
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນເນຼືື້ອທ ີ່ 1 ໄລ ່ຫ ຼື 40 x 40 ແມດັສາມາດປກູໄດ:້  

 
-  ແຂມ : ປູກໄລຍະ 2 x 2 ໄດ້ 117 ຕ ື້ນ 
 
-  ຂ່າ: ປູກໄລຍະ 1 x 4 ໄດ້ 200 ຕ ື້ນ 
 
-  ຫວາຍ: ປູກໄລຍະ 1 x 2 ໄດ້ 166 ຕ ື້ນ 
 
-  ໝາກແນ່ງ: ປູກໄລຍະ 1 x 1 ໄດ້ 233 ຕ ື້ນ 
 
- ໄມ້ສັກສະເລ່ຍ 3x4 ຫ ຼື 4x4 ເທ ີ່າກັບ 100-130 ຕ ື້ນ/

ໄລ່ 

 

 ການປກູປະສ ມປະສານລະຫວາ່ງພນັໄມກ້ບັພຼືດກະສິ

  
 
 
 
 

ລກັສະນະການປກູທ ີ່ດ  

1. ການຄັດເລຼືອກແນວພັນທ ີ່ດ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ການປູກເບ້ຍນ້ອຍ 

ພັນໄມ້ ພຼືດກະສິ
ກ າຫ ັກ 

ພຼືດກະສິກ າສ າຮອງທ ີ່
ປູກຮ່ວມ 

ໄມ້ສັກ(Tectona 
grandis) 

- ເຂ ື້ ື້າໄຮ່ ສາລ , ໝາກອຶ, ໝາກ
ໂມ, ຫມາກເຜັດ, ຖ ີ່ວ
ຂຽວ, ຫມາກເຂຼືອ, ຖ ີ່ວ
ດິນ, ໝາກແຕງ, ແຂມ 
ແລະ ຫວາຍຂ ມ 

- ຢູຄາລິບຕັສ ກາມານດູແລນ
ຊິສ (Eucalyptus 
camandulensis) 

- ກະຖິນພັນ(Leucaena 
leucocephala) 

- ສາລ  ປະເພດຖ ີ່ວຕ່າງໆ, ສາລ , 
ເຂ ື້ ື້າໄຮ,່ ຫມາກເຜັດ 

  

- ຢາງພາລາ(Heavia 
brasiliensis) 

- ກະຖິນພັນ(Leucaena 
leucocephala) 

- ຕ ື້ ື້ນຍາງ(Dipterocarpus 
alatus)) 

- ກາເຟ 

- ກ້ວຍ 

- ຫມາກ
ນັດ 

ປະເພດຖ ີ່ວຕ່າງໆ, ພິກ
ໄທ, ໝາກແຕງ, ໝາກ
ໂມ, ໝາກເຂຼືອ, ໝາກ
ເຜັດ, ແຂມ, ຂາ ແລະ 
ໝາກແໜງ 
  

ວທິ ປກູພຼືດກະສກິ າຮວ່ມກບັໄມຢ້ຼືນຕ ື້ນ 4 ວທິ   

ຜາງການປກູເຄຼືີ່ອງປາ່ຂອງດ ງເສ ມກອ້ງໄມສ້ກັ  

ຄວາມຕອ້ງການຂອງເບຍ້ ເຄຼືີ່ອງປາ່ຂອງດ ງ ມາປກູ 



   ລະບບົກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ເປັນຍຸດທະສາດ ຫ ຼື ວິທ ຂອງການ
ຈັດຮູບແບບ ການໃຊປ້ະໂຫຍດທ ີ່ດິນ ຢ່າງປະສ ມປະສານ ລະ
ຫວ່າງອ ງປະກອບຫ ັກຂອງປ່າໄມ້ ຫ ຼື ໄມ້ຢຼືນຕ ື້ ື້ນ ພຼືດລ ື້ ື້ມລຸກ ຫ ຼື 
ພຼືດຊັື້ນລ່າງ ແລະ ສັດລ້ຽງໃນພຼືື້ນທ ີ່ໜຶີ່ງໆ ໃນເວລາດຽວກັນ ຫ ຼື 
ສະລັບປ່ຽນຫມູນກັນໄປ ເພຼືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດເພ ີ່ມຂຼືື້ນຢ່າງສະ
ໝ ີ່າສະເຫມ  ແລະ ຕ ີ່ເນຼືີ່ອງ ໂດຍຄ ານຶງເຖິງ ຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ການຍອມຮັບ ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອ້ງການຂອງນັກ 
ຮຽນນັກສຶກສາ ຫ ຼື ຜູທ້ ີ່ສ ນໃຈໃນວຽກງານລະບ ບກະສກິ າເພຼືີ່ອ
ປະກອບການທຸລະກິດຂັື້ນພຼືື້ນຖານຊຶີ່ງເປັນລະບ ບທ ີ່ມ ບ ດບາດ
ສ າຄັນ ແລະ ມ ສະມັດຕະພາບສູງໃນປັດຈຸບັນທ ີ່ຈະນ າໄປປະຕິ
ບັດ ຫ ຼື ນ າໃຊ້ໃນການພັດທະນາຊ ນນະບ ດ, ທ້ອງຖ ນ ເພຼືີ່ອແກ້
ບັນຫາຄວາມຂາດແຄນ ຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດຫາງກາຍຊອກ
ລິກເຊັີ່ນ: ຂາດແຄນອາຫານ ຂາດແຄນໄມ້ເພຼືີ່ອໃຊສ້ອຍໃນຄອບ
ຄ ວ ຂາດແຄນພຼືດອາຫານສ າລັບສັດລ້ຽງເປັນຕ ື້ ື້ນ. ຕະລອດຈ ນ
ຊ່ວຍໃນການແກບ້ັນຫາກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໄດ້ແກບ່ັນຫາຊັບພະຍາ
ກອນດິນ(ດ ນເຊາະເຈຼືີ່ອນ) ແລະ ປ່າໄມ້ເສຼືີ່ອມໂຊມເຊັີ່ນ: ດິນ
ຂາດຄວາມອຸດ ມສ ມບຸນ, ສະພາບປ່າຖຼືກບຸກລຸກທ າລາຍ ລວມ
ທັງບັນຫາວັດສະພຼືດແກ່ງແຍ້ງ ແລະ ມ ໂຣກແມງ 

     ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ວິທະຍາເຂດຊຽງເງນີ 

    ບ້ານປາກຂັນ, ເມືອງຊຽງເງີນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 ໂທ: 071 450 079 

 ມືຖື: 020 58459602 

 ຕ ້ ປນ: 154 

 Email: info@nafclao.org or lisxong@gmail.com  

https://nafcenglish.wordpress.com/main/research-services/training/ 

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ 

 ພຼືດກະສິກ າທ ີ່ຈະປູກໃນລະບ ບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ນັື້ນ 
ຄວນມ ລັກສະນະດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ື້: 
1. ມ ຄວາມທ ນທານຕ ີ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງພ ສ ມຄວນ ເພາະຈະຕ

ອ້ງເປັນພຶຼືດທ ີ່ອາໃສແຕ່ພຽງນ ື້າຝ ນ 
2. ມ ລັກສະນະຂອງການທ ນຮ ີ່ມໄດ້ 
3. ເປັນພຼືດທ ີ່ມ ຄຸນສ ມບັດສ້າງເສ ມຄວາມອຸດ ມສ ມບູນໃຫ້ດິນ 
4. ເປັນອາຫານຂອງຄ ນໄດດ້  ແລະ ເປັນທ ີ່ຕ້ອງການຂອງຕະ

ຫ າດ 
5. ຜ ນຜະລິດຕ ີ່ຫ ວໜ່ວຍພຼືື້ນທ ີ່ສູງ ແລະ ຂາຍໄດ້ລາຄາດ  
6. ເປັນພຼືດທ ີ່ມ ຮາກຕຼືື້ນ ຫ ຼື ດູດຊຶມອາຫານ ຕ່າງລະດັບກັບໄມ້

ປ່າ 
7. ໃນບາງກ ລະນ ຄວນເປັນພຼືດທ ີ່ອາດຈະໃຊ້ເປັນເຊຼືື້ອເພິງໄດ້ 
8. ອາດຈະໃຊ້ບາງສ່ວນເປັນອາຫານຂອງສັດ ຫ ຼື ສັດລ້ຽງອຼືີ່ນໆ

ໄດ້ 
9. ເປັນພຼືດກະສິກ າທ ີ່ປູກງ່າຍ ມ ຄວາມທ ນທານຕ ີ່ສັດຕູພຼືດໃດ້

ດ  

ປາ່ໄມກ້ະສກິາໍມຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັແດ ່ ລັກສະນະພຶດເຄຼືີ່ອງປ່າຂອງດ ງໃນປ່າໄມ້ກະສິກ າ


