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i 

ຄ ານ າ 
 
 ເພືື່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລ ຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປ ັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄ ມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖືເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທືື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປຼັນປະເທດດ້ອຍພຼັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປຼັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທຼັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖືເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊຼັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄຼັນ ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບຼັນເຫຼັນໄດ້ວ່າ ພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດຼັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍຼັງບ ື່ທຼັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນຼັບແຕ່ຂຼັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນຼັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປຼັບປຸງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບ ບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພຼັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກຼັບລະບ ບການ
ສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ຼັກສູດທີື່ເນຼັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນຼັັ້ນເອ າຜູ້ຮຽນເປຼັນ
ສູນກາງ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປຼັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດຼັບໄລຍະສຼັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນຼັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສ ມບຼັດທີື່ເໝາະສ ມ. 
ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບການດຼັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊຼັື່ນ: 
ປູກຝຼັງ, ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນຼັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮຼັບໃຊ້ສຼັງຄ ມ ໃນບຼັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບຼັດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລຼັດຖະມ ນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດແຫ່ງຊາດລະດຼັບຊຼັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮຼັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພຼັດທະນາ
ບຼັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄຼັນຂອງຫ ຼັກສູດ ເຊຼັື່ນ: ເອກະສານຫ ຼັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນຼັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພຼັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ຼັກສູດດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ຼັກສູດ ທີື່ເນຼັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ຼັກດຼັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພຼັດທະນາແບບຍືນຍ ງ, 3). ຕິດພຼັນກຼັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນຼັັ້ນການເຮຼັດ
ພາກປະຕິບຼັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພຼັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮຼັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ຼັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປຼັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປຼັນຕ່າງໆ ເຊຼັື່ນ: ການຝ ກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການ, ການໄປທຼັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫຼັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບຼັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບຼັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ຼັງຈາກນຼັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພຼັດສະໝອນ 
ຖານະສຼັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວຼັນ ສຸກສຼັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈຼັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມືອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພ ງບຼັນດິດ, ທ່ານ ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ ກ ຍຼັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການປຼັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບຼັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕຼັກນິກ ທຼັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄຼັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງ
ປະຕິບຼັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜຼັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມື ແລະ ພຼັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕຼັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປຼັນຕ ັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜູນດ້ານເຕຼັກນິກ ໃນການພຼັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ຼັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ 
ເອກະສານດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ຍຼັງສາມາດນ າໄປປຼັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕ ວຈິງນຼັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫຼັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄດິເຫຼັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດນ້ າໄປປຼັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ 



iii 

ບ ດນ າ 
 
 ປືັ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກຼັບ “ຫ ຼັກການປກູພືອເຂດເນີນສູງ” ເຫ ຼັັ້ມນີັ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສ ງ ເພືື່ອ
ແນໃສ່ຮຼັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບ ບໃນລະບ ບຊຼັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ     
ເໜືອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປືັ້ມຄູ່ມືທີື່ເປຼັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜ ນຂອງການທ ດລອງທາງດ້ານລະບ ບການປູກພືດແບບຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບ
ຖາມນ າຜູ້ປະສ ບຜ ນສ າເລຼັດໃນທາງດ້ານການປູກພືດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ແຕ່ລະບ ດຮຽນໃນປືັ້ມເຫ ຼັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພືື່ອເປຼັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປຼັນທິດທາງອຼັນໜ ື່ງໃຫ້
ແກ່ບຼັນດານຼັກວິຊາການ ແລະ ນຼັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມຼັກອາຊີບໃນການປູກພດືແບບຕ່າງໆ ໄດ້
ເຂ ັ້າໃຈເຖິງເຕຼັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຈຼັດການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ 

ໃນປືັ້ມເຫ ຼັັ້ມນີັ້ ຈະໄດເ້ວ ັ້າເຖິງຄວາມສ າຄຼັນໃນການປູກພືດ, ລະບ ບຟາມປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ, 
ເຕຼັກນິກການປູກພືດ, ການດູແລຮຼັກສາ, ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການຕະຫ າດພືດ ຕະຫ ອດຮອດບຼັນຫາຕ່າງໆ
ໃນການປູກພືດ 

ປືັ້ມເຫ ຼັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈຼັດພິມຂ ັ້ນເທືື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປຼັນດ້ານເນືັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສຼັບ ຫ ື ສ ານວນ, ເພາະສະນຼັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮຼັບເອ າຄ າຕ ານິຕຊິ ມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປຼັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພືື່ອຈະໄດ້ປຼັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນືັ້ອໃນທີ່ຍຼັງບ ື່ທຼັນຄ ບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວຼັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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ບ ດທ ີ1 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຜະລດິພດື 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ: 

 ຄວາມໝາຍ, ປະຫວຼັດ ແລະ ການພຼັດທະນາກະສກິ າ 
 ການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິວຼັດທະນາການໃນການປູກພືດ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍ, ປະຫວຼັດ ແລະ ການພຼັດທະນາກະສກິ າ 

1.1.1 ຄວາມໜາຍຂອງການຜະລດິພດື 
 Crop production ຫ ື ການຜະລິດພືດ ເປຼັນສິລະປະຂະແໜງໜ ື່ງ ມະນຸດໄດ້ນ າເອ າ
ຄວາມຮູທ້າງວທິະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີຕ່າງໆມາໃຊໃ້ນການເພີື່ມຜ ນຜະລິດ  

1.1.2 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການປກູພດື 
 ສະໄໝກ່ອນມະນຸດໄດ້ອາໄສພືດທີື່ມຢີູແ່ລ້ວຕາມທ າມະຊາດ ຫ ື ພືດປ່າ ຕະຫ ອດສຼັດ
ປ່າເປຼັນອາຫານ ເມືື່ອປະຊາກອນເພີື່ມຂ ັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃຊພ້ືດເປຼັນອາຫານກ ື່ເພີື່ມຂ ັ້ນຕາມໆໄປນ າ ໂດຍ
ຈະອາໄສພືດທີື່ມີຢູຕ່າມທ າມະຊາດແຕ່ຢ່າງດຽວກ ື່ຈະບ ື່ພຽງພ  ມະນຸດໄດ້ເຫຼັນຄວາມຈ າເປຼັນ ຈິື່ງຄິດວິທີການ
ປູກພືດ ຫ ື ການກະສິກ າ ໂດຍເລືອກຊະນິດພືດທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປຼັນອາຫານມາປູກ ເພືື່ອເພີື່ມປະລິ
ມານໃຫ້ພຽງພ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

1.1.3 ການພຼັດທະນາການກະສກິ າ 
 ໃນການຜະລິດກະສກິ າ ໄດ້ມກີານພຼັດທະນາມາ ໂດຍຜ່າຍຫ າຍຍຸກ ຫ າຍສະໄໝ ເຊຼັື່ນ: 

 ຍຸກລ່າສຼັດເປຼັນອາຫານ Hunting and gathering 
 ຍຸກລ້ຽງສຼັດຂະຫຍາຍໄປຕາມພືັ້ນທີື່ຕ່າງໆ Nomading 
 ຍຸກການກະສິກ າພືັ້ນທີື່ໃຫຍ່ Large scale farming 
 ຍຸກອຸດສາຫະກ າຟາມ  Factory farm 

 

1.2 ທດິສະດກີານເພີື່ມຂອງປະຊາກອນກຼັບອາຫານ (Population and food 
supply) 

 ຜ່ານມາ ມະນຸດໄດມ້ີຄວາມເຫຼັນທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນ ແຍກເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ກຸ່ມທ າອິດມຄີວາມເຊືື່ອ
ແບບ Malthusian ທີື່ວ່າ ປະຊາກອນໂລກຈະເພີື່ມຂ ັ້ນສູງ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າການເພີື່ມຂອງປະລິມານອາ
ຫານທີື່ຜະລິດໄດ້ ນຼັັ້ນຄອືຼັດຕາການເພີື່ມຂອງອາຫານຈະຈ າກຼັດການເພີື່ມຂອງປະຊາກອນ ແລະ ນຼັບມືັ້ການ
ເພີື່ມຜ ນຜະລິດອາຫານ ຈະປະສ ບຄວາມລ າບາກຂ ັ້ນ ເພາະພືັ້ນທີື່ການຜະລິດກະສິກ າມີຈ າກຼັດ, ພືັ້ນທີື່ໆເຫ ືອ
ຢູນ່ຼັັ້ນ ກ ື່ເປຼັນພືັ້ນທີື່ບ ື່ອຸດ ມສ ມບູນ ເຊິື່ງອີກກຸ່ມໜ ື່ງເປຼັນພວກສະໜຼັບສະໜຸນເທຼັກໂນໂລຍີ ເຊິື່ງເຊືັ້ອວ່າຫາກນ າ
ເອ າຄວາມຮູຕ້່າງໆທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຍີມາໃຊໃ້ນການຜະລິດພືດແລ້ວ ກ ື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ປະຊາ
ກອນໂລກມີຄວາມເປຼັນຢູໄ່ດ້ດີຕະຫ ອດໄປ 
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1.3 ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງພດື (Plant) ກຼັບພດືປກູ (Crop) 
 ໃນທາງການບ ວລະບຼັດຮຼັກສາ ພືດ (Plant) ໝາຍເຖິງພືດຊະນິດໃດກ ື່ໄດ້ ທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດຕ ື່ມະ
ນຸດ ແຕ່ຄ າວ່າ: ພືດປູກ (Crop) ນຼັັ້ນກ ື່ຄືພືດທີື່ມະນຸດນ າມາປູກ ໂດຍໃຊລ້ະບ ບການຈຼັດການທີື່ດີຕະຫ ອດ
ຈ ນໃຊ້ເທຼັກໂນໂລຍີຕ່າງໆເຂ ັ້າຊ່ວຍ ເພືື່ອບຼັນລຸວຼັດຖຸປະສ ງທີື່ຕ້ອງການຄື: ຜ ນຜະລິດ (Yield), ຜະລິດທີື່ໄດ້
ອາດເປຼັນຈ ານວນຝຼັກເຂ ັ້າໂພດຕ ື່ຕ ັ້ນ, ຈ ານວນເມຼັດເຂ ັ້າຕ ື່ຕ ັ້ນ  
 
1.4 ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງພຼັນໃນທ າມະຊາດກຼັບພຼັນປກູ 
 ພຼັນໃນທ າມະຊາດ (Natural Varieties) ໃນທ າມະຊາດບ ື່ວ່າຈະເປຼັນພຼັນພືດ ຫ ື ສຼັດກ ື່ຕາມ 
ມຼັກຈະເກີດຄວາມແປປວນໃນຮູບຮ່າງລຼັກສະນະຕ່າງໆ ທີື່ປະກອບກຼັນຢູ່ສະເໝີ ເຊິື່ງຄວາມແປປວນນຼັັ້ນມປີະ
ໂຫຍດໃນແງທີ່ື່ເຮຼັດໃຫ້ພືດ ຫ  ືສຼັດນຼັັ້ນໆ ສາມາດປຼັບຕ ວໃຫ້ເຂ ັ້າກຼັບສິື່ງແວດລ້ອມ  ເປຼັນຜ ນໃຫ້ພືດ ຫ ື ສຼັດ
ຊະນິດນຼັັ້ນໆຢູລ່ອດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂຼັນກຼັບພວກທີື່ມີຄວາມສາມາດປຼັບຕ ວໄດ້ໜ້ອຍກວ່າປະກອບກຼັນ 
ຫາກພືດ ຫ ື ສຼັດນຼັັ້ນໆມີການວິວຼັດທະນາການໃນທາງທີື່ດີ ລຼັກສະນະຕ່າງໆທີື່ມຢີູເ່ຫ  ື່ານຼັັ້ນ ກ ື່ຈະຄ ງທີື່
ຕະຫ ອດໄປ ແລະ ເປຼັນລຼັກສະນະທີື່ສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູລູ່ກຫ ານໄດ້ ປະກ ດການທີື່ເກີດຂ ັ້ນແບບນີັ້ມຼັກ
ເຫຼັນສະເໝີບ ື່ວ່າຈະເປຼັນພຼັນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫ ື ພຼັນປ່າ 
 ຈາກການປ່ຽນແປງ ແລະ ວິທະຍາການຂອງພືດຕ້ອງຜ່ານວິທີການ 4 ວິທື ຄື:  

1) ການແປປວນ 
2) ການປະສ ມລະຫ່ວາງຊະນິດ (Species) 
3) ການເພີື່ມຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ (Chromosome) ທີື່ມຢີູເ່ກ ື່າ 
4) ການມຊີຸດຂອງໂຄຣໂມໂຊມຊະນິດໃໝ່ 

 
1.5 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຜະລດິພດື 

1.5.1 ການຜະລດິເພືື່ອອຸດສາຫະກ າ 
 ເປຼັນທີື່ຮູກ້ຼັນດີວ່າ ປະຈຸບຼັນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຂ ັ້ນຢູກ່ຼັບຜ ນຜະລິດຂອງກະສິກ າ 
ສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍ ຈິື່ງເປຼັນຜ ນຜະລິດຂອງກະສິກ າຕຼັັ້ງແຕ່ດ ນນານມາແລ້ວ ແລະ ກ ື່ຄ ງຈະຕ້ອງເປຼັນໄປໃນຮູບນີັ້
ອີກດ ນ. ຫາກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປຼັນຜ ນຜະລິດອຸດສາຫະກ າ ໃນການປ່ຽນແປງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ
ຜ ນຜະລິດ ວຽກງານກະສິກ າບາງຢ່າງຂອງປະເທດໄປສູ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າພາຍໃນປະເທດ ແທນທີື່ຈະສ ື່ງ
ອອກ ຕ່າງປະເທດ ເຊິື່ງເຮ າຈະຕ້ອງມີປຼັດໃຈສ າຄຼັນທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ເຮຼັດໄດ້ຄື: 

 ລຼັດຖະບານຕ້ອງສ ື່ງເສີມໃຫ້ມກີິດຈະການອຸດສາຫະກ າພາຍໃນປະເທດ 
 ສ ື່ງເສີມວຽກງານວິໄຈຄ ັ້ນຄວ້າເທຼັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເພືື່ອສະໜຼັບສະໜູນການຜະ

ລິດພືດໃຫ້ພຽງພ ທີື່ຈະປ່ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ 
 ຈຼັດລະບ ບການຕະຫ າດທຼັງພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ 

1.5.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຜະລິດພດືເພືື່ອບ ລໂິພກ 
 ມະນຸດດ າລ ງຊີວິດຢູໄ່ດ້ກ ື່ຕ ື່ເມືື່ອມີພືດເປຼັນອາຫານຫ ຼັກ ອາຫານທີື່ມະນຸດຮຼັບປະທານ 
ເກືອບທຼັງໝ ດອາດເວ ັ້າໄດວ້່າ ເປຼັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງພືດ ຫ ື ພຼັດທະນາຈາກພືດທຼັງໝ ດ ອາຫານຈາກຊີັ້ນ, ນ ມ 
ແລະ ໄຂ່ ກ ື່ໄດ້ມາຈາກການໃຊ້ພືດລ້ຽງສຼັດ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ພືດຍຼັງໃຊເ້ປຼັນວຼັດຖຸດິບສ າລຼັບຜະລິດເຄືື່ອງນຸ່ງ, 
ຢາປິື່ນປ ວພະຍາດ, ນ ັ້າມຼັນເຊືັ້ອໄຟ, ທີື່ຢູອ່າໄສ, ເຄືື່ອງປະດຼັບ ລວມທຼັງໄມດ້ອກໄມ້ປະດຼັບ ກ ື່ຍຼັງຊ່ວຍເພີື່ມ
ຄວາມເບີກບານໃຫ້ກຼັບມະນຸດອີກດ້ວຍ 
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ຕາຕະລາງທີ 1 ຜ ນຜະລດິພືດຫ ຼັກທີື່ປກູກຼັນທ ື່ວໄປ 
 
MAJOR FOOD AND AGRICULTURAL COMMODITIES AND PRODUCERS 

 

  

  

  

 

 
 

Commodities by country  

 

 

Selected country :  
en

Laos  

Selected year :  
2005  

 
Ran
k 

Commodity 
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  

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=27&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=463&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=826&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=944&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=972&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=1055&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=122&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=56&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=656&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=1094&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=1094&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=689&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=1062&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=242&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=574&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=486&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=567&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=568&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=568&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=619&lang=en&year=2005
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 19 Sesame Seed 5,750 C  6,500 F  

 20 
Tang.Mand.Clement.Sat
sma 

5,661 C  25,000 F  

       

   

ບ ື່ມີສຼັນຍາລຼັກ= ຕ ວເລກທີື່ເປຼັນ
ທາງການ 
F = ປະເມີນໂດຍອ ງການ 
FAO   

ສຼັຍຍາລຼັກ*=ຕ ວເລກບ ື່ເປຼັນທາງການ 
C = ຕ ວເລກຄິດໄລ່ 

 
ຫ ວໜ່ວຍການຜະລິດ $1000 ໂດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍ ອີງໃສລ່າຄາຂອງສາກ ນໃນຊຸມປີ 1999-
2001 

 
 

 
 
ຮບູທ ີ1 ການເຊືື່ອມໂຍງກຼັນລະຫວາ່ງລະບ ບການປກູພດື ກຼັບລະບ ບການລຽ້ງສຼັດໃນເຂດເນນີສງູ 
 
ຕາຕະລາງທີ 2  ຜຼັກບາງຊະນດິ ທີື່ສາມາດເປຼັນທາງເລອືກສ າລຼັບເຂດພດູອຍ 
 

ຊືື່ວິທະຍາສາດ ຊືື່ພາສາລາວ ຊືື່ພາສາອຼັງກດິ ຂ້ໍສຼັງເກດ 
Lycopersicon 
esculentum 

ໝາກເລຼັື່ນ Tomato ສ່ວນຫ າຍປູກໃນລະດູແລ້ງ 

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=289&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=495&lang=en&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?item=495&lang=en&year=2005
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Cucumis sativus ໝາກແຕງ Cucumber ສ່ວນຫ າຍປູກໃນລະດູແລ້ງ 
Allium sativum ຜຼັກທຽມ Garlic ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Allium cepa ຜຼັກບ ື່ວ Onion ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Allium porrum ຜຼັກທຽມໃຫ່ຍ Leek ສ່ວນຫ າຍປູກໃນລະດູແລ້ງ 
Allium 
schoenoprasum 

ຜຼັກແປ້ນ Chive ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 

Capsicum frutescens ໝາກເຜຼັດນ້ອຍ Hot pepper, 
chillies 

ລະດູຝ ນ 

Capsicum annum ໝາກເຜຼັດໃຫ່ຍ Sweet peeper ລະດູຝ ນ 
Solanum melongena ໝາກເຂືອ Eggplant, 

aubergine 
ລະດູຝ ນ 

Brassica oleracea ຜຼັກກະລ າປ ີ Cabbage ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Brassica chinensis ຜຼັກກາດຂາວຫ ື່ Chinese cabbage ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Brassica juncea ຜຼັກກາດຂີວ Mustard leaf ປູກໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Slanum tuberosum ມຼັນຝຣຼັື່ງ Potato ລະດູຝ ນ 
Solanum torvum ໝາກແຄ້ງ Turkey berry ລະດູຝ ນ 

 
ຕາຕະລາງທີ 3 ພດືຜຼັກໃນຕະກນຸໝາກແຕງ (Cucurbitaceae) ປກູທ ື່ວໄປໃນໄຮເ່ຂດພູດອຍ 

(ລະດຝູ ນ) 
 

ຊືື່ວິທະຍາສາດ ຊືື່ພາສາລາວ ຊືື່ພາສາອຼັງກດິ ຂ້ໍສຼັງເກດ 
Cumcumis cerifera ໝາກຟຼັກ/ໝາກ

ໂຕ່ນ 
Wax gourd ປູກລະດູຝ ນ 

Cucumis melo ໝາກແຕງຈີງ
ແຕງຫວານ 

Sweet melon ປູກລະດູຝ ນ 

Cucurbita maxima ໝາກອ  Pumkin ປູກລະດູຝ ນ 
Cucurbita moschata ໝາກຟຼັກ Winter squash ປູກລະດູຝ ນ 
Lagenaria vulgaris ໝາກນ ັ້າ/ນ ັ້າເຕ ັ້າ Bottle gourd ປູກລະດູຝ ນ 
Luffa acutangula ໝາດລອຍ/

ນອຍ 
Angled loofah ປູກລະດູຝ ນ 

Luffa cylindrical ໝາກບວບ Smooth loofah ປູກລະດູຝ ນ 
Momordica 
cochinchinensis 

ໝາກຮະເຂ ັ້າ/
ໃຫ່ຍ 

Spiny bitter 
cucumber 

ປູກລະດູຝ ນ 

Momordica charantia ໝາກຮະນ້ອຍ Bitter cucumber ປູກລະດູຝ ນ 
Sechium edule ໝາກສະເວີັ້ Chayote ປູກລະດູຝ ນ 
Trichosanthes 
cucumerina 

ໝາກງູງ້ຽວ/ງ 
ງ້ຽວ 

Snake gourd ປູກລະດູຝ ນ 
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ຕາຕະລາງທີ 4 ບາງພືດຜຼັກໃນຕະກນຸຖ ື່ວ 
 

ຊືື່ວິທະຍາສາດ ຊືື່ພາສາລາວ ຊືື່ພາສາອຼັງກດິ ຂ້ໍສຼັງເກດ 
Pachyrrhizus erosus ມຼັນເຜ າ Yam bean ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ  
Arachis hypogea ໝາກຖ ື່ວດິນ Peanut ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Cajanus cajan ໝາກຖ ື່ວແຮ Pigeon pea ປູກລະດູຝ ນ 
Canavelia ansiformis ໝາກຟຼັກຜາ Jack bean ປູກລະດູຝ ນ 
Glycine max ໝາກຖ ື່ວເຫ ືອງ Soy bean ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Lablab niger ໝາກແປບ Hyacinth bean ປູກລະດູຝ ນ 
Vigna radiata ໝາກຖ ື່ວຂຽວ Mungbean ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Vigna umbellata ໝາກຖ ື່ວປ ີ Rice bean ປູກລະດູຝ ນ (ເປຼັນພືດປ ກຄຸມ

ໜ້າດິນ) 
Vigna sesquipedalis ໝາກຖ ື່ວຍາວ Yardiong bean ປູກລະດູຝ ນ (ເປຼັນເຄືອ) 
Psophocarpus 
tetragonolobus 

ໝາກຖ ື່ວພ ູ Winged bean ປູກລະດູຝ ນ (ເປຼັນເຄືອ) 

 
ຕາຕະລາງທີ 5 ຜຼັກພດືຊະນດິອືື່ນທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດ (ລວມທຼັງຊະນດິເປຼັນຕ ັ້ນ, ເຄືື່ອງຫອມ ແລະ ອືື່ນໆ) 
 

ຊືື່ວິທະຍາສາດ ຊືື່ພາສາລາວ ຊືື່ພາສາອຼັງກດິ ຂ້ໍສຼັງເກດ 
Amaranthus viridis ຜຼັກຂ ມ/ຫ ມ Amaranth ປູກລະດູຝ ນ  
Dioscorea esculenta ມຼັນອ້ອນ Lesser Yam ປູກລະດູຝ ນ 
Colocasia esculenta ເຜືອກ Cocoyam, taro ປູກລະດູຝ ນ 
Zea mays ສາລີ Maize, corn ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Luctuca sativa ຜຼັກສະລຼັດ Lettuce ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Mentha sp. ຜຼັກຫອມລາບ Mint ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Ocimum basillicum ຜຼັກອີື່ຕູ່ Sweet basil ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Hibiscus esculentus ໝາກເຂ າເຢືອງ/ 

ໝາກເມືອກ 
Lady’s finger ປູກລະດູຝ ນ 

Hibiscus sabdariffa ໝາກສ ັ້ມພ ດ ີ Jamaican sorrel, 
bisap 

ປູກລະດູຝ ນ 

Anethum graveolens ຜຼັກຊີ Dill ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Coriandrum sativum ຜຼັກຫອມປ້ອມ Coriander ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Foeniculum vulgare ຜຼັກຊີໃຫ່ຍ Fennel ປູກລະດູແລ້ງ ແລະ ຝ ນ 
Daucus carote ຫ ວກາຣ ດ Carrot ປູກລະດູແລ້ງ 
Azadirachta indica ຜຼັກກະເດ າ Neem ຍືນຕ ັ້ນ (ຕ ັ້ນໄມ)້ 
Leucaena 
leucocephala 

ຜຼັກກຼັນຖີນ Leucaena ຍືນຕ ັ້ນ (ຕ ັ້ນໄມ)້ 
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Maranta arundinacea ມຼັນສະຄູ Arrow-root ປູກລະດູຝ ນຢູ່ລະດຼັບສູງຈາກ
ນ ັ້າທະເລ 

Centella asiatica ຜຼັກໜອກ Asian pennywort ປູກລະດູແລ້ງ ແລະຝ ນ 
 
 
ຕາຕະລາງທີ 6 ພດືຜຼັກບາງຊະນດິສ າລຼັບປກູຢູຕ່າມຮອ່ມພໃູນເຂດພດູອຍ (ເບືື່ອມ, ເຂດນ ັ້າຖວ້ມ ແລະ 

ອືື່ນໆ) 
 

ຊືື່ວິທະຍາສາດ ຊືື່ພາສາລາວ ຊືື່ພາສາອຼັງກດິ ຂ້ໍສຼັງເກດ 
Ipomoea aquatica ຜຼັກບ ັ້ງ Water spinach, 

morning glory 
ພືດເກີດໃນນ ັ້າ 

Nasturtium officinate ຜຼັກນ ັ້າ Watercress ພືດເກີດຕາມລ ານ ັ້າ 
Dioscorea alata ມຼັນເພ າຂາວ Water yam ພືດເກີດໃນນ ັ້າ 
Nelumbo nucifera ດອກບ ວຫລວງ Hindu lotus ພືດເກີດໃນນ ັ້າ 
Nymphea lotus ດອກບ ວນ້ອຍ Water lily ພືດເກີດໃນນ ັ້າ 
Eleocharis dulcis ໝາກຈຼັບ Chinese water 

chestnut 
ພືດເກີດໃນນ ັ້າ 
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ບ ດທ ີ2 
ລະບ ບຟາມປກູພດືເຂດເນນີສງູ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ: 

1. ນິຍາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງລະບ ບຟາມປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 
2. ການຈຼັດການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 
3. ການປູກພືດແບບປະສ ມປະສານໃນພືັ້ນທີື່ເຂດເນີນສູງ 

 

ເນືັ້ອໃນ 
 
2.1 ຄ ານຍິາມ 

2.1.1 ຄ ານຍິາມຂອງຟາມ 
 ຟາມ ແມ່ນພາສາເວ ັ້າທີື່ໄດ້ມາຈາກພາສາອຼັງກິດ (Farm) ເຊິື່ງມີຄວາມໝາຍບ ື່ງບອກ
ເຖິງພືັ້ນທີື່ທ າການຜະລິດກະສກິ າ ທີື່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກຼັນກຼັນ ໂດຍມີຂອບເຂດທີື່ແນ່ນອນ ເຊິື່ງຢູ່ໃນນຼັັ້ນ 
ອ ງປະກອບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈຼັດສຼັນ ໃຫ້ເປຼັນລະບ ບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພືື່ອໃຫ້ລະບ ບສາມາດດ າເນີນງານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງ
ແຄ້ວ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນຜ ນສ າເລຼັດຕາມຈຸດປະສ ງທີື່ກ ານ ດໄວ້ 
 ຟາມ ໝາຍເຖິງທີື່ດິນ ຫ  ືສະຖານທີື່ ເຊິື່ງຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຜະລິດກະສິ
ກ າ. ຟາມຈ ື່ງເປຼັນແຫ ື່ງຈຼັດສຼັນຊຼັບພະຍາກອນການຜະລິດທີື່ສ າຄຼັນ ໄດ້ແກ່: ດິນ, ທ ນ, ແຮງງານ,.. ເພືື່ອ
ປະກອບກິດຈະກ າການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ກ າໄລສູງ ແລະ ເພືື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີື່ດີຂອງຄອບຄ ວ 
 ຟາມ ໝາຍເຖິງເນືັ້ອທີື່ດິນ, ລວມມີໂຄງປະກອບຕ່າງໆ, ທີື່ມອບໃຫ້ເຮຼັດການຜະລິດ
ອາຫານ, ພືດອາຫານສຼັດ ແລະ ພືດອືື່ນໆ. ຟາມແມ່ນສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພືັ້ນຖານໃນການຜະລິດ
ອາຫານ. ຟາມອາດຈະເປຼັນຂອງສ່ວນບຸກຄ ນ, ຄອບຄ ວ, ຊຸມຊ ນ, ບ ລິສຼັດ ຫ ື ວິສາຫະກິດ. ຟາມໜ ື່ງໆອາດມີ
ແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍ ປະມານໜ ື່ງເຮຼັກຕາ ໄປຈ ນຮອດພຼັນໆເຮຼັກຕາ 

2.1.2 ຄ ານຍິາມລະບ ບຟາມ 
 ໝາຍເຖິງຄວາມສຼັບຊ້ອນກ່ຽວຂ້ອງເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ເປຼັນບ ື່ເກີດຂອງດິນ, 
ພືດ, ສຼັດ, ເຄືື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ແຮງງານ ແລະ ທ ນຮອນ, ໂດຍວິສາຫະກິດຟາມທີື່ມີຄວາມເອກະລາດເຊິື່ງ
ກຼັນ ແລະ ກຼັນ 
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ຮບູທ ີ2 ຮບູແບບການປກູພດືໃນເຂດເນນີສູງແບບດຼັື່ງເດມີ 
 
2.2 ຂະໜາດຂອງຟາມ 
 ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຟາມຢູ່ໃນຄ ວເຮືອນ ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 2.1 ຕອນ, 
ຢູ່ແຂວງຫ ວພຼັນແມ່ນມີຂະໜາດໃຫ່ຍສຸດໃນປະເທດປະກອບດ້ວຍ 3.2 ຕອນ ແລະ ຟາມທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ສຸດຂອງປະເທດແມ່ນຢູ່ແຂວງຜ ັ້ງສາລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງ 
ສະຫວຼັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອຼັດຕະປື (1.8; 1.8; 1.7; 1.7; 1.7 ແລະ 1.5 ຕອນ ຕາມລ າດຼັບ) 
 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງໄຊສ ມບູນ 
ສະເລ່ຍຢູ່ປະມານ 2.7; 2.6; 2.4; 2.4 ແລະ 2.3 ຕອນ ຕາມລ າດຼັບ 
 ໃນທ ື່ວປະເທດສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນມີຂະໜາດເທ ື່າກຼັບ 0.77 ha ໃນນຼັັ້ນ ພາກໃຕ້ຂອງລາວຊ ັ້າພຼັດ 
ສະເລ່ຍແລ້ວມີຢູ່ປະມານ 1.0 ha 
 ສ່ວນເຄິື່ງໜ ັ້ື່ງຂອງປະເທດລວມມີ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຊກອງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ໄຊຍະບູລ,ີ ບ ື່ແກ້ວ, 
ໄຊສ ມບູນ, ຊຽງຂວາງ, ຜ ັ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫ ວພຼັນ ແມ່ນຕ ື່າກວ່າ ຕ ວເລກສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ 
 ຈ ານວນຕອນດິນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ພ ບເຫຼັນ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ມີຂະໜາດ
ປະມານ 1.11 ha 
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ຮບູທ ີ3 ສະແດງຂະໜາດຂອງພືັ້ນທີື່ທ າການຜະລດິໃນແຕລ່ະແຂວງທ ື່ວປະເທດ 
 

 
ຮບູທ ີ4 ລະບ ບການປກູພດືແບບປະສ ມປະສານໃນເຂດເນີນສງູ 
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2.3 ຄວາມໝາຍຂອງກະສກິ າຍນືນານ 
 ກະສິກ າຍືນນານ ໝາຍເຖິງການກະສິກ າທີື່ມີຫ ຼັກສ າຄຼັນ ທີື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ການຜະລິດທາງກະສິກ າ ທີື່
ມີຜ ນເສຍ ຫ  ື ຜ ນກະທ ບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເພືື່ອເປຼັນຫ ຼັກປະກຼັນວ່າ ມະນຸດຈະໄດ້ຮຼັບຜ ນໃນການ
ກະສິກ າທີື່ເໝາະສ ມຢ່າງຍືນນານທີື່ສຸດ 
ຕ ວຢາ່ງ: 

 ການປຼັບປຸງບ າລຸງດິນ 
 ການຈຼັດການວ ງຈອນທາດອາຫານ 
 ການຈຼັດການແສງຕາເວຼັນ, ນ ັ້າ ແລະ ອາກາດ 
 ຫານຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້
 ຜ ນເກືັ້ອກູນຂອງລະບ ບກະສິກ າແບບປະສ ມປະສານ 

 

     2      3     4      5         

                                                           
                 

 
ຮບູທ ີ5 ການປກູພດືແບບໝູນວຽນໃນພືັ້ນທີື່ເຂດເນນີສູງ 
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                                 SVC...

          

            

                                 

                                                   

 
ຮບູທ ີ6 ລະບ ບຟາມແບບປະສ ມປະສານໃນເຂດເນນີສງູ 
 

 
ຮບູທ ີ7 ການປກູພດືຕາມແລວກຼັນເຈືື່ອນໃນເຂດເນນີສງູ 
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2.4 ທາງເລອືກໃນການເຮຼັດໄຮຮ່ອບວຽນສຼັັ້ນ 
2.4.1 ລະບ ບການປກູເຂ ັ້າໄຮຢູ່ໃ່ນເຂດພດູອຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂຼັັ້ນອຼັນຕະລາຍ 

 ເຂ ັ້າແມ່ນພືດທີື່ສ າຄຼັນທີື່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກວມເອ າ 70 ຂອງການບ ລໂິພກ 
ທາດກະລ ລີຢູໃ່ນທ ື່ວປະເທດ (Maclean et al., 2002). ເຖິງວ່າໃນລະດຼັບປະເທດແລ້ວ ລາວຈະມເີຂ ັ້າ
ກຸ້ມກິນ, ແຕ່ຢູໃ່ນພາກເໜືອຍຼັງມີການຂາດເຂ ັ້າກິນ, ເຊິື່ງສະພາບດຼັື່ງກ່າວໄດສ້ືບທອດມາແຕ່ປີ 1975 ໂດຍບ ື່
ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ຫ ື ອາດໜຼັກໜ່ວງກວ່າເດີມ (ADB, 2001). ຄວາມຂາດເຂີນນຼັັ້ນແມ່ນຕິດພຼັນ
ກຼັບການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ກ າລຼັງສ້າງຄວາມກ ດດຼັນຕ ື່ລະບ ບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ທີື່ແຜກ່ະຈາຍ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູເ່ຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ສ ື່ງຜ ນເຮຼັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດຂອງເຂ ັ້າໄຮ່ທີື່ເປຼັນອາຫານຫ ຼັກຫຼຸດ
ລ ງ ແລະ ເກີນມຄີວາມຍາກເພີື່ມຂ ັ້ນ 

2.4.2 ຊະນດິພຼັນເຂ ັ້າທີື່ເໝາະສ ມກຼັບເຂດພູດອຍ 
 ເຂ ັ້ານ ກ: ເປຼັນແນວພຼັນເຂ ັ້າດ ທີື່ໃຫ້ຜ ນຜະລິດດີ ແລະ ໄດ້ຮຼັບຄວາມນິຍ ມສູງຈາກຊາວ
ກະສິກອນ ເນືື່ອງຈາກເມຼັດ ແລະ ຮວງຂອງມຼັນໃຫຍ,່ ເໝາະກຼັບດິນທຸກປະເພດ, ມີກິື່ນຫອມ ແລະ ອ່ອນດີ 
 ເຂ ັ້າໝາກຫນີສງູ: ເປຼັນແນວພຼັນເຂ ັ້າກາງທີື່ໄດ້ຮຼັບຄວາມນິຍ ມສູງຈາກຊາວກະສິກອນ
ເຊຼັື່ນກຼັນ, ເຊິື່ງວ່າຄຸນນະພາບຂອງເຂ ັ້າຈະຕ ື່າກວ່າເຂ ັ້ານ ກກ ຕາມ 
 

ຕາຕະລາງທີ 7 ການປກູພດືປຼັບປງຸປາ່ເຫ  ື່າ 
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 ຜ ນຜະລິດເຂ ັ້າເພີື່ມຂ ັ້ນໃນປີທີ 3 ທີື່ປູກຕິດຕ ື່ກຼັນ. ໃນກ ລະນີມໄີລຍະການປູກ ແລະ
ໄລຍະເປຼັນປ່າເລ ື່າແຕກຕ່າງກຼັນ ໃນປີທີ 2 ຢູໃ່ນລະບ ບຂອງການປູກເຂ ັ້າ-ຖ ື່ວສະໄຕໂລເຂ ັ້ານຼັັ້ນ, ໄດ້ປູກເຂ ັ້າ 
ແລະ ຖ ື່ວສະໄຕໂລນ າກຼັນໃນປີທ າອິດ ແລະ ປີທີ 3 ແລະ ປູກແຕຖ່ ື່ວສະໄຕໂລໃນປີທີ 2. ລະບ ບທີື່ມເີຄືື່ອງ
ໝາຍອຼັກສອນເໝືອນກຼັນ (a, ab, cd, bc ແລະ d) ນຼັັ້ນ ແມ່ນບ ື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກຼັນທາງດ້ານຜ ນຜະລິດ
ຂອງເຂ ັ້າທີື່ P<0.05. 
 

 
 
ຮບູທ ີ8 ສະແດງຜ ນຂອງການປກູພດືສະຫ ຼັບໃນປາ່ເຫ  ື່າ 
 
2.5 ລະບ ບການເຮຼັດໄຮເ່ລືື່ອນລອຍ (ເຄືື່ອນຍາ້ຍ) 
 ນຍິາມຂອງການຖາງປາ່ເຮຼັດໄຮເ່ລືື່ອນລອຍ 
 ການເຮຼັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍສ່ວນໃຫຍ ່ຈະມກີານນິຍາມກຼັນວ່າ ແມ່ນເປຼັນລະບ ບການຜະລິດກະສິກ າ
ອຼັນໜ ື່ງທີື່ມີການແຜ້ວຖາງ ແລະ ອະນາໄມເນືັ້ອທີື່ປູກດ້ວຍການຈູດ ແລະ ປູກພືດໃສ່ໃນໄລຍະເວລາສຼັັ້ນກວ່າ
ໄລຍະການຟືັ້ນຕ ວຄືນຂອງພືັ້ນທີື່ ແລ້ວຍ ກຍ້າຍໄປເຮຼັດບ່ອນໃໝ່ໄປເລືັ້ອຍໆ ລະບ ບການດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ການ
ເຄືື່ອນຍ້າຍເນືັ້ອທີື່ປູກເພືື່ອນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທ ນຮອນທາງດ້ານພະລຼັງງານ ແລະ ທາດອາຫານທີື່ໄດມ້າຈາກ
ການລະລາຍຕ ວຂອງພືດໃນດິນໃນເນືັ້ອທີຕ ື່ໄປ 
 ການເຮຼັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍ ມີຊືື່ທີື່ແຕກຕ່າງກຼັນໄປໃນແຕ່ລະພາສາ ເຊຼັື່ນ: “ໄຮ່” ໃນພາສາລາວ 
“Slash-and-Burn Agriculture ຫ ື Swidden Cultivation”, “Swiddening” ໃນພາສາອຼັງກິດ; 
ແລະ ‘Essartage”, “Agriculture Itinerante”, “De-friche-brulis” ຫ ື “Abattis-brulis” ໃນ
ພາສາຝຣຼັື່ງ 
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ຮບູທ ີ9 ຮບູແບບຂອງລະບ ບຟາມໃນເຂດເນນີສງູ 
 

 
 
ຮບູທ ີ10 ຕ ວຢາ່ງແຜນການນ າໃຊທ້ີື່ດນິຂອງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ພາກເໜອື 
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ຮບູທ ີ11 ປະຕທິນິການປກູພດືຂອງປະເທດຈນີ 
 

 ທຼັດສະນະຂອງ Walter Roder ຕ ື່ການເຮຼັດໄຮ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນປະເທດອືື່ນການເຮຼັດໄຮ່
ແມ່ນເປຼັນບຼັນຫາລະດຼັບພາກເທ ື່ານຼັັ້ນ. ແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ການເຮຼັດໄຮ່ພຼັດເປຼັນຮູບແບບການນ າໃຊ້ດິນ
ຫ ຼັກທີື່ມີປະຊາກອນຫ າຍກວ່າ 150,000 ຄ ວເຮືອນ ຫ ື 25%ຂອງປະຊາກອນໃນຊ ນນະບ ດເປຼັນຜູ້ເຮຼັດ. 
ຖ້າຫາກລວມເອ າພືັ້ນທີື່ປ່າເລ ື່າທຼັງໝ ດເຂ ັ້ານ າພືັ້ນທີື່ໄຮ່ຈະກວມເອ າເຖິງ 80%ຂອງພືັ້ນທີື່ດິນກະສິກ າທຼັງໝ ດ
ຂອງປະເທດ. ໃນສະພາບທີື່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕ ື່າ, ການມີລາຍຮຼັບຕ ື່າ ແລະ ການເຂ ັ້າເຖິງ
ເງືື່ອນໄຂສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ/ສິື່ງນ າເຂ ັ້າກະສິກ າຕ ື່າ, ດຼັື່ງໃນອາດີດ ໄດ້ເຮຼັດໃຫ້ການເຮຼັດໄຮ່ກາຍເປຼັນ
ທາງເລືອກທີື່ດີທີື່ສຸດ ໃນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນສ າລຼັບປະຊາຊ ນຢູ່ຊ ນນະບ ດ ໃນເຂດພູດອຍຂອງປະເທດ 
 ມາເຖິງປະຈຸບຼັນນີັ້, ໃນເມືື່ອມີເຫດການຫ າຍຢ່າງໄດ້ເກີດຂ ັ້ນ ເຊຼັື່ນ: ຄວາມກ ດດຼັນດ້ານປະຊາກອນ 
ການເຊືື່ອມໂຊມຂອງຊຼັບພະຍາກອນ, ຄວາມຕືື່ນຕ ວຕ ື່ຜ ນກະທ ບດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂ້າມຖິື່ນ ທີື່ນຼັບມືັ້
ສູງຂ ັ້ນ, ແລະ ຄວາມເອືື່ອຍອີງທີື່ນຼັບມືັ້ພີັ້ມຂ ັ້ນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນເຂດທ ື່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄດ້
ເຮຼັດໃຫ້ສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການໃໝ່ໆເຂ ັ້າໃນການຜະລິດ. ສະນຼັັ້ນ, 
ມຼັນຈ ື່ງບ ື່ເປຼັນເລືື່ອງແປກໃຈ ທີື່ລຼັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງ ແກ່ການຫຼັນປ່ຽນລະບ ບການຜະລິດທີື່ເຊືື່ອ
ວ່າ ເປຼັນອຼັນຕະລາຍດຼັື່ງກ່າວໄປສູ່ການຜະລິດອືື່ນ. ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກຼັບລະບ ບ ແລະ ເຕຼັກໂນໂລຊີການ
ຜະລິດກະສິກ າສ າລຼັບຈະນ າອອກໄປສ ື່ງເສີມ ກ ື່ຍຼັງມຈີ າກຼັດ ຍ້ອນວ່າໃນຜ່ານມານຼັັ້ນ ໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ການພຼັດທະນາໃສແ່ຕ່ການເຮຼັດນາໃນເຂດທ ື່ງພຽງເປຼັນສ່ວນໃຫຍ່ ຍິື່ງໄປກວ່ານີັ້ ການ
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ມສີະພາບດ້ານຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ - ສຼັງຄ ມ ທີື່ຫ າກຫ າຍ ກ ື່ຍຼັງໄດສ້້າງຄວາມທ້າທາຍອຼັນ
ໃຫ່ຍຫ ວງຕ ື່ຂະບວນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາ. 
 ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ຄວາມເຂ ັ້າໃຈອຼັນເລິກເຊິື່ງ ກ່ຽວກຼັບລະບ ບການຜະລິດທີື່ມໃີນປະຈຸບຼັນ ເປຼັນສິື່ງຈ າເປຼັນ
ເພືື່ອຈະກ ານ ດຄ າແນະນ າສ າລຼັບການຫຼັນປ່ຽນໄປສູລ່ະບ ບການຜະລິດໃໝ່. ຂ ັ້ມູນທີື່ຈ າເປຼັນກ່ຽວກຼັບດິນ, ນ ັ້າ, 
ພືດ ແລະ ປຼັດໄຈທາງຊີວະກາຍະພາບອືື່ນໆຂອງລະບ ບກ ື່ມຢີູ່ຢ່າງຈ າກຼັດ. ສະນຼັັ້ນ ຈິື່ງສາມາດເວ ັ້າໄດ້ວ່າ ການ
ແກໄ້ຂບຼັນຫາແບບຍາວນານທີື່ຊາວໄຮ່ລາວທີື່ກ າລຼັງປະເຊີນຢູໃ່ນໄລຍະຍາວນີັ້, ຈະບ ື່ສາມາດກ ານ ດໄດດ້້ວຍ
ການເບິື່ງໃນແຕ່ລະໆບ ບການຜະລິດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງໝ ດໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ສຼັງຄ ມຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງແບບເປຼັນລະບ ບຄ ບຊຸດ. ສະນຼັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຼັບຮູຢ້່າງເລິກເຊິື່ງ ເຖິງ
ຄວາມກ່ຽວໂຍງ ແລະ ຕິດພຼັນເຊິື່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນຂອງບຼັນດາອ ງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບ ບເສດຖະກິດຂອງ
ຊາດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໂອກາດດ້ານວຽກເຮຼັດງານທ າ. ໂອກາດດ້ານຕະຫ າດ, ການເຂ ັ້າເຖິງສະຖາບຼັນ
ທາງສຼັງຄ ມ ແລະ ລະບຽບຄວບຄຸມຜ ນກະທ ບຂ້າມຖິື່ນ ເພືື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີື່ເໝາະສ ມສ າລຼັບຄ ວເຮືອນ
ທີື່ຍຼັງອາໄສການເຮຼັດໄຮ່ຢູ ່
ແຫລ່ງຂ ັ້ມູນ : Roder W. 20011. ລະບ ບການປູກເຂ ັ້າໃນເຂດພູດອຍພາກເຫນືອຂອງລາວ: ລຼັກສະນະ, 
ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ. ໂຄງການ ອີຣີ. 201 ຫນ້າ. 
 
2.6 ລະບ ບການປກູພດື 

2.6.1 ການປກູພືດໝນູວຽນ 
 ຖ ື່ວແຮເປຼັນພືດທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫຼັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດສູງ ໃນການປູກພືດໜູນ
ວຽນກຼັບເຂ ັ້າ, ຖ ື່ວແຮ່ບ ື່ແມ່ນພືດທີື່ບ າລຸງລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ ແລະ ຖ້າປູກຢ່າງເໝາະສ ມ ມຼັນຍຼັງສາມາດຈ າ
ກຼັດການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງຫຍ້າປະເພດອືື່ນ ທີື່ອາດຈະເປຼັນທີື່ເພິື່ງພາອາໄສຂອງຂີັ້ກະເດືອນຝອຍໄດ້. ພືດ
ອືື່ນໆ ເຊຼັື່ນ: ຖ ື່ວສະໄຕໂລ ແລະ ຖ ື່ວຜີ ກ ສາມາດປູກໝູນວຽນກຼັບເຂ ັ້າໄດ້ເຊຼັື່ນກຼັນ 

2.6.2 ການປກູພືດປະສ ມປະສານ 
 ການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ເປຼັນຮູບແບບການຜະລິດ ທີື່ພ ັ້ນເດຼັື່ນອຼັນໜ ື່ງໃນເຂດພູດອຍຂອງ 
ລາວ ເຊິື່ງມຼັກເຮຼັດປະສ ມກຼັນກຼັບລະບ ບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສ ມປະສານອືື່ນໆ ເຊຼັື່ນ: ລະບ ບປ່າເລ ື່າ 
ປຼັບປຸງດ້ວຍພືດເສດຖະກິດ, ສວນຄ ວລະບ ບປູກໄມ້ແບບຕອງຢາ ແລະ ຮ ັ້ວຊີວະພາບ. ຄວາມກ ດດຼັນຈາກ
ການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງພ ນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກ າຈຼັດຮຼັດແຄບການເຮຼັດໄຮ່ລ ງຂອງລຼັດຖະບານ ໄດ້
ນຼັບມືັ້ນຼັບເຮຼັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຄ ງຕ ວຂອງລະບ ບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ແບບເກ ື່າຖືກຈ າກຼັດລ ງ 
ໃນບ ື່ດ ນມານີັ້, ໄດ້ມີການເອ າລະບ ບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ແບບປະສ ມປະສານ ທີື່ເນຼັັ້ນໃສ່ການອະນຸລຼັກດິນ ແລະ 
ການປຼັບປຸງທາດອາຫານໃນດິນເຂ ັ້າມາໃຊ້ ແຕ່ການນ າເອ າໄປປະຕິບຼັດຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນຍຼັງຈ າກຼັດ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ດີ ການນ າໃຊ້ເຕຼັກໂນໂລຊີການຜະລິດກະສິກ າແບບອະນຸລຼັກດຼັື່ງທີື່ກ່າວມານຼັັ້ນ ນຼັບມືັ້ນຼັບ
ເພີື່ມຂ ັ້ນ ເມືື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂອກາດການພຼັດທະນາກະສິກ າແບບກະເສດສຸມ ມີການພຼັດທະນາຕ ວ
ຫ າຍຂ ັ້ນ ຄວາມຮຼັບຮູ້, ຄວາມເຂ ັ້າໃຈເຖິງຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ຂ້ໍຈ າກຼັດຂອງການກະສກິ າ 
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ຮບູທ ີ12 ການປກູພດືໝນູວຽນລະຫວາ່ງເຂ ັ້າ-ປ ສາ 
 

 
 
ຮບູທ ີ13 ການປກູພດືໝນູວຽນລະຫວາ່ງເຂ ັ້າ-ຫວາຍ 
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ຮບູທ ີ14 ລະບ ບການປກູພດືປະສ ມປະສານຕາມແລວກຼັນເຈືື່ອນ 
 

2.6.3 ການປກູພດືຊະນດິດຽ່ວ 
 ການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ ແມ່ນລະບ ບການປູກພືດ ທີື່ຖືກປູກຢູ່ໃນທ ື່ງພຽງແຕ່ຊະນິດ
ດຽວ, ມຼັນແມ່ນລະບ ບການກະສິກ າທີື່ສ າຄຼັນທີື່ສຸດຢູໃ່ນເຂດຮ້ອນ ແລະ ປ ກກະຕແິລ້ວ ແມ່ນປະຕິບຼັດຢູໃ່ນ
ພືັ້ນທີື່ກວ້າງຂອງເຂດຮ້ອນ. ໂດຍທ ື່ວໄປເຕຼັກນິກການປູກແມ່ນແບບງ່າຍດາຍ, ການຈຼັດການສຼັດຕພູືດ ແລະ 
ການເກຼັບກ່ຽວໂດຍພືດຊະນິດດຽວຕະຫ ອດເວລາ. ຢູ່ເຂດອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ພືັ້ນທີື່ດິນນາຂອງອາຊີຕາ
ເວຼັນອອກ ເປຼັນຕ ວຢ່າງດີສ າລຼັບການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ. ໃນລະບ ບຟາມການປູກພືດຊະນິດດ່ຽວ ແມ່ນໜ ື່ງ
ຫ  ືຫ າຍພືດທີື່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນປີໜ ື່ງໆ. ຢູໃ່ນອາເມລິກາເໜືອມພີຽງແຕ່ສາລເີປຼັນພືດປະຈ າປີ, ຂະນະດຽວ
ກຼັນໃນຟີລິບປິນ ມີສອງຊະນິດພືດກຼັບເຂ ັ້າ, ຮູບແບບເຕຼັກນິກທີື່ຕ້ອງການເຮຼັດໂດຍເຄືື່ອງມ ື ໂດຍບ ື່ຕ້ອງການ
ໃຫ້ເປຼັນຖຼັນເປຼັນແຖວຊືື່, ແຕ່ສ າຄຼັນເຮ າບ ື່ຄວນປູກພືດຊະນິດດຽວໃນເນືັ້ອທີື່ເກ ື່າທຸກປີ. ແຕ່ພືັ້ນທີື່ນາເຂ ັ້າຕ້ອງ
ຍອມຮຼັບ ແຕ່ດີແທ້ຄວນໝູນວຽນພືດຖ້າຫາກເປຼັນໄປໄດ້. ດິນແມ່ນການປະສ ມຢ່າງຄ ບຊຸດຂອງດິນໜຽວ,
ດິນຮ່ວນ, ຊາຍ ແລະ ອິນຊີວຼັດຖຸໃນຫ າກຫ າຍຂຼັັ້ນຕອນຂອງການສູນເສຍ. ໂດຍການໝູນວຽນພືດ, ຊາວ
ກະສິກອນແມ່ນສາມາດປຼັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ສະກຼັດກຼັັ້ນວ ງຈອນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ ປຼັບປຸງ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ. 

2.6.4 ການປກູພດືຕາມແນວເສຼັັ້ນລະດຼັບ 
 ໃນການຜະລິດກະສິກ າຢູພ່ືັ້ນທີື່ຄ້ອຍຊຼັນ ໂດຍຮຼັກສາຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ ບ ື່ໃຫ້
ສູນເສຍຍ້ອນສາເຫດດິນເຊາະເຈືື່ອນ ລາຍລະອຽດມີ 8 ຂຼັັ້ນຕອນດຼັື່ງນີັ້: 
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 ໝາຍເສຼັັ້ນວຽນຮອບພືັ້ນທີື່ນ າໃຊໄ້ມ້ຕ ວ A (ໃຊວ້ຼັດແທກຢູ່ໃນວຽກງານກະສິກ າ
ໄລຍະຫ່າງ 4-10 ແມຼັດ) 

 ຂຸດເປຼັນຄອງກວ້າງ 1 ແມຼັດ ອ້ອມເສຼັັ້ນວຽນຮອບ 
 ປູກພືດປຼັບປຸງໄນໂຕຣເຈນເປຼັນສອງແຖວໃສ່ໃນຄອງ. ສາມາດເລືອກເອ າແນວ

ພຼັນໃດໜ ື່ງເພືື່ອປູກ 
 ປູກຕ ັ້ນໄມຖ້າວອນ ແລະ ຕ ັ້ນໄມ້ທີື່ເປຼັນພຸ່ມໃສທຸ່ກໆ 4 ໄລຍະຫ່າງ (ໄລຍະຫ່າງ

ໜ ື່ງແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສຼັັ້ນຮອບວຽນ) 
 ປູກພືດໄລຍະສຼັັ້ນ (ພືດລ ັ້ມລຸກ) ໃສບ່່ອນຫວ່າງທີື່ຍຼັງເຫ ືອ (ສຼັບຫວ່າງໃສ່ກຼັບພືດ

ຖາວອນ) 
 ຕຼັດແຕ່ງໄມ້ປຼັບປຸງທາດໄນໂຕຣເຈນເດືອນລະຄຼັັ້ງ ຫ ື ຫ າຍກວ່າ ຖ້າຈ າເປຼັນ ແລະ 

ເອ າເສດໃບໄມ້ປ ກຄຸມດິນ 
 ໝູນວຽນປູກພືດໄລຍະສຼັັ້ນ ໂດຍເຮຼັດເປຼັນຮອບວຽນ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ປູກພືດຊ ັ້າກຼັນໃນ

ແຕ່ລະປີ 
 ເອ າກິື່ງໄມ້, ລ າຕ ັ້ນ, ເສດເຫ ືອຂອງພືດອືື່ນໆໄວຢູ້ພ່ືັ້ນຂອງຕ ັ້ນໄມ້ປຼັບປຸງໄນໂຕຣ

ເຈນ ໃຫ້ມຼັນກ ື່ຕ ວເປຼັນຊຼັັ້ນ ເພືື່ອຕ້ານການເຊາະເຈືື່ອນຂອງດິນ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນການດູດຊຼັບນ ັ້າດີຂ ັ້ນ 
 
2.7 ການເສມີຂະຫຍາຍການຜະລດິພດືເຂດເນນີສງູ 

2.7.1 ທາດອາຫານບ າລງຸພດື 
ແຮ່ທາດທີື່ສ າຄຼັນ ເພືື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ມີຢູ່ 16 ທາດ ເຊິື່ງມີແຫ ື່ງທີື່ມາຄື: 
 ໄດ້ມາຈາກອາກາດ (CO2) ຄືເປຼັນແຫ ື່ງໃຫ້ທາດອາຫານກາກບ່ອນ (C), ອ ກຊີ

ເຈນ (O), ໄນໂຕຣເຈນ (N) ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ (H) 
 ໄດ້ມາຈາກນ ັ້າ (H2O)  ຄືເປຼັນແຫ ື່ງໃຫ້ທາດອຼັອກຊີເຈນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ (H) 
 ໄດ້ຈາກດິນ: ເປຼັນແຫ ື່ງທີື່ໃຫ້ທາດອາຫານທີື່ເຫ ືອອີກ 13 ທາດ ເຊຼັື່ນ: ໄນໂຕຣເຈນ 

(N),  ຟ ສຟ ຣຼັສ (P), ໂປແຕສຊຽມ (K), ແຄນຊຽມ (Ca), ແມຼັກນີຊຽມ (Mg), ມາດ (S), ເຫ ຼັກ (Fe)  
ມຼັງການີສ (Mn), ສຼັງກະສີ (Zn), ທອງແດງ (Cu), ໂບຣມ (B), ໂມລິບດິນອມ (Mo), ຄລ ຣີນ (Cl) 
 ທາດອາຫານພືດທຼັງ 13 ທາດໃນດິນນຼັັ້ນ ແບ່ງອອກເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຕາມການໃຫ້ຜ ນ
ຜະລິດຂອງພືດແລ້ວ ມີຄວາມສ າຄຼັນເທ ື່າກຼັນ ຄື: ພືດຈະຂາດທາດອາຫານທາດໃດທາດໜ ື່ງບ ື່ໄດ້ ທາດອາ
ຫານທີື່ພືດຕ້ອງການ ແບ່ງອອກເປຼັນ 2 ກຸ່ມຍ່ອຍ ຄື:  

 ທາດອາຫານຫ ຼັກ ປະກອບມີ 6 ທາດຄື: N, P, K, Ca, Na, Mg  
 ທາດອາຫານສ າຮອງ ປະກອບມີ: Fe, Cu, Zn, B, Cl, S, Mn, Mo  

2.7.2 ສາຍສ າພຼັນປຼັດໄຈນ າເຂ ັ້າ-ຂາອອກ ອປຸະກອນນ າໃຊ ້
 ໃນ ສປປ ລາວ ເວ ັ້າລວມ ແລະ ໃນເຂດພູດອຍ ເວ ັ້າສະເພາະ ແມ່ນມີຄວາມຫ າກຫ າຍ 
ທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກ າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທີື່ກ່າວນີັ້ ເປຼັນຜ ນເນືື່ອງມາຈາກຫ າຍປຼັດໄຈ ເຊິື່ງອາດສາມາດ
ຈຼັດເຂ ັ້າເປຼັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: 1) ປຼັດໄຈທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາບ ແລະ 2) ປຼັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ-ສຼັງຄ ມ. 
ອີງຕາມນຼັກວິຊາການກະສິກ າແລ້ວ, ປຼັດໄຈທາງດ້ານຊີວະ-ກາຍະພາບຈະແມ່ນບຼັນດາສະພາບເງືື່ອນໄຂ ທາງ
ດ້ານນິເວດກະສິກ າ ເຊິື່ງລວມມີ: ລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່, ດິນ, ພູມອາກາດ, ລະດຼັບສູງ, ພູມິປະເທດ, ພືດ ແລະ 
ສຼັດ. ສ່ວນປຼັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ-ສຼັງຄ ມ ຈະແມ່ນສະພາບເງືື່ອນໄຂ ທີື່ກ່ຽວກຼັບລຼັກສະນະ ແລະ ການ
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ກະທ າຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງລວມມີ: ຊ ນເຜ ື່າ, ວຼັດທະນະທ າ, ປະຫວຼັດຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ປະຊາກອນ, ລະບ ບການຖືຄອງ/ກ າມະສິດທີື່ດິນ, ລະບ ບນ າໃຊ້ທີື່ດິນ, ທີື່ຕຼັັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂ ັ້າເຖິງ, 
ໂອກາດດ້ານຕະຫ າດ, ການເຂ ັ້າເຖິງລະບ ບບ ລິການສຼັງຄ ມຂອງລຼັດ, ການເຂ ັ້າເຖິງການບ ລິການທະນາຄານ, 
ການເຂ ັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ ື່ງເສີມກະສິກ າ, ການມີໂຄງການພຼັດທະນາ ຈຼັດຕຼັັ້ງ
ປະຕິບຼັດໃນພືັ້ນທີື່ ແລະ ອືື່ນໆ. ຄວາມຫ າກຫ າຍອຼັນນີັ້ ເປຼັນສິື່ງທີື່ສ າຄຼັນທີື່ສຸດ ສ າລຼັບຜູ້ທີື່ເຮຼັດວຽກກ່ຽວກຼັບ 
ການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ ແລະ ກ່ຽວກຼັບການລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນ
ຮູ.້ 
 
ຕາຕະລາງທີ 8 ການນ າໃຊແ້ຮງງານເຂ ັ້າໃນການເຮຼັດໄຮຂ່ອງຊາວກະສກິອນເຜ ື່າຕາ່ງໆ 
 

ກດິຈະກ າ ລາວລຸມ່ ລາວເທງິ ລາວສູງ 

 

ຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີື່ 1 1 1 
ຖາງພືັ້ນທີື່ 60 45 30 
ຈູດ 1 2 1 
ຮ້າແລະຈູດກອງຮ້າ 10 20 46 
ປູກ 32 25 40 
ເຮຼັດຮ ັ້ວ 5 5 10 
ຮຼັກສາ 1 1 109 
ເສຍຫຍ້າ (3 ຄຼັັ້ງ) 130 145 2 
ເກຼັບກ່ຽວ 30 25 40 
ຟາດ 20 20 25 
ຂ ນສ ື່ງ 30 15 10 
ລວມທຼັງໝ ດ 320 304 341 

ສະເລ່ຍຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນການເຮຼັດໄຮ່ຢູ່ບ ລິເວນອ່າງນ ັ້ານານ (ແຮງງານຕ ື່ຕອນ) 
 

2.7.3 ລະບ ບກະເສດສມຸ 
 ການສຸມການຜະລິດຕ ື່ຫ ວໜ່ວຍເນືັ້ອທີື່, ການເພີື່ມແຮງງານເຂ ັ້າ ເປຼັນລະບ ບການຜະ 
ລິດອຼັນໜ ື່ງ ທີື່ປ່ຽນຈາກລະບ ບການຖາງປ່າເຮຼັດໄຮ່ແບບດຼັື່ງເດີມ ໄປສູ່ລະບ ບການປູກພືດປະຈ າປີ. ແຕ່ວ່າໃນ 
ສປປ ລາວ, ເຖິງວ່າໄລຍະການປະເປຼັນປ່າເລ ື່າຈະສຼັັ້ນລ ງກ ື່ຕາມ, ແຕ່ກ ຍຼັງບ ື່ທຼັນໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການປູກ
ເຂ ັ້າໄຮ່ແບບດຼັື່ງເດີມ ອຼັນເປຼັນເຫດໃຫ້ຜ ນຜະລິດຕ ື່າ. ບຼັນຫາຕ່າງໆທີື່ເຮຼັດໃຫ້ສະມຼັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ 
ໃນລະບ ບການຫຼຸດໄລຍະປ່າເລ ື່າລ ງນຼັັ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍບຼັນດາວິທີທາງອອກບາງຢ່າງ ດຼັື່ງນີັ້: ສອງແນວ
ນີັ້ ມີຜະລິດຕະພາບສູງກວ່າແນວພຼັນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໃຊ້ເປຼັນຕ ວຢືນເຖິງ 0.3-0.5 ໂຕນ/ຕ ື່ເຮຼັກຕາ ແລະ ຜ ນ
ຜະລິດເພີື່ມຂ ັ້ນ 18-27. ໃນຂະນະທີື່ການຄ ັ້ນຄວ້າທ ດລອງສ່ວນຫ າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ແນວພຼັນເຂ ັ້າໜຽວກ ື່
ຕາມ ແຕ່ໂຄງການໄດ້ທ າການປຽບທຽບແນວພຼັນເຂ ັ້າຈ້າວ ທີື່ອາດເປຼັນທີື່ນິຍ ມຂອງບາງຊ ນເຜ ື່າ. ແນວພຼັນ
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ເຫ  ື່ານຼັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ເລີື່ມທ ດສອບໃນເນືັ້ອທີື່ຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນປີ 2003. 

2.7.4 ແນວພຼັນເຂ ັ້າ 
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າໄຮ່ພືັ້ນເມືອງ ແມ່ນໄດ້ປູກກຼັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ
ລາວ ແຕ່ບ ື່ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມີການປູກເຂ ັ້າພຼັນປຼັບປຸງແລ້ວຄືແນວໃດ ສ າລຼັບແນວພຼັນເຂ ັ້າແລ້ວແມ່ນມຢີ່າງຫ ວງຫ າຍ, 
ມີບາງບ້ານປູກເຖິງ 10-20 ແນວພຼັນ ແລະ ຊາວກະສິກອນແຕ່ລະຄອບຄ ວ ໂດຍສະເລ່ຍຈະປູກ 2-3 ແນວ
ພຼັນ (APPa et al.,2002) 

ແນວພຼັນເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ຖືກຄຼັດເລືອກມາປູກໃນເງືື່ອນໄຂຂອງປ່າເລ ື່າໄລຍະຍາວ ແລະ ໂດຍ 
ລວມແລ້ວ ແມ່ນບ ື່ເໝາະສ ມກຼັບການປູກໃນປ່າເລ ື່າໄລຍະສຼັັ້ນ ດຼັື່ງທີື່ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍກ າລຼັງປະເຊີນ
ຢູ່ໃນປະຈຸບຼັນ. ນຼັບແຕ່ປີ 1991 ເປຼັນຕ ັ້ນມາ, ໂຄງການຄ ັ້ນຄວ້າເຂ ັ້າຮ່ວມມືລາວ-ອີຣີ ໄດ້ມີການລິເລີື່ມທ້ອນ 
ໂຮມ ແລະ ອະນຸລຼັກແນວພຼັນເຂ ັ້າພືັ້ນເມືອງຂອງລາວ ແລະ ມາເຖິງປະຈຸບຼັນ ສາມາດທ້ອນໂຮມໄດ້ແລ້ວຫ າຍ
ກວ່າ 13,000 ສາຍພຼັນ, ໃນນຼັັ້ນປະມານເຄິື່ງໜ ື່ງ ແມ່ນແນວພຼັນເຂ ັ້າໄຮ່. ແນວພຼັນເຂ ັ້າເຫລ ື່ານີັ້ໄດ້ຮຼັບການ
ເກຼັບຮຼັກສາໄວ້ ໃນທະນາຄານເຊືັ້ອພຼັນເຂ ັ້າຂອງລາວ. ນອກຈາກ ນຼັັ້ນ, ໂຄງການປຼັບປຸງແນວພຼັນເຂ ັ້າ ຍຼັງໄດ້
ດ າເນີນການສ ກສາແນວພຼັນດຼັື່ງກ່າວ, ເພືື່ອຈ າແນກແນວພຼັນເຂ ັ້າດ  ແລະ ເຂ ັ້າກາງທີື່ມີຄວາມແທດເໝາະ ກຼັບ
ການປູກໃນປ່າເລ ື່າໄລຍະສຼັັ້ນຂຼັັ້ນຕອນ ສຸດທ້າຍຂອງການທ ດສອບ ແລະ ການປະເມີນຜ ນຊະນິດພຼັນເຂ ັ້າ ໄດ້
ດ າເນີນຜ່ານການທ ດສອບ ຄຼັດເລືອກແນວພຼັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PVS) ທີື່ການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊາວ
ກະສິກອນຢູ່ໃນທຸກໆ ແຂວງໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານໂຄງການດຼັື່ງກ່າວ ສາມາດເລືອກແນວ
ພຼັນເຂ ັ້າໄຮ່ໄດ້ 2 ແນວພຼັນຄື: ເຂ ັ້ານ ກ ແລະ ເຂ ັ້າໝາກຫີນສູງ 
 

2.8 ລະບ ບການປກູພດື 
 ເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ລະບ ບການເປຼັນປ່າເລ ື່າ ທີື່ມີໄລຍະຮອບວຽນ 2 ຫ ື 3 ປີ ມີຄວາມຍືນຍ ງນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ມີວິທີການປຼັບປຸງຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງປ່າເລ ື່າ ໂດຍທ ື່ວໄປພືດຕະກູນຖ ື່ວ ຈະມີຄວາມເໝາະສ ມດີ 
ເນືື່ອງຈາກວ່າ ພວກມຼັນສາມາດເພີື່ມທາດໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ແກ່ດິນ ຜ່ານດູດຊຼັບເອ າທາດດຼັື່ງກ່າວມາຈາກ
ອາກາດ ແລະ ໃຫ້ທາດບ າລຸງລ້ຽງປະເພດອືື່ນໆຜ່ານລະບ ບຮາກ ທີື່ຢຼັື່ງລ ງເລິກຂອງພວກມຼັນ ການທ ດລອງ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ລິເລີັ້ມ ໃນປີ 2001 ດ້ວຍ
ການທ ດສອບຊະນິດພຼັນປຼັບປຸງປ່າເລ ື່າ ຈ ານວນໜ ື່ງເຊຼັື່ນ: 

 ກະຖິນ 
 ຖ ື່ວແຮ 
 ຄາມປ່າ 
 ປ ສາ 

 ທຼັງໝ ດນີັ້ເປຼັນພືດຕະກຸນຖ ື່ວ, ຍ ກເວຼັັ້ນແຕ່ປ ສາ ຊະນິດພຼັນດຼັື່ງ 
ກ່າວນີັ້ ໄດ້ນ າມາປູກເລີື່ມຕຼັັ້ງແຕປ່່າເລ ື່າໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ຍຼັງເປຼັນປ່າ
ເລ ື່າແບບພືັ້ນເມືອງຢູ່ ຈາກການທ ດສອບເຫຼັນວ່າ ຄາມປ່າ ແລະ ຖ ື່ວແຮ 
ເກີດໄດ້ດີທີື່ສຸດໃນປີທ າອິດ (ຂ ັ້ມູນສ າລຼັບແຕ່ລະຊະນິດພຼັນປຼັບປຸງປ່າເລ ື່າ
ເທ ື່ານຼັັ້ນ), ແຕ່ຊາວກະສິກອນພຼັດນິຍ ມປ ສາ ແລະ ຖ ື່ວແຮ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປ ສາ ຍ້ອນວ່າ ມີທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮຼັບໄດ້ 
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 ອີງຕາມຜຜ ນໄດ້ຮຼັບຈາກການທ ດລອງດຼັື່ງກ່າວນຼັັ້ນ ຊະນິດທີື່ນ າໄປປູກປຼັບປຸງປ່າເລ ື່າທີື່ດີ ຕ້ອງມີ
ຄຸນສ ມບຼັດດຼັື່ງນີັ້: 

 ມີຜ ນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 ປູກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຮຼັກສາງ່າຍ 

 

2.9 ເປຼັນຫຍຼັງຈ ື່ງຕອ້ງມກີານຜຼັນຂະຫຍາຍ 
ຄວາມກ ດດຼັນທີື່ເກີດຈາກການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາ 
ກອນໄດ້ ເຮຼັດໃຫ້ໄລຍະການປຼັບປຸງປ່າເລ ື່າໃນລະບ ບ
ການຖ່າງປ່າເຮຼັດໄຮ່ແບບດຼັື່ງເດີມໃນ ສປປ ລາວ ຫຼຸດ
ລ ງ. ໄລຍະການປະເປຼັນປ່າເລ ື່າສຼັັ້ນລ ງ ນີັ້ມີຜ ນເຮຼັດໃຫ້
ລະບ ບຜະລິດກະສິກ າບ ື່ຍືນຍ ງ ຍ້ອນມີດິນເຊາະເຈືື່ອນ
ມີຫຍ້າຫ າຍ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານເພີື່ມເຂ ັ້າໃນການ
ຜະລິດ, ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ ແລະ ຜ ນຜະລິດ
ຫຼຸດລ ງຕ ື່າ ອຼັນສ ື່ງຜ ນໃຫ້ຜະລິດຕະພາບຂອງການ
ຜະລິດຕ ກຕ ື່າ ແລະ ເກີດມີຄວາມທຸກຈ ນເພີື່ມຂ ັ້ນ
ສະພາບການດຼັື່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽຮອ້ງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ອ ງການຈຼັດຕຼັັ້ງຂອງລຼັດ ຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້ພຼັດທະ 
ນາເທຼັກນິກການຜະລິດກະສກິ າແບບຍືນຍ ງ ເພືື່ອປຼັບ 
ປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດພູດອຍ 

ລະບ ບການປູກເຂ ັ້າໄຮ່ໃນລາວ ລະບ ບທີື່ຕ ກຢູ່
ໃນອຼັນຕະລາຍ ເຂ ັ້າແມ່ນພືດທີື່ສ າຄຼັນທີື່ສຸດໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ກວມເອ າ 70 ຂອງການ
ບ ລິໂພກທາດກະລ ລີຢູ່ໃນທ ື່ວປະເທດ 
(Maclean et al., 2002) ເຖິງວ່າໃນ
ລະດຼັບປະເທດແລ້ວ ລາວຈະມີເຂ ັ້າກິນ, ແຕ່ຢູ່
ພາກເໜືອ ຍຼັງມີການຂາດເຂ ັ້າກິນ, ເຊິື່ງສະພາບ
ດຼັື່ງກ່າວໄດ້ສືບທອດມາແຕ່ປີ 1975 ໂດຍບ ື່ໄດ້
ຮຼັບການປຼັບປຸງໃຫ້ດຂີ ັ້ນ ຫ ື ອາດໜຼັກໜ່ວງກວ່າ
ເດີມ (ADB, 2001). ຄວາມຂາດເຂີນນຼັັ້ນ
ແມ່ນຕິດພຼັນກຼັບການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ 
ແລະ ກ າລຼັງສ້າງຄວາມກ ດດຼັນຕ ື່ລະບ ບການຖາງ
ປ່າເຮຼັດໄຮ່ ທີື່ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່
ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ສ ື່ງຜ ນເຮຼັດໃຫ້ຜ ນ
ຜະລິດຂອງເຂ ັ້າໄຮ່ທີື່ເປຼັນອາຫານຫ ຼັກຫຼຸດລ ງ 
ແລະ ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກເພີື່ມຂ ັ້ນ. 

 
 



24 

ບ ດທ ີ3 
ປຼັດໃຈທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກຼັບການຜະລດິພດື 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ: 

 ປຼັດໃຈຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຜະລິດພືດ 
 ສາມາດຈຼັດການດ້ານປຼັດໃຈຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດພືດ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
3.1 ການເລອືກເນືັ້ອທີື່ເພືື່ອການປກູພດື 

3.1.1 ເນືັ້ອທີື່ທີື່ເໝາະສ ມໃນການປກູພດືໄຮ ່
 ຄວນຢູໃ່ກ້ເສຼັັ້ນທາງຄ ມມະນາຄ ມ, ບ ື່ໄກຈາກຕະຫ າດ, ຢູໃ່ກຊຸຸ້ມຊ ນ... 
 ຄວນຢູໃ່ກ້ແຫ ື່ງນ ັ້າ 
 ຄວນເປຼັນທີື່ດອນນ ັ້າຖ້ວມບ ື່ເຖິງ 
 ສະພາບພືັ້ນທີື່ເໝາະສ ມກຼັບການໃຊເ້ຄືື່ອງກ ນຈຼັກການກະສິກ າຕ່າງໆ 
 ເນືັ້ອທີື່ບ ື່ຄວນລາດຊຼັນປານໃດ 
 ເນືັ້ອດິນມີຄວາມອຸດ ມສ ມບຸນ, ສາມາດເກຼັບຮຼັກສານ ັ້າໄດດີ້ 
 ຄວນເປຼັນດິນທີື່ມີການລະບາຍນ ັ້າໄດ້ດີ 
 ດິນມີທາດອາຫານພຽງພ  ຫ ື ພ ເໝາະກຼັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ. 
 ເປຼັນດິນບ ື່ເປຼັນກ ດ ເປຼັນດ່າງ ຫ ື ເຄຼັມຫ າຍ 

3.1.2 ເນືັ້ອທີື່ທີື່ເໝາະສ ມໃນການຜະລດິພືດຜຼັກ 
 ຄວນຢູໃ່ກ້ຊຸມຊ ນ ແລະ ມີຜຼັກຫ າຍຊະນິດ  
 ຄຸນສ ມບຼັດຂອງດິນມີຊຼັັ້ນໜ້າດິນເລິກ, ດິນມຄີວາມອຸດ ມສ ມບຸນ, ລະບາຍນ ັ້າໄດ້

ດີ, ເນືັ້ອດິນຕ້ອງຜຸຜ່ ຸຍດີ 
 ແຫ ື່ງນ ັ້າຕ້ອງມີຢ່າງພຽງພ ຕ ື່ການປູກຜຼັກ  
 ຄວາມຄ້ອຍຊຼັນຂອງເນືັ້ອທີື່  
 ຄວາມສູງຂອງເນືັ້ອທີື່ຈາກລະດຼັບນ ັ້າທະເລ 

3.1.3 ເນືັ້ອທີື່ທີື່ເໝາະສ ມໃນການຜະລດິໄມດ້ອກໄມປ້ະດຼັບ 
 ການປູກໄມ້ດອກໄມປ້ະດຼັບ ຫາກພິຈາລະນາເລືື່ອງປຼັດໃຈຕ່າງໆ ທີື່ຈ າເປຼັນຕ ື່ການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕແລ້ວ ໄມ້ດອກໄມປ້ະດຼັບກ ື່ມຫີ າຍຊະນິດກ ື່ປູກໄດ້ດີ ເນືື່ອງຈາກມີນ ັ້າ, ແສງສະຫວ່າງ, ທາດອາ
ຫານ ແລະ ຊຸ່ມຊືື່ນໃນອາກາດພຽງພ  ເຊິື່ງເປຼັນການເຮຼັດໃຫ້ສາມາດປູກໄມ້ດອກໄມປ້ະດຼັບຫ າຍຊະນິດດ້ວຍ
ກຼັນ. 

3.1.4 ເນືັ້ອທີື່ທີື່ເໝາະສ ມໃນການຜະລດິໄມໃ້ຫໝ້າກ 
 ຄວນເປຼັນບ່ອນທີື່ມຊີືື່ສຽງທີື່ຍອມຮຼັບກຼັນທ   ື່ວໄປ  
 ຄວນຢູ່ໃກ້ຕະຫ າດ ເພືື່ອປະຢຼັດຄ່າຂ ນສ ື່ງ  
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 ເປຼັນບ່ອນທີື່ບ ື່ມລີ ມພະຍຸພຼັດຜ່ານ 
 ມີນ ັ້າຢ່າງພຽງພ ກຼັບການໃຊ້  
 ເປຼັນດິນຜຸຜຸ່ຍ, ມຄີວາມອຸດ ມສ ມບຸນ 

 

3.2 ສິື່ງແວດລອ້ມທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກຼັບການຜະລດິພດື 
 ຂ ັ້ນຢູກ່ຼັບປຼັດໃຈທາງດ້ານກ າມະພຼັນ (Genetic)  ເຊິື່ງໃນນີັ້ ໝາຍເຖິງການເລືອກໃຊ້ພຼັນພືດທີື່ດີ 
ນອກຈາກນີັ້ ຜ ນຜະລິດພືດຍຼັງຂ ັ້ນຢູກ່ຼັບສະພາບແວດລ້ອມ (Environment)  ເຊິື່ງສະພາບແວດລ້ອມປະ
ກອບດ້ວຍ 3 ປຼັດໃຈ ຄື: 

 ດິນ 
 ທາດອາຫານໃນດິນ 
 ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ 

 ເນືັ້ອດິນ (Soil texture) ເນືັ້ອດິນປະກອບດ້ວຍອານຸພາບກຸ່ມໃຫຍ ່3 ກຸ່ມຄື: ດິນຊາຍ, ດິນປ ນ
ຊາຍ, ດິນໜຽວ ເນືັ້ອດິນມີຜ ນຕ ື່ຄວາມເປຼັນປະໂຫຍດຂອງນ ັ້າໃນດິນຕ ື່ພືດ 
 ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ສ າຄຼັນມີ 4 ຊະນິດ ຄື: ຮູບກ ມ, ຮູບແຜນ, ຮູບບາກ, ຮູບສີື່ລ່ຽມ ຊຼັັ້ນດິນບາງຊຼັັ້ນ
ມໂີຄງສ້າງບ ື່ສາມາດຈະບອກໄດ້ 
 ປະຕິກລິິຍາດິນ: ປະຕິກິລິຍາດິນ ຫ ື pH ມຄີວາມສ າພຼັນກຼັບຄວາມອຸດ ມສ ມບຸນຂອງດິນ ຂ ັ້ນຢູກ່ຼັບ
ປະຕິກລິິຍາຂອງດິນວ່າ ເປຼັນກ ດ (ອາຊິດ), ເປຼັນກາງ ຫ ື ເປຼັນດ່າງ 
 
3.3 ປຼັດໃຈທາງພມູສາດ (Geographic factors) 
 ການຈ າແນກຊະນິດພືດປູກຕາມລຼັກສະນະພູມີປະເທດ ເຂດທີື່ມີການປະກອບການກະສິກ າ ນຼັບ
ໄດ້ຈາກເສຼັັ້ນສູນສູດໄປເຖິງ 60 ອ ງສາເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ພືດແຕ່ລະຊະນິດ ມຄີວາມເໝາະສ ມໃນແຕ່ລະເຂດພູ
ມປີະເທດແຕກຕ່າງກຼັນ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ9 ສະແດງຊະນດິພດືທີື່ເໝາະສ ມໃນແຕລ່ະເຂດພມູປີະເທດ 
 

ເສຼັັ້ນເຂດເໜອື - ໃຕ ້ ເຂດພມູອີາກາດ ພດືປກູ 
50 - 60 Temperate ພືດເມືອງໜາວ (ເຂ ັ້າບະເລ, ເຂ ັ້າສາລີ,ເຂ ັ້າໂອດ, ມຼັນ

ຝະລຼັື່ງ ແລະ ດອກຕາເວຼັນ 
40 Mediterranean ພືດນ ັ້າມຼັນ, ອາງ່ນ ແລະ ພືດຕະກຸນສ ັ້ມ 
30 Sub tropic ພືດຕະກຸນສ ັ້ມ, ຝ້າຍ, ຖ ື່ວຕ່າງໆ 

15-25 Tropic ພຼັນພືດ, ຊາ, ກາເຟ, ຢາງພາຣາ  ແລະ ກ້ວຍ 
0-20 Equator 

 
3.4 ປຼັດໃຈທາງພມູອີາກາດ (Climatic factor) 

 ລ ມປະຈ າທ້ອງຖິື່ນ   
 ສະພາບທາງພູມອາກາດຂອງປະເທດ 
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3.5 ແສງສະຫວາ່ງ (light) 
 ແສງສະຫວ່າງ ມີຜ ນຕ ື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜ ນຜະລິດຂອງພືດ ທຼັງໃນຂະບວນການສຼັງເຄາະ
ແສງ (Photosynthesis), ຂະບວນການງອກຂອງເມຼັດ (Seed germination), ຂະບວນການ
ອອກດອກຂອງພືດ (Photoperiod) ແລະ ການໂນ້ມຕ ວຂອງລ າຕ ັ້ນ (Phototropism) 
 ຂະບວນການສຼັງເຄາະແສງ (Photosynthesis) ເປຼັນຂະບວນການທີື່ຊີັ້ນ າພະລຼັງງານແສງ ໄປ
ປ່ຽນເປຼັນພະລຼັງງານເຄມີ ໃນຊ່ວງຂອງແສງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການສຼັງເຄາະ ມສີິື່ງທີື່ໜ້າສ ນໃຈ 2 ປະການ ຄື: 
ປະລິມານແສງທີື່ພືດສາມາດນ າມາໃຊ້ ແລະ ຊ່ວງຄືັ້ນແສງ ໃນການສ ກສາພ ບວ່າ ຊ່ວງຄືັ້ນແສງທີື່ມີປະສິດທິ
ພາບຕ ື່ການສຼັງເຄາະແສງ ຄືຊ່ວງລະຫວ່າງ 400 - 700 nm ແລະ ພືດສາມາດນ າເອ າແສງໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ
ໄດ້ປະມານ 2 ຂອງປະລິມານແສງທີື່ໄດຮ້ຼັບທຼັງໝ ດ ເຊິື່ງຖືວ່າເປຼັນຄ່າທີື່ຕ ື່າສຸດ ແບ່ງອອກໄດ ້3 ກຸ່ມຄື:  

1) ພືດວຼັນສຼັັ້ນ (Short - day plant) ໄດ້ແກ່: ພືດທີື່ຕ້ອງການຊ່ວງແສງ ຫ ື ໄລຍະເວລາກາງ
ເວຼັນສຼັັ້ນກວ່າທີື່ຜ່ານມາ ເພືື່ອການອອກດອກອອກໝາກ ເຊຼັື່ນ: ເຂ ັ້າພຼັນພືັ້ນເມືອງ 

2) ພືດວຼັນຍາວ (Long - day plant) ໄດ້ແກ:່ ພືດທີື່ຕ້ອງການຊ່ວງແສງ ຫ ື ໄລຍະກາງເວຼັນ
ຍາວກວ່າທີື່ຜ່ານມາ ເພືື່ອການອອກດອກອອກໝາກ ເຊຼັື່ນ: ພຼັນພືດເມືອງໜາວ, ມຼັນຝະລຼັື່ງ, ດອກດາວເຮືອງ,
ຜຼັກສະລຼັດ, ເມືື່ອເຖິງລະດູໜາວ ເຊິື່ງເປຼັນລະດູວຼັນສຼັັ້ນ ພືດພວກນີັ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທາງດ້ານລ າຕ ັ້ນ ແລະ
ໃບ 

3) ພືດພວກບ ື່ຕອບສະໜອງຕ ື່ຊ່ວງແສງ (Day neutral plant)  
 
3.6 ອນຸຫະພມູ (Temperature) 
 ຖ້າອຸຫະພູມດິນສູງ (30 – 35oC) ການດູດນ ັ້າຂອງພືດຈ າພວກຕະກຸນສ ັ້ມຈະໜ້ອຍລ ງ. ສ າລຼັບ
ພືດເມືອງໜາວ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະດີຂ ັ້ນ ເມືື່ອອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນ ເຊຼັື່ນ: ການແຕກກ ຂອງເຂ ັ້າ, ສາລີ ດີທີື່
ສຸດໃນຊ່ວງ 20 - 30oC ໃນແງຂ່ອງພູມອາກາດທີື່ມີຜ ນຕ ື່ການອອກດອກຂອງພືດ ພ ບວ່າ ອຸນຫະພູມກາງ
ຄືນ ມີຜ ນຫ າຍກວ່າກາງເວຼັນ ກຸ່ມພືດທີື່ມຼັກອາກາດຮ້ອນ ເຊຼັື່ນ: ໝາກເຜຼັດ ຈະອອກດອກໄດ້ ຕ້ອງມອຸີນຫະ
ພູມ 21 - 27 oC ໂດຍປະມານ ຕ ື່າກວ່າຊ່ວງດຼັື່ງກ່າວກ ື່ຈະບ ື່ອອກດອກ ພືດບາງອຼັນ ເຊຼັື່ນ: ຜຼັກບ ື່ວ, ກະລ າປີ
ດອກ ຕ້ອງການອຸຫະພູມຕ ື່າຂະໜາດ 10 - 27 oC  ເປຼັນເວລານານ 2 ອາທິດ ຈິື່ງຈະເຮຼັດໃຫ້ເກີດຕາດອກ
ເມຼັດພືດໂດຍທ ື່ວໄປ ຈະງອກໄດ້ດີຢູລ່ະຫວ່າງ 20 - 25 oC ອຸນຫະພູມດິນທີື່ເໝາະຕ ື່ການງອກຂອງເມຼັດພືດ
ບາງຊະນິດໄດ້ 
 

ຕາຕະລາງທີ 10 ສະແດງອຫຸະພມູຂອງດນິທີື່ເໝາະສ ມຕ ື່ການງອກຂອງເມຼັດບາງຊະນດິ 
 

ລ/ດ ຊະນດິພດື ອນຸຫະພມູທີື່ເໝາະສ ມ 
ຕ ື່ການງອກ 

(℃) 
1 
2 
3 
4 
5 

ເຂ ັ້າສາລີ                                             
ເຂ ັ້າໂພດ                                              
ຝ້າຍ, ໝາກເລຼັື່ນ                                     
ເຂ ັ້າຝ້າງ, ຖ ື່ວເຫ ືອງ, ຜຼັກຊະນິດຕ່າງໆ          
ຢາສູບ                                                   

18 
20 
21 
25 
29 
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 ອຸນຫະພູມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ຄືອຸນຫະພູມທີື່ພືດທ ື່ວໄປ ສາມາດຈະ
ເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ຄືຊວ່ງ 5-54oC ຊ່ວງດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ສາມາດຈ າແນກອອກເປຼັນຊ່ວງທີື່ເໝາະສ ມກຼັບພືດແຕ່ລະ
ຊະນິດແຕກຕ່າງກຼັນອອກໄປ ເຊິື່ງສາມາດຈ າແນກໄດ້ 3 ລະດຼັບ ຄື: 

 ອຸນຫະພູມຕ ື່າສຸດທີື່ພືດສາມາດດ າລ ງຊີວິດຢູ່ໄດ ້
 ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສ ມກຼັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ 
 ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີື່ພືດນຼັັ້ນສາມາດດ າລ ງຊີວິດຢູໄ່ດ້ 

 
3.7 ຄວາມຊຸມ່ຂອງອາກາດ ແລະ ດນິ 
 ປະລິມານນ ັ້າຝ ນທີື່ຊ ມໃນພືັ້ນດິນ ເອີັ້ນວ່າ: ຄວາມຊຸ່ນດິນ, ປະລິມານອາຍນ ັ້າໃນອາກາດ ເອີັ້ນວ່າ:
ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ ນ ັ້າທີື່ສະສ ມໃນແຫ ື່ງນ ັ້າ ໄດ້ແກ່: ທະເລ ຫ ື ທະເລສາບ ລວມທຼັງປະລິມານອາຍນ ັ້າທີື່
ຢູໃ່ນບຼັນຍາກາດ ຈະມີຄວາມສ າພຼັນກຼັນ ແລະ ມກີານປ່ຽນແປງໜູນວຽນກຼັນ 
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ບ ດທ ີ4 
ພດືຫ ຼັກທີື່ສ າຄຼັນ ແລະ ເຕຼັກນກິການຜະລດິພດືເຂດເນນີສງູ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດຫ ຼັກທີື່ສ າຄຼັນ ໃນ
ເຂດເນີນສູງ 
 

ເນືັ້ອໃນ 
 
4.1 ເຂ ັ້ານາ 
 ບຸກເບີກນາໃໝ່ ໃນສະພາບເນືັ້ອທີື່ໆມີຄວາມເໝາະສ ມ ການເຮຼັດນາໃໝ່ໃນເຂດເນີນສູງ ເຫຼັນວ່າມີ
ຜ ນຜະລິດສູງກວ່າການເຮຼັດໄຮ່ເກືອບສອງເທ ື່າຕ ວ ສ່ວນຕ ັ້ນທ ນທີື່ໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການບຸກເບີກໃຫ້ເປຼັນນາຂຼັັ້ນໄດ 
ສາມາດກຸ້ມທ ນຄືນໄດ້ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ເນືື່ອງຈາກວ່າ ການເຮຼັດນາ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຸ້ມຕ ນເອງທາງດ້ານ
ອາຫານຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້, ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈ ື່ງສາມາດນ າໃຊ້ເຂດດິນຄ້ອຍຊຼັນ ໃນຈຸດປະສ ງອືື່ນ ແລະ 
ສ າລຼັບການສ້າງລາຍຮຼັບຢ່າງອືື່ນ ເຊິື່ງເປຼັນການຫຼຸດເນືັ້ອທີື່ໄຮ່ໄປໃນຕ ວ 
 

 
 
ຮບູທ ີ15 ລະບ ບຟາມປະສ ມປະສານໃນເຂດເນີນສງູທີື່ສ ມບນູແບບ 
 
 ຖ້າທຽບໃສ່ໄຮ່, ນາຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ແມ່ນມີສະພາບແວດລ້ອມເໝາະສ ມສ າລຼັບການປູກເຂ ັ້າຫ າຍ
ກວ່າ. ໃນການສ າຫ ວດທີື່ໄດ້ເຮຼັດໃນປີ 2003, ຢູ່ໃນ 9 ບ້ານຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດ ມໄຊ, 
ຊາວກະສິກອນໄດ້ຢຼັັ້ງຍືນວ່າ ເມືື່ອທຽບກຼັບການປູກເຂ ັ້າໄຮ່ແບບເລືື່ອນລອຍແລ້ວ ການເຮຼັດນາແມ່ນໄດ້ຜ ນ
ຜະລິດສູງກວ່າ, ເປຼັນການຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ແຮງງານ, ຜ ນຜະລິດມີຄວາມໝຼັັ້ນຄ ງກວ່າ, ພ້ອມທຼັງສາມາດ
ປູກເຂ ັ້າໃນດິນຕອນດຽວກຼັນໄດ້ທຸກປີ (Troesch). ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ທ່ານ Roder ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການເຮຼັດ
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ນາຕ້ອງການແຮງງານ 122 ແຮງງານ/ປີ/ເຮຼັກຕາ ເມືື່ອທຽບກຼັບການເຮຼັດໄຮ່ ແມ່ນຕ້ອງການແຮງງານ 294 
ແຮງງານ/ເຮຼັກຕາ. 
 
4.2 ການປກູພດືໄຮ ່
 ເຜ ື່າລາວລຸ່ມຈະປູກເຂ ັ້າຫ ຼັງຈາກທີື່ມີຝ ນຕ ກມາດີແລ້ວ ໃນຊ່ວງຕ ັ້ນເດືອນມິຖຸນາ ກ່ອນໜ້າການປູກ
ເຂ ັ້າ ຫ ວໜ້າຄອບຄ ວຈະຂ້າໄກ ່ ເພືື່ອບູຊາຜີ ປ ກກະຕິຈະມີການຈຼັດກຸ່ມແລກປ່ຽນແຮງງານກຼັນປະມານ 15-
20 ຄ ນ. ໃນກຸ່ມໜ ື່ງຈະມີຄວາມອາດສາມາດ ສຼັກເຂ ັ້າໄຮ່ໄດ້ 1 ຕອນ/ມືັ້. ພວກຜູ້ຊາຍສ່ວນຫ າຍຈະສຼັກຫຼຸ້ງ, 
ສ່ວນຜູ້ຍິງຈະເປຼັນຜູ້ປ້ອນເຂ ັ້າໃສ່ຂຸມ ປະມານ 5-10 ເມຼັດ/ຂຸມ. ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ໃນການສຼັກເຂ ັ້າປະກອບມ:ີ 
ໄມ້ຫຼຸງ້, ຖ ງໃສ່ແນວພຼັນເຂ ັ້າ, ແນວພຼັນເຂ ັ້າ ແລະ ກະບຸງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຖ ງພາຍ 
 ເຜ ື່າຂະມຸ ຈະມີຫ າຍວິທີໃນການປູກເຂ ັ້າ ການສຼັກເຂ ັ້າ ແມ່ນຈະເລີື່ມຕ ັ້ນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ (ຖ້າ
ຝ ນຫາກມາປ ກກະຕ)ິ ຫ ື ຫ ຼັງຈາກສີັ້ນສຸດປີໃໝ່ລາວ ຈະມີການຄຼັດເລືອກເອ າມືັ້ ແລະ ສະພາບອາກາດທີື່ດີ ຫ  ື
ເປຼັນມືັ້ທີື່ດີໃນປີນຼັັ້ນ. ແນວພຼັນເຂ ັ້າຈະຖືກບຼັນຈຸໃສ່ຖ ງໃຫຍ່ ແລະ ຂ ນເອ າອອກມາຈາກສາງເກຼັບມ້ຽນເຂ ັ້າ 
ການປູກ ແລະ ສຼັກເຂ ັ້າ ຈະເຮຼັດໄດ້ມືັ້ລະຕອນໄຮ່ ຖ້າວ່າຝ ນຫາກຕ ກດີ ເຂ ັ້າຈະແຕກງອກພາຍໃນ 5 ວຼັນ 
ພາຍຫ ຼັງການປູກ ເຄືື່ອງມືທີື່ນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການສຼັກ ແລະ ປູກເຂ ັ້າແມ່ນຫຼຸ້ງ, ກະບຸງໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຖ ງພາຍ 
 ຊາວເຜ ື່າມ ັ້ງ ຈະກະກຽມດິນ ແລະ ເສຍຫຍ້າກ່ອນ ຈ ື່ງປູກເຂ ັ້າ, ເຊິື່ງເປຼັນລະບ ບການປູກອີກແບບ
ໜ ື່ງ ການສຼັກເຂ ັ້າຈະເລີື່ມຕ ັ້ນແຕ່ເດືອນພ ດສະພາ ຫ ື ຂ ັ້ນກຼັບສະພາບຝ ນທີື່ຕ ກລ ງມາ ເຄືື່ອງມືທີື່ນ າໃຊ້ໃນການ
ສຼັກເຂ ັ້າ ແມ່ນມີລຼັກສະນະຄ້າຍຄືກຼັນກຼັບເຜ ື່າຂະມຸ, ໂດຍທ ື່ວໄປແລ້ວ ການສຼັກເຂ ັ້າໄຮ່ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 
15 ວຼັນ ຈ ື່ງສ າເລຼັດທຼັງໝ ດທຸກໆຄອບຄ ວພາຍໃນບ້ານ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ11 ສະແດງລະດກູານປກູ ແລະ ອາຍກຸານເກຼັບກຽ່ວຂອງພດືໄຮບ່າງຊະນດິ 
 

ລ/ດ ຊືື່ພດື ລະດກູານປກູ ອາຍເຸກຼັບກຽ່ວ (ວຼັນ) 
1 ຖ ື່ວຂຽວ ຕ ັ້ນລະດູຝ ນ - ທ້າຍລະດູຝ ນ 60 - 70 
2 ຖ ື່ວເຫ ືອງພຼັນໜຼັກ ພ ດສະພາ - ມີນາ 120-130 
3 ຖ ື່ວເຫ ືອງພຼັນເບ າ ກ ລະກ ດ - ກຼັນຍາ 100 - 120 
4 ຖ ື່ວດິນພຼັນໜຼັກ ຕ ັ້ນ - ທ້າຍລະດູຝ ນ 100 - 120 
5 ຖ ື່ວດິນພຼັນເບ າ ຕ ັ້ນ - ທ້າຍລະດູຝ ນ 90 - 100 
6 ສາລີໄຮ່ ຕ ັ້ນລະດູຝ ນ - ທ້າຍລະດູໜາວ 90 - 100 
7 ເຂ ັ້າຝ້າງພຼັນໜຼັກ ພ ດສະພາ - ກຼັນຍາ 120 - 140 
8 ເຂ ັ້າຝ້າງພຼັນເບ າ ສິງຫາ - ຕຸລາ 100 - 120 
9 ອ້ອຍ ພະຈິກ-ກຼັນຍາ 10 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ 
10 ຢາສູບ ທ້າຍລະດູຝ ນ 120 
11 ມຼັນຕ ັ້ນ ມີນາ-ກ ລະກ ດ 10 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ 
12 ໝາກງາ ມີນາ-ຕ ັ້ນພ ດສະພາ 90-100 
13 ຝ້າຍ ທ້າຍສິງຫາ-ຕຸລາ 110 
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ຕາຕະລາງທ ີ12 ໄລຍະຫາ່ງປກູ ແລະ ອຼັດຕາປກູທີື່ເໝາະສ ມຂອງພືດໄຮບ່າງຊະນດິ 
 

ລ/ດ ຊືື່ພດື ໄລຍະປກູ, ຕ ັ້ນ/ແຖວ/Cm ຈ ານວນ 
ເມຼັດ/ຂມຸ 

ແນວພຼັນທີື່ໃຊ,້ 
Kg/ໄຣ ່

1 ຖ ື່ວຂຽວ 20x50 2 2.5-3 Kg/ໄລ່ 
2 ຖ ື່ວເຫ ືອງ 20-25x40-30 3-4 5 Kg/ໄລ່ 
3 ຖ ື່ວດິນ 20x30-50 2 25-30 Kg/ໄລ ່
4 ສາລີ 25x75 1 3-4 Kg/ໄລ່ 
5 ເຂ ັ້າຝ້າງ 25x75-100 2-3 2.2 ຕ ັ້ນ 
6 ອ້ອຍ 70x100 1 1.5 Kg/ໄລ່ 
7 ຢາສູບ 75x100 1 2.6 Kg/ໄລ່ 
8 ມຼັນຕ ັ້ນ 60x100 2-3  
9 ໝາກງາ 50x25 2 1.2-1.6 Kg/ໄລ່ 

 
4.3 ການປກູຜຼັກ 

4.3.1 ການວາງແຜນ 
 ກ່ອນການວາງແຜນຄືການເລືອກສະຖານທີື່ ທີື່ເໝາະສ ມ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: 

 ບ່ອນທີື່ມີແສງແດດຈຼັດ 
 ດິນມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນປານກາງ ເຖິງ ສູງ 
 ເປຼັນບ່ອນທີື່ຢູຫ່່າງໄກຕ ັ້ນໄມ້ໃຫ່ຍ 
 ຂະໜາດຂອງແປງຂ ັ້ນຢູກ່ຼັບຈຸດປະສ ງຂອງຜູປູ້ກ 
 ມີນ ັ້າຢ່າງພຽງພ  

4.3.2 ການກຽມດນິ 
 ວິທີການປະຕິບຼັດຄ້າຍຄືກຼັບການກຽມດິນເພືື່ອປູກພືດໄຮ່ 

4.3.3 ການຄຼັດເລອືກສ່ວນພຼັນທີື່ໃຊປ້ກູ 
 ໂດຍຄຼັດເລືອກສ່ວນພຼັນທີື່ມີຄວາມສ ມບູນ ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ 
ເປຼັນພຼັນທີື່ໄດ້ຮຼັບການນິຍ ມຈາກຕະຫ າດ 

4.3.4 ການປກູ 
 ໂດຍການຫວ່ານເມຼັດ, ການປູກເປຼັນແຖວ, ການຖອນແຍກຕ ັ້ນກ້າປູກ  ຫ ື ການຈຼັດລະ
ບ ບການປູກ (Cropping system) ຮ່ວມກຼັບພ ດຊະນິດອືື່ນໆ 
 

ຕາຕະລາງທ ີ13 ໄລຍະປກູທີື່ເໝາະສ ມ ແລະ ອາຍກຸານເກຼັບກຽ່ວຂອງພດືຜຼັກບາງຊະນດິ 
 

ຊະນດິຜຼັກ ໄລຍະປກູ, (ຊມ) ອາຍກຸານເກຼັບກຽ່ວ 
(ວຼັນ) 

ກະລ າປີດອກ 30-50x60-100 60-90 
ກະລ າປີ 45-75x60-100 80-90 
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ຜຼັກທຽມໃບ 5-15x30-90 80-120 
ຜຼັກທຽມຫ ວ 7.5-12x10-45 120-130 
ສາລີຫວານ 22.5 - 37.5x60-90 60-70 
ຜຼັກກາດນາ 45-60x60-90 45-55 
ຫ ວກາລ ດ 30-60x60-120 55-75 
ຜຼັກຕຼັື່ງໂອ ຫວ່ານເມຼັດໃຫ້ຄຸມທຼັງແປງ 30-35 
ໝາກບວບ 30-75x100 50-60 
ຜຼັກກາດກວາງຕຸ້ງ 20-25x20-30 45-55 

 

 
ຮບູທ ີ16 ການປກູພດືຜຼັກໃນເຂດເນນີສງູ 
 

4.4 ການປກູໄມໃ້ຫໝ້າກ 
4.4.1 ການວາງແຜນຜຼັງຂອງສວນ 

 ເປຼັນການກ ານ ດຮູບແບບອ ງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງສວນເຊຼັນຈະປູກໄມ້ຜ ນຊະນິດໃດ 
ບ່ອນໃດຂອງພືັ້ນທີື່ ຫ ນທາງພາຍໃນຄວນມ ີຫ ື ບ ື່ລະບ ບນ ັ້າ ເຮືອນເກຼັບວຼັດຖຸ ກ ານ ດແນວກຼັນລ ມ ເຊິື່ງທຼັງ
ໝ ດນີັ້ ຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່, ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທີື່ ແລະ ຊະນິດຂອງໄມໃ້ຫ້ໝາກທີື່ຈະປູກ
ປະກອບກຼັນ ໂດຍຕ້ອງຮູເ້ຖິງຂະໜາດເນືັ້ອທີື່ທີື່ແນ່ນອນ, ທິດທາງຂອງແສງ, ທິດທາງຂອງລ ມ, ຄວາມລາດ
ຊຼັນຂອງເນືັ້ອທີື່, ທິດທາງຂອງນ ັ້າ ເປຼັນຕ ັ້ນ 

4.4.2 ການກຽມເນືັ້ອທີື່  
 ມີ 2 ລຼັກສະນະຄື: ບ່ອນສູງ ແລະ ບ່ອນຕ ື່າ, ບ່ອນຕ ື່າ ມຼັກມບີຼັນຫານ ັ້າຖ້ວມໃນຊ່ວງຝ ນ 
ສ່ວນໃຫ່ຍເປຼັນສ່ວນການສ້າງສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເນືັ້ອທີື່ລຼັກສະນະເຊຼັື່ນນີັ້ ຈະຕ້ອງເຮຼັດແບບຍ ກຄຼັນຄູອ້ອມ
ຫ  ືຍ ກຮ່ອງ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການລະບາຍນ ັ້າ ປ້ອງກຼັນນ ັ້າຖ້ວມ ໂດຍຍ ກລະດຼັບພືັ້ນທີື່ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ຫ ຼັງຈາກທີື່ເຮຼັດ
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ແລ້ວເນືັ້ອທີື່ໃນກາງສວນ ຈະຕ້ອງຂຸດຮ່ອງຕາມແນວຄວາມຍາວຂອງເນືັ້ອທີື່  ຂະໜາດແປງປູກໂດຍທ ື່ວໄປ
ປະມານ 6 - 8 ແມຼັດ ຮ່ອງນ ັ້າລະຫວ່າງແປງປູກ ຄວນກວ້າງປະມານ 1 - 2 ແມຼັດ, ເລິກປະມານ 0.6 - 1 
ແມຼັດ.  ການກຽມເນືັ້ອທີື່ດອນ  ທີື່ບ ື່ມບີຼັນຫາຂອງນ ັ້າຂຼັງ, ນ ັ້າຖ້ວມ ການກຽມເລີື່ມຈາກການຂຸດຕ ໄມອ້ອກ 
ຖ້າເນືັ້ອທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ທ າການຈຼັດແບ່ງເປຼັນໜານຍ່ອຍເສຍກ່ອນ ຂະໜາດຂອງໜານຍ່ອຍ ຂ ັ້ນກຼັບລຼັກ
ສະນະຂອງເນືັ້ອທີື່, ສະພາບພູມອາກາດຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງລ ມ. ຖ້າມຄີວາມລາດຊຼັນ ແລະ ລ ມພຼັດຮ້າຍ
ແຮງ ຂະໜາດຂອງແປງຍ່ອຍຄວນມີຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 5 - 10 ໄລ່, ຖ້າລ ມບ ື່ຮ້າຍແຮງຂະໜາດໜານ
ຍ່ອຍປະມານ 25 - 50 ໄຮ່ ແລະ ແຕ່ລະແປງຍ່ອຍຄວນມດີ້ານຕິດຫ ນທາງຢ່າງນ້ອຍ 1 ດ້ານ  ລະຫວ່າງ
ການເຮຼັດແປງຍ່ອຍ ຄວນມີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດການກ່ຽວກຼັບລະບ ບນ ັ້າແກຕ່ ັ້ນໄມ້ໄວດ້້ວຍ 
 

ຕາຕະລາງທີ 14 ໄລຍະປກູ ແລະ ລະດກູານປກູໄມໃ້ຫ້ໝາກ 
 

ຊະນດິໄມໃ້ຫ້ໝາກ ໄລຍະປກູ (ແມຼັດ) ຈ ານວນຕ ັ້ນ/ໄຣ ່
ໝາກນຼັດ 0.3x0.6 8.000 
ໝາກມ່ວງ 4x4./6x6./8x8 20-45 
ໝາກຖ ື່ວລຽນ 8x8./10x10 16-25 
ໝາກຂາມຫວານ 6x6./8x8./8x10 20-45 
ໝາກພຸກ 6x6 45 
ໝາກນາວ 4x4./6x6 45-100 
ໝາກລອງກອງ 8x8 25 
ໝາກລີັ້ນຈີື່ 8x8./10x10./12x12 16-25 
ໝາກລ າໄຍ 10x10 12-25 
ໝາກມຼັງຄຸດ 3x3./4x4 16 
ໝາກພິລາ 2x3./3x3 100-150 
ໝາກອາງ່ນ  170-250 

 
4.4.3 ການກຽມຂມຸປກູ 

 ການກຽມຂຸມປູກໃນບ່ອນລຸ່ມ ຄວນຍ ກໃຫ້ສູງກວ່າລະດຼັບພືັ້ນຂອງແປງປູກປະມານ 
30 Cm ແລະ ກວ້າງ ປະມານ 0.5 -1 m  ການກຽມຂຸມ ໂດຍເຂຍ່ດິນ ຫ ື ຂຸດດິນບ່ອນຈຸດທີື່ຈະປູກຂ ັ້ນ
ມາແລ້ວປະສ ມກຼັບຝຸ່ນໝຼັກ ໃນອຼັດຕາ 1:1 ບາງຄຼັັ້ງອາດຍຼັງບ ື່ໃສຝຸ່່ນຄອກ ຫ  ືຝຸ່ນໝຼັກທຼັນທີກ ໄດ້ ແຕຈ່ະມາ
ໃສພ່າຍຫ ຼັງການປູກຕ ັ້ນໄມແ້ລ້ວກ ໄດ້ ການກຽມຂຸມໃນທີື່ດອນຖ້າດິນມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ ຂຸດຂຸມໃຫ້ມຂີະ
ໜາດຄວາມກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ເລິກດ້ານລະ 30 - 50 Cm 

4.4.4 ການກຽມກິື່ງພຼັນ  
 ກິື່ງພຼັນຄວນມີລຼັກສະນະແຂງແຮງ, ກ ງຕາມພຼັນ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ການຊືັ້ກິື່ງຄວນຊືັ້ມາຈາກຜູທີ້ື່ເຊືື່ອຖືໄດ້  ການຂ ນສ ື່ງກິື່ງພຼັນຄວນຈະເຮຼັດໃນຕອນແລງ ຫ ື ກາງຄືນ ອາກາດບ ື່
ຮ້ອນ  ລ ດບຼັນທຸກກິື່ງພຼັນຕ້ອງປ ກຄຸມ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນລ ມໄດ້ຢ່າງມິດຊິດ ແລະ ຄວນຈະກຽມກິື່ງພຼັນເພືື່ອໄວປ້ະ
ມານ 5-10 ຂອງຈ ານວນທີື່ຕ້ອງການປູກ 
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4.4.5 ວທິີການປກູ 
 ເມືື່ອກຽມທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວ ກ ສາມາດເລີື່ມຕ ັ້ນການປູກໄດ້ ໂດຍນ າກິື່ງພຼັນດີວາງໄວ້
ຕາມຂຸມທີື່ຈະປູກ ນ າກິື່ງພຼັນດີວາງໃນຂຸມບ ລິເວນທີື່ໄດ້ແຍກດິນເອ າໄວ້ ໂດຍໃຫ້ລະດຼັບກ ກຕ ັ້ນສະເໝີກຼັບລະ
ດຼັບທີື່ປາກຂຸມ 
 ທ າລາຍພາຊະນະທີື່ບຼັນຈຸກິື່ງພຼັນອອກ  ຖ້າເປຼັນກະຖາງໃຫ້ທຼັບອອກ  ຖ້າເປຼັນປລາສະ
ຕິກໃຫ້ໃຊ້ມີດ ຫ ື ມືຈີກຖ ງອອກ ແຕ່ຖ້າເປຼັນພາຊະນະປະເພດກະຕ່າ  ຫ ື ເຂ້ງບ ື່ຕ້ອງເອ າອອກໃຫ້ປູກໄດເ້ລີຍ
ຖ້າເປຼັນກິື່ງທາບ ຫ ື ກິື່ງຕິດຕາ ເວລາປູກຄວນໃຫ້ຮອຍແຜຢູເ່ໜືອລະດຼັບໜ້າດິນບ ລິເວນປາກຂຸມເລຼັກນ້ອຍ
ເຂ່ຍດິນຮອບໆປາກຂຸມໃຫ້ສະເໝີກຼັນ ພ້ອມທຼັງກ ດດິນບ ລິເວນຮອບໆໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ບ ື່ໃຫ້ແໜ້ນເກີນໄປ 
ເມືື່ອປູກສ າເລຼັດແລ້ວ ໃຫ້ຫ ດນ ັ້າທຼັນທີ ເພືື່ອໃຫ້ດິນຕິດກຼັບຮາກ ແລະ ຮາກສາມາດດູດນ ັ້າຂ ັ້ນໄປລ້ຽງຕ ັ້ນໄດ້
ໄວທີື່ສຸດ 
 

4.5 ເຕຼັກນກິການຜະລດິພືດໃນເຂດເນນີສງູ 
 ວິທີການແບບພືັ້ນເມືອງ: ແມ່ນວິທີການນ າໃຊ້ດິນແບບປະສ ມປະສານ ທີື່ພ ວພຼັນກຼັບເນືັ້ອທີື່ປູກຕ ັ້ນ
ໄມ້ ຫ  ື ໄມຢື້ນຕ ັ້ນ ປ ນກຼັບເນືັ້ອທີື່ປູກພືດຊະນິດອ ື່ນໆ ບຼັນດາວິທີການດຼັື່ງກ່າວນີັ້ລວມມີ: ການປູກແບບເປຼັນ
ແຖວ, ການປູກແບບສະຫ ຼັບກຼັບສວນຄ ວ, ການປູກແບບເປຼັນແຖບ, ລະບ ບປ່າໄມ້ - ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການ
ປຼັບປຸງປ່າເລ ື່າ 
 ສວນຄ ວ: ສ່ວນຫ າຍມຼັກຈະມີຂະໜາດ 0.25 - 1 ເຮຼັກຕາ ມີການປູກປະເພດໝາກຫຸ່ງ, ໝາກ
ກ້ວຍ, ໝາກນາວ, ໝາກມີັ້ ແລະ ພວກຜຼັກປະເພດຕ່າງໆ ພ້ອມທຼັງຈ ານວນພວກໝາກເຂືອ, ໝາກເພຼັດ, ຜຼັກ
ກະລ າປ,ີ ໝາກຖ ື່ວ ແລະ ໝາກນຼັດ ບາງບ້ານເຜ ື່າມ ັ້ງ ແລະ ເຜ ື່າຂະມຸຢູໃ່ນເຂດພູສູງ ປະຊາຊ ນໄດ້ປູກພືດຫ າຍ
ກວ່າ 50 ຊະນິດຮ່ວມກຼັນໃນເນືັ້ອທີື່ດຽວກຼັນ ພືດເຫ  ື່ານີັ້ໄດປູ້ກປ ນກຼັນ ຫ ື ໝູນວຽນກຼັນໃນເນືັ້ອທີື່ແຫ່ງນຼັັ້ນ. 
ສວນຄ ວດຼັື່ງກ່າວ ມີຮ ັ້ວຊີວະພາບອ້ອມທີື່ປູກດ້ວຍຕ ັ້ນໄມທີ້ື່ອາຍຍຸາວຫ າຍຊະນິດ. ນອກຈາກນີັ້ ຍຼັງໄດ້ປູກພືດ
ສະໝຸນໄພໃສ່ອີກດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເນືັ້ອທີື່ສວນເກ ື່າ ສວນຄ ວທຼັງໝ ດທີື່ໄດສ້ຼັງເກດເຫຼັນມີທີື່ຕຼັັ້ງຢູ່ໃນ
ທຸກໆສະພາບເງືື່ອນໄຂສິື່ງແວດລ້ອມ ເລີື່ມຈາກຈອມພູລ ງໄປເຖິງແຄມນ ັ້າ ແຕ່ບ່ອນທີື່ເໝາະສ ມທີື່ສຸດແມ່ນ
ໃນເຂດດິນພຽງໃກກ້ຼັບບ້ານ 
 ການປູກພືດແບບປະສ ມປະສານ: ລະບ ບການປູກພືດແບບໝູນວຽນ ແລະ ການປູກປະສ ມ
ປະສານແບບຖາວອນ ມີການໃກ້ຄຽງກຼັບການເຮຼັດສວນຄ ວຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ ສ່ວນຫ າຍຈະມຂີະໜາດ
ປະມານ 1 ເຮຼັກຕາ. ເປ ັ້າໝາຍຫ ຼັກຂອງສວນແບບນີັ້ ແມ່ນເລຼັື່ງໃສກ່ານປູກພືດໃຫ້ເມຼັດ ເຊຼັື່ນ: ເຂ ັ້າ, ໝາກ
ເດືອຍ ຫ ື ສາລີ 
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ບ ດທ ີ5 
ແກນ່ ແລະ ແນວພຼັນພດືເຂດເນນີສງູ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ: 
 ຄ ານິຍາມຂອງແກ່ນພຼັນ ຫ ື ເມຼັດພຼັນພືດ 
 ແນວພຼັນພືດທີື່ນິຍ ມນ າມາປູກໃນພືັ້ນທີື່ເຂດເນີນສູງ 
 
ເນືັ້ອໃນ 
 
5.1 ຄ ານຍິາມຂອງແກນ່ພຼັນ 
 ໝາຍເຖິງ: ເປຼັນເມຼັດ ຫ ື ສ່ວນໃດສ່ວນໜ ື່ງຂອງພືດທີື່ໃຊ້ສະເພາະປູກ ຫ ື ໃຊ້ເຮຼັດແນວ ເຊຼັື່ນ: ຕ ັ້ນ 
ຕ , ໜ ື່, ເຫງ ັ້າ, ກິື່ງ, ງ່າ, ແໜງ, ຕາ, ຮາກ, ຫ ວ, ດອກ, ໝາກ ຫ ື ແກ່ນ 
 
5.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເມຼັດພຼັນ 
 ເມຼັດພຼັນພືດເປຼັນສ່ວນສ າຄຼັນອີກສ່ວນໜ ື່ງຂອງພືດ ທີື່ເຮຼັດໃຫ້ມີຕ ັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ໃນອາ
ດີດຕຼັັ້ງແຕ່ຍຸກດ ກດ າບຼັນ ຄ ນເຮ າບ ື່ທຼັນຮູ້ຈຼັກວິທີການປູກພືດ, ເຊິື່ງພືດສາມາດຄ ງຕ ວຢູ່ໃນປ່າໄດ້ ໂດຍພືດຈະ
ສ້າງສ່ວນຂອງເມຼັດ ເຊິື່ງເມືື່ອຕ ກລ ງສູ່ພືັ້ນດິນກ ື່ຈະສາມາດແຕກງອກເປຼັນຕ ັ້ນໃໝ່ຂ ັ້ນມາໄດ້, ຕ ື່ມາເມືື່ອຄ ນເຮ າ
ມີການພຼັດທະນາຫ າຍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງຮູ້ຈຼັກນ າເມຼັດພືດມາກ້າ ແລະ ປູກເພືື່ອແຜ່ພຼັນ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ເມຼັດພືດຈ ື່ງມີຄວາມ
ສ າຄຼັນຕ ື່ການດ າລ ງຊີວິດຂອງຄ ນເຮ າຫ າຍຂ ັ້ນ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເມຼັດພືດ ສາມາດແຍກໄດ້ 3 ປະການໃຫຍ່
ຄື:  

1) ເມຼັດພຼັນເປຼັນແຫ ື່ງກ າມະພຼັນ 
2) ເມຼັດພຼັນເປຼັນໜ່ວຍຂະຫຍາຍພຼັນ 
3) ເມຼັດພຼັນມີບ ດບາດໃນການກະຈາຍພຼັນ 

 
5.3 ຄ ານຍິາມຂອງແນວພຼັນ 
 ແນວພຼັນພືດ ຫ ື ພຼັນພືດ ເປຼັນຄ າເອີັ້ນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງພືດ ພາຍໃນພືດຊະນິດດຽວກຼັນ ພືດກຸ່ມນີັ້ມີ
ລຼັກສະນະຄືກຼັນ ເນືື່ອງຈາກມີກ າມະພຼັນຄືກຼັນ, ມຼັນໃຫ້ເຊືັ້ອສາຍຄືກຼັນໝ ດ ແລະ ຄືກຼັນກຼັບຕ ວທີື່ໃຫ້ກ າເນີດ 
 
5.4 ແນວພຼັນເຂ ັ້າປຼັບປງຸ 

5.4.1 ເຂ ັ້ານາ 
 ແນວພຼັນປຼັບປຸງຂອງລາວທີື່ປ່ອຍອອກມີຄື: ທ່າດອກຄ າ (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); ນ ັ້າຕານ (NTN 1). 
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າທີື່ແນະນ າໃຊ້ ແນວພຼັນເຂ ັ້າໜຽວ: ກຂ 6 (RD 6), ກຂ 8 (RD 8) , 
ກຂ 10 (RD 10), ຫາງຍີື່ 71, IR 253 – 100 
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 ສາຍພຼັນເຂ ັ້າໜຽວດີເດຼັື່ນ ທີື່ຄາດຫວຼັງຈະອອກສູ່ຊາວນາໃນອະນາຄ ດມີ: ທ່າດອກຄ າ 9 
(TDK 9), (TDK 10), ນ ັ້າທາ 1 (NTH 1) 
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າຈ້າວ ມີ: ຂາວດອກມະລິ 105 (KDML 105), ກຂ 23 (RD 23), 
IR 66, ນາມສະກີ 19 (NSG 19), CR 203 
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າພືັ້ນເມືອງທີື່ນິຍ ມກຼັນ ແລະ ແນະນ າໃຊ້: ນາງນວນ, ໝາກຍ ມ, ເມືອງງາ, 
ລາຍແກ້ວ, ຂີັ້ຕ ມແດງ, ດ ແດງ, ຂີັ້ຕ ມໃຫຍ່, ອີື່ຂາວ, ເຂ ັ້າຈ້າວເປືອກແດງ, ເຂ ັ້າຈ້າວຄວາຍ, ເຂ ັ້າໄກ່ນ້ອຍ, 
ເຂ ັ້າດ ຍວນ, ເຂ ັ້າເໝືອຍ 
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າຫອມພືັ້ນເມືອງລາວ: ຫອມນາງນວນ, ຫອມຜູ້ໄທ, ຫອມທ ື່ງ, ຫອມແດງ 
ຫອມພະມ້າ, ຫອມດ , SPT84276 - PAN - 33 

5.4.2 ເຂ ັ້າໄຮ ່
 ແນວພຼັນເຂ ັ້າທີື່ແນະນ າໃຊ້ໃນເຂດພູດອຍ: ເຂ ັ້າປາຊີວ, ເຂ ັ້າໝາກຫີນສູງ, ເຂ ັ້ານ ກ, ເຂ ັ້າ
ໜອນ, ເຂ ັ້າລະບູນ, ເຂ ັ້າຈ້າວດ , ເຂ ັ້າຈ້າວມຼັດ, ເຂ ັ້າຈ້າວພຼັນປຼັບປຸງ (IR 60080 46 A) 
 
5.5 ແນວພຼັນພືັ້ນເມອືງ Local varieties 
 ໝາຍເຖິງແນວພຼັນທີື່ມີມາຕຼັັ້ງແຕ່ເດີມຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນນຼັັ້ນ ເຊິື່ງສາມາດຮຼັກສາຄຸນລຼັກສະນະພິເສດສະ 
ເພາະຕ ວ ແລະ ສືບພຼັນໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄ ງຕ ວ; ຄືການນ າເອ າພືດສາຍພຼັນດຽວກຼັນມາປະສ ມກຼັນເອງ ເພືື່ອຮຼັກສາ
ແນວພຼັນໃຫ້ຄ ງທີື່ເຊຼັື່ນ: ເຮຼັດໃຫ້ແນວພຼັນພືດເປຼັນແນວພຼັນບ ລິສຸດ 
 

5.6 ແນວພຼັນລກູປະສ ມ Hybrid Seeds 
 ປະກອບມີລູກປະສ ມດ່ຽວ (Single cross), ລູກປະສ ມຄູ ່ (Double cross), ລູກປະສ ມ
ສາມທາງ (Multiple cross) 
 ແນວພຼັນລູກປະສ ມໝາຍເຖິງການປະສ ມພຼັນພືດຕ່າງຊະນິດ ຫ ື ຕ່າງພຼັນກຼັນ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ພືດ
ຊະນິດໃໝ່ ຫ ື ພຼັນໃໝ່ໆທີື່ດີກວ່າເດີມ ເຊຼັື່ນ: ຜ ນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ 
ແມງໄມ້, ອາຍຸການເກຼັບກ່ຽວ, ຊ ງຕ ັ້ນ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 4 ແບບຄ:ື 

1) ການປະສ ມໃນລະຫວ່າງສາຍພຼັນ 
2) ການປະສ ມຂ້າມສາຍພຼັນ 
3) ການປະສ ມພຼັນຂ້າມຕະກຸນ 
4) ການປະສ ມເຮຼັດໃຫ້ເກີດການກາຍພຼັນ 

 
5.7 ການຜະລດິເມຼັດພຼັນພດື Seed production 
 ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພຼັນພືດທີື່ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງຂ ັ້ນມາໃໝ່ ໃຫ້ມີປະລິມານຫ າຍ ພ ທີື່ຈະຈ າ
ໜ່າຍແຈກຍາຍໄປສູປ່ະຊາຊ ນຜູເ້ຮຼັດການຜະລິດເມຼັດພຼັນທີື່ດີ ແລະ ມີປະລິມານມາດຕະຖານດີ ຈະຕ້ອງໄດ້
ມາຈາກແປງຂະຫຍາຍພຼັນທີື່ປະຕິບຼັດຖືກຕ້ອງຕາມຫ ຼັກວິທີການ ບ ື່ດຼັື່ງນຼັັ້ນແລ້ວ ຄຸນນະພາບຂອງແກ່ນເມຼັດ
ພຼັນ ຫ  ືລຼັກສະນະປະຈ າພຼັນຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມທາງທີື່ບ ື່ດີ 
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ບ ດທ ີ6 
ການປອ້ງກຼັນພດືໃນເຂດເນນີສງູ 

 

ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການປ້ອງກຼັນພືດໃນເຂດເນີນສູງ 
 
ເນືັ້ອໃນ 
 
6.1 ບຼັນດາແມງໄມ ້ແລະ ພະຍາດຫ ຼັກທີື່ສ າຄຼັນໃນເຂດເນນີສງູ 
 ຕ ັ້ນພືດສ ມບູນແຂງແຮງ ແລະ ມີແມງໄມ້ເປຼັນປະໂຫຍດ 

 
 
ຮບູທ ີ17 ຕ ັ້ນພດືທີື່ເປຼັນພະຍາດ ແລະ ສຼັດຕພູດື (ຫຍາ້, ໜູ, ແມງໄມສ້ຼັດຕພູດື) 
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ຮບູທ ີ18 ການເສຍຫາຍຂອງພືດຍອ້ນເປຼັນພະຍາດ ແລະ ສຼັດຕພູດືທ າລາຍ 
 

6.2 ການປອ້ງກຼັນພດືແບບທ າມະດາທ ື່ວໄປ (Conventional) 
 ການປ້ອງກຼັນດີກວ່າການປິື່ນປ ວ ບ ື່ຕ່າງຫຍຼັງກຼັບຮ່າງກາຍທີື່ແຂງແຮງ, ລະບ ບນິເວດທີື່ສ ມບູນ ກ 
ສາມາດປ້ອງກຼັນຕ ນເອງໄດ້ເຊຼັື່ນກຼັນ ຢາປາບສຼັດຕູພືດເປຼັນສິື່ງທ າລາຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບ ບນິເວດ, ເພາະ 
ວ່າ ນອກຈາກມຼັນຈະຂ້າສຼັດຕູພືດແລ້ວ, ມຼັນຍຼັງຂ້າແມງໄມ້ທີື່ເປຼັນປະໂຫຍດອີກດ້ວຍ. ລະບ ບນິເວດທີື່
ອ່ອນແອ ມຼັກຈະນ າໄປສູ່ການເກີດມີສຼັດຕູເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້ຢາປາບສຼັດຕູພືດເພີື່ມຂ ັ້ນ ອຼັນບ ື່ຕ່າງ
ຫຍຼັງກຼັນກຼັບການຕິດຢາເສບຕິດ ເຊິື່ງຕ້ອງການຢາແຮງຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນເທ ື່າເດີມ 
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ຮບູທ ີ19 ຜ ນກະທ ບຕາ່ງໆທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກຼັບການປກູພດື 
 

6.3 ການປອ້ງກຼັນພດືແບບປະສ ມປະສານ 
 ຜ່ານມາຫ າຍປີ, ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສ ມປະສານ ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກຼັນຫ າຍຢ່າງ ຄ ນ
ຈ ານວນຫ າຍເຂ ັ້າໃຈແບບຜິດໆວ່າ ການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສ ມປະສານ ແມ່ນວິທີການປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ເທ ື່າ
ນຼັັ້ນ ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ມຼັນເປຼັນສິື່ງສ າຄຼັນຈະຕ້ອງເຂ ັ້າໃຈວ່າ: 
 

ຕາຕະລາງທີ 15 ລຼັກສະນະຂອງແມງທີື່ເປຼັນສຼັດຕພູດື ແລະ ບ ື່ແມນ່ສຼັດຕພູດື 
 

ກ) ແມງໄມ້ສ່ວນຫ າຍບ ື່ແມ່ນສຼັດຕູພືດ ຂ)  ສຼັດຕູພືດແມ່ນທຸກໆຢ່າງທີື່ລ ບກວນການ
ຈະເລີນພຼັນ 

ແມງໄມ້ຫ າຍຊະນິດຊ່ວຍປະສ ມພຼັນພືດ, 
ເຮຼັດໃຫ້ດິນຍ ງ, ເປຼັນອາຫານປາ ແລະ ກ ບ, 
ທ າລາຍແມງໄມ້ຊະນິດອືື່ນທີື່ເປຼັນສຼັດຕູພືດ ແລະ
ສາມາດນ າມາໃຊ້ເພືື່ອຜ ນປະໂຫຍດອືື່ນໆໄດ້ 

ສຼັດຕູພືດສາມາດໝາຍເຖິງພະຍາດ, ຫຍ້າ, ໝູ ແລະ
ອືື່ນໆ ຕະຫ ອດເຖິງແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆທີື່ທ າລາຍ
ພືດ 
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ຮບູທ ີ20 ຫ ຼັກການນ າໃຊກ້ານປອ້ງກຼັນພດືແບບປະສ ມປະສານ 
 

6.4 ການປອ້ງກຼັນພດືແບບປະສ ມປະສານ ແລະ ການກະສກິ າໃນເຂດພດູອຍ 
 ກິດຈະກ າການປ້ອງກຼັນພືດແບບປະສ ມປະສານ ທີື່ໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຢູ ່ສປປ ລາວ, ມາຮອດປະຈຸ
ບຼັນນີັ້ ໄດ້ເລຼັື່ງໃສ່ລະບ ບການປູກຝຼັງໃນເຂດທ ື່ງພຽງເປຼັນຫ ຼັກ. ສ າລຼັບຈຸດສຸມຂອງການປ້ອງກຼັນພືດແບບ
ປະສ ມປະສານ ກ່ຽວກຼັບຜຼັກໃນເລຼັື່ງໃສ່ເຂດຊານເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເປຼັນບ່ອນທີື່ມີຕະຫ າດພືດຜຼັກຂະໜາດ
ໃຫຍ ່ເວ ັ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜືື່ງວ່າມາເຖິງປະຈຸບຼັນ ຍຼັງບ ື່ທຼັນໄດ້ອອກແຮງພຼັດທະນາ ແລະ ສ ື່ງເສີມວິທີການປ້ອງກຼັນ
ພືດແບບປະສ ມ ສ າລຼັບການກະສິກ າໃນເຂດພູດອຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ກ່າວ
ມານີັ້ ອາດຈະມີປະໂຫຍດສູງກ ຕາມ, ແຕ່ມຼັນພຼັດບ ື່ນອນຢູໃ່ນກອບຂອງຫ ວເລືື່ອງນີັ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ດີ, ຄວາມ
ເຂ ັ້າໃຈວ່າບຼັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ກ ຍຼັງເຮຼັດນາ ແລະ ພືດຜຼັກເຊຼັື່ນກຼັນ ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ບ ດຮຽນຕ່າງຈາກເຂດ
ທ ື່ງພຽງກ ອາດສາມາດນ າໃຊ້ໃນເຂດພູດອຍໄດ້ 
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ບ ດທ ີ7 
ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາພດືໃນເຂດເນນີສງູ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບ: 

 ເຕຼັກນິກການເກຼັບກ່ຽວພືດທີື່ປກູໃນເຂດເນີນສູງ 
 ເຕຼັກນິກການເກຼັບຮຼັກສາຜ ນຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ 

 

ເນືັ້ອໃນ 
 
7.1 ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາເຂ ັ້າ 

7.1.1 ການເກຼັບກຽ່ວ 
 ເມືື່ອສຼັງເກດເຫຼັນວ່າ ຮວງເຂ ັ້າສຸກເຫ ືອງຈ ນໝ ດຄືເຫ ືອງທາງກ ກຮວງ (ຄ ຮວງ) 5 - 6 
ເມຼັດທີື່ຍຼັງມີສີຂຽວປ ນເຫ ືອງຢູ,່ ສ່ວນຢູ່ທາງກ ກຮວງຫາປາຍຮວງໃຫ້ມສີີເຫ ືອງ, ວິທີການທ ດສອບແມ່ນໃຫ້
ເກຼັບເອ າເມຼັດເຂ ັ້າທີື່ຢູ່ຄ ຮວງທີື່ມີສີຂຽວປ ນເຫ ືອງ ມາແກະເປືອກອອກ ແລ້ວນ າເອ າເຂ ັ້າສານມາກຼັດເບິື່ງ ຖ້າ
ເມຼັດເຂ ັ້າສານຂາດເປຼັນ 2 ທ່ອນ ກ ື່ສະແດງວ່າສາມາດເກຼັບກ່ຽວໄດ້ ແຕ່ຖ້າກຼັດເມຼັດເຂ ັ້າສານຍຼັງມີນ ັ້ານ ມຢູ່
ແມ່ນໃຫ້ລ ຖ້າຈ ນກວ່າເມຼັດເຂ ັ້າສານສາມາດຫຼັກອອກເປຼັນ 2 ທ່ອນເວລາໃຊແ້ຂ້ວກຼັດຈ ື່ງທ າການເກຼັບກ່ຽວໄດ້
ຫ ຈືະເກຼັບກ່ຽວໄດພ້າຍຫ ຼັງທີື່ດອກເຂ ັ້າບານປະມານ 30 ມືັ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮຼັດນາໃນເນືັ້ອທີື່ຫ າຍໆ
ການເກຼັບກ່ຽວໃຫ້ສ າເລຼັດນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫ າຍ ທຼັງນີັ້ກ ື່ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເຂ ັ້າແກເ່ກີນໄປ ຈະເຮຼັດໃຫ້ຜ ນຜະລິດ
ເສຍຫາຍໄດ້. ໃນກ ລະນີນາຍຼັງມີນ ັ້າຂຼັງຢູນ່ຼັັ້ນ ໃຫ້ລະບາຍນ ັ້າອອກຈາກໄຮ່ນາກ່ອນການເກຼັບກ່ຽວ ປະມານ 
10 ມືັ້ ເພືື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການເກຼັບກ່ຽວ 

7.1.2 ການເກຼັບຮຼັກສາ 
 ຫ ຼັງຈາກຟາດສ າເລຼັດແລ້ວກ່ອນຈະເກຼັບເຂ ັ້າໄວ້ໃນສາງ ຄວນຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີເສຍກ່ອນ 
ເພືື່ອໃຫ້ເມຼັດເຂ ັ້າມີຄຸນນະພາບດີເກຼັບຮຼັກສາໄມໄ້ດ້ດ ນນານ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມຼັດເຂ ັ້າທີື່ເໝາະສ ມແກກ່ານເກຼັບ
ໄວ້ນຼັັ້ນບ ື່ຄວນເກີນ 14 (ຄວາມຊຸ່ມມາດຕະຖານແມ່ນ 13-14) ທຼັງນີັ້ ກ ື່ເພືື່ອເມຼັດເຂ ັ້າສານທີື່ໄດ້ຈາກ
ການສີນຼັັ້ນເຫ ືັ້ອມດີ, ມີເປີເຊຼັນຫຼັກໜ້ອຍ. ເມຼັດທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຕ ື່າເກີນໄປ ອຼັນເນືື່ອງມາຈາກການຕາກແດດ
ຫ າຍເກີນໄປ ເມືື່ອນ າໄປສີຈະໄດເ້ມຼັດເຂ ັ້າສານແຕກຫຼັກຫ າຍ. ການເກຼັບຮຼັກສາ<14 ສ າລຼັບການເກຼັບ
ຮຼັກສາເມຼັດ; <13 ສ າລຼັບການເກຼັບຮຼັກສາແນວພຼັນ< 9 ສ າລຼັບການເກຼັບຮຼັກສາໄວຍ້າວນານ. 
 
7.2 ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາສາລ ີ
 ເມືື່ອສາລີມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ ຝຼັກກ ື່ຈະເຕືື່ອຍລ ງ (ອາຍຸປະມານ 120 ວຼັນ) ຕ້ອງໄດ້ເກຼັບ ແລະ ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງ ປ ກກະຕເິຮ າເກຼັບສາລີໃນລະດູຝ ນເປີເຊຼັນຄວາມຊຸ່ມກ ື່ຈະຕ ກຢູໃ່ນ 25% ເພືື່ອຢາກໃຫ້ສາລີມຄີຸນ
ນະພາບ ແລະ ຮຼັກສາແນວໄດ້ ຕ້ອງຕາກໃນແດດ ຫ ື ຮ ື່ມໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງດີ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຢູໃ່ນລະຫວ່າງ 14-
15 ຈ ື່ງເໝາະສ ມໃນການແກະເມຼັດ ຫ ື ເອ າເປຼັນແນວໄວກ້ຼັບຝຼັກເລີຍ ແບບພືັ້ນເມືອງຢ້າງຄວຼັນໄຟກ ື່ໄດ ້
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7.3 ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາໝາກເດອືຍ 
7.3.1 ວິທກີານເກຼັບກຽ່ວ 

 ວິທີການເກຼັບກ່ຽວ ອາດຈະໃຊແ້ຮງງານຂອງຄ ນ ຫ  ືສຼັກກ ື່ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສ ມ
ຂອງສະພາບຜູປູ້ກ ແລະ ລຼັກສະນະຂອງພືັ້ນທີື່ໄຮ່ 

7.3.2 ການປະຕບິຼັດຫ ຼັງການເກຼັບກຽ່ວ 
 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມຢູໃ່ນເມຼັດຄື: ການຕາກແດດເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລ ງ. ວິທີ
ທ າມະຊາດຄ:ື ເປຼັນວິທີທີື່ປະຕິບຼັດກຼັນມາດ ນນານ ແລະ ກ ື່ນິຍ ມກຼັນ ໂດຍການນ າເອ າເມຼັດວາງລ ງໄວ້ໃນພືັ້ນ
ດິນທີື່ມວີຼັດຖຸຮອງເຊຼັື່ນ: ກະດ ັ້ງ, ຜ້າ, ແຜຢາງ ຫ ື ເປ ຕ່າງໆ 
 ການອະນາໄມເມຼັດໃຫ້ສະອາດ: ເມຼັດທີື່ຜ່ານການຕາກ ຫ ື ອ ບແລ້ວ ແຕ່ຍຼັງມສີິື່ງເຈືອປ ນ
ຫ າຍຢ່າງ ສະນຼັັ້ນ ຈະຕ້ອງຜ່ານສະພາບການປຼັບປູງສະພາບເມຼັດ ເພືື່ອໃຫ້ເມຼັດນຼັັ້ນເປຼັນເມຼັດບ ລິສຸດ ຫ  ື ມີ
ສະພາບດີຢູໃ່ນມາດຕະຖານທີື່ຈະຊືັ້ຂາຍໄດ້ 
 ການປ້ອງກຼັນເມຼັດ ຄືການໃສສ່ານເຄມີປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ ຫ  ືຊີດຢາປ້ອງກຼັນເມຼັດ ກ່ອນທີື່
ເກຼັບຮຼັກສາໄວ,້ ວິທີນີັ້ເປຼັນວິທີການທີື່ໄດ້ຜ ນທີື່ສາມາດປ້ອງກຼັນແມງໄມ້ໄດເ້ກືອບທຸກຊະນິດ ແລະ ລາຄາກ ື່
ຖືກ ນອກຈາກນຼັັ້ນ ຍຼັງສາມາດຂ້າແມງໄມ້ທີື່ກ າລຼັງທ າລາຍເມຼັດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ ຊະນິດທີື່ທາດເຄມີທີື່ເຮ າກ າລຼັງ
ນິຍຼັມໃຊ້ໃນປະຈຸບຼັນໄດ້ແກ:່ ມາລາໄທອອນ (Malathion), ລິນແດນ (Lindane) ຫ ື ໂປລີໄທອອນ 
(Polythion) 
 ການບຼັນຈເຸມຼັດໃນຫີບ ຫ ື ຫ ື່ເມຼັດທີື່ຜ່ານການອະນາໄມຄວາມສະອາດ ແລະ ຖືກແຍກ
ຂະໜາດແລ້ວ ອາດເກຼັບໄວ້ໃນກອງຂະໜາດໃຫ່ຍ ໂດຍບ ື່ມກີານບຼັນຈຫີຸບ ຫ ື ຫ ື່ກ ື່ໄດ້ ແຕ່ບາງກ ລະນີຈ າເປຼັນ
ຕ້ອງນ າເອ າເມຼັດມາບຼັນຈເຸພ ື່ອເຮຼັດໃຫ້ການຂ ນສ ື່ງສະດວກຂ ັ້ນ 
 ການເກຼັບຮຼັກສາເມຼັດ: ການເກຼັບຮຼັກສາເມຼັດທີື່ຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆທ າອິດແລ້ວ 
ອາດຈະໃຊ້ຄຼັດເລືອກເອ າໄວ້ເຮຼັດແນວພຼັນປູກໃນລະດູຕ ື່ໄປ ຫ ື ໃຊເ້ພືື່ອຖ້າການຈ າໜ່າຍ ສະນຼັັ້ນ ຕ້ອງເກຼັບ
ຮຼັກສາໄວບ້່ອນທີື່ປອດໄພຈາກນ ກ, ໜູ, ສຼັດລ້ຽງ ແລະ ຄ ນ. ສະຖານທີື່ໃຊເ້ກຼັບຮຼັກສາຄວນສະອາດ ແລະ ມີ
ຫ ຼັງຄາປ ກຫູ້ມກຼັນແດດ, ກຼັນຝ ນ ແລະ ຄວນມີອາກາດທ່າຍເຖໄດ້ດີ. 
 

7.4 ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາພດືຜຼັກ 
7.4.1 ການເກຼັບກຽ່ວ 

 ການເກຼັບກ່ຽວຕ້ອງລະມຼັດລະວຼັງພິເສດຄື: ບ ື່ໃຫ້ມີຮອຍຊ ັ້າ ຫ  ື ບາດແຜ ເພາະຈະເຮຼັດ
ໃຫ້ເຊືັ້ອພະຍາດເກີດໄດງ້່າຍ ວິທີການເກຼັບກ່ຽວຜ ນແຕລ່ະຊະນິດ ຈະແຕກຕ່າງກຼັນ ຂ ັ້ນກຼັບພາກສ່ວນຂອງ
ພືດທີື່ຈະນ າໄປໃຊ້ເປຼັນປະໂຫຍດໄດ້ 3 ວິທີຄື: 

1) ໃຊ້ມືເກຼັບ: ປິດ, ດືງ, ຖອນ ເຊຼັື່ນ: ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງ ... 
2) ໃຊ້ມີດຕຼັດ ເຊຼັື່ນ: ຜຼັກກະລ າປີ, ຜຼັກກາດນາ ... 
3) ໃຊ້ຈ ກຂຸດ ເຊຼັື່ນ: ຂີງ, ຄ່າ, ມຼັນຝະລຼັື່ງ ... 

7.4.2 ການເກຼັບຮຼັກສາ 
 ເພືື່ອຢາກເກຼັບຮຼັກສາຜຼັກສ ດໄວຕ້້ອງຄວບຄຸມດຼັື່ງນີັ້: 

 ອຼັດຕາການຫາຍໃຈ 
 ການຖ່າຍເທນ ັ້າ 
 ການຕິດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ 



42 

 ສາມາດເກຼັບຜຼັກໄວໃ້ນຮູບນ າໃຊປ້ະໂຫຍດໄດ ້
7.4.3 ການເກຼັບຜຼັກສ ດເພືື່ອຈ າໜາ່ຍ 

 ມີຫ າຍວິທີເຊຼັື່ນ: 
 ເກຼັບໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ມອີາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ 
 ການເຄືອບທຽນໄຂ 
 ການໃຊ້ຖ ງຢາງຫ ື່ຫຸ້ມ 
 ເກຼັບໄວ້ໃນຫ້ອງເຢຼັນ 
 ແຊ່ນ ັ້າກ້ອນ 

 
7.5 ການເກຼັບກຽ່ວ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາໄມໃ້ຫໝ້າກ 
 ການກວດສວບຄວາມແກ່ຂອງໝາກ  ສາມາດເຮຼັດໄດ້ 2 ວິທີການ ຄື: 

1) ທ ດສອບໂດຍການສຼັງເກດ ວິທີນີັ້ຕ້ອງອາໄສປະສ ບການ ເປຼັນວິທີການທີື່ໄດ້ຜ ນ ແຕ່ບ ື່ແນ່
ນອນຫ າຍ ຂ ັ້ສຼັງເກດບາງປະການ ເຊຼັື່ນ: 

 ການປ່ຽນສີຂອງໝາກ ແລະ ໃບ ເຊຼັື່ນ: ໝາກມ່ວງ ໝາກຈະປ່ຽນຈາກສີຂຽວອ່ອນ-
ຂຽວເຂຼັັ້ມ-ຂຽວນວນ, ໝາກໂປມ່ ໃບຈະປ່ຽນຈາກສີຂຽວເຂຼັັ້ມ-ຂຽວອ່ອນໆ ແລະ ເຫ ືອງ 

 ຄວາມອ່ອນຂອງໝາກ ເຊຼັື່ນ : ອາງ່ນ, ໝາກເລຼັື່ນ,  ກ້ວຍ ໆລໆ 
 ໝາກປິດຈາກຂວຼັັ້ນໄດ້ງ່າຍ ເຊຼັື່ນ: ລະມຸດ ໆລໆ 
 ຂວຼັັ້ນໝາກຫ່ຽວ ເຊຼັື່ນ: ໝາກໂມ 
 ການຂະຫຍາຍຂອງຮ່ອງໜາມໃນໝາກ ເຊຼັື່ນ: ຖ ື່ວລຽນ ໆລໆ 
 ການເຄາະຟຼັງສຽງ ເຊຼັື່ນ: ໝາກໂມ, ຖ ື່ວລຽນ ໆລໆ 

2) ທ ດສອບໂດຍການໃຊ້ເຄືື່ອງມວືຼັດ ວິທີນີັ້ມີຄວາມແນນ່ອນ ການທ ດສອບເຮຼັດໄດ້ ໂດຍທຽບ
ແຖບສີ ເພືື່ອເບິື່ງສະພາບການປ່ຽນຂອງສີຜີວຂອງໝາກແກ ່
 ເຄືື່ອງວຼັດຄວາມແກຂ່ອງໝາກ (Penetrometer) ອາໄສເຄືື່ອງແຮງດຼັນ ວິທີນີັ້ໃຊຄ້ວບຄູ່
ກຼັບການສຼັງເກດ ຈ ື່ງຈະໃຫ້ຜ ນໄດ້ແນ່ນອນ. 
 ການທ ດສອບໂດຍໄອໂອດິນ ໂດຍການຫາຄ່າຂອງແປ້ງໃນເນືັ້ອຂອງໝາກ ໃນຊຼັັ້ນຕ່າງໆຂອງ
ການແກ ່ແປ້ງໃນໝາກຈະຫຼຸດລ ງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເມືື່ອໝາກເລີື່ມສຸກ 
 ການວຼັດແທກສຼັດສ່ວນຂອງນ ັ້າຕານ ອາໄສຫ ຼັກການຫຼຸດຈ ານວນກ ດລ ງ ແລະ ເພີື່ມນ ັ້າຕານ
ຂ ັ້ນ ເມືື່ອໝາກເລີື່ມສຸກ 

7.5.1 ວິທກີານເກຼັບກຽ່ວໝາກ 
 ຜູ້ປູກຄວນເອ າໃຈໃສ່ເປຼັນພິເສດຕ ື່ວິທີການເກຼັບກ່ຽວໝາກ ເພືື່ອປ້ອງກຼັນຄວາມເສຍ 
ຫາຍທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ການເກຼັບກ່ຽວຈິື່ງມຂີ ັ້ປະຕິບຼັດດຼັື່ງນີັ້: 

 ຄວນເກຼັບກ່ຽວໝາກຈາກກິື່ງລຸ່ມອ້ອມຂ້າງທີື່ຢູ່ຮ ື່ມ ແລ້ວຈິື່ງເກຼັບໝາກທີື່ຢູສູ່ງຖຼັດ
ກຼັນຂ ັ້ນໄປ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫ  ື່ນຂອງໝາກໃຫ້ໜ້ອຍລ ງ 

 ຄວນເກຼັບກ່ຽວໝາກ ໂດຍຈຼັບກ້ານຂອງໜ ື່ວຍ ແລ້ວປິດ ຫ ື ຕຼັດຂວຼັັ້ນໃຫ້ຕິດກຼັບ
ໝາກ ແຕ່ກ້ານຂວຼັັ້ນຕ້ອງສຼັັ້ນ 

 ການເກຼັບໂຮມຜ ນຜະລິດໃສ່ກະຊ້າ ໂດຍບ ື່ໃຊວິ້ທິການໂຍນໃສ່ກະຊ້າ ເພາະຈະ
ເຮຼັດໃຫ້ໝາກຊ ັ້າ ຫ  ືເສຍຫາຍ 
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 ຄວນໃຊ້ຂຼັັ້ນໄດໃນການເກຼັບ ເພືື່ອຫ ີກເວຼັັ້ນການຂ ັ້ນປາຍຍອດຂອງຕ ັ້ນ 
 ຄວນເກຼັບໃນເວລາຕອນເຊ ັ້າ ເມືື່ອເກຼັບແລ້ວຄວນເກຼັບໄປໄວ້ບ່ອນທີື່ຮ ັ້ື່ມ, ບ່ອນທີື່

ບ ື່ມີແດດ ຫ ື ຝ ນ 
7.5.2 ການປະຕບິຼັດການຫ ຼັງຈາກເກຼັບກຽ່ວ 

 ໄດ້ແກ່ການກຽມຈ າໜ່າຍ ເຊິື່ງມີຂຼັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ດຼັື່ງນີັ້:  
 ຈຸ່ມໝາກໄມລ້ ງໃນນ ັ້າຢາ ໂດຍການລ້າງໝາກດ້ວຍວິທີກ ດໄຮໂດຣຄລ ຣິກ 1-

1/2% ເພືື່ອລ້າງສິື່ງທີື່ເປືັ້ອນເປ ິ ອຼັນເນືື່ອງຈາກການໃຊທ້າດເຄມີປາບສຼັດຕພູືດ ແລະ ເຮຼັດໃຫ້ໝາກສ ດ ແລະ
ໜ້າຮຼັບປະທານ 

 ການປ່ຽນສີຂອງໝາກຈາກສີຂຽວເປຼັນສີເຫ ືອງ ເພືື່ອຈູງໃຈຜູ້ຊືັ້ ໂດຍຄຸມດ້ວຍເຈ້ຍ 
ແລະ ເຊືອກຟາງຂາວ ຫ ື ຫ ື່ດ້ວຍຜ້າເປຼັນຕ ັ້ນ 

 ການເລືອກໝາກ ແມ່ນຂ ັ້ນກຼັບໂຮງງານຮຼັບຊືັ້ ແລະ ພ ື່ຄ້າຄ ນກາງ ຈິື່ງບ ື່ຄ່ອຍເປຼັນ
ມາດຕະຖານທີື່ແນ່ນອນ ການຄຼັດໝາກເພືື່ອເຮຼັດໃຫ້ໝາກນຼັັ້ນມີຂະໜາດທີື່ເທ ື່າກຼັນ 
 ການຫ ື່ເພືື່ອຈຸດປະສ ງຄື:  

 ປ້ອງກຼັນການຫ່ຽວເນືື່ອງຈາກການຄາຍນ ັ້າ 
 ປ້ອງກຼັນການແຜຂ່ອງເຊືັ້ອພະຍາດ 
 ຫຼຸດການຖືກກະທ ບກະເທືອນຈາກການຂ ນສ ື່ງ 
 ເຮຼັດໃຫ້ໝາກມີສີງົດງາມເບິື່ງແລວ້ເປຼັນຕາຮຼັບປະທານ 

 ຫີບຫ ື່ ແລະ ການບຼັນຈ:ຸ ປະເທດເຮ ານິຍ ມກຼັນເກຼັບໝາກໄມດ້້ວຍການໃສເ່ຄຼັື່ງ, ກະຊ້າ, 
ກະຕ່າຢາງ ແຕກ່່ອນຈະໃສ່ ຄວນໃຊ້ວຼັດຖຸຮອງພືັ້ນ ຫ  ືອ້ອມກະຕ່າກ່ອນ ເຊຼັື່ນ: ຂີັ້ເລືື່ອຍ, ເຈ້ຍ ແລ້ວອຼັດ ຫ ື
ວາງໄວ້ເປຼັນລະບຽບ. 
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ບ ດທ ີ8 
ສຼັດຕພູດື ແລະ ການຄວບຄມຸ 

 
ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກຼັບ: 

 ສຼັດຕູພືດຕ່າງໆ 
 ການຄວບຄຸມ ແລະ ກ າຈຼັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 

8.1 ວທິກີານຄວບຄມຸພະຍາດ 
8.1.1 ວທິີຄວບຄມຸພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊືັ້ອຣາ 

 ໃຊ້ເມຼັດ ແລະ ກິື່ງພຼັນທີື່ປາສະຈາກພະຍາດປູກ 
 ທ າລາຍຂອງສ່ວນພືດທີື່ເປຼັນພະຍາດ, ແຫ ື່ງທີື່ມາ, ວຼັດສະພືດ ແລະ ພືດອາໄສຢູ່

ຊ ື່ວຄາວ 
 ທ າຄວາມສະອາດພາຊະນະ ເຄືື່ອງມື ເຄືື່ອງທີື່ໃຊ້ທາງການກະສິກ າຕ່າງໆ 
 ເຮຼັດລະບ ບການລະບາຍນ ັ້າ ການຖ່າຍເທອາກາດໃນໜານປູກໃຫ້ເໝາະສ ມ 
 ເຮຼັດລະບ ບການປູກພືດໝູນວຽນ 
 ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 
 ການແຊທ່່ອນພຼັນດ້ວຍນ ັ້າຮ້ອນ ເພືື່ອທ າລາຍເຊືັ້ອທີື່ມາຕິດ 
 ໃຊ້ທາດເຄມຄີ ຸມເມຼັດກ່ອນປູກ 
 ໃຊ້ທາດເຄມຊີິດຜ ື່ນພືດ ທີື່ກ າລຼັງເປຼັນພະຍາດ  

8.1.2 ວທິີການຄວບຄມຸພະຍາດທີື່ເກດີ 
 ຄ ນເມຼັດພຼັນກ່ອນປູກດ້ວຍສານເຄມທີີື່ກ າຈຼັດເຊືັ້ອແບຼັກທີເຣຍ 
 ແຊ່ເມຼັດພຼັນດ້ວຍນ ັ້າຮ້ອນ ຫ ື ທາດອະນິນຊີທີື່ເໝາະສ ມ ເພືື່ອທ າລາຍເຊືັ້ອທີື່ຕິດ

ມາພາຍໃນເມຼັດ 
  ອ ບດິນດ້ວຍອາຍຮ້ອນ ຫ ື ສານເຄມ ີເພືື່ອມາຂ້າເຊືັ້ອທີື່ອາໄສຢູໃ່ນດິນ 
 ທ າລາຍພືດທີື່ເປຼັນພະຍາດອືື່ນໆ ລະຫວ່າງລະດູປູກພືດຫ ຼັກນຼັັ້ນໆ 
 ປະຕິບຼັດການຕ່າງໆ ທາງການກະສິກ າ ທີື່ເໝາະສ ມ    
 ທ າລາຍແມງໄມ້ທີື່ນ າພະຍາດ ເຊຼັື່ນ: ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ 
 ທ າຄວາມສະອາດຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ ເຄືື່ອງມ ືເຄືື່ອງໃຊໃ້ນການກະສິກ າ 
 ໃຊ້ພຼັນທີື່ຕ້ານທານພະຍາດມາປູກ 

 

8.2 ວທິກີານຄວບຄມຸພະຍາດ 
8.2.1 ວທິີການຄວບຄມຸພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊືັ້ອ (Virus)  

 ຄວບຄຸມສະຖານທີື່ເພາະປູກພືດໃຫ້ປາສະຈາກພະຍາດ 
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 ທ າລາຍພ ດທີື່ເປຼັນພະຍາດ ໂດຍການຫ  ກ ແລ້ວເຜ າຖິັ້ມ 
 ທ າລາຍແຫ ື່ງທີື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດເຊືັ້ອພະຍາດອາໄສຢູ ່
 ທ າຄວາມສະອາດເຄືື່ອງໃຊຕ້່າງໆ ທາງກະສິກ າ ໂດຍການຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ 

ຫ  ືແຊ່ໃນນ ັ້າຢາໄດຣໂຊດຽມ ເຂຼັັ້ມຂຸ້ນ 3 
 ໃຊ້ງ່າພຼັນທີື່ປາສະຈາກເຊືັ້ອພະຍາດມາປູກ ຫາກບ ື່ແນໃ່ຈຄວນແຊນ່ ັ້າຮ້ອນກ່ອນ 
 ກ າຈຼັດແມງໄມ້ ແລະ ເຊືັ້ອພະຍາດ 
 ການຂະຫຍາຍພຼັນ ໂດຍການເພາະລ້ຽງເນືັ້ອເຫຍືື່ອ (tissue culture) ເປຼັນຫ ນ

ທາງໜ ື່ງໃນການແຜ່ເຊືັ້ອ. ດຼັື່ງນຼັັ້ນ, ກ່ອນນ າເອ າສີັ້ນສ່ວນໄປປູກ ຄວນຄຼັດເລືອກໃຫ້ດີ 
 ໃຊ້ພຼັນຕ້ານທານ 
 ໃຊ້ທາດເຄມທີີື່ມີຄຸນສ ມບຼັດຕ ື່ຕ້ານ ແລະ ເປຼັນພິດຢຼັບຢຼັັ້ງກິດຈະກ າຂອງໄວຣຼັສ 

8.2.2 ວທິີການຄວບຄມຸພະຍາດທີື່ເກດີຈາກໄສເ້ດອືນຝອຍ  
 ວິທີການຄວບຄຸມເຮຼັດໄດ້ໂດຍ: 

 ການປູກພ ດໝູນວຽນ 
 ການປະຕິບຼັດທາງການກະເສດທີື່ເໝາະສ ມ 
 ການທ າຄວາມສະອາດເຄືື່ອງມື ເຄືື່ອງໃຊທ້າງການກະສິກ າ 
 ໃຊ້ດິນທີື່ປາສະຈາກໄສເ້ດືອນຝອຍ 
 ໃຊ້ຝຸ່ນອິນຊີເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ 
 ອ ບດິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມ 82oC ນານ 30 ນາທີ 
 ໃຊ້ພຼັນຕ້ານທານ ແລະ ປູກພືດບາງຊະນິດ 
 ການໃຊ້ສານເຄມີ ເຊຼັື່ນ: DMTT, SMDC, Chloropicrin  ຫ  ື  Methyl 

Bromide  ເປຼັນຕ ັ້ນ 
 

8.3 ການຄວບຄມຸ ແລະ ປອ້ງກຼັນກ າຈຼັດແມງໄມ ້
 ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກຼັນກ າຈຼັດແມງໄມ້ ສາມາດປ້ອງກຼັນດ້ວຍ 2 ວິທີໃຫ່ຍ ຄື:  

1) ການຄວບຄຸມໂດຍທ າມະຊາດ (natural control) ອາໄສຫ ຼັກການສ ມດຸນຂອງທ າມະຊາດ 
(Balance of nature) ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍປຼັດໃຈ 2 ຊະນິດ ຄື:   

 ປຼັດໃຈທາງຊີວະພາບ (Biotic factors)  
 ກ. ຕ ວຫ ັ້າ (Predators) 
 ຂ. ຕ ວບຽນ. (Parasites) 
 ຄ. ພະຍາດຂອງແມງໄມ້ (Insect pathogens)  

 ປຼັດໃຈທາງກາຍຍະພາບ (Physical factors)  
2) ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີປຼັບໃຊ ້(Applied control)  

 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີກ ນ (Mechanical control) 
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີກາຍະພາບ (Physical control)   
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີເຂດຕະກ າ (Cultural control) 
 ການຄວບຄຸມໂດຍຊີວະວິທີ (Biological control) 
 ການຄວບຄຸມໂດຍໃຊວິ້ທີກ າມະພຼັນ (Genetic control) 
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 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີເຄມ ີ(Chemical control)    
 ການຄວບຄຸມໂດຍວິທີໃຊກ້ ດໝາຍ (Legal control) 

 

8.4 ວຼັດສະພດື ແລະ ການຄວບຄມຸ 
8.4.1 ລຼັກສະນະພິເສດບາງປະການຂອງວຼັດສະພືດ 

 ວຼັດສະພືດສາມາດຜະລິດເມຼັດໄດ້ເປຼັນຈ ານວນຫ າຍ ເຮຼັດໃຫ້ຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ຢ່າງ
ໄວວາ 

 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ ສາມາດຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ທຼັງເມຼັດ ແລະ ສ່ວນອືື່ນໆ 
 ວຼັດສະພ ດສາມາດທະຍອຍອອກດອກເປຼັນຊຸດ ແລະ ຜະລິດເມຼັດໄດເ້ປຼັນໄລຍະ

ເວລາອຼັນຍາວນານ 
 ເມຼັດວຼັດສະພືດສາມາດພຼັກຕ ວມີຊິວິດຢູໄ່ດ້ເຫິງນານ 
 ວຼັດສະພືດສາມາດຈະເລີນງອກງາມໄດ້ ຢູໃ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມກຼັບ

ພືດ 
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ ສາມາດສ້າງສານບາງຢ່າງຂ ັ້ນມາທີື່ຮາກ ແລ້ວໄປມີຜ ນຢຼັບ

ຢຼັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດອືື່ນຢູຂ່້າງຄຽງ 
8.4.2 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜ ນຜະລດິພດືທີື່ເກດີຈາກວຼັດສະພດື 

 ວຼັດສະພືດຕ້ອງການທາດອາຫານ 
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດເປຼັນພືດອາໄສ (host) ຂອງສຼັດຕູພືດອືື່ນໆ 
 ວຼັດສະພືດເຮຼັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຸຍ້ງຍາກໃນການເກຼັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດ 
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດ 
 ວຼັດສະພືດເປຼັນອຸປະສຼັກໃນການທ າງານຂອງເຄືື່ອງຈຼັກ 
 ວຼັດສະພືດບາງຊະນິດມີຄຸນສ ມບຼັດເປຼັນກາຝາກ (Parasite)  

8.4.3 ວທິີການຄວບຄມຸວຼັດສະພດື 
 ການຄວບຄຸມທາງກາຍະພາບ (Physical control) 
 ການໃຊ້ເຄືື່ອງຈຼັກ (Mechanical method) 
 ວິທີເຂດຕະກ າ (Cultural control) 
 ໃຊ້ທາດເຄມກີ າຈຼັດວຼັດສະພືດ 
 ການຄວມຄຸມທາງຊີວະພາບ (Biological control) 
 ການຄວມຄ ຸມທາງກ ດໜາຍ (Legal control)  

8.5 ສຼັດສຼັດຕພູດື ແລະ ການຄວມຄມຸ 
8.5.1 ການກ າຈຼັດໜ ູ 

 ທ າລາຍແຫ ື່ງອາໄສຂອງໜູ ເຊຼັື່ນ: ກ າຈຼັດວຼັດສະພືດ ເຮຼັດຄວາມສະອາດຕາມບ ລິ
ເວນຄຼັນນາ, ຄູນ ັ້າ ຫ ື ເຮືອນເກຼັບເມຼັດພຼັນ 

 ໃຊ້ກຼັບດຼັກໃນໄລຍະທີື່ໜູລະບາດຫ າຍ 
 ການໃຊ້ທາດເຄມີເປຼັນເຫຍືື່ອພິດໃນແຫ ື່ງທີື່ມີການລະບາດຫ າຍ ຄວນໃຊ້ຢາປະ

ເພດອອກລິດໄວ ເຊຼັື່ນ: ຊິງຟ ສະໄຟ (Zinc phosphyte)  ຫ ື ໄຊຢາໂນແກຼັສ (Cyanogas) ເພ ື່ອຫຼຸດປະ
ລິມານໜູ ຈາກນຼັັ້ນ ຈ ື່ງໃຊ້ຢາປະເພດອອກລິດຊ້ານ າຫ ຼັງ ເຊຼັື່ນ: ຣາກມູີນ (Racumin) ຫ ື ວອນຟາລິນ 
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(Varfarin) ປະສ ມກຼັບເຫຍືື່ອ ເພືື່ອກ າຈຼັດໜູ ຕະຫ ອດການເພາະປູກ ໃນແຫ ື່ງທີື່ມີປະລິມານໜູບ ື່ຫ າຍໃຫ້
ໃຊຢ້າປະເພດອອກລິດຊ້າ 

8.5.2 ວິທກີານປອ້ງກຼັນກ າຈຼັດນ ກ  
 ກ ານ ດເວລາປູກ ແລະ ເກຼັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດ ໃຫ້ພ້ອມ ຫ ື ໄລ່ລຽງກຼັບກະສິກ າອືື່ນໆ

ໃນບ່ອນໃກ້ຄຽງ ເພືື່ອຫ ີກລຽງການທ າລາຍຂອງນ ກ ເຊິື່ງຈະເຂ ັ້າທ າລາຍໃນແປງທີື່ເກຼັບກ່ຽວຊ້າກວ່າ 
 ໃຊ້ສຽງ ຫ ື ອາການຂຼັບໄລ່ ເຊຼັື່ນ: ກະດິງ, ປິບເຄາະ ຫ ື ໃຊ້ຫຸ່ນໄລ່ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວ

ຕາມແຮງລ ມໄດ້ 
 ໃຊ້ຕາໜ່າງຄຸມແປງ ເປຼັນວີທີການລ ງທ ນສູງ ເຮຼັດໃຫ້ເພີື່ມຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດ 

8.5.3 ວິທກີານກ າຈຼັດປ ູ  
 ປູເປຼັນສຼັດຕູທີື່ສ າຄຼັນຂອງການປູກເຂ ັ້າ ໂດຍປູຈະກຼັດກິນຕ ັ້ນອ່ອນຂອງເຂ ັ້າ, ປູນາເປຼັນ
ສຼັດທີື່ຂະຫຍາຍພຼັນໄດ້ຄຼັັ້ງລະຫ າຍໆ ໂດຍອາໄສຢູໃ່ນຮູຕາມຄຼັນນາໃນລະຫວ່າງລະດູຝ ນ ມຄີວາມທ ນທານຕ ື່
ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ສາມາດພຼັກຕ ວຢູໃ່ນຮູໄດ້ໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ ວິທີການດ າຈຼັດ ສາມາດເຮຼັດໄດ້
ຫ າຍວິທີຄື: 

 ຂຸດຮູ ໂດຍສະເພາະອາກາດຮ້ອນແຮງ ປູມຼັກລ ບຊ່ອນຢູໃ່ນຮູຕາມຄຼັນນາ 
 ຂຸດຂຸມພາງ ຫ ື ໃຊ້ພາຊະນະພວກປິບ, ໂອ່ງ ຫ ື ໄຫ ຝຼັງລ ງໄປໃນພືັ້ນດິນ, ໃສ່

ເຫຍືື່ອລ ງໃນຂຸມ ເພືື່ອລ ັ້ໃຫ້ປູລ ງໄປກິນ ຈາກນຼັັ້ນກ ຈຼັບທ າລາຍ 
 ໃຊ້ຕາໜ່າງອ້ອມ ຫ ື ໃຊ້ກຼັບດຼັກຈຼັບ ແລ້ວທ າລາຍ 
 ປ່ອຍນ ັ້າອອກຈາກເນືັ້ອທີື່ໃຫ້ເຫ  ອພຽງເລຼັກນ້ອຍ ປະມານ 2-3 Cm ປູຈະບ ື່ທ າ

ລາຍຕ ັ້ນເຂ ັ້າ 
 ໃຊ້ສານເຄມີ ເຊຼັື່ນ: Esthion 0.4 Kg/ນ ັ້າ 1 ປິບ ສີດໃຫ້ທ ື່ວເນືັ້ອທີື່ 1 ໄຣ່ ຫ ື 

B.HC. 6 C ຫວ່ານໃຫ້ຄຸມເນືັ້ອທີື່ ອຼັດຕາ 4 Kg/ໄຣ່ 
8.5.4 ວິທກີານກ າຈຼັດຫອຍທາກ 

 ຫອຍທາກ ມີຖິື່ນດຼັື່ງເດີມໃນທະວີບອາຟຣິກກາ ຕ ື່ມາແຜ່ຂະຫຍາຍໃນອິນເດຍ, ສິງກະ
ໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ປະຈຸບຼັນເປຼັນສຼັດຕູທີື່ມຢີູທຸ່ກພາກຂອງປະເທດເຮ າ ກິນພືດເປຼັນອາຫານ ການຄວບ
ຄຸມ ຖ້າພ ບປະລິມານຫ າຍ ໃຊ້ເຫຍືື່ອພິດດ (Snail pellet) ຫ  ືທາດເຄມພີວກ Bayluscide ຫ ື SR-73 
ນອກຈາກນີັ້ ອາດໃຊ້ເຫຍືື່ອພິດທີື່ມີສ່ວນປະສ ມຂອງຮ າອ່ອນ 1 Kg, Calcium Acitate 50 g,  ນ ັ້າຕານ 
20 g,  ເມທາດີໄຮ 20 CC, ນ ັ້າ (ປະລິມານພ ທີື່ຈະເຮຼັດໃຫ້ເຫຍືື່ອປຽກ ແລະ ປຼັັ້ນເປຼັນກ້ອນໄດ້) 

8.5.5 ຫ້ອຍປາກກວາ້ງ (ຫອຍເຊລີ)ີ  
 ເປຼັນສຼັດຕູຊະນິດໃໝ່ ທີື່ຖືກນ າມາຈາກປະເທດຍີື່ປຸ່ນ ແລະ ຟິລິບປີນ ເພືື່ອລ້ຽງເປຼັນ
ການຄ້າ ໂດຍສ ື່ງອອກເປຼັນອາຫານ ແຕ່ເມືື່ອຫາຕະຫ າດບ ື່ໄດ້ ແລະ ຫອຍຊະນິດນີັ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍພຼັນຢ່າງໄວ  ດຼັື່ງນຼັັ້ນ ຈ ື່ງແຜ່ກະຈາຍໄປທ ື່ວປະເທດຢ່າງໄວ ຫອຍປາກກວ້າງ ກິນພືດໄດ້ເກືອບທຸກຊະ
ນິດທີື່ມໃີບອ່ອນນຸ້ມ ເຊຼັື່ນ: ແໜ, ແໜແດງ, ສາຣ່າຍຕ່າງໆ  ໂດຍສະເພາະຕ ັ້ນເຂ ັ້າກ້າ ໄລຍະກ້າທີື່ປຼັກດ າໃໝ່ໆ 
ຈ ນເຖິງໄລຍະແຕກກ  ໂດຍເລີື່ມກຼັດກິນສ່ວນກ ກຕ ັ້ນທີື່ຢູ່ໃຕ້ນ ັ້າເໜືອຈາກພືັ້ນດິນ 1

2
 ຫາ 1 ນີັ້ວ ຈາກນຼັັ້ນຈ ື່ງກຼັດ

ກນິສ່ວນໃບທີື່ລອຍນ ັ້າຈ ນໝ ດ ວິທີການກ າຈຼັດສາມາດເຮຼັດໄດ້: 
 ໂດຍໃຊ້ຕາໜ່າງນີື່ລ ງຖີື່ປິດປາກທ ື່ສ ື່ງນ ັ້າເຂ ັ້ານາ 
 ໝຼັື່ນກວດກາຄຼັນນາ ເພືື່ອເກຼັບໄຂ່ຫອຍມາທ າລາຍໂດຍການທຼັບຖິັ້ມ ຫ ື ເຜ າໄຟ 

ເພາະຕາມປ ກກະຕິໄຂຫ່ອຍປາກກວ້າງ 1 ກຸ່ມ ມີປະມານ 400-2,000 ໜ່ວຍ 
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 ການເກຼັບຫອຍມາທ າລາຍ ຫ ື ນ າໄປເປຼັນອາຫານ 
 ໃຊ້ທາດເຄມ ີເຊຼັື່ນ:  ຄອບເປີຊຼັນເຟດ (Copper sulfate) ອຼັດຕາ 1 Kg/ພືັ້ນ

ທີື່ 1 ໄຣ່ ເມືື່ອນ ັ້າໃນນາສູງ 5 - 10 Cm ຫອຍຈະຕາຍພາຍໃນ 24 ຊ ື່ວໂມງ 
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ບ ດທ ີ9 
ເສດຖະກດິທີື່ສ າຄຼັນຂອງພດືໃນເຂດເນນີສງູ 

 

ຈດຸປະສ ງ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນຼັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ: 

 ຄວາມສ າຄຼັນທາງເສດຖະກິດຂອງພືດບາງຊະນິດໃນເຂດເນີນສູງ 
 ການປູກພືດເສດຖະກິດໃນເຂດເນີນສູງ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
9.1 ເສດຖະກດິຟາມຂອງຄອບຄ ວ 
 ຂ ັ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ ລາຍຮຼັບສະເລ່ຍຂອງຄອບຄ ວຢູ້ ບ້ານ ສ າລາງ ປະມານ 15.6 ລ້ານກີບ 
(US$1,490) ຕ ື່ປີ ໃນນີັ້ ລວມທຼັງຜະລິດຕະພຼັນທີື່ກິນເອງ. ລາຍຮຼັບເປຼັນເງິນສ ດ ມີປະມານ 2.1 ລ້ານກີບ 
(US$ 200), ຄິດເປຼັນເປີເຊຼັນ 13 ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງໝ ດ: ລະບ ບການຜະລິດຂອງຊ ນເຜ ື່າຜູ້ນ້ອຍ ຈະອີງ
ຕາມຕ ວຈິງຂອງຄອບຄ ວ. ການເຮຼັດໄຮ່ຖືວ່າ ເປຼັນຄວາມສ າຄຼັນອຼັນດຼັບທີສອງ ຮອງຈາກາກນຊອກຫາຢູ່ຫາ
ກິນ ເຊຼັື່ນ: ການລ່າເນືັ້ອ, ການຫາປາ ແລະ ການເກຼັບເຄືື່ອງປ່າຂອງດ ງ ທີື່ກວມເອ າຫ າຍກວ່າ 40 ຂອງລາຍ
ຮຼັບຂອງຄອບຄ ວ. ຂ້ໍມູນດຼັື່ງກ່າວສອດຄ່ອງກຼັບ ຂ ັ້ມູນສະເລ່ຍຂອງປະເທດ (Douangsavanh et all. 
2002). 
 ຍຸດທະສາດຂອງຄອບຄ ວ ໃນການຜະລິດແບບປະສ ມປະສານນີັ້ ເຮຼັດໃຫ້ສາມາດນ າໃຊ້ແຮງງານ
ຢ່າງເໝາະສ ມ, ມີລາຍຮຼັບເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ. ພ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານ
ອາຫານ ຈະເຮຼັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງຄອບຄ ວອຸດ ມສ ມບູນກວ່າ. 
 ລະບ ບການຜະລິດຂອງຊ ນເຜ ື່າຜູ້ນ້ອຍ ກາຍເປຼັນຕ ວຢ່າງໜ ື່ງ ໃນການສະສ ມບ ດຮຽນ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ມາຫ າຍຮຸນ່ຄ ນ, ໃນການນ າໃຊ້ຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຮຼັດໄຮ່ ແມ່ນກິດຈະກ າທີື່
ສຼັບສ ນ ທີື່ປະຊາຊ ນປະຕິບຼັດການມາ ໃນເງືື່ອນໄຂທ າມະຊາດທີື່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບ ື່ມີທາງເລືອກອືື່ນທີື່ດີກວ່າ
ແຕ່ການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ເຮຼັດໄຮ່ ໃນເງືື່ອນໄຂທີື່ມີພ ນລະເມືອງເພີັ້ມຂ ັ້ນນຼັັ້ນ ຈະສ ື່ງຜ ນສ ື່ງເຮຼັດໃຫ້ມີການທ າລາຍ
ສະພາດແວດລ້ອມທ າມະຊາດ. ບຼັນດາໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ມີຈຸດປະສ ງເພືື່ອປຼັບປຸງຊີວິດການ
ເປຼັນຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນ ໂດຍການຫຼັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບການຜະລິດອືື່ນ ບ ື່ຄວນເບິື່ງຂ້າມລຼັກສະນະການຜະລິດກະ 
ສິກ າແບບປະສ ມປະສານ. 
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ຮບູທ ີ23 ລາຍຮຼັບປະຈ າປສີ າລຼັບຄອບຄ ວ 
 

9.2 ການຕະຫ າດ 
ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງກະສິກ າປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີື່ເປຼັນບູລິມະສິດ, ທິດທາງການຕະຫ າດ ເຊິື່ງ

ແມ່ນຫ ຼັກການຕະຫ າດ ຕ້ອງຕິດພຼັນກຼັບການຜະລິດຂອງຊຸມຊ ນ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຫຼັນປ່ຽນ ຈາກການຜະລິດ
ແບບທ າມະຊາດພ ກຸ້ມກິນ ໄປສູ່ການຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຄ່ອງຕ ວ ພ້ອມດຽວກ ຕ້ອງສ ື່ງເສີມຊາວກະສິກອນເຮຼັດ
ການຜະລິດຮອບດ້ານ ເຊຼັື່ນ: ການຜະລິດພືດທີື່ເປຼັນສິນຄ້າ, ປູກຜຼັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ລ້ຽງສຼັດ, ລ້ຽງປາ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດ ງ. 
 ການຂາດຕະຫ າດ ແມ່ນຖືເປຼັນອຸປະສຼັກສ າລຼັບຜ ນຜະລິດພືດຜຼັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ 
ບ ດຮຽນຂອງຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍ ໃນການປູກຕ ັ້ນໄມ້ປະສ ມປະສານກຼັບພືດໄລຍະສຼັຼັັ້ນຕ່າງໆ ໃນ
ລະບ ບການຜະລິດກະສກິ າແມນ່ຍຼັງມີຈ າກຼັດ (Roder et al. 1992) 
 
 

ລາຍຮຼັບຈາກການເກຼັບ
ຊືັ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດ ງ, 

ການລ່າສຼັດ, ແລະ ການ
ຫາປາ, LAK 

6,427,000 , 41

ລາຍຮຼັບຈາກການປູກ
ພືດກະສິກ າ, LAK 
5,553,000 , 35

ລາຍຮຼັບຈາກການ
ລ້ຽງສຼັດ, LAK 

2,911,000 , 18

ລາຍຮຼັບຈາກກິດຈະກ າ
ອືື່ນໆ, LAK 

886,000 , 6
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ຮບູທ ີ24 ວ ງຈອນການຜະລດິພດືໃນເຂດເນນີສງູ 
 
ຕາຕະລາງທີ 16 ທາດອາຫານທີື່ສ າຄຼັນ, ອາຫານພືັ້ນບາ້ນເຂດພດູອຍທີື່ບ ື່ແມນ່ເຂ ັ້າ 
 

ກຸມ່ອາຫານ ຕ ວຢາ່ງ ສານອາຫານຫ ຼັກ 
ຮາກ ແລະ ຫ ວ ມຼັນຕ ັ້ນ, ເຜືອກ, ມຼັນ, ມຼັນດ້າງ ຄາໂບໄຮເດຣດ, ວິຕາມິນ C, 

B1, B2, ຟ ສຟາດ, ທາດ 
beta-carotene 

ໃບ, ລ າຕ ັ້ນ ແລະ ໜ ື່ໄມ້ ໃບມຼັນຕ ັ້ນ, ມຼັນຝຣຼັື່ງ ແລະອືື່ນໆ
ຜຼັກກາດ, ຜຼັກໜອກ, ຜຼັກກຸ່ມ
ແລະອືື່ນໆ 

ຄາໂບໄຮເດຣດ, beta-
carotene, ທາດເຫ ຼັກ, ທາດ
ສຼັງກະສີ, ທາດການຊີ, ຖ້າດອງ
ຈະໄດ້ວິຕາມິນ B12 

ແກ່ນ ແລະ ໝາກຖ ື່ວ 
ໝາກໄມ ້

ຖ ື່ວດິນ, ໝາກງາ, ໝາກຂາມ, 
ໝາກອື, ໝາກແຕງ ແລະ ອືື່ນໆ 

ໄຂມຼັນ, ວິຕາມິນ E, ການຊ,ີ 
ໂປຣຕີນ, ທາດເຫ ຼັກ ແລະ ທາດ
ທອງ 

ເຫຼັດ ເຫຼັດທີື່ເກີດຕາມຂ້ອນໄມ້ 
ເຫຼັດທີື່ເກີດຕາມດິນ 

ແຄລຊຽມ, ເຫ ຼັກ, ໂປຣຕີນ 

ຢາງ, ນ ັ້າເກສອນດອກໄມ້, ນ ັ້າ
ເຄືອເຂ າ 

ອ້ອຍ, ຊະນິດຕ ັ້ນປາມ, ເຄືອເຂ າ 
ນ ັ້າໝາກໄມ້ ແລະ ອືື່ນໆ 

ວິຕາມິນ C, ທາດເຫ ຼັກ ແລະ 
ແຮ່ທາດອືື່ນໆ 

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

Niacin, beta-carotene, 
ທາດເຫ ຼັກ 

ໝາກ ໝາກມ່ວງ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກນຼັດ 
ໝາກສີດາ ແລະ ອືື່ນໆ 

ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນນ ັ້າໄດ້
ເຊຼັື່ນ: ວິຕາມິນ C, B, ທາດ
ເຫ ຼັກ 
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9.3 ການຜະລດິແບບເພິື່ງຕ ນເອງ 
ລະບ ບການຜະລິດກະສກິ າ ຈະເປຼັນຕ ວກ ານ ດລຼັກສະນະ

ຂອງບຼັນດາກິດຈະກ າຫ ຼັກສ າລຼັບທາງເລືອກ ສ າລຼັບການຜະລິດ ເພືື່ອ
ການລ້ຽງຊີບຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ, ເຊິື່ງບຼັນດາທາງເລືອກດຼັື່ງກ່າວ ເຫ  ື່ານຼັັ້ນລວມ
ມ:ີ 

 ການເຮຼັດໄຮ່ 
 ການເຮຼັດນາ (ຖ້າມີ) 
 ການເຮຼັດສວນຄ ວປະເພດຕ່າງໆ 
 ການລ້ຽງສຼັດນ້ອຍ ແລະ ສຼັດໃຫຍ່ 
 ການຫາປາ ແລະ ລ່າເນືັ້ອ 
 ການເກຼັບກູ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດ ງ 

 ຕາມປ ກກະຕ,ິ ຄອບຄ ວປະຊາຊ ນຈຼັດສຼັນຊຼັບພະຍາກອນ
ຂອງເຂ າເຈ ັ້າ (ແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້, ທີື່ດິນ ແລະ ປຼັດໄຈຂາເຂ ັ້າ
ການຜະລິດ) ໄປຕາມທາງເລືອກດຼັື່ງກ່າວນີັ້ ໂດຍຂ ັ້ນກຼັບຄວາມສາມາດໃນການເຂ ັ້າເຖິງ, ສະມຼັດຕະພາບການ
ຜະລິດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ, ປະຊາຊ ນຍຼັງແບ່ງປຼັນຊຼັບພະຍາກອນຂອງເຂ າເຈ ັ້າໄປຕາມຄວາມ
ຈ າເປຼັນ, ຄວາມມຼັກ ແລະ ຄ່າສິັ້ນເປືອງທີື່ອາດເກີດມີຕາມການຄາດຄິດ. ບຼັນດາຜ ນຮຼັບຂອງລະບ ບທີື່ໄດ້ມາຈະ
ສາມາດນ າມາຕອບສະໜອງຄວາມຈ າເປຼັນໃນການດ າລ ງຊີວິດ ຫ ື ຈະກາຍເປຼັນສ່ວນແຮໄວ້ ຫ ື ຂາຍ ສ່ວນ
ເກີນເປຼັນສນິຄ້າ (ຖ້າເປຼັນໄປໄດ້) ອຼັນຈະຊ່ວຍສະໜອງຕອບຕ ື່ຄວາມຈ າເປຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການສ າສ ມ
ເປຼັນທືນຮອນ ຫ ື ໃຊ້ເປຼັນທືນຮອນເພືື່ອການລ ງທ ນ 
 

 

 


