
235

11

ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ      237
 ເລື່ອງ: ພະນັກງານເອັນຈີໂອ (NGO)ໄດ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ
ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນຈາກຊາວນາ    238
ການຟື້ນຟູດິນເສື່ອມໂຊມ       239
ດິນຟື້ນຟູເອງຕາມທຳມະຊາດ      240
ການເຮັດກ້ອນແນວຕົ້ນໄມ້       242
 ເລື່ອງ: ການຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນເອງ    243
ການປູກຕົ້ນໄມ້        244
ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນສວນກ້າເບັ້ຍໄມ້      247
ການຟື້ນຟູທາງນ້ຳ ແລະ ພື້ນທີ່ບຶງໜອງຕ່າງໆ    254

ການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ 

ເນື້ອໃນຂອງບົດນີ້ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບ:      ໜ້າ



236

ການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ 

ການທີ່ຊຸມຊົນຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ມັນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການມີນ້ຳສະອາດໃຊ້, ມີດິນປູກຝັງ 
ທີ່ອຸດົມສົມບູນ; ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕົ້ນໄມ້ຈະເປັນບ່ອນສະໜອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ ້
ໄວ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງ 
ສຳຄນັທີຕ້່ອງໄດຮ້ຽນຮູວ້ທິກີານນຳໃຊດ້ນິແບບຍນືຍງົ  ແລະ  ວທິກີານຟ້ືນຟດິູນທ່ີເສ່ືອມໂຊມ. 
ມັນມີຫຼາຍໆວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ເສື່ອມໂຊມ (ດິນທີ່ຖືກທຳລາຍ, ຕົ້ນໄມ້ຖືກຕັດ ແລະ ດິນ 
ຖືກກັດເຊາະໂດຍລົມ ແລະ ນ້ຳຝົນ) ກັບຄືນມາອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໃຊ້ເຮັດການຜະລິດ 
ໄດ້ອີກ.
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ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ
ການປ້ອງກັນດິນຈາກການກັດເຊາະຂອງນ້ຳ ແລະ ລົມ ທີ່ພາໃຫ້ດິນສູນເສຍຄວາມອຸດົມ 
ສົມບູນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕາມເປີ້ນພູທີ່ສູງຊັນນັ້ນ, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ
ໃຫ້ສາມາດປູກພືດພັນທັນຍາອາຫານ; ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນດິນ
ເຈື່ອນໄດ້ນຳອີກ. ເພື່ອປ້ອງກັນດິນຖືກກັດເຊາະ ແລະ ຮັກສານ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາບໍ່ໃຫ້ເສຍ 
ໄປລ້າໆ, ຊາວໄຮ່ນາພາກັນປະຕິບັດຕາມ 3 ຫຼັກການຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 1. ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງນ້ຳຊ້າລົງ ໂດຍການສ້າງແນວກັ້ນນ້ຳທຳມະຊາດຕັ້ງແຕ່ 
ຕົ້ນຂອງແຫຼ່ງນ້ຳລົງມາ.
 2. ກະຈາຍນ້ຳ ໂດຍການຂຸດຮ່ອງເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫຼໄປໄດ້ຫຼາຍໆບ່ອນ.
 3. ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຊຶມລົງພື້ນດິນ ໂດຍການປັບປຸງດິນໃຫ້ນ້ຳສາມາດຊຶມລົງໄປໃນ
ດິນໄດ້.
 ອາການຂອງການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນບາງຄັ້ງກໍ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຍາກ. ອາການ 
ຂອງມັນລວມມີ: ພືດທັນຍາຫານທີ່ປູກໃນດິນນັ້ນໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ຢູ່ຕາມ
ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆແມ່ນມີຕົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາຫຼັງມີພາຍຸຝົນ), 
ແລະ ຊັ້ນໜ້າຂອງດິນບາງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 

ເກີດມີຮ່ອງນ້ອຍເທິງໜ້າດິນເນື່ອງ
ຈາກນ້ຳໄຫຼກັດເຊາະເອົາດິນໄປ...

..ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປບໍ່ດົນປານໃດ
ມັນຈະກາຍເປັນເຊັ່ນນີ້.

 ສຳລັບຢູ່ບ່ອນທີ່ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ, ແມ່ນສາມາດທີ ່
ຈະປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໄດ້ ໂດຍການຮັກສາພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າ 
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳຝົນທີ່ໄຫຼເທິງໜ້າດິນນັ້ນໄຫຼໄປລົງຮ່ອງທີ່ຂຸດໄວ້, ໜອງບຶງ 
ແລະ ທາງນ້ຳທຳມະຊາດຕ່າງໆ. ສຳລັບຢູ່ບ່ອນທີ່ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນຮຸນແຮງຫຼາຍ 
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ແລ້ວ ແມ່ນກໍ່ຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢຸດມັນ ແລະ ຟື້ນຟູດິນໃຫ້ກັບມາສົມບູນໄດ້. ແມ່ນແຕ່ການ 
ເອົາກ້ອນຫີນມາລຽນເປັນແຖວ ຫຼື ສ້າງກຳແພງຫີນຕ່ຳ ຂວາງຕາມເນີນດິນທີ່ມີການເຊາະ
ເຈື່ອນນັ້ນກໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນຖືກໄຫຼເຊາະໄປ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ດິນມີຝຸ່ນໄວ້
ສຳລັບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆນຳອີກ. ວິທີການກະເສດແບບຍືນຍົງແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ການປູກພືດຝຸ່ນຂຽວປົກໜ້າດິນ, ການປູກພືດໝູນວຽນ, ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ການປູກຕົ້ນ 
ໄມ້ຄຽງຄູ່ກັນກັບການປູກພືດທັນຍາຫານຕ່າງໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນວິທີການເພື່ອປ້ອງກັນ 
ດິນບໍ່ໃຫ້ຖືກເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ກ່ໍຍັງເປັນການອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ຳນຳອີກ (ອ່ານເພີ່ມໄດ້ຢູ່ພາກ 
ທີ 15).

ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (ຫຼື ອົງການເອັນຈີໂອ (NGO)  
ໄດ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນຈາກຊາວນາ 

ໃນເມືອງການບາກາ (Gulbarga), 
ແຂວງຄະນາຕະກະ ປະເທດອິນເດຍ, 
ມີພະນັກງານເອັນຈີໂອຜູ້ໜຶ່ງເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຊາວນາ ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງ 
ດິນນາຂອງພວກເຂົາ. ພວກຊາວ 
ນາແມ່ນໃຊ້ວິທີການແບບພື້ນ 
ບ້ານໂດຍການສ້າງຄັນຄູຫີນ 
ສູງ ເພື່ອກັກເກັບເອົາດິນທີ່ໄຫຼ
ມານຳນ້ຳຝົນໄວ້ເກືອບທັງໝົດ 
ແຕ່ວ່າຢູ່ຕີນຂອງຄັນຄູນັ້ນຜັດຈົ່ງຮູໄວ້ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານໄປໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍາມມີລະ
ດູມໍລະສຸມກໍ່ຕາມ ພວກເຂົາກໍ່ເປີດຮູເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານຢູ່.
 ບັນດາພະນັກງານເອັນຈີໂອຕ່າງກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າຄັນຄູຫີນດັ່ງກ່າວນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ດິນບາງ 
ສ່ວນໄຫຼເສຍລົງໄປຫາທົ່ງນາທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມ ແລະ ເມື່ອສ້າງຄູຫີນສູງທາງແດນນາທີ່ມີລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າ, 
ກ້ອນຫີນຕາມຄັນຄູບາງບ່ອນກໍ່ມັກຖືກນ້ຳພັດເພລົງໄປທົ່ງນາທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມ ແລ້ວຊາວນາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ນຳ
ລົງໄປເກັບກ້ອນຫີນທີ່ຕົກອອກໄປນັ້ນມາແປງຄັນຄູນັ້ນຄືນ. ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນພະນັກງານເອັນຈີໂອ 
ຈິ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຄັນຄູຫີນຖາວອນ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍດິນຈາກການພັດຂອງ
ນ້ຳໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມາປົວແປງມັນເລື້ອຍໆ.
 ແຕ່ຊາວນາພາກັນຕອບວ່າ ພວກເຂົາຍິນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກສ້ອມແປງຄັນຄູຂອງພວກເຂົາ 
ເມື່ອມັນເປ່ເພ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຄູແບບໃໝ່. ບັນດາພະນັກງານເອັນຈີໂອຕ່າງກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນ 
ຫຍັງພວກຊາວນາຈິ່ງຢືນຢັນທີ່ຈະໃຊ້ຄັນຄູຂອງພວກເຂົາ ທັງໆທີ່ມັນປ້ອງກັນການສູນເສຍດິນບໍ່ໄດ ້
ຜົນດີປານໃດ ແຖມຍັງເພີ່ມວຽກສ້ອມແປງຄູກັ້ນດັ່ງກ່າວເລື້ອຍໆອີກ. ເມື່ອຊາວນາບໍ່ເຫັນດີນຳຄຳ 
ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ພະນັກງານເອັນຈີໂອ ຈິ່ງສະເໜີໃຫ້ເຮັດການທົດລອງສ້າງຄັນຄູຫີນຕ່ຳຖາວອນຢູ່ນາ
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ທົ່ງໜຶ່ງ ແລະ ສ້າງຄູຫີນຕາມແບບຊາວບ້ານຢູ່ນາອີກທົ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວຈິ່ງມາປຽບທຽບກັນເບິ່ງວ່າແບບໃດ
ໃຫ້ຜົນດີກວ່າ.
 ເມື່ອໝົດລະດູຝົນ, ບັນດາພະນັກງານເອັນຈີໂອ ແລະ ຊາວນາກໍ່ມາພົບກັນເພື່ອປຽບທຽບ 
ຜົນກະທົບຈາກການທົດລອງຂອງພວກເຂົາ. ຊາວນາຫຼາຍຄົນທີ່ມີນາຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງຄັນຄູຫີນໃໝ ່
ຕ່າງກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ເພາະວ່າງົວຄວາຍເລາະຂ້າມຄັນຄູເຂົ້າໄປນາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ 
ຊາວນາເຫຼົ່ານັ້ນເຫັນວ່າຢູ່ໃນນາຂອງພວກເຂົາມີດິນໃໝ່ ແລະ ນ້ຳສຳລັບປູກເຂົ້າໜ້ອຍກວ່າເມື່ອ 
ກ່ອນ. ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ພາໃຫ້ເກີດມີການໂຕ້ຖຽງກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງນາທີ່ຢູ່ທາງເທິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ 
ມີນາຢູ່ທາງລຸ່ມ. ຜົນຂອງການທົດລອງດັ່ງກ່າວນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄັນຄູຫີນແບບດັ່ງເດີມນັ້ນແມ່ນໃຫ້
ຜົນດີຫຼາຍກວ່າຄັນຄູແບບໃໝ່. ຊາວນາບອກກັບບັນດາພະນັກງານເອັນຈີໂອວ່າ ຄັນຄູໃໝ່ນັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງໂພດ. ຈາກການທົດລອງບັນດາພະນັກງານເອັນຈີໂອຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 
ຄັນຄູຕາມແບບເດີມຂອງຊາວບ້ານນັ້ນ ບໍ່ພຽງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນແລ້ວ ມັນຍັງ 
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ງົວຄວາຍຫຼົງໄປລົງນາຂອງຂອງຜູ້ອື່ນອີກ. ນອກນີ້ມັນຍັງປ່ອຍໃຫ້ດິນ ແລະ ນ້ຳບາງສ່ວນ 
ໄຫຼລົງໄປຫານາຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມນຳ ເພື່ອເປັນການຮັກສານ້ຳໃຈ ແລະ ສາຍສຳພັນທີ່ດີໄວ້; ສິ່ງນີ ້
ຊາວນາເຫຼົ່ານັ້ນຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນກວ່າວຽກພິເສດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປົວແປງຄັນຄູເປັນປະຈຳນັ້ນ.

ການຟື້ນຟູດິນເຊື່ອມໂຊມ
ບາງຄັ້ງດິນຖືກທຳລາຍຫຼາຍຈົນເບ່ິງຄືວ່າມັນອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 
ມັນກັບຄືນມາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນໄດ້. ໃນຫຼາຍໆບ່ອນທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນ 
ໄດ້ກາຍມາເປັນພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ທະເລຊາຍ, ຫຼື ບ່ອນທີ່ດິນມີສານພິດ 
ເຄມີຕົກຄ້າງ ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ພືດພັນບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ ແລະ ດິນຕອນນັ້ນ 
ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍປີຈິ່ງສາມາດພື້ນຄືນສະພາບເດີມໄດ້. ແຕ ່
ຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນໂດຍການສຶກສາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີທາງ
ທີ່ໂລກຟື້ນຄືນໂຕຂອງມັນເອງ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູດິນນັ້ນໄດ້.
 ບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຈະມາບີບບັງຄັບໃຫ້ດິນເປັນດິນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້  
ຂະໜາດວ່າໃຊ້ປຸຍເຄມີມັນກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ດິນຜະລິດໄດ້ແຕ່ພຽງເລັກ 
ນ້ອຍ ທັງໆທີ່ວ່າກ່ອນໜ້ານັ້ນດິນຕອນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດປູກຝັງຫຍັງໄດ້ເລີຍ. 
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາໃສ່ໃຈໃນວົງຈອນຟື້ນຟູດິນຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ,  
ພວກເຮົາກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການແກ່ຂະບວນການ
ນັ້ນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ດິນກັບມາອຸດົມສົມບູນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. 
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ດິນຟື້ນຟູເອງຕາມທຳມະຊາດ 

ໃນບາງຄັ້ງວິທີຟື້ນຟູດິນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືການປ່ອຍດິນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມີຫຍັງມາລົບກວນ ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ ້
ມັນຄ່ອຍຟື້ນຟູເອງເທື່ອລະໜ້ອຍ. ການເຮັດຮົ້ວອ້ອມດິນໄວ້ ຫຼື ຂຽນປ້າຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ 
ເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ດິນນັ້ນ, ຫຼື ການລົດຈຳນວນສັດລ້ຽງທີ່ເຂົ້າມາກິນຫຍ້າໃນດິນ ນັ້ນລົງ ກໍ່ລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ເປັນວິທີການທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ດິນຟື້ນຄືນສະພາບໄດ້. ເມື່ອດິນໄດ ້
ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການນຳໃຊ້ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບຄືນມາ,  
ພືດພັນຕ່າງໆກໍ່ເກີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເອງຕາມຂັ້ນຕອນທຳມະຊາດ; ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຂະບວນ 
ການຟື້ນຟູຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດຂອງດິນ. ຂະບວນການຟື້ນຟູນີ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີ, ຫຼື 
ຫຼາຍໆຊົ່ວອາຍຸຄົນ.
 ຂະບວນການຟື້ນຟູຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດຂອງດິນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ:
 • ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂອງແກ່ນ ຫຼື ພືດພັນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຢູ່ໃກ້ໆດິນນັ້ນ.
 • ພືດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປປົກຄຸມ ຫຼື ງວຳ ພືດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການ
ຟື້ນຟູນັ້ນ.
 • ດິນຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ປົນເປື້ອນ ຈົນວ່າບໍ່ມີພືດໃດໆເກີດຂຶ້ນໄດ້. 
(ສຳລັບບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູດິນຫຼັງຈາກຈາກທີ່ມັນປົນເປື້ອນຄາບນ້ຳມັນ, ເບິ່ງໜ້າ 
634).

ພືດໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພືດໄມ້ຕ່າງຖິ່ນ
ພືດໄມ້ທ້ອງຖິ່ນ (ຫຼື ພືດໄມ້ທີ່ເກີດມີໃນທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງສະເພາະ) ເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ໄວພາຍໃຕ ້
ເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ. ພວກມັນຍັງຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ໂດຍການ 
ດຶງດູດເອົາບັນດາແມງໄມ້, ນົກ ແລະ ສັດໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ແລະ ທັງເປັນທີ່ພັກອາໄສແກ່ 
ພວກມັນ.
 ບາງຄັ້ງພືດໄມ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນພືດໄມ້ທ້ອງຖິ່ນກໍ່ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມກັນນຳມາປູກ ເພາະວ່າ 
ພວກມັນໃຫຍ່ໄວ, ໃຫ້ໄມ້ທ່ອນງາມ, ຫຼື ຊ່ວຍຟື້ນຟູດິນ. ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຕົ້ນວິກ (ຫຼື 
ຕົ້ນຢູຄາລິບຕັດ), ຕົ້ນແປກ, ຕົ້ນສັກ, ຕົ້ນກະເດົາ, ແລະ ຕົ້ນກະຖິນ ແມ່ນປູກກັນທົ່ວໂລກ.
 ແຕ່ວ່າການປູກພືດໄມ້ຕ່າງຖິ່ນນັ້ນ ອາດນຳມາເຊິ່ງບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ພວກມັນອາດ 
ນຳໃຊ້ນ້ຳໃນດິນຫຼາຍເກີນໄປ, ມີການຍາດຊິງນ້ຳ ແລະ ທາດບຳລຸງໃນດິນກັບພືດ ແລະ ຕົ້ນ 
ໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເກີດແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຂດທີ່ປູກ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບັນດາສັດ ແລະ  
ແມງໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄປຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ໃໝ່. ເມື່ອພືດໄມ້ຕ່າງຖິ່ນໄດ້ຍຶດຄອງພື້ນທີ ່
ດິນແລ້ວ, ມັນກໍ່ເປັນການຍາກທີ່ຈະສາມາດຟື້ນຟູດິນຕາມຂະບວນການທຳມະຊາດໄດ້.
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1. ດິນທີ່ຖືກທຳລາຍຈົນບໍ່ມີຝຸ່ນຫຼື ທາດບຳ
ລຸງລ້ຽງໃນດິນ ແລະ ບໍ່ມີພືດໃດໆເກີດໄດ້.

2. ພືດບຸກເບີກທີ່ມີລຳຕົ້ນນ້ອຍ ແລະ ແຂງ ຈະເກີດຂຶ້ນມາຢູ່
ຕາມບ່ອນທີ່ດິນຝຸ່ນຕົກຄ້າງຢູ່ . ພືດບຸກເບີກນີ້ຈະເຮັດໜ້າ 
ທີ່ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ ແລະ ດຶງເອົາແມງໄມ້ ແລະ ນົກຕ່າງໆກັບມາ.

3.  ພືດບຸກເບີກໄດ້ເກັບກັກ
ເອົາຝຸ່ນ ແລະ ແກ່ນໄມ້ຕ່າງໆ 
ທີ່ມານຳນ້ຳໄວ້, ບັນດານົກຊະ 
ນິດຕ່າງໆກໍ່ນຳເອົາແກ່ນໄມ້ 
ຕ່າງໆມາເພີ່ມໃສ່.

4.  ໄດ້ມີຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ ແລະ
ພືດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 
ພືດບຸກເບີກເກີດເສີມຂຶ້ນມາ. 
ຮາກຂອງພືດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດ 
ໃຫດ້ນິແກ່ນໃນເມືອ່ກອ່ນ ແຕກ 
ຜຸຜຸ່ຍອອກ. ໄດ້ມີດິນທັບຖົມ 
ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳ 
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. 

5. ຕ້ົນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໄມ້
ພຸ່ມໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ດິນແມ່ນໄດ້ກັບ 
ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ດິນຟື້ນຟູເອງຕາມທຳມະຊາດ
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ການເຮັດກ້ອນແນວຕົ້ນໄມ້ 

 ເອົາແນວໄມ້ປ່າປະສົມກັບຝຸ່ນໝັກ ຫຼື ດິນປູກຝັງ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາດິນໜຽວປະສົມໃສ່ 
ຕື່ມ; ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເອົານ້ຳໃສ່ເທື່ອລະໜ້ອຍ (ຄ່ອຍໆປັບໃຫ້ປະລິມານນ້ຳທີ່ໃສ່ລົງໄປນັ້ນໃຫ້ພໍດີ 
ເຮັດ ໃຫ້ດິນທີ່ປະສົມນັ້ນຊຸ່ມພໍດີ. ບ່ໍໃຫ້ໃສ່ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປໂພດ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ນໄມ້ 
ປ່າໃນສ່ວນປະສົມນັ້ນງອກໄວໂພດ). ຫຼັງຈາກປະສົມດິນກັບແກ່ນໄມ້ ແລະ ນ້ຳ  
ໄດ້ສົມສ່ວນດີແລ້ວ ກໍ່ເອົາສ່ວນປະສົມນັ້ນມາເຮັດເປັນກ້ອນມົນນ້ອຍ ແລະ 
ເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງປະມານ 2-3 ມື້.
 ໃນໄລຍະເວລາກ່ອນ ຫຼື ກາງລະດູຝົນ ໃຫ້ທ່ານເອົາກ້ອນແກ່ນກ້າ 
ທີ່ເຮັດໄວ້ນັ້ນໄປດິນບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຟື້ນຟູໃຫ້ມັນກັບສູ່ສະພາບເດີມ
ນັ້ນ ແລະ ຫວ່ານກ້ອນແກ່ນກ້ານັ້ນລົງໄວ້. ອັນທີ່ຈິງແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະຫວ່ານກ້ອນແກ່ນກ້ານັ້ນ 
ແມ່ນໃຫ້ສ້າງຮ່ອງເວັ້ນ ແລະ ຄັນຄູກັ້ນການສະລ້າງດິນ ຂອງນ້ຳຝົນເສຍກ່ອນ (ເບິ່ງໜ້າ 253) 
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອນແກ່ນກ້ານັ້ນແຕກງອກ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ. 
 ແກ່ນໄມ້ປ່າໃນກ້ອນກ້ານັ້ນຈະແຕກງອກອອກມາເມື່ອຝົນຕົກລົງມາ, ດິນຝຸ່ນປະສົມ 
ໃນກ້ອນກ້ານັ້ນໃຫ້ອາຫານບຳລຸງແກ່ເບັ້ຍໄມ້ທີ່ເກີດອອກມາໃໝ່ນັ້ນ; ສ່ວນດິນໜຽວນັ້ນປ້ອງກັນ 
ບໍ່ໃຫ້ແກ່ນໄມ້ນັ້ນແຫ້ງກະແດ້ງ, ຖືກນົກໜູກິນເປັນອາຫານ, ຫຼື ຖືກລົມພັດພາໄປບ່ອນອື່ນ. ຫຼັງ 
ຈາກນັ້ນ 1 ປີ, ພືດທີ່ທ່ານນຳໄປຫວ່ານໄວ້ນັ້ນກໍ່ຈະສາມາດຜະລິດແກ່ນຂອງພວກມັນເອງໄດ້, 
ແລະ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປອີກບໍ່ດົນພືດໃໝ່ໆກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ດິນກໍ່ຈະທັບຖົມກັນຂຶ້ນອ້ອມຕົ້ນພືດ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນດິນຖືກຊະລ້າງ. ຈາກນັ້ນບໍ່ດົນພືດໄມ້ອື່ນໆກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນມາ. ຖ້າ 
ບໍ່ຖືກລົບກວນພາຍຫຼັງເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ ພື້ນທີ່ທັງໝົດດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຟື້ນຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ການເຮັດກ້ອນແນວຕົ້ນໄມ້ເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍໃນການຟື້ນຟູດິນທີ່ຖືກຊະລ້າງ ຫຼື ຖືກກັກເຊາະ.  
ໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ເກັບສະສົມແນວຕົ້ນໄມ້ປ່າໄວ້ ຊຶ່ງການເກັບແກ່ນຕົ້ນໄມ້ປ່າເປັນໜ້າວຽກທີ່ເດັກ 
ນ້ອຍມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ທັງເປັນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ທີ່ມ່ວນຊື່ນ.
 ໃຫ້ເກັບແນວຕົ້ນໄມ້ປ່າໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆຊະນິດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ເມື່ອ
ໄດ້ແນວມາແລ້ວກໍ່ນຳມາປະສົມກັບດິນເພື່ອເຮັດແກ່ນແນວກ້າ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ແກ່ນໄມ້ປ່າ
ຊະນິດຕ່າງໆ 

(ປົນກັນ) 1 ສ່ວນ

2. ປຸຍໝັກ ຫຼື ດິນປູກ 
ຝັງທີ່ຮ່ອນເອົາແຕ່ຝຸ່ນ 

ທີ່ມຸ່ນ 2 ສ່ວນ

3. ດິນໜຽວທີ່ຮ່ອນ
ເອົາຫີນອອກແລ້ວ 

3 ສ່ວນ

ນ້ຳໜ້ອຍໜຶ່ງ
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ເລື່ອງ: ການຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນເອງ 

ຢູ່ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາ 
ເວັນອອກຂອງທະວີບອາຟິຼກກາ, ມີຕ້ົນໄມ້ໜ້ອຍຫຼາຍ ອັນເນ່ືອງ 
ຈາກອາກາດແຫ້ງແລ້ງຂອງເຂດອາກາດທະເລຊາຍ. ແຕ່ວ່າ 
ຈຳນວນຕ້ົນໄມ້ທີ່ມີນັ້ນກໍ່ນັບມື້ນັບລົດໜ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍໆ  
ເພາະວ່າຖືກຕັດໄປເຮັດຖ່ານ. ຊຶ່ງຖ່ານທີ່ຜະລິດໄດ້ນັ້ນ ປະຊາ 
ຊົນໂຊມາເລຍໄດ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ່ານ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອມີແມ່ຍິງຄົນ 
ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຟາຕີມາ ຈີເບຼນ (Fatima Jibrell) ເຫັນບັນຫາ 
ທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ນາງກໍ່ໄດ້ປຸກລະດົມຜູ້ຄົນຄັດຄ້ານການຂາຍ 
ຖາ່ນອອກໄປຕາ່ງປະເທດ. ນາງໄດກ່້າວວາ່: “ໃນເມືອ່ພວກເຮົາ 

ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ປະເທດອື່ນມາ 
ເອົາຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາໄປໃຊ້.”
 ການປຸກລະດົມຂອງ ຟາຕີມາ ແມ່ນປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ໃນເວລານັ້ນ ກໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ 
ເຫຼືອຢູ່ໜ້ອຍແລ້ວ. ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນ ຟາຕີມາ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມປຸກລະດົມໃຫ້ມີການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຕົ້ນ 
ໄມ້ໃໝ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນໂຊມາເລຍ. ລາວເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກອັນແສນສາຫັດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ກັບຄືນສູ່ໂຊມາເລຍອີກ.
 ດິນດອນຕອນຫຍ້າໃນປະເທດໂຊມາເລຍແມ່ນຮ້ອນ ແລະ 
ແຫ້ງຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປູກຕ້ົນໄມ້ນັ້ນເປັນໄປດ້ວຍຄວາມ 
ຍາກລຳບາກ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກໍ່ມັກຈະຍ້າຍ 
ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສໄປເລື້ອຍໆຕາມລະດູການ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈິ່ງ 
ເປັນການຍາກທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນນັ້ນ ປູກ ແລະ ດູແລ 
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກນັ້ນ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຟາຕີມາ ກໍ່ເລີ່ມ 
ສອນບັນດາປະຊາຊົນໃຫ້ສ້າງຄັນຄູຫີນຕ່ຳ
ໄວ້ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາເດີນທາງໄປແຕ່ 
ລະແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ; ເພາະຟາຕີມາ ເຊື່ອ 
ວ່າເຖິງພື້ນດິນຈະຮາບພຽງຫຼາຍປານ 
ໃດກໍ່ຕາມ ນ້ຳກ່ໍຈະຫາທາງໄຫຼລົງ 
ໄປຫາບັນດາພື້ນທີ່ໆ ຕ່ຳກວ່າ 
ສະເໝີ ແລະ ພ້ອມນັ້ນມັນ 
ກ່ໍນຳຊີວິດໄປສູ່ພ້ືນທ່ີນ້ັນໆ. 
ໃນໄລຍະເວລາລະດູຝົນ 
ທີ່ສັ້ນນັ້ນ ຄັນຄູຫີນຕ່ຳທີ່
ສ້າງໄວ້ນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ກັກເກັບເອົາດິນຝຸ່ນທີ່ໄຫຼມາກັບນ້ຳຝົນໄວ້ ແລະ ພືດ, ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆກໍ່ເລີ່ມ 
ເກີດໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ໃນປະເທດໂຊມາເລຍແມ່ນມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ເປັນຈຳນວນ 
ຫຼາຍກວ່າໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
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ການປູກຕົ້ນໄມ້
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມການປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຊ່ວຍຟື້ນຟູດິນເສື່ອມໂຊມ ແລະ ຍັງເປັນ 
ການຕອບສະໜອງຟືນ, ໄມ້ທ່ອນ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນ ແລະ ສັດ. ການ 
ປູກຕົ້ນໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ເສື່ອມໂຊມນັ້ນກັບມາອຸດົມສົມບູນອີກ. ແຕ່ວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ 
ຢູ່ບ່ອນທີ່ຂາດເງື່ອນໄຂອຳນວຍຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງການບົວລະບັດດູແລ ຈິ່ງຈະ 
ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ດີ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້
ໝາຍວ່າມັນຈະເປັນຈິງໃນທຸກໆແຫ່ງ ຫຼື ສຳລັບທຸກໆຊຸມຊົນ (ເບິ່ງໜ້າ 266, ສຳລັບກິດຈະ
ກຳທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະປູກ ຫຼື ບໍ່). ການປູກຕົ້ນໄມ້ມີຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ:
 • ປູກໂດຍການຝັງແກ່ນ ຫຼື ງ່າໄມ້ລົງໄປໃນດິນໂດຍກົງ (ເບິ່ງໜ້າ 245).
 • ຂຸດເອົາເບັ້ຍໄມ້ປ່າໄປປູກ (ເບິ່ງໜ້າ 247).
 • ກ້າເບັ້ຍໄມ້ຢູ່ໃນສວນກ້າເບັ້ຍ ແລ້ວຈິ່ງນຳໄປ 
ປູກ (ເບິ່ງໜ້າ 248).
 • ການຕໍ່ກິ່ງ ຫຼື ການເອົາກິ່ງທີ່ຕ້ອງການມາຕໍ່ໃສ ່
ກັບລຳຕົ້ນຂອງອີກຕົ້ນໜຶ່ງ. (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການ 
ຕໍ່ກິ່ງແມ່ນໃຊ້ກັບຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ 
ໃນປຶ້ມຫົວນີ້). 
 ວິທີການປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະໃຊ້ນັ້ນມັນກ່ໍຂຶ້ນ 
ກັບຊະນິດຂອງຕ້ົນໄມ້ທ່ີທ່ານຢາກຈະປູກ  ແລະ ການ 
ມີແກ່ນ ຫຼື ກິ່ງຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະປູກ.

ການເລືອກແກ່ນໄມ້ ຫຼື ກິ່ງໄມ້
ທີ່ຈະປູກ.
ມີຄຳຄົມທີ່ຫຼາຍຄົນເຄີຍໄດ້ກ່າວໄວ້ 
ວ່າ: “ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ເບິ່ງຫາງ ເບິ່ງນາງໃຫ ້
ເບິ່ງແມ່.” ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍທີ່ມ ີ
ພໍ່ແມ່ສູງໃຫຍ່ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເຂົາກໍ ່
ຈະສູງໃຫຍ່ຄືພໍ່ແມ່; ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
ຕົ້ນໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໃດທີ່ມີລຳຕົ້ນຊື່ ສູງ  
ໃຫຍ່ ແລະ ເໝາະແກ່ການຜະລິດໄມ້  
ທ່ອນ ຫຼື ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ເມື່ອເບັ້ຍໄມ້ທີ່ເກີດຈາກແກ່ນຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ມັກ 
ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຕົ້ນແມ່ຂອງມັນ. ການເລືອກເອົາແກ່ນ ຫຼື ກິ່ງ ຈາກຕົ້ນແມ່ທີ ່
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ແຂງແຮງດີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການນັ້ນແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຫາ 
ແກ່ນແນວໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໆອາດຫາໄດ້ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍແກ່ນແນວ, ຫຼື  
ຈາກສວນກ້າເບັ້ຍໄມ້ໃນເມືອງທີ່ຢູ່ຖັດໄປ.

ການກຽມແກ່ນແນວກ່ອນປູກ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ແກ່ນໝາກໄມ້ບາງຊະນິດທີ່ມີເປືອກອ່ອນ ແລະ ຂ້າງໃນເປືອກມີເນື້ອ 
ແຫຼວນັ້ນ ຫຼັງຈາກໄປເອົາແນວມາໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໄປປູກໂລດ. ແກ່ນແນວບາງຊະ 
ນິດອາດຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນຈິ່ງຈະນຳເອົາມາປູກໄດ້. (ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບການເກັບຮັກສາແກ່ນແນວ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 368).
 ແກ່ນແນວເກືອບທຸກຊະນິດແມ່ນຕ້ອງການນ້ຳເພື່ອແຕກ
ງອກອອກມາໄດ້. ຖ້າແກ່ນແນວນ້ັນມີເປືອກແຂງ ແລະ ໜາ ແມ່ນ
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປືອກມັນອ່ອນ ຫຼື ຕັດເປືອກແຂງນັ້ນເພື່ອ
ໃຫ້ນ້ຳຊືມເຂົ້າໄດ້. ແກ່ນແນວບາງຊະນິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ກະກຽມຫຼາຍຂັ້ນຕອນກ່ອນຈະນຳໄປປູກໄດ້ ເຊັ່ນ: 
 • ຖ້າເປືອກຂອງແກ່ນແນວບໍ່ແຂງຫຼາຍເກີນໄປ (ຊຶ່ງເຈົ້າ 
ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນແຕກ ຫຼື ແຍກອອກຈາກ ກັນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເລັບ 
ມື) ແລະ ບໍ່ໜາຫຼາຍເກີນໄປ (ບໍ່ໜາກວ່າຫຼັງປົກຂອງປຶ້ມຫົວນີ້), ໃຫ້ນຳ
ແກ່ນແນວນັ້ນໄປປູກລົງດິນຊຸ່ມໂລດ.
 • ຖ້າວ່າເປືອກມັນແຂງ ແຕ່ບາງ, ໃຫ້ເອົາຜ້າແພຫໍ່ແກ່ນແນວ 
ນັ້ນ. ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາລົງຈຸ່ມນ້ຳຮອ້ນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາມືຈຸ່ມໄດ້ ແຕ່ວ່ານ້ຳນັ້ນ 
ຍັງບໍ່ທັນຟົດເທື່ອ (ຫຼື 80 ອົງສາເຊເຊ) ປະໄວ້ 1 ນາທີ ແລ້ວໃຫ້ເອົາຂຶ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາ 
ລົງແຊ່ນ້ຳເຢັນທັນທີ ແລະ ແຊ່ປະໄວ້ 1 ຄືນ. ໃນມື້ຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ນຳໄປປູກ.
 • ມີອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດຈັດການກັບເປືອກແຂງ ແຕ່ບໍ່ໜາ 
ຂອງແກ່ນແນວໄດ້ ນັ້ນກໍ່ຄືການເອົາແກ່ນນັ້ນແຊ່ນ້ຳເຢັນໄວ້ 1 ມື້ເຕັມໆ, 
ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາກະເປົາປຽກປົກແກ່ນນັ້ນປະໄວ້ອີກ 24 ຊົ່ວ 
ໂມງ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ຕໍ່ໄປອີກ 6 ມື້, 
ແລະ ພໍຮອດມື້ທີ 7 ໃຫ້ນຳແກ່ນນັ້ນໄປປູກ.
 • ຖ້າຫາກວ່າເປືອກຂອງແກ່ນແນວນັ້ນແຂງ ແລະ 
ໜາ, ໃຫ້ເອົາແກ່ນນັ້ນຖູກັບຫີນທ່ີຊາ ຫຼື ກະດາດຊາຍຈົນກວ່າຈະສາມາດແນມເຫັນທາງໃນ 
ຂອງແກ່ນນັ້ນ. ຈົ່ງລະວັງຢ່າຖູມັນເລິກຫຼາຍເກີນໄປເພາະມັນອາດເຮັດໃຫ້ແກ່ນແນວເສຍ 
ຫາຍໄດ້.
 •  ຖ້າຫາກວາ່ເປອືກຂອງແກນ່ແນວນັນ້ອ່ອນແຕໜ່າ, ໃຫໃ້ຊມ້ດີປາດເປືອກນັນ້ອອກ 
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ການກະກຽມງ່າປູກ
ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີຫາກປູກໂດຍໃຊ້ງ່າ (ຫຼື  
ກິ່ງ) ຝັງລົງດິນ ແລະ ຫົດນ້ຳມັນຈົນມັນອອກຮາກ ແລະ ໃບ.  
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຕົ້ນ ໄມ້ທີ່ປູກໂດຍໃຊ້ 
ງ່າ (ຫຼື ກິ່ງ) ແມ່ນຈະໃຫ້ໝາກ ແລະ ແນວ 
ພັນໄວກວ່າຕົ້ນໄມ້ທ່ີປູກໂດຍໃຊ້ແກ່ນ.  
ງ່າ (ຫຼື ກິ່ງ) ໄມ້ບາງຊະນິດສາມາດທີ່
ຈະເອົາມາປູກໃສ່ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ 
ເລີຍໂລດ. ສ່ວນກິ່ງງ່າຂອງພືດບາງຊະ 
ນິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປຊຳ ຫຼື ປູກໃນ 
ສວນກ້າຈົນວ່າພວກມັນມີຮາກ ແລະ 
ໃບຫຼາຍພໍທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງນຳໄປປູກໄດ້. 
 ໃຫ້ຕັດຍ່ານກາງຂອງງ່າເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ບໍ່ອອ່ນ ຫຼື ແກ່ເກີນໄປເພື່ອເອົາມາເປັນ 
ກິ່ງຊຳ. ໃຫ້ເລືອກເອົາກິ່ງທີ່ມີ 6 ຫາ 10 ຕາ (ຕາໄມ້ແມ່ນຈຸດໂນນອອກມາຢູ່ຕາມກິ່ງໄມ ້
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີໃບໄມ້ປົງອອກມາ ຫຼື ເຄີຍມີໃບໄມ້ປົງຢູ່ບ່ອນນັ້ນມາກ່ອນ.) ຄ່ອຍເອົາໃບ 
ໄມ້ອອກຈາກກິ່ງ ຈົ່ງລະວັງຢ່າໃຫ້ຕານັ້ນເສຍຫາຍ. ຕັດກິ່ງໄມ້ນັ້ນໃຫ້ອ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ຕັດຊື່ 
ເພື່ອໃຫ້ ຮາກປົງອອກມາໄດ້ດີ. 
 ບໍ່ວ່າກິ່ງໄມ້ນັ້ນຈະຖືກເອົາໄປປູກ (ຫຼືຊຳ) ໄວ້ໃນສວນກ້າກ່ອນ ຫຼື ເອົາມາປູກລົງ 
ດິນເລີຍ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກມັນໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີສັດຕູພືດເຊັ່ນ: 
ແມງໄມ້ຕ່າງໆມາທຳລາຍມັນ ຈົນກວ່າພວກມັນຈະມີຮາກພຽງພໍທີ່ຈະຫານ້ຳໄດ້ເອງ.

ບາງໆ ຈົ່ງລະວັງຢ່າໃຫ້ມີດປາດຖືກແກ່ນແນວຫຼາຍເກີນໄປ.
 • ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກະກຽມແກ່ນແນວເປືອກແຂງບາງຊະນິດ ແມ່ນໃຫ້ເອົາ 
ແກ່ນນັ້ນລົງແຊ່ໃນນ້ຳປົນຂີ້ງົວ ແລະ ໃຫ້ແຊ່ໄວ້ 1 ຄືນ, ແລ້ວຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາມາຕາກແດດອີກ 
1 ມື້. ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ຕໍ່ໄປອີກ 3 ຫາ 4 ມື້ ແກ່ນແນວທີ່ດີກໍ່ຈະອອກໜໍ່ ແລະ 
ພ້ອມທີ່ຈະນຳໄປປູກ; ສ່ວນແກ່ນທີ່ບໍ່ອອກໜໍ່ກໍ່ໃຫ້ຖິ້ມໄດ້.
 ແກ່ນແນວບາງຊະນິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການກະກຽມທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂັ້ນ 
ຕອນ ເຊັ່ນ: ເອົາແກ່ນແນວນັ້ນມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ໄຟອ່ອນໆ ແລ້ວເອົາມາເຮັດ 
ໃຫ້ເຢັນ ຫຼື ໃຫ້ສັດກິນແລ້ວຖ່າຍແກ່ນແນວອອກມາ. ຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງວ່າວິທີໃດໄດ້ຜົນດີທີ ່
ສຸດ, ຫຼັງຈາກເຮັດທົດລອງຫຼາຍໆເທື່ອ ທ່ານກໍ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການກະກຽມແນວ
ປູກຊະນິດຕ່າງໆ.

ຝັງກິ່ງລົງດິນໂດຍ

ໃຫ້ຖົມຕາໄມ້ 

3 ຫາ 4 ຕາ

ຮາກຂອງພືດປົງ

ອອກມາຕາມຕາໄມ້

ທີ່ຖົມຢູ່ພື້ນດິນນັ້ນ

ປູກກິ່ງງ່າໃຫ້ໄດ້ມູມກັບ

ໜ້າດິນຂະໜາດນີ້
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ການຫາເບັ້ຍໄມ້ປ່າໄປປູກ

ການຍ້າຍເບັ້ຍໄມ້ປ່າໄປປູກ
ວິທີການປູກປ່າອີກວິທີໜຶ່ງກ່ໍຄືການຂຸດເອົາເບັ້ຍໄມ້ປ່າໄປປູກໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 
ໃຫ້ເລືອກເອົາເບັ້ຍທີ່ເກີດຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນແມ່ທີ່ສົມບູນດີ.

  ຂຸດເອົາເບັ້ຍນ້ອຍນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ລະ 
ວັງຢ່າເຮັດໃຫ້ຮາກແກ້ວຂອງມັນຂາດ ຫຼື ເສຍ 
ຫາຍ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເບັ້ຍໄມ້ຈະບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ 
ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃຫ້ຂຸດອ້ອມເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນເປັນວົງ 
ມົນ ແລະ ເລິກເທົ່າທີ່ທ່ານຄິດວ່າຮາກແກ້ວຂອງ 
ມັນຈະຢັ່ງລົງໄປຮອດ. ໃຫ້ໃຊ້ມື ຫຼື ອຸປະກອນ 
ເພື່ອນຳເອົາເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນຂຶ້ນຈາກຂຸມໂດຍບໍ່ໃຫ້ 
ສັ່ນດິນທີ່ຕິດມານຳຮາກນັ້ນອອກ.
  ຈົ່ງຮັກສາໃຫ້ດິນທີ່ຢູ່ກັບຮາກຂອງ 
ເບ້ັຍໄມ້ນັ້ນຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີຈົນກວ່າຈະເອົາໄປ 
ປູກລົງດິນ. ຫຼັງປູກແລ້ວໃຫ້ສືບຕໍ່ຫົດນ້ຳເບັ້ຍໄມ ້
ນັນ້ຕໍໄ່ປຈນົກວາ່ຮາກຂອງມນັຈະຕິດດ ີ ແລະ ສາ 
ມາດຫານ້ຳເອງໄດ້.

ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນສວນກ້າເບັ້ຍໄມ້ 
ການກ້າເບັ້ຍໄມ້ໃນສວນກ້າ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເບັ້ຍໄມ້ແຂງແຮງດີກ່ອນທີ່ຈະນຳເອົາອອກໄປ 
ປູກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າການສ້າງ ແລະ ດູແລສວນກ້ານັ້ນ ແມ່ນມີໜ້າວຽກຫຼາຍໆ 
ຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ທ່ານຄວນຈະປູກເບັ້ຍ ຫຼື ຊຳກິ່ງໃນສວນກ້າເມື່ອ:
 • ແກ່ນກ້າ ຫຼື ກິ່ງຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະເອົາມາຊຳນັ້ນມັນຫາຍາກ ຫຼື ຂາດແຄນ.
 • ສັດຕູພືດຕ່າງໆຈະມາທຳລາຍເບັ້ຍອ່ອນ ຖ້າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
 • ຜູ້ຄົນມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະມາດູແລສວນກ້າ.     
 ການປູກຕົ້ນໄມ້ລົງດິນເລີຍນັ້ນແມ່ນງ່າຍກວ່າການເອົາແກ່ນມາກ້າຢູ່ສວນກ້າໃຫ້ 
ມັນໃຫຍ່ແລ້ວຈິ່ງນຳໄປປູກ. ແຕ່ວ່າການປູກລົງດິນໂດຍກົງນັ້ນຜັດມີເບັ້ຍໄມ້ຕາຍເປັນຈຳ 
ນວນຫຼາຍກວ່າ ການນຳແກ່ນມາກ້າຢູ່ສວນກ້າແລ້ວຈິ່ງເອົາໄປປູກ.
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ພື້ນສວນກ້າຕ້ອງປັບໃຫ້ຮາບພຽງດີ 
ຫຼື ຖ້າຢູ່ຕີນພູກໍ່ໃຫ້ປັບໃຫ້ພຽງເປັນ 

ຂັ້ນໃດ

ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນໃນການ 
ເກັບນ້ຳ

ເນື້ອທີ່ວ່າງເພື່ອໄວ້ຖົງກ້າທັງໝົດ

ຮົ້ວທີ່ແໜ້ນໜາເພື່ອປ້ອງກັນຄົນ ຫຼື ສັດ
ໃຫຍ່ທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳລາຍເບັ້ຍໄມ້

ແນວກັ້ນແສງແດດ, ຝົນ ແລະ ລົມ 
ແຮງ

ສະຖານທີ່ສົມດິນ ແລະ ຖົງໃສ່ດິນ 
ເພື່ອກ້າແກ່ນ

ບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະກອນຮັບໃຊ ້
ຕ່າງໆທີ່ປອດໄພ

ໄລຍະເວລາເລີ່ມປູກໄມ້
ໄລຍະເວລາທີ່ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃນປີໜຶ່ງໆນັ້ນ ມັນຂຶ້ນກັບຈຳນວນເວລາທີ່ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນສວນກ້າ 
ນັ້ນວ່າດົນປານໃດ. ຕົ້ນໄມ້ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 3 ຫາ 4 ເດືອນ ໃນສວນກ້າ  
ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະນຳອອກມາປູກຂ້າງນອກໄດ້. ຖ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານມີ 
ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ໃຫ້ເລີ່ມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງລະດູຝົນເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ ້
ຫົດນ້ຳຫຼາຍ.

ສະຖານທີ່ສ້າງສວນກ້າເບັ້ຍໄມ້
ສວນກ້າຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໄປມາສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ຕ້ອງ 
ມາເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ານັ້ນ. ສວນກ້າກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ແຂງແຮງແໜ້ນໜາພໍທີ່ຈະໃຊ້ງານໃນການ 
ເພາະເບັ້ຍໄມ້, ດູແລໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະນຳເບັ້ຍໄມ້ໄປປູກໄດ້. ສວນກ້າຄວນມີສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:



249ການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ 

ການຮ່ອນດິນປູກຝັງ

ດິນຈາກ
ແມ່ນ້ຳ 2 

ສ່ວນ

ດິນດຳທີ່ອຸດົມ
ດ້ວຍທາດບຳ
ລຸງ ຫຼື ປຸຍໝັກ 

1 ສ່ວນ

ດິນທຳມະດາ 
2 ສ່ວນ+ +

ການປູກເບັ້ຍໄມ້ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆ
ການປູກເບັ້ຍໄມ້ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນເປັນການສະດວກໃນການຂົນຍ້າຍໄປ 
ປູກ. ຖົງຢາງ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຈະເອົາມາປູກເບັ້ຍໃສ່ນັ້ນຕ້ອງກວ້າງ ແລະ ເລິກພໍທີ່ຈະໃຫ້ເບັ້ຍໄມ້ໄດ ້
ຂະຫຍາຍຮາກຂອງມັນໃນພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ  
ເພາະມັນຈະມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ແລະ ທັງເກັບນ້ຳໄວ້ຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງເບັ້ຍໄມ້.
 ຍິ່ງເບັ້ຍໄມ້ຕ້ອງຢູ່ໃນສວນກ້າດົນເທົ່າໃດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸທີ່ມີຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຂະໜາດຂອງພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເບັ້ຍໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມີປາກກວ້າງ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເລິກ 22 ຊັງຕີແມັດເຄິ່ງ. ພວກມັນຕ້ອງສາມາດຕັ້ງ 
ໄດ້ເມື່ອເອົາດິນປູກຝັງໃສ່ລົງໄປ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໃຫ້ຈົ່ງຮູໄວ້ອ້ອມໆເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫຼອອກໄດ້. 

ເບັ້ຍໄມ້ທີ່ປູກໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເປື່ອຍໄດ້ (ເຊັ່ນ: ພາຊະນະທີ່ເຮັດຈາກໜັງສືພິມ, ໃບໄມ້, 
ແກັດເຈັ້ຍ) ແມ່ນໃຫ້ປູກລົງດິນເລີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອົາພາຊະນະນັ້ນອອກ. ເບັ້ຍໄມ້ທີ່ປູກໃນພາ
ຊະນະບັນຈຸທີ່ເຮັດຈາກຢາງ, ແກ້ວ ຫຼື ໄມ້ ແມ່ນຕອ້ງໄດ້ເອົາອອກກ່ອນທີ່ຈະປູກ, ແຕ່ວ່າພາ
ຊະນະນັ້ນສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ກ້າເບັ້ຍໄມ້ໄດ້ອີກຫຼາຍໆຄັ້ງ.

ເບັ້ຍໄມ້ທີ່ຍັງອ່ອນແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການແສງແດດຫຼາຍເກີນໄປ. ເບັ້ຍໄມ້ຫຼາຍຊະນິດເຕີບໂຕດ ີ
ໃນຮົ່ມຂອງມື້ທີ່ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າໃນເວລາກາງເວັນ.

ດິນປູກຝັງ
ດິນທີ່ໃຊ້ໃນການປູກເບັ້ຍນັ້ນຄວນເປັນດິນຜຸ 
ຜຸ່ຍ ເພື່ອຮາກຂອງເບັ້ຍໄມ້ອອ່ນຈະບໍ່ເນົ່າ. ດິນ 
ດັ່ງກ່າວກ່ໍຄວນສົມບູນໄປດ້ວຍທາດອາຫານ 
ຕ່າງໆແກ່ພືດ (ເບິ່ງໜ້າ 338) ເພື່ອໃຫ້ມັນ 
ໃຫຍ່ໄວ. ດິນທີ່ເອົາມາຈາກປ່າ ຫຼື ແມ່ນ້ຳ ຫຼື 
ຫ້ວຍຮ່ອງ ລ້ວນແຕ່ເປັນດິນປູກຝັງທີ່ເໝາະສົມ
ແກ່ເບັ້ຍໄມ້ອ່ອນ.



250 ການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ 

ວິທີການກ້າເບັ້ຍ ຫຼື ຊຳກິ່ງໃນພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆ

➊

➋

➌

➍

ຫົດນ້ຳດິນປູກຝັງທີ່ຈະໃຊ້ກ້າແກ່ນນັ້ນໄວ້ກ່ອນກ້າແກ່ນ 1 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ມັນຊຸ່ມ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມັນປຽກ. 
ໃຫ້ກະກຽມແກ່ນກ່ອນນຳມາກ້າ, ແຕ່ຢ່າກະກຽມໄວ້ກ່ອນດົນຫຼາຍເພາະມັນຈະແຕກງອກ 
ກ່ອນ ຫຼື ເນົ່າເສຍໄດ້ (ເບິ່ງໜ້າ 368). ເອົາດິນປູກຝັງໃສ່ຖົງຢາງ ຫຼື ພາຊະນະບັນຈຸອື່ນໆ.

ການກ້າແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ກິ່ງໄມ້ ຫຼື ສ້ອມຂູດໜ້າດິນໃນພາຊະນະບັນ 
ຈຸ ແລ້ວໃຫ້ໂຮຍແກ່ນແນວລົງໄປ 5 ຫຼື 10 ເມັດ. ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເຂັ່ຍດິນປົກແກ່ນກ້າ 
ນັ້ນໄວ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປົກແໜ້ນຫຼາຍ.

 ການກ້າແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແມ່ນໃຫ້ຂຸດຮູຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງດິນປູກ 
ທີ່ຢູ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນ. ຄວາມເລິກຂອງຮູແມ່ນໃຫ້ເລິກ 2 ຫາ 3 ເທື່ອຂອງ 
ລວງກວ້າງຂອງແກ່ນທີ່ຈະກ້ານັ້ນ. ໃນແຕ່ລະຖົງກ້າທ່ານອາດໃສ່ແກ່ນກ້າໄດ ້
ຫຼາຍກວ່າ 1 ເມັດກໍ່ໄດ້. ຫຼັງຈາກເອົາແກ່ນລົງໄປໃນຮູແລ້ວໃຫ້ປິດຮູດ້ວຍດິນທີ ່
ຄວັດຂຶ້ນມານັ້ນ ແລະ ໃຊ້ມືກົດ ຫຼື ເນັ້ນດິນທີ່ຖົມຮູນັ້ນລົງເລັກນ້ອຍ. ການກົດ ຫຼື ເນັ້ນດິນລົງ 
ນັ້ນເປັນການຊ່ວຍອັດໂພງອາກາດ ແລະ ໄລ່ອາກາດອອກມາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນເກີດເຊື້ອລາ

ໃຫ້ເອົານ້ຳມາຫົດພາຊະນະບັນຈຸທີ່ຫາກໍ່ກ້າແກ່ນໃສ່ແລ້ວນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນພາຊະນະທີ ່
ໃຊ້ກ້າແກ່ນນັ້ນມີແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກ້າຢູ່ ການຫົດນ້ຳຫຼັງຈາກກ້າແລ້ວນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເຮັດ
ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼພາເອົາແກ່ນກ້າໄປ.

ເມື່ອແກ່ນອອກງອກ ແລະ ປົ່ງໃບອອກມາ 1 ຫຼື 2 ໃບ, ໃຫ້ເລືອກເອົາເບັ້ຍທີ່ເຫັນວ່າແຂງ
ແຮງສົມບູນດີໄວ້ໜຶ່ງເບັ້ຍໃນແຕ່ລະຖົງ ຫຼື ຖັງກ້າ ແລະ ໃຫ້ຕັດເບັ້ຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການນັ້ນຖິ້ມ. 
ໃຫ້ໃຊ້ການຕັດ ແທນການຫຼົກ ຫຼື ດຶງເບັ້ຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການນັ້ນອອກຖິ້ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄປລົບກວນ ຫຼື 
ທຳລາຍຮາກຂອງຕົ້ນເບັ້ຍທີ່ຈົ່ງໄວ້ນັ້ນ.

ການໃຫ້ (ຫົດ) ນ້ຳເບັ້ຍໄມ້

ການໃຫ້ນ້ຳເບັ້ຍໄມ້ເປັນໜ້າວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການອະນຸບານເບັ້ຍໄມ້. ໃຫ້ຫົດນ້ຳ 
ເບັ້ຍໄມ້ໂດຍການພົ່ນໃຫ້ນ້ຳຕົກລົງມາໃສ່ເບັ້ຍໄມ້ຄ້າຍໆກັບເມັດຝົນ. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຈາກກ໊ອກ 
ນ້ຳສີດໃສ່ເບັ້ຍໄມ້ໂດຍກົງ ເພາະມັນຈະສະລ້າງເອົາດິນອອກໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮາກຂອງ 
ເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນບໍ່ມີແນວປົກ.
 ປະລິມານນ້ຳທີ່ເບັ້ຍໄມ້ຕ້ອງການນັ້ນຂຶ້ນກັບວ່າຮາກຂອງເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນຢັ່ງລົງໄປ 
ເລິກສ່ຳໃດ. ໃຫ້ຫົດນ້ຳເບັ້ຍໄມ້ທັນທີທີ່ໃບຂອງມັນເລີ່ມຫ່ຽວ. ແຕ່ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ 
ຖ້າໃຫ້ນ້ຳເບັ້ຍໄມ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫ່ຽວ ເພາະວ່າຖ້າໃຫ້ຮອດຈຸດນັ້ນມັນອາດຈະເປັນໄລຍະທີ ່
ລຳບາກສົມຄວນສຳລັບເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນ. 
 ເມື່ອເບັ້ຍໄມ້ປົ່ງໃບໄດ້ 2 ຫຼື 3 ໃບ, ໃຫ້ຫົດນ້ຳເມື່ອຜິວໜ້າຂອງດິນນັ້ນແຫ້ງແທ້ໆ. 



251ການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ 

ການເອົາເບັ້ຍໄມ້ໄປປູກ

ເມື່ອຮາກຂອງເບ້ັຍໄມ້ເລີ່ມປົ່ງ 
ອອກນອກກົ້ນຂອງພາຊະນະບັນ 
ຈຸທີ່ໃຊ້ກ້າເບັ້ຍ (ຕາມປົກກະຕ ິ
ແລ້ວຕົ້ນເບັ້ຍຈະມີອາຍຸໄດ້ 3 ຫາ  
4 ເດືອນຫຼັງຈາກກ້າແກ່ນ) ແມ່ນ 
ເປັນເວລາທ່ີສາມາດນຳເອົາພວກ 
ມັນໄປປູກໄດ້ແລ້ວ. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງ 
ບໍ່ສາມາດນຳພວກມັນໄປປູກໄດ້ໃນເວ 
ລານີ້, ໃຫ້ທ່ານຕັດສອຍຮາກທີ່ປົ່ງພົ້ນອອກ 
ມານັ້ນອອກທິດລະເທື່ອ. ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ຮາກເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນປົ່ງອອກເປັນກ້ອນ
ຢູ່ໃນພາຊະນະປູກ, ແລະ ຍັງຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຮາກ 
ຢັ່ງລົງໄປໃນດິນທີ່ຢູ່ນອກພາຊະນະປູກ.
 ໃຫ້ຄ່ອຍເອົາແນວກັ້ນແດດທ່ີໃຊ້ປົກເບັ້ຍໄມ້ອອກເທື່ອລະໜ້ອຍຈົນກວ່າພວກມັນ
ຈະໄດ້ຮັບແສງແດດໃນປະລິມານເທົ່າໆກັບບ່ອນທີ່ຈະເອົາເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນໄປປູກໃສ່. ການເຮັດ

 ຈາກນັ້ນ ເມື່ອເບັ້ຍໄມ້ມີໃບ 5 ຫຼື 6 ໃບ, ໃຫ້ຫົດນ້ຳເມື່ອດິນນັ້ນແຫ້ງເລິກລົງໄປໃນ 
ດິນປະມານເລັບຂອງໂປ້ມືທ່ານ.
 ຈາກນັ້ນ ເມື່ອຮາກຂອງເບັ້ຍໄມ້ຢັ່ງເລິກລົງໄປຈົນຮອດກົ້ນຂອງພາຊະນະກ້າເບັ້ຍ 
ໄມ້ນັ້ນ, ໃຫ້ຫົດນ້ຳເມື່ອດິນນັ້ນແຫ້ງເລິກລົງໄປໃນດິນປະມານໜຶ່ງຂໍ້ໂປ້ມືທ່ານ.

ການຄວບຄຸມຫຍ້າ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນເບັ້ຍໄມ້

ຫຍ້າໃຫຍ່ແຂ່ງກັບເບັ້ຍໄມ້ເພື່ອຍາດແສງແດດ, ນ້ຳ ແລະ ອາຫານ 
ໃນດິນ. ຖ້າມີຫຍ້ານ້ອຍເກີດໃນພາຊະນະກ້າເບັ້ຍໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນ 
ບັນຫາ. ແຕ່ຫາກມັນເກີດມີຫຼາຍໃຫ້ເອົາພວກມັນອອກ ໂດຍຕັດຢູ່ 
ເຫງົ້າຂອງຫຍ້ານັ້ນ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫົຼກ ຫຼື ດຶງຫຍ້າອອກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່
ເຮັດໃຫ້ດິນແຕກຂຶ້ນມາ.
 ຖ້າໃນດິນປູກຫາກມີຝຸ່ນ ເບັ້ຍໄມ້ກໍ່ຈະດູດເອົາສານອາຫານ 
ທີ່ຕ້ອງການຈາກດິນໄດ້. ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ເບັ້ຍໄມ້,  
ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນທຳມະຊາດທີ່ເຮັດມາຈາກຝຸ່ນສັດ, ປຸຍໝັກ, ຫຼື ນ້ຳຍ່ຽວ 
(ເບິ່ງພາກທີ 15).

ການປູກເບັ້ຍໄມ້ໃຫ້ເປັນຮູບສາມແຈຈະຊ່ວຍໃຫ້
ສາມາດປູກໄມ້ໄດ້ຫຼາຍໃນເນື້ອທີ່ດິນໜ້ອຍ.

ໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງຕົ້ນ

ເບັ້ຍໄມ້ຕົ້ນ
ນີ້ຕ້ອງ

ການນ້ຳ.

ເບັ້ຍໄມ້ຕົ້ນ
ນີ້ມີນ້ຳຢ່າງ

ພຽງພໍ.

ໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງຕົ້ນ

ໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງຕົ້ນ
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ເຊັ່ນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເບັ້ຍໄມ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ໆຈະເອົາເບ້ັຍໄປ
ປູກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີແສງແດດກ້າກວ່າ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ແຫ້ງແລ້ງກວ່າໃນສວນກ້າ
ເບັ້ຍ.
 ໜຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ຈະນຳເບັ້ຍໄມ້ໄປປູກ, ໃຫ້ຫົດເບັ້ຍໄມ້ຈົນວ່າດິນໃນພາຊະນະທີ່ກ້າ 
ເບັ້ຍນັ້ນປຽກ. ຂົນຍ້າຍເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ຮາກຂອງເບັ້ຍໄມ້ເສຍ 
ຫາຍ. ໃຫ້ໝາຍບ່ອນທີ່ຈະປູກເບັ້ຍໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນໄວ້. ສຳລັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມຂອງ 
ແຕ່ລະຕົ້ນນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງໄມ້ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປູກ. ຕາມຫຼັກການ 
ທົ່ວໄປແລ້ວ, ໃຫ້ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ກິ່ງໃບຂອງພວກມັນພໍດີຈຸກັນເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມ
ທີ່ແລ້ວ.
 ໃຫ້ຖາງຫຍ້າ ແລະ ພຸ່ມໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນລັດສະໝີ 1 ຕາແມັດຂອງຂຸມປູກອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ ້
ມັນບັງ ຫຼື ມາຍາດແຍ່ງນ້ຳກັບເບັ້ຍໄມ້ ທີ່ຈະປູກ. ໃຫ້ປູກເບັ້ຍໄມ້ແຕ່ເຊົ້າໆ ຫຼື ໃນໄລຍະ 
ຄ້າຍຄ່ຳເພື່ອປ້ອງກັນເບັ້ຍໄມ້ຈາກແສງແດດ. ຈົ່ງຫຼີກເວັ້ນການກະທຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຂອງ 
ເບັ້ຍໄມ້ເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຮາກມັນແຫ້ງຫ່ຽວໃນເວລາປູກ.

ເອົາດິນປູກຝັງລົງໃນຂຸມໃຫ້ສາມາດວາງເບັ້ຍ 
ໂດຍໃຫ້ຖານ ຫຼື ກົກຂອງເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນພໍດີພຽງ 
ກັບລະດັບໜ້າດິນເມື່ອເອົາດິນຖົມຮາກຂອງ 
ເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນ. ທ່ານອາດຈະເອົາຝຸ່ນໝັກ ຫຼື ດິນ 
ຜຸຜຸ່ຍໃສ່ລົງໃນຂຸມກ່ໍໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເບັ້ຍໄມ້ 
ຕິດໄວ. ຫຼັງຈາກປູກເບັ້ຍສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳ
ຫົດດິນໃນຂຸມຈົນມັນປຽກດີ.

ຂຸດຂຸມສ່ີລ່ຽມຈະຕຸລັດທ່ີມີຄວາມເລິກຂອງ 
ຂຸມໜຶ່ງເທົ່າຕົວເຄິ່ງຂອງຄວາມເລິກຂອງຖົງ 
ຫຼື ພາຊະນະທີ່ໃຊ້ກ້າເບັ້ຍໄມ້. ການຂຸດຂຸມທີ່
ມີຮູມົນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຮາກຂອງເບັ້ຍໄມ້ນັ້ນຢັ່ງ 
ເຂົ້າໄປໃນດິນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຍາກ.
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ຢູ່ບ່ອນແຫ້ງແລ້ງໃຫ້ເຮັດຄູຂຶ້ນອ້ອມ 
ຂຸມປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອກັກເກັບນ້ຳ.

ຢູ່ຕາມຄ້ອຍໃຫ້ເຮັດຄູດິນເປັນຮູບ
ໂຕວີ (V) ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງຕົ້ນໄມ ້
ເພື່ອເກັບນ້ຳຝົນ.

ຢູ່ຕາມຄ້ອຍຊັນ, ໃຫ້ເຮັດພື້ນທີ່ຂຸມປູກ
ຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນເປັນລານພຽງຂະ
ໜາດນ້ອຍ.

ຂຸດຂຸມເປັນຮູບວົງມົນກວ້າງ 1 ແມັດ 
ແລະ ປັບດິນໃນຂຸມໃຫ້ຮາບພຽງດີ.

ເຮັດແນວກັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນດິນໃນ
ຂຸມບໍ່ໃຫ້ຖືກສະລ້າງອອກໄປ.

ເຮັດຮົ້ວອ້ອມຕົ້ນໄມ້
ທີ່ປູກໄວ້.

ການປູກໄມ້ໃນພື້ນທີ່ກັນດານ

ການບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ອ່ອນ
ຕົນ້ໄມ້ທ່ີປູກແລວ້ຄວນໄດຮ້ັບການດແູລຮັກສາໃນໄລຍະ 1 ປີທຳອິດ. 
ມີໂຄງການປູກໄມ້ຫຼາຍໆໂຄງການບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ໍຍ້ອນບໍ່ມີ 
ຄົນຮັກສາດູແລຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ.
 ຖ້າຫາກອາກາດຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ, ໃນໄລຍະທຳອິດຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ຫົດຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກມື້ນັ້ນມື້ລະເທື່ອ, ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ຫົດ 
ໃນທຸກໆ 2 ຫຼື 3 ມື້ຕໍ່ເທື່ອ. ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ, ຮາກຂອງ 
ຕົ້ນໄມ້ກໍ່ຈະສາມາດຫານ້ຳເອງໄດ້. ແຕ່ຖ້າອາກາດຍັງຮ້ອນ ແລະ 
ແຫ້ງແລ້ງຢູ່, ໃຫ້ຫົດນ້ຳຕາມທີ່ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການ.
 ໃຫ້ຖາງຫຍ້າອອກຈົນກວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກນັ້ນສູງກາຍຫຍ້າ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຖ້າວ່າສັດ ຫຼື ເດັກນ້ອຍອາດຈະມາທຳລາຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກ 
ນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດຮົ້ວອ້ອມມັນໄວ້.
 ຖາ້ເຫນັວາ່ຕົນ້ໄມນ້ັນ້ບ່ໍເຕບີໃຫຍດ່ ີ ຫຼ ືໃບຂອງມນັລາ່ ເຫຼອືງ,  
ຫຼື ບໍ່ແຂງແຮງ, ໃຫ້ເອົາປຸຍທຳມະຊາດ (ເບິ່ງໜ້າ 345) ໃສ່ອ້ອມ 
ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໃນບໍລິເວນທີ່ກິ່ງງ່າຂອງມັນໄປເຖິງ. ຊຶ່ງວິທີນີ້ມັນອາດຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.
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ການຟື້ນຟູທາງນ້ຳ ແລະ ພື້ນທີ່ບຶງໜອງຕ່າງໆ   

ພືດພັນ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ທີ່ເກີດລຽບຢູ່ຕາມແຄມຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ແລະ ເກີດຕາມບຶງ 
ໜອງຕ່າງໆ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆຢ່າງໃນພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງ. ພວກມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນ 
ການເກີດນ້ຳຖ້ວມ, ເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດ,  
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳທີ່ໄຫຼມາຕາມໜ້າດິນຊຶມລົງ 
ພື້ນດິນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ແກ ່
ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນນາໆຊະນິດ.
 ຫວ້ຍຮອ່ງ ແລະ ແມນ້່ຳຢູຕ່າມຕວົເມອືງ 
ຕ່າງໆແມ່ນມີການແປງແລວນ້ຳໄຫຼໃຫ້ຊື່ ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ເປັນການງ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງ 
ອາຄານບ້ານເຮືອນລຽບຕາມແຄມຂອງພວກມັນ. ແຕ່ວ່າ 
ຍິ່ງຫ້ວຍຮ່ອງ ຫຼື ແມ່ນ້ຳຊື່ຫຼາຍ, ກະແສນ້ຳໄຫຼກໍ່ຍິ່ງໄວຂຶ້ນເທົ່າ 
ນັ້ນ. ເມື່ອຄວາມໄວຂອງກະແສນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ ມັນພາໃຫ້ເກີດ 
ການກັດເຊາະຕາມຕາຝັ່ງ ແລະ ພື້ນຂອງແມ່ນ້ຳ ແລະ ມັກຈະ 
ພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມທາງຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳ. ນ້ຳທີ່ຖ້ວມນັ້ນ 
ໄດ້ພັດພາເອົາກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທ່ອນໄມ້ລົງມາ 
ທາງຕອນລຸມ່ຂອງແມນ່ຳ້,  ສະນ້ັນ ແມນ່ແຕໃ່ນລະດແູລງ້   ທາ່ນ 
ກໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນ້ຳສາຍນັ້ນຈະ 
ຖ້ວມອີກຫຼືບໍ ດ້ວຍການເບິ່ງຈາກ 
ຂະໜາດຂອງກ້ອນຫີນ ແລະ ທ່ອນ 
ໄມທ່ີ້ຄ້າງຢູຕ່າມພືນ້ແມນ່ຳ້ນັນ້.  ຖາ້ 
ແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼຊ້າ ແລະ ຕື້ນ ມີບັນດາ 
ກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ພື້ນຂອງມັນ 
ໃນໄລຍະລະດູແລ້ງ, ນີ້ແມ່ນສັນ 
ຍ າ ນ ເ ຕື ອ ນ ເ ຖິ ງ ອັ ນ ຕ ະ 
ລາຍຂອງນ້ຳຖ້ວມທີ່ພັດພາ
ເອົາກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ລົງມາ 
ທາງຕອນລຸ່ມຂອງແມ່
ນ້ຳໃນຍາມຝົນ.

ແມ່ນ້ຳສາຍນີ້ຈະໄຫຼໄວ ແລະ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ດິນຖືກເຊາະເຈືອນ ແລະ 

ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ທາງຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳ.

ແມ່ນ້ຳນີ້ຈະໄຫຼຊ້າກວ່າ, ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໄດ້ຊຶມລົງດິນ.
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ນ້ຳຝົນໄຫຼຕາມໜ້າດິນ
ນ້ຳຝົນໄຫຼຕາມໜ້າດິນ 
ແມ່ນ້ຳ

ພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລ້ວ: ຕົ້ນໄມ້ ແລະ  
ພືດພັນຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຝົນຊຶມລົງດິນ ສະນັ້ນ
ຈິ່ງມີນ້ຳຝົນໜ້ອຍໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ.

ພື້ນທີ່ໆຖືກສະລ້າງ: ນ້ຳຝົນທີ່ໄຫຼ
ໄປຕາມໜ້າດິນໄດ້ສະລ້າງເອົາ
ດິນລົງໄປໃນແມ່ນ້ຳ.

ການສະຫງວນ ແລະ ຟື້ນຟູບຶງໜອງຕ່າງໆແມ່ນເປັນ
ສ່ວນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການປົກປ້ອງອ່າງໂຕ່ງ.

River

ການຟື້ນຟູຊີວິດພືດພັນຕ່າງໆ
ພືດພັນຕ່າງໆທີ່ເກີດລຽບຕາມແຄມທາງນ້ຳໄຫຼຕ່າງໆຊ່ວຍຊະລໍ, ກະຈາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 
ຝົນຊຶມລົງດິນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນກໍ່ຢຶດເກາະດິນບໍ່ໃຫ້ຖືກສະລ້າງໄປອີກ.

 ວິທີທາງໃນການຢຸດການກັດເຊາະດິນຕາມລຳນ້ຳຕ່າງໆແມ່ນການປູກຕົ້ນໄມ້ລຽບ 
ຕາມແຄມຂອງພວກມັນ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນພື້ນທີ່ໆມີຄວາມກວ້າງ 20 ຫາ 50 ແມັດຢູ ່
ລຽບທັງສອງແຄມຂອງທາງນ້ຳໄຫຼຈະເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະລ້າງດິນ.
 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກເກີດໃນພື້ນທີ່ປຽກຊຸ່ມແມ່ນສາມາດນຳເອົາງ່າຂອງມັນມາປູກກໍ່ 
ໄດ້. ປູກງ່າເປັນແຖວ 2 ຫຼື ຫຼາຍໆແຖວ, ແລະ ຈາກນັ້ນເອົາພຸ່ມໄມ້ ຫຼື ກ່າງໄມ້ມາກອງໃສ່
ຢູ່ລະຫວ່າງແຖວນັ້ນ. ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ ຈະເປັນການຮັກສາດິນບ່ໍໃຫ້ຖືກສະລ້າງໄປ ແລະ 
ຍັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆກັບຄືນມາ.
 ຕົ້ນໄມ້, ພຸ່ມໄມ້ ແລະ ຕົ້ນ  
ຫຍ້າຕ່າງໆອາດຈະເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ 
ເອງເມື່ອແຄມແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຫ້ວຍ 
ຮ່ອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ. ຖ້າ 
ຫາກພວກມັນບໍ່ເກີດຂຶ້ນເອງ, ທ່ານ 
ອາດຈະໄດ້ປູກພວກມັນ. ຖ້າ 
ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເຮັດຮົ້ວອ້ອມ 
ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດ 
ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາຫາຟືນ 
ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈົນກວ່າຕ້ົນໄມ້ທ່ີປູກ
ນັ້ນຈະໃຫຍ່ເຕັມທີ່.


