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EFICAS workshop, Monday, March 27th 2017, Luang Prabang

ການພດັທະນາກະສກິາໍບາ້ນ 
ປີ 2016 ແລະ ແຜນ 2017 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
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 ຈດຸ ປູກ  ລຽ້ງສດັ, 
ຄອກ
  ຈຸດ ປູກ ເຂົາ້ ໄຮ່  
ແລະ  ພືດ  ປະສົມ 
ປ ະ ສ າ ນ  ໃ ນ  ເ ຂົ ້ າ 
ໄຮ່.,  ເຕົາ້ ໂຮມ ແນວ 
ພນັ ເຂົາ້, 

ການພດັທະນາກະສກິາໍຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງ,ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ ບາ້ນ ພູໂຕງ 2016
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ການພດັທະນາກະສກິາໍຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງ,ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ ບາ້ນ ສາມສຸມ 2016
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 ຈດຸ ປູກ  ລຽ້ງສດັ, ຄອກ
  ຈດຸ ປູກ ເຂົາ້ ໄຮ່  ແລະ ພດື 
ປະສມົ ປະສານ ໃນ ເຂົາ້ ໄຮ່., 
ເຕົາ້ ໂຮມ ແນວ ພນັ ເຂົາ້, 
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ການພດັທະນາກະສກິາໍຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງ,ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ 2016
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 ຈດຸ ປູກ  ລຽ້ງສດັ, ຄອກ
  ຈດຸ ປູກ ເຂົາ້ ໄຮ່  ແລະ ພດື 
ປະສມົ ປະສານ ໃນ ເຂົາ້ ໄຮ່.,  ເຕົາ້ 
ໂຮມ ແນວ ພນັ ເຂົາ້, 

 ຈດຸ ປູກ ໝາກ ແໜງ ກວາງຕຸ ງ

3
3

Managed Use Forest Land Zone

Conservation Forest Land Zone

Protection Forest Land Zone

Livestock raising and grazing land Zone

Upland rotational crop/fallow Zone

Perennial  cropland Zone 

Fruit Tree Orchard

Land Reserved for extending production

S S S

S S S Private building land 

Road and transportation infrastructures



3

ການພດັທະນາກະສກິາໍຕາມແຜນການຄຸມ້ຄອງ,ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິາໍ ບາ້ນ ຫາດຊໍາ 2016
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 ຈດຸ ປູກ  ລຽ້ງສດັ, ຄອກ
  ຈດຸ ປູກ ເຂົາ້ ໄຮ່  ແລະ ພດື 
ປະສມົ ປະສານ ໃນ ເຂົາ້ ໄຮ່. 

 ນາເຂົາ້

 ວງັ ອານຸລກັ ປາ

1. ພດັທະນາລະບບົການລຽ້ງສດັ
 ທົ່ ງຫຍາ້ອາຫານສດັ
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ຂໍມູ້ນການສາ້ງທົ່ ງຫຍາ້ອາຫານສດັ

ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນ ຫວຍ້ວດັ ບາ້ນ ສາມສຸມ ບາ້ນ ພູໂຕ່ງ

 ການ  ແກ ້ ໄຂ  ບັນຫ າຄອບຄົວ ຜູ ້ ທີ່  ເ ຂົ ້ຮ່ ວມ 
ກດິຈະກໍາ ພຽງ ແຕ່ ເປັນ ຂໍ  ້ອາ້ງ ໃນ ການ ຢືມ ເງນິ ຈາກ
ທະນາຄານ ຫຼງັຈາກ ໄດ ້ງບົປະມານ ແລວ້ ບ່ໍ ຊື ້ສດັ ຕາມ 
ແຜນ ຄວນ ໄດ ້ມ ີການ ແລກປ່ຽນ ຂໍ ້ມູນ ຢ່າງ ລະອຽດ 
ໃນ ເວລາ ຂືນ້ ແຜນ  ແລະ ຄອບຄົວ ເປົ້າ ໝາຍການ 
ອະນຸມດັ ງບົປະມານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ນະ ໂຍ
ບາຍ  ແລະ ຫອ້ງການ ກະສກິາໍ  ແລະ ປ່າ ໄມ ້ເມອືງ.
 ຄ່ຽງຄູ່ ກບັ ການ ເພີ່ ມ ຂືນ້ ທາງ ດາ້ນ ປະລິມານ ຈະ
ຕອ້ງ ໄດ ້ເນັນ້ ເລື່ ອງ ຄຸນ ນະພາ ບ ຫຼ ືສາ້ງ ລາຍ ຮບັ ຕ່ໍ ຫວົ
ໜ່ວຍ ການ ຜະລດິ ໃຫ ້ຫຼາຍ ຂືນ້  ເປັນ ຕົນ້ ສົ່ ງ ເສມີ ໃຫ ້
ມ ີຄອບຄວົ ລຽ້ງ ທອມ ຫຼ ື  ໃຊ ້ເວລາ ການ ລຽ້ງ ໃຫສ້ັນ້ 
ລງົ.
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1. ພດັທະນາລະບກົການລຽ້ງສດັ
 ສຸກຂະພາບສດັ

 ບາງຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງແກ ້
ໄຂ

 ການ ສກັ ຢາ ປອ້ງກນັພະຍາດ 
ຊາວບາ້ນສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນສດັ ໃຫຍ່ ທີ່  
ມ ີມູນ ຄ່າ ສູງ  ແລະ ສດັ ນອ້ຍ ສ່ວນ 
ຫຼາຍ ແມ່ນ ບ່ໍ ຍາກ ສກັ 

 ຄວນ ໄດ ້ມ ີລະບຽບ ການ ລະອຽດ ໃນ
ສກັ ຢາ ປອ້ງ ກນັ ພະຍາດ ສດັ ແລວ້ ຕດິ 
ໜີ ້ເປັນ ເວລາ ດນົ ຫຼ ືການ ນໍາ ໃຊ ້
ງບົປະມານ ຂອງ ກອງທນຶ ໄປ ໝນູ ໃຊ ້
ແນວ ອື່ ນ.

 ຈດັສກັຢາໃຫຍ່ 2 ຄັງ້ຕ່ໍປີ

1. ພດັທະນາລະບກົການລຽ້ງສດັ
 ທີ່ ຢູ່ອາໄສສດັ (ຄອກ)

ການ ສາ້ງ ຄອກ ໃນ ແຕ່ ລະ ບາ້ນ
ບາ້ນ ຄອກແບ ້ ຄອກງວົ,ຄວາຍ

ບາ້ນ ຫາດຊໍາ 18(72m*2m) 4
ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ 8 (20m*2m) 2
ບາ້ນ ພູໂຕງ 42(101m*2m) ------
ບາ້ນສາມສຸມ --------- 4 (3*2m)
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1. ພດັທະນາລະບກົການລຽ້ງສດັ
 ທນຶແກໄ້ຂຜູບ່ໍ້ມສີດັ ແລະ ຮົວ້ຖາວອນ(ຮົວ້ຂຽວ).

9 ລາ້ນ ກບີ (8ລາ້ນ ກບີ/8ຄອບຄວົ ບາ້ນ ພູ ໂຕ່ງ ,
ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວດັ 1 ລາ້ນ ກບີ/1ຄອບຄວົ) 

ບາ້ນ ພູໂຕງ ບາ້ນ ສາມສຸມ ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ ບາ້ນ ຫາດຊໍາ

ເບຍ້ໄມ ້ 3000 2000 ແນວພນັຕາມ
ບາ້ນ

3000

ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ ບາ້ນ ພູໂຕງ ບາ້ນ ສາມສຸມ ລວມ

ໜາມໝາກຈບັ 64 48 155 44 311

2. ການ ປັງ ປຸງ  ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົ ການ ປູກ ພດື
ການ ທດົ ສອບ ແນວ ພນັ ເຂົາ້ ໄຮ່ (ນກົ,ໜອນ,ລາ ບູນ,ຫນີ ສູງ)
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ເຂົ ້າລາບູນ

ເຂົ ້າໜອນ

ແນວພັນພື ້ນເມືອງ

ເຂົ ້ານົກ

ເຂົ ້າຫີນສູງ

ເຂົ ້າລາບູນ

ເຂົ ້າໜອນ

ແນວພັນພື ້ນເມືອງ

ເຂົ ້ານົກ

ເຂົ ້າຫີນສູງ

ເຂົ ້າລາບູນ

 ເຂົ ້າ   ໜອນ

ເຂົ ້າ  ພື້ນ  ເມືອງ

 ເຂົ ້າ  ນົກ

 ເຂົ ້າ  ຫີນ  ສຸງ
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ສະມດັຕະພາບ… 

ບາ້ນ ລະ 4 ຄອບຄວົຕ່ໍບາ້ນ ໃນ 3 ບາ້ນ (ບາ້ນ 
ສາມ ສຸມ, ບາ້ນ ພູ ໂຕ່ງ  ແລະ ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ) 
ໃນ ແຕ່ລະ ແປງ  ແມ່ນ 200 ຕາ ເມດັ. 

ເມື່ ອ ທຽບ ກບັ ເຂົາ້ ພນັ ພືນ້ ເມອືງ ແລວ້ ເຫນັ 
ວ່າ ຜນົ ຜະລດິ ດກີ ວ່າ ປະມານ 10-45%  ໃນ 
ພືນ້ ທີ່  ດຽວ ກນັ. 



6

2. ການ ປັງ ປຸງ  ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົ ການ ປູກ ພດື
ຊມີເຂົາ້ ໄຮ່ (ນກົ,ໜອນ,ລາ ບູນ,ຫນີ ສູງ)

    ບາ້ນຫາດຊໍາ ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ ບາ້ນ ພູໂຕ່ງ  ບາ້ນ ສາມສຸມ  

ເຂ
ົ າ້ນ
ກົ

 

ຫອມ 2.95 2.4 2.6 3.00 

ອ່ອນ 2.2 1.65 2.2 2.13 

ໜຽວ 2.1 2 2.55 2.07 

ລກັສະນະເມດັ 2.8 2.1 2.1 2.73 

ເຂ
ົ າ້ຫ
ນີສູ

ງ 

ຫອມ 2.35 2.15 2.45 2.27 

ອ່ອນ 1.9 1.8 2.25 1.87 

ໜຽວ 2.2 1.95 2.4 2.27 

ລກັສະນະເມດັ 2.65 2.6 2.65 2.73 

ເຂ
ົ າ້ພ
ື ນ້ເ
ມ
ອືງ

 ຫອມ 1.6 1.6 1.75 1.93 

ອ່ອນ 2.1 2 2.25 2.33 

ໜຽວ 1.95 2.05 2.4 2.27 

ລກັສະນະເມດັ 2 1.75 2.1 2.07 

ເຂ
ົ າ້ລ
າບູ
ນ 

ຫອມ 1.5 1.65 1.45 1.53 

ອ່ອນ 2.25 2.3 2.9 2.33 

ໜຽວ 2.25 2.3 2.6 2.27 

ລກັສະນະເມດັ 1.8 1.65 2.45 1.93 

ເຂ
ົ າ້ 
ໜ
ອນ

 ຫອມ 1.65 2.85 2 1.53 

ອ່ອນ 1.9 2.9 2.7 1.80 

ໜຽວ 2.2 2.95 2.85 2.33 

ລກັສະນະເມດັ 1.85 2.85 2.4 2.00 

 

 ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວດັ  ແລະ ບາ້ນ ພູ ໂຕ່ງ  ຈະ ມກັ ເຂົາ້ ໜອນຫຼາຍ 
ກວ່າ ເຂົາ້ ຊະນດິ ອື່ ນ. 

 ບາ້ນ ສາມ ສຸມ  ແລະ ຫາດ ຊໍາ ແມ່ນ ມກັ  ເຂົາ້ນກົ ຫຼາຍ ກວ່າ

2. ການ ປັງ ປຸງ  ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົ ການ ປູກ ພດື
ການ ປູກ ພດື ປະສມົ ປະສານ ໃນ ໄຮ່ ເຂົາ້-ສາລ ີ(ຖົ່ ວແຮ່ປະສມົເຂົາ້)

ບາງຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງແກໄ້ຂ:
 ລາຄາ ຜນົ ຜະລດິ ຍງັ ບ່ໍ ແນ່ນອນ ເຊີ່ ງ ຢູ່ ລະຫວ່າງ 8000-
15000  ໃນ ແຕ່ລະ ປີ
 ຍງັຕະຫຼາດ ຈະ ໜ່າຍ ຄັ່ ງ ໃນ ບາງ ບາ້ນ ເຮດັ ໃຫ ້ປະຊາຊນົ 
ຫຼາຍ ຄອບ ຄວົ ບ່ໍ ສນົ ໃຈ ຢາກ ປູກ ຄວນ ມ ີພ່ໍຄາ້ ຄນົ ກາງ ໃນ ທອ້ງ 
ຖີ່  ນມາ ເກບັ ຊື ້

  ແນວ ພນັຖົ່ ວ ເຫຼອືງ  DT12    
 ຖົ່ ວເຫຼອືງອາຍຸ ປະມານ 110 ວນັ, ຜນົ ຜະລດິຖົ່ ວເຫຼອືງສະ ເລ່ຍ  

1,1  ໂຕນ/ຮຕ (ບາ້ນ ພູ  ໂຕ່ງ)
 ຜນົ ຜະລດິຖົ່ ວດນິ ສະ ເລ່ຍປະມານ 10,7 ກລ/1ກລ  ແນວ ພນັ 
ຂໍ ້ສງັ ເກດ  ແລະ  ແນວ ນທາງ ການຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ:
 ການ ສົ່ ງ ເສມີ ຍງັ ບ່ໍ ມ ີການ ປູກ ຫຼາຍ ເປັນ ສນີ ຄາ້ ເນື່ ອງ ຈາກ ມ ີຂໍ ້
ຈາໍກດັ ທາງ ດາ້ນ ຕະຫຼາດ ໃນ ທອ້ງ ຖີ່  ນ.

ບາ້ນ ຄອບຄວົ ເນືອ້ທີ່ (ha)
ຫາດຊໍາ 10 6

ຫວ້ຍວດັ 44 44

ພູໂຕງ 10 3

ສາມສຸມ 3 2

 ລະບບົປູກພດືປະສມົປະສານ (ເຂົາ້ໄຮ່+ຖົ່ ວແຮ່)

ຊະນດິພດື ຫາດຊໍາ ຫວ້ຍວດັ ພູໂຕງ ສາມສຸມ

ຖົ່ ວດນິ 34 38 69 17

ຖົ່ ວເຫຼອືງ 14 34 62 16

 ລະບບົປູກພດືປະສມົປະສານ (ເຂົາ້ໄຮ່+ຖົ່ ວດນິ ຫຼ ືຖົ່ ວເຫຼອືງ)
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3.ກາ ນຈລໍະ ຈອນ ສນີ ຄາ້ ກະສກິາໍຂອງ ຕະຫາຼດ ກະສກິາໍ (ບາ້ນ ສາມ ສຸມ) 

4. ສາ້ງ ເຂດວງັອະນຸລກັປາ (ບາ້ນ ຫາດ ຊໍາ) 

ສະ ເລ່ຍການ ຫາ 
ປາ/ອາທດິ

ຜນົ ຜະ ໂຫຍ ດທີ່  ມ ີຕ່ໍ 
ຊາວບາ້ນ

ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ແຕ່ 
ກ່ອນ  ແລະ ປະຈ ຸບນັ

ການ ຫາ ປາ ໃກ ້ວງັສະ ຫງວນ ໄດ ້
ດກີ ວ່າ ເກົ່ າບໍ

ສໍາ ພາດ ຊາວບາ້ນ ຜູ ້ທີ່  ໄປ ຫາ ປາ ໃນ ເຂດ ໃກ ້ຄ່ຽງຈາໍນວນ 37 ຄຄ  (0=ບ່ໍ ມ,ີ1=ທໍາ ມະ ດາ,2=ມ,ີ3=ມ ີຫຼາຍ)

ໂຄງການ ໄດ ້ຕອບ ສະໜອງ ແນວ ພນັ ປາຈາໍນວນ 6000 ໂຕ ແລະ ປະເມນີພບົວ່າມ ີປາປາກ, ປາ ຂມົ, ປາ ໜາມ,
ປາມາງ,ປາ ສະລຽນ ໄຟ  ແລະ ປາ ອື່ ນ ໆ  
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5. ສູນ ບໍລກິານ ເຕກັ ນກີກຸ່ມ ບາ້ນ ເມອືງ ໝວຍ

  ທດົ ສອບ  ແລະ ຜະລດິ ແນວ ພນັ: 

 ທດົລອງປູກສາລ ີ+ ຖົ່ ວແດງ ປະສດິທພິາບ ສະ ເລ່ຍ 
4,2  ໂຕນ/ຮຕ 

 ໝາກແໜ່ງກວາງຕູງ (ການ ແຜ່ ຂະຫຍາຍ ດ ີຈະ ສະໜອງ 
ໃຫ ້ບາ້ນ ເປົາ້ ໝາຍ ໃນ ປີ 2017)

 ຜະລດິແນວພນັ DT 84 ຜນົ ຜະລດິ ໄດ ້124 ກລ

 ຕອບ ສະໜອງ ໃຫ ້ບາ້ນ ເປົາ້ ໝາຍ

 ສະໜອງແນວພນັຮົວ້ຂຽວ 3000 ເບຍ້
 ສະໜອງແນວພນັຫຍາ້ເນເປຍ 4 ລດົ 
 ແນວພນັຫຍາ້ ມູລາໂຕ 50 ກລ
 ແນວພນັຫຍາ້ ປັດສະປາລອມ 50 ກລ.

6. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

1) ການ ສໍາ ຫຼວດຕດິຕາມ ບນັດາ ກດິຈະກາໍ   ແລະ ການ ນໍາ ໃຊ ້ທີ່  ດນິ ກະສກິາໍ ພາຍ ບາ້ນ ໂດຍ ອງົການ ຄຸມ້ ຄອງ ທີ່  ດນິ ຂັນ້ 
ບາ້ນ 9-12 ຄນົ/ບາ້ນ  ເດອືນ ລະ 1 ຄັງ້.

2) ສາ້ງ ຜູ ້ຮບັ ຜດິຊອບ ແຕ່ ລະ ກດິຈະກາໍ ພາຍ ໃນ ບາ້ນ ເພື່ ອ ການ ຕດິຕາມ ການຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ,ເກບັ ກ າ ຂໍ ້ມູນ,ຜນົ ໄດ ້ຮບັ 
ຂອງ ແຕ່ ລະ ກດິຈະກາໍ ບາ້ນ ລະ 4-8 ຄນົ (ຂືນ້ ກບັ ກດິຈະກາໍ ໃນ ບາ້ນ).

3) ທດັສະນະ ສ ືກສາ ດາ້ນ ລະບບົ ການ ລຽ້ງສດັ  ແລະ ປູກ ພດື ທີ່  ເມອືງ ຄໍາ  ແລະ  ເມອືງ ໜອງ ແຮດ ທງັ ໝດົ 30 ຄນົ, ຍ ີ
ງ 8 ຄນົ (ປະຊາ ຊນົ 24 ຄນົ, ພະນກັງານ 6 ຄນົ).

4) ຝືກອບົຮມົ ໃຫ ້ປະຊາຊນົ ບາ້ນ ເປົາ້ ໝາຍ ໃນ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ຖົ່ ວ ເປັນ ອາຫານ (ເຂົາ້ໜມົ,ເຕົາ້ຮູ່...) ຈາໍນວນ ທງັ ໝດົ 
125 ຄນົ, ຍ ີງ 95 ຄນົ. 

5) ການ ຝຶກ ອບົ ຮົ່ ມ ການ ຮກັສາ ແນວ ພນັ ຖົ່ ວ ເຫຼອືງ  ແລະ ທະນາຄານ ແນວ ພນັ  ໃນ 4 ບາ້ນ. 
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7. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

ການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ  ໄປ ຕາມ ຍຸດ ທະ ສາດ ຂອງ ກມົ ຄຸມ້ ຄອງ   ແລະ ພດັທະນາທີ່  ດນິ ກະສກິາໍ  ແລະ ພດັທະນາ 
ກະສກິາໍ 
 ການຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ ແມ່ນ ຕດິ ພນັ ກບັ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ພດັທະນາ ຂອງ 2  ເມອືງ(ວຽງ ຄໍາ  ແລະ  ເມອືງ 

ປາກ ແຊງ)ເປັນ ຕົນ້ ແມ່ນ ການ ລຽ້ງສດັ ເປັນ ສນີ ຄາ້
 ຊາວບາ້ນສວນຫຼາຍແມ່ນເຂົາ້ໃຈຂະຫຍາຍການປັບປຸງຫຍາ້ເພື່ ອລຽ້ງສດັຫຼາຍຂືນ້
  ເພື່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການປູກພດືເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ (ຕະກຸນຖົ່ ວ....)

 ຂໍສ້ງັເກດ/ສິ່ ງທາ້ທາຍ
 ຄວາມ ເຂົາ້ ໃຈ ຂອງ ຊາວບາ້ນຕ່ໍ ກບັ ແຜນການ ນໍາ ໃຊ ້ທີ່  ດນິ.
 ການ ຈດັຕັງ້ບນັດາ ກດິຈະກາໍ ໃຫ ້ໄປ ຕາມ ແຜນ ນາໍ ໃຊ ້ທີ່  ດນິແມ່ນ ຍງັ ຍາກ ໃນ ບາງ ບາ້ນ  ແລະ ການ ຫນັປ່ຽນ ຈາກ 

ວຖິ ີຂອງ ການ ປູກ ຝັງ ແລະ ການລຽ້ງ ສດັຈາກ ແບບ ເກົ່ າ ທີ່  ເຮດັ ມາ ດນົ ມາ ເປັນ ແບບ ໃໝ່ ຍງັ ຍາກການ ປະສານ-
ຮ່ວມມ ືນໍາ ອງົການ ອື່ ນ ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ໄດ ້ດ ີເນື່ ອງ ຈາກ ເວລາ  ແລະ ແຜນ ວຽກ ບ່ໍ ກງົກນັ

 ການ ສົ່ ງ ເສີ່  ມດາ້ນການ ຜະລດິ  ໃຫ ້ຫຼາຍ ຂືນ້ ແຕ່ຍງັ ມ ີຂໍ ້ຈາໍກດັ ດາ້ນ ຕະຫຼາດ ຈາໍໜ່າຍ.

7. ແຜນພດັທະນາກະສກິາໍ 2017.
ພດັທະນາ ລະບບົ ການ ລຽ້ງສດັ

ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ
ຈາໍນວນຄອບຄວົ 14 21 70 10
ເນືອ້ທີ່  (ເຮກັຕາ) 12 9 38 8

ລວມທງັຂະຫຍາຍຈດຸໃໝ່ ແລະ ຈດຸເກົ່ າ

ການ ປັບປຸງ ທົ່ ງ ຫຍາ້ ອາຫານ ສດັ (ອາ ຫານ)   

ການ ປັບປຸງ ຮົວ້, ຄອກສດັ ແລະ ອ່າງນໍາ້   

ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ
ຮົວ້ (ເຫຼກັໜາມ) 60/12ຮຕ 45/9ຮຕ 190/38ຮຕ 40/8ຮຕ
ຮົວ້ (ໄມຮ້ົວ້ຂຽວ) 3000 3000 3000 3000
ຄອກສດັ 12 9 38 8
ແຫ່ຼງນໍາ້ (ຈດຸ)  1 2  

ສໍາຫຼບັໜາມໝາກຈບັແມ່ນສະໜອງຕາມເນືອ້ທີ່ ຕວົຈີ່ ງຂອງຊາວບາ້ນທີ່ ວດັແທກ 5 ໂຄງ້/1ເຮກັຕາ

ປັບປຸງສຸກຂະພາບສດັ  

 ຈດັສກັຍາໃຫຍ່ 2 ຄັງ້/ປີ
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7. ແຜນພດັທະນາກະສກິາໍ 2017.
ການ ປັງ ປຸງ  ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົການປູກພດື

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພດື ແລະ ປູກພດືເປັນສນີຄາ້ (ຖົ່ ວເຫຼອືງ ແລະ ຖົ່ ວດນິ).
ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ

ຖົ່ ວເຫຼອືງ (ຄຄ) 15 20 27 15
ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານລມົລາຍລະອາຍເລື່ ອງຂອງສນັຍາ ແລະ ຜູຂ້ ົາ້ຮ່ວມຕື່ ມ

ປູກພດືຕ່ໍເນື່ ອງ (ຖົ່ ວດນິຕ່ໍເນື່ ອງຈາກສາລອີາຍຸສັນ້).
ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ

ຖົ່ ວດນິຕ່ໍເນື່ ອງຈາກສາລອີາຍຸສັນ້ (ຄຄ) 4 4 4 4

ການປູກພດືປະສມົປະສານໃນໄຮ່ເຂົາ້ (ຜະລດິຄັ່ ງເປັນສນິຄາ້).
ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ

ຖົ່ ວແຮ່ປ່ອຍຄັ່ ງ (ຄຄ) 8 39 21 6
ຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານລມົລາຍລະອາຍເລື່ ອງຂອງສນັຍາ ແລະ ຜູຂ້ ົາ້ຮ່ວມຕື່ ມ

ການປັບປຸງນາເຂົາ້ (ບາ້ນ ຫາດຊໍາ).
ກດິຈະກາໍ ຈາໍນວນຄອບຄວົ

ເຮດັສໍາມະໂນດນິນາ 11
ທດົລອງປູກເຂົາ້ກາ້ກບີດຽວ 6
ທດົລອງແນວພນັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ 6
ລຽ້ງເປັດໃນນາເຂົາ້ 3
ປູກຖົ່ ວປັບປຸງດນິ(ໂຄຕາລາເລ໋ຍ)ຫຼງັເກບັກ່ຽວເຂົາ້ 6

ປູກພດືປອ້ງການເຂດຫວ້ຍ-ປ່າໄມ ້(ໝາກແໜງກວາງຕຸ່ງ).
ບາ້ນ ຫາດຊໍາ ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ບາ້ນພູໂຕ່ງ ບາ້ນສາມສຸມ

ປູກໝາກແໜງຫວາງຕຸ່ງ (ຄຄ) 6 14 6 --

7. ແຜນພດັທະນາກະສກິາໍ 2017.
ການພດັທະນາຄອບຄວົແບບຢ່າງພື່ ອກາ້ວສູ່ຄອບຄວົຕວົແບບ

 ບາ້ນ ຫາດຊໍາ : 2 ຄອບຄວົ ທ ບຸນ
ເລດີ

ທ ບຸນໄທ

 ບາ້ນ ຫວ້ຍວດັ: 1 ຄອບຄວົ

 ບາ້ນ ພູໂຕ່ງ: 2 ຄອບຄວົ

 ບາ້ນ ສາມສຸມ: 2 ຄອບຄວົ
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7. ແຜນພດັທະນາກະສກິາໍ 2017.

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຊ້າວບາ້ນ

1. ທດັສະນະສກືສາ 1 ຄັງ້/5ຄນົ/ບາ້ນ
2. ຝືກອບົຮົ່ ມການປູກຖົ່ ວເຫຼອືງເປັນສນີຄາ້ 1 ຄັງ້
3. ຝຶກອບົຮົ່ ມວທິີ່ ການຮດັສາແນວພນັດວ້ຍພດຶທອ້ງຖີ່ ນ
4. ຝຶກອບົຮມົຄນືສດັຕະວະແຜດບາ້ນ
5. ຝຶກອບົຮົ່ ມການປູກເຂົາ້ກາ້ກບິດຽວ 1 ຄັງ້
6. ການປະເມນິຕດິຕາມບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຄະນະຄຖມ້ຄອງທີ່ ດນິບາ້ນ 

ເດອືນລະຄັງ້.

ຂອບໃຈ


