທາດອາຫານ
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດເປຼັນພືດອາໄສ (host) ຂອງສຼັດຕູພືດອືື່ນໆ
 ວຼັດສະພືດເຮຼັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຸຍ້ງຍາກໃນການເກຼັບກ່ຽວຜນຜະລິດ
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ
 ວຼັດສະພືດເປຼັນອຸປະສຼັກໃນການທາງານຂອງເຄືື່ອງຈຼັກ
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດມີຄຸນສມບຼັດເປຼັນກາຝາກ (Parasite)
8.4.3 ວິທກ
ີ ານຄວບຄຸມວຼັດສະພືດ
 ການຄວບຄຸມທາງກາຍະພາບ (Physical control)
 ການໃຊ້ເຄືື່ອງຈຼັກ (Mechanical method)
 ວິທີເຂດຕະກາ (Cultural control)
 ໃຊ້ທາດເຄມີກາຈຼັດວຼັດສະພືດ
 ການຄວມຄຸມທາງຊີວະພາບ (Biological control)
 ການຄວມຄຸມທາງກດໜາຍ (Legal control)

8.5

ສຼັດສຼັດຕູພດ
ື ແລະ ການຄວມຄຸມ
8.5.1

ການກາຈຼັດໜູ
 ທາລາຍແຫື່ງອາໄສຂອງໜູ ເຊຼັື່ນ: ກາຈຼັດວຼັດສະພືດ ເຮຼັດຄວາມສະອາດຕາມບລິ
ເວນຄຼັນນາ, ຄູນັ້າ ຫື ເຮືອນເກຼັບເມຼັດພຼັນ
 ໃຊ້ກຼັບດຼັກໃນໄລຍະທີໜ
ື່ ູລະບາດຫາຍ
 ການໃຊ້ທາດເຄມີເປຼັນເຫຍືອ
ື່ ພິດໃນແຫື່ງທີື່ມີການລະບາດຫາຍ ຄວນໃຊ້ຢາປະ
ເພດອອກລິດໄວ ເຊຼັື່ນ: ຊິງຟສະໄຟ (Zinc phosphyte) ຫື ໄຊຢາໂນແກຼັສ (Cyanogas) ເພື່ອຫຼຸດປະ
ລິມານໜູ ຈາກນຼັັ້ນ ຈື່ງໃຊ້ຢາປະເພດອອກລິດຊ້ານາຫຼັງ ເຊຼັື່ນ: ຣາກູມີນ (Racumin) ຫື ວອນຟາລິນ
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(Varfarin) ປະສມກຼັບເຫຍືື່ອ ເພືື່ອກາຈຼັດໜູ ຕະຫອດການເພາະປູກ ໃນແຫື່ງທີື່ມີປະລິມານໜູບຫ
ື່ າຍໃຫ້
ໃຊ້ຢາປະເພດອອກລິດຊ້າ
8.5.2 ວິທກ
ີ ານປ້ອງກຼັນກາຈຼັດນກ
 ການດເວລາປູກ ແລະ ເກຼັບກ່ຽວຜນຜະລິດ ໃຫ້ພ້ອມ ຫື ໄລ່ລຽງກຼັບກະສິກາອືື່ນໆ
ໃນບ່ອນໃກ້ຄຽງ ເພືອ
ື່ ຫີກລຽງການທາລາຍຂອງນກ ເຊິື່ງຈະເຂັ້າທາລາຍໃນແປງທີື່ເກຼັບກ່ຽວຊ້າກວ່າ
 ໃຊ້ສຽງ ຫື ອາການຂຼັບໄລ່ ເຊຼັື່ນ: ກະດິງ, ປິບເຄາະ ຫື ໃຊ້ຫຸ່ນໄລ່ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວ
ຕາມແຮງລມໄດ້
 ໃຊ້ຕາໜ່າງຄຸມແປງ ເປຼັນວີທີການລງທນສູງ ເຮຼັດໃຫ້ເພີມ
ື່ ຕັ້ນທນການຜະລິດ
8.5.3 ວິທກ
ີ ານກາຈຼັດປູ
ປູເປຼັນສຼັດຕູທສ
ີື່ າຄຼັນຂອງການປູກເຂັ້າ ໂດຍປູຈະກຼັດກິນຕັ້ນອ່ອນຂອງເຂັ້າ, ປູນາເປຼັນ
ສຼັດທີື່ຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ຄຼັັ້ງລະຫາຍໆ ໂດຍອາໄສຢູໃ່ ນຮູຕາມຄຼັນນາໃນລະຫວ່າງລະດູຝນ ມີຄວາມທນທານຕື່
ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ສາມາດພຼັກຕວຢູໃ່ ນຮູໄດ້ໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ ວິທີການດາຈຼັດ ສາມາດເຮຼັດໄດ້
ຫາຍວິທີຄື:
 ຂຸດຮູ ໂດຍສະເພາະອາກາດຮ້ອນແຮງ ປູມຼັກລບຊ່ອນຢູໃ່ ນຮູຕາມຄຼັນນາ
 ຂຸດຂຸມພາງ ຫື ໃຊ້ພາຊະນະພວກປິບ, ໂອ່ງ ຫື ໄຫ ຝຼັງລງໄປໃນພືັ້ນດິນ, ໃສ່
ເຫຍືື່ອລງໃນຂຸມ ເພືື່ອລັ້ໃຫ້ປລ
ູ ງໄປກິນ ຈາກນຼັັ້ນກຈຼັບທາລາຍ
 ໃຊ້ຕາໜ່າງອ້ອມ ຫື ໃຊ້ກຼັບດຼັກຈຼັບ ແລ້ວທາລາຍ
 ປ່ອຍນັ້າອອກຈາກເນືັ້ອທີໃື່ ຫ້ເຫອພຽງເລຼັກນ້ອຍ ປະມານ 2-3 Cm ປູຈະບທ
ື່ າ
ລາຍຕັ້ນເຂັ້າ
 ໃຊ້ສານເຄມີ ເຊຼັື່ນ: Esthion 0.4 Kg/ນັ້າ 1 ປິບ ສີດໃຫ້ທື່ວເນືັ້ອທີື່ 1 ໄຣ່ ຫື
B.HC. 6 C ຫວ່ານໃຫ້ຄຸມເນືັ້ອທີື່ ອຼັດຕາ 4 Kg/ໄຣ່
8.5.4 ວິທກ
ີ ານກາຈຼັດຫອຍທາກ
ຫອຍທາກ ມີຖິື່ນດຼັື່ງເດີມໃນທະວີບອາຟຣິກກາ ຕມ
ື່ າແຜ່ຂະຫຍາຍໃນອິນເດຍ, ສິງກະ
ໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ປະຈຸບຼັນເປຼັນສຼັດຕູທີື່ມີຢທ
ູ່ ຸກພາກຂອງປະເທດເຮາ ກິນພືດເປຼັນອາຫານ ການຄວບ
ຄຸມ ຖ້າພບປະລິມານຫາຍ ໃຊ້ເຫຍືື່ອພິດດ (Snail pellet) ຫື ທາດເຄມີພວກ Bayluscide ຫື SR-73
ນອກຈາກນີັ້ ອາດໃຊ້ເຫຍືື່ອພິດທີື່ມີສ່ວນປະສມຂອງຮາອ່ອນ 1 Kg, Calcium Acitate 50 g, ນັ້າຕານ
20 g, ເມທາດີໄຮ 20 CC, ນັ້າ (ປະລິມານພທີື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ເຫຍືອ
ື່ ປຽກ ແລະ ປຼັັ້ນເປຼັນກ້ອນໄດ້)
8.5.5 ຫ້ອຍປາກກວ້າງ (ຫອຍເຊີລ)ີ
ເປຼັນສຼັດຕູຊະນິດໃໝ່ ທີື່ຖືກນາມາຈາກປະເທດຍີປ
ື່ ຸ່ນ ແລະ ຟິລິບປີນ ເພືື່ອລ້ຽງເປຼັນ
ການຄ້າ ໂດຍສງື່ ອອກເປຼັນອາຫານ ແຕ່ເມືື່ອຫາຕະຫາດບໄື່ ດ້ ແລະ ຫອຍຊະນິດນີຈ
ັ້ ະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍພຼັນຢ່າງໄວ ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ຈງື່ ແຜ່ກະຈາຍໄປທື່ວປະເທດຢ່າງໄວ ຫອຍປາກກວ້າງ ກິນພືດໄດ້ເກືອບທຸກຊະ
ນິດທີື່ມໃີ ບອ່ອນນຸ້ມ ເຊຼັື່ນ: ແໜ, ແໜແດງ, ສາຣ່າຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕັ້ນເຂັ້າກ້າ ໄລຍະກ້າທີື່ປຼັກດາໃໝ່ໆ
1

ຈນເຖິງໄລຍະແຕກກ ໂດຍເລີື່ມກຼັດກິນສ່ວນກກຕັ້ນທີື່ຢູ່ໃຕ້ນັ້າເໜືອຈາກພືນ
ັ້ ດິນ 2 ຫາ 1 ນີັ້ວ ຈາກນຼັັ້ນຈງື່ ກຼັດ
ກິນສ່ວນໃບທີື່ລອຍນັ້າຈນໝດ ວິທີການກາຈຼັດສາມາດເຮຼັດໄດ້:
 ໂດຍໃຊ້ຕາໜ່າງນີລ
ື່ ງຖີື່ປິດປາກທສ
ື່ ື່ງນັ້າເຂັ້ານາ
 ໝຼັື່ນກວດກາຄຼັນນາ ເພືື່ອເກຼັບໄຂ່ຫອຍມາທາລາຍໂດຍການທຼັບຖິັ້ມ ຫື ເຜາໄຟ
ເພາະຕາມປກກະຕິໄຂ່ຫອຍປາກກວ້າງ 1 ກຸ່ມ ມີປະມານ 400-2,000 ໜ່ວຍ
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 ການເກຼັບຫອຍມາທາລາຍ ຫື ນາໄປເປຼັນອາຫານ
 ໃຊ້ທາດເຄມີ ເຊຼັື່ນ: ຄອບເປີຊຼັນເຟດ (Copper sulfate) ອຼັດຕາ 1 Kg/ພືັ້ນ
ທີື່ 1 ໄຣ່ ເມືື່ອນັ້າໃນນາສູງ 5 - 10 Cm ຫອຍຈະຕາຍພາຍໃນ 24 ຊື່ວໂມງ
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ບດທີ 9
ເສດຖະກິດທີສ
ື່ າຄຼັນຂອງພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ:
 ຄວາມສາຄຼັນທາງເສດຖະກິດຂອງພືດບາງຊະນິດໃນເຂດເນີນສູງ
 ການປູກພືດເສດຖະກິດໃນເຂດເນີນສູງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
9.1

ເສດຖະກິດຟາມຂອງຄອບຄວ

ຂັ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ ລາຍຮຼັບສະເລ່ຍຂອງຄອບຄວຢູ້ ບ້ານ ສາລາງ ປະມານ 15.6 ລ້ານກີບ
(US$1,490) ຕື່ປີ ໃນນີັ້ ລວມທຼັງຜະລິດຕະພຼັນທີື່ກິນເອງ. ລາຍຮຼັບເປຼັນເງິນສດ ມີປະມານ 2.1 ລ້ານກີບ
(US$ 200), ຄິດເປຼັນເປີເຊຼັນ 13 ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງໝດ: ລະບບການຜະລິດຂອງຊນເຜື່າຜູ້ນ້ອຍ ຈະອີງ
ຕາມຕວຈິງຂອງຄອບຄວ. ການເຮຼັດໄຮ່ຖືວ່າ ເປຼັນຄວາມສາຄຼັນອຼັນດຼັບທີສອງ ຮອງຈາກາກນຊອກຫາຢູ່ຫາ
ກິນ ເຊຼັື່ນ: ການລ່າເນືັ້ອ, ການຫາປາ ແລະ ການເກຼັບເຄືື່ອງປ່າຂອງດງ ທີື່ກວມເອາຫາຍກວ່າ 40 ຂອງລາຍ
ຮຼັບຂອງຄອບຄວ. ຂ້ໍມູນດຼັື່ງກ່າວສອດຄ່ອງກຼັບ ຂັ້ມູນສະເລ່ຍຂອງປະເທດ (Douangsavanh et all.
2002).
ຍຸດທະສາດຂອງຄອບຄວ ໃນການຜະລິດແບບປະສມປະສານນີັ້ ເຮຼັດໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ແຮງງານ
ຢ່າງເໝາະສມ, ມີລາຍຮຼັບເພີື່ມຂັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ. ພ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ຄວາມຫາກຫາຍ ທາງດ້ານ
ອາຫານ ຈະເຮຼັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງຄອບຄວອຸດມສມບູນກວ່າ.
ລະບບການຜະລິດຂອງຊນເຜື່າຜູ້ນ້ອຍ ກາຍເປຼັນຕວຢ່າງໜື່ງ ໃນການສະສມບດຮຽນ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ມາຫາຍຮຸນ
່ ຄນ, ໃນການນາໃຊ້ຊຼັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຮຼັດໄຮ່ ແມ່ນກິດຈະກາທີື່
ສຼັບສນ ທີື່ປະຊາຊນປະຕິບຼັດການມາ ໃນເງືື່ອນໄຂທາມະຊາດທີື່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບື່ມີທາງເລືອກອືື່ນທີື່ດີກວ່າ
ແຕ່ການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ເຮຼັດໄຮ່ ໃນເງືື່ອນໄຂທີື່ມີພນລະເມືອງເພີັ້ມຂັ້ນນຼັັ້ນ ຈະສື່ງຜນສື່ງເຮຼັດໃຫ້ມີການທາລາຍ
ສະພາດແວດລ້ອມທາມະຊາດ. ບຼັນດາໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ມີຈຸດປະສງເພືື່ອປຼັບປຸງຊີວິດການ
ເປຼັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນ ໂດຍການຫຼັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບການຜະລິດອືື່ນ ບື່ຄວນເບິື່ງຂ້າມລຼັກສະນະການຜະລິດກະ
ສິກາແບບປະສມປະສານ.
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ລາຍຮຼັບຈາກການເກຼັບ
ຊືັ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດງ,
ການລ່າສຼັດ, ແລະ ການ ລາຍຮຼັບຈາກການປູກ
ພືດກະສິກາ, LAK
ຫາປາ, LAK
5,553,000
, 35
6,427,000 , 41

ລາຍຮຼັບຈາກກິດຈະກາ
ອືື່ນໆ, LAK
886,000 , 6

ລາຍຮຼັບຈາກການ
ລ້ຽງສຼັດ, LAK
2,911,000 , 18

ຮູບທີ 23 ລາຍຮຼັບປະຈາປີສາລຼັບຄອບຄວ

9.2

ການຕະຫາດ

ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງກະສິກາປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີື່ເປຼັນບູລິມະສິດ, ທິດທາງການຕະຫາດ ເຊິື່ງ
ແມ່ນຫຼັກການຕະຫາດ ຕ້ອງຕິດພຼັນກຼັບການຜະລິດຂອງຊຸມຊນ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຫຼັນປ່ຽນ ຈາກການຜະລິດ
ແບບທາມະຊາດພກຸ້ມກິນ ໄປສູ່ການຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຄ່ອງຕວ ພ້ອມດຽວກຕ້ອງສື່ງເສີມຊາວກະສິກອນເຮຼັດ
ການຜະລິດຮອບດ້ານ ເຊຼັື່ນ: ການຜະລິດພືດທີື່ເປຼັນສິນຄ້າ, ປູກຜຼັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ລ້ຽງສຼັດ, ລ້ຽງປາ
ແລະ ການນາໃຊ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດງ.
ການຂາດຕະຫາດ ແມ່ນຖືເປຼັນອຸປະສຼັກສາລຼັບຜນຜະລິດພືດຜຼັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ
ບດຮຽນຂອງຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍ ໃນການປູກຕັ້ນໄມ້ປະສມປະສານກຼັບພືດໄລຍະສຼັຼັັ້ນຕ່າງໆ ໃນ
ລະບບການຜະລິດກະສິກາແມ່ນຍຼັງມີຈາກຼັດ (Roder et al. 1992)
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ຮູບທີ 24 ວງຈອນການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຕາຕະລາງທີ 16 ທາດອາຫານທີສ
ື່ າຄຼັນ, ອາຫານພືນ
ັ້ ບ້ານເຂດພູດອຍທີບ
ື່ ແ
ື່ ມ່ນເຂາັ້
ກຸມ
່ ອາຫານ

ຕວຢ່າງ

ສານອາຫານຫກ
ຼັ

ຮາກ ແລະ ຫວ

ມຼັນຕັ້ນ, ເຜືອກ, ມຼັນ, ມຼັນດ້າງ

ຄາໂບໄຮເດຣດ, ວິຕາມິນ C,
B1, B2, ຟສຟາດ, ທາດ
beta-carotene

ໃບ, ລາຕັ້ນ ແລະ ໜື່ໄມ້

ໃບມຼັນຕັ້ນ, ມຼັນຝຣຼັື່ງ ແລະອືື່ນໆ
ຜຼັກກາດ, ຜຼັກໜອກ, ຜຼັກກຸ່ມ
ແລະອືື່ນໆ

ຄາໂບໄຮເດຣດ, betacarotene, ທາດເຫຼັກ, ທາດ
ສຼັງກະສີ, ທາດການຊີ, ຖ້າດອງ
ຈະໄດ້ວິຕາມິນ B12

ແກ່ນ ແລະ ໝາກຖື່ວ
ໝາກໄມ້

ຖື່ວດິນ, ໝາກງາ, ໝາກຂາມ,
ໝາກອື, ໝາກແຕງ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ

ໄຂມຼັນ, ວິຕາມິນ E, ການຊີ,
ໂປຣຕີນ, ທາດເຫຼັກ ແລະ ທາດ
ທອງ

ເຫຼັດ

ເຫຼັດທີື່ເກີດຕາມຂ້ອນໄມ້
ເຫຼັດທີື່ເກີດຕາມດິນ

ແຄລຊຽມ, ເຫຼັກ, ໂປຣຕີນ

ຢາງ, ນັ້າເກສອນດອກໄມ້, ນັ້າ
ເຄືອເຂາ

ອ້ອຍ, ຊະນິດຕັ້ນປາມ, ເຄືອເຂາ
ນັ້າໝາກໄມ້ ແລະ ອືື່ນໆ

ວິຕາມິນ C, ທາດເຫກ
ຼັ ແລະ
ແຮ່ທາດອືື່ນໆ

ດອກ

Sebania, (Yellow SP),
ໝາກໂຕ່ນ, ໝາກອື ແລະ ອືື່ນໆ

Niacin, beta-carotene,
ທາດເຫຼັກ

ໝາກ

ໝາກມ່ວງ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກນຼັດ
ໝາກສີດາ ແລະ ອືື່ນໆ

ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນນັ້າໄດ້
ເຊຼັື່ນ: ວິຕາມິນ C, B, ທາດ
ເຫກ
ຼັ
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9.3

ການຜະລິດແບບເພິງື່ ຕນເອງ

ລະບບການຜະລິດກະສິກາ ຈະເປຼັນຕວການດລຼັກສະນະ
ຂອງບຼັນດາກິດຈະກາຫຼັກສາລຼັບທາງເລືອກ ສາລຼັບການຜະລິດ ເພືື່ອ
ການລ້ຽງຊີບຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ, ເຊິື່ງບຼັນດາທາງເລືອກດຼັື່ງກ່າວ ເຫື່ານຼັັ້ນລວມ
ມີ:
 ການເຮຼັດໄຮ່
 ການເຮຼັດນາ (ຖ້າມີ)
 ການເຮຼັດສວນຄວປະເພດຕ່າງໆ
 ການລ້ຽງສຼັດນ້ອຍ ແລະ ສຼັດໃຫຍ່
 ການຫາປາ ແລະ ລ່າເນືັ້ອ
 ການເກຼັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດງ
ຕາມປກກະຕິ, ຄອບຄວປະຊາຊນຈຼັດສຼັນຊຼັບພະຍາກອນ
ຂອງເຂາເຈັ້າ (ແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້, ທີື່ດິນ ແລະ ປຼັດໄຈຂາເຂັ້າ
ການຜະລິດ) ໄປຕາມທາງເລືອກດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ໂດຍຂັ້ນກຼັບຄວາມສາມາດໃນການເຂັ້າເຖິງ, ສະມຼັດຕະພາບການ
ຜະລິດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ປະຊາຊນຍຼັງແບ່ງປຼັນຊຼັບພະຍາກອນຂອງເຂາເຈັ້າໄປຕາມຄວາມ
ຈາເປຼັນ, ຄວາມມຼັກ ແລະ ຄ່າສິັ້ນເປືອງທີື່ອາດເກີດມີຕາມການຄາດຄິດ. ບຼັນດາຜນຮຼັບຂອງລະບບທີື່ໄດ້ມາຈະ
ສາມາດນາມາຕອບສະໜອງຄວາມຈາເປຼັນໃນການດາລງຊີວິດ ຫື ຈະກາຍເປຼັນສ່ວນແຮໄວ້ ຫື ຂາຍ ສ່ວນ
ເກີນເປຼັນສິນຄ້າ (ຖ້າເປຼັນໄປໄດ້) ອຼັນຈະຊ່ວຍສະໜອງຕອບຕື່ຄວາມຈາເປຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການສາສມ
ເປຼັນທືນຮອນ ຫື ໃຊ້ເປຼັນທືນຮອນເພືື່ອການລງທນ

