ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຕະຫຼາດຄັ່ງ ຢູ່ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ
ສີມອນ ວົງຄໍາຮໍ່1, ສົມພະຈັນ ວົງພະສຸວນ
ັ 1, ດຣ. ວັນທອງ ແພງວິຈດ
ິ 2

ບົດຄັດຫຍໍ້
ການສຶກສາການຜະລິດຄັ່ງ (ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຕະຫຼາດ) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການ
ສຶກສາ ຢູ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນເມສາ ຫາ
ເດືອນພຶດສະພາ, 2011, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ຈາກ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ
ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ. ການສຶກສານີ້ ມີຈຸດປະສົງເລັງໃສ່ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບການ
ຜະລິດຄັ່ງ ຢູ່ ພາກເໜືອ ຂອງລາວ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ວິເຄາະເຖິງ
ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດການ ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ລະບົບ ແລະ ຮູບ
ແບບການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານ ພ້ອມດຽວກັນ ແມ່ນເພື່ອ
ວິເຄາະບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ໃນພາກເໜືອ ຂອງ ລາວ.
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍວິທີການແບບປະສົມປະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທົບທວນຄືນ ຂໍ້ມູນມືສອງ,
ການດໍາເນີນການສໍາພາດແບບຊ້ອງໜ້າກັບຊາວກະສິກອນ ຜູ້ປູກໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ, ສໍາພາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຄື: ພະ
ນັກງານພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ລວມເຖິງພໍ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພໍ່ຄ້າຜະ
ລິດຕະພັນຄັ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນ ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການເກັບຂໍ້ມູນເຊີງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ
ໂດຍຜ່ານການສໍາພາດ ຈາກຊາວກະສິກອນ, ພະນັກງານເມືອງ, ແຂວງ, ນັກສົ່ງເສີມ ແລະ ພໍ່ຄ້າ.
ຈາກການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຜົນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະປີ 2003 ຫາ
2007 ການຜະລິດຄັ່ງ ແລະ ການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຢູ່ 5 ເມືອງເໜືອ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບາງເມືອງ
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ເນື້ອທີ່ການປູກໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ ລາຄາການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ມີລັກສະນະຫຼຸດລົງ
ຈາກ 19,000 - 14,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ ໃນປີ 2004 ມາເປັນ 11,500 ກີບ/ກິໂລກຼາມ ໃນປີ 2007, ສໍາລັບ
ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຊື້ຂາຍຄັ່ງ ໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນມີການຊື້ຂາຍກັນແບບບໍ່ມີການຜູກຂາດ ໂດຍມີຜູ້ເກັບຊື້
ຕາມບ້ານ ຂາຍສົ່ງຜົນຜະລິດຄັ່ງໃຫ້ພໍ່ຄ້າຄົນກາງ ແລ້ວສົ່ງອອກໄປຫາຕະຫຼາດຢູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ສສ ວຽດ
ນາມ. ທ້າຍປີ 2007 ຫາ ຕົ້ນປີ 2008 ຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຫັນໄດ້ທ່າແຮງຂອງການຜະລິດຄັ່ງເປັນສິນຄ້າຂອງຊາວກະສິ
ກອນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປຸກລະດົມທຶນຮອນ, ວິຊາການ ຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ສຸມໃສ່ດ້ານ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນຜະລິດຄັ່ງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ພ້ອມດຽວກັນ ລັດຖະບານ ກໍຄື ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖີ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແຂວງຢູນານ ສປ ຈີນ ໃນການຄ້າຂາຍ
ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ໂດຍສ້າງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນອຸດສາຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີບໍລິສັດລົງທຶນ
ຕາງໜ້າຝ່າຍລາວ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍຈີນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ການຊື້ຂາຍຄັ່ງຢູ່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ມີການເກັບຊື້ແບບຜູກຂາດ.
ສະນັ້ນ, ມາໃນປີ 2009 ເນື້ອທີ່ປູກຖົ່ວແຮ ແລະ ໄມ້ອາຍຸຍາວອື່ນໆລ້ຽງຄັ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ ປະມານ 4,000 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ ປະມານ 0.48 ໂຕນ/
ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,920 ໂຕນ. ໃນຂະນະທີ່, ໃນປີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີວິກິດການທາງເສດຖະກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຄັ່ງ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຊື້ຂາຍຄັ່ງຢູ່ລາວ ຊຶ່ງມີລາຄາສະເລ່ຍ
10,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ ມາເປັນ 5,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລາຄາການຊື້ຂາຍຄັ່ງ ໃນປີ 2010
ຍິ່ງຕໍ່າລົງ ເຖິງ 3,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ການຊື້
ຂາຍຄັ່ງແບບຜູກຂາດຢຸດສະງັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສານີ້ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກຕົ້ນຖົ່ວແຮ,
ໄມ້ອາຍຸຍາວເພື່ອລ້ຽງຄັ່ງ ແມ່ນທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ດີໃນການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນ
ຄວາມທຸກຢາກ ຖ້າຫາກຜົນຜະລິດຄັ່ງມີລາຄາສູງຂຶ້ນ, ອີກດ້ານນຶ່ງ ປະຊາຊົນໄດ້ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກໄມ້
ລ້ຽງຄັ່ງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີລັກສະນະຍືນຍົງ, ແຕ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ການປູກໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ແມ່ນມີສິ່ງທ້າທາຍ
ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການເຂົ້າທໍາລາຍຂອງພະຍາດແມງໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.
ຄໍາສັບຫຼັກ: ຂີ້ຄັ່ງ, ຖົ່ວແຮ, ການຜະລິດຄັ່ງ, ການຕະຫຼາດຄັ່ງ.
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
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Extension and Marketing issues of Stick lac production in the
Northern part of Laos
Simone Vongkhamho1, Somphachanh Vongphasouvanh1, Dr. Vanthong Phengvichith2

Abstract
The integrated tools and approaches have been used for this study. The tools used to gather information
were: desk study (documents review), face to face interviews with farmers and focus group discussion with
stakeholders who have involved in Stick lac production. SWOT analysis on Sticklac production (strength,
weakness, opportunity and threats) has been used as the tool in focus group discussion. In addition interview
of policy makers such as leaders of PAFO, DAFO, Department of Industry and Commerce and the NTFPs
traders. Moreover, the quality and quantity data and information has been collected by the interview of
farmers, provincial and district staffs, other stakeholders and traders.
The results from this case study showed that during the period of 2003 to 2007, the Stick lac production
in 5 nothern districts of Luangprabang, and some districts of Oudomxay and Xaiyabouly provinces has been
expanding in the larger scale, while trend of the market price of Stick lac was from 19,000 LAK/kg to 14,000
LAK/kg in 2004, and then the price dropped to 11,500 LAK/kg in 2007. There was no contractor for Stick
production during this time, but there were some collectors who came and bought the products directly from
farmers. The collectors will sell the products to middle-men, and the middle-men then sold the products to
China or Vietnam. During the end of 2007 to early 2008, the local government, especially Luangprabang
province, they have foreseen the potential of farmers in producing commercilised Stick lac; they have
encouraged the rural development projects to provide the capital and technical support to farmers for Stick lac
production. In addition the Luangprabang local administrative authority has a collaborative cooperation with
local administrative authority of Yunan province of China to establish the Industrialized Stick lac Company.
In this company comprised of the representative of Lao and Chinese. It means that starting from 2008, the
buying and selling Stick lac products which have been produced in Luangprabang and neighboured provinces
was belong to this company. In 2009, the area of planting pigeon pea and other perennial trees as the host trees
for Stick lac production has been expanded up to 4,000 ha and this could produce Stick lac product about
1,920 tons (with an average yield of 0.48 t/ha). At this time due to global economic crisis which had an effect
to the demand of Stick lac products as well as the price of this product was dropped from 10,000 LAK/kg to
5,000 LAK/kg and further droppefd to 3,000 LAK/kg in 2010. Therefore, the farmers’ production of Stick and
the commercialization of Stick lac of this company have been stopped.
However, from this study indicated that the cultivation of pigeon pea and perennial trees as the host
for growing Stick lac would be a good option as alternative to replace the shifting cultivation, and eventually
poverty alleviation if there is good price of this product. In addition, farmers in this area there had long
traditional experience in growing Stick lac, and it seems to be a sustainable production system. However, thre
is some challenge for Stick lac production for instant the climatic change and the pest and diseases. From this
study it can be conluded the market (price) is the key factor effecting the Stick lac production in the norther
provinces of Laos.
Key word: Marketing, Pigeon pea, Production, Stick lac.
Forestry Research Center, National Agriculture and Forestry Research Institute
Research Management Division, National Agriculture and Forestry Research Institute
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ

1. ຄໍານໍາ
1.1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ບັນຫາ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນອົງປະກອບນຶ່ງ
ຂອງຊັບພະກອນທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງລວມມີ ຊະນິດ
ພັນທີ່ເປັນອາຫານ, ຢາ ແລະ ປະເພດຢາງ, ນໍ້າ
ມັນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ທັງໝົດສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜະ
ລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ມຢ
ີ ູ່ ໃນ ສປປ
ລາວ ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າເທົ່າກັບ 216
ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, 184 ລ້ານ ໂດ
ລາສະຫະລັດ ໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້ ຢູໃ
່ ນເຂດຊົນນະບົດ
(C. Chandrasekharan, 2007) ເຊິ່ງຊະນິດ
ພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານ
ຢູໃ
່ ນ ສປປ ລາວ ລວມມີ: 700 ກວ່າຊະນິດ.
ໃນນັ້ນ ປະມານ 45% ແມ່ນສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍ
ກົງໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ແລະ 50%
ແມ່ນການສ້າງລາຍຮັບທີ່ບເໍ່ ປັນເງິນ (ນໍາໃຊ້ເປັນ
ອາຫານ ແລະ ຢາ) ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິ
ກອນໃນເຂດພູດອຍ. ພ້ອມດຽວກັນ, ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ຍັງແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນ ແລະ ມັນແມ່ນ
ກົນໄກໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນ (Foppes J. and KetphanhS.,
2004). ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ມີ
ຄວາມດຶງດູດ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ຈາກ
ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ exudates,
essential oils, gums, latexes, resins and
oleoresins (NAFRI, et. al. 2007) ແລະ ໃນ
ບາງຂົງເຂດຂອງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ບາງຊະນິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກວ່າ ຜະລິດ
ຕະພັນກະສິກໍາອື່ນໆ (Foppes J. and Wanneng
P., 2007).
ຂີ້ຄງັ່ ແມ່ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດນຶ່ງ ທີ່
ມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນ ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ກໍຄື
ການປະກອບສ່ ວ ນທີ່ສໍາ ຄັ ນ ໃນການສ້ າ ງລາຍ
ຮັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ອບຄົ ວ ຊາວກະສິ ກ ອນໃນຂົ ງ ເຂດ
ພາກເໜືອ. ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ໄດ້ມກ
ີ ານສົ່ງອອກ
ÀîÓÑà 2012

ສູຕ
່ ະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໃນຊຸມປີ 1980. ແລະ
ມີປະລິມານການສົ່ງອອກ ໄປຫາຕະຫຼາດ ຢູ່ ສປ
ຈີນ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມ ປະມານ 100 ໂຕນ/ປີ
(De Beer, 1989).
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ການສົ່ງອອກຜະລິດ
ຕະພັນຄັ່ງຈາກລາວ ສູຕ
່ ະຫຼາດສາກົນ ແມ່ນມີ
ປະລິມານນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ຢູ່ ສປ ຈີນ ຈາກ
ລາວ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ,
ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003 ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ທີ່ໄດ້ສງົ່
ອອກຈາກພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ
ປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ບ້ານ
ຫ້ວຍເຫຼັກ, ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ).
ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຜະ
ລິດຄັ່ງ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮບ
ັ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ, ມາ
ຮອດປີ 2008 ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຜະລິດ
ຕະພັນຄັ່ງ ຢູໃ
່ ນປະເທດຈີນ ມີປະມານ 6,000
ຫາ 10,000ໂຕນ. ເຊິ່ງບໍລມ
ິ າດການຄ້າຂາຍ
ປະມານ 2,000 ຫາ 3,000 ໂຕນ. ໃນຂະນະທີ່,
ປະເທດຈີນ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຄັ່ງ
ມີພຽງ 1,000 ຫາ 1,500 ໂຕນ/ປີ (Horst
Weyerhaeuser, et al 2010).
ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເລັງເຫັນໄດ້ໂອກາດທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ເປັນທາງເລືອກ
ໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄື ຢຸດຕິ
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຢາ່ ງສິ້ນເຊິງ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນ
ຮ່ວມມືກບ
ັ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໃນການຜະລິດ
ຄັ່ງ ໂດຍທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນຝ່າຍຕອບສະໜອງ
ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ. ສະນັ້ນ, ໃນປີ 2008, ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຄຸນມິງຊູແວວໄບໂອເຕັກ ເຊິ່ງເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ປຸງແຕ່ງ
ຄັ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແຂວງຢູນານ, ຈີນ
ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຮ່ວມກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ
ລາວ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍ
ໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຸນ
້ ສ່ວນ
ອຸດສະຫະກໍາຄັ່ງ
ລາວ-ຈີນ, ເລີ້ມແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ບໍລິ
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ສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາເນີນການປຸກລະດົມ ແລະ
ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ຢູໃ
່ ນ 5 ເມືອງ
ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດ
ຟື້ນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປກ
ູ ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ທັງໝົດ 2,500
ເຮັກຕາ ສາມາດຜະລິດຄັ່ງໄດ້ ປະມານ 2,500
ໂຕນ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດສັນຍາເກັບຊື້ຄງັ່ ນໍາ
ຊາວກະສິກອນ ໃນລາຄາ 1.1 $ (USD), ຈາກ
ການປະຕິບດ
ັ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ມີ
ການເກັບຊື້ຄງັ່ ນໍາຊາວກະສິກອນ ໃນລາຄາຕໍ່າ
ກວ່າໃນສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້ ຄື: ປະມານ 3,000
ຫາ 4,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ. ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ,
ສະນັ້ນ ໃນຊຸມປີຕມ
ໍ່ າ ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່
ຢຸດຕິຜະລິດຄັ່ງ. ໃນຂະນະທີ່, ປະຈຸບນ
ັ ຕະຫຼາດ
ຄັ່ງໃນຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການ.
ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້
ຊຶ່ງໄດ້ຮບ
ັ ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ
URDP ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກບ
ັ ສະພາບການປູກໄມ້ລຽ້ ງ
ຄັ່ງ, ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ, ນະໂຍບາຍສະ
ໜັບສະໜູນຕ່າງໆ, ລະບົບການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ລວມເຖິງບັນຫາ, ສິ່ງທ້າຍ
ແລະ ໂອກາດໃນການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະສິ
ກອນ. ສຸດທ້າຍ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຍັງມີເປົ້າໝາຍ
ໃນການໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາທາງວິຊາການຕໍ່ກັບການ
ປູກ ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງໃຫ້ໄດ້ດໍາເນີນການໄປຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜນ
ົ ສູງ ໃນອະນາຄົດ.

1.2. ຈຸດປະສົງ
ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການສຶກສານີ້ ແມ່ນ
ເພື່ອປະເມີນສະພາບ, ບັນຫາ, ສິ່ງທ້າຍ ແລະ
ໂອກາດ ໃນການຜະລິດຄັ່ງ (ການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ,
ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ) ຢູໃ
່ ນ
ພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູໃ
່ ນ
3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ
ໄຊຍະບູລ,ີ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງສະເພາະ ດັ່ງນີ້:

92

1. ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບການ
ປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມຄ
ີ ວາມກ່ຽວພັນ
ກັບຊິວດ
ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງ ຊາວກະສິກອນ.
2. ເພື່ ອ ວິ ເ ຄາະເຖິ ງ ຊ່ ອ ງທາງການຕະຫຼ າ ດ
ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ເຖິງປະຈຸບນ
ັ .
3. ເພື່ອສໍາຫຼວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຊກ
ຸ ຍູ້
ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະ
ສິກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ .
4. ເພື່ອສຶກສາລະບົບການຜະລິດຄັ່ງ (ພັນໄມ້
ທີ່ປກ
ູ , ເຕັກນິກການລ້ຽງ, ການເກັບກູ້ ແລະ
ການປຸງແຕ່ງ, ການລົງທຶນ ແລະ ຜົນຕອບ
ແທນ) ຂອງຊາວກະສິກອນ ທີ່ເຄີຍປະຕິ
ບັດກັນມາເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ສຶບທອດກັນ
ມາຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ .
5. ເພື່ອວິເຄາະບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອ
ກາດ ຕໍ່ກບ
ັ ການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິ
ກອນ ຢູໃ
່ ນ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຂອງ ລາວ.

1.3. ຄໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງການສຶກສາ
ຂ້າງເທິງ, ຈຶ່ງໄດ້ມຄ
ີ ໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ້:
1. ສະພາບການຜະລິດຄັ່ງ ຢູໃ
່ ນ 3 ແຂວງ ພາກ
ເໜືອ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ກໍຄື ປະຈຸບນ
ັ ມີຄແ
ື ນວໃດແດ່?
2. ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການໃດແດ່ ທີ່
ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ແລະ
ພໍ່ຄາ້ ຊື້ຂາຍຄັ່ງ?
3. ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ມີຄແ
ື ນວໃດ?
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
4. ຊາວກະສິກອນໄດ້ມມ
ີ ນ
ູ ເຊື້ອ, ເຕັກນິກ ແລະ
ລະບົບການລ້ຽງຄັ່ງ ຄືແນວໃດ?
5. ການຜະລິດຄັ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈົນເຖິງ
ປະຈຸບນ
ັ ໄດ້ມບ
ີ ນ
ັ ຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອ
ກາດ ແນວໃດແດ່?

2. ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທກ
ີ ານສຶກສາ
2.1. ສະຖານທີ່ສກ
ຶ ສາ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ພນ
ື້
ທີ່ ທີ່ປະຊາຊົນເຄີຍມີມນ
ູ ເຊື້ອ ແລະ ນິຍມ
ົ ກັນປູກ
ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ . ພ້ອມດຽວກັນ, ພື້ນ
ທີ່ດງັ່ ກ່າວ ໄດ້ຮບ
ັ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ
ຈາກລັດຖະບານ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອກະຊົນ, ໂຄງການ
ຕ່າງໆ ແລະ ພໍ່ຄາ້ ທ້ອງຖີ່ນ. ສະນັ້ນ, ການສຶກສາ
ຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການ ຢູໃ
່ ນ 3 ແຂວງພາກ
ເໜືອ ຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ
ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມີ 3 ເມືອງ
ຄື: ປາກແຊງ, ນໍ້າບາກ ແລະ ເມືອງງອຍ. ແຂວງ
ອຸດມ
ົ ໄຊ ປະກອບມີ 1 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊ ແລະ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະກອບມີ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ
ພຽງ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລ.ີ ເຊິ່ງແຕ່ລະເມືອງ ໄດ້
ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ 2 ບ້ານ.
ສໍາລັບການສໍາພາດ ແມ່ນໄດ້ລງົ ເລິກໃນ
ທຸກລະດັບ ເຊັ່ນ: ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຫ້ອງ
ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ພໍ່ຄາ້ ເກັບຊື້
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ຄັ່ງ) ແລະ ລວມເຖິງຊາວກະສິ
ກອນຕົວແບບຜະລິດຄັ່ງ.
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການລົ ງ ສໍ າ
ຫຼວດ ແລະ ສໍາພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢູພ
່ າກ
ສະໜາມ, ທີມງານໄດ້ດໍາເນີນການສໍາພາດ ທັງ
ໝົດ 38 ຄົນ. ໃນນັ້ນມີ ຊາວກະສິກອນ ຈໍານວນ
18 ຄົນ, ພະນັກງານລັດ 17 ຄົນ, ພໍ່ຄາ້ 3 ຄົນ;
(ຕາຕະລາງທີ 1).

ຕາຕະລາງ 1: ແຂວງ, ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈໍານວນຄົນທີ່ໃຫ້ສໍາພາດ
ແຂວງ

ເມືອງ

ຜູ້ໃຫ້ສ
 ໍາພາດ

ຈໍານວນ (ຄົນ)

ປາກແຊງ, ນໍ້າບາກ,
ງອຍ ແ
 ລະ ວຽງຄໍາ

ຊາວກະສິກອ
ນ
ພະນັກງານລັດ
ພໍ່ຄ້າ

12
10
3

ອຸດົມໄ ຊ

ໄຊ ແລະ ງາ

ຊາວກະສິກອ
ນ
ພະນັກງານລັດ
ຫົວໜ້າໂຄງການ

4
4
1

ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ

ຊາວກະສິກອ
ນ
ພະນັກງານລັດ

2
2

ຫຼວງພະບາງ

ລວມ
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3.2. ວິທກ
ີ ານສຶກສາ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍວິ
ທີການແບບປະສົມປະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການ
ທົບທວນຄືນຂໍ້ມນ
ູ ມືສອງ, ການດໍາເນີນການສໍາ
ພາດແບບຊ້ ອ ງໜ້ າ ກັ ບ ຊາວກະສິ ກ ອນຜູ້ ປູ ກ
ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ, ສໍາພາດກຸມ
່ ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຄື: ພະ
ນັກງານພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,
ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ,
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຢູໃ
່ ນລະ
ດັບແຂວງ, ເມືອງ ລວມເຖິງພໍ່ຄາ້ ຂາຍເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພໍ່ຄາ້ ຜະລິດຕະ
ພັນຄັ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້
ດໍາເນີນການເກັບຂໍ້ມນ
ູ ເຊີງຄຸນນະພາບ ແລະ
ປະລິມານ ໂດຍຜ່ານການສໍາພາດ ຈາກຊາວກະ
ສິກອນ, ພະນັກງານເມືອງ, ແຂວງ, ນັກສົ່ງເສີມ
ແລະ ພໍ່ຄາ້ .
ແນວໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທີ່ຕອ
້ ງ
ການຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ຈາກກຸມ
່ ເປົ້າໝາຍ
ຕ່າງໆນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊັ່ນ: ແບບ
ຟອມສອບຖາມ ສໍາລັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ
ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຜູຜ
້ ະລິດຄັ່ງ.
ແບບຟອມສອບຖາມ
ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການສໍາພາດ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ນໍາພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ລະດັບແຂວງ,
ເມືອງ, ພໍ່ຄາ້ ຂາຍຄັ່ງ ລວມເຖິງຊາວກະສິກອນ
ຜູຜ
້ ະລິດຄັ່ງ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເລັງໃສ່ການຄົ້ນ
ຫານະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ຊາວບ້ານຜູລ
້ ຽ້ ງຄັ່ງ,
ສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ (ການປ່ອຍ
ເງິນກູ)້ , ລະບົບການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວບ້ານ,
ສະພາບການຄ້າຂາຍຄັ່ງ ເຊັ່ນ: ລາຄາ, ຄຸນນະ
ພາບສົ່ງອອກ, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ການເກັບພາ
ສີອາກອນ ລວມເຖິງປັດໄຈ ທີ່ສງົ່ ຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະ ເຖິງຕ່ອງ
ໂສ້ການຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບບຟອມ
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ສອບຖາມຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວບ້ານ, ຮູບແບບການສະໜັບ
ໜູນ ຂອງພໍ່ຄາ້ , ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນ
ການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ.
ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ
ແມ່ນມີລາຍ
ລະອຽດ ດັ່ງລຸມ
່ ນີ້:
1. ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ໄດ້ເກັບມາຈາກພາກສະໜາມ ແມ່ນ
ມີການກວດກາຄືນ ເພື່ອເປັນການຊອກຫາ
ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ຂາດຫາຍ.
2. ຂໍ້ ມູ ນ ດິ ບ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ກັ ບ ມາຈາກພາກສະໜາມ
ໄດ້ສງັ ລວມເຂົ້າໃນຄອມພີວເຕີ້. ສໍາລັບ ຂໍ້
ມູນດ້ານປະລິມານ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ໂປຼແກມ
ເອສແຊວຄິດໄລ່. ສໍາລັບ ຂໍ້ມນ
ູ ຄຸນນະພາບ
ແມ່ນໄດ້ມສ
ີ ງັ ລວມເຊັ່ນກັນ
ວິເຄາະດ້ວຍ
ການສົນທະນາພາຍໃນທີມງານ ດ້ວຍການ
ສົມທຽບ ແລະ ວິຈານຂອງຂໍ້ມນ
ູ ແຕ່ລະແຫຼ່ງ.
3. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການທົບທວນ
ຄືນ ແລະ ສົນທະນາພາຍໃນທີມງານ ເພື່ອ
ສະຫຼຸບສຸດທ້າຍ ແລະ ໃຫ້ຂແ
ໍ້ ນະນໍາ.

4. ຜົນການສຶກສາ
4.1. ສະພາບການຜະລິດຄັ່ງຢູພ
່ າກເໜືອ
4.1.1. ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ
ປະເທດລາວ ໄດ້ມປ
ີ ະຫວັດ ການສົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ມາເປັນເວລາດົນນານ ເລີ້ມແຕ່
ສັດຕະວັດທີ 16 ໃນສະໄໝເຈົ້າຊີວດ
ິ ສຸລຍ
ິ ະວົງ
ສາ ປົກຄອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (Donald F.
Lach, et al 1917). ຫຼາຍຮ້ອຍປີຕມ
ໍ່ າ ຜະລິດຕະ
ພັນຄັ່ງ ຍັງຖືເປັນຊະນິດພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຊະ
ນິດນຶ່ງ ທີ່ມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເຊິ່ງປະຊາຊົນໄດ້ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້ ແລະ ຊື້ຂາຍ
ຢູຕ
່ ະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກສູຕ
່ າ່ ງປະ
February 2012

ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຮູບສະແດງ 1: ພື້ນທີ່ສຶກສາ 3 ແຂວງ

ໝາຍເຫດ: ກົມແຜນການ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 2009
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ເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນຊຸມປີ 1990 ຜະລິດຕະ
ພັນຄັ່ງຂອງລາວ ໄດ້ສງົ່ ອອກໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະ
ເທດ ຄື: ສປປ ຈີນ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມ ປະມານ
100 ໂຕນ/ປີ (de Beer, 1993), ການລ້ຽງຄັ່ງ
ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ເປັນການລ້ຽງໃນປ່າທໍາຊາດ
ເຊິ່ງມີພນ
ື້ ທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງລ້ຽງ
ໄວ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ພາຍຄອບຄົວ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ
ເລັກໆນ້ອຍໆ. ຄັ່ງໄດ້ຖກ
ື ນໍາເອົາອອກມາຈາກ
ທໍາມະຊາດ ເພື່ອລ້ຽງໃນສວນປູກຮ່ວມກັນໃນລະ
ບົບການເຮັດໄຮ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຈິງຈັງ ໃນປີ 2003 ຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍເຫຼັກ,
ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເນື່ອງຈາກມັນ
ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຢູ່ ປະເທດຈີນ
ແລະ ວຽດນາມ. ຈາກຈຸດລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວ ບ້ານ
ຫ້ວຍເຫຼັກ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງ
ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮູ້ ແລະ ກາຍເປັນສູນກາງໃນການ
ຜະລິດຄັ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜອງແນວພັນ
ຄັ່ງ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການລ້ຽງຄັ່ງ ໃຫ້ແກ່ບນ
ັ
ດາເມືອງ ຢູ່ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ
ອ້ອມຂ້າງ ເຊັ່ນ: ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ
4.1.2. ພື້ນທີ່ຜະລິດຄັ່ງ
ການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ ແມ່ນທາງເລືອກນຶ່ງ
ສໍາລັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ພາຍໃນບັນດາ
ແຂວງພາກເໜືອ ເພື່ອປ່ຽນແທນອາຊີບການຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ່ ເພື່ອປູກເຂົ້າ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ, ການປູກ
ຖ່ວ
ົ ແຮລ້ຽງຄັ່ງ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ເລີ້ມເກີດ
ມີໜແ
ໍ່ ໜງ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ທີ່ ເມືອງງອຍ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນັບຈາກເວລານັ້ນ ອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຊິ່ງມີຄວາມພະ
ຍາມ ໃນການປຸກລະດົມ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ສາ
ກົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ປະກອນສ່ວນໃນການສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານເຕັກນິກວິຊາ
ການ, ດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຄັ່ງເປັນສິນຄ້າ
ພາຍໃນ
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ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອ້ອມຂ້າງຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ສະນັ້ນ, ໄລຍະຜ່ານມາ
ຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ ເຫັນວ່າ ພື້ນທີ່ສໍາລັບການຜະ
ລິດຄັ່ງ ຢູ່ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ລວມມີ 5 ເມືອງ
ຄື: ເມືອງໂພນໄຊ, ປາກແຊງ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ
ແລະ ເມືອງວຽງຄໍາ. ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ລວມມີ 2
ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ ແລະ ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ ລວມມີ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ
ແລະ ເມືອງພຽງ (ຕາຕະລາງ 2).
ໃນຕາຕະລາງ 2 ເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ປກ
ູ
ຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ ໃນປີ 2003 ມີປະມານ 20
ເຮັກຕາ ຢູ່ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ,
ເຊິ່ງໃນໄລຍະປີຕມ
ໍ່ າ ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢູໃ
່ ນ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ
ເຊັ່ນ: ເມືອງວຽງຄໍາ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ, ປາກແຊງ
ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ ໄດ້ເລີ້ມປູກຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ
ໃນປີ 2005. ໃນຂະນະທີ່ ເມືອງປາກແຊງ
ໄດ້ເລີ້ມປູກຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ ໃນປີ 2006, ເມື່ອ
ມາຮອດປີ 2007 ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ
ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທັງ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,322 ເຮັກ
ຕາ, ໃນນັ້ນ ເມືອງໂພນໄຊ ມີເນື້ອທີ່ປກ
ູ ໜ້ອຍ
ກວ່າເມືອງອື່ນໆ ມີພຽງ 7 ເຮັກຕາ.
ໃນຂະນະທີ່ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລີ ໄດ້ລເິ ລີ້ມທົດລອງ ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ
ໃນປີ 2008 ມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັບ 8.94 ແລະ
488 ເຮັກຕາ ຕາມລໍາດັບ ໃນປີດຽວກັນ ເມື່ອ
ສົມທຽບໃສ່ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮ ປ່ອຍຄັ່ງ ຢູ່ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ (3,293 ເຮັກຕາ) ເຫັນວ່າ ມີຕວ
ົ
ເລກແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ເມື່ອມາຮອດປີ 2009
ຍິ່ງເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ໄດ້ຂະ
ຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 4,127.8 ເຮັກຕາ,
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ພັດເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຢູ່
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ ເປັນ 262
ເຮັກຕາ. ໜ້າແປກໃຈ, ເມື່ອເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະປີ
2010 ແລະ 2011 ເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ ຢູ່
February 2012

ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາຕະລາງ 2: ເນື້ອທີ່ສວນປູກໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ
ແຂວງ

ເມືອງ

ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ)
ປີ

03

04

05

06

07

08

09

10

11

20

158.8

160

227

1,322

3,293

4,127.8

1,588

10

-

-

NA

NA

71

1073

803

NA

-

20

158.8

160

220

988

1039

688

NA

-

ນໍ້າບາກ

-

-

NA

NA

232

587

1,496

730

10

ປາກແຊງ

-

-

-

7

24

266

803

858

-

ໂພນໄຊ

-

-

NA

NA

7

328

337.8

NA

-

8.94

10.87

ຫຼວງພະບາງ
ວຽງຄໍາ
ງອຍ

ອຸດົມໄ ຊ
ໄຊ

-

-

-

-

-

4.29

6.22

-

-

ງາ

-

-

-

-

-

4.65

4.65

-

-

488

262

ໄຊຍະບຸລີ
ໄຊຍະບູລີ

-

-

-

-

-

263

112

-

-

ພຽງ

-

-

-

-

-

225

150

-

-

20

158.8

160

227

1,322

3,789.94

4,400.67

1,588

10

ລວມທັງໝ
 ົດ

ໝາຍເຫດ: (NA) ໝາຍເຖິງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Luangprabang Agriculture and Forest Development Co. 2009, GAA Oudomxai,
2009, 2010, Pakxeng DAF0 2006, 2010. PAFO Xaignabouly, 2011.

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ມີພຽງ
1,588 ເຮັກຕາ ແລະ 10 ເຮັກຕາ ຕາມລໍາດັບ, ຍິ່ງ
ໄປກວ່ານັ້ນ ຢູ່ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ
ປະຊາຊົນໄດ້ຢດ
ຸ ຕິການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ. ສາ
ເຫດຫຼັກ ແມ່ນມາຈາກ ລາຄາການຊື້ຂາຍຄັ່ງ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຄັ່ງ ເຊິ່ງໃນ
ຊ່ວງປີ 2003 ຫາ 2008 ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ສາ
ມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາ ສູງກວ່າ 10,000 ກີບ/
ກິໂລກຼາມ, ພ້ອມດຽວກັນ ໄດ້ມບ
ີ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ແລະ ພໍ່
ຄ້າຄົນກາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເກັບ
ຊື້ຢາ່ ງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້
ມີບນ
ັ ດາໂຄງການພັດທະນາ ຈາກ ລັດຖະບານ
ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າໄປມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມ
ÀîÓÑà 2012

ຊາວກະສິກອນທາງດ້ານເຕັກນີກ ແລະ ການ
ຕະຫຼາດ, ເມື່ອຕົກມາຮອດປີ 2009 ລາຄາ
ການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຕໍ່າກວ່າ 6,000 ກີບ/
ກິໂລກຼາມ, ພ້ອມທັງບໍ່ມພ
ີ ຄ
ໍ່ າ້ ເກັບຊື້. ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອມາຮອດປີ 2010 ລາຄາຄັ່ງຍິ່ງ
ຕົກຕໍ່າເຖິງ 3,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ ແລະ ກໍບໍ່
ມີພຄ
ໍ່ າ້ ເກັບຊື້, ສະນັ້ນ ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ເຫັນວ່າ
ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຢດ
ຸ ຕິການປູກຖົ່ວແຮ
ປ່ອຍຄັ່ງໄປໃນຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີປະ
ຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ຢູໃ
່ ນແຕ່ລະເມືອງ ຍັງສືບຕໍ່
ປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ
ແລະ ປ່ອຍຄັ່ງຕາມປ່າທໍາມະ
ຊາດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະ ເປັນ
ການຮັກສາແນວພັນຄັ່ງໄວ້ນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.
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4.1.3. ການລົງທຶນ
ການປູກຖົ່ວແຮ ສໍາລັບລ້ຽງຄັ່ງ ຊາວກະສິ
ກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໃນການປູກ
ພື້ນທີ່ເຮັດໄຮ່ຂອງຕົນເອງ, ໂດຍອີງໃສ່ຜນ
ົ ການ
ສໍາພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດແບ່ງການ
ລົງທຶນປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ອອກເປັນ 2 ລັກສະ
ນະ ດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງການພັດທະນາ ຈາກສາກົນ (GAA,
IFAD & FORCOM) ເຂົ້າໄປມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ໃນຮູບແບບ
ການສະໜອງແນວພັນຖົ່ວແຮ ແລະ ເບ້ຍໄມ້
ອື່ນໆ ແລະ ແນວພັນຄັ່ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ສາ້ ງ
ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍ
ຈັດໃຫ້ມກ
ີ ານທັດສະນະສຶກສາ ເພື່ອຖອດ
ຖອນບົດຮຽນການລ້ຽງຄັ່ງ ຈາກເມືອງອື່ນ.
2. ອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍຜ່ານບໍລສ
ິ ດ
ັ
ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖີ່ນ ເປັນຜູສ
້ ະໜອງແນວພັນຖົ່ວແຮ,
ແນວພັນຄັ່ງ ແລະ ຮັບປະກັນການຕະຫຼາດ
ໂດຍເຮັດສັນຍາຜູຂ
້ າດ ໃນການເກັບຊື້ຜນ
ົ
ຜະລິດຄັ່ງ ນໍາຊາວ ກະສິກອນ, ຮູບແບບ ການ
ລົງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກ
ຖົ່ວແຮ່ລຽ້ ງຄັ່ງ ຢ່າງເປັນຂະບວນ ແລະ ມີ
ເນື້ອທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ
ໃນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
4.1.4

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຊື້-ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ

ແຕ່ປີ 2003 ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ , ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ທີ່ໄດ້ສງົ່ ເສີມຊາວກະສິກອນ
ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍ
ຄັ່ງ ພົບເຫັນ 1 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຸນ
້ ສ່ວນ
ອຸດສະຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ພາຍໃຕ້ການລົງນາມຮ່ວມມື
ດ້ານທຸລະກິດຄັ່ງ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ
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ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ຕາງໜ້າຝ່າຍລາວ ແມ່ນ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍຈີນ ແມ່ນບໍລິ
ສັດຄຸນມິງຊູແວວໄບໂອເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງປະ
ເທດຈີນ ໄດ້ລງົ ມືປະຕິບດ
ັ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານ
ເຊັນສັນຍາຫຸນ
້ ສ່ວນ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ,
2008.
ສະນັ້ນ, ເລີ້ມແຕ່ປີ 2008 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮ່ວມຫຸນ
້
ສ່ວນ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍສ້າງ
ເປັນໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງຄັ່ງ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ມີພນ
ື້ ທີ່ເປົ້າໝາຍຢູໃ
່ ນ 5 ເມືອງເໜືອ
ຂອງແຂວງ ຄື: ເມືອງໂພນໄຊ, ປາກແຊງ, ນໍ້າ
ບາກ, ງອຍ ແລະ ເມືອງວຽງຄໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງມີພນ
ື້ ທີ່ເປົ້າໝາຍ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ ບໍລິ
ສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມກ
ີ ານກໍ່ສາ້ ງສາງເກັບຮັກສາຜົນ
ຜະລິດຄັ່ງ 2 ຫຼັງ ທີ່ ປາກມອງ ເມືອງນໍ້າບາກ
ແລະ ຢູ່ ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ
ໄດ້ສາ້ ງສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ ຢູ່ ປາກມອງ ແລະ ສ້າງ
ສວນກ້າເບ້ຍໄມ້, ສວນສາທິດ ປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ຢູ່
ເມືອງວຽງຄໍາ. ພ້ອມດຽວກັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຍັງໄດ້ສະ
ໜອງແນວພັນຖົ່ວແຮ ແລະ ແນວພັນຄັ່ງໃຫ້ແກ່
5 ເມືອງຈຸດສຸມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຈໍາ
ນວນ 12.435 ໂຕນ ແລະ 381.564 ໂຕນ
ຕາມລໍາດັບ ແລະ ໄດ້ສະໜອງແນວຖົ່ວແຮ ຈໍາ
ນວນ 3.750 ໂຕນ ໃຫ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ
ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ທາງບໍລສ
ິ ດ
ັ ໄດ້ມກ
ີ ານເຮັດສັນຍາຜູກຂາດ ໃນ
ການເກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ກັບຊາວກະສິກອນ
ໃນລາຄາ 1.1 ໂດລາ ສະຫະລັດ/ກິໂລກຼາມ;
ສໍາລັບ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ພົບເຫັນວ່າ ບໍ່ມີ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃດເຂົ້າໄປລົງທຶນ ໃນການສົ່ງເສີມຊາວ
ກະສິກອນປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ, ເຊິ່ງເຫັນແຕ່ບາງໂຄງ
ການທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຜະລິດຄັ່ງ ເຊັ່ນ:
ໂຄງການ GAA & IFAD ເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມຊາວ
ກະສິກອນໃນຮູບແບບການສະໜອງແນວພັນຄັ່ງ
ແລະ ແນວພັນຖົ່ວແຮ ເປັນຕົ້ນ.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ

4.2. ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ
ຄັ່ງ
ນະໂຍບາຍຫຼັກ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ພວ
ົ
ພັນກັບການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນ
ແຜນງານການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ມເີ ປົ້າ
ໝາຍເລັງໃສ່ການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ເປັນອາຊີບທີ່
ປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ຂອງປະຊາຊົນ
ໃນບັນດາເມືອງ ທີ່ມທ
ີ າ່ ແຮງດ້ານການລ້ຽງຄັ່ງ
ເນື່ອງຈາກ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003, ລັດຖະບານເຫັນໄດ້
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດຄັ່ງ ໃນຕ່າງປະເທດ
ຄື: ຈີນ, ວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ
ເພື້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ພ້ອມດຽວກັນປະຊາຊົນ
ກໍມຄ
ີ ວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການ
ປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງເພື່ອເປັນສິນຄ້າ
ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້
ເນື້ອທີ່ຜະລິດຄັ່ງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຈາກ
20 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 1,322 ໃນປີ
2007 ຫຼື ເທົ່າກັບຜົນຜະລິດ ຈາກ 12 ໂຕນ
ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 793.2 ໂຕນ ໃນປີ 2007
(ສະມັ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ສະເລ່ ຍ ປະມານ
0.6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫັນວ່າ
ການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນ
ຍັງເປັນການຜະລິດນ້ອຍ ແບບກະແຈກກະຈາຍ,
ບໍ່ມກ
ີ ານຈັດຕັ້ງ, ການຕະຫຼາດ ບໍ່ເປັນລະບົບ
ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
ຕົກຕໍ່າ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບຕໍ່າ (ບໍ່ໄດ້ມາດຕະ
ຖານ), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຍັງມີຂຈ
ໍ້ ໍາ
ກັດທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ເຕັກນິກວິຊາການ
ແລະ ລວມເຖິງຂາດທຶນຮອນ ໃນການຜະລິດ.
ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ກໍຄື ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ
ແລະ ສາກົນ ຈຶ່ງໄດ້ມນ
ີ ະໂຍບາຍເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດຄັ່ງ ຢູໃ
່ ນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະ
ບູລີ ແລະ ອຸດມ
ົ ໄຊ ລຸມ
່ ນີ້:
4.2.1. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດຄັ່ງເປັນສິນ ໃນ 5
ÀîÓÑà 2012

ເມືອງເໜືອ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ ເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກຄໍາ
ສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄັ່ງປີ 2008 ຈາກ
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງ
ເສີມກະສິກໍາ ໂດຍໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບໂຄງການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ຂັ້ນ
ເມືອງ (ຕາຕະລາງ 3).
ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2008 ທະນາຄານນະ
ໂຍບາຍ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ປອ
່ ຍ
ສິນເຊື່ອເງິນກູໄ້ ລຍະກາງ
(ໄລຍະການກູຢ
້ ມ
ື
ແຕ່ 1 ຫາ 3 ປີ) ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ (ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປ)ີ ພາຍໃນ 5 ເມືອງ ເພື່ອປູກ
ຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ຈໍານວນ 1,870 ຄອບຄົວ
ແລະ ມີເນື້ອທີ່ປກ
ູ ຖົ່ວແຮ ທັງໝົດ 1,996 ເຮັກ
ຕາ
ຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນເງິນກູຢ
້ ມ
ື
ທັງໝົດ
8,435,409,000 ກີບ, ໃນນັ້ນ, ເມືອງວຽງຄໍາ
ກູຢ
້ ມ
ື ຫຼາຍກວ່າເມືອງອື່ນໆ ກວມເອົາ 40.2%
ຮອງລົງແມ່ນ ເມືອງງອຍ ກວມເອົາ 35.8%
ແລະ ກູຢ
້ ມ
ື ເງິນໜ້ອຍກວ່າ ເມືອ
ື ງອື່ນໆ ແມ່ນ
ເມືອງໂພນໄຊ ກວມເອົາ 3.4%. ນອກຈາກນັ້ນ,
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ຍັງໄດ້ປອ
່ ຍເງິນກູໄ້ ລຍະຍາວ (ໄລຍະການ
ກູຢ
້ ມ
ື 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ) ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ພາຍໃນ 3 ເມືອງ ເພື່ອປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ຈໍາ
ນວນ 18 ບ້ານ, 401 ຄອບຄົວ ແລະ ມີເນື້ອທີ່
ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ 434 ເຮັກຕາ ຄິດໄລ່ເປັນ
ເງິນກູຢ
້ ມ
ື ທັງໝົດ 2,097,446,000 ກີບ, ໃນນັ້ນ,
ແມ່ນເມືອງວຽງຄໍາ ກູຢ
້ ມ
ື ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ກວມເອົາ
68.2%;
ສໍາລັບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທະນາຄານ
ຍັງໄດ້ອະນຸມດ
ັ ເງິນກູຢ
້ ມ
ື ໄລຍະກາງ (ໄລຍະການ
ກູຢ
້ ມ
ື ແຕ່ 1 ຫາ 3 ປີ) ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
(ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປ)ີ ພາຍໃນເມືອງໄຊ
ຍະບູລີ ເພື່ອປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ຈໍານວນ 3 ບ້ານ,
ມີ 44 ຄອບຄົວ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ 36.5 ເຮັກຕາ ຄິດ
ໄລ່ເປັນງິນທັງໝົດ 142,832,000 ກີບ.
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ລ/ດ

ເມືອງ

ຈໍານວນ
ບ້ານ

ຈໍານວນ
ຄອບຄົວ

ເ ນື້ອທີ່
(ຮຕ)

ເງິນກ
 ູ້ຢືມ
(ກີບ)

ຄິດເປັນ
(%)

ເງິນກ
 ູ້ໄລຍະກາງ (1 ຫາ 3 ປີ), ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ
1

ວຽງຄໍາ

18

595

660

3,391,195,000

40.2

2

ໂພນໄຊ

9

181

144

283,134,000

3.4

3

ປາກແຊງ

5

233

278

1,232,000,000

14.6

4

ນໍ້າບາກ

17

228

233

505,830,000

6.0

5

ງອຍ

25

633

681.35

3,023,250,000

35.8

74

1,870

1,996

8,435,409,000

100

3

44

36.5

142,832,000

ລວມຍ່ອຍ
-

ໄຊຍະບູລີ

-

ເງິນກ
 ູ້ໄລຍະຍາວ (3 ປີ ຂຶ້ນໄ ປ), ດອກເບ້ຍ 10% ຕໍ່ປີ
1

ວຽງຄໍາ

6

215

228

1,431,160,000

68.2

2

ງອຍ

6

92

94.5

383,090,000

18.3

3

ນໍ້າບາກ

6

94

111.5

283,196,000

13.5

ລວມຍ່ອຍ

18

401

434

2,097,446,000

ລວມທັງໝ
 ົດ

95

2,315

2,466.5

10,675,687,000

100
-

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ສາຂາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (2008).

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານທຶນຮອນ ສໍາລັບການຜະລິດຄັ່ງຂອງ
ຊາວກະສິກອນ ຈາກລັດຖະບານ ໂດຍແມ່ນທະ
ນາຄານນະໂຍບາຍ ເປັນຜູປ
້ ອ
່ ຍສິນເຊື່ອກູຢ
້ ມ
ື
ທັງໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ມີປະຊາ
ຊົນກູຢ
້ ມ
ື ທັງໝົດ 95 ບ້ານ, ມີ 2,315 ຄອບຄົວ
ແລະ ມີເນື້ອທີ່ປກ
ູ ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ 2,466.5 ເຮັກຕາ
ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກູຢ
້ ມ
ື ທັງໝົດ 10,675,687,000
ກີບ, ໃນນັ້ນ ກູຢ
້ ມ
ື ໄລຍະຍາວ ກວມເອົາ 19.6%
ແລະ ໄລຍະກາງ ກວມເອົາ 80.4%.

4.2.2. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ

ສໍາລັບແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮບ
ັ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ໂຄງການ GAA ແລະ
IFAD ເປັນຜູສ
້ ະໜອງແນວພັນໄມ້ ແລະ ແນວ
ພັນຄັ່ງ.

1. ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ຂອງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທີ 277/ຈຂ.ຫຼບ,
ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ, 2007 ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງການສົ່ງເສີມຜະລິດຄັ່ງເປັນສິນຄ້າ
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ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາ
ມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ
ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ,
ແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມ
ສົນໃຈຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຈາກອົງການ
ພັດທະນາສາກົນ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ພົບເຫັນບັນ
ດາໂຄງການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຊາວກະສິ
ກອນ ມີດງັ່ ລຸມ
່ ນີ້:
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ເພື່ອຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ເຖິງບັນດາ
5 ເມືອງເໜືອ ຂອງແຂວງ ຄື: ເມືອງວຽງຄໍາ,
ປາກແຊງ, ໂພນໄຊ, ນໍ້າບາກ ແລະ ເມືອງ
ງອຍ ໃນການປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ປູກຖົ່ວ
ແຮປ່ອຍຄັ່ງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ຄັ່ງໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ. ພິເສດ, ໃນຄໍາສັ່ງແນະ
ນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໃນຂໍ້ທີ (5)
ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນລະບຸໄວ້ວາ່ “ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາ
ຊົນຂາຍຄັ່ງໃຫ້ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ອື່ນ ທີ່ແຂວງບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຢາ່ ງເດັດຂາດ ຫາກມີການຝ່າຝືນ
ແມ່ນມອບໃຫ້ຜກ
ູ້ ຽ່ ວຂ້ອງຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ,
ບ້ານ ຢຶດ ແລະ ປັບໃໝ ນັບທັງຜູຊ
້ ື້ ແລະ
ຜູຂ
້ າຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຖ້າມີການລ່ວງລະເມີດ
ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີຟອ
້ ງ
ຂຶ້ນສານ ຕັດສິນລົງໂທດ ຢ່າງເໝາະສົມ.
2. ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຂອງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ສະບັບເລກທີ 555/ຈຂ.ຫຼບ, ລົງ
ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, 2007 ວ່າດ້ວຍ ການ
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາ ໂຄງການສົ່ງເສີມການ
ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງຕົວແບບ ຢູ່ ເມືອງວຽງ
ຄໍາ ແລະ ຂະບວນການສົ່ງເສີມການປູກຖົ່ວ
ແຮປ່ອຍຄັ່ງແບບທົ່ວໄປໃນທົ່ວແຂວງ. ໂດຍ
ຕົກລົງໃຫ້ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ
ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນຫົວ
ໜ້າ ແລະ ທ່ານ ສົມພົງ ປະດິຈດ
ິ ຫົວໜ້າ
ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ເປັນຮອງ, ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວ ລວມ
ມີ 8 ຄົນ.
3. ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຂອງ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ (ຫົວໜ້າຄະນະ “ຊີ້ນໍາໂຄງ
ການສົ່ງເສີມການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ) ສະ
ບັບເລກທີ 628/ຈຂ.ຫຼບ, ລົງວັນທີ 28
ສິງຫາ, 2007. ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການສົ່ງ
ເສີມການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງຕົວແບບ
ຢູ່
ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ຂະບວນການສົ່ງເສີມ
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ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ທົ່ວແຂວງ. ໂດຍ
ຕົກລົງໃຫ້ ທ່ານ ບຸນທັນ ແກ້ວບົວລະພາ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນຫົວໜ້າ, ເຊິ່ງຄະ
ນະດັ່ງກ່າວ ລວມ ມີ 8 ຄົນ.
4. ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ ຂອງ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທີ 825/ຈຂ.ຫຼບ,
ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ, 2007 ວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮັບຜິດຊອບສົ່ງເສີມການຜະ
ລິດເກັບຊື້ຄງັ່ ຢູ່ 5 ເມືອງເໜືອ ຂອງຫຼວງ
ພະບາງ, ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍມີ ທ່ານ ສົມສັກ
ຈັນທະຝົນ ເປັນຜູອ
້ ໍານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ ມີ
ໜ້າທີ່ ຄື: (1) ຈັດຫາແນວພັນໄມ້, ແນວພັນ
ຄັ່ງ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ ເຂົ້າໃນ
ໂຄງການລ້ຽງຄັ່ງ ແລະ (2) ດໍາເນີນການເກັບ
ຊື້ຜະລິດຕະພັນນໍາປະຊາຊົນ ໄປຂາຍໃຫ້ ບໍ
ລິສດ
ັ ຄຸນມິງຊູແວວໄບໂອເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ
ປະເທດຈີນ.
5. ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຂອງບັນດາເຈົ້າເມືອງ ທັງ 5 ເມືອງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ
ສົ່ງເສີມການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ເພື່ອເປັນ
ສິນຄ້າພາຍໃນເມືອງ. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານເຈົ້າ
ເມືອງແຕ່ລະເມືອງ
ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້
ນໍາ.
6. ກອງທຶ ນ ສາກົ ນ ເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາກະສິ
ກໍາ (IFAD), ຢູ່ ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ
ໃນປີ 2008 ໄດ້ສາ້ ງກິດຈະກໍາເສີມສ້າງໃຫ້
ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ
ໃນການຜະລິດຄັ່ງ ໂດຍການຈັດໃຫ້ມກ
ີ ານ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ
ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກຖົ່ວແຮ
ປ່ອຍຄັ່ງ.
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7. ໂຄງການພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ຮອບດ້ າ ນ
(GAA) ຢູ່ ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ, ປີ 2008
ແລະ 2009 ໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້
ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຜູ້ສົນໄຈປູກຖົ່ວແຮ
ປ່ອຍຄັ່ງ ໃນພື້ນທີ່ຄອ
້ ຍຊັນເພື່ອປັບປຸງດິນ,
ປູກເປັນແລວຕ້ານເຈື່ອນ, ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງ
ໄດ້ນໍາພາຊາວກະສິກອນ ທັດສະນະສຶກສາ
ບົດຮຽນການປູກຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ ຢູ່ ເມືອງ
ງອຍ.
8. ໂຄງການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ຊາວບ້ານ (FORCOM) ປີ 2007 ຫາ 2008
ໄດ້ດໍາເນີນການສົ່ງເສີມຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບ
ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ຢູ່ ເມືອງວຽງຄໍາ,
ເຊິ່ງທາງໂຄງການ ໄດ້ມກ
ີ ານສຶກສາ ແລະ
ຊ່ ວ ຍແນະນໍ າ ທາງເຕັ ກ ນິ ກ ໃຫ້ ແ ກ່ ຊ າວ
ກະສິກອນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມສ
ີ ວ
່ ນ
ຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການຊຸກຍູຂ
້ ະບວນ
ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ໃນ 5 ເມືອງເໜືອ
ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ.
4.2.3. ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ກບ
ັ ການ
ຜະລິດຄັ່ງ
ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊາທິປະ
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຈດ
ັ ເຂົ້າໃນປະເທດທີ່
ທຸກຍາກທີ່ສດ
ຸ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນພາກ
ພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,
ເຊິ່ງຄວາມທຸກ
ຍາກ ແມ່ນນອນຢູໃ
່ ນເຂດຊົນນະບົດ ກວມເອົາ
90%, ໃນນັ້ນ ເຫັນວ່າ ເຂດພູດອຍພາກເໜືອ
ແມ່ ນ ເຂດທີ່ ມີ ຄ ວາມທຸ ກ ຍາກຫຼ າ ຍກວ່ າ ພາກ
ອື່ນໆ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.
					
ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ຂອງປະຊາ
ຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ອນ
ັ ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງ
ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະ
ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຈົນ ໃນປີ 2020. ສະນັ້ນ, ລັດຖະ
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ບານໄດ້ມວ
ີ ໄິ ສທັດ ຮອດປີ 2020 ໂດຍໄດ້ກໍາ
ນົດ 8 ແຜນງານໃນການພັດທະນາ ປະເທດ
ໃນໄລຍະຍາວ (NAFRI, 2003). ໃນນັ້ນ, ປະ
ກອບມີ 3 ແຜນງານ ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບການ
ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ມີຄ:ື (1) ແຜນງານຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າ, (2) ແຜນງານຢຸດຕິການຖາງປ່າ
ເຮັດໄຮ່ ແລະ (3) ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້
ຮອດປີ
2020 ໄດ້ສງົ່ ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ນໍາເອົາເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ທີ່ມຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່
ຕາມທໍາມະຊາດ ມາປູກເປັນສວນ ເພື່ອຈຸດປະ
ສົງທາງດ້ານການຄ້າ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຍຸດທະ
ສາດດັ່ງກ່າວ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເລັງໃສ່ການເພີ້ມເນື້ອ
ທີ່ປາ່ ໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020.
ໃນບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມ
ສໍາຄັນຕໍ່ກບ
ັ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ໃນ
ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈຶ່ງໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍ
ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍການສ້າງໂຄງ
ການຕ່າງໆ ເພື່ອຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້
ໂດຍພື້ນຖານ. ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃຫ້ຍງັ ເຫຼືອ
ນ້ອຍກວ່າ 5,000 ຄອບຄົວ ແລະ ລາຍຮັບສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຄນ
ົ ຕໍ່ປີ ໃຫ້ໄດ້ 700 ໂດລາ ສະຫະລັດ
ໃນນັ້ນ 38% ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ (Luang prabang Governor office,
2008).

4.3. ການຊື້-ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ
ໃນໄລຍະກ່ອນປີ 2007, ສະພາບການ
ຊື້ຂາຍ ແມ່ນມີພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນກາງ ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງມາ
ເກັບຊື້ ເຊັ່ນ: ພໍ່ຄາ້ ຄົນວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ລາວ,
ການເກັບຊື້ແຕ່ລະບ່ອນ ແມ່ນມີລະດັບລາຄາທີ່
ແຕກຕ່າງກັນບົນພື້ນຖານ
ອີງໃສ່ຄນ
ຸ ນະພາບ
ຂອງຄັ່ງເປັນຫຼັກ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູເ່ ມືອງ
ວຽງຄໍາ ໃນປີ 2003 ມີພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນວຽດນາມ ເກັບຊື້
ໂດຍມີນາຍໜ້າເກັບຊື້ ເປັນຄົນລາວ, ໃນຂະ
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ຕາຕະລາງ 4: ລາຄາຄັ່ງແຫ້ງ ແຕ່ປີ 2003 ເຖິງ 2011
ເມືອງ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

17,000

17,000

15,000

13,000

11,000

10,000

5,000

3,000

NA

ງອຍ

18,000

17,000

15,000

13,000

11,000

10,000

5,000

3,000

NA

ນໍ້າບາກ

18,000

23,000

18,000

15,000

13,000

10,000

5,000

3,000

13,000

ປາກແຊງ

NA

NA

NA

12,000

11,000

10,000

5,000

2,000

NA

ໄຊ

NA

NA

NA

NA

NA

10,000

6,000

3000

NA

ງາ

NA

NA

NA

NA

NA

10,000

6,000

3000

NA

ໄຊຍະບູລີ

NA

NA

NA

NA

NA

10,000

5,000

NA

NA

ພຽງ

NA

NA

NA

NA

NA

10,000

5,000

NA

NA

ຄ່າສ
 ະເລ່ຍ

17,666

19,000

16,000

13,250

11,500

10,000

5,250

2,833

13,000

SE ±

333

2000

1000

629

500

0

163

166

0

ວຽງຄໍາ

ປີ

ໝາຍເຫດ: (NA) ໝາຍເຖິງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha, B., 2008. Norasings, X., 2009.

ນະທີ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ເມືອງນໍ້າບາກ ແລະ
ເມືອງງອຍ ສົ່ງຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ໃຫ້ພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນ
ຈີນ ຢູ່ ປາກມອງ. ຫຼັງຈາກປີ 2008 ການເກັບຊື້
ຄັ່ງແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ ອຸດສະຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ເປັນ
ຜູດ
້ ໍາເນີນການເກັບຊື້ແບບຜູກຂາດທັງໝົດ. ໃນ
ຂະນະທີ່ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດມ
ົ ໄຊ, ປະ
ຊາຊົນໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ໃຫ້ແກ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ
ດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ. ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ , ຊາວກະສິ
ກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຢດ
ຸ ຕິການປູກຖົ່ວແຮລ້ຽງຄັ່ງ,
ເນື່ອງຈາກບໍ່ມພ
ີ ຄ
ໍ່ າ້ ເກັບຊື້, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ
ປະຈຸບນ
ັ (2011) ຢູ່ ບ້ານປາກມອງ, ເມືອງນໍ້າ
ບາກ ຍັງມີຊາວກະສິກອນຈໍານວນນຶ່ງສືບຕໍ່ປກ
ູ
ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ໂດຍມີພຄ
ໍ່ າ້ ຈີນ (ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍຢູ່
ສາມແຍກປາກມອງ) ເປັນຜູເ້ ກັບຊື້ ໃນລາຄາ
13,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມຄັ່ງແຫ້ງ.
4.3.1. ລາຄາຄັ່ງ
ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ລາຄາການ
ຊື້ຂາຍຄັ່ງຢູໃ
່ ນບັນດາເມືອງເໜືອ
ຂອງແຂວງ
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ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ
ແມ່ນຍັງບໍ່ທນ
ັ ແນ່ນອນ ເພາະບໍ່ມກ
ີ ານເກັບຊື້ຄງັ່ .
ແນວໃດກໍດ,ີ ໄດ້ພບ
ົ ເຫັນວ່າ ມີການຊື້ຂາຍຄັ່ງ
ຂອງຊາວກະສິກອນຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ຍງັ ສືບຕໍ່ຜະ
ລິດຄັ່ງຂາຍເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ບ້ານປາກມອງ, ເມືອງ
ນໍ້າບາກ ແຕ່ການຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງຢູໃ
່ ນວົງແຄບ
(ຕາຕະລາງ 4).
ຄັ່ງແຫ້ງ ຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນມີລາຄາສູງ
ກວ່າ ລາຄາຄັ່ງດິບ ເຊັ່ນ: ລາຄາຂາຍຄັ່ງດິບ
13,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ, ຄັ່ງແຫ້ງ ມີລາຄາ
15,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ (ລາຄາຄັ່ງຢູເ່ ມືອງງອຍ
ໃນປີ 2005), ແນວໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນນິຍມ
ົ ກັນຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ໃນຮູບ
ແບບຄັ່ງແຫ້ງ, ເພາະມີລາຄາສູງກວ່າ ແລະ ສາ
ມາດເກັບຮັກສາໄວ້ດນ
ົ ກວ່າ. ໃນຕາຕະລາງ 4,
ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ລາຄາຄັ່ງແຫ້ງ ທີບຕົວຂຶ້ນ
ສູງສຸດ ໃນປີ 2004 ໂດຍສະເລ່ຍ 19,000 ກີບ/
ກິໂລກຼາມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ, ລາຄາຄັ່ງປັບຕົວ
ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໃນໄລຍະບໍລສ
ິ ດ
ັ ອຸດສະ
103

The Lao Journal of Agriculture and Forestry, No. 26, Special Issue
ຮູບສະແດງ 2: ລາຄາຄັ່ງແຫ້ງສະເລ່ຍປະຈໍາປີ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field Survey, 2011, Keoboualapha B., et al, 2008.

ຮູບສະແດງ 3: ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຄັ່ງ ກ່ອນປີ 2008 ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B., 2008, Norasings X., 2009.

104

February 2012

ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຮູບສະແດງ 4: ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຄັ່ງ ໃນໄລຍະປີ 2008-2009

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LPB Agriculture and Forest Delvelopment Import-Export Co., 2009.

ຮູບສະແດງ 5: ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດຄັ່ງ ໃນປີ 2011

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011.

ÀîÓÑà 2012

105

The Lao Journal of Agriculture and Forestry, No. 26, Special Issue
ຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ເກັບຊື້ ໃນປີ 2008 ໃນລາ
ຄາ 10,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ, ຮອດທ້າຍປີ 2008
ຫາຕົ້ນປີ 2009 ຍ້ອນວິກດ
ິ ການທາງເສດຖະ
ກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ຄັ່ງ ຢູຕ
່ າ່ ງປະເທດຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຊື້ຂາຍ
ຄັ່ງ ຢູລ
່ າວ ມີລາຄາສະເລ່ຍ 5,000 ກີບ/ກິໂລ
ກຼາມ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລາຄາການຊື້ຂາຍຄັ່ງ ໃນປີ
2010 ຍິ່ງຕໍ່າລົງ ເຖິງ 3,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ.
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຢຸດເຊົາການ
ເກັບກູຜ
້ ນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ເກັບຊື້ ລວມເຖິງພໍ່ຄາ້ ຄົນກາງ ຢຸດເຊົາການ
ເກັບຊື້ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ ໄປໃນຕົວເຊັ່ນກັນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ໃນປີ 2011 ລາຄາຄັ່ງແຫ້ງ ຢູ່ ບ້ານ
ປາກມອງ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ມີລາຄາ 13,000ກີບ/ກິໂລກຼາມ. ໂດຍແມ່ນ
ພໍ່ຄາ້ ຄົນຈີນ ຢູ່ ປາກມອງເກັບຊື້ (ພໍ່ຄາ້ ຂາຍ
ເຄື່ອງຍ່ອຍ) (ຮູບທີ 2).
4.3.2. ຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ
ໄລຍະກ່ອນ ປີ 2008, ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ເປັນແຂວງດຽວທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ປກ
ູ ໄມ້ ປ່ອຍ
ຄັ່ງ ເຊິ່ງລວມມີ ເມືອງວຽງຄໍາ, ງອຍ, ນໍ້າບາກ,
ປາກແຊງ ແລະ ໂພນໄຊ, ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນ ແມ່ນຖືກເກັບຊື້ ຈາກພໍ່ຄາ້ ຄົນ
ກາງ ລາວ, ວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນ
ຄັ່ງ ໄດ້ຖກ
ື ສົ່ງອອກໄປວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ. ຢູ່
ເມືອງວຽງຄໍາ ພໍ່ຄາ້ ຄົນວຽດນາມ ບາງຄົນມີນາຍ
ໜ້າເກັບຊື້ເປັນຄົນທ້ອງຖີ່ນປະຈໍາບ້ານ, ໃນຂະ
ນະທີ່ ເມືອງນໍ້າບາກ, ງອຍ, ປາກແຊງ ມີນາຍໜ້າ
ຄົນລາວເກັບຊື້ສງົ່ ໃຫ້ພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນຈີນ (ຮູບ 3).
ໃນໄລຍະປີ 2008 ຫາ 2009 ການເກັບ
ຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກຜົນຜະລິດຄັ່ງ ແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຫຸນ
້ ສ່ວນອຸດສະຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ເປັນຜູຜ
້ ກ
ູ
ຂາດພຽງຜູດ
້ ຽວ ໂດຍມີຕວ
ົ ແທນເກັບຊື້ຄງັ່ ປະຈໍາ
ຢູ່ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລ້ວມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ໄປເກັບຮັກສາໄວ້ ທີ່ສາງເກັບຮັກສາຄັ່ງ ປາກ
ມອງ, ເມືອງນໍ້າບາກ, ການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດຄັ່ງ
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ແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວ ສົ່ງອອກໃຫ້ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຈີນ (ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຄຸນມິງຊູແວວໄບໂອເຕັກໂນໂລຊີຈໍາກັດ
ແຫ່ງ
ສປ ຈີນ) ຢູ່ ນະຄອນຄຸນມິງ, ແຂວງຢູນານ (ຮູບທີ
4). ໃນໄລຍະດັ່ງນີ້ ກໍລະນີມພ
ີ ຄ
ໍ່ າ້ ຄົນກາງເກັບຊື້
ຖືວາ່ ເປັນການລັກລອບເກັບຊື້ ເຊິ່ງໄດ້ມກ
ີ ານປັບ
ໃໝ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ.
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ພົບວ່າ ຢູໃ
່ ນ 5 ເມືອງ
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຸນ
້ ສ່ວນອຸດສະ
ຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ຢຸດເຊົາການເກັບຊື້, ເນື່ອງ
ຈາກລາຄາຕົກຕໍ່າ ແລະ ມີການຫຼຸບທຶນ ພ້ອມ
ດຽວກັນ ປະຊາຊົນຢູໃ
່ ນເຂດເມືອງ ດັ່ງກ່າວ
ລວມເຖິງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດມ
ົ ໄຊ ກໍ
ຢຸດເຊົາການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ. ແຕ່ແນວໃດກໍ
ດີ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ມີການປະກາດລົ້ມ
ລະລາຍເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຍັງຖືເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜູກ
ຂາດ ໃນການເກັບຊື້ຄງັ່ ເຊັ່ນເຄີຍ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຍັງພົບວ່າ ມີຈໍານວນ
ນຶ່ງ ຢູ່ ບ້ານປາກມອງ, ເມືອງນໍ້າບາກ ໄດ້ສບ
ື
ຕໍ່ຜະລິດຄັ່ງ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ໂດຍໄດ້ນໍາໄປ
ຂາຍໃຫ້ພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນກາງ ຄົນຈີນ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍອື່ນໆ
ຢູສ
່ າມແຍກປາກມອງ,
ການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຈາກປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຮັບຮູກ
້ ນ
ັ ໃນວົງແຄບ ເຊິ່ງມີການເກັບຊື້ໃນ
ລາຄາຄັ່ງແຫ້ງ 13,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ, ຮູບແບບ
ການສົ່ງອອກ ແມ່ນຂົນສົ່ງປະປົນກັບສິນຄ້າອື່ນໆ
ເຂົ້າໄປເຖິງປະເທດຈີນ ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ພຄ
ໍ່ າ້ ຄົນກາງ
ຢູຈ
່ ນ
ີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສົ່ງເຂົ້າໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄັ່ງ
ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ (ຮູບທີ 5).
4.3.3. ຕະຫຼາດຄັ່ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ
ຕະຫຼາດ
ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003 ເຫັນວ່າ ປະລິມານການ
ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ຈາກລາວໄປຍັງຕະ
ຫຼາດຕ່າງປະເທດ
ແມ່ນມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດວຽດ
ນາມ ແລະ ສປ ຈີນ, ເນື່ອງຈາກລາຄາຄັ່ງ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ເປັນຕົ້ນລາຄາເກັບຊື້ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະ
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຮູບສະແດງ 6: ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດຄັ່ງ ແລະ ປະລິມານການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LPB Agriculture and Forest Development Import and Export Co., 2009.
ໝາຍເຫດ: ຮູບຂ້າງເທິງ, ໄດ້ຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດຄັ່ງແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ 3 ຄູນໃຫ້ສະມັດຕະພາບໃນ
ການຜະລິດຄັ່ງຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເລ່ຍ ຄື: 0.48 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ
ໃນຂໍ້ 4.3.2.

ບາງ ຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາ
ຊົນບໍ່ສາມາດຜະລິດຄັ່ງຕໍ່ໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ເລີ້ມ
ແຕ່ ທ້າຍປີ 2009 ຫາ ປະຈຸບນ
ັ ປະລິມານການ
ສົ່ງອອກຄັ່ງ ຈາກລາວ ໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ
(ຈີນ) ແມ່ນຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນກັນ (ຮູບທີ 6).
ກ່ອນປີ 2008, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ຍງັ ບໍ່ທນ
ັ
ມີບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ໃນການເກັບຊື້ແບບຜູກຂາດຝ່າຍດຽວ
ເຫັນວ່າ ປະລິມານການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດຄັ່ງ
ໄປຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ກັບປະລິມານການ
ຜະລິດຄັ່ງຕົວຈິງ ຂອງປະຊາຊົນ ມີຄວາມສົມດຸນ,
ເນື່ອງຈາກມີພຄ
ໍ່ າ້ ຫຼາຍຄົນເກັບເກັບຊື້ ແລະ ມີຕະ
ຫຼາດສົ່ງອອກໄປວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ໃນຂະ
ນະທີ່ໃນໄລຍະ ປີ 2008 ຫາ 2010 ມີບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ
ເກັບຊື້ແບບຜູກຂາດຝ່າຍດຽວ ເຫັນວ່າ ປະລິ
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ມານການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ກັບປະລິ
ມານການສົ່ງອອກບໍ່ສມ
ົ ດຸນກັນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
2008 ຫາ 2009 ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະ
ສິກອນ ມີເຖິງ 1,840 ແລະ 2,137 ໂຕນ ຕາມ
ລໍາດັບ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດ ໃນການສົ່ງ
ອອກຜົນຜະລິດຄັ່ງ ມີພຽງ 200 ແລະ 162 ໂຕນ
ຕາມລໍາດັບ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ໃນປີ 2010
ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ບໍ່ໄດ້ມກ
ີ ານສົ່ງອອກຂາຍແຕ່ຢາ່ ງ
ໃດເລີຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສາ້ ງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນປີ 2008, 2009
ແລະ 2010 ຄິດເປັນມູນຄ່າ ເທົ່າກັບ 16,400
ລ້ານກີບ, 8,560 ລ້ານກີບ ແລະ 2,313 ລ້ານກີບ
ຕາມລໍາດັບ (ຄິດໄລ່ຕາມລາຄາເກັບຊື້ໃນແຕ່ລະ
ປີ). ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2011 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢຸດ
ເຊົາການປູກຖົ່ວແຮ່ ຫຼື ໄມ້ອນ
ື່ ໆ ເພື່ອລ້ຽງຄັ່ງ.
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ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ພົບວ່າ, ຊະນິດພັນຄັ່ງທີ່
ນໍາໃຊ້ຢໃ
ູ່ ນພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະ
ຢູໃ
່ ນ 3 ແຂວງ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ມີການຢັ້ງວ່າເປັນເປັນ
ຊະນິດຂອງຈີນ Laccifer Chinensis ຫຼື ອິນເດຍ
(Laccifer lacca) ແນວໃດກໍດ,ີ ໃນແຕ່ລະເມືອງ,
ແນວພັນຄັ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ ປະກອບ
ມີ 2 ປະເພດ ຄື: (1) ແນວພັນຄັ່ງດໍ ແລະ (2)
ແນວພັນຄັ່ງປີ. ໃນນັ້ນ, ທັງສອງແນວພັນຄັ່ງ ຊາວ
ກະສິກອນນິຍມ
ົ ກັນລ້ຽງແບບເປັນຮອບວຽນ ຄື:
ປ່ອຍ ຫຼື ລ້ຽງຄັ່ງດໍ ໃນລະດູຝນ
ົ ແລະ ລ້ຽງແນວ
ພັນຄັ່ງປີ ໃນລະດູແລ້ງ; ແນວພັນຄັ່ງ 2 ປະເພດນີ້
ແມ່ນໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດເທົ່າກັນ.

ໃນນັ້ນ, ເຫັນວ່າ ມີ 4 ຊະນິດພັນໄມ້ ຄື:
ໄມ້ແຟນ, ໄມ້ລຽງ, ໄມ້ເຄັດ ແລະ ໄມ້ສາມສາ
ປະຊາຊົນໃນບາງເມືອງ ໄດ້ນໍາເອົາມາປູກເປັນ
ສວນປູກ ເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ. ຊະນິດພັນໄມ້ດງັ່ ກ່າວ
ປະຊາຊົນນິຍມ
ົ ກັນປູກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມມີ
ໄມ້ລຽງ ແລະ ໄມ້ແຟນ, ໄມ້ສອງຊະນິດ ປະຊາຊົນ
ເມືອງນໍ້າບາກ ແລະ ເມືອງງອຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄມ້
ລຽງ ໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດດີກວ່າໄມ້ອນ
ື່ ໆ ໃນຈໍານວນ
ຊະນິດພັນໄມ້ ທີ່ສາມາດລ້ຽງຄັ່ງໄດ້. ໃນຂະນະ
ທີ່ປະຊາຊົນ ເມືອງວຽງຄໍາ ໄດ້ຢງັ້ ຢືນວ່າ ໄມ້
ໝາກແຟນ ໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ ທີ່ດກ
ີ ວ່າໄມ້ຊະນິດ
ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນເມືອງປາກແຊງ
ຍັງໄດ້ຢງັ້ ຢຶນຕື່ມອີກວ່າ ໄມ້ເຄັດໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດ
ທີ່ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບດີກວ່າໄມ້ອນ
ື່ ໆ.ສໍາລັບປະຊາຊົນ
ຢູ່ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ການ
ສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້
ແຕ່ຖວ
ົ່ ແຮ ເພື່ອຜະລິດຄັ່ງເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວ
ມາຂ້າງເທິງ, ສາມາດຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນ
ໄດ້ວາ່
ຊະນິດພັນໄມ້ ທີ່ມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນທີ່ສດ
ຸ
ເປັນອັນດັບ (1) ແມ່ນຕົ້ນໝາກຖົ່ວແຮ, ທີ (2)
ໄມ້ລຽງ, ທີ (3) ໄມ້ໝາກແຟນ, ທີ (4) ໄມ້ເຄັດ, ທີ
(5) ໄມ້ຫວາ້ , ທີ (6) ໄມ້ດຄ
ູ່ ວາຍ ແລະ ອັນດັບທີ
(7) ໄມ້ສາມສາ, ໜັງຄວຍ ແລະ ໄມ້ໝາກນອດ,
(ຕາຕະລາງ 5).

4.4.2. ຊະນິດພັນໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ

4.4.3. ການສ້າງສວນປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ພົບເຫັນວ່າ ຊະນິດພັນ
ໄມ້ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສໍາຄັນຕໍ່ການລ້ຽງຄັ່ງ ລວມມີ 9
ຊະນິດ ໃນນັ້ນ, ແຕ່ລະເມືອງ ມີຈໍານວນຫຼາຍ
ໜ້ອຍແຕກຕ່າງກັນ, ຊະນິດພັນໄມ້ທປ
ີ່ ະຊາຊົນ
ນໍາເອົາມາປູກເພື່ອລ້ຽງຄັ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີ
1 ຊະນິດພັນ ຄື: ຕົ້ນຖົ່ວແຮ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະ
ນິດພັນໄມ້ປາ່ ຈໍານວນ 8 ຊະນິດ ຄື: ໄມ້ແຟນ,
ໄມ້ລຽງ, ໄມ້ເຄັດ, ໄມ້ສາມສາ, ໄມ້ຫວາ້ , ດູ່
ຄວາຍ, ໜັງຄວາຍ ແລະ ຕົ້ນໝາກນອດ ແມ່ນ
ຊະນິດພັນໄມ້ ທີ່ປະຊາຊົນໃນບາງເມືອງ ນິຍມ
ົ
ກັນປ່ອຍຄັ່ງເພື່ອຮັກສາແນວພັນຄັ່ງ ແລະ ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງ ທາງເສດຖະກິດເຊັ່ນກັນ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້,
ສາມາດສັງລວມໄດ້
6 ຮູບແບບການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ, ເຊິ່ງເປັນການ
ປູກແບບປະສົມປະສານກັນກັບເຂົ້າໄຮ່
ແລະ
ພືດເສດຖະກິດ.
ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກຖົ່ວ
ແຮຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ເຫັນ
ວ່າ ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງໄລຍະຫ່າງໃນປູກຖົ່ວແຮ
ທີ່ນຍ
ິ ມ
ົ ນໍາໃຊ້ກນ
ັ ຫຼາຍ ແມ່ນຂະໜາດ 2x2
ແມັດ. ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກໄມ້
ອາຍຸຍາວ ແມ່ນ 3-6 ແມັດ x 3-6 ແມັດ.
ການປູກໄມ້ຖວ
ົ່ ແຮ, ເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ໄມ້ລຽງ ຫຼື
ໄມ້ແຟນ ປະສົມປະສານກັນ ເຫັນເປັນຮູບແບບ
ທີ່ຮບ
ັ ປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
ໃນການຜະລິດຄັ່ງ

4.4 ຂະບວນການຜະລິດຄັ່ງ
ການລ້ຽງຄັ່ງ ແມ່ນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ
ເປັນພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານສືບທອດ
ກັນມາລຸນ
້ ຕໍ່ລນ
ຸ້
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ.
ສະນັ້ນ, ຈາກມູນເຊື້ອທີ່ເຄີຍປະຕິບດ
ັ ມາ ແລະ
ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການເຝືກອົບຮົມ ຈາກບັນດາ
ໂຄງການຕ່າງໆ ປະຊາຊົນຈຶ່ງມີຂະບວນການ
ໃນການຜະລິດຄັ່ງ ດັ່ງນີ້:
4.4.1. ຊະນິດພັນຄັ່ງ
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາຕະລາງ 5: ຊະນິດພັນໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ໃນແຕ່ລະເມືອງ
ຊະນິດພ
 ັນໄ ມ້

ວຽງຄໍາ

ງອຍ

ນໍ້າ
ບາກ

ປາກ
ແຊງ

ໄຊ

ງາ

ໄຊຍະ
ບູລີ

ຖົ່ວແຮ

P

P

P

P

P

P

P

ລຽງ

P

P*

P*

ເຄັດ

P*

P*

P

ຫວ້າ

P

P

ແຟນ

P*

P

ດູ່ຄວາຍ

P

ຊື່ລາວ

ສາມສາ

ຊື່ວິທະຍາສາດ

Samanea saman

P

P*

4

P

5

P

3

P

6
7
7

P

ໝາກນອດ

7

P
ລວມ

6

5

5

1
2

P

ໜັງຄ
 ວາຍ

ຈັດລຽງ
ຄວາມ
ສໍາຄັນ

6

1

1

1

9 ຊະນິດ

ໝາຍເຫດ: (*) ຊະນິດພັນໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຄັ່ງສູງ

ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຕົ້ນຖົ່ວແຮສາມາດປ່ອຍຄັ່ງໄດ້
ພຽງຄັ້ງດຽວ ໃນປີທີ 2 ຫາ ປີທີ 3, ກໍລະນີ ບໍ່
ປູກໄມ້ລຽງປະສົມ ພື້ນທີ່ດງັ່ ກ່າວ ຈະກັບຄືນມາ
ປູກເຂົ້າໄຮ່ ປະສົມກັບຖົ່ວແຮອີກຮອບໃໝ່. ສະ
ນັ້ນ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ການປູກໄມ້ລຽງ ຫຼື ໄມ້
ແຟນປະສົມ ເມື່ອຮອດປີທີ 4 ສາມາດປ່ອຍຄັ່ງ ໄດ້
ແລະ ກໍຈະສາມາດປ່ອຍຄັ່ງໄດ້ ປີຕປ
ໍ່ ສ
ີ ບ
ື ເນື່ອງ
ໄປ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້
ພົບເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ ບ້ານປາກມອງ ເມືອງ
ນໍ້າບາກ ໄດ້ນໍາເອົາພືດ ແລະ ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ມາ
ປູກປະສົມປະສານກັນຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ໃນປີທີ 1
ປູກເຂົ້າ, ຖົ່ວແຮ, ໄມ້ລຽງ, ກົກແຟນ, ສາມສາ.,
ປີທີ 2 ປູກຂ່າ ແທນເຂົ້າໄຮ່ ມີໄລຍະຫ່າງ 4x4
ແມັດ ແລະ ປ່ອຍຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ຮອດປີທີ 3,
ປີທີ 4 ໄມ້ປກ
ູ ສາມາດປ່ອຍຄັ່ງໄດ້.
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ອີກຮູບແບບນຶ່ງ ແມ່ນການປູກຂ່າປະສົມ
ໃສ່ກບ
ັ ຕົ້ນເຄັດ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງ 4 ປີ ທໍາອິດຊາວ
ກະສິກອນໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ ໝາກຂ່າ
ເນື່ອງຈາກຮູບແບບນີ້ ແມງຄັ່ງປ່ອຍໃສ່ຕນ
ົ້ ເຄັດ
ໄດ້ ໃນປີທີ 5. ແນວໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບນີ້ ກໍາ
ລັງຢູໃ
່ ນໄລຍະທົດລອງ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ສາມາດຢັ້ງຢືນ
ຜົນຮັບທາງເສດຖະກິດ.
ການປະຕິບດ
ັ ການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນຖົ່ວແຮ, ໄມ້ລຽງ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນນິຍມ
ົ ກັນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝນ
ົ
ລະຫວ່າງ ເດືອນເມສາ, ພືດສະພາ ແລະ ມິ
ຖຸນາ. ການປູກຖົ່ວແຮ ເຮັດໄດ້ດວ
້ ຍການປູກ
ດ້ວຍແກ່ນ ໃນອັດຕາການປູກ 3 ຫາ 5 ກິໂລ
ຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ການປູກໄມ້ຢນ
ື ຕົ້ນ, ຕາມປົກ
ກະຕິແມ່ນ ປູກດ້ວຍເບ້ຍ ເຊິ່ງໄດ້ມກ
ີ ານກະກຽມ
ໄວ້ໃນສວນກ້າ, (ຕາຕະລາງ 6).
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ຕາຕະລາງ 6: ລະບົບການສ້າງສວນປູກໄມ້
ຊະນິດພ
 ັນໄ ມ້

ໄລຍະຫ່າງ
ໃນການປູກ

ລະບົບການປູກ

ເມືອງ

1.5 x 3 ມ

ປີທີ 1: ເ ຂົ້າ ແລະ ຖົ່ວແ
ຮ
ປີທີ 2: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ
ປີທີ 3: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ

ວຽງຄໍາ

2x2ມ

ປີທີ 1: ເຂົ້າ ແ
 ລະ ຖົ່ວແ
ຮ
ປີທີ 2: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ
ປີທີ 3: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ

ວຽງຄໍາ, ງອຍ, ນໍ້າບາກ,
ປາກແຊງ, ໄ ຊ, ງາ ແ
 ລະ
ໄຊຍະບູລີ

ຖົ່ວແຮ

3x3ມ

ປີທີ 1: ເ ຂົ້າ ແລະ ຖົ່ວແ
ຮ
ປີທີ 2: ຖົ່ວແ
 ຮ ແລະ ຄັ່ງ
ປີທີ 3: ຖົ່ວແ
 ຮ ແລະ ຄັ່ງ

ວຽງຄໍາ, ງອຍ ແ
 ລະ
ນໍ້າບາກ

ຖົ່ວແຮ
ລຽງ ຫຼື ແຟນ

2x2ມ
4x4ມ

ປີທີ 1: ເ ຂົ້າ, ຖົ່ວແ
 ຮ ແລະ ລ
 ຽງ ຫຼື ແ
 ຟນ
ປີທີ 2: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ
ປີທີ 3: ຖົ່ວແ
 ຮແ
 ລະ ຄັ່ງ
ປີທີ 4 ຂຶ້ນໄ ປ: ລຽງ ຫຼື ແ
 ຟນ ແ
 ລະ ຄັ່ງ

ວຽງຄໍາ, ງອຍ ແ
 ລະ
ນໍ້າບາກ

2x2ມ
4x4ມ
6x6ມ

ປີທີ 1: ເ ຂົ້າ, ລຽງ, ສາມສາ, ແ
 ຟນ ແ
 ລະ
ຖົ່ວແຮ
ປີທີ 2: ຫົວຂ
 ່າ, ລຽງ, ສາມສາ ແ
 ຟນ ແ
 ລະ
ຖົ່ວແຮ ກັບ ຄັ່ງ
ປີທີ 3: ຫົວຂ
 ່າ, ລຽງ, ສາມສາ, ແ
 ຟນ ແ
 ລະ
ຖົ່ວແຮ ກັບ ຄັ່ງ
ປີທີ 4 ຂຶ້ນໄ ປ: ຫົວຂ
 ່າ ແ
 ລະ ລຽງ,

ແຟນ, ສາມສາ ກັບ ຄັ່ງ

ນໍ້າບາກ

4x4ມ
4x4ມ

ປີທີ 1: ຫົວຂ
 ່າ ແ
 ລະ ເ ຄັດ
ປີທີ 2: ຫົວຂ
 ່າ ແ
 ລະ ເ ຄັດ
ປີທີ 3: ຫົວຂ
 ່າ ແ
 ລະ ເ ຄັດ
ປີທີ 4: ຫົວຂ
 ່າ ແ
 ລະ ເ ຄັດ
ປີທີ 5 ຂຶ້ນໄ ປ: ເ ຄັດ ກັບ ຄັ່ງ

ນໍ້າບາກ

ຖົ່ວແຮ

ຖົ່ວແຮ

ຖົ່ວແຮ
ຫົວຂ່າ, ລຽງ, 
ແຟນ, ສາມສາ

ຫົວຂ່າ
ເຄັດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LPB Agriculture and Forest Delvelopment Import-Export Co., 2009.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາມປົ ກ ກະຕິ ກ ານປູ ກ ຖົ່ ວ ແຮປ່ ອ ຍຄັ່ ງ
ແມ່ ນ ປະຕິ ບັ ດ ໃນລັ ກ ສະນະຮູ ບ ວຽນໃນພື້ ນ ທີ່
ເກົ່າ ເຊິ່ງຄວາມຍາວຂອງຮອບວຽນ ແມ່ນ 3 ປີ
(ຮູບທີ 7).
4.4.4. ແມ່ພນ
ັ ຄັ່ງ ແລະ ການຄັດເລືອກ
ການສຶກສານີ້ ໄດ້ຊໃ
ີ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ການຄັດ
ເລື ອ ກແນວພັ ນ ຄັ່ ງ ຂອງຊາວກະສິ ກ ອນມີ ວິ ທີ
ການ ຄື: ແນວພັນຄັ່ງທີ່ດີ ຈະມີຄວາມແຂງແຮງ,
ມີສະພາບທີ່ສມ
ົ ບູນ ປາສະຈາກພະຍາດເຊື້ອຣາ
ຕ່າງໆ ມີລກ
ັ ສະນະຈັບໂອບງ່າໄມ້ ຂະໜາດ
ຄວາມຍາວ ປະມານ 15 ຫາ 20 ຊັງຕີແມັດ
ແລະ ກວ້າງ ປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ ຂຶ້ນໄປ,
ຄວນເປັນແນວພັນຄັ່ງ ທີ່ໄດ້ມາຈາກປ່າທໍາມະ
ຊາດ ຫຼື ຈາກໄມ້ໃນສວນປູກ. ການເກັບຮັກ
ສາແນວພັນຄັ່ງ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ ບໍ່ເກີນ 7 ມື້,
(ຖ້າຫາກເກັບຮັກສາໄດ້ດນ
ົ ກວ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້
ແມງຄັ່ງອ່ອນເພຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄນ
ຸ ນະພາບ ຂອງ
ແນວພັນຄັ່ງຕໍ່າ ເມື່ອນໍາໄປປ່ອຍໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້) ບ່ອນ
ເກັບຮັກສາແນວພັນຄັ່ງ ຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ອາກາດ
ລ່ວງດີ ຫຼື ມີອາກາດປອດໂປ່ງ (ໃນໄລຍະ
ເກັບຮັກສາ ບໍ່ຄວນໃຫ້ແນວພັນຄັ່ງ ຖືກແດດ
ແລະ ປຽກນໍ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຄງັ່ ຕາຍ).
ແນວພັນຄັ່ງ ຂອງ ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໄລຍະປີຜາ່ ນ
ມາ ຫຼື ຊື້ມາຈາກ ຄອບຄົວອື່ນ ພາຍໃນບ້ານ ຫຼື
ຕ່າງເມືອງ.
4.4.5 ການປ່ອຍແມງຄັ່ງ
ເຕັ ກ ນິ ກ ການປ່ ອ ຍຄັ່ ງ ຂອງຊາວກະສິ
ກອນ: ແມ່ນເຄີຍປະຕິບດ
ັ ກັນມາ ຄື ນໍາເອົາ
ແນວພັນຄັ່ງ ໄປມັດໃສ່ງາ່ ໄມ້ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສົມບູນ
ແຂງແຮງດີ ທີ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າລ້ຽງໃຫ້ແກ່
ແມງຄັ່ງໄດ້ຢາ່ ງພຽງພໍ (ງ່າໄມ້ທບ
ີ່ ອ
ໍ່ ອ
່ ນ ແລະ
ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ) ໃນເບື້ອງທິດຕາເວັນອອກ ໃນ
ຊ່ວງເວລາຕອນເຊົ້າ (ບໍ່ມແ
ີ ສງແດດ) ແລະ
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ຊ່ວງເວລາຕອນແລງ (ແສງແດດອ່ອນ). ໃນ
ກໍລະນີຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ອາຍຸຫຼງັ ປູກ ປະມານ 4 ຫາ 6
ເດືອນ ການປ່ອຍຄັ່ງ ແມ່ນປະຕິບດ
ັ ດ້ວຍການ
ມັດໃຫ້ຢໃ
ູ່ ນລະດັບສູງຈາກພື້ນດິນ
ປະມານ
30 ຫາ 40 ຊັງຕີແມັດ. ໃນຂະນະ ທີ່ປອ
່ ຍຄັ່ງ
ໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ອາຍຸຫຼງັ ປູກ ປະມານ 9 ຫາ 12
ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ມດ
ັ ໃສ່ລໍາຕົ້ນໄມ້ຢໃ
ູ່ ນລະດັບສູງ
ຈາກພື້ນດິນ ປະມານ 30 ຫາ 50 ຊັງຕີແມັດ,
ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການເຂົ້າທໍາລາຍ
ຈາກພະຍາດບົ້ງແມງ.
ການປ່ອຍຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ, ໄມ້ແຕ່
ລະຊະນິດ ແມ່ນມີອດ
ັ ຕາການປ່ອຍຄັ່ງ ແຕກ
ຕ່າງກັນ ພ້ອມດຽວກັນ ຈໍານວນການປ່ອຍ ຕໍ່
ຫົວໜ່ວຍພື້ນທີ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງການປູກ
ກໍມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ການ
ສຶກສານີ້ ພົບເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນນິຍມ
ົ ກັນປ່ອຍ
ຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ໃນອັດຕາ 60 ຫາ 70
ກຼາມ/ຕົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການປ່ອຍຄັ່ງ
ໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ອາຍຸຍາວ ເຊັ່ນ: ໄມ້ລຽງ, ກົກແຟນ,
ສາມສາ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ມອ
ີ າຍຸຫຼງັ ປູກ 4 ປີ
ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນປ່ອຍປະມານ 300 ກຼາມ/ຕົ້ນ,
ການປ່ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ ດ້ວຍການມັດແນວ
ພັນຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ ໃຫ້ຢໃ
ູ່ ນລະດັບຄວາມສູງ ຈາກ
ດິນ ປະມານ 1-1.5 ແມັດ (ຕາຕະລາງ 7).
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍຄັ່ງ ໂດຍສະ
ເລ່ຍ ປະມານ 7 ຄົນ/ມື້/ເຮັກຕາ. ລະດູການ
ປ່ອຍຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນແບ່ງອອກ
ເປັນ 2 ລະດູ ຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝນ
ົ ,
ເຊິ່ງລະດູແລ້ງ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດວ
້ ຍການ
ເລີ້ມຈາກການປູກຕົ້ນຖົ່ວແຮ ໃນເດືອນເມສາ,
ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖນ
ຸ າ ແລ້ວບົວລະບັດຮັກສາ
ສວນຖົ່ວແຮ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຄືມອ
ີ າຍຸປະມານ
5 ຫາ 6 ເດືອນ ຫຼື ກົງກັບເດືອນພະຈິກ ແລະ
ທັນວາ ຖືເປັນໄລຍະປ່ອຍຄັ່ງໃນລະດູແລ້ງ. ສໍາ
ລັບການປ່ອຍຄັ່ງໃນລະດູຝນ
ົ
ຕາມປົກກະຕິ
ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກູຜ
້ ນ
ົ ຜະ
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ຕາຕະລາງ 7: ການປ່ອຍຄັ່ງໃສ່ຕົ້ນໄມ້ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງການປູກ
ລ/ດ

ໄລຍະ

ຈໍານວນ
(ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ)

ການປ່ອຍ
(ກຼາມ/ຕົ້ນ)

(ກິໂລກຼາມ/ເຮັກຕາ)

ຖົ່ວແຮ (Cajanus cajan)
1

1.5 x 3 m

2,222

60 - 70

133 - 156

2

2x2m

2,500

60 - 70

150 - 175

3

2x3m

1,667

60 - 70

100 - 117

4

3x3m

1,111

60 - 70

70 - 80

ພັນໄ ມ້ອາຍຸຍ
 າວ: ລຽງ, ແ
 ຟນ, ສາມສາ, ເ ຄັດ ແ
 ລະ ອື່ນໆ, (ອາຍຸ: >4 ປີ)
5

3x3m

1,111

300

333

6

4x4m

625

300

188

7

5x5m

400

300

120

8

6x6m

278

300

84

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field Survey, 2011. Keoboualapha B., et al (2008).
ຮູບສະແດງ 7: ຮອບວຽນການຜະລິດຄັ່ງໃນພື້ນທີ່ໄຮ່ເຂົ້າປູກປະສົມກັບຖົ່ວແຮ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FORCOM, 2009.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ລິດຄັ່ງທີ່ໄດ້ປອ
່ ຍໃນລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງເລີ້ມ ປ່ອຍ
ໃນຊ່ວງ ເດືອນພືດສະພາ ຫາ ເດືອນ ມິຖນ
ຸ າ
ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນເດືອນ ພະຈິກ ແລະ
ເດືອນ ທັນວາ.

1). ການເຮັດຄັ່ງແຫ້ງ: ສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍຫຼັງ
ທີ່ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ (ງ່າຄັ່ງ) ໄດ້ຖກ
ື ເກັບກູ້ ແລະ
ລວບລວມມາຈາກສວນປູກ, ປະຊາຊົນ ມີວທ
ິ ີ
ການເຮັດຄັ່ງແຫ້ງ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ວິທີ ຄື:

4.4.6. ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບກູ້

•

ນໍາເອົາຜົນຜະລິດຄັ່ງ ອອກໄປຕາກແດດ
ປະມານ 6 ຫາ 8 ມື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມງຄັ່ງ
ແຫ້ງຕາຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍນໍາໃຊ້ມແ
ື ກະຂີ້ຄງັ່
ອອກຈາກງ່າໄມ້, ແລ້ວເກັບລວມໃສ່ກະຕ່າ
ຫຼື ກະກອບ ເກັບຮັກສາໄວ້ບອ
່ ນທີ່ອາກາດ
ສາມາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ ເພື່ອກຽມອອກຂາຍ.

•

ປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງນິຍມ
ົ ກັນ ນໍາເອົາຜົນ
ຜະລິດຄັ່ງໄປແຊ່ນໍ້າຕາມສາຍຫ້ວຍ ບ່ອນ
ທີ່ມນ
ີ ໍ້າໄຫຼ ປະມານ 1 ຫາ 2 ຄືນ ເພື່ອໃຫ້
ແມ່ຄງັ່ ຕາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຂົ້າເຈົ້ານໍາເອົາ
ຂີ້ຄງັ່ ມາແຕກແດດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂຄ
ີ້ ງັ່ ເຊື່ອມ
ເຂົ້າກັນເປັນກ້ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂີ້ຄງັ່ ຈະ
ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງ ຫຼື ບ່ອນຮົ່ມ ທີ່
ມີອາກາດທ່າຍເທໄດ້ດີ ເພື່ອກຽມໄວ້ຂາຍ
ໃຫ້ແກ່ພຄ
ໍ່ າ້ .

ການບົ ວ ລະບັ ດ ຮັ ກ ສາສວນຖົ່ວ ແຮລ້ ຽ ງ
ຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ ທີ່ເຄີຍປະຕິບດ
ັ ກັນມາ
ປະກອບມີການຖາງຫຍ້າ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງ/ປີ, ການ
ກໍາຈັດ ແລະ ປ້ອງກັນການເຂົ້າທໍາລາຍຂອງ
ແມງໄມ້ເປັນປະຈໍາ. ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ຄັ່ງ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ເຄີຍປະຕິບດ
ັ ມາ ແມ່ນ 2 ຄັ້ງ/
ປີ ຄື: ຄັ້ງທີ (1) ແມ່ນເກັບກູໃ
້ ນລະຫວ່າງ ເດືອນ
ພຶດສະພາ ຫາ ມິຖນ
ຸ າ ແລະ ຄັ້ງທີ (2) ເກັບກູ້
ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາ.
ວິທກ
ີ ານເກັບກູຂ
້ ຄ
ີ້ ງັ່
ແມ່ນສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້
ດ້ວຍການໃຊ້ມດ
ີ ຫຼື ພ້າ ຕັດງ່າໄມ້ບອ
່ ນທີ່ມຮ
ີ ງັ
ຄັ່ງແກ່ເຕັມທີ່, ຂີ້ຄງັ່ ຫຼັງຈາກເກັບກູແ
້ ລ້ວ ຊາວກະ
ສິກອນຈະທ້ອນໂຮມ ຫຼື ລວບລວມໃສ່ກະຕ່າ ຫຼື
ກະສອບ ເກັບຮັກສາໄວ້ບອ
່ ນຮົ່ມ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ
ທີ່ມອ
ີ າກາດລ່ວງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ປອດໂປ່ງ (ຕາຕະ
ລາງ 8 ແລະ ຮູບ 8).
ຕາມຕົກກະຕິ, ຊາວກະສິກອນມີວທ
ິ ກ
ີ ານ
ຮັກສາແນວພັນຄັ່ງ ດ້ວຍການຄັດເລືອກຮັງຄັ່ງ
ທີ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ຸ , ປາສະຈາກພະຍາດບົ້ງແມງ ເຊິ່ງມີ
ວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ດ້ວຍການຕັດເອົາງ່າໄມ້ຄງັ່ ນໍາໄປ
ມັດ ຫຼື ປ່ອຍໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ອນ
ື່ ໆ ຫຼື ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່
ໃນບ່ອນຮົ່ມເຢັນ ປະມານ 2 ຫາ 3 ມື້ ແຕ່ບໃ
ໍ່ ຫ້
ເກີນ 7 ມື້.

2) ການເຮັດຄັ່ງແຜ່ນ: ແມ່ນວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ທີ່
ສືບຕໍ່ ຈາກຂະບວນການເຮັດຄັ່ງແຫ້ງ, ໂດຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຄງັ່ ບໍ່ງາມ (ຄຸນ
ນະພາບຕໍ່າ) ເຊິ່ງມີວທ
ິ ປ
ີ ະຕິບດ
ັ ດັ່ງນີ້:
•

ຕົ້ມຄັ່ງແຫ້ງ ໃນອັດຕາສ່ວນປະສົມກັບນໍ້າ
1/2 ລິດ ຕໍ່ 5 ກິໂລກຼາມ ຄັ່ງແຫ້ງ.

•

ການຕົ້ມແມ່ນໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງໄຟ ໃນ
ລະດັບປານກາງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄງັ່ ຕິດ
ໝໍ້.

•

ໄລຍະເວລາໃນການຕົ້ມ ແມ່ນຈະຢຸດເຊົາ
ເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າ ຂີ້ຄງັ່ ເປື່ອຍ ແລະ
ເຊື່ອມເຂົ້າກັນເປັນເນື້ອດຽວ, ຈາກນັ້ນ ກໍນໍາ
ເອົາຂີ້ຄງັ່ ທີ່ຕມ
ົ້ ແລ້ວ ໄປຖອກໃສ່ວດ
ັ ສະດຸທມ
ີ່ ີ
ພື້ນຮາບພຽງ ເຊັ່ນ: ພາຕາດ ຫຼື ກະດົ້ງ.

4.4.7. ການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ວິທກ
ີ ານປຸງ
ແຕ່ງຄັ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນແຕ່
ລະເມືອງ ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 2 ປະເພດ
ຄື: (1) ການເຮັດຄັ່ງແຫ້ງ ແລະ (2) ການເຮັດ
ຄັ່ງແຜ່ນ ຄື:
ÀîÓÑà 2012
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ຕາຕະລາງ 8: ປະຕິທີນ ຮອບວຽນການຜະລິດຄັ່ງ
ກິດຈ
 ະກໍາ

ເດືອນ

ກະກຽມດິນ

ລະດູແ
 ລ້ງ
10

11

12

1

ລະດູຝົນ
2

3

4

5

6

7

8

9

ປູກໄ ມ້ລ
 ້ຽງຄັ່ງ
ປ່ອຍແມງຄັ່ງ
ການບົວລະບັດຮ
 ັກສາ
ການເກັບກ
 ູ້
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha, B., et al, 2008. And Norasings, X., 2009.

ຮູບສະແດງ 8: ຮອບວຽນການປ່ອຍຄັ່ງ ແລະ ການເກັບກູ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field Survey, 2011.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
•

ຄັ່ງແຜ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ມຂ
ີ ະໜາດ 15x20 ຊັງ
ຕີແມັດ, ໜາ ປະມານ 1-1.5 ຊັງຕີແມັດ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ, ປະຊາຊົນສ່ວນ
ໃຫຍ່ນຍ
ິ ມ
ົ ກັນຂາຍຄັ່ງແຫ້ງ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ແກ່ພຄ
ໍ່ າ້
ຫຼື ຫຼາຍກວ່າການຂາຍແບບເປັນແຜ່ນ ເນື່ອງຈາກ
ປະຕິບດ
ັ ງ່າຍ, ສະດວກ, ປະຢັດເວລາ ແລະ
ແຮງງານ.
4.4.8. ມູນຄ່າການລົງທຶນຜະລິດຄັ່ງ
ການສຶກສານີ້ ພົບເຫັນວ່າ ຊາວກະສິ
ກອນ ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຄັ່ງ
ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ມີຄວາມຫຼາຍໜ້ອຍແຕກຕ່າງ
ກັນ, ເຊິ່ງໃນການຜະລິດຄັ່ງນຶ່ງເທື່ອ ຊາວກະ
ສິກອນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແຮງງານທັງໝົດ ປະມານ 104
ວັນງານ/ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ການກະກຽມພື້ນທີ່,
ການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ, ການປ່ອຍຄັ່ງ, ການບົວ
ລະບັດຮັກສາ ແລະ ການເກັບກູ້ ກວມເອົາ 38%,
7%, 11%, 23% ແລະ 21% ຕາມລໍາດັບ, ເຊິ່ງ
ໜ້າວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນການ
ກະກຽມພື້ນທີ່ ສໍາລັບປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ (ຮູບ 9).
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວ
ກະສິກອນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ; ກໍລະນີຖາ້ ຍົກເວັ້ນ
ແນວພັນຄັ່ງ ແລະ ແນວພັນໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງແລ້ວ
ສາມາດຕີລາຄາ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ ເທົ່າກັບ
3,798,000 ກີບ/ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ເປັນແຮງງານ
ຂອງຊາວກະສິ ກ ອນທີ່ ໄ ດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ໃນແຕ່ ລ ະ
ໜ້າວຽກ ຂອງການຜະລິດຄັ່ງ ກວມເອົາ 96%
(ຄ່າແຮງງານທີ່ຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ມກ
ີ ານວ່າ
ຈ້າງກັນ 35,000 ກີບ/ມື້), ແລະ ເຄື່ອງມືອປ
ຸ ະ
ກອນຕ່າງໆ ລວມເຖິງຄ່າພາສີທດ
ີ່ ນ
ິ ກວມເອົາ
ພຽງ 4%. ນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ກໍລະນີທຊ
ີ່ າວ
ກະສິກອນ ບໍ່ມກ
ີ ານຈ້າງແຮງງານ ເຂົາເຈົ້າມີຄາ່
ໃຊ້ຈາ່ ຍທີ່ບລ
ໍ່ ວມເອົາແນວພັນໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ແລະ
ແນວພັນຄັ່ງ ເທົ່າກັບ 158,000 ກີບ, ເບິ່ງໃນ (ຕາ
ຕະລາງ 9).

ÀîÓÑà 2012

ສໍ າ ລັ ບ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍໃນການຊື້ ແ ນວພັ ນ
ຄັ່ງ ແລະ ແນວພັນໄມ້ລຽ້ ງ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະໜາດ
ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ທີ່ເປັນຕົວ
ກໍານົດເຮັດໃຫ້ປະລິມານການໃຊ້ຈາ່ ຍ ມີຄາ່ ແຕກ
ຕ່າງກັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດັ່ງກ່າວ
ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ການປູກໄມ້
ລ້ຽງຄັ່ງດ້ວຍໝາກຖົ່ວແຮ່ ກັບການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ
ດ້ວຍໄມ້ອາຍຸຍາວ ເຊັ່ນ: ໄມ້ລຽງ, ໄມ້ແຟນ ແລະ
ອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກ ຖົ່ວແຮ່ແມ່ນປູກດ້ວຍແກ່ນ ຖ້າ
ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 2x2 ແມັດ ມີອດ
ັ ຕາການປູກ
ປະມານ 5 ກິໂລກຼາມ/ເຮັກຕາ; ຄິດເປັນເງິນ
ເທົ່າກັບ 100,000 ກີບ/ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຂະໜາດ
ໄລຍະຫ່າງດັ່ງກ່າວ ສາມາດປ່ອຍຄັ່ງໄດ້ໃນອັດ
ຕາ 175 ກິໂລກຼາມ/ເຮັກຕາ; ຄິດເປັນເງິນເທົ່າ
ກັບ 3,500,000 ກີບ/ເຮັກຕາ. ໃນຂະນະທີ່,
ການປູກໄມ້ອາຍຸຍາວ ແມ່ນປູກດ້ວຍເບ້ຍ ຖ້າ
ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 3x3 ແມັດ ມີອດ
ັ ຕາການປູກ
ປະມານ 1,111 ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ; ຄິດເປັນເງິນ
ເທົ່າກັບ 9,443,500 ກີບ/ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຂະໜາດ
ໄລຍະຫ່າງດັ່ງກ່າວ ສາມາດປ່ອຍຄັ່ງໄດ້ ໃນ
ອັດຕາ 333 ກິໂລກຼາມ/ເຮັກຕາ ຄິດເປັນເງິນ
ເທົ່າກັບ 6,660,000 ກີບ/ເຮັກຕາ (ຕາຕະລາງ
10 & 11).
ສະນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ ຖ້າ
ເອົາລາຍການຈ່າຍຕ່າງໆ (ຍົກເວັ້ນແນວພັນຄັ່ງ
ແລະ
ແນວພັນໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ)
ທີ່ມຄ
ີ າ່ ເທົ່າກັບ
3,798,000 ກີບ/ເຮັກຕາ ບວກ (+) ໃສ່ກບ
ັ ຕົ້ນ
ທຶນທີ່ໃຊ້ຈາ່ ຍສໍາລັບຊື້ແນວພັນຄັ່ງ ແລະ ແນວ
ພັນໄມ້
ທີ່ມມ
ີ ນ
ູ ຄ່າການໃຊ້ຈາ່ ຍໃນແຕ່ລະຂະ
ໜາດໄລຍະຫ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເຫັນວ່າ ຄ່າ
ໃຊ້ຈາ່ ຍ ສໍາລັບການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ມີການ
ລົງທຶນສູງສຸດ ຢູທ
່ ໄີ່ ລຍະຫ່າງ 2x2 ແມັດ ເທົ່າ
ກັບ 7,398,000 ກີບ/ເຮັກຕາ, ແລະ ຫຼຸດລົງ
ມາຕາມລໍາດັບ ເມື່ອປູກດ້ວຍ ໄລຍະຫ່າງກວ້າງ
ອອກ. ໃນຂະນະທີ່, ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສໍາລັບການປູກ
ໄມ້ອາຍຸຍາວເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ ເຊັ່ນ: ໄມ້ລຽງ, ແຟນ,
ສາມສາ ແລະ ອື່ນໆ ມີການລົງທຶນສູງສຸດ ຢູທ
່ ີ່
ໄລຍະຫ່າງ 3x3 ແມັດ ເທົ່າກັບ 19,901,500
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ຕາຕະລາງ 9: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຜະລິດຄັ່ງ ໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ (ຍົກເວັ້ນ ແນວພັນໄມ້ລ້ຽງຄັ່ງ ແລະ ແມ່ຄັ່ງ)
ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ຈໍານວນ

ລາຄາ/ມູນຄ
 ່າ

ອຸປະກອນ

ອັນ

5

30,000

150,000

ພາສີທ
 ີ່ດິນ

ປີ

1

8,000

8,000

ກະກຽມດິນ

ແຮງງານ

40

35,000

1,400,000

ປູກໄ ມ້

ແຮງງານ

7

35,000

245,000

ປ່ອຍຄັ່ງ

ແຮງງານ

11

35,000

385,000

ບົວລະບັດຮ
 ັກສາ

ແຮງງານ

24

35,000

840,000

ການເກັບກ
 ູ້

ແຮງງານ

22

35,000

770,000

ລວມ

ເປັນເ ງິນ (ກີບ)

3,798,000

ໝາຍເຫດ: ອຸປະກອນ ປະກອບມີ ຂວັນ, ພ້າ, ມີດ, ຈົກ, ສຽມ ແລະ ກະຕ່າໄມ້ໃຜ່

ຮູບສະແດງ 9: ການນໍາໃຊ້ແຮງງານເຂົ້າໃນການຜະລິດຄັ່ງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011 and Keoboualapha B., et al, 2008.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາຕະລາງ 10: ຕົ້ນທຶນແນວພັນຖົ່ວແຮ ແລະ ຄັ່ງ ໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງ
ຕົ້ນທຶນ(ແກ່ນ)
ໄລຍະຫ່າງ

ຕົ້ນທຶນ (ແນວພັນຄັ່ງ)

ກິໂລກຼາມ

ລາຄາ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນ
(ກີບ)

ກິໂລກຼາມ

ລາຄາ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນ
(ກີບ)

5

20,000

100,000

175

20,000

3,500,000

1.5 x 3 ມ

4.5

20,000

90,000

156

20,000

3,120,000

2x3ມ

3.5

20,000

70,000

117

20,000

2,340,000

3x3ມ

3

20,000

60,000

80

20,000

1,600,000

2x2ມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.

ຕາຕະລາງ 11: ຕົ້ນທຶນແນວພັນໄມ້ອາຍຸຍາວ ແລະ ຄັ່ງ ໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງ
ຕົ້ນທຶນ(ເບ້ຍໄ ມ້)
ໄລຍະຫ່າງ

ຕົ້ນທຶນ(ແນວພັນຄັ່ງ)

ເບ້ຍ

ລາຄາ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນ
(ກີບ)

ກິໂລກຼາມ

ລາຄາ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນ
(ກີບ)

3x3ມ

1,111

8,500

9,443,500

333

20,000

6,660,000

4x4ມ

625

8,500

5,312,500

188

20,000

3,760,000

5x5ມ

400

8,500

3,400,000

120

20,000

2,400,000

6x6ມ

278

8,500

2,363,000

84

20,000

1,680,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.
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ກີບ/ເຮັກຕາ, ແລະ ຫຼຸດລົງມາຕາມລໍາດັບ ເມື່ອ
ປູກ ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ ກວ້າງອອກ ເຊັ່ນກັນ (ຕາ
ຕະລາງ 12 & 13).
ໂດຍສົມທຽບລະຫວ່າງ ການລົງທຶນ ໃສ່
ການປູກຖົ່ວແຮເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ
ກັບການປູກໄມ້
ອາຍຸຍາວເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ ເຫັນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ ທັງນີ້ກເໍ ນື່ອງຈາກວ່າ ໄມ້ອາຍຸ
ຍາວ ມີອດ
ັ ຕາການປ່ອຍຄັ່ງ/ຕົ້ນ; ສູງກວ່າ ການ
ປ່ອຍໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ເຖິງແມ່ນວ່າຖົ່ວແຮ ຈະມີຈໍາ
ນວນຕົ້ນຫຼາຍກວ່າກໍຕາມ (ຮູບ 10).
4.4.9. ຜົນຜະລິດຕະພາບຂອງຄັ່ງ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກາ່ ວຂ້າງເທິງ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້
ໄດ້ຊເີ້ ຫັນວ່າ ການຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເຂົາເຈົ້ານິຍມ
ົ ກັນປ່ອຍຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ, ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ປະຕິບດ
ັ ງ່າຍ, ມີຄວາມສະດວກກວ່າ
ການປູກໄມ້ອາຍຸຍາວ ເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ, ພ້ອມທັງ
ມີຜນ
ົ ຕອບແທນໄວກວ່າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການ
ສຶກສານີ້ ພົບເຫັນວ່າ ໃນກໍລະນີຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ມີ
ຄວາມສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງ ຈົນເຖິງໄລຍະເວ
ລາການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຄັ່ງ; ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້
ຄັ່ງ ມີຜນ
ົ ຜະລິດດີ ແລະ ໃຫ້ນໍ້າໜັກ (ຄັ່ງໜັກ).
ສະນັ້ນ, ສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດຄັ່ງ ໂດຍ
ສະເລ່ຍ 0.8 ໂຕນ ຄັ່ງແຫ້ງ/ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າ 320
ກຼາມ/ຕົ້ນ ເມື່ອປູກດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 2x2 ແມັດ
(ຕາຕະລາງ 14).
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຈາກການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ການປ່ອຍຄັ່ງໃສ່ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ ຂອງຊາວ
ກະສິກອນ
ແມ່ນປະສົບບັນຫາກັບຕົ້ນຖົ່ວແຮ
ຕາຍ ກ່ອນກໍານົດເວລາການເກັບກ່ຽວຜົນລິດຄັ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບຂອງຄັ່ງຕົກຕໍ່າ, ເປັນຄັ່ງ
ລີບ (ຄັ່ງເບົາ) ສະເລ່ຍ 0.48 ໂຕນຄັ່ງແຫ້ງ/ເຮັກ
ຕາ ຫຼື ເທົ່າ 192 ກຼາມ/ຕົ້ນ, (LPB AFDEI Co,
2009) ທີ່ປກ
ູ ດ້ວຍ ໄລຍະຫ່າງ 2x2 ແມັດ (ຕາຕະ
ລາງ 15). ສໍາລັບຜົນຜະລິດຕະພາບຂອງໄມ້
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ອາຍຸຍາວ, ການສຶກສານີ້ ພົບເຫັນວ່າ ການປູກ
ໄມ້ລຽງ ໃນຂະໜາດໄລຍະຫ່າງ 6 x 6 ແມັດ ມີ
ຜົນຜະລິດ ສະເລ່ຍ 4 ກິໂລກຼາມ/ຕົ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ
1.112 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ.

4.5. ບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນ
ການຜະລິດຄັ່ງ
4.5.1. ບັນຫາ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ພົບເຫັນໄດ້ວາ່ ການປູກ
ຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ແມ່ນໄດ້ລເິ ລີ້ມຂຶ້ນທໍາອິດ ທີ່
ບ້ານຫ້ວຍເຫຼັກ ເມືອງງອຍ ແຕ່ປີ 2003 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເປັນ
ຂະບວນກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດພາກເໜືອ ໃນ
ໄລຍະປີ 2008 ຫາ 2009, ແນວໃດກໍຕາມ,
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍ
ຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ພາຍໃນ 3 ແຂວງ
ຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊຍະ
ບູລ;ີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ ແມ່ນສາ
ມາດສັງລວມໄດ້ບນ
ັ ຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສງົ່ ຜົນຕໍ່
ກັບການຜະລິດຄັ່ງ ຄື:
1). ການຕະຫຼາດ
ການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການ
ຊື້ຂາຍຄັ່ງ ຢູໃ
່ ນສາມແຂວງ ຖືເປັນປັດໄຈທີ່ມບ
ີ ດ
ົ
ບາດສໍາຄັນ ພ້ອມທັງເປັນກົນໄກ ທີ່ສງົ່ ຜົນຕໍ່ກບ
ັ
ຂະບວນການຜະລິດຄັ່ງ
ຂອງຊາວກະສິກອນ
ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະບວນການ
ຜະລິດຄັ່ງ ແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ຜົນມາຈາກຄວາມຕ້ອງ
ການຜະລິດຕະພັນຄັ່ງໃນຕະຫຼາດສາກົນ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນຕະຫຼາດຢູປ
່ ະເທດຈີນ, ວຽດນາມ ໄດ້
ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າບໍ່ມຄ
ີ ວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນກໍຢດ
ຸ ສະງັກ. ແນວໃດກໍດ,ີ ຜ່ານ
ການສໍາພາດ ແລະ ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂອງພາກສ່ວນ
ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ
ແລະ ຊາວກະສິກອນ ລວມເຖິງພໍ່ຄາ້ ຄັ່ງ ແລະ
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາຕະລາງ 12: ມູນຄ່າການລົງທຶນຜະລິດຄັ່ງ ໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບຕົ້ນຖົ່ວແຮແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງ
ໄລຍະຫ່າງ

 ກ່ນ
ແ
(ກີບ)

ແນວພັນຄັ່ງ
(ກີບ)

ຄ່າໃ
 ຊ້ຈ
 ່າຍອື່ນໆ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນທ
 ັງໝ
 ົດ
(ກີບ)

2x2ມ

100,000

3,500,000

3,798,000

7,398,000

1.5 x 3 ມ

90,000

3,120,000

3,798,000

7,008,000

2x3ມ

70,000

2,340,000

3,798,000

6,208,000

3x3ມ

60,000

1,600,000

3,798,000

5,458,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.

ຕາຕະລາງ 13: ຄ່າການລົງທຶນຜະລິດຄັ່ງ ໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ອາຍຸຍາວແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງ
ໄລຍະຫ່າງ

ເບ້ຍໄ ມ້
(ກີບ)

ແນວພັນຄັ່ງ
(ກີບ)

ຄ່າໃ
 ຊ້ຈ
 ່າຍອື່ນໆ
(ກີບ)

ເປັນເ ງິນທ
 ັງໝ
 ົດ
(ກີບ)

3x3ມ

9,443,500

6,660,000

3,798,000

19,901,500

4x4ມ

5,312,500

3,760,000

3,798,000

12,870,500

5x5ມ

3,400,000

2,400,000

3,798,000

9,598,000

6x6ມ

2,363,000

1,680,000

3,798,000

7,841,000

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.
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ຮູບສະແດງ 10: ສົມທຽບມູນຄ່າການລົງທຶນຜະລິດຄັ່ງໃນ 1 ເຮັກຕາ.

ໝາຍເຫດ: Long life host tree including: Liang, Samsa, Fan, Khet and etc.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.

ຕາຕະລາງ 14: ຜົນຜະລິດຕະພາບຄັ່ງໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບປູກຖົ່ວແຮໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ຜົນຜະລິດຕະພາບ

ລ/ດ

ໄລຍະຫ່າງ

ຈໍານວນ
(ຕົ້ນ)

ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ

ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ

1

1.5 x 3 ມ

2,222

0.32

711

2

2x2ມ

2,500

0.32

800

3

2x3ມ

1,667

0.32

533.4

4

3x3ມ

1,111

0.32

355.5

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011. Keoboualapha B. et al, 2008.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ນາຍໜ້າເກັບຊື້ຄງັ່ , ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ບນ
ັ ຫາ
ສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:
•

•

ໃນໄລຍະປີ 2008 ຫາ 2009 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເກັບ
ຊື້ຄງັ່ ຂາດການວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຖິງສະ
ເພາະການເໜັ ງ ຕິ ງ ຂອງຄວາມຕ້ ອ ງການ
ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ,
ພ້ອມທັງຂາດການປະສານງານກັນຢ່າງກົມ
ກຽວ ລະຫວ່າງ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເກັບຊື້ຄງັ່ ລາວ ກັບ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮັບສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ຂອງ
ຈີນ. ເຮັດໃຫ້ລາຄາເກັບຊື້ຄງັ່ ນໍາປະຊາຊົນ
ຕໍ່າກວ່າລາຄາສັນຍາ (<1.1 USD/Kg).
ນອກຈາກນັ້ນ, ປະລິມານການສົ່ງອອກຜະ
ລິດຕະພັນຄັ່ງ ບໍ່ມຄ
ີ ວາມດຸນ
່ ດຽງກັບປະລິ
ມານຜົນຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ.
ການຊື້ ຂ າຍຄັ່ ງ ຂອງຊາວກະສິ ກ ອນບໍ່ ໄ ດ້
ຊັ້ນຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມລ
ີ າຄາຕໍ່າ.

•

ປະຈຸບນ
ັ , ຊາວກະສິກອນມີຂຈ
ໍ້ ໍາກັດໃນການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດ
ຄັ່ງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ
ທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ.

•

ປະຈຸບນ
ັ , ຍັງມີບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຜູກຂາດ ໃນການເກັບ
ຊື້ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ຈາກຊາວກະສິກອນ,
ແຕ່ບດ
ໍ່ ໍາເນີນການເກັບຊື້.

•

ປະຈຸບນ
ັ
ການເກັບຊື້ຄງັ່ ຢູໃ
່ ນລາຄາຕໍ່າ,
ພ້ອມທັງບໍ່ມຜ
ີ ເູ້ ກັບຊື້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມຕ
ີ ະຫຼາດ
ສົ່ງອອກທີ່ແນ່ນອນ.

•

ຜົນຜະລິດຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ ມີຄນ
ຸ ນະ
ພາບຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກຂາດເຕັກນິກໃນການ
ເກັບຮັກສາທີ່ດ.ີ
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2). ດ້ານວິຊາການ
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ເຫັນໄດ້ວາ່ ຊາວກະສິ
ກອນໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກວິທີ
ການຫຼາຍຢ່າງທີ່ສງົ່ ຜົນຕໍ່ກບ
ັ ຄຸນນະພາບຂອງຄັ່ງ
ເຊັ່ນ:
•

ຊາວກະສິກອນຍັງຜະລິດແບບກະແຈກກະ
ຈາຍຍັງບໍ່ທນ
ັ ເປັນລະບົບ, ອາໃສປ່ອຍຄັ່ງ
ໃສ່ຕນ
ົ້ ໄມ້ທຳມະຊາດ.

•

ປະສິ ດ ທິ ພ າບຂອງການປູ ກ ຕົ້ ນ ຖົ່ ວ ແຮ
ປ່ອຍຄັ່ງບໍ່ແນນ່ອນ ເນື່ອງຈາກ ຕົ້ນຖົ່ວແຮ
ຕາຍກ່ອນ ຮອດໄລຍະເວລາໃນການເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດຄັ່ງ ເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດ
ໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດຕົກຕໍ່າ, ເປັນຄັ່ງເບົາບາງ ແລະ
ຄຸນນະພາບຕໍ່າ.

•

ຊາວກະສິກອນຈໍານວນນຶ່ງ ຍັງຂາດການຝືກ
ອົບຮົມໃນການຜະລິດຄັ່ງ
ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເຕັກກ
ິ ານປ່ອຍຄັ່ງ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການ
ປ່ອຍຄັ່ງບໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຄງັ່ ບໍ່ມກ
ີ ານ
ຂະຫຍາຍຕົວ.

4.5.2. ທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ
ໃນປະຈຸບນ
ັ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ວາ່ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດມ
ົ
ໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢດ
ຸ ເຊົາການປູກ
ຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ກໍຕາມ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍຍງັ ມີ
ການຮັກສາແນວພັນຄັ່ງໄວ້ ໂດຍການປ່ອຍໃສ່
ຕົ້ນໄມ້ປາ່ ທໍາມະຊາດ ທັງນີ້ກເໍ ພື່ອເປັນການລໍຖາ້
ໂອກາດ ເມື່ອຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ມີການສົ່ງເສີມຄືນໃໝ່. ການສຶກສານີ້ ເຫັນວ່າ
ສິ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດໃນການຜະ
ລິດຄັ່ງ ໃນຕໍ່ໜາ້ ຄື:
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•

ຄັ່ ງ ແມ່ ນ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ມີ ຄຸ ນ ປະໂຫຍດ
ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານ
ການຄ້າ. ສະນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງ ແມ່ນຍັງ
ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສາກົນ.

•

ການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ແມ່ນສະໜອງຕອບຕໍ່
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຢຸດຕິ
ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,
ລົບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ຊີ
ວິດການເປັນຢູດ
່ ຂ
ີ ນ
ຶ້ .

•

ຊາວກະສິ ກ ອນມີ ມູ ນ ເຊື້ ອ ໃນການຜະລິ ດ
ຄັ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ມກ
ີ ານສືບທອດກັນມາລຸນ
້ ຕໍ່ລນ
ຸ້
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍ 100 ປີ.

•

ຕົ້ນຖົ່ວແຮ ແມ່ນເປັນທາງເລືອກນຶ່ງ ທີ່ດໃ
ີ ນ
ການສົ່ງເສີມປູກເພື່ອປ່ອຍຄັ່ງ ຖ້າຫາກມີວທ
ິ ີ
ການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ດໃ
ີ ນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ , ເນື່ອງຈາກ ການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ
ໄດ້ລງົ ທຶນໜ້ອຍ, ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ງາ່ ຍ, ປະຫຍັດ
ແຮງງານ ພ້ອມທັງປູກຮ່ວມກັບເຂົ້າໄຮ່ໄດ້.

•

ມີຊະນິດພັນໄມ້ທໍາມະຊາດ ປະມານ 9 ຊະ
ນິດ ທີ່ສາມາດປູກ ແລະ ປ່ອຍຄັ່ງໄດ້ ແລະ
ຂີ້ຄງັ່ ກໍມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງ.

•

ການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊາວ
ກະສິກອນມີຄວາມນິຍມ
ົ ແລະ ມີຄວາມກະ
ຕືລລ
ື ນ
ົ້ ສູງ, ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ຂະບວນການປູກ
ໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ.

1). ພະຍາດ
ພະຍາດແມງໄມ້ທ່ີເຂົ້າໄປລົບກວນແມງ
ຄັ່ງ
ແມ່ນປະກອບມີຕກ
ັ ກະແຕກ
(Grasshoppers), ໜູ, ມົດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແມ່ຄງັ່
ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມດຽວກັນ ໜູມກ
ັ ກັດ
ກິນຮາກຖົ່ວແຮ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮ
ຕາຍ ໃນຂະນະທີ່ ຕົ້ນຖົ່ວແຮມີແມງຄັ່ງທີ່ອາໃສ
ເພື່ອດູດກິນນໍ້າລ້ຽງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຕົ້ນຖົ່ວ
ແຮ ມີແມງຄັ່ງຈໍານວນຫຼາຍເກີນໄປ ກໍເປັນສາ
ເຫດເຮັດໃຫ້ຕນ
ົ້ ຖົ່ວແຮຕາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
2). ສະພາບອາກາດ
ໄພທໍາມະຊາດ ກໍຄື ການປ່ຽນແປງດ້ານ
ດິນຟ້າອາກາດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່
ແມງຄັ່ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ, ຝົນຕົກແຮງ,
ລົມແຮງ, ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຊາວ
ກະສິກອນ ກໍຍງັ ບໍ່ສາມາດບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນ
ຖົ່ວແຮໄດ້ຢາ່ ງທົ່ວເຖິງ.
ການປ່ຽນແປງທາງອຸນຫະພູມ ເຊັ່ນ: ອຸນ
ຫະພູມຕໍ່າ ແລະ ສູງ, ພະຍາດເຊື້ອຣາ ແມ່ນບໍ່ສງົ່
ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກບ
ັ ໄມ້ ແລະ ຄັ່ງ ແຕ່ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ
ແມ່ນໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວອອກໄປ (ຕາຕະລາງ16).

4.5.3. ສິ່ງທ້າທາຍ
ຜ່ າ ນການສົ ນ ທະນາກັ ບ ກຸ່ ມ ເປົ້ າ ໝາຍ
ຊາວກະສິກອນ, ການສຶກສານີ້ ພົບເຫັນວ່າ ສິ່ງ
ທ້າທາຍ ສໍາລັບການປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້, ດັ່ງລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຕາຕະລາງ 15: ຜົນຜະລິດຕະພາບຄັ່ງ ໃນ 1 ເຮັກຕາ ສໍາລັບຖົ່ວແຮໃນແຕ່ລະໄລຍະຫ່າງ.
ຜົນຜ
 ະລິດຕ
 ະພາບ

ລ/ດ

ໄລຍະຫ່າງ

ຈໍານວນ
(ຕົ້ນ)

ກິໂ
 ລກຼາມ/ຕົ້ນ

ກິໂ
 ລກຼາມ/ເຮັກຕາ

1

1.5 x 3 ມ

2,222

0.192

426.6

2

2x2ມ

2,500

0.192

480.0

3

2x3ມ

1,667

0.192

320.1

4

3x3ມ

1,111

0.192

213.3

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LPB AFDEI Co, 2009.

ຕາຕະລາງ 16: ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຜະລິດຄັ່ງໃນຮອບ 1 ປີ.
ສິ່ງທ
 ້າທ
 າຍ

ລະດູຝົນ
4

5

6

7

ຕັກກ
 ະແຕນ

ລະດູແລ້ງ
8

9

10

11

12

1

ປະເພດຂອງການເຂົ້າທໍາລາຍ
2

3

ຕົ້ນໄ ມ້
ຕົ້ນໄ ມ້ອ່ອນ

ມົດ ຫຼື ປວກ

ແມ່ຄ
 ັ່ງ

ໝູ

ລໍາຕົ້ນ&ຮາກ

ເພ້ຍ

ລໍາຕົ້ນ

ດ້ວງເຈາະ

ລໍາຕົ້ນ

ອາກາດ

ຕົ້ນໄ ມ້ຕາຍ

ຖົ່ວແຮຕາຍ

ແມງຄັ່ງ

ຕົວອ່ອນ

ແມ່ຄັ່ງຕ
 າຍ

ຕາຍຫຼັງກ
 ານປ່ອຍຄັ່ງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Field survey, 2011.
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5. ສະຫຼຸບ
ການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງ ແມ່ນໜ້າວຽກບູລິ
ມະສິດນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຈັດເຂົ້າໃນວຽກງານການຜະ
ລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄື ການພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ ຢູໃ
່ ນ
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລ,ີ
ການຜະລິດຄັ່ງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ຖກ
ື ສົ່ງ
ເສີມຢ່າງແຂງແຮງ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
ໂດຍສະ
ເພາະ ແມ່ນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ເອົ າ ໄຈໃສ່ ເ ປັ ນ ພິ ເ ສດໃນການປຸ ກ ລະດົ ມ ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ສາກົນ
ແລະ ຜູປ
້ ະກອບການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ຜະລິດຄັ່ງເປັນຄ້າສິນຄ້າ
ສົ່ງອອກ ມາຮອດປີ 2007 ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ສາມາດປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປູກຖົ່ວແຮ
ລ້ຽງຄັ່ງມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,322 ເຮັກຕາ ແລະ
ມີຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ ປະມານ 634.56 ໂຕນ ຄິດ
ເປັນມູນຄ່າ ປະມານ 7,297,440,000 ກີບ
ເຊິ່ງການຊື້ຂາຍ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ
ຄັ່ງໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນພໍ່ຄາ້ ຄົນກາງເປັນຄົນລາວ,
ຈີນ ແລະ ວຽດນາມ ໂດຍມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກ
ແມ່ນ ປະເທດຈີນ ແລະ ວຽດນາມ. ເມື່ອເຫັນໄດ້
ການປູກໄມ້ລຽ້ ງຄັ່ງ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ, ໃນ
ທ້າຍປີ 2007 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລງົ ນາມ
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ ລັດຖະບານຈີນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນລັດຖະບານທ້ອງຖີ່ນແຂວງຢູນານ
ນັບແຕ່ເວລານັ້ນມາ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຕັ້ງ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຸນ
້ ສ່ວນ ອຸດສະຫະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ຂຶ້ນ
ໂດຍມີບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຕ່າງໜ້າຝ່າຍລາວແມ່ນ ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ພັດທະນາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂາອອກຂາເຂົ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕ່າງໜ້າຝ່າຍ
ຈີນ ແມ່ນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຄຸນມິງຊູແວວໄບໂອເຕັກໂນໂລ
ຊີ ຈໍາກັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເພື່ອປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ການຕົກລົງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ອໍານາດການປົກ
ຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງໂຄງການ
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ສົ່ງເສີມການຜະລິດຄັ່ງ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອທົດ
ແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ ໂດຍມີພນ
ື້ ທີ່ເປົ້າໝາຍ 5 ເມື່ອງເໜືອ
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄື: ເມືອງໂພນໄຊ,
ປາກແຊງ, ນໍ້າບາກ, ງອຍ ແລະ ເມືອງວຽງຄໍາ,
ເຊິ່ງ ເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ໃຫ້ທະ
ນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາແຂວງຫຼວງ ພະບາງ
ປ່ອຍເງິນກູໄ້ ລຍະກາງ ແລະ ຍາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ເປັນມູນຄ່າ
ທັງໝົດ 10,675,687,000 ກີບ, ພ້ອມດຽວ
ກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ມຂ
ີ ຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງໃນການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ຊີ້ນໍາໂຄງການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜູກຂາດ ໃນການເກັບ
ຊື້ຜະລິດຕະພັນຄັ່ງຂອງຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງ
ເປັນຜູສ
້ ະໜອງແນວພັນໄມ້ ແລະ ແນວພັນຄັ່ງ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັດ ໂຄງການດັ່ງ ກ່ າ ວໃຫ້ ມີປ ະສິ ດ ທິ ຜົນ ສູ ງ ບໍ
ລິສດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຢ
ູ້ ມ
ື ເງິນຈາກທະນາຄານນະ
ໂຍບາຍ ໃນມູນຄ່າ ທັງໝົດ 11,236,000,000
ກີບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ຖານ
ການຜະລິດ, ຊຶ້ແນວພັນໄມ້ ແລະ ແນວພັນຄັ່ງ
ແລະ ສໍາລັບເກັບຊື້ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງ ຂອງຊາວກະ
ສິກອນ.
ການຮ່ ວ ມມື ສ ອງຝ່ າ ຍລະຫວ່ າ ງບໍ ລິສັດ
ຈີນ ແລະ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຸນ
້
ສ່ວນອຸດສະກະກໍາຄັ່ງ ລາວ-ຈີນ ໃນວັນທີ 10
ມັງກອນ, 2008. ໂດຍບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈີນ ເປັນຝ່າຍ
ຮັບຜິດຊອບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ແລະ ຝ່າຍລາວ
ເປັນຜູສ
້ ງົ່ ເສີມ ແລະ ເກັບຊື້ຜນ
ົ ຜະລິດຄັ່ງນໍາຊາວ
ກະສິກອນ ພ້ອມດຽວກັນໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃນ
ການຊື້ ປີ 2009 ໃນຈໍານວນ 5,000 ໂຕນ, ແລະ
ປີ 2010 ຫຼື ຊຸມປີຕໜ
ໍ່ າ້ ຈະໃຊ້ທກ
ຸ ຄວາມສາມາດ
ໃນການເກັບຊື້ຄງັ່ ດິບໃຫ້ໄດ້ 10,000 ໂຕນ/ປີ
ຂຶ້ນໄປ. ນັບແຕ່ເວລານັ້ນມາ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສົ່ງເສີມຊາວບ້ານປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍ
February 2012

ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ
ຄັ່ງໄດ້ ໃນປີ 2008 ແລະ 2009 ເທົ່າກັບ
3,789.94 ເຮັກຕາ ແລະ 4,400.67 ເຮັກຕາ
ຕາມ ລໍາດັບ ສາມາດຜະລິດ ຄັ່ງໄດ້ ເຖິງ 1,819.2
ໂຕນ ແລະ 2,112.3 ໂຕນ ຕາມລໍາດັບ, ເນື່ອງ
ຈາກວິກດ
ິ ການທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກ ໃນ
ທ້າຍປີ 2008 ຫາ ຕົ້ນປີ 2009 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ
ສາມາດເກັບຊື້ຄງັ່
ນໍາປະຊາຊົນໄດ້ ປະມານ
671.9274 ໂຕນ ແຕ່ເຫັນວ່າ ມີການສົ່ງອອກໄປ
ຍັງປະເທດຈີນ 362 ໂຕນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້
ມີຄງັ່ ຄ້າງສາງ ແລະ ບາງຈໍານວນກໍບເໍ່ ກັບຊື້ນໍາ
ປະຊາຊົນ ຫຼື ມີການເກັບຊື້ ໃນລາຄາຕໍ່າລົງ,
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ມີການຫຼຸບທຶນ
ປະມານ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍທີ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຈີນ ບໍ່ສະ
ແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊ່ວຍຝ່າຍລາວ, ຈາກ
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງນໍາໄປສູຂ
່ ຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ້ງ ເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ ຕົກມາຮອດປີ 2010 ບໍ
ລິສດ
ັ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການເກັບຊື້ຄງັ່
ນໍາປະຊາ
ຊົນໃນລາຄາຕໍ່າ ປະມານ 3,000 ກີບ/ກິໂລ
ກຼາມ. ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ບໍ່ພໃ
ໍ ຈ
ແລະ ໄດ້ຢດ
ຸ ເຊົາການເກັບກູຄ
້ ງັ່
ພ້ອມທັງຢຸດ
ຕິການປູກໄມ້ປອ
່ ຍຄັ່ງໄປໃນຕົວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການເກັບຊື້ຄງັ່ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ຢຸດ
ສະງັກນັບແຕ່ຕນ
ົ້ ປີ 2010 ມາ ເຖິງປະຈຸບນ
ັ .
ໃນປະຈຸບນ
ັ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາວກະສິກອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ວາ່ ຢູແ
່ ຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດມ
ົ
ໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢດ
ຸ ເຊົາການ
ປູກຖົ່ວແຮປ່ອຍຄັ່ງ; ກໍຕາມ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ກໍຍງັ ມີ
ການຮັກສາແນວພັນຄັ່ງໄວ້ ໂດຍການປ່ອຍ ໃສ່
ຕົ້ນໄມ້ປາ່ ທໍາມະຊາດ ທັງນີ້ກເໍ ພື່ອເປັນການ ລໍຖາ້
ໂອກາດ ເມື່ອຕະຫຼາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີ
ການສົ່ງເສີມຄືນໃໝ່.
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ວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ: 26, ສະບັບພິເສດ

ຮູບ 1: ການປູກຖົ່ວແຮ ເພື່ອລ້ຽງຄັ່ງ ຢູ່ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຮູບ 2: ການຂະຫຍາຍ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແມ່ຄັ່ງ ຢູ່ຕົ້ນຖົ່ວແຮ.
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ຮູບ 3: ວິທີການປ່ອຍແມ່ຄັ່ງ / ການມັດແນວພັນຄັ່ງທີ່ມີຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ

ຮູບ 4: ຜົນຜະລິດຄັ່ງ ທີ່ໄດ້ຈາກການປ່ອຍແມ່ຄັ່ງ ໃສ່ຕົ້ນຖົ່ວແຮ.
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