



4. ວິທີການປ�ບຕ�ວ ທາງດານກະສິກ�ເ�າກ�ບການ
ປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ຂອງໂ�ງການ IRAS

1. ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດແ�ນ��ງ?

5.  ວິທີດຜອນບ�ນຫາການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ື  ພາວະໂ�ກຮອນ


IRAS




 ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດກິດຈະກ�ໂ�ຍ:
ກ�ມຄຸມຄອງໄ�ພິບ�ດ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ, ກຊສ  
ຮວມກ�ບສະຖາບ�ນຄ�ນຄວາກະສິກ� ແ�ະ ປາໄ�ແ�ງຊາດ. 

 ສະໜ�ບສະໜູນໂ�ຍ: 
ໂ�ງການປ�ບຕ�ວດານກະສິກ�ຕກ�ບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ 
“Improving the Resilience of the Agriculture Sector in 
Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS)”  ພາຍໃ� 
ກອງທຶນສງແ�ດລອມໂ�ກ(GEF)ໂ�ຍຜານ ອ�ງການສະຫະປະຊາ 
ຊາດ ເ�ອການພ�ດທະນາ(UNDP)

 ຝຶກອ�ບຮ�ມ ແ�ະ ປູກຈິດສ�ນຶກໃ�ແ�ຊມຊ�ນໃ�ການປ�ບຕ�ວ 
ທາງດານກະສິກ�ຕກ�ບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ;

 ເ�ັບກ�ກນ�ຝ�ນເ�ອສະໜອງນ�ໃ�ຊມຊ�ນ, ໃ�ຄ�ວເ�ືອນໂ�ຍ 
ນ�ໃ�ໄ�ໃ�ຍ, ແ�ງສາງ;

 ນ�ໃ�ນ�ຈາກແ�ງອນທ�ດແ�ນການຂາດແ�ນນ�ເ�ນ: 
ໜອງສະ, ນ�ໃ�ດີນ, ນ�ສາງ, ນ�ບາດານ ແ�ະ ເ�ອໃ�ສ� 
ລ�ບການອຸປະໂ�ກ ແ�ະ ບໍລິໂ�ກ, ການຜະລິດກະສິກ�, ຊ�ນລະ 
ປະທານ;

 ການປ�ບປຸງຊະນິດພ�ນເ�າທສາມາດປ�ບຕ�ວເ�າກ�ບສະພາບ 
ດິນຟາອາກາດທ�ນຕໄ�ແ�ງແ�ງ, ໄ�ນ�ຖວມ, ອຸນຫະພູມຕ�, 
ເ�ດດິນເ�ັມ, ເ�ດທມີທາດເ�ັກາຍ ແ�ະ ດິນທບໄ�ປ�ບປຸງ;

 ປູກພືດອນທ�ດແ�ນພືດທບມີຄວາມທ�ນທານຕກ�ບການປຽນ 
ແ�ງດິນຟາອາກາດເ�ນ: ໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ ໄ�ແ�ງແ�ງ;

 ອະນຸລ�ກດິນທາມ ເ�ອເ�ັບກ�ກນ�ຈາກໄ�ນ�ຖວມ;

 ຟນຟູ ແ�ະ ອະນຸລ�ກໜອງນ� ແ�ະ ແ�ນ�ອນໆ;

 ວາງແ�ນການນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະ ການຄວບຄຸມການຕ�ດໄ�-ທ� 
ລາຍປາໃ�ດີຂນກວາເ�າ;

 ສາງຝາຍດິນ ແ�ະ ໜອງປາເ�ອເ�ັບກ�ກນ�ຮ�ບໃ�ເ�າໃ� 
ການຜະລິດກະສິກ�ເ�ນ: ປູກຝ�ງ ແ�ະ ລຽງສ�ດ;

 ຟນຟູ ແ�ະ ປ�ບປຸງລະບ�ບນິເ�ດເ�ອເ�ມຄວາມສາມາດໃ� 
ທອງຖນໃ�ການຮ�ບມືກ�ບໄ�ທ�ມະຊາດເ�ນ: ການປູກຕ�ນໄ� 
ແ�ະ ປາໃ�ເ�ດທມີຄວາມສຽງຈາກໄ�ທ�ມະຊາດ;

 ວາງແ�ນການນ�ໃ�ທີດິນ ແ�ະ ການຄວບຄຸມການຕ�ດໄ�-ທ� 
ລາຍປາໃ�ດີຂນກວາເ�າ;

 ສາງອາຊີບເ�ີມໃ�ແ�ຊມຊ�ນເ�ນ: ການຕ�ຜາ, ຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານ, ຕ�ດ�ິບ, ລຽງສ�ດ ແ�ະ ລຽງປາແ�ບປະສ�ມປະສານ 
ອນໆ.

 ປິດ ແ�ະ ໃ�ອຸປະກອນໄ�ຟາທບຈ�ເ�ັນ ໃ�ໜອຍລ�ງ;

 ໃ�ລ�ດຖີບ ື ຍາງເ�ົາເ�ອເ�ີນທາງໃ�ໆ;

 ບໍລິໂ�ກສິນຄາທຜະລິດໃ�ຊມຊ�ນ, ໝູບານ ແ�ະ ທອງຖນ;

 ນ�ສງຂອງທໃ�ແ�ວມາໃ�ຄືນໃ� ໃ�ເ�ີດປະໂ�ດ;

 ປູກຕ�ນໄ� ແ�ະ ຮ�ກສາແ�ນ�;

 ໃ�ເ�ລາໄ�ຊເ�ອງຢູຕະາດ ື ຮານຄາຕາງໆ ຄວນນ�ໃ� 
ຖ�ງຜາແ�ນຖ�ງຢາງປຼາສະຕິກ;

 ນ�ໃ�ເ�ຍຢາງປະ��ດ ແ�ະ ໃ�ເ�ຍທ�ງສອງດານໃ�ຄຸມຄາ;

 ນ�ໃ��ອດໄ�ປະຢ�ດພະລ�ງງານ;

 ນ�ໃ�ລ�ດສວນຕ�ວໃ�ໜອຍລ�ງດວຍການຂລ�ດຖີບ, ໃ�ລ�ດໂ�ຍ 
ສານປະຈ�ທາງ;

ການປູກຜ�ກໃ�ຮ�ມການປູກຜ�ກໃ�ຮ�ມ

ຂມູນເ�ມເ�ີມຕິດຕພ�ວພ�ນ: 
ກ�ມຄຸມຄອງໄ�ພິບ�ດ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ (ກພປ), 
ກະຊວງຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສງແ�ດລອມ(ກຊສ).
ໂ�ລະສ�ບ/ແ�ັກ : 856-21 255125
ເ�ບໄ� ຂອງ ກຊສ : www.monre.gov.la 
ເ�ບໄ� ຂອງ ກພປ : www.dndmcc.monre.gov.la

ໄ�ນ�ຖວມ ທແ�ວງ ອ�ດຕະປື 2006 ໄ�ແ�ງແ�ງ  ທີແ�ວງ  ສະຫ�ວນ 
ນະເ�ດ ປີ 1998

ນ�້ກອນເ�ອຍ ນ�້ຖວມສຸ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
 ປີ 2009

ດິນເ�ອນ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ 
ປີ 2009

ພະຍຸ ທ ສ.ສ �ຽດນາມ ປີ 2008 ການປອຍອາຍມີເ�ນຈາກການຖມ
ຂເ�ອ

ການປອຍອາຍກາກບອນໄ�ອອກ 
ໄ� ຈາກການຈູດປາ

ດິນເ�ອນ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
ປີ 2009

ພະຍາດລະບາດ

ຄ�ວນຈາກໂ�ງງານ ຄ�ວນຈາກພາຫະນະ ໄ�ນ�ຖວມ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
ປີ 2009

ໄ�ແ�ງແ�ງ ທ ແ�ວງ ສະຫ�ວນ 
ນະເ�ດ ປີ 2011

 ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ແ�ນຄວາມຜິດປ�ກກະຕິຂອງ 
ດິນຟາອາກາດເ�ນ: ອຸນຫະພູມອາກາດສະເ�ຍຂອງໂ�ກເ�ມ 
ສູງຂນ, ໄ�ພິບ�ດທ�ມະຊາດເ�ີດມີຄວາມຮຸນແ�ງຖຂນ: ໄ�ນ� 
ຖວມ, ໄ�ແ�ງແ�ງ, ພາຍຸ, ດິນເ�ອນ, ຝ�ນບຕ�ກຕາມລະດູ 
ການ, ລະດ�ບນ�ທະເ�ສູງຂນ.

2.  ສາເ�ດທພາໃ�ເ�ີດມີການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ື ພາວະໂ�ກຮອນ

3. ຜ�ນກະທ�ບຈາກການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ຕກ�ບ ສປປ ລາວ.

 ສປປ ລາວ ກເ�ັນປະເ�ດໜງທໄ�ຮ�ບຜ�ນກະທ�ບຈາກການປຽນ 
ແ�ງສະພາບດິນຟາອາກາດໂ�ກເ�ັນຕ�ນ: ໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ 
ໄ�ແ�ງແ�ງ, ການເ�າະເ�ອນຂອງດິນ, ພະຍາດລະບາດ 
ແ�ະ ລ�ມພະຍຸຕາງໆ, ຊງໃ�ນໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ ໄ�ແ�ງແ�ງ 
ແ�ນຖືວາເ�ັນຜ�ນກະທ�ບອ�ນຕ�ນຕໍໜ�ກໜວງກວາໝູຕສງທມີຊີ 
ວິດ ແ�ະ ຊ�ບສິນຂອງປະຊາຊ�ນ;

 ບ�ນດາຜ�ນກະທ�ບເ�ານກຍ�ງຄາດວາຈະມີທາອຽງໜ�ກໜວງ 
ໃ�ອະນາຄ�ດ ແ�ະ ຮາຍແ�ງາຍກວາເ�າ, ຍອນ ສປປ ລາວ 
ເ�ັນປະເ�ດທມີຂີດຈ�ກ�ດາຍທາງດານຄວາມສາມາດໃ� 
ການຮ�ບມືຕກ�ບສະພາບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ.

 ນ�ກວິທະຍາສາດໂ�ກໄ�ຢ�ງຢືນວາອຸນຫະພູມສະເ�ຍຂອງ 
ໂ�ກໄ�ມີການປຽນແ�ງເ�ມສູງຂນອ�ນໄ�ເ�ັດໃ�ໂ�ກມີ 
ຄວາມອຸນເ�ມຂນ, ຊງສາເ�ດຕ�ນຕໍແ�ນມາຈາກ:

 ກິດຈະກ�ຂອງມະນຸດທກ ຽວຂອງກ�ບການປອຍອາຍພິດ 
ເ�ືອນແ�ວຂນສູຊ�ນບ�ນຍາກາດໂ�ກຢາງວງາຍ: ການນ� 
ໃ�ນ�ມ�ນເ�ອໄ�ຟອດຊິນເ�ັນພະລ�ງງານ(ອຸດສາຫະກ�, ການ 
ຂ�ນສ�ງ, ອນໆ), ການກະສິກ� (ການປູກເ�າ, ການປູກຝ�ງ- 
ລຽງສ�ດ, ການຈູດສງເ�ດເ�ືອກະສິກ�, ອນໆ), ການປຽນ 
ແ�ງການນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະ ປາໄ� (ການປຽນແ�ງຂອງປາ 
ໄ�, ການຫ�ນປຽນທດິນປາໄ�, ອນໆ), ສງເ�ດເ�ືອ (ຂເ�ອ, 
ນ�ເ�ອນ) ແ�ະ ອນໆ.

ກ�ນຍາ 2013






4. ວິທີການປ�ບຕ�ວ ທາງດານກະສິກ�ເ�າກ�ບການ
ປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ຂອງໂ�ງການ IRAS

1. ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດແ�ນ��ງ?

5.  ວິທີດຜອນບ�ນຫາການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ື  ພາວະໂ�ກຮອນ


IRAS




 ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດກິດຈະກ�ໂ�ຍ:
ກ�ມຄຸມຄອງໄ�ພິບ�ດ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ, ກຊສ  
ຮວມກ�ບສະຖາບ�ນຄ�ນຄວາກະສິກ� ແ�ະ ປາໄ�ແ�ງຊາດ. 

 ສະໜ�ບສະໜູນໂ�ຍ: 
ໂ�ງການປ�ບຕ�ວດານກະສິກ�ຕກ�ບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ 
“Improving the Resilience of the Agriculture Sector in 
Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS)”  ພາຍໃ� 
ກອງທຶນສງແ�ດລອມໂ�ກ(GEF)ໂ�ຍຜານ ອ�ງການສະຫະປະຊາ 
ຊາດ ເ�ອການພ�ດທະນາ(UNDP)

 ຝຶກອ�ບຮ�ມ ແ�ະ ປູກຈິດສ�ນຶກໃ�ແ�ຊມຊ�ນໃ�ການປ�ບຕ�ວ 
ທາງດານກະສິກ�ຕກ�ບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ;

 ເ�ັບກ�ກນ�ຝ�ນເ�ອສະໜອງນ�ໃ�ຊມຊ�ນ, ໃ�ຄ�ວເ�ືອນໂ�ຍ 
ນ�ໃ�ໄ�ໃ�ຍ, ແ�ງສາງ;

 ນ�ໃ�ນ�ຈາກແ�ງອນທ�ດແ�ນການຂາດແ�ນນ�ເ�ນ: 
ໜອງສະ, ນ�ໃ�ດີນ, ນ�ສາງ, ນ�ບາດານ ແ�ະ ເ�ອໃ�ສ� 
ລ�ບການອຸປະໂ�ກ ແ�ະ ບໍລິໂ�ກ, ການຜະລິດກະສິກ�, ຊ�ນລະ 
ປະທານ;

 ການປ�ບປຸງຊະນິດພ�ນເ�າທສາມາດປ�ບຕ�ວເ�າກ�ບສະພາບ 
ດິນຟາອາກາດທ�ນຕໄ�ແ�ງແ�ງ, ໄ�ນ�ຖວມ, ອຸນຫະພູມຕ�, 
ເ�ດດິນເ�ັມ, ເ�ດທມີທາດເ�ັກາຍ ແ�ະ ດິນທບໄ�ປ�ບປຸງ;

 ປູກພືດອນທ�ດແ�ນພືດທບມີຄວາມທ�ນທານຕກ�ບການປຽນ 
ແ�ງດິນຟາອາກາດເ�ນ: ໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ ໄ�ແ�ງແ�ງ;

 ອະນຸລ�ກດິນທາມ ເ�ອເ�ັບກ�ກນ�ຈາກໄ�ນ�ຖວມ;

 ຟນຟູ ແ�ະ ອະນຸລ�ກໜອງນ� ແ�ະ ແ�ນ�ອນໆ;

 ວາງແ�ນການນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະ ການຄວບຄຸມການຕ�ດໄ�-ທ� 
ລາຍປາໃ�ດີຂນກວາເ�າ;

 ສາງຝາຍດິນ ແ�ະ ໜອງປາເ�ອເ�ັບກ�ກນ�ຮ�ບໃ�ເ�າໃ� 
ການຜະລິດກະສິກ�ເ�ນ: ປູກຝ�ງ ແ�ະ ລຽງສ�ດ;

 ຟນຟູ ແ�ະ ປ�ບປຸງລະບ�ບນິເ�ດເ�ອເ�ມຄວາມສາມາດໃ� 
ທອງຖນໃ�ການຮ�ບມືກ�ບໄ�ທ�ມະຊາດເ�ນ: ການປູກຕ�ນໄ� 
ແ�ະ ປາໃ�ເ�ດທມີຄວາມສຽງຈາກໄ�ທ�ມະຊາດ;

 ວາງແ�ນການນ�ໃ�ທີດິນ ແ�ະ ການຄວບຄຸມການຕ�ດໄ�-ທ� 
ລາຍປາໃ�ດີຂນກວາເ�າ;

 ສາງອາຊີບເ�ີມໃ�ແ�ຊມຊ�ນເ�ນ: ການຕ�ຜາ, ຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານ, ຕ�ດ�ິບ, ລຽງສ�ດ ແ�ະ ລຽງປາແ�ບປະສ�ມປະສານ 
ອນໆ.

 ປິດ ແ�ະ ໃ�ອຸປະກອນໄ�ຟາທບຈ�ເ�ັນ ໃ�ໜອຍລ�ງ;

 ໃ�ລ�ດຖີບ ື ຍາງເ�ົາເ�ອເ�ີນທາງໃ�ໆ;

 ບໍລິໂ�ກສິນຄາທຜະລິດໃ�ຊມຊ�ນ, ໝູບານ ແ�ະ ທອງຖນ;

 ນ�ສງຂອງທໃ�ແ�ວມາໃ�ຄືນໃ� ໃ�ເ�ີດປະໂ�ດ;

 ປູກຕ�ນໄ� ແ�ະ ຮ�ກສາແ�ນ�;

 ໃ�ເ�ລາໄ�ຊເ�ອງຢູຕະາດ ື ຮານຄາຕາງໆ ຄວນນ�ໃ� 
ຖ�ງຜາແ�ນຖ�ງຢາງປຼາສະຕິກ;

 ນ�ໃ�ເ�ຍຢາງປະ��ດ ແ�ະ ໃ�ເ�ຍທ�ງສອງດານໃ�ຄຸມຄາ;

 ນ�ໃ��ອດໄ�ປະຢ�ດພະລ�ງງານ;

 ນ�ໃ�ລ�ດສວນຕ�ວໃ�ໜອຍລ�ງດວຍການຂລ�ດຖີບ, ໃ�ລ�ດໂ�ຍ 
ສານປະຈ�ທາງ;

ການປູກຜ�ກໃ�ຮ�ມການປູກຜ�ກໃ�ຮ�ມ

ຂມູນເ�ມເ�ີມຕິດຕພ�ວພ�ນ: 
ກ�ມຄຸມຄອງໄ�ພິບ�ດ ແ�ະ ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ (ກພປ), 
ກະຊວງຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສງແ�ດລອມ(ກຊສ).
ໂ�ລະສ�ບ/ແ�ັກ : 856-21 255125
ເ�ບໄ� ຂອງ ກຊສ : www.monre.gov.la 
ເ�ບໄ� ຂອງ ກພປ : www.dndmcc.monre.gov.la

ໄ�ນ�ຖວມ ທແ�ວງ ອ�ດຕະປື 2006 ໄ�ແ�ງແ�ງ  ທີແ�ວງ  ສະຫ�ວນ 
ນະເ�ດ ປີ 1998

ນ�້ກອນເ�ອຍ ນ�້ຖວມສຸ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
 ປີ 2009

ດິນເ�ອນ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ 
ປີ 2009

ພະຍຸ ທ ສ.ສ �ຽດນາມ ປີ 2008 ການປອຍອາຍມີເ�ນຈາກການຖມ
ຂເ�ອ

ການປອຍອາຍກາກບອນໄ�ອອກ 
ໄ� ຈາກການຈູດປາ

ດິນເ�ອນ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
ປີ 2009

ພະຍາດລະບາດ

ຄ�ວນຈາກໂ�ງງານ ຄ�ວນຈາກພາຫະນະ ໄ�ນ�ຖວມ ທແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
ປີ 2009

ໄ�ແ�ງແ�ງ ທ ແ�ວງ ສະຫ�ວນ 
ນະເ�ດ ປີ 2011

 ການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ ແ�ນຄວາມຜິດປ�ກກະຕິຂອງ 
ດິນຟາອາກາດເ�ນ: ອຸນຫະພູມອາກາດສະເ�ຍຂອງໂ�ກເ�ມ 
ສູງຂນ, ໄ�ພິບ�ດທ�ມະຊາດເ�ີດມີຄວາມຮຸນແ�ງຖຂນ: ໄ�ນ� 
ຖວມ, ໄ�ແ�ງແ�ງ, ພາຍຸ, ດິນເ�ອນ, ຝ�ນບຕ�ກຕາມລະດູ 
ການ, ລະດ�ບນ�ທະເ�ສູງຂນ.

2.  ສາເ�ດທພາໃ�ເ�ີດມີການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ື ພາວະໂ�ກຮອນ

3. ຜ�ນກະທ�ບຈາກການປຽນແ�ງດິນຟາ
ອາກາດ ຕກ�ບ ສປປ ລາວ.

 ສປປ ລາວ ກເ�ັນປະເ�ດໜງທໄ�ຮ�ບຜ�ນກະທ�ບຈາກການປຽນ 
ແ�ງສະພາບດິນຟາອາກາດໂ�ກເ�ັນຕ�ນ: ໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ 
ໄ�ແ�ງແ�ງ, ການເ�າະເ�ອນຂອງດິນ, ພະຍາດລະບາດ 
ແ�ະ ລ�ມພະຍຸຕາງໆ, ຊງໃ�ນໄ�ນ�ຖວມ ແ�ະ ໄ�ແ�ງແ�ງ 
ແ�ນຖືວາເ�ັນຜ�ນກະທ�ບອ�ນຕ�ນຕໍໜ�ກໜວງກວາໝູຕສງທມີຊີ 
ວິດ ແ�ະ ຊ�ບສິນຂອງປະຊາຊ�ນ;

 ບ�ນດາຜ�ນກະທ�ບເ�ານກຍ�ງຄາດວາຈະມີທາອຽງໜ�ກໜວງ 
ໃ�ອະນາຄ�ດ ແ�ະ ຮາຍແ�ງາຍກວາເ�າ, ຍອນ ສປປ ລາວ 
ເ�ັນປະເ�ດທມີຂີດຈ�ກ�ດາຍທາງດານຄວາມສາມາດໃ� 
ການຮ�ບມືຕກ�ບສະພາບການປຽນແ�ງດິນຟາອາກາດ.

 ນ�ກວິທະຍາສາດໂ�ກໄ�ຢ�ງຢືນວາອຸນຫະພູມສະເ�ຍຂອງ 
ໂ�ກໄ�ມີການປຽນແ�ງເ�ມສູງຂນອ�ນໄ�ເ�ັດໃ�ໂ�ກມີ 
ຄວາມອຸນເ�ມຂນ, ຊງສາເ�ດຕ�ນຕໍແ�ນມາຈາກ:

 ກິດຈະກ�ຂອງມະນຸດທກ ຽວຂອງກ�ບການປອຍອາຍພິດ 
ເ�ືອນແ�ວຂນສູຊ�ນບ�ນຍາກາດໂ�ກຢາງວງາຍ: ການນ� 
ໃ�ນ�ມ�ນເ�ອໄ�ຟອດຊິນເ�ັນພະລ�ງງານ(ອຸດສາຫະກ�, ການ 
ຂ�ນສ�ງ, ອນໆ), ການກະສິກ� (ການປູກເ�າ, ການປູກຝ�ງ- 
ລຽງສ�ດ, ການຈູດສງເ�ດເ�ືອກະສິກ�, ອນໆ), ການປຽນ 
ແ�ງການນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະ ປາໄ� (ການປຽນແ�ງຂອງປາ 
ໄ�, ການຫ�ນປຽນທດິນປາໄ�, ອນໆ), ສງເ�ດເ�ືອ (ຂເ�ອ, 
ນ�ເ�ອນ) ແ�ະ ອນໆ.

ກ�ນຍາ 2013


