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ປັບປຸງຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງ ໂດຍການສດີນໍາ້ຕານໄລຍະ
ອອກດອກໝາກແໜ່ງ, ເຂດ ເມອືງໃໝ່ ແລະ ເມອືງ ສໍາພນັ, 

ແຂວງ ຜົງ້ສາລີ

ກອງປະຊມປະຈາໍປີ ໂຄງການ EFICAS,ວນັຈນັ ວນັທ ີ27 ເດອືນ ມນີາ ປີ 2017 , ຫຼວງພະບາງ 

ຫວົຂໍທ້ີ່ ນາໍສະເໜີ

• ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັໝາກແໜ່ງກາໍລງັດົ່ ງດງັເຂດພາກເໜອືຂອງລາວ.

• ການປ່ຽນແປງຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງ: ເປັນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂເຮດັໃຫມ້ລີາຍ
ຮບັປົກກະຕິ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ.

• ການທດົລອງໃນພືນ້ທີ່ ຕວົຈງີເພື່ ອເຮດັໝາກແໜ່ງອອກໝາກຫາຼຍ ປີ 2015–2016

• ມູມມອງໃນປີ 2017



2

ໝາກແໜ່ງ (Amomum spp.)
 ໝາກແໜ່ງບ່ໍແມ່ນຕົນ້ໄມແ້ຕ່ເປັນພດືອາຍຸຍາວໃນ

ຕະກຸນຂງີ Zingiberaceae (ginger)

 ໝາກແໜ່ງປ່າ ທີ່ ເກດີຕາມທໍາມະຊາດພາຍໃຕຕ້ົນ້ໄມ ້
ປົກຫຸມ້ ໃນພືນ້ທີ່ ມຄີວາມສູງຈາກລະດບັນໍາ້ທະເລ
700 ແມດັ ຂຶນ້ໄປຕາມເຈີຍ້ພູໃກແ້ຄມນໍາ້ ທີ່ ມຄີວາມ
ຊູ່ມສູງ

 ໃນປະເທດຈນີ, ນໍາໃຊໝ້າກແໜ່ງເປັນຢາ ມາແຕ່
1300 ປີ. ເຊີ່ ງໃຊເ້ປັນຢາດເີຈບັກະເພາະ ແລະ ບນັຫາ
ລໍາໄສຕ່້າງໆ.

 82% ເປັນໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງ້. ມແີນວພນັອຶ່ ນ ທີ່ ມີ
ລາຄາຖກືກ່ວາທີ່ ໃຊປູ້ກແຕ່ງລດົຊາດອາຫານ

 ຢູ່ແຂວງ ຜົງ້ສາລ,ີ ການປູກໝາກແໜ່ງໄດເ້ລີ່ ມແຕ່ຕົນ້ປີ
1980. ມີ 3 ແນວພນັ: ກວາງຕຸ່ງ, ປາກຊ່ອງ ແລະ ໝ
າກແໜ່ງປ່າ. (Boupha, 2015)

http://db.kib.ac.cn/eflora/Photo/ORGFLORA
/16(2)‐124.jpg

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງ

• ເນືອ້ທກີານຜະລດິໝາກແໜ່ງໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ
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ເນອືທີ່ ຮຕ
ການວວິດັທະນາການຂອງເນອືທີ່ ແລະ ຜນົຜະລດິຢູ່ແຂວງຜງົສາລີ

Area (ha)
Production (T)

ຜລ (ຕ)

ຄດັຈາກ Boupha, 2015

 ປະມານ 18,000 ຄອບຄວົ ແລະ 5,200 ຮຕ ໃນ 2014 ຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ປະມານ 10,000 ຮຕ ໃນປະເທດລາວ ປີ2013
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ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງ

• ສະພາບການປູກໝາກແໜ່ງຢູ່ບາ້ນເປາໝາຍໂຄງການ EFICAS ປີ (2016)

ຊື່ ບາ້ນ ຈນ ຄຄ % ຄຄ ເນືອ້ທີ່ (ຮຕ)
ນາຄໍາ 11 27% 4,9
ຫວ້ຍວາງເກົ່ າ 12 27% 4,4
ເພຍ 35 74% 25,4
ຫຍາ້ຄາ 18 43% 7,0
ໝກົພະ 64 100% 84,5
ອາເຊີ 75 100% 92,7
ເພຍຫຼວງ 35 100% 32,5
ສະນໍາຮະ 36 95% 60,6
ລວມ 286 74% 312,0

ເມື ອງໃໝ່

ເມອືງ ສໍາພນັ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງ

• ຄວາມຕອ້ງການ ກບັການສະໜອງ (Boupha, 2015)

 ຜນົຜະລດິຫຸຼດລງົໃນປະເທດຈນີ 40% ໃນ 10 ປີຜ່ານມາ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ປູກ
ຢາງພາຣາ ແລະ ໝາກກວ້ຍຫຼາຍ.

 ໝາກແໜ່ງບາງບ່ອນບ່ໍສາມາດປູກໄດດ້ນົເນື່ ອງຈາກວ່າເງ ຶ່ອນໄຂສະພາບແວດ
ລອ້ມປ່ຽນແປງໄປ
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ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງ

• ລາຄາ
– ລາຄາໃນບາ້ນປະຊາຊນົ ສໍາລບັໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງ້ແຫງ້ປະມານ 100,000 
ກບີ/ກລ ໃນປີ 2011, ເຖງິປະມານ 450,000 ກບີ/ກລ ໃນປີ 2014 ລງົມາ
ຮອດ 380,000 ກບີ/ກລ ໃນປີ 2016.

• ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການ/ການສະໜອງ (Boupha, 2015)

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງ

• ລາຍຮບັ
– ໃນປີ 2014, ຄາດຄະເນມູນຄ່າຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງປະມານ 40 ລາ້ນ ໂດລາ USD
– ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມຢູ່ີເຂດເມອືງສໍາພນັ
– ລາຍຮບັສະເລ່ຍ 10,1 ລາ້ນ ກບີ/ຄຄ/ປີ

ຊື່ ບາ້ນ ລາຍຮບັ(ລາ້ນກບີ)

ນາຄໍາ 3
ຫວ້ຍວາງເກົ່ າ 5

ເພຍ 32
ຫຍາ້ຄາ 9
ມກົພະ 1 312
ອາເຊີ 470

ເພຍຫຼວງ 425
ສະນາໍຮະ 617
ລວມ 2 874
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 ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໝາກແໜ່ງຢ່າງ
ວ່ອງໄວ (ໂດ່ງດັ່ ງ)
• ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານ 

– ມຂີອບເຂດຈາໍກດັເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັພດືເດມີອື່ ນທົ່ ວໄປ

– ມຂີອບເຂດຈາໍກດັໃນການແຂ່ງຂນັການການຜະລດິກະສກິາໍອື່ ນ
• ກດິຈະກາໍການຖາງໃນເດອືນກຸມພາ, ກ່ອນການຖ່າງ ແລະ ຈດູ ແລະ ການປູກພດືຫຼກັ 

( ເດອືນເມສາ-ພດືສະພາ)
• ເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິໃນເດອືນ ສງິຫາ, ຫຼງັຈາກປູກພດືຫຼກັແລວ້ 

ແຮງງານທີ່ ຕອ້ງການ ຄ່າສະເລ່ຍ ຕ່ໍາສຸດ-ສູງສຸດ
ໝາກເດອືຍ 124 (43 - 246)
ສາລີ 129 (86 - 246)
ເຂົາ້ນາ 151 (58 - 215)
ເຂົາ້ໄຮ່ 207 (89 - 346)
ໝາກແໜ່ງ 57 (32 - 86)

ການປ່ຽນແປງຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງ 

ການຕດິຕາມຂອງໂຄງການ EFICAS  
ໃນປີ 2015 
ແປງທີ່ ມບີນັຫາ ເລອ່ືງຜນົຜະລດິ ທີ່ ມຊີະນດິ
ດຽວກນັ  
ຈາໍນວນ=81 ແປງ
ຂະໜາດແປງແມ່ນ 20 ມ2

71% ຂອງຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍຜນົຜະລດິ
ຜນົຜະລດິ  
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ການປ່ຽນແປງຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງ 

• « ສິ່ ງແວດລອ້ມ » ປັດໄຈມຜີນົຕ່ໍຜນົຜະລດິ 
ປັດໄຈ ສະພາບພືນ້ທີ່ ປູກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງ

ອຸ່ນຫະພູມ ອຸ່ນຫະພູມສະເລ່ຍ ແມ່ນ ລະຫວ່າງ 22-28°C. ໃນຊ່ວງອອກດອກ, ຖາ້ອຸ່ນຫະພູມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ກາງວນັແລະ ການຄນື ສູງເກນີໄປ, ດອກຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ອຸ່ນຫະພູມທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ສຸດແມ່ນ
ປະມານ 24 ອງົສາ . 

ຫົ່ ມ ປີທ ີ2, ໝາກແໜ່ງກວາງຕຸງມຄີວາມການຮົ່ ມປະມານ 60-70%, ຫຼງັຈາກນັນ້ແມ່ນປະມານ 50-60% 
ສໍາລບັໝາກແໜ່ງອອກດອກ ແລະ ຜະລດິໝາກ.

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ ການບນັຈຄຸວາມຊຸມຊື່ ນຂອງດນິ ແລະ ຄວາມຊຸມຊື່ ນຂອງອາກາດແມ່ນຜນົຕ່ໍການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງໝ
າກແໜ່ງ. ສະນັນ້ໃນຊ່ວງກ າລງັອອກດອກ ແລະ ຜະລດິໝາກ ຈິ່ ງຕອ້ງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນຂອງດນິ 
ປະມານ 25 ເປີເຊນັ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນຂອງອາກາດແມ່ນປະມານ 90 ເປີເຊນັ. 

ລະດບັຄວາມສູງ ລະດບັຄວາມສູງທີ່ ເໝາະສມົດທີີ່ ສຸດແມ່ນ 500-1,100 ແມດັ 
ຄວາມຄອ້ຍຊັນ້ ລະດບັຄອ້ຍຊັນ້ແມ່ນປະມານ 15-30 ອງົສາ
ທດິທາງກາງວາງແປງ ທດິທາງການວາງແປງແມ່ນຈາກທດິໄຕ ້ຫາ ທດິຕາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ ້
ຄວາມອຸດມົສມົບູນ
ຂອງດນິ 

 ໝາກແໜ່ງບ່ໍຕອ້ງການດນິອຸດມົສມົບູນເກນີໄປ, ມເີສດພດືຫຼາຍ ແລະ ແຕ່ມກີານຕອ້ງການນ ້າສູງ 

Adapted from Boupha, 2015

ການປ່ຽນແປງຜນົຜະລດິໝາກແໜ່ງ 

• «ເວລາ » ປັດ ໄຈມຜີນົຕ່ໍຜນົຜະລດິ 
– ອາຍຸໝາກແໜ່ງ ( ດທີີ່ ສຸດແມ່ນ 4 ຫາ 6ປີ)
– 1 ຫາ 2 ຂຶນ້ໄປ? (M. Khamsone Sysanhouth)

• ປັດໄຈອື່ ນ
– ຄວາມຖີ່ ຂອງການປູກ (ໄລຍະຫ່າງທີ່ ດທີີ່ ສຸດແມ່ນ 10,000-15,000 ເບຍ້/ຮຕ)

– ສະພາບເງ ື່ອນໄຂສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນມຜີນົກະທບົຕ່ໍການປະສມົເກສອນໂດຍ
ແມງໄມ ້(NUDP, 2015) 
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ການທດົລອງໃນພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິເພື່ ອປັບປຸງການປະສມົເກສອນໃນປີ 
(2015 – 2016) 

•  ປີ 2015
– ການປະເມນີວທິກີານທາງເລອືກທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍການປະສມົເກສອນ

– ໃຊກ້ານທດົລອງ 3 ວທິ ີ:

• ວທິທີີ່ 1: ບ່ໍທໍາຄວາມສະອາດແປງໃນເດອືນເມສາ
• ວທິທີ ີ2: ທໍາຄວາມສະອາດແປງປົກກະຕິ (ໃຊລ້ະບບົແບບເດມີ)T
• ວທິທີີ 3: ທໍາຄວາມສະອາດແປງ + ດງຶຮາກຂຶນ້ຈາກດນິໜອ້ຍໜຶ່ ງ

ວທິກີານທໍາຄວາມສະອາດ Obs ຄ່າສະເລ່ຍຜນົຜະລດິ
(ສດົ ກລ/ຮຕ) ກຸ່ມ

ບ່ໍທໍາຄວາມສະອາດແປງ 27 399 A
ທໍາຄວາມສະອາດແປງປົກກະຕ ິ
(ໃຊລ້ະບບົແບບເດມີ) 27 444 A

ທໍາຄວາມສະອາດແປງ + ດງຶ
ຮາກຂຶນ້ຈາກດນິ 27 413 A ສະຖຕິກິານທດົ

ລອງບ່ໍແຕກຕ່າງ 

ການທດົລອງໃນພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິເພື່ ອປັບປຸງການປະສມົເກສອນໃນປີ 
(2015 – 2016) 

• ປີ 2016
–  ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສດິນ ້າຕານເຫນັວ່າການປະສມົເກສອນດອກແມ່ນໄດດ້ ີ

– ໃຊກ້ານທດົລອງ 3 ວທິ(ີ3 ບາ້ນ, 6 ຊໍາ້ /ບາ້ນ, ຂະໜາດຂອງແປງ 500 ມ2) :

• ວທີທີີ່ 1: ບ່ໍໄດສ້ດີນໍາ້ຕານ (ການຄວບຄຸມ)
• ວທີທີີ່ 2: ສດີນໍາ້ເຜງີປະມານ 25-30 % ເວລາອອກດອກ (1% ຂອງຄວາມເຂັມ້: 150 ມລ
ໃສ່ນໍາ້ເຜງິ 15 ລດິ)

• ວທິທີ3ີ: ສດີນໍາ້ຕາມປະມານ 25-30 % ຕອນອອກດອກ (6,7% ຂອງຄວາມເຂັມ້: ນໍາ້ຕານ 
1 ກລໃສ່ນໍາ້ 15 ລດິ)

ຜນົການທດົລອງ ລາຄາ
(ກບິ/ ກລ)

ປະລມິານ/ 15ລດິ
(ສດີ) ລາຄາສດີ (ກບິ)

ນໍາ້ຕານ 8,000 1 ກລ 8,000
ນໍາ້ເຜງິ 60,000 150 ມລ 9,000
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ຜນົໄດຮ້ບັ ປີ (2016)

 « ບາ້ນ » ຜນົ
ຜນົຜະລດິຢູ່ບາ້ນເພຍ > ສະນະຮ າ >ເພຍຫຼວງ

ການວເິຄາະຄວາມຄາ້ຍຄກີນັຫຼາຍຢ່າງ 
5 ການປ່ຽນແປງ ( ຜນົຜະລດິ, ວທິກີານ, ຄວາມຖີ່ ຂອງການປູກ, 
ລະດບັຄວາມສູງ, ອາຍຸຂອງການປູກ) + ບາ້ນເປັນການປ່ຽນແປງເພີ່ ມ
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ຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ (2016)

 « ອາຍຸໝາກແໜ່ງ » ຜນົຜະລດິ
ຜນົຜະລດິໜາກແໜ່ງໜອ້ຍກວ່າສບິປີ  ແລະ ຫຼາຍກວ່າສບິ ແລະ ປານກາງ

ຕວົພມີຂອງຕວົໜງັສມືຄີວາມສໍາຄນັໃນການຊີບ້ອກຄວາມແຕກຕ່າງອງິຕາມ ການ
ທດົລອງຂອງ Kruskal-Wallis test (P<0.05), Bonferroni correction.

ຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ (2016)

  ຜນົຂອງການໃຊວ້ທິກີານສດີນ ້າຕານ ?

• ແນວໂນມຜນົຜະລດິ:
ນໍາ້ຕານ > ນໍາ້ເຜງິ > ບ່ໍສດີ 
ກ່ຽວຂອ້ງກບັອາຍຸຂອງການປູກ 

• ແຕ່ບ່ໍມຄີວາມແຕກລະຫວ່າງທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ນອກແປງ
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ການຄາດຄະເນໃນປີ 2017

 ຊາວກະສກິອນມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍໃນການໃຊທ້ກີານທດົລອງສດີນໍາ້ຕານ
(ຫຼາຍ 50 ຄຄ ໃນ 3 ບາ້ນ?)

 ການເຮດັການທດົລອງໃນພືນ້ທີ່ ຕວົຈງິທດົລອງສດີນໍາ້ຕານໃນປະລມິານຕ່ໍາ
(1 ກລ ກບັ 0,5 ກລ/ 15 ລ-ສດີ; 6,7 ກບັ 3,2% ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງ
ນໍາ້ຕານ) 

 ວທິກີານສດີແບບໃຊເ້ຄື່ ອງສດີແບບເກົ່ າ (ປໍາ້ສດີ)ບ່ໍສະດວກ: ສະເໜວີທີກີານ
ສດີແບບໃໝ່ ( ປໍາ້ບງັສດີໄຟຟາ້) ເພື່ ອປະເມນີຜນົການສດີ

 ລງົທນືອບົຕາກໃຫແ້ຫງ້ເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ( ຫຼຸດຜ່ອນການເນົ່ າເປ່ືອຍ ແລະ 
ໂໝະ 

ຂອບໃຈ 

Eco‐Friendly Intensification and Climate resilient Agricultural Systems (EFICAS) 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕີ່ ມເບິ່ ງທີ່ :
www.eficas-laos.net 


