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ປື້ມສັງລວມ
ບັນດາ ເຕັກນິກ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ

ທີດິນແບບຍືນຍົງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປລາວ



	 ຄ�ຳຂອບໃຈ
	 ຂໍຂອບໃຈ	ຍັງມາ	ຊາວກະສິກອນ	ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ	
ປະໂຫຍດ	ແລະ	ແລກປ່ຽນປະສົບການ	ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ	ທີມງານນັກສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ	
ແລະ	 ພະນັກງານວິຊາການທ້ອງຖີ່ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍ	 ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບ	
ກໍາຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບສອບຖາມ.	ຂໍຂອບໃຈ	ມາຍັງ	ພະນັກງານ	ຈາກພະແນກ	ແລະ	
ຫ້ອງການ	ກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ໃນຂັ້ນເມືອງ	ແລະ	ຂັ້ນແຂວງ	ເປົ້າໝາຍ	ຂອງໂຄງການ	
(ແຂວງອັດຕະປື,	 ແຂວງເຊກອງ	 ແລະ	 ແຂວງສາ	 ລະວັນ)	 ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການອໍານວຍ	
ຄວາມສະດວກ	 ແລະ	 ໃຫ້ການຮ່ວມມື	 ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ	 ແລະ	
ມີສ່ວນຮ່ວມ	ໃນຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.	ພິເສດ	ຂໍຂອບໃຈ	ມາຍັງ	ທ່ານ	ປອ	ນິວົງ	
ສີປະເສີດ,	ທ່ານ	ວຽງສະຫວັນ	ພິມມະຈັນວົງສົດ	ແລະ	ທ່ານ	ອຸໄລທໍາ	ລາດຊະສີມາ	
ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ	ໃນກວດແກ້	ຂໍ້ມູນ	ທາງດ້ານເຕັກນິກ	ໃນບົດ	ພາ	ສາລາວ.	ທ້າຍສູດນີ້,	
ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ	 ຂອງທ່ານ	 ນາງ Nicole Harari ແລະ	 ທ່ານ Ursula Gämperli 
Krauer ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍກວດແກ້,	 ແນະນໍາ	 ເນື້ອໃນ	 ຂອງບົດເຕັກນິກ	 ສະບັບພາສາອັງກິດ	
ແລະ	 ຍັງໄດ້ຊ່ວຍອະນຸມັດ	 ໃນການເຮັດ	 ໃຫ້ບົດເຕັກນິກ	 ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ	
ໄດ້ຖືກຍອມຮັບ	ແລະ	ລົງໃນຖານຂໍ້ມູນ	ຂອງອົງການ	WOCAT. 



	 ນິຍຳມ
ກຳນຈັດກຳນ	ຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	 (SLM)	ໃນກອບເນື້ອຫາຂອງ	ອົງການ	ພາບລວມ	
ຂອງໂລກທາງດ້ານແນວ	ທາງ	ແລະ	ເຕັກນີກ	ການອານຸລັກທມະຊາດ	(WOCAT) (www.wocat.
net)	 ໝາຍເຖິງ	 ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ	 ກອນທີ່ດິນ	 ທີ່ລວມເອົາ	 ດິນ,	 ນໍ້າ,	 ພືດ	 ແລະ	 ສັດຕ່າງໆ	
ເພື່ອຜະລິດ	 ເປັນ	 ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ	 ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ	 ທາງດ້ານຄວາມ	
ຕ້ອງການຂອງມະນຸດ	 ໃນຂະ	ນະທີ່	 ເປັນການຮັບປະກັນ	 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	ທາງດ້ານຜົນ	
ຜະລິດ	ຈາກການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດດັ່ງກ່າວ	ໃນໄລຍະຍາວ	ຄຽງຄູ່ກັບການບໍາລຸງ	
ຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມກັນ.	

ເຕັກນີກ	 ກຳນຈັດກຳນຄຸ້ມຄອງ	 ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	 ໝາຍເຖິງ	 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ	
ທາງດ້ານກາຍະພາບ	 ໃນພື້ນທີ່ດິນ	 ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມ	 ປ້ອງກັນ	 ບໍ່ໃຫ້ດິນດິນເຊື່ອມໂຊມ	
ເພີ່ມຜົນຜະລິດ	ແລະ	ປົກປັກຮັກສາ	ລະບົບນິເວດວິທະຍາ.	ເຕັກນີກດັ່ງກ່າວ	ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ	
ຫຼາຍມາດຕະການ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ	 ມາດຕະການທາງດ້ານກະສິກໍາ,	 ພືດພັນ,	 ໂຄງສ້າງ	 ແລະ	
ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ.

ແນວທຳງ	ກຳນຈັດກຳນຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ໝາຍເຖິງ	ແນວທາງ	ແລະ	ວີທີທາງ	ທີ່	
ເຄີຍ	ນໍາໃຊ້	ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ເຕັກນິກໃດໜຶ່ງ	ຫຼື	ຫຼາຍໆເຕັກນິກ.	ແນວທາງດັ່ງກ່າວ	ປະກອບ	
ດ້ວຍ	ເຕັກນິກວິຊາການ,	ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານເຄື່ອງມື,	ອຸປະກອນ	ລວມໄປເຖິງ	ພາລະ	
ບົດບາດໜ້າທີ່	 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	 ແນວທາງດັ່ງກ່າວ	 ສາມາດເປັນໄດ້	
ທັງໂຄງການ,	ແຜນງານ	ຫຼື	ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ	ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

 ພາບລວມ
 ການສັງລວມ	 ບັນດາເຕັກນິກ	 ແລະ	 ແນວທາງ	 ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	 ທີ່ດິນແບບ	
ຍືນຍົງ	 ໃນຄັ້ງນີ້	 ແມ່ນເປັນກິດຈະກໍາ	 ຂອງໂຄງການ	 ຂະຫຍາຍວຽກງານ	 ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	 ໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ	 ທີ່ໄດ້ຮັບ	 ທຶນຈາກອົງການ Fund for 
Agriculture Development (IFAD).

ບັນດາ	ເຕັກນີກ	ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ແມ່ນໄດ້ສັງລວມ	ປະກອບຢູ່ໃນ	5	
ໝວດຫຼັກ	ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
     • ເຕັກນີກ	ການຈັດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ
     • ເຕັກນິກ	ການປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ
     • ເຕັກນີກ	ການປັບປຸງດິນ	(ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ,	ເອົາເສດພືດຄຸມດິນ)
     • ເຕັກນີກ	ການຈັດການຄູ້ມຄອງສັດລ້ຽງ	
     • ເຕັກນີກ	ກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ແບບປະສົມປະສານ	ແລະ	ການປູກພືດ	ປະສົມປະສານ

	 ຂະບວນກຳນ	ສ້ຳງເອກກະສຳນ	
	 ກ່ອນ	 ການສ້າງເອກກະສານ	 ເຕັກໂນໂລຢິ	 ແລະ	 ວິທີທາງ	 ໃນການຈັດການຄູ້ມຄອງ	 ນໍາ	
ໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	 ແມ່ນໄດ້ມີ	 ການ	 ຈັດຝຶກອົບຮົມ	 ໃນການສ້າງໃຫ້ເປັນຄູຝຶກ (ToT) ໃຫ້ແກ່	
ພະນັກງານ	ໃນຂັ້ນສູນກາງ	ທີ່ມາຈາກ	ສະຖາບັນ	ຄົ້ນຄວ້າ	ກະສິກໍາ,	ປ່າໄມ້	ແລະ	ພັດທະນາ	ຊົນນະບົດ,	
ກົມຕ່າງໆ	ພາຍໃນ	ກະຊວງ	ກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້,	ພະແນກ	ກະສິກໍາ	ແລະ	ປ່າໄມ້	ແລະ	ອົງການຕ່າງໆ.	
ຫຼັງຈາກນັ້ນ,	 ກໍ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ	 ໃຫ້ພະນັກງານສົ່ງເສີມ	 ພາຍໃນເມືອງ	 ແລະ	 ແຂວງເປົ້າໝາຍ	 ຂອງ	
ໂຄງການ	 (ເມືອງພູວົງ	 ແລະ	 ເມືອງຊານໄຊ	 ແຂວງອັດຕະປື,	 ເມືອງດາກຈຶງ	 ແຂວງເຊກອງ,	
ເມືອງສະໝ້ວຍ	 ແລະ	 ເມືອງຕະ	 ໂອ້ຍ	 ແຂວງສາລະວັນ).	 ພາຍຫຼັງ	 ສໍາເລັດການຝຶກ	 ອົບຮົມແລ້ວ	
ທາງທີມງານ	 ຈາກສະຖາບັນ	 ຄົ້ນຄວ້າ	 ກະສິກໍາ,	 ປ່າໄມ້	 ແລະ	 ພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ຮ່ວມກັບ	
ທີມງານສົ່ງເສີມ	 ກໍ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	 ໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມ	 ເຄື່ອງມື	 ຂອງ WOCAT 
ໃນການສ້າງເປັນເອກກະສານ	ເຕັກໂນໂລຢີ	ແລະ	ວິທີທາງ	ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	
ແລະ	ໄດ້ແປລຽບລຽງ	ເປັນພາສາລາວ	ທີ່ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ໃນ (https://qcat.wocat.net/Lo).



	 ກຸ່ມເປົ້ຳໝຳຍ
	 ເອກກະສານ	ເຕັກໂນໂລຢີ	ແລະ	ວິທີທາງ	ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ດັ່ງກ່າວນີ້	ມີ	
ທັງ		ສະບັບພາສາ	ລາວ	ແລະ	ພາສາອັງກິດ	ເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງ	ທີ່ສາມາດ	ສະໜອງຂໍ້ມູນ	ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ	ໃຫ້ແກ່	
ພະນັກງານ	ວິຊິການ,	ນັກສົ່ງເສີມ,	ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະ	ຕິບັດໂຄງການ,	ນັກອອກແບບວາງແຜນ	ກ່ຽວກັບ	ການຈັດການ	
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ,	ຊາວກະສິກອນ	ແລະ	ລວມໄປເຖິງ	ຜູ້	ສ້າງນະໂຍບາຍ.	ຊຶ່ງເນື້ອໃນສ່ວນໃຫ່ຍ	ຂອງ	
ເອກະສານ	ແມ່ນເນື້ອໃນ	ກ່ຽວກັບການ	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ທີ່ແຕກຕ່າງ	
ກັນ	ຊຶ່ງໄດ້ລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນ	ຂັ້ນຕອນ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,	ຕົ້ນທຶນ	ແລະ	ຜົນໄດ້ຮັບ	ຈາກ	ການຈັດຕັ້ງ	
ປະຕິບັດ	ແລະ	ຜົນກະທົບ	ທາງດ້ານລະບົບນິເວດ,	ເສດຖະກິດສັງຄົມ	ແລະ	ຈຸດອ່ອນ	ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ	
ແລະ	ຂໍ້ມູນອື່ນໆ	ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ	ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈ	ໃນວຽກງານການຈັດການຄູ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບ	
ຍືນຍົງ.	ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້	ລວ້ນແຕ່ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນ	ພື້ນຖານ	ທີ່ຊ່ວຍ	ໃນການຕັດສິນໃຈ	ວຽກງານ	ການຈັດ	
ການ	ຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ.

ຂະບວນກຳນ	ໃນກຳນສ້ຳງເອກກະສຳນ	ເຕັກນິກ	ແລະ	ແນວທຳງ	
ໃນກຳນຈັດກຳນຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ສະຖາບັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກອງເລຂາ WOCAT ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໂດຍສູນການພັດທະນາ	ແລະ	ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ມະຫາວິທະຍາ	
ໄລເບີນ	 ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ	 ຮ່ວມມືກັນກັບ	 ສະຖາບັນ	 ຄົ້ນຄວ້າ	 ກະສິກາໍ,	 ປ່າໄມ້	 ແລະ	 ພັດທະນາ	
ຊົນນະບົດ	(NAFRI), ແຫ່ງ	ສປປລາວ.

ໄລຍະເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ເດອືນກຸມພາ 2016 ເຖງິ ເດອືນມນີາ 2019

ສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງ ຖານຂໍມູ້ນ ໄດຕ້າມ Website ລຸ່ມນີ:້
ຖານຂໍ້ມູນ	ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ	ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ຂອງອົງການ WOCAT, ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງ www.wocat.net
ຖານຂໍ້ມູນ	ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ	ຂອງອົງການ WOCAT ທີ່ເປັນພາສາລາວ,	ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງ
https://qcat.wocat.net/lo/wocat/ 

ການກວດແກ້ເນື້ອໃນ
ຂອງເອກະສານ

ໂດຍພາກສ່ວນພາຍ
ນອກ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຕັກໂນໂລຢີ	ແລະ	
ວິທີທາງໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໂດຍ	ໃຊ້ການສອບ
ຖາມຂອງ WOCAT

This technology is problematic with regard to land degradation, so it cannot be declared a sustainable land
management technology

ຮູບພາບເຕັກນິກ ການເຮັດກັນເຈ່ືອນ ແຄມນ້ຳ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຈັກສານ ແລະ ກ້ອນຫີນ (ສອນເພັດ ສີສຸມັງ)

ເຕັກນິກ ການເຮັດກັນເຈື່ອນ ແຄມນ້ຳ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຈັກສານ ແລະ ກ້ອນຫິນ (Lao People's Democratic
Republic)
ເຕັກນິການເຮັດກັນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳໂດຍໃຊ້ໄມ້ຈັກສານ ແລະ ກ້ອນຫິນ

DESCRIPTION

ເຕັກນິກ ການເຮັດກັນເຈືອ່ນ ແຄມນ້ຳ ໂດຍນ້ຳໃຊ້ໄມ້ຈັກສານ ແລະ ກ້ອນຫິນ. ເຕັກນິກ
ນິີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກ ແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນເອງ ຊືງ່ໄດ້ປະຕີບັດມາ ໃນປີ
2016.
ສະພາບອາກາດ ເຂດເມືອງດາກຈ່ຶງ ແມ່ນມີຝົນຕົກຕະຫຼອດປີ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຝົນຕົກແກ່ຍາວຫຼາຍເດືອນ
ນັບຕັງ້ແຕ່ ເດືອນກໍລະກົດ-ເດືອນພະຈິກ ຂອງທູກໆປີ ມີຝົນທີ່ຕົກໜັກ ຊ່ືງສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ນ້ໍາຕາມຫວ້ຍຮ່ອງ
ມີປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍສະເລ່ຍ ປະລິມານ ນ້ໍາຝົນ ປະມານ 1,500-2,000 ມິນລີແມັດ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ດິນ ບໍລິເວນ
ທີ່ໃກ້ກັບ ທາງໄຫຼຂອງນ້ຳ ເກີດມີການເຊາະເຈ່ືອນ, ຊາວກະສິກອນ ສູນເສຍ ເນ້ືອທີ່ດິນ
ໃນການເຮັດການຜະລິດ ກະສິກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້ແມ່ນໃນພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ ແມ່ນເຮັດນາແຊງ (ໂດຍສະເລ່ຍ
ປະມານ 0,2 ເຮັກຕາ) ຊ່ືງນັບມ້ື ນັບຂະຫຍາຍອອກ ເປັນວົງກວ້າງຂ້ືນ. ດັງ່ນັນ້, ຊາວກະສິກອນ ຈ່ຶງຄົນ້ຄີດ
ຊອກຫາ ວິທີທາງ ໃນແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນຫາຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ ໂດຍໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ
ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງ ທີ່ມີບັນຫາດຽວກັນ ຊ່ຶງໄດ້ ເຮັດເຕັກນີກ ປ້ອງກັນຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ ແລະ ເຫັນວ່າ
ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈ່ຶງໄດ້ທົດລອງ ເອົາມານໍາໃຊ້ ຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຂອງຕົນ ໃນປີ 2016. ວິທີການ ໃນການເຮັດເຕັກນິກ
ກັນຕາຝັງ່ເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ ມີອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ດັງ່ນີ້: 1. ໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຫາໄດ້ ຈາກທຳມະຊາດ
ຕັດເປັນທ່ອນຍາວປະມານ 150 ຊັງຕີແມັດ ຈຳນວນ 60 ຫາ 80 ທ່ອນ ມີເສັນ້ຜ່າໃຈກາງ ປະມານ 10
ມິນລີແມັດ ແລະ ເຫົຼາປາຍໄມ້ທ່ອນ ໃຫ້ແຫຼມ ເພ່ືອງ່າຍ ໃນເວລາ ສັກເປັນເສົາຄໍ້າລົງນໍ້າ, 2. ໄມ້ປ່ອງ
ນຳມາຕັດເປັນທ່ອນ ຍາວປະມານ 3-5 ແມັດ/ທ່ອນ, ລວງກວ້າງ 6 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມໜາ ບໍ່ເກີນ 1 ມິນລີແມັດ
ຈຳນວນ 50 ທ່ອນ, 3. ກ້ອນຫີນ ຂະໜາດ ຂອງກ້ອນຫີນ ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ ປະສົມກັນໄປ ຊ່ືງໃຊ້ຢູ່ ປະມານ
300-400 ກ້ອນ. ວິທີການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ແມ່ນນຳໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຕັດແລ້ວ
ເອົາເບື້ອງທ່ີແຫຼມສັກລົງດິນ ຄວາມເລິກ ແມ່ນ 50 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ລະຫັຼກ 10 x 10 ຊັງຕີແມັດ
ລຽນເປັນແຖວຍາວ ລຽບຕາມແຄມນ້ຳ, ຈາກນັນ້ ນຳໄມ້ປ່ອງ ທີ່ຕັດເປັນທ່ອນແລ້ວ ມາຄັດໄຄ່ວ ກັນກັບເສົາ
ໄປທາງນອນໃຫ້ແໜ້ນ ລັກສະນະ ຄືກັບການສານຜາກະແຕະ ຫັຼງຈາກຄັດໄມ້ ກັບຫັຼກສຳເລັດແລ້ວ
ກໍນຳເອົາກ້ອນຫິນ ທີ່ຕຽມໄວ້ ມາວາງເປັນກອງ ລຽນເບື້ອງທາງໃນ ຕາມຕາຝັງ່ ໃກ້ກັບຫັຼກ ແລະ
ວາງອິກກອງໄວ ເບື້ອງນ້ຳໄຫຼຼ ຊ່ືງການວາງກ້ອນຫິນ ຈະວາງໄວ້ເບື້ອງດິນ ຫຼາຍກ່ອນເບື້ອງນ້ຳ
ຍ້ອນວ່າຕ້ອງການໃຫ້ກ້ອນຫິນ ທັບດິນ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ ສ່ວນການວາງຫິນ ໃກ້ກັບເບື້ອງນ້ຳ ໃກ້ຫັຼກ
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຫັຼກ ຍືດເກາະກັບຫິນ ບໍ່ໃຫ້ຫັຼກເຈ່ືອນ ໃນເວລາ ນ້ຳໄຫຼແຮງ. ເມື່ອຕົກມາຮອດ ລະດູຝົນ
ໃນຊ່ວງທີ່ນ້ຳໄຫຼແຮງ ໃນແຕ່ລະປີ ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ມາສ້ອມແຊມ ແລະ ປ່ຽນຫັຼກ ທີ່ບໍ່ແໜ້ນໜາ ແລະ
ນໍາກ້ອນຫີນ ມາໃສ່ບ່ອນ ທີ່ເຫັນວ່າ ນ້ໍາເຊາະຫຼາຍ. ຜົນຈາກການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຫັນວ່າສະພາບພ້ືນທີ່ດິນ
ບ່ອນທີ່ເຄີຍ ມີການເຊາະເຈ່ືອນ ແມ່ນຫູຼດລົງ ແລະ ແນວກັນເຈ່ືອນ ກໍ່ຍັງຄົງສະພາບຄືເກົາ່ ຊ່ືງວິທີການດັງ່ກ່າວ
ສາມາດ ຊ່ວຍຮັກສາດິນ ບໍ່ໃຫ້ເຈ່ືອນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກດິນຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ.
ຊ່ືງເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສີ້ນເປືອງລາຍຈ່າຍ ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເພາະສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນ
ທີ່ຫາໄດ້ ຈາກທໍາມະຊາດ, ແຕ່ສີ້ນເປືອງ ແຮງງານ ໃນການໄປຊອກເກັບໄມ້ ມາເຮັດຫັຼກ ແລະ ເກັບກ້ອນຫີນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊາວກະສິກອນ ແມ່ນມີຄວາມພຶງພໍໃຈຫຼາຍ ໃນການເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ
ເນ່ືອງຈາກສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາ ດິນຕາຝັງ່ເຈ່ືອນໄດ້.

LOCATION

Location: ບ້ານດາກຈາກ ເມືອງດາກຈຶງ
ແຂວງເຊກອງ, Lao People's Democratic
Republic

No. of Technology sites analysed:  single

site

Geo-reference of selected sites

107.07291, 15.36685

Spread of the Technology: applied at

speci�c points/ concentrated on a small
area

Date of implementation:  2016; less than

10 years ago (recently)

Type of introduction

through land users' innovation
as part of a traditional system (> 50
years)

✓

during experiments/ research
through projects/ external
interventions
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This technology is problematic with regard to land degradation, so it cannot be declared a sustainable land
management technology

ພາບລວມພ້ືນທີ່ ທີ່ປູກແຂມ ໃສ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ເຮົາສາມາດແນມເຫັນສວນແຂມ ທີຢູ່ຕາມແຄມຕາຝັງໜອງ ແລະ ຕີນພູ ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ດີນມີການເຊາະເຈ່ືອນ (ເທບປະດິດ ໝື່ນປັນທະວົງ)

ເຕັກນີກການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ (Lao People's Democratic
Republic)
ເຈາະຕັງຕາມຕະກື

DESCRIPTION

ເຕັກນິກ ການປູກແຂມ ຈຸດປະສົງ ເພືອ່ປ້ອງກັນດິນເຈືອ່ນ
ໂດຍການປູກເປັນແຖວລຽບຕາມຕີນພູ ແລະ ແຄມຫ້ວຍ
ໃສ່ພືນ້ທ່ີການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເນືອ່ງຈາກຕົນ້ແຂມ ມີຮາກຝອຍແຕກ
ແຜ່ອອກຫຼາຍ ຊືງ່ສາມາດຍືດເກາະດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກຈາກນີ້, ແຂມຍັງສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້.
ສະພາບ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບ ຕ່ໍລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທ້ອງຖ່ິນຊົນນະບົດ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດພູດອຍ
ທີ່ມີເນ້ືອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳຈຳກັດ. ຈາກບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ເປັນຕົນ້ແມ່ນບັນຫາຝົນຕົກໜັກເປັນເວລາຫຼາຍ ຝົນຕົກແຮງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເດືອນ 7-8 ຂອງທຸກປີ ແລະ
ມັນສົງ່ຝົນເຮັດໃຫ້ດີນມີການເຊາະເຈ່ືອນດ້ວຍນ້ໍາຝົນ ເພາະພ້ືນທີ່ສວນປູກແຂມແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຄ້ອຍຊັນ
ສະນັນ້ຈ່ືງໄດ້ປູກແຂມ ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດີນ ແມ່ນໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບ
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາດິນເຈ່ືອນ ຊ່ຶງມັກພົບເຫັນ ໃນເຂດດິນຄ້ອຍຊັນປະມານ 15% ແລະ ຢູ່ເທິງພູ.
ຊ່ຶງຈາກບັນຫາດິນເຊາະເຈ່ືອນດັງ່ກ່າວນັນ້ ມັນໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ພ້ືນທີ່ທຳການຜະລິດ ເສຍຫາຍ
ຖ້າດິນເຈ່ືອນແລ້ວ ມີບັນຫາເຖີງຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກເສຍຫາຍ ແລະ
ຜົນຜະລິດກໍ່ຫຸຼດລົງຫືຼວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເລີຍ. ຖ້າເປັນແນວນັນ້ ມັນສົງ່ຜົນສະທ້ອນຄື: ເຮັດໃຫ້ອຶດເຂົາ້,
ລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ຜົນລະປູກເສຍລາຍບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກ,
ສວ່ວນຫຼາຍແມ່ນດິນເຈ່ືອນສະເພາະຕາມຮ່ອງນ້ໍາໄຫຼຈາກພູລົງມາເທົາ່ນັນ້ດັງ່ນັນ້, ຊາວກະສິກອນ
ຈ່ຶງໄດ້ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດັງ່ກ່າວ ຜ່ານການສັງເກດ ແລະ ອາໃສປະສົບ
ການຂອງຊາວກະສິກອນເອງ ໃນເວລາ ທີ່ໄປໄຮ່ ຫືຼ ເຂົາ້ປ່າໄປຊອກຫາ ຢູ່ຫາກິນ ເຫັນວ່າ ພ້ືນທີ່ ທີ່ຢູ່ຄ້ອຍຊັນ
ຫືຼ ເປີ້ນພູ ທີ່ເປັນທົງ່ຫຍ້າທຳມະຊາດ ແມ່ນມັກມີຕົນ້ແຂມເກີດຢູ່ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໃນເຂດບໍລິ
ເວນນັນ້ ແມ່ນບໍ່ພົບບັນຫາດິນເຈ່ືອນແຕ່ຢ່າງໃດ. ດັງ່ນັນ້ ໃນປິ 2011, ຊາວກະສິກອນ ຈ່ືງໄດ້ສົນໃຈ ແລະ
ທົດລອງເກັບ ຂຸດເອົາເຫງົາ້ ເພ່ືອມາປູກໃສ່ດິນໄຮ່ຂອງຕົນເອງ ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ
ດິນທີ່ປູກແຂມແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການດິນເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ນ້ໍາໄຫຼຊຸ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຫຼາຍ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດິນເຈ່ືອນ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນເທົາ່ນັນ້ ສະນັນ້
ລາວຈ່ືງໄດ້ມີຄວາມຄີດນຳເອົາແຂມຈາກທຳມະຊາດມາປູກເພ່ືອປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ. ເພ່ືອ
ເປັນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບກູ້.
ໃນເວລາດຽວກັນນັນ້, ກໍ່ມີພ່ໍຄ້າ ມາເລາະເກັບຊ້ືດອກແຂມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນປະຊາຊົນກໍ່ໄປ ເລາະ ເກັບຢູ່ປ່າ ເພ່ືອມາຂາຍ ແຕ່ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ
ການອອກໄປເກັບດອກແຂມມາຂາຍຢູ່ຕາມປ່າ ແລະ ຕາມພູ ແມ່ນໄຊ້ເວລາ 3-4 ຊົວ່ໂມງ ຫືຼປະມານ 12-16
ກິໂລແມັດ ໃນການເຂົາ້ປ່າ ໄປເກັບ ແຂມ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງແຂມກໍ່ຈຳກັດ ເພາະມີຫຼາຍຄົນເຂົາ້ໄປເກັບ
ແລະ ເກີດມີບັນຫາຍາດ ແຍ່ງກັນ. ດອກແຂມ ຖຶວ່າເປັນເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຊະນິດໜື່ງ
ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້, ປູກ ແລະ ບົວລະ ບັດງ່າຍ ທີ່ສາໍຄັນ ແມ່ນຮາກຂອງແຂມກໍ່ຍາວ
ທີ່ສາມາດເກາະດິນໄວ້ ເພາະວ່າຮາກແຂມເປັນຮາກຜອຍຫລາຍ, ມີຄວາມຍາວປະມານ 1 – 2 ແມັດ ແລະ
ມັນຍັງສາມາດຈັບເກາະກັບດິນໄດ້ດີ ແລະ ທົນກັບການໄຫຼເຊາະຂອງນ້ໍາ, ທົນທານກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ ການຢຽບຢ້ໍາຂອງສັດໄດ້ດີ ແລະ ນອກຈາກນ້ີຮາກມັນຍັງສາມາດແຕກແໜງໄປຕາມໄປຕາມຮາກໄດ້.
ສາມາດ ປັບຕົວເຂົາ້ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ແຂມທີ່ລາວເອົາມາປູກນັນ້ແມ່ນແຂມຈາກທຳມະຊາດ,
ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາເອົາແຂມມາຈາກບ່ອນອື່ນມາປູກຄືຊິປູກໄດ້ ແລະ ບໍ່ເລືອກສະຖານທີ
ເພາະວ່າແຂມແມ່ນທົນທານຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັບຕົວເຂົາ້ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີ
ທົນທານຕ່ໍພະຍາດໄດ້ ແລະ ສັດລ້ຽງກໍ່ບໍ່ໄດ້ກີນ (ຍ້ອນວ່າໃບຂອງແຂມ ມີລັກສະນະເປັນຂົນຊາໆ
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No. of Technology sites analysed:  2-10

sites

Geo-reference of selected sites

106.53965, 16.17924

Spread of the Technology: evenly spread

over an area (approx. < 0.1 km2 (10 ha))

Date of implementation:  2011; less than

10 years ago (recently)

Type of introduction

through land users' innovation✓
as part of a traditional system (> 50
years)
during experiments/ research
through projects/ external
interventions
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ໃນທ້ອງຖ່ີນ ເຊັນ່ ໄມ້ ແລະ ຫີນ ຕາມທຳມະຊາດ ເພ່ືອສ້າງຝາຍ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຮັດຝາຍຊົນລະປະທານລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ ທີ່ຕິດຂອງໃຜຂອງລາວ
ເຊ່ີງເປັນສາເຫດໃນການຍາດແຍ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳເກີດຂ້ືນເປັນບາງໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູແລ້ງ,
ມາຮອດປີ 2003 ປະຊາຊົນຈ່ິງໄດ້ພາກັນສ້າງ ຝາຍດັງ່ກາ່ວຈ້ືນ ແລະ
ແຕ່ລະປີກໍ່ໄດ້ມີການບູລະນະຮັກສາຕະຫຼອດມາ
ຊ່ືງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາວັດຖຸດິບເພ່ືອມາສ້ອມແປງຝາຍ.- ລັກສະນະຕົນ້ຕໍ ແລະ
ອົງປະກອບມີ: ກ່ອນຈະລົງມືເຮັດຝາຍແມ່ນເຮົາຕ້ອງກະກ່ຽມອຸປະກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນເຊັນ່ວ່າ:
ຫວາຍທີຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖ່ິນ,ໄມ້ກົມຂະໜາດປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ),ຍາວ 1,5 ແມັດ,
ແລ້ວເອົາມາແຫຼມ ຫັຼງຈາກແຫຼມແລ້ວກ່ໍຕອກລົງໄປ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມລືກ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫືຼ
ອີງຕາມຄວາມເປັນຈ່ິງຂອງພ້ືນທີ່, ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຕ່ລະເສົາ ແມ່ນ 50 ຊັງຕີແມັດ, ເຮັດເປັນສອງແຖວ
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວທີ1 ຫາ ແຖວທີ 2 ແມ່ນ 1 ແມັດ ຫັຼງຈາກນັນ້ ເອົາໄມ້ທ່ອນຂະໜາດ 20
ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ), ຍາວປະມານ 4-5 ແມັດ ອີງຕາມທີ່ຊອກໄດ້ຕາມທຳມະຊາດ,
ເອົາມາໃສ່ໃນຫວ່າງໄມ້ກົມສອງແຖວນັນ້ໃຫ້ໄດ້ຊັນ້ໜືງແລ້ວຈ່ິງເອົາຫີນໜ້ອຍ,ດິນ,ຟົດໄມ້
ແລ້ວເອົາໄມ້ທ່ອນມາເຕັງ, ເຮັດແບບນ້ີຈົນສຸດໄມ້ກົມ ແລະ
ຊັນ້ເທິງສຸດແມ່ນເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາເຕັງໄວ້ເພ່ືອບໍໃຫ້ນ້ໍາຊຸເອົາໄມ້ໄປ,ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍຈັດຕັງ້ປະຕິບັດຄືເກົ່
າຈົນກ່ວາຈະໄດ້ລະດັບຕາມຄວາມສູງທີ່ຕ້ອງການ,ເຮັດແຖວ ທີໜື່ງ ແລ້ວ,
ແຖວທີສອງແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບແຖວທີໜື່ງ ເຊ່ິງລະດັບຄວາມສູງຂອງແຖວທີ2ນ້ີ ແມ່ນຕ່ໍາກ່ວາແຖວທີ1ປະມານ
50 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ ແຖວທີ3
ແມ່ນເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາລ່ຽນຕາມພ້ືນເພ່ືອຕ້ານການກັດເຊາະພ້ືນຝາຍນ້ໍາລົນ້.-
ຈຸດປະສົງ່ແມ່ນເພ່ືອເອົານໍ້າເຂົາ້ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນຊຸມຊົນ ຢ່າງພຽງພໍ
ແລະ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການປັນ່ຈັກໄຟ້າ ໄດ໋ນາໂມ ( Dynamo) ຂະໜາດ 1Kwh.-
ສິ່ງສຳຄັນໃນການບຳລຸງຮັກສາມີຄືື: ໄມ້ ແລະ ຫີນ ຕ້ອງໄດ້ຫາຕາມທຳມະຊາດ- ຜົນປະໂຫຍດ:
ສາມາດທຳການຜະລິດໄດ້ສອງລະດູການ ແລະ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຫົດພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ
ຍັງສາມາດໃຊ້ເພ່ືອປັນ່ໄຟຟ້າ ໂດຍການຕິດຕັງ້ເຄື່ອງປັນ່ໄຟຂະໜາດນ້ອຍໃສ່ຮ່ອງນ້ໍາໂຕນ ແລະ ອື່ນໆ.-
ຜົນເສຍ: ການຕັດໄມ້ເພ່ືອມາບຳລຸງຮັກສາຝາຍນ້ໍາລົນ້ ເນ່ືອງຈາກວ່າໄດ້ມີການບຳລຸງຮັກສາທຸກໆປີ-
ກ່ຽວກັບເຕັກນິກດັງ່ກ່າວນ້ີເຈົາ້ຂອງດິນ ຫືຼ ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນ ແມ່ນບໍມັກ,
ເນ່ືອງຈາກວ່າການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວັດຖຸດິບຕາມທຳມະຊາດ ທີ່ນັບມ້ືໜ້ອຍລົງ
ເປັນຕົນ້ແມ່ນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ເສຍເວລາໃນການສ້ອມແປງຝາຍທຸກໆປີ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ຕັງໂນງ, ເມືອງດາກຈືງ,
ແຂວງເຊກອງ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.241, 15.67801

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2003; 10-50 ປີ
ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)✓
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົນ້ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ  1/6
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ການເຮັດຝາຍນໍ້າລົນ້ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ (ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ) ຮອງຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ຈາກການເຮັດຝາຍ ເພ່ືອເອົານ້ຳເຂົາ້ນາ (ທ.
ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ປູກເຂົາ້ ແລະ ພືດຜັກສວນຄົວ
ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ໜອງ, ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ
ຜະລິດຕະພັນຫັຼກ / ບໍລິການ: ໃຊ້ນ້ຳຈາກຝາຍເພ່ືອ
ຜະລິດເຂົາ້ນາແຊງ ແລະ ໃຊ້ແຮງນ້ຳເພ່ືອຜັນໄດປັນ່ໄຟ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ✓

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງເຄມີ  - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ
(ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈ່ືອນ)

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງນໍ້າ - Ha: ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການເກັບກັກນ້ໍາ
ປະສິດທິພາບ ເຕັກໂນໂລຢີ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດ ບົນພ້ືນຖານລະບົບນິເວດ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S5: ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ຝາຍເກັບນ້ໍາ, ອ່າງ,
ໜອງ , S10: ມາດຕະການ ປະຢັດພະລັງງານ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົນ້ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ທ ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ

ຫວາຍທີ່ຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖ່ິນ, ໄມ້ກົມຂະໜາດປະມານ 10
ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ),ຍາວ 1,5 ແມັດ, ແລ້ວເອົາມາແຫຼມ ຫັຼງຈາກນັນ້
ແມ່ນຕອກລົງໄປ ໃຫ້ໄດ້ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫືຼ ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງພ້ືນທີ່, ໄລຍະຫ່າງ 50 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ໄດ້ສອງແຖວ ໄລຍະຫ່າງ
ຈາກແຖວທີ 1 ຫາ ແຖວທີ 2 ແມ່ນ 1 ແມັດ ຫັຼງຈາກນັນ້ ເອົາໄມ້ທ່ອນ
ຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ (ໜ້າຕັດ), ຍາວປະມານ 4-5 ແມັດ ອີງຕາມ
ທີ່ຊອກໄດ້ຕາມທຳມະ ຊາດ, ເອົາມາໃສ່ໃນວ່າງໄມ້ກົມ ສອງແຖວນັນ້
ໃຫ້ໄດ້ຊັນ້ໜື່ງ ແລ້ວຈ່ິງເອົາຫີນນ້ອຍ, ດິນ, ຟົດໄມ້ ແລະ ຊັນ້ເທິງສຸດ ແມ່ນ
ເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາເຕັງ່ໄວ້ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຊຸເອົາໄມ້ໄປ,
ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍ່ ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດຄືເກົາ່ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ລະດັບ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເຮັດແຖວທີ 1 ແລ້ວ, ແຖວທີ່ 2 ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບ
ແຖວທີ 1 ເຊ່ິງຂະໜາດ ຄວາມສູງ ຂອງແຖວທີ 2 ແມ່ນ ຕ່ໍາກ່ວາແຖວທີ 1
ປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ ແຖວທີ 3 ແມ່ນ ເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍ
ມາລຽນຕາມພ້ືນ ເພ່ືອບໍໃຫ້ນ້ໍາ ກັດເຊາະພ້ືນໂຕຝາຍນ້ໍາລົນ້.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
(ຫົວໜ່ວຍ:1 1 ຝາຍ volume, length: ກວ້າງ 1  1 ແມັດ, , ສູງ 1  1 ແມັດ,,

ເລີກ 50  50 ຊັງຕີແມັດ, , ຍາວ 25  25 ແມັດ  ຂ້າມຫ້ວຍ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50 000 Average wage cost of hired labour per day: 50 000 ກີບ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈ  ທ່ີສຳຄັນ  ທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບ  ຕ່ໍຕົນ້ທຶນ  ໃນການສ້າງຝາຍແມ່ນ
ຫີນ  ແລະ  ໄມ້ທ້ອນ  ເພາະເປັນວັດຖຸດິບ  ທຳມະຊາດທ່ີນັບມືໜ້້ອຍລົງ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ຫາໄມ້ທ່ອນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
22. . ກະກຽມຫວາຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ຂົນຫີນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ຝາຍ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ຄົນ ມື້ 48.048.0 50000.050000.0 2400000.02400000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຄ້ອນປອນ ດວງ 4.04.0 150000.0150000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ຂວານ ດວງ 10.010.0 100000.0100000.0 1000000.01000000.0 100.0100.0
ຈົກ ດວງ 15.015.0 40000.040000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ຊວານ ດວງ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ພ້າ ດວງ 10.010.0 25000.025000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ໄມ້ທ່ອນກົມ ທ່ອນ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ຫວາຍ ເສັນ້ 200.0200.0 20000.020000.0 4000000.04000000.0 100.0100.0
ຫີນ ແມັດກ້ອນ 50.050.0 40000.040000.0 2000000.02000000.0 100.0100.0
ໄມ້ຫຼັກ ຫຼັກ 10.010.0 10000.010000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 11'950'000.011'950'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ຫາໄມ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
22. . ຫາຫວາຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ເກັບຫີນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ຝາຍ))
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ//ມື້ 48.048.0 50000.050000.0 2400000.02400000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ໄມ້ທ່ອນກົມ ທ່ອນ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ຫວາຍ ເສັນ້ 200.0200.0 10000.010000.0 2000000.02000000.0 100.0100.0
ຫີນ ແມັດກ້ອນ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ໄມ້ຫຼັກ ຫຼັກ 10.010.0 10000.010000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 5'500'000.05'500'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ✓
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 870.0: 870.0

ຝົນຕົກໜ້ຍສຸກ  ແມ່ນ  ເດືອນ  ມັງກອນ  ປະມານ 14 14

ມມ,,ປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼາຍສຸດ  ແມ່ນ  ເດືອນມີນາ  ປະມານ 3200 3200ມມ
ຝົນຕົກໜັກລະຫ່ວາງເດືອນ 6 - 9 6 - 9

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການ  ຊັບພະຍາກອນ  ທຳມະຊາດ
ຝົນຕົກຫຼາຍ( ( ຝົນລິນ))ແລະ  ມີນໍ້າໄຫຼ່ຕະຫຼອດປີ, , ອຸນຫະພູມ  ອຸນສຸດ
ແມ່ນ  ເດືອນ5 5 ສະເລ່ຍ 22.3  22.3 ອົງສາ, , ຕ່ຳສຸດ  ແມ່ນ  ເດືອນ 1  1 ສະເລ່ຍ
16.6 16.6 ອົງສາ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)✓
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ✓
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ✓

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ

ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ✓
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົນ້ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ  4/6
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ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ✓
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ✓
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ແຕ່ກ່ອນແມ່ນໄດ້ 8ໂຕນ/ ເຮັກຕາ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ຫັຼງການນຳໃຊ້ດິນແມ່ນໄດ້ 2ໂຕນ/ເຮັກຕາ
ເນ່ືອງຈາກວ່າ ແຕ່ກ່ອນບໍລິສັດບໍ່ທັນຂຸດຄົນ້ຄຳ ປະຈຸບັນ
ບໍລິສັດໄດ້ຂຸດຄົນ້ບໍ່ຄຳ ໃນເນ້ືອທີ່ທຳການກະເສດ
ນັບແຕ່ນັນ້ມາເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຸຼດລົງ.

ການຜະລິດພະລັງງານ ( (ເຊັນ່::

ນໍ້າ, , ຊີວະພາບ))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ບາງຄົວເຮືອນກໍ່ຕິດຕັງ້ dynamo (ເຄ້ືອງກຳເນີດ ໄຟຟ້າ)
ທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດ 1 Kwh.

ມີນໍ້າຊົນລະປະທານ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ນໍ້າສໍາລັບການປູກຝັງ ແມ່ນ
ບໍ່ພຽງພໍໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງຍ້ອນ
ລະດັບນໍ້າແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ຫັຼງຈາກການກໍ່ສ້າງນໍ້າ, ລະດັບນ້ໍາ
ສູງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າໄຫລລົງສູ່ ພ້ືນທີ່ການຜະລິດຕະຫຼອດປີ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຝາຍ,
ຊາວບ້ານໄດ້ພະຍາຍາມເອົານ້ໍາເຂົາ້ໄປໃນທົງ່ນ
າຂອງເຂົາເຈົາ້ໂດຍທໍ່ນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະດູແລ້ງ.
ນ້ີເຮັດໃຫ້ມີ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ
ຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຂາດແຄນນໍ້າ.
ຫັຼງຈາກການກໍ່ສ້າງຝາຍໃນຊຸມຊົນ,
ສະຖານະການທີ່ຂັດແຍ່ງກັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຜົນກະທົບ  ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຝ່າຍ
ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ມີນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດ  ໃນລະດູແລ້ງ
((ລວມທັງ  ມີນໍ້າໄຫຼຄ່ອຍ))

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໄດ້ສະກັດກັນ້ການໄຫລ ຂອງນໍ້າແບບທໍາມະຊາດຢູ່ພ້ືນທີ່ລູ່ມ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົນ້ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ  5/6
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ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ການມີຊົນລະປະທານແມ່ນເໝາະສົມກັບລ
ະດູແລ້ງ  ເພ່ີມຂືນ້

ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ນໍ້າຖ້ວມຮູນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພະຍາດລະບາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານ
ສາມາດນຳ້ໃຊ້ເຂົາ້ໃນ  ການຜະລິດກະສິກຳໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ສາມາດໃຊ້ແຮງນ້ຳ  ເພືອ່ປັນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ( 1Kwh )  ( 1Kwh ) ໄດ້.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຍາດແຍ່ງ  ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນໝູ່ບ້ານ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ວັດຖຸດິບໃນການສ້າງຝ່າຍບໍ່ໝັນ້ຄົງ
ເສຍເວລາໃນການບຳລຸງຮັກສາ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 19, 2017: May 19, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Nov. 6, 2018: Nov. 6, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ແສງມະນີ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຢັງເມົາ  ເຊຄຳພອນ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com) - kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com) - ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ  ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ  ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2306/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2306/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົນ້ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ  6/6
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ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ສອງຟາກ ຂອງຫ້ວຍ ທ່ີເປັນບໍລິເວນ ດິນຮາບພຽງ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ການເຮັດນາ  ລະດູແລ້ງ  ຢູ່ສອງຟາກຫ້ວຍ  ມີຈຸດປະສົງ  ເພືືອ່ແນໃສ່  ຢູດຕິ  ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແບບເລ່ືອນລອຍ  ໃນເຂດພູດອຍ  ທັງເປັນການປັບປຸງ  ຊີວິດການເປັນຢູ່  ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ີນ.
ເຕັກນິກ ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ ເປັນແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມ ຈາກໂຄງການ Oxfarm
Australia. ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ນ ເຄີຍຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ ເປັນກິດຈະກໍາຫຼັກ
ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດນາມາກ່ອນ.ຈາກສະພາບ
ການດັງ່ກ່າວນັນ້, ປະຊາຊົນກ່ໍໄດ້ພົບບັນຫາ ການຂາດເຂົາ້ກິນ ແລະ ເນ່ືອງຈາກ ຈໍາກັດ ເນື້ອທ່ີການຜະລິດ
ແລະ ຈໍານວນ ຂອງປະຊາກອນເພ່ີມຂຶ້ນ ແລະ ເກີດມີການຍາດແຍ່ງ ພ້ືນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ. ດັງ່ນັນ້,
ທາງໂຄງການ Oxfarm Australia ໄດ້ລິເລີ່ມເຂົາ້ມາເມືອງຕະໂອ້ຍ ໃນຊຸມປີ 1996 ພາຍໃຕ້ ຈຸດປະສົງ
ໂຄງການ ເພ່ືອຫຼຸດຜອ່ນ ການບຸກລຸກ ທໍາມະຊາດ ໃນເຂດທຸລະການດານ ໂດຍໄດ້ມີການສ້າງຕັງ້ ຄະນະ
ກໍາມາທິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ ໃນຂັນບາ້ນ. ໂດຍທາງໂຄງການ
ໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການຈັດສັນ ອາຊີບຄົງທີ່ ເພ່ືອສະເຫນີ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍເລັງເຫັນ ເຕັກນິກ
ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ ເປັນອີກທາງເລືອກຫນື່ງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພ່ຶື່ືອປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ທັງສາມາດ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ
ການເຮັດວຽກໜັກຂອງສະມາຊີກ ພາຍ ໃນຄອບຄົວ. ໃນເບ້ືອງຕົນ້ ທາງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ຄວາຍ ໃນການໄຖນາ ເພາະປະຊາຊົນ ບໍ່ເຄີຍເຮັດນາມາກ່ອນ. ພ້ອມທັງ
ການສະໜອງແນວພັນເຂົາ້, ຈົກ ແລະ ຊວ້ນ ໃນການບຸກເບີກ ແລະ ກະກຽມດິນນາ. ຊື່ງໃນໄລຍະເບ້ືອງຕົນ້
ທ່ີທາງໂຄງ ການ ເຂົາ້ມາສົງ່ເສີມ ການເຮັດນາ ຢູ່ໃນບາ້ນ ບ່ໍມີຫຼາຍຄອບຄົວ ສົນໃຈເຮັດທົດລອງ
ກັບທາງໂຄງການ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົາ້ ຢ້ານຜິດຮີດຄອງປະ ເພນີ ເພາະປະຊາຊົນ ເຊື່ອວ່າ ການປູກເຂົາ້
ແມ່ນຕອ້ງປູກໃສ່ດິນຢູ່ສູງ ແລະ ບ່ໍປູກແຊ່ກັບນໍາ້ ຄືກບັການເຮັດນາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນເວລານັນ້
ກໍ່ມີຄອບຄົວ ຈໍານວນຫນື່ງ ທ່ີຕັດສິນໃຈ ເຂົາ້ຮ່ວມທົດລອງ ກັບທາງໂຄງການ ຊ່ຶງທາງໂຄງການ. ຂັນ້ຕອນ ແລະ
ວິທີການ ໃນການເຮັດເຕັກ ນິກດັງ່ກ່າວ ແມ່ນປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນ ໂດຍການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ໃນການຂຸດດິນ, ກະກຽມດິນປັບຫນ້າດິນ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເປັນດິນຫຼຸບ ຫຼື ພຽງເທົາ່ກັບ ລະດັບ
ນໍາ້ຫ້ວຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໃນຫ້ວຍ ສາມາດໄຫຼຍູ້ອອກໄປ ສູ່ພ້ືນທີ່ ທ່ີດິນພຽງ ທ່ີປະຊາຊົນ ໄດ້ຂຸດ ແລະ
ບຸກເບິກກຽມດິນໄວ້. ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍ ປະຊາຊົນ ຈະເລີ່ມຂຸດດິນ ໃນເດືອນທັນວາ ເຖິງ ເດືອນມັງກອນ ພາຍຫຼັງ
ທ່ີນໍາ້ຢູ່ຫ້ວຍລົດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ດິນບໍ ລິເວນດັງ່ກ່າວນັນ້ ນໍາ້ໄດ້ຖ້ວມທຸກໆປີ ໃນເວລາລະດູຝົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ດິນເຂດດັງ່ກ່າວນັນ້ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຮັບນໍາ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມາເຖິງປະຈຸ ບັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ໃນການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ຢູ່ສອງຟາກຫ້ວຍ ແລະ
ໄດ້ຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ນາອອກ ໃນບ່ອນທ່ີມີເງ່ືອນໄຂ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນບ່ອນທ່ີມີຫ້ວຍ ພາຍໃນບາ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນ
ກ່ໍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ທ່ີໄດ້ເຮັດນາ ຊຶ່ງສາມາດ ລົບລ້າງແນວຄວາມຄິດ ເຊ່ືອຖືແບບດັງ້ເດີມ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ
ຈາກເມື່ອກ່ອນ ທ່ີບ່ໍເຄີຍເຮັດນາ ແລະ ຢ້ານຜິດຮີດຄອງ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ເຂົາເຈົາ້ ມີເຂົາ້ນາ ໄວ້ກິນພາຍ
ໃນຄອບຄົວ ເຫັນໄດ້ວ່າເຂົາເຈົາ້ ສາມາດ ຫຼຸດຜອ່ນ ເນື້ອທ່ີ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໄດ້ ທັງເປັນການຊ່ວຍປະຢັດ
ແຮງງານ ໃນການເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ພ້ືນທ່ີ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ນອກຈາກນີ້,
ປະຊາຊົນພາຍໃນບາ້ນ ທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກໍ່ໄດ້ນາໍເອົາບົດຮຽນດັງ່ກ່າວ ໄປຫມູນໃຊ້ ຈັດຕັງ້ປະຕິ ບັດ
ໃນບາ້ນຂອງເຂົາເຈົາ້.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.08565, 15.60271

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 10-50 ປີ ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  1/6
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ການປູກເຂົາ້ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ດິນຮາບພຽງ ທ່ີໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການຂຸດ ແລະ
ປັບຫນ້າດິນຮາບພຽງ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການປູກເຂົາ້ ໃສ່ດິນຮາບພຽງ ພາຍຫັຼງນໍາ້ຖວ້ມ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ (ພອນສິລິ
ພັນວົງສາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງນໍ້າ - HW: ການຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມສາມາດ
ໃນການປ້ອງກັນພ້ືນທີ່ດິນທາມ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການປິດພ້ືນທີ່ (ຢຸດການນໍາໃຊ້, ເພ່ືອປູກເປັນປ່າຟ້ືນຟູ)
ການເກັບກັກນ້ໍາ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A1: ພືດ /
ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ທີມງານ ຈາກຫ້ອງການສົງ່ເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຕະໂອ້ຍ

1. ກະກຽມ ແລະ ຂຸດປັບຫນ້າດິນ ລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ
ໃນເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນມັງກອນ
2. ການຕົກກ້າ (ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກຸມພາ)
3. ການໄຖດິນ
4. ການດຳນາ
5. ເກັບກ່ຽວເຂົາ້ (ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນພືດສະພາ)

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50.000Average wage cost of hired labour per day: 50.000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ  ໃນການຂຸດ  ປັບດິນນາ  ແມ່ນໃຊ້ແຮງງານ  ຈໍານວນຫຼາຍ
ແລະ  ໃຊ້ເວລາດົນ  ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈ  ທີ່ສົງ່ຜົນ  ຕ່ໍຕົນ້ທຶນ
ໃນການເຮັດເຕັກນິກນ້ີ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການປັບໜ້າດິນ  ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທັນວາ  ຫາ  ເດືອນມັງກອນ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ປັບໜ້າດີນ ວັນງານ 60.060.0 50000.050000.0 3000000.03000000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ອັນ 2.02.0 30000.030000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ພ້າ ອັນ 2.02.0 20000.020000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຄວາຍ ໂຕ 1.01.0 7000000.07000000.0 7000000.07000000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 10'100'000.010'100'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ແຮງງານ  ໃນການປັບໜ້າດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທັນວາ  ຫາ  ເດືອນມັງກອນ))
22. . ການກະກຽມຕົກຕ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ທ້າຍເດືອນມັງກອນ))
33. . ດຳນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1 : 1 ເດືອນ  ຫຼັງຈາກຕົກກ້າ))
44. . ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນພືດສະພາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ຕົກກ້າ ວັນງານ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ດຳນາ ວັນງານ 14.014.0 50000.050000.0 700000.0700000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການເກັບກ່ຽວ ວັນງານ 14.014.0 50000.050000.0 700000.0700000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ແນວພັນເຂົາ້ ກິໂລ 10.010.0 4000.04000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 1'540'000.01'540'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ✓

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  3/6
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1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ✓

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))✓
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)✓
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ✓
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່✓
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ
ຜູ້ສູງອາຍຸ✓

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ✓
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ✓
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  4/6
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ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 500 ກິໂລ/ເຮັກຕາ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 1200 ກິໂລ/ 0.7 ເຮັກຕາ

ການຜະລິດອາຫານສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສາມາດ ເກັບເອົາເຟືອງ ມາເກືອ ເປັນອາຫານໃຫ້ງົວກິນໄດ້
ໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ທ່ີງົວອຶດຫຍາ້ກິນ

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ງົວ ໄດ້ກິນເຟືອງ ເຮັດໃຫ້ແຂງແຮງດີ
ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ກິດຈະກໍາ ການເຮັດນາ ສາມາດຫຼຸດຜອ່ນ ຄວາມສ່ຽງ
ຂອງຜົນຜະລິດ ສົມທຽບກັບ ກິດຈະກໍາ ການເຮັດໄຮ່ເຂົາ້
ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ.

ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊາວກະສິກອນ ມີນາທົງ່ພຽງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານພືດພັນ ເນ່ືອງຈາກສາມາດ ນໍາໃຊ້ເຟືອງ
ໄປຄຸມໜານປູກຜັກ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ມີຜັກໄວ້ກິນ ແລະ
ມີນາ ທີ່ສາມາດ ຫາປາໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ.

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເນ້ືອທີ ເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ຫຼຸດລົງ ແຕ່ມີເນ້ືອທີ່ນາແຄມຫ້ວຍເພ່ີມຂ້ຶນ

ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ອຸປະສັກ ✓ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶນ້……

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  ປັດໄຈນໍາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ທາງໂຄງການ Oxfarm Australia ໄດ້ສະຫນອງຄວາຍ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໃຊ້ແນວພັນເຂົາ້
ພ້ືນເມືອງ ທ່ີບໍ່ໄດ້ສີ້ນເປືອງລາຍຈ່າຍ.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຫຼຸດຜອ່ນວຽກຫນັກ ສົມທຽບໃສ່
ກິດຈະກໍາ ການເຮັດໄຮ່ເຂົ້ົາທ່ີໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ເພ່ີມຜົນຜະລີດເຂົາ້ ໄວ້ກິນພຽງພໍ ພາຍໃນຄອບຄົວ

ໂອກາດ  ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
((ຕົວຢ່າງ, , ກ່ຽວກັບ  ວິນຍານ,,

ສິລະປະ  ແລະ  ອືນ່ໆ))

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ສາມາດ ປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ
ທ່ີມີຄວາມເຊື່ອຖື ບ່ໍໃຫ້ປູກເຂົາ້ ໃສ່ນໍາ້ ເພາະຜິດຮີດຄອງປະເພນີ.

ໂອກາດ
ໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ໃຊທົງ່ນາ ເປັນບ່ອນພັກຜອ່ນ
ຊຶ່ງມີອາກາດ ທ່ີບໍລິສັດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ  ການຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ / /

ການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ເພ່ີມຜົນຜະລິດເຂົາ້ນາໄດ້
ທັງເປັນການຫຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມບໍ່ຍຶນຍົງໃນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ.

ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ສາມາດ ຫຼຸດຜອ່ນບັນຫາ ຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ທ່ີດິນ ຈາກກິດຈະກໍາ
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລືອນລອຍ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຈໍານວນ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງພືດ ທ່ີເກີດຢູ່ຕາມແຄມຫ້ວຍ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຈໍານວນ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ບ່ອນທ່ີຢູ່ອາໃສ ຂອງສີ່ງທ່ີມີຊີວິດ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຜົນກະທົບ
ຂອງອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ຫຼຸດຜອ່ນ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ກະຈົກເຮືອນແກ້ວ
ໂດຍການຢູດຕິ ການຖາງປ່າ ເຮັດໄຮ່ ໃນເຂດບໍລິເວນ
ທ່ີເຮັດເຕັກນິກນີ້.

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  5/6
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ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %✓

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%✓
50-90%50-90%
90-100%90-100%

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ສາມາດ  ຫຸຼດຜອ່ນ  ການຖາງປ່າ  ເຮັດໄຮ່  ໂດຍການ
ຈັດສັນອາຊີບຄົງທ່ີ  ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເພ່ີ່ມການຄໍາ້ປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ  ໂດຍສະເພາະມີເຂົາ້ກຸ້ມກິນ
ພາຍໃນຄອບຄົວ
ສາມາດ  ປ່ຽນແປງ  ຄວາມເຊື່ອ  ຂອງປະຊາຊົນ  ທີ່ໃນເມ່ືອກ່ອນ
ທີ່ບ່ໍເຄີຍເຮັດນາ  ແລະ  ບໍ່ຕອ້ງການ  ທີ່ຈະປູກເຂົາ້ໃສ່ນໍາ້

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຊາວກະສິກອນ  ສາມາດ  ນໍາໃຊ້ເຟືອງ  ເປັນອາຫານສັດໄດ້
ໂດຍສະເພາະ  ໃນລະດູແລງ້  ທີ່ສັດອຶດຫຍາ້ກິນ.  ນອກຈາກນັນ້,,
ເຟືອງ  ກ່ໍຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດ  ຫຼາຍຢ່າງເຊັນ່
ສາມາດເອົາໄປປົກຄຸມຫນານຜັກ
ເພືອ່ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.
ສາມາດ  ຫຸຼດຜອ່ນ  ເວລາ  ແລະ  ທັງເປັນການປະຢັດ  ແຮງງານ
ໃນກິດຈະກໍາ  ການເຮັດນາ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຈໍາກັດ  ເນືອ້ທ້ີ  ຮາບພຽງ  ທີຢູ່ແຄມຫ້ວຍ  ຊຶງບ່ໍພຽງພໍ  ກັບ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວກະສິກອນ  ທີ່ຕອ້ງການຢາກເຮັດນາ.

ສາມາດ ນໍາໃຊ້ລົດຈົກ ມາຈົກດິນ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີນາ
ອອກບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
ຜົນຜະລິດ  ເຂົາ້ນາແຊງ  ຍັງໄດ້ໜ້ອຍ  ເນ່ືອງຈາກ  ເນ້ືອທີ່  ຈໍາກັດ
ສົງ່ຜົນ  ໃຫ້ມີພຽງແຕ່ບາງຄອບຄົວ  ທ່ີມີເຂົາ້ບໍກຸ້ມກິນຕະຫຼອດປີ.
ມີບັນຫາ  ສັດຕູພືດ  ທໍາລາຍເປັນຕົນ້ແມ່ນ  ເພ້ຍ, , ຕັກແຕນ,,
ນົກກະປິດ  ແລະ  ຫນູ.
ປະຊາຊົນ  ຂາດເຕັກນິກ  ວິຊາການ  ໃນການເຮັດນາ
ເພືອ່ຍົກສະມັດຕະພາບ  ຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶນ້

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຈາກວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 18, 2017: May 18, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Nov. 28, 2018: Nov. 28, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
- - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
- - ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ  ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ  ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2298/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2298/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດນາ ລະດູແລ້ງ ໃສ່ດິນບໍລິເວນຮາບພຽງ ແຄມຫ້ວຍ  6/6
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ຄັນຄູໜອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂ້ືນ ໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ທ. ຈັນຄຳ ສິນທະວົງ)

ຂະບວນການຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດິນນ້ຳຂັງ ເປັນໜອງລ້ຽງປາ (ລາວ)
ອາລຸ

ຄຳອະທິບາຍ

ການຫັນປ່ຽນ  ຈາກດິນທາມ  ມາສ້າງໜອງ  ເພືອ່ລ້ຽງປາ  ແລະ  ເກັບກັກນໍ້າ
ໄວ້ໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະສິກາໍ
-ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານ ອາສ້ອຍ ທີ່ແຂວງ ສາລາວັນ ສປປ ລາວ ເຄີຍເຮັດນາປູກເຂົາ້ມາກ່ອນ,
ພາຍຫັຼງມີການສ້າງເສັນ້ທາງ ແລະ ໄດ້ວາງທໍ່ລະບາຍນ້ຳຈາກການສ້າງທາງ, ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ
ມີລະດັບນ້ຳຫຼາຍຂື້ນທຸກໆປີ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ລະດູຝົນ ລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ
ຈະມີນຳ້ຖ້ວມໃນພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ ເຊ່ີງເປັນສາເຫດທີເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດເຂົາ້ ຈາກການເຮັດນາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ແລະ ສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍລາຍໄດ້ ຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ.
ສະນັນ້, ໃນປີ 2005 ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຜູ້ນຳໃຊ້ດິນ ຈ່ີງມີແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ
ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ ມາເປັນໜອງລ້ຽງປາ ເພາະວ່າພ້ືນທີ່ນັນ້ ເປັນພ້ືນທີ່ຕ່ໍາ ແລະ ຮາບພຽງລຸ່ມຕີນພູ
ແລະ ດິນກໍ່ສາມາດເກັບຮັກສານ້ຳໄດ້ ຕະຫຼອດປີ. 
ຈຸດປະສົງຫັຼກໃນການເຮັດເຕັກນິກ ຂຸດໜອງລ້ຽງປາດັງ່ກ່າວນັນ້ ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການຫັນປ່ຽນ
ຮູບແບບການນຳໃຊ້ພ້ືນທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດ ກະສິກຳໄດ້ (ການປູກເຂົາ້),
ຈ່ືງຫັນປ່ຽນມາເປັນໜອງລ້ຽງປາ ເພ່ືອການບໍລິໂພກຊ້ີນປາ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ພາຍໃນຄອບຄົວ.
ນອກນັນ້ການເຮັດໜອງລ້ຽງປາ ຍັງເປັນບ່ອນເກັບນ້ຳ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ
ໃນລະດູແລ້ງເຊັນ່: ປູກພືດຜັກສວນຄົວ, ການປູກຫຍ້າອາຫານສັດ, ການປູກກ້ວຍ,
ການປູກໄມ້ໄຜ່ຕາມຄັນຄູໜອງປາ. ໜອງລ້ຽງປາຍັງເປັນບ່ອນເກັບນ້ຳໃນການລ້ຽງສັດ ເຊັນ່: ງົວ, ຄວາຍ
ແລະ ສັດປິກເປັນຕົນ້.
ອົງປະກອບຫັຼກ ວິທີການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ກ່ອນອ່ືນໝົດ ແມ່ນ ໃຊ້ແຮງງານຄົນເອົາໄມ້ແປ້ນ
ແລະ ດິນດາກທີ່ມີຢູ່ຕາມບໍລິເວນນັນ້ ມາຕັນຕາມໄມ້ແປ້ນທີ່ໄດ້ວາງຕັນທໍ່ຊີມັງ ຂະໜາດ 80 ຊັງຕິແມັດ
ເປັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂ້າງທາງ ບ່ອນທີ່ນ້ຳໄຫຼເຂົາ້ເຂດພ້ືນທີ່ດິນທາມ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນບືງເພີ່ມຂ້ືນ,
ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍ່ໃຊ້ລົດຈົກ ຂຸດດິນໃນພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ ເນ້ືອທີ່ປະມານ 1.5 ເຮັກຕາ ມາຖົມເປັນຄັນຄູໜອງສູງ 2,5
ແມັດ, ກວ້າງ 2 ແມັດ ວິທີການຈົກໜອງ ແມ່ນ ອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງພ້ືນທີ່
ຊ່ືງໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ແມ່ນໃຊ້ລົດຈົກ ໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ L (ເພາະອີກ 2 ຂ້າງຂອງພ້ືນທີ່ນັນ້
ຂ້າງໜ່ື່ງແມ່ນຕິດກັບທາງ ແລະ ອີກຂ້າງໜື່ງເປັນປ່າຕົນ້ແປກ) ເຊ່ິງມີເນ້ືອທີ່ທັງໝົດ 15,000 ຕາແມັດ,
ຄວາມຍາວ 150 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 100 ແມັດ.
ຫັຼງຈາກສຳເລັດການຂຸດໜອງໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍ່ນຳໃຊ້ລົດຈົກ ຂຸດດິນ ຂັນ້ເປັນໜອງຂະໜາດນ້ອຍ 2 ໜອງ,
ໜອງທີ່ 1ມີເນ້ືອທີ່ 2,000 ມ2 (20 x 100 ແມັດ) ແລະ ໜອງທີ່ 2 ມີເນ້ືອທີ່ 3,000 ມ2 (30 x 100 ແມັດ) ແລະ
ມີໜອງໃຫຍ່ 1 ໜອງ ມີເນ້ືອທີ່ 10,000ມ2 (100 x 100 ແມັດ). ຫັຼງຈາກນັນ້, ກໍ່ວາງທໍ່ນ້ຳລົນ້ ທໍ່ຊີມັງ ຂະໜາດ
40 ຊັງຕິແມັດ ຕາມຄັນຄູໜອງ ແຕ່ລະໜອງ ໂດຍມີຄວາມເລືກ 50 ຊັງຕີແມັດ ຈາກຄັນຄູ
ເພື່ອລະບາຍນ້ຳໃນແຕ່ລະໜອງ ແລະ ໜອງສຸດທ້າຍຈະລະບາຍນ້ຳອອກໃສ່ຫ້ວຍ.
ການບຳລຸງຮັກສາ ເຕັກນີກດັງ່ກ່າວ ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວແມ່ນ ການຄາດຫຍ້າຂື້ນຈາກໜອງ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄົນ,
ອະນາໄມຖາງຫຍ້າແຄມໜອງ, ສ້ອມແປງຄັນຄູໜອງ ບ່ອນທີ່ດິນຕາມຄູໜອງເຈື່ອນ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ
ດິນທີ່ຫາໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ບໍລິເວນອອ້ມຂ້າງ ມາເຮັດເປັນຮາວ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ
ໂດຍການສັກໄມ້ໃສ່ຕາມບໍລິເວນບ່ອນດິນເຈ່ືອນແລ້ວເອົາດິນປົກຕາມໄມ້ຮາວນັ້ັນ ນອກນ້ີ
ຍັງມີການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ (ຫຍ້າເນເປຍ),
ຕົນ້ກ້ວຍ,ໄມ້ໄຜ້ລຽບຕາມຄັນຄູໜອງເພື່ອສ້າງຄວາມໜາແໜ້ນໃຫ້ຄັນຄູໜອງ. 
ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນ ມີຊ້ີນປາ ແລະ ສັດນ້ໍາ ໄວ້ກິນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ມີປາຂາຍເປັນລາຍໄດ້
ເຊ່ີງມີຜົນຜະລິດ (ຊ້ີນປາ) ປະມານ 1 ໂຕນ/ປີ ຫືຼ ເປັນເງິນປະມານ 15 ລ້ານ/ປີ.
ນອກຈາກນັນ້ຍັງສາມາດເກັບນ້ຳໃນລະດູແລ້ງ ທັງເປັນບ່ອນສະໜອງນ້ຳໃນການສັດລ້ຽງ (ງົວ ຄວາຍ ແລະ
ສັດປິກ). ຫຍ້າທີ່ປູກໄວ້ ກໍ່ສາມາດເປັນອາຫານຂອງສັດໄດ້, ຜົນຜະລິດຈາກການປູກກ້ວຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່
ກໍ່ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍເປັນລາຍໄດ້ໃນຄອບຄົວ. ນອກນັນ້ ຍັງນຳໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ເປັນວັດຖຸດິບ
ເຮັດເຄ່ືອງຫັດຖະກຳເຊັນ່: ກະຕ່າ, ແຕະຝາເຮືອນ ແລະ ອ່ືນໆ. ການສ້າງໜອງລ້ຽງປາ
ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ທາງດ້ານລະບົບນິເວດໃນແຫ່ຼງນ້ຳ ຢູ່ບໍລິເວນດັງ່ກ່າວ ເປັນຕົນ້ແມ່ນບ່ອນປະສົມພັນ
ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດນ້ຳຊະນິດຕ່າງໆເຊັນ່: ປາ, ກຸ້ງ, ປູ່ ແລະ ກົບ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ອາສ້ອຍ, ເມືອງ ສະໝ້ວຍ
ແຂວງສາລາວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.94633, 16.30353

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2005; 10-50 ປີ
ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ຂະບວນການຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດິນນ້ຳຂັງ ເປັນໜອງລ້ຽງປາ  1/7
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ຜົນກະທົບ ມີບາງປີສະພາບດິນຟ້າອາກາດມີການປ່ຽາແປງ ຝົນບໍ່ຕົກຕາມລະດູການ
ສົງ່ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນໜອງບົກແຫ້ງ, ເຮັດໃຫ້ດິນແຂງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຫຍ້າຂ້ືນຫຼາຍ
ທົວ່ບໍລິເວນໜອງ ສົງ່ຜົນໃຫ້ພືດທີ່ ປູກຕາມຄັນຄູໜອງຕາຍເຊັນ່: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຕົນ້ກ້ວຍ.
ບາງປີມີນ້ໍາປ່າໄຫຼແຮງ ເຮັດໃຫ້ຄັນຄູໜອງເຊາະເຈ່ືອນ ຈາກກະແສນ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳທີ່
ລ້ຽງໄວ້ອອກໄປ ຕາມແຫ່ຼງນ້ຳທຳມະຊາດ. ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ ຕ່ໍຜົນຜະລິດຈາກການປູກຝັງ
ແລະ ສັດລ້ຽງ.
ເຈົາ້ຂອງທີ່ດິນແມ່ນ ມັກເຕັກນິກດັງ່ກ່າວສົມຄວນ ແລະ ຢາກພັດທະນາເຕີມອີກ ຖ້າມີເງ່ືອນໄຂ ຫຼື
ມີໂຄງການມາຊຸກຍູ້ ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານງົບປະມານ, ວິຊາການ. ເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ ດິນເປັນຜູ້ລິເລ່ີມ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເຂດບ້ານໃກ້ຄ່ຽງ.

ຄັນຄູໜອງທາງຍາວ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສ້າງຂ້ືນ (ທ. ຈັນຄຳ ສິນທະວົງ) ຄັນຄູໜອງທາງກວ້າງ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂ້ືນ (ທ. ຈັນຄຳ ສິນທະວົງ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ໜອງ, ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ
ຜະລິດຕະພັນຫັຼກ / ບໍລິການ: ປາກິນຫ້ຍາ, ປານິນ, ປາໃນ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  Before

implementation of the Technology this land was a wetland that is
unsuitable for agricultural activities
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: ຄວາຍ 5 ໂຕ, ແບ້ 7 ໂຕ, ໝູ 30 ໂຕ, ງົວ 7ໂຕ

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ / ຫ້ວຍ

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງນໍ້າ - HW: ການຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມສາມາດ
ໃນການປ້ອງກັນພ້ືນທີ່ດິນທາມ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການເກັບກັກນ້ໍາ
ການລ້ຽງເຜີ້ງ, ສັດນ້ໍາ, ສັດປີກ, ກະຕ່າຍ, ມ້ອນໃໝ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S5: ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ຝາຍເກັບນ້ໍາ, ອ່າງ,
ໜອງ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ຂະບວນການຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດິນນ້ຳຂັງ ເປັນໜອງລ້ຽງປາ  2/7
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ຜູ້ຂຽນ: ທ ຄຳຈັນ ສິນທະວົງ

ຄັນຄູໜອງມີຄວາມສູງປະມານ 2.5 ແມັດ,
ລະດັບນ້ຳໜອງຈາກພ້ືນຫາທໍ່ນ້ຳລົນ້ເລິກ 2 ແມັດ, ໜ້າຄູໜອງ ກວ້າງ
3 ແມັດ.
- ລວງກວ້າງທັງໝົດ 100 ແມັດ, ຍາວ 150 ແມັດ
- ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ 3-5 %
- ມີສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ ປະມານ 30 000 ແມັດກ້ອນ
- ພ້ືນທີ່ເກັບກັກນ້ຳ 1.5 ເຮັກຕາ
- ວັກຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນ ດິນ, ທໍ່ຊີມັງ ແລະ ໄມ້ແປ້ນ
- ສາຍພັນປາທີ່ປ່ອຍມີ: ປານິນ, ປາກິນຫຍ້າ, ປາໃນ

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
(ຫົວໜ່ວຍ:1.5 1.5 ເຮັກຕາ volume, length: ຍາວ 150  150 ແມັດ  ກວ້າງ
100 100 ແມັດ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8500.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8500.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50 000Average wage cost of hired labour per day: 50 000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄ່າແຮງງານ  ແລະ  ລົດຈົກ  ແມ່ນ  ປັດໃຈທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ຕັນຫ້ວຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
22. . ຂຸດຮອງລະບາຍນ້ຳອອກຈາກບືງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ປ້ານຄັນຄູໜອງ ( (ໃຊ້ລົດຈົກ) () (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1.5  (per 1.5 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 50.050.0 50000.050000.0 2500000.02500000.0 100.0100.0
ລົດຈົກ ຄັນ 1.01.0 3000000.03000000.0 3000000.03000000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 20.020.0 50000.050000.0 1000000.01000000.0 100.0100.0
ຊ້ວນ ດວງ 20.020.0 30000.030000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ພ້າ ດວງ 5.05.0 20000.020000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ຫ້ຍາ  ລ້ຽງສັດ ມັດ 3.03.0 20000.020000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ອືນ່ໆ
ແນວພັນປາ ໂຕ 2400.02400.0 1000.01000.0 2400000.02400000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 9'660'000.09'660'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ອະນາໄມຄູໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ທຸກປີ))
22. . ສ້ອມແປງຄູໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: yearly): yearly)
33. . ປ່ອຍປາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: yearly): yearly)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1.5  (per 1.5 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 6.06.0 50000.050000.0 300000.0300000.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0
ຊ້ວນ ດວງ 2.02.0 30000.030000.0 60000.060000.0
ພ້າ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0
ລ້ໍຊຸກດິນ ຄັນ 2.02.0 250000.0250000.0 500000.0500000.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 930'000.0930'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ຂະບວນການຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດິນນ້ຳຂັງ ເປັນໜອງລ້ຽງປາ  3/7
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 2000.0: 2000.0

ລະດູຝົນ  ຝົນຕົກແຕ່ເດືອນ 7  7 ຫາ  ເດືອນ 11 11ລະດູໜາວ  ແຕ່ເດືອນ 12 12

ຫາ  ເດືອນ 3 (  3 ( ຝົນຝອຍ) ) ເດືອນ 4  4 ເດືອນ 5  5 ແຫ້ງແລ້ງ
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງສະໝ້ວຍ
ຝົນຕົກຫຼາຍ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ✓
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ✓
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ✓
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓
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ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫັຼງຈາກການກໍ່ສ້າງໜອງ
ພືດຕ່າງໆກໍ່ສາມາດປູກຢູ່ເທິງຄູຂອງຫນອງໄດ້.

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ມີປາໜ້ອຍ ເພາະຫາຕາມທຳມະຊາດ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ສາມາດຫາປາ ໄດ້ 1 ໂຕນ/ປີ
ເມ່ືອກ່ອນ, ມີປາຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ຈັບໄດ້
ຍ້ອນວ່າປາທີ່ມາຈາກນໍ້າທໍາມະຊາດ
ຊາວກະສິກອນຍັງລ້ຽງສັດປີກເພ່ີມເນ່ືອງຈາກມີຫນອງປາ.

ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຄວາມສ່ຽງຂອງການລົມ້ເຫລວ
ໃນການຜະລິດໄດ້ຫຸຼດລົງຍ້ອນວ່ານ້ໍາຖ້ວມມີບັນຫາຫນ້ອຍ
ໃນເຕັກໂນໂລຢີນ້ີ.

ມີນໍ້າ  ໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນທີ່ມັນຈະມີພຽງພ້ືນທີ່ອ່າວທໍາມະຊາດ ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ
ສະສົມໃນທົງ່ຫຍ້າຈາກວັດຖຸພືດທີ່ຕາຍແລ້ວແລະມີນໍ້າຕ້ືນເທົາ່ນັນ້
. ຫັຼງຈາກການກໍ່ສ້າງໜອງ, ນໍ້າມີພຽງພໍສໍາລັບການຜະລິດປາ,
ການດື່ມນໍ້າສໍາລັບສັດລ້ຽງ ແລະ ສໍາລັບການປູກພືດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  ປັດໄຈນໍາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫັຼງຈາກຂຸດໜອງທ່ີສໍາເລັດແລ້ວ,
ຊາວກະສິກອນຕ້ອງຊ້ືປາທີ່ມີລາຄາແພງ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ
(1000 ກີບ / ໂຕ) ທຸກປີ

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຫນອງ,
ຊາວກະສິກອນຜະລິດພຽງແຕ່ສໍາລັບຄອບຄົວຕົນເອງ
ໂດຍບໍ່ມີລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ.
ຫັຼງຈາກການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ,
ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກປາ, ພືດ ແລະ
ຫມາກໄມ້ປະມານ 15 ລ້ານກີບ / ປີ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫມາກກ້ວຍ, ໄມ້ໄຜ່, ຜັກ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ກ່ອນຫນ້ານີ້ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ອາໄສດິນທາມທໍາມະຊາດ
ໂດຍບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ, ຫັຼງຈາກທີ່ເຮັດໜອງສໍາເລັດແລ້ວ,
ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຫຼາຍຂ້ືນ
ເພ່ືອຮັກສາໜອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຫັຼງຈາກການກໍ່ສ້າງຫນອງແລ້ວຄອບຄົວກ່ໍສາມາດເພ່ີມຄຳປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີປາ,
ຫມາກໄມ້ ແລະ ພືດອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ.
ພວກເຂົາສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນ ເມ່ືອຕ້ອງການ

ໂອກາດ
ໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຫນອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ ເພ່ືອການຫາປາ ແລະ
ລອຍນໍ້າ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການຂຸດຄົນ້ /  / ເກັບກັກນໍ້າ
((ການໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າຄ້າງ, , ຫິມະ
ແລະ  ອືນ່ໆ))

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ກ່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມທີ່ດິນໂດຍບໍ່ມີການ ເກັບກັກ.
ນັບຕັງ້ແຕ່ການສ້າງສະນໍ້າ
ນໍ້າຖືກເກັບກັກໄວ້ໄດ້ງ່າຍສໍາລັບຈຸດປະສົງການກະເສດ

ສາຍພັນ  ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ
((ນັກລ່າ, , ຂີ້ກະເດືອນ,,

ຜູ້ປະສົມເກສອນ))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ມີສັດຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດດັງ່ກ່າວລວມທັງຜູ້ຖືກລ້າ (ຫນູ, ປາ,
ກົບ ... ) ແລະຜູ້ລ້າ ( ງູ, ນົກ, ... ), ທັງຫມົດທີ່ເປັນອົງປະກອບ
ຕ່ອງໂສ້ອາຫານຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງຊະນິດ ແລະ ສາຍພັນສັດໃນເຂດນັນ້
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ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພ່ີມຂ້ືນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານນິເວດ
.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ນໍ້າຖ້ວມຮູນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %✓

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ມີຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າ  ຈາກໜອງເພ່ີມຂືນ້  ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ: : ປູ, , ປາ, , ກຸ້ງ, , ຫອຍ
ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປິບ່ໍວ່າຈະເປັນ  ພືດ  ຫຼື  ສັດ
ສາມາດຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ  ແລະ
ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດມີອາຫານ  ບໍລິໂພກໄດ້ຕະຫຼອດປີ
ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ( (ປູກຝັງ  ແລະ  ລ້ຽງສັດ))
ສາມາດຜະລິດແນວພັນປາ  ເພືອ່ລ້ຽງໃນໜອງຕົນເອງ  ແລະ
ກະຈ່າຍແນວພັນປາໃຫ້  ຄອບຄົວອືນ່ໄດ້ລ້ຽງນຳ
ສາມາດເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້  ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ( (ປູກຝັງ  ແລະ
ລ້ຽງສັດ) ) ໃນລະດູແລ້ງ
ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ຈາກການລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຂາດງົບປະມານໃນການບົວລະບັດຮັກສາ

ຜະລິດລູກປາດ້ວຍຕົວເອງເພ່ືອຂາຍ-ສ້າງທືນຮອນມາບົວລະບັດຮັກສາ
ນ້ຳຖ້ວມບາງຄັງ້ຄາວ  ເສ່ີມຄັນຄູໃຫ້ສູງຂ້ືນ
ແຫ້ງແລ້ງບາງປີ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງປາ  ແລະ  ຜະລິດລູກປາ

ຈັດຝືກອົບຮົມການ ປະສົມພັນປາ ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຂາດງົບປະມານໃນການລ້ຽງປາ  ແລະ  ຜະລິດລູກປາ
((ຍັງໄດ້ຊືແ້ນວພັນຈາກ  ພາຍນອກ) ) ສະໜອງ ອຸປະກອນ ຫືຼ
ພ່ໍແມ່ພັນປາ

→

→
→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ
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ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 5, 2017: July 5, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Sept. 11, 2018: Sept. 11, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ອຳເທະ  ອິນເພັດ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຕຸລ້ານ  ແກ້ວສົງເຮືອງ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2905/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2905/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ຂະບວນການຫັນປ່ຽນພ້ືນທີ່ດິນນ້ຳຂັງ ເປັນໜອງລ້ຽງປາ  7/7



21

ພາບລວມຂອງເຂດພ້ືນທີ່ໜອງສ່ວນຕົວ ແລະ ໜອງລວມ (ທ ຄຳຈັນ ສິນທະວົງ)

ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກການສ້າງໜອງ  ຢູ່ເຂດຄ້ອຍຊັນ  ຕີນບ້ານ  ເພືອ່ເປັນການເກັບກັກນ້ຳໄຫຼ
ຈາກຈຸດນ້ຳລິນທ່ີໄຫຼຕະຫຼອດປີລົງສູ່ພືນ້ທ່ີດິນດັງ່ກ່າວ  ເຮັດໃຫ້ດິນໜຽວ  ອຸ້ມນ້ຳ  ແລະ
ບໍ່ສາມາດເຮັດການຜະລີດປູກຝັງໄດ້.  ດັງ່ນັນ້, , ທາງໂຄງການ Oxfarm  Oxfarm ຈືງ່ເຂົາ້ມາຊຸກຍູ້ສົງ່ເສີມ
ປະຊາຊົນເຮັດໜອງລວມບ້ານ  ແລະ  ຫຼາຍຄອບຄົວກ່ໍສົນໃຈເຮັດໜອງສ່ວນຕົວ
ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ.
ອີງຕາມສະພາບພ້ືນທີ່ ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ, ໃນລະດູຝົນ ຝົນຕົກແຮງ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼເຊາະດິນລົງໄປຕາມຄ້ອຍ ໃນຊ້ວງເດືອນ 7-11 ຂອງທຸກໆປີ, ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້
ເກີດການສູນເສຍສານອາຫານຂອງດິນ ກໍ່ຄືອິນຊີວັດຖູໃນດິນ. ກ່ອນທີ່ຈະມີການຂຸດໜອງ ພ້ືນທີ່
ດັງ່ກ່າວຕ ແມ່ນຕ ເຄີຍມີການປູກໄມ້ຢາງບົງ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກຊະນິດຕ່າງໆ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນ
ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ ເປັນເວລາດົນ ເພື່ອຈະສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ. ດັງ່ນັນ້, ໃນປີ 2004 ທາງໂຄງການ Oxfarm
ໄດ້ເຂົາ້ມາຊຸກຍຸ້ສົງ່ເສີມ ແລະ ແນະນຳແນວຄວາມຄິດເຕັກນິກ ໃນການຂຸດໜອງລວມບ້ານ
ໃຫ້ຊຸມຊົມຈຳນວນ 1 ໜອງ ເນ້ືອທີ່ 50 x 40 ແມັດ ໃນພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ຕັງ້ບ້ານ
ເນື່ອງຈາກທາງໂຄງການ ເຫັນໄດ້ເຖິງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງໜອງ ເພາະທາງບ້ານ ມີນ້ຳລິນ
ທີ່ໄຫຼຕະຫຼອດປີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍບົກແຫ້ງຈັກເທື່ອ ຊ່ືງເປັນເງື່ອນໄຂ ທີ່ເອ້ືອຍອຳນວຍ ໃນການສ້າງໜອງ
ເພ່ືອເກັບກັກນ້ຳໄວ້. ໃນເບື້ອງຕົນ້ ທາງໂຄງການ ໄດ້ສະໜອງແນວພັນປາຈຳນວນໜ່ືງ (ປານິນ, ປາໃນ,
ປາກິນຫຍ້າ). ປະຊາຊົນເຫັນວ່າ ໜອງປາ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກກິດຈະກຳການລ້ຽງປາແລ້ວ
ຍັງສາມາດນໍຳໃຊ້ນໍ້ຳຈາກໜອງ ເພື່ອຫົດພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດ (ງົວ,
ຄວາຍ, ໝູ, ເປັດ), ເປັນກິດຈະກຳ ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງບົວລະບັດຮັດສາງ່າຍ ປະຢັດເວລາ
ໃນການໄປຫາປາຢູ່ໜອງ ທີ່
ຢູ່ໃກບ້ານ.
ດັງ່ນັນ້, ປະຊາຊົນ ຈ່ືງມີແນວຄິດຢາກສ້າງໜອງເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍໄດ້ບົດຮຽນຈາກໜອງລວມບ້ານ.
ທີ່ມາຊັກຂະຍະພາບ ສາມາດສະໜອງຊ້ີນປາ ໄດ້ປະມານ 200-300 ກິໂລກຣາມ/ປີ ແລະ
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ຈາກບັນຫາການນຳໃຊ້ໜອງລວມບ້ານ. ເຊ່ີງກິດຈະກຳການຂຸດໜອງ
ກໍ່ມີຂັນ້ຕອນທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນ ປິດທໍ່ນ້ຳລິນ ທີ່ທາງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ໄດ້ມາສ້າງໃຫ້ ເຊ່ີງໄດ້ຕ່ໍມາຈາກເທິງພູ, ແລ້ວກ່ໍໃຊ້ພ້າຖາງຫຍ້າ, ຕັດຕົນ້ໄມ້ ຂຸດເອົາຕໍໄມ້ ແລະ ເສດວັດສະພືດ
ທີ່ຖາງອອກໄປໄວ້ນອກພ້ືນທີ່ ທີ່ຈະຂຸດໜອງ (ເພ່ືອຈູດທຳລາຍຕ່ໍໄປ), ບໍລິເວນພ້ືນທີ່ ທີ່ຈະຂຸດໜອງມີເນ້ືອທີ່
ປະມານ 30 x 20 ແມັດ. ຫັຼງຈາກນັນ້, ກໍ່ໃຊ້ຈົກ ແລະ ຊ້ວນ ຂຸດດິນບໍລິເວນເທິງໜ້າຄ້ອຍ
ໂດຍການຂຸດເລືກປະມານ 0.5-1 ແມັດ, ແລ້ວນຳເອົາດິນທີ່ຂຸດນັນ້ ໄປກອງເປັນແຖວ ເພື່ອເຮັດເປັນຄັນຄູ
ຕາມເນ້ືອຂອງໜອງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ ລົງໄປຕາມຄ້ອຍ (ໃຫ້ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ)
ພ້ອມທັງຕີໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອບ່ໍໃຫ້ນ້ຳຊືມ ແລະ ບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄັນຄູໜອງເກີດການເຊາະເຈື່ອນ,
ເຊ່ີງຄັນຄູໜອງມີຄວາມສູງ 1.2 ແມັດ, ໜ້າກວ້າງ 2 ແມັດ ແລະ ຄວາມຊັນ ຈາກຕີນຄັນຄູໜອງຫາ ໜ້າຄັນຄູ
(ບ່ອນທີ່ສາມາດໃຊ້ຍ່າງ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານປາ ຫຼື ປູກຜັກໄດ້) ປະມານ 45%
ເພື່ອຄວາມທົນທານຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ ຈາກການດຸດຂອງປາບາງຊະນິດ ຫຼື ການໄຫຼຂອງນ້ຳ
ເພາະວ່າຖ້າຄັນຄູໜອງເປັນແນວສາກ ຈະເຮັດໃຫ້ດິນເຈ່ືອນໄດ້ງ່າຍ, ພ້ອມກັນນັນ້ ກໍ່ວາງທໍ່ P100
ຂະໜາດຄວາມຍາວ 4 ແມັດ, ຢູ່ຄັນຄູໜອງເບ້ືອງລຸ່ມ ໃຫ້ໄດ້ລະດັບຄວາມສູງ 1 ແມັດ ຈາກພື້ນໜອງ
ເພ່ືອລະບາຍນ້ຳອອກຈາກໜອງ ແລະ ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລົນ້ໜອງ ເຊາະຄັນຄູໜອງ). ຫັຼງຈາກນັນ້,
ກໍ່ທຳການປັບໜ້າດິນ ບໍລິເວນພ້ືນໜອງໃຫ້ພຽງດີ ໂດຍໃຊ້ຈົກ ແລະ ຊ້ວນ ຂຸດບ່ອນທີ່ ສູງກ່ວາອອກ,
ປະໄວ້ປະມານໜື່ງອາທິດ ປະໃຫ້ດິນແໜ້ນດີ ແລ້ວຈ່ິງປ່ອຍນ້ຳເຂົາ້ໜອງ ໂດຍການເປີດທໍ່ນ້ຳລິນ
ທີ່ໄດ້ປິດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົນ້. 
ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການສ້າງໜອງ ແມ່ນສາມາດເກັບກັກນ້ຳ ທີ່ໄຫຼຖ້ີມ ຈາກນ້ຳລີນ ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ເພ່ືອສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະດູແລ້ງ ເປັນຕົນ້ແມ່ນກິດຈະກຳການລ້ຽງປາ, ສາມາດລ້ຽງປາໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຍາດແຍ່ງກັນ ໃນການໄປຫາປາຢູ່ຫ້ວຍ ທັງເປັນການປະຢັດເວລາໃນການໄປຫາປາ
ເຊ່ິງປະຊາຊົນໄດ້ມີການປ່ອຍປາທຸກປີ, ມີນ້ຳສຳລັບກິດຈະກຳລ້ຽງສັດ (ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ເປັດ),
ໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຫົດພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ເນື່ອງຈາກ

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ຕັງໂກ, ເມືອງ ສະໝ້ວຍ, ແຂວງ
ສາລາວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.91427, 16.31398

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2007; 10-50 ປີ
ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້  1/7
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ການຊະລ້າງໜ້າດິນຕາມຄ້ອຍຊັນ ໂດຍການໄຫຼຂອງນ້ຳລິນ ແລະ ນ້ຳຝົນ,
ສາມາດສ້າງລາຍຮັຍຈາກການຂາຍປາ ແລະ ມີປາໄວ້ເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ.

ໜອງສ່ວນຕົວທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສ້າງຂ້ືນ ເປັນລັກສະນະພັກຊັນ້ໄດ ຢູ່ເຂດຄ້່ອຍຊັນ້
(ທ ຈັນຄຳ ສິນທະວົງ)

ພາບໜອງລວມ ແລະ ໜອງບຸກຄົນ, ຢູ່ຕິດກັບທ່ີຢູ່ອາໄສ (ທ ຈັນຄຳ ສິນທະວົງ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓
ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຍາດແຍ່ງກັນຫາປາໃນໜອງລວມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນ  ທ່ີບໍ່ອຸດົມສົມບູນ - ລະບຸ ຊະນິດ:
ດິນມີນ້ຳລິນໄຫຼລົງຕະຫຼອດປີ ເຮັດໃຫ້ເປັນດິນດາກ
ນ້ຳບໍ່ສາມາດຊືມລົງໄປໃນຊັນ້ດິນໄດ້

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  ກ່່ອນເຮັດໜອງ
ທີ່ດິນແຕ່ກ່ອນເປັນດິນສ່ວນປູກພືດ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: ແບ້ 2 ໂຕ, ໝູ 1ໂຕ, ໄກ່ 10ໂຕ

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ / ຫ້ວຍ

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ ຕັດຂວາງ ກັບຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ການເກັບກັກນ້ໍາ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S1: ພັກຄັນໃດ, S5: ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ,
ຝາຍເກັບນ້ໍາ, ອ່າງ, ໜອງ , S7: ອຸປະກອນເກັບຮັກສາ, ສະໜອງນ້ຳ,
ຊົນລະປະທານ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້  2/7
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-ໂດຍທົວ່ໄປການກໍ່ສ້າງຫນອງໃນຫມູ່ບ້ານ ແມ່ນ
ໂຄງສ້າງດຽວກັນຍ້ອນວ່າ
ພວກເຂົາເຈົາ້ເອົາຕາມແບບຫນອງຂອງຊຸມຊົນ,
ແຕ່ໜອງສ່ວນຕົວໄດ້ຖືກຂຸດຄົນ້ນ້ອຍກວ່າ.
- ພ້ືນທີ່ຂອງຫນອງຊຸມຊົນແມ່ນ 50 x 30 ແມັດ
- ພ້ືນທີ່ຂອງຫນອງບຸກຄົນແມ່ນ 30 x 15 ແມັດ
- ຄວາມສູງຂອງ ຄັນຄູຫນອງແມ່ນ 120 ແມັດ, width
2ແມັດ ຄວາມເລິກຂອງນໍ້າແມ່ນ 1 ແມັດ
ຄວາມຕ້ອຍມຸມກ່ອນສ້າງໜອງ 10-16% ແລະ
ຫັຼງຈາກສ້າງແລ້ວ 3-5% 
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ປະກອບມີ:
ການນໍາໃຊ້ຈົກ ແລະ ຊ້ວນສໍາລັບຂຸດດິນ
ເພ່ືອສ້າງຄັນຄູໜອງ ຫືຼ ປັບພ້ືນລຸ່ມຫນອງ.
ທໍ່ນໍ້າປະມານ 80 ແມັດ ຈາກແຫລ່ງນໍ້າໄປຫາຫນອງ
ແລະ ໃຊ້ທໍ່ນໍ້າຂະໜາດ p100 ເພ່ືອປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມ.
ຄວາມຈຸຂອງຫນອງປະມານ 450 ມ3. 
ພ້ືນທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງຫນອງສາມາດຜະລິດປາ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າອື່ນຽ
ເພ່ືອການບໍລິໂພກຕົນເອງ.
ຊະນິດປາທ່ີນໍາໃຊ້ ແມ່ນ ປານິນ, ປາກິນຫຍ້າ, ປາໄນ,
ປາປາກ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
(ຫົວໜ່ວຍ:ໜອງສ່ວນຕົວ volume, length: 30 x 15 30 x 15 ແມັດ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8400.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8400.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 35000Average wage cost of hired labour per day: 35000ກີບ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ອຸປະກອນທ່ີນຳເຂົາ້  ເຊັນ່  ຈົກ, , ຊ້ວນ, , ລາຄາແພງຂືນ້

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ຖາງຫຍ້າທຳຄວາມສະອາດພືນ້ທ່ີ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 1-3  1-3 ກ່ອນຝົນ))
22. . ຮືຈູ້ດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 1-3  1-3 ກ່ອນຝົນ))
33. . ຂຸດດິນ  ແລະ  ປ້ານຄັນຄູໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 1-3  1-3 ກ່ອນຝົນ))
44. . ວາງທ່ໍຢາງ P100  P100 ແລະ  ປ່ອຍນ້ຳເຂົາ້ໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ໜອງສ່ວນຕົວ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 180.0180.0 35000.035000.0 6300000.06300000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ຊ້ວຍ ດວງ 5.05.0 30000.030000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ພ້າ ດວງ 2.02.0 30000.030000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ທ່ໍລະບາຍນ້ຳ p100 p100 ແມັດ 80.080.0 15000.015000.0 1200000.01200000.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 7'910'000.07'910'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ປ່ອຍນ້ຳອອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫຼັງການເເກັບກ່ຽວ, , ທ້າຍລະດູຝົນ))
22. . ອະນາໄມພືນ້ໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫັຼງການລະບວຍນ້ຳອອກ))
33. . ືເສີມຄັນຄູໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
44. . ປ່ອຍນ້ຳເຂົາ້ໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ໜອງສ່ວນຕົວ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານລະບາຍນ້ຳອອກ ຄົນ//ມື້ 1.01.0 35000.035000.0 35000.035000.0 100.0100.0
ແຮງງານອະນາໄມພື້ໜໜອງ ຄົນ//ມື້ 2.02.0 35000.035000.0 70000.070000.0 100.0100.0
ແຮງງານເສີມຄັນຄູໜອງ ຄົນ//ມື້ 3.03.0 35000.035000.0 105000.0105000.0 100.0100.0

1.01.0 35000.035000.0 35000.035000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຊ້ວນ ດວງ 2.02.0 30000.030000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 405'000.0405'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້  3/7
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 500.0: 500.0

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ກົມອຸຕຸນິຍົມ  ເມືອງສະໝ້ວຍ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)✓
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)✓
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ✓
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ✓
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))✓
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ✓
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))✓
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້  4/7
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ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 20 ກິໂລກຣາມ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 5 ກິໂລກຣາມ
ເຄີຍປູກຜັກສວນຄົວໃສ່ດິນດັງ່ກ່າວ ແລະ ພາຍຫັຼງສ້າງໜອງ
ແລ້ວໄດ້ຍ້າຍ ໄປປູກຢູ່ເຂດອ່ືນ
ແລະປະຈຸບັນປະຊາຊົນປູກຜັກໃສ່ແຄມໜອງ ໃນເນ້ືອທີ່ຈາໍກັດ

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 200 kg
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 300 kg
ມີປາໃຫ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຂື້ນ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການໄປຫາປາຢູ່ຫ້ວຍ

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 2 ໜານ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 3 ໜານ
ຍ້ອນໄດ້ຍ້າຍພ້ືນທີ່ ການປູກຝັງໄປບ່ອນອ່ືນ

ມີນໍ້າ  ໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ມີນ້ຳໃຫ້ສັດລ້ຽງກິນພຽງພໍຢູ່ໃກ້ໝູ່ບ້ານ (ຄຸ້ມຄອງງ່າຍ)
ກ່ອນຫນ້ານີ້ ສັດຕ້ອງໄປຫາແມ່ນໍ້າ ຫລື
ເພື່ອດື່ມນໍ້າຫຼັງຈາກໄດ້ສ້າງໜອງ ມີນໍ້າສໍາລັບສັດໃນຫນອງ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການຫຸຼດລົງໃນການເຮັດວຽກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ
ຍ້ອນວ່າເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາປາຢູ່ ໃນຕາມຫ້ວຍໄກຈາກບ້ານ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການປັບປຸງການຜະລິດປາ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ປາ
ສໍາລັບການບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວຕະຫຼອດປີ

ສິດທິ  ໃນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ຫຼື  ນໍ້າ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ສໍາລັບຫນອງປາທີ່
ຄົວເຮືອນມີຫນອງປາຂອງຕົນເອງ

ສະຖາບັນ  ການຈັດຕັງ້ຊຸມຊົນ ຈຸດອ່ອນ ✓ ຈຸດແຂງ

ນາຍບ້ານບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງໜອງຂອງຊຸມຊົນ
(ອັນນ້ີເຮັດໃຫ້ປາໝົດໄປ).ຫັຼງຈາກໄດ້ສ້າງໜອງແຕ່ລະບ້ານ,ນາຍ
ບ້ານໄດ້ຊ້ີນໍາການເຮັດວຽກ ບໍາລຸງຮັກສາຢູ່ໃນຫນອງຂອງຊຸມຊົນ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ຫາປາໃນລະຫວ່າງງານບຸນໃນຫມູ່ບ້ານ.ໜອງສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແມ່ນ ຖືກຮັກສາໂດຍເຈົາ້ຂອງເອງ

ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ປັບປຸງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງ
ກັບເພື່ອນບ້ານກ່ຽວກັບການຫາປາ
ເມື່ອພວກເຂົາດໍາເນີນການໜອງປາຂອງພວກເຂົາເອງ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການຂຸດຄົນ້ /  / ເກັບກັກນໍ້າ
((ການໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າຄ້າງ, , ຫິມະ
ແລະ  ອືນ່ໆ))

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການປັບປຸງການໄຫຼຂອງນໍ້າດີຂື້ນ ໂດຍການກ່ໍສ້າງຂອງໜອງປາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການເພ່ີ
ມທະວີ ການລ້ຽງສັດນໍ້າກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ຊະນິດພັນເຊັນ່ :
ປູ, ຫອຍ ແລະຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ ດິນສາມາດມີປາຊະນິດ(ປານິນ, ປາໄນ)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການຫຼຸດລົງຂອງພືດໃນໜ້າດິນ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການທັບຖົມ  ຂອງດິນຕະກອນ
ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການຫຼຸດລົງຂອງການໄຫຼເຊາະເທິງໜ້າດິນ ຍ້ອນຝົນຕົກຫນັກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການສ້າງໜອງຢູ່ເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ້  5/7
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ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລົມທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ຄືນ້ໜາວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ນໍ້າຖ້ວມຮູນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ດິນເຈືອ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພະຍາດລະບາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%✓
90-100%90-100%

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ  ແລະ /  / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
5 5 ຄົວເຮືອນໃນບ້ານ  ຕັງໂກ  ມີຫນອງປາສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ  ແລະ  ບາງຄົນແມ່ນໄດ້ລິເລ່ີ  ມເພືອ່ເພ່ີ  ມຈໍານວນຫນອງປາ  ບ່ອນທ່ີ  ເປັນໄປໄດ້

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງ✓

ໃນຕອນເລ່ີມຕົນ້ໃນປີ 2004 2004

ພຽງແຕ່ໜອງໃນຊຸມຊົນໄດ້ຖືກສ້າງຂືນ້.ຊາວບ້ານຫຼັງຈາກນັນ້ກ່ໍເລ່ີມ
ກໍ່ສ້າງໜອງແຕ່ລະຄົນ  ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງ
ທາງສັງຄົມທ່ີເກີດຈາກ
ການບໍາລຸງຮັກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໜອງໃນຊຸມຊົນ

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຍ້ອນວ່າຫນອງສ່ວນບຸກຄົນ  ແມ່ນ  ຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນ,,
ມັນກ່ໍງ່າຍສໍາລັບຜູ້ທ່ີໃຊ້ດິນໃນການຫາປາ
ແລະຮັກສາທຸກຄັງ້ທ່ີເຂົາເຈົາ້  ຕ້ອງການ.
ມີນ້ຳໃນໜອງຕະຫຼອດປີ
ມີປາໄວ້ກິນເປັນອາຫານພາຍໃນຄອບຄົວຫຼາຍຂ້ືນ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຊາວບ້ານຈະສາມາດຜະລິດປາລຸ້ນຕ່ໍໄປໄດ້

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຝົນຕົກຫຼາຍເຮັດໃຫ້ດິນຄັນຄູໜອງເຊາະເຈ່ືອນ
ຢູ່ບໍລິເວນທໍ່ລະບາຍນ້ໍາອອກນ້ຳລົນ້ໜອງ  ໃນລະດູຝົນ
ນ້ຳລົນ້ໜອງ  ໃນລະດູຝົນ  ເຮັດທໍ່ລະບາຍນ້ຳໃຫ້ໃຫ່ຍຂ້ືນ
ດິນຄັນຄູໜອງບ່ໍແໜ້ນ  ເນ່ືອງຈາກວ່າໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ
ໃນການຕໍາດິນ
((ແຮງງານຂ້ືນຢຽບ, , ໃຊ້ຈົກຕໍາ) ) ເຮັດຄັນຄູ ຄອນກຣີດ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ປະຊາຊົນ  ຍັງຂາດປະສົບການ  ແລະ  ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ
ໃນການຂຸດໜອງປາ
ເພາະຍັງເຮັດຄັນຄູໜອງແຄບສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ດິນຄັນຄູເຈ່ືອນ  ແລະ
ຍັງບ່ໍຮູ້  ວິທີການທົດສອບດິນ
ກ່ອນຈະຂຸດດິນ  ຕ້ອງເຮັດຄັນຄູໜອງກວ້າງອອກ ປະມານ 3 ແມັດ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

→

→

→

→

→
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ໃນວິທີການຄັດເລືອກພ້ືນທີ່ການສັງເກດເບີ່ງດິນກ່ອນຂຸດໜອງ
ປະຊາຊົນ  ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ  ເຕັກນິກ  ວິທີ  ການຜະລິດ  ແລະ  ຂະຫຍາຍ
ແນວພັນປາເພາະຍັງໄດ້ຊື ່ ແລະ  ເປັນການເພ່ີມລາຍຈ່າຍ
ໃນການຊື້ລູກປາມາປ່ອຍ  ຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ມີໜອງປາ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດແນວພັນປາໄດ້ເອງ

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 9, 2017: July 9, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Nov. 21, 2018: Nov. 21, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ແນບ  ອຳດາງ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ກູ້ສ້ອຍ  ອຳໂດ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2920/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2920/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້ (ທ່ານ ຈິມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ)

ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  ເພືອ່ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ
ແລະ  ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ
- ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້, ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ບ້ານດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ
ແລະປະຕິບັດຄັງ້ທຳອິດໃນປີ 2010 ແມ່ນໄດ້ບຸກເບີກເນ້ືອທີ່ນາໃນເນ້ືອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ,
ສະນັນ້ໃນການເຮັດນາກໍ່ມີບັນຫາເລ່ືອງການຂາດນ້ຳ ແລະ ກໍ່ສາມາດເຮັດນາໄດ້ພຽງລະດູດຽວກ່ໍຄືລະດູຝົນ,
ແຕ່ພໍຮອດປີ 2012 ທາງຄອບຄົວຂອງ ທ້າວນອ້ຍ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄິດອັນໃໜ່ຂ້ືນມາ,
ໂດຍຍາກນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂ້ືນ,
ໂດຍໄດ້ມີການໄປຈ້າງລົດມາດຸດໜອງເພ່ືອຈະລ້ຽງປາໃນເນ້ືອທີ ກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 50 ແມັດ, ເລີກ 1,50
ແມັດ, ນອກນັນ້ລາວຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງທີ່ລຽງປາໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົາ້ໄດ້ທັງສອງລະດູການຄື:
ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ຈາກນັນ້ໄດ້ມີການລະບາຍນ໊ຳດວ້ຍການຂຸດຮອ່ງນ້ຳຄວາມກວ້າງປະມານ 40cm,
ເພ່ືອບະບາຍນ້ຳໄປຟື້ນທຳການຜະລິດປູກເຂົາ້.-
ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນ້ີຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມຜົນຜະລິດເຊັນ່: ປາ, ເຂົາ້, ແລະ
ເພ່ືອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄອບຄົວຕົນເອງ,
ນອກນັນ້ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຟ້ືນທີ່ທຳການຜະລິດປູກເຂົາ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຕະຫຼອດປີ ແລະ
ຍັງຫຸຼດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານອີກດ້ວຍ,
ຍັງສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼເຊາະຂອງນ້ຳປ່າ ເພາະວ່າ
ການຂຸດໜອງປ່າ ຊ່ວຍໃນການເກັບກັກນ້ຳທີ່ໄຫຼມາຈາກປ່າ
ບໍ່ໃຫ້ເຂົາ້ສູ່ເຂດພ້ືນທີ່ການຜະລິດ(ນາເຂົາ້)ໂດຍກົງ
ສະນັນ້ຟ້ືນທີ່ດິນຕອນນັນ້ສາມາດທຳການຜະລິດປູກເຂົາ້ໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ,
ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປ່ອຍນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້ຍັງມີຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນຄື: ໜອງປາດັງ່ກ່າວ
ແມ່ນຕ່ຳກວ່າພ້ືນທີ່ການຜະລິດ ຈ່ືງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳຢ່າງທົວ່ເຖ່ີງ
ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັງ່ກ່າວເຫັນວ່າຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈຫຼາຍ ໃນເບື້ອງຕົນ້
ເພາະສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳເຮັດນາໄດ້ທັງ 2 ລະດູການເຊັນ່: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ,
ສາມາດເພ່ີມຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂ້ືນກວ່າເກົາ່(ຜະລິດເຂົາ້) ,ຍັງສາມາດລ້ຽງປາ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ທຳການຜະລິດມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນ ບໍ່ແຂງ
ແລະ ແຫ້ງແລ້ງເໝືອນແຕ່ກ່ອນ.ຈຸດດີ: (1) ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຈາກໜອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກໜອງປາ
ເພ່ືອໃຫ້ການປູກເຂົາ້ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ ກິດຈະກໍາ ການກະສິກໍາບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ນໍ້າ
ຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ. 2. ສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາຈຸດອ່ອນ: (1) ລະດັບໜອງປາ ແມ່ນ
ຕໍ່າກວ່າທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສະນັນ້ການປູກເຂົາ້ສາມາດດໍາເນີນໃນພ້ືນທີ່ຈໍາກັດໂດຍຜ່ານການໄຫຼຂອງນ້ຳ;
(2) ປັມ໊ນໍ້າມັນກາຊວນ ແມ່ນ ຈໍາເປັນເພ່ືອສະຫນອງນໍ້າໃນການປູກເຂົາ້

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ສາລະວັນ,

ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.69135, 16.15122

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2012; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  1/7
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ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້
ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ (ທ່ານ ຈິມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ)

ພາບນີ້ ໄດ້ສະແດງເຖີງປະຕູນ້ຳ ທ່ີປ່ອຍນ້ຳຈາກໜອງປາລົງສູ່ນາເຂົາ້ (ທ່ານ ຈິມມ້ີ
ຫຼວງພິທັກ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ປູກເຂົາ້ນາປີ ແລະ ນາແຊງ
ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ໜອງ, ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ
ຜະລິດຕະພັນຫັຼກ / ບໍລິການ: ຜະລິດປາ ແລະ
ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກເພ່ືອຜະລິດເຂົ້

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 2
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: ປ່ອຍແນວພັນປາ ຈຳນວນ 1000ໂຕ

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ✓
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ / ຫ້ວຍ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການເກັບກັກນ້ໍາ
ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານ (ການສະໜອງນ້ໍາ, ລະບາຍ)
ການລ້ຽງເຜີ້ງ, ສັດນ້ໍາ, ສັດປີກ, ກະຕ່າຍ, ມ້ອນໃໝ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S5: ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ຝາຍເກັບນ້ໍາ, ອ່າງ,
ໜອງ , S7: ອຸປະກອນເກັບຮັກສາ, ສະໜອງນ້ຳ, ຊົນລະປະທານ

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  2/7
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ຜູ້ຂຽນ: ພອນສີລິ ພັນວົງສາ

ໜອງປາແມ່ນມີຄວາມຍາວ 50 ແມັດ, ກວ້າງ 20 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມເລີກ
1,5 ແມັດປະຕູນ້ຳມີຂະໜາດ 40 x 40 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດດ້ວຍ
ໄມ້ແປ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກໜອງ ຫາ ນາ ແມ່ນ ໜອງຖືກສ້າງຂື້ນ
ຢູ່ຕິດກັນກັບນາ ມີພຽງຄັນຄູ ມີຄວາມກວ້າງ 40 ຊັງຕີແມັດ
ຂັນ້ໄວ້.ໃຊ້ຈັກດູດນ້ຳ ຂະໜາດ 5 ແຮງ ເພ່ືອໂປມນ້ຳເຂົາ້ນາ
ທີ່ມີເນ້ືອທີ່ທັງໝົດ 0,5 ເຮັກຕາ ແລະ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ 3-5%
(ເປັນລັກສະນະ ນາຂັນ້ໄດ)ແນວພັນປາທີ່ໃຊ້ ລ້ຽງມີ ປານິນ, ປາໃນ,
ປາກິນຫຍ້າ ເນ້ືທີ່ຂອງໜອງ ສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ ປະມານ 2,000 ແມັດກ້ອນ,
ຈາກນ້ຳທີ່ ໄຫຼມາຕາມຮ່ອງທີ່ ປະຊາຊົນສ້າງຂື້ນ, ໂດຍຂຸດເປັນທາງນ້ຳ
ຈາກຮ່ອງລົງສູ່ໜອງອີກຕໍ່ໜ່ືງປ້ຳນ້ຳ 5 ແຮງມ້າ, ແລະ ທ່ໍນ້ຳຍາວ 10 ແມັດ

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
(ຫົວໜ່ວຍ:ໜອງປາ volume, length: ຍາວ 50  50 ແມັດ, , ກວ້າງ 20, 20,

ເລິກ 1,5  1,5 ແມັດ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50000 Average wage cost of hired labour per day: 50000 ກີບ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈາຍແມ່ນ  ການຈ້າງລົດຈົກ  ແລະ
ຄ່າແຮງງານ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການຂຸດຫນອງ ( (ການນໍາໃຊ້ເຄືອ່ງຂຸດ) () (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 4) 4)
22. . ປ້ານຄັນນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 4) 4)
33. . ຂຸດຮ່ອງນ້ໍາຈາກຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 4) 4)
44. . ສ້າງປະຕູໄມ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 4) 4)
55. . ເອົານ້ໍາເຂົາ້ຫນອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 5) 5)
66. . ຕິດຕັງ້ປັມ໊ແລະທ່ໍສໍາລັບການໂປ້ມນ້ຳເຂົາ້ນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 5) 5)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ໜອງປາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານຈ້າງ ຄົນ 6.06.0 50000.050000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງຄົນ 5.05.0 50000.050000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ແຮງງານສໍາລັບການຕືມ່ນ້ໍາເຂົາ້ໄປໃນຫນອງ,,
ການຕິດຕັງ້ປັມ໊ແລະທ່ໍສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົາ້ທ່ີສູງ ຄົນ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0

ອຸປະກອນ
ກ່ຽວ ອັນ 2.02.0 25000.025000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ລົດຈົກ ມື້ 2.02.0 500000.0500000.0 1000000.01000000.0
ຈົກ ດວງ 3.03.0 40000.040000.0 120000.0120000.0
ຈັກດູດນ້ຳ ໜ່ວຍ 1.01.0 1200000.01200000.0 1200000.01200000.0
ທ່ໍນ້ຳ ແມັດ 10.010.0 8000.08000.0 80000.080000.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ໄມ້ແປ້ນ ແຜ່ນ 2.02.0 15000.015000.0 30000.030000.0
ອືນ່ໆ
ແນວພັນປາ ໂຕ 1000.01000.0 200.0200.0 200000.0200000.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 3'330'000.03'330'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ແປງຄັນນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1 : 1 ຄັງ້/ / ປີ))
22. . ປ່ຽນປະຕູນ້ຳ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ປິລະຄັງ້))
33. . ລະບາຍນ້ຳເຂົາ້ນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນປູກເຂົາ້))
44. . ໂປມນ້ຳເຂົາ້ນາ  ທ່ີຢູ່ສຸງກວ່າໜອງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນປູກເຂົາ້))
55. . ການໃຫ້ອາຫານປາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ວັນລະຄັງ້))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ໜອງປາ))

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  3/7
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ ູຄົນ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງຄົນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ແຮງງານສໍາລັບການຕືມ່ນ້ໍາເຂົາ້ໄປໃນຫນອງ,,
ການຕິດຕັງ້ປັມ໊ແລະທ່ໍສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົາ້ທ່ີສູງ ຄົນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0

ແຮງງານໃຫ້ອາຫານປາ ຄົນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 2.02.0 40000.040000.0 80000.080000.0 100.0100.0
ຊວ້ນ ດວງ 2.02.0 25000.025000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ໄມ້ແປ້ນ 2.02.0 15000.015000.0 30000.030000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 510'000.0510'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 700.0: 700.0

ເດືອນ 1 - 3  1 - 3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ  ຮອດ  ເດືອນ 4  4 ຝົນເລ່ີມຕົກຫຼາຍ,,

ຝົນຕົກຫຼາຍສຸດແມ່ນແຕ່  ເດືອນ 7-9.  7-9. ແຕ່ເດືອນ10-12 10-12 ຝົນເລ່ີມຫຸຼດລົງ
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ອຸຕຸນິຍົມ  ສູນບ້ານ  ດູບ
ອຸນຫະພູມໃນເດືອນ 5  5 ແມ່ນ  ອຸ່ນທ່ີສຸດ  ໃນຮອບປີ  ສະເລ່ຍ  ປະມານ 27 27

ອົງສາ  ແລະ  ເຢັນທ່ີສຸດ  ແມ່ນ  ເດືອນ1 1 ສະເລ່ຍ  ປະມານ 20  20 ອົງສາ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ ເພດ ອາຍຸ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  4/7
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ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ເຮັດນາໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ(ນາປິ) ໄດ້ 0.6ໂຕນ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ເຮັດນາໄດ້2ລະດູ , ໄດ້ ຫຼາຍກ່ວາ 1ໂຕນ
ການຜະລິດເພ່ີມຂ້ືນຍ້ອນວ່າ
ປັດໃຈທາງນ້ຳມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການລະບາຍນ້ຳໃສ່ນາ
ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ

ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການໃສ່ນໍ້າຈາກຫນອງໃຫ້ຮັບປະກັນໃຫ້ການປູກເຂົາ້ເຂົາ້ໃນລະດູ
ແລ້ງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  ປັດໄຈນໍາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການໃຊ້ຈັກປ້ຳນ້ໍາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຂົາ້ໄປໃນຂົງເຂດນາເຂົາ້ທີ່
ຢູ່ສູງກ່ວາໜອງ

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຜົນຜະລິດເນື່ອງຈາກສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູ ແລະ
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍປາ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການປູກເຂົາ້ນາຫນ່ືງລະດູ ແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ 6 ຫາ 8 ເດືອນເທົາ່ນັນ້
ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ, ຫັຼງຈາກເຕັກນິກນ້ີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້,
ຊາວກະສິກອນສາມາດຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ ຜະລິດ ແລະ
ຜະລິດເຂົາ້ໃນລະດູແລ້ງ,
ຜະລິດເຂົາ້ທີ່ພຽງພໍເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຕະຫລອດປີ

ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ນໍ້າໃນຫນອງ ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການປູກເຂົາ້ເຊ່ິງ
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານໃນບ້ານ.
ຫນອງໄດ້ຖືກເຕີມເຕັມ ດ້ວຍຮ່ອງທ່ີ ຊາວກະສິກອນສ້າງຂື້ນ.
ເພ່ືອນບ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກຮ່ອງນັນ້ໄດ້

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ປະລິມານນໍ້າ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການປູກເຂົາ້ແມ່ນອີງໃສ່ຝົນໃນເວລາແຫ້ງແລ້ງ, ຊາວກະສິກອນ
ໃຊ້ນໍ້າຈາກໜອງ ທີ່ເຕີມເຕັມຈາກນ້ໍາຫ້ວຍຜ່ານຮ່ອງ
(ການເກັບກັກນໍ້າໃນຫນອງ)

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນລະດູແລ້ງດິນ ແຫ້ງແລ້ວກາຍເປັນກ້ອນ
ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາສາມາດ
ຕື່ມນໍ້າຈາກຫນອງເພື່ອປັບປຸງດິນແຫ້ງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງກາ
ນ.

ດິນເປັນຜົງ /  / ການຈັບໂຕຂອງດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  5/7
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ທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ
ທ່ີມີການຈັບໂຕກັນເປັນກ້ອນ

ເນື່ອງຈາກນໍ້າໃນຫນອງ ເມື່ອດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ກາຍເປັນກ້ອນ,
ຊາວກະສິກອນຈະປ່ອຍນໍ້າເຂົາ້ໄປໃນນາເພື່ອປັບປຸງ ແລະ
ກະກຽມພ້ືນທີ່ການປູກຝັງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ມີການເພ່ີມຂ້ືນ ຍ້ອນຈຳພວກສັດໄດ້ມີທີ່
ຢູ່ອາໄສຈາກນ້ຳໃນໜອງປາເຊັນ: ກຸ້ງ,ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ປາ
ເປັນຕົນ້

ຜົນກະທົບ  ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຜົນກະທົບຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ ຫຼຸດລົງເນ່ືອງຈາກ
ເມ່ືອໄພແຫ້ງແລ້ງເກີດຂ້ືນ ພວກເຂົາສາມາດ
ນໍາໃຊ້ນໍ້າທີ່ກັກໄວ້ໃນຫນອງ ເພ່ືອຮັບມືກັບ ຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການທັບຖົມ  ຂອງດິນຕະກອນ
ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ✓
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
- - ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາ
ໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົາ້ໄດ້ທັງສອງລະດູຄື  ລະດູແລ້ງ  ແລະ
ລະດູຝົນ
--ສາມາດລ້ຽງ  ແລະ  ຂະຫຍາຍພັນປາໄດ້

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ທຳການຜະລິດກະສິກຳ  ໃນລະດູແລ້ງໄດ້
ໂດຍບໍ່ໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ໜອງປາຕ່ຳກວ່າພືນ້ທ່ີທຳການຜະລິດ, , ການປູກເຂົາ້
ບໍ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄປທົວ່ພືນ້ທ່ີໄດ້

ນຳໃຊ້ເຄ່ືອງຈັກໂປມນ້ຳຂ້ືນເພ່ືອທຳການຜະລິດ
ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)
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ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 11, 2017: July 11, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Nov. 21, 2018: Nov. 21, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ທ້າວ  ອຳນ້ອຍ  ມວດ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2923/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2923/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົາ້  7/7
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ໜານປູກຜັກ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ເປັນພັກຄັນໃດ (ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ)

ການປູກຜັກສວນຄົວ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນີກ  ການເຮັດຫນານຜັກ  ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ  ເປັນເຕັກນິກນຶງ່  ທີ່ຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ມາເປັນເວລາ  ດົນນານ.  ອີງຕາມປັດໃຈ  ທາງດ້ານລັກສະນະ  ພູມສັນຖານ
ຂອງທ້ອງຖີ່ນ  ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ  ຊືງ່ເປັນຂ້ໍຈໍາກັດ  ໃຫ້ການຜະລິດ  ກະສິກໍາ  ເປັນຕົນ້
ແມ່ນກິດຈະກໍາ  ປູກຜັກສວນຄົວ  ຂອງປະຊາຊົນ  ທ້ອງຖ່ີນ.
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ປະຊາຊົນ ທອ້ງຖີ່ນ ປູກຜັກ ໃສ່ໄຮ່ເຂົາ້ ແລະ ປູກໃສ່ສວນຄົວ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາກໍ່ປູກ
ລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ ໃນລະດູແລ້ງ. ສຳລັບ ຊາວກະສິກອນ ທີອາໃສ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ຈະປູກຜັກ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ
ເປັນສວນໄຫຍ່ ແລະ ປູກໃນລະດູແລ້ງ ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ມີເງ່ືອນໄຂ ຢູ່ໃກ້ແຄມຫ້ວຍ. ການປູກຜັກ
ໃນພ້ືນທ່ີດິນຄອ້ຍຊັນ ຈະມີຂ້ໍຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຊັນຂອງດິນ (ດິນບໍ່ຮາບພຽງ) ແລະ ການສະຫນອງນໍາ້.
ການປູກຜັກ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນເມືອງດາກຈຶງ ໃສ່ພ້ືນທ່ີ ດິນຄອ້ຍຊັນ ເປັນພັກຄັນໃດ
ແມ່ນເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາ ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປຸກຜັກ ຢູ່ດິນຄອ້ຍຊັນ (ສະເລ່ຍ
ຄວາມຄອ້ຍຊັນ 11-15%) ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ແລະ ເປັນຂ້ໍຈຳກັດ. ດັງ່ທ່ີກ່າວມານັນ້ ຊາວກະສິກອນ
ຈຶ່ງໄດ້ປະດິດສ້າງ (ໃຊພູມປັນຍາ ຂອງຊາວບາ້ນ) ປູກຜັກ ໃນພ້ືນທ່ີ ດິນຄອ້ຍຊັນ ເພ່ືອບໍລິໂພກ ແລະ
ຂາຍຕະຫຼອດປີ. ຜັກ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ປູກສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຜັກ ຫອມປ້ອມ, ຜັກບົງ້, ຜັກກາດຂາວ,
ຜັກກາດດອກ ແລະ ຜັກ ກາດຕີນໝີ. ໃນປີ 2000, ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຂະຫຍາຍພ້ືນທີ ການປູກຜັກ ໃນພ້ືນທ່ີ
ດິນຄ້ອຍຊັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຕັກນິກການຂຸດ ເປັນພັກດິນ. ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີ ການກຽມພ້ືນທ່ີ
ແມ່ນເລີ່ມຈາກການຄັດເລືອກ ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີຢູ່ລຽບຕາມຫ້ວຍ (ຫ່າງຈາກຫ້ວຍ ຫາ ຫນານຜັກ ປະມານ 5-10
ແມັດ). ກ່ອນອ່ືນຫມົດ ກ່ໍຈະເສຍຫຍາ້ ອອກໃຫ້ກຽ້ງ ລະອຽດດີ ຫຼັງຈາກນັນ້ ເປັນການຂຸດດິນ
ຈາກດິນສ່ວນທາງເທິງ ຂອງຫນ້າດິນ ທ່ີສູງກວ່າ ມາຖົມດິນ ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມ ທ່ີຕໍ່າກ່ວາ ເພ່ືອປັບໃຫ້ຫນ້າດີນ
ໃຫ້ພຽງ ສະຫມ່ໍາສະເຫມີກັນ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນ (ປະມານ 3 ຫຼື 4 ອາທິດ) ໃນການຂຸດຫນານປູກຜັກ,
ໃຊ້ແຮງງານ ປະມານ 2-3 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນແຮງງານ ພາຍໃນຄອບຄົວ. ເຕັກນິກ ວິທີການຂຸດ ປັບພື້ືນທ່ີ
ຢູ່ເຂດຄອ້ຍຊັນ ມີຂ້ໍຈຳກັດຄື: ຫນ້າດິນສ່ວນເທິງ ກ່ໍຄືຊັນ້ດິນທໍາອິດ ຈະຖືກຕັດອອກໄປ ເຫຼືອແຕ່ດິນຊັນ້ລຸ່ມ
ທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ທາດອາຫານ ໃນດິນ ຈະຕ່ຳ ຊ່ືງສົງ່ຜົນ ເຮັດໃຫ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງພືດຜັກ
ໃນໄລຍະປູກຜັກ ທຳອີດ ບໍ່ງາມເທົາ່ທີ່ຄວນ. ສ່ວນໜ້າດິນ ທ່ີຖືກຕັດອອກໄປ ຈະຖືກນໍາເອົາໄປຖົມ
ໃນສ່ວນຂອງດິນຊັນ້ລຸ່ມ ເພ່ືອປັບເປັນຄັນນາ ຫຼື ເປັນພັກ ເປັນຊັນ້ ທ່ີຄາ້ຍຄື ກັບຄັນໃດ. ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຜັກທ່ີປູກ
ໃນພ້ືນທ່ີ ສ່ວນລຸ່ມ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ ກວ່າຫນານປູກຜັກຊັນ້ເທິງ ຍອ້ນວ່າຫນ້າດິນຊັນ້ເທິງ
ມີທາດອານຫານ ແລະ ອີນຊີວັດຖຸຫຼາຍກວ່າ ການແກ້ບັນຫາຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນເບ້ືອງຕົນ້ ແມ່ນສາມາດ
ຂຸດເອົາດິນຊັນ້ເທິງ ຂອງຫນານປູກຜັກ ທ່ີຢູ່ເທິງ ຂື້ນໄປໃສ່ແປງຜັກ ທ່ີຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ປັບລະດັບ
ໃຫ້ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ໂດຍສະເລ່ຍ ເນື້ອທ່ີ ໃນການເຮັດຫນານຜັກ ປະມານ 0,01 ເຮັກຕາ (ປະມານ 7-8
ຫນານ/ຄອບຄົວ), ແຕ່ລະຫນານ ມີຄວາມກວ້າງ ປະມານ 60-80 ຊັງຕີ ແມັດ, ຍາວ 2-3 ແມັດ, ຄວາມເລິກ
ລະຫວ່າງ ພັກຊັນ້ລຸ່ມ ຫາຊັນ້ເທິງ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັ້ງຈາກ ການປັບລະດັບ ຫນ້າດິນແລ້ວ
ຊາວກະສິກອນ ກ່ໍຈະຂຸດດິນ ເປັນຫນານ ຕາກແດດ ປະມານ 5-7 ມ້ື ແລ້ວກ່ໍແປງຫນານປູກຜັກ ເອົາໄມ້ກົມ ຫຼື
ໄມ້ ສີແປດ ທຸບດິນໃຫ້ຫມຸ່ນ ແລະ ເອົາຄາດ ມາຄາດດີນ ເພ່ືອປັບໜ້າດິນ ໃຫ້ພຽງ ສະຫມໍ່າສະເຫມີກັນ
ແລ້ວກໍ່ໃຊໄມ້ແປ້ນ ມາຂັນ້ເປັນພັກ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບ່ໍໃຫ້ດິນເຈື່ອນ (ສູງປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ).
ກ່ອນການປູກຜັກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີ ການລອ້ມຮົວ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນສັດບຸກລຸກເຂົາ້ ໄປສວນຜັກ. ຜົນປະໂຫຍດ
ທ່ີຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຈາກເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ແມ່ນສາມາດ ປຸກຜັກແຄມນໍາ້ໄດ້ ແລະ ມີຜັກໄວ້ກິນ
ພາຍໃນຄອບຄົວ. ພອ້ມທັງ ເປັນການນໍາໃຊ້ ທ່ີດິນຄອ້ຍຊັນ ໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດ ທັງເປັນການປ້ອງກັນ
ດິນແຄມນໍາ້ ເຊາະເຈຶ່ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ກໍ່ມີອຸປະສັກ ເປັນຕົນ້
ແມ່ນການກະກຽມພ້ືນທ່ີ ເພາະເປັນພ້ືນທ່ີ ເນີນສູງ, ຍາກໃນການປັບຫນ້້າດິນ
ເພ່ືອໃຫ້ດິນພຽງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ໂດຍສະເພາະ ການຂຸດດິນ ຈາກເປ້ີນເທິງລົງມາລຸ່ມ, ຂຸດດິນ ເປັນຊັນ້ໆ,
ເປັນພັກຄາ້ຍຄືຄັນໃດ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.21293, 15.63056

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 10-50 ປີ ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)✓
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

✓
ການນໍາໃຊ້ດິນ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຜັກສວນຄົວ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ  1/6
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ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ປູກຜັກກາດ ແລະ ກາລຳປີ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 3
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ
ນ້ຳຈາກຫ້ວຍ✓

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wt: ການສູນເສຍຊັນ້ໜ້າດິນ /
ການເຊາະເຈ່ືອນຜິວໜ້າດິນ, Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ / ຫ້ວຍ

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ
ມາດຕະການ ຕັດຂວາງ ກັບຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືດຜັກສວນຄົວ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A1: ພືດ /
ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S1: ພັກຄັນໃດ

ຜູ້ຂຽນ: U. Gaemperli

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
ສະເລ່ຍ ຄວາມຄອ້ຍຊັນ ປະມານ 10-15%
ໃນການເຮັດ ເຕັກນິກ ປູກຜັກ ເຂດຄ້ອຍຊັນ,
ໄລຍະຫ່າງ ຈາກແຄມຫ້ວຍ ຫາ ພ້ືນທ່ີຫນານປູກຜັກ
ປະມານ 5 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງ ຂອງຫນານຜັກ
ປະມານ 60-80 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມຍາວ ປະມານ 2-
3 ແມັດ ແລະ ຄວາມເລິກ ລະຫວ່າງພັກຊັນ້ເທິງ
ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ. ການລອ້ມຮົວ້ ສວນປູກຜັກ
ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ ທີ່ຕອ້ງໄດ້ເຮັດ
ເນື່ອງຈາກເປັນການປ້ອງກັນ ສັດລຽ້ງ (ງົວ ແລະ ແບ້)
ເຂົາ້ໄປທໍາລາຍຜົນຜະລິດ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:200 200 ແມັດກະເລ້: ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ໜື່ງ
ເຮັກຕາ:1 1 ເຮັກຕາ= 0,02 = 0,02 ເຮັກຕາ )

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 30000Average wage cost of hired labour per day: 30000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ  ໃນການປັບຫນ້າດິນ  ແມ່ນສົງ່ຜົນ  ຕໍ່ຕົນ້ທືນ
ໃນການເຮັດເຕັກນິກນ້ີ  ເພາະຕອ້ງໄດ້ໃຊ້  ເວລາປະມານ 3-4  3-4 ອາທິດ
ຈ່ຶງສໍາເລັດ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການກະກຽມດິນ ( (ຂຸດ  ແລະ  ປັບໜ້າດິນ) () (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
22. . ການລ້ອມຮົວ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນປູກຜັກ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 200  (per 200 ແມັດກະເລ້))

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຜັກສວນຄົວ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ  2/6
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງານ  ກະກຽມດິນ  ແລະ  ປັບໜ້າດິນ ວັນງານ 21.021.0 30000.030000.0 630000.0630000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ລ້ອມຮົວ້ ວັນງານ 4.04.0 30000.030000.0 120000.0120000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 2.02.0 100000.0100000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ຊວານ ດວງ 2.02.0 100000.0100000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ເຫຼັກຕະປູ 2.02.0 10000.010000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ໜາມໝາກຈັບ 2.02.0 60000.060000.0 120000.0120000.0 100.0100.0
ເສົາຫຼັກຮົວ້ 80.080.0 5000.05000.0 400000.0400000.0 100.0100.0
ໄມ້ແປ້ນ 20.020.0 5000.05000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ໄມ້ໃຜ່ 300.0300.0 2000.02000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 2'390'000.02'390'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການປັບຄັນຄູ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ເກັບກ່ຽວ))
22. . ປູກຜັກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ສຳເລັດ  ການກະກຽມດິນ))
33. . ເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເປັນປະຈຳ))
44. . ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເປັນປະຈຳ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 200  (per 200 ແມັດກະເລ້))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ໃນການປັບດິນ  ໜານຜັກ ວັນງານ 4.04.0 30000.030000.0 120000.0120000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 3.03.0 30000.030000.0 90000.090000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ວັນງານ 1.01.0 30000.030000.0 30000.030000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ປູກຜັກ ວັນງານ 3.03.0 30000.030000.0 90000.090000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ແນວພັນຜັກ//ແກ່ນຜັກ ຸຖົງ 4.04.0 5000.05000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ກິໂລ 30.030.0 5000.05000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 500'000.0500'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການ  ອຸຕຸນິຍົມ  ເມືອງດາກຈຶງ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)✓
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ✓
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ✓
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??
ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓
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> 50 > 50 ແມັດ ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ
ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຜົນຜະລິດສູງຂ້ຶນ
ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກບັນຫາ ນ້ຳຖ້ວມ ເນ່ືອງຈາກຢູ່ພ້ືນທີ່ສູງ
ເມ່ືອສົມທຽບ ໃສ່ບ່ອນ ທີ່ເຮັດສວນຜັກ ແຄມນານ້ຳຢູ່ ພ້ືນທີ່ຕ່ຳ.

ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ເພ່ີມຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງຜັກ ໃນສວນຄົວ ເນ່ືອງຈາກ ພ້ືນທີ່ປູກຜັກ ເພ່ີມຂ້ຶນ.

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 0.02 ເຮັກຕາ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 0.04 ເຮັກຕາ

ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ອຸປະສັກ ✓ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶນ້……

ຊາວກະສິກອນ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຄ້ອຍຊັນ ຢູ່ລຽບຕາມຫ້ວຍໃກ້ບ້ານ
ໂດຍການປັບໜ້າດິນ ເຮັດເປັນພັກຄັນໃດ ເພ່ືອປູກຜັກສວນຄົວ
ຊ່ຶງເປັນວິທີ ທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານ ສົມທຽບກັບ ເມ່ືອກ່ອນ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຜັກສວນຄົວ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ  4/6
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ປະຊາຊົນ ແມ່ນເຂົາ້ປ່າ ທີ່ໃກຈາກບ້ານ ເພ່ືອໄປເກັບຜັກປ່າມາກິນ.
ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນເມ່ືອກ່ອນ ຊາວກະສິກອນ ປູກຜັກໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ
ແຕ່ປະຈຸບັນ ມີຜັກຫຼາຍ ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການປູກຜັກ ເປັນອີກທາງເລືອກໜ່ືງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ
ສາມາດ ເພ່ີມແຫ່ຼງລາຍຮັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ສາມາດ ຫຸຼດຜ່ອນ ວຽກແມ່ຍິງ ໃນການໄປຊອກເກັບຜັກຢູ່ປ່າ
ແລະ ຢູ່ໄຮ່ ມາກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ສະຖານະພາບ  ທາງສັງຄົມ  ແລະ
ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ
ທາງເສດຖະກິດ ( (ເພດ, , ອາຍຸ,,

ສະຖານະພາບ, , ຊົນເຜົາ່  ແລະ
ອືນ່ໆ))

ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ເປັນກິດຈະກຳ ທີ່ສົງ່ຜົນດີ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເນ່ືອງຈາກສາມາດ
ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນວຽກ ແລະ ປະຢັດເວລາ ໃນການໄປຊອກຫາ
ຜັກຢູ່ປ່າ ແລະ ຢູ່ໄຮ່ ມາກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ສາມາດ ປ້ອງກັນ ດິນແຄມຫ້ວຍ ເຊາະເຈື່ອນ ໃນເວລາ
ທີ່ຝົນຕົກແຮງ.

ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ິມເນ້ືອທີ່ປູກຜັກ ໃສ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ໃຫເກີດປະໂຫຍດ
ເນ່ືອງຈາກໃນເມ່ືອກ່ອນ ເຄີຍເປັນປ່າຫຍ້າຮົກເຮ້ືອ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການກີດຂວາງ /  / ການກັນ່ຕອງ
((ໂດຍດິນ, , ພືດພັນ, , ດິນທາມ))

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ການຕົກຕະກອນ ຈາກການເຊາະໄຫຼຂອງນໍາ້
ພອ້ມດຽວກັນນັນ້ ກ່ໍປັບປຸງພືດພັນ ຢູ່ຫນ້າດິນ
ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຢູ່ເຂດຄອ້ຍຊັນ.

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
--

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ນໍາ້  ບ່ໍຖ້ວມ  ພ້ືນທີ່  ການຜະລິດ  ເນືອ່ງຈາກປູກຜັກຢູ່ພືນ້ທ່ີສູງ
ເມ່ືອທຽບໃສ່  ພ້ືນທີ່  ປູກຜັກ  ແຄມນໍາ້  ຢູ່ພືນ້ທີ່ຕ່ຳ.
ກິດຈະກໍາ  ປູກພືດຜັກ  ສວນຄົວ  ສາມາດ  ສ້າງລາຍຮັບ  ໃຫ້ຄອບຄົວ
ແລະ  ທັງປະກອບສ່ວນ  ເປັນອາຫານ  ໃຫ້ແກ່  ຄອບຄົວ.
ເປັນກິດຈະກໍາ  ທີ່ສົງ່ຜົນດີ  ແລະ  ເປັນປະໂຫຍດ  ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ພາຍໃນຊຸມຊົນ  ທ່ີສາມາດ  ປະກອບສ່ວນ  ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ກິດຈະກໍາ  ປູກຜັກ  ສວນຄົວ  ແມ່ນຕອ້ງໄດ້  ເອົາໃຈໃສ່
ໃນການໃສ່ຝຸນ  ຫຼາຍຄັງ້  ເພື່ືອຍົກສະມັດຕະພາບ  ຜົນຜະລິດ
ໃຫ້ສູງຂືນ້.  ຊອກຫາໄມ້ ມາເຮັດຂັນ້ໃຫ້ສູງ ຫຼື ປ້ານຄັນຄູ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ເພ່ືອສາມາດ ຮອງຮັບ ຝຸ່ນທ່ີໃສ່ ໃນແຕ່ລະຄັງ້.
ສີ້ນເປືອງ  ເວລາ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ແລະ  ບົວລະບັດ  ຮັກສາຕົນ້
ເປັນຕົນ້ແມ່ນ  ກິດຈະກໍາປັບດິນ, , ແປງຫນານ, , ໃສ່ຝຸນ, , ລອ້ມຮົວ້

→

→
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ເພືອ່ປ້ອງກັນສັດລຽ້ງ.  ຕອ້ງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການບົວລະບັດ
ໃຊ້ວັດສະດຸ ທ່ີແຫນ້ນຫນາ ເພຶື່ືອສາມາດ ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ຮົວ້ເປເພໄວ.
ພືນ້ທີ່  ທີ່ເຫມາະສົມ  ໃນການເຮັດເຕັກນິກ  ແມ່ນມີຈຳກັດ
ເນ່ືອງຈາກ  ລັກສະນະ  ພູມສັນຖານ  ແມ່ນເປັນເຂດຄອ້ຍຊັນ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ວິທີການ  ໃນການຄັດເລືອກພືນ້ທີ່  ທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມ
ໃນການເຮັດເຕັກນີກນີ້  ແມ່ນເປັນສ່ິງທ້າທາຍ.  ການເຮັດ
ເຕັກນີກນີ້ ຕອ້ງເລືອກພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມຄອ້ຍຊັນ ຕໍາ່ກວ່າ 15% ແລະ ຕອ້ງຂຸດ
ຫ່າງຈາກຫ້ວຍ ໃກກ່ອນ 5 ແມັດ ເພ່ືອ ຫຼີກລ່ຽງ ບັນຫາດິນ ເຈືອນ.
ວິທີ  ການຂຸດຫນານຜັກ  ແມ່ນຈະຂຸດ  ຈາກສ່ວນເທີງ  ລົງລຸ່ມ
ເຮັດໃຫ້ດິນ  ທີ່ຂຸດຢູ່ເທີງ  ຈະເລື່ອນ  ລົງມາທັບຖົມດິນ  ທີ່ຢູ່ລຸ່ມ.

ຜູ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ຄວນຈະຂຸດ ສະສົມດິນ
ຊັນ້ໜ້າໄວ້ບ່ອນໃດບ່ອນຫນື່ງກ່ອນ ເພ່ືອນໍາມາກອງ ໃສ່ໜານທ່ີຂຸດແລວ້
ຕາມພາຍຫຼັງ ເນື່ອງຈາກດິນຊັນ້ໜ້າ ຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເປັນເນື້ອດິນ
ທ່ີປະປົນກັບອິນຊີວັດຖຸ.

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Khampheng Bounpanya (KhamphengChoy@gmail.com)Khampheng Bounpanya (KhamphengChoy@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: Aug. 21, 2017: Aug. 21, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Oct. 29, 2018: Oct. 29, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
- - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_3139/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_3139/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ພາບລວມພ້ືນທີ່ໆ ນຳໄຊ້ເຕັກນີກ ການປູກແຂມ (ເທບປະດິດ ໝ່ືນປັນທະວົງ)

ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ (ລາວ)
ເຈາະຕັງຕາມຕະກື

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ການປູກແຂມ  ຈຸດປະສົງ  ເພືອ່ປ້ອງກັນດິນເຈືອ່ນ  ຢູ່ເຂດເນີນພູ  ແລະ  ແຄມຫ້ວຍ
ເຊ່ີງຕິດກັບພ້ືນທ່ີ  ການຜະລິດກະສິກຳ.  ເພາະວ່າ  ລະບົບຮາກ  ຂອງຕົນ້ແຂມ  ມີຮາກຝອຍແຕກ
ແຜ່ລາມອອກຫຼາຍ  ຊືງ່ສາມາດຍືດເກາະດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.  ນອກຈາກນ້ີ, , ແຂມຍັງສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບ  ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້.
ສະພາບ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບ ຕ່ໍລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທ້ອງຖ່ິນຊົນນະບົດ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດພູດອຍ.
ຈາກບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົນ້ແມ່ນບັນຫາຝົນຕົກໜັກແກ່ຍາວ,
ຝົນຕົກແຮງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເດືອນ 7-8 ແລະ
ມັນສົງ່ຝົນເຮັດໃຫ້ດີນມີການເຊາະເຈ່ືອນດ້ວຍນ້ໍາຝົນຢູ່ໃນເຂດຄ້ອຍຊັນ. ສະນັນ້ຈື່ງໄດ້ປູກແຂມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນມີຕວາາມທົນທານ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດີນ, ດັງ່ນັນ້ ໃນປິ 2011,
ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານ ຈໍລະວຽງ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ຈ່ືງໄດ້ ທົດລອງເກັບເອົາເຫົງ້າແຂມ ຕາມທຳມະຊາດ
ເພ່ືອມາປູກໃສ່ດິນໄຮ່ ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການດິນເຊາະເຈື່ອນ.ຈຸດປະສົງຫັຼກ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນການປູກແຊມ ແມ່ນ ປ້ອງກັນດິນເຈ້ືອນ ເຊ່ືງອາດຈະສົງ່ຜົນກະທົບ
ຕ່ໍພືດພັນທັນຍາຫານ. ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ງ່າຍຕ່ໍການຈັດການ ແລະ ເກັບກ່ຽວດອກແຂມ ໃນພ້ືນທີ່
ດິນຂອງຕົນເອງ, ເຊ່ືງພ່ໍຄ້າ ຈະມາຊ້ືເອົາຢູ່ຕາມບ້ານ. ສິ່ງສຳຄັນ, ຕົນ້ແຂມສາຍພັນພື້ນເມືອງ ແມ່ນ
ມີລະບົບຮາກ ແຜ່ຂະຫຍາຍ ລົງເລິກໃນດິນ ມີຄວາມຍາວປະມານ 1 – 2 ແມັດ,
ສາມາດຈັບເກາະກັບດິນໄດ້ດີ. ຍ່ິງໄປກ່ວານັນ້ ແຂມ ຍັງສາມາດ ປັບຕົວເຂົາ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ,
ທົນທານຕ່ໍພະຍາດໄດ້ ແລະ ສັດລ້ຽງກໍ່ບໍ່ກີນ (ຍ້ອນວ່າໃບຂອງແຂມ
ມີລັກສະນະເປັນຂົນຊາໆເຮັດໃຫ້ສັດບໍ່ມັກ).ສຳລັບການກະກຽມອຸປະກອນ ໃນການໄປເອົາເຫົງ້າແຂມມາປູກ
ປະກອບມີ: ສຽມ, ພ້າ ແລະ ກະພາໃສ່ (ກະຕ່າໄມ້) ວິທີການເລືອກເກັບເອົາແຂມ ເພ່ືອມາປູກ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໄປເກັບເອົາແຂມ ທີ່ເກີດຢູ່ບ່ອນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ແລະ ເກີດ ຢູ່ຕາມເປີ້ນພູ ແລະ ເທີງພູ (ສັນພູ)
ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍຂຸດເອົາຕົນ້ແຂມ ພ້ອມທັງຮາກ, ຕັດກ້ານ ແລະ ໃບ ອອກ ໃຫ້ເຫືຼອປະມານ 30 cm.
ການປູກແຂມໃນທີ່ນ້ີ ແມ່ນ ປູກໃສ່ເນ້ືອທີ່ດິນ ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 300 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ ລະຫວ່າງ 80-
120 ແມັດ ເທີງເຂດທີ່ມີຄວາມຊັນ ລະຫວ່າງ 11-15%. ເຫົງ້າແຂມທີ່ແຂງແຮງ
ທີ່ສາມາດເກັບເອົາຕາມເຂດປ່າໃນທ້ອງຖ່ິນ, ມາປູກໃນປະລິມານ 6000 ເຫົງ້າ/ເຮັກຕາ.ໂດຍທົວ່ໄປ ແມ່ນ
ປູກລະຫວ່າງເດືອນ 4-5 ເພາະໃນຊ່ວງນ້ີ ອຸນະພາບໃນດິນຍັງມີຄວາມສົມດູນດີ. ໃນຊ່ວງນ້ີດິນ ແມ່ນ
ຍັງມີຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຮາກພືດ ແລະ ແກ່ນພືດມີການກະຕຸ້ນໃນການແຕກງອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ,
ຖ້າວ່າດິນຖືກຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍ(ຝົນຕົກຫຼາຍວັນແລ້ວ ປະມານເດືອນ 6 ຂື້ນໄປແລ້ວດິນຈະເຢັນ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາປູກບ່ໍໄດ້, ປູກກະບ່ໍງາມ ກ່ອນອ່ືນໝົດ ແມ່ນໄປຂຸດເອົາ ແຂມ ແລ້ວເອົາມາປະໄວ້ ບ່ອນຮົມ່1-2
ວັນ, ຫັຼງຈາກນັນ້ ຂຸດຂຸມໃຫ້ເລີກ, ກວ້າງ 20 x 20 ຊັງຕີແມັດ, ເອົາຕົນ້ແຂມມາປູກ 4-5 ແໜ່ງ ຕ່ໍຂຸມ
ໄລຍະຫ່າງຕົນ້ຕ່ໍຕົນ້ 2 ແມັດ ແລະ ການປູກເລ່ີມປູກແຕ່ບ່ອນທີ່ ຕ່ໍາຫາ ບ່ອນທີ່ສູງຂ້ືນໄປ ຕາມແລວຕັດ
ຂວາງຂອງພ້ືນທີ ສວ່ນວ່າຕົນ້ໂບງ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ ປູກຊັບຫວ່າງນັນ້ ປູກຕາມຫວ່າງຂອງແຖວທີ່ 2 ເລີຍ,
ຫັຼງຈາກປູກແຂມໄດ້ປີທຳາອິດ 2011 ລາວໄດ້ນຳເອົາຕົນ້ໂບງໄປປູກ ຖັດຈາກແຖວທີ 2 ຂອງແຂມຕ່ໍໄປ
ເພາະວ່າແຂມຍັງໄດ້ເກາະດິນໄວ້ ແລະ ຫວ່າງຂອງແຂມ ແມ່ນ ຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຂອງນ້ໍາ
ເຮັດໃຫ້ຕົນ້ໂບງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.ພາຍຫັຼງຈາກປູກແຂມແລ້ວ ຕ້ອງມີໄດ້ດູແລຮັກສາຢ່າງໜ້ອຍ ປີລະ
1 ຄັງ້ (ໃນປີທີ 2 ຫາ 3 ກໍ່ສາມາດເກັບດອກແຂມໄດ້) ໂດຍການເສຍຫຍ້າ, ສ່າງລຳທີ່ຕ່າຍອອກ ແລ້ວເອົາຫຍ້າ
ແລະ ລຳຕາຍທີ່ເຮົາສາ່ງອອກ ມາປົກໄວ້ອ້ອມໆເຫົງ້າ ແລະ ຮາກຂອງ ຕົນ້ແຂມ ເພາະວ່າຫຍ້າ ແລະ
ໃບຂອງມັນ ຍັງສາມາດເປັນຝຸ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼເຊາະຂອງນຳ້ ແລະ ຍັງຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດີນ.
ພໍຮອດຊ່ວງລະດູຝົນຕົກ (ເດືອນ 6-10) ຮາກ ແລະ ແໜ່ງຂອງ ຕົນ້ແຂມ ແມ່ນສາມາດແຕກແໜງດີ ແລະ
ຍັງຄຸມໜ້າດິນ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນຈາກນ້ຳຝົນໄດ້. ຜົນດີ ຂອງເຕັກນິກການປູກແຂມ
ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ດອກແຂມຍັງໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ເນ່ືອງຈາກຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ເນ້ືອທີ່ ປູກແຂມ 1.5 ເຮັກຕາ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍດອກແຂມ
ເປັນເງີນ 2,000,000 ກີບ/ໂຕນ. ປະຈຸບັນແຂມ ສາມາດນຳໄຊ້ເຂົາ້ໃນການຈັກ ສານເຊັນ່: ເຮັດຟອຍ,
ເຄ່ືອງຈັກສານອື່ນໆ ຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ອອກປະເທດໃກ້ຕຽງ. ປະຈຸບັນ, ກໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວ

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ຈໍລະວຽງ, ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແຂວງ
ສາລະວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.53965, 16.17924

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2011; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ  1/6
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ທີ່ພາກັນປູກແຂມເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນ ຫາການຍາດແຍ່ງແຂມທຳມະຊາດ
ທີ່ເກີດຢູ່ຕາມພູຕາມຜາ ເພາະປະຊາຊົນສາມາດປູກໃສ່ພ້ືນທີ່ດິນຂອງ ເຂົາເຈົາ້ເອງ.

ການປູກແຂມ ເພ່ືອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ ຕາມລຸ່ມຕີນພູ ຮ່ວມກັບ
ເນື້ອທີການປູກເຂົາ້ໄຮ່ (ທ້າວ ເທບປະດິດ ໝື່ນປັນທະວົງ ແລະ ທ້າວ ປັນຍາ
ພີມມະສານ)

ການປູກແຂມ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນລົງໃສ່ໜອງປາ (ທ້າວ ເທບປະດິດ
ໝື່ນປັນທະວົງ ແລະ ທ້າວ ປັນຍາ ພີມມະສານ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ✓
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ພືດຢືນຕົນ້ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ແຂມ ແລະ ຢາງບົງ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wt: ການສູນເສຍຊັນ້ໜ້າດິນ /
ການເຊາະເຈ່ືອນຜິວໜ້າດິນ, Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ /
ຫ້ວຍ, Wr: ແຄມຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ, Wo: ຜົນກະທົບ
ຂອງການເຊ່ືອມໂຊມ ຕ່ໍພ້ືນທີ່ພາຍນອກ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນ (ການປູກພືດໝູນວຽນ, ປ່າເລົາ່,
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່)
ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A1: ພືດ /
ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານພືດພັນ - V2: ຫຍ້າ ແລະ
ພືດສະໝູນໄພທີ່ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M5: ການຄວບຄຸມ /
ການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຂອງຊະນິດ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ພອນສີລິ ພັນວົງສາ

- ພ້ືນທີ່ມີຄວາມຍາວ 300 m, ກວ້າງ 80 m - 120
mຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພືດແມ່ນ 2 x 2 ມ, 4-5 ຮູຂຸມຂົນຕ່ໍພືດ.-
ມຸມຊ້ນ 11-15%, ສໍາລັບຕີນພູແມ່ນ 3-5%.ພ້ືນທີ່
ທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ
(ເຂດພ້ືນທີ່ປ້ອງກັນຢູ່ຕາມຕີນພູລຽບຕາມພ້ືນທີ່ການປູກຝັງແມ່ນ 3
m)- ອຸປະກອນ: ມີດ, ຂ້ີດ, ກະຕ່າ ສໍາລັບການເກັບເຫົງ້າແຂມ- ແຂມ
ແມ່ນຖືກນໍາມາຈາກທໍາມະຊາດ
ໂດຍການຕັດເອົາເຫົງ້າລວມທັງລໍາຕົນ້.-
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຂມ ແມ່ນ 6000 ເຫົງ້າຕ່ໍເຮັກຕາ

ຊະນິດພັນຕົນ້ແຂມທໍາມະຊາດສາມາດປູກໃນເກືອບທຸກຊະນິດຂອງດິນ. ຊະນິດນ້ີມີໃບຍາວ (60-80 ຊມ) ສາມາດເປັນຮົມ່ບັງແສງແດດ ທີ່ສ່ອງໂດຍກົງເຂົາ້ໄປໃນດິນ,
ແລະ ກ້ານແຂມສາມາດຍາວໄດ້ເຖິງ 1.5-2 ແມັດ. ຫນ່ືງສູມຂອງແຂມຈະມີລະຫວ່າງ 10-20 ກ້ານ. ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ປູກຝັງ ແບບເລ່ືອນລອຍໃນເມ່ືອກ່ອນ ດຽວນ້ີ
ແມ່ນ ປູກແຂມປົນກັບຕົນ້ຢາງບົງ, ໃນປັດຈຸບັນມີເນ້ືອທີ່ ປູກເຂົາ້ໄຮ່ ຢູ່ໃກ້ກັບແຂມ ແລະ ຕົນ້ຢາງບົງ, ທໍາອິດຫັຼງຈາກປູກແຂມ, ຫັຼງຈາກນັນ້ ກໍ່ປູກຢາງບົງ ຫມູນວຽນ ກັບ
ເຂົາ້ໄຮ່ ໃນພ້ືນທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ມີການປູກຢາງບົງ . ຕົວຈິງແລ້ວ, ໃນຮູບແບບນ້ີ, ຊາວກະສິກອນມີສອງເນ້ືອທີ່- ຫນ່ືງດິນໄດ້ຖືກປູກມາຕັງ້ແຕ່ປີ
2011ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍຕົນ້ແຂມ ແລະ ຢາງບົງ, ໃນຂະນະທີ່ ດິນຕອນອື່ນມີແຊມເທົາ່ນັນ້ ນັບຕັງ້ແຕ່ປີ 2012 ແລະ ຫັຼງຈາກປູກຕົນ້ຢາງ ໃນປີ 2015. ນອກຈາກນັນ້,
ຕົນ້ໄມ້ຫມາກໄມ້ ແລະ ໜອງປາຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງເນ້ືທີ່ປູກແຂມ. ນ້ີ ແມ່ນ ຍ້ອນວ່າພືດທີ່ເຕີບໂຕໜາແໜ້ນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕະກອນດິນໄຫຼລົງໜອງປາ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້ພ້ືນທີ່ນ້ີ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດເຂົາ້, ຢາງບົງ ແລະ ຕົນ້ຫມາກໄມ້ອື່ນໆ, ຫັຼງຈາກການເກັບກ່ຽວເຂົາ້ ແລະ ຕັດດອກແຂມ, ກ່ອນທີ່ຈະປູກເຂົາ້ໄຮ່ອີກຄັງ້
ແລະມັນຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍຫີນໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:ເນືອ້ທີ 3  3 ເຮັກຕາ : ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ໜື່ງ
ເຮັກຕາ:1 1 ເຮັກຕາ= = ຍາວ 300  300 ແມັດ ,  , ກວ້າງ 100  100 ແມັດ )

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8400.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8400.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50,000Average wage cost of hired labour per day: 50,000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ  ໃນການໄປຊອກຂຸດເຫງົາ້ແຂມມາປູກ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ຖ່າງຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 30 : 30 ວັນ  ກອ່ນ  ລະດູຝົນ))
22. . ຊອກຫາແນວພັນຕາມທຳມະຊາດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ຂຸດຂຸມ  ແລະ  ປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເນືອ້ທີ 3  3 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງານ ຄົນ//ມື້ 3.03.0 50000.050000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ແຮງງານເກັບເຫົງ້າແຂມ ຄົນ//ມື້ 3.03.0 50000.050000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ແຮງງານຂຸດຂຸມ  ແລະ  ປູກ ຄົນ//ມື້ 3.03.0 50000.050000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ສຽມ ດວງ 4.04.0 15000.015000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ພ້າເສຍຫຍ້າ ດວງ 4.04.0 25000.025000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ກະພາ ອັນ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 810'000.0810'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ປີລະເທືອ່))
22. . ສ່າງໃນທ່ີຕາຍອອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ປີລະເທືອ່))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເນືອ້ທີ 3  3 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານເສຍຫຍ້າ, , ສ່າງໃບ ຄົນ//ມື້ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 200'000.0200'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ  3/6
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ✓
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 450.0: 450.0

ຊ່ວງຝົນຕົກໜັກແມ່ນຊ່ວງໄລຍະ  ເດືອນ 6-7  6-7 ຂອງທຸກປີ
ແກ່ຍາວເຖີງຕົນ້ເດືອນ 8 8

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ສູນບໍໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ  ແລະ  ປ່າໄມ້
ບ້ານດູບ  ເມືອງຕະໂອ້ຍ  ແຂວງສາລະວັນ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)✓
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ✓
ເນີນພູ
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ✓
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))✓
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ✓

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ✓

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ✓
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່✓

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
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ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງການປູກພືດເຊັນ່:
ການປູກເຂົາ້ໄຮ່ເພາະວ່າແຂມສາມາດປ້ອງກັນ
ເຂົາ້ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸຝົນ,
ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົາ້ດີຂ້ືນ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານີ້:
ລາຍໄດ້ຕໍ່າທີ່ສຸດຈາກການລເກັບດອກແຂມໃນປ່າທໍາມະຊາດ.
ຫັຼງຈາກການປູກແຂມ: ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບປະມານ 2,000,000
ກີບຕ່ໍໂຕນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານີ້: ລະດັບຜະລິດຕະພັນທີ່
ຈະຂາຍໃນຕະຫຼາດແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ບໍ່ຮັບປະກັນ ແລະ
ປະລິມານກໍ່ຕໍ່າ (ລາຍໄດ້ເລັກນ້ອຍຈາກກ້ວຍ, ເຂົາ້, ຫມາກນັດ).
ຫັຼງຈາກການປູກແຂມ: ລາຍໄດ້ເພ່ີມເຕີມ ແລະເປັນລາຍໄດ້ຫັຼກ
ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງປ້ອງກັນຫນອງປາຢູ່ລຸ່ມເຂດຕີນພູ
ເຊ່ືງສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບເພ່ີມເຕີມ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆມື້
ເພື່ອເກັບກ່ຽວດອກແຂມຈາກປ່າທໍາມະຊາດ,
ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ໄກຈາກບ້ານ. ຫັຼງຈາກການປູກແຂມ: ມັນງ່າຍທີ່
ຈະເກັບດອກແຂມ
(ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບສະຖ
ານະການກ່ອນ).

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການທັບຖົມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນເມ່ືອກ່ອນ: ໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກ ແລະ ສີ່ງປົກຄຸມດິນເຮັດໃຫ້ດິນ
ທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍກົງຈາກາກການໄຫຼເຊາະ ຂອງນໍ້າ. ຫັຼງຈາກ:
ການໄຫຼລົງຂອງນ້ຳຝົນ
ຢ່າງຮຸນແຮງຖືກຂັດຂວາງໂດຍການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
ເຊ່ືງສາມາດຮັກສາດິນ. ນອກຈາກນັນ້,
ເສດຊາກຂອງພືດຍັງສະໜອງ ອuນຊີວັດຖຸ
ສໍາລັບການກາຍສະພາບເປັນດິນອີກ.

ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫັຼງຈາກການປູກແຂມ, ເສດຊາກພືດໄດ້ເພ່ີມຂື້ນ
ເຊ່ິງຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ ສານອາຫານຂອງດິນ
ແລະສ້າງອາຫານໃນດິນ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ / /

ຊາກສະລະຫະພັງ
ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການປົກຫຸ້ມ ຢ່າງຫນາແຫນ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນ້ແຂມ
ທີ່ມີຮາກເລິກສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນການລະລ້າງ ແລະ ດິນເຈື່ອນ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການທັບຖົມ  ຂອງດິນຕະກອນ
ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຕົນ້ ແຂມ ແມ່ນ ມີບົດບາດສໍາຄັນ
ໃນການເປັນຕົວກອງທ່ີ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຈະກອນດິນ
ລູມຫ້ວຍ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ  5/6
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ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຮາກຂອງແຂມຢັງ່ລົງເລິກ, , ເກາະດິນໄດ້ດີ
ສາມາດປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈ່ືອນ
ສາມາດນໍາໃຊ້ດິນ  ໃນພືນ້ທ່ີປູກພືດຫຼາຍຊະນີດ  ສັບຫວ່າງ
ກັບຕົນ້ແຂມ
ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ  ຈາກການຂາຍແຂມ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ປູກແຂມ  ສາມາດປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ
ຈາກການຊະລ້າງຂອງນໍ້າຝົນ
ສາມາດເກັບກັກທາດອາຫານ  ແລະ  ຊີວະມວນ  ເທິງໜ້າດິນ
ຊືງ່ມັນຈະກາຍເປັນສານອິນຊີ  ທ່ີ
ມີປະໂຫຍດ  ຕ່ໍພືທ່ີປູກ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຮາກຂອງຕົນ້ແຂມ  ມີການຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ
ແຜ່ກວ້າງຢ່າງໄວວາຊືງ່ສາມາດກວມເອົາພືນ້ທ່ີ  ທ່ີທໍາການຜະລິດ
ເຮັດໃຫ້ພືນ້ທ່ີ  ການປູກພືດຊະນິດອື່ນຈໍາກັດ

ໃຫ້ມີການຈັດການແບ່ງເຫງົ້້າແຂມ ໂດຍການຕັດ ແລະ ສອຍ
ຮາກຂອງຕົນ້ແຂມອອກ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກໄປ
ຕົນ້ແຂມ  ຢູ່ເທິງພືນ້ທ່ີຄ້ອຍຊັນ  ອາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທ່ີຈະຮັກສາ
ແລະ  ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 12, 2017: July 12, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Sept. 28, 2018: Sept. 28, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
THEPPADITH MEUNPANTAVONG (theppadiths@gmail.com) - THEPPADITH MEUNPANTAVONG (theppadiths@gmail.com) - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ພອນໄຊ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2930/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2930/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກແຂມ ໃນເຂດພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດີນເຊາະເຈື່ອນ  6/6



48

ການນຳໃຊ້ໄມ້, ໄມ້ໃຜ່ ແລະ ກ້ອນຫີນ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ ແຄມນ້ຳ (ສອນເພັດ ສີສຸມັງ)

ການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ແຄມນ້ຳເຈື່ອນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ການເຮັດກັນເຈືອ່ນແຄມນ້ຳ  ເປັນເຕັກນິກ  ທ່່ີໄດ້ລິເລ່ີມ  ໂດຍຊາວກະສິກອນ  ໃນທ້ອງຖີ່ນ
ໂດຍການຊອກຫາວັດສະດູ  ທຳມະຊາດ  ທ່ີມີໃນທ້ອງຖີ່ນ  ມານຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.
ເມືອງດາກຈຶງ ມີຝົນຕົກຕະຫຼອດປີ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດູຝົນ ເລ່ີມຕັງ້ແດ່ ເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງ ເດືອນພະຈິກ
ຂອງທູກໆປີ ຈະມີຝົນທີ່ຕົກຫຼາຍ ຊ່ືງເຮັດໃຫ້ ນ້ໍາຕາມຫວ້ຍຮ່ອງ ຫືຼ ແຄມຕາຝັງ່ ຈະມີນ້ຳປະລິມານຫຼາຍ
ໂດຍສະເລ່ຍ ປະລິມານ ນ້ໍາຝົນ ປະມານ 1,500 - 2,000 ມິນລີແມັດ ຊ່ືງເຮັດໃຫ້ດິນ
ໃນເຂດທີ່ໃກ້ກັບທາງໄຫຼຂອງນ້ຳ ເກີດມີການເຊາະເຈ່ືອນ, ປະຊາຊົນ ສູນເສຍ ເນ້ືອທີ່ດິນ
ໃນການເຮັດການຜະລິດ ປະມານ 0,2 ຮຕ ຊ່ືງນັບມ້ື ນັບຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງຂ້ືນ. ສະນັນ້, ທາງກຸ່ມບ້ານ
ແລະ ປະຊາ ຊົນ ຈ່ືງໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຊ່ືງປະກົດວ່າ ມີບ້ານໃກ້ຄຽງ ທີ່ພົບບັນຫາຄ້າຍຄືກັນ
ແຕ່ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດັງ່ກ່າວ ໄດ້ໂດຍການເຮັດກັນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ ເພ່ືອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ
ຕ່ໍສະພາບອາກາດ ທີ່ປ່ຽນໄປຈາກເມ່ືອກ່ອນ. ສະນັນ້, ຊາວບ້ານ ໃນເຂດນ້ີຈ່ືງໄດ້ນຳເອົາເຕັກນິກ
ການເຮັດກັນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ ຈາກບ້ານໃກ້ຄຽງ ມາປະຕິບັດ ເຊ່ິງເລີ້ມນຳໃຊ້ເຕັກນິກນ້ີ ໃນປີ 2016. ວິທີການ
ໃນການເຮັດກັນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ ມີອຸປະກອນດັງ່ນີ້: 1.ໄມ້ທ່ອນ ທີ່ີສາມາດ ຊອກຫາໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ
ຕັດເປັນທ່ອນຍາວ ປະມານ 150 ຊັງຕີແມັດ ຈຳນວນ 60 ຫາ 80 ແລະ ມີເສັນ້ຜ່າໃຈກາງ ປະມານ 10
ມິນລີແມັດ ແລະ ເຫົຼາປາຍໄມ້ໃຫ້ແຫຼມດ້ານໜື່ງ ເພ່ືອງ່າຍໃນເວລາປັກເປັນເສົາລົງດິນ, 2. ນຳໄມ້ໄຜ່ ຫືຼ
ໄມ່ປ່ອງ (ໄມ້ຈັກສານ) ມາຕັດເປັນທ່ອນຍາວ ປະມານ 3 - 5 ແມັດ, ລວງກວ້າງ 6 ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມໜ້າ ບໍ່ເກີນ
1 ມິນລີແມັດ ຈຳນວນ 50 ທ່ອນ, 3. ນຳກ້ອນຫີນນ້ອຍ ປະມານ 300-400 ກ້ອນ ຊ່ືງອຸປະກອນເຫົຼາ່ນີ້
ແມ່ນຫາໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ. ວິທີການ ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ແມ່ນນຳໄມ້ທ່ອນທີ່ຕັດແລ້ວ ເອົາເບື້ອງທີ່ແຫຼມ
ປັກລົງດິນ ເລິກປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ແຕ່ລະເສົາ ແມ່ນ 10 x 10 ຊັງຕີແມັດ
ລຽນເປັນແຖວຍາວ ລຽບຕາມແຄມນ້ຳ, ຈາກນັນ້ ນຳໄມ້ປ່ອງທີ່ຕັດເປັນທ່ອນແລ້ວ ນຳມາຄັດກັນກັບເສົາ
ໄປທາງນອນໃຫ້ແໜ້ນ ລັກສະນະຄືກັບ ການສານຝາກະແຕະ ຫັຼງຈາກການຄັດໄມ້ກັບເສົາສຳເລັດແລ້ວ
ເຮົາກ່ໍນຳເອົາກ້ອນຫິນທີ່ຕຽມໄວ້ ມາວາງໄວ້ເປັນກອງ ລຽນຕາມຕາຝັງ່ໃກ້ກັບເສົາ ແລະ
ວາງອິກກອງໄວເບື້ອງນ້ຳ ຊ່ືງການວາງກ້ອນຫິນຈະວາງໄວ້ເບື້ອງດິນຫຼາຍກ່ອນເບື້ອງນ້ຳ
ຍ້ອນວ່າຕ້ອງການໃຫ້ກ້ອນຫິນທັບດິນ ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ ສ່ວນການວາງຫີນ ໃກ້ກັບເບື້ອງນ້ຳໃກ້ເສົາ
ແມ່ນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເສົາຍືດເກາະກັບຫີນ ບໍ່ໃຫ້ເສົາເກີດການເຊາະເຈ່ືອນ ໃນເວລາທີ່ນ້ຳໄຫຼແຮງ.
ເມ່ືອຕົກມາຮອດລະດູຝົນ ໃນຊ່ວງທີ່ນ້ຳໄຫຼແຮງ ຂອງແຕ່ລະປີ ສັງເກດເຫັນວ່າ
ນ້ຳໄຫຼຜ່ານເຂດທີ່ມີການເຊາະເຈ່ືອນ ປາກົດວ່າສະພາບເຂດດິນ ທີ່ມີການເຊາະເຈ່ືອນຫູຼດລົງ ແລະ
ແນວກັນເຈ່ືອນ ກໍ່ຍັງຄົງສະພາບຄືເກົາ່ ຊ່ືງວິທີການດັງ່ກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາດິນໄວໄດ້.
ກ່ຽວກັບເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ ທາງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕ່ໍເຕັກນິກດັງ່ກ່າວວ່າ ເປັນເຕັກນິກທີ່ດີ
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນໄດ້ງ່າຍດາຍ, ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ບໍ່ສິ້ນເປື້ອງງົບປະມານ
ແລະ ນອກຈາກນັນ້ ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນ ກໍ່ຮູ້ສືກດີໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ
ເພາະວ່າດິນບໍ່ເຊາະເຈ່ືອນຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານດາກຈາກ ເມືອງດາກຈືງ
ແຂວງເຊກອງ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.07291, 15.36685

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2016; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ແຄມນ້ຳເຈ່ືອນ  1/6
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ການເຮັດກັນເຈ່ືອນ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ໃຜ່ຈັກສານ ແລະ ກ້ອນຫີນ ເປັນສອງແຖວ
(ສອນເພັດ ສີສຸມັງ)

ສອງບາດກ້າວ ໃນການເຮັດກັນເຈ່ືອນ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ໃຜ່ ແລະ ກ້ອນຫີນ
(ພອນທິລັກ ໄຊຍະສານ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ, ທິດທາງນໍ້າ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wr: ແຄມຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນ້ໍາ ແລະ ການລະບາຍ
ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາໜ້າດິນ (ນ້ຳຈາກພຸ, ແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ທະເລ)
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດ ບົນພ້ືນຖານລະບົບນິເວດ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S2: ຄັນຄຸ, ແຄມຕາຝັງ່ , S6:
ແລວກັນເຈ່ືອນ, ຮົວ້

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ແຄມນ້ຳເຈ່ືອນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ສອນເພັດ ສີສຸມັງ

ນຳໄມ້ທ່ອນທີ່ຕັດແລ້ວ ຄວາມຍາວ 150 ຊັງຕີແມັດ, ເສັນ້ຜ່າສູນກາງ 5-
10 ຊັງຕີແມັດ ເພ່ືອປັກເປັນເສົາຄ້ຳ. ນຳໄມ້ໃຜ່ ຕັດເປັນທ່ອນ ຍາວ 3-5
ແມັດ, ຄວາມໜາ ບໍ່ເກີນ 1 ມິນລິແມັດ, ລວາງກວ້າງ 6 ຊັງຕີແມັດ
ເພ່ືອນຳມາຈັກສານເປັນຮົວ້ກັນ. ນຳກ້ອນຫີນ ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ປົນກັນ.
ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຕ່ລະເສົາ ບໍ່ເກີນ 10 ຊັງຕີແມັດ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: Average wage cost of hired labour per day: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈ  ທ່ີສົງ່ຜົນ  ຕ່ໍຕົນ້ທຶນການຜະລິດ  ແມ່ນແຮງງານ
ໃນການໄປຊອກວັດຖຸດິບ  ຈາກປ່າໄມ້ ( (ເກັບໄມ້, , ກ້ອນຫີນ))

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ຕັດໄມ້  ແລະ  ແຫຼມໃຫ້ຄົມ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
22. . ຕັດໄມ້ໄຜ່  ເພ່ືອເປັນເສົາ  ແລະ  ຈັກສານ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
33. . ເກັບກ້ອນຫີນ  ທ່ີຫາໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
44. . ປັກເສົາລົງດິນ  ເລິກປະມານ 50  50 ຊັງຕີແມັດ  ໄລຍະຫ່າງ  ຂອງເສົາ 10  10 ຊັງຕີແມັດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
55. . ນຳໄມ້ໃຜ່  ມາສອດໃສ່ແຕ່ລະເສົາ  ເຮັດຄືກັນກັບຈັກສານ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
66. . ນຳກ້ອນຫີນ  ມາກອງໃສ່ຂ້າງບ່ອນທ່ີເຮັດຝາກັນເຈືອ່ນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ວັນງານ 15.015.0 50000.050000.0 750000.0750000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 6.06.0 50000.050000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ຂວານ ດວງ 2.02.0 100000.0100000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ຄ້ອນຕີ ດວງ 3.03.0 50000.050000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 1'400'000.01'400'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ສ້ອມແປງຄືນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))
22. . ນຳກ້ອນຫີນ  ມາຕືມ່ໃສ່  ບ່ອນທ່ີມັນເປເພ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນລະດູຝົນ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ວັນງານ 5.05.0 50000.050000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຂວານ ດວງ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຄ້ອນຕີ ດວງ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 450'000.0450'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.
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501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ✓
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ✓
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,, ທຸກຍາກ ✓ ດີ
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ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ ການສູນເສຍ ພ້ືນທີ່ການຜະລິດ
ເນ່ືອງຈາກຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາດິນເຊາະເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມເນ້ືອທີ່ ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ ເນ່ືອງຈາກຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ
ດິນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ ດິນເຊາະເຈ່ືອນ ເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ
ໃນແມ່ນ້ຳ ດີຂ້ືນ

ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ ການສູນເສຍດິນ ເນ່ືອງຈາກມີວີທີການປ້ອງກັນ
ດິນເຈ່ືອນແຄມນ້ຳ

ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ / /

ຊາກສະລະຫະພັງ
ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການທັບຖົມ  ຂອງດິນຕະກອນ
ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນ ການທັບຖົມຕະກອນ ຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ຳ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

NoneNone ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %✓

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ
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ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ສາມາດ  ຫຼຸດຜ່ອນ  ບັນຫາການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນແຄມຕາຝັງ່
ສາມາດ  ຮັກສາ  ບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ  ເນືອ້ທ່ີນາ  ທ່ີຢູ່ແຄມຫ້ວຍ
ເນືອ່ງຈາກດິນແຄມນ້ຳເຊາະເຈືອ່ນ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດ  ຫຼຸດຜ່ອນ  ການໄຫຼແຮງຂອງນ້ຳໄດ້
ເຮັດໃຫ້ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນຫຼຸດລົງ
ສາມາດ  ຮັກສາໜ້າດິນ  ຫຼື  ເນືອ້ທ່ີດິນແຄມແມ່ນ້ຳໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ສາມາດ  ເພ່ີມເນືອ້ທ່ີການຜະລິດໄດ້  ເນືອ່ງຈາກເນືອ້ທ່ີ
ທ່ີຖືກເຊາະເຈືອ່ນໃນເມືອກ່ອນ  ໄດ້ມີດິນມາຖົມ  ແລະ
ສາມາດເຮັດການຜະລິດໄດ້ຄືນ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້  ແຮງງານຫຼາຍ  ໃນການບຳລຸງຮັກສາ  ແລະ
ຊອກຫາວັດຖູດິບ  ເພືອ່ມາເຮັດເຕັກນີກດັງ່ກ່າວ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້  ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ໄມ້  ຈຳນວນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ
ເຊ່ິງເປັນການທຳລາຍ  ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເລືອກນຳໃຊ້ໄມ້ ປະເພດທີ່ມີອາຍຸສັນ້ ຫືຼ
ໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກຳໄດ້
ໃຊ້ແຮງງານຫຼັກ  ຜູ້ທ່ີສາມາດ  ໄປຕັດໄປໄມ້, , ໄມ້ໃຜ່  ແລະ
ເກັບກ້ອນຫີນ  ເພືອ່ມາຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 12, 2017: May 12, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Aug. 2, 2019: Aug. 2, 2019

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ບຸນສົບ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
- None- None

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2220/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2220/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ແຄມນ້ຳເຈ່ືອນ  6/6
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ເຕັກນິກການປູກໜໍ່ໄມ້ສາງໄຟເພ່ືອຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ (ນ.ຈັນວິໄລ)

ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ (ລາວ)
ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ປູກໄມ້ສ້າງໄພ  ເພືອ່ປ້ອງກັນ  ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ
ລຽບຕາມແຄມນ້ຳຫ້ວຍເພາະຮາກຂອງຕົນ້ໄຜຍາວ  ສາມາດຍnnດເກາະດິນ  ເນືອ່
ງຈາກໃນຊ່ວງລະດູຝົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫ້ວຍ  ມີລະດັບນ້ຳສູງຂືນ້  ແລະ  ໄຫຼແຮງ
ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ຕາຝັງ່ແຄມນ້ຳເຊາະເຈືອ່ນ
ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເມ່ືອລະດັບນໍ້າເພ່ີມສູງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການໄຫລຂອງນໍ້າແຮງ, ໄມ້ສ້າງໄຜ່
(Bambusa oldhamii ) ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ທີ່ຈະປູກຕາມແຄມນ້ຳ ແມ່ນ
ຍ້ອນລະບົບຮາກເລິກເຊ່ິງມີປະສິດທິພາບ ໃນການເກາະດິນ
ໂດຍສະເພາະຄວບຄຸມການເຊາະເຈ່ືອນດິນຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ.ນັບຕັງ້ແຕ່ເດືອນ 7-10 ຢູ່ທີ່ບ້ານ ວັງຍາງ ( ເມືອງ
ພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື ) ມັກຈະມີຝົນຕົກໜັກ ສະເລ່ຍປະລິມານນ້ຳຝົນ 2,500-3,000 ມມ/ປີ
(ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຈາກຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງພູວົງ) ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ດິນແຄມຫ້ວຍ ເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນ
ຊື່ງແຕ່ລະປີໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ຄວາມກ້ວາງ ຂອງຮ່ອງນ້ຳ ຫ້ວຍອອກໄປເລ້ືອຍໆ ນັບຕັງ້ແຕ່ອະດີດ
ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ດິນແຄມຕາຝັງ່ເຈ່ືອນໄປແລ້ວ ປະມານ 2 ມ, ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ສູນເສຍເນ້ືອທີ່ດິນທຳການຜະລິດກະສິກຳ ຊ່ືງດິນຕອນນ້ີເມື່ອກ່ອນແມ່ນໄດ້ມີການປູກກ້ວຍ ແລະ
ອ້ອຍໃກ້ກັບນ້ຳຫ້ວຍ. ເພ່ືອຕອບໂຈ້ການເຊາະເຈ່ືອນ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ເລ່ີມປູກໄມ້ໄຜ່ ໃນປີ 2007
ຊ່ືງການປູກໄມ້ໄຜ່ຊະນິດນ້ີ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ໄມ້ໄຜ່ປ່າ ທີ່ເກີດຂ້ືນຕາມທຳມະຊາດ ທີ່
ກົງກັນຂ້າມ ກັບດິນໂຕເອງ ວ່າດິນມີການເຊາະເຈື່ອນຫນ້ອຍເພາະ ຮາກຝອຍຂອງໄມ້ໄຜ່
ສາມາດຍືດເກາະດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃນບໍລິເວນແຄມຫ້ວຍ. ສະນັນ້, ທາງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈ່ືງມີແນວຄິດລິເລ່ີມ
ຢາກປູກໄມ້ໄຜ່ສ້າງໄຜ່ ແທນໄມ້ໄຜ່ປ່າ ຍ້ອນວ່າລຳຂອງໄມ້ສ້າງໄຜ່ປແມ່ນ ມີໜາມໜອ້ຍກ່ວາ ແລະ ໜໍ່ໄມ້
ກໍແຊບ (ເພ່ືອນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ ) ເມ່ືອທຽບກັບໄມ້ໄຜ່ປ່າ. ຊ່ືງຂັນ້ຕອນ ແລະ ວິທີການ
ໃນການເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວນ້ີແມ່ນ:
1. ການເລືອກສະຖານທີ່ ປູກ ແມ່ນ ເລືອກເອົາດິນບໍລິເວນ ແຄມຫ້ວຍບ່ອນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່
ຈະເກີດການເຊາະເຈື່ອນ, ໄມ້ໄຜ່ ຄວນປູກ ຫ່າງຈາກ ແຄມນ້ຳ ປະມານ 3 ແມັດ.
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ສ້າງໄຜ່ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນຕາມແຄມຝັງ່.
2. ການກຽມພ້ືນທີ່ປູກແມ່ນໄດ້ຖາກຖາງອານາໄມ ເສຍຫຍ້າພ້ືນທີ່ ທີ່ຈະປູກໄມ້ໄຜ່ ຊື່ງໃກ້ກັບແຄມຫ້ວຍ.
3.ການກະກຽມແນວພັນໄມ້ໄຜ່ (ໄມ້ສ້າງໄພ) ແມ່ນ ຊອກຂູດເອົາເຫງົາ້ ທີ່ມີຮາກ ຊ່ືງຫາເອົາຕາມທ້ອງຖ່ິນ
ປະມານ 120 ລຳ, ອາຍູເກືອບ 1 ປີ, ຊື່ງຕັດຄວາມສູງໃຫ້ໄດ້ມານ 60-70 ຊມ ແລະ ຈົງຮາກໄວ້.
4.ການຂຸດຂຸມເພື່ອປູກໄມ້ໄຜ້ ຂະໜາດ 50ຊມ x 50ຊມ, ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຂຸມຕໍ່ຂຸມ 5ມ
ເມ່ືອເຫງັາ້ໄມ້ໄຜ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ມັນຈະຄວບຄຸມພ້ືນທີ່ ໄລຍະຫ່າງທີ່ຈົງ່ໄວ້, ຫັຼງຈາກນັນ້ ກໍ່ນຳເອົາ 2-3
ເຫງົາ້ໄມ້ໄຜ່ ລົງໄປປູກ (2-3 ເຫງົາ້/ຂຸມ) ຈາກນັນ້ກ່ໍຫົດນ້ຳ ໃຊ້ເວລາໃນການປູກພາຍໃນໜ່ືງວັນ.
ຊວງເວລາໃນການປູກ ແມ່ນ ຈະເລ່ີມໃນເດືອນ 1 ຊື່ງເປັນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ເຫມາະສົມຕໍ່ການປູກໄມ້ໄຜ່
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກໄມ້ໄຜ່ຈັບດິນໄວ ກວ່າລະດູຝົນ ຍ້ອນລະດູຝົນ ຈະເຮັດໃຫ້ດິນອົມນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ
ເຮັດໃຫ້ຮາກໄມ້ໄຜ່ເນົາ່ເປ່ືອຍຕາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ, ການຫົດນ້ຳແມ່ນຫົດ 2
ຄັງ້/ອາທິດ ຈົນໄມ້ໄຜ່ທີ່ ປູກຕິດກັບດິນ.ພາຍຫັຼງທີ່ ປູກຕິດດິນແລ້ວ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 1 ປີທຳອິດ ຕົນ້ໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນ
ຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກ 4-5ໜໍ່ ຊ່ືງປີທຳອິດ ແມ່ນ ບໍ່ທັນສາມາດຍືດເກາະດິນແຄມຫ້ວຍໄດ້ດີເທົາ່ທີຄວນ,
ຈາກນັນ້ ເມ່ືອໄມ້ໄຜ່ອາຍຸໄດ້ 2-3 ປີ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍໜໍ່ເພ່ີມຂ້ືນ 2-3 ເທົາ່ຂອງປີທຳອິດ
ເຮັດໃຫ້ຮາກຝອຍຂອງໄມ້ໄຜ່ມີຈຳນວນຫຼາຍຂື້ນ ສາມາດຍືດເກາະ ແລະ
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນແຄມຫ້ວຍໃນເວລາທີ່ ນ້ຳມີປະລິມານສູງ ເມ່ືອໄມ້ໄຜ້ມີອາຍຸຫຼາຍປີເທົາ່ໃດ
ຍ່ິງເຮັດໃຫ້ໄມ້ໄຜ່ສາມາດປ້ອງກັນ ການເຊາະເຈ່ືອນຂອງຕາຝັງ່ໄດ້ດີ. 
ນອກຈາກນ້ີ ໄມ້ໄຜ່ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຄືສາມາດເກັບໜໍ່ໄມ້ມາບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍໄດ້, ສ່ວນ ລຳໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນເອົາໄປຂາຍ ຫຼື
ວ່າເອົາມາເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳຈັກສານຕ່າງໆກໍໄດ້. ຫັຼງຈາກທີ່
ປູກໄມ້ໄຜ່ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວທາງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ ດິນໄດ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງການປູກໄມ້ໄຜ່ວ່າມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ ເມ່ືອທຽບໃສ່ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນປູກໄມ້ໄຜ່, ຫັຼງຈາກປູກຈະເຫັນໄດ້ວ່າ
ຮາກຂອງໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນ ສາມາດຍືດເກາະດິນ ບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈ່ືອນ ໃນເວລາທີ່ ນ້ຳໄຫຼແຮງ ແລະ ເວລາທີ່

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ວັງຍາງ, ເມືອງພູວົງ
ແຂວງອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.83737, 14.70469

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2007; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ  1/6
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ນ້ຳ ມີປະລິມານທີ່ສູງຂື້ນໄດ້ດີ, ສ່ວນໜ່ໍໄມ້ ແລະ ລຳໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນສາມາດ
ນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ໃບໄມ້ໄຜ່ ແມ່ນສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຝຸ່ນໄດ້ອິກດ້ວຍ, ສະນັນ້
ເຈົາ້ຂອງດິນຈ່ືງມີຄວາມສຸກຄວາມພໍໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ປູກໄມ້ໄຜ່ນ້ີ ແລະ ຢາກແນະນຳ ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນບ້ານທີ່
ມີດິນຕິດແຄມຫ້ວຍຄືຕົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການປູກໄມ້ໄຜ້ ໃສ່ບໍລິເວນແຄມຫ້ວຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດອ່ອນ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່ ແມ່ນຮົກເຮ້ືອ ເກີດມີຍຸງ, ງູ ແລະ
ສັດຕ່າງໆຊ່ືງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການອານາໄມ.

ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ (ນ ຈັນວີໄລ) ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ (ນ ຈັນວີໄລ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ພືດຢືນຕົນ້ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ, ທິດທາງນໍ້າ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ
ນ້ຳຫ້ວຍ✓

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wr: ແຄມຕາຝັງ່ເຈ່ືອນ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາໜ້າດິນ (ນ້ຳຈາກພຸ, ແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ທະເລ)
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດ ບົນພ້ືນຖານລະບົບນິເວດ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານພືດພັນ - V2: ຫຍ້າ ແລະ
ພືດສະໝູນໄພທີ່ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ນ ຈັນວິໄລ

ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ

ບ່ອນທີ່ເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວແມ່ນຕິດກັບຫົນທາງຊ່ືງຈະເຫັນໄດ້ຄືໃນຮູບ, ອີງຕາມຮູບພາບ, ຝາກເບື້ອງທີ່ໃກ້ກັບເຮືອນແມ່ນໄມ້ໄຜ່ທີ່ປູກ
ສ່ວນອິກຝາກຂອງຫ້ວຍແມ່ນໄມ້ທີ່ເກີດຂ້ືນຕາມທຳມະຊາດ. ຂະໜາດການປູກໄມ້ໄຜ່ລະຫວ່າງຕົນ້ຕ່ໍຕົນແມ່ນ 5x5m, ຄວາມເລິກໃນການຂຸດຂຸມປູກແມ່ນ
50x50cm, ດິນທີ່ເຮັດເຕັກນິກແມ່ນເປັນດິນຮາບພຽງ ແລະ ຕິດກັບດິນແຄມຫ້ວຍ

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50000Average wage cost of hired labour per day: 50000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
n.a.n.a.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ເກັບລວບລວມເຫງົາ້ໄມ້ໄຜ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ12)12)
22. . ການກະກຽມພືນ້ທ່ີ  ການປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ12)12)
33. . ຂຸດຂຸມ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ1)1)
44. . ການປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ1)1)
55. . ຫົດນ້ຳ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຄົນ//ວັນ 5.05.0 50000.050000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 3.03.0 50000.050000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ພ້າ ດວງ 3.03.0 35000.035000.0 105000.0105000.0 100.0100.0
ຊ້ວນ ດວງ 2.02.0 25000.025000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ເຫງົາ້ໄມ້ສ້າງໄຜ່ ເຫງົາ້ 120.0120.0 3000.03000.0 360000.0360000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 915'000.0915'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ເສຍຫ້ຍາກ້ອງກໍໄຜ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1: 1ຄັງ້//ເດືອນ))
22. . ປູກແທນຄືນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ປີລະຄັງ້))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຄົນ//ວັນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ເຫງົາ້ໄມ້ສ້າງໄຜ່ ເຫງົາ້ 5.05.0 3000.03000.0 15000.015000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 65'000.065'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ  3/6



57

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 1500.0: 1500.0

ລະດູຝົນ  ແມ່ນ  ຝົນຕົກໜ້ອຍສຸດ  ໃນເດືອນມັງກອນ.  ຫຼາຍທ່ີສຸດ  ແມ່ນ
ໃນເດືອນ  ກໍລະກົດຫາ  ເດືອນຕຸລາ, , ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 566 566

ມມໃນຊ່ວງນັນ້
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳຊາດ  ແລະ
ສ່ີງແວດລ້ອມ  ເມືອງພູວົງ  ແຂວງອັດຕະປື

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ✓

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ✓

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ
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ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ພ້ືນທີ່ການຜະລິດ ກ່ອນທີ່ຈະປູກໄມ້ໄຜ່ພ້ືນທີ່
ການຜະລິດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເທ່ືອລະກ້າວໂດຍການເຊາະເ
ຈື່ອນຂອງນໍ້າຖ້ວມ, ຫັຼງຈາກໄມ້ໄຜ່ຖືກປູກແລ້ວ,
ການສູນເສຍພ້ືນທີ່ຜະລິດໄດ້ຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ນອກເຫນືອໄປຈາກກິດຈະກໍາກະສິກໍາ
ຊາວກະສິກອນຕ້ອງຮັກສາໄມ້ໄຜ່ຂອງພວກເຂົາ (ຕັດລໍາຕົນ້,ຫຍ້າ)
ຖ້າບໍ່ດັງ່ນັນ້ມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ
ຍາກທີ່ຈະກ້າວໄປຫາການເກັບກ່ຽວຫນ່ໍຫືຼລໍາຕົນ້

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ໂອກາດ
ໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ໄມ້ໄຜ່ສາມາດສະຫນອງສະຖານທີ່ ຜ່ອນຄາຍຕາມແຄມນໍ້າ
ສໍາລັບການກິນເຂົາ້ປ່າ ຫືຼ ການຫາປາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການສູນເສຍຂອງດິນກ່ອນຫນ້ານີ້:
ການສູນເສຍດິນໂດຍການເຊາະເຈື່ອນຂອງນໍ້າ;
ຫຼັງຈາກໄມ້ໄຜ່ຖືກປູກແລ້ວດິນກໍ່ຖືກປ້ອງກັນໂດຍລະບົບຮາກໄຜ່

ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ / /

ຊາກສະລະຫະພັງ
ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ດິນເຈ່ືອນ / ເສດຕະກອນ
ໃນອະດີດການສູນເສຍທີ່ດິນຕາມຝັງ່ປະມານ 2 ແມັດ
ຫັຼງຈາກໄມ້ໄຜ່ໄດ້ຖືກປູກແລ້ວບໍ່ມີດິນໄຖືກສູນເສຍໃນເຂດພ້ືນທີ່ປ້
ອງກັນ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການທັບຖົມ  ຂອງດິນຕະກອນ
ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການຕົກຕະກອນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳ ແມ່ນ
ຫຼຸດລົງເນ່ືອງຈາກດິນຖືກລົບກວນຫນ້ອຍ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%✓
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ  5/6
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ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ສາມາດປ້ອງກັນການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນໄດ້
ສາມາດບໍລິໂພກໜໍ່ໄມ້ໄດ້  ແລະ  ຂາຍໄດ້,,
ສາມາດຂາຍລຳໄມ້ໄຜ່ເພ່ືອໄປເຮັດເຄືອ່ງຈັກສານຕ່າງໆໄດ້
ປັບປຸງຈຸລິນຊີທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ  ເຫງົາ້
((ມີການແລກປ່ຽນທາງຊີວະພາບສູງ  ແລະມີທາດອາຫານສູງ))
ຂອງລະບົບຮາກ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ໄມ້ໄຜ່ມີຈໍານວນຮາກ  ຫລາຍເຊ່ິງຊ່ວຍ
ໃຫ້ມີການເຊ່ືອມຕ່ໍກັບດິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ໃນເວລາ  ທີກໍໄຜ່ໃຫຍ່ເປັນພຸ້ມ  ມັນຈະເປັນບ່ອນອາໄສຂອງ  ຍູ່ງ
ແລະ  ງ ູ ຕ້ອງໄດ້ອານາໄມ ບໍລີເວນພູ່ມໄມ້
ເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງສັດອັນຕະລາຍ
ໃບໄມ້ໄຜ່ແຫ້ງລົນ່ລົງນ້ຳ  ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປືອນ  ເກີດເປັນຕະກອນ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳທ່ີຢູ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  ກ່ອນທີ່
ໃບໄມ້ແຫ້ງຈະຕົກລົນ່ລົງຫ້ວຍ ຄວນຈະຕັດງ່າໃບທີ່ຕາຍ
ຖ້ິມກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງສູ່ນ້ຳຫ້ວຍ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

→

→
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ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ທ້າວ.  ຈັນສະໄຫມ  ກຸນທິສັກ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2251/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2251/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
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ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ  6/6
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ຜູ້ນໍາດິນທີ່ດິນ ນໍາໄມ້ທ່ອນໄປສ້າງ ແລວຮົວ້ກັນ້ ທາງນ້ຳໄຫຼຢູ່ຕາມພ້ືນທີ່ໄຮ່ (ນາງ ວາດສະໜາ)

ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຮັກສາ
ຄວາມສົມບູນຂອງດິນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ແລວໄມ້ທ່ອນ  ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນ  ການຊະລ້າງ  ເທິງໜ້າດິນ  ໃນລະດູຝົນ
ກິດຈະກາໍ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບໝູນວຽນ ແມ່ນ ເປັນອາຊີບຫັຼກ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ໃນເຂດພູດອຍ
ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ໄດ້ຫຼາຍລຸ້ນຄົນແລ້ວ. ອີງຕາມລັກສະນະພູມສັນຖານ ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ
ທີ່ເປັນຂ້ໍຈາໍກັດ ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ພາຍຫັຼງ ການບຸກເບີກພ້ືນທີ່ທາໍການຜະລີດ ໂດຍການຈຸດປ່າ
ຖາງໄຮ່ໃນເຂດຄ້ອຍຊັນ ຊ່ືງມັນໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບ ຕ່ໍການນາໍໃຊ້ທີ່ດິນ, ເປັນຕົນ້ ແມ່ນ ໃນລະດູຝົນ
ເຊ່ີງຝົນຈະເລ່ີມຕົກ ແຕ່ເດືອນ 5-1 ; ບາງເດືອນ ຝົນກໍ່ຕົກແຮງ ໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງເດືອນ 9-10
ເຮັດໃຫ້ດິນ ໄຫຼລົງຮ່ອງພູ ເຮັດໃຫ້ຕະກອນ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸເທິງໜ້າດິນ ໄຫຼເຊາະລ້າງ ລົງຮ່ອງນາໍ້ ຂ້າງທາງ
ເສດໄມ້ ທັບຖົມເຄ່ືອງປູກຂອງຝັງ, ສົງ່ຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ການສູນເສຍຊັນ້ໜ້າດິນດີ ດັງ່ນັນ້, ໃນປີ
2015 ຜູ້ນຳໄຊ້ທີ່ດີນ ຈ່ີງມີແນວຄວາມຄິດ ຕ້ອງການ ຢາກສ້າງແລວກັນດີນເຊາະໄຫຼ ຂອງນ້ຳຝົນ
ທີ່ໄຫຼມາແຕ່ເທີງພູ ທັງເປັນການຮັກສາ, ກະຈາຍ ທາດອາຫານ ຕາມໜ້າດີນ ຢູ່ພື້ນທີ່ລຸ່ມຕີນພູ ໂດຍການຄົນ້ຄິດ
ຊອກຫາວິທີ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຊອກຫາໄດ້ ຈາກທຳມະຊາດ (ເປັນໄມ້ແຫ້ງ ທີ່ ໄດ້ຈາກການຕຸດໄຮ່) ມີຄວາມຍາວ
ປະມານ 4-5 ແມັດ/ທ່ອນ, ມີເສັນ້ຜ່າ ສູນກາງ ປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ເອົາມາວາງລຽນກັນ ໄວ້ຮ່ອງນ້ຳ
ບ່ອນທີ່ເຄີຍຖືກນາໍ້ໄຫຼເຊາະ ຕາມພ້ືນທີ່ ການ ຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມສູງຈາກພ້ືນດິນ ປະມານ 1 ແມັດ. 
ຫັຼງຈາກນັນ້, ກໍ່ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ ທີ່ມີຄວາມ ຍາວ ປະມານ 1.5 ແມັດ, ມີຂະໝາດ ເສັນ້ຜ່າສູນກາງ ປະມານ 10
ຊັງຕີແມັດ ມາເຮັດເປັນຫຼັກຄາ້ໍ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ ໄມ້ທ່ອນ ທີ່ເອົາມາ ລຽນລາໍນັນ້ ລົມ້ລົງ ໂດຍການ ນາໍທ່ອນໄມ້ໃຜ່
ຝັງລົງດິນ ປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍການໃຊ້ເຊືອກມັດ. ການເຮັດເຕັກນີກ ດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນ
ເລ່ີມຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ພາຍຫັຼງ ສໍາເລັດການ ສັກເຂົາ້ໄຮ່ ໂດຍເລືອກເຮັດໃສ່ ບ່ອນພູ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ 20-
25% ເປັນບ່ອນ ທີ່ມີຮ່ອງນ້ໍາ ໄຫຼເຊາະລົງມາ ຊ່ືງໂດຍລວມແລ້ວ ປະຊາຊົນ ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກນ້ິ ປະມານ 2-3
ຈຸດ ພາຍໃນເນ້ືອທ່ີ ການຜະລິດທັງໝົດ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການເຮັດ ເຕັກນິກ ດັງ່ກ່າວນ້ີ ແມ່ນ ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງ ຂອງການໄຫຼເຊາະ ຂອງນ້ໍາ ແລະ ສາມາດ ກະຈາຍຕະກອນດິນ ໃນພ້ືນທີ່ອອກຈາກ
ພ້ືນທີ່ທາໍການຜະລິດ ເພາະວ່າ ເມ່ືອນ້ຳໄຫຼມາ ຈະມາຕ່ຳໃສ່ໄມ້ກັນ້ ແລະ ໄຫຼອອກ ທາງດ້ານຂ້າງຂອງໄມ້ກັນ້.
ສົມທຽບ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ການນຳໃຊ້ ເຕັກນີກນ້້ີ ເຫັນວ່າ ກ່ອນຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກນິກ ໄດ້ຜົນຜະລິດເຂົາ້
ປະມານ 1.5 ໂຕນ/ຮຕ ພາຍຫັຼງ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກນ້ີ ຜົນຜະລິດເຂົາ້ ເພ່ີມຂ້ືນ ປະມານ 2 ໂຕນ/ຮຕ ເນື່ອງຈາກ
ການສູນເສຍດີນຫຼຸດລົງ ອີນຊີວັດຖຸໃນດີນເພ້ີມຂ້ືນ ເພາະການທັບຖົມຂອງຕະກອນ ແລະ ເສດຊາກພືດ
ທີ່ໄຫຼມາຕາມນ້ຳເຮັດໃຫ້ຊັນ້ໜ້າດິນ ຖືກເພ່ີມພູນໃຫ້ເປັນຊັນ້ໜາຂ້ືນ, ເມ່ືອເສດຊາກພືດເຫົຼາ່ນັນ້ ເນົາ່ເປ່ືອຍ ຫຼື
ຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໂດຍສິ່ງທີ່ ມີຊີວິດໃນດິນ (ຂ້ີກະເດືອນ, ບົງ້ກື) ຈະເປັນການປັບປຸງດິນ ໃນບໍລິເວນນັນ້
ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຂ້ືນ.
ຈຸດດີ: ຫຸຼດຜ່ອນການໄຫຼຂອງຕະກອນດິນ, ການເພ່ີມຂອງອິນຊີວັດຖຸໃນພ້ືນດິນ (ເຮັດໃຫ້ຊັນ້ດິນໜາຂ້ືນ),
ກະຈາຍທາດອາຫານໃນພ່ີືນທີ່ກະສິກໍາ ແລະ ຕົນ້ທືນຕ່ຳ.
ຈຸດອ່ອນ: ເຕັກໂນໂລຢີນ້ີ ແມ່ນ ບໍ່ຖາວອນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນໄຫວ, ດັງ່ນັນ້ຈ່ິງຕ້ອງມີການສ້ອມແປງ ແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ. ຖ້າໂຄງສ້າງເກົາ່ຫຼາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ,
ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່່າເຊັນ່ ເຊືອກ ແລະ ເສົາຊີມັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງ
ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີ ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ືງມີຜົນກະທົບຕ່ໍ ຄຸນນະພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ກໍ່ຄືກັບປະສິດທິຜົນຂອງມັນ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ວົງວິໄລ ເໜືອ, ເມືອງພູວົງ ແຂວງ
ອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.83247, 14.66049

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2015; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອ...  1/7
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ຊາວກະສິກອນທີ່ໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ ສໍາລັບການກ່ໍສ້າງສິ່ງກີດຂວາງເຂດເປີ້ນພູ
(ນາງວາດສະໜາ)

ໄມ້ທ່ອນເສດເຫຼືອຈາກ ການຈູດໄຮ່ ເປັນສ່ິງກີດຂວາງຕ່ໍການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ
ປ່ຽນນໍ້າໄປສູ່ພ້ືນທີ່ຜະລິດ (ນາງວາດສະໜາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ພືດທີ່ປູກຫຼັກໆ ມີຄື:
ເຂົາ້ໄຮ່,ສາລີ,ກ້ວຍ,ມັນຕົນ້,ອ້ອຍ ແລະອືນໆ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wt: ການສູນເສຍຊັນ້ໜ້າດິນ /
ການເຊາະເຈ່ືອນຜິວໜ້າດິນ, Wo: ຜົນກະທົບ ຂອງການເຊ່ືອມໂຊມ
ຕ່ໍພ້ືນທີ່ພາຍນອກ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ ຕັດຂວາງ ກັບຄວາມຄ້ອຍຊັນ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S6: ແລວກັນເຈ່ືອນ, ຮົວ້ , S11: ອື່ນໆ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອ...  2/7
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ຜູ້ຂຽນ: ນາງ ວາດສະໜາ

ເຕັກນິກນ້ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ສິ່ງກີດຂວາງໄມ້ທ່ອນ ໄມ້ຖືກສ້າງຂ້ືນດ້ວຍຄວາມສູງ 1
ແມັດຈາກຫນ້າດິນ.
ຄວາມຍາວຂອງໄມ້ທ່ອນ ແມ່ນ ປະມານ 4-5 ແມັດ.
ຄວາມເລິກຂອງໄມ້ໄຜ່ ລົງໄປໃນດິນ ແມ່ນ 50 ຊັງຕີແມັດ 
ເຕັກນິກນ້ີ ແມ່ນ ປະຕິບັດ ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໄຮ່ ທີ່ມີຄວາມຊັນ 20-25%,
ບ່ອນທີ່ນໍ້າຈາກທໍາມະຊາດ ໄຫຼເປັນຮ່ອງຈາມໜ້າດີນ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
(ຫົວໜ່ວຍ:2 2 ຮາວກັນ້ volume, length: ກວ້າງ 4-5  4-5 ແມັດ /  / ສູງ 1 1

ແມັດ ( (ສຳລັບ 1  1 ຮາວ)))

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50000Average wage cost of hired labour per day: 50000ກີບ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຊ້ວນ,,ຈົກ,,ເຫັຼກຕະປູ,,ພ້າແມ່ນຫາຊືຈ້າກທອ້ງຕະຫຼາດ
ຊາວກະສີກອນຊືເ້ອງ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ເກັບໄມ້ທ່ອນ  ແລະ  ໄມ້ໄຜ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫຼັງເກັບກ່ຽວ))
22. . ຝັງເສົາມ້ໄຜ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ຈັດລຽງໄມ້ທ່ອນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 2  (per 2 ຮາວກັນ້))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ຊ້ວນ ດວງ 1.01.0 25000.025000.0 25000.025000.0 100.0100.0
ຄ້ອນຕີ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ໄມ້ທ່ອນ ລຳ 10.010.0 100.0100.0
ໄມ້ໃຜ່ ລຳ 10.010.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 195'000.0195'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ສ້ອມແປງ  ເອົາໄມ້ມາເສີມໃສ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນລະເທືອ່))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 2  (per 2 ຮາວກັນ້))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຟ້າ ດວງ 2.02.0 25000.025000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ສຽມ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ໄມ້ທ່ອນ ທ່ອນ 10.010.0 100.0100.0
ໄມ້ໃຜ່ ລຳ 10.010.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 170'000.0170'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອ...  3/7
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 2500.0: 2500.0

ປະລີມານນຳ້ຝົນ  ລະຫວ່າງເດືອນ 9  9 ແມ່ນຝົນຕົກຫຼາຍ, , ຫຼາຍສຸດ
ແມ່ນ  ເດືອນ 6 - 9  6 - 9 ແລະ  ໜ້ອຍສຸດ  ແມ່ນ  ເດືອນ 11- 4 11- 4

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ::

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເມືອງພູວົງ
ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ  ປະຈຳປີ 26,2  26,2 ອົງສາ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ✓
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ✓
ສະເລ່ຍ
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ✓
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອ...  4/7
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ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 1,5 ໂຕນ/ຮຕ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 2ໂຕນ/ຮຕ
ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງສານອິນຊີຈາກການສະສົມຂອງຫນ້າດິນ

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນທີ່ຊາວກະສິກອນຈະສູນເສຍພ້ືນທີ່ຫຼາຍຍ້ອນຊ່ອງທາງນໍ້າໃນ
ພ້ືນທີ່ການປູກຝັງ;
ຫັຼງຈາກທີ່ມີບັນດາອຸປະສັກໄມ້ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ືນແລ້ວ,
ພ້ືນດິນໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນໂດຍການສະສົມຂອງດິນ

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການໄຫລວຽນຂອງນໍ້າໃນພ້ືນທີ່ການຜະລິດທີ່ຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ເກີ
ດຜົນເສຍຫາຍຕ່ໍການປູກພືດແລະໃນການຫຸຼດລົງຜົນຜະລິດພືດ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການຕິດຕັງ້ສ່ິງກີດຂວາງໄມ້ເພ່ືອຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ການປູກຝັງຕ້ອງໃ
ຊ້ແຮງງານຫຼາຍ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການຄ້ໍາປະກັນ ສະບຽງອາຫານ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍ້ອນວ່າຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກ
ວ່າ ແລະ ສາມາດຂາຍເຖິງຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການໄຫຼ  ຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ນໍ້າ ແລະ ດິນທີ່ຖືກທໍາລາຍລຸດລົງໃນເວລາທີ່ສຳເລັດ
ແລວກີດຂວາງ ແລະ ນໍ້າແມ່ນມຸ້ງໄປຂ້າງຫນ່ືງ. ດັງ່ນັນ້, ການໄຫຼ
ຂອງນ້ໍາໜ້າດິນເທິງພ້ືນດິນ ແມ່ນ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍລົງ.

ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ກ່ອນທີ່ຈະມີຫຼາຍໆຊັນ້ດິນໂດຍການລ້າງນໍ້າໃນພ້ືນດິນກໍ່ຖືກສູນເສ
ຍ. ຫັຼງຈາກການຕິດຕັງ້ອຸປະກອນກີດກັນ ນໍ້າມີການປ່ຽນແປງ
ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍໃນພ້ືນທີ່
ແລະການຕົກຕະກອນຕາມຮ່ອງຂ້າງທາງ

ມວນຊີວະພາບ /  / ຢູ່ເທິງຊັນ້ດິນ C C ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສິ່ງກີດຂວາງຂອງໄມ້ທ່ອນສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຊີວະມວນ ແລະ
ຊ້ິນສ່ວນຂອງພືດ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບໄປສູ່ພ້ືນທີ່ການຜະລິດ
(ເພ່ີມຂ້ືນຂອງດິນຟ້າ)

ການເຊາະເຈືອ່ນຂອງດິນ / /

ຊາກສະລະຫະພັງ
ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ກ່ອນທີ່ຈະມີຝົນຕົກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີການເຊາະເຈ່ືອນຂອ
ງດິນ (ລະດູແລ້ງແລະລະດູແລ້ງລະຫວ່າງແຖວ) ໃນລະດູຝົນ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ພືນ້ທ່ີທໍາການຜະລິດ
ຂອງເພືອ່ນບ້ານທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ກ່ອນ ໄຫຼຜ່ານເສັນ້ທາງຂອງເຈົາ້ຂອງດິນ.
ຫັຼງຈາກການຕິດຕັງ້ເຕັກໂນໂລຢີ,
ທາງນ້ໍາໄດ້ປ່ຽນແປງໄປສູ່ເຂດບ້ານໂດຍບໍ່ມີການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເ
ສຍຫາຍຢູ່.

ດີນເຈືອ່ນລົງສູ່ຮ່ອງຂ້າງທາງ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ້ມຂືນ້

ກ່ອນ ມີການເຊາະເຈ່ືອນໂດຍກົງ. ຫັຼງຈາກຕິດຕັງ້ ຮົວ້ກີດຂວາງ
ຕະກອນດິນ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ຍັງຫົຼງເຫືຼອຢູ່ຈາມໄຮ່

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນີກ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ມາກັນ້ເປັນຮົວ້ ປ້ອງກັນໜ້າດີນ ບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອ...  5/7
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ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄຟໄໝ້ປ່າ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ດິນເຈືອ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%✓
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຂໍ້ດີໃນການ  ນຳໄຊ້ເຕັກນີກນີ້  ປ້ອງກັນບໍໃຫ້ເຊາະເຈືອ່ນ
,,ຜົນຜະລິດໃດ້ຮັບ  ໜາກຜົນ
ບູກຄົນໃດ  ກ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ງາ່ຍໆ
ບໍໄດ້ໄຊ້ຕົນ້ທືນ , ,ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ  ສາມາດກູ້ມຕົນເອງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດກະຈາຍຕະກອນດີນທ່ີໄຫຼມາຕາມກະແສນ້ຳ  ໄປທົວ່ພືນ້ທ່ີ
ການຜະລິດ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຖານທ່ີເຫລົາ່ນີ້ບໍ່ຖາວອນ  ແລະ
ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຕ້ອງການສ້ອມແປງທຸກໆປີ

ມັນອາດຈະຕ້ອງການຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າ ເຊັນ່ເສົາ ຄອນກຣີດ
ການສະສົມມີບາງບ່ອນ, , ກ່ໍຍັງເກີດການຊະລ້າງເຫລືອຢູ່

ຕ້ອງສ້າງຫຼາຍໆຈຸດ
ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ປະຊາຊົນຍັງໃຊ້ອຸປະກອນ  ທ່ີມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທ່ີ  ສົງ່ຜົນກະທົບ
ຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງການໄຫຼ
ທ່ີຖືກທໍາລາຍເຊັນ່ດຽວກັນກັບປະສິດທິຜົນຂອງມັນ.

ມັນອາດຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັງ້ສະຖານທີ່ແບບນ້ີໃນຫລາຍໆສະຖານທີ່ຕ
າມແຄມ ຂ້ືນຢູ່ກັບຄວາມຊັນຂອງດິນ.

→

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 18, 2017: May 18, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Dec. 5, 2018: Dec. 5, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ທ່ານ.  ບູນເລີດ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2279/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2279/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ອ່າງເກັບມ້ຽນ ຝຸ່ນບົມ່ (ປະຊາລັດ ຂຸນສີ)

ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ (ລາວ)
ຝຸ່ນບົມ່

ຄຳອະທິບາຍ

ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່  ແມ່ນເຮັດມາຈາກຂ້ີແກບເຜົາ  ເພືອ່ປັບປຸງດິນ  ແລະ  ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ
ຜົນຜະລິດ  ພືດຜັກສວນຄົວ  ຊຶງ່ເຕັກນີກນ້ີ  ແມ່ນເກີດມາຈາກ  ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ  ແລະ
ໄດ້ຮັບການສົງ່ເສີມ  ຈາກທາງໂຄງການ  ຄໍາ້ປະກັນ  ສະບຽງ  ອາຫານ  ແລະ  ໂພສະນາການ
ເຊືອ່ມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ  ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະ  ຫນຸນທຶນຈາກ  ອົງການ IFAD. IFAD.

ກິດຈະກໍາ ການປູກຜັກ ສວນຄົວ ເປັນກິດຈະກໍາ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເພ່ືອຄໍາ້ປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ການຍົກສະມັດ ຕະພາບຜົນ ຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ ແຕ່ຝຸ່ນຄອກ ເພ່ືອເປັບປຸງດິນ ແລະ ປະລິມານ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ແມ່ນອີງຕາມ ທ່າແຮງ ແລະ
ຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນິ້, ພ້ືນທ່ີ ທໍາການຜະລີດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເປັນດິນຊາຍ, ຊັນ້ດິນຕື້ນ ມີຫີນແຮ່ ສະສົມ ຊັນ້ດິນ ທ່ີເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງບໍ່ອໍານວຍ ແລະ
ເປັນຂ້ໍຈຳກັດ ໃນການຜະລິດ ແລະ ພ້ືນທີ ປູກຜັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປູກຢູ່ແຄມບາ້ນ ເນື່ອງຈາກຈໍາກັດ ພື້ນທ່ີ
ທໍາການຜະລິດ ແຄມຫ້ວຍ ຫຼື ແຄມນໍາ້ຕ່າງໆ. ດັງ່ນັນ້, ໃນປີ 2016 ທາງແຜນງານ ໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (FNML-IFAD) ໄດ້ມາແນະນໍາ ສົງ່ເສີມ
ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຮັດ ຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພ່ີມຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນບາ້ນຈໍານວນຫນຶ່ງ ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື. ວິທີການ ເຮັດຝຸ່ນບົມ່
ບ່ໍມີຂັນ້ຕອນຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ວັດຖຸດີບ ທ່ີມີໃນທອ້ງຖີ່ນ. ຊຶ່ງວັດຖຸດິບ
ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ປະກອບມີ ຂີ້ແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15
ກິໂລ/ກະສອບ), ຝຸ່ນຄອກ 20 ກິໂລ, ນໍາ້ 50 ລິດ, ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳຕານແທນກ່ໍໄດ້,
ນໍາ້ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງ. ສໍາລັບ ອຸປະກອນ ທ່ີຫາມາໄດ້ນັນ້ ນໍາມາປະສົມ ໃຫ້ເຂົາ້ກັນ ລະອຽດດີ
ແລ້ວເອົາລົງໃສ່ອ່າງທີ່ ໄດ້ກະກຽມດິນ ຂະຫນາດອ່າງ (ທ່ີກໍ່ດວ້ຍຊີເມັນ ຫຼື
ສາມາດໃຊ້ອ່າງຢາງພາດສະຕິກກ່ໍໄດ້) ຄວາມເລິກ 0,5 ແມັດ, ກວ້າງ 1,5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 2 ແມັດ. ສ່ວນຝຸ່ນ
ປະສົມ ທ່ີເອົາລົງໃສ່ອ່າງນັນ້ ກວດຝຸ່ນ ໃຫ້ພຽງຫນ້າຂອງອ່າງ, ແລ້ວເອົາຜ້າຢາງໃສ ປົກຄຸມອ່າງ ແລະ
ຈິກຂາ້ງ ໃຫ້ແຈບດີ ບ່ໍໃຫ້ມີອາກາດເຂົາ້, ການບົມ່ຝຸ່ນ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 1-2 ອາທິດ ຈຶ່ງສາມາດ
ນໍາໄປໃສ່ສວນປູກຜັກໄດ້. ວິທີການນໍາໃຊ້ ແມ່ນນຳຝຸ່ນບົມ່ ໃສ່ຄຸ ຫຼື ກະສອບ ເພ່ືອນໍາໄປຫວ່ານ
ໃສ່ຫນານປູກຜັກ ໄດ້ເລີຍ ໃນຊ່ວງການກະກຽມດິນ ພາຍຫຼັງ ຫວ່ານຝຸ່ນບົມ່ ຄຸມຫນານຜັກແລ້ວ ກໍ່ໃຊ້
ຄາດກວດ ຫຼື ຈົກຂຸດຝຸ່ນບົມ່ ປະສົມກັບດິນ ໃຫ້ເຂົາ້ກັນ ແລ້ວກ່ໍສາມາດ ປູກຜັກໃສ່ໄດ້. ຊ່ຶງຊ່ວງທີ່ປູກຜັກ
ແມ່ນທາ້ຍເດືອນທັນວາ ເຖິງ ເດືອນມີນາ (ປູກ 2-3 ຄັງ້/ປີ) ໂດຍອາໃສ ນໍາ້ບາດານ ໃນການຫົດຜັກ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ມີຜົນດີ ທີຊ່ວຍປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ສະສົມ
ອິນຊີວັດຖຸຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີທາດອາຫານຫຼັກ ແລະ ທາດອາຫານເສີມ, ກະ ຕຸ້ນ ການທໍາງານ ຂອງຈຸລິນຊີດິນ
ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດ ເພ່ີມຂຶ້ນ. ເຕັກນິກ ດັງ່ກ່າວນີ້
ບ່ໍມີຂັນ້ຕອນຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ພຽງແຕ່ ຕອ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອະນາໃມອ່າງ, ເກັບມຽ້ນ
ອຸປະກອນ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນຊວ້ນ ແລະ ບົວຫົດນໍາ້ ເພ່ືອໃວ້ໃຊ້ໃນເທ່ືອຕໍ່ໄປ ຂອງການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ແລະ
ທັງເປັນການປະຢັດ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.8282, 14.682

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2016; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  1/6
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ອ່າງຊິເມັນ ເພ່ືອເກັບຮັກສາຝຸ່ນບົມ່ (ປະຊາລັດ ຂຸນສີ) ພ້ືນທີ່ ໜານປູກຜັກ ທີ່ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົມ່ (ປະຊາລັດ ຂຸນສີ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 3
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ✓

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງເຄມີ  - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ
(ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈ່ືອນ)

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bl: ການສູນເສຍ
ຈຸລິນຊີໃນດິນ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ
ການຈັດການສິ່ງເສດເຫືຼອ ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ / ສິ່ງເສດເຫືຼອ
ພືດຜັກສວນຄົວ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫືຼ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ວີໄຊ ຟ້າວີເສດ

ວິທີ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ມີດັງ່ລຸ່ມນ້ີ 1. ຂີ້ແກບເຜົາໃໝ້
ປະມານ 50% (ໄຫມ້ບໍ່ຫມົດ) ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15
ກິໂລ/ກະສອບ), 2. ຝຸ່ນຄອກ 10 ກະສອບ (20 ກີໂລ/ກະສອບ), 3. ນໍາ້
50 ລິດ, 4. ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງແກງ, 5. ນໍາ້ ສະກັດຊີວະພາບ 5
ບ່ວງແກງ, 6. ປະສົມ ສ່ວນປະສົມ ທັງຫມົດເຂົາ້ກັນແລ້ວ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງ ໂດຍເອົາຜ້າຢາງປົກອ່າງໄວ້.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:5 x 5 5 x 5 ແມັດ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50000Average wage cost of hired labour per day: 50000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຕົນ້ທຶນ  ໃນການກ່ໍສ້າງອ່າງ  ເກັບມ້ຽນ  ຝຸ່ນບົມ່  ຊຶງ່ເປັນປັດໃຈຫຼັກ
ທ່ີມີສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້  ຕົນ້ທຶນສູງ ( (ຖ້າເປັນໄປໄດ້  ກໍ່ສາມາດໃຊ້ອ່າງ
ທີ່ເຄີຍລຽ້ງປາໃສ່  ທີ່ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແລ້ວກໍ່ໄດ້).).

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ກ່ໍສ້າງອ່າງຊິເມັນ  ເກັບມ້ຽນຝຸ່ນບົມ່ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ທ້າຍເດືອນທັນວາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 5 x 5  (per 5 x 5 ແມັດ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ໃນການກ່ໍສ້າງອ່າງ ( (ຮັບເໝົາ)) 1.01.0 500000.0500000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ບົວຫົດນຳ້ ໜ່ວຍ 1.01.0 25000.025000.0 25000.025000.0 100.0100.0
ຄຸ ໜ່ວຍ 2.02.0 7500.07500.0 15000.015000.0 100.0100.0
ຊວ້ານ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ກະສອບ  ໃສ່ຂີ້ແກບ  ແລະ  ຝຸ່ນຄອກ ໜ່ວຍ 20.020.0 2000.02000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຜ້າຢາງປາດສະຕິກ ແມັດ 3.03.0 10000.010000.0 30000.030000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ກ້ອນດິນຈີ່ ກ້ອນ 100.0100.0 4000.04000.0 400000.0400000.0 100.0100.0
ຊິມັງ ເປົາ 7.07.0 40000.040000.0 280000.0280000.0 100.0100.0
ດິນຊາຍ ລົດ 0.50.5 300000.0300000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 1'460'000.01'460'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ເກັບຂີ້ແກບເຜົາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ))
22. . ເກັບຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ))
33. . ກະກຽມ  ວັດຖຸດິບ  ທ່ີຈະໃຊ້  ໃນການເຮັດຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ))
44. . ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົມ່  ໃນພືນ້ທ່ີ  ປູກຜັກສວນຄົວ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 5 x 5  (per 5 x 5 ແມັດ))

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  3/6
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ໃນການກະກຽມ  ວັດຖູດິບ  ເພືອ່ເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ວັນງານ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ວັນງານ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການນຳໃຊ້ຝູ່ນບົມ່  ໄປໃສ່ສວນຜັກ ວັນງານ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝູ່ນຄອກ ກິໂລ 10.010.0 5000.05000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ອືນ່ໆ
ຂີ້ແກບເຜົາ ກະສອບ 10.010.0 20000.020000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ນ້ຳຕານ ກິໂລ 1.01.0 10000.010000.0 10000.010000.0 100.0100.0
ນ້ຳສະກັດ  ຊີວະພາບ ລິດ 1.01.0 10000.010000.0 10000.010000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 570'000.0570'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ✓
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)✓

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ
ຕ່ໍາ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ
ຕ່ໍາ✓

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ✓

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  4/6
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ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ຜູ້ຊາຍ ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 20 ກິໂລ/ໜານ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 28 ກິໂລ/ໜານ

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເນ່ືອງຈາກຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ
ຊ່ຶງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ເນ້ືອທີ່ ປູກຜັກກວ້າງອອກຕ່ືມ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົມ່ ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ປູກຜັກ
ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແຕ່ພາຍຫຼັງ ຈາກໃຊຝຸ່ນບົມ່ ເຫັນວ່າ
ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຜັກ ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຊາວກະສິກອນ ມີວຽກເພ່ີມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຂະບວນການເຮັດຝຸ່ນບົມ່.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ  ການຄຸ້ມຄອງ
ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ / /

ການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້
ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັບ ປຸງດິນ ໃນພ້ືນທ່ີ ປູກຜັກສວນຄົວ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການທັບຖົມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊຶ່ງການເຮັດເຕັກນີກນີ້ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊຶ່ງການເຮັດເຕັກນີກນີ້ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເກີດມີຈຸລິນຊີໃນດິນ ແລະ ຂ້ີກະເດືອນຫຼາຍຂ້ືນ.

ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ /  / ພະຍາດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຼຸດຜອ່ນບັນຫາ ສັດຕຸພືດ ເຂົາ້ມາທໍາລາຍພືດຜັກ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  5/6
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ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%✓
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%✓
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ການຊອກຫາ  ອຸປະກອນ  ແລະ  ວັດຖຸດິບ  ມາເຮັດຝຸ່ນບົມ່
ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ  ແລະ  ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົມ່  ໃສ່ໜານຜັກ  ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜັກ
ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ  ແລະ  ຍັງສາມາດ  ປັບປຸງດິນ
ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ.
ເປັນໂອກາດທີດີ  ທ່ີຊາວກະສິກອນ  ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື  ແລະ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ  ກັບພະນັກງານວິຊາການ.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ການນໍາໃຊ້  ຝຸ່ນບົມ່  ສາມາດ  ປັບປຸງດິນ  ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ
ການເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ  ຖ້າວ່າເຮັດໃນຈໍານວນຫຼາຍ  ສາມາດ
ນໍາໄປປັບປຸງດິນ  ໃນພືນ້ທີ່ຫຼາຍໄດ້  ຫືຼ  ສາມາດ  ເຮັດຂາຍ
ເພືອ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ  ຈາກການເຮັດ  ເຕັກນີກ  ຝຸ່ນບົມ່
ຍັງເຮັດໃນພືນ້ທີ່ຈໍາກັດ  ເນ່ືອງຈາກວ່າ  ຍັງເປັນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງຢູ່
(2017).(2017).
ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່  ແມ່ນຈະເຫັນຜົນ  ໃນໄລຍະຍາວ
ຊຶ່ງຈະຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ  ໃນການປັບປຸງດິນ ( (ແຕກຕ່າງກັບ
ການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ  ທ່ີສາມາດ  ເຫັນຜົນໄດ້ໄວ).).
ຖາ້ຫາກ  ຊາວກະສິກອນ  ຕອ້ງການຈະໃຊ້ຝຸ່ນບົມ່  ຢູ່ທົງ່ນາ
ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ  ເນ່ືອງຈາກປະລິມານຝຸ່ນບົມ່  ມີຈໍາກັດ
ຊຶ່ງຕອ້ງໄດ້ອາໃສ  ແຮງງານ  ໃນການເກັບ  ແລະ  ກະກຽມວັດຖຸດິບ
ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ຫຼາຍຄົນ.  ທ່ີສໍາຄັນ ແມ່ນຄວນໃຫ້ມີການ
ສ້າງອ່າງຊິມັງ ເພ່ືອ ບົມ່ຝຸ່ນ ໄວ້ໃຊ້ເປັນປະລິມານ ທ່ີຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດ
ເກັບໄວ້ ເມື່ອຕອ້ງການນໍາໃຊ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຊາວກະສິກອນ  ຍັງບ່ໍທັນເຫັນຜົນປະໂຫຍດ  ແລະ  ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງຝຸ່ນບົມ່  ຫຼາຍເທົາ່ທີ່ຄວນ.  ຄວນມີການເຜີຍ ແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຜົນດີ ຈາກການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ໃນຂັນ້ຊຸມຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງຝຸ່ນບົມ່ ແລະ ພອ້ມທັງ ມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ກັບ ຊາວກະສິກອນເອງ.

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Visay Visay (Visay189@gmail.com)Visay Visay (Visay189@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 18, 2017: May 18, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Sept. 11, 2018: Sept. 11, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ສິດວົງໄຊ  ທອງວົງໄຊ -  - ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ  ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ  ທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ຄຸ  ກຸນລະວົງ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2284/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2284/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການເຮັດຝຸ່ນບົມ່ ເພ່ືອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ  6/6
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ການເອົາ ຝຸ່ນເຟືອງ ມາຄຸມຫນານຜັກ ພາຍຫັຼງ ການເອົາເບ້ຍຜັກ ປູກລົງຫນານຜັກ ທ່ີໄດ້ກະກຽມໄວ້ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ  ໂດຍໃຊ້ເສດເຟືອງທ່ີເນົາ່ເປືອ່ຍ  ແມ່ນແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ
ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ  ຊຶງ່ເປັນເຕັກນິກປັບປຸງດິນ  ໃນພືນ້ທ່ີ  ປູກຜັກສວນຄົວ
ຊຶງ່ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ  ເປັນການເພ່ີມຜົນຜະລິດຜັກ  ໃຫ້ສູງຂຶນ້  ແລະ
ເພ່ີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ຂອງຊະນິດຜັກທ່ີປູກ  ໃນພືນ້ທ່ີປູກຜັກສວນຄົວ
ເພືອ່ຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ.
ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເປັນເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ລິເລ່ີມ ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢຸ່ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ
ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ ສປປລາວ ຊ່ືງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ລິເລ່ີມ ທົດລອງ ຄົນ້ຄິດເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ໃນປີ
2014 ເນ່ືອງຈາກວ່າ ໃນເມ່ືອກ່ອນ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຄີຍໃຊ້ພຽງແຕ່ ຝຸ່ນຄອກ (ຂ້ີງົວ ແລະ ຂ້ີຄວາຍ)
ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ ແຕ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບບັນຫາ ບົງ້ຫຼາຍ ແລະ ເກີດມີເພ້ຍ
ຢູ່ໃນສວນຜັກ ສົງ່ຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຜັກບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້. ດັງ່ນັນ,
ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈ່ືງມີແນວຄວາມຄິດ ລິເລ່ີມ ທົດລອງ ເກັບເອົາເຟືອງ ທີ່ໄດ້ຈາກນາຕົນເອງ ພາຍຫັຼງ
ການເກັບກ່ຽວເຂົາ້ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ປະໄວ້ປະມານ 4 ຫືຼ 5 ເດືອນ ຈ່ືງໄປເກັບເອົາເຟືອງທີ່ເປື່ອຍຈາກນາ
ມາໃສ່ພ້ືນທີ່ປູກຜັກ ແລະ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວນັນ້ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນ ທີ່ສົງ່ດີເຮັດໃຫ້
ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ຶນ ແລະ ເພ່ີມສານອາຫານໃນດິນ. ດັງ່ນັນ້, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈ່ຶງໄດ້ທ້ອນເຟືອງໄວ້ເປັນກອງ
ຢູ່ທົງ່ນາ ພາຍຫັຼງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົາ້ນາ ເພ່ືອເປັນການບົມ່ເຟືອງໃຫ້ເສດເຟືອງເນົາ່ເປື່ອຍ
ກ່ອນນຳມາໃຊ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳເອົາເສດເຟືອງ ມາເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ຈຳນວນ 2 ຄັງ້ ຕ່ໍ ປີ.
ໃນຄັງ້ທີ່ 1 ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນຕຸລາ ພາຍຫັຼງເກັບກ່ຽວເຂົາ້ນາ ໃນຊ່ວງທີ່ຝົນບໍ່ໍຕົກຫຼາຍ ແລະ ໃນຄັງ້ທີ່ 2
ແມ່ນເຮັດໃນເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນກຸມພາ. ວັດຖຸດິບ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນເສດເຟືອງ
ແລະ ດິນ ເພ່ືອປະສົມເຂົາ້ກັນ. ສຳລັບອຸປະກອນ ກໍ່ມີພຽງແຕ່ກ່ຽວເຂົາ້ ໄວ້ຕັດເຟືອງ, ກະສອບ ໃສ່ເສດເຟືອງ
ແລະ ສຽມ ເພ່ືອໃຊ້ເຂົາ້ໃນການກະກຽມ ພ້ືນທີ່ປູກຜັກ. ວິທີການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ແມ່ນນຳເອົາເສດເຟືອງ
ຈຳນວນ 2 ກະສອບ (ປະມານ 20 ກິໂລກຣາມ) ແລະ ປະສົມເຂົາ້ກັບດິນ 1 ກະສອບ (10 ກິໂລກຣາມ)
ແລ້ວກ່ໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ຄຸມໜານປູກຜັກ ທີ່ໄດ້ກະກຽມດິນໄວ້ເລີຍ (ກ່ອນເອົາເບ້ຍຜັກມາບົງ). ຫັຼງຈາກ,
ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຫັນວ່າ ຜັກສາມາດ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ ໂດຍບໍ່ມີສັດຕູພືດ ຫືຼ
ແມງໄມ້ລົບກວນ. ດິນໄດ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີດຳເຂັມ້ ຂ້ືນກວ່າເກົາ່ ເຊ່ິງເປັນຕົວຊ້ີບອກ ຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ. ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຜັກເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຍັງສາມາດ ປູກພືດຜັກ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
ລວມທັງ ຜັກບົວ່ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ຊ່ືງກ່ອນຫນ້ານີ້ ບໍ່ສາມາດປູກໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ສາມາດສ້າງແຫ່ຼງລາຍຮັບ ໃນຄອບຄົວ ໂດຍການຂາຍຜັກ. ນອກຈາກນັນ້, ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ
ຍັງສາມາດປັບຕົວ ເຂົາ້ກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາ
ທີ່ມີຝົນຕົກຫນັກ, ເນ່ືອງຈາກວ່າ ດິນໄດ້ຖືກປົກຫຸ່ມ ໂດຍເຟືອງ, ມັນສາມາດ ປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງ
ຂອງໜ້າດິນ ຈາກນ້ຳຝົນ. ໂດຍທົວ່ໄປແລ້ວ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ມີຄວາມພໍໃຈ ກັບເຕັກນິກນ້ີ ເພາະວ່າມັນໄດ້
ໃຊ້ພຽງແຕ່ແຮງງານ ໃນການເກັບເຟືອງ ຊ່ືງຊາວກະສິກອນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມເຕີມ.
ວິທີການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ກ່ອນອື່ນແມ່ນ ຂຸດໜານຜັກ ເລິກປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຫັຼງຈາກນັນ້
ໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງທ່ີກຳລັງເປ່ືອຍ ມາປະສົມກັບດິນ ທີ່ກຽມໄວ້ ຢູ່ໜານຜັກ ແລ້ວເອົາມາຄຸມດິນ ໜາປະມານ 10
ຊັງຕີແມັດ, ໃນໜານຜັກ ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ, ແລ້ວຈ່ືງເອົາເບ້ຍຜັກລົງປູກ
ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງເບ້ຍ ປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ຫືຼ ຫວ່ານແກ່ນພັນຜັກໃສ່ເລີຍ. ຈາກນັນ້,
ກໍ່ນຳເອົາເຟືອງສົດ ທີ່ກຳລັງເປື່ອຍ ມາປົກປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ອີກເທື່ອໜື່ງ ເພ່ືອປ້ອງກັນນ້ຳຝົນ ຫືຼ
ເພ່ືອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ. ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ໜານຜັກຄວນຫ່າງ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ
ເພ່ືອສະດວກໃນການຍ່າງໄປມາ ພາຍໃນເນ້ືອທີ່ສວນປູກຜັກ ທັງໝົດ 25 ຕາແມ້ດ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານດາກຕະອອກນ້ອຍ ເມືອງດາກຈືງ,
ແຂວງເຊກອງ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.34954, 15.52254

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2014; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ  1/6
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ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປູກຜັກສວນຄົວ (ບຸນຖະໜອມ
ບົວຫອມ)

ສະພາບດິນ ກ່ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຜັກກາດ, ຜັກບົວ່, ຫອມປ້ອມ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 2
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ
ນໍາໃຊ້ນ້ໍາລີນ✓

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງເຄມີ  - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ
(ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈ່ືອນ)

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງກາຍະພາບ  - Pu: ການສູນເສຍ
ການທໍາງານ ຂອງຊີວະພາບຜົນຜະລິດ
ເນ່ືອງຈາກການກິດຈະກໍາອື່ນໆ
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, Bq: ປະລິມານ /
ອິນຊີວັດຖຸຫຸຼດລົງ, Bp: ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດເພ່ີມຂ້ືນ,
ສູນເສຍນັກລ່າ ແມງໄມ້ທີ່ໃຊ້ປາບສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດ
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງນໍ້າ - Ha: ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ
ການຈັດການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ ແບບປະສົມປະສານ
(ລວມທັງກະສິກຳອິນຊີ)
ພືດຜັກສວນຄົວ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫືຼ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ອຸໄລທອງ ພົມມີໄຊ

ການກະກຽມ ໝານປູກຜັກ ໂດຍໃຊ້ຈົກຂຸດໜານຜັກ ຄວາມເລິກ ປະມານ 15
ຊັງຕີແມັດ, ຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 3 ແມັດ.
ເກັບເອົາເສດເຟືອງ ທີ່ກອງໄວ້ຢູ່ທົງ່ນາ ມາປະສົມປົນກັນ ກັບດິນ
ໃນອັດຕາສ່ວນ ເຟືອງ 2 ກະສອບ ຕ່ໍກັບ ດິນ 1 ກະສອບ. ຫັຼງຈາກນັນ້,
ເອົາຝຸ່ນເຟືອງ ມາຄຸມໜ້າດິນ ຂອງໜານຜັກ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມສູງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
ແລ້ວກ່ໍ ເອົາເຟືອງເປື່ອຍ ມາຄຸມປົກໄວ້ ໜາປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ.
ການເຮັດສວນຜັກ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 1 ຫາ 2%.
ຄວາມຫ່າງ ຂອງພືດຜັກ ປະມານ 15 x 15 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ
ໜານຜັກ ແມ່ນ 20 ຊັງຕີແມັດ, ພ້ືນທີ່ທັງຫມົດ ຂອງສວນຜັກ ແມ່ນ 25 m2,
ຊະນິດ ຜັກທີ່ປູກ ແມ່ນຜັກກາດ, ຜັກຫົມ, ຜັກບົວ່ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ແລະ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພືດ ປະມານ 145 ຕົນ້/ໜານ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:25 m225 m2)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: Average wage cost of hired labour per day: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ  ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ  ໃນການເຮັດເຕັກນີກນີ້  ເນືອ່ງຈາກວ່າ
ເນ່ືອງຈາກແຮງງານ  ໃນຄອບຄົວຈຳກັດ  ແລະ  ເປັນເວລາດຽວກັນກັບ
ການກະກຽມດິນ  ເພືອ່ສືບຕ່ໍເຮັດນາປີ  ໃນລະດູການຕ່ໍໄປ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການກະກຽມໜານຜັກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫຼັງເກັບກ່ຽວ ( (ເດືອນສິງຫາ))))
22. . ເກັບເສດເຟືອງ  ຈາກທົງ່ນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນຕຸລາ))
33. . ນຳເສດເຟືອງ  ມາປົນກັບດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມັງກອນ  ເຖິງເດືອນກຸມພາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 25 m2) (per 25 m2)

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ກະສອບ ກະສອບ 30.030.0 2000.02000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ສຽມ ດວງ 1.01.0 35000.035000.0 35000.035000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 345'000.0345'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການກະກຽມໜານຜັກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນສິງຫາ))
22. . ເກັບເສດເຟືອງ  ຢູ່ທົງ່ນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນຕຸລາ))
33. . ນຳເສດເຟືອງ  ມາປົນກັບດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມັງກອນ  ເຖິງເດືອນກູມພາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 25 m2) (per 25 m2)

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເກັບເສດເຟືອງ ວັນງານ 2.02.0 50000.050000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ກະສອບ ກະສອບ 30.030.0 2000.02000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ສຽມ ດວງ 1.01.0 35000.035000.0 35000.035000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 245'000.0245'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 870.0: 870.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ  3/6
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501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ສະຖານີ  ອຸຕູນິຍົມ  ເມືອງດາກຈືງ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)✓
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ✓
ເປີ້ນພູ✓
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))✓
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ✓
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,, ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ  4/6
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ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 25 ມັດ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 30 ມັດ
ສານອິນຊີ ໃນດິນ ເພ່ີມຂ້ືນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ສົງ່ຜົນໃຫ້ ຜົນຜະລິດຜັກ ກໍ່ເພ່ີມຂ້ືນ.

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານ້ີ ດິນບໍ່ງາມ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບ
ຂອງຜັກກໍ່ບໍ່ງາມ. ພາຍຫຼັງ ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຟືອງແລ້ວ ເຫັນວ່າ
ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂ້ືນ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຜົນຜະລິດຜັກກຸ້ມກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ພ້ອມມທັງສາມາດ
ຂາຍເປັນສິນຄາ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ເປັນການເພ່ີມວຽກ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງ ໄປເກັບເສດເຟືອງ ພາຍຫຼັງ
ສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົາ້ນາ ແລ້ວມາກອງໄວ້
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຟືອງເປ່ືອຍດີ ກ່ອນນໍາມາປະສົມກັບດິນ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ມີຜກັ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍ
ເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເສດເຟືອງ ສາມາດເກັບກັກນໍາ້ໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ພາຍຫຼັງ
ຈາກປະສົມເສດເຟືອງເຂົາ້ກັບດິນແລວ້
ກ່ໍເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ການອັດແໜ້ນຂອງດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ ປະສົມດິນ ດ້ວຍເຟືອງທ່ີເປື່ອຍ
ດິນຈະປ່ຽນເປັນສີເຂັມ້ ແລະ ມີຄວາມຜຸ່ຍຫຼາຍຂ້ືນ.

ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເຟືອງ ຈະຖືກຍ່ອຍ ໂດຍໂຕຍ່ອຍສະຫຼາຍເຊັນ່: ຂ້ືກະເດືອນ ແລະ
ຈຸລິນຊີອື່ນໆ ໃນດິນ ໂດຍຜ່ານລໍາໄສ້ ຂອງພວກມັນ ແລະ
ຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍນ້ີ ສາມາດ
ສະໜອງທາດອາຫານສໍາລັບຜັກ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນເຟືອງ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ໃນພ້ືນທີ່ປຸກຜັກສວນຄົນ  5/6
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ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ✓
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ສາມາດ  ປັບປຸງດິນ  ເຮັດໃຫ້ດິນມີອຸດົມສົມບູນ
ຜົນຜະລິດເພ່ີມຂ້ຶນ  ແລະ  ຄຸນນະພາບ  ຂອງພືດຜັກກ່ໍງາມ
ການເພ່ີມຂືນ້  ຂອງຈຸລິນຊີ  ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ  ເປັນຕົນ້ແມ່ນ
ຂີ້ກະເດືອນ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ເຟືອງເຮັດໃຫ້ດິນມີ  ຄວາມຜຸຜຸ່ຍຫຼາຍຂືນ້
ເຮັດໃຫ້ຮາກພືດເຂົາ້ໄປໃນດິນງ່າຍຂືນ້
ນ້ໍາຊືມຜ່ານດິນ  ໄດ້ດີຂືນ້  ແລະ  ເຮັດໃຫ້  ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍຂືນ້

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ເສດເຟືອງ  ທ່ີໄດ້ຈາກທົງ່ນາ  ແມ່ນມີຈຳກັດ  ແລະ  ມີເປັນຍາມ
((ສາມາດ  ເກັບເຟືອງໄດ້ພຽງແຕ່ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົາ້ນາ))

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: April 6, 2017: April 6, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: June 24, 2019: June 24, 2019

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ສຸດາພອນ  ລິນນະສຸກ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2061/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2061/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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Waste from vegetable, sugar, and molasses for making Effective micro-organism (ນາງ ຈັນທີ ໄຊຍະພອນ)

ເຕັກນິກການເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ຈຸລິນຊີທ່ີມີປະສິດທິຜົນ (EM)  (EM) ແມ່ນ  ເປັນສານສະກັດ  ທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນການຮັກສາດິນ
ກ່ອນການປູກພືດຜັກທ່ີເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທ່ີ  ແລະ
ຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຈຸລິນຊີທ່ີເປັນປະໂຫຍດຂອງດິນ
ກິດຈະກຳ ການປູກພືດຜັກສວນຄວນ ແມ່ນ ກິດຈະກຳໜ່ືງ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ
ກັນມາເປັນເວລາດົນ ນານມາແລ້ວ ເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖ່ີນ. ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນ ກໍ່ມີບັນຫາຫຍຸ່ງຍາກສົມຄວນ ເນ່ືອງຈາກວ່າ:
ດິນເຂດນັນ້ ມີລັກສະນະເປັນດິນໜຽວ, ດິນແຂງອັດແໜ້ນ, ດູດຊືມນ້ໍາບໍ່ໄດ້ດີ,
ເປັນດິນທີ່ບໍ່ມີທາດອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ການປູກພືດຜັກ, ບັນຫາທີ່ຊາວກະສິກອນພົບກໍ່ຄື: ຜັກບໍ່ງາມ,
ຜັກຫ່ຽວເຫືຼອງ, ມີພະຍາດ ແລະ ມີແມງໄມ້ ສັດຕູພືດປະມານ 30%. ເພ່ືອຍາກໃຫ້ໄດ້
ຜົນຜະລິດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ທ່ວງທັັນເວລາ ຊາວກະສິກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ້ືຝຸ່ນເຄມີ
ມາໃຊ້ປະສົມກັນກັບ ຝຸ່ນຄອກທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ວ່າ ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບພືດຜັກ
ກໍ່ຍັັງບໍ່ໄດ້ຕາມການຄາດໝາຍເທົາ່ທີ່ຄວນ, ສົມທຽບກ່ອນໃສ່ປຸ໋ຍກັບບໍ່ໃສ່: ໃບຂອງຜັກທີ່ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ແມ່ນ
ເກັບຮັກສາບໍ່ໄດ້ດົນ ເຮັດໃຫ້ຜັກຫ່ຽວໄວ, ເຫນົາ່ເປື້ອຍໄວ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ
ຂອງພືດຜັກເພ່ີມຫຼາຍຂ້ືນເຊັນ່: ກ່ອນໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີຈາກທີ່ໄດ້ 4-5 ກິໂລ/ຫນານ, ຜັກ 1 ກິໂລ ຜັກປູກມີລາຄາ
5000 ກີບ, 5000ກີບ x 5 ກິໂລ = 25 000 ກີບ, ພາຍຫັຼງທີ່ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ຜົນຜະລິດຂອງຜັກແມ່ນໄດ້ຢູ່ 6-7
ກິໂລ/ຫນານ, ຜັກ 1 ກິໂລ ຜັກປູກມີລາຄາ 5000 ກີບ 5000ກີບ x 7 ກິໂລ = 35 000 ກີບ, ດັງ່ນັນ້ໃນປີ 2015
ທາງແຜນງານໂຄງການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການເຊ່ືອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (ຄສພຕ)
ໄດ້ມາແນະນໍາ ເຕັກນິກວິທີການ ເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ສົງ່ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ ເພ່ືອປັບປຸງສະພາບທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ
ເພ່ີມຜົນຜະລິດຄຸນນະພາບ ຂອງພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ພືດຜົນລະປູກອ່ືນໆ. ຊາວກະສິກອນ
ເລ່ີມສົນໃຈເຕັກນິກ ໃນການເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້ ຈ່ືງທົດລອງປະຕິບັດ ຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ (ຄສພຕ)
ໄດ້ສົງ່ເສີມແນະນຳມາ. ກິດຈະກຳການເຮັດເຕັກນິກນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳໃຊ້ວັດຖຸ, ສິ່ງເສດເຫືຼອ ຈາກພືດຜັກສວນຄົວທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖ່ີນເຊັນ່:
ເສດຜັກກາດ, ເສດຜັກບົງ້, ຜັກຫົມ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊ່ີງມີສ່ວນປະກອບດັງ່ນີ້: ເສດຜັກຈໍານວນ 3 ກິໂລ, ນ້ໍາຕານ
1 ກິໂລ, ກາກນ້ໍາຕານ 0,5 ລິດ (ຖ້າມີ, ບໍ່ມີບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້ ເຊ່ີງຫາຊ້ືໄດ້ຕາມຮ້ານການກະເສດ ).
ຫັຼງຈາກນັນ້ນຳເອົາເສດພືດຜັກດັງ່ກ່າວ ມາຊອຍ ຫືຼ ຟັກໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນຳເອົາ ນ້ໍາຕານ, ກາກນ້ໍາຕານ
ສ່ວປະກອບຕ່າງໆໄປໃສ່ຖັງ ຂະໜາດ 20 ລິດ ທີ່ກຽມໄວ້ ແລ້ວມາປະສົມເຂົາ້ກັນ,
ເຊ່ີງເນື້ອທີ່ໃນການເຮັດເຕັກນິກ ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້ ແມ່ນ 2 ແມັດ x 2 ແມັດ ແລ້ວເອົາໄມ້ຍາວປະມານ 1
ແມັດ ມາຄົນໃຫ້ເຂົາ້ກັັນດີ ແລ້ວປິດຝາຖັງໃຫ້ສະນິດ ບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົາ້ໄດ້ ເມ່ືອປະຕິບັດເຕັກນິກທຸກຢ່າງແລ້ວ
ເຮົາຈະນຳຖັງນໍ້າສະກັດຊີວະພາບໄປເກັບມຽ້ນໃນທີ່ຮົມ່ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເພ່ືອເກັບຮັກສາຄຸນນະພາບ
ຂອງນ້ໍາສະກັດຊີພາບ, ຫັຼງຈາກນັນ້ ອີກໜື່ງອາທິດເຮົາສາມາດເປີດຝາຖັງ
ເພ່ືອຄົນສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົາ້ກັນອີກຄັງ້ ເຮົາຈະປະຕິບັດແບບນ້ີໄປເລ້ືອຍໆຈົນຮອດ 1 ເດືອນ
ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍ່ສາມາດນຳເອົາ ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບໄປໃຊ້ປະສົມກັບນ້ໍາໃນປະລິມານ 1 ບ່ວງແກງ/ນ້ໍາ 10 ລິດ,
ຄົນໃຫ້ເຂົາ້ກັນແລ້ວສາມາດນຳໄປ ຫົດພືດຜັກໄດ້ເລີຍ,
ເວລາຫົດແມ່ນເຮົາຈະຫົດຈາກໃບລົງໄປຫາລຳຕົນ້ເລີຍ ຫືຼ ຮາກພືດເລີຍ ຫັຼງຈາກນຳໃຊ້ເຕັກນິກນ້ີ
ປະຈຸບັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍ່ຄື: ເລ່ີມມີຂ້ີກະເດືອນຢູ່ໃນບໍລິເວນໜານປູກຜັກຫຼາຍຂ້ືນ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມດີ,
ດິນມີທາດອາຫານເພ່ີມຂ້ືນກອ່ນເກົາ່ ເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ: ຈາກທີ່ ດິນເປັນດິນສີຂາວອັດແໜ້ນ
ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າດີນເປັນດິນດຳ, ເປັນດີນຜຸພຸຍ, ຊືມຊັບນ້ໍາໄດ້ດີ ເຮົາຈະສັງເກດ
ເວລາຫົດຜັກນ້ໍາທີ່ເຮົາຫົດແມ່ນຊືມລົງດິນຢູ່ໜານຜັກປູກເລີຍ ໂດຍທີ່ນ້ໍາບໍ່ໄຫລອອກໄປບ່ອນອື່ນ;
ພະຍາດໃບຫ່ຽວ, ໃບເຫລືອງຫຸຼດລົງປະມານ 10% ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດເຊັນ່: ມົດແດງໄຟ,
ບົງ້ຮຳໃບຫຸຼດລົງຄື: ຈາກທີ່ມີຫລາຍກໍ່ເຫັນວ່າຫຸຼດໜ້ອຍລົງປະມານ 20%, ເຮັດໃຫ້ຜັກຂຽວງາມມີນ້ໍາໜັກ,
ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືດຜັກ ເພ່ີມຫຼາຍຂ້ືນຈາກທີ່ໄດ້ 5-6 ກິໂລ/ຫນານ ກັບກາຍມາເປັນ 12- 15
ກິໂລ/ຫນານ, ພ້ືນທີ່ປູກຜັກເລ່ີມມີຫຍ້າຄວາຍ, ຫຍ້າຫນາມແກ້ວ, ຫຍ້າຍຸບ
ເຊ່ີງເປັນຫຍ້າທີ່ມາຍາດແຍ່ງອາຫານຂອງພືດ, ເຊ່ີງເປັນຂ້ໍຫຍຸ່ງຍາກ ແລະ ເປັນອຸປະສັກສົມຄວນ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ມີຜັກທຳມະຊາດເຊັນ່: ຜັກຫົມ, ຜັກຊ່ຽນເກີດຂ້ືນຫຼາຍ, ດັງ່ນັນ້ເຕັກນິກທີ່ກ່າວມານີ້

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.68574, 14.70076

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2015; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ  1/6
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ກໍ່ມີຈຸດດີ: ບໍ່ເປັນພິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບ ຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ນຳໃຊ້,
ບໍ່ສົງ່ກີ່ນເໝັນຕ່ໍເຮືອນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຊຸມຊົນ, ຫຸຼດຜ່ອນລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ
ປຽບທຽບງົບປະມານໃນການລົງທືນເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ 1 ຄັງ້ໄດ້ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ 1,5 ລິດ
ແມ່ນໃຊ້ງົບປະມານ 15.000 ກີບ ໃຊ້ໄດ້ 1 ປີ, ເມ່ືອທຽບໃສ່ກ່ອນການໃຊ້ເຕັກນິກແມ່ນ ຊ້ືປຸ໋ຍເຄມີ 50.000
ກີບໃຊ້ໄດ້ 1 ປີ ເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນການໃຊ້ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ ກັບ ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ
ຍັງສາມາດ ເພ່ີມຜົນຜະລີດ ນອກຈາກປູກກີນແລ້ວ ຍັງສາມາດຂາຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ເຊ່ີງມີລາຍຮັບ
225 000 ກີບ/ປີ/ລະດູການປູກ, ຕົວຢ່າງ: ສົມທຽບຜົນຜະລິດກ່ອນໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ຫັຼງໃຊ້ຄື:
ເຮົາມີແນວພັນຜັກ 1 ກິໂລ ສາມາດປູກໄດ້ 3 ໜານ, 1 ໜານມີຂະໜາດ 1 ແມັດ x 3 ແມັດ
ສາມາດເກັບໄດ້ປະມານ 5-6 ກິໂລ, ຜັກ 1 ກິໂລ ຜັກປູກມີລາຄາ 5000 ກີບ, 5000ກີບ x 6 ກິໂລ = 30 000 ກີບ
x 3 = 90 000 ກີບ/ລະດູການປູກ ແຕ່ວ່າ ຫັຼງຈາກທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກແລ້ວ ແນວພັນຜັກ 1 ກິໂລ ສາມາດປູກໄດ້ 3
ໜານ, 1 ໜານມີຂະໜາດ 1 ແມັດ x 3 ແມັດ ສາມາດເກັບໄດ້ປະມານ 12-15 ກິໂລ ຜັກ 1
ກິໂລຜັກປູກມີລາຄາ 5000 ກີບ 5000ກີບ x 15 ກິໂລ = 75 000 ກີບ x 3 = 225 000 ກີບ
ເຊ່ີງເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສົມຄວນ, ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ
ຍັງຊ່ວຍປັບປຸງທາດອາຫານໃນດິນໄດ້ດີ, ຜົນຜະລິດຂຽວງາມຊ່ວຍເພ່ີມປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງພືດຜັກຫຼາຍຂ້ືນ. 
ຈຸດອ່ອນ: ວັດສະພືດ=ຫຍ້າເພ່ີມຫຼາຍຂ້ືນແມ່ນ ຫຍ້າຍຸບ, ຫຍ້າໜາມແກ້ວ,
ຫຍ້າຄວາຍ,ໃຊ້ເວລາດົນໃນການໝັກຫລາຍເພ່ືອຈະກາຍມາເປັນນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບ.
ຫັຼງຈາກທີ່ເຮົາສົມທຽບກ່ອນໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ຫັຼງໃຊ້ເຕັກນິກ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ້
ຊາວກະສິກອນສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ: ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສົມຄວນ, ດັງ່ນັນ້ຊາວກະສິກອນເຫັນວ່າ
ເຕັກນິກນ້ີແມ່ນດີ ເໝາະສົມຫຼາຍຕ່ໍການນຳໃຊ້ ເຂົາ້ໃນການປູກພືດຜັກສວນຄົວ,
ນອກຈາກເປັນທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ພືດຜັກແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບປຸງດິນພ້ືນທີ່ທຳການຜະລິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,
ສະນັນ້ຊາວກະສິກອນພ່ືງພໍໃຈຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການເຮັດນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້.

ເສດຜັກ, ນ້ຳຕານ ແລະ ກາກນ້ຳຕານ (ຈັນທີ) ພ້ືນທີ່ສວນຜັກທີ່ມີການນໍາໃຊ້ EM ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ
ເພ່ີມຜົນຜະລິດກະສິກໍາ (ພອນສີລິ ພັນວົງສາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ

ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຜັກບົງ້, ຜັກກາດ, ຜັກບົວ່, ຜັກຫອມປ້ອມ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 2
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::

ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກນິກນ້ີ ແມ່ນ ເປັນດິນສ່ວນມາກ່ອນ,
ເປັນດິນປົນຊາຍ, ມີຄວມອຸດົມສົມບູນໜ້ອຍ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ

ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງເຄມີ  - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ
(ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈ່ືອນ)

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bh: ການສູນເສຍ ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ, Bs: ຄຸນນະພາບ / ການອັດແໜ້ນ
ຂອງສາຍພັນຫຸຼດລົງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ  2/6
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ພືດຜັກສວນຄົວ ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫືຼ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ

ຜູ້ຂຽນ: ນາງ ຟ້າດາວັນ ສຸລິຍາ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
ກິດຈະກຳ ການເຮັດເຕັກນິກນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້
ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳໃຊ້ວັດຖຸ, ສິ່ງເສດເຫືຼອ
ຈາກພືດຜັກສວນຄົວ ທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖ່ີນເຊັນ່:
ເສດຜັກກາດ, ເສດຜັກບົງ້, ຜັກຫົມ ແລະ ອ່ືນໆ.
ເຊ່ີງມີສ່ວນປະກອບດັງ່ນີ້: ເສດຜັກຈໍານວນ 3 ກິໂລ,
ນ້ໍາຕານ 1 ກິໂລ, ກາກນ້ໍາຕານ 0,5 ລິດ (ຖ້າມີ,
ບໍ່ມີບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້ ເຊ່ີງຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານການກະເສດ ).
ຫັຼງຈາກນັນ້ນຳເອົາເສດພືດຜັກດັງ່ກ່າວມາຊອຍ ຫືຼ
ຟັກໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳເອົາ ນ້ໍາຕານ, ກາກນ້ໍາຕານ
ສ່ວປະກອບຕ່າງໆ ໄປໃສ່ຖັງຂະໜາດ 20 ລິດ
ທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວມາປະສົມເຂົາ້ກັນ, ເຊ່ີງເນື້ອທີ່
ໃນການເຮັດເຕັກນິກ ນ້ໍາສະກັດຊີວະພາບນີ້ ແມ່ນ 2
ແມັດ x 2 ແມັດ ແລ້ວເອົາໄມ້ຢາວປະມານ 1
ແມັດມາຄົນໃຫ້ເຂົາ້ກັນດີແລ້ວ ປິດຝາຖັງໃຫ້ສະນິດ
ບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົາ້ໄດ້ ເມ່ືອປະຕິບັດເຕັກນິກ
ທຸກຢ່າງແລ້ວ ເຮົາຈະນຳຖັງນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ
ໄປເກັບມຽ້ນໃນທີ່ ຮົມ່ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ
ເພ່ືອເກັບຮັກສາ ຄຸນນະພາບ ຂອງນ້ໍາສະກັດຊີພາບ,
ຫັຼງຈາກນັນ້ອີກໜື່ງອາທິດ ເຮົາສາມາດເປີດຝາຖັງ
ເພ່ືອຄົນສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົາ້ກັນອີກຄັງ້
ເຮົາຈະປະຕິບັດແບບນ້ີ ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນຮອດ 1 ເດືອນ
ຫັຼງຈາກນັນ້ ກໍ່ສາມາດນຳເອົານໍ້າສະກັດຊີວະພາບ
ໄປໃຊ້ປະສົມກັບນ້ໍາໃນປະລິມານ 1 ບ່ວງແກງ/ນ້ໍາ
10 ລິດ
ຄົນໃຫ້ເຂົາ້ກັນແລ້ວສາມາດນຳໄປຫົດພືດຜັກໄດ້ເລີຍ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກິບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8500.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8500.0 ກິບ
Average wage cost of hired labour per day: Average wage cost of hired labour per day: ໌5000050000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ລວບລວມເສດຜັກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫຼັງຈາກເກັບກູ້))
22. . ຟັກເສດຜັກໃຫ້ລະອຽດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: After harvesting): After harvesting)
33. . ປະສົມກັບ  ນ້ຳຕານ, , ກາກນ້ຳຕານ  ໃຊ້ຖັງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ເອົາໄມ້ມາຄົນ  ໃຫ້ເຂົາ້  ກັນໃນຖັງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກິບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກິບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0
ຖັງ ໜ່ວຍ 1.01.0 30000.030000.0 30000.030000.0
ບົວຫົດນ້ຳ ອັນ 2.02.0 25000.025000.0 50000.050000.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ກາກນ້ຳຕານ ລິດ 1.01.0 8000.08000.0 8000.08000.0 100.0100.0
ນ້ຳຕານ ກິໂລ 2.02.0 7000.07000.0 14000.014000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 172'000.0172'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ລວບລວມເສດຜັກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຫຼັງຈາກເກັບກູ້))
22. . ຟັກເສດຜັກໃຫ້ລະອຽດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: After harvesting): After harvesting)
33. . ປະສົມກັບ  ນ້ຳຄານ, , ກາກນ້ຳຕານ  ໃຊ້ຖັງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ເອົາໄມ້ມາຄົນ  ໃຫ້ເຂົາ້  ກັນໃນຖັງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ  3/6
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກິບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກິບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 1.01.0 50000.050000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0
ຖັງ ໜ່ວຍ 1.01.0 30000.030000.0 30000.030000.0
ບົວຫົວນ້ຳ ໜ່ວຍ 1.01.0 25000.025000.0 25000.025000.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ນ້ຳຕານ ກິໂລ 1.01.0 7000.07000.0 7000.07000.0 100.0100.0
ກາກນ້ຳຄານ ລິດ 2.02.0 8000.08000.0 16000.016000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 148'000.0148'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 2500.0: 2500.0

ເດືອນ 11  11 ຫາ  ເດືອນ 4  4 ຝົນຕົກໜ້ອຍ  ປະມານ 20 - 80 mm 20 - 80 mm

ເດືອນ 5  5 ຫາ  ເດືອນ 10  10 ຝົນເລ່ີມຕົກຫຼາຍ  ປະມານ 200 - 500 mm, 200 - 500 mm,

ຝົນຕົກຫຼາຍກ່ອນໝູ່  ແມ່ນ  ແຕ່ເດືອນ 6  6 ຫາ  ເດືອນ 9 9

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ກົມອຸຕຸນິຍົມ  ເມືອງພູວົງ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)✓
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))✓
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)✓

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ

ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ

ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ✓
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ

ຸ
✓

ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ  4/6



83

ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

✓ຜູ້ສູງອາຍຸ✓

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ✓
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດ່ືມນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ຜະລິດຜັກໄດ້5-6 kg/ໜານ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
12-15 kg/ໜານ

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເນ່ືອງຈາກການຫຸຼດລົງຂອງເຊ້ືອພະຍາດພືດແລະສັດຕູພືດ /
ແມງໄມ້ເຊັນ່: ມົດແດງແລະແມ່ທ້ອງໃບ.

ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດຜັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການບໍລິໂພກ
ແລະ ຂາຍ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການໄຫຼ  ຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ນໍ້າຖືກດູດຊືມໂດຍດິນ
ໃນດິນຕອນແທນທີ່ຈະແລ່ນອອກໄປເຫນືອຫນ້າດິນ.

ດິນເປັນຜົງ /  / ການຈັບໂຕຂອງດິນ
ທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ
ທ່ີມີການຈັບໂຕກັນເປັນກ້ອນ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ດິນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຂາວ ແລະ ຫນາແຫນ້ນ ຕ່ໍມາມັນກາຍເປັນສີດໍາ
ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າໄຫຼຜ່ານໄດ້ດີ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກການເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ  5/6
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ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລົມທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ

ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ✓
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ບໍ່ເປັນພິດກັບສ່ີງແວດລ້ອມ
ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ນຳໃຊ້
ບໍ່ສົງ່ກ່ີນເໝັນຕ່ໍເຮືອນອ້ອມຂ້າງ  ແລະ  ຊຸມຊົນ,,

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ  ເນືອ້ງຈາກ  ບໍ່ໄດ້ຊືປຸ້໊ຍເຄມີ
ແລະ  ຢາປາບ  ແມງໄມ້, , ວັດສະພືດ
ຜົນຜະລິດ  ຫຼັງເກັບກ່ຽວ  ສາມາດ  ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ
((ຜັກບໍ່ເນົາ່ເປືອຍໄວ))

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

ວັດສະພືດ (  ( ຫຍ້າ )  ) ເພ່ີມຫຼາຍຂືນ້ແມ່ນ  ຫຍ້າຍຸບ,,
ຫຍ້າໜາມແກ້ວ, , ຫຍ້າຄວາຍ, , ໃຊ້ແຮງງານຄົນ ລົກຫຍ້າ
ໃຊ້ເວລາດົນໃນການໝັກຫລາຍເພືອ່ຈະກາຍມາເປັນນໍ້າສະກັດຊີ
ວະພາບ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)
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ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເປັນແຖວ ລ້ອມຮົວ້ ພ້ືນທີ່ການຜະລິດ ກະສິກຳ (ສັກມີໄຊ ຊະນິດບຸນມີ)

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອລ້ອມຮົວ້ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ການປູກໄມ້ໄຜ່  ເພ່ືອ  ລ້ອມເປັນຮົວ້  ພືນ້ທີ່ການຜະລິດ  ກະສິກໍາ, , ເປັນການປ້ອງກັນ  ລົມພັດແຮງ
ແລະ  ຫຸຼດຜ່ອນ  ການໄປຕັດໄມ້  ຢູປ່າ  ມາເຮັດຮົວ້.  ນອກຈາກນີ້, , ໄມ້ໃຜ່
ຍັງສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ  ທີ່ສໍາຄັນ  ທີ່ສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.
ຕົນ້ໄມ້ໃຜ່ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນໄມ້ ທ່ີມີປະໂຫຍດ ຕ່ໍມະນຸດ ເພາະວ່າສາມາດ ນໍາມາເປັນອາຫານ,
ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຈັກສານ ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ນໍາມາປຸກສ້າງ ເປັນທ່ີຢູອາໃສໄດ້. ນອກ ຈາກນັນ້,
ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່ ຍັງສາມາດ ຊ່ວຍຮັກສາ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຂອງດິນ ເນື່ອງຈາກໃບໃຜ່
ທີ່ລົນ່ສາມາດ ຍ່ອຍລະຫຼາຍ ກາຍເປັນຝຸ່ນໃຫ້ດິນ, ສາມາດ ສ້າງຈຸລິນຊີ ໃນດິນ ແລະ ສາມາດ ຢຶດເກາະດີນ
ປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນ ໃນເຂດຄອ້ຍຊັນ. ຈາກປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ໃນປີ 2010, ພາຍຫຼັງ
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພາຍຸເກດສະຫນາ ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ ວິທີທາງ
ໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ຈາກໄພພະບັດດັງ່ກ່າວນັນ້ ໂດຍການປູກໄມ້ໃຜ່ ເປັນແຖວ ອອ້ມຮົວ້
ເພ່ືອປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ ໃສ່ພ້ືນທ່ີການຜະລິດ. ໃນເບ້ຶອງຕົນ້ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ເບ້ຍໄມ້ໃຜ່
ທ່ີເກີດຂື້ນເອງ ຕາມທໍາມະຊາດ ຢູ່ແຄມຫ້ວຍ, ພ້ືນທ່ີ ທ່ີເປັນດອນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍດີ
ຊຶ່ງຊາວກະສິກອນ ກ່ໍສົນໃຈ ຢາກທົດລອງປູກ 2 ຟຸ່ມກ່ອນ ກ່ໍເຫັນວ່າ ຟຸ່ມໄມ້ໃຜ່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຕົນ້ສູງ
ທ່ີສາມາດ ຕາ້ນທານກັບລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ດັງ່ນັນ້, ຊາວກະສິກອນ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ນໍາໄມ້ໃຜ່ມາປູກ
ອອ້ມສວນຢາງໂບງ ພາຍໃນເນື້ອທ່ີ ປະມານ 1 ເຮັກຕາ. ນອກຈາກນີ້, ໃນແຕ່ລະປີ ຊາວກະສິກອນ
ຕອ້ງໄດ້ໄປຕັດໄມ້ ຢູ່ປ່າຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນການທໍາລາຍ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ເພ່ືອມາເຮັດຮົວ້ອອ້ມສວນ ພ້ືນທ່ີທໍາການຜະລິດ ແລະ ເປັນການສ້ີນເປືອງເວລາ ໃນການໄປຕັດ,
ແບກອອກມາຈາກປ່າ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ ໃນແຕ່ລະປີ ກ່ໍຕອ້ງໄດ້ມີການບົວລະບັດຮັກສາ, ອານາໄມ,
ເສຍຫຍ້າຮົວ້. ນອກຈາກນີ້, ກ່ໍຍັງມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ແລະ ສັດລຽ້ງ ເຂົາ້ມາກິນຜົນ ລະ ປູກ
ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ (ປະມານ 70-80% ຂອງພ້ືນທີ່
ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ). ດັງ່ນັນ້, ກິດຈະກຳ ການເຮັດຮົວ້ ກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຊາວກະສິກອນ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນເຮັດໃນປີທຳອິດ ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່. ຂັນ້ຕອນ ໃນການປູກ
ແມ່ນຂຸດຂຸມເລິກ ປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງແມ່ນ 2 ແມັດ, ວິທີການປູກ
ແມ່ນເລືອກຕໍໃຜ່ ທ່ີມີອາຍຸ 1-2 ປີ, ຕັດໂຄນເຫງົາ້ໃຫ້ຂາດ ຈາກກໍແມ່ ແລ້ວຂຸດຕັດຮາກ, ເລືອກຂະຫນາດຕົນ້
ຫືຼ ຕໍ ທ່ີບໍ່ໃຫ່ຍເກີນໄປ ເລືອກຂະຫນາດລໍາຕົນ້ເທົາ່ແຂນ ຍາວປະມານ 50-80 ຊັງຕີແມັດ, ການປູກ
ແມ່ນໃຫ້ນໍາຕໍໃຜ່ໄປປູກພາຍໃນວັນດຽວ ທ່ີຕັດເລີຍ ບ່ໍຄວນປະໄວ້ດົນເກີນ 2 ວັນ. ໄລ ຍະເວລາທ່ີເຫມາະສົມ
ແລະ ໄດ້ຜົນດີທ່ີສຸດ ໃນການປູກໄມ້ໃຜ່ ແມ່ນກາງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມີຖຸນາ
ເພາະເປັນຊ່ວງງລະດູຝົນ ສາມາດອາໃສນໍາ້ຝົນຊ່ວຍ ແລະ ເປັນໄລຍະ ທີໄມ້ໃຜ່ຈະລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ
ຫຼຸດຜອ່ນ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ໄມ້ໃຜ່ ທີເຮົາປູກນັນ້ຕາຍ. ການບົວ ລະ ບັດຮັກສາ ຖາ້ຫາກວ່າບາງປີ
ຝົນຕົກບ່ໍຫຼາຍ ເຮົາຄວນເບ່ີງແຍ່ງ ໃນຊວ່ງລະດູແລ້ງ ຫາກມີບາງຕົນ້ຫ່ຽວແຫ້ງ ກໍ່ຄວນເອົານໍາ້ໄປຫົດ 5-7
ວັນ/ຄັງ້ເພ່ືອ ບໍ່ໃຫ້ໄມ້ໃຜ່ຕາຍ ຈົນກວ່າຈະຮອດລະດູຝົນ ຖ້າໄມ້ໃຜ່ບໍ່ຕາຍ ຮອດປີທີ 2 ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕອ້ງຫົດນໍາ້ອີກ ພຽງແຕ່ຖ່າງຫຍາ້ ອະນາໄມ 2 ຄັງ້/ປີ. ຜົນດີ ຂອງເຕັກນິກ ການປູກໄມ້ໃຜ່ລອ້ມຮົວ້
ແມ່ນໃຊຕົນ້ທຶນ ບ່ໍສູງ ແລະ ການປູກໄມ້ໃຜ່ ຍັງເປັນຜົນດີ ຕ່ໍສ່ີງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກີດ ແລະ ສັງຄົມ. ໄມ້ໃຜ່
ສາມາດ ເພ່ີມທາດອາຫານໃນດິນ, ເພ່ີມອອກຊີເຈນ ໃນອາ ກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນຫະພູມ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ
ເຢັນລົງ. ສາມາດ ກິນຫນໍ່ໄດ້, ລໍາໃຜ່ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົນ້
ແມ່ນໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຈັກສານ. ສາມາດ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໃນລາຄາ 40.000 ກີບ/ກິໂລ (ສໍາລັບຫນ່ໍໄມ້ແຫ້ງ),
ສາມາດຂາຍໄດ້ 40 ກິໂລ/ປີ ການເກັບກ່ຽວແມ່ນ 3 ປີ ຈື່ງໄດ້ເກັບກ່ຽວ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຄອບຄົວ ຈໍານວນຫນື່ງ
ກ່ໍໄດ້ຖອດຖອນບົດ ຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກດັງ້ກ່າວ ໂດຍການເອົາໄມ້ໃຜ່ ໄປປູກອອ້ມ ຢູ່ພ້ືນທ່ີນາ ແລະ
ຢູ່ສວນ ເພ່ືອເປັນການປ້ອງກັນສັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດອ່ືນໆ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ,

ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.42772, 15.94165

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. 0.1-1
ກມ 2)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2009; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອລ້ອມຮົວ້ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ  1/6
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ຕົນ້ໄມ້ໃຜ່ ທີ່ອ້ອມເປັນຮົວ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ (ຈິມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ) ຕົນ້ໄມ້ໃຜ່ ທີ່ປູກລຽບຕາມ ພ້ືນທ່ີການຜະລິດ ກະສິກຳຢູ່ໃກ້ບ້ານ (ຈິມມ້ີ
ຫຼວງພິທັກ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ✓
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມ ຈາກການປູກພືດ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຕົນ້ຢາງໂບງ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍລົມ - Eo:
ຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ືອມໂຊມທາງອ້ອມ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ແລວກັນລົມ / ພາຍຸ
ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານພືດພັນ - V1: ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້ ແລະ
ການປົກຫຸ້ມຂອງໄມ້ພຸ່ມ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S6: ແລວກັນເຈ່ືອນ, ຮົວ້

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
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ຜູ້ຂຽນ: ຈິມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ

ຊາວກະສິກອນ ປູກໄມ້ໃຜ່ ອອ້ມເປັນຮົວ້ ໃສ່ພ້ືນທີ່ ປູກຢາງໂບງ ທັງຫມົດ 4 ແຈ,
ຄັດເລືອກ ເອົາຕົນ້ພ່ໍພັນແມ່ພັນ ທ່ີແຂງແຮງ ຄວາມສູງຂອງເບ້ຍ ປະມານ 40- 60
ຊັງຕີແມັດ (ປະມານ 8 ເປົາ) ພາຍຫຼັງ ໄດ້ເບ້ຍໄມ້ໃຜ່ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລວ້
ກ່ໍສາມາດນໍາໄປປູກເລີຍ (ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 7 ວນັ ພາຍຫຼັງຂຸດ ມາຈາກປ່າ), ໄລຍະຫ່າງ
ຂອງກໍໃຜ່ 2x 2 ແມັດ, ຂຸດຂຸມປູກ ເລິກ ປະມານ 40 X 40 ຊັງຕີແມັດ, ປູກໃນຊ່ວງ
ທ່ີມີຝົນຕົກ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມສຽ່ງ ຕໍ່ການຕາຍ ຂອງແນວພັນ ພາຍຫລັງປູກແລ້ວ
ແມ່ນມີການບົວລະບັດ ເປັນໄລຍະ ໂດຍການເສຍຫຍາ້ 2 ເທ່ືອ/ປີ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:1 1 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 30000 Average wage cost of hired labour per day: 30000 ກີບ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ການໄປຊອກຂຸດເບ້ຍ  ຫືຼ  ເຫງົາ້ໄມ້ໃຜ່  ຢູ່ປ່າ  ເພືອ່ນຳມາປູກໃສ່ສວນ
ແມ່ນເປັນປັດໃຈ  ທ່ີສົງຜົນ  ຕ່ໍການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກນີກນີ້

ເນືອ່ງຈາກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການກະກຽມດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ລະດູແລ້ງ  ເດືອນທີມັງກອນ  ຫາ  ເດືອນກຸມພາ))
22. . ຖາງ  ແລະ  ຈຸດອານາໄມພືນ້ທ່ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມີນາ))
33. . ຂຸດເບ້ຍໄມ້ໃຜ່  ຢູ່ປ່າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1 : 1 ອາທິດ  ພາຍຫຼັງ  ສຳເລັດການກະກຽມດິນ))
44. . ການປູກໄມ້ໃຜ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ລະດູຝົນ  ເດືອນກໍລະກົດ  ຫາ  ເດືອນສິງຫາ))
55. . ການເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງປູກ (3  (3 ຄັງ້//ປີ))))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 4.04.0 30000.030000.0 120000.0120000.0 100.0100.0
ຂວານ ດວງ 1.01.0 100000.0100000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 220'000.0220'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການເສ້ຍຫຍ້າ  ລຽບຕາມຮົວ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ໃນຊ່ວງປູກປີທຳອີດ (3  (3 ຄັງ້//ປີ))))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 6.06.0 30000.030000.0 180000.0180000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 180'000.0180'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການ  ອຸຕຸນິຍົມ  ເມືອງສະໝ້ວຍ
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ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ✓

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓
ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອລ້ອມຮົວ້ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ  4/6
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ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຫນ່ໍໄມ້ໄດ້ 1,600,000 ກີບ/ປີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຢາງໂບງ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ແຮງງານ ໃນການເຂົາ້ໄປຕັດໄມ້
ມາເຮັດຫຼັກຮົວ້

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຄວາມອຸດົມ ສົມບູນ ຂອງດິນ
ຜົນກະທົບ
ຂອງລົມພາຍຸໄຊໂຄນ,,

ພາຍຸຝົນຕົກໜັກ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຕົນໄມ້ໃຜ່ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ສູງຂ້ືນ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຕາ້ນທານ
ກັບລົມພັດແຮງ

ຄວາມຮູນແຮງ  ຂອງລົມ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຼຸດຜອ່ນ ຄວາມແຮງ ຂອງລົມພັດທ່ີພັດເຂົາ້ໃສ່ສວນຢາງໂບງ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ NoneNone ✓ NoneNone

ຫຼຸດຜອ່ນ ບັນຫາ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເພ່ຶອມາເຮັດຮົວ້

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
--

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%✓
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%✓
50-90%50-90%
90-100%90-100%

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ  ແລະ /  / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
2 2 ຄອບຄົວ

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))
ເປັນວິທີການໜຶງ່  ໃນການປູກໄມ້ໃຜ່✓

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ເປັນອີກວິທີການໜຶງ່  ຂອງການປູກໄມ້ໃຜ່  ເຮັດເປັນຮົວ້
ພ້ອມດຽວກັນນັນ້  ກ່ໍທັງປ້ອງກັນ  ແຮງລົມ  ທ່ີພັດເຂົາ້ໃສ່
ສວນຢາງໂບງ.
ສາມາດ  ປ້ອງກັນສັດລຽ້ງ  ແລະ  ສັດປ່າ  ບຸກລຸກເຂົ້ົາພືນ້ທີ່
ທໍາການຜະລິດໄດ້  ເນ່ືອງຈາກວ່າ  ຕົນ້ຂອງໄມ້ໃຜ່  ມີຫຼາຍຕົນ້

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ພືດທີ່  ປູກໄກ້ຄຽງ  ກັບຕົນ້ໄມ້ໃຜ່  ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເທົາ່ທີ່ຄວນ
ເນ່ືອງຈາກຕົນ້ໄມ້ໃຜ່  ປົກຄຸມພ້ືນທີ່
ເຮັດໃຫ້ພືນ້ທ່ີບໍລິເວນດັງ່ກ່າວນັນ້  ເຕີບໂຕ  ບໍ່ໄດ້ດີເທົາ່ທີ່ຄວນ

ຕັດອະນາໄມ ພ້ືນທີ່ ທີ່ຖືກປົກຄຸມເປັນປະຈຳ

→

→
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ທີ່ແຕກແຫນງອອກມາ  ເຮັດໃຫ້ສັດ  ບ່ໍສາມາດ  ເຂົາ້ພືນ້ທີ່
ທໍາການຜະລິດໄດ້.
ສາມາດ  ນໍາໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງຈັກສານ ( (ກະຜ່າ, , ສານກະແຕະ). ). ໜໍ່ໄມ້
ຍັງສາມາດກິນເປັນອາຫານ  ແລະ  ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຮາກຂອງໄມ້ໃຜ່  ສາມາດຢັງ່ລົງເລິກ  ແລະ  ຍືດເກາະ  ກັບພືນ້ດິນ
ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ສາມາດປ້ອງກັນດິນເຈ່ືອນໄດ້  ແລະ
ຕົນ້ໄມ້ໃຜ່ຍັງສາມາດ  ບັງລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ສາມາດ  ປະຢັດເວລາ  ແລະ  ແຮງງານ  ໃນການເຂົາໄປປ່າ
ເພືອ່ໄປຊອກຫາຫນໍ່ໄມ້  ມາກິນ  ແລະ  ຂາຍ.
ຫຼຸດຜ່ອນ  ການບຸກລຸກ  ເຂົາ້ປ່າໄປຕັດຕົນ້ໄມ້  ເພືອ່ມາເຮັດຮົວ້.

ມີປະຊາຊົນ  ຈໍານວນຫນ່ຶງ  ລັກຕັດຫນໍ່ໄມ້
ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 5, 2017: July 5, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Oct. 30, 2018: Oct. 30, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
- - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ທ່ານ  ອາຢຸຍ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2904/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2904/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ພ້ືນທ່ີປູກຫຍ້າລ້ຽສັດ ເປັນເນື້ອດິນ ທີ່ມີຫີນປະປົນເລັກຫນ້ອຍ (ສາຍສະໝອນ ທ່ໍວົງສາ)

ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ືອເປັນອາຫານສັດ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ການຫັນປ່ຽນ  ພືນ້ທ່ີດິນ  ທ່ີເປັນຫີນຂີ້ໝ້ຽງ  ເນືອ່ງຈາກການເຊາະລ້າງ  ໃນເວລາຝົນຕົກ
ເຮັດໃຫ້  ດິນເຊາະລ້າງ  ມາຈາກເທີງພູ  ໄຫຼມາໃສ່ດິນ  ເຂດພູພຽງ  ເຮັດໃຫ້ດິນບໍລິເວນ  ດັງ່ກ່າວ
ບໍ່ສາມາດທຳການຜະລິດໄດ້.
ບັນຫາ ການເຊ່ືອມໂຊມ ຂອງດິນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນຫາ ດິນຫິນຂ້ີ ໝ້ຽງ ເນື້ອດິນ ເປັນດິນດາກ
ແກມດິນຊາຍ ແລະ ມີຫິນ ກ້ອນນ້ອຍໆ ແລະ ໄຫ່ຍປະປົນຢູ່ນາໍ ຊ່ືງເກີດຂື້ນເອງຕາມ ທາໍມະຊາດ
ຊ່ືງເປັນບັນຫາ ທີ່ສົງ່ຜົນກະທົບ ຕ່ໍການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ. ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ດິນເຊ່ືອມໂຊມດັງ່ກ່າວ ແມ່ນເກີດຈາກການເຊາະລ້າງ ຂອງນ້ໍາຝົນ ທີ່ຕົກແຮງໄດ້ໄຫຼ ພັດເອົາຊັນ້ໜ້າດິນ
ທີ່ມີອິນຊີວັດຖຸ ໄປເຮັດໃຫ້ຊັນ້ໜ້າດິນ ຍັງເຫືຼອໄວ້ແຕ່ຫິນຂ້ີ ໝ້ຽງ ແລະ ດິນດາກ
ທີ່ໄຫຼພັດໄປຕາມກະແສນ້ຳຝົນ ປະມານ 20% ເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນປີ 2009, ທາງໂຄງການ ADB
ໄດ້ເຂົາ້ມາຊຸກຍູ້ ສົງ່ເສີມປະຊາຊົນ ລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກຫຍ້າ ເປັນອາຫານສັດ ໂດຍໄດ້ມີ
ການສ້າງຕັງ້ກຸ່ມລ້ຽງງົວ ຈໍານວນ 10 ກຸ່ມ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ມີທັງໝົດ ຈາໍນວນ 80 ຄອບຄົວ ທາງໂຄງການ
ໄດ້ມອບງົວ ຈາໍນວນ 4 ໂຕ/ຄອບຄົວ, ນອກຈາກແນວພັນງົວແລ້ວ ທາງໂຄງການ ຍັງໄດ້ສະໜອງ
ແນວພັນແກ່ນຫຍ້າ, ຈົກ, ສຽມ ແລະ ອຸປະກອນ ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນເພື່ອຫົດສວນຫຍ້າ ແລະ ໃຫ້ສັດລ້ຽງກີນ.
ຊ່ືງໄດ້ຈັດຕັງ້ກັນເປັນກຸ່ມ ແລະ ນາໍໃຊ້ດິນລວມຂອງບ້ານ ພາຍໃນ ເນ້ືອທີ ່ 15 ເຮັກຕາ.
ໃນການຈັດຕັງ້ກັນເປັນກຸ່ມ ແມ່ນສະມາຊິກ ທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຜຽນກັນໄປເຝົາ້ງົວ ແລະ ໄປຕັດຫຍ້າ
ມາເກືອສັດ ຫືຼ ໄປປ່ອຍສັດ ເຂົາ້ໄປກີນຫຍ້າເອງເລີຍ ໃນທົງ່ຫຍ້າທີ່ພວກເຂົາປູກ. ພາຍຫັຼງ,
ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດມາໄດ້ 4 ປີ ທີ ່ ປະຊາຊົນ ເຮັດເປັນກຸ່ມ ປະຊາຊົນ ກໍ່ພົບບັນຫາ ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ
ສັດລ້ຽງ ພາຍໃນກຸ່ມ ເນ່ືອງຈາກ ວ່າມີ ສະມາຊິກ ຈາໍນວນໜື່ງ ພາຍໃນກູ່ມ ກໍ່ປ່ອຍປະລະເລີຍ
ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃນກຸ່ມ, ຂາດຄວາມສາມັກ ຄີດັງ່ນັນ້ ຈື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງ
ໃຫ້ກຸ່ມຄົນບ່ໍດີ ມາລັກເອົາໜາມໝາກຈັບທີ່ ກຸ່ມບ້ານໄດ້ເຮັດຮົວ້ ລ້ອມ ທົງ່ຫຍ້າສັດໄວ້ ແລະ ສາຍຢາງຕ່ໍນ້ຳ
ເຮັດສັບສີນເສຍຫາຍ. ຕົກມາເຖິງປີ 2012 ສວນປູກຫຍ້າ ກໍ່ເກີດໄຟໄໝ້ ສາເຫດຍ້ອນ ປະຊາຊົນ
ຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ ເຊ່ີງ ເຮັດໃຫ້ ສວນປູກຫຍ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ 15 ເຮັກຕາ ຂອງພ້ືນທີ ່
ປູກຫຍ້າທັງໝົດ. ດັງ່ນັນ້, ຈ່ືງເຮັດໃຫ້ເຈົາ້ຂອງງົວ ຈາໍນວນໜ່ືງ ກ່ໍເອົາງົວ ມາລ້ຽງເອງ ພໍໃຜພໍລາວ ແລະ
ໃນທີ່ສຸດ ກຸ່ມດັງ່ກ່າວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດສືບຕ່ໍໄປໄດ້. ໃນທ້າຍປີ 2014 ມີຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ຄອບຄົວໜື່ງ
ທີ່ເຄີຍເປັນສະມາຊິກ ພາຍໃນກຸ່ມ ມີຄວາມຄິດສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຢາກລ້ຽງງົວ ເປັນສິນຄ້າ ຈ່ີງໄດ້ໄປ
ປຶກສາຫາລື ກັບອາໍນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພ່ືອຕ້ອງການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ດັງ່ກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຊົາ່ດິນ.
ປະຈຸບັນ ເນ້ືອທີ່ທັງໝົດ ໃນການປູກຫຍ້າ ລ້ຽງສັດ 15 ເຮັກຕາ ແລະ ມີງົວ ຈາໍນວນ 130 ໂຕ. ສໍາລັບຫຍ້າ
ທີ່ເອົາມາປູກໃນເບື້ອງຕົນ້ ແມ່ນເອົາມາແຕ່ສວນຫຍ້າເກົາ່ ທີ່ທາງໂຄງການສະໜອງໃຫ້ເມື່ອກ່ອນ
ໂດຍການຄັດເລືອກ ເອົາເຫົງ້າ ທີ່ແຂງແຮງ ສົມບູນດີ ມາປູກ. ຊະນິດພັນຫຍ້າ ທີ່ນໍາມາປູກ ມີ 2 ຊະນິດພັນຄື:
ຫຍ້າກີນີ ແລະ ຫຍ້າປັດສະປາລອມ (Paspalum Grass) ປູກ ເປັນແຖວໃນພ້ືນທີ່ດຽວກັນ,
ການກະກຽມພື້ນທີ່ ແມ່ນໄດ້ໄຊ້ລົດໄຖ ຄູໂບຕາ 4,000 ແຮງມ້າ ແລະ ການນໍາໄຊ້ແຮງງານປູກ ປະມານ 50
ແຮງງານ ພາຍໃນ 30 ວັນ, ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການໄປຂຸດເຫງົາ້ ຈາໍນວນ 10 ແຮງງານ ພາຍໃນເວລາ 5
ວັນສໍາເລັດ. ພາຍຫັຼງ ປູກແລ້ວ ກໍ່ມີການບົວລະບັດຮັກສາ 2 ຄັງ້/ປີ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ 5 – 12. ລະດູການປູກ
ທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນໃນຊ່ວງກາງເດືອນ 5 ເນ່ືອງຈາກ ມີຝົນຝອຍ, ປະມານວັນທີ 12 ແມ່ນໄດ້ເລ່ີມບຸກເບີກພ້ືນທີ່
ແລະ ໄຖດິນ ຕາກແດດໄວ້ປະມານ 15 ວັນ ເພ່ືອໃຫ້ເສດຫຍ້າ ແລະ ວັດສະພືດ ທີ ່ ບໍ່ຕ້ອງ ການນັນ້ຕາຍ,
ເໜົາ່ເປື່ອຍ ກາຍເປັນຝຸ່ນ ອີນຊີ ເພີ ່ ມລົງໃນດິນ, ທັງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ ຂອງເນື້ອດິນ ແໜ້ນແຂງແຕ່ກໂຕ,
ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ພືດທີ່ເກີດໃໝ່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕຂື້ນ ຈາກໜ້າດິນ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຮາກໄດ້ດີ.
ໃນຊ່ວງ 15 ວັນ ທີ່ໄດ້ຕາກກ້ອນຫີນໄຖຢູ່ນັນ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຮົວ້ອ້ອມສວນ (ທັງຂຸດຂຸມ, ຝັງຫັຼກ ຮົວ້,
ຕອກເຫັຼກໝາກຈັບ) ອ້ອມທັງ 15 ເຮັກຕາ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຈຳນວນ 40 ໂຕນ, ໂດຍນຳໃຊ້ລົດຕ໋ອກໆ
ແກ່ຝຸ່ນເຂົາ້ໄປໃນສວນແລ້ວ ໃຊ້ຊ້ວນ ຕັກລົງໃສ່ໜ້າດີິນ ເປັນກອງໆ (ກອງລະ 20-30 ຊ້ວນ), ແຕ່ລະກອງ
ຫ່າງກັນ ປະມານ 5x5 ແມັດ, ເມ່ືອຮອດວັນທີ 24/5 ກໍ່ໄດ້ໄຖຄົນ້ຄື້ນ ອີກເທ່ືອໜ່ືງ
ເພ່ືອເປັນການປະສົມຝຸ່ນຄອກ ທີ່ໃສ່ລົງໄປໃນສວນນັນ້ ໃຫ້ປົນກັບເນື້ອດີນໄດ້ດີ ແລະ ຍັງເປັນການກຳຈັດ
ວັດສະພືດ ອີກຄັງ້. ເມ່ືອວັນທີ 1/6 ກໍ່ໄດ້ລົງມືການປູກ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ວິທີການຂຸດເປັນແຖວ ເອົາເຫົງ້າ
ມາຝັງລົງດິນເລີກປະມານ 5 ເຊັນຕິແມັດ ແລ້ວຖົມທັນທີ, ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົນ້ປະມານ 50x50 ເຊັນຕິແມັດ,
ລະຫວ່າງແຖວ 80 ເຊັນຕີແມັດ ຫັຼງຈາກປູກແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫົດນ້ໍາ ມີແຕ່ອາໃສນ້ໍາຝົນ ເພາະປູກ ໃນຕົນ້

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານຕາດແສງ, ເມືືອງຊານໄຊ, ແຂວງ
ອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.97136, 14.98797

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. 0.1-1
ກມ 2)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2011; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  1/7
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ເດືອນ 6 ພໍດີມີຝົນຝອຍຕົກລົງມາ ແຕ່ໃນບາງຊ້ວງ ທີ່ຝົນບໍ່ຕົກ (ພາຍຫັຼງ ປູກແລ້ວ) ກໍ່ສາມາດ ໃຊ້ນາໍ້ລິນ
ທີ່ທາງໂຄງການ ໄດ້ຕິດຕັງ້ໄວ້ໃຫ້ ແລະ ຫົດ ໃນລະດູແລ້ງ ພ້ອມເກັບກັກນາໍ້ ໄວ້ໄຫ້ສັດກິນ. ສ່ວນການເກັບກູ້
ແມ່ນນັບແຕ່ມ້ືທີ່ປູກ ປະມານ 90-100 ວັນ ກໍ່ສາມາດຕັດຫຍ້າ ມາໃຫ້ສັດກິນໄດ້. ຊ່ືງມີ 2
ຮູບແບບການເກືອສັດ ເຊັນ່ຮູບແບບທາໍອີດ ແມ່ນໄດ້ນາໍໃຊ້ແຮງງານຄົນ ໄປຕັດຫຍ້າ ທີ່ປູກ ເປັນແຖວ
ໃນສວນດຽວ ແລ້ວເກັບໃສ່ກະສອບ ເພ່ືອມາໄຫ້ງົວກິນ ສາໍລັບ ຮູບແບບທີສອງ ແມ່ນຮູບແບບ ການປ່ອຍງົວ
ເຂົາ້ໄປກິນຫຍ້າ ຢູ່ສວນເລີຍ ເມື່ອຫຍ້າ ອາຍຸ ໄດ້ປະມານ 6 ເດືອນ ໂດຍປ່ອຍ ເປັນອາທິດ ໝູນວຽນ ກັນໄປ
ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີ ່ ຕັດເອົາຫຍ້າໄປລ້ຽງງົວນັນ້ ແມ່ນຈະໄດ້ ອານາໄມ ວັດສະພືດໄປພ້ອມ, ໃນທຸກໆປີ
ແມ່ນຈະໄດ້ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ເປັນປະຈຳ ພາຍຫັຼງທີ່ຕັດ ຫືຼ ເກັບກູ້ຫຍ້າໄປໃຫ້ງົວກິນ ແລະ ໃນບາງປີກໍ່
ມີການສ້ອມແຊມຮົວ້ ຫາກມີການເປ້ເພ ເສຍຫາຍ. 
ຈຸດດີຈາກເຕັກນິກນ້ີ - ດິນບ່ໍເຈື່ອນໃນເວລາຝົນຕົກແຮງ (ຮາກຂອງຫຍ້າຍືດເກາະດິນໄດ້ດີ)
ໝາຍຄວາມວ່າເຕັກນິກການປູກຫຍ້ານີ້ ສາມາດປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງທາດອາຫານໃນດິນ,
ເທີງໜ້າດິນໃນເວລາຝົນຕົກແຮງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນແໜ້ນ,ບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນແຂງ - ຈຸລິນຊີເພ່ີມຂື້ນ
(ຍ້ອນໃບຮາກທີ່ຕາຍໄປທັບຖົມກັນແລ້ວເນົາ່ເປື່ອຍ ) - ດີນງອກງາມຂ້ືນ (ຍ້ອນໃບຮາກຫຍ້າທີ່ຕາຍ
ໄປທັບຖົມກັນ ແລ້ວເນົາ່ເປື່ອຍ ກາຍເປັນຝຸ່ນໃຫ້ດິນ, ການຖ່າຍເທມູນສັດ ທີ່ປ່ອຍງົວເຂົາ້ໄປກິນຫຍ້າ) - ສໍາລັບ
ສັດລ້ຽງ ແມ່ນໄຫ່ຍໄວ ແຂງແຮງດີ - ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາການເກີດພະຍາດຫຼາຍຂື້ນ, ສັດບ່ໍເສຍຫາຍ -
ຊາວກະສິກອນ ມີລາຍໄດ້ເພ່ີມຂື້ນຈາກການຂາຍສັດ (ສາມາດ ສ້າງລາຍໄດ້ 80,000,000 ກີບ/ປີ) -
ມີເວລາຫວ່າງ ພຽງພໍ ໃນການເຮັດກີດຈະກາໍ ການຜະລິດອ່ືນໆ ພາຍໃນຄອບຄົວ. 
ຈຸດອ່ອນ - ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊິວະນາໆພັນຫຸຼດລົງເຊັນ່: ແມງໄມ້ທີ ່ ເປັນປະໂຫຍດຫຸຼດລົງ (ຈ່ີນາຍ,ຈ່ິຫ່ໍຼ) -
ຈາໍນວນ ແລະ ປະເພດ ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຫຸຼດລົງ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນເຫັດລະໂງກ, ເຫັດຂ່າ, ເຫັດດີນ, ຂ້ີຊີ, ແຂມ,
ຫວາຍ - ຈາໍນວນສັດປ່າ ກໍ່ຫຸຼດລົງ ຈາກເມ່ືອກ່ອນ ເຄີຍພົບເຫັນ ກວາງ, ຟານ, ກະຮອກ, ກະແຕ
ຢູ່ພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວ. - ຈາໍກັດ ແຮງງານ ພາຍໃນຄອບຄົວ ເພ່ືອປະກອບເຂົາ້ໃນກິດຈະກາໍສ້ອມແປງຮົວ້ ແລະ
ປູກຫຍ້າ. - ຄ່າຈ້າງ ແຮງງານແພງ ວັນລະ 50,000 ກີບ/ວັນ ໃນກິດຈະກາໍ ບົວລະບັດຮັກສາ ສວນຫຍ້າ. -
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການບົວລະບັດ ກໍາຈັດວັດສະພືດ ເຊັນ່ ຫຍ້າໜາມແກ້ວ ເກີດຂ້ືນຫຼາຍ. -
ປະຢັດຕົນ້ທືນ ໃນການຊ້ືແກ່ນຫຍ້າ ເພາະປະຊາຊົນ ສາມາດ ໄປຂຸດເອົາເຫງົາ້ ໄດ້ຢູ່ຕາມພ້ືນທີ່ໆ
ເຄີຍປູກຫຍ້າ ຜ່ານມາຂອງໂຄງການ.

ພ້ືນທີ່ທີ່ ໄດ້ໄຖກະກຽມດິນ ເພ່ືອປູກຫຍ້າເປັນອາຫານສັດ ພາຍຫລັງ ການຢອດເມັດ ໄດ້ປະມານ 2 ອາທິດ ຊ່ືງເຫັນໄດ້ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພ້ືນທ່ີຈະມີກ້ອນຫີນ ໃຫຍ່ປະປົນຢູ່
(ສິນນິລົງ ວົງຄຳຈັນ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດ - ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດທໍາມະຊາດ: ແບບຂັງຄອກ
ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບສຸມ / ການຜະລິດອາຫານສັດ: ປັບປຸງ
ທົງ່ຫຍ້າ
ຊະນິດພັນສັດຕົນ້ຕໍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ: ງົວ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: 130ໂຕ/15ເຮັກຕາ

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ✓
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ✓
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງກາຍະພາບ  - Pc:
ການອັດແໜ້ນ

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, Bf: ຜົນກະທົບ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄຟໄໝ້

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  2/7
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ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງນໍ້າ - Ha: ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ ແລະ ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດ
ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M2: ການປ່ຽນແປງ
ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ / ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນ

ຜູ້ຂຽນ: ສິນນິລົງ ວົງຄຳຈັນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
ການກະກຽມພື້ນທີ ແມ່ນໄດ້ໄຊ້ລົດໄຖ ຄູໂບຕາ
4,000 ແຮງມ້າ
ຊະນິດພັນທີ ່ ໃຊ້ ແມ່ນ ຫຍ້າກີນີ ແລະ
ປັດສະປາລອນ ໂດຍການປູກ ເປັນແຖວໃນພ້ືນທີ ່
ດຽວກັນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພືດ ທີ ່ ປູກແມ່ນ 37 000
ຕົນ້/ຮຕ
ພ້ືນທີ ່ ການປູກຫຍ້າ ກວ້າງ 100 ແມັດ, ຍາວ 1500
ແມັດ
ການປູກຫຍ້າ ແມ່ນ ຂຸດຂຸມ ປູກ ຫ່າງກັນ 50 X 50
ຊັງຕີແມັດ
ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງແຖວ ແມ່ນ 80 ຊັງຕີແມັດ
ພ້ືນທີ ່ ການປູກຫຍ້າ ແມ່ນຢູ່ລຸ່ມຕີນພູ
ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 3-5%
ພາຍຫັຼງ ປູກແລ້ວ ກໍ່ມີການບົວລະບັດຮັກສາ 2 ຄັງ້/ປີ
ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ 5 – 12.
ສ່ວນການເກັບກູ້ ແມ່ນນັບແຕ່ມ້ືທີ ່ ປູກ ປະມານ 90-
100 ວັນ ກໍ່ສາມາດຕັດຫຍ້າ ມາໃຫ້ສັດກິນໄດ້.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:ເຮັກຕາ: ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ໜື່ງ ເຮັກຕາ:11

ເຮັກຕາ= 15= 15)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50000Average wage cost of hired labour per day: 50000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ອຸປະກອນ  ທ່ີໃຊ້ເຂົາ້  ໃນການເຮັດນ້ຳລິນ ( (ທ່ໍ, , ອ່າງເກັບນ້ຳ) ) ແລະ
ອຸປະກອນ  ເຮັດຮົວ້  ເພືອ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດເຂົາ້ພືນ້ທ່ີ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ລົງສຳຫຼວດຄວາມເໝາະສົມຂອງພືນ້ທ່ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 1-2) 1-2)
22. . ການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ການປູກ((ການຢອດເມັດ) () (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ການບົວລະບັດສາ  ແລະ  ການໃສ່ຝຸ່ນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
55. . ການເຮັດຮົວ້ອ້ອມສວນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານປູກຫຼື  ຢອດເມັດ ຄົນ 20.020.0 50000.050000.0 1000000.01000000.0 100.0100.0
ແຮງງານເຮັດຮົວ້ ຄົນ 30.030.0 50000.050000.0 1500000.01500000.0 100.0100.0
ແຮງງານໃສ່ຝຸ່ນ ຄົນ 60.060.0 50000.050000.0 3000000.03000000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຄ້ອນຕີ ດວງ 6.06.0 35000.035000.0 210000.0210000.0
ເຫຼັກຫງັດ ດ້າມ 3.03.0 170000.0170000.0 510000.0510000.0
ຂົນຝຸ່ນເຂົາ້ໃນສວນ ທ້ຽວ 60.060.0 35000.035000.0 2100000.02100000.0
ເຄ່ືອງອັດຫຍ້າ ເຄ່ືອງ 3.03.0 1500000.01500000.0 4500000.04500000.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ແກ່ນຫຍ້າລູຊີ ກິໂລກຣາມ 55.055.0 50000.050000.0 2750000.02750000.0
ແກ່ນຫຍ້າກິນີ ກິໂລກຣາມ 40.040.0 50000.050000.0 2000000.02000000.0
ຫຍ້າມູລາໂຕ ກິໂລກຣາມ 35.035.0 50000.050000.0 1750000.01750000.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ໂຕນ 40.040.0 200000.0200000.0 8000000.08000000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ຕະປູ ແກັດ 1.01.0 80000.080000.0 80000.080000.0
ເຫລັກໝາກຈັບ ໂຄ້ງ 48.048.0 250000.0250000.0 12000000.012000000.0
ຫຼັກຮົວ້ ຫຼັກ 1600.01600.0 10000.010000.0 16000000.016000000.0
ຂຸມຫຼັກຮົວ້ ຂຸມ 1600.01600.0 3000.03000.0 4800000.04800000.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ   ເຕັກໂນໂລຢີ 60'200'000.060'200'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  3/7
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ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
22. . ການຕັດຫຍ້າມາໃຫ້ສັດກິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ການອະນະໄມວັດສະພືດຫຼັງການຕັດຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ການສ້ອມແຊມແປງຮົວ້ຮາວ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ ຄົນ 50.050.0 30000.030000.0 1500000.01500000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 25.025.0 30000.030000.0 750000.0750000.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 2'250'000.02'250'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 2500.0: 2500.0

ມີຝົນເລ່ີມຕົກນັບແຕ່ກາງເດືອນ5-6, 5-6, ຝົນຕົກແຮງແມ່ນໃນຊ່ວງເດືອນ
8-9-8-9-ຕົນ້ເດືອນ10.10.

ສະເພາະການຕົກຂອງຝົນໃນພ້ືນທ່ີດັງ່ກ່າວແມ່ນເລ່ີມຕົກແຕ່  ເດືອນ 6- 6-
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ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ
ສ່ິງແວດລ້ອມ
ສະເພາະການຕົກຂອງຝົນໃນເຂດພືນ້ທ່ີດັງ່ກ່າວແມ່ນເລ່ີມຕົກແຕ່
ກາງເດືອນ5 -115 -11

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ✓
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))

✓

ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ✓

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ✓
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  4/7
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ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ✓
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່✓

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ✓
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານີ້ ດິນໄດ້ຖືກປະສົມກັບກ້ອນຫີນນ້ອຍໃຫຍ່,
ດັງ່ນັນ້ມັນຍາກສໍາລັບການປູກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການປູກຫຍ້າ
ແມ່ນ ຄ່ອຍໆເອົາກ້ອນຫີນເຫົຼາ່ນັນ້ອອກ ແລະ
ການຜະລິດການປູກພືດກໍ່ເພ່ີມຂ້ືນ.

ການຜະລິດອາຫານສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນຈະປ່ອຍໃຫ້ສັດຂອງຕົນ
ກີນຫຍ້າຕາມທໍາມະຊາດ. ຫັຼງຈາກນັນ້,
ໂດຍການປູກແນວພັນຫຍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເຂດພ້ືນທີ່ຂະຫນາດ
ໃຫຍ່, ການຜະລິດອາຫານສັດໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຍ້າທໍາມະຊາດມີທາດອາຫານ ແລະ ທາດໂປຼຕີນຕ່ໍາ
ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງສັດລ້ຽງ
ເມ່ືອທຽບກັບແນວພັນທີ່ມີໂປຼຕີນສູງ ທີ່ປູກໂດຍຊາວກະສິກອນ

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ກ່ອນຫນ້ານີ້ ການຂາດແຄນອາຫານສໍາລັບ
ການລ້ຽງສັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສັດຕົກຕ່ໍາ.
ປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນສາມາດ
ນຳເອົາອາຫານສັດຈາກທົງ່ຫຍ້າຂອງລາວຢ່າງພຽງພໍ,
ການຜະລິດສັດເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄວາມສ່ຽງ  ຕ່ໍຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ເນ່ືອງຈາກວ່າອາຫານສັດມີຈໍາກັດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູແລ້ງ,
ຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງການຜະລິດສັດແມ່ນມີບັນຫາ. ປັດຈຸບັນ
ລາວສາມາດຜະລິດອາຫານສັດທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ
ໃນພ້ືນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່,
ຄວາມສ່ຽງຂອງການຜະລິດຫຸຼດລົງບາງລະດັບ.

ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ືອກ່ອນ ທີ່ຊາວກະສິກອນ
ມີພຽງແຕ່ຫຍ້າທໍາມະຊາດຈາກທຳມະຊາດ,
ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນເຂົາຜະລິດຫຍ້າ Napier, ຫຍ້າ ກີນີ, ຫຍ້າ
Paspalum ໂດຍຕົນເອງ

ເນືອ້ທ່ີ  ການຜະລິດ ( (ທ່ີດິນໃໝ່
ທ່ີໄດ້ປູກພືດໃສ່ /  / ນໍາໃຊ້))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ືອກ່ອນ ການລ້ຽງສັດ ແມ່ນ ຂ້ືນກັບປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ
ຈາກທົງ່ນາ.
ຫັຼງຈາກຊາວກະສິກອນສາມາດຂະຫຍາຍພ້ືນທີ່ຜະລິດໄດ້ 15
ຕາແມັດ.

ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ອຸປະສັກ ✓ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶນ້……

ເມ່ືອກ່ອນ ສັດຈະກີນຫຍ້າຢູ່ຕາມບ້ານ,
ແລະຊາວກະສິກອນຕ້ອງປອ້ງສັດ.

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  5/7
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ຫລັງຈາກການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ຫຍ້າທີ່ມີຮົວ້
ສາມາດປ່ອຍງົວໄດ້ ສອງອາທິດ. ໃນອະນາຄົດ
ງົວສາມາດໄດ້ຮັບອາຫານໂດຍການຕັດ ຫຍ້າສົດ ຫືຼ
ຫຍ້າອາຫານແຫ້ງ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  ປັດໄຈນໍາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ເຂດພ້ືນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ່ີມເຕີມເ
ພ່ືອສ້າງກະສິກໍາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກ 15 ເຮັກຕາເພ່ີມເຕີມ
(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫມ່: ທີ່ພັກອາໄສສັດລ້ຽງ, ຮົວ້, ແນວພັນຫຍ້າ ແລະ
ການບໍາລຸງລ້ຽງກະສິກໍາ).

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: None
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 80,000,000 kip/annualຂ້ືນ
ການພ່ີມຂ້ືນຂອງລາຍຮັບ ອີງໃສ່ຄວາມຈິງ, ວ່າໃນປັດຈຸບັນ
ຊາວກະສິກອນສາມາດຂາຍງົວທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ
ລາຄາທີ່ດີ. ຕົວຈິງແລ້ວ, ລາວຜະລິດງົວ
ແມ່ນສົງ່ອອກໄປເຖີງຫວຽດນາມ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ືອກ່ອນ ງົວໄດ້ຂາຍຈໍານວນຫນ້ອຍ.
ຫັຼງຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ຊາວກະສິກອນກໍ່ໄດ້ລ້ຽງງົວ,
ຫມູ, ສັດປີກໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັນ້,
ລາວຍັງສາມາດຂາຍແນວພັນຫຍ້າຕ່າງໆ.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການລ້ຽງສັດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອີງໃສ່
ການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຕາມໝູ່ບ້ານ. ການສ້າງ ແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາພ້ືນທີ່ທົງ່ຫຍ້າໃຫມ່ ແລະ ການລ້ຽງງົວອື່ນໆ
ທີ່ເພ່ີມຂ້ືນໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານເພ່ີມຂ້ືນ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການປົກຄຸມຂອງດິນ ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ເນ່ືອງຈາກວ່າການປູກແນວພັນຫຍ້າທີ່ໜາແໜ້ນ.

ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ດິນສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຮາກທີ່ຂະຫຍາຍ ແລະ
ລືກຂອງແນວພັນຫຍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນັນ້,
ເສດຫຍ້າກໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການປົກຫຸ້ມຂອງດິນທີ່ດີ
ຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍດິນໂດຍການເຊາະເຈ່ືອນຂອງນໍ້າ.

ການທັບຖົມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນໄລຍະລະດູຝົນເສດພືດຜັກ ແລະ
ປຸຍສາມາດເພ່ີມການສະສົມຂອງດິນ.

ການອັດແໜ້ນຂອງດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ລະບົບຮາກທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ
ເລິກຂອງການປູກຫຍ້າປັບປຸງໂຄງສ້າງດິນຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ດີຫຼາຍ ຄໍາຕອບ  ບໍ່ຮູ້

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ດີຫຼາຍ ຄໍາຕອບ  ບໍ່ຮູ້

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລົມທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການຫັນປ່ຽນ ພ້ືນທ່ີດິນ ທີ່ມີຫີນຂີ້ໝ້ຽງຫຼາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນປູກຫຍ້າ ເພ່ື...  6/7
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ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ✓
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ  ແລະ /  / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
1515

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))
ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ  ແລະ  ອົງການຈັດຕັງ້✓

ໃນຕົນ້ປີ 2009,  2009, ເຕັກໂນໂລຢີກວມເອົາເນືອ້ທ່ີບ້ານ 15  15 ເຮັກຕາ  ແລະ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງ້ຂືນ້  ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງໂຄງການ
ແລະ  ຮັກສາໄວ້ໂດຍກຸ່ມລ້ຽງສັດ.  ຫຼັງຈາກນັນ້ໃນປີ 2014 - 2014 -

ຫຼັງຈາກຄວາມລົມ້ເຫລວຂອງໂຄງການ
ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ການບໍາລຸງຮັກສາ - -

ຜູ້ໃຊ້ທ່ີດິນຂອງບ້ານ  ໄດ້ເຊົາ່ດິນຈາກອໍານາດທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ
ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍຕົນເອງ.

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃນເບືອ້ງຕົນ້ໂຄງການ (ADB)  (ADB) ໄດ້ໃຫ້ອຸປະກອນ, , ແກ່ນຫຍ້າ  ແລະ
ການກະກຽມດິນ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບການລ້ຽງສັດ
ເພ່ີມລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນຈາກສັດລ້ຽງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຄຸນະພາບຂອງດີນດີຂືນ້  ຍ້ອນຝຸ່ນສັດ  ແລະ  ເສດພືດ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ນ້ໍາບໍ່ພຽງພໍໃນລະດູແລ້ງ  ເຊ່ິງສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍການຜະລິດຫຍ້າ

ຕ້ອງການພ້ືນທີ່ເກັບນ້ຳ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມສັດໃນພືນ້ທ່ີຂະຫນາດໃຫຍ່ດັງ່
ກ່າວ  ຈໍາກັດພ້ືນທີ່ລ້ຽງສັດ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະເກັບມູນສັດ  ເພືອ່ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ດີນ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
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ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ຄຳທີ  ແກ້ວສີມົນກອງ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
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ພ້ືນທີ່ ການປູກຫຍ້າເນເປຍ (ຄຳຮູ້ ນາລາ)

ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ຈຸດປະສົງ  ໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງ  ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດ  ເພືອ່ເປັນການ
ເພ່ີມພືດພັນປົກຄຸມໜ້າດີນ  ໃນພືນ້ທ່ີດິນທ່ີບໍ່ງາມ  ທ່ີບໍ່ສາມາດເຮັດການຜະລິດໄດ້
ເພືອ່ເປັນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ  ແບບຍືນຍົງ  ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງດິນໄປພ້ອມກັນ.
ໃນເມ່ືອກ່ອນ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເຄິຍໄດ້ທຳການຜະລີດ ໂດຍການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໄປພ້ອມໆກັນ
ຊ່ຶງເປັນອາຊີບຫັຼກ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ. ສຳລັບ ລະບົບການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແມ່ນໃຊ້ເວລາໃນການພ້ືນຟູດິນ ປະມານ 4-6 ປີ ຈ່ຶງກັບມາເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ. ດັງ່ນັນ້, ທາງເຈົາ້ຂອງດິນ
ຈ່ືງໄດ້ຫັນປ່ຽນມາ ເປັນການເຮັດສວນແທນ ເພ່ືອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໄຮ່ເລ່ືອນລອຍ ຈຳກັດພ້ືນທີ່ໃນການຜະລິດ.
ນອກຈາກນັນ້, ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍລ້ຽງສັດຢູ່ໄຮ່ ຊ່ືງໄດ້ລ້ຽງແບບປ່ອຍຊະຊາຍ
ສົງ່ຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ສັດລ້ຽງເສຍ ເນ່ືອງຈາກວ່າປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ ສະເລ່ຍ
ປະມານ 7-8ໂຕ/ປີ, ສັດເປັນພະຍາດ, ສັດຕາຍ ແລະ ສັດລ້ຽງຈ່ອຍ ບໍ່ມີອາຫານສັດພຽງພໍ,
ບາງເທື່ອກ່ໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນເວລາທີ່ໄປຊອກນຳສັດລ້ຽງດັງ່ກ່າວ ຊ່ືງເປັນອຸປະສັກ ໃຫ້ແກ່່ເຈົາ້ຂອງສັດ
ເນ່ືອງຈາກ ຈຳກັດແຮງງານ ພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ຈະເຮັດການຜະລີດ ແລະ ເບີ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົາ້.
ຫັຼງຈາກນັນ້, ທາງເຈົາ້ຂອງດິນ ຈ່ືງໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດ ຢາກປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເພ່ືອທີ່ຈະແກ້ປັນຫາທີ່ເກີດຂ້ືນ
ຊ່ືງທາງເຈົາ້ຂອງດິນ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກເພ່ືອນຂອງລາວ ທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ
ວິທີການປູກຫຍ້າ ເພ່ືອເປັນອາຫານສັດ ເນ່ືອງຈາກຫຍ້າດັງ່ກ່າວ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງຕ່ໍສັດ
ຊ່ືງຄຸນລັກສະນະ ທາງໂພສະນາການຂອງຫຍ້າ ປະກອບມີທາດອາຫານທີ່ສຳຄັນເປັນຕົນ້: ມີທາດ CP, ADF,
CF, NDE ແລະ ອື່ນໆ ຊ່ືງເຫມາະແກ່ການລ້ຽງສັດ ແລະ ທັງຊ່ວຍໃນການປັບປຸງດິນໃຫ້ດິນຂ້ືນ.
ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ເລ່ີມປູກຫຍ້າ ໃນປີ 2016 ຊ່ືງໄດ້ປູກ 2 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຫຍ້າລູຊີ ໃນເນ້ືອທີ່
0,2 ເຮັກຕາ ໃນເບື້ອງຕົນ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປູກເຕັມເນ້ືອທີ່ ເພາະຢູ່ໃນຊ່ວງທົດລອງ ແລະ ມີແນວພັນຫນ້ອຍ
ໂດຍໄດ້ແຍກປູກ ຄົນລະໜານ ໂດຍການນໍາເອົາແນວພັນຫຍ້າ ມາແຕ່ສູນບໍລິການເຕັກນີກໜອງແດງ
ແຂວງສາລະວັນ. ຫັຼງຈາກນັນ້, ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກໍ່ໄດ້ເລ່ີມລົງມືການກະກຽມດິນ ໂດຍການໄຖ, ຄາດ
ປັບປຸງດິນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງໜານປູກຫຍ້າ. ສຳລັບຫຍ້າລູຊີ ຄວາມກວ້າງຂອງໜານ 120 ຊັງຕີແມັດ,
ຄວາມຍາວ 15 ແມັດ, ໄລຍະຮ່າງຂອງແຖວ 20 ຊັງຕີແມັດ, ສຳລັບຫຍ້າເນເປຍ ປູກເປັນແຖວ
ໄລຍະຮ່າງຂອງແຖວ 50-70 ຊັງຕີແມັດ ຊ່ືງສາເຫດ ທີ່ປູກຂະໜາດແຖວ ຂອງຫຍ້າແຕ່ລະຊະນິດ
ບໍ່ເທົາ່ກັນຍ້ອນວ່າ ຫຍ້າເນເປຍ ແມ່ນມີຂະໜາດທີ່ສູງຍາວ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າຫຍ້າລູຊີ. ໃນເວລາປູກແລ້ວ
ກໍ່ວາງທໍ່ສົງນໍ້າ PVC ຂະໜາດ 18, ຍາວ 120 ແມັດ, ຕິດຕັງ້ຫົວສະປິງເກີ້ ຈຳນວນ 10 ຫົວ. ໄລຍະເວລາ
ຂອງການຫົດນ້ໍາ ອາທິດລະ 2-3 ເທືອ, ໄລຍະເວລາ ຂອງການຕັດຫຍ້າ 2-3 ເທື່ອ/ເດືອນ
ການຕັດແມ່ນນໍາໃຊ້ພ້າ ຫືຼ ມິດໄວ້ຕັດ. ທຸກໆເທື່ອທີ່ຕັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກເສີມຕ່ືມ ປະມານ 1-3
ກິໂລກຼາມ ເພ່ືອຊ່ວຍເລັງ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫຍ້າ. ຫັຼງຈາກ ທີ່ໄດ້ເລ່ີມປູກຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຫຍ້າລູຊີ
ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນວີທີການລ້ຽງສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຈາກແບບປ່ອຍມາເປັນແບບຂັງໃນຄອກ
ເພ່ືອທີ່ຈະປ້ອງກັນປັນຫາຕ່າງໆ. ພາຍຫັຼງ, ທີ່ປ່ຽນວິທີລ້ຽງເປັນແບບໃຫມ່ ໄປໄດ້ໄລຍະໜື່ງ
ປາກົດວ່າສັດລ້ຽງຂອງລາວ ບໍ່ເປັນພະຍາດຄືແຕ່ກ່ອນ, ສັດກໍ່ຕຸ້ຍກ່ອນແຕ່ກ່ອນ ແລະ ບໍ່ລຳບາກຄືແຕ່ກ່ອນ
ເພາະບໍ່ໄດ້ໄປຊອກຫາສັດລ້ຽງ ທີ່ໄປປ່ອຍໄປເລາະຊອກຫາອາຫານສັດຄືແຕ່ກ່ອນ.ການປູກຫຍ້າເນເປຍ
ແລະ ຫຍ້າລູຊີ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ມີອິນຊີວັດຖຸໃນດິນຫຼາຍຂ້ືນ
ເກີດມີຂ້ີກະເດືອນຫຼາຍເ ມ່ືອທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີໂຄງສ້າງຍືດຕິດກັນ,
ຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ
ຮາກຂອງມັນກໍ່ຍັງສາມາດດູດຊັບນ້ໍາໄດ້ດີ ເວລາຍາມແລ້ງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນ.
ການປູກຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຫຍ້າລູຊີ ແມ່ນຊ່ວຍໃນທາງເຈົາ້ຂອງດິນ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຍືນຍົງ
ເພາະວ່າການປູກຫຍ້ານີເປຍ ແລະ ຫຍ້າລູຊີ ແມ່ນປູກຄັງ້ດຽວ ແຕ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖີງ 8-9 ປີ
ຊ່ືງບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປູກໃໝ່ ພຽງແຕ່ຕັດແລ້ວກ່່ໍເອົາໃຈໃສ່ ໃນການໃສ່ຝຸ່ນເທົາ່ນັນ້, ອິກທັງຫຍ້າດັງ່ກ່າວ
ແມ່ນປູກງ່າຍ ແລະ ເຫມາະກັບສະພາບອາກາດເຂດນ້ີ ແລະ ມັນຍັງຊ່ວຍລົດພາວະໂລກຮ້ອນໃຫ້ຫຸຼດລົງ,
ຊ່ວຍປັບສະພາບອາກາດ ມົນລະພິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄດ້ເປັນພ້ືນທີ່ສີຂຽວຂ້ືນ. ດັງ່ນັນ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດີນ
ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຈະມີການຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ເພ່ີມຂ້ືນອືກຕ່ືມ
ເພ່ືອນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຢືນຢົງ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານຫ້ວຍງົວ ເມືອງຕະໂອ້ຍ,

ແຂວງສາລະວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.42784, 15.94179

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2016; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ  1/6
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ພ້ືນທີ່ ປູກຫຍ້າເນເປຍ ທີ່ໄດ້ຕັດເປັນອາຫານສັດ (ຄຳຮູ້ ນາລາ) ພ້ືນທີ່ ຈັດການ ປູກຫຍ້າ ເປັນແຖວ ເພ່ືອຕັດໃຫ້ສັດກີນ (ຄຳຮູ້ ນາລາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ✓

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດ - ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດແບບສຸມ /
ການຜະລິດອາຫານສັດ: ຕັດຫຍ້າ ແລະ ຂົນຫຍ້າ /
ບໍ່ມີທົງ່ຫຍ້າທໍາມະຊາດ
ຊະນິດພັນສັດຕົນ້ຕໍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ: ຊະນິດພັນຫຍ້າຕົນ້ຕໍທີ່ໃຊ້
ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຫຍ້າລູຊີ ເພ່ືອເປັນອາຫານໃຫ້ງົວ ແລະ ແບ້

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 2
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: ງົວຈຳນວນ 11ໂຕ ແລະ ແບ້ ຈຳນວນ 23 ໂຕ

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ✓
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ການຄຸ້ມຄອງພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແບບປະສົມປະສານ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫືຼ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານພືດພັນ - V2: ຫຍ້າ ແລະ
ພືດສະໝູນໄພທີ່ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M2: ການປ່ຽນແປງ
ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ / ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ພັນທະມິດ ວິໄລວັນ

ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າ ແມ່ນປູກໃນສະພາບພ້ືນທີ ຮາບພຽງ 2-3%, 
ຄວາມກວ້າງ ຂອງແປງປູກຫຍ້າ 120 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍາວ 15
ແມັດ. 
ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຖວ ສຳລັບການປູກຫຍ້າລູຊີ ແມ່ນ 20cm ແລະ
ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຖວ ສຳລັບຫຍ້າເນເປຍ ແມ່ນ 50-70cm
ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຫຍ້າເນເປຍ ໄຫຍ່ໄວ່ ແລະ ສູງ ກ່ອນຫຍ້າລູຊີ. 
ຫັຼງຈາກນັນ້ ແມ່ນຕິດຕັງ່ລະບົບທໍ່ນ້ຳ ເພ່ືອຫົດນ້ຳສວນປູກຫຍ້າ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:0,30,3: ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ໜື່ງ ເຮັກຕາ:11

ເຮັກຕາ= = ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 30000Average wage cost of hired labour per day: 30000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈ  ທ່ີສຳຄັນ  ໃນການເຮັດເຕັກນິກນີ້  ແມ່ນແຮງງານ
ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ແລະ  ຄ່າອຸປະກອນ  ໃນການປູກຫຍ້າ
ໂດຍສະເພາະ  ແມ່ນການກະກຽມຈັດການລະບົບນ້ຳ
ເພືອ່ຫົດສວນປູກຫຍ້າ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ກະກຽມດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນເມສາ  ເຖິງ  ເດືອນພຶດສະພາ))
22. . ກະກຽມ  ວາງລະບົບທ່ໍນ້ຳ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນປູກຫຍ້າ))
33. . ປູກຫຍ້າເນເປຍ  ແລະ  ຫຍ້າລູຊ້ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມີຖຸນາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 0,3) (per 0,3)

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ກະກຽມດິນ ວັນງານ 10.010.0 30000.030000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການປູກຫຍ້າ ວັນງານ 35.035.0 30000.030000.0 1050000.01050000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ທ່ໍນ້ຳ PVC  PVC ຂະໜາດ 18 18 ທ່ໍ 30.030.0 20000.020000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ຫົວສະປີງເກ້ີຫົດຫຍ້າ ອັນ 10.010.0 25000.025000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ຕາໜ່າງລ້ອມຮົວ້ ແມັດ 9.09.0 250000.0250000.0 2250000.02250000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ລຳຕົນ້  ຫຍ້າເນເປຍ ລຳ 50.050.0 1000.01000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ແກ່ນຫຍ້າລູຊີ ກິໂລ 10.010.0 5000.05000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 4'550'000.04'550'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 2 : 2 ຄັງ້//ເດືອນ  ພາຍຫຼັງ  ຈາກປູກ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 0,3) (per 0,3)

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ໃສ່ຝຸ່ນ ວັນງານ 6.06.0 30000.030000.0 180000.0180000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ຫົດນ້ຳ ວັນງານ 1.01.0 30000.030000.0 30000.030000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝູ່ນຄອກ ເປົາ 10.010.0 10000.010000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 310'000.0310'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ  3/6
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ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ✓
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ✓
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ✓
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))✓
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))✓
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))

✓

ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ✓
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ  4/6
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ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ການຜະລິດອາຫານສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ືອກ່ອນ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຊະຊາຍ
ຢູ່ໃນທົງ່ຫຍ້າທຳມະຊາດ ຈ່ຶງມີຫຍ້າຈຳກັດໃຫ້ສັດກິນ

ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ືອກ່ອນລ້ຽງສັດ ແບບປ່ອຍຊະຊາຍ ເຮັດໃຫ້ສັດຈ່ອຍ
ເນ່ືອງຈາກບໍ່ມີຫຍ້າອາຫານສັດພຽງພໍ

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ສັດຕຸ້ຍ ແລະ
ມີນ້ຳໜັກດີ

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສັດລ້ຽງມີຫຍ້າກິນ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ສັດຕຸ້ຍຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດ
ຂາຍໄດ້ລາຄາ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນແຮງງານ ໃນການໄປປ່ອຍສັດ ຊອກກິນຫຍ້າ
ເພາະມີການຈັດການສັດລ້ຽງໄວ້ເປັນລະບົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ການປົກຄຸມຂອງດິນ ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ພາຍຫັຼງ ປູກຫຍ້າ ເປັນອາຫານສັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີພືດປົກຄຸມດິນ
ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ພືນ້ທ່ີທໍາການຜະລິດ
ຂອງເພືອ່ນບ້ານທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາ ສັດລ້ຽງ ໄປກິນຜົນລະປູກ ໃນພ້ືນທີ່ ການຜະລິດ
ຂອງເພ່ືອນບ້ານ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ອຸນຫະພູມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູໜາວ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%✓
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%✓
50-90%50-90%
90-100%90-100%

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??
ແມ່ນ✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ເຕັກນິກ ການປັບປຸງ ພ້ືນທີ່ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງແບບຍືນຍົງ  5/6
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ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຊ່ວຍລຸດຜ່ອນແຮງງານ  ໃນການໄປຊອກຫາສັດ  ແລະ
ຊອກຕັດຫຍ້າ  ມາໃຫ້ສັດລ້ຽງກິນ
ພາຍຫຼັງ  ປູກຫຍ້າ  ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງ  ມີຫຍ້າກິນພຽງພໍ  ແລະ
ສັດກ່ໍຕຸ້ຍຂຶນ້

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຫຼຸດຜ່ອນ  ປັນຫາຂັດແຍ້ງ  ໃນເວລາທ່ີສັດລ້ຽງ
ບຸກເຂົາ້ໄປກິນອາຫານ  ຫຼື  ທຳລາຍຜົນລະປູກ  ຂອງຜູ້ອືນ່
ຫຼຸດຜ່ອນ  ບັນຫາ  ສັດລ້ຽງເປັນພະຍາດ
ເນືອ່ງຈາກມີການຈັດການຄຸ້ມຄອງ  ສັດລ້ຽງທ່ີເປັນລະບົບ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຂາດແຮງງານ  ໃນການບົວລະບັດສວນປູກຫຍ້າ  ແລະ
ຈັດການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ
ສ້ີນເປືອງລາຍຈ່າຍ  ໃນການຊືແ້ກ່ນຫຍ້າ  ມາປູກ  ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນການເກັບແກ່ນຫຍ້າ
ເພ່ືອປູກໃນລະດູການຕ່ໍໄປ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຂາດແຮງງານ  ໃນການປູກຫຍ້າ, , ການຕັກຫຍ້າ,,
ການບົວລະບັດຮັກສາ, , ການອານາໄມຄອກສັດລ້ຽງ

ຫາກເປັນໄປໄດ້ ທາງເຈົາ້ຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ີດິນຄວນຈະຈ້າງຄົນງານ 1-
3ຄົນ ຫືຼ ຫາຄົນມາຊ່ວຍ ເພ່ືອໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ
ປຸກຫຍ້າເກີດໝາກຜົນ.
ຜູ້ນຳໃຊ້ທ່ີດິນ  ຍັງຂາດອົງຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງສັດ
ເພາະວ່າໃນບາງຄັງ້ທາງເຈົາ້ຂອງດິນ  ຫຼື
ຜູ້ທ່ີລ້ຽງສັດຍັງຖືເບົາຕ່ໍເວລາທ່ີສັດເກິດພະຍາດ
ຊືງ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍໃນເວລາຕ່ໍມາ  ໃນເວລາທິີ່ສັດ
ມີບັນຫາຄວນໄປປືກສາສັດຕະວະແພດໃນບ້ານກ່ອນ
ເພ່ືອຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫາທີ່ເກີດຂ້ືນກັບສັດໄດ້ທັນ.

→

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
anousit namsena (anousithaha@gmail.com)anousit namsena (anousithaha@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 19, 2017: July 19, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Aug. 2, 2019: Aug. 2, 2019

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ເສນ  ແກ້ວບຸນສານ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2962/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2962/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ຮູບພາບໂດຍລວມ ລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ (ລວມ ທີມງານລົງເກັບກຳຂ້ໍມູນຕົວຈິງ (ທ້າວ ໄຊຍະສິດ ຄຳພິລາ ; ທ້າວ ຄຳວິໄລ ແກ້ວບັນຊາ ))

ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້  ເພືອ່ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ລະບົບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ ແມ່ນ ການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ນາເຂົາ້ ແລະ ໜອງປາ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນ້ີແມ່ນ ແນວຄິດລິເລ່ີມ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ກັບທຳມະຊາດມາດົນນານ
ເກີດມີແນວຄິດປຽ່ນແປງໃໝ່ໃນການຫັນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ໂດຍການຫັນປຽ່ນຈາກການເຮັດໄຮ່ ແບບເລ່ືອນລອຍລົງມາເຮັດນາ ໃນເນ້ືອທີ່ດີນຕອນດຽວ
ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ ກໍ່ເປັນເຕັກນິກໜື່ງທີ່ ສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້
ທີ່ດີນແບບຄົງທ່ີ. ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ແມ່ນລ້ຽງໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພ້ືນທີ່ທົງ່ນາ ທີ່ມີນ້ຳຕະຫຼອດປີໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ
ເປັນນາທີ່ທຢູ່ໃກ້ແຄມຫວ້ຍຮອ່ງ ຫືຼ ແມ່ນ້ຳແລະຊົນລະປະທານ ສາມາດລະບາຍນ້ຳເຂົາ້ ແລະ
ອອກຈາກນາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ກໍ່ເປັນເມືອງໜື່ງທີ່ມີພ້ືນທີ່ ໃນການເຮັດນານວນຈຳກັດ
ສວ່ນຫຼາຍທົງ່ນາ ແມ່ນ ຢູ່ຕາມຮອ່ມພູ ແລະ ຕີນພູ ໂດຍອາໃສນ້ຳຈາກທຳມະຊາດເປັນສວ່ນໃຫ່ຍ;
ການບຸກເບີກເນ້ືອທີ່ ແມ່ນ ໃຊ້ແຮງງານຄົນໃນຄອບຄົວ ຫືຼ ຈ້າງລົດໄຖ ມາບຸກເບີກໃຫ້ ໂດຍການຂຸດ ຫືຼ
ຍູ້ດີນຕາມຮອ່ມພູເປັນຄັນຄູກັນ້ນ້ຳ ແລ້ວປັບພ້ືນທີ່ ໃຫ້ມີຄວາມຊັນເລັກນອ້ຍ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົາ້ທົ່່ວເຖ່ິງຕາມພ້ືນທີ່ນາ ເຊ່ີງເປັນລັກສະນະນາຂັນ້ໄດ ກໍ່ສາມາດປູກເຂົາ້ໄດ້
ເຕັກນິກການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ ແມ່ນ ຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກທົງ່ນາປົກກະຕິ ໂດຍມີການຈັດການພ້ືນທີ່
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ຈາກການໄຫຼຂອງນ້ຳເຊາະເຈືອນໜ້າດີນ
ການເຮັດນາລ້ຽງປາ ຕອ້ງເຮັດຄັນຄູສູງໃຫ່ຍເຮັດທໍ່ລະບາຍນ້ຳເຂົາ້ ແລະ ອອກຈາກນາໄດ້ສະດວກ ເຮັດຮ່ອງ
ຫືຼ ຄອງຕາມຂອບນາ ປຽ່ນທິດການໄຫລຂອງນ້ຳ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈືອນຂອງຄັນນາ
ການເຮັດນາປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງປາ ແມ່ນ ເພ່ືອນຳທີ່ ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເພ່ືອຜົນຜະລິດເຂົາ້
ແລະ ປາໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພ່ືອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພ່ີມລາຍໄດ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາພ້ືນທີ່ ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຍາວນານ ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ່ເຕັກນິກ.
ອຸປະກອນນຳເຂົາ້ຊວ່ຍ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນ ທ່ໍລະບາຍນ້ຳເພື່ອເຮັດຊົນລະປະທານ
ຂະໜາດນອ້ຍສະເພາະຄອບຄົວ ມີແນວພັນເຂົາ້, ແນວພັນປາ, ພ້າ,ຈົກ, ສຽມ, ຊວ້ນ, ກຽວ່
ທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດ, ໃນການເຮັດເຕັກນິກລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ ທັງ 2 ຢ່າງ ແມ່ນ
ມີຜົນປະໂຫຍດເຊ່ິງກັນແລະກັນເຊັນ່ວ່າ: ເສດອາຫານ ແລະ ຕະກອນໃນນ້ຳ (
ເມ່ືອປາກິນແລ້ວຂັບຖ່າຍອອກມາ) ສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົນ້ເຂົາ້ໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພ່ີມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນ
ຕົນ້ເຂົາ້ໃນນາເປັນບອ່ນລ້ີຊອ້ນ ແລະ ເປັນບອ່ນຫາກິນຕາມປ່າເຂົາ້, ເມ່ືອມີສັດຕູພືດ ຫືຼວ່າ
ແມງໄມ້ມາຫາກິນເຂົາ້ ເມື່ອຕົກລົງນ້ຳກ່ໍສາມາດເປັນອາຫານຂອງປາ.
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ເປັນການຫຸຼດຜອ່ນການເກີດມົນລະຜິດທາງນ້ຳ ນ້ຳເນົາ່, ນ້ຳເສຍ, ນ້ຳເໝັນ ເນື່ອງຈາກ
ເສດອາຫານ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ ນອກນັນ້ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ຍັງເປັນການລົດຕົນ້ທືນໃນການໃຊ້ຈ່າຍ
ຫຼຸດຜອ່ນການໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມໄປພອ້ມໆກັນ
ໃຫ້ດີນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕະຫຼອດປີ, ເຕັກນິກນ້ີ ແມ່ນ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕ່ໍການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງຊາວກະສິກອນເພາະມີເຂົາ້ ແລະ ຊ້ິນປາອາຫານພຽງພໍ ມີຢູ່ມີກິນໃນຄອບຄົວ ແລະ
ເປັນທີ່ເພ່ີງພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີນ ໃນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ຂ້ໍດີ ໃນການເຮັກເຕັກນິກນ້ີ ຊວ່ຍເພ່ີມຜົນຜະລິດ
ຈາກແຕ່ກອ່ນເຄີຍເຮັດໄຮ່ ແບບເລືອນລອຍແລ້ວໄດ້ຜົນຜະລິດນອ້ຍບໍ່ກຸ້ນກິນ
ບັນຈຸບັນຫັນປຽ່ນມາເຮັດນາໃນເນ້ືອທີ່ ນອ້ຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍສົມຄວນສາມາດກຸ້ມກິນ
ເພາະວ່າການເຮັດນາສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ລະດູການຕ່ໍປີ ນາແຊງ ແລະ
ນາປີການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບການປູກເຂົາ້
ສາມາດນຳໃຊ້ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍສູງສຸດໃນການຜະລິດກະສິກຳໃນພ້ືນທີ່ດີນຕອນດຽວ ເສດອາຫານ ແລະ
ຕະກອ່ນໃນນ້ຳເນົາ່ເປ່ືອຍສາມາດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປາ
ເມ່ືອປາຂັບຖ່າຍອອກມາກໍ່ເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ເຂົາ້ໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພ່ີມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ.
ຈຸດອ່ອນ: (1) ຂາດທືນເພ່ືອປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີນ້ີ - ຊາວກະສິກອນຕ້ອງການແຫ່ຼງທືນ. (2)
ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ - ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວກະສິກອນ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ. (3) ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອປະຕິບັດຂະບວນການຜະລິດ. (4)

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານ ດືກດົງ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ
ແຂວງສາລວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: ພ້ືນທີ່ດຽວ

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.63326, 15.89668

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ /
ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພ້ືນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2013; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ✓
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  1/7
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ຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງປະຊາກອນປາສູງເກີນໄປ, ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເຂົາ້. (5)
ມັນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນລູກປາ ສໍາລັບປີຕ່ໍໄປໃນລະບົບນາເຂົາ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ,
ຕ້ອງມີໜອງອະນຸບານປາສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນ.

ຮູບພາບພູມສັນຖານໂດຍລວມ ເຕັກນິກກະສິກຳປະສົມປະສານລ້ຽງປາໃນເຂົາ້
ທີ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ (ທີມງານລົງເກັບກຳຂ້ໍມູນຕົວຈິງ (ທ້າວໄຊຍະສິດຄຳພິລາ
ທ້າວຄຳວິໄລ ແກ້ວບັນຊາ ))

ຮູບພາບ ພ້ືນທີ່ຫ່ວາງສຳລັບໃຫ້ອາຫານປາ ແລະ ທ່ໍໄມ້ໄຜ່ ເພ່ືອເອົານ້ຳເຂົາ້ນາ
(ທີມງານລົງເກັບກຳຂ້ໍມູນຕົວຈິງ (ທ້າວໄຊຍະສິດ ຄຳພິລາ ແລະ ທ້າວຄຳວິໄລ
ແກ້ວບັນຊາ ))

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ

ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ປູກເຂົາ້
ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, , ນໍ້າ, , ດິນທາມ - ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ, ທິດທາງນໍ້າ
ຜະລິດຕະພັນຫັຼກ / ບໍລິການ: ປູກເຂົາ້

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 2
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: 5ໂຕ/m²

ນ້ໍາຝົນ
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ✓
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ

ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ລ້ຽງປາໃສ່ນາເຂົາ້

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A4: ການບໍາລຸງ
ປົກປັກຮັກສາ ຊັນ້ຮອງໜ້າດິນ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S2: ຄັນຄຸ, ແຄມຕາຝັງ່ , S3: ຮ່ອງ,
ຄອງນ້ໍາ, ທາງໄຫຼນ້ໍາ, S6: ແລວກັນເຈ່ືອນ, ຮົວ້

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  2/7
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ຜູ້ຂຽນ: ທ້າວ ໄຊຍະສິດ ຄຳພິລາ ທ້າວຄຳວິໄລ ແກ້ວບັນຊາ

ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້
ເນືອທີ່ນາ 25 ແມັດ x 20 ແມັດ ຄວາມເລີກຂອງໜ້າ 0,5 ແມັດ ແລະ
ມີເນ້ືອທີ່ຫວ່າງ (ບໍ່ໄດ້ປູກເຂົາ້ໃສ່) ປະມານ 5 ແມັດ ຫ່າງຈາກຄັນນາ
ເພ່ືອເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານປາ.
ຄວາມຄອ້ຍຊັນ 3-5 % ລັກສະນະເປັນພັກຂັນ້ໄດ.
ໄລະຍຫ່າງລະຫວ່າງຕົນ້/ຕົນ້ 25 ຊັງຕີແມັດ 
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປາໃນນາເຂົາ້ 5ໂຕ/ຕາແມັດ
ແນວພັນປາທີ່ ປ່ອຍ ແມ່ນ ປາປາກ, ປານິນ, ປາເຂັງ
ໄມ້ໄຜ່ຍາວ 1-2ແມັດ ຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອຕໍ່ຈາກຫ້ວຍ
ເອົານ້ຳເຂົາ້ນາ ແລະ ເຮັດທໍ່ນ້ຳລົນ້ ໄປນາຕອນລຸ່ມ

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:ເຮັກຕາ: ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ໜື່ງ ເຮັກຕາ:11

ເຮັກຕາ= 0,5 = 0,5 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 35000/Average wage cost of hired labour per day: 35000/ວັນ

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ລົດໄຖນາ  ແນວພັນເຂົາ້  ແນວພັນປາ

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ປ້ານຄັນຄູນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 5) 5)
22. . ໄຖປັບໜ້າດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 5) 5)
33. . ປ່ອຍນ້ຳເຂົາ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 7) 7)
44. . ການປູກເຂົາ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 7) 7)
55. . ປ່ອຍປາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 7) 7)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຄົນ 5.05.0 35000.035000.0 175000.0175000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 40000.040000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຊວ້ນ ດວງ 1.01.0 25000.025000.0 25000.025000.0 100.0100.0
ລົດໄຖນາ ມື້ 1.01.0 1000000.01000000.0 1000000.01000000.0 100.0100.0
ພ້າ ດວງ 1.01.0 35000.035000.0 35000.035000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ແກນພັນ ກິໂລ 30.030.0 5000.05000.0 150000.0150000.0 100.0100.0
ແນວພັນປາ ໂຕ 2500.02500.0 200.0200.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 10.010.0 10000.010000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 10.010.0 5000.05000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ທ່ໍ ອັນ 5.05.0 10000.010000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 2'125'000.02'125'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1: 1ຄັງ້ຕ່ໍລະດູ ( (ຫຼັງຈາກປັກດຳ))))
22. . ໃຫ້ອາຫານປາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 1 : 1 ຄັງ້ຕໍ່ມ້ື))
33. . ເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນລະຄັງ້))))
44. . ແປງຄັນນາ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ລະດູ//ຄັງ້))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per  (per ເຮັກຕາ))

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  3/7
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານປັກດຳ ວັນງານ 5.05.0 35000.035000.0 175000.0175000.0 100.0100.0
ແຮງານເກັບກຽ່ວເຂົາ້  ແລະ  ປາ ວັນງານ 10.010.0 35000.035000.0 350000.0350000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຈົກ ດວງ 1.01.0 40000.040000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຊວ້ນ ດວງ 1.01.0 15000.015000.0 15000.015000.0 100.0100.0
ຝ້າ ດວງ 2.02.0 35000.035000.0 70000.070000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 5.05.0 10000.010000.0 50000.050000.0 100.0100.0
ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 5.05.0 5000.05000.0 25000.025000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 725'000.0725'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ປະລິມານນໍ້າຝົນສະເລ່ຍຕ່ໍປີເປັນມິລິແມັດ: 700.0: 700.0

ໃນຊ່ວງເດືອນ1-3 1-3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ, , ຮອດເດືອນ44

ແມ່ນຝົນເລ້ີມຕົກຫຼາຍຂ້ືນ, , 

ຕົກຫຼາຍທ່ີສຸດໃນຊ່ວງເດືອນ7-97-9

ແລ້ວກໍ່ຄ່ອຍໆຫຸຼດລົງຈົນຮອດເດືອນ1212

ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ສູນບໍລິການເຕັກກະສິກຳ  ແລະ  ປ່າໄມ້
ບ້ານດູບ
ອາກາດໜາວແກ່ຍາວ  ແລະ  ມີຝົນຕົກ້ຫຼາຍ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)✓
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)✓
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ
ຕີນພູ✓
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ✓
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))✓
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ✓
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ✓
ດີ
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ
✓

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ

ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))✓
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ

ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ✓

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ

ຸ
✓

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  4/7



110

ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ຜູ້ຊາຍ✓ ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ✓
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ✓
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຜະລິດເຂົາ້ໄຮ່ບໍ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ.
ຫັຼງຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບເຂົາ້ປາ,
ຊາວກະສິກອນສາມາດເກັບຜົນຜະລິດເຂົາ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ືນ.

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການຜະລິດເຂົາ້ ແມ່ນ ບໍ່ມີປຸຍໃດ.
ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາລ້ຽງປາໃນຂົງເຂດເຂົາ້,
ຂອງເສຍຈາກປາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຝຸ່ນທໍາມະຊາດສໍາລັບເຂົາ້.

ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນລ້ຽງປາໃສ່ເຂົາ້, ຈໍານວນປາ ແມ່ນ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ເຖີງ 2000-
2500 ໂຕ

ຄວາມຕ້ອງການ
ນໍ້າຊົນລະປະທານ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການປູກຝັງໃນພ້ືນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄ້ອຍ(ເຂົາ້ໄຮ່)
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນໍ້າຊົນລະປະທານ
ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປູກເຂົາ້ຂອງເຂດທົງ່ພຽງຕ້ອງກາ
ນນໍ້າຫຼາຍ, ດັງ່ນັນ້ການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານຈຳເປັນ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ລາຍໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນເນ່ືອງຈາກການຂາຍປາ, ປະມານ 2-3
ລ້ານກີບຕ່ໍປີ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ການປູກເຂົາ້ໄຮ່ ແມ່ນ ກິດຈະກໍາແບບດັງ້ເດີມ
ສໍາລັບປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ,
ນອກຈາກນັນ້ການປູກເຂົາ້ທົງ່ພຽງປະສົມພ້ອມກັບປາ ແມ່ນ
ການເພ່ີມວຽກສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ການປູກຝັງໃນເຂດເນີນສູງ ພຽງແຕ່ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບ
ການບໍລິໂພກໃນປີໜື່ງ. ມີເຂົາ້ໄຮ່ ແລະ ເຂົາ້ນາ ແມ່ນ
ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວຕະຫລອດປີ ແລະ
ນອກເຫນືອຈາກນັນ້ ກໍ່ແມ່ນມີປາ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນລະດູແລ້ງ ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນໍາເອົານ້ໍາຈາກແມ່ນໍ້າ
ໄປສູ່ພ້ືນທີ່ການປູກຝັງ ຜ່ານຮ່ອງ ແລະ ດິນກໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຫຼາຍ
(ຫ້ວຍບໍ່ແຫ້ງໃນລະດູແລ້ງ)

ການອັດແໜ້ນຂອງດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ເຄ່ືອງຈັກຫນັກ (ລົດໄຖ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເພ່ືອການປູກຝັງ ແມ່ນ
ເຮັດໃຫ້ດິນຖືກອັດແໜ້ນ.

ວົງຈອນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດສ້າງນໍ້າຂຽວ (plankton)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  5/7
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ຂອງສານອາຫານໃນດິນ ເປັນອາຫານສໍາລັບປາ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເສຍ ຈາກປາ
ຈະເປັນສານອາຫານສໍາລັບຕົນ້ເຂົາ້.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ມີປາຈໍານວນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ
ສັດອື່ນໆ ເຊັນ່: ກະປູ, ກົບ, ຫອຍ, ກຸ້ງທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດ.

ຜົນກະທົບ  ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ໃນໄລຍະແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າແມ່ນຖືກສະໜອງຜ່ານຮ່ອງນໍ້າ
ເພ່ືອການປູກເຂົາ້ນາ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ອຸນຫະພູມລະດູການ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູແລ້ງ

ພະຍຸຝົນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ພາຍຸລົມທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄຟໄໝ້ດິນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ດິນເຈືອ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແມງໄມ້ /  / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ

ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ  ແລະ /  / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
໌໌5 5 ຄອບຄົວກຳລັງລິເລ່ີມເຮັດເຕັກນິກນີ້

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ✓
ບໍ່ແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ✓
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກປັບຕົວ  ໃຫ້ເຂົາ້ກັບໄລຍະຝົນຕົກແກ່ຍາວ

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຊວ່ຍເພ່ີມຜົນຜະລິດ  ເຮັດນາໃນເນືອ້ທ່ີນອ້ຍ
ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ  ສາມາດກຸ້ມກິນ
ສາມາດເຮັດນາໄດ້ 2  2 ຄັງ້ຕ່ໍປີ
ການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບນາເຂົາ້ສາມາດ  ສ້າງ 2 2
ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ  ໃນພ້ືນທ່ີດີນຕອນດຽວ
ເສດອາຫານ, , ມູນຂອງປາ  ແລະ
ຕະກອ່ນໃນນ້ຳສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົນ້ເຂົາ້ໃນນາ  ແລະ
ຊວ່ຍເພ່ີມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

ຊາວກະສິກອນຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ລູກປາ  ໃນລະດູການຕໍ່ໄປ,,
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມພັນປາ

ການຝຶກອົບຮົມການປະສົມພັນປາແມ່ນຈໍາເປັນ
ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົາ້  ແມ່ນ  ຈໍາກັດ
ເນືອ່ງຈາກລະບົບນ້ໍາຕືນ້ທຽບກັບຫນອງທົວ່ໄປ ( (ຫນອງປາ))

→

→

→
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ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)Oulaytham Lasasimma (oulaytham02@hotmail.com)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 11, 2017: July 11, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Sept. 27, 2018: Sept. 27, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ທ້າວ  ເຄນ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
kang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com) - Nonekang phanvongsa (kangphanvongsa@gmail.com) - None

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2928/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2928/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົາ້  7/7
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ພ້ືນທີ່ ປູກກາເຟ ກ້ອງຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ ທີ່ເປັນຮົມ່ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ຢູ່ປ່າເລົາ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ເຕັກນິກ  ການປູກກາຟ  ສັບຫ່ວາງ  ຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ  ແມ່ນການນຳໃຊ້  ດິນປ່າເລົາ່  ເຂດຄ້ອຍຊັນ
ເພືອ່ສ້າງລາຍຮັບ  ໃຫ້ຄອບຄົວ  ທັງເປັນການຮັກສາ  ຄວາມອຸດົມສົມບູນ  ຂອງຊີວະນາໆພັນ
ແລະ  ເພ່ີມເນືອ້ທ່ີ  ປົກຄຸມປ່າໄມ້.
ໃນຊ່ວງປີ 1980 ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບາ້ນ ຈໍານວນຫນຶ່ງ ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຮັບຈ້າງ ຢູ່ສວນກາເຟ
ທ່ີເມືອງປາກຊ່ອງ ເຂດພູພຽງ ບໍລິເວນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໄປຖອດຖອນ ແລະ ນໍາເອົາ ບົດຮຽນ
ການປູກກາເຟ ມານໍາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ມີການເອ້ືອ ອໍານວຍ, ອຸນຫະພູມ ທ່ີເຫມາະ
ແກ່ການ ປູກກາເຟ ສະເລ່ຍ ປະມານ15-25 ອົງສາ, ຄ່າPh5.5-6.5, ປະລິມານ ນໍາ້ຝົນ ສະເລ່ຍ 1000-1500
ມິລິແມັດ/ປີ, ຄວາມສູງ ຈາກລະດັບ ຫນ້ານໍາ້ທະເລ ປະມານ 800 ແມັດ, ເປັນເຂດທ່ີມີ ອາກາດຫນາວເຢັນ.
ໃນຊ່ວງນັນ້, ການປູກກາເຟ ຂອງຊາວບ້ານ ບໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ ຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄວາມສໍາຄັນ
ປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ, ເຕັກນິກ ວິທີການປູກ ກ່ໍປູກປະສົມປະສານ ກັບເຂົາ້ໄຮ່ ໂດຍການຖາງ ແລະ ຈຸດໄຮ່
ຈົນໃຫມ້ກຽ້ງຫມົດ ແລ້ວກ່ໍປູກກາເຟໃສ່. ພາຍຫຼັ້ງປູກແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ຕົນ້ກາເຟ ່
ມີການຈະເລິນເຕີບໂຕຊາ້ , ຕົນ້ກາເຟ ບໍ່ງາມ, ຜົນຜະລິດ ຕົກຕໍ່າ ແລະ ຕົນກາເຟ ຈໍານວນຫນືງ ກ່ໍແຫ້ງຕາຍ
ເນື່ອງຈາກຊາວບາ້ນ ໄດ້ປູກໃສ່ໄຮ່ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ຊຶ່ງສະພາບ ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີແສງແດດແຮງ. ໃນປີ
2009, ທາງແຜນງານ ໂຄງການ IFAD ໄດ້ເຂົາ້ມາຊຸກຍູ້ສົງ່ເສີມ ແລະ ແນະນໍາ ໃຫ້ຊາວບາ້ນ ປູກກາເຟ
ສັບຫວ່າງ ໃສ່ກັບຕົນ້ທອງ ຊຶ່ງເປັນຕົນ້ໄມ້ ທ່ີເປັນຟຸ່ມ, ສາມາດ ບັງແສງແດດ ໃຫ້ຕົນ້ ກາເຟ ຊຶ່ງຕົນ້ທອງດັງ່ກ່າວ
ແມ່ນເອົາມາ ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພ່ືອມາໃຫ້ ຊາວບາ້ນທົດລອງປູກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,
ເຕັກນິກດັງ່ກ່າວນັນ້ ກໍ່ບ່ໍປະສົບຜົນ ສໍາເລັດ ເທົາ່ທ່ີຄວນ ເນື່ອງຈາກ ຕົນ້ທອງ ຈະເລີນເຕິບໂຕ ຢູ່ສະພາບພ້ືນທ່ີ
ທ່ີມີອຸນ ຫະພູມ ແຕ່ກຕ່າງ ຈາກສະພາບພ້ືນທ່ີທອ້ງຖີ່ນ ໃນເມືອງຊານໄຊ ເຮັດໃຫ້ຕົນ້ທອງຕາຍ
ເສຍຫາຍໄປໃນທ່ີສຸດ. ດັງ່ນັນ້, ມາເຖິງປີ 2012 ທ່ານ ບົວທອງ ປະຊາຊົນ ບາ້ນຈະເລີນໄຊ ເມືອງຊານໄຊ
ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດ ຫັນມານໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາ ກອນ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ທ່ີມີພາຍໃນທອ້ງຖີ່ນ
ໂດຍຫັນປ່ຽນ ວິທີການ ປູກກາເຟ ສັບຫ່ວາງຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ ແລະ ມີວິ ທີການ ຖາງ ແລະ ອານາໄມ ພ້ືນທ່ີ
ເພ່ືອຈົງ່ຮັກສາຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້. ເຕັກນິກ ການຖາງ ແລະ ຮັກສາ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ ແມ່ນປະຊາຊົນ ຈະເບ່ີງ
ສັງເກດ ອາຍຸ ຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ ທ່ີສາມາດ ໃຫ້ຮົມ່ໄດ້ ໂດຍສັງເກດເບ່ີງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ ທ່ີມີອາຍຸ ປະມານ 5 ປີຂື້ນໄປ.
ການຖາກຖາງ ພ້ືນທ່ິ ປູກກາເຟ ແມ່ນເລີ່ມໃນຊ່ວງຕົນ້ເດືອນມັງກອນ ໃນການຖາງ ອານາໄມ ພ້ືນທ່ີ
ແມ່ນຕັດຕົນ້ໄມ້ນ້ອຍ ອອກເລືອກ ຕົນ້ໄມ້ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຮົມ່ ກາເຟໄດ້ ຕອ້ງຄໍານຶງ ບ່ໍໃຫ້ຮົມ່
ຈົນເກີນໄປເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຕົນ້ກາເຟ ໄດ້ຮັບແສງແດດ ປະມານ 50-60% ຂອງພ້ືນທ່ີ. ໄລຍະຫ່າງ
ໃນຂອງການປູກ ແມ່ນ 3x3 ແມັດ ຫຼື 4x3 ແມັດ ຂະຫນາດ ຂອງຂຸມປູກ 50x50x50 ຊັງຕິແມັດ
ຮອງຝຸ່ນຄອກ ໃນອັດຕາ 5 ກິໂລ/ຂຸມ. ບັນດາປັດໃຈ ນໍາເຂົາ້ ທ່ີນໍາໃຊ້ ເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກນິກນີ້
ມີແນວພັນກາເຟ, ຜາ້ກັນແສງ, ບົວຫົດນໍາ້, ຄາດກວດດິນ, ຖົງຢ່າງ ຮ່າຍເບົາ້ກາເຟ ແລະ ຝຸ່ນຊິວະພາບ.
ແຕ່ປັດໃຈ ທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທ່ີສຸດ ກ່ໍຄືແຮງງານຄົນທ່ີໃຊ້ ໃນການຖາກຖາງ, ກະກຽມພ້ືນທີ່,
ຕັດຕົນ້ໄມ້ນອ້ຍ ອອກຈາກກອ້ງຕົນ້ໄມ້ໃຫ່ຍ ແລະ ອອ້ມຮົວ້ (5-10 ແຮງງານ). ການອອ້ມຮົວ້
ແມ່ນເລີ່ມເຮັດແຕ່ປີທ່ີ 1 ກ່ອນການປູກກາເຟ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ປູກກາເຟ ສໍາເລັດແລ້ວ ໂດຍຕັດໄມ້ ທ່ີຫາໄດ້
ໃນທອ້ງຖີ່ນ ມາເປັນຫຼັກຮົວ້ ແລະ ຮາວຮົວ້ອອ້ມຫມົດສວນ ເພ່ືອປ້ອງກັນສັດ ເຂົາ້ມາທໍາລາຍ. ການຕັດຫຍາ້
(2-3 ຄັງ້/ປີ) ແລະ ຕັດແຕ່ງງ່າ ຕົນ້ກາເຟ. ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກເຕັກນິກນິ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຕົນ້ກາເຟ
ມີການຈະເລີບເຕິບໂຕດີ ລໍາຕົນ້ໃຫ່ຍສົມບູນ ໃບມີຂຽວເຂັມ້, ເຫຼື້ອມ, ຫຼຸດຜອ່ນ ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງຕົນ້ກາເຟ ໄດເ້ຖິງ 80% ສົມທຽບໃສ່ ການປູກກາເຟ ໃນເມື່ອກ່ອນ. ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ
ເກັບແກ່ນກາເຟ ໄດ້ໃນປີທີ 3. ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍກາເຟ ຫມາກກາເຟແດງ 5,000-8000
ກີບ/ກິໂລ, ຫມາກຂຽວ 12,000-16000 ກິບ/ກິໂລ (ລາຍຮັບ ສ່ະເລ່ຍ ປະມານ 5.000.000 ກີບ/ຄອບຄົວ),
ສະເລ່ຍ ຜົນຜະລິດ 4000-5000 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ຕ່າງຈາກເມຶອກ່ອນໄດ້ 500-800 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ຈຸດດີ
ການນໍາໃຊ້ເຕັກນີກນີ້ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ດີນປ່າເລົາ່ ໃຫ້ເກິດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເປັນການປັບປຸງດິນ
ເນື່ອງຈາກຜາ່ນມາດິນດັງ່ກ່າວ ບ່ໍໄດ້ມີການບົວລະບັດ ຮັກສາ ພາຍຫຼັງ ທ່ີມີການປູກກາເຟ ເຮັດໃຫ້ຊາວບາ້ນ
ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຊອກຫາ ຂີ້ສັດຫຼາຍຂື້ນ ເພ່ືອນໍາມາໃສ່ຕົນ້ກາເຟ ແລະ ສ່ີງເສດເຫຼືອ ຈາກເປຶອກກາເຟ
ທ່ີສິອອກມາແລ້ວ ຍັງສາມາດ ນໍາມາເປັນຝຸ່ນ ໃຫ້ຕົນ້ກາເຟ ຊຶ່ງຊ່ວຍເສີ່ມສ້າງ ທາດອາຫານ
ຈາກການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຂອງທາດຈຸລິນຊິ ຈາກຂ້ີສັດ ແລະ ເສດເປຶອກກາເຟ ຊື່ງຈະເປັນທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງຂີ້ກະເດືອນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ປູກກາເຟ ມິຊ່ອງຫວ່າງ ລະບາຍນໍາ້, ດິນມີຄວາມຊ່ມຸ , ມີທາດຈຸລີນຊີ

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເຂດບ້ານຈະເລີນໄຊ ເມືອງຊານໄຊ,

ແຂວງອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.09672, 15.10799

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2012; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ຢູ່ປ່າເລົາ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  1/7



114

ໃນດິນເພ່ີມຂື້ນ, ດີຕ່ໍລະບບົນິເວດ ແລະ ຊີ ວະນາໆພັນ ປະຊາ ຊົນສາມາດ ໄປເກັບເຫັດປວກ, ເຫັດຂາວ,
ເຫັດຫູຫນູ ແລະ ພືດຜັກ ຊະນິດຕ່າງໆເຊັນ່: ຜັກຫວານ, ຜັກກຸ່ມ, ຍອດຫວາຍ, ຜັກກຸດ ແລະ ຜັກອື່ນໆ
ທ່ີສາມາດກິນໄດ້.

ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ໃສ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ເພ່ືອເປັນຮົມ່ບັງແສງແດດ
(ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ເຕັກນິກ ວິທີການ ຖາງອານາໄມ ຈົງ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ ແລະ ກະກຽມ
ພ້ືນທ່ີໃນການປູກກາເຟ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ✓
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມ ຈາກການປູກພືດ

ປ່າໄມ້ /  / ປ່າ - (ເຄ່ິງ) ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ / ປ່າປູກໄມ້:
ການຄັດເລືອກຕັດ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, Bh: ການສູນເສຍ ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ, Bs: ຄຸນນະພາບ / ການອັດແໜ້ນ
ຂອງສາຍພັນຫຸຼດລົງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
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ຜູ້ຂຽນ: ວົງສັກດາ ຄຸນຍາໄຊ

1. ກ່ອນອ່ືນຫມົດ ຕອ້ງເລືອກພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່
ໂດຍການສັງເກດ ເບ່ີງປ່າເລົາ່ ທ່ີມີອາຍຸ ປ່າປະມານ 5-10 ປີ ຂຶ້ນໄປ
ແລ້ວຖາງແບບ ບ່ໍກຽ້ງຫມົດ ໂດຍຈົງ້ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ ປະມານ 50%
ຂອງພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່. 2. ເລີ້ມຈາກ ການຖາງພື້ນທ່ີ
ໂດຍຖາງຕົນ້ໄມ້ນ້ອຍ (ບ່ອນທ່ີງ່າຍ ໃນການອານາໄມພ້ືນທ່ີກ່ອນ)
ຈົງ່ແຕ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ (ຕົນ້ໄມ້ ທ່ີມີອາຍຸ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ). 3. ພາຍຫຼັງ
ສໍາເລັດ ການຖາງ ຕົນ້ໄມ້ນ້ອຍ ອອກຫມົດແລ້ວ ກ່ໍສັງເກດ
ເບ່ີງບ່ອນທ່ີມີ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ສູງປະມານ 5-10 ແມັດ
ໂດຍການຕັດງ່າໄມ້ ແລະ ອານາໄມ ບໍລິເວນ ອອ້ມແອ້ມ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່
ເພ່ືອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຕົນ້ກາເຟ ມີແສງແດດ ສ່ອງເຂົາ້ໄປໄດ້. 4.
ການອານາໄມ ພ້ືນທີ່ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງຈູດ ໂດຍເກັບເສດໄມ້ໃຫຍ່
ອອກໄປ ເພ່ືອເຮັດເປັນຮົວ້ ອ້ອມສວນ ແລະ ເສດຫຍ້າ,
ເສດວັດສະພືດຕ່າງໆ ສາມາດເອົາໄປປັກຄຸມດິນ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ. 5.
ພາຍຫຼັງ ສໍາເລັດ ການອານາໄມ ກະກຽມພ້ືນທ່ີແລ້ວ ກ່ໍສາມາດ
ປູກເບ້ຍກາເຟ ຕາມຄວາມເຫມາະ ຂອງສະພາບພ້ືນທ່ີ ໄດ້ເລີຍ. 6.
ການເສຍຫຍາ້ ສວນກາເຟ ປະມານ 3-4 ຄັງ້/ປີ ຈົນກວ່າ ຕົນ້ກາເຟ
ຈະໃຫຍ່ (ປີທີ 3 ກໍ່ບ່ໍໄດ້ເສຍຫຍາ້) ແລະ ຕັດງ່າ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ອອກ
ເພ່ືອຮັບ ປະກັນ ໃຫ້ມີແສງແດດສ່ອງ ຕົນ້ກາເຟ. 7. ພາຍຫຼັງ
ສໍາເລັດ ການເສຍຫຍາ້ ແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນ ໃຫ້ເກັບເສດວັດສະພືດ
ມາຄຸມຫນານກາເຟ ແບບເປັນແຖວ ຕັດຫໜ້າດິນຄອ້ຍຊັນ
ເພ່ືອເປັນການເກັບກັກ ທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ການໄຫຼຂອງນໍາ້.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:1,5 1,5 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 20000Average wage cost of hired labour per day: 20000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈ  ສຳຄັນ  ທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບ  ຕ່ໍຕົນ້ທຶນ  ແມ່ນແຮງງານ
ໃນການຖາງອານາໄມພ້ືນທ່ີ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ກະກຽມແນວພັນກາເຟ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ຕົນ້ເດືອນພະຈິກ))
22. . ກະກຽມ  ກ້າແກ່ນກາເຟ, , ອ້ອມຮົວ້, , ມຸງຜ້າກັນແສງ, , ຂຸດໜານກ້າເບ້ຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກາງເດືອນພະຈິກເຖິງທ້າຍເດືອນ))
33. . ບຳລຸງຮັກສາ  ບົວລະບັດ  ເບ້ຍກາເຟ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
44. . ກະກຽມດິນ  ເພ່ືອປູກກາເຟ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
55. . ຂຸດຂຸມປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
66. . ປູກກາເຟ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1,5  (per 1,5 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ກະກຽມພືນ້ທ່ີ ວັນງານ 18.018.0 20000.020000.0 360000.0360000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ກ້າເບ້ຍກາເຟ ວັນງານ 1.01.0 20000.020000.0 20000.020000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ຮ່າຍເບົາ້ໃສ່ຖົງ ວັນງານ 32.032.0 20000.020000.0 640000.0640000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ອ້ອມຮົວ້ ວັນງານ 16.016.0 20000.020000.0 320000.0320000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ອັນ 4.04.0 15000.015000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ຈົກ ອັນ 4.04.0 50000.050000.0 200000.0200000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ເບ້ຍກາເຟ ເບ້ຍ 30.030.0 1000.01000.0 30000.030000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ກະສອບ 50.050.0 5000.05000.0 250000.0250000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ
ຜ້າບັງແສງ ແມັດ 10.010.0 10000.010000.0 100000.0100000.0 100.0100.0
ຖົງຢາງ  ຮ່າຍເບ້ຍ  ກາເຟ ຖົງ 100.0100.0 500.0500.0 50000.050000.0 100.0100.0
ອືນ່ໆ
ແຮງງານ  ໃນການປູກກາເຟ ວັນງານ 12.012.0 20000.020000.0 240000.0240000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 2'270'000.02'270'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 3 : 3 ຄັງ້//ປີ))
22. . ການບຳລຸງຮັກສາ  ສ້ອມແຊມຮົວ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1,5  (per 1,5 ເຮັກຕາ))
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 3.03.0 20000.020000.0 60000.060000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ບົວລະບັດຮັກສາ  ສ້ອມແຊມຮົວ້ ວັນງານ 4.04.0 20000.020000.0 80000.080000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ວັນງານ 2.02.0 20000.020000.0 40000.040000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 180'000.0180'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))✓
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))

✓

ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ✓

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
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0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ✓
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່✓

ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້ ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ

ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ຜົນຜະລິດກາເຟ 500-800 ກິໂລ/ເຮັກຕາ
ປະລີມານ ຫັຼງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: ຜົນຜະລິດ ກາເຟ 4000-5000 ກິໂລ/ເຮັກຕາ

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຄຸນນະພາບ ພືດເພ່ີມຂ້ຶນ ຊ່ືງສະແດງອອກ ທັງທາງດ້ານ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ

ປ່າໄມ້ /  / ຄຸນນະພາບປ່າໄມ້ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃນເມ່ືອກ່ອນ ຊາວກະສິກອນ ຖາງອານາໄມ
ໂດຍການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລ່ືອນລອຍ ແຕ່ປະຈຸບັນ
ສາມາດປົກປັກຮັກສາ ປ່າໄມ້ໄດ້.

ປ່າຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ນອກຈາກກາເຟແລ້ວ ຍັງເກີດມີເຫັດ, ຜັກຫວານ, ຜັກກຸ່ມ, ຫວາຍ
ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂ້ືນໃນສວນກາເຟ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍກາເຟ (5.000.000 ກີບ/ປີ)
ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸດຜ່ອນ ວຽກໜັກ ຂອງແມ່ຍິງ ສົມທຽບໃສ່ ກິດຈະກຳ
ການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ສິດທິ  ໃນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ຫຼື  ນໍ້າ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ຊາວກະສິກອນ ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ ໄດ້ມີສິດເປັນເຈົາ້ຂອງ ຖືຄອງພ້ືນທີ່

ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ ເນ່ືອງຈາກຫຸຼດຜ່ອນ ກິດຈະກຳ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລ່ືອນລອຍ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ນຳເອົາເສດວັດສະພືດ ມາຄຸມດິນ
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມຕົນ້ໄມ້ ເຊັນ່ດຽວກັນ ກໍ່ເພ່ີມ ເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສາມາດ ໄປເກັບເຫັດ ແລະ ຜັກປ່າ ຊະນີດຕ່າງໆ
ມາຈາກສວນກາເຟ ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ.

ການລະເຫີຍອາຍກາກບອນ
ແລະ  ອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ເນືອງຈາກຫຼຸດຜອ່ນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ເຮັດໃຫ້
ເນ້ືອທີປ່າໄມ້ເພ່ີມຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜອ່ນ
ບັນຫາຄວັນຈາກການຈຸດພ້ືນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ສົງ່ຜົນ ເຮັດໃຫ້
ຫຼຸດຜອ່ນບັນຫາໂລກຮ້ອນ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຜົນກະທົບ
ຂອງອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ເນືອງຈາກຫຼຸດຜອ່ນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ເຮັດໃຫ້
ເນ້ືອທີປ່າໄມ້ເພ່ີມຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜອ່ນ
ບັນຫາຄວັນຈາກການຈຸດພ້ືນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ສົງ່ຜົນ ເຮັດໃຫ້
ຫຼຸດຜອ່ນບັນຫາໂລກຮ້ອນ.

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ຢູ່ປ່າເລົາ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  5/7
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ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ຄວາມຊຸ່ມ /  / ລະດູຝົນ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %✓

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດ້  ຖາງປ່າ  ແລະ  ຈູດຈົນກຽ້ງຫມົດ
ເພາະໄດ້ຈົງ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່  ໄວ້ເປັນຮົມ່  ໃຫ້ສວນກາເຟ.
ການປູກກາເຟ  ສາມາດ  ປົກປັກ  ຮັກສາ  ສີ່ງແວດລອ້ມ  ແລະ  ປ່າໄມ້
ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນໄດ້.
ຊາວກະສິກອນ  ສາມາດ  ຂາຍກາເຟ  ເພືອ່ສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ຄອບຄົວ.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດ  ເຮັດໃຫ້  ລະບົບ  ນິເວດ  ປ່າໄມ້  ອຸດົມສົມບູນ  ສົງ່ຜົນ
ເຮັດໃຫ້  ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ທາງດາ້ນຊີວະນາໆພັນ.
ສາມາດເພ່ີມເນືອ້ທ່ີ  ການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້  ແລະ  ຫຼຸດຜ່ອນ
ບັນຫາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່  ແບບເລ່ືອນລອຍ.
ສາມາດ  ຫຸຼດຜອ່ນ  ການບຸກລຸກ  ພືນ້ທີ່  ທໍາການຜະລິດ
ຂອງປະຊາຊົນ  ໃນການບຸກເບີກ  ພືນ້ທີ່ທໍາການຜະລີດ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ປະຊາຊົນ  ຍັງຂາດປະສົບການ  ໃນການຄາດຄະເນ  ຖາງອານາ  ໄມ
ແລະ  ກະກຽມພືນ້ທ່ີ  ເພາະມັນ  ແຕກຕ່າງກັນກັບ  ການຖາງ  ຫືຼ
ຈູດກ້ຽງໝົດ  ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ຜູ້ທີ່ມິປະສົບການ ແນະນໍາ ແລະ ນໍາພາ
ໃນການຖາງສວນ ໃນຂັນ້ຕອນກະກຽມພ້ືນທ່ີ
ສວນກາເຟ  ຮົກເຮືອ້  ແລະ  ຍາກລໍາບາກ  ໃນການເກັບກ່ຽວ
ເພາະເປັນປ່າຕຶບຫນາ  ຕອ້ງໄດໃຊ້ ແຮງງານ ໃນການຖາກຖາງ
ອານາໄມ ພ້ືນທ່ີ ກ່ອນຈະເກັບກ່ຽວ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ເຕັກນິກ  ວິທີການ  ຄັດເລືອກຕົນ້ໄມ້  ທີ່ຈະຖາງ  ຫືຼ  ຈົງ່  ຕົນ້
ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້  ບ່ໍມີວິທີການ  ທີ່ແນ່ນອນ  ເພາະຕອ້ງໄດ້  ອາໃສຄວາມຮູ້
ແລະ  ປະສົບການ  ຂອງຄົນໃນທອ້ງຖ່ິນ  ໃນການກະຕວງ  ເອົາວ່າ
ຈະຖາງແບບໃດ  ແລະ  ຈົງ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ແນວໃດ.

ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຄົນໃນທອ້ງຖີ່ນ
ໃນການສັງເກດເບ່ີງ
ສ່ວນໃຫຍ່  ແລ້ວປະຊາຊົນ  ຈະນໍາໃຊ້ດີນ  ພືນ້ທ່ີ  ປູກເຟ  ໃນເຂດ
ທີເຄີຍ  ເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ມາກ່ອນ  ຊຶ່ງເປັນເຂດຄອ້ຍຊັນ  ແລະ
ຈຳກັດພືນ້ທ່ີ.  ຊາວກະສິກອນ ຄວນເລືອກພ້ືນທ່ີ ໃນການປູກກາເຟ
ໃສ່ເຂດດິນແຄມຫ້ວຍຈະເປັນພ້ືນທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດ ແລະ ເຫມາະສົມ
ເພາະເປັນດິນ ທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ແລະ ສະພາບ ອາກາດທ່ີເຢັນ.

→

→

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Vongsackda Duangvilay (Vongsakda.lao@gmail.com)Vongsackda Duangvilay (Vongsakda.lao@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 29, 2017: May 29, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Sept. 24, 2018: Sept. 24, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ທ້າວ  ບົວທອງ  - - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2688/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2688/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ຢູ່ປ່າເລົາ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  6/7
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ສະຖາບັນ
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ

ໂຄງການ
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກກາເຟ ສັບຫວ່າງ ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ຢູ່ປ່າເລົາ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  7/7
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ເຕັກນິກການປູກໂບງໃນພ້ືນທີ່ຄ້ອຍຊັນ (ທ້າວ ຈິມມີ ຫຼວງພິທັກ)

ການປູກຢາງໂບງ ປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ (ລາວ)
ການປູກກະແລວແຮງ

ຄຳອະທິບາຍ

ການປູກຢ່າງໂບງໃນເຂດເປີ້ນພູ  ເພືອ່ເພ່ີມທະວີປ່າໄມ້  ແລະ  ນໍາໃຊ້ພືນ້ທີ່ປູກ
ເພືອ່ການລ້ຽງສັດເຊັນ່  ງົວ  ແລະ  ສັດປີກ.
ຢາງໂບງ (Persea kurzii Bong), ເປັນໄມ້ແນວພັນພ້ືນເມືອງ ທີ່ມີຕາມທໍາມະຊາດ ເກີດຢູ່ເຂດຕ່າງໆ ໃນ
ສປປ ລາວ. ຜ່ານມາຊາວກະສິກອນ ໄປຫາຢາງໂບງທໍາມະຊາດມາຂາຍ ແຕ່ມີປະລິມານຈຳກັດ.
ເພື່ອສືບຕ່ໍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຕິດພັນກັບອາຊີບທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ການຫັນມາປູກຢາງໂບງ ແມ່ນ
ກິດຈະກໍາໜື່ງ ທີ່ເປັນອາຊີບເສີມຂອງຊາວກະສິກອນ. ການປູກຢາງໂບງ ເປັນສວນໄມ້ເສດຖະກິດ
ທີ່ໄດ້ບົດຮຽນ ມາຈາກ ພ່ໍຄ້າ ຄົນຫວຽດນາມ (ໃນປີ 2000) ເປັນຜູ້ນໍາມາເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານການທົດລອງປູກ
ແລະ ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບບົດຮຽນດີ. ໃນປີ2 2006 ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເຄີຍປູກກາເຟ ແລະ
ໝາກພິກໄທ ໄດ້ປ່ຽນມາປູກຢາງໂບງ. ຕົກມາເຖີງປີ 2010 ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ຮັບບົດຮຽນ ການກ້າ ແລະ
ປູກຢາງໂບງ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ລິເລ່ີມກ້າເບ້ຍຢາງໂບງ ແລະ ໄດ້ທົດລອງປູກໃນສວນຕົນເອງ.
ຕ່ໍມາກໍ່ມີໂຄງການ International Fund for Agricultural Development (IFAD) ໂດຍຜ່ານ
ແຜນງານໂຄງການ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ ເຊ່ືອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ
ໄດ້ເຂົາ້ມາຊຸກຍູ້ສົງ່ເສີມ ຊາວກະສິກອນ ໃນການປູກຢາງໂບງເປັນສິນຄ້າ. 
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່ ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ດ້ວຍການສ້າງອາຊີບເສີມ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ປູກຢາງໂບງ ເປັນສິນຄ້າ, ເພື່ອສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ໂດຍການສະໜອງຝຸ່ນຊີວະພາບ
ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບ ພ້ອມທັງສະໜອງເຕັກນິກ ໃນການປູກຢາງໂບງ.
ຍ້ອນເຫດຜົນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະຕິບັດງ່າຍໆ ທີ່ກ່າວມາ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສົນໃຈຢາກຫຼາຍຂື້ນ,
ແລະ ຕົນ້ຢາງໂບງ ເປັນຕົນ້ໄມ້ຢືນຕົນ້ ສາມາດປູກໄດ້ງ່າຍ, ປູກໄດ້ໃນພ້ືນທີ່ອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ,
ເປັນຕົນ້ໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫ່ຍໄວ (ອາຍຸປະມານ 6-7 ປີ ກໍ່ສາມາດກີດ ເອົາເປືອກມາຂາຍໄດ້ ຫືຼ ສາມາດ
ຕັດເອົາຕົນ້ຢາງໂບງ ໄປຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້). ຊື່ງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວເປັນໜ້າພໍໃຈ.
ປະຈຸບັນເນ້ືອທີ່ປູກຢາງໂບງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ມີທັງໝົດປະມານ 38 ເຮັກຕາ ຊື່ງຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍ ເນ້ືອທີ່ປູກຢາງໂບງໃນທຸກໆ ປີ (ສະເລ່ຍ 1-2 ເຮັດຕາ/ປີ).
ຊ່ືງລາຍລະອຽດເຕັກນິກການປູກຢາງດັາງນີ້: 1) ການກຽມດິນປູກ: ກ່ອນອ່ືນໜົດ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການອານາໄມ້ພື້ນທີ ໂດຍການເສຍຫຍ້າ ແລ້ວກໍຂຸດຂຸມປູກ ໄປພ້ອມກັນເລີຍ
ໃນຊ່ວງຕົນ້ລະດູຝົນ (ເດືອນກໍລະກົດ ເຖີງ ເດືອນ ກັນຍາ), 2) ການວາງໄລຍະປູກ ແລະ ຂຸມປູກ.
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມ/ຕົນ້ ຢາງ 2.5 × 2.5 m, ຊາວກະສິກອນຕ້ອງວາງຂຸມປູກຢາງ ທົວ່ພ້ືນທີ່ ແລະ
ຂຸດຂຸມປູກໄວ້. ຂຸດຂຸມປູກເປັນຮູບຈັດຕຸລັດ ມີຄວາມກ້ວາງ ແລະ ເລີກ 25 × 25 cm, ການຂຸດຂຸມ
ໂດຍເອົາດິນຊັນ້ໜ້າທີ່ ໄດ້ຈາກການຂຸດຂຸມ
ຂື້ນມາກອງໄວ້ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຂຸມກ່ອນ. 3) ການປູກຢ່າງ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ: ກ່ອນຈະປູກຢາງໂບງ
ນຳໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບປົນກັບດິນກົນ້ຂຸມປະມານ 0.5 ກິໂລກຣາມ ຕ່ໍ ຂຸມ, ເອົາດິນທີ່ ກອງໄວ້ລົງໜ້ອຍໜື່ງ
ຈ່ືງວາງເບັຍ້ຢາງລົງ, ເອົາດິນຖົມຂຸມ ແລ້ວ ເອົາມືຂົມ່ດິນລົງ ໃຫ້ເຕັມຂຸມ, ຖ້າເບັຍ້ຕົນ້ຢາງສູງ ອ່ອນ
ກໍສາມາດເອົາຫັຼກໄມ້ມາປັກ ແລະ ມັດຄືງຕົນ້ຢາງໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລົມ້. 4) ການບົວລະບັດຮັກສາ: ຫັຼງການປູກ 2-3
ເດືອນ ຖ້າສັງເກດເຫັນຕົນ້ຢາງໂບງ ຕົນ້ໃດບໍ່ງາມ ກໍໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບຕ່ືມ, ຫືຼ ກໍາຈັດຫຍ້າໄປນໍາ
ຄວນໃຊ້ເສດພືດທີ່ຕັດອອກ ປົກຂຸມປູກຢາງ ເພ່ືອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຂອງດິນ ພ້ອມດຽວກັນນັນ້
ເສດພືດທີ່ເນົາ່ເປືອຍຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ຈະເພ່ີມ ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນຕາມທໍາະຊາດຂອງມັນ. ໃນກໍລະນີແຫ້ງແລ້ງ
ດິນແໜ້ນ ຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ນ້ໍາ ແກ່ຕົນ້ຢາງ ທັງເປັນການປ້ອງກັນດິນແຕກເຫີບ
ຊື່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຮາກຢາງຂາດ ແລະ ຕາຍໄດ້.
ຈຸດດີ ສຳລັບເຕັກນິກການປູກຢາງໂບງຢູ່ເຂດຄ້ອຍຊັນ ແມ່ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ທາງກົງຕ່ໍຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ຍັງສາມາດເປັນຮົມ່, ໃບຢາງໂບງ ທີ່ຕົກລົງດິນ
ສາມາດເພ່ີມອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ, ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ ດິນອຸດົມ ສົມບູນຂື້ນ.
ກ້ອງຕົນ້ຢາງເກີດມີເຄືອຂ້ີກະເດືອນ ແລະ ຫຍ້າຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອາຫານໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້. 
ຕົນ້ຢາງໂບງອາຍຸໄດ້ 3 ປີ ຂ້ືນໄປ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກໍ່ສາມາດ ນຳສັດລ້ຽງ ເປັນຕົນ້ແມ່ນງົວ
ເຂົາ້ປ່ອຍໃນເຂດພ້ືນທີ່ດັງ່ກ່າວໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ສາມາດລ້ຽງເປັດ ແລະ ໄກ່ໄດ້ ເພາະເປັດໄກ່
ເພາະເປັດໄກ່ສາມາດເຂົາ້ໄປກິນຂ້ີກະເດືອນ ຢູ່ພາຍ ໃນກ້ອງຕົນ້ຢາງໂບງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສັດໃຫຍ່ໄວ ແລະ

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ,

ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.5228, 16.1753

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. 0.1-1
ກມ 2)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2010; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຢາງໂບງ ປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ  1/6
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ມີນ້ຳໜັກດີ. 
ຈຸດອ່ອນຂອງການປູກຢາງໂບງ ພາຍຫັຼງທີ່ ຕົນ້ຢາງໂບງໃຫຍ່ ກ່ໍເປັນປ່າຮົກເຮື້ອ, ອາດຈະມີ ງູມາອາໃສຢູ່,
ໂຕຕໍຫືຼ ໂຕແຕນ ແລະ ຍູງຫຼາຍ.

ຊາວກະສິກອນ ສາທິດ ການຂຸດຂຸມ ການປູກຢາງໂບງ (ຈີມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ) ພ້ືນທີ່ ການປູກຢາງໂບງ ທີ່ ມີອາຍຸ ປະມານ 5 ປີ ໃນພ້ືນທ່ີ ດິນ ຄ້ອຍຊັນ ( (ຈີມມ້ີ
ຫຼວງພິທັກ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ປ່າໄມ້ /  / ປ່າ - (ເຄ່ິງ) ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ / ປ່າປູກໄມ້:
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ການປູກຕົນ້ໄມ້, ການປູກປ່າ: ການປູກໄມ້ ແນວພັນພ້ືນເມືອງ
ຊະນິດດຽວ 
ຜົນຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ: ທົງ່ຫຍ້າ
ອື່ນໆ (ລະບຸແຈ້ງ): ໃຊ້ໃນການປຸກເຮືອນ ແລະ ເຮັດຮົວ້ສວນ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: ປ່ອຍງົວໃສ່ເນ້ືອທີປູກໂບງ 2 ໂຕ/ເຮັກຕາ
ມີງົວທັງໝົດ 15 ໂຕ

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ✓
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ດິນເຊາະເຈືອ່ນ  ໂດຍນໍ້າ - Wg: ການເຊາະເຈ່ືອນຮ່ອງນ້ຳ / ຫ້ວຍ

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, Bq: ປະລິມານ /
ອິນຊີວັດຖຸຫຸຼດລົງ, Bf: ຜົນກະທົບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄຟໄໝ້

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ
ການຄຸ້ມຄອງສັດລ້ຽງ ແລະ ທົງ່ຫຍ້າລ້ຽງສັດ
ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຢາງໂບງ ປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ທ້າວ ຈິມມ້ີ ຫຼວງພິທັກ

ປະລິມານ ເບ້ຍຢາງໂບງ ປະມານ 1600 ເບ້ຍ/ເຮັກຕາ
ການປູກຢາງໂບງ ແມ່ນປູກໃສ່ພ້ືນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄອຍຊັນ
ຂອງພ້ືນທີ່ປະມານ 16-30 %
ການປູກຢາງໂບງ ຂຸມມີຄວາມເລີກ 20 cm. ກ້ວາງ 25 x 25 cm
ໄລຍະຫ່າງ ຂອງຕົນ້ຢາງໂບງ 2.5 x 2.5 ແມັດ

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:1 1 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: Average wage cost of hired labour per day: ໌5000050000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ  ໂດຍສະເພາະ  ແມ່ນເ
ຂດພືນ້ທ່ີທ່ີຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍກວ່າເກົາ່

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການກ້າເບ້ຍຢາງໂບງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທີ 1-2) 1-2)
22. . ການຖ່າງປ່າ  ແລະ  ການຈູດອານາໄມພືນ້ທ່ີ  ກ່ອນປູກຢາງໂບງ ( ( ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທີ 1-2) 1-2)
33. . ການຂຸດຂຸມ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທີ 7-8) 7-8)
44. . ໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ  ຮອງພື້ນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທີ 8-9) 8-9)
55. . ປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນທີ 8-9) 8-9)
66. . ເສຍຫຍ້າ  ໃນຊ່ວງ 3  3 ປີ  ທໍາອິດ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 8-9  8-9 ແລະ 1-2) 1-2)
77. . ເສຍຫຍ້າ  ພາຍຫຼັງ  ປີທີ 4-6 ( 4-6 (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ 8-9) 8-9)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານຂຸດຂຸມ ມື້ 1600.01600.0 500.0500.0 800000.0800000.0 100.0100.0
ແຮງງານປູກ ມື້ 1600.01600.0 1000.01000.0 1600000.01600000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການຖາງປ່າ  ແລະ  ອານາໄມພືນ້ທ່ີ ຄົນ 60.060.0 30000.030000.0 1800000.01800000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 20.020.0 20000.020000.0 400000.0400000.0 100.0100.0
ຈົກ ດວງ 20.020.0 35000.035000.0 700000.0700000.0 100.0100.0
ຊ້ວນ ດວງ 20.020.0 35000.035000.0 700000.0700000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ເບ້ຍຢາງໂບງ ເບ້ຍ 1600.01600.0 1000.01000.0 1600000.01600000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 7'600'000.07'600'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການບົວລະບັດຮັກສາ((ຖ່າງຫຍ້າ) () (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນ1 1 ແລະ  ເດືອນ 8  8 ຂອງທຸກໆປີ))
22. . ເກັບກ່ຽວໄມ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)
33. . ເກັບຕໍໄມ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: None): None)

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຢາງໂບງ ປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ  3/6
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ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານຖາງຫຍ້າ ຄົນ 60.060.0 30000.030000.0 1800000.01800000.0 100.0100.0
ແຮງງານເກັບກ່ຽວໄມ້ ຄົນ 100.0100.0
ແຮງງານເກັບຕໍໄມ້ ຄົນ 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຊີວະພາບ ສອບ//ເຮັກຕາ 1000.01000.0 15000.015000.0 15000000.015000000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 16'800'000.016'800'000.0

ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ✓
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ✓
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ✓
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ✓

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ✓

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ✓

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກຢາງໂບງ ປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງສັດ ໃນພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ  4/6
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ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ✓
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່✓

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດຂອງສັດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເມ່ີອກ່ອນ ເນ້ືອທີ່ການຜະລິດຢູ່ໃນປ່າ ຖືກຈໍາກັດ.
ຫັຼງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງພ້ືນທີ່
ຢາງໂບງ ໂດຍການປູກຕົນ້ໄມ້, ສັດລ້ຽງໄດ້ມີພ້ືນທີ່ເຫມາະສົມ
ສໍາລັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ດັງ່ນັນ້,
ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນສາມາດຂະຫຍາຍການສັດລ້ຽງຂອງຕົນ

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ວຽກງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫຼາຍ
ເນ່ືອງຈາກພ້ືນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ ຂອງການປູກຢາງບົງ (38
ເຮັກຕາ)

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຄົນຕັດຢາງໂບງ ແລະ ລັກໄມ້

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຫຍ້າທີ່ເຕີບໂຕຕາມທໍາມະຊາດໃນພ້ືນທີ່ ໄມ້ຢາງໂບງ
ສາມາດໃຫ້ສັດລ້ຽງກິນໄດ້. ມູນຂອງສັດທີ່ປະສົມກັບ
ໃບຂອງໄມ້ຢາງໂບງ, ເປັນຝຸ່ນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕົນ້ໂບງ
(ຕົນ້ໂບງແລະຫຍ້າ).

ຄວາມສ່ຽງ  ຈາກໄຟໄໝ້ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນຈາກການຖາງ,
ຈູດປ່າແບບເລ່ືອນລອຍ
ເຊ່ີງເປັນສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ປ່າມາປູກໄມ້ທີ່ຫມັນ້ຄົງ.

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຜົນກະທົບ
ຂອງອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ການຫຸຼດຜ່ອນການເຮັດໄຮແບບເລືອນລອຍ, ເພ້ີມພ່ືນທີ່ຂອງປ່າໄມ້
ແລະ ເພ້ີມພ້ືນທີ່ການເກັບກັກກາກບອນ

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ……✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
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ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ດິນເຈືອ່ນ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%✓
50-90%50-90%
90-100%90-100%

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຫຼຸດຜ່ອນ  ຄວາມເສຍຫາຍ  ຈາກໄພທຳມະຊາດ  ເປັນຕົນ້ແມ່ນ
ບັນຫາໄຟໃໝ້ລາມປ່າ  ຈາກການຖາງປ່າ  ເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ
ສາມາດ  ປ່ອຍສັດລ້ຽງ ( (ງົວ  ແລະ  ເປັດໄກ່) ) ເຂົາ້ໄປລ້ຽງ
ໃນສວນຢາງໂບງໄດ້  ພາຍຫຼັງ  ທ່ີຕົນ້ຢາງໂບງໃຫຍ່  ອາຍຸ  ປະມານ 3 3
ປີຂືນ້ໄປ.
ການປູກຢາງໂບງ  ສາມາດກະຈາຍຊັບພະຍາກອນ  ແລະ
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ມ້ຢບງມີລະບົບຮາກຂະຫຍາຍຕົວ
ທ່ີມີປະສິດທິພາບໃນການຜູກມັດດິນ  ຢູ່ເທິງເປີ້ນພູ  ແລະ
ມັນຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ  ແລະ  ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ.
ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍດິນຊັນ້ເທິງ  ໃນລະດູຝົນແກ່ຍາວ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ເນືອ້ທ່ີປູກຢາງໂບງ  ທ່ີກ້ວາງຫຼາຍ  ຊືງ່ຍາກ  ແກ່ການບົວລະບັດ
ຮັກສາ  ແລະການຄຸ້ມຄອງ

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)jimmy luangphithack (chimmyluangphithack@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 19, 2017: May 19, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Nov. 28, 2018: Nov. 28, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ກົນເຕີບ  ສາຍລະວາ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2307/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2307/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
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ການປູກໝາກກວ້ຍ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ (ອະນູສິດ ນາມເສນາ)

ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ໃນເຂດພູດອຍ  ຂອງ  ສປປລາວ, , ການປູກໝາກກ້ວຍ  ແມ່ນປູກແບບ  ປະສົມປະສານ  ກັບພືດໄຮ່
ໃນປີທຳອິດ  ຂອງການຜະລິດ  ຊຶງ່ການປູກກ້ວຍ  ຍັງສາມາດ  ເພ່ີມທາດອາຫານໃນດິນ  ແລະ
ເຮັດໃຫ້ດິນ  ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ  ນອກຈາກນັນ້  ຍັງສາມາດ  ປ້ອງກັນດິນເຈືອ່ນ,,
ບັນຫາມົນທະພິດທາງອາກາດ ( (ເນືອ່ງຈາກ  ຫຼຸດຜ່ອນ  ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່) ) ແລະ  ສາມາດ
ຕ້ານທານກັບ  ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ກິດຈະກໍາ ການປູກກວ້ຍ ເປັນກິດຈະກໍາຫນຶ່ງ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດກັນ ມາແຕ່ດົນນານ
ຢູ່ເຂດພູດອຍ ຂອງສປປລາວ. ປະຊາຊົນ ປູກໄວ້ ເພ່ືອກິນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ທັງສາມາດຂາຍ
ເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ການປູກຕົນ້ກ້ວຍ ແມ່ນບໍ່ມີຂັນ້ຕອນຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ສັບ ສົນ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕົນ້ທຶນຫຼາຍ ທັງເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຊ່ຶງເປັນກິດຈະກຳທີ່ຍືນຍົງ.
ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ການບໍລິໂພກໝາກກ້ວຍ ມີແນວໂນ້ມເພ່ີມຂ້ຶນ ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ເນ້ືອທີ່ປູກກ້ວຍ ຂະຫຍາຍອອກ
ຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ຂອງສປປລາວ. ໃນໄລຍະປິທຳອິດ ຂອງການປູກໝາກກ້ວຍ ປະຊາຊົນ ເມືອງສະໝ້ວຍ
ແຂວງສາລະວັນ ສປປລາວ ໄດ້ປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານກັບພືດໄຮ່ (ເປັນຕົນ້ ແມ່ນເຂົາ້ໄຮ່ ແລະ ສາລີ).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກນິກ ການປູກກວ້ຍ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນປູກແບບທໍາມະຊາດ
ໂດຍການຂຸດຂຸມປູກທີ່ນອ້ຍ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີບໍ່ການວັດແທກ ໄລຍະຫ່າງ, ບໍ່ໄດ້ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ,
ບ່ໍມີການຕັດແຕ່ງ ຕົນ້ກວ້ຍ ເຮັດໃຫ້ຕົນ້ກວ້ຍ ບ່ໍອອກຫມາກຫຼາຍເທົາ່ທ່ີຄວນ. ຈົນມາ ເຖິງ ປີ 2010,
ໄດ້ມີທາງໂຄງການ IFAD ເຂົາ້ມາຊຸກຍູສ້ົງ່ເສີມ ແລະ ແນະນຳ ເຕັກນີກ ວິຊາການ ໃນການປູກກວ້ຍ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຊຶ່ງທາງໂຄງການ ໄດ້ແນະນໍາເຕັກນິກ ການປູກກວ້ຍ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍການເລ່ີມ ຈາກຄັດເລືອກພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 10-20% ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ
ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ 3x3 ແມັດ, ຂະໜາດຂອງຂຸມ ປະມານ 25 x 25 ຊັງຕີແມັດ, ຂຸມເລິກ ປະມານ 30
ຊັງຕີແມັດ, ຖ້າຫາກດິນບໍ່ງາມ ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 3-5 ກິໂລ/ຂຸມ ໃສ່ຮອງພ້ືນກ່ອນປູກ, ປູກກ້ວຍ
ສະຫັຼບກັບພືດໄຮ່ ໃນປີທຳອິດ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບັນຫາດິນເຊາະເຈ່ືອນ, ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດ ຮັກສາ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການຕັດງ່າຂອງຕົນ້ກ້ວຍ ພາຍຫັຼງປູກ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົນ້ກ້ວຍ ອອກໝາກດີ
ພ້ອມທັງສ້ອມແຊມ ເຫງົາ້ຂອງຕົນ້ກ້ວຍອອກ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຕົນ້ໜຶ່ງ ມີ 3-4 ເຫງົາ້. ນອກຈາກນ້ີ,
ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດຮັກສາຫົຼກຫຍ້າ ແລ້ວກ່ໍເອົາມາຄຸມດິນໄວ້ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ແລະ
ໃບຂອງກ້ວຍ ກໍ່ສາມາດ ເອົາມາຄຸມດິນໄດ້ ເພ່ືອເປັນການຮັກ ສາ ຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຂອງດິນ ແລະ
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສວນປູກກ້ວຍ ຮົກເຮ້ຶອຈົນເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໃສ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫືຼ ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ.
ພາຍຫັຼງ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງເຂົາ້ ແລະ ສາລີອອກແລ້ວ ໃນປີທຳອິດ ຍັງເຫືຼອແຕ່ຕົນ້ກ້ວຍ ແລະ
ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ໄດ້ນຳເຫງົາ້ຂອງຕົນ້ກ້ວຍ ຂອງມາປູກໃສ່ໃໝ່. ສະຫຸຼຸຼບລວມແລ້ວ, ວິທີ ການດັງ່ກ່າວນ້ີ້ີ
ເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ ສະເລ່ຍປະມານ 3-4 ກີບ/ປີ/ຄອບຄົວ.
ໝາກກ້ວຍ ສາມາດອອກໝາກ ໄດ້ຕະຫຼາດປີ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເລ່ຍ
ຊາວກະສິກອນ ມີເນື້ອທ່ີ ປູກກວ້ຍ ສະເລ່ຍ ປະມານ 10 ເຮັກຕາ/ຄອບຄົວ. ຕົນ້ກວ້ຍຍັງເປັນພືດ ທ່ີສາມາດ
ເກັບຮັກສານໍາ້ ເທີງຫນ້າດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມຊຸ່ມຊຶ່ນ ບ່ໍໃຫ້ດິນແຂງ. ເປັນພືດ ທ່ີທົນທານ
ຕ່ໍຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ໃບກວ້ຍ ທ່ີເນົາ່ເປ່ືອຍ ຍັງສາມາດຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ ເປັນສານອາຫານ
ຂອງສ່ີງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນໄດ້ດີທ່ີສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປູກໝາກກ້ວຍ
ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ເປັນການເພ່ີມວຽກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເນ່ືອງຈາກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃນຂັນ້ຕອນການບົວລະບັດຮັກສາ (ເສຍຫຍ້າ, ຕັດກີ່ງຫງ່າ ເປັນປະຈຳ).

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ບ້ານລະຮາງ ເມືອງສະໝ້ວຍ
ແຂວງສາລະວັນ, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 10-100 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

106.93332, 16.29723

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. 0.1-1
ກມ 2)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2010; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ
ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)✓
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

✓
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ການປູກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ກັບສາລີ (ອານຸສິດ ນາມເສນາ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ພືດຢືນຕົນ້ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)
ການປູກພືດຫັຼກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ
ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຕົນ້ກ້ວຍ ແມ່ນພືດລົມ້ລຸກ
ທີ່ປູກປະສົມປະສານ ກັບເຂົາ້ໄຮ່ ແລະ ສາລີ ໃນປີທຳອິດ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ຂອງດິນ  ທາງເຄມີ  - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ
(ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈ່ືອນ)

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bc:
ການຫຸຼດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນ (ການປູກພືດໝູນວຽນ, ປ່າເລົາ່,
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່)
ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງການກະສິກໍາ - A1: ພືດ /
ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ
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ຜູ້ຂຽນ: ອະນຸສິດ ນາມເສນາ

ການຄັດເລືອກພ້ືນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 10-20%,
ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ 3x3 ແມັດ, ຂະໜາດຂອງຂຸມ
ປະມານ 25 x 25 ຊັງ ຕີແມັດ, ຂຸມເລິກ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ,
ຖ້າຫາກດິນ ບໍ່ງາມ ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 3-5 ກິໂລ/ຂຸມ
ໃສ່ຮອງພ້ືນກ່ອນປູກ. ປູກກ້ວຍ ສະຫັຼບກັບພືດໄຮ່ ໃນປີທຳອິດ
ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບັນຫາດິນເຊາະເຈ່ືອນ, ການເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດຮັກສາ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການຕັດງ່າຂອງຕົນ້ກ້ວຍ ພາຍຫັຼງປູກ
ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົນ້ກ້ວຍ ອອກໝາກດີ ພ້ອມທັງສ້ອມແຊມ
ເຫງົາ້ຂອງຕົນ້ກ້ວຍອອກ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຕົນ້ໜຶ່ງ ມີ 3-4 ເຫງົາ້.
ນອກຈາກນ້ີ, ຊາວກະສິ ກອນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ບົວລະບັດຮັກສາຫົຼກຫຍ້າ ແລ້ວກ່ໍເອົາມາຄຸມດິນໄວ້ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ແລະ
ໃບຂອງກ້ວຍ ກໍ່ສາມາດ ເອົາມາຄຸມດິນໄດ້
ເພ່ືອເປັນການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຂອງດິນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສວນປູກກ້ວຍ
ຮົກເຮ້ຶອຈົນເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫືຼ
ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ພາຍ ຫັຼງ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງເຂົາ້ ແລະ
ສາລີອອກແລ້ວ ໃນປີທຳອິດ ຍັງເຫືຼອແຕ່ຕົນ້ກ້ວຍ ແລະ ຊາວກະສິກອນ
ກໍ່ໄດ້ນຳເຫງົາ້ຂອງຕົນ້ກ້ວຍ ຂອງມາປູກໃສ່ໃໝ່.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:1 1 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 30000Average wage cost of hired labour per day: 30000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປັດໃຈທ່ີສຳຄັນ  ທ່ີສົງ່ຜົນຕ່ໍຕຶນ້ທືນ  ໃນການເຮັດເຕັກນິກນີ້

ແມ່ນແຮງງານ  ໃນການປູກ  ແລະ  ບົວລະບັດ  ຮັກສາສວນກ້ວຍ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ການຖາງ  ແລະ  ຮືອ້ານາໄມພືນ້ທ່ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມັງກອນ -  - ເດືອນກຸມພາ))
22. . ຈູດອານາໄມພືນ້ທ່ີ  ແລະ  ກະກຽມດິນ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມີນາ))
33. . ກະກຽມຂູດຂູມ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ກ່ອນຝົນຕົກ))
44. . ໄປຊອກຂຸດເຫງົາ້ຕົນ້ກ້ວຍ  ຈາກປ່າມາປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນພຶດສະພາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານກະກຽມດິນ ວັນງານ 70.070.0 30000.030000.0 2100000.02100000.0 100.0100.0
ແຮງງານປູກ ວັນງານ 10.010.0 30000.030000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ແຮງງານເກັບເຫງົາ້ກ້ວຍ ວັນງານ 10.010.0 30000.030000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ພ້າ ດວງ 4.04.0 30000.030000.0 120000.0120000.0 100.0100.0
ສຽມ ດວງ 4.04.0 20000.020000.0 80000.080000.0 100.0100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ
ເຫງົາ້ກ້ວຍ ເຫງົາ້ 60.060.0 5000.05000.0 300000.0300000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ກິໂລ 240.0240.0 1000.01000.0 240000.0240000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 3'440'000.03'440'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: 2 : 2 ຄັງ້  ພາຍຫຼັງປູກ))
22. . ຕັດແຕ່ງຫງ່າ  ຕົນ້ກ້ວຍ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເມືອ່ເຫັນວ່າ  ຕົນ້ກ້ວຍຮົກ))
33. . ເກັບກ່ຽວ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງ  ປີທຳອິດທ່ີໄດ້ປູກ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້
ໃນການຜະລິດ

((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ໃຊ້ຈ່າຍເອງ

ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 20.020.0 30000.030000.0 600000.0600000.0 100.0100.0
ແຮງງານຕັດຫງ່າ ວັນງານ 12.012.0 30000.030000.0 360000.0360000.0 100.0100.0
ແຮງງານເກັບກ່ຽວ ວັນງານ 15.015.0 30000.030000.0 450000.0450000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 1'410'000.01'410'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  3/7
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
ຊືຂ່ອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: : ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ  ອຸທົກກະສາດ
ແຂວງສາລະວັນ

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)✓
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.✓
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))✓
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)✓
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ✓
> 50 > 50 ແມັດ

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ✓
ປານກາງ
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ✓

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ

✓

ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ
ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ✓
ຮັງ່ມີ
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ
ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ✓
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ
ຂະໜາດໃຫຍ່✓

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ✓

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))✓
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
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ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ຜົນຜະລິດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສົມທຽບ ເຕັກນີກ ການປູກກ້ວຍ ແບບພ້ືນເມືອງ
ກັບເຕັກທີ່ທາງໂຄງການ ແນະນຳ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜົນຜະລິດເພ່ີມຂ້ຶນ.

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໝາກກ້ວຍໜ່ວຍໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະ ຜົນຜະລິດ ກໍ່ເພ່ີມຂ້ຶນ
ສົມທຽບໃສ່ກັບເຕັກນິກ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ປູກເອງໃນເມ່ືອກ່ອນ.

ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຜົນຜະລິດເພ່ີມຂ້ຶນ ຕະຫຼອດປີ ສົງ່ຜົນ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ມີລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນ ຈາກການຂາຍກ້ວຍ ຕະຫຼອດປີ.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ເປັນການເພ່ີມວຽກ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເປັນຕົ້ົນ້ແມ່ນ ກິດຈະກຳ
ການບົວລະບັດຮັກສາ (ເສຍຫຍ້າ, ຕັດງ່າ ແລະ ອື່ນໆ)
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຄໍ້າປະກັນ  ສະບຽງອາຫານ
/ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ປັບປຸງ ການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ເນ່ືອງຈາກ
ຜົນຜະລິດກ້ວຍ ສາມາດກຸ້ມກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ
ຍັງສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ສະຖາບັນ  ການຈັດຕັງ້ຊຸມຊົນ ຈຸດອ່ອນ ✓ ຈຸດແຂງ

ສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ປູກໝາກກ້ວຍ
ໃນການເຈລະຈາ ຕ່ໍລອງກັບພ່ໍຄ້າ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ໃບກ້ວຍ ສາມາດນຳມາປົກຄຸມດິນ ເພ່ືອປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ
ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ການປົກຄຸມຂອງດິນ ຫຼຸດຜ່ອນ ✓ ປັບປຸງ

ປັບປຸງ ພືດປົກຄຸມດິນ ຊ່ືງເປັນຜົນດີ ໃຫ້ແກ່ຕົນ້ກ້ວຍ ແລະ
ພືດປະສົມປະສານຢູ່ໄຮ່ (ສາລີ ແລະ ເຂົາ້ໄຮ່)
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ເຕັກນິກວິຊາການ
ຈາກທາງໂຄງການ IFAD. ນອກຈາກນັນ້, ໃບກ້ວຍ
ຍັງເປັນຝຸ່ນຄຸມດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການສູນເສຍດິນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ປັບປຸງ ການປູກພືດປົກຄຸມດິນ ເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ
ການສູນເສຍຂອງດິນ.

ວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ການນຳໃຊ້ໃບກ້ວຍ ປົກຄຸມດິນ
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ຊ່ຶງເປັນວົງຈອນ
ຂອງສານອາຫານໃນດິນ.

ສາຍພັນ  ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ
((ນັກລ່າ, , ຂີ້ກະເດືອນ,,

ຜູ້ປະສົມເກສອນ))

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເກີດມີຂ້ີກະເດືອນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມແຫ່ຼງທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສ່ີງມີຊີວິດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ເປັນຕົນ້ແມ່ນຂ້ີກະເດືອນ, ແມງງອດ ຕ່າງໆ.

ການລະເຫີຍອາຍກາກບອນ
ແລະ  ອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ
ເນ່ືອງຈາກຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາ ການຈຸດປ່າຖາງໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຜົນກະທົບ
ຂອງອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ຫຸຼດຜ່ອນ ບັນຫາ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ
ເນ່ືອງຈາກຫຸຼດຜ່ອນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  5/7
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ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ

ອາກາດ  ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ( (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ))

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ເພ່ີມຂືນ້ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ
ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ
1-10%1-10%
10-50%10-50%
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %✓

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
10-50%10-50%
50-90%50-90%✓
90-100%90-100%

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ  ແລະ /  / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
27 27 ຄອບຄົວ

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ທາງໂຄງການ  ແນະນຳເຕັກນິກ  ການປູກ  ຊຶງ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍດາຍ  ບໍ່ສັບສົນ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ.
ກິດຈະກຳປູກກ້ວຍ  ໄດ້ກາຍມາເປັນກິດຈະກຳຫຼັກ
ທ່ີສາມາດສ້າງລາຍຮັບ  ໃຫ້ຄອບຄົວ.
ສາມາດ  ຫຼຸດຜ່ອນ  ບັນຫາ  ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່  ແບບເລ່ືອນລອຍ.

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ຊາວກະສິກອນ  ສາມາດເກັບກູ້  ໝາກກ້ວຍ  ໄດ້ຕະຫຼອດປີ
ຕົນ້ທຶນ  ການປູກ  ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍ
ການປູກກ້ວຍ  ສາມາດ  ຫຼຸດຜ່ອນ  ການບັນຫາ  ການປ່ອຍກາກບອນ
ແລະ  ທັງເປັນເຕັກນີກ  ການປັບຕົວ  ຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ບັນຫາ  ຫຍ້າຫຼາຍ  ຫຍ້າຮົກ  ຊຶງ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ
ໃນການໄປຫຼົກຫຍ້າ.  ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ
ໃນການຫົຼກຫຍ້າ ໂດຍການຈ້າງແຮງງານເພ່ີມ ມາຊ່ວຍ ເພ່ືອຫົຼກຫຍ້າ
ໃຫ້ທັນເວລາ.
ຊາວກະສິກອນ  ຂາດປະສົບການ  ແລະ  ຄວາມຮູ້  ໃນການຕັດກ່ີງ
ຕັດງ່າກ້ວຍ  ເພືອ່ເຮັດໃຫ້ຕົນ້ກ້ວຍ  ແຕກຫງ່າ  ອອກໝາກດີ.

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ
ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນເຂດທີ່ເຮັດໄດ້ດີ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ຊາວກະສິກອນ  ຍັງຂາດປະສົບການ  ໃນການເລືອກແຖວປູກ  ແລະ
ຖັນ  ໃນບ່ອນພືນ້ທ່ີ  ທ່ີມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ.  ຊາວກະສິກອນ
ໃຊ້ເຊືອກດຶງ ກະປະເມີນເອົາ ຈາກຂຸມໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຂຸມໜຶ່ງ.

→

→

→

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)Nivong Sipaseuth (sinavong@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: July 5, 2017: July 5, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Oct. 29, 2018: Oct. 29, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
ອຳເຢມ  ສາຍລະເວງ -  - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2907/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2907/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  6/7

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ  7/7
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ສວນປູກໝາກແໜ່ງ ຕາມເຂດພ້ືນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ (ສິນນິລົງ ວົງຄຳຈັນ)

ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ (ລາວ)

ຄຳອະທິບາຍ

ໝາກແໜ່ງ  ເປັນເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງ  ປະເພດໜືງ່  ຊຶງ່ມັກພົບເຫັນ  ໃນປ່າທຳມະຊາດ
ຢູ່ບ່ອນທ່ີເຄີຍໄດ້ມີ  ການຈູດປ່າຖາງປ່າເຮັດໄຮ່  ເພືອ່ເຮັດການຜະລິດ.  ຈຸດປະສົງ  ຂອງເຕັກນິກ
ການປູກໝາກແໜ່ງ  ຢູ່ເຂດຄ້ອຍຊັນ  ແມ່ນເພ່ືອເປັນການນຳໃຊ້, , ຈັດການຄຸ້ມຄອງ  ປ່າໄມ້
ແບບຍືນຍົງ  ແລະ  ທັງສາມາດ  ສ້າງລາຍຮັບ  ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.
ຫມາກແຫນ່ງ ແມ່ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປະເພດຫນື່ງ ທ່ີເກີດຂຶ້ນເອງ ຕາມທໍາມະຊາດ ມີຄວາມສູງ ຈາກລະດັບ
ຫນ້ານໍາ້ທະເລ 600 - 1200 ແມັດ, ເກີດຢູ່ບ່ອນ ທີມີອາກາດ ຊຸ່ມເຢັນ ແລະ ມີແສງແດດຫນ້ອຍ ຊຶ່ງມັນ
ຈະເລິນເຕີບໂຕ ໄດ້ດີໃນຮົມ່ກອ້ງຕົນ້ໄມ້ (ອຸນຫະພູມ ສະເລ່ຍ 15-25 ອົງສາ, ຄ່າ PH= 5,5 - 6,5).
ໃນເມືອກ່ອນ ປະຊາຊົນ ເຄີຍພົບເຫັນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍ ໄດ້ເກັບກູ້ ຫຼື ເອົາມາໃຊ້ ເນືອງຈາກບໍ່ເປັນສິນຄ້າ. ຕົກມາ
ເຖິງຊມຸ ປີ 2000, ໄດ້ມີພ່ໍຄ້າ ເຂົາ້ມາຖາມຊຶ້ ແລະ ເຫັນວ່າ ຕະຫຼາດ ກໍ່ມີຄວາມຕອ້ງການຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດໃຈດັງ່
ກ່າວນັນ້ມັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ນ ໄດ້ພາກັນໄປເກັບຫມາກແຫນ່ງ ຈາກປ່າຫຼາຍຂື້ນ
ເພ່ືອນໍາມາຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຊື່ງສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ ປະລິມານ ຜົນຜະລິດ ຫມາກແຫນ່ງ
ໃນປ່າຫຼຸດລົງ ແລະ ເກີດມີບັນຫາ ການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນກັນ. ດັງ່ນັນ້, ປະຊາຊົນ ພາຍໃນທອ້ງຖີ່ນ
ຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມ ນໍາເອົາເບ້ຍຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ໃນປ່າ ມາປູກໃສ່ໄຮ່ ບ່ອນທ່ີເຮັດປູກເຂົາ້ໃສ່ມາກ່ອນ. ປົກກະຕິແລ້ວ
ພາຍຫຼັງ ເກັບກ່ຽວຜົນ ຜະລິດເຂົາ້ ປະຊາຊົນ ກໍ່ຈະນໍາເອົາເບ້ຍ ຫມາກແຫນ່ງ ມາປູກໃສ່ເລີຍ. ໃນປີ 2002,
ເຫັນໄດ້ວ່າ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ເກັບກູ້ໝາກແຫນ່ງ ຈາກສວນປູກ. ການປູກຫມາກແຫນ່ງ
ແມ່ນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຕົນ້ທຶນສູງ ມີແຕ່ຊື້ຈົກ, ພ້າ ແລະ ກະສອບ ເພ່ືອ ໃຊ້ເຂົາ້ໃນການໄປຂຸດ ເອົາເບ້ຍ ຫມາກແຫນ່ງ
ຢູ່ປ່າມາປູກ. ເນື້ອທ່ີປູກຫມາກແຫນ່ງ 1 ເຮັກຕາ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ15 ມື້
ໃນການໄປຊອກຂຸດເບ້ຍໝາກແຫນ່ງຢູ່ປ່າ. ການຄັດເລືອກຂຸດ ເບ້ຍຫມາກແຫນ່ງ ທ່ີຈະນໍາມາປູກຕ້ອງ
ເປັນເບ້ຍ ທ່ີຂອ້ນຂາ້ງແກ່, ມີໃບສີຂຽວເຂັມ້ ທ່ີມີໃບເຫຼືອງປະປົນຢູ່ 1-2 ໃບ, ມີຄວາມສູງຂອງຕົນ້ ປະມານ 1-2
ແມັດ ມີການຂະຫຍາຍ ແຕກຫນໍ່ແຫນງດີ, ທົນທານ ຕ່ໍການເຄື່ອນຍາ້ຍ, ທົນທານ ຕ່ໍສະພາບອາກາດ ແລະ
ອຸນ ຫະພູມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ທ່ີປູກໃຫມ່ ຊື່ງເບ້ຍ ຫມາກແຫນ່ງ ທ່ີຂຸດມາ ຕອ້ງໄດປູກທັນທີ ພາຍຫຼັງ ທ່ີໄດ້ຂຸດມາ
ຫຼື ຊາ້ສຸດບ່ໍໃຫ້ກາຍ 2 ມື້. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ປະຊາຊົນສາມາດ ປູກຫມາກແຫນ່ງ ເລີ້ມຕັງ້ແຕ່ເດືອນມີຖຸນາ ເຖິງ
ເດືອນກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ຍາມຝົນຕົກ. ກ່ອນເດືອນພຶດສະພາ, ປະຊາຊົນ ຕອ້ງໄດ້ມີການກະກຽມ
ຖາກຖາງ ພ້ືນທ່ີ ແຕ່ຕອ້ງຖາກຖາງ ແບບຮັກສາຮົມ່ໄວ້ 40% ຂອງເນື້ອທ່ີ ເປັນການຖາງ ແບບຈົງ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້
ເພ່ືອບັງແສງແດດ ຫຼືຮັກສາຕົນ້ໄມ້ ທ່ີໃຫ້ຮົມ່ ເພ່ືອສາມາດ ບັງແສງແດດໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຮົມ່ ຈົນເກີນໄປ ຫຼື
ບໍ່ໃຫ້ແດດຈົນເກີນໄປ ຖຶໄດ້ວ່າ ເຕັກນິກ ວິທີການຖາງດັງ່ກ່າວ ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ການສັງເກດ ແລະ
ຄວາມຮູ້ປະສົບການ ຂອງຜູ້ນຳໃຊທີ່ດິນເອງ. ເຕັກນິກການປູກ ແມ່ນປູກແບບເປັນຖັນ, ເປັນແຖວ ເຊັນ່:
ໄລຍະຫ່າງຂອງຕົນ້ ແມ່ນ 1 ແມັດ ,ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຖວແມ່ນ 1,2 ແມັດ, ຂຸມຂະຫນາດ 20x20 ຊັງຕິແມັດ,
ຄວາມເລິກຂອງຂຸມ 10x 15 ຊັງຕິແມັດ, ຄວາມຫ່າງຂອງຕົນ້ 2 x 2 ແມັດ ເພ່ືອສະດວກ ໃນການເກັບກ່ຽວ
ຜົນຜະລິດ ແລະ ການບົວລະບັດ ຮັກສາ, ການຖາກຖາງອານາໄມວັດສະພືດຕ່າງໆ ໃນສວນ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນປູກ 3 ເບຍ້/ຊມຸ ຈະເປັນການດີ ສະເລ່ຍ 2500 ຂຸມ/ເຮັກຕາ ປະມານ 7500 ເບ້ຍ/ເຮັກຕາ. ປະຊາຊົນ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຝຸ່ນ ໃນສວນໝາກແຫນ່ງ ມີແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບດັ ຮັກສາຕັດງ່າອານາໄມ ສວນປູກຢູ່ເລື້ອຍໆ.
ຕົນ້ຫມາກແຫນ່ງ ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ ພາຍຫຼັງ ຈາກການປູກ ໃຊ້ເວລາ 4 ປີ, ການປູກຫມາກແຫນ່ງ
ແມ່ນເປັນການເພ່ີມວຽກ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໄປຊອກຂຸດເບ້ຍ
ຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ປ່າ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ການເກັບກູຫມາກແຫນ່ງ ຈະເກັບໃນຊ່ວງ ເດືອນສິງຫາ ເຖິງ
ເດືອນກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ, ສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ຂອງຫມາກແຫນ່ງ ປະມານ 320 ກິໂລ/ເຮັກຕາ
(ສໍາລັບຫມາກແຫ້ງ) ແລະ ຜົນຜະລິດ ຂອງຫມາກປຽກ ປະມານ 578 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ
ແມ່ນມີຄວາມສະດວກ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍ່ມີຄວາມພຶງພໍໃຈ ເພາະມີພ່ໍຄ້າຄົນກາງ ມາເກັບຊື້ ເຖີງທ່ີ (70.000
ກີບ/ກິໂລ). ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການປູກຫມາກແຫນ່ງ ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນທອ້ງຖີ່ນ, ສາມາດ
ເພ່ີມເນື້ອທ່ີ ການປົກຄຸມ ຂອງປ່າໄມ້ໄດ້ ຫຼຸດຜອ່ນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລືອນລອຍ, ຫຼຸດຜອ່ນ
ການບຸກລຸກ ພ້ືນທ່ີທໍາການຜະລິດ. ນອກຈາກນີ້, ກ່ໍຍັງສາມາດ ສ້າງຄວາມສົມດູນ ໃຫ້ລະບົບນິເວດ ແລະ
ເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງຊີວະນາໆ ພັນ ໃນປ່າໃມ້ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ສະຖານທີ່

ສະຖານທ່ີ:: ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ລາວ

ຈໍານວນ  ພືນ້ທ່ີ  ທ່ີໃຊ້  ເຕັກໂນໂລຢີ
ທ່ີໄດ້ວິເຄາະ:: 2-10 ພ້ຶນທີ່

ການຄັດເລືອກພືນ້ທ່ີ
ທ່ີອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ

107.09553, 15.10652

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ::

ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພ້ືນທີ່ (approx. < 0.1
ກິໂລແມັດ2 (10 ເຮັກຕາ))

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ:: 2010; ຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ
ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາຄິດຄົນ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິ
ນ

✓

ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພ້ືນເມືອງ (>50 ປີ)
ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົນ້ຄວ້າ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ /
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ  1/6
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ລັກສະນະ ຂອງຕົນ້ໝາກແໜ່ງ ແລະ ເບ້ຍໝາກແໜ່ງ (Catherine Aubertin) ຕົນ້ໝາກແໜ່ງ ຢູ່ປ່າປຽກຊຸ່ມ (ບຸນຖະໜອມ ບົວຫອມ)

ການໄຈ້ແຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົນ້ຕໍ
ປັບປຸງ ການຜະລິດ
ຸ

ຫຸຼດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟ້ືນຟູ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ✓
ປົກປັກຮັກສານ້ໍາ / ນ້ໍາພ້ືນທີ່ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ✓
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ປັບຕົວຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ✓
ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນໍາໃຊ້ດິນ
ດິນທ່ີປູກພືດ - ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມ ຈາກການປູກພືດ

ການສະໜອງນໍ້າ

ຈໍານວນລະດູການປູກພືດຕ່ໍປີ:: 1
ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ  ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ::  n.a.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດລ້ຽງ:: n.a.

ນ້ໍາຝົນ✓
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ໍາຝົນ ແລະ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ
ນໍາໃຊ້ ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊືອ່ມໂຊມຂອງດິນ
ປ້ອງກັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ຸ
✓
ຫຸຼດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ການຟ້ືນຟູ / ຟ້ືນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕ່ໍການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ການເຊືອ່ມໂຊມ  ທາງຊີວະພາບ - Bh: ການສູນເສຍ ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ, Bq: ປະລິມານ / ອິນຊີວັດຖຸຫຸຼດລົງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດ ບົນພ້ືນຖານລະບົບນິເວດ

ມາດຕະການ  ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຍືນຍົງ
ມາດຕະການ  ທາງດ້ານພືດພັນ - V1: ເປັນໄມ້ຢືນຕົນ້ ແລະ
ການປົກຫຸ້ມຂອງໄມ້ພຸ່ມ

ມາດຕະການ  ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ - M1: ການປ່ຽນແປງ
ປະເພດ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ເທັກນິກການແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ  2/6
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ຜູ້ຂຽນ: ສິນນິລົງ ວົງຄຳຈັນ

ຊາວກະສິກອນ ກະກຽມດິນ ໃຊ້ວລາ ປະມານ 5 ມື້ ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ໂດຍເລີ່ມຖາງອານາໄມ ພ້ືນທ່ີ ແຕ່ໄດ້ຈົງ່ຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຮົມ່
ແລະ ເປັນຟຸ່ມໄມ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນແສງແດດ. ຕົກມາຮອດ ເດືອນມີຖຸນາ ເຖິງ
ເດືອນກໍລະກົດ ຊຶ່ງເປັນລະດູຝົນ ກ່ໍໄປຊອກຫາເບ້ຍ ຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ປ່າ
ໂດຍໃຊ້ເວລາປະ ມານ15 ວນັ (ໃຊ້ແຮງງານ 2 ຄົນ), ເລືອກຂະຫນາດ
ລໍາຕົນ້ສູງ ປະມານ 1-2 ແມັດ. ຂຸດຂຸມ ຂະຫນາດ ຄວາມກວາ້ງ 20 x 20
ຊັງຕິແມັດ, ຄວາມເລີກ 10-15 ຊັງຕິແມັດ, ໄລຍະຫ່າງ ຂອງຂຸມ 2x2
ແມັດ ສະຫລັບຕາມຫວ່າງ ຂອງຕົນ້ໄມ້, ປູກ 3 ເບຍ້ /ຂຸມ (ສະເລ່ຍມີ
2500 ຂຸມ/ເຮັກຕາ). ຄວາມຄອ້ຍຊັນ ຂອງພ້ືນທ່ີປູກແມ່ນ 15%.
ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ປຸຍໃດໆ ໃນກໍລະນີ ສວນປູກຫມາກແຫນ່ງນ້ີ
ໃຊ້ພຽງແຕ່ຝຸ່ນຄອກ.

ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ: ກິດຈະກໍາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ  ປັດໃຈການຜະລິດ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕ່ໍພ້ືນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ(ຂະໜາດ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພ້ືນທີ່:1 1 ເຮັກຕາ)

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ກີບ
Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 Exchange rate (to USD): 1 USD = 8000.0 ກີບ
Average wage cost of hired labour per day: 50.000Average wage cost of hired labour per day: 50.000

ປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນສຸດທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງງານ  ໃນການໄປຂຸດເບ້ຍ  ຫມາກແຫນ່ງ  ແລະ  ຕົນ້ທຶນ
ໃນການຊຶ້ຝຸ່ນຄອກ  ເປັນປັດໃຈທີ່ສົງ່ຜົນ  ເຮັດໃຫ້ຕົນ້ທຶນສູງ
ໃນການເຮັດເຕັກນິກດັງ່ກ່າວ.

ກິດຈະກໍາການສ້າງຕັງ້
11. . ກະກຽມດິນ  ແລະ  ຖາງອານາໄມ  ພືນ້ທ່ີ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນເມສາ  ຫາ  ເດືອນພືດສະພາ))
22. . ການອະນະໄມ  ເສດກ່ິງໄມ້ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນພຶດສະພາ ( (ກ່ອນປູກ))))
33. . ຊອກຂຸດເບ້ຍ  ໝາກແໜ່ງ  ຢູ່ປ່າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມີຖຸນາ  ຫາ  ເດືອນກໍລະກົດ))
44. . ນຳເບ້ຍໝາກແໜ່ງ  ມາປູກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນກໍລະກົດ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການຈັດຕັງ້  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ  ກະກຽມດິນ ວັນງານ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໄປຂຸດເບ້ຍໝາກແໜ່ງ  ຢູ່ປ່າ ວັນງານ 30.030.0 50000.050000.0 1500000.01500000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃນການປູກ ວັນງານ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ອຸປະກອນ
ຟ້າ ດວງ 3.03.0 60000.060000.0 180000.0180000.0 100.0100.0
ຈົກ ດວງ 3.03.0 80000.080000.0 240000.0240000.0 100.0100.0
ກະຕ່າ  ໃສ່ເບ້ຍໝາກແໜ່ງ ໜ່ວຍ 3.03.0 150000.0150000.0 450000.0450000.0 100.0100.0
ກະສອບ  ໃສ່ເບ້ຍໝາກແໜ່ງ ສອບ 30.030.0 2500.02500.0 75000.075000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ກິໂລ 2500.02500.0 300.0300.0 750000.0750000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ  ເຕັກໂນໂລຢີ 4'195'000.04'195'000.0

ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ
11. . ການເສຍຫຍ້າ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນມີນາ  ຫາ  ເດືອນເມສາ (1  (1 ຄັງ້//ປີ))))
22. . ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ພາຍຫຼັງເກັບຜົນຜະລິດ))
33. . ເກັບກູ້ໝາກແໜ່ງ ( (ໄລຍະເວລາ /  / ຄວາມຖີ່: : ເດືອນສິງຫາ  ຫາ  ເດືອນກັນຍາ))

ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per 1  (per 1 ເຮັກຕາ))

ລະບຸ  ປັດໃຈ  ນໍາເຂົາ້  ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ
ຕົນ້ທຶນ

ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ
((ກີບ))

ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ຂອງປັດໃຈຂາເຂົາ້

ໃນການຜະລິດ
((ກີບ))

%%

ຂອງຕົນ້ທຶນທັງໝົດ
ທ່ີຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ
ແຮງງານ  ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ໃສ່ຝຸ່ນ ວັນງານ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ແຮງງານ  ເກັບກູ້ ວັນງານ 10.010.0 50000.050000.0 500000.0500000.0 100.0100.0
ຝຸ່ນ  ແລະ  ຢາຊີວະພາບ
ຝຸ່ນຄອກ ກິໂລ 300.0300.0 2500.02500.0 750000.0750000.0 100.0100.0
ຕົນ້ທຶນທັງໝົດ  ທ່ີໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ  ເຕັກໂນໂລຢີ 2'250'000.02'250'000.0

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ  3/6
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ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
< 250 < 250 ມີລິແມັດ
251-500 251-500 ມີລິແມັດ
501-750 501-750 ມີລິແມັດ
751-1,000 751-1,000 ມີລິແມັດ
1,001-1,500 1,001-1,500 ມີລິແມັດ✓
1,501-2,000 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
2,001-3,000 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
3,001-4,000 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
> 4,000 > 4,000 ມີລິແມັດ

ເຂດກະສິກໍາ--ສະພາບອາກາດ
ຄວາມຊຸ່ມ
ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ✓
ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ
ແຫ້ງແລ້ງ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ
n.a.n.a.

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ
ພືນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0-2%) (0-2%)
ອ່ອນ (3-5 %) (3-5 %)
ປານກາງ (6-10 %) (6-10 %)✓
ມ້ວນ (11-15 %) (11-15 %)
ເນີນ(16-30%)(16-30%)
ໍຊັນ (31-60%) (31-60%)ໍ
ຊັນຫຼາຍ (>60%) (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ
ພູພຽງ /  / ທົງ່ພຽງ
ສັນພູ
ເປີ້ນພູ
ເນີນພູ✓
ຕີນພູ
ຮ່ອມພູ

ລະດັບຄວາມສູງ
0-100 0-100 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
101-500 101-500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
501-1,000 501-1,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,001-1,500 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
1,501-2,000 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,001-2,500 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
2,501-3,000 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
3,001-4,000 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.
> 4,000 > 4,000 ແມັດ a.s.l. a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ລັກສະນະສວດ
ລັກສະນະກ່ີວ
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ✓

ຄວາມເລິກຂອງດິນ
ຕືນ້ຫຼາຍ (0-20  (0-20 ຊັງຕີແມັດ))
ຕືນ້ (21-50  (21-50 ຊຕມ))
ເລີກປານກາງ (51-80  (51-80 ຊຕມ))✓
ເລິກ (81-120  (81-120 ຊມ))
ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm) (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເທີງໜ້າດິນ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))✓
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ( (ເລິກລົງ 20 20
ຊັງຕີແມັດ))

ຫຍາບ /  / ເບົາ ( (ດິນຊາຍ))
ປານກາງ ( (ດິນໜຽວ, , ດິນໂຄນ))
ບາງລະອຽດ /  / ໜັກ ( (ໜຽວ))✓

ທາດອິນຊີຢູ່ເທິງໜ້າດິນ
ສູງ (> 3 %) (> 3 %)
ປານກາງ (1-3 %) (1-3 %)
ຕໍາ່ (<1 %) (<1 %)✓

ນ້ຳໃຕ້ດິນ
ເທິງຊັນ້ໜ້າດິນ
< 5 < 5 ແມັດ
5-50 5-50 ແມັດ
> 50 > 50 ແມັດ✓

ມີນໍ້າໜ້າດິນ
ເກີນ
ດີ
ປານກາງ✓
ທຸກຍາກ /  / ບໍ່ມີ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ ( (ການຮັກສາ))

ມີນໍ້າດືມ່
ຸ

ບໍ່ມີນໍ້າດືມ່
((ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້
ຳ))

✓

ນຳໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຜະລິດກະ
ສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ
((ຊົນລະປະທານ))
ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່??

ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ
ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິ
ດ

ສູງ
ປານກາງ✓
ຕ່ໍາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ
ກຸ້ມຕົນເອງ ( (ພໍພຽງ))
ປະສົມ ( (ກຸ້ມຕົນເອງ  //
ເປັນສິນຄ້າ
ການຄ້າ /  / ຕະຫຼາດ✓

ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາ
ອືນ່ໆ
ທ່ີບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ

ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % 10 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

✓

10-50 %10-50 %
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
> 50 % > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັງ່ມີ
ທຸກຍາກຫຼາຍ
ທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍ
ຮັງ່ມີ✓
ຮັງ່ມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ
ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ✓
ສັດລາກແກ່
ເຄືອ່ງກົນຈັກ

ຢູ່ປະຈຳ  ຫຼື  ເລລ້ອນ
ບໍ່ເຄືອ່ນໄຫວ✓
ແບບເຄີ່ງຂັງ--ເຄີ່ງປ່ອຍ
ແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ

ບຸກຄົນ  ຫຼື  ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ /  / ຄົວເຮືອນ

ຸ
✓
ກຸ່ມ /  / ຊຸມຊົນ
ການຮ່ວມມື
ການຈ້າງງານ ( (ບໍລິສັດ,,
ອົງການ  ລັດຖະບານ))

ເພດ
ຜູ້ຍິງ✓
ຜູ້ຊາຍ✓

ອາຍຸ
ເດັກນ້ອຍ
ຊາວໜຸ່ມ✓
ໄວກາງຄົນ✓
ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພືນ້ທ່ີການນໍາໃຊ້ຕ່ໍຄົວເຮືອນ
<0.5 <0.5 ເຮັກຕາ
0.5-1 0.5-1 ເຮັກຕາ
1-2 1-2 ເຮັກຕາ✓
2-5 2-5 ເຮັກຕາ
5-15 5-15 ເຮັກຕາ
15-50 15-50 ເຮັກຕາ
50-100 50-100 ເຮັກຕາ
100-500 100-500 ເຮັກຕາ
500-1,000 500-1,000 ເຮັກຕາ
1,000-10,000 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
> 10,000 > 10,000 ເຮັກຕາ

ຂະໜາດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ✓
ຂະໜາດໃຫຍ່

ເຈົາ້ຂອງທ່ີດິນ
ລັດ
ບໍລິສັດ
ຊຸມຊົນ /  / ບ້ານ
ກຸ່ມ
ບຸກຄົນ, , ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ✓
ບຸກຄົນ, , ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ✓

ເປີດກວ້າງ ( (ບໍ່ມີການຈັດຕັງ້))
ຊຸມຊົນ ( (ທ່ີມີການຈັດຕັງ້))
ເຊົາ່
ບຸກຄົນ
ນຳໃຊ້ນ້ຳຝົນ✓

ການເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການ  ແລະ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ  4/6



136

ສຸຂະພາບ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການສຶກສາ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ  ດ້ານວິຊາການ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການຈ້າງງານ ( (ຕົວຢ່າງ,,

ການເຮັດກິດຈະກໍາອືນ່  ທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ))

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຕະຫຼາດ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ພະລັງງານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຖະໜົນຫົນທາງ  ແລະ
ການຂົນສົງ່

ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການດືມ່ນໍ້າ  ແລະ  ສຸຂາພິບານ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ການບໍລິການ  ທາງດ້ານການເງິນ ທຸກຍາກ ✓ ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ແລະ  ເສດຖະກິດ
ລາຍຮັບ  ຈາກການຜະລີດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພ່ີມ ຈາກການຂາຍ ຫມາກແຫນ່ງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເພ່ີມລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍຫມາກແຫນ່ງຫຼາຍຂື້ນ
ເພາະໃນເມື່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເກັບໝາກແຫນ່ງ
ມາຂາຍເປັນສິນຄາ້.

ມີວຽກໜັກ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດລົງ

ປະຊາຊົນ ມີສວນປູກຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ໄກ້ບ້ານ ແລະ
ບ່ໍໄດ້ເສຍເວລາ ອອກໄປເກັບໝາກແຫນ່ງຢູ່ປ່າ.

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  ວັດທະນະທໍາ
ການຫຼຸດຜ່ອນ  ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຮ້າຍແຮງຂຶນ້ ✓ ປັບປຸງ

ຫຼຸດຜອ່ນບັນຫາ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ໃນການໄປຂຸດຫມາກແຫນ່ງ
ຢູ່ປ່າທໍາມະຊາດ ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນ ປູກຫມາກແຫນ່ງ
ໃສ່ສວນໃຜລາວ.

ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບນິເວດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ມີເຫັດ ແລະ ເທົາເກີດຂຶ້ນ ໃນພ້ືນທີ່ສວນປູກໝາກແໜ່ງ
ສາຍພັນຕ່າງຖີ່ນ ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ເປັນປ່າ ຮົກເຮື້ອ ເກີດມີຍູງ ແລະ ງູຫຼາຍຂື້ນ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ
ຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ ✓ ເພີ່ມຂຶນ້

ເກີດມີຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ບົງ້ກື

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທ່ີ
ຜົນກະທົບ
ຂອງອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶນ້ ✓ ຫຼຸດຜ່ອນ

ເປັນການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ໂດຍການປູກຫມາກແຫນ່ງໃສ່ ຊ່ຶງສາມາດ ເກັບກູຫມາກແຫນ່ງ
ໄດ້ເຖິງ 15 ປີ ພາຍຫຼັງ ການປູກ. ຊ່ຶງເປັນການຫຼຸດຜອ່ນ
ການຖາງປ່າຊະຊາຍ ເພ່ືອເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ໃສ່ດິນບ່ອນເກົາ່,
ພອ້ມທັງຫຼຸດຜອ່ນ ບັນຫາການຈຸດປ່າຖາງໄຮ່.

ການວິເຄາະຕົນ້ທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງ້
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນປະໂຫຍດເມືອ່ທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ
ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະສັນ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ຜົນຕອບແທນ  ໃນໄລຍະຍາວ ຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍ…… ✓ ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ……

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເທືອ່ລະກ້າວ
ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ  ຫຼຸດລົງ ບໍ່ດີຈັກຢ່າງ ✓ ດີຫຼາຍ ລະດູການ: : ລະດູໜາວ

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດພືນ້ທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂ
ລຢີ

ກໍລະນີດຽວ /  / ການທົດລອງ

ທັງໝົດນັນ້  ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດປັບຕົວຕ່ໍເຕັກໂນໂລຢີ,,
ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້  ແລະ  ອຸປະກອນ??

0-10%0-10%
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1-10%1-10%
10-50%10-50%✓
ຫຼາຍກ່ວາ 50 % 50 %

10-50%10-50%
50-90%50-90%
90-100%90-100%✓

ໄດ້ມີການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ
ເພືອ່ປັບໃຫ້ເຂົາ້ກັບເງ່ືອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່??

ໄດ້ປ່ຽນແປງເງືອ່ນໄຂຫຍັງແດ່??

ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ✓

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ /  / ຮ້າຍແຮງ
ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີແຮງງານ ( (ຕົວຢ່າງ, , ເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນຍ້າຍແຮງງານ))

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມູມມອງ  ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ສາມາດ  ຫຸຼດຜ່ອນ  ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ  ໃນການເກັບກູ້ຫມາກແຫນ່ງ
ຢູ່ປ່າທໍາມະຊາດ
ສາມາດ  ເພ່ີມເນ້ືອທີ່  ປົກຄຸມ  ປ່າໄມ້  ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ
ສາມາດ  ຟື້ນຟູ  ບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ  ຈາກກິດຈະກໍາ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່  ແບບເລື່ອນລອຍ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ  ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ
ສາມາດ  ປົກປັກຮັກສາ  ຊັບພະຍາກອນ  ປ່າໄມ້  ແລະ  ປັບປຸງ
ລະບົບນິເວດວິທະຍາ  ໂດຍການຫມາກແຫນ່ງພືນ້ເມືອງ
ບ່ໍໃຫ້ສູນພັນ.
ຫຸຼດຜ່ອນ  ການເຂົາ້ປ່າໄປ  ເກັບກູ້  ຫມາກແຫນ່ງ  ຢູ່ປ່າໄມ້
ທໍາມະຊາດ  ແຕ່ພອ້ມດຽວກັນນັນ້
ກໍ່ໄດ້ເພ່ີມເນືອ້ທ່ີປູກໝາກແຫນ່ງ  ໃສ່ໄຮ່ຄົງທີ່.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມູມມອງ
ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

ພາຍຫັຼງ  ປູກຫມາກແຫນ່ງ  ໃສ່ສວນແລ້ວ
ແມ່ນເປັນປ່າຮົກເຮ້ືອຫຼາຍ  ພາໃຫ້ເກີດມີຍຸງ  ແລະ  ງູຫຼາຍ.
ສວນຫມາກແຫນ່ງ  ເປັນປ່າຕຶບຫນາ  ຊຶ່ງສ້າງຄວາມລໍາບາກ
ໃນການເຂົາ້ໄປ  ເກັບກູ້  ຜົນຜະລິດ  ຫມາກແຫນ່ງ  ຢູ່ສວນ
ເພາະຕອ້ງໄດ້ກົມ້ເກັບຫມາກແຫນ່ງ.
ການຈັດຕັງປະຕິບັດ  ນະໂຍບາຍ  ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ  ໃຫ້ປະຊາຊົນ  ໃນການເຂົາ້ປ່າ
ໄປຂຸດເບ້ຍຫມາກແຫນ່ງ.

ຈຸດອ່ອນ /  / ຂໍ້ເສຍ /  / ຄວາມສ່ຽງ: : ທັດສະນະມຸມມອງ
ຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເອງ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

→

→

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)Bounthanom Bouahom (bounthanom.b@gmail.com)

ການທົບທວນຄືນ
viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)viengsavanh phimphachanhvongsod (vieng.p63@gmail.com)
Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)Nicole Harari (nicole.harari@cde.unibe.ch)
Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)Stephanie Jaquet (stephanie.jaquet@cde.unibe.ch)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: May 15, 2017: May 15, 2017 ປັບປຸງລ່າສຸດ: Oct. 29, 2018: Oct. 29, 2018

ບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນ
- - ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ບົວທອງ  ບຸດດາທົນ - None - None

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ  ໃນຖານຂໍ້ມູນ  ຂອງ WOCAT WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2237/https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_2237/

ຂໍ້ມູນການເຊືອ່ມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ
n.a.n.a.

ເອກກະສານ  ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ
ສະຖາບັນ

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - ລາວ
ໂຄງການ

Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຂອງ WOCAT Technologies… ການປູກໝາກແໜ່ງພ້ືນເມືອງ ເພ່ືອການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ  6/6



ຂ�້ມູນຕິດຕ�່

ທ່ານ	ຄໍາພອນ	ມູນລະໄມ
ຮອງຫົວໜ້າ	ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້
ແລະ	ພັດທະນາຊົນນະບົດ
E-mail: khamphonedcd@gmail.com

ນິໂຄຣ	ຮາຣາຣິ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ,	ກອງເລຂາ CDE/
WOCAT
E-mail: nicole.harari@cde.unibe.ch

ສະເຕຟານີ	ຈາເກັດ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ	ສປປ	ລາວ
ແລະ	ກໍາປູເຈຍ,	ຫ້ອງການ CDE
E-mail: stephanie.jaquet@cde.unibe.ch
ທີ່ຢູ່:	ໜ່ວຍ	11,	#136,	ຖະໜົນ	ສີເມືອງ,	ຮ່ອມ	1
ບ້ານ	ພະໂພ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ:	+856	30	988	1648;	+856	20	5919	4249



https://qcat.wocat.net/Li

ສະຖຳບັນຄົ້ນຄວ້ຳກະສິກ�ຳ,	ປ່ຳໄມ້	ແລະ	ພັດທະນຳຊົນນະບົດ

ບ້ານໜອງວຽງຄໍາ,	ເມືອງໄຊທານີ,	
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ

ໂທ: 021-770094; ແຟ�ກ: 021-770047
ຕູ້	ປ.ນ 7170, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ສປປ	ລາວ


