
+ ຜົນດີຂອງການປກູພືດເປັນແລວຕາ້ນເຈືື່ອນ (ຮບູ 3). 
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງພັງທະລາຍຂອງດິນໄດ້ດີ. 
• ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃຫ້ດີຂ ຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ 
ນໍາໃຊ້ພືຶ້ນທີື່ໄດ້ຢ່າງຖາວອນຕະຫຼອດໄປ. 

• ຊ່ວຍເພີື່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍໄດ້ ໃນໄລຍະສັຶ້ນ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ 

 ເພືື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂ ຶ້ນ. 
• ນໍາໃຊ້ຕົຶ້ນທ ນຕໍື່າ ແລະ ລົດຄວາມສຽງ. 

ຮູບ 3: ການປກູພືດເປັນແລວຕາ້ນເຈືື່ອນ (ຄນັພືດ ແລະ ຄນັດນີ). 
 

ຕາຕະລາງ: ໄລຍະຫາ່ງລະຫວ່າງແນວຄັນພືດ ແລະ ດນິທີື່ເໜາະສມົ 
ແມ່ນ ອງິໃສຄ່ວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພືຶ້ນທີື່  

 
 
 

  ການປະກອບສາ້ງໄມໂ້ຕເອ (A-Flame) 
  ໄມ້ໂຕເອ ສາມາດເຮັດໄດ້  ໂດຍການນໍາເອົາໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ໄມ້ກົມທໍາ
ມະດາ ທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ສອງລໍາທີື່ມີຄວາມຍາວ 2.10 m, 
ມັດປາຍໄມ້ຕິດກັນ ແລະ ໃຊ້ໄມ້ທີື່ມີຄວາມຍາວ 1.10 m, ມັດຕິດ
ຂວາງເຄິື່ງກາງ ປະກອບເປັນຮູບຕົວເອ (A), ຊ ື່ງສູງຈາກໜ້າດິນ 1 m, 
ແລ້ວໃຊ້ ມີດບາກເຄິື່ງກາງ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງໜາຍທີື່ແນ່ນອນ ແລະ ໃຊ້
ເຊືອກຜູກກ້ອນຫີນມັດຕິດຍອດສາມຫຼຽື່ມ ຂອງໄມ້ໂຕເອ ເພືື່ອເປັນລູກ
ດ ງຖ່ວງນໍຶ້າໜັກ. (ຮູບ 4) 
 
 
 
 
 

  
 

ຮູບ 4: ໄມໂ້ຕ A 
 

  ການວດັແທກເສັຶ້ນແລວລະດບັ 
  ການວາງເສັຶ້ນລະດັບໃຫ້ສະໝໍື່າສະເໝີ ເໝາະສົມກັບຄັນປູກພືດ ຫຼື 
ຂຸດຄັນດິນ ຈະວາງເສັຶ້ນລະດັບ ຕາມໜ້າຄ້ອຍ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໄມ້ໂຕເອ 
A ວັດແທກ ວິທີປະຕິບັດເລີຶ້ມວາງຂາທັງສອງຂ້າງ ຂອງໄມ້ໂຕເອ A ໃຫ້
ສະເໝີກັນ ໂດຍສັງເກດລູກລິຶ້ງໃຫ້ຕັຶ້ງສາກ 900 ແລ້ວປັກຫຼັກໄມ້ ໝາຍ
ໄວ້ ທີື່ຂາຂວາຂອງໄມ້ໂຕເອ A ຈາກນັຶ້ນ ຈ ື່ງຍ້າຍຂາຊາຍ ໄປແທນຈຸດ
ບ່ອນວາງຂາຂວາຂອງໄມ້ໂຕເອ A ເຮັດໄປເລືຶ້ອຍໆ ຈະໄດ້ເສັຶ້ນແລວ
ລະດັບຕັດຕາມໜ້າຄ້ອຍ ສໍາເລັດເສັຶ້ນທີນ ື່ງ ແລ້ວເຮັດເສັຶ້ນທີສອງຕໍື່ໆໄປ
ທົື່ວຜືນໄຮ່. ແລ້ວຈ ື່ງຂຸດໄປຕາມແລວທີື່ໝາຍໄວ້ (ຮູບ 5). 

 

ຮູບ 5: ສ້າງແລວກນັເຈືື່ອນຕາມເສັຶ້ນທີື່ວັດດ້ວຍໄມໂ້ຕ A 

ຕດິຕໍື່ພວົພນັໄດທ້ີື່: 
 ສນູພດັທະນາທີື່ດນິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຝຸ້ນ່ (ພດຄຝ) 

Tel/Fax: (856)-21 770027 

https://www.facebook.com/aldfm2020 

 

 
 
 
 

 
ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້

ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີື່ດນິກະສກິາໍ 
ສູນພັດທະນາທີື່ດນິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຝຸ້່ນ 

 

ເຕກັນກິການປກູພດືປອ້ງກນັການເຊາະເຈືື່ອນ  

 

 

 

 

 

 

ສາມາດດາວໂຫຼດຂໍຶ້ມູນໄດຕ້າມບາໂຄດລຸມ່ນີຶ້: 

ລ/ດ %ຄວາມຄອ້ຍຊນັ 
 

ໄລຍະຫາ່ງຂອງ 
ຄນັພດື/ຄນັດນິ

(m) 

ຄວາມເໝາະສມົ 

   ສາໍລບັຄນັພດື ສາໍລບັຄນັດນິ 
1 10-15 16-18 ເໝາະສົມ ບໍື່ເໝາະສົມ 
2 16-20 15 ເໝາະສົມ ບໍື່ເໝາະສົມ 
3 21-25 12 ເໝາະສົມ ບໍື່ເໝາະສົມ 
4 26-30 10 ເໝາະສົມ ບໍື່ເໝາະສົມ 

5 31-35 8 ບໍື່ເໝາະສົມ ເໝາະສົມ 
6 36-40 7 ບໍື່ເໝາະສົມ ເໝາະສົມ 
7 41-45 6 ບໍື່ເໝາະສົມ ເໝາະສົມ 
8 46-50 5 ບໍື່ເໝາະສົມ ເໝາະສົມ 

9 51-55 4 ບໍື່ເໝາະສົມ ເໝາະສົມ 



1. ສະພາບລວມ 

 ພູມສັນຖານຂອງປະເທດເຮົາ , ພືຶ້ນທີື່ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນພູເຂົາສູງ
ຊັນກວມເນືຶ້ອທີື່ ປະມານ 80% ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ, ໃນເຂດ
ພູດອຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄຮ່ ດ້ວຍວິທີ ການຖາງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຈູດ ໃນແຕ່ລະປີ ໄປຕາມຮອບວຽນຂອງປ່າເລົື່າ ແຕ່ 4 ຫາ 8 
ປີ ຈ ື່ງກັບມາເຮັດຢູ່ບ່ອນເກົື່າ, ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບ
ພະ ຍາກອນປ່າໄມ້,  ຕາມວິທີດັື່ງເດີມທີື່ເຄີຍເຮັດກັນມາ. 
 ບາງເຂດການເຮັດສວນປູກພືດຕໍື່ເນືື່ອງໃນແຕ່ລະປີແມ່ນໃຊ້ລົດ
ກຽມດິນໃນເຂດຄ້ອຍຊັນທີື່ບໍື່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກປ້ອງກັນການເຊາະເຈືື່ອນ
ຂອງດິນໄຖດິນແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ. (ຄວາມຄ້ອຍຊັນ ຫຼາຍກວ່າ 25%) 
ເວລາຝົນຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ຊັຶ້ນດິນປູກຝັງທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນໄຫຼ
ເຊາະເຈືື່ອນລົງຫາພືຶ້ນທີື່ຕໍື່າ ສາຍນໍຶ້າມີຄວາມຕືຶ້ນເຂີນຂ ຶ້ນ (ຮູບ 1). 
 
2. ບັນຫາຂອງການນາໍໃຊດ້ິນຄ້ອຍຊນັ. 

• ມີການທໍາລາຍປ່າໄມ້ມາປູກພືດແບບບໍື່ໃຊ້ເຕັກນິກ. 
• ເກີດມີການເຊາະເຈືື່ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼບ່າຂອງນໍຶ້າ. 
• ດິນເຊືື່ອມຄຸນນະພາບໄວ.  
• ດິນຊັຶ້ນໜ້າຖືກເຊາະລ້າງໄປທີື່ຕໍື່າ. 
• ການໄຖດິນໂດຍຄໍານ ງແຕ່ການປູກພືດບໍື່ຄໍານ ງເຖິງການສູນເສຍ
ການເຊືື່ອມຄຸນຂອງດິນ. 

• ບໍື່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ.  
• ບໍື່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການປ້ອງກັນການເຊາະເຈືື່ອນຂອງດິນ 

 
 
 
 
 
 
 

ຮູບພາບ 1: ສະພາບພືຶ້ນທີື່, ການໄຖດນິ ແລະ ການສູນເສຍດນິ  
 

3. ເຕກັນກິສາໍລັບການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງດິນໃນເຂດຄອ້ຍຊນັ. 
3.1. ເຕກັນກິກະສກິໍາ-ປາ່ໄມ ້(Agro forestry). 
 ເປັນເຕັກນິກທີື່ປູກພືດອາຍຸສັຶ້ນ ປະສົມກັບການປູກໄມ້ ໃນປີທໍາອິດ 
ແລະ ປີທີ 2-3 ຍັງສາມາດປູກເຂົຶ້າ-ສາລີ ຫຼື ຖົື່ວໃສ່ຫວ່າງຕົຶ້ນໄມ້ທີື່ປູກ, 
ເປັນການບົວລະບັດຮັກສາທັງ 2 ພືດທີື່ປູກ ໃສ່ພືຶ້ນທີື່ດຽວກັນ, ພາຍຫຼັງ 
3-4 ປີ, ເມືື່ອຕົຶ້ນໄມ້ໃຫຍ່ແລ້ວຈ ື່ງຮັກສາໄມ້ໄວ້. 
 ໃນສະພາບພືຶ້ນທີື່ຖ້າຄ້ອຍຊັນສູງເຖິງ 40% ຂືຶ້ນໄປຊາວກະສີກອນ 
ມີພືຶ້ນດິນພຽງພໍສາມາດປູກພືດໄຮ່ປະສົມກັບໄມ້ຕ່າງໆຄື:ໄມ້ສັກ, ໄມ້ດູ, 
ໄມ້ແດງ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ການປູກຮ່ວມກັນໄດ້ພຽງໄລຍະ 3
-4 ປີ, ດິນທີື່ນໍາໃຊ້ກາຍເປັນປ່າ ການປູກແບບນີຶ້ເປັນການເພີຶ້ມເນືຶ້ອທີື່ປ່າ
ໄມ້, ມີໄມ້ຊົມໃຊ້ໃນອານາຄົດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ, ປັບ 
ປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ທີື່ດິນກະສິກໍາ ທີື່ມີຄວາມເຊືື່ອມໂຊມ ກັບຄືນມາ
ດີຂືຶ້ນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ນອກຈາກສິື່ງທີື່ກ່າວມາ ຊາວກະສິກອນຍັງ
ມີລາຍຮັບຜົນຜະລິດຂອງພືດ ໃນ 2-3 ປີ ທ າອິດ, ເມືື່ອຕົຶ້ນໄມ້ໃຫຍ່
ແລ້ວກໍື່ໄດ້ຂາຍໄມ້ອີກ. 

3.2. ການປກູພືດສະຫຼບັເປັນແຖບ. 
  ການປູກພືດແບບເປັນແຖບມນີ 2-3 ພືດສັບກັນ ຢ່າງເປັນລະບົບ
ຕັດຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນ ປູກພືື່ດຕະກຸນຖົື່ວຄື: ຖົື່ວດິນ, ຖົື່ວເຫຼືອງ, 
ຖົື່ວຂຽວ, ຖົື່ວອືື່ນ. ສະຫຼັບສາລີ, ເຂົຶ້າໄຮ່ຕາມລໍາດັບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ຜົນຜະລິດເພີຶ້ມຂືຶ້ນ ທັງເປັນການປັບປຸງດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ພືດ
ຕະກຸນຖົື່ວເຮັດໃຫ້ການດ ງດູດໄນໂຕເຈນ ຈາກອາກາດ ສ່ວນລໍາຕົນໃບ
ສາມາດເຮັດຝຸ່ນຂຽວ ແລະ ຝຸ່ນບົມໄດ້.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮູບ 2: ປູກພດືປ້ອງກັນເຊາະເຈືື່ອນແບບເປັນແຖບ  
 
 
 

+  ຜົນດີຂອງການປກູພືດສະຫຼບັເປັນແຖບ. 
 - ຊ່ວຍລຸດຄວາມໄວຂອງກະແສນໍຶ້າໄຫຼບ່າໜ້າດິນໃນພືຶ້ນທີື່ປູກ. 
 - ຊ່ວຍເພີື່ມການຊ ມຊັບນໍຶ້າລົງໃນດິນໄດ້ດີຂ ຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ດິນມີ
ຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນທີື່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍື່ພືດປູກ. 
 - ເຮັດໃຫ້ນໍຶ້າໄຫຼບ່າໜ້າດິນ ກະຈາຍຢ່າງສະໝໍື່າສະເໜີໄປທົື່ວພືຶ້ນ
ທີື່, ຊ ື່ງຈະຊ່ວຍລຸດຜ່ອນຄວາມຮງຂອງການກັດເຊາະໜ້າດິນລົງ. 
 - ເປັນຄັນຮອງຮັບຕະກອນດິນ 
 
3.3. ການປູກພດືເປັນແລວຕ້ານເຈືື່ອນ (ຄນັພືດ ແລະ ຄັນດນີ). 

 ວິທີນີຶ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ່ 30% ໂດຍໃຊ້ພືດ
ຕະກຸນຖົື່ວທີື່ມີຮາກແກ້ວເລີກ ແລະ ຮາກຫຼາຍ ເປັນຄັນປອງກັນເຊາະ
ເຈືື່ອນໄດ້ດີ. ການປູກເປັນແລວຄັນພືດປູກ ໃນຕົຶ້ນເດືອນພ ດສະພາ ດິນ
ມີຄວາມຊຸ່ມ ດ້ວຍວິທີຂຸດຮ່ອງຕາມເສັຶ້ນທີື່ໝາຍໄວເປັນແຖວຄູ ໄລຍະ
ຫາງ ລະຫວາງແຖວ 50 ຊມເລີກ 5-8 ຊມ ໂຮຍແກ່ນຄັນພືດ
ຕາມຫ່ອງທີຂຸດໃນປະລິມານ 15-20 ແກ່ນ\10ຊມ.  ເອົາດິນປົກ
ບາງໆ ຕິດຕາມເບິື່ງໃນ 1 ອາທິດ ບ່ອນໃດບໍື່ເກີດດີໃຫ້ສາມຄືນ ໃຫ້ພືດ
ໃຫຍ່ທັນກັນ. 
 


