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ຄໍານໍາ
ປືັ້ ມ ຄູ່ ມື ກ ານຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຫັ ກ ສຸ ດ ໄລຍະສັັ້ ນ ນີັ້ ແມ່ ນ ຂຽນຂືັ້ ນ ມາພາຍໃຕ້ ກ ານຊີັ້ ນໍ າ ຂອງຄະນະ
ພັດທະນາຫັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນສໍາລັບຊາວກະສິກ ອນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານການຝຶກອົບຮົມ
ທາງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ແລະ ອາຊີບຕົວຈີງຂອງຊາວ
ກະສິກ ອນ ເຊິົ່ງຈຸດປະສົງຫັກຂອງຄູ່ມືເຫັັ້ມ ນີັ້ແມ່ ນເພືົ່ອແນໃສ່ຊາວກະສິກ ອນຜູ້ທີົ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ
ຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນການສ້າງສວນລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທີົ່ມີຄວາມຫາກຫາຍທາງ
ດ້ານພຶດເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ ໂດຍປູກເສີມກ້ອງປ່າໄມ້ສັກ ຫື ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພືົ່ອເພີົ່ມມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດໃຫ້
ຫາຍຂືັ້ນ, ພັດທະນາໃຫ້ມີສີມືແຮງງານ, ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການຈັດການ ແລະ ເພືົ່ອເປັນສວນຕົວແບບ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົນໃຈປູກສ້າງສວນລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ໃນສະຖານທີົ່ໃໝ່ໄດ້.
ເນືັ້ອໃນປືັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ບົດທິດສະດີ ແລະ 4 ບົດພາກປະຕິບັດຄື : ບົດທິດ
ສະດີແມ່ນໄດ້ເນັັ້ນເຖີງ ນິຍ າມ, ຫັກ ການ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ , ທິດທາງ
ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດທະບານ ສປປ ລາວ, ການປູກໄມ້ ສັກໃນປັດຈຸບັນ, ການປຸກ ເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ,
ການປະຕິບັດໃນການວັດແທກການປູກ, ການຂົນສົົ່ງເບ້ຍເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການປູກ ແລະ ການທັດສະນະ
ສຶກສາສວນຕົວແບບທີົ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ.

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ

ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ປືັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ ຫາກພົບພໍັ້ຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ວງປະການໃດ ບໍົ່ວ່າ
ທາງດ້ານເນືັ້ອໃນ ກໍົ່ຄືຄໍາສັບເຕັກນິກ ແລະ ສໍານວນພາສາຂິດຂຽນຕ່າງໆ ຈົົ່ງໄດ້ສົົ່ງຂໍັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຂອງພວກທ່ານມາຍັງ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ພວກເຮົາ(ຄະນະກໍາມະການ
ພັດທະນາຫັກສູດ) ຕາມທີົ່ຢູ່ດັົ່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາກເຊືອງ) ຖະໜົ
ນເລກທີ 13 ເໜື ອ , ເມື ອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, PO.Box: 154, ໂທລະສັບ : 071 412
002 020 5845 9602: 020 2381 7939, Fax: 071 412 001, 071 212 773, 071 412
000 Website: www.lao-agriccollege.org ຫື ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍ
ຕົນເອງກໍົ່ໄດ້, ເພືົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າ ໄດ້
ດັດແປງແກ້ໄຂປືັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂືັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານາທີນີັ້ດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ຄະນະພັດທະນາຫັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ວກປໜ
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ບົດທິດສະດີທີ 1
ນິຍາມ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈຸດປະສົງົ
ເພືົ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດອະທິບາຍ
1.

ນິຍາມຂອງລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

2.

ທິດທາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປລາວ

3.

ການເລືອກພັນພຶດກະສິກາໃນລະບົບກະສິກາ-ປ່າໄມ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ:
1.1

ນິຍາມ, ຫກ
ັ ການລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
1.1.1. ນິຍາມ
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແມ່ນລະບົບການຈັດການທີົ່ມີຍຸດທະສາດ ຫື ວິທຂ
ີ ອງການຈັດຮູບແບບ

ການໃຊ້ປະໂຫຍດທີົ່ດິນຢ່າງປະສົມປະສານລະຫວ່າງອົງປະກອບຫັກຂອງປ່າໄມ້ ຫື ໄມ້ຢືນຕົນ
ັ້ , ພືດລົັ້ົມລຸກ
ຫື ພືດຊັນ
ັ້ ລ່າງ ແລະ ສັດລ້ຽງໃນພືັ້ນທີົ່ໜຶົ່ງໆ ໃນເວລາດຽວກັນ ຫື ສະລັບປ່ຽນຫມູນກັນໄປ.
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແມ່ນລະບົບການນໍາໃຊ້ທດ
ີົ່ ິນຮ່ວມກັບເຕັກໂນໂລຊີທີົ່ມຸ່ງຫວັງປະສົມປະ
ສານກັບການຈັດການໄມ້ຢືນຕົັ້ນ ໃຫ້ຢລ
ູ່ ວມກັນໃນພຶັ້ນທີົ່ ອັນດຽວກັນກັບພືດ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໃນໄລຍະເວ
ລາດຽວກັນ ຫື ປະຕິບັດໜູນວຽນກັນໄປໃນພືັ້ນທີົ່ດຽວກັນ.
1.1.2. ຫັກການໃນການຈໍາແນກລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
ແນວຄວາມຄິດໃນການກໍານົດຮູບແບບລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໃມ້ ເພືົ່ອນໍາໄປປະຕິບັດນັັ້ນ ມີ
ຫັກການທີົ່ສໍາຄັນ 3 ປະການໄດ້ແກ່: ຫັກການໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງລະບົບ, ຫັກການຖາວອນພາບຂອງລະບົບ
ແລະ ຫັກການຍອມຮັບຂອງລະບົບດັົ່ງນີັ້:
1) ການໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດຂອງລະບົບ

ແມ່ນມີຫາຍຈຸດປະສົງຕາມທີົ່ໄດ້ສ້າງເປັນລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
ໃນການປຸກສ້າງ
ລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແມ່ນເນັັ້ນໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດປຸກສວນໄມ້ຂືັ້ນມາເພືົ່ອໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ໃນສວນ
ປຸກຂອງຕົນເອງ ທັງນີເັ້ ພາະຕົັ້ົນໄມ້ ຫື ປ່າໄມ້ໃຫ້ປະໂຍດຕໍຊ
ົ່ າວບ້ານໃນຊົນນະບົດຢ່າງຫວງຫາຍເຊັົ່ນ:
- ຕົັ້ົນໄມ້ໃຫ້ເຊືັ້ອເພີງທີົ່ເປັນຟືນ, ຖ່ານ ແລະ ຜົນຜະລິດຢ່າງອືົ່ນ
- ຕົັ້ົນໄມ້ ຫື ປ່າໄມ້ເປັນແຫົ່ງອາຫານ
- ຕົົັ້ນໄມ້ແລະຜົນຜະລິດຈາກປ່າເປັນແຫົ່ງຂອງລາຍໄດ້ແລະຊ່ວຍສ້າງວຽກງານໃນ
ຊົນນະບົດ
- ປະໂຫຍດຈາກຕົັ້ນໄມ້ທສ
ີົ່ ໍາຄັນກໍຄືເນືັ້ອໄມ້ເພືົ່ອໃຊ້ໃນການກໍົ່ສ້າງບ້ານເຮືອນ
ເຮັດເຟີນີເຈີ ແລະ ອືົ່ີນໆ.
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2) ຖາວອນພາບຂອງລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໃມ້

ຫກ
ັ ການນີັ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມີຢ່າງຕໍເົ່ ນືົ່ອງສະມໍົ່າສະເຫມີຕະ
ຫອດໄປ ເພືົ່ອຫວັງຜົນຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ເຊິົ່ງງບາງຄັັ້ງອາດຕອ້ງໄດ້ເສັຍສະລະຜົນປະໂຫຍດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບ
ໃນປັດຈຸບັນ. ຕົັ້ົນໄມ້ທີົ່ປູກໃນລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ກໍົ່ໃຫ້ເກີດຖາວອນພາບໄດ້ 2 ແນວທາງໄດ້ແກ່:
- ການອະນຸລັກດິນ ຈາກຫັກຖານການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຂອງ ທອງມີ ແລະ ວັນ
ນາ 2009 ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົັ້ົນໄມ້ທີົ່ປູກໃນລະບົບການໃຊ້ທີົ່ດິນນຶົ່ງໆ ຊ່ວຍລົດການສູນເສັຍໜ້າດິນ ແລະ
ການໄຫບ່າຂອງນໍັ້າຜິວດິນເປັນຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິົ່ງການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈແມ່ນໄດ້ສຶກສາປຽບທຽບການສູນ
ເສັຍດິນ ແລະ ນໍັ້າໄຫບ່າໜ້າດິນ ຈາກພືັ້ນທີົ່ໆມີການໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆໄດ້ແກ່: ພືັ້ນທີສ
ົ່ ວນປ່າ, ພືັ້ນທີົ່ປູກ
ພືດໄຮ່, ພືັ້ນທີົ່ສວນປ່າເຊິົ່ງງປູກພືດໄຮ່ຄວບ ແລະ ພືັ້ນທີົ່ຫວ່າງເປົົ່າ ທີໃົ່ ຊ້ປຽບທຽບຜົນສະລຸບໄດ້ດັົ່ງຕໍໄົ່ ປນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 1: ການປຽບທຽບການສູນເສຍທິດິນຈາກພຶັ້ນທີົ່ປ່າທີົ່ແ ຕກຕ່າ ງກັນ
ການໃຊ້ປະໂຫຍດທີດ
ົ່ ນ
ິ

ການສູນເສັຍດິນ / (ກິໂລ/ໄຮ່/ປີ)

ນໍາັ້ ໄຫບ່າ / (ມມ)

ສວນປ່າ
ພືັ້ນທີປ
ົ່ ູກພືດໄຮ່
ພືັ້ນທີສ
ົ່ ວນປ່າທີົ່ປູກພືດໄຮ່ຄວບ

67 - 421
2,141 -3,826
1,240 -4,704

78 - 168
363 - 365
309 - 464

ພືັ້ນທີຫ
ົ່ ່ວາງເປົົ່າ

11,867

378

ແຫົ່ງທີົ່ມາ: ທອງມີ ວັນນາ, ປີ 2009
- ເພີົ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນ: ຕົນ
ັ້ ໄມ້ເພີົ່ມຄວາມອຸດົມສົມບຸນໃຫ້ແກ່ດິນ
ໂດຍການຫົົ່ນຂອງໃບ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິົ່ງຈາກໃບຂອງຕົັ້ົນໄມ້ທມ
ີົ່ ີຄວາມສາມາດໃນການຢຶດໄນໂຕເຈນທີົ່
ໄດ້ຈາກການປູກຕົັ້ົນໄມ້ ໃນລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເມືົ່ອມີການຈັດການ ໂດຍວິທີລິກິົ່ງ ແລະ ໃບຈະຊວ່ຍໃຫ້
ທາດອາຫານຫມູນວຽນກັບຄືນສູດ
່ ິນ, ຮົມງົວຕົັ້ນໄມ້ໄດ້ເປັນບ່ອນແຜ່ພັນຂອງພວກຈຸລິນຊີຂະໜາດນ້ອຍ
ເຊັົ່ນ: ຂິັ້ກະເດືອນ, ປອກ.
3) ການຍອມຮັບລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
ລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຈັດວ່າເປັນລະບົບການເຮັດຟາມເຫມືອນກັນ ເຊິົ່ງງມີຫາຍຮູບ
ແບບມີເປົັ້ົາຫມາຍຫັກເພືົ່ອໃຫ້ມີການໃຊ້ປະໂຫຍດທີດ
ົ່ ິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພືົ່ອຕອບສະໜອງເປົັ້ົາຫມາຍ
ຂອງຊາວກະສິກອນສວ່ນໃຫຍ່ຄື ຕອ້ງການເພີົ່ມລາຍໄດ້, ຜະລິດອາຫານສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ລຸດການສ່ຽງ
ເນືົ່ອງຈາກຊາວກະສິກອນທົົ່ວໄປມີການສ່ຽງໃນອັດຕາທີົ່ສູງ

ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການຕະຫາດຂອງປັດ

ໄຈການຜະລິດ ແລະຜົນຜະລິດຕະຫອດຈົນດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມປ່ຽນແປງຫາຍ.
1.1.3. ທ່າແຮງທາງເສດຖະກິດຂອງລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
ກະສິກໍາປ່າໄມ້
ເປັນທີຮ
ົ່ ຈ
ູ້ ັກກັນມາດົນນານແລ້ວກໍົ່ຕາມແຕ່ຫາກໍົ່ກາຍມາເປັນວິຊາທີສ
ົ່ ົນ
ໃຈກັນຫາຍໃນໝູ່ນັກວິທະຍາສາດການກະເສດໃນຊວ່ງເວລາ 10 ກ່ວາປີມານີເັ້ ອງ ການທີເົ່ ກີດຄວາມນິຍົມ
ແຜ່ຫາຍຂືັ້ນນັັ້ນ. ສວ່ນໜຶົ່ງອາດເກີດຈາກການເຮັດການກະເສດແບບດັງົ່ ເດີມທີສ
ົ່ ືບທອດກັນມາໂດຍປະເພນີ
ເກີດຄວາມຫົັ້ມເຫວຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆ ແລະ ສວ່ນໜຶົ່ງມີຄວາມເຊືົ່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ການນໍາລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ມາ
ໃຊ້ ນັບວ່າເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດທີົ່ດິນທີົ່ເໝາະສົມດີຍິົ່ງຂືນ
ັ້ .
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ລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຖເື ປັນເຕັກນິກ ຫື ຍຸດທະສາດຂອງການຜະລິດທີົ່ສໍາຄັນຢ່າງໜຶົ່ງ ທີົ່
ໃຊ້ອົງປະກອບປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການປູກໄມ້ຢືນຕົນ
ັ້ ຄວບຄູໄ່ ປກັບພືດລົັ້ມລຸກ ຫື ຄວບຄູກ
່ ັບການ
ລ້ຽງສັດຫືທັງປູກໄມ້ຢືນຕົັ້ນ ພືດກະເສດ ແລະລ້ຽງສັດຮວ່ມກັນ. ດັົ່ງທີໄົ່ ດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າຄວາມມຸ້ງຫວັງ
ຂອງລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເປັນການໃຊ້ອົງປະກອບຮວ່ມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຕົັ້ນໄມ້ກັບພືດ
ກະເສດແລະການລ້ຽງສັດໃນໄລຍະເວລາແລະເນືັ້ອທີົ່ໆກໍານົດເພືົ່ອໃຫ້ເກີດຜົນກໍາໄລຫາຍກວ່າເດີມເຊິົ່ງງເກີດ
ຈາກການປູກແຍກກັນພຽງຢ່າງດຽວ.

1.2

ທິດທາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປລາວ
1.2.1

ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນ ສປປລາວໃນປະຈຸບັນ

ສປປລາວ ຍັງເປັນປະເທດ ດອ້ຍພັດທະນາ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຍັງ
ກວມເຖິງ 39 % ປະຊາຊົນລາວກ່ວາ 80 % ເປັນຊາວກະສິກອນເຊິົ່ງສ່ວນຫາຍໄດ້ເລີົ່ມຜັນປ່ຽນຈາກການ
ຜະລິດນ້ອຍກຸ້ມຕົນເອງແບບກະແຈກກະຈາຍກ້າວຂຶັ້ນສູກ
່ ານຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ. ພືັ້ນຖານເສຖະ
ກິດແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍທ
ົ່ ັນໜາແໜ້ນ,ການສະສົມພາຍໃນຍັງຕໍົ່າ,ຜະລິດຕະພາບ ຂອງງານຍັງຕໍົ່າ, ເສຖະກິດສິນ
ຄ້າແລະຕະຫາດໄດ້ເລີົ່ມຕົັ້ນ ຂະຫຍາຍຕົວ,ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ,ລະບົບການສຶກສາ,ສາທາລະນະສຸກຍັງ
ຫັ້າຫັງ,ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າສ່ວນນຶົ່ງຍັງຖືກຄອບງໍາຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການເຊືົ່ອຖືງົມງວາຍ.
ລະດັບການພັດທະນາ ຍັງມີການແຕກໂຕນ ກັນຫາຍ ລະຫ່ວາງ ຕົວເມືອງ ກັບຊົນນະບົດ,
ລະຫ່ວາງເຂດແຄ້ວນແລະຊັັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ກົນໄກຕະຫາດຫາກໍົ່ມີໜໍົ່ແໜງ, ການເຄືົ່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດ
ຂອງພາກສວ່ນເສດຖະກິດຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອ່ອນນອ້ຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ພວກເຮົາກໍມີຂສ
ໍັ້ ະດວກທີເົ່ ປັນ
ພືັ້ນຖານ ແລະຄວາມອາດສາມາດບົົ່ມຊອ້ນໃນຫາຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ົນແມ່ນຍັງມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອັນ
ອຸດົມສົມບູນ ແລະມີທີົ່ຕັັ້ງຢູໃ່ ຈກາງຂອງພາກພືັ້ນ.
1.2.2 ຈຸດ ຫມາຍລວມ ແລະ ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2020
ຮອດປີ 2020 ພົນລະເມືອງລາວຈະມີປະມານ 8,3 ລ້ານຄົນ. ເຖິງປີ 2020 ພວກເຮົາ
ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໄວ້ດັົ່ງນີັ້: ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍົ່ຫົວຄົນຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ລະຫ່ວາງ 1.200-1.500 ໂດລ້າສະ
ຫະລັດ ຄວາມຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶັ້ນໄປກວມ 90% ແລະ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງປະຊາ
ຊົນໃຫ້ໄດ້ 70 ປີ.
ເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໜາຍສູ້ຊົນລວມດັົ່ງກ່າວ ຈັງຫວະການເພີົ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ
ລວມ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕ້ອງບັນລຸຢ່າງຕໍົ່າ 7 % ຕໍົ່ປີ, ບົນພືັ້ນຖານການລົງທຶນຈາກງົບ
ປະມານຂອງລັດກວມ 12-14 % ຂອງ GDP, ການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນເສດຖະກິດອືົ່ນໆ 13-16 %
ຂອງ GDP, ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ ກ ານສະສົມທຶນພາຍໃນກວມ 15% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020, ເພີົ່ມ ຜະລິດ
ຕະພາບຂອງງານໃນສັງຄົມ ໃຫ້ສູງຂຶັ້ນຢ່າງບໍຢ
ົ່ ຸດຢັັ້ງໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ.

1.3

ການເລືອກພັນພຶດກະສິກາໍ ໃນລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
1.3.1

ການຄັດເລືອກພັນ

ເປັນການນໍາພັນທີົ່ລວບລວມໄວ້ ຈາກພັນດັັ້ງເດີມໃນທອ້ງຖິົ່ນ ຫື ພັນທີົ່ນໍາເຂົັ້າມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດຫາຍໆພັນມາເຮັດການປູກ ແລະ ຄັດເລືອກຕາມວິທີການທີົ່ກໍານົດ ເພືົ່ອຄັດເລືອກໃຫ້ໃດ້ພັນທີົ່ມີ
ຄຸນລັກສະນະຕາມຕອ້ງການເຊັນ
ົ່ : ຜົນຜະລິດສູງ, ຄຸນນະພາບດີ, ອາຍຸເກັບກ່ຽວພໍເໝາະ, ສາມາດປັບຕົວ
ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລອ້ມໃດ້ດີ, ຕ້ານທານຕໍົ່ໂຣກແມງ ຫື ຄຸນສົມບັດອືົ່ນໆຕາມຈຸດປະສົງທີົ່ຕັັ້ງໄວ້.
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1.3.2

ລັກສະນະພຶດກະສິກໍາໃນລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້

ພືດກະສິກໍາທີົ່ຈະປູກໃນລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ນັັ້ນ ຄວນມີລກ
ັ ສະນະດັົ່ງຕໍໄົ່ ປນີ:ັ້
1. ມີຄວາມທົນທານຕໍຄ
ົ່ ວາມແຫ້ງແລ້ງພໍສົມຄວນ ເພາະຈະຕອ້ງເປັນພຶືດທີົ່ອາໃສແຕ່
ພຽງນໍັ້າຝົນ
2. ມີລັກສະນະຂອງການທົນຮົົ່ມໄດ້
3. ເປັນພືດທີົ່ມີຄຸນສົມບັດສ້າງເສີມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ດິນ
4. ເປັນອາຫານຂອງຄົນໄດ້ດີ ແລະ ເປັນທີົ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ
5. ຜົນຜະລິດຕໍຫ
ົ່ ົວໜ່ວຍພືັ້ນທີົ່ສູງ ແລະ ຂາຍໄດ້ລາຄາດີ
6. ເປັນພືດທີົ່ມີຮາກຕືັ້ນ ຫື ດູດຊຶມອາຫານ ຕ່າງລະດັບກັບໄມ້ປ່າ
7. ໃນບາງກໍລະນີຄວນເປັນພືດທີົ່ອາດຈະໃຊ້ເປັນເຊືັ້ອເພິງໄດ້
8. ອາດຈະໃຊ້ບາງສ່ວນເປັນອາຫານຂອງສັດ ຫື ສັດລ້ຽງອືົ່ນໆໄດ້
9. ເປັນພືດກະສິກໍາທີົ່ປູກງ່າຍ ມີຄວາມທົນທານຕໍສ
ົ່ ັດຕູພືດໃດ້ດີ
ຕົວຢ່າງ: ຊະນິດພືດປ່າໄມ້ແລະພືດກະສິກາໍ ທີົ່ປູກຮ່ວມກັນໃນລະບົບກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
ພືດປ່າໃມ້ທັງຊະນິດມີຄ່າທາງເສດຖະກິດແລະຊະນິດໄມ້ໃຫ່ຍໄວທີເົ່ ຄີຍປູກຮ່ວມພືດໄຮ່ຕາມລະ
ບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ໄດ້ແກ່ ໄມ້ສັກ, ໄມ້ດ,ູ່ ຢາງພາລາ, ກະຖິນຊ້າງ, ຫມາກມ່ວງຫິມະພານ, ກະຖິນນະລົງ,
ສົນທະເລ ໆລໆ.
ຊະນິດຂອງພືດໄຮ່ທີົ່ເຄີຍນໍາໄປປູກຮ່ວມກັບພືດປ່າໄມ້ໃນພາກຕ່າງໆ ໃນປະເທດລາວໄດ້ແກ່ ສາ
ລີ, ເຂົັ້ົາໄຮ່, ຖົົ່ວເຫືອງ, ຜັກທຽມ, ສົັ້ົມພໍດີ, ຫມາກອຶ, ຫມາກນັດ, ແຂມ, ຂ່າ, ຫວາຍ ແລະ ອືົ່ນໆ.
ຕາຕະລາງ 2: ການປູກ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງພັນໄມ້ກັບພືດກະສິກາໍ ໃນການປູກປ່າ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ
ຕອງຢາໃນ ສປປລາວ
ພັນໄມ້

ພືດກະສິກາໍ ຫັກ

ພືດກະສິກາໍ ສໍາຮອງທີປ
ົ່ ູກຮ່ວມ

ໄມ້ສັກ(Tectona grandis)

- ເຂົັ້ົາໄຮ່

ສາລີ, ໝາກອຶ, ໝາກໂມ, ຫມາກເຜັດ,
ຖົົ່ວຂຽວ, ຫມາກເຂືອ, ຖົົ່ວດິນ, ໝາກ
ແຕງ

- ຢູຄາລິບຕັສ ກາມານດູແລນຊິສ (Eucalyptus
camandulensis)
- ກະຖິນພັນ(Leucaena leucocephala)

- ສາລີ

ປະເພດຖົົ່ວຕ່າງໆ, ສາລີ, ເຂົັ້ົາໄຮ່,
ຫມາກເຜັດ

- ຢາງພາລາ(Heavia brasiliensis)
- ກະຖິນພັນ(Leucaena leucocephala)
- ຕົັ້ົນຍາງ(Dipterocarpus alatus))

- ກາເຟ
- ກ້ວຍ
- ຫມາກນັດ

ປະເພດຖົົ່ວຕ່າງໆ, ພິກໄທ, ໝາກແຕງ,
ໝາກໂມ, ໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ

ແຫົ່ງທີົ່ມາ: Watanabe et al (1988)
1.3.3 ວິທີປູກພືດກະສິກາໍ ຮ່ວມກັບໄມ້ຢືນຕົັ້ນ
ການນໍາພືດກະສິກໍາມາປູກຮ່ວມກັບຕົັ້ນໄມ້ຕາມລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ມີ 4 ວິທີຄື:
- ປູກແບບສະລັບແຖວ
- ປູກແບບສະລັບແຖບ
- ປູກຕົັ້ົນໄມ້ລອ້ມຮອບ
- ປູກແບບປະສົມປະສານ
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ຕົວຢ່າງ: ວິທີປູກພືດກະສິກໍາຮ່ວມກັບໄມ້ຢືນຕົັ້ນ 4 ວິທີ
0 + 0 + 0 +
0 + 0 + 0 +
0 + 0 + 0 +
0 + 0 + 0 +
ການປູກແບບສະລັບແຖວ
0 0 0 0
0 + + + + 0
0 + + + + 0
0 + + + ++0
0 + + + + 0
0 + + + + 0
0 0 0 0
ການປູກແບບປະສົມປະສານອອ້ມຮອບດ້ວຍຕົັ້ົນໄມ້
ຫມາຍເຫດ:
0
ໄມ້ຢືນຕົັ້ົນ
+
ພຶດກະສິກໍາ

0 0 0 + + +
0 0 0 + + +
0 0 0 + + +
0 0 0 + + +
ການປູກແບບສະລັບແຖບ
0
+
0
+

+
0
+
0

0
+
0
+

+
0
+
0

0
+
0
+

0
0
0
0

0
0
0
0

+ 0
0 +
+ 0
0 +

+
0
+
0

0
0
0
0

+
+
+
+

ການປູກປະສົປະສານແບບສວນຄົວ

+
+
+
+

+
+
+
+
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ບົດທິດສະດີທີ 2
ການປຸກໄມ້ສັກ
ຈຸດປະສົງົ : ເພືອ
ົ່ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
1. ຮູ້ໄດ້ເຖິງການຄັດເລືອກ, ການຕັດສາງຂະຫຍາຍໄລຍະ ແລະ ນໍາໃຊ້ພືີັ້ນທີົ່ກ້ອງໄມ້ສັກໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດຫາຍຂືີັ້ນໂດຍການປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງເສີມກ້ອງໄມ້ສັກ.
2. ຮູ້ໄດ້ເຖິງໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດູການປຸກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ:
2.1

ສະພາບຄວາມເປັນຈີງຂອງການປູກໄມ້ສກ
ັ ປັດຈຸບນ
ັ
ການປູກໄມ້ສກ
ັ ແມ່ນອົງປະກອບນຶົ່ງ ທີົ່ສໍາຄັນຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ສໍາລັບ

ຄອບຄົວປະຊາຊົນ ທາງ ພາກເໜືອ ຂອງ ລາວ. ເຖິງປະຈຸບັນມີເນືັ້ອທີົ່ສວນປູກໄມ້ສັກ ນັບມືັ້ນັບຂະຫຍາຍ
ອອກຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ນັບທາງສວນທີົ່ມີໄມ້ໃຫຍ ແລະ ຍັງປຸກໃຫມ່ອິກດ້ວຍ. ການຫັນເອົາພືັ້ນທີົ່ດິນກະສິ
ກໍາມາປຸກໄມ້ສັກໃສແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີົ່ທໍາການຜະລິດລຸດນ້ອຍ

ເຊິົ່ງບໍົ່ສາມາດສຶບຕໍົ່ປູກພຶດກະເສດໄດ້

ຫາຍສິບປີ, ໂອກາດທີົ່ລໍຖ້າຜົນຜະລິດແມ່ນຍາວໄກ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການຂະຫຍະາຍພຶັ້ນທີົ່ໃຫມ່ເພືົ່ອ
ການກະສິກໍາແມ່ນເພີົ່ມຂືັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປູກໄມ້ສັກ ກໍຍັງດໍາເນີນການໄປຕາມຮູບແບບດດັົ່ງເດີມ
ໂດຍສວນປູກແຕ່ລະສ່ວນເຫົົ່ານັັ້ນແມ່ນຍັງຂາດການຈັດການດູແລ, ປຸກແລ້ວກໍົ່ປະລະຕາມທໍາມະຊາດ, ບໍມ
ົ່ ີ
ການອານາໄມ,

ແຕ່ລະປີເກິດມີການຈຸດໄຟກັບສ່ວນປູກເລືອຍໆຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັັ້ນແມ່ນການຕິດຕາມ

ກວດກາຈາກພາກສ່ວນອືົ່ນຕັດໄມ້ສັກແມ່ນບໍົ່ມີ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ໃນສວນປູກໄມ້ດັົ່ງກ່າວບໍົ່ມີ.

ຮູບທີ 1: ສວນປຸກໄມ້ສັກໃນພືັ້ນທີົ່ຮາບພຽງ
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2.2

ການຄັດເລືອ
ີ ກ ແລະ ການຕັດສ່າງຂະຫຍາຍໄລຍະ

ໃນການປູກເສີົ່ມກ້ອງປ່າໄມ້ສກ
ັ ດ້ອຍເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ ກ່ອນອືົ່ນໝົດແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີການຄັດເລືອກ
ເສຍກອນເຊັົ່ນ: ການຄັດເລືອກທາງດ້ານພືັ້ນທີົ່ສ່ວນປູກ (ສວນປຸກແຄມຫ້ວຍ, ສວນປູກບ່ອນຮາບພຽງ,
ສວນປູກບ່ອນສູງ, ສວນປູກບ່ອນໃກ້ ຫື ໄກ ແລະ ສວນປູກໄມ້ທີົ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ຫື ຍັງນ້ອຍ), ການຄັດເລືອກ
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ/ຕົັ້ນ, ແຖວ/ແຖວ ໃຫ້ເໝາະສົມ. ການຄັດເລືອກພືັ້ນທີົ່ຈະປູກເສີົ່ມເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ
ໃນສວນໄມ້ສັກທີົ່ເໝາະສົມທີົ່ສຸດແມ່ນ:

ຮູບທີ 2: ການຄັດເລືອກໄລຍະຫ່າງຂອງຫວ່າງຕົັ້ນໄມ້ສັກ
ສໍາລັບປ່າໄມ້ສັກທີົ່ໃຫຍ່ ໄລຍະຫ່າງບໍົ່ໄດ້ຕາມທີົ່ກໍານົດໄວ້ ກໍສ
ົ່ າມາດປູກໄດ້ເຊັົ່ນການ ແຕ່ຕອ
້ ງໄດ້
ມີການຕັດສ່າງຂະຫຍາຍໄລຍະໃຫ້ກິົ່ງຫງ່າຫ່າງກັນພໍໃຫ້ແສງແດດສາມາດຊ່ອງສອດພືັ້ນກໍົ່ໄດ້, ພຶດເຄືົ່ອງປ່າ
ຂອງດົງບາງຊະນິດກໍົ່ບໍົ່ຕ້ອງການແສງແດດຫາຍ.
ການຕັດສ່າງຂະຫຍາຍໄລຍະຕ້ອງໄດ້ຕັດຕົັ້ນທີົ່ບໍົ່ເປັນ
ປະໂຫຍດອອກເຊັົ່ນ: ຕົັ້ນຕາຍໂດກ, ຕົັ້ນຄົດ, ກຸດປາຍ, ຕົັ້ນນ້ອຍ ແລະ ຕົັ້ນທີົ່ເປັນບົັ້ງແມງອອກ.
ກໍລະນີພືັ້ນທີົ່ໆຈະເຮັດການປູກເສີມເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ ຖ້າຫາກຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຕົັ້ນ
ແລະ ແຖວຖີກັນຫາຍຄວນຕ້ອງໄດ້ຕັດສ້າງ ຫື ເປີດກິົ່ງຫງ່າອອກແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການວັນນະວັດ
ວິທະຍາຄື: ລະດູການຕັດສ່າງທີົ່ເໝາະສົມລະດູໜາວ ແມ່ນເດືອນ ມີນາ - ພຶດສະພາ, ຊ່ວງໄລຍະນີັ້ແມ່ນໃບ
ຂອງມັນຈະລົົ່ນໝົດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສັງເຄາະເເສງກໍົ່ມີນ້ອຍ ແລະ ການສ່ຽງໄພຂອງພະຍາດບົັ້ງ
ແມງມີນ້ອຍ.
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ຮູບທີ 3: ການລິກິົ່ງຫງ່າໄມ້ເພືົ່ອເປີດແສງສະຫວ່າງ

2.3

ຊະນິດພຶດປ່າທີສ
ົ່ າມາດເກີດໄດ້ກັບປ່າໄມ້ສກ
ັ

ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈີງແລ້ວ ໄມ້ສັກທີົ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ກໍົ່ເນືົ່ອງມາຈາກສະພາບຄວາມ
ອຸດົມສົມບຸນຂອງດິນ ແລະ ອຸນນະພູມດ້ວຍກັນ, ໃນພືັ້ນທີົ່ປູກໄມ້ສັກທຸກບ່ອນແນ່ນອນເນືັ້ອດິນແມ່ນບໍົ່ຄື
ກັນ, ການປົກຄຸມຂອງດິນຊັັ້ນໜ້າບາງບ່ອນແມ່ນ ບອບບາງ, ໜາ, ມີດ່ານຫິນ ແລະ ອຶົ່ນໆອິກ. ເມືົ່ອມາເບີົ່ງ
ຕົວຈີງ ຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ ແມ່ນມີພຶດສວນຫາຍທີົ່ສາມາດຈະເລິນເຕີບໂຕໄດ້ໃນກ້ອງຕົັ້ນໄມ້ສັກເຊັົ່ນ: ແຂມ,
ຂ່າ, ໝາກຊີມ, ຫວາຍ, ຜັກກຸດ, ໝາກລິົ່ນໄມ້, ເຄືອເຂົາຮໍ, ປໍສາ ແລະ ອຶົ່ນໆອິກ.
ການເກັບກູ້ເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ, ພຶດພັກປ່າ ຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ຕາມທໍາມະຊາດແມ່ນນັບວ່າແຕ່ລະ
ປີມີຫາຍ, ເກັບກູ້ໄດ້ຫາຍສາມາດຂາຍເປັນລາຍໄດ້ເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ພຶດພັກປ່າ, ເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງກໍົ່ຍັງ
ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຢ່າງຫວງຫາຍ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ທ່າແຮງດັົ່ງກ່າວຈືົ່ງເປັນຄວາມສົນໃຈການ
ປູກເສີມກ້ອງປ່າໄມ້ສັກ ເພາະວ່າການປູກເສີມແມ່ນຍັງໄດ້ອານາໄມດ້ວຍ ເຊິົ່ງມັນກໍົ່ຍິົ່ງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໄດ້ດີກວ່າການກໍາເນີດຕາມທໍາມະຊາດໄດ້ຫາຍເທົົ່າ.

2.4

ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດູການປູກ ຄປດ ເສີມກ້ອງປ່າໄມ້ສກ
ັ

ໂດຍອີງຕາມຫັກການວິທະຍາສາດ ແລະ ລະດູການຜະລິດຕົວຈີງຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນມີ
ຄວາມໃກ້ຄຽງກັນ, ໄລຍະເວລາໃນການປຸກເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງຕ້ອງຢູ່ໃນຕົັ້ນລະດູຝົນສະເໝີ ໂດຍອີງຕາມຊ່ວງ
ລະດູການເຊັົ່ນ: ກ່ອນໜ້າເດືອນເມສາ-ພຶດສະພາ ແລະ ຊ້າສຸດບໍົ່ໃຫ້ເກີນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ-ກໍລະກົດ. ເນືົ່ອງ
ຈາກປັດຈຸບັນການປ່ຽນແປງດ້ານສະພາບອາກາດແມ່ນຫາຍ, ບາງປີມີປະລິມານນໍັ້າຝົນຫາຍ ແລະ ບາງປີມີ
ນ້ອຍ ຫື ຊ່ວງລະດູຜົນຍາວ ແລະ ສັັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນວຽກງານການປຸກເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງຄວນກະກຽມໃຫ້ພ້ອມ
ກ່ອນລະດູການທີົ່ເໝາະສົມດັົ່ງໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
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ບົດທິດສະດີທີ 3
ການປຸກເຄືົ່ີອງປ່າຂອງດົງເສີມກ້ອງປ່າໄມ້ສັກ ຫືີ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ຈຸດປະສົງ: ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
1. ເຂົັ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງທີມີຕໍົ່ປະຊາຊົນ
2. ຮູ້ວທ
ິ ີການປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດຕ່າງໆເສີມໃສ່ກ້ອງປ່າໄມ້ສັກ ຫືີ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສ້າງເສດ
ຖະກິດເພືີົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນໄດ້.

ເນືອ
ີັ້ ໃນ:
3.1

ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄືອ
ີົ່ ງປ່າຂອງດົງ

ຜະລິດຕະພັນເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໜຶົ່ງ
ໃນການພັດທະນາຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເພືີົ່ອນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນອະນາຄົດ, ເຄືີົ່ອງປ່າ
ຂອງດົງມີຄວາມຈໍາເປັນສຸດຕໍົ່ກັບການບໍາລຸງຊີວິດ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໃນບັນດາປະເທດທີົ່ກໍາລັງ
ພັດທະນາເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງມີຄວາມສໍາຄັນ 3 ປັດໃຈໃຫຍ່ຄືີ:
3.1.1 ສໍາຄັນຕໍົ່ກັບການບໍາລຸງຊີວິດ
ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ວັດສະດຸກໍົ່ສ້າງສໍາ
ລັບທີົ່ທີົ່ພັກອາໄສ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບປະຈໍາວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.
3.1.2 ສໍາຄັນທາງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ
ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງເປັນສວນໜຶົ່ງທີສາມາດອະນຸລັກປ່າໄມ້, ແຫົ່ງນໍັ້າ ແລະ ບັນຊີວະນາໆພັນ
, ນັກ ວິທະຍາສາດໄດ້ໃຫ້ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນວ່າເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງມີ ສວນຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍຊີວະນາໆພັນ
ສາມາດ ຄືີນສູ່ສະພາບນິເວດວິທະຍາເດີມຂອງຕົນເອງ, ເປັນການປ້ອງກັນແຫົ່ງທີົ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ
ອະນຸລັກປ່າໄມ້ນໍາ.
3.1.3 ສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງສາມາດສ້າງລາຍຮັບອັນສໍາຄັນຕໍົ່ດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນກໍົ່ຄືີປະ
ເທດທີກໍາລັງພັດທະນາໃນໂລກ, ຖ້າຈະທຽບແລ້ວອາດຈະສູງກວ່າລາຍຮັບໄມ້ທ່ອນ. ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ, ຕົວ
ເມືີອງ ແລະ ຕະຫາດສາກົນຜະລິດຕະພັນເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງປະເພດທີເປັນຢາພືີັ້ນເມືີອງ ແມ່ນມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວໄວກວ່າການຕະຫາດອຸດສາຫະກໍາໄມ້ທ່ອນ. ການຕະຫາດເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງມີການຂະຫບາຍຕົວ
ປະມານ 20 %ໃນແຕ່ລະປີ.
ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີົ່ສຸດໃນການບໍາລຸງຊີວິດ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດພາຍໃນ
ຄອບ ຄົວເຊັົ່ນ: ເປັນອາຫານ, ໄມ້ປຸກສ້າງ ແລະ ເສດຖະກິດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາລາຍຮັຍເປັນເງິນຍັງຕໍົ່າຍ້ອນ
ລະບົບການຕະຫາດຍັງຈໍາກັດ, ລະບົບເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຍັງບໍົ່ສະດວກ, ຂາດເຕັກນິກໃນການຈັດສັນ
ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ເກັບກູ້ແບບຍືີນຍົງ (ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, 2008).
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ຮູບທີ 4: ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງທີົ່ເປັນຢາ
ແຫົ່ງທີົ່ມາ: ຟາມພືີດເປັນຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ 2015
ກ.

ແຂມ
1) ການນໍາໃຊ້ແຂມ
ຊໍົ່ດອກແຂມທີົ່ຕິດຢູ່ກັບກ້ານຊໍົ່

ສ່ວນຫາຍປະຊາຊົນຈະນໍາເອົາມາເຮັດ

ຟອຍກວາດເຮືອນ (ຍູກວດ), ໜໍົ່ອ່ອນເອົາມາເຜົົ່າກິນມີລົດຊາດແຊບດີ ແລະ ດ້ວງທີົ່ອາໃສ່ຢູ່ໃນໜໍົ່ອ່ອນກໍ
ສາມາດກິນໄດ້ດ້ວຍການໜຶັ້ງ ຫື ຕົັ້ມໃຫ້ສຸກນອກຈາກນັັ້ນໃບແຂມຍັງສາມາດນໍາມາເປັນອາຫານຂອງສັດຕືີົ່ມ
ອີກ.
2)

ການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ
ໃນການປູກສວນຫາຍຈະປູກໃນຕົັ້ນເດືີອນ 4-6 ເພາະຊວງນີັ້ຕົັ້ນແຂມກໍາລັງ

ຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫືີ ແຕກໜໍົ່ອ່ອນອອກ, ໄລຍະຂອງການປູກ 2x2 m/ຕົັ້ນໃນ 1 ha ຈະປູກໄດ້ 2,500
ຕົັ້ນ, ອຸປະ ກອນນໍາໃຊ້ການປູກມີຈົກ ຫື ສຽມຂຸດ, ພ້າຖາງຂະໜາດຂອງຂຸມ 30x30x30 cm ແລ້ວກໍົ່ນໍາ
ເອົາໜໍົ່ ຫືີ ເຫົັ້ງາຕົັ້ນແຂມໄປປູກໃສ່ຂຸມທີົ່ກຽມໄວ້ແລ້ວຖົມດິນໃຫ້ລະອຽດ, ຫົດນໍັ້າ ແລະ ບົວລະ ບັດຮັກສາ
ເພືົ່ອໃຫ້ຮາກເຫົັ້ງາດອກແຂມຕິດເກາະກັບດິນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ.
ແຂມສາມາດນໍາມາປູກໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຕາມປ່າທໍາມະຊາດບ່ອນທີົ່ຄ້ອຍຊັນ,
ຕາມຮ່ອມພູຮ່ອມຜາ, ແຄມທາງລົດ, ຕາມປ່າແຈ້ງໂດຍສະເພາະດິນທີົ່ຂາດຄວາມອຸດົມສົມບູນເປັນສີເຫືີອງ
ເຊິົ່ງພົບເຫັນຫາຍໃນເຂດພາກເໜືີອຂອງລາວ,

ເຊິົ່ງມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍັ້າທະເລປະມານ

300-

1,500 m.
3)

ການຕະຫາດ ແລະ ການເກັບກູ້
ດອກແຂມເປັນສິນຄ້າທີົ່ມີລາຄາທີົ່ທ້ອງຕະຫາດມີຄວາມຕ້ອງການຫາຍ ດັົ່ງນັັ້ນ

ດອກແຂມທີົ່ປະຊາຊົນເກັບມາແມ່ນຈະມີແມ່ຄ້າມາຮັບຊືີັ້ໃນແຕ່ລະດູການ, ເຊິົ່ງລາຄາຂາຍແມ່ນ 7,0009,000 ກີບ/kg (ປີ 2016 ) ແລະ ນອກນັັ້ນ ຍັງສາມາດນາມາຜະລິດເປັນເຄືົ່ອງໃຊ້ເຊັົ່ນ: ຟອຍກວດເຮືີອນ
ຂາຍໃນລາຄາ 7, 000-10,000 ກີບ/ກ້ານ.
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ແຂມເກັບກູ້ໃນລະຫ່ວາງເດືີອນ 1-2 ໄລຍະການເກັບກູ້ຂອງດອກແຂມແມ່ນ 1
ປີ, ຫັງຈາກແຂມອອກດອກໄດ້ປະມານ 3 ເດືີອນຈິົ່ງສາມາດເກັບກູ້ໄດ້. ວິທີການເກັບກູ້ສວນຫາຍຈະໃຊ້ພ້າ
ຫືກ່ຽວຕັດເອົາເຊິົ່ງການເກັບກູ້ແມ່ນຈະເລືີອກຕັດເອົາແຕ່ລໍາທີົ່ມີດອກໃຫຍ່ ແລະ ງາມ ຫັງຈາກເກັບມາແລ້ວ
ກໍົ່ຕາກໃຫ້ແຫ້ງຕີເອົາແກ່ນອອກ, ຈີກເຮັດເປັນເສັັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສ່າງ ຫືີ ສົົ່ງຂາຍໃຫ້ພໍົ່ຄ້າ.

ຮູບທີ 5: ດອກແຂມທໍາມະຊາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ດອກແຂມເຮັດຝອຍກວາດ
ແຫົ່ງທີົ່ມາ: ສູນຄົັ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ພາກເໜືີອ 2007.
ຂ.

ຕົັ້ນຂ່າ
1)

ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການກະຈາຍພັນ
ຂ່າມີຫາຍຊະນິດທີົ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັນໃນປະເທດລາວ
ແຕ່ຍັງສັບສົນໃນການ
ຈໍາແນກຊືົ່ີເຊັົ່ນ: ຂ່າຫວງ, ຂ່າໃຫຍ່ ແລະ ຂ່າບ້ານ ປົກກະຕິແມ່ນມີການປູກກັນຕາມຮົັ້ວສວນໃນບ້ານ, ແຕ່
ວ່າຂ່າແດງ, ຂ່າປ່າ ແລະ ຂ່າຫອມແມ່ນເກີດຢູ່ຕາມປ່າທາມະຊາດ.
ໝາກ ແລະ ພາກສ່ວນອືີົ່ນຂອງຂ່າມີກິົ່ນຫອມ ແລະ ໃຊ້ເປັນເຄືົ່ອງເທດປຸງ
ອາຫານ. ຮາກອ່ອນ ແລະ ຊໍົ່ດອກອອ່ນຂອງຂາົ່ໃຊ້ກິນເປັອາຫານຄືີກັນກັບຜັກ, ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ
ຫົວຂ່າອ່ອນ ຫື ຮາກອ່ອນແມ່ນສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນການປຸງແກງຕົວຢ່າງແມ່ນຕົັ້ມຍໍາ.
ຂ່າມັກເກີດຕາມທໍາມະຊາດໃນປ່າຜັດໃບປະສົມ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າໄມ້ປ່ອງ,
ບ່ອນເປີດໂປ່ງໃກ້ໆນໍັ້າ, ບ່ອນຊັັ້ນດິນເລິກ ແລະ ບາງບ່ອນກໍມີການປູກເປັນສວນແຕ່ຂ່າເປັນພືີດມັກແສງ
ສະຫວ່າງມັກພືັ້ນທີົ່ເປີດແປນຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວດີກວ່າໃນປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ມີດິນລະບາຍນໍັ້າໄດ້ດີ.
ຄົນ ລາວເຮົາໄດເກັ ບ ໝາກຂ່ າຂາຍໃຫ້ ຄົນ ຈີນ ເພືີົ່ອ ປຸງແຕ່ ງເປັ ນ ຢາຍ່ ອຍອາ
ຫານ, ປົວອາການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ທ້ອງຂີັ້ຮາກ. ນໍັ້າມັ ນລະເຫີຍທີົ່ສະກັດຈາກຮາກ ແລະ ໃບ
ຂອງຂ່າໃຊ້ຮັກສາທາດລົັ້ມ, ໂລກປະສາດ ແລະ ໂລກຜີວໜັງ. ຫົວ ແລະ ໝາກ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເປັນຕົວເສີມກິົ່ນ
ຫອມໃນຢາ.
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ຮູບທີ 6: ຫົວຂ່າ ແລະ ຕົັ້ນຂ່າ
2)

ການປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ
ຜົນຜະລິດປະມານ 500-800 kg ຂອງໝາກແຫ້ງ/ຮຕ ຖ້າປູກໄລຍະຫ່າງ
3x3 m ຫື ປະມານ 1.5 ໂຕນ/ຮຕ, ຖ້າປູກ 2x2 m. ສາລັບຫົວອ່ອນ, ສາມາດເກັບໄດ້ 5-10 kg (ສົດ)
ໃນໜຶົ່ງສຸມ (15 ຕົັ້ນ), ຫົວທີົ່ໃຊ້ປູກຕ້ອງເປັນຫົວທີົ່ແຂງແຮງບໍົ່ອ່ອນ ແລະ ບໍົ່ແກ່ເກີນໄປ ແລະ ສວນປູກ
ຕ້ອງໄດ້ອ້ອມຮົັ້ວໄວ້ເພືົ່ອປ້ອງກັນງົວ ແລະ ແບ້ເຂົັ້າໄປທໍາລາຍ, ຂະໜາດຂອງຂຸມ 30x30x30 Cm ເພາະ
ຫົວຂ່າຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕຫົວໄດ້ດີ. ໂດຍໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ຫືີ ດິນດໍາຖົມກໍໄດ້ແຕ່ຕ້ອງຫົດນໍັ້າເປັນປະຈໍາ
ແລະ ເສຍຫຍ້າບໍົ່ໃຫ້ຕຶບ.
3) ການເກັບກູ້ ແລະ ການຕະຫາດ
ຊອຍຫົວອ່ອນເປັນປ່ຽງ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງສໍາລັບດອກສົດ ແລະ ລໍາ
ອ່ອນສາ ມາດນໍາມາຕົັ້ມ ແລະ ກິນເປັນ, ໝາກສຸກນໍາມາຕາກແດດ ຫື ອົບໃສ່ເຕົາໃຫ້ແຫ້ງ.
ຫົວຂາົ່ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ທຸກລະດູການ,
ແຕ່ດີທີສຸດຊ່ວງຫັງການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ 3-4 ເດືີອນເມືົ່ອຫົວມັນຍັງອ່ອນ ຖ້າເກີນນັັ້ນໄປມັນຈະແຂງມີເສັັ້ນໄຍຫາຍ. ການຂຸດຄົັ້ນນັັ້ນ ຈະໃຊ້
ວິທີຂຸດເອົາຫົວຕັດລໍາຕົັ້ນ ແລະ ໃບອອກ.
ສ່ວນແກ່ນໝາກຂ່າຈະເກັບກູ້ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງເດືີອນ
ກໍລະກົດ-ເດືີອນ
ກັນຍາ. ຢູ່ພາກເໜືີອຂອງປະເທດລາວແມ່ນສົົ່ງອອກຂາຍໄປປະເທດຈີນໃນລາຄາ 10,000-15,000/kg
(ສົດ) ຫືີ 25,000-35,000/kg (ແຫ້ງ). ນອກນັັ້ນຕາມທ້ອງຕະຫາດຍັງມີການຂາຍຫົວຂ່າເພືີົ່ອມາບໍລິ
ໂພກໃນຊີວິດປະຈໍາວັນອີກຕືີົ່ມໂດຍການມາປຸງແຕ່ງກັບອາຫານປະເພດຕ່າໆເຊັົ່ນ: ຕົັ້ມຍໍາ, ແກງປາ, ອົບ
ແລະ ອືີົ່ນໆ ເຊິົ່ງຂາຍໃນລາຄາ 3,000-5,000 ກີບ/kg.
ຄ. ຫວາຍຂົມ
1)

ລັກສະນະພືີດສາດ ແລະ ການກະຈາຍພັນ
ຫວາຍເກີດເປັນສູມຄວາມສູງ 2.5-3 m ຈາກນັັ້ນ ກໍົ່ຊອກຫາລາຕົັ້ນໄມ້ອືົ່ີນ
ເພືົ່ີອເຄິົ່ງຕົວ ແລະ ມີເສັັ້ນເລືີອຂືີັ້ນໄປຕາມຕົັ້ນໄມ້ເຊິົ່ງອອກດອກໃນເດືີອນ 11-12. ໃບຍາວ 0.6-1 m.
ກົກກ້ານໃບດ້ານເທິງຍາວ 8-15 Cm, ມີລັກສະນະເປັນຂົນຂອບໃບມີໜາມ, ກາບໃບສີຂຽວ ແລະ ໜ
າມຄືີເຂັມສີ ເຫືອງມີປາຍສີດໍາຍາວ 0.5- 2 Cm. ພວງດອກຍາວ 1.5-2.5 m. ແລະ ມີມືີເກາະ, ແຊງ
ດອກຍ່ອນລົງ ໝາກຍາວ 1.4 Cm, ກ້ວາງ 0.8 Cm ເກດໝາກຂາວ ຫື ສີເຫືອງອ່ອນ, ຂອບເປັນເສັັ້ນດໍາ
ບາງໝາກເປັນ ຂັັ້ວນ, ແກ່ນເປັນສີລາຍ.
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ຫວາຍມັກເກີດຕາມທຸກປະເພດປ່າໂດຍສະເພາະເກີດຕາມປ່າດົງດິບ, ປ່າ
ປະສົມ, ປ່າຟຸ່ມ, ເຂດດິນຕົ່າທີົ່ມັກມີນໍັ້າຖ້ວມ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍັ້າທະເລ 200-3,000 m.
ປະເທດລາວພົບເຫັນທຸກພາກແຕ່ເໜືີອເຖິງໃຕ້.
2) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເກັບກູ້
ຄຸນຄ່າອັນສໍາຄັນຂອງຫວາຍ, ເສັັ້ນຫວາຍໃຊ້ເຮັດເຄືົ່ີອງຫັດຖະກໍາເຟິນິເຈີ
ແລະ ປະ ຊາຊົນນໍາໃຊ້ທົົ່ວໄປ, ຍອດອອ່ນຂາຍສູ່ທ້ອງຕະຫາດໃນລາຄາ 3 ຍອດ/5,000-7,000 ກີບ ແລະ
ນໍາໄປປະ ກອບອາຫານ.
ການເກັບກູ້ລໍາ ແລະ ຍອດສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ຕະຫອດປີ, ແຕ່ຊ່ວງທີົ່ເໝາະ
ສົມການເກັບກູ້ຍອດແມ່ນເດືີອນ 6-7 ເພາະມີຍອດທີົ່ໃຫ່ຍ ແລະ ງາມ, ວິທີການເກັບກູ້: ການເກັບກູ້ຍອດ
ຫວາຍຖ້າຫາກເກັບຖືີກລະດູການຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍອດງາມ, ໃຫ່ຍເຊິົ່ງການເກັບກູ້ປະຊາຊົນສ່ວນຫາຍຈະໃຊ້
ພ້າຕັດເອົາຍອດແລ້ວເຊາະໜາມອອກ.

ຮູບທີ 7: ການນໍາໃຊ້ຫວາຍມາເປັນເຄືີົ່ອງຫັດຖະກໍາໃນຄອບຄົວ
3) ການປູກ, ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ
ວິທີການປູກ: ຖ້າປູກໃນປ່າທໍາມະຊາດ ຫືີ ປ່າປູກຕ້ອງມີຮົົ່ມປະມານ 50
% ແຕ່ຖ້າປູກໃນພືີັ້ນທີົ່ທີເປີດແປນຕ້ອງເປັນດິນບວມແຄມນັ້າ ເຊິົ່ງໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກທີົ່ເໝາະສົມແມ່ນ
1x1 m. ການປູກແມ່ນ 1 ຕົນ
ັ້ /ຂຸ່ມ.
ວິທີກ້າແກ່ນ: ຫັງຈາກທີົ່ເຮົາເກັບໝາກແນວພັນມາແລ້ວຄວນລະວັງບໍົ່ໃຫ້ແກ່ນຫວາຍ
ໄວ້ໃນບ່ອນທີົ່ມີອາກາດລ່ວງດີເພືົ່ີອປາສະຈາກການເກີດເຊືີັ້ອລາ ຫື ແຫ້ງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ນຫວາຍບໍົ່
ແຕກງອກດີ ຫັງຈາກນັັ້ນກໍົ່ແກະເປືີອກທີົ່ຫຸ້ມແກ່ນອອກແລ້ວນໍາເອົາແກ່ນໄປລ້າງນໍັ້າ ເພືົ່ອໃຫ້ສວນທີົ່ຫຸ້ມ
ແກ່ນນັັ້ນອອກໝົດ ຈາກນັັ້ນກໍົ່ເອົາແກ່ນໄປແຊ່ນໍັ້າເຢັນທໍາມະດາ 5-7 ວັນ ແລ້ວນໍາແກ່ນໄປຫວານໃນໜານ
ກ້າທີົ່ໄດ້ກຽມໄວ້ນັັ້ນ, ຫວານແກ່ນໃຫ້ສະໝໍົ່າສະເໝີ, ເອົາດິນທໍາມະດາ ຫື ດິນຊາຍປົກຄຸມໜ້າໜານໃຫ້ໜາ
ປະມານ 5 Cm, ເພືົ່ອປ້ອງກັນບໍົ່ໃຫ້ແກ່ນຫວາຍຝົັ້ງອອກໃນເວລາຫົດນໍັ້າແຕ່ລະຄັັ້ງ, ຖ້າຫາກເຫັນແກ່ນໃດຟູ
ຂຶັ້ນໃຫ້ເອົາດິນຖົມບໍົ່ດັົ່ງນັັ້ນແກ່ນທີົ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຈະບໍົ່ແຕກງອກ. ຫັງຈາກຫວານໄດ້ປະມານ 15-20 ວັນ ກໍົ່
ຈະເຫັນໜໍົ່ຫວາຍປົົ່ງພົັ້ນຂຶັ້ນຈາກໜ້າດິນໄປເລືີັ້ອຍໆ, ເປີເຊັນການແຕກງອກສູງເຖິງ 70-85 %.
ພາຍຫັງປູກຕົັ້ນຫວາຍສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຕົັ້ນຫົດນໍັ້າ
ແລະ ເສຍຫຍ້າໃນບໍລິເວນຂຸມປູກຫວາຍເພືີົ່ອບໍົ່ໃຫ້ມີວັດສະພືີດຊະນິດຕ່າງໆມາຍາດແຍ່ງອາກາດ, ຄວນເສຍ
ຫຍ້າໃນລະດູຝົນ ແລະ 1 ປີຄວນເສຍຫຍ້າ 2-4 ຄັັ້ງ/ປີ.
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4)

ການຕະຫາດກ່ຽວກັບຫວາຍ
ຫວາຍເປັນສິນຄ້າທີົ່ຕະຫາດມີຄວາມຕ້ອງການເປັນປະຈໍາບໍົ່ວ່າຍອດ, ໝາກ
ແລະ ເສັັ້ນຫວາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຍອດຫວາຍສວນຫາຍມີການນໍາໃຊ້ບໍລິໂພກພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ບາງທ້ອງຖິົ່ນທີຢູ່ຕາມຊາຍແດນກໍສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄືີ: ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ,
ສວນໝາກມີການສົົ່ງອອກສູ່ຕ່າງປະເທດລາຄາ 20,000-40,000 ກີບ/kg ໃນ ປີ 2015, ທີົ່ ເມືີອງງອຍ
ແລະ ເມືີອງ ນໍັ້າບາກເຊິົ່ງສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດໄດ້ຈໍານວນໜຶົ່ງ ແລະ ມີ
ນັກຄົັ້ນຄວ້າຫາຍທ່ານໄດ້ເວົັ້າວ່າ ຖ້າຫາກປົກປັກຮັກສາຕົັ້ນຫວາຍໂດຍທີບໍົ່ຕັດຍອດມາບໍລີໂພກປະມານ 58 ປີ ຫວາຍຈະມີເສັັ້ນຍາວເຖິງ 10-15 m ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຫວາຍຕົັ້ນໜຶີົ່ງລາຄາສູງຂືີັ້ນຫາຍເທົົ່າ ເພາະເສັນ
ັ້
ຫວາຍຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກໍມີຄວາມຕ້ອງການເຊັນດຽວກັນພາຍຫັງເຮັດເປັນເຟີນິເຈີສໍາເລັດ
ຮູບຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາແພງຫາຍ.

ງ.

ໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງ
1)

ລັກສະນະພືີດສາດ ແລະ ການກະຈາຍພັນ
ໃນປະເທດລາວຈະມີໝາກແໜ່ງຊະນິດ A.Ovoideum, A.villosum,
ໝາກແໜ່ງແດງ, ໝາກແໜ່ງຂຽວ ແລະ ອີກຫາຍໆຊະນິດ ນອກນັັ້ນ ໝາກແໜ່ງຍັງມີການກະຈາຍຢູ່
ປະເທດອິນເດຍ, ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ, ພະມ້າ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ.
ໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງມີຕົັ້ນກໍາເນີດມາຈາດປະເທດຈີນ
ເປັນພືີດລົັ້ມລຸກ
ລໍາຕົັ້ນສູງປະ ມານ 1-2 m ໃບດ່ຽວມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເສັັ້ນກ້ານໃບຂະໜານ, ກົກກ້ານໃບເປັນກາບ, ຫັງໃບ
ສີເຂັັ້ມ, ໜ້າໃບສີເຫືີັ້ອມ ແລະ ໝືີົ່ນ. ມີຮາກເຫົັ້ງາໜາແໜ້ນອອກດອກເປັນຈຸ້ມຕາມຮາກເຫງົັ້າ, ເກສອນຜູ້
ແລະ ເກ ສອນແມ່ຢູດ
່ ອກດ່ຽວກັນ ດອກອອກບໍລິເວນຮາກ ມີຊໍົ່ດອກເປັນສາມລ່ຽມ ແລະ ປາຍແຫມ ຫັງ
ຈາກດອກປະສົມພັນປະມານ 100 ວັນ ໝາກຈະສຸກແກ່ ມີສີແດງເຂັັ້ມ ແລະ ສີຂຽວ ແກ່ໃນເດືີອນ 7-8.
ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ໝາກແໜ່ງມັກເກີດປົນກັບປ່າໄມ້ປ່ອງຕາມແຄມສາຍນໍັ້າ,
ໃນປ່າຜັດໃບປະສົມ, ປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າເລົົ່າແກ່ຕາມພືີັ້ນທີົ່ເປັນດິນຜຸຜຸຍ ແລະ ດິນປົນຊາຍສູງຈາກລະດັບ
ໜ້ານໍັ້າທະເລ 500-1,000 m. ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງປະມານ 50 % ຖ້າຫາກມີແສງສະຫວ່າງຫາຍເກີນ
ໄປຈະມີຕົັ້ນໃຫຍ່ໃບຫາຍແຕ່ຜົນຜະລິດໝາກຈະໜ້ອຍ.

ຮູບທີ 8: ສວນໝາກແໜ່ງ
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2)

ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງ
ເປັນສວນປະສົມທີສໍາຄັນຂອງຢາຫາຍຊະນິດໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຢາສໍາລັບແກ້ເຈັບທ້ອງ, ແກ້ອາການທ້ອງອຶດ ແລະ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການນໍາ
ໃຊ້ຍໍັ້າເພືົ່ີອໃຫ້ມີລົມຫາຍໃຈທີສົດຊືົ່ີນ ແລະ ອະນາໄມ້ແຂ້ວ ທັງໃຊ້ເປັນເຄືົ່ີອງເທດທີນິຍົມກັນໃນທົົ່ວໂລກ.
ນໍັ້າມັນຂອງໝາກແໜ່ງທີຜະລິດອອກຈາກແກ່ນຊ່ວຍໃຫ້ກິນເຂົັ້າແຊບ. ໝາກ ແລະ ແກ່ນ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້
ໃນຂອງ ຫວານໄດ້ ຫືີ ໃນອາຫານທີມີລົດເຜັດປະເພດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະອາຫານປະເພດແກງເຊິົ່ງຖືີກັນ
ວ່າໝາກແໜ່ງເປັນລາຊານີເຄືົ່ີອງເທດ ແລະ ເປັນປະສົມຂອງເຂົັ້າຈີົ່ເຊິົ່ງມີການນໍາໃຊ້ຫາຍມາຕັັ້ງແຕ່ດຶກດໍາບັນ.
ໝາກແໜ່ງປະກອບມີສ່ວນສໍາຄັນຄື: ໝາກບັນຈຸທາດນໍັ້າມັນຫອມ, ສານ
ກາລະບູນ, ອາເຊຕັດ (acetate), ສານໄລໂມນີ (Limonene) ແລະ ສານແອັດສເຕີ (esters) ຊະນິດ
ຕ່າງໆ.
3) ການປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ
ໝາກແໜ່ງ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ ແລະ ເຫົັ້ງາຊ່ວງໄລຍະທີເໝ
າະສົມການປູກແມ່ນໃນເດືີອນ 5-6,

ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກແມ່ນ 1x1 m, ຂະໜາດຂອງຂຸມ

20x30x20 Cm, ໃນ 1 ha ສາມາດໝາກແໜ່ງໄດ້ 10,000 ຕົັ້ນ. ໝາກແໜ່ງຈະຂະຫຍາຍໜໍົ່ໄດ້ໂດຍ
ໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ຂືີັ້ນໄປ. ການປູກດ້ວຍເຫົັ້ງາ ແລະ ແກ່ນ ມີເນີັ້ືອໃນດັົ່ງນີັ້:
- ການປູກດ້ວຍເຫົັ້ງາ: ເລືີອກເອົາໜໍົ່ທີບໍົ່ທັນເປັນໝາກເຊິົ່ງມີອາຍຸປະມານ 812 ເດືີອນ, ໜໍົ່ອ່ອນສູງປະມານ 10-30 Cm, ເບ້ຍທີຈະນໍາມາປູກຕ້ອງມີໃບຫາຍສຸດບໍົ່ໃຫ້ເກີນ 2 ຫືີ 3
ໃບ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ປີ ຕົັ້ນໝາກແໜ່ງສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້, ການປູກດ້ວຍເຫົັ້ງາແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ໄວກ່ວາການປູກດ້ວຍແກ່ນ, ຫັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງໄດ້ບົວລະບັດຮັກສາເປັນຕົັ້ນເສຍຫຍ້າໃນຊວງໄລຍະຕົັ້ນ
ໝາກ ແໜ່ງຍັງນ້ອຍຕໍົ່າຢ່າງນ້ອຍ 3 ຄັັ້ງ/ປີ, ເມືີົ່ອຕົັ້ນໝາກແໜ່ງມີລວງສູງປະມານ 60 Cm ຂືີັ້ນໄປ
ອະນາໄມ 1-2 ຄັັ້ງ/ປີກໍໄດ້, ເພາະຊະນິດຕ່າງໆບໍົ່ສາມາດເກີດຂືີັ້ນໄດ້.
- ການປູກດ້ວຍແກ່ນ: ແມ່ນເລືີອກເອົາໝາກທີສຸກດີ ແລະ ເປັນໜ່ວຍຂ້ອນ
ຂ້າງໃຫຍ່, ແກະເປືີອກອອກແລ້ວນໍາໄປກ້າເລີຍ ຖ້າຫາກປະໄວ້ຫາຍວັນຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນການແຕກງອກ
ຫຼຸດລົງ.
4)

ການເກັບກູ້ ແລະ ການຕະຫາດ
ໝາກ: ຈະເກັບເອົາມາຈາກເຫົັ້ງາຮາກ ໃນຊ່ວງເດືີອນ 7-8 ກ່ອນເກັບໝາກ

ນັັ້ນຈະໄດ້ສັງເກດເບີົ່ງວ່າໝາກນັັ້ນແກ່ ຫືີ ຍັງອ່ອນ, ຖ້າແກ່ນເປັນສີມ່ວງເຂັັ້ມສະແດງວ່າໝາກສຸກແລ້ວຈຶົ່ງ
ເກັບເພາະການເກັບໝາກທີຍັງອ່ອນນັັ້ນຄຸນນະພາບຂອງໝາກຈະຕໍົ່າ ແລະ ຈະຕົກໂໝກໄວ.
ວິ ທີ ກ ານເກັ ບ ກູ້ ສ່ ວ ນຫ າຍປະຊາຊົ ນ ນິ ຍົ ມ ໃຊ້ ມີ ດ ແຊມຕັ ດ ເອົ າເພາະຈະ
ໄຫວກ່ ວ າການໃຊ້ ມືີ ຮູ ດ ຫັ ງ ຈາກເກັ ບ ກ່ ຽ ວແລ້ ວ ຄວນຕັ ດ ຕົັ້ ນ ຖີັ້ ມ ປະເຫົັ້ ງາໄວ້ ເພືົ່ ອ ໃຫ້ ເກີ ດ ໜໍົ່ ໃ ໝ່ ຫື
ຂະຫຍາຍໜໍົ່ອອກ.
ໝາກແໜ່ງໃຫ້ໝາກຫາຍໃນຊ່ວງປູກ ໄດ້ 4-6 ປີ, ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້1012 ປີ ຫັ ງຈາກເກັບໝາກແໜ່ ງມາແລ້ວກໍົ່ ຕາກໃຫ້ແ ຫ້ ງດ້ວຍເຕົາອົ ບ , ຢ້ າງໄຟ ແລະ ຕາກແດດທໍ າມະດາ
ຈາກນັັ້ນກໍົ່ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີມີອາກາດລ່ວງດີ.
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ໝາກແໜ່ ງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບເປັນເງິນສົດ ຂອງ
ປະຊາຊົນຊາວຊົນນະບົດ , ການສົົ່ງອອກໝາກແໜ່ງແໜ່ ງໃນແຕ່ລະປີຂອງລາວ ແມ່ ນສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວດີຂີືັ້ນ. ການເກັບຊີືັ້ໝາກແໜ່ງຂອງພໍົ່ຄ້າແມ່ນເປັນສອງຮູບການຄືີ: ການເກັບຊືີັ້
ໝາກທີຍັງດິບ ແລະ ການເກັບຊືັ້ໝ າກທີຕາກແຫ້ງດີຕະຫາດທີຮັບຊືັ້ສ່ວນຫາຍແມ່ ນ ສປ ຈີນ , ແຕ່ມີ ບາງ
ສ່ວນຂາຍໃຫ້ ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ເກົາຫີ.

3.2

ການອອກແບບການປູກ

ການອອກແບການປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງໃນສວນໄມ້ສັກສາມາດກໍານົດການປູກໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ສະ
ພາບພືີັ້ນທີ,ົ່ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ຄ້ອຍຊັນຂອງພືີັ້ນທີົ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງສວນ. ແຕ່ສິົ່ງສໍາຄັນ
ກ່ອນອືີົ່ນໝົດຕ້ອງສັງເກດເບີົ່ງໄລຍະຫ່າງວະຫລ່າງແຖວ ແລະ ຖັນຂອງໄມ້ສັກເປັນຫັກທັງນີັ້ກໍຍ້ອນວ່າ: ຖ້າ
ປູກໄມ້ສັກຖີົ່ເກີນໄປ ເມືີົ່ອປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ກ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊັກຊ້າ ແລະ ຄວນ
ມີການຕັດສາງ ຫືີ ລີົ່ກີົ່ງງ່າໄມ້ສັກອອກກ່ອນເພືີົ່ອເຮັດໃຫ້ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງສາມາດຮັບອາກາດ ຫືີ ແສງສະ
ຫວ່າງໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶົ່ງ, ແຕ່ການປູກໄລຍະຫ່າງ 4x4 m ແມ່ນສາມາດປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ດັົ່ງແຜນ
ວາດລຸ່ມນີັ້:
4
4
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ຮູບທີ 9: ແຜນວາດການປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງເສີມໃສ່ກ້ອງໄມ້ສັກ
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ບົດປະຕິບັດທີ 1
ການກະກຽມໄມ້ປັກຂຸມປຸກ ແລະ ຄັດເລືອກສະຖານທີົ່ປຸກ
ຈຸດປະສົງ: ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
1.1
1.2

ມີໄມ້ປັກຫັກໝາຍຂຸມປຸກພຶດເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງແຕ່ລະຊະນິດ
ຄັດເລືອກເອົາພືັ້ນທີົ່ທີົ່ຈະເຮັດການປຸກພຶດເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງເສີມກ້ອງປ່າ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1

ການກະກຽມໄມ້ປກ
ັ ຂຸມປຸກ

ຕອນເຊົັ້າ: ໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເຫົາໄມ້ຫັກເພືີົ່ອປັກຂຸມປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງຜູລະ 10 ຫັກ, ໃຫຍ່
ສໍາໂປ້ມືີັ້ ຍາວ 1 m, ໂດຍສິດສີສະເປໃສ່ຕາມແຕ່ລະຊະນິດເຊັົ່ນ: ສີແດງ(ຫັ ກ ໝາຍຂຸມ ປຸກ ໝາກແໜງ),
ສີຟ້າ(ຫວາຍ), ສີເຫືອງ(ຂາ) ແລະ ສີເທົາ ຫື ສີດໍາ(ຕົັ້ນແຂມ) ເຊິົ່ງຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ພ້ອມຫັກໝາຍຕ່າງໆ.

ຫວາຍ

1.2

ຂາ

ໝາກແໜ່ງ

ແຂມ

ການຄັດເລືອກສະຖານທີປ
ົ່ ກ
ຸ

ຕອນປ່າຍ: ລົງພຶັ້ນທີົ່ ສວນປູກ ໄມ້ ສັກ ຂອງຊາວກະສິກ ອນຕົວຈີງ ເພືົ່ອວາງຂະໜາດ, ໄລຍະຫ່ າງ
ການປຸກ ພຶດຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ພຶດ. ສີົ່ງສໍາຄັນກ່ອນອືົ່ນໝົ ດຕ້ອງໄດ້ເບີົ່ງການປົກ ຄຸມ ເຮືອນຍອດຖ້ າຫາກ
ເຮືອນຍອດຂອງຕົັ້ນໄມ້ ໃຫຍ່ເກີນໄປແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ລິຫງ່າອອກຈໍານວນໃດໜຶົ່ ງ(ໂດຍທີຄູເຝິກ ສາທິດ ການ
ຄັດເລືີອກ ແລະ ການຕັດສ່າງຂະຫຍາຍໄລຍະງ່າໄມ້ສັກໃນພືີັ້ນທີົ່ຈະປູກເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງ , ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ
ພ້າ ຫື ເລືົ່ອຍລິຫງ່າ ຕັດ, ວິທີການຕັດສາງ), ປັກຫັກໝາຍທີີົ່ໄດ້ກໍານົດສີໃຫ້ຖືກຕາມແຜນຜັງທີົ່ວາງໄວ້ ແລ້ວ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນລົງມືສືບຕໍົ່ໃນຂັັ້ນຕອນຕໍົ່ໄປ.
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ບົດປະຕິບັດທີ 2
ການຂຸດຂຸມປຸກ
ຈຸດປະສົງ: ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
1.

ຂຸດຂຸມ ປຸກ ຕາມແຕ່ລະຂະໜາດ (ກວ້າງ, ຍາວ, ເລີກ ) ຂອງແຕ່ລະນິດພຶດ (ຕົັ້ນແຂມ,

ຕົັ້ນຂາ, ໝາກແໜ່ງ ແລະ ຫວາຍຂົມ)ໃນພືັ້ນທີົ່ທີົ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1

ການຂຸດຂຸມ
ການຂຸດຂຸມປຸກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຸດຕາມຫັກໝາຍທີົ່ປັກໄວ້ໃນແຕ່ລະຫວ່າງຂອງໄມ້ສັກ, ການຂຸດຂຸມ

ແມ່ນຕ້ອງຂຸດ ກວ້າງ 30 ຊມ, ຍາວ 30 ຊມ ແລະ ເລີກ 30 ຊມ ດັົ່ງນີັ້:

ຮູບທີ 10: ລັກສະນະຮູຂຸມທີົ່ຕ້ອງໄດ້ໄດ້ຂຸດ

1.2

ອຸປະກອນໃນການຂຸດຂຸມ
- ຈົກ
- ຊ້ວນ

ຮູບທີ 11: ອຸປະກອນການຂຸດຂຸມ
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ບົດປະຕິບັດທີ 3
ການຄັດເລືອກແນວພັນ , ຂົນສົງ ແລະ ປູກ
ຈຸດປະສົງ: ໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ
1. ເລືອກເອົາແນວພັນທີົ່ດີໄດ້, ທົນທານ, ປູກແລ້ວແຜໄວ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດພັນ
2. ຮູ້ວິທີໃນການຮັກສາ ແລະ ຂົນສົງ
3. ຮູ້ວິທີການປຸກ, ການປັກຫັກໝາຍ, ລ້ອມຮົັ້າ(ຖ້າຈໍາເປັນ)

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1 ການຄັດເລືອກແນວພັນ
ການຄັດເລືອກແນວພັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາຕົັ້ ນທີົ່ມີຄວາມຊືົ່ງາມ, ເຮືອນຍອດ ຂຽວງາມ, ບໍົ່
ມີພະຍາດບາດແຜຕາມລໍາຕົັ້ນ ຫື ຍອດອ່ອນ ແລະ ເງືອ
ົ່ ນໄຂອືົ່ນໆ.

ຮຸບທີ 12: ລັກສະນະແນວພັນທີົ່ດີ

1.2

ການຂົນ
ົ່ ສົງ

ວຽກງານການຂົນສົງແມ່ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍ ໂດຍສະເພາະເວລາການຈັບເອົາເບ້ຍໄມ້ຂືັ້ນ ແລະ
ລົງ ແມ່ ນບໍົ່ໃ ຫ້ຈັບຢູ່ຄໍຮາກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄໍຮາກຂອງເບ້ຍໄມ້ ນັັ້ນ ຊໍັ້າໃນ, ເບົັ້າດິນຖ່ວງດຶງລະບົບຮາກ
ນ້ອຍ ຫື ລຸດລົງໄດ້. ການຈັບເບ້ຍໄມ້ຂືັ້ນລົງທີົ່ຖືກຕ້ອງທີົ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງຈັບຢູ່ກຸ້ນເບົັ້າເພືົ່ອບໍົ່ໃຫ້ມັນມີບັນຫາ
ໃນເວລານໍາໄປປູກ . ກໍ ລະນິຂົນສົົ່ ງໄປໄກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແ ຊ່ດໍາມາພັ ນລະບົບເຮືອນຍອດ ເພາະເບ້ຍໄມ້ ນ້ອ ຍ
ດັົ່ງກ່າວມັນຈະບໍົ່ທົນທານກັບການຖືກລົມພັດເນືົ່ອງຈາກຈະມີການລະເຫີຍອາຍນໍັ້າຫາຍ,

ເບ້ຍໄມ້ນ້ອຍ

ບໍົ່ຖຶກຕ້ອງ

ຖຶກຕ້ອງ
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1.3

ການປູກ
ການປູກແມ່ນວຽກງານສໍາຄັນອັນໜືົ່ງທີົ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສເຊັົ່ນ:
- ກ່ອນປູກຕ້ອງໄດ້ ຈິກທົົ່ງຍາງອອກ
- ວາງຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ຕັັ້ງຊືົ່ໃນຮູຂຸມ
- ຖົມດິນໃຫ້ຖົວເຖີງຮູຂຸດອອກ ແລ້ວເອົາຫັກໝາຍປັກຄຶນໃສ່

ຮູບທີ 13: ການປູກຕົັ້ນເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງ
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ບົດປະຕິບັດທີ 4
ທັດສະນະສຶກສາສວນຕົວແບບ
ຈຸດປະສົງການສອນ
ເພືົ່ອໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ:
1.1

ເຫັນໄດ້ສວນຕົວແບບທີົ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ (ບ້ານຫ້ອຍເຮ້ຍເມືອງຊຽງເງີນ)

1.2

ໄດ້ບົດຮຽນຈາກການສອບຖາມຂໍັ້ມຸນເຈົັ້າຂອງສວນຕົວແບບໄປໝູນໃຊ້ໃນຕໍົ່ໜ້າ

1.3

ເຂົັ້າໃຈບົດຮຽນທິດສະດີ ແລະ ເຫັນໄດ້ພາບ, ຮູບປະທໍາ ເພືົ່ອເປັນແບບຢ່າງທີົ່ດີ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1 ການເລືອກຟາມຕົວແບບ
ແມ່ ນຈະໄດ້ເລືອກຟາມຕົວແບບຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ: ຟາມລະບົບກະສິກໍາ -ປ່າໄມ້ ບ້ານ
ປາກທໍົ່, ຟາມໄມ້ ສັກ ບ້ານປາກທໍົ່, ຟາມເຄືົ່ອງປ່າຂອງດົງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ , ຟາມພຶດເປັນຢາ ຄະນະວິຊາ
ປ່າໄມ້, ສວນພໍົ່ແມ່ພັນໄມ້ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້, ສວນຕົວແບບບ້ານຫ້ອຍເຮ້ຍ ເມືອງຊຽງເງີນ ແລະ ຟາມກະສິ
ກໍາເຂດເນີນສຸງວິທະຍາໄລເຂດປາກເຊືອງ

1.2 ຈັດຕັງັ້ ເປັນກູມ
່ , ສອບຖາມຂໍມ
ັ້ ນ
ູ ຕາມຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບແຕ່ລະຟາມ, ສວນຕົວແບບ
1.3 ກະກຽມແບບສອບຖາມ, ກ້ອງຖາຍຮູບ
1.4 ລົດຕູຮ
້ ບ
ັ ໃຊ້ເດີນທາງທັດສະນະສຶກສາ 1 ຄັນ ຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້
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ເອກະສານອ້າງອີງ

1.
2.
3.
4.
5.

ຄູ່ມືີປະກອບການສອນ ວິຊາ ລະລົລກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້,...
ຄູ່ມືີປະກອບການສອນ ວິຊາ ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງ...
ສີຈັນ ຈັນດີພິດ, ບົດຮຽນການປູກໄມ້ສັກ 2009.
ຜະລິດຕະພັນເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ,
2007.
ນິດຄໍາ ຈັນທະວົງ ແລະ ຄະນະ ເຄືີົ່ອງປ່າຂອງດົງທີົ່ເປັນເສດຖະກິດ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນໃນເຂດພາກ
ເໜືີອຂອງລາວ, ສູນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືີອ 2007.

