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ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ� ‘ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງ 
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ�ອຍ: 

ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນກັບນັກສົ່ງເສີມ ເພື່ອກ�ານົດ, ປະເມີນ ແລະ ເຜີຍແຜ�ບົດຮຽນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືຍຍົງ’

 ໂດຍໄດ�ຮັບການສະ ໜັບສະໜຸນ ຈາກອົງການ IFAD
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ຕ�ອງການຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕ�່: 
ນາງ ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ, bounthanom.b@gmail.com, 

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI)
ບ�ານໜອງວຽງຄ�າ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ
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ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ. ສອນສິງ ໄຊຍະມຶດ, ບ�ານດາກເຣິນ 
ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ນວນນະວົງ, ຫ�ອງການສົ່ງ 
ເສີມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມືອງດາກຈຶງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການປະ 
ມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
kangphanvongsa@gmail.com

ພາຍຫຼັງ ທີ່ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ໄດ�ເຮັດການເຮັດແປງສາທິດທົດ 
ລອງ “ເຕັກນິກການນ�າໃຊ�ນ�້າໃນໜອງປາໃສ�ນາເຂົ້າ” ໂດຍໄດ� 
ເລີ່ມຂຸດໜອງປາ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ�ປ�ອຍແນວພັນປາ ປະມານ 
3000 ໂຕ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍປານິນ, ປາປາກ ແລະ ປາໃນ. 
ພາຍຫຼັງການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນມີຄວາມ 
ພຶງພ�ໃຈໃນການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ ເນື່ອງຈາກສັງເກດ 
ເຫັນວ�າຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ເພາະມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ 
ການເຮັດນາ (ຈາກເນື້ອທີ່ 4 ໄລ�ເປັນ 6 ໄລ�), ເມື່ອກ�ອນໄດ� 5 
ກະສອບ ປະຈຸບັນໄດ� 7 ກະສອບ (50kg/ກະສອບ). ສາມາດ 
ລ�ຽງປາເພື່ອບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ, ມີປານິນ, ປາໃນ, ປາ 
ປາກໂຕລະປະມານ 300-400 ກຣາມ (5-10 ໂຕ/ຄັ້ງ) ຊຶ່ງ 
ໄລຍະເວລາ ໃນການລ�ຽງປາໃນໜອງ ໃຊ�ເວລາປະມານ 4 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 1:
ເຕັກນິກ ການນ�າໃຊ�ນ�້າໃນໜອງປາໃສ�ນາເຂົ້າ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ເດືອນ (ເລີ່ມຈາກມື້ປ�ອຍປາ) ກ�່ສາມາດຈັບປາມາກິນເປັນ 
ອາຫານໄດ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາແຮງງານ ພາຍໃນຄອບ 
ຄົວຈ�າກັດ (ມີພຽງແຕ� 2 ແຮງງານຕົ້ນຕ�) ໃນການບ�າລຸງຮັກ 
ສາທ�່ນ�້າທີ່ຕ�່ມາຈາກຫ�ວຍລົງມາໃສ�ໜອງປາ ເນື່ອງຈາກໃນ 
ບາງຄັ້ງມີບັນຫາທ�່ນ�້າແຕກ ຫຼື ມີເສດຂີ້ເຫື້ອຍອຸດຕັນທ�່ນ�້າ 

ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼບ�່ສະດວກຂະໜາດທ�່ຢາງທີ່ໃຊ�ຕ�່ນ�້າ 
ຈາກຫ�ວຍມາໃສ�ໜອງປາໄວ�ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ�າສູນກາງປະ 
ມານ 5 -10 ຊັງຕີແມັດ ຊຶ່ງມີຂະໜາດນ�ອຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼ 
ຄ�ອຍ (ໄລຍະຫ�າງຈາກໜອງປາ ຫາ ຫ�ວຍ 200 ແມັດ). 

ນອກນັນ້, ບັນຫາການຂາດແຮງງານໃນການເສຍຫຍ�າ ແລະ  
ຫາອາຫານປາຕາມທ�າມະຊາດມາເກືອປາເຊັ່ນ: ປວກ, ແມງ 
ໄມ� ແລະ ຫຍ�າທ�າມະຊາດຕ�າງໆ. ບົດຮຽນທີ່ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ 
ໄດ�ຮຽນຮູ�ຈາກການເຮັດທົດລອງຮ�ວມກັບໂຄງການແມ�ນໄດ�ມີ 
ການພັດທະນາ ໂດຍການນ�າເອົາເສດຜັກ, ຫຍ�າຕາມທ�າມະ 
ຊາດມາໃຫ�ປາກິນ, ນ�າເອົາເສດເຟືອງທີ່ໄດ�ຈາກການເກັບກ�ຽວ 
ເຂົ້າມາປະສົມກັບຝຸ�ນຄອກໝັກໄວ�ໃນໜອງເພ່ືອເຮັດໃຫ�ນ�້າ 
ເປັນສີຂຽວໃຫ�ເກີດເປັນໄຮນ�້າ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ�ປາ ນ�ອຍ. 
ການໃຊ�ນ�້າຈາກໜອງເຮັດໃຫ�ເກີດມີສານອາຫານໃຫ�ດິນໃນ 
ນາເຂົ້າ  ເນື່ອງຈາກມີຝຸ�ນຈາກການໝັກບົ່ມຂອງມູນສັດ (ຂີ້ງ�ວ, 
ປາ), ແລະ ການຍ�ອຍສະຫຼາຍຂອງເຟືອງເນົ່າ ຫຼື ເສດຜັກພາ 
ໃຫ�ເກີດເປັນຕະກອນອິນຊີ ປະສົມກັບດິນພື້ນໜອງ ແລະ 
ການເຄ່ືອນໄຫວຫາກິນຂອງປາໃນໜອງເຮັດໃຫ�ນ�້າປ�ຽນສີ. 
ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກ�່ເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ�້າໃນໜອງ 
ປາ ໂດຍມີສ�ວນປະສົມຈາກມູນສັດ ກ�ອນຈະໄຫຼລົງໄປສູ�ນາເຂົ້າ 
ເຮັດໃຫ�ມີສານອາຫານໃນດິນຢູ�ນາເຂົ້າ. ທັງເປັນການເກັບກັກ 
ນ�້າທີ່ຕ�່ທ�່ມາຈາກຫ�ວຍບ�່ໃຫ�ໄຫຼລົງສູ�ນາໂດຍກົງ ໂດຍການໃຊ� 
ທ�່ຢາງທີ່ຕ�່ມາຈາກຫ�ວຍລົງໃສ�ໜອງໃຫ�ໄດ�ລະດັບແລ�ວຈີ່ງປ�ອຍ 
ນ�້າລົງສູ�ນາເຂົ້າ. ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອກ�ອນນ�າໃຊ�ນ�້າ ໂດຍຕົງຈາກ 
ຫ�ວຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼຄ�ອຍ ແລະ ໃຊ�ເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ�ນ�້າໃນ 
ນາພຽງພ�ພາຍຫັຼງໄດ�ຂຸດໜອງໄດ�ມີການເກັບກັກນ�້າໄວ�ໃນ 
ໜອງກ�ອນປ�ອຍໃສ�ນາເຂົ້າເຮັດໃຫ�ມີຂ�້ສະດວກໃນການປ�ອຍ 
ນ�້າຈາກໜອງປາເຂົ້າໃນໄດ�ທັນເວລາໃນລະດູການປັກດ�າ. 
ນອກນັ້ນ, ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຍັງໄດ�ເຮັດຄອກລ�ຽງເປັດໃສ�ໜອງ, ໃຊ� 
ດາງຂຽວລ�ອມຕາມຄັນຄູໜອງ ເພື່ອປ�ອງກັນສັດຕູປາປູກພືດ 
ຜັກສວນຄົວ ເພື່ອບ�ລິໂພກອ�ອມຄູໜອງເພື່ອເປັນອາຫານປາ 
ແລະ ທັງເປັນການປ�ອງກັນຄັນຄູໜອງເຈື່ອນ. 

ການເຂົ້າເຖິງ ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຫ�າງຈາກເທດສະບານ 
ເມືອງດາກຈືງ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ເປັນທາງດິນແດງ, ທາງ 
ຄ�ອຍຊັນປະມານ 10%, ຫ�າງຈາກແຄມທາງຮ�ອມ 30 ແມັດ, 
ລົດໃຫ�ຍ ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ�, ໃນລະດູຝົນອາດໄດ�ໃຊ� ລົດ 4WD 
ເພາະທາງໝື່ນ. ພູມອາກາດເຢັນອຸນຫະພູມປະຈ�າ ປີສະເລ�ຍ 
20 ອົງສາ, ປະລິມານນ�້າຝົນສະເລ�ຍ 3200 mm/ປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ. ສອນສິງ ໄຊຍະມຶດ, ບ�ານດາກເຣິນ 
ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ນວນນະວົງ, ຫ�ອງການສົ່ງ 
ເສີມ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມືອງດາກຈຶງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການປະ 
ມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
kangphanvongsa@gmail.com

ພາຍຫຼັງ ທີ່ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນ ໄດ�ເຮັດການເຮັດແປງສາທິດທົດ 
ລອງ “ເຕັກນິກການນ�າໃຊ�ນ�້າໃນໜອງປາໃສ�ນາເຂົ້າ” ໂດຍໄດ� 
ເລີ່ມຂຸດໜອງປາ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ�ປ�ອຍແນວພັນປາ ປະມານ 
3000 ໂຕ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍປານິນ, ປາປາກ ແລະ ປາໃນ. 
ພາຍຫຼັງການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນມີຄວາມ 
ພຶງພ�ໃຈໃນການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ ເນື່ອງຈາກສັງເກດ 
ເຫັນວ�າຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ເພາະມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ 
ການເຮັດນາ (ຈາກເນື້ອທີ່ 4 ໄລ�ເປັນ 6 ໄລ�), ເມື່ອກ�ອນໄດ� 5 
ກະສອບ ປະຈຸບັນໄດ� 7 ກະສອບ (50kg/ກະສອບ). ສາມາດ 
ລ�ຽງປາເພື່ອບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ, ມີປານິນ, ປາໃນ, ປາ 
ປາກໂຕລະປະມານ 300-400 ກຣາມ (5-10 ໂຕ/ຄັ້ງ) ຊຶ່ງ 
ໄລຍະເວລາ ໃນການລ�ຽງປາໃນໜອງ ໃຊ�ເວລາປະມານ 4 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ເດືອນ (ເລີ່ມຈາກມື້ປ�ອຍປາ) ກ�່ສາມາດຈັບປາມາກິນເປັນ 
ອາຫານໄດ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາແຮງງານ ພາຍໃນຄອບ 
ຄົວຈ�າກັດ (ມີພຽງແຕ� 2 ແຮງງານຕົ້ນຕ�) ໃນການບ�າລຸງຮັກ 
ສາທ�່ນ�້າທີ່ຕ�່ມາຈາກຫ�ວຍລົງມາໃສ�ໜອງປາ ເນື່ອງຈາກໃນ 
ບາງຄັ້ງມີບັນຫາທ�່ນ�້າແຕກ ຫຼື ມີເສດຂີ້ເຫື້ອຍອຸດຕັນທ�່ນ�້າ 

ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼບ�່ສະດວກຂະໜາດທ�່ຢາງທີ່ໃຊ�ຕ�່ນ�້າ 
ຈາກຫ�ວຍມາໃສ�ໜອງປາໄວ�ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ�າສູນກາງປະ 
ມານ 5 -10 ຊັງຕີແມັດ ຊຶ່ງມີຂະໜາດນ�ອຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼ 
ຄ�ອຍ (ໄລຍະຫ�າງຈາກໜອງປາ ຫາ ຫ�ວຍ 200 ແມັດ). 

ນອກນັນ້, ບັນຫາການຂາດແຮງງານໃນການເສຍຫຍ�າ ແລະ  
ຫາອາຫານປາຕາມທ�າມະຊາດມາເກືອປາເຊັ່ນ: ປວກ, ແມງ 
ໄມ� ແລະ ຫຍ�າທ�າມະຊາດຕ�າງໆ. ບົດຮຽນທີ່ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີດ່ນິ 
ໄດ�ຮຽນຮູ�ຈາກການເຮັດທົດລອງຮ�ວມກັບໂຄງການແມ�ນໄດ�ມີ 
ການພັດທະນາ ໂດຍການນ�າເອົາເສດຜັກ, ຫຍ�າຕາມທ�າມະ 
ຊາດມາໃຫ�ປາກິນ, ນ�າເອົາເສດເຟືອງທີ່ໄດ�ຈາກການເກັບກ�ຽວ 
ເຂົ້າມາປະສົມກັບຝຸ�ນຄອກໝັກໄວ�ໃນໜອງເພ່ືອເຮັດໃຫ�ນ�້າ 
ເປັນສີຂຽວໃຫ�ເກີດເປັນໄຮນ�້າ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ�ປາ ນ�ອຍ. 
ການໃຊ�ນ�້າຈາກໜອງເຮັດໃຫ�ເກີດມີສານອາຫານໃຫ�ດິນໃນ 
ນາເຂົ້າ  ເນື່ອງຈາກມີຝຸ�ນຈາກການໝັກບົ່ມຂອງມູນສັດ (ຂີ້ງ�ວ, 
ປາ), ແລະ ການຍ�ອຍສະຫຼາຍຂອງເຟືອງເນົ່າ ຫຼື ເສດຜັກພາ 
ໃຫ�ເກີດເປັນຕະກອນອິນຊີ ປະສົມກັບດິນພື້ນໜອງ ແລະ 
ການເຄ່ືອນໄຫວຫາກິນຂອງປາໃນໜອງເຮັດໃຫ�ນ�້າປ�ຽນສີ. 
ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກ�່ເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ�້າໃນໜອງ 
ປາ ໂດຍມີສ�ວນປະສົມຈາກມູນສັດ ກ�ອນຈະໄຫຼລົງໄປສູ�ນາເຂົ້າ 
ເຮັດໃຫ�ມີສານອາຫານໃນດິນຢູ�ນາເຂົ້າ. ທັງເປັນການເກັບກັກ 
ນ�້າທີ່ຕ�່ທ�່ມາຈາກຫ�ວຍບ�່ໃຫ�ໄຫຼລົງສູ�ນາໂດຍກົງ ໂດຍການໃຊ� 
ທ�່ຢາງທີ່ຕ�່ມາຈາກຫ�ວຍລົງໃສ�ໜອງໃຫ�ໄດ�ລະດັບແລ�ວຈີ່ງປ�ອຍ 
ນ�້າລົງສູ�ນາເຂົ້າ. ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອກ�ອນນ�າໃຊ�ນ�້າ ໂດຍຕົງຈາກ 
ຫ�ວຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼຄ�ອຍ ແລະ ໃຊ�ເວລາເພື່ອເຮັດໃຫ�ນ�້າໃນ 
ນາພຽງພ�ພາຍຫັຼງໄດ�ຂຸດໜອງໄດ�ມີການເກັບກັກນ�້າໄວ�ໃນ 
ໜອງກ�ອນປ�ອຍໃສ�ນາເຂົ້າເຮັດໃຫ�ມີຂ�້ສະດວກໃນການປ�ອຍ 
ນ�້າຈາກໜອງປາເຂົ້າໃນໄດ�ທັນເວລາໃນລະດູການປັກດ�າ. 
ນອກນັ້ນ, ຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຍັງໄດ�ເຮັດຄອກລ�ຽງເປັດໃສ�ໜອງ, ໃຊ� 
ດາງຂຽວລ�ອມຕາມຄັນຄູໜອງ ເພື່ອປ�ອງກັນສັດຕູປາປູກພືດ 
ຜັກສວນຄົວ ເພື່ອບ�ລິໂພກອ�ອມຄູໜອງເພື່ອເປັນອາຫານປາ 
ແລະ ທັງເປັນການປ�ອງກັນຄັນຄູໜອງເຈື່ອນ. 

ການເຂົ້າເຖິງ ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຫ�າງຈາກເທດສະບານ 
ເມືອງດາກຈືງ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ເປັນທາງດິນແດງ, ທາງ 
ຄ�ອຍຊັນປະມານ 10%, ຫ�າງຈາກແຄມທາງຮ�ອມ 30 ແມັດ, 
ລົດໃຫ�ຍ ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ�, ໃນລະດູຝົນອາດໄດ�ໃຊ� ລົດ 4WD 
ເພາະທາງໝື່ນ. ພູມອາກາດເຢັນອຸນຫະພູມປະຈ�າ ປີສະເລ�ຍ 
20 ອົງສາ, ປະລິມານນ�້າຝົນສະເລ�ຍ 3200 mm/ປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຄ�າກອງ, ບ�ານດາກຊືມ, ເມືອງ 

ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ແກ�ວວິໄຊ ພິມມະສອນ, 

ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຊານໄຊ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com 

ພາຍຫຼັງທີ່ ທ�ານ ຄ�າກອງ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າ 
ການປູກກາເຟກ�ອງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ� ເພິ່ນໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງວິທີ່ 
ການກະກຽມພື້ນທີ່ກ�ອນການປູກ ໂດຍການຖ�າງຕົ້ນໄມ� 
ນ�ອຍ ແລະ ຈົ່ງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ� ເພື່ອໃຫ�ຮົ່ມແກ�ຕົ້ນກາເຟ 
ພ�ອມນັ້ນ ເພິ່ນກ�່ຍັງໄດ�ຮູ�ເຖິງວິທີການປູກບ�່ວ�າຈະເປັນ 
ການວາງແລວໃນການປູກດ�ວຍການເອົາເຊືອກຟາງເນັ່ງ 
ແລ�ວໃຊ�ໄມ�ຂະໜາດນ�ອຍປັກ ເພື່ອໝາຍບ�ອນທີ່ຈະຂຸດ 
ຂຸມປູກແລ�ວກວດເອົາເສດໃບໄມ�ແຫ�ງລົງປະສົມກັບດິນ 
ກ�ອນນ�າເບັ້ຍກາເຟລົງປູກ ແລະ ໃນການປູກແມ�ນໃຫ� 
ປູກແບບເນີ້ງລຽບຂື້ນໄປເບື້ອງທີ່ຄ�ອຍ ເພື່ອໃຫ�ຕົ້ນກາເຟ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 2:
ເຕັກນິກການປູກກາເຟຢູ�ກ�ອງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ� ເພື່ອຄຸມແສງແດດ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ�ມຂອງດິນ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ແຕກແໜ�ງໃໝ� ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ປູກສ�າເລັດກ�່ໄດ�ມີການ 
ບົວລະບັດເສຍຫຍ�າ ແລະ ເຮັດຮົ້ວອ�ອມເພື່ອປ�ອງກັນສັດ 
ເຂົ້າທ�າລາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ປູກສ�າເລັດກ�່ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາ 
ເຟບາງຕົ້ນແຕກແໜງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນ 
ກາເຟທີ່ຖືກງ�າໄມ�ເຕັງຈະແຈກແໜງດີກວ�າ ຈື່ງໄດ�ມີການ 
ຕັດຍອດເກົ່າຖີ້ມແລ�ວຈົ່ງແຕ�ແໜງທີ່ເກີດໃໝ� ໂດຍຈົ່ງບ�່ 
ໃຫ�ກາຍ 3 ແໜງ ເພື່ອໃຫ�ຕົ້ນກາເຟຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ 
ແລະ ສົມບູນ ຈາກນັ້ນຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາເຟທີ່ຖືກ 
ຝຸ�ນຄອກ (ຄວາຍມາຂີ້ໃສ�) ຂຽວງາມ ແລະ ຕົ້ນໃຫຍ�ດີກ�່ 
ໄດ�ມີແນວຄິດຈະເກັບເອົາຝຸ�ນຄອກມາໃສ�ຕົ້ນກາເຟ ເພື່ອ 
ໃຫ�ຕົ້ນກາເຟງາມຂື້ນຕື່ມອີກ. ນອກນັ້ນກ�່ຍັງໄດ�ສັງເກດ 
ເຫັນຕ້ົນກາເຟທີ່ປູກໃນພ້ືນທີ່ໆບ�່ມີ ຮ່ົມໄມ�ໃຫຍ�ຕາຍ 
ເປັນຈ�ານວນຫຼາຍຕົ້ນແຕ�ກາເຟທີ່ປູກໃນ ບ�ອນທີ່ມີຮົ່ມບ�່ 
ຕາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ�ນ�າເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງໄດ�ເຮັດ 

ໄປລົມກັບເພື່ອນບ�ານດຽວກັນ ເພື່ອແລກປ�ຽນບົດຮຽນ 
ຈື່ງເຮັດໃຫ�ມີຄົນສົນໃຈ ແລະ ຈະໄດ�ເຮັດຕາມແບບຈ�າ 
ນວນ 5 ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຊາຊົນສ�ວນ 
ຫຼາຍຍັງມີແນວຄິດຖືຮີດເກ່ົາຄອງເດີມທີ່ເຄິຍເລືອກມື້  
ເລືອກຍາມໃນການປູກມີຄວາມເຊື່ອຖືກັນວ�າຖ�າປູກບ�່ 
ຖືກມື້ແມ�ນຈະບ�່ໄດ�ຮັບຜົນຜະລິດ ເພາະຖ�າປູກແລ�ວຝົນ 
ບ�່ຕົກຕົ້ນກາເຟກ�່ຈະຕາຍ. ໃນເມື່ອກ�ອນຊາວບ�ານແມ�ນ 
ຈະຕັດຕົ້ນໄມ�ອອກໝົດແລ�ວກ�່ຈູດກ�ອນຈະປູກກາເຟ.

ບັນຫາດ�ານທືນຮອນໃນການຊື້ອຸປະກອນການເຮັດຮ້ົວ 
ເປັນອຸປະສັກໃຫ�ທາງຄອບຄົວ ເພາະມີຄວາມຫຸ�ຍງຍາກ 
ທາງດ�ານແຮງງານບ�່ສາມາດໄປຊອກຫາວັດຖຸທີ່ມີໃນທ�າ 
ມະຊາດມາລ�ອມຮົ້ວ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ� ງ�ວ, ຄວາຍ ເຂົ້າມາ 
ຢຽບຕົ້ນກາເຟ ເຮັດໃຫ�ຕົ້ນກາເຟຕາຍຈ�ານວນໜຶ່ງຄິດ 
ເປັນເປີເຊັນປະມານ 10% ຂອງຈ�ານວນທີ່ປູກທັງໝົດ 
3,400 ເບັ້ຍ. 

ພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ ມີໄລຍະທາງຫ�າງຈາກຕົວເມືອງຊານ 
ໄຊ ປະມານ 55 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງດິນແດງມີຫີນແຮ�. 
ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຕັ້ງຢູ�ເຂດເນີນສູງພື້ນທີ່ດັ່ງກ�າວເປັນ 
ພື້ນທີ່ຄ�ອຍຊັນ 12-14% ແລະ ມີສາຍຫວ�ຍນ�ອຍໄຫຼຜ�ານ 
ທາງເບື້ອງລຸ�ມຂອງພື້ນທີ່, ພູມອາກາດໃນເຂດດັ່ງກ�າວ 
ແມ�ນເປັນເຂດຮ�ອນຊຸ�ມ ສະເລ�ຍເປັນອຸນຫະພູມທີ່ 28- 
30 ອົງສາ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການເດີນທາງມາພື້ນທີ່ ແມ�ນຈະ 
ສາມາດເດີນທາງໄດ�ດ�ວຍລົດໂຟວີນ ຫຼື ລົດຈັກ ແລະ 
ຈະເດີນທາງສະດວກ ສະເພາະລະດູແລ�ງເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງ 
ຈາກໃນລະດູຝົນແມ�ນຈະພົບບັນຫານ�້າໄຫຼເຊາະລ�າງ 
ຫົນທາງຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເດີນທາງ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຄ�າກອງ, ບ�ານດາກຊືມ, ເມືອງ 

ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ແກ�ວວິໄຊ ພິມມະສອນ, 

ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຊານໄຊ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com 

ພາຍຫຼັງທີ່ ທ�ານ ຄ�າກອງ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າ 
ການປູກກາເຟກ�ອງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ� ເພິ່ນໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງວິທີ່ 
ການກະກຽມພື້ນທີ່ກ�ອນການປູກ ໂດຍການຖ�າງຕົ້ນໄມ� 
ນ�ອຍ ແລະ ຈົ່ງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ� ເພື່ອໃຫ�ຮົ່ມແກ�ຕົ້ນກາເຟ 
ພ�ອມນັ້ນ ເພິ່ນກ�່ຍັງໄດ�ຮູ�ເຖິງວິທີການປູກບ�່ວ�າຈະເປັນ 
ການວາງແລວໃນການປູກດ�ວຍການເອົາເຊືອກຟາງເນັ່ງ 
ແລ�ວໃຊ�ໄມ�ຂະໜາດນ�ອຍປັກ ເພື່ອໝາຍບ�ອນທີ່ຈະຂຸດ 
ຂຸມປູກແລ�ວກວດເອົາເສດໃບໄມ�ແຫ�ງລົງປະສົມກັບດິນ 
ກ�ອນນ�າເບັ້ຍກາເຟລົງປູກ ແລະ ໃນການປູກແມ�ນໃຫ� 
ປູກແບບເນີ້ງລຽບຂື້ນໄປເບື້ອງທີ່ຄ�ອຍ ເພື່ອໃຫ�ຕົ້ນກາເຟ 

CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ແຕກແໜ�ງໃໝ� ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ປູກສ�າເລັດກ�່ໄດ�ມີການ 
ບົວລະບັດເສຍຫຍ�າ ແລະ ເຮັດຮົ້ວອ�ອມເພື່ອປ�ອງກັນສັດ 
ເຂົ້າທ�າລາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ປູກສ�າເລັດກ�່ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາ 
ເຟບາງຕົ້ນແຕກແໜງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນ 
ກາເຟທີ່ຖືກງ�າໄມ�ເຕັງຈະແຈກແໜງດີກວ�າ ຈື່ງໄດ�ມີການ 
ຕັດຍອດເກົ່າຖີ້ມແລ�ວຈົ່ງແຕ�ແໜງທີ່ເກີດໃໝ� ໂດຍຈົ່ງບ�່ 
ໃຫ�ກາຍ 3 ແໜງ ເພື່ອໃຫ�ຕົ້ນກາເຟຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ 
ແລະ ສົມບູນ ຈາກນັ້ນຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາເຟທີ່ຖືກ 
ຝຸ�ນຄອກ (ຄວາຍມາຂີ້ໃສ�) ຂຽວງາມ ແລະ ຕົ້ນໃຫຍ�ດີກ�່ 
ໄດ�ມີແນວຄິດຈະເກັບເອົາຝຸ�ນຄອກມາໃສ�ຕົ້ນກາເຟ ເພື່ອ 
ໃຫ�ຕົ້ນກາເຟງາມຂື້ນຕື່ມອີກ. ນອກນັ້ນກ�່ຍັງໄດ�ສັງເກດ 
ເຫັນຕ້ົນກາເຟທີ່ປູກໃນພ້ືນທີ່ໆບ�່ມີ ຮ່ົມໄມ�ໃຫຍ�ຕາຍ 
ເປັນຈ�ານວນຫຼາຍຕົ້ນແຕ�ກາເຟທີ່ປູກໃນ ບ�ອນທີ່ມີຮົ່ມບ�່ 
ຕາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ�ນ�າເອົາປະສົບການທີ່ຕົນເອງໄດ�ເຮັດ 

ໄປລົມກັບເພື່ອນບ�ານດຽວກັນ ເພື່ອແລກປ�ຽນບົດຮຽນ 
ຈື່ງເຮັດໃຫ�ມີຄົນສົນໃຈ ແລະ ຈະໄດ�ເຮັດຕາມແບບຈ�າ 
ນວນ 5 ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຊາຊົນສ�ວນ 
ຫຼາຍຍັງມີແນວຄິດຖືຮີດເກົ່າຄອງເດີມທີ່ເຄິຍເລືອກມື້  
ເລືອກຍາມໃນການປູກມີຄວາມເຊື່ອຖືກັນວ�າຖ�າປູກບ�່ 
ຖືກມື້ແມ�ນຈະບ�່ໄດ�ຮັບຜົນຜະລິດ ເພາະຖ�າປູກແລ�ວຝົນ 
ບ�່ຕົກຕົ້ນກາເຟກ�່ຈະຕາຍ. ໃນເມື່ອກ�ອນຊາວບ�ານແມ�ນ 
ຈະຕັດຕົ້ນໄມ�ອອກໝົດແລ�ວກ�່ຈູດກ�ອນຈະປູກກາເຟ.

ບັນຫາດ�ານທືນຮອນໃນການຊື້ອຸປະກອນການເຮັດຮ້ົວ 
ເປັນອຸປະສັກໃຫ�ທາງຄອບຄົວ ເພາະມີຄວາມຫຸ�ຍງຍາກ 
ທາງດ�ານແຮງງານບ�່ສາມາດໄປຊອກຫາວັດຖຸທີ່ມີໃນທ�າ 
ມະຊາດມາລ�ອມຮົ້ວ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ� ງ�ວ, ຄວາຍ ເຂົ້າມາ 
ຢຽບຕົ້ນກາເຟ ເຮັດໃຫ�ຕົ້ນກາເຟຕາຍຈ�ານວນໜຶ່ງຄິດ 
ເປັນເປີເຊັນປະມານ 10% ຂອງຈ�ານວນທີ່ປູກທັງໝົດ 
3,400 ເບັ້ຍ. 

ພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ ມີໄລຍະທາງຫ�າງຈາກຕົວເມືອງຊານ 
ໄຊ ປະມານ 55 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງດິນແດງມີຫີນແຮ�. 
ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຕັ້ງຢູ�ເຂດເນີນສູງພື້ນທີ່ດັ່ງກ�າວເປັນ 
ພື້ນທີ່ຄ�ອຍຊັນ 12-14% ແລະ ມີສາຍຫວ�ຍນ�ອຍໄຫຼຜ�ານ 
ທາງເບື້ອງລຸ�ມຂອງພື້ນທີ່, ພູມອາກາດໃນເຂດດັ່ງກ�າວ 
ແມ�ນເປັນເຂດຮ�ອນຊຸ�ມ ສະເລ�ຍເປັນອຸນຫະພູມທີ່ 28- 
30 ອົງສາ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການເດີນທາງມາພື້ນທີ່ ແມ�ນຈະ 
ສາມາດເດີນທາງໄດ�ດ�ວຍລົດໂຟວີນ ຫຼື ລົດຈັກ ແລະ 
ຈະເດີນທາງສະດວກ ສະເພາະລະດູແລ�ງເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງ 
ຈາກໃນລະດູຝົນແມ�ນຈະພົບບັນຫານ�້າໄຫຼເຊາະລ�າງ 
ຫົນທາງຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເດີນທາງ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ນ. ມອນດາວັນ ໄຊຍະມາງ, ບ�ານດາກເຣີນ 
ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ. ເລີດ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງດາກຈຶງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ. ພອນສີລິ ພັນວົງສາ , ສູນຄົ້ນຄວ�າການປະມົງ, 
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ,  ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, 
kangphanvongsa@gmail.com  

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການເຮັດແປງສາທິດທົດລອງ “ເຕັກນິກ ການ 
ລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າ”  ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໄດ�ມີການປັບປຸງ 
ພື້ນທີ່ຢູ�ເທີງໄຮ�ນາເຊີ່ງເປັນພື້ນທີ່ນ�້າຂັງຕິດກັບຕີນພູ ແລະ  
ມີນ�້າຫວ�ຍໄຫຼຜ�ານຊຶ່ງເຫັນວ�າມີເງື່ອນໄຂອ�ານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການຂຸດໜອງເພ່ືອເກັບກັກນ�້າທີ່ໄຫຼມາຈາກຮ�ອມ 
ພູ ແລະ ຫວ�ຍໄວ�ກ�ອນທີ່ຈະປ�ອຍລົງນາພ�ອມທັງເຮັດເປັນ 
ໜອງໄວ�ອານຸບານລູກປາໃຫ�ແຂງແຮງກ�ອນທີ່ຈະປ�ອຍລົງນາ 
ເຂົ້າເພ່ືອເປັນການຫ�ດຜ�ອນອັດຕາການຕາຍຂອງປາຈາກ 
ການເຄ່ືອນຍ�າຍລກຸປາຈາກບ�ານເຖງິພ້ືນທີທ່ດົລອງ (4-5 ກິ 
ໂລແມດັ) ແລະ ກ�່ລ�ຖ�າໃຫ�ຕົ້ນເຂົ້າມີອາຍຸແກ� (ນັບຈາກມື້ປັກ 
ດ�າປະມານ 1,5 ເດືອນ ແລ�ວຈຶ່ງປ�ອຍປາລົງນາ). ຂະໜາດ 
ໜອງອານຸບານລູກປາປະມານ 5 x 10 ແມັດ (ຄວາມເລິກ 
50 ເຊັນຕີແມັດ), ປ�ານຄັນຄູໜອງສູງປະມານ 1,2 ແມັດ 
ເພື່ອໃຫ�ໄດ�ລະດັບນ�້າທີ່ເໝາະສົມໃນການອານຸບານລູກປາ.

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ພື້ນທີ່ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10x30 ແມັດ, 
ຕັ້ງຢູ�ຮ�ອມຕີນພູຄ�ອຍເລັກນ�ອຍປະມານ 3-5% ຢູ�ໃກ�ກັບ 
ຫ�ວຍ, ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າໃຊ�ເວລາປະມານ 3 ເດືອນ ເຫັນ 
ໄດ�ວ�ານ�້າໜັກຂອງປາທີ່ລ�ຽງປະມານ 300 ກຣາມ/ໂຕ. ໃນ 
ຊ�ວງເດືອນສິງຫາຫາເດືອນກັນຍາເກີດພາຍຸຝົນຕົກແຮງມີນ�້າ 
ໄຫຼຫຼາກສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຄູຄັນນາເຈື່ອນທັບຖົມຮ�ອງຄອງນ�້າທີ ່

ເປັນບ�ອນຢູ�ອາໃສຂອງປາໃນນາເຂົ້າແຕ�ບ�່ມີຜົນເສຍຫາຍຕ�່ 
ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ນ�້າຍັງໄດ�ຖ�ວມຄູຄັນນາພັດເອົາປາໄປ 
ໝົດ ຊຶ່ງນ�້າໄດ�ພັດເອົາປາໄປຕົກໃສ�ນາຂອງເພື່ອນບ�ານເຮັດ 
ໃຫ�ເພື່ອນບ�ານມີປາໃນນາເຂົ້າຕ�່ໄປ ແລະ ເພື່ອນບ�ານກ�່ມີ 
ຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດເຕັກນິກດ່ັງກ�າວຄືກັບຄອບຄົວທີ່ 
ເຂົ້າຮ�ວມທົດລອງ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ 
ດິນໄດ�ເອົາປາມາບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວພຽງຄ້ັງດຽວ 
ເພາະຫັຼງຈາກນັ້ນແມ�ນພົບກັບບັນຫາໄພນ�້າກ�່ຖ�ວມ. 
ແຕ�ສາມາດເກັບກູ�ຜົນຜະລິດໄດ�ສົມທຽບຜົນຜະລິດເຂົ້າ 
ແມ�ນເຫັນໄດ�ວ�າຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນຈາກ 7 ກະສອບ ປະຈຸ 
ບັນໄດ� 10 ກະ ສອບ (50kg/ກະສອບ). ສ�າລັບພື້ນທີ່ນາເຂົ້າ 
ໄດ�ໃຊ�ດາງຂຽວອ�ອມໜອງເພື່ອກັນສັດຕູປາ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ�ນນາກນ�້າ, ໄດ�ເສີມຄູຄັນນາໃຫ�ສູງປະມານ 40 ຊັງຕີ 
ແມັດ ແລະ ປ�ານ ຄັນນາໃຫ�ໜາປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, 
ໃຊ�ໄມ�ກົມທີ່ຫາໄດ� ຈາກທ�າມະຊາດ (ຂະໜາດເສັ້ນຜ�າສຸນ 
ກາງ 5-10 ຊັງຕີ ແມັດ, ຄວາມຍາວ 50-60 ຊັງຕີແມັດ) 
ສັກລຽບຕາມຄູຄັນນາໃຫ�ແໜ�ນໜາຕື່ມ ເພື່ອປ�ອງກັນ 
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຄັນຄູນາຈາກການໄຫຼຂອງນ�້າໃນລະ 

ດູຝົນ. ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຍັງສັງເກດເຫັນວ�າການເຮັດເຕັກ 
ນິກດັ່ງກ�າວໄຮ�ນາບ�່ຮົກ (ບ�່ມີຫຍ�າຫຼາຍ) ຍ�ອນມີປາຊ�ວຍກ�າ 
ຈັດວັດສະພືດ ແລະ ແມງໄມ�ໃນໄຮ�ນາ.

ໃນເມື່ອກ�ອນຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໄດ�ໃຊ�ພຽງແຕ�ທ�່ຢາງດ�າທ�່ດຽວທີ່ຕ�່ 
ໂດຍກົງຈາກຫ�ວຍມາໃສ�ນາເຮັດໃຫ�ການສະໜອງນ�້າບ�່ພຽງພ� 
ແລະ ນ�້າໄຫຼເຂົ້າພື້ນທີ່ນາຊ�າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ�ໃຊ�ທ�່ PCV ຂະ 
ໜາດ 100 ອີກ ຈ�ານວນ 2 ທ�່ ເພື່ອຕ�່ນ�້າຈາກໜອງປາເຂົ້າໃສ� 
ນາເລີຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼສະດວກ ແລະ ພຽງພ�ໃສ�ນາເຂົ້າ. ເຕັກ 
ນິກການຂຸດໜອງ ຍັງສາມາດຫ�ດຜ�ອນບັນຫາການໄຫຼຫຼາກ 
ຂອງນ�້າທີ່ໄຫຼມາຈາກຫ�ວຍໂດຍກົງທີ່ໄຫຼລົ້ນລົງມາໃສ�ນາເຂົ້າ 
ຫຼາຍໂພດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເຂົ້າໄຫຼເຊາະເອົາສານອາຫານໃນດິນ 
ແລະ ຝຸ�ນໃນນາເຂົ້າໄຫຼອອກໄປ. ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຂຸດ 
ໜອງປາ ກ�່ສາມາດເປັນບ�ອນພັກນ�້າ, ຕອງນ�້າຂີ້ໝ�ຽງທີ່ໄຫຼມາ 
ຈາກຫ�ວຍຢູ�ຮ�ອມພູກ�ອນທີ່ໄຫຼລົງໃສ�ນາເຂົ້າ ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນບັນ 
ຫາການປົນເປື່ອນຂອງນ�້າຂີ້ໝ�ຽງໄຫຼລົງສູ�ນາໃຫ�ໄດ�ໜ�ອຍທີ່ 
ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ�ານ�້າຂີ້ໜ�ຽງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເກີດຄ�າ pH ໃນ 
ດິນຕ�່າ ແລະ ນ�້າຕ�່າເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ�ດິນນາເຊື່ອມໂຊມ 
ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປາ. ແນວ 
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຈາກຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແມ�ນໄດ�ຂຸດຮ�ອງ 
(ຄອງ) ເພື່ອເປັນບ�ອນທີ່ຢູ�ອາໃສຂອງປາ  ໂດຍຂູດຮ�ອງລຽບ 
ຕາມຄູຄັນນາ ຄວາມຍາວຂອງຮ�ອງປະມານ 10 ແມັດ, ກວ�າງ 
50 x ເລີກ 50 ຊັງຕີແມັດ. ພ�ອມທັງໄດ�ຮູ�ວິທີການນ�າໃຊ�ອາ 
ຫານທີ່ມີຕາມທ�າມະຊາດມາເກືອປາ (ເສດຜັກ, ຫຍ�າ, ປວກ) 
ເພ່ືອເປັນການຫ�ດຜ�ອນຕ້ົນທນືການຊືຫົ້ວອາຫານມາເກອືປາ. 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງແປງສາທິດແມ�ນຫ�າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງດາກ 
ຈືງ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ເປັນທາງດິນແດງ, ເຂົ້າຮ�ອມປະ 
ມານ 1 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫ�ຍສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ�ໃນລະດູຝົນ 
ອາດໄດ�ໃຊ�ລົດ 4WD ເພາະທາງໝື່ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ�ນຍ�າງ 
ເຂົ້າໄປພື້ນທີ່ ປະມານ 200 ແມັດ. ລັກສະນະພູມອາກາດ 
ຊຸ�ມເຢັນອຸນຫະພູມປະຈ�າປີ ສະເລ�ຍ 20 ອົງສາ, ຝົນຕົກຫຼາຍ 
ແຕ�ເດືອນ 3-11, ປະລິມານນ�້າຝົນສະເລ�ຍ 3200 mm/ປີ.

ເຕັກນິກ ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 3:
ເຕັກນິກ ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າ



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ນ. ມອນດາວັນ ໄຊຍະມາງ, ບ�ານດາກເຣີນ 
ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ. ເລີດ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ 
ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງດາກຈຶງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ. ພອນສີລິ ພັນວົງສາ , ສູນຄົ້ນຄວ�າການປະມົງ, 
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ,  ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, 
kangphanvongsa@gmail.com  

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການເຮັດແປງສາທິດທົດລອງ “ເຕັກນິກ ການ 
ລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າ”  ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໄດ�ມີການປັບປຸງ 
ພື້ນທີ່ຢູ�ເທີງໄຮ�ນາເຊີ່ງເປັນພື້ນທີ່ນ�້າຂັງຕິດກັບຕີນພູ ແລະ  
ມີນ�້າຫວ�ຍໄຫຼຜ�ານຊຶ່ງເຫັນວ�າມີເງື່ອນໄຂອ�ານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການຂຸດໜອງເພ່ືອເກັບກັກນ�້າທີ່ໄຫຼມາຈາກຮ�ອມ 
ພູ ແລະ ຫວ�ຍໄວ�ກ�ອນທີ່ຈະປ�ອຍລົງນາພ�ອມທັງເຮັດເປັນ 
ໜອງໄວ�ອານຸບານລູກປາໃຫ�ແຂງແຮງກ�ອນທີ່ຈະປ�ອຍລົງນາ 
ເຂົ້າເພ່ືອເປັນການຫ�ດຜ�ອນອັດຕາການຕາຍຂອງປາຈາກ 
ການເຄ່ືອນຍ�າຍລກຸປາຈາກບ�ານເຖງິພ້ືນທີທ່ດົລອງ (4-5 ກິ 
ໂລແມດັ) ແລະ ກ�່ລ�ຖ�າໃຫ�ຕົ້ນເຂົ້າມີອາຍຸແກ� (ນັບຈາກມື້ປັກ 
ດ�າປະມານ 1,5 ເດືອນ ແລ�ວຈຶ່ງປ�ອຍປາລົງນາ). ຂະໜາດ 
ໜອງອານຸບານລູກປາປະມານ 5 x 10 ແມັດ (ຄວາມເລິກ 
50 ເຊັນຕີແມັດ), ປ�ານຄັນຄູໜອງສູງປະມານ 1,2 ແມັດ 
ເພື່ອໃຫ�ໄດ�ລະດັບນ�້າທີ່ເໝາະສົມໃນການອານຸບານລູກປາ.

CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ພື້ນທີ່ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10x30 ແມັດ, 
ຕັ້ງຢູ�ຮ�ອມຕີນພູຄ�ອຍເລັກນ�ອຍປະມານ 3-5% ຢູ�ໃກ�ກັບ 
ຫ�ວຍ, ການລ�ຽງປາໃນນາເຂົ້າໃຊ�ເວລາປະມານ 3 ເດືອນ ເຫັນ 
ໄດ�ວ�ານ�້າໜັກຂອງປາທີ່ລ�ຽງປະມານ 300 ກຣາມ/ໂຕ. ໃນ 
ຊ�ວງເດືອນສິງຫາຫາເດືອນກັນຍາເກີດພາຍຸຝົນຕົກແຮງມີນ�້າ 
ໄຫຼຫຼາກສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຄູຄັນນາເຈື່ອນທັບຖົມຮ�ອງຄອງນ�້າທີ ່

ເປັນບ�ອນຢູ�ອາໃສຂອງປາໃນນາເຂົ້າແຕ�ບ�່ມີຜົນເສຍຫາຍຕ�່ 
ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ນ�້າຍັງໄດ�ຖ�ວມຄູຄັນນາພັດເອົາປາໄປ 
ໝົດ ຊຶ່ງນ�້າໄດ�ພັດເອົາປາໄປຕົກໃສ�ນາຂອງເພື່ອນບ�ານເຮັດ 
ໃຫ�ເພື່ອນບ�ານມີປາໃນນາເຂົ້າຕ�່ໄປ ແລະ ເພື່ອນບ�ານກ�່ມີ 
ຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດເຕັກນິກດ່ັງກ�າວຄືກັບຄອບຄົວທີ່ 
ເຂົ້າຮ�ວມທົດລອງ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ 
ດິນໄດ�ເອົາປາມາບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວພຽງຄ້ັງດຽວ 
ເພາະຫັຼງຈາກນັ້ນແມ�ນພົບກັບບັນຫາໄພນ�້າກ�່ຖ�ວມ. 
ແຕ�ສາມາດເກັບກູ�ຜົນຜະລິດໄດ�ສົມທຽບຜົນຜະລິດເຂົ້າ 
ແມ�ນເຫັນໄດ�ວ�າຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນຈາກ 7 ກະສອບ ປະຈຸ 
ບັນໄດ� 10 ກະ ສອບ (50kg/ກະສອບ). ສ�າລັບພື້ນທີ່ນາເຂົ້າ 
ໄດ�ໃຊ�ດາງຂຽວອ�ອມໜອງເພື່ອກັນສັດຕູປາ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ�ນນາກນ�້າ, ໄດ�ເສີມຄູຄັນນາໃຫ�ສູງປະມານ 40 ຊັງຕີ 
ແມັດ ແລະ ປ�ານ ຄັນນາໃຫ�ໜາປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, 
ໃຊ�ໄມ�ກົມທີ່ຫາໄດ� ຈາກທ�າມະຊາດ (ຂະໜາດເສັ້ນຜ�າສຸນ 
ກາງ 5-10 ຊັງຕີ ແມັດ, ຄວາມຍາວ 50-60 ຊັງຕີແມັດ) 
ສັກລຽບຕາມຄູຄັນນາໃຫ�ແໜ�ນໜາຕື່ມ ເພື່ອປ�ອງກັນ 
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຄັນຄູນາຈາກການໄຫຼຂອງນ�້າໃນລະ 

ດູຝົນ. ຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນຍັງສັງເກດເຫັນວ�າການເຮັດເຕັກ 
ນິກດັ່ງກ�າວໄຮ�ນາບ�່ຮົກ (ບ�່ມີຫຍ�າຫຼາຍ) ຍ�ອນມີປາຊ�ວຍກ�າ 
ຈັດວັດສະພືດ ແລະ ແມງໄມ�ໃນໄຮ�ນາ.

ໃນເມື່ອກ�ອນຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນໄດ�ໃຊ�ພຽງແຕ�ທ�່ຢາງດ�າທ�່ດຽວທີ່ຕ�່ 
ໂດຍກົງຈາກຫ�ວຍມາໃສ�ນາເຮັດໃຫ�ການສະໜອງນ�້າບ�່ພຽງພ� 
ແລະ ນ�້າໄຫຼເຂົ້າພື້ນທີ່ນາຊ�າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ�ໃຊ�ທ�່ PCV ຂະ 
ໜາດ 100 ອີກ ຈ�ານວນ 2 ທ�່ ເພື່ອຕ�່ນ�້າຈາກໜອງປາເຂົ້າໃສ� 
ນາເລີຍເຮັດໃຫ�ນ�້າໄຫຼສະດວກ ແລະ ພຽງພ�ໃສ�ນາເຂົ້າ. ເຕັກ 
ນິກການຂຸດໜອງ ຍັງສາມາດຫ�ດຜ�ອນບັນຫາການໄຫຼຫຼາກ 
ຂອງນ�້າທີ່ໄຫຼມາຈາກຫ�ວຍໂດຍກົງທີ່ໄຫຼລ້ົນລົງມາໃສ�ນາເຂົ້າ 
ຫຼາຍໂພດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເຂົ້າໄຫຼເຊາະເອົາສານອາຫານໃນດິນ 
ແລະ ຝຸ�ນໃນນາເຂົ້າໄຫຼອອກໄປ. ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຂຸດ 
ໜອງປາ ກ�່ສາມາດເປັນບ�ອນພັກນ�້າ, ຕອງນ�້າຂີ້ໝ�ຽງທີ່ໄຫຼມາ 
ຈາກຫ�ວຍຢູ�ຮ�ອມພູກ�ອນທີ່ໄຫຼລົງໃສ�ນາເຂົ້າ ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນບັນ 
ຫາການປົນເປື່ອນຂອງນ�້າຂີ້ໝ�ຽງໄຫຼລົງສູ�ນາໃຫ�ໄດ�ໜ�ອຍທີ່ 
ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ�ານ�້າຂີ້ໜ�ຽງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເກີດຄ�າ pH ໃນ 
ດິນຕ�່າ ແລະ ນ�້າຕ�່າເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ�ດິນນາເຊື່ອມໂຊມ 
ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປາ. ແນວ 
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຈາກຄອບຄົວຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ດິນແມ�ນໄດ�ຂຸດຮ�ອງ 
(ຄອງ) ເພື່ອເປັນບ�ອນທີ່ຢູ�ອາໃສຂອງປາ  ໂດຍຂູດຮ�ອງລຽບ 
ຕາມຄູຄັນນາ ຄວາມຍາວຂອງຮ�ອງປະມານ 10 ແມັດ, ກວ�າງ 
50 x ເລີກ 50 ຊັງຕີແມັດ. ພ�ອມທັງໄດ�ຮູ�ວິທີການນ�າໃຊ�ອາ 
ຫານທີ່ມີຕາມທ�າມະຊາດມາເກືອປາ (ເສດຜັກ, ຫຍ�າ, ປວກ) 
ເພ່ືອເປັນການຫ�ດຜ�ອນຕ້ົນທນືການຊືຫົ້ວອາຫານມາເກອືປາ. 

ຈຸດທີ່ຕັ້ງແປງສາທິດແມ�ນຫ�າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງດາກ 
ຈືງ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ, ເປັນທາງດິນແດງ, ເຂົ້າຮ�ອມປະ 
ມານ 1 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫ�ຍສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ�ໃນລະດູຝົນ 
ອາດໄດ�ໃຊ�ລົດ 4WD ເພາະທາງໝື່ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ�ນຍ�າງ 
ເຂົ້າໄປພື້ນທີ່ ປະມານ 200 ແມັດ. ລັກສະນະພູມອາກາດ 
ຊຸ�ມເຢັນອຸນຫະພູມປະຈ�າປີ ສະເລ�ຍ 20 ອົງສາ, ຝົນຕົກຫຼາຍ 
ແຕ�ເດືອນ 3-11, ປະລິມານນ�້າຝົນສະເລ�ຍ 3200 mm/ປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ນາງ ແກ�ວມາລາ, ບ�ານດາກເຣີນ 

ເມືອງດາກຈຶ່ງ, ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�າວ ສຸລິຍະກອນ ອານົນ, 

ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງດາກຈຶ່ງ, 

souliyakone2018@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 

ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 

ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com 

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດການທົດລອງ “ເຕັກນິກການເຮັດນ�້າສະ 

ກັດຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ�ນບົ່ມ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການ 

ປັບປຸງດິນ ແລະ ວິທີການກ�າຈັດແມງໄມ� ໂດຍໄດ�ເຮັດ 2 

ຮູບແບບແຕກຕ�າງກັນເຊັນ (1) ເຕັກນິກແບບທີ່ບ�່ໄດ�ບົ່ມ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 4:
ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ�ນບ່ົມ ແລະ ນ�້າສະກັດຊີວະພາບ ເພື່ອປັບປຸງດິນຢູ�ພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ຝຸ�ນ ໂດຍການນ�າເອົາໃບກາເຟແຫ�ງ, ຫຍ�າແຫ�ງ, ຂີ້ແກບ 

ນ�າມາກອງລວມກັນແລ�ວຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 70% ຫຼັງ 

ຈາກນັ້ນກ�່ສາມາດເອົາມາຫວ�ານໃສ�ໃນໜານຜັກໂດຍກົງ 

ໄດ�ເລີຍ. (2) ເຕັກນິກແບບທີ່ໄດ�ບົ່ມຝຸ�ນແມ�ນໄດ�ນ�າໃຊ� 

ການຈຸດຂີ້ແບ�, ຂີ້ງ�ວ ແລະ ຂີ້ຄວາຍ ຊຶ່ງນ�າໃຊ�ເສດຫຍ�າ 

ແຫ�ງ ແລະ ເສດໃບກາເຟແຫ�ງຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 70% 

ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ�ຽງຈາກການເອົາຂີ້ສັດສົດໆ ຫຼື ແຫ�ງ 

ໄປໃສ�ໃນໜານຜັກເລີຍ ເນື່ອງຈາກຂີ້ສັດຈະມີແມງໄມ�, 

ແມງຈຸດຈີ່ ແລະ ສັດຕູພືດຕ�າງໆທີ່ອາໃສຢູ�ໃນກອງຂີ້ສັດ 

ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ສວນຜັກເກີດມີສັດຕູພືດ. ແຕ�ຫຼັງຈາກ 

ການທົດລອງນ�າໃຊ�ຝຸ�ນບົ່ມ ສັງເກດເຫັນໄດ�ວ�າວັດສະພືດ 

ຫ�ດລົງ (ຫຍ�າ) ແລະ ສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ. 

ພ�ອມທັງໄດ�ເຮັດນ�້າສະກັດຊີວະພາບປະສົມກັບນ�້າ ເພື່ອ 

ນ�າມາຫົດໃສ�ກອງຝຸ�ນ (ທີ່ໄດ�ເຮັດໃນຮູບແບບທີ 1) ຫຼື 

ຮູບແບບທີ 2) ທີ່ໄດ�ຈູດໄວ� ແລະ ກ�່ຄົນເພື່ອປະສົມໃຫ� 

ເຂົ້າກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຝຸ�ນທີ່ໄດ�ຈຸດກຽມໄວ�ມາຫວ�ານ 

ຮອງພື້ນໃສ�ໜານຜັກກ�ອນປູກຜັກ.

ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ສັງເກດເຫັນວ�າໃນເມື່ອກ�ອນ 

ເຄີຍໄດ�ເອົານ�້າຍ�ຽວມານ�າໃຊ�ຫົດໃສ�ໜານຜັກຊຶ່ງເປັນອີກ 

ເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ຊ�ວຍໃນການປັບປຸງດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍຫຼັງ 

ທີ່ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການບົ່ມຝຸ�ນ ແລະ ນ�້າສະກັດ 

ຊີວະພາບຈາກທີມງານຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງຈຶ່ງໄດ�ມ ີ

ແນວຄວາມຄິດເອົານ�້າຍ�ຽວມາເກັບໄວ�ໃນຖັງແລ�ວກ�່ເອົາ 

ຫຍ�າຂີວມາຊອຍໝຸ�ນໆບ່ົມໝັກລົງໄປໃນຖັງນ�້າຍ�ຽວ 

ໝັກໄວ�ປະມານ 5-7 ວັນ. ວິທີນ�າໃຊ�ແມ�ນນ�າເອົານ�້າປະ 

ມານ 1,5 ລິດ ປະສົມກັບນ�້າຢ�ຽວໝັກຫຍ�າຂິວປະມານ 

3-5 ບ�ວງແກງ ແລ�ວກ�່ໄປຫົດໃສ�ໜານຜັກ (ຫົດຜັກປະ 

ມານ 2-3 ຄັ້ງ/ອາທິດ, ໄປຫົດສະເພາະແຕ�ຕອນເຊົ້າ ແລະ 

ຕອນແລງແມ�ນຫົດນ�້າປົກກະຕິ. ເຊິ່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວສາ 

ມາດຊ�ວຍເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ, ປັບປຸງເຮັດໃຫ�ພືດ 

ຂຽວງາມ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ�ດີ. 

ທາງຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງ ສາມາດສ�າງລາຍຮັບຈາກ 

ການຂາຍຜັກສະເລ�ຍລາຍຮັບປະມານ 300.000 ກີບ - 

400.000 ກີບ/ລະດູການ (1.800.000 ກີບ/ປີ), ສາມາດ 



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ນາງ ແກ�ວມາລາ, ບ�ານດາກເຣີນ 

ເມືອງດາກຈຶ່ງ, ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�າວ ສຸລິຍະກອນ ອານົນ, 

ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງດາກຈຶ່ງ, 

souliyakone2018@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 

ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 

ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com 

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດການທົດລອງ “ເຕັກນິກການເຮັດນ�້າສະ 

ກັດຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ�ນບົ່ມ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການ 

ປັບປຸງດິນ ແລະ ວິທີການກ�າຈັດແມງໄມ� ໂດຍໄດ�ເຮັດ 2 

ຮູບແບບແຕກຕ�າງກັນເຊັນ (1) ເຕັກນິກແບບທີ່ບ�່ໄດ�ບົ່ມ 
CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ຝຸ�ນ ໂດຍການນ�າເອົາໃບກາເຟແຫ�ງ, ຫຍ�າແຫ�ງ, ຂີ້ແກບ 

ນ�າມາກອງລວມກັນແລ�ວຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 70% ຫຼັງ 

ຈາກນັ້ນກ�່ສາມາດເອົາມາຫວ�ານໃສ�ໃນໜານຜັກໂດຍກົງ 

ໄດ�ເລີຍ. (2) ເຕັກນິກແບບທີ່ໄດ�ບົ່ມຝຸ�ນແມ�ນໄດ�ນ�າໃຊ� 

ການຈຸດຂີ້ແບ�, ຂີ້ງ�ວ ແລະ ຂີ້ຄວາຍ ຊຶ່ງນ�າໃຊ�ເສດຫຍ�າ 

ແຫ�ງ ແລະ ເສດໃບກາເຟແຫ�ງຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 70% 

ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ�ຽງຈາກການເອົາຂີ້ສັດສົດໆ ຫຼື ແຫ�ງ 

ໄປໃສ�ໃນໜານຜັກເລີຍ ເນື່ອງຈາກຂີ້ສັດຈະມີແມງໄມ�, 

ແມງຈຸດຈີ່ ແລະ ສັດຕູພືດຕ�າງໆທີ່ອາໃສຢູ�ໃນກອງຂີ້ສັດ 

ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ສວນຜັກເກີດມີສັດຕູພືດ. ແຕ�ຫຼັງຈາກ 

ການທົດລອງນ�າໃຊ�ຝຸ�ນບົ່ມ ສັງເກດເຫັນໄດ�ວ�າວັດສະພືດ 

ຫ�ດລົງ (ຫຍ�າ) ແລະ ສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ. 

ພ�ອມທັງໄດ�ເຮັດນ�້າສະກັດຊີວະພາບປະສົມກັບນ�້າ ເພື່ອ 

ນ�າມາຫົດໃສ�ກອງຝຸ�ນ (ທີ່ໄດ�ເຮັດໃນຮູບແບບທີ 1) ຫຼື 

ຮູບແບບທີ 2) ທີ່ໄດ�ຈູດໄວ� ແລະ ກ�່ຄົນເພື່ອປະສົມໃຫ� 

ເຂົ້າກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຝຸ�ນທີ່ໄດ�ຈຸດກຽມໄວ�ມາຫວ�ານ 

ຮອງພື້ນໃສ�ໜານຜັກກ�ອນປູກຜັກ.

ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ສັງເກດເຫັນວ�າໃນເມື່ອກ�ອນ 

ເຄີຍໄດ�ເອົານ�້າຍ�ຽວມານ�າໃຊ�ຫົດໃສ�ໜານຜັກຊຶ່ງເປັນອີກ 

ເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ຊ�ວຍໃນການປັບປຸງດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍຫຼັງ 

ທີ່ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການບົ່ມຝຸ�ນ ແລະ ນ�້າສະກັດ 

ຊີວະພາບຈາກທີມງານຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງຈຶ່ງໄດ�ມ ີ

ແນວຄວາມຄິດເອົານ�້າຍ�ຽວມາເກັບໄວ�ໃນຖັງແລ�ວກ�່ເອົາ 

ຫຍ�າຂີວມາຊອຍໝຸ�ນໆບ່ົມໝັກລົງໄປໃນຖັງນ�້າຍ�ຽວ 

ໝັກໄວ�ປະມານ 5-7 ວັນ. ວິທີນ�າໃຊ�ແມ�ນນ�າເອົານ�້າປະ 

ມານ 1,5 ລິດ ປະສົມກັບນ�້າຢ�ຽວໝັກຫຍ�າຂິວປະມານ 

3-5 ບ�ວງແກງ ແລ�ວກ�່ໄປຫົດໃສ�ໜານຜັກ (ຫົດຜັກປະ 

ມານ 2-3 ຄັ້ງ/ອາທິດ, ໄປຫົດສະເພາະແຕ�ຕອນເຊົ້າ ແລະ 

ຕອນແລງແມ�ນຫົດນ�້າປົກກະຕິ. ເຊິ່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວສາ 

ມາດຊ�ວຍເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ, ປັບປຸງເຮັດໃຫ�ພືດ 

ຂຽວງາມ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ�ດີ. 

ທາງຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງ ສາມາດສ�າງລາຍຮັບຈາກ 

ການຂາຍຜັກສະເລ�ຍລາຍຮັບປະມານ 300.000 ກີບ - 

400.000 ກີບ/ລະດູການ (1.800.000 ກີບ/ປີ), ສາມາດ 



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�າວ ກົນງວງ, ບ�ານຕະປົງແລງ ເມືອງສະ 
ໝ�ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ
     
ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານນາງ ດວງມະນີ ກຸນນະບຸດ, 
ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງສະໝ�ວຍ, 
douangmanydk@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ “ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ, ນ�້າ 
ສະກັດຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ນ�້າໝັກສະໝຸນໄພ 
ເພື່ອກ�າຈັດວັດສະພືດ” ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ�ນໄດ�ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນ ເຕັກນິກປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມຈາກທາງໂຄງງານຄ�້າ 
ປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂພສະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບການ 
ຕະຫຼາດທີ່ໄດ�ຮັບທຶນຈາກອົງການ IFAD. ຊຶ່ງທາງໂຄງການໄດ� 
ສະໜອງອຸປະກອນການເຮັດເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ທາງທີມງານ 
WOCAT ແມ�ນໄດ�ໄປສືບຕ�່ຍອດຖ�າຍທອດເຕັກນິກການເຮັດ 
ຝຸ�ນບົ່ມ, ນ�້າສະກັດຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ນ�້າໝັກ 
ສະໝຸນໄພ ເພື່ອກ�າຈັດວັດສະພືດຊື່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວລ�ວນ 
ແລ�ວແຕ�ເປັນເຕັກນິກທີ່ເຮັດໄດ�ງ�າຍບ�່ສັບຊ�ອນ ເນື່ອງຈາກ 
ວັດຖຸດິບ ບາງຢ�າງກ�່ມີໃນທ�ອງຖີ່ນເລີຍເປັນຕົ້ນວິທີການເຮັດ 
ນ�້າໝັກສະໝຸນໄພສຸດທີ່ໃຊ�ຫົວສີໄຄ, ຂີງ, ຂ�າ, ພິກໄທ ແລະ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 5:
ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ, ນ�້າສະກັດຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ນ�້າໝັກສະໝຸນໄພ

ເພື່ອກ�າຈັດວັດສະພືດໃນພື້ນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ໝາກເຜັດແມ�ນປະຢັດຕົ້ນທຶນ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ວິທີ 
ການເຮັດນ�້າສະກັດຊີວະພາບເປັນການສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍ 
ພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ຕ�ອງຊຶ້ວັດຖະດິບ ໂດຍສະເພາະຊື້ນ�້າຕານ. 
ສ�າລັບການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມແມ�ນໄດ�ຊື້ຂີ້ແກບ ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວ 
ຜູ�ເຮັດທົດລອງເປັນຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາປະໂກະທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ 
ວ�າຫ�າມບ�່ໃຫ�ເອົາຂີ້ແກບທີ່ໄດ�ຈາກການຮູດເຂົ້້າໄຮ�ຂອງຕົນ 
ເອງເພາະມີຄວາມເຊື່ອວ�າຜິດຮີດຄອງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ 

ແຕ�ຖ�າແມ�ນຂີ້ແກບທີ່ໄດ�ຈາກໂຮງສີເຂົ້າ (ທີ່ບ�່ແມ�ນເຂົ້າໄຮ� 
ຂອງຕົນເອງ) ແມ�ນສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄອບ 
ຄົວຈື່ງໄດ�ມີແນວຄິດໝູນໃຊ�ເອົາຂີ້ ເລື່ອຍມາໃຊ�ແທນຂີ້ 
ແກບມາຈຸດເຮັດຝຸ�ນ (ທີ່ໄດ�ມາຈາກການກົບໄມ�ທີ່ເຫຼືອຈາກ 
ການເຮັດເຮືອນ) ຊຶ່ງວິທີຈູດກ�່ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈູດ 
ແກບຈູດໄໝ�ປະມານ 50% ແລ�ວຈະນ�າເອົາຂີ້ເລື່ອຍທີ່ຈູດ 
ມາປະສົມກັບມູນສັດ. ວິທີນ�າໃຊ�ແມ�ນເອົາມາຫວ�ານໃສ� 
ໃນຫນານພືດຜັກ ຫຼື ໃຊ�ເປັນຝຸ�ນຮອງພື້ນກ�ອນປູກ (ປະ 
ມານ 2 ຄັ້ງ/ລະດູການ). ນອກຈາກທີ່ໄດ�ນ�າໃຊ�ຝຸ�ນຂີ້ງ�ວ, 
ຝຸ�ນຂີ້ຄວາຍຄອບຄົວຜູ�ທົດລອງຍັງໄດ�ທົດລອງນ�າເອົາຂີ້ແບ�, 
ຂີ້ເປັດ ແລະ ຂີ້ໄກ�ມາປະສົມເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ ເນື່ອງຈາກໄດ�ເຮັດ 
ຄອກລ�ຽງສັດເພື່ອການຈັດການຄຸ�ມຄອງສັດລ�ຽງ ແລະ ເພື່ອ 
ສະດວກໃນການເກັບຮັກສາມູນສັດຕ�າງໆມາເຮັດຝຸ�ນ. ການ 
ນ�າໃຊ�ນ�້າໝັກສະໝູນໄພມີສອງສຸດເຊັ່ນ: ສຸດທີໜຶ່ງມີສ�ວນ 
ປະສົມຈາກຫົວສີໄຄ, ຂີງ, ຂ�າ, ພິກໄທ ແລະ ໝາກ ເຜັດ 
ແລະ ສູດທີສອງ ມີສ�ວນປະສົມຈາກເຫຼົ້າຂາວ, ຢາ ເສັ້ນ 
(ຊະນິດປຸກ), ນ�້າຕານ, ນ�້າອີເອັມ (E�ective Micro organ-
isms), ໝາກນາວຊື່ງທັງສອງສຸດດັ່ງກ�າວແມ�ນສາມາດ 

ປາບສັດຕູພືດໄດ�ເປັນຕ້ົນແມ�ນສາມາດຫ�ດຜ�ອນແມງໄຟ, 
ຕັກກະແຕນ, ບົ້ງ, ມົດ ແລະ ຈິ້ງຫຼີດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຜັກໃບຂຽວ 
ງາມ, ເກັບຮັກສາໄວ�ໄດ�ດົນ, ບ�່ເນົ່າເປື່ອຍໄວ ແລະ ໄດ�ນ�້າໜັກ 
ດີຂາຍງ�າຍເປັນຕົ້ນແມ�ນຜັກກາດ ແລະ ຜັກບົ່ວ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ 
ຕາມ, ແມງໝັດ ແລະ ແມງເຕົ່າທອງບ�່ສາມາດປາບໄດ�.

ກິດຈະກ�າປູກຜັກເຮືອນຮ່ົມສາມາດສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ຄອບຄົວ 
ເນື່ອງຈາກຜູ�ເປັນເມຍ ແລະ ລູກສາວໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມໂດຍການ 
ເກັບຜັກໄປນັ່ງຂາຍຢູ�ຕະຫຼາດສະເລ�ຍລາຍຮັບທີ່ໄດ�ຈາກການ 
ຂາຍຜັກປະມານ 2.080.000 ກີບ/ປີ ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອກ�ອນ 
ມລີາຍຮັບປະມານ 1600.000 ກີບ/ປີ. ໃນປີໜຶງ່ສາມາດປູກຜັກ 
ຂາຍໄດ� 4 ລະດູ/ປີ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທາງຄອບຄົວແມ�ນພົບ 
ບັນຫາການສະໜອງນ�້າບ�່ພຽງພ�ເຂົ້າໃນສວນຜັກສົ່ງຜົນເຮັດ 
ໃຫ�ທາງຄອບຄົວຈຶ່ງຈ�າກັດພື້ນທີ່ໃນການຂະຫຍາຍໜານຜັກ.

ພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ ຕັ້ງຢູ�ບ�ານຕະປົງແລງ ເມືອງສະໝ�ວຍ ມີເສັ້ນ 
ທາງໄປມາສະດວກເປັນທາງລາດຢາງ. ຈຸດບ�ານບ�່ໄກຈາກເທດ 
ສະບານເມືອງ ຫຼື ຕະຫຼາດໄລຍະທາງພງງແຕ� 2 km ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງໄດ�ທັງຍາມຝົນ ແລະ ຍາມແລ�ງ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�າວ ກົນງວງ, ບ�ານຕະປົງແລງ ເມືອງສະ 
ໝ�ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ
     
ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານນາງ ດວງມະນີ ກຸນນະບຸດ, 
ຫ�ອງການ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງສະໝ�ວຍ, 
douangmanydk@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ “ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ, ນ�້າ 
ສະກັດຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ນ�້າໝັກສະໝຸນໄພ 
ເພື່ອກ�າຈັດວັດສະພືດ” ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ�ນໄດ�ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນ ເຕັກນິກປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມຈາກທາງໂຄງງານຄ�້າ 
ປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂພສະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບການ 
ຕະຫຼາດທີ່ໄດ�ຮັບທຶນຈາກອົງການ IFAD. ຊຶ່ງທາງໂຄງການໄດ� 
ສະໜອງອຸປະກອນການເຮັດເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ທາງທີມງານ 
WOCAT ແມ�ນໄດ�ໄປສືບຕ�່ຍອດຖ�າຍທອດເຕັກນິກການເຮັດ 
ຝຸ�ນບົ່ມ, ນ�້າສະກັດຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ນ�້າໝັກ 
ສະໝຸນໄພ ເພື່ອກ�າຈັດວັດສະພືດຊື່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວລ�ວນ 
ແລ�ວແຕ�ເປັນເຕັກນິກທີ່ເຮັດໄດ�ງ�າຍບ�່ສັບຊ�ອນ ເນື່ອງຈາກ 
ວັດຖຸດິບ ບາງຢ�າງກ�່ມີໃນທ�ອງຖີ່ນເລີຍເປັນຕົ້ນວິທີການເຮັດ 
ນ�້າໝັກສະໝຸນໄພສຸດທີ່ໃຊ�ຫົວສີໄຄ, ຂີງ, ຂ�າ, ພິກໄທ ແລະ 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ໝາກເຜັດແມ�ນປະຢັດຕົ້ນທຶນ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ວິທີ 
ການເຮັດນ�້າສະກັດຊີວະພາບເປັນການສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍ 
ພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ຕ�ອງຊຶ້ວັດຖະດິບ ໂດຍສະເພາະຊື້ນ�້າຕານ. 
ສ�າລັບການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມແມ�ນໄດ�ຊື້ຂີ້ແກບ ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວ 
ຜູ�ເຮັດທົດລອງເປັນຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາປະໂກະທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ 
ວ�າຫ�າມບ�່ໃຫ�ເອົາຂີ້ແກບທີ່ໄດ�ຈາກການຮູດເຂົ້້າໄຮ�ຂອງຕົນ 
ເອງເພາະມີຄວາມເຊື່ອວ�າຜິດຮີດຄອງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ 

ແຕ�ຖ�າແມ�ນຂີ້ແກບທີ່ໄດ�ຈາກໂຮງສີເຂົ້າ (ທີ່ບ�່ແມ�ນເຂົ້າໄຮ� 
ຂອງຕົນເອງ) ແມ�ນສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄອບ 
ຄົວຈື່ງໄດ�ມີແນວຄິດໝູນໃຊ�ເອົາຂີ້ ເລື່ອຍມາໃຊ�ແທນຂີ້ 
ແກບມາຈຸດເຮັດຝຸ�ນ (ທີ່ໄດ�ມາຈາກການກົບໄມ�ທີ່ເຫຼືອຈາກ 
ການເຮັດເຮືອນ) ຊຶ່ງວິທີຈູດກ�່ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈູດ 
ແກບຈູດໄໝ�ປະມານ 50% ແລ�ວຈະນ�າເອົາຂີ້ເລື່ອຍທີ່ຈູດ 
ມາປະສົມກັບມູນສັດ. ວິທີນ�າໃຊ�ແມ�ນເອົາມາຫວ�ານໃສ� 
ໃນຫນານພືດຜັກ ຫຼື ໃຊ�ເປັນຝຸ�ນຮອງພື້ນກ�ອນປູກ (ປະ 
ມານ 2 ຄັ້ງ/ລະດູການ). ນອກຈາກທີ່ໄດ�ນ�າໃຊ�ຝຸ�ນຂີ້ງ�ວ, 
ຝຸ�ນຂີ້ຄວາຍຄອບຄົວຜູ�ທົດລອງຍັງໄດ�ທົດລອງນ�າເອົາຂີ້ແບ�, 
ຂີ້ເປັດ ແລະ ຂີ້ໄກ�ມາປະສົມເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ ເນື່ອງຈາກໄດ�ເຮັດ 
ຄອກລ�ຽງສັດເພື່ອການຈັດການຄຸ�ມຄອງສັດລ�ຽງ ແລະ ເພື່ອ 
ສະດວກໃນການເກັບຮັກສາມູນສັດຕ�າງໆມາເຮັດຝຸ�ນ. ການ 
ນ�າໃຊ�ນ�້າໝັກສະໝູນໄພມີສອງສຸດເຊັ່ນ: ສຸດທີໜຶ່ງມີສ�ວນ 
ປະສົມຈາກຫົວສີໄຄ, ຂີງ, ຂ�າ, ພິກໄທ ແລະ ໝາກ ເຜັດ 
ແລະ ສູດທີສອງ ມີສ�ວນປະສົມຈາກເຫຼົ້າຂາວ, ຢາ ເສັ້ນ 
(ຊະນິດປຸກ), ນ�້າຕານ, ນ�້າອີເອັມ (E�ective Micro organ-
isms), ໝາກນາວຊື່ງທັງສອງສຸດດັ່ງກ�າວແມ�ນສາມາດ 

ປາບສັດຕູພືດໄດ�ເປັນຕ້ົນແມ�ນສາມາດຫ�ດຜ�ອນແມງໄຟ, 
ຕັກກະແຕນ, ບົ້ງ, ມົດ ແລະ ຈິ້ງຫຼີດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຜັກໃບຂຽວ 
ງາມ, ເກັບຮັກສາໄວ�ໄດ�ດົນ, ບ�່ເນົ່າເປື່ອຍໄວ ແລະ ໄດ�ນ�້າໜັກ 
ດີຂາຍງ�າຍເປັນຕົ້ນແມ�ນຜັກກາດ ແລະ ຜັກບົ່ວ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ 
ຕາມ, ແມງໝັດ ແລະ ແມງເຕົ່າທອງບ�່ສາມາດປາບໄດ�.

ກິດຈະກ�າປູກຜັກເຮືອນຮ່ົມສາມາດສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ຄອບຄົວ 
ເນື່ອງຈາກຜູ�ເປັນເມຍ ແລະ ລູກສາວໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມໂດຍການ 
ເກັບຜັກໄປນັ່ງຂາຍຢູ�ຕະຫຼາດສະເລ�ຍລາຍຮັບທີ່ໄດ�ຈາກການ 
ຂາຍຜັກປະມານ 2.080.000 ກີບ/ປີ ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອກ�ອນ 
ມລີາຍຮັບປະມານ 1600.000 ກບີ/ປີ. ໃນປີໜຶງ່ສາມາດປູກຜັກ 
ຂາຍໄດ� 4 ລະດູ/ປີ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທາງຄອບຄົວແມ�ນພົບ 
ບັນຫາການສະໜອງນ�້າບ�່ພຽງພ�ເຂົ້າໃນສວນຜັກສົ່ງຜົນເຮັດ 
ໃຫ�ທາງຄອບຄົວຈຶ່ງຈ�າກັດພື້ນທີ່ໃນການຂະຫຍາຍໜານຜັກ.

ພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ ຕັ້ງຢູ�ບ�ານຕະປົງແລງ ເມືອງສະໝ�ວຍ ມີເສັ້ນ 
ທາງໄປມາສະດວກເປັນທາງລາດຢາງ. ຈຸດບ�ານບ�່ໄກຈາກເທດ 
ສະບານເມືອງ ຫຼື ຕະຫຼາດໄລຍະທາງພງງແຕ� 2 km ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງໄດ�ທັງຍາມຝົນ ແລະ ຍາມແລ�ງ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຄ�າສະວົງ, ບ�ານດາກເລີນ, 
ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ພິມມະສອນ ທະວີສັກ, 
ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງດາກຈືງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງ ໄດ�ແບ�ງພື້ນທີ່ທົດລອງອອກເປັນ 
ສອງເຂດທີ່ຢຸ�ຕິດກັນ ເພື່ອເຮັດການສົມທຽບ (1) ພື້ນທີ່ 
ປູກກາແຟຢູ�ເຂດພື້ນທີ່ຕີນພູ (ຄວາມຊັນປະມານ 5 ອົງ 
ສາ) ໂດຍການຖາງປ�າ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ�ແບບກ�ຽງໝົດ 
ແລະ (2) ພື້ນທີ່ປູກກາເຟຢູ�ເຂດເປີ້ນພູ (ຄວາມຄ�ອຍຊັນ 
ປະມານ 12-15 ອົງສາ) ໂດຍການຖາງແບບຈົ່ງຕົ້ນໄມ� 
ໃຫຍ�ໄວ�. ພາຍຫຼັງການເຮັດທົດລອງທາງຄອບຄົວກ�່ສັງ 
ເກດເຫັນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນພ້ືນທີ່ທີ່ຖາງແບບກ�ຽງໝົດໃນ 
ເຂດຕີນພູໃບກາເຟຈະເຫຼືອງ ແລະ ຕົ້ນກາເຟຕາຍຊຶ່ງອັດ 
ຕາການຕາຍປະມານ 50% (ໃນຈ�ານວນເບ�ຍກາເຟທີ່ 
ປູກທັງໝົດ 600 ເບ�ຍ). ສ�າລັບພື້ນທີ່ເປີ້ນພູແມ�ນໄດ� 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 6:
ເຕັກນິກ ການປູກກາເຟ ຢູ�ກ�ອງຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ�

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ປູກກາເຟຈ�ານວນ 1100 ເບ�ຍ ຊຶ່ງເຫັນວ�າຕົ້ນກາເຟບ�່ 
ຕາຍແຕ�ບັນຫາສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນສັດລ�ຽງເຂົ້າໄປທ�າລາຍ 
ເສຍຫາຍປະມານ 20% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກ 

ພ້ືນທີ່ດ່ັງກ�າວແມ�ນເປັນພ້ືນທີ່ປູກກາເຟຂອງເພ່ືອນບ�ານ 
ແຕ�ຕົ້ນກາເຟຂອງເພື່ອນບ�ານມີອາຍຸແກ�ແລ�ວ ຊຶ່ງເພື່ອນ 
ບ�ານແມ�ນໄດ�ມີການປ�ອຍສັດລ�ຽງໃສ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ�່ 
ຍັງມີບັນຫາເກີດຝົນຕົກແຮງ ໃນຊວງລະດູຝົນທີ່ຜ�ານມາ 
(ໃນຊ�ວງເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ) ພ�ອມທັງມີລົມ 
ພາຍຸເຮັດໃຫ�ຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ�ລົ້ມລົງທັບຕົ້ນກາເຟຕາຍ (ປະ 
ມານ 6 ຕົ້ນ) ແລະ ບັນຫາເພ�ຍມາຈັບຕົ້ນກາເຟ.

ນອກນັ້ນ, ກ�່ຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາເຟ ທີ່ປູກໃນພື້ນ 
ທີ່ໃກ�ຄຽງທີ່ໄດ�ຖາງແບບກ�ຽງໝົດແລ�ວກ�່ຈູດອານາໄມພື້ນ 
ທີ່ກ�ອນປູກກາເຟສັງເກດເຫັນວ�າຕ້ົນກາເຟຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃນໄລຍະການປູກທ�າອິດແມ�ນຂຽວງາມ ແລະ ໃຫຍ�ໄວ 
ແຕ�ຫຼັງຈາກປີທີສອງດິນກ�່ເລີ່ມແຫ�ງ, ຕົ້ນກາເຟກ�່ເລີ່ມ 
ເຫຼືອງ ແລະ ຫ�ຽວຕາຍແຕກຕ�າງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຕົນເອງປູກ 
ເພາະຕົ້ນກາເຟຍັງຂຽວງາມ, ດິນກ�່ຍັງມີຄວາມຊຸມຊື່ນ. 

ອີງຕາມຄວາມຊີນເຄີຍຂອງປະຊາຊົນທ�ອງຖີ່ນໃນເມື່ອ 
ກ�ອນເຄີຍຖາງປ�າ ແລະ ຈູດອານາໄມພື້ນທີ່ໂດຍການຕັດ 
ຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ�ອອກໝົດ. ແຕ�ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄອບຄົວ 
ຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ຮຽນຮູ�ວ�າເຕັກນິກວິທີການບ�່ຈູດ ແລະ 
ຈົ່ງໄມ�ໃຫຍ�ໄວ�ເປັນການດີຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກປະຢັດແຮງ 
ງານໃນການຈູດ ແລະ ຫຍ�າກ�່ບ�່ຮົກຫຼາຍບ�່ໄດ�ສີ້ນເປືອງ 
ແຮງງານໃນການບົວລະບັດຮັກສາສວນກາເຟ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄອບຄົວເພື່ອນບ�ານທີ່ປູກກາເຟ ໃນພື້ນທີ່ໃກ�ຄຽງເຫັນ 
ຈື່ງເກີດຄວາມສົນໃຈແລ�ວໄດ�ມາສອບຖາມແລກປ�ຽນຂ�້ 
ມູນກັບຄອບຄອບທົດລອງເຖິງວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 
ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຊາຊົນພາຍໃນຊຸມຊົນຍັງລ�ຖ�າ 
ເ ບ່ີງຜົນໄດ�ຮັບຈາກສວນກາເຟດ່ັງກ�າວວ�າຕ້ົນກາເຟ 
ຈະອອກໝາກໃຫ�ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ�ບ�. ຖ�າຫາກ 
ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ�ແມ�ນຊາວບ�ານພາຍໃນຊຸມ 
ຊົນຈະປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກດ່ັງກ�າວຕາມຄອບຄົວຕົວ 
ແບບ.

ສ�ວນຜົນກະທົບທາງດ�ານເສດກິດ ເຫັນວ�າຄອບຄົວທີ່ 
ເຮັດທົດລອງ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກທາງດ�ານທືນຮອນ 
ໃນການຊື້ອຸປະກອນການເຮັດຮົ້ວເປັນຕ້ົນແມ�ນໜາມ 
ໝາກຈັບ, ແເຫຼັກຕະປູ ແລະ ບັນຫາການຂາດແຄນ 
ແຮງງານໃນການຕັດເອົາໄມ�ມາລ�ອມເຮັດຮົ້ວ ເນື່ອງຈາກ 
ຕ�ອງໄດ�ໄປເຮັດໄຮ�ຈື່ງບ�່ສາມາດແບ�ງເວລາເອົາໃຈໃສ�ສວນ 
ທົດລອງດັ່ງກ�າວ. 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນມີໄລຍະທາງຫ�າງຈາກ ຕົວເມືອງ 
ດາກຈືງ ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ ຮອດບ�ານດາກເລີນ ເປັນ 
ເສັ້ນທາງດິນແດງ ຕ�່ດ�ວຍການຍ�າງເຂົ້າໄປຫາສວນທົດ 
ລອງປະມານ 200 ແມັດ ພື້ນທີ່ທົດລອງແມ�ນມີຄວາມ 
ຄ�ອຍຊັນປະມານ 8-10%, ພູມອາກາດໃນເຂດ ດັ່ງກ�າວ 
ເປັນເຂດທີ່ມີອາກາດເຢັນຊຸມອຸນຫະພູມສະເລ�ຍ 18-30 
ອົງສາ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຄ�າສະວົງ, ບ�ານດາກເລີນ, 
ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ພິມມະສອນ ທະວີສັກ, 
ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງດາກຈືງ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງ ໄດ�ແບ�ງພື້ນທີ່ທົດລອງອອກເປັນ 
ສອງເຂດທີ່ຢຸ�ຕິດກັນ ເພື່ອເຮັດການສົມທຽບ (1) ພື້ນທີ່ 
ປູກກາແຟຢູ�ເຂດພື້ນທີ່ຕີນພູ (ຄວາມຊັນປະມານ 5 ອົງ 
ສາ) ໂດຍການຖາງປ�າ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ�ແບບກ�ຽງໝົດ 
ແລະ (2) ພື້ນທີ່ປູກກາເຟຢູ�ເຂດເປີ້ນພູ (ຄວາມຄ�ອຍຊັນ 
ປະມານ 12-15 ອົງສາ) ໂດຍການຖາງແບບຈົ່ງຕົ້ນໄມ� 
ໃຫຍ�ໄວ�. ພາຍຫຼັງການເຮັດທົດລອງທາງຄອບຄົວກ�່ສັງ 
ເກດເຫັນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນພ້ືນທີ່ທີ່ຖາງແບບກ�ຽງໝົດໃນ 
ເຂດຕີນພູໃບກາເຟຈະເຫຼືອງ ແລະ ຕົ້ນກາເຟຕາຍຊຶ່ງອັດ 
ຕາການຕາຍປະມານ 50% (ໃນຈ�ານວນເບ�ຍກາເຟທີ່ 
ປູກທັງໝົດ 600 ເບ�ຍ). ສ�າລັບພື້ນທີ່ເປີ້ນພູແມ�ນໄດ� 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ປູກກາເຟຈ�ານວນ 1100 ເບ�ຍ ຊຶ່ງເຫັນວ�າຕົ້ນກາເຟບ�່ 
ຕາຍແຕ�ບັນຫາສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນສັດລ�ຽງເຂົ້າໄປທ�າລາຍ 
ເສຍຫາຍປະມານ 20% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກ 

ພ້ືນທີ່ດ່ັງກ�າວແມ�ນເປັນພ້ືນທີ່ປູກກາເຟຂອງເພ່ືອນບ�ານ 
ແຕ�ຕົ້ນກາເຟຂອງເພື່ອນບ�ານມີອາຍຸແກ�ແລ�ວ ຊຶ່ງເພື່ອນ 
ບ�ານແມ�ນໄດ�ມີການປ�ອຍສັດລ�ຽງໃສ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ�່ 
ຍັງມີບັນຫາເກີດຝົນຕົກແຮງ ໃນຊວງລະດູຝົນທີ່ຜ�ານມາ 
(ໃນຊ�ວງເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ) ພ�ອມທັງມີລົມ 
ພາຍຸເຮັດໃຫ�ຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ�ລົ້ມລົງທັບຕົ້ນກາເຟຕາຍ (ປະ 
ມານ 6 ຕົ້ນ) ແລະ ບັນຫາເພ�ຍມາຈັບຕົ້ນກາເຟ.

ນອກນັ້ນ, ກ�່ຍັງໄດ�ສັງເກດເຫັນຕົ້ນກາເຟ ທີ່ປູກໃນພື້ນ 
ທີ່ໃກ�ຄຽງທີ່ໄດ�ຖາງແບບກ�ຽງໝົດແລ�ວກ�່ຈູດອານາໄມພື້ນ 
ທີ່ກ�ອນປູກກາເຟສັງເກດເຫັນວ�າຕ້ົນກາເຟຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃນໄລຍະການປູກທ�າອິດແມ�ນຂຽວງາມ ແລະ ໃຫຍ�ໄວ 
ແຕ�ຫຼັງຈາກປີທີສອງດິນກ�່ເລີ່ມແຫ�ງ, ຕົ້ນກາເຟກ�່ເລີ່ມ 
ເຫຼືອງ ແລະ ຫ�ຽວຕາຍແຕກຕ�າງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຕົນເອງປູກ 
ເພາະຕົ້ນກາເຟຍັງຂຽວງາມ, ດິນກ�່ຍັງມີຄວາມຊຸມຊື່ນ. 

ອີງຕາມຄວາມຊີນເຄີຍຂອງປະຊາຊົນທ�ອງຖີ່ນໃນເມື່ອ 
ກ�ອນເຄີຍຖາງປ�າ ແລະ ຈູດອານາໄມພື້ນທີ່ໂດຍການຕັດ 
ຕົ້ນໄມ�ໃຫຍ�ອອກໝົດ. ແຕ�ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄອບຄົວ 
ຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ຮຽນຮູ�ວ�າເຕັກນິກວິທີການບ�່ຈູດ ແລະ 
ຈົ່ງໄມ�ໃຫຍ�ໄວ�ເປັນການດີຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກປະຢັດແຮງ 
ງານໃນການຈູດ ແລະ ຫຍ�າກ�່ບ�່ຮົກຫຼາຍບ�່ໄດ�ສີ້ນເປືອງ 
ແຮງງານໃນການບົວລະບັດຮັກສາສວນກາເຟ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄອບຄົວເພື່ອນບ�ານທີ່ປູກກາເຟ ໃນພື້ນທີ່ໃກ�ຄຽງເຫັນ 
ຈື່ງເກີດຄວາມສົນໃຈແລ�ວໄດ�ມາສອບຖາມແລກປ�ຽນຂ�້ 
ມູນກັບຄອບຄອບທົດລອງເຖິງວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 
ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ປະຊາຊົນພາຍໃນຊຸມຊົນຍັງລ�ຖ�າ 
ເ ບ່ີງຜົນໄດ�ຮັບຈາກສວນກາເຟດ່ັງກ�າວວ�າຕ້ົນກາເຟ 
ຈະອອກໝາກໃຫ�ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ�ບ�. ຖ�າຫາກ 
ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ�ແມ�ນຊາວບ�ານພາຍໃນຊຸມ 
ຊົນຈະປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກດ່ັງກ�າວຕາມຄອບຄົວຕົວ 
ແບບ.

ສ�ວນຜົນກະທົບທາງດ�ານເສດກິດ ເຫັນວ�າຄອບຄົວທີ່ 
ເຮັດທົດລອງ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກທາງດ�ານທືນຮອນ 
ໃນການຊື້ອຸປະກອນການເຮັດຮົ້ວເປັນຕ້ົນແມ�ນໜາມ 
ໝາກຈັບ, ແເຫຼັກຕະປູ ແລະ ບັນຫາການຂາດແຄນ 
ແຮງງານໃນການຕັດເອົາໄມ�ມາລ�ອມເຮັດຮົ້ວ ເນື່ອງຈາກ 
ຕ�ອງໄດ�ໄປເຮັດໄຮ�ຈື່ງບ�່ສາມາດແບ�ງເວລາເອົາໃຈໃສ�ສວນ 
ທົດລອງດັ່ງກ�າວ. 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນມີໄລຍະທາງຫ�າງຈາກ ຕົວເມືອງ 
ດາກຈືງ ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ ຮອດບ�ານດາກເລີນ ເປັນ 
ເສັ້ນທາງດິນແດງ ຕ�່ດ�ວຍການຍ�າງເຂົ້າໄປຫາສວນທົດ 
ລອງປະມານ 200 ແມັດ ພື້ນທີ່ທົດລອງແມ�ນມີຄວາມ 
ຄ�ອຍຊັນປະມານ 8-10%, ພູມອາກາດໃນເຂດ ດັ່ງກ�າວ 
ເປັນເຂດທີ່ມີອາກາດເຢັນຊຸມອຸນຫະພູມສະເລ�ຍ 18-30 
ອົງສາ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຕຸ�ຍ, ບ�ານປະຈຸ, ເມືອງຕະໂອ�ຍ 
ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ບຸນຊົມ ວ�ລະສານ, ຫ�ອງ 
ການກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການ 
ປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
kangphanvongsa@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 
ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com 

ພາຍຫັຼງຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກ�າເຕັກນິກການປູກມັນຕ້ົນສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ 
ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງຂັ້ນຕອນວິທີການເລືອກແນວພັນມັນຕ້ົນ, 
ວິທີການສັງເກດໄຈ�ແຍກແນວພັນມັນຕົ້ນ ໂດຍການຈ�າ 
ແນກລັກສະນະຂອງລ�າຕົ້ນ ແລະ ໃບ. ຮູ�ວິທີເກັບຮັກສາ 
ແນວພັນມັນຕົ້ນ ໂດຍການເກັບກູ�ຕັດເອົາລ�າຕົ້ນຂອງມັນ 
ມາຊັນຕາກແດດໄວ� (ຄວາມຍາວຂອງລ�າ 1,5 ແມັດ) 
ເພ່ືອບ�່ໃຫ�ລ�າມັນຕ້ົນເນົ່າເປັນສາເຫດຂອງການເກີດເຊຶ້ອ

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 7:
ເຕັກນິກ ການປູກມັນຕົ້ນປະສົມປະສານກັບຖົ່ວດິນ ເພື່ອປ�ອງກັນດິນເຊື່ອມໂຊມ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ລາ. ໄດ�ຮຽນຮູ�ຂັ້ນຕອນວິທີການກະຕຸ�ນຮາກມັນຕົ້ນ ເພື່ອ 
ຊ�ວຍໃນການເລັ່ງຮາກ ແລະ ໃຫ�ມັນຕົ້ນຕິດຈັບດິນໄດ� 
ໄວ. ສ�ວນປະສົມໃນການເຮັດນ�້າກະຕຸ�ນຮາກມັນຕົ້ນ ໂດຍ 

ການແຊ�ນ�້າທີ່ໄດ�ມາຈາກກະປີ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກ�າລັງ 
(ເອັມຮ�ອຍ). ວິທີການປູກມັນຕົ້ນໂດຍການປູກເປັນຖັນ 
ເປັນແຖວໂດຍການເອົາເຊືອກຟາງເນັ່ງເພ່ືອໃຫ�ຖັນແຖວ 
ເປັນແລວຊື່ເປັນລະບຽບ ໂດຍວິທີການແບບນີ້ແຕກຕ�າງ 
ຈາກຊາວກະສິກອນທີ່ເຄີຍປູກແບບພື້ນບ�ານ (ບ�່ເປັນລະ 
ບຽບ, ບ�່ເປັນຖັນເປັນແຖວ ແລະ ປູກແບບກະແຈກກະ 
ຈາຍ) ເຮັດໃຫ�ເກີດຫຍ�າຮົກເຮື້ອສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເປັນອຸປະ 
ສັກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ການເກັບກູ� ແລະ ຜົນຜະ 
ລິດຂອງຫົວມັນຕົ້ນນ�ອຍ.

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງໄດ�ເຮັດການທົດລອງ 2 ແປງທົດ 
ລອງທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ໂດຍພື້ນທີ່ທ�າອິດແມ�ນປູກມັນຕົ້ນ 
ສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສອງແມ�ນປູກພຽງ 
ແຕ�ມັນຕົ້ນຢ�າງດຽວ ໂດຍບ�່ໄດ�ສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນໂດຍ 

ເຮັດເຕັກນິກ ວິທີການປູກກະກຽມດິນແບບດຽວກັນ. ສັງ 
ເກດເຫັນວ�າຄຸນນະພາບຂອງດິນແຕກຕ�າງກັນເນື່ອງ 
ຈາກພ້ືນທີ່ທີປູກສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນເຫັນວ�າດິນຊຸ�ມ 
ກ�ອນພື້ນທີ່ທີ່ບ�່ປູກຖົ່ວດິນ ແລະ ດິນກ�່ດ�າ. ແຕ�ຄຸນນະ 
ພາບຂອງມັນຕົ້ນບ�່ແຕກຕ�າງກັນ ເນື່ອງຈາກເປັນປີທ�າ 
ອີດທີ່ໄດ�ທົດລອງປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ດິນຍັງມີຄວາມອຸ 
ດົມສົມບູນ. ທີ່ສ�າຄັນຊາວກະສິກອນຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນິກການປູກມັນຕົ້ນສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ ເພື່ອປ�ອງກັນ 
ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເນື່ອງຈາກການປູກຖົ່ວດິນເຮັດໃຫ�ດິນ 
ມີທາດໄນໂຕຼເຈນ, ຖົ່ວດິນສາມາດປົກຄຸມພື້ນທີ່ດິນເຮັດ 
ໃຫ�ຫ�ດຜ�ອນວັດສະພືດໂດຍທີ່ບ�່ຕ�ອງໃຊ�ຢາຂ�າຫຍ�າ. 
ນອກຈາກນີ້, ໃບຂອງຖົ່ວດິນຍັງສາມາດຫ�ດຜ�ອນການ 
ລະເຫີຍອາຍຂອງຄວາມຊຸ�ມໃນດິນ. 

ຜົນທີ່ໄດ�ຮັບ ຈາກການເຮັດທົດລອງເຫັນໄດ�ວ�າສາມາດ 
ສ�າງລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນສະເລ�ຍ 
7.800.000 ກີບ/ປີ (5-7 ໂຕນ/ໄລ�) ໂດຍການຂາຍສະ 
ເພາະຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນແຫ�ງ (1300 ກີບ/ກິໂລ). ຜົນຜະ 
ລິດຂອງຖົ່ວດິນ ແມ�ນເກັບໄດ� 20-30 ກິໂລ ແຕ�ບ�່ໄດ�ຂາຍ 
ເນື່ອງຈາກບ�່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບແຕ�ສາມາດປະກອບສ�ວນ 
ໃຫ�ການບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄອບ 
ຄົວຂອງຜູ�ເຮັດທົດລອງມີແນວຄວາມຄິດຢາກຂະຫຍາຍ 
ພື້ນທີ່ອອກອີກປະມານ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ, 
ທາງຄອບຄົວກ�່ໄດ�ແຈກຢາຍແນວພັນມັນຕ້ົນໃຫ�ເພ່ືອນ 
ບ�ານຜູ�ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກປູກ (ຈ�ານວນ 4 ຄອບຄົວ).

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ບ�ານປະຈຸ ເມືອງຕະໂອ�ຍ ຕິດກັບເສັ້ນ 
ທາງຫຼັກເປັນທາງລາດຢາງຫ�າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງ 
ຕະໂອ�ຍ ໄປຫາເມືອງສາລະວັນ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ 
ແລະ ຍ�າງເຂົ້າໄປທາງຮ�ອມປະມານ 500 ແມັດ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ຕຸ�ຍ, ບ�ານປະຈຸ, ເມືອງຕະໂອ�ຍ 
ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ບຸນຊົມ ວ�ລະສານ, ຫ�ອງ 
ການກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ເມືອງຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການ 
ປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ�ວາ ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, 
kangphanvongsa@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 
ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com 

ພາຍຫັຼງຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກ�າເຕັກນິກການປູກມັນຕ້ົນສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ 
ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງຂັ້ນຕອນວິທີການເລືອກແນວພັນມັນຕ້ົນ, 
ວິທີການສັງເກດໄຈ�ແຍກແນວພັນມັນຕົ້ນ ໂດຍການຈ�າ 
ແນກລັກສະນະຂອງລ�າຕົ້ນ ແລະ ໃບ. ຮູ�ວິທີເກັບຮັກສາ 
ແນວພັນມັນຕົ້ນ ໂດຍການເກັບກູ�ຕັດເອົາລ�າຕົ້ນຂອງມັນ 
ມາຊັນຕາກແດດໄວ� (ຄວາມຍາວຂອງລ�າ 1,5 ແມັດ) 
ເພ່ືອບ�່ໃຫ�ລ�າມັນຕ້ົນເນົ່າເປັນສາເຫດຂອງການເກີດເຊຶ້ອ
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AND ENVIRONMENT

ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ລາ. ໄດ�ຮຽນຮູ�ຂັ້ນຕອນວິທີການກະຕຸ�ນຮາກມັນຕົ້ນ ເພື່ອ 
ຊ�ວຍໃນການເລັ່ງຮາກ ແລະ ໃຫ�ມັນຕົ້ນຕິດຈັບດິນໄດ� 
ໄວ. ສ�ວນປະສົມໃນການເຮັດນ�້າກະຕຸ�ນຮາກມັນຕົ້ນ ໂດຍ 

ການແຊ�ນ�້າທີ່ໄດ�ມາຈາກກະປີ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກ�າລັງ 
(ເອັມຮ�ອຍ). ວິທີການປູກມັນຕົ້ນໂດຍການປູກເປັນຖັນ 
ເປັນແຖວໂດຍການເອົາເຊືອກຟາງເນັ່ງເພ່ືອໃຫ�ຖັນແຖວ 
ເປັນແລວຊື່ເປັນລະບຽບ ໂດຍວິທີການແບບນີ້ແຕກຕ�າງ 
ຈາກຊາວກະສິກອນທີ່ເຄີຍປູກແບບພື້ນບ�ານ (ບ�່ເປັນລະ 
ບຽບ, ບ�່ເປັນຖັນເປັນແຖວ ແລະ ປູກແບບກະແຈກກະ 
ຈາຍ) ເຮັດໃຫ�ເກີດຫຍ�າຮົກເຮື້ອສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ເປັນອຸປະ 
ສັກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ການເກັບກູ� ແລະ ຜົນຜະ 
ລິດຂອງຫົວມັນຕົ້ນນ�ອຍ.

ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງໄດ�ເຮັດການທົດລອງ 2 ແປງທົດ 
ລອງທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ໂດຍພື້ນທີ່ທ�າອິດແມ�ນປູກມັນຕົ້ນ 
ສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສອງແມ�ນປູກພຽງ 
ແຕ�ມັນຕົ້ນຢ�າງດຽວ ໂດຍບ�່ໄດ�ສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນໂດຍ 

ເຮັດເຕັກນິກ ວິທີການປູກກະກຽມດິນແບບດຽວກັນ. ສັງ 
ເກດເຫັນວ�າຄຸນນະພາບຂອງດິນແຕກຕ�າງກັນເນື່ອງ 
ຈາກພ້ືນທີ່ທີປູກສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນເຫັນວ�າດິນຊຸ�ມ 
ກ�ອນພື້ນທີ່ທີ່ບ�່ປູກຖົ່ວດິນ ແລະ ດິນກ�່ດ�າ. ແຕ�ຄຸນນະ 
ພາບຂອງມັນຕົ້ນບ�່ແຕກຕ�າງກັນ ເນື່ອງຈາກເປັນປີທ�າ 
ອີດທີ່ໄດ�ທົດລອງປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ດິນຍັງມີຄວາມອຸ 
ດົມສົມບູນ. ທີ່ສ�າຄັນຊາວກະສິກອນຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນິກການປູກມັນຕົ້ນສັບຫວ�າງກັບຖົ່ວດິນ ເພື່ອປ�ອງກັນ 
ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເນື່ອງຈາກການປູກຖົ່ວດິນເຮັດໃຫ�ດິນ 
ມີທາດໄນໂຕຼເຈນ, ຖົ່ວດິນສາມາດປົກຄຸມພື້ນທີ່ດິນເຮັດ 
ໃຫ�ຫ�ດຜ�ອນວັດສະພືດໂດຍທີ່ບ�່ຕ�ອງໃຊ�ຢາຂ�າຫຍ�າ. 
ນອກຈາກນີ້, ໃບຂອງຖົ່ວດິນຍັງສາມາດຫ�ດຜ�ອນການ 
ລະເຫີຍອາຍຂອງຄວາມຊຸ�ມໃນດິນ. 

ຜົນທີ່ໄດ�ຮັບ ຈາກການເຮັດທົດລອງເຫັນໄດ�ວ�າສາມາດ 
ສ�າງລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນສະເລ�ຍ 
7.800.000 ກີບ/ປີ (5-7 ໂຕນ/ໄລ�) ໂດຍການຂາຍສະ 
ເພາະຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນແຫ�ງ (1300 ກີບ/ກິໂລ). ຜົນຜະ 
ລິດຂອງຖົ່ວດິນ ແມ�ນເກັບໄດ� 20-30 ກິໂລ ແຕ�ບ�່ໄດ�ຂາຍ 
ເນື່ອງຈາກບ�່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບແຕ�ສາມາດປະກອບສ�ວນ 
ໃຫ�ການບ�ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄອບ 
ຄົວຂອງຜູ�ເຮັດທົດລອງມີແນວຄວາມຄິດຢາກຂະຫຍາຍ 
ພື້ນທີ່ອອກອີກປະມານ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ, 
ທາງຄອບຄົວກ�່ໄດ�ແຈກຢາຍແນວພັນມັນຕ້ົນໃຫ�ເພ່ືອນ 
ບ�ານຜູ�ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກປູກ (ຈ�ານວນ 4 ຄອບຄົວ).

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ບ�ານປະຈຸ ເມືອງຕະໂອ�ຍ ຕິດກັບເສັ້ນ 
ທາງຫຼັກເປັນທາງລາດຢາງຫ�າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງ 
ຕະໂອ�ຍ ໄປຫາເມືອງສາລະວັນ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ 
ແລະ ຍ�າງເຂົ້າໄປທາງຮ�ອມປະມານ 500 ແມັດ.
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ກ�ອນທີ່ຈະມີການທົດລອງໄດ�ມີການລ�ຽງງ�ວແບບປ�ອຍ 
ຊະຊາຍເຮັດໃຫ�ເສຍເວລາໃນການໄປນ�າໄລ�ເອົາງ�ວເຂົ້າ 
ຄອກ, ຫຍ�າຕາມທ�າມະຊາດແມ�ນບ�່ພຽງພ�. ແຕ�ປະຈຸ 
ບັນ, ໄດ�ເຮັດການທົດລອງເຕັກນິກປູກຫຍ�າອາຫານສັດ 
ເຮັດໃຫ�ມີຫຍ�າແຮໄວ�ໃຫ�ງ�ວກິນພຽງພ� (ສົມທຽບໃສ�ຈ�າ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 8:
ເຕັກນິກການຈັດການພື້ນທີ່ປູກຫຍ�າອາຫານສັດ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ນວນງ�ວທີ່ລ�ຽງ 7 ໂຕ), ສັດກ�່ໄດ�ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ 
ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ�ລາຄາ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ� 
ແບ�ງພື້ນທີ່ອອກເປັນ 3 ຕອນ ເພື່ອປູກຫຍ�າ 3 ປະເພດທີ່ 
ແຕກຕ�າງກັນຊື່ງມີຫຍ�າຣູຊີ້, ຫຍ�າກີນີ ແລະ ຖົ່ວສະຕາຍ 
ໂລ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ທົ່ງຫຍ�າມີຄຸນຄ�າທາງດ�ານອາ ຫານສູງ 
(ເນື້ອທີ່ທົດລອງ ທັງໝົດ 40 x 40 ແມັດ) ໂດຍການ 
ລ�ອມຮົ້ວບ�ລິເວນພື້ນທີ່ທົດລອງ. ສ�າລັບຫຍ�າກິນີ ແລະ 
ຫຍ�າຣູຊີ້ມາໃຫ�ງ�ວກິນເຫັນວ�າງ�ວກິນໄດ�ດີແຕ� ຖົ່ວສະໄຕ 
ໂລແມ�ນງ�ວຈະບ�່ກິນຊຶ່ງທາງຄອບຄົວກ�່ໄດ�ຄ້ົນຄິດໂດຍ 
ການນ�າເອົາຖົ່ວສະໄຕໂລມາສັບໃຫ�ໝຸ�ນແລ�ວປະສົມໃສ� 

ຮ�່າໃຫ�ໝູກິນແທນ ແລະ ເຫັນວ�າໝູກິນດີເຖິງວ�າຖົ່ວສະ 
ຕາຍໂລບ�່ສາມາດເປັນອາຫານໃຫ�ງ�ວໄດ�ແຕ�ສາມາດປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງຍັງບ�່ທັນ 
ເຂົ້າໃຈຈະແຈ�ງເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງຫຍ�າແຕ�ລະປະ 
ເພດ ເນື່ອງຈາກສັດກ�່ກິນຫຍ�າແຕ�ລະປະເພດແຕກຕ�າງ 
ກັນ.

ເມື່ອເຫັນວ�າການທົດລອງປູກຫຍ�າໄດ�ຜົນດີທາງຄອບ 
ຄົວກ�່ໄດ�ຂະຫຍາຍບຸກເບີກພ້ືນທີ່ຂະຫຍາຍແນວພັນ 
ຫ�ຍາກິນີ ແລະ ຫຍ�າຣູຊີ້ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເປັນ 
ພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ�າງດິນແຫ�ງແລ�ງ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ� 
ນ�າເອົາແນວພັນຫຍ�າທີ່ໄດ�ຈາກພ້ືນທີ່ທົດລອງມາປູກ 
ເຫັນໄດ�ວ�າພ້ືນທີ່ທີ່ເອົາມາຂະຫຍາຍແນວພັນຫຍ�າກ�່ 
ຂື້ນງາມແຕ�ບັນຫາສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນບ�່ມີຮົ້ວອ�ອມທີ່ແໜ�ນ 
ໜາເຮັດໃຫ�ມີສັດລ�ຽງຂອງຄອບຄົວອື່ນເຂົ້າມາທ�າລາຍ. 
ຊຶ່ງທາງຄອບຄົວຈະໄດ�ຫັນປ�ຽນວິທີການປູກຫຍ�າແບບ 
ປ�ອຍສັດເຂົ້າໄປກິນແບບໝູນວຽນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດ 
ແຮງງານໃນການຕັດຫຍ�າມາເກືອສັດຢູ�ຄອກ 

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຢູ�ບ�ານຊຽງຫຼວງ ເມືອງດາກຈຶງ ມີໄລ 
ຍະທາງຫ�າງ ຈາກຫ�ອງການກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ເມືອງດາກ 
ຈຶງ ປະມານ 38 ກິໂລແມັັດ ແລະ ຈາກຈຸດບ�ານຫາ 
ທາງເຂົ້າພື້ນທີ່ທົດລອງແມ�ນເປັນທາງປູຢາງປະມານ 2 
ກິໂລແມັັດ, ຈາກທາງໃຫຍ�ເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ທົດລອງປະມານ 
4 ກິໂລແມັດ, ພາຫານະທຸກຊະນິດສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນ 
ທີ່ຈຸດທົດລອງໄດ�ຕະຫຼອດປີ. 
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ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ທອງສະຫວັນ ນ�ລະຄ�າ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, norlakhamkhoud@yahoo.com

ກ�ອນທີ່ຈະມີການທົດລອງໄດ�ມີການລ�ຽງງ�ວແບບປ�ອຍ 
ຊະຊາຍເຮັດໃຫ�ເສຍເວລາໃນການໄປນ�າໄລ�ເອົາງ�ວເຂົ້າ 
ຄອກ, ຫຍ�າຕາມທ�າມະຊາດແມ�ນບ�່ພຽງພ�. ແຕ�ປະຈຸ 
ບັນ, ໄດ�ເຮັດການທົດລອງເຕັກນິກປູກຫຍ�າອາຫານສັດ 
ເຮັດໃຫ�ມີຫຍ�າແຮໄວ�ໃຫ�ງ�ວກິນພຽງພ� (ສົມທຽບໃສ�ຈ�າ 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ

ນວນງ�ວທີ່ລ�ຽງ 7 ໂຕ), ສັດກ�່ໄດ�ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ 
ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ�ລາຄາ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ� 
ແບ�ງພື້ນທີ່ອອກເປັນ 3 ຕອນ ເພື່ອປູກຫຍ�າ 3 ປະເພດທີ່ 
ແຕກຕ�າງກັນຊື່ງມີຫຍ�າຣູຊີ້, ຫຍ�າກີນີ ແລະ ຖົ່ວສະຕາຍ 
ໂລ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ທົ່ງຫຍ�າມີຄຸນຄ�າທາງດ�ານອາ ຫານສູງ 
(ເນື້ອທີ່ທົດລອງ ທັງໝົດ 40 x 40 ແມັດ) ໂດຍການ 
ລ�ອມຮົ້ວບ�ລິເວນພື້ນທີ່ທົດລອງ. ສ�າລັບຫຍ�າກິນີ ແລະ 
ຫຍ�າຣູຊີ້ມາໃຫ�ງ�ວກິນເຫັນວ�າງ�ວກິນໄດ�ດີແຕ� ຖົ່ວສະໄຕ 
ໂລແມ�ນງ�ວຈະບ�່ກິນຊຶ່ງທາງຄອບຄົວກ�່ໄດ�ຄ້ົນຄິດໂດຍ 
ການນ�າເອົາຖົ່ວສະໄຕໂລມາສັບໃຫ�ໝຸ�ນແລ�ວປະສົມໃສ� 

ຮ�່າໃຫ�ໝູກິນແທນ ແລະ ເຫັນວ�າໝູກິນດີເຖິງວ�າຖົ່ວສະ 
ຕາຍໂລບ�່ສາມາດເປັນອາຫານໃຫ�ງ�ວໄດ�ແຕ�ສາມາດປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງຍັງບ�່ທັນ 
ເຂົ້າໃຈຈະແຈ�ງເຖິງຄວາມສ�າຄັນຂອງຫຍ�າແຕ�ລະປະ 
ເພດ ເນື່ອງຈາກສັດກ�່ກິນຫຍ�າແຕ�ລະປະເພດແຕກຕ�າງ 
ກັນ.

ເມື່ອເຫັນວ�າການທົດລອງປູກຫຍ�າໄດ�ຜົນດີທາງຄອບ 
ຄົວກ�່ໄດ�ຂະຫຍາຍບຸກເບີກພ້ືນທີ່ຂະຫຍາຍແນວພັນ 
ຫ�ຍາກິນີ ແລະ ຫຍ�າຣູຊີ້ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເປັນ 
ພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ�າງດິນແຫ�ງແລ�ງ. ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ� 
ນ�າເອົາແນວພັນຫຍ�າທີ່ໄດ�ຈາກພ້ືນທີ່ທົດລອງມາປູກ 
ເຫັນໄດ�ວ�າພ້ືນທີ່ທີ່ເອົາມາຂະຫຍາຍແນວພັນຫຍ�າກ�່ 
ຂື້ນງາມແຕ�ບັນຫາສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນບ�່ມີຮົ້ວອ�ອມທີ່ແໜ�ນ 
ໜາເຮັດໃຫ�ມີສັດລ�ຽງຂອງຄອບຄົວອື່ນເຂົ້າມາທ�າລາຍ. 
ຊຶ່ງທາງຄອບຄົວຈະໄດ�ຫັນປ�ຽນວິທີການປູກຫຍ�າແບບ 
ປ�ອຍສັດເຂົ້າໄປກິນແບບໝູນວຽນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດ 
ແຮງງານໃນການຕັດຫຍ�າມາເກືອສັດຢູ�ຄອກ 

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຢູ�ບ�ານຊຽງຫຼວງ ເມືອງດາກຈຶງ ມີໄລ 
ຍະທາງຫ�າງ ຈາກຫ�ອງການກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ເມືອງດາກ 
ຈຶງ ປະມານ 38 ກິໂລແມັັດ ແລະ ຈາກຈຸດບ�ານຫາ 
ທາງເຂົ້າພື້ນທີ່ທົດລອງແມ�ນເປັນທາງປູຢາງປະມານ 2 
ກິໂລແມັັດ, ຈາກທາງໃຫຍ�ເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ທົດລອງປະມານ 
4 ກິໂລແມັດ, ພາຫານະທຸກຊະນິດສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນ 
ທີ່ຈຸດທົດລອງໄດ�ຕະຫຼອດປີ. 



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ທອງສວຍ, ບ�ານຕາດແສງ, ເມືອງ 
ຊານໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ແກ�ວວິໄຊ, ຫ�ອງການກະ 
ສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຊານໄຊ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ ແລະ 
ປ�າໄມ�, noytps85@gmail.com

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ທອງສະຫວັນ ນ�ລະຄ�າ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ norlakhamkhoud@yahoo.com 

ໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານມາລະບົບການລ�ຽງງ�ວແມ�ນການລ�ຽງ 
ແບບປ�ອຍໃຫ�ງ�ວອອກໄປຊອກກິນຫຍ�າຕາມທ�າມະຊາດ 
ເຮັດໃຫ�ເສຍເວລາໃນການອອກໄປໄລ�ງ�ວກັບເຂົ້າຄອກ 
ແລະ ອຶດຫຍ�າໃຫ�ສັດກິນ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ 
ປູກຫຍ�າເພ່ືອລ�ຽງສັດແບບລ�ຽງຂັງເຫັນວ�າມີຫຍ�າພຽງ 
ພ�ໄວ�ໃຫ�ງ�ວກິນ ແລະ ບ�່ເສຍເວລາໃນການໄປຕັດເອົາ 
ຫຍ�າຢູ�ບ�ອນອື່ນມາໃຫ�ສັດກິນມີພຽງແຕ�ບັນຫາແຮງງານ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 9:
ເຕັກນິກການປູກຫຍ�າອາຫານສັດ ເພື່ອການຈັດການຄຸ�ມຄອງສັດລ�ຽງແບບຍືນຍົງ 

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ໃນຂັ້ນຕອນກິດຈະກ�າການປູກຫຍ�າເທົ່ານັ້ນເພາະຕ�ອງ 
ໄດ�ຈ�າງແຮງງານທາງນອກມາຊ�ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສົ່ງ 
ຜົນດີໃຫ�ການຈັດການມູນສັດໄດ�ສະດວກ ແລະ ສາມາດ 
ຂາຍມູນສັດ.

ສິ່ງທີ່ຄອບຄົວໄດ�ຮຽນຮູ�ຈາກການເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ 
ການປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດຄັ້ງນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮຽນຮູ�ວິທີການກຽມ 
ດິນໃນການປູກຫຍ�າທີ່ແຕກຕ�າງກັນເຊັ່ນ ປູກຖົ່ວສະໄຕ 
ໂລ, ຫຍ�າເນເປຍ, ຫຍ�າກິນີ ແລະ ຫຍ�າຣູຊີ້. ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນີກວິທີການກະກຽມແນວພັນຫຍ�າທ�າອິດແມ�ນໄດ�ນ�າ 
ເອົາແກ�ນຫຍ�າຣູຊີ້ ແລະ ຫຍ�າກິນີໄປແຊ�ນ�້າອຸ�ນປະມານ 
5 ນາທີ ເພື່ອກະຕຸ�ນແນວພັນໃຫ�ອອກດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ກ�່ເອົາອອກມາຜື່ງໃຫ�ແຫ�ງກ�ອນເພື່ອບ�່ໃຫ�ແກ�ນຫ�ຍາຕິດ 
ກັນເປັນກ�ອນໃນເວລາໄປຫວ�ານ. ສ�າລັບແກ�ນຫຍ�າສະ 
ໄຕໂລແມ�ນສາມາດນ�າໄປຫວ�ານໄດ�ເລີຍໂດຍບ�່ໄດ�ຜ�ານ 
ການກະຕຸ�ນແກ�ນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຫວ�ານຫຍ�າສ�າເລັດແລ�ວ 

ສັງເກດເຫັນວ�າຖົ່ວສະໄຕໂລມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ 
ກວ�າຫຍ�າຊະນິດອື່ນທີ່ໄດ�ປູກທົດລອງແຕ�ງ�ວກ�່ບ�່ກິນ. 
ງ�ວມັກກິນແມ�ນຫຍ�າກິນີ ແລະ ຣູຊີ້. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, 
ບັນຫາທີ່ພົບໃນການທົດລອງປູກຫຍ�າໃນຄ້ັງນີ້ເຫັນວ�າ 
ແນວພັນຫຍ�າກິນີທີ່ໄດ�ທົດລອງປູກແມ�ນບ�່ຂື້ນດີ ສາເຫດ 
ເນື່ອງຈາກແກ�ນຫຍ�າບ�່ແກ� ເມື່ອສົມທຽບໃສ�ກັບແກ�ນ 
ຫຍ�າກິນີຂອງຄອບຄົວທີ່ເຄິຍປູກຂື້ນດີກ�ອນ. 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການເຮັດເຟືອງ 
ໝັກ ຫຼື ຫຍ�າໝັກໃຫ�ສັດກິນ ເນື່ອງຈາກໃນລະດູແລ�ງ 
ແມ�ນພົບບັນຫາແຫ�ງແລ�ງອຶດຫຍ�າໃຫ�ສັດກິນ ໂດຍໄດ� 
ເຮັດ 2 ສຸດທົດລອງເຊັ່ນສຸດທີ 1 ເປັນສຸດທີ່ສາມາດເຮັດ 
ໃຫ�ສັດກິນໄດ�ເລີຍບ�່ໄດ�ໃຊ�ເວລາໝັກດົນ ເນື່ອງຈາກໄດ� 
ໃຊ�ກາກນ�້າຕານ (ຊ�ວຍໃນການຍ�ອຍສະຫຼາຍໄດ�ໄວ) ມາ 
ປະສົມກັບເສດເຟືອງ ຫຼື ຫຍ�າແຫ�ງ, ນ�້າ ແລະ ປຸ�ຍຢູເລຍ. 
ສຸດທີ 2 ແມ�ນໃຊ�ເວລາໃນການໝັກປະມານ 1 ອາທີດ 
ເນື່ອງຈາກບ�່ໄດ�ໃຊ�ກາກນ�້າຕານ ໂດຍການນ�າເອົາເຟືອງ 
ຫຼື ຫຍ�າແຫ�ງມາປະສົມກັບປຸຍຢູເລຍ ແລະ ນ�້າ. ຄອບ 
ຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງມີຄວາມພືງພ�ໃຈ ແລະ ສົນໃຈວິທີ 
ການເຮັດເຟືອງໝັກສູດທີ 1 (ສູດກິນໄວ) ເພາະວ�າສູດ 
ນີ້ແມ�ນບ�່ເສຍເວລາໃນການໝັກສາມາດເຮັດໃຫ�ສັດກິນ 
ໄດ�ເລີຍແຕ�ຕ�ອງໄດ�ສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍໃນການຊື້ກາກນ�້າ 
ຕານ.

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ໃກ�ເຂດຊຸມຊົນເຊິ່ງເປັນດິນ 
ຮາບພຽງ, ລັກສະນະຂອງດິນເປັນດິນຂີ້ໝ�ຽງ ແລະ ດິນ 
ແຫ�ງແລ�ງ. ໄລຍະທາງຫ�າງຈາກ ຫ�ອງການກະສິກ�າ - ປ�າ 
ໄມ� ເມືອງຊານໄຊ ເຖິງຈຸດບ�ານປະມານ 12 ກິໂລແມັັດ 
ແລະ ຈາກຈຸດບ�ານຫາພື້ນທີ່ທົດລອງ ປະມານ 1 ກິໂລ 
ແມັດ, ສາມາດຂີ່ລົດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ, ສະພາບ 
ເສັ້ນທາງເປັນທາງຫີນແຮ� ລົດທຸກປະເພດສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງໄດ�ຕະຫຼອດປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ທອງສວຍ, ບ�ານຕາດແສງ, ເມືອງ 
ຊານໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ແກ�ວວິໄຊ, ຫ�ອງການກະ 
ສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຊານໄຊ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ ແລະ 
ປ�າໄມ�, noytps85@gmail.com

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ ທອງສະຫວັນ ນ�ລະຄ�າ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ norlakhamkhoud@yahoo.com 

ໃນໄລຍະທີ່ຜ�ານມາລະບົບການລ�ຽງງ�ວແມ�ນການລ�ຽງ 
ແບບປ�ອຍໃຫ�ງ�ວອອກໄປຊອກກິນຫຍ�າຕາມທ�າມະຊາດ 
ເຮັດໃຫ�ເສຍເວລາໃນການອອກໄປໄລ�ງ�ວກັບເຂົ້າຄອກ 
ແລະ ອຶດຫຍ�າໃຫ�ສັດກິນ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ 
ປູກຫຍ�າເພ່ືອລ�ຽງສັດແບບລ�ຽງຂັງເຫັນວ�າມີຫຍ�າພຽງ 
ພ�ໄວ�ໃຫ�ງ�ວກິນ ແລະ ບ�່ເສຍເວລາໃນການໄປຕັດເອົາ 
ຫຍ�າຢູ�ບ�ອນອື່ນມາໃຫ�ສັດກິນມີພຽງແຕ�ບັນຫາແຮງງານ 

CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຜນວາດເຕັກນິກ

ໃນຂັ້ນຕອນກິດຈະກ�າການປູກຫຍ�າເທົ່ານັ້ນເພາະຕ�ອງ 
ໄດ�ຈ�າງແຮງງານທາງນອກມາຊ�ວຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສົ່ງ 
ຜົນດີໃຫ�ການຈັດການມູນສັດໄດ�ສະດວກ ແລະ ສາມາດ 
ຂາຍມູນສັດ.

ສິ່ງທີ່ຄອບຄົວໄດ�ຮຽນຮູ�ຈາກການເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ 
ການປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດຄັ້ງນີ້ ແມ�ນໄດ�ຮຽນຮູ�ວິທີການກຽມ 
ດິນໃນການປູກຫຍ�າທີ່ແຕກຕ�າງກັນເຊັ່ນ ປູກຖົ່ວສະໄຕ 
ໂລ, ຫຍ�າເນເປຍ, ຫຍ�າກິນີ ແລະ ຫຍ�າຣູຊີ້. ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນີກວິທີການກະກຽມແນວພັນຫຍ�າທ�າອິດແມ�ນໄດ�ນ�າ 
ເອົາແກ�ນຫຍ�າຣູຊີ້ ແລະ ຫຍ�າກິນີໄປແຊ�ນ�້າອຸ�ນປະມານ 
5 ນາທີ ເພື່ອກະຕຸ�ນແນວພັນໃຫ�ອອກດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ກ�່ເອົາອອກມາຜື່ງໃຫ�ແຫ�ງກ�ອນເພື່ອບ�່ໃຫ�ແກ�ນຫ�ຍາຕິດ 
ກັນເປັນກ�ອນໃນເວລາໄປຫວ�ານ. ສ�າລັບແກ�ນຫຍ�າສະ 
ໄຕໂລແມ�ນສາມາດນ�າໄປຫວ�ານໄດ�ເລີຍໂດຍບ�່ໄດ�ຜ�ານ 
ການກະຕຸ�ນແກ�ນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຫວ�ານຫຍ�າສ�າເລັດແລ�ວ 

ສັງເກດເຫັນວ�າຖົ່ວສະໄຕໂລມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ 
ກວ�າຫຍ�າຊະນິດອື່ນທີ່ໄດ�ປູກທົດລອງແຕ�ງ�ວກ�່ບ�່ກິນ. 
ງ�ວມັກກິນແມ�ນຫຍ�າກິນີ ແລະ ຣູຊີ້. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, 
ບັນຫາທີ່ພົບໃນການທົດລອງປູກຫຍ�າໃນຄ້ັງນີ້ເຫັນວ�າ 
ແນວພັນຫຍ�າກິນີທີ່ໄດ�ທົດລອງປູກແມ�ນບ�່ຂື້ນດີ ສາເຫດ 
ເນື່ອງຈາກແກ�ນຫຍ�າບ�່ແກ� ເມື່ອສົມທຽບໃສ�ກັບແກ�ນ 
ຫຍ�າກິນີຂອງຄອບຄົວທີ່ເຄິຍປູກຂື້ນດີກ�ອນ. 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກວິທີການເຮັດເຟືອງ 
ໝັກ ຫຼື ຫຍ�າໝັກໃຫ�ສັດກິນ ເນື່ອງຈາກໃນລະດູແລ�ງ 
ແມ�ນພົບບັນຫາແຫ�ງແລ�ງອຶດຫຍ�າໃຫ�ສັດກິນ ໂດຍໄດ� 
ເຮັດ 2 ສຸດທົດລອງເຊັ່ນສຸດທີ 1 ເປັນສຸດທີ່ສາມາດເຮັດ 
ໃຫ�ສັດກິນໄດ�ເລີຍບ�່ໄດ�ໃຊ�ເວລາໝັກດົນ ເນື່ອງຈາກໄດ� 
ໃຊ�ກາກນ�້າຕານ (ຊ�ວຍໃນການຍ�ອຍສະຫຼາຍໄດ�ໄວ) ມາ 
ປະສົມກັບເສດເຟືອງ ຫຼື ຫຍ�າແຫ�ງ, ນ�້າ ແລະ ປຸ�ຍຢູເລຍ. 
ສຸດທີ 2 ແມ�ນໃຊ�ເວລາໃນການໝັກປະມານ 1 ອາທີດ 
ເນື່ອງຈາກບ�່ໄດ�ໃຊ�ກາກນ�້າຕານ ໂດຍການນ�າເອົາເຟືອງ 
ຫຼື ຫຍ�າແຫ�ງມາປະສົມກັບປຸຍຢູເລຍ ແລະ ນ�້າ. ຄອບ 
ຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງມີຄວາມພືງພ�ໃຈ ແລະ ສົນໃຈວິທີ 
ການເຮັດເຟືອງໝັກສູດທີ 1 (ສູດກິນໄວ) ເພາະວ�າສູດ 
ນ້ີແມ�ນບ�່ເສຍເວລາໃນການໝັກສາມາດເຮັດໃຫ�ສັດກິນ 
ໄດ�ເລີຍແຕ�ຕ�ອງໄດ�ສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍໃນການຊື້ກາກນ�້າ 
ຕານ.

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຕັ້ງຢູ�ໃກ�ເຂດຊຸມຊົນເຊິ່ງເປັນດິນ 
ຮາບພຽງ, ລັກສະນະຂອງດິນເປັນດິນຂີ້ໝ�ຽງ ແລະ ດິນ 
ແຫ�ງແລ�ງ. ໄລຍະທາງຫ�າງຈາກ ຫ�ອງການກະສິກ�າ - ປ�າ 
ໄມ� ເມືອງຊານໄຊ ເຖິງຈຸດບ�ານປະມານ 12 ກິໂລແມັັດ 
ແລະ ຈາກຈຸດບ�ານຫາພື້ນທີ່ທົດລອງ ປະມານ 1 ກິໂລ 
ແມັດ, ສາມາດຂີ່ລົດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ຈຸດທົດລອງ, ສະພາບ 
ເສັ້ນທາງເປັນທາງຫີນແຮ� ລົດທຸກປະເພດສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງໄດ�ຕະຫຼອດປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ. ແກ�ວ, ບ�ານລະວາໃຕ�, ເມືອງສະ 

ໝ�ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ສັກມີໄຊ, ຫ�ອງການສົ່ງ 

ເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງສະໝ�ວຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ “ເຕັກນິກການປູກແຂມເພື່ອ 
ປ�ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດຮ�ອມພູ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງ 
ເຕັກນິກວິທີການປູກແຂມ ໂດຍປູກເປັນແຖວໃນໄລຍະ 
ຫ�າງ 2 x 2 ແມັດ ແລະ ເຕັກນິກການກ�າເບ�ຍແຂມໃສ� 
ເບົ້າ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງການໄດ�ສະໜອງເບ�ຍແຂມຈ�າ 
ນວນ 99 ເບັ້ຍ ແລະ ໃຫ�ຄອບຄົວທົດລອງ ໄປຊອກຂຸດ 
ເຫງົ້າແຂມຢູ�ປ�າມາປູກເພີ່ມຕື່ມ (525 ເຫງົ້າ). ຜ�ານການ 
ທົດລອງເຫັນໄດ�ວ�າເບ�ຍແຂມທີ່ເອົາມາປູກມີອັດຕາການ 
ຕາຍບ�່ສູງເທົ່າກັບການເອົາເຫງົ້າແຂມມາປູກໂດຍກົງ 
(ປູກແບບກ�າເບ�ຍຕາຍ 30 ເບ�ຍ ແລະ ປູກແບບເຫງົ້າ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 10:
ເຕັກນິກ ການປູກແຂມ ໃສ�ຮ�ອມພູເພື່ອປ�ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ແຂມຕາຍ 481 ເຫງົ້າ) ເນື່ອງຈາກວີທີການແຍກເຫງົ້າ 
ແຂມມາປູກແມ�ນໄດ�ຕັດແບ�ງແຍກເຫງົ້າແຂມອອກ 
ຫຼາຍເຫງົ້າໂພດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ບາງເຫງົ້າທີ່ເອົາລົງໄປປູກ 
ເລີຍບ�່ສາມາດປັບຕົວຕ�່ກັບສະພາບພື້ນທີ່. ນອກຈາກນີ້, 
ຄອບຄົວທົດລອງກ�່ໄດ�ມີແນວຄິດທີ່ຈະນ�າເອົາເບ້ັຍແຂມ 
ມາປູກເສີມເພ່ືອຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ຊື່ງໄດ�ບົດຮຽນໃນການ 
ຈັດການກະກຽມກ�າເບ�ຍແຂມໄວ�ເພ່ືອກະກຽມປູກໃນ 
ລະດູຕ�່ໄປຊື່ງຈະປູກໃນເດືອນສິງຫາ (ໃນເມື່ອກ�ອນປູກ 
ເດືອນພຶດສະພາແມ�ນຝົນບ�່ຕົກດີ)

ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ນ�າເອົາແຂມໄປປູກຢູ�ຈຸດພ້ືນ 
ທີ່ເປັນຮ�ອງນ�້າໄຫຼຈາກເປີ້ນພູ (ຂະໜາດຄວາມກວ�າງ 
ຮ�ອມພູປະມານ 1,5 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ ແລະ ເລິກ 60 

ຊັງຕີແມັດ) ທີ່ໄຫຼເຈື່ອນທັບຖົມພື້ນທີ່ໄຮ�ເຂົ້າເຮັດໃຫ�ໄດ� 
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ພາຍຫຼັງການປູກແຂມກ�່ໄດ�ສັງເກດ 
ເຫັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນເຂດຮ�ອມພູດ່ັງກ�າວ 
ຫ�ດລົງ ແລະ ພື້ນທີ່ຊື່ງເປັນຜົນດີໃຫ�ແກ�ພື້ນທີ່ການຜະ 
ລິດ. ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກ�ຽວດອກແຂມແລ�ວກ�່ໄດ�ຕັດສ�ອມ 
ເອົາຕ້ົນແຂມທີ່ແກ�ລົງປົກຄຸມໜ�າດິນເພື່ອເປັນການປັບ 
ປຸງດິນເຮັດໃຫ�ດິນມີຄວາມຊຸ�ມ. ປະຈຸບັນ, ຄອບຄົວທົດ 
ລອງສາມາດເກັບດອກແຂມໄດ�ຈ�ານວນ 4 ກິໂລ ເພື່ອ 
ນ�າມາເຮັດຟອຍຊົມໄຊ�ພາຍໃນຄອບຄົວແຕ�ຍັງບ�່ທັນໄດ� 
ຂາຍເປັນສິນຄ�າ. ສ�າລັບລະບົບການຜະລິດໃນ ເມືອກ�ອນ 
ພາຍຫັຼງທີ່ເກັບກ�ຽວເຂົ້າສ�າເລັດແລ�ວແມ�ນຈະຈູດຕ�ເຂົ້າ 
ເພື່ອອານາໄມພື້ນທີ່ກ�ອນປູກພືດຕ�າງໆ. ແຕ�ໃນປະຈຸບັນ 
ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ�ປູກແຂມໃສ�ແລ�ວທາງຄອບຄົວທົດລອງ 
ແມ�ນໄດ�ຫັນປ�ຽນຮູບແບບການຜະລິດແບບບ�່ຈູດພ້ືນທີ ່
ແລະ ໄດ�ຫັນມາເຮັດການຜະລິດແບບປູກພືດໝຸນວຽນ 
ໂດຍໄດ�ປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ພືດລະດູແລ�ງປະສົມປະສານ 
ກັບຕົ້ນແຂມ. ຫຼັງຈາກທີ່ປູກແຂມ ແລະ ໄດ�ເກັບຜົນຜະ 
ລິດໄດ�ມີເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນ 5 ຄອບຄົວສົນໃຈມາຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນເຕັກນິກວິທີການປູກ ແລະ ກ�າເບ�ຍນ�າ 
ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກຊາວບ�ານສັງເກດເຫັນຕົ້ນແຂມທີ່ 
ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ປູກແມ�ນຂື້ນງາມ. 

ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນໃຊ�ໄລຍະທາງຈາກ 
ເທດສະບານເມືອງສະໝ�ວຍ ຫາ ບ�ານປະມານ 4 ກິໂລ 
ແມັດ ແຕ�ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ພຽງລະດູແລ�ງເນື່ອງຈາກ 
ຕ�ອງໄດ�ຂ�າມຂົວຖ�າລະດູຝົນນ�້າຖ�ວມຂົວຕ�ອງໄດ�ຂີ່ແພ 
ຂ�າມ (ຈາກຈຸດບ�ານຫາພື້ນທີ່ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ໂດຍ 
ການຍ�າງ).



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ. ແກ�ວ, ບ�ານລະວາໃຕ�, ເມືອງສະ 

ໝ�ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ສັກມີໄຊ, ຫ�ອງການສົ່ງ 

ເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງສະໝ�ວຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ “ເຕັກນິກການປູກແຂມເພື່ອ 
ປ�ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດຮ�ອມພູ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງ 
ເຕັກນິກວິທີການປູກແຂມ ໂດຍປູກເປັນແຖວໃນໄລຍະ 
ຫ�າງ 2 x 2 ແມັດ ແລະ ເຕັກນິກການກ�າເບ�ຍແຂມໃສ� 
ເບົ້າ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງການໄດ�ສະໜອງເບ�ຍແຂມຈ�າ 
ນວນ 99 ເບັ້ຍ ແລະ ໃຫ�ຄອບຄົວທົດລອງ ໄປຊອກຂຸດ 
ເຫງົ້າແຂມຢູ�ປ�າມາປູກເພີ່ມຕື່ມ (525 ເຫງົ້າ). ຜ�ານການ 
ທົດລອງເຫັນໄດ�ວ�າເບ�ຍແຂມທີ່ເອົາມາປູກມີອັດຕາການ 
ຕາຍບ�່ສູງເທົ່າກັບການເອົາເຫງົ້າແຂມມາປູກໂດຍກົງ 
(ປູກແບບກ�າເບ�ຍຕາຍ 30 ເບ�ຍ ແລະ ປູກແບບເຫງົ້າ 
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ແຂມຕາຍ 481 ເຫງົ້າ) ເນື່ອງຈາກວີທີການແຍກເຫງົ້າ 
ແຂມມາປູກແມ�ນໄດ�ຕັດແບ�ງແຍກເຫງົ້າແຂມອອກ 
ຫຼາຍເຫງົ້າໂພດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ບາງເຫງົ້າທີ່ເອົາລົງໄປປູກ 
ເລີຍບ�່ສາມາດປັບຕົວຕ�່ກັບສະພາບພື້ນທີ່. ນອກຈາກນີ້, 
ຄອບຄົວທົດລອງກ�່ໄດ�ມີແນວຄິດທີ່ຈະນ�າເອົາເບ້ັຍແຂມ 
ມາປູກເສີມເພ່ືອຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ຊື່ງໄດ�ບົດຮຽນໃນການ 
ຈັດການກະກຽມກ�າເບ�ຍແຂມໄວ�ເພ່ືອກະກຽມປູກໃນ 
ລະດູຕ�່ໄປຊື່ງຈະປູກໃນເດືອນສິງຫາ (ໃນເມື່ອກ�ອນປູກ 
ເດືອນພຶດສະພາແມ�ນຝົນບ�່ຕົກດີ)

ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງໄດ�ນ�າເອົາແຂມໄປປູກຢູ�ຈຸດພ້ືນ 
ທີ່ເປັນຮ�ອງນ�້າໄຫຼຈາກເປີ້ນພູ (ຂະໜາດຄວາມກວ�າງ 
ຮ�ອມພູປະມານ 1,5 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ ແລະ ເລິກ 60 

ຊັງຕີແມັດ) ທີ່ໄຫຼເຈື່ອນທັບຖົມພື້ນທີ່ໄຮ�ເຂົ້າເຮັດໃຫ�ໄດ� 
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ພາຍຫຼັງການປູກແຂມກ�່ໄດ�ສັງເກດ 
ເຫັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນເຂດຮ�ອມພູດ່ັງກ�າວ 
ຫ�ດລົງ ແລະ ພື້ນທີ່ຊື່ງເປັນຜົນດີໃຫ�ແກ�ພື້ນທີ່ການຜະ 
ລິດ. ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກ�ຽວດອກແຂມແລ�ວກ�່ໄດ�ຕັດສ�ອມ 
ເອົາຕ້ົນແຂມທີ່ແກ�ລົງປົກຄຸມໜ�າດິນເພື່ອເປັນການປັບ 
ປຸງດິນເຮັດໃຫ�ດິນມີຄວາມຊຸ�ມ. ປະຈຸບັນ, ຄອບຄົວທົດ 
ລອງສາມາດເກັບດອກແຂມໄດ�ຈ�ານວນ 4 ກິໂລ ເພື່ອ 
ນ�າມາເຮັດຟອຍຊົມໄຊ�ພາຍໃນຄອບຄົວແຕ�ຍັງບ�່ທັນໄດ� 
ຂາຍເປັນສິນຄ�າ. ສ�າລັບລະບົບການຜະລິດໃນ ເມືອກ�ອນ 
ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກ�ຽວເຂົ້າສ�າເລັດແລ�ວແມ�ນຈະຈູດຕ�ເຂົ້າ 
ເພື່ອອານາໄມພື້ນທີ່ກ�ອນປູກພືດຕ�າງໆ. ແຕ�ໃນປະຈຸບັນ 
ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ�ປູກແຂມໃສ�ແລ�ວທາງຄອບຄົວທົດລອງ 
ແມ�ນໄດ�ຫັນປ�ຽນຮູບແບບການຜະລິດແບບບ�່ຈູດພ້ືນທີ ່
ແລະ ໄດ�ຫັນມາເຮັດການຜະລິດແບບປູກພືດໝຸນວຽນ 
ໂດຍໄດ�ປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ພືດລະດູແລ�ງປະສົມປະສານ 
ກັບຕົ້ນແຂມ. ຫຼັງຈາກທີ່ປູກແຂມ ແລະ ໄດ�ເກັບຜົນຜະ 
ລິດໄດ�ມີເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນ 5 ຄອບຄົວສົນໃຈມາຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນເຕັກນິກວິທີການປູກ ແລະ ກ�າເບ�ຍນ�າ 
ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກຊາວບ�ານສັງເກດເຫັນຕົ້ນແຂມທີ່ 
ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ປູກແມ�ນຂື້ນງາມ. 

ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນໃຊ�ໄລຍະທາງຈາກ 
ເທດສະບານເມືອງສະໝ�ວຍ ຫາ ບ�ານປະມານ 4 ກິໂລ 
ແມັດ ແຕ�ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ພຽງລະດູແລ�ງເນື່ອງຈາກ 
ຕ�ອງໄດ�ຂ�າມຂົວຖ�າລະດູຝົນນ�້າຖ�ວມຂົວຕ�ອງໄດ�ຂີ່ແພ 
ຂ�າມ (ຈາກຈຸດບ�ານຫາພື້ນທີ່ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ໂດຍ 
ການຍ�າງ).



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ. ບຸນລ�ຽງ ແລະ ທ�ານ ແກ�ວ, ບ�ານ 

ໂບງນ�້າ, ເມືອງຕະໂອ�ຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ຄ�າວິໄລ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມ 

ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສີລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການ 

ປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ 

ບົດ, kangphanvongsa@gmail.com 

ການທົດລອງເຕັກນິກການສ�າງຝາຍໄມ� ເພື່ອເກັບກັກນ�້າ 
ໄດ�ມີ 2 ຄອບຄົວທີ່ສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ 
ການເຮັດກິດຈະກ�າແມ�ນໄດ�ຈ�າງແຮງງານມາຊ�ວຍເປັນ 
ຕົ້ນແມ�ນການບ�າລຸງຮັກສາ, ສ�ອມແປງບ�່ພຽງພ� (ວຽກ 
ໜັກ, ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸແມ�ນລ�າບາກ ເພາະພື້ນທີ່ 
ການຜະລິດຫ�າງໄກຈາກຊຸມຊົນ. ມີຫຼາຍຄອບຄົວບ�່ສະ 
ໝັກໃຈ ແລະ ບ�່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈກ�ຽວກັບການເຮັດທົດ 
ລອງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວຮ�ວມກັບໂຄງການ. ຈາກການທົດ 
ລອງດັ່ງກ�າວ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ�ວ�າກິດຈະກ�າ 
ການເຮັດຝາຍ ແມ�ນເປັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 11:
ເຕັກນິກການສ�າງຝາຍໄມ� ເພື່ອເກັບກັກນ�້າ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ເປັນເຈົ້າການທີ່ສ�າຄັນແມ�ນຊຸມຊົນຕ�ອງມີການເຕ້ົາໂຮມ 
ຄວາມສາມະຄີພ�ອມພຽງກັນໃນການຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີ 
ສ�ວນຮ�ວມນ�າກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ກິດຈະກ�າການທົດລອງ 
ປະສົບຜົນສ�າເລັດ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງການສ�າງຝາຍສ�າເລັດເຫັນວ�າຝາຍ 
ມີຄວາມທົນທານຕ�່ການໄຫຼຂອງນ�້າໄດ�. ຕົກມາຮອດ 
ເດືອນ 8-9 ຝົນຕົກໜັກ ເກີດມີນ�້າປ�າໄຫຼຫຼາກ (ສົ່ງຜົນ 
ເຮັດໃຫ�ນ�້າຖ�ວມເຂດດັ່ງກ�າວ) ເຮັດໃຫ�ຝາຍດັ່ງກ�າວເສຍ 
ຫາຍໄຫຼໄປຕາມກະແສນ�້າ. ດັ່ງນັ້ນພາຍຫຼັງທີ່ທາງຄອບ 
ຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງຖອດຖອນບົດຮຽນເຕັກນິກທີ່ໄດ�ເຮັດ 
ຮ�ວມກັບໂຄງການເຖິງບັນຫາຈຸດອ�ອນໃນການຄັດເລືອກ 
ພື້ນທີ່ທີ່ບ�່ເໝາະ ແລະ ຂາດວິຊາການສະເພາະດ�ານໃນ 

ການຊີ້ນ�ານ�າພາເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ�ເກີດ 
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະຍ�າຍປ�ຽນບ�ອນຈຸດທີ່ເຄີຍເຮັດຝາຍ 
ປ�ຽນໄປເຮັດຢູ�ບ�ອນພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ�ຈຸດສູງກວ�າ (ສູງຈາກລະ 
ດັບນ�້າທະເລປະມານ 500-600 ແມັດ) ທີ່ສາມາດ 
ສ�າງຝາຍທີ່ມີຄວາມສູງປະມານ 1 ແມັດ (ສົມທຽບໃສ� 
ເມື່ອກ�ອນທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງກັບທີມງານສູງ 1,5 ແມັດ) 
ເພື່ອເປັນການປະຢັດຕົ້ນທືນ ແລະ ວັດສະດູໃນການກ�່ 
ສ�າງ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ 
ກ�່ຍັງມີຄວາມຕ�ອງການຢາກໄດ�ທ�່ PVC ເພື່ອຕ�່ນ�້າຈາກ 
ຝາຍລົງໄປໃສ�ພື້ນທີ່ການຜະລິດໂດຍກົງ ແຕ�ມີຂ�້ຈ�າກັດ 
ເນື່ອງຈາກວ�າຈຸດພື້ນທີ່ເຮັດຝາຍແມ�ນມີໄລຍະທາງໄກ 
ຈາກພື້ນທີ່ການຜະລິດປະມານ 300 ແມັດ. ນອກຈາກ 
ນີ້, ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງຍັງໄດ�ໃຊ�ດິນຢູ�ບ�ລິເວນອ�ອມ 
ຂ�າງຂອງຝາຍມາຖົມໃສ�ດ�ານເທີງໜ�າຝາຍໃຫ�ແໜ�ນໜາ 
ຕື່ມ.

ຈຸດທົດລອງເຕັກນິກການສ�າງຝາຍນ�້າລົ້ນແມ�ນຫ�າງໄກ 
ຈາກເທດສະບານເມືອງຕະໂອ�ຍປະມານ 15 ກິໂລ ແມັດ, 
ເປັນທາງປູຢາງຄວາມຄ�ອຍຊັນປະມານ 10% (ເສັ້ນທາງ 
ຫຼັກ), ຈາກເສັ້ນທາງຫຼັກເຂົ້າໄປຫາຊຸມຊົມເປັນທາງດິນ 
ຫີນແຮ�ອີກປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງໂນນເລັກ 
ນ�ອຍ ແລະ ຕ�ອງໄດ�ຍ�າງ ຫຼື  ຂີ່ລົດຈັກຈາກຊຸມຊົນເຂົ້າໄປ 
ອີກ 2-3 ກິໂລແມັດ ຈີ່ງຈະເຖີງຈຸດທົດລອງການສ�າງຝາຍ 
ເຊີ່ງເປັນຫ�ວຍນ�້າລຽບຕາມຮ�ອມພູ (ລົດໃຫ�ຍບ�່ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖີງໄດ�). ອຸນຫະພູມສະເລ�ຍ 24 ອົງສາ, ຝົນຕົກຫຼາຍ 
ໃນຊ�ວງເດືອນ 7-9 ປະລິມານນ�້າ ຝົນສະເລ�ຍ 2000 
mm/ປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ. ບຸນລ�ຽງ ແລະ ທ�ານ ແກ�ວ, ບ�ານ 

ໂບງນ�້າ, ເມືອງຕະໂອ�ຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ. ຄ�າວິໄລ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມ 

ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສີລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າການ 

ປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ 

ບົດ, kangphanvongsa@gmail.com 

ການທົດລອງເຕັກນິກການສ�າງຝາຍໄມ� ເພື່ອເກັບກັກນ�້າ 
ໄດ�ມີ 2 ຄອບຄົວທີ່ສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ 
ການເຮັດກິດຈະກ�າແມ�ນໄດ�ຈ�າງແຮງງານມາຊ�ວຍເປັນ 
ຕົ້ນແມ�ນການບ�າລຸງຮັກສາ, ສ�ອມແປງບ�່ພຽງພ� (ວຽກ 
ໜັກ, ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸແມ�ນລ�າບາກ ເພາະພື້ນທີ່ 
ການຜະລິດຫ�າງໄກຈາກຊຸມຊົນ. ມີຫຼາຍຄອບຄົວບ�່ສະ 
ໝັກໃຈ ແລະ ບ�່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈກ�ຽວກັບການເຮັດທົດ 
ລອງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວຮ�ວມກັບໂຄງການ. ຈາກການທົດ 
ລອງດັ່ງກ�າວ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ�ວ�າກິດຈະກ�າ 
ການເຮັດຝາຍ ແມ�ນເປັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 

CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຜນວາດເຕັກນິກ

ເປັນເຈົ້າການທີ່ສ�າຄັນແມ�ນຊຸມຊົນຕ�ອງມີການເຕ້ົາໂຮມ 
ຄວາມສາມະຄີພ�ອມພຽງກັນໃນການຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີ 
ສ�ວນຮ�ວມນ�າກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ກິດຈະກ�າການທົດລອງ 
ປະສົບຜົນສ�າເລັດ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງການສ�າງຝາຍສ�າເລັດເຫັນວ�າຝາຍ 
ມີຄວາມທົນທານຕ�່ການໄຫຼຂອງນ�້າໄດ�. ຕົກມາຮອດ 
ເດືອນ 8-9 ຝົນຕົກໜັກ ເກີດມີນ�້າປ�າໄຫຼຫຼາກ (ສົ່ງຜົນ 
ເຮັດໃຫ�ນ�້າຖ�ວມເຂດດັ່ງກ�າວ) ເຮັດໃຫ�ຝາຍດັ່ງກ�າວເສຍ 
ຫາຍໄຫຼໄປຕາມກະແສນ�້າ. ດັ່ງນັ້ນພາຍຫຼັງທີ່ທາງຄອບ 
ຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງຖອດຖອນບົດຮຽນເຕັກນິກທີ່ໄດ�ເຮັດ 
ຮ�ວມກັບໂຄງການເຖິງບັນຫາຈຸດອ�ອນໃນການຄັດເລືອກ 
ພື້ນທີ່ທີ່ບ�່ເໝາະ ແລະ ຂາດວິຊາການສະເພາະດ�ານໃນ 

ການຊີ້ນ�ານ�າພາເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ�າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ�ເກີດ 
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະຍ�າຍປ�ຽນບ�ອນຈຸດທີ່ເຄີຍເຮັດຝາຍ 
ປ�ຽນໄປເຮັດຢູ�ບ�ອນພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ�ຈຸດສູງກວ�າ (ສູງຈາກລະ 
ດັບນ�້າທະເລປະມານ 500-600 ແມັດ) ທີ່ສາມາດ 
ສ�າງຝາຍທີ່ມີຄວາມສູງປະມານ 1 ແມັດ (ສົມທຽບໃສ� 
ເມື່ອກ�ອນທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງກັບທີມງານສູງ 1,5 ແມັດ) 
ເພື່ອເປັນການປະຢັດຕົ້ນທືນ ແລະ ວັດສະດູໃນການກ�່ 
ສ�າງ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງ 
ກ�່ຍັງມີຄວາມຕ�ອງການຢາກໄດ�ທ�່ PVC ເພື່ອຕ�່ນ�້າຈາກ 
ຝາຍລົງໄປໃສ�ພື້ນທີ່ການຜະລິດໂດຍກົງ ແຕ�ມີຂ�້ຈ�າກັດ 
ເນື່ອງຈາກວ�າຈຸດພື້ນທີ່ເຮັດຝາຍແມ�ນມີໄລຍະທາງໄກ 
ຈາກພື້ນທີ່ການຜະລິດປະມານ 300 ແມັດ. ນອກຈາກ 
ນີ້, ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງຍັງໄດ�ໃຊ�ດິນຢູ�ບ�ລິເວນອ�ອມ 
ຂ�າງຂອງຝາຍມາຖົມໃສ�ດ�ານເທີງໜ�າຝາຍໃຫ�ແໜ�ນໜາ 
ຕື່ມ.

ຈຸດທົດລອງເຕັກນິກການສ�າງຝາຍນ�້າລົ້ນແມ�ນຫ�າງໄກ 
ຈາກເທດສະບານເມືອງຕະໂອ�ຍປະມານ 15 ກິໂລ ແມັດ, 
ເປັນທາງປູຢາງຄວາມຄ�ອຍຊັນປະມານ 10% (ເສັ້ນທາງ 
ຫຼັກ), ຈາກເສັ້ນທາງຫຼັກເຂົ້າໄປຫາຊຸມຊົມເປັນທາງດິນ 
ຫີນແຮ�ອີກປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງໂນນເລັກ 
ນ�ອຍ ແລະ ຕ�ອງໄດ�ຍ�າງ ຫຼື  ຂີ່ລົດຈັກຈາກຊຸມຊົນເຂົ້າໄປ 
ອີກ 2-3 ກິໂລແມັດ ຈີ່ງຈະເຖີງຈຸດທົດລອງການສ�າງຝາຍ 
ເຊີ່ງເປັນຫ�ວຍນ�້າລຽບຕາມຮ�ອມພູ (ລົດໃຫ�ຍບ�່ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖີງໄດ�). ອຸນຫະພູມສະເລ�ຍ 24 ອົງສາ, ຝົນຕົກຫຼາຍ 
ໃນຊ�ວງເດືອນ 7-9 ປະລິມານນ�້າ ຝົນສະເລ�ຍ 2000 
mm/ປີ.
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ທ�ານ ໜູສອນ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າທົດລອງ 
“ເຕັກນິກ ການປູກແຂມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຄ�ອຍຊັນ ເພື່ອ 
ປ�ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງວິທີການກ�າເບ�ຍ 
ແຂມໃສ�ເບົ້າ ໂດຍການຊອກຕັດເອົາແຂມມາຈາກປ�າທ�າ 
ມະຊາດແລ�ວມາແບ�ງອອກ ໂດຍຈະເລືອກເອົາເຫງົ້າແຂມ 
ທີ່ຍັງມີລ�າຕົ້ນແຂງແຮງ ຫຼື ໜ�່ທີ່ປົ່ງໃໝ�ຈ�ານວນ 3-4 ໜ�່ 
ແລ�ວນ�າມາກ�າໃສ�ເບົ້າ ໂດຍການປະສົມດິນກັບຂີ້ແກບ 
ເຜົາ ຫຼື ຝຸ�ນຄອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຕົ້ນແຂມແຕກຮາກ ແລະ 
ຫ�ດຜ�ອນການຕາຍ. ນອກຈາກນີ້, ກ�່ຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ສູດ 
ການເຮັດນ�້າຢາເລັ່ງຮາກແຂມ ໂດຍມີສ�ວນ ປະສົມດັ່ງນີ້: 
ແປງນົວ 1 ບວງແກງ, ກະປິ 1 ບ�ວງແກງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 
ເອັມຮ�ອຍ 1 ແກ�ວ ນ�າເອົາສ�ວນປະສົມທັງ 3 ຢ�າງມາປະ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 12:
ເຕັກນິກ ການປູກແຂມ ເພ່ືອປ�ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດຄ�ອຍຊັນ

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ສົມເຂົ້າກັນໃຫ�ລະອຽດ ແລ�ວນ�າມາປະສົມ ກັບນ�້າ 5 ລິດ 
ແລ�ວກ�່ນ�າເອົາເຫງົ້າແຂມທີ່ກຽມໄວ�ແລ�ວລົງແຊ�ໄວ�ກ�ອນ 
ປະມານ 10-15 ນາທີ ແລ�ວກ�່ເອົາລົງໄປຊ�າໃສ�ເບົ້າ.  ນອກ 
ນັ້ນ, ຍັງໄດ�ຮູ�ເຕັກນິກວິທີການກະກຽມພື້ນທີ່ປູກ ໂດຍ 
ການຂຸດຂຸມ ແລະ ການວາງເລວປູກ.

ຕາມທີ່ທາງທີມງານໄດ�ຄິດໄລ�ໃຫ�ຈ�ານວນ 4.800 ເບັ້ຍ 
ພາຍໃນ ເນື້ອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ ແຕ�ໃນຄວາມເປັນຈີງຄອບ 
ຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງສາມາດຊອກຫາເຫົ້ງາແຂມ  1.500 
ເບັ້ຍ ແລະ ໄດ�ເລີ່ມທົດລອງປູກໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ທາງທີມ 
ງານວິຊາການມາແນະນ�າ. ແຕ�ຫຼັງຈາກປູກຊຸດທ�າອິດໄປ 
ແລ�ວກ�່ບ�່ສາມາດໄປຊອກເກັບເຫງົ້າແຂມຢູ�ປ�າມາປູກ 
ເພີ່ມຕື່ມໃສ�ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ�ກະກຽມໄວ� ເນື່ອງຈາກທາງ 
ຄອບຄົວໄດ�ພົບບັນຫາສັດລ�ຽງເຂົ້າໄປທ�າລາຍສວນ ແຂມ 
ໂດຍສະເພາະຕ້ົນແຂມທີ່ປ່ົງຍອດແມ�ນຖືກສັດລ�ຽງກິນ 
ສະເລ�ຍຕົ້ນແຂມທີ່ຖືກສັດກິນເສຍຫາຍຈ�ານວນ 1.200 
ເບັ້ຍ (80% ຂອງເບ�ຍແຂມທັງໝົດທີ່ໄດ�ປູກ) ເນຶື່ອງຈາກ 
ເປັນເຂດທີ່ເພ່ືອນບ�ານໄດ�ປ�ອຍສັດລ�ຽງເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວ 
ທົດລອງເກີດຄວາມທ�້ຖອຍບ�່ຕ�ອງການຢາກສືບຕ�່ເຮັດ 
ກິດຈະກ�າ ເພາະບ�່ມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເຮັດຮົ້ວ 
ອ�ອມສວນແຂມໄດ�ທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກທີ່ 
ນ�າເບ້ັຍແຂມໄປປູກໃສ�ພ້ືນທີ່ດ່ັງກ�າວຝົນຕົກຂາດຊ�ວງ 
ພາຍຫຼັງທີ່ສ�າເລັດການປູກເຮັດໃຫ�ເບ້ັຍແຂມຂາດນ�້າ 
ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ�າ. ໃນເວລາດຽວກັນທາງ ໂຄງການ 
FNML IFAD ກ�່ໄດ�ເຂົ້າມາສົ່ງເສີມກິດຈະກ�າປູກ ຫຍ�າລ�ຽງ 
ສັດເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວດ່ັງກ�າວມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະປູກ 
ຫຍ�າລ�ຽງສັດ. ໂດຍການຫັນປ�ຽນພື້ນທີ່ທີ່ເຄີຍໄດ�ວາງ 
ແຜນຈະປູກແຂມມາເປັນພື້ນທີ່ປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ.

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຢູ�ຫ�າງຈາກ ຫ�ອງການກະສິກ�າ 
ເມືອງດາກຈືງ ປະມານ 38 ກິໂລ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ�ນຍ�າງ 
ຫຼື ຂີ່ລົດຈັກ ຈາກບ�ານ ຫາພື້ນທີ່ທົດລອງ ປະມານ 1 
ກິໂລແມັດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ. 
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ການສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ເມືອງດາກຈຶງ,
 souliyakone2018@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 
ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າ ກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 
ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ທ�ານ ໜູສອນ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າທົດລອງ 
“ເຕັກນິກ ການປູກແຂມ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຄ�ອຍຊັນ ເພື່ອ 
ປ�ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ” ໄດ�ຮຽນຮູ�ເຖິງວິທີການກ�າເບ�ຍ 
ແຂມໃສ�ເບົ້າ ໂດຍການຊອກຕັດເອົາແຂມມາຈາກປ�າທ�າ 
ມະຊາດແລ�ວມາແບ�ງອອກ ໂດຍຈະເລືອກເອົາເຫງົ້າແຂມ 
ທີ່ຍັງມີລ�າຕົ້ນແຂງແຮງ ຫຼື ໜ�່ທີ່ປົ່ງໃໝ�ຈ�ານວນ 3-4 ໜ�່ 
ແລ�ວນ�າມາກ�າໃສ�ເບົ້າ ໂດຍການປະສົມດິນກັບຂີ້ແກບ 
ເຜົາ ຫຼື ຝຸ�ນຄອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຕົ້ນແຂມແຕກຮາກ ແລະ 
ຫ�ດຜ�ອນການຕາຍ. ນອກຈາກນີ້, ກ�່ຍັງໄດ�ຮຽນຮູ�ສູດ 
ການເຮັດນ�້າຢາເລັ່ງຮາກແຂມ ໂດຍມີສ�ວນ ປະສົມດັ່ງນີ້: 
ແປງນົວ 1 ບວງແກງ, ກະປິ 1 ບ�ວງແກງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 
ເອັມຮ�ອຍ 1 ແກ�ວ ນ�າເອົາສ�ວນປະສົມທັງ 3 ຢ�າງມາປະ 

CDE
CENTER FOR DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT

ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ 

ສົມເຂົ້າກັນໃຫ�ລະອຽດ ແລ�ວນ�າມາປະສົມ ກັບນ�້າ 5 ລິດ 
ແລ�ວກ�່ນ�າເອົາເຫງົ້າແຂມທີ່ກຽມໄວ�ແລ�ວລົງແຊ�ໄວ�ກ�ອນ 
ປະມານ 10-15 ນາທີ ແລ�ວກ�່ເອົາລົງໄປຊ�າໃສ�ເບົ້າ.  ນອກ 
ນັ້ນ, ຍັງໄດ�ຮູ�ເຕັກນິກວິທີການກະກຽມພື້ນທີ່ປູກ ໂດຍ 
ການຂຸດຂຸມ ແລະ ການວາງເລວປູກ.

ຕາມທີ່ທາງທີມງານໄດ�ຄິດໄລ�ໃຫ�ຈ�ານວນ 4.800 ເບັ້ຍ 
ພາຍໃນ ເນື້ອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ ແຕ�ໃນຄວາມເປັນຈີງຄອບ 
ຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງສາມາດຊອກຫາເຫົ້ງາແຂມ  1.500 
ເບັ້ຍ ແລະ ໄດ�ເລີ່ມທົດລອງປູກໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ທາງທີມ 
ງານວິຊາການມາແນະນ�າ. ແຕ�ຫຼັງຈາກປູກຊຸດທ�າອິດໄປ 
ແລ�ວກ�່ບ�່ສາມາດໄປຊອກເກັບເຫງົ້າແຂມຢູ�ປ�າມາປູກ 
ເພີ່ມຕື່ມໃສ�ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ�ກະກຽມໄວ� ເນື່ອງຈາກທາງ 
ຄອບຄົວໄດ�ພົບບັນຫາສັດລ�ຽງເຂົ້າໄປທ�າລາຍສວນ ແຂມ 
ໂດຍສະເພາະຕ້ົນແຂມທີ່ປ່ົງຍອດແມ�ນຖືກສັດລ�ຽງກິນ 
ສະເລ�ຍຕົ້ນແຂມທີ່ຖືກສັດກິນເສຍຫາຍຈ�ານວນ 1.200 
ເບັ້ຍ (80% ຂອງເບ�ຍແຂມທັງໝົດທີ່ໄດ�ປູກ) ເນຶື່ອງຈາກ 
ເປັນເຂດທີ່ເພ່ືອນບ�ານໄດ�ປ�ອຍສັດລ�ຽງເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວ 
ທົດລອງເກີດຄວາມທ�້ຖອຍບ�່ຕ�ອງການຢາກສືບຕ�່ເຮັດ 
ກິດຈະກ�າ ເພາະບ�່ມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະເຮັດຮົ້ວ 
ອ�ອມສວນແຂມໄດ�ທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກທີ່ 
ນ�າເບ້ັຍແຂມໄປປູກໃສ�ພ້ືນທີ່ດ່ັງກ�າວຝົນຕົກຂາດຊ�ວງ 
ພາຍຫັຼງທີ່ສ�າເລັດການປູກເຮັດໃຫ�ເບ້ັຍແຂມຂາດນ�້າ 
ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ�າ. ໃນເວລາດຽວກັນທາງ ໂຄງການ 
FNML IFAD ກ�່ໄດ�ເຂົ້າມາສົ່ງເສີມກິດຈະກ�າປູກ ຫຍ�າລ�ຽງ 
ສັດເຮັດໃຫ�ຄອບຄົວດ່ັງກ�າວມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະປູກ 
ຫຍ�າລ�ຽງສັດ. ໂດຍການຫັນປ�ຽນພື້ນທີ່ທີ່ເຄີຍໄດ�ວາງ 
ແຜນຈະປູກແຂມມາເປັນພື້ນທີ່ປູກຫຍ�າລ�ຽງສັດ.

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ແມ�ນຢູ�ຫ�າງຈາກ ຫ�ອງການກະສິກ�າ 
ເມືອງດາກຈືງ ປະມານ 38 ກິໂລ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ�ນຍ�າງ 
ຫຼື ຂີ່ລົດຈັກ ຈາກບ�ານ ຫາພື້ນທີ່ທົດລອງ ປະມານ 1 
ກິໂລແມັດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ. 
 



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ບົວລາ, ບ�ານປະຈຸເຈີນ, ເມືອງ 

ຕະໂອ�ຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ວັດທູ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມ 

ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງ ຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງກິດຈະກ�າ “ເຕັກນີກການປູກ 
ແຂມ ປະສົມປະສານກັບສວນກ�ວຍ” ໂດຍນ�າເອົາເບ�ຍ 
ແຂມມາປູກສັບໃສ�ພື້ນທີ່ປູກກ�ວຍໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50 
x 50 ແມັດ ເຊີ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງທີມງານໄດ�ສະໜອງ 
ເບັ້ຍແຂມຈ�ານວນ 100 ເບັ້ຍ. ພາຍຫຼັງປູກສ�າເລັດໃນ 
ເດືອນພືດສະພາ ສະພາບຝົນບ�່ຕົກດີເຮັດໃຫ�ເບັ້ຍແຂມ 
ທີ່ປູກຫ�ຽວແຫ�ງ ແລະ ບາງຕົ້ນກ�່ແຫ�ງຕາຍ ເນື່ອງຈາກ 
ຂາດນ�້າ ແຕ�ພ�ເຖິງເວລາຝົນຕົກເບ�ຍແຂມກ�່ປົ່ງໜ�່ແໜງ 
ຂື້ນມາໃໝ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງເຫັນວ�າຕົ້ນ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 13:
ເຕັກນິກ ການປູກແຂມໃສ�ໃນພື້ນທີ່ດິນເຊື່ອມໂຊມ 

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ແຂມມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປັບຕົວຕ�່ກັບສະພາບ 
ພື້ນທີ່ໄດ�ດີ ຈື່ງໄດ�ມີແນວຄິດໄປຂຸດເອົາເຫງົ້າແຂມຈາກ 
ປ�າມາປູກເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຕື່ມ (ຈ�ານວນ 100 ເຫງົ້າ) 
ໂດຍວິທີການຕັດເອົາຈາກເຫງົ້າແຂມທີ່ຂຸດມາຫາຍອດ 
ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ. ພ�ອມທັງໄດ�ຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ເຫັນວ�າແຂມທີ່ກ�າໃສ�ເບ�ຍກ�ອນນ�າມາປູກແມ�ນມີຄວາມ 
ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕ�່ສະພາບອາກາດຫຼາຍກວ�າ 
ແຂມທີ່ຂຸດເອົາມາເປັນເຫງົ້າແລ�ວນ�າມາປູກເລີຍ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ສັງເກດເຫັນບ�ລິເວນພື້ນ 
ທີ່ທີ່ເປັນຂຸມລະເບີດເກົ່າແຕ�ສະໄໝສົງຄາມທີ່ບ�່ສາມາດ 
ປູກພືດຊະນິດໃດໄດ�ເລີຍ ແລະ ໄດ�ປະເປັນພື້ນທີ່ເປົ່າ 
ຫວ�າງຊຶ່ງໄດ�ຫັນມາທົດລອງເອົາເບ�ຍແຂມມາປູກໃສ�ຊຶ່ງ 
ເຫັນວ�າແຂມສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ�ດີໃນເຂດພື້ນທີ່ 
ດັ່ງກ�າວ. ນອກຈາກນີ້, ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ມີການ 
ເຜີຍແຜ�ບົດຮຽນກັບເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນ 2 ຄອບຄົວ 
ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກປູກແຂມ ຊຶ່ງໄດ�ມາອອກເແຮງ 
ຊ�ວຍກັນເພ່ືອເປັນການຮຽນຮູ�ວີທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ.

ການເດີນທາງໄປພ້ືນທີ່ທົດລອງເດີນທາງແມ�ນສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ ໂດຍນ�າໃຊ�ພາຫະນະໄດ�ທຸກຊະ 
ນິດໄລຍະທາງຈາກຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
ເມືອງຕະໂອ�ຍຫາຈຸດທົດລອງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ.  



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານ ບົວລາ, ບ�ານປະຈຸເຈີນ, ເມືອງ 

ຕະໂອ�ຍ, ແຂວງສາລະວັນ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ� ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�ານ ວັດທູ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມ 

ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງ ຕະໂອ�ຍ

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານ: ທ�ານນາງ. ສີລິພອນ ທອງປະສົງ, ພະແນກ 

ແຜນການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� 

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, noytps85@gmail.com

ຄອບຄົວທີ່ໄດ�ເຮັດທົດລອງກິດຈະກ�າ “ເຕັກນີກການປູກ 
ແຂມ ປະສົມປະສານກັບສວນກ�ວຍ” ໂດຍນ�າເອົາເບ�ຍ 
ແຂມມາປູກສັບໃສ�ພື້ນທີ່ປູກກ�ວຍໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50 
x 50 ແມັດ ເຊີ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງທີມງານໄດ�ສະໜອງ 
ເບັ້ຍແຂມຈ�ານວນ 100 ເບັ້ຍ. ພາຍຫຼັງປູກສ�າເລັດໃນ 
ເດືອນພືດສະພາ ສະພາບຝົນບ�່ຕົກດີເຮັດໃຫ�ເບັ້ຍແຂມ 
ທີ່ປູກຫ�ຽວແຫ�ງ ແລະ ບາງຕົ້ນກ�່ແຫ�ງຕາຍ ເນື່ອງຈາກ 
ຂາດນ�້າ ແຕ�ພ�ເຖິງເວລາຝົນຕົກເບ�ຍແຂມກ�່ປົ່ງໜ�່ແໜງ 
ຂື້ນມາໃໝ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຄອບຄົວຜູ�ເຮັດທົດລອງເຫັນວ�າຕົ້ນ 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ 

ແຂມມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປັບຕົວຕ�່ກັບສະພາບ 
ພື້ນທີ່ໄດ�ດີ ຈື່ງໄດ�ມີແນວຄິດໄປຂຸດເອົາເຫງົ້າແຂມຈາກ 
ປ�າມາປູກເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຕື່ມ (ຈ�ານວນ 100 ເຫງົ້າ) 
ໂດຍວິທີການຕັດເອົາຈາກເຫງົ້າແຂມທີ່ຂຸດມາຫາຍອດ 
ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ. ພ�ອມທັງໄດ�ຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ເຫັນວ�າແຂມທີ່ກ�າໃສ�ເບ�ຍກ�ອນນ�າມາປູກແມ�ນມີຄວາມ 
ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕ�່ສະພາບອາກາດຫຼາຍກວ�າ 
ແຂມທີ່ຂຸດເອົາມາເປັນເຫງົ້າແລ�ວນ�າມາປູກເລີຍ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ສັງເກດເຫັນບ�ລິເວນພື້ນ 
ທີ່ທີ່ເປັນຂຸມລະເບີດເກົ່າແຕ�ສະໄໝສົງຄາມທີ່ບ�່ສາມາດ 
ປູກພືດຊະນິດໃດໄດ�ເລີຍ ແລະ ໄດ�ປະເປັນພື້ນທີ່ເປົ່າ 
ຫວ�າງຊຶ່ງໄດ�ຫັນມາທົດລອງເອົາເບ�ຍແຂມມາປູກໃສ�ຊຶ່ງ 
ເຫັນວ�າແຂມສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ�ດີໃນເຂດພື້ນທີ່ 
ດັ່ງກ�າວ. ນອກຈາກນີ້, ທາງຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ມີການ 
ເຜີຍແຜ�ບົດຮຽນກັບເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນ 2 ຄອບຄົວ 
ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກປູກແຂມ ຊຶ່ງໄດ�ມາອອກເແຮງ 
ຊ�ວຍກັນເພ່ືອເປັນການຮຽນຮູ�ວີທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງ.

ການເດີນທາງໄປພ້ືນທີ່ທົດລອງເດີນທາງແມ�ນສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ ໂດຍນ�າໃຊ�ພາຫະນະໄດ�ທຸກຊະ 
ນິດໄລຍະທາງຈາກຫ�ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
ເມືອງຕະໂອ�ຍຫາຈຸດທົດລອງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ.  



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານບຸນມາ ແລະ ທ�ານ ນາງ. ຊົມພູ 
ກຸນນະວົງ, ບ�ານວົງຊົມພູ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�າວ ພອນປະສົງ ເພັດສະວົງ, 
ສູນບ�ລິການເຕັກນິກກະສິກ�າ ບ�ານຄ�າວົງສາ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິ 
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າ 
ການປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາ 
ຊົນນະບົດ kangphanvongsa@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 
ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com

ຄອບຄົວທົດລອງ "ເຕັກນິກການປູກພືດປະສົມປະສານ 
ໂດຍການປູກໄມ�ໃຫ�ໝາກປະສົມປະສານກັບໄຮ�ເຂົ້າ, ປູກ 
ຜັກສວນຄົວ ໂດຍການນ�າໃຊ�ລະບົບນ�້າໂປມຈາກນ�້າສ�າງ 
ແລະ ເຮັດຝຸ�ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ." ຄອບຄົວໄດ�ບຸກເບີກ 
ພື້ນທີ່ດິນເປົ່າຫວ�າງທີ່ມີຄວາມຄ�ອຍຊັນ 2-3 ອົງສາ (ເນື້ອ 
ທີ່ 40x40 ແມັດ) ເພື່ອທົດລອງເຮັດໄຮ�ເຂົ້າ. ລະບົບການ 
ປູກພືດປະສົມປະສານຂອງຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ ດິນແມ�ນໄດ� 
ປູກເຂົ້າໄຮ�ປະສົມປະສານກັບການປູກໄມ�ກິນໝາກໃນ 

ພື້ນທີ່ທົດລອງ ເຕັກນິກການຈັດການຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ 1:
ເຕັກນິກ ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ 

ແຜນທີຈ່ດຸທດົລອງເຕັກນກິ

ເດືອນພືດສະພາ ຊຶ່ງເປັນລະດູຝົນໂດຍອາໃສນ�້າຝົນເປັນ 
ຫຼັກ. ພາຍຫຼັງເກັບກ�ຽວເຂົ້າໄຮ�ແລ�ວໃນເດືອນຕຸລາ ເຖິງ 
ເດືອນພະຈິກ ກ�່ໄດ�ປູກໝາກໂມ ແລະ ໝາກຖົ່ວດິນ 
ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຟຶ້ນຟູດິນ ໂດຍບ�່ຈຸດພື້ນທີ່. ຫຼັງຈາກ 
ການເກັບກ�ຽວຖົ່ວດິນ ແລະ ໝາກໂມ ກ�່ຈະກັບມາປູກ 

ເຂົ້າໄຮ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ�່ໄດ�ປູກໄມ�ໃຜ�ໃສ�ບ�ລິເວນແຄມ 
ຮົ້ວ ເພື່ອເຮັດເປັນຮົ້ວປ�ອງກັນການບຸກລຸກຂອງສັດລ�ຽງ.

ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກ ວິທີການຈັດການ 
ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບໂປມນ�້າ ເພື່ອສະໜອງນ�້າໃຫ�ພື້ນທີ່ 
ປູກຜັກສວນຄົວ ແລະ ພື້ນທີ່ປູກພືດລະດູແລ�ງ. ໂດຍໃຊ� 
ຈັກໂປມນ�້າ ດູດນ�້າມາເກັບໄວ�ໃນຖັງນ�້າອາລູມີນຽມ ສາ 
ມາດບັນຈຸນ�້າໄດ� 2.000 ລິດ ແລະ ປັບພື້ນທີ່ ໂດຍການ 
ຂຸດຮ�ອງ ເພື່ອວາງທ�່ pvc ຂະໜາດ 35 ແລະ 20 ໄປຫາ 
ພື້ນທີ່ການປູກພືດຜັກ ແລະ ພື້ນທີ່ການປູກຕົ້ນໄມ�ກິນ 
ໝາກ ເພື່ອສະດວກໃນການສະໜອງນ�້າ ແລະ ປະຢັດເວ 
ລາໃນການຫົດຜັກ. ຊຶ່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວເປັນການຫ�ດ 
ຜ�ອນການທ�າງານໜັກຂອງຈັກໂປມນ�້າໄປຫົດໃສ�ພ້ືນທີ່ 
ການຜະລິດໂດຍກົງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ອາຍຸການໃຊ�ງານ 
ຂອງຈັກໂປມນ�້າສັ້ນ ແລະ ມີຄວາມສ�ຽງເຮັດໃຫ�ຈັກໂປມ 
ນ�້າໃໝ�. ການນ�າໃຊ�ລະບົບໂປມນ�້າດັ່ງກ�າວແມ�ນເປັນ 
ການສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍຄ�າໄຟຟ�າໃນການໂປມນ�້າແຕ�ລະ 
ຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງຍັງໄດ�ແບ�ງ 
ນ�້າໃຫ�ເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນໜຶ່ງ.

ພາຍຫຼັງ ການເຮັດທົດລອງທາງຄອບຄົວ ໄດ�ຂະຫຍາຍ 
ພື້ນທີ່ ປູກພືດຜັກສວນຄົວ ໃນເນຶ້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 
10x20 ແມັດ ແລະ ສາມາດປູກຜັກໄດ�ຕະຫຼອດປິ ເນື່ອງ 
ຈາກໄດ�ພັດທະນາລະບົບໂປມນ�້າ ແລະ ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກ 
ວິທີການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງ 
ກ�າວ ເປັນດິນຊາຍແກມດິນດາກ ໃນລະດູແລ�ງເຮັດໃຫ� 
ດິນຮ�ອນ, ດິນເສຍຄວາມຊຸ�ມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຜັກຫ�ຽວ 
ແຫ�ງ. ປະຈຸບັນ, ສາມາດປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດເປັນຕົ້ນ 
ແມ�ນຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກຫອມປ�ອມ, ຫອມ 
ລາບ ແລະ ໝາກບວບ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດມີຄວາມຕ�ອງ 
ການສູງ, ສາມາດສ�າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜັກ ສະ ເລ�ຍ 
1.200.000- 1.400.000ກີບ/ປີ ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອ ກ�ອນ 
ມີລາຍຮັບປະມານ 700.000-900.000 ກີບ/ປີ. ຄອບຄົວ 
ທົດລອງ ໄດ�ຮຽນຮູ� ວີທີການຈັດການຂີ້ງ�ວ ຫຼື ຂີ້ຄວາຍ 
ໂດຍເກັບມາກອງທ�ອນໄວ�ເປັນຈຸດ ເພື່ອນ�າມາເຮັດຝຸ�ນ 
ບົ່ມ ໂດຍນ�າເອົາເສດຫຍ�າ ຫຼື ເຟືອງມາປົກຄຸມກອງຝຸ�ນ 
ຄອກແລ�ວກ�່ຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 40-50% ແລ�ວຄ�ອຍ 
ນ�າເອົາຝຸ�ນຄອກທີ່ຈູດມາເຮັດເປັນຝຸ�ນບົ່ມ. ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນິກການປະສົມຂອງນ�້າສະກັດຊີວະພາບ ໃນເມື່ອກ�ອນ 
ສ�ວນປະສົມບ�່ໃສ�ນ�້າແຕ�ເຕັກນິກໃຫມ�ໆທີ່ທີມງານນ�າມາ 
ຝຶກໃຫ� ນອກຈາກເສດພືດຜັກ, ເສດຫຍ�າ ແລະ ນ�້າຕານ 
ແລ�ວ ຍັງມີສ�ວນປະສົມຂອງນ�້າເຊິ່ງທີມງານໄດ�ແນະນ�າ 
ໃຫ�ໃສ�ນ�້າສະອາດປະມານ 1 ລິດ ເພາະນ�້າເປັນຕົວຊ�ວຍ 
ໃນການຍ�ອຍສະຫຼາຍນ�້າຕານ ແລະ ເສດພືດຜັກໃຫ� 
ຍ�ອຍໄວ.

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຢູ�ບ�ານວົງຊົມພູ ເມືອງພູວົງ ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ, ຈຸດບ�ານຕັ້ງຢູ�ຫ�າງຈາກເທດສະ 
ບານຕົວເມືອງພູວົງ ປະມານ 3-4 km, ເປັນທາງດິນແດງ 
ຊື່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ.



ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ຊາວກະສິກອນ: ທ�ານບຸນມາ ແລະ ທ�ານ ນາງ. ຊົມພູ 
ກຸນນະວົງ, ບ�ານວົງຊົມພູ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ພະນັກງານກຸ�ມບ�ານ: ທ�າວ ພອນປະສົງ ເພັດສະວົງ, 
ສູນບ�ລິການເຕັກນິກກະສິກ�າ ບ�ານຄ�າວົງສາ, ຫ�ອງການສົ່ງເສີມກະສິ 
ກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານ. ພອນສິລິ ພັນວົງສາ, ສູນຄົ້ນຄວ�າ 
ການປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາ 
ຊົນນະບົດ kangphanvongsa@gmail.com 

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ�ທີມງານ: ທ�ານນາງ. ຟ�າດາວັນ ສຸລິຍະ, ພະແນກແຜນ 
ການ ແລະ ການຮ�ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກະສິກ�າ, ປ�າໄມ� ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ, fsouliya@yahoo.com

ຄອບຄົວທົດລອງ "ເຕັກນິກການປູກພືດປະສົມປະສານ 
ໂດຍການປູກໄມ�ໃຫ�ໝາກປະສົມປະສານກັບໄຮ�ເຂົ້າ, ປູກ 
ຜັກສວນຄົວ ໂດຍການນ�າໃຊ�ລະບົບນ�້າໂປມຈາກນ�້າສ�າງ 
ແລະ ເຮັດຝຸ�ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ." ຄອບຄົວໄດ�ບຸກເບີກ 
ພື້ນທີ່ດິນເປົ່າຫວ�າງທີ່ມີຄວາມຄ�ອຍຊັນ 2-3 ອົງສາ (ເນື້ອ 
ທີ່ 40x40 ແມັດ) ເພື່ອທົດລອງເຮັດໄຮ�ເຂົ້າ. ລະບົບການ 
ປູກພືດປະສົມປະສານຂອງຜູ�ນ�າໃຊ�ທີ່ ດິນແມ�ນໄດ� 
ປູກເຂົ້າໄຮ�ປະສົມປະສານກັບການປູກໄມ�ກິນໝາກໃນ 
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ຮູບແຕ�ມແຜນວາດເຕັກນກິ 

ເດືອນພືດສະພາ ຊຶ່ງເປັນລະດູຝົນໂດຍອາໃສນ�້າຝົນເປັນ 
ຫຼັກ. ພາຍຫຼັງເກັບກ�ຽວເຂົ້າໄຮ�ແລ�ວໃນເດືອນຕຸລາ ເຖິງ 
ເດືອນພະຈິກ ກ�່ໄດ�ປູກໝາກໂມ ແລະ ໝາກຖົ່ວດິນ 
ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຟຶ້ນຟູດິນ ໂດຍບ�່ຈຸດພື້ນທີ່. ຫຼັງຈາກ 
ການເກັບກ�ຽວຖົ່ວດິນ ແລະ ໝາກໂມ ກ�່ຈະກັບມາປູກ 

ເຂົ້າໄຮ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ�່ໄດ�ປູກໄມ�ໃຜ�ໃສ�ບ�ລິເວນແຄມ 
ຮົ້ວ ເພື່ອເຮັດເປັນຮົ້ວປ�ອງກັນການບຸກລຸກຂອງສັດລ�ຽງ.

ຄອບຄົວທົດລອງໄດ�ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກ ວິທີການຈັດການ 
ແລະ ນ�າໃຊ�ລະບົບໂປມນ�້າ ເພື່ອສະໜອງນ�້າໃຫ�ພື້ນທີ່ 
ປູກຜັກສວນຄົວ ແລະ ພື້ນທີ່ປູກພືດລະດູແລ�ງ. ໂດຍໃຊ� 
ຈັກໂປມນ�້າ ດູດນ�້າມາເກັບໄວ�ໃນຖັງນ�້າອາລູມີນຽມ ສາ 
ມາດບັນຈຸນ�້າໄດ� 2.000 ລິດ ແລະ ປັບພື້ນທີ່ ໂດຍການ 
ຂຸດຮ�ອງ ເພື່ອວາງທ�່ pvc ຂະໜາດ 35 ແລະ 20 ໄປຫາ 
ພື້ນທີ່ການປູກພືດຜັກ ແລະ ພື້ນທີ່ການປູກຕົ້ນໄມ�ກິນ 
ໝາກ ເພື່ອສະດວກໃນການສະໜອງນ�້າ ແລະ ປະຢັດເວ 
ລາໃນການຫົດຜັກ. ຊຶ່ງເຕັກນິກດັ່ງກ�າວເປັນການຫ�ດ 
ຜ�ອນການທ�າງານໜັກຂອງຈັກໂປມນ�້າໄປຫົດໃສ�ພ້ືນທີ່ 
ການຜະລິດໂດຍກົງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ອາຍຸການໃຊ�ງານ 
ຂອງຈັກໂປມນ�້າສັ້ນ ແລະ ມີຄວາມສ�ຽງເຮັດໃຫ�ຈັກໂປມ 
ນ�້າໃໝ�. ການນ�າໃຊ�ລະບົບໂປມນ�້າດັ່ງກ�າວແມ�ນເປັນ 
ການສີ້ນເປືອງລາຍຈ�າຍຄ�າໄຟຟ�າໃນການໂປມນ�້າແຕ�ລະ 
ຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄອບຄົວທີ່ເຮັດທົດລອງຍັງໄດ�ແບ�ງ 
ນ�້າໃຫ�ເພື່ອນບ�ານຈ�ານວນໜຶ່ງ.

ພາຍຫຼັງ ການເຮັດທົດລອງທາງຄອບຄົວ ໄດ�ຂະຫຍາຍ 
ພື້ນທີ່ ປູກພືດຜັກສວນຄົວ ໃນເນຶ້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 
10x20 ແມັດ ແລະ ສາມາດປູກຜັກໄດ�ຕະຫຼອດປິ ເນື່ອງ 
ຈາກໄດ�ພັດທະນາລະບົບໂປມນ�້າ ແລະ ຮຽນຮູ�ເຕັກນິກ 
ວິທີການເຮັດຝຸ�ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງ 
ກ�າວ ເປັນດິນຊາຍແກມດິນດາກ ໃນລະດູແລ�ງເຮັດໃຫ� 
ດິນຮ�ອນ, ດິນເສຍຄວາມຊຸ�ມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ�ຜັກຫ�ຽວ 
ແຫ�ງ. ປະຈຸບັນ, ສາມາດປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດເປັນຕົ້ນ 
ແມ�ນຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກຫອມປ�ອມ, ຫອມ 
ລາບ ແລະ ໝາກບວບ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດມີຄວາມຕ�ອງ 
ການສູງ, ສາມາດສ�າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜັກ ສະ ເລ�ຍ 
1.200.000- 1.400.000ກີບ/ປີ ສົມທຽບໃສ�ເມື່ອ ກ�ອນ 
ມີລາຍຮັບປະມານ 700.000-900.000 ກີບ/ປີ. ຄອບຄົວ 
ທົດລອງ ໄດ�ຮຽນຮູ� ວີທີການຈັດການຂີ້ງ�ວ ຫຼື ຂີ້ຄວາຍ 
ໂດຍເກັບມາກອງທ�ອນໄວ�ເປັນຈຸດ ເພື່ອນ�າມາເຮັດຝຸ�ນ 
ບົ່ມ ໂດຍນ�າເອົາເສດຫຍ�າ ຫຼື ເຟືອງມາປົກຄຸມກອງຝຸ�ນ 
ຄອກແລ�ວກ�່ຈູດໃຫ�ໄໝ�ປະມານ 40-50% ແລ�ວຄ�ອຍ 
ນ�າເອົາຝຸ�ນຄອກທີ່ຈູດມາເຮັດເປັນຝຸ�ນບົ່ມ. ຮຽນຮູ�ເຕັກ 
ນິກການປະສົມຂອງນ�້າສະກັດຊີວະພາບ ໃນເມື່ອກ�ອນ 
ສ�ວນປະສົມບ�່ໃສ�ນ�້າແຕ�ເຕັກນິກໃຫມ�ໆທີ່ທີມງານນ�າມາ 
ຝຶກໃຫ� ນອກຈາກເສດພືດຜັກ, ເສດຫຍ�າ ແລະ ນ�້າຕານ 
ແລ�ວ ຍັງມີສ�ວນປະສົມຂອງນ�້າເຊິ່ງທີມງານໄດ�ແນະນ�າ 
ໃຫ�ໃສ�ນ�້າສະອາດປະມານ 1 ລິດ ເພາະນ�້າເປັນຕົວຊ�ວຍ 
ໃນການຍ�ອຍສະຫຼາຍນ�້າຕານ ແລະ ເສດພືດຜັກໃຫ� 
ຍ�ອຍໄວ.

ຈຸດພື້ນທີ່ທົດລອງ ຢູ�ບ�ານວົງຊົມພູ ເມືອງພູວົງ ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ, ຈຸດບ�ານຕັ້ງຢູ�ຫ�າງຈາກເທດສະ 
ບານຕົວເມືອງພູວົງ ປະມານ 3-4 km, ເປັນທາງດິນແດງ 
ຊື່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ�ຕະຫຼອດປີ.
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