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ເສັນ້ສະແດງ 2: ອດັຕາສວ່ນຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົນ້, ພືດລ້ົມລກຸ ແລະ ດນິທ່ົງຫຍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄ 1 ອັດຕາສ່ວນຂອງພືດຢນືຕົ້ນ ຕໍ່ ພືດລົ້ມລກຸລະດຝົູນ

ພາກສະເໜີ

ໂດຍລວມແລ້ວ 1.19 ລ້ານ ຮຕ ຫືຼ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິ�າທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ (1.49 ລ້ານ ຮຕ) 
ແມ່ນໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດລົ້ມລກຸ. ໃນນີ້, 0.94 ລ້ານ ຮຕ (79%) ແມ່ນນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກເຂ້ົາ. ອີກ 
0.15 ລ້ານ ຮຕ (10%) ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກ�າ ແມ່ນນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດຢນືຕົ້ນ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ 
10% ຫືຼ 0.14 ລ້ານ ຮຕ ແມ່ນໃຊ້ເປັນທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ. ເສັ້ນສະແດງ 2 ສະແດງເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົ້ນ, 
ພືດລົ້ມລກຸ ແລະ ດິນທ່ົງຫຍ້າ ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງທ່ີດິນກະສິກ�າທັງໝດົ.

ພືດລົ້ມລຸກສ່ວນຫຼາຍທ່ີປູກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນປູກໃນພ້ືນທ່ີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນເພ່ືອການບ�ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ; ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ມີຈ�ານວນພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ມັນຕົ້ນ, 
ສາລີແຂງ, ສາລຫີວານ, ແລະ ອ້ອຍ, ແມນ່ປູກໃນພ້ືນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກ�າພາຍໃນ. ກົງກັນຂ້າມ, ພືດຢນືຕົ້ນທ່ີປູກແມ່ນ 
ຈະຕດິພັນກບັການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຕາມປົກກະຕໂິດຍຊາວກະສກິອນຜູ້ທ່ີມພ້ືີນທ່ີການຜະລດິ
ແລະ ທຶນຮອນພຽງພ� ຫືຼ ໂດຍນກັລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາຕ່າງໆ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ສະໜບັສະໜນູໃຫ້ມີການປູກພືດຢນືຕົ້ນຕ່າງໆເພ່ືອການຄ້າເພ່ີມຂ້ຶນ, ໃນນັນ້ 
ມີ ຢາງພາລາ ແລະ ກາເຟ (ຕົວຢ່າງ, ຜ່ານຍຸດທະສາດ “ການຫັນທ່ີດິນເປັນທຶນ” ທ່ີກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການລົງ 
ທຶນໃນທ່ີດິນຫຼາຍຂ້ຶນ).

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011 

ແຜນທ່ີທັງສອງສະບັບສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນຂອງພືດຢືນຕົ້ນຕ�່ພືດລ້ົມລຸກໃນລະດຝົູນປີ 2010 ໃນ
ສາມລະດັບຂ້ັນການຄຸ້ມຄອງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ໃນຫຼາຍເຂດສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ສັດສ່ວນຂອງທ່ີດິນ ແມ່
ນຈະເນັ້ນໃສ່ການປູກພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍກວ່າປູກພືດຢືນຕົ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ອັດຕາສ່ວນການປູກພືດຢືນຕົ້ນ 
ຕ�່ພືດລົ້ມລກຸໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫຼວງນ�າ້ທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ບ�່ແກ້ວ ໃນເຂດພາກເໜອື, ແລະ ກ�ເຊ່ັນ 
ດຽວກັນໃນພາກໃຕ້ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ, ຢູ່ແຂວງຈ�າປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ແມ່ນປະກົດ 
ເຫັນມີຫຼາຍກວາ່ ແຂວງອື່ນໆ. ຂ�້ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກ�າທັງໝດົເປັນເຮັກຕາຕ�່ 
ແຂວງແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຂະໜາດຂອງວງົກົມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຂ້ັນເມືອງ, ມີພຽງແຕ່ 4 ເມືອງໃນຈ�ານວນທັງໝດົ 143 ເມືອງ 
ໃນ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາສ່ວນການປູກພືດຢນືຕົ້ນສູງກວາ່ພືດລົ້ມລກຸ, ຄື ເມືອງປາກຊ່ອງ ໃນເຂດພູພຽງ 
ບ�ລະເວນ, ເມອືງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ, ແລະ ເມອືງບຸນເໜອື ແລະ ເມອືງຜ້ົງສາລີໃນເຂດທາງພາກເໜອື 
ສດຸຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ ໃນອກີ 6 ເມອືງ, ທ່ີຕັງ້ໃນສອງເຂດເຫ່ົຼານີ້, ມປີະລມິານທ່ີດນິເກອືບເທ່ົາກນັ 
ທ່ີເນັນ້ທັງການປູກພືດຢນືຕົ້ນ ແລະ ພືດລົ້ມລກຸ.  

ອດັຕາສວ່ນເນື້ອທ່ີການປູກພືດຢນືຕົນ້ ແລະ ພືດລ້ົມລກຸ ສາມາດເຫັນໄດລ້າຍລະອຽດທ່ີຈະແຈງ້ຂ້ຶນໃນຂ້ັນ
ບ້ານ ແລະ ເຫັນໄດຢ່້າງພ້ົນເດັນ່ໃນເຂດພາກເໜອືສດຸຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັປະເທດຈນີ 
ເຊ່ັນ: ແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ ໄດ້ມີການລົງທຶນຫຼາຍໃສ່ໃນການປູກຢາງພາລາ  (ເບ່ິງ ຄ20) ແລະ ຮອງລົງມາ 
ເປັນການປູກໝາກແໜງ່ ແລະ ຊາ ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ (ເບ່ິງ ຄ23 ແລະ ຄ24), ສະນັນ້ອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົນ້ໃນເຂດເຫ່ົຼານີ້ ຈຶງ່ສງູກວາ່. ກດິຈະກ�າການຜະລດິກະສກິ�າ ໃນເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ ແມ່
ນສຸມໃສ່ການປູກກາເຟຢ່າງກວາ້ງຂວາງ (ເບ່ິງ ຄ21), ແຕ່ກ�່ມີການປູກໝາກແໜງ່ໃນບາງສ່ວນ ເຊ່ັນກັນ, 
ດັ່ງນັນ້ ອັດຕາສ່ວນຂອງພ້ືນທ່ີການປູກພືດຢນືຕົ້ນຈຶງ່ມີສູງເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ການອະທິບາຍຜົນຂອງຮູບແບບ

ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍມີພ້ືນທ່ີດິນຖືຄອງ  ແລະ ທຶນຮອນທ່ີຈ�າກັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກ
ປູກ ພືດລ້ົມລກຸຫຼາຍກວາ່ພືດຢນືຕົ້ນເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊີວດິປະຈ�າວນັຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ຫາລາຍຮັບເພ່ີມ. ພືດຢນືຕົນ້ປົກກະຕຕ້ິອງການການລງົທຶນທ່ີສງູກວາ່, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວຊິາການ 
ສະເພາະດາ້ນ ແລະ ການຈດັການຄຸມ້ຄອງທ່ີແນນ່ອນ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ ເພ່ືອຮັບປະກນັຜົນຕອບ 
ແທນທາງດ້ານການເງນິທ່ີເໝາະສມົ. ພືດຢນືຕົນ້ກ�ຍັງຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາປູກທ່ີຍາວນານກວາ່ , ເຊ່ິງເປັນ 
ການເພ່ີມຄວາມສ່ຽງ ເມື່ອສົມທຽບກັບພືດລົ້ມລກຸ.

ຄວາມຕ້ອງການສ�າລັບພືດຢນືຕົ້ນຕ່າງໆ ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນທັງໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຕົວ
ຂັບເຄື່ອນສ�າລັບການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມຕ້ອງການແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າໂລກ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�າການບ�ລິໂພກ 
ຂອງປະຊາກອນ.  ຍ້ອນຂະບວນການ ເຫ່ົຼານີ້, ຄວົເຮືອນກະສກິ�າໃນເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນໄດ້ຫັນເອາົທ່ີດນິທ�າການຜະລດິຂອງເຂົາເຈົາ້ມາປູກພືດຢນືຕົນ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຢາງພາລາ ແລະ ກາເຟ, ຊ່ຶງຕະຫຼາດປະເທດເພ່ືອນບ້ານມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ພືດລົ້ມລຸກ ພືດຢືນຕົ້ນ ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ປູກເຂົ້າ ພືດລົ້ມລຸກທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າ
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ຄ 1 ອັດຕາສ່ວນຂອງພືດຢນືຕົ້ນ ຕໍ່ ພືດລົ້ມລກຸລະດຝົູນ



ພືດ
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ຄ 2  ເນື້ອທ່ີ ແລະ ຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີປູກພືດລົ້ມລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົ້ນ

ພາກສະເໜີ

ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ລະບົບການປູກພືດຂອງຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍໆໂດຍທ່ີຊາວກະສກິອນໃນປະຈບັຸນໄດ້ປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນດິນອກຈາກເຂ້ົາ. ຈາກ ປ ີ1999 ເຖິງປີ 
2011, ລາຄາພືດເສດຖະກິດບາງຊະນດິແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ, ບາງຊະນດິກ�ຄົງທ່ີ ແລະ ບາງຊະນດິຫຸຼດລົງ, 
ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນມີການປູກພືດເສດຖະກິດ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ.

ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດພ້ືນທ່ີການຜະລິດຂອງທັງພືດລົ້ມລຸກ ແລະ ພືດຢືນຕົ້ນ ແມ່ນມີການເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1999 ເຖິງ 2011. ແລະ ໃນຂະນະທ່ີພືດຢືນຕົ້ນຫຼາຍຊະນິດ 
ໄດ້ມີການປູກເພ່ີມຂ້ຶນ, ແຕ່ເນື້ອທ່ີດິນກະສິກ�າສ່ວນໃຫຍ່ຖືກນ�າໃຊ້ປູກພືດລ້ົມລຸກທັງເພ່ືອການບ�ລິໂພກ 
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພ່ືອຂາຍ. ປະມານ 95% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ປູກພືດລົ້ມລກຸ 
ໃນເນື້ອທ່ີປະມານ 1.19 ລ້ານ ຮຕ, ໃນນີ້ຈ�ານວນ 0.94 ລາ້ນ ຮຕ (ຫືຼ 79%) ໄດຖື້ກນ�າໃຊ້ໃນການປູກເຂ້ົາ. 
ປະມານ 47% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າ ປູກພືດຢນືຕົ້ນ ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 0.15 ລ້ານ ຮຕ. 

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011  

ແຜນທ່ີ I: ສະແດງຄົວເຮືອນກະສິກ�າ ປູກພືດລົ້ມລຸກ ໃນລະດູຝົນ, ລະດູແລ້ງ ຫືຼ ທັງສອງລະດູ. 
ຮູບເຄິ່ງວງົກົມ ໃນແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈ�ານວນເນື້ອທ່ີປູກພືດລົ້ມລກຸໃນລະດຝົູນ ແລະ ລະດແູລ້ງ. 
ເນື້ອທ່ີປູກພືດລົ້ມລກຸທ່ົວປະເທດມີປະມານ 1,200,000 ຮຕ, ໃນນັນ້ຫຼາຍກວາ່ 1,100,000 ຮຕ ຖືກ
ນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດໃນຊ່ວງລະດຝົູນ ປີ 2010 ແລະ ມີພຽງແຕ່ 100,000 ຮຕ ໃນລະດແູລ້ງ ປີ 
2010/2011. ປະມານ 43% ຂອງຈ�ານວນບ້ານທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນ�າໃຊ້ທ່ີດິນກະກ�າຂອງພວກ
ເຂົາຫຼາຍກວາ່ 95% ເຂ້ົາໃນການປູກພືດລົ້ມລກຸ.  ຕົວຢ່າງ, ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 207,200 ຮຕ 
ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ ປູກພືດລົ້ມລກຸໃນລະດຝົູນ ແລະ 13,200 ຮຕ ໃນລະດແູລ້ງ.
 
ແຜນທ່ີ II: ຕາມແຜນທ່ີໃຫຍ່ຂອງ ຂ້ັນບ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຫຼາຍກວາ່ 99% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝດົ 
ປູກພືດລ້ົມລຸກທັງສອງລະດູ. ກົງກັນຂ້າມ, 125 ບ້ານໃນພາກຕະເວັນອອກຂອງເມືອງປາກເຊ, 
ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ, ທ່ີມີການປູກພືດຍືນຕົ້ນຫຼາຍ, ມີພຽງ 0-20% ຂອງຄົວເຮືອນປູກພືດລົ້ມລຸກ 
ທັງສອງລະດ.ູ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ມີເກືອບເຖິງ 727,000 ຄົວເຮືອນ ປູກພືດລົ້ມລກຸໃນລະດຝົູນ 
ປີ 2010 ແລະ ນອກຈາກນີ້ 302,000 ຄົວເຮືອນ ປູກໃນລະດແູລ້ງ 2010/2011. ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ຈ�ານວນ 56,000 ຄົວເຮືອນ ປູກພືດລົ້ມລຸກໃນລະດູຝົນ ແລະ 12,800 ຄົວເຮືອນ 
ປູກໃນລະດແູລ້ງ.

ແຜນທ່ີ III: ໃນຂະນະທ່ີພືດຍືນຕົ້ນ ຖືກປູກໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ມີພືດຢນືຕົ້ນເສດຖະກິດພຽງ 
2-3 ຊະນດິ (ໂດຍສະເພາະ ຢາງພາລາ ແລະ ກາເຟ) ທ່ີປູກຫຼາຍສະເພາະໃນເຂດໃດໜຶງ່ຂອງປະເທດ. 
ມີອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຄົວເຮືອນທ່ີປູກພືດຢືນຕົ້ນທ່ີພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນກັບ ສປ ຈີນ 
ແລະ ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເຂດທາງໃຕ້ສຸດກ�່ຄື ແຂວງຈ�າປາສັກມີເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົ້ນ 
33,900 ຮຕ (ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ປູກກາເຟ), ສວ່ນເນື້ອທ່ີ 15,900 ຮຕ ທ່ີປູກຢາງພາລາ, ໝາກແໜງ່ ແລະ 
ຊາ ແມ່ນປູກຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ແລະ ຢາງພາລາ 18,500 ຮຕ ແມ່ນປູກຢູ່ແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ. ສ່ວນໃຫຍ່
ບ້ານໄດ້ຮັກສາດິນເພ່ືອປູກພືດຢືນຕົ້ນໃນສັດສ່ວນທ່ີຂອນຂ້າງຕ�່າ. ລວມແລ້ວມີທັງໝົດ 6,046 
ບ້ານທ່ີມີສັດສ່ວນກວມເຖິງ 5% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດຢນືຕົ້ນ. 
ກງົກນັຂ້າມ, ມ ີ55 ບ້ານ, ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ຢູ່ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ ແລະ ເຂດພາກເໜອືລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນ 
ສປ ຈນີ, ໄດ້ນ�າໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກ�າ ຫຼາຍກວາ່ 95%  ໃນການປູກພືດຢນືຕົ້ນ. 
 
ແຜນທ່ີ IV: ມີຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນໃນສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນ ທ່ີປູກພືດຢືນຕົ້ນ. ໂດຍສະເລ່ຍ, 
ໃນທ່ົວທຸກແຂວງ ປະມານ 47% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດທ່ີທ�າການຜະລິດກະສິກ�າໄດ້ປູກພືດຢືນ
ຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນແຂວງ ບ�ລິຄ�າໄຊ ມີພຽງ 6,400 ຄົວເຮືອນ ປູກພືດຢືນຕົ້ນ, ກວມເອົາພຽງແຕ່ 
18% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າທັງໝົດ.  ກົງກັນຂ້າມ ໃນແຂວງຈ�າປາສັກ, ມີ 45,300 ຄົວເຮືອນ 
ກຽ່ວພັນກບັການປູກພືດຢນືຕົນ້, ເຊ່ິງປະກອບດວ້ຍ 60% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�າທັງໝດົ ພາຍໃນແຂວງ.   
 
ການອະທິບາຍຜົນຂອງຮູບແບບ

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ພືດລົ້ມລຸກ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນປູກໃນຊ່ວງລະດຝົູນໃນເນື້ອທ່ີຮັບນ�້າຝົນ, ແຕ່ວ່າ 
ມີຫຼາຍພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີເງືອ່ນໄຂເຂ້ົາເຖິງລະບົບຊົນລະປະທານ ສາມາດທ�າການຜະລິດໄດ້ໃນຊ່ວງລະດແູລ້ງ. 
ປົກກະຕແິລວ້ ການປູກພືດລົມ້ລກຸ ແມນ່ປູກໃນເນື້ອທ່ີຂະໜາດນອ້ຍ, ສວ່ນໜຶງ່ແມນ່ນ�າໃຊ້ບ�ລໂິພກພາຍໃນ
ຄົວເຮືອນ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນຂາຍ. ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ພືດລົ້ມລກຸຫຼາຍຊະນດິ 
(ເຊ່ັນ: ສາລ ີແລະ ມນັຕົນ້) ໄດ້ປູກໃນເນື້ອທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ຮອງຮັບເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ແລະ ຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ.
 
ການປູກພືດຢນືຕົນ້ໃນ ສປປ ລາວ ປົກກະຕແິລ້ວແມນ່ກຽ່ວພັນກບັການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ດັງ່ນັນ້ ການປູກ
ພືດເຫ່ົຼານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈຶງ່ຖືກລງົທຶນໂດຍຄວົເຮືອນກະສກິ�າທ່ີມທ່ີີດນິ ແລະ ຕົນ້ທຶນພ�ພຽງ ລວມທັງນກັລງົທຶນ 
ຈາກຕາ່ງປະເທດ (ຫັຼກໆຄ ືບ�ລສິດັຄນົຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ). ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ຂ�ມ້ນູຈາກການສ�າຫຼວດນີ້ 
ກວມພຽງແຕ່ຄວົເຮືອນກະສກິ�າຂອງລາວເທ່ົານັນ້,  ດັງ່ນັນ້ ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສວນປູກຂອງ 
ບ�ລິສັດນັນ້ແມ່ນບ�່ໄດ້ເກັບກ�າ. 
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ພືດ
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ຄ 3 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ

ພາກສະເໜີ

ສປປ ລາວ ມຊັີບພະຍາກອນດາ້ນຊີວະນາໆພັນກະສກິ�າທ່ີອດຸມົສມົບູນທ່ີສດຸແຫ່ງໜຶງ່ຂອງໂລກ ຊ່ຶງມພືີດ 
ແລະ ສດັ ຫຼາຍກວາ່ 100 ສາຍພັນ ທ່ີກ�າລງັມກີານຖືກນ�າໃຊ້ ແລະ ລະຫວາ່ງ 1,000-2,000 ສາຍພັນພືດ 
ແລະ ສັດ ກ�າລັງຖືກເກັບຮັກສາເພ່ືອເປັນອາຫານ ແລະ ເພ່ືອຈດຸປະສົງອື່ນໆ. ສປປ ລາວ ຍັງອຸດົມໄປດ້
ວຍຊິວະນາໆພັນຈ�ານວນຫຼາຍ ລວມມີ 8,000-11,000 ສາຍພັນພືດໃຫ້ດອກ ແລະ ເປັນຄັງສະສົມ 
ຂອງແນວພັນເຂ້ົາໜຽວຫຼາຍທ່ີສຸດແຫ່ງໜຶ່ງໃນທະວີບອາຊີລວມທັງສາຍພັນເຊ້ືອເຫັດຊະນິດຕ່າງໆ 
ທ່ີບ�ສ່າມາດກ�ານດົຈ�ານວນໄດ.້ ຊາວກະສກິອນລາວ ປູກພືດລ້ົມລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົນ້ ຕອບສະໜອງຕ�ກ່ານ
ເຊ່ືອມຈອດກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສາກົນ. ການສ�າຫຼວດສະຖິຕິກະສິກ�າ ສົກປີ 2010/11 ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວາ່ລວມແລວ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານຜະລດິພືດລົມ້ລກຸຫຼາຍກວາ່ 100 ຊະນດິ ແລະ ພືດຢນືຕົນ້
ຫຼາຍກວາ່ 80 ຊະນດິ. ພືດລົ້ມລກຸຫັຼກທ່ີປູກແມ່ນ ເຂ້ົາ, ພືດອາຫານສັດ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາລີແຂງ), 
ສາລີຫວານ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເດືອຍ, ຜັກກາດ, ຖ່ົວເຫືຼອງ, ໝາກງາ, ໝາກແຕງ ແລະ 
ໝາກອຶ, ອ້ອຍ, ຢາສູບ, ຖ່ົວດິນ, ແລະ ໝາກໂມ. ພືດຢນືຕົ້ນສ�າຄັນທ່ີປູກ ແມ່ນໝາກມ່ວງ, ຢາງພາລາ, 
ກ້ວຍ, ໝາກພ້າວ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກຂາມ, ໝາກນດັ, ໝາກແໜງ່, ໝາກໝັນ້, ໝາກກ້ຽງນອ້ຍ 
ແລະ ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ໝາກມີ້, ແລະ ໝາກເຍົາ. ເສັ້ນສະແດງ 3 ສະແດງເນື້ອທ່ີປູກພືດລົ້ມລກຸທັງໝົ
ດ (ຍົກເວັນ້ເຂ້ົາ) ແລະ ເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົ້ນທັງໝດົ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຂອງພືດລົ້ມລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົ້ນ.

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011 

ພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ-ພາສາທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ດາ້ນວຖີິການດ�າລງົຊີວດິ ແລະ ລະບົບການຜະລດິກະສກິ�າທ່ີແຕກຕ່າງກນັ. ດັງ່ທ່ີເຫັນໄດ້ໃນແຜນທ່ີໃຫຍ່, 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂອງປະເພດພືດຕ່າງໆ (ສະແດງໂດຍຈດຸສີດ�າໃນຂະໜາດຕ່າງກັນ) 
ທ່ີປູກຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ – ຈ�ານວນພືດທ່ີປູກຫຼາຍທ່ີສດຸໃນໜຶງ່ບ້ານມເີຖິງ 87 ຊະນດິ. ມີ 
78% ຂອງບ້ານທັງໝດົ (6,744 ບ້ານ) ທ່ີປູກພືດໃນຈ�ານວນໜອ້ຍກວາ່ 30 ຊະນດິ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກນັ 
ມີ 22% ຂອງບ້ານທັງໝົດ (1,869 ບ້ານ) ທ່ີປູກພືດຫຼາຍກວ່າ 30 ຊະນິດ. ດັ່ງທ່ີແຜນທ່ີໄດ້ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຄວົເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ປູກພືດບ�ເ່ກນີ 5 ຊະນດິ ແຕ່ ໃນບາງບ້ານ ຊາວກະສກິອນ ປູກພືດເຖິງ 
25 ຊະນດິ ໂດຍສະເລ່ຍ.

ເສັນ້ສະແດງ 3: ການກະຈາຍຂອງປະເພດພືດລົມ້ລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົນ້ຫັຼກ

ແຜນທ່ີນ້ອຍ ສະແດງຈ�ານວນພືດສະເລ່ຍຕ�່ຄົວເຮືອນໃນລະດັບເມືອງ. ພ້ືນທ່ີຢູ່ເຂດໄກສຸດຂອງພາກ 
ຕະເວນັອອກສຽ່ງໃຕ ້ແລະ ພາກເໜອືສດຸຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ເຂດທ່ີມຊີີວະນາໆພັນກະສກິ�າ ຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ປູກພືດໂດຍສະເລ່ຍ 8 ຊະນດິ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ ຕ�່ຄົວເຮືອນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນແຂວງອັດຕະປື ໂດຍສະເລ່ຍ 
ປະມານ 20% ຂອງທັງໝດົ 150 ບ້ານ ຢູ່ໃນແຂວງ ມີການປູກ 1-30 ຊະນດິພືດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, 
70% ມີການປູກ 31-60 ຊະນດິພືດ ແລະ 10% ມີການປູກ 61-87 ຊະນດິພືດ. ອີກຕົວຢ່າງໜຶງ່, 
ຄືໃນແຂວງຫົວພັນ ທ່ີເກືອບທັງໝດົ 98% ຂອງບ້ານຢູ່ໃນແຂວງ ມີການປູກ 1-30 ຊະນດິພືດ ແລະ 
ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ 2% ມີການປູກ 31-60 ຊະນດິພືດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

ການອະທິບາຍຜົນຂອງຮູບແບບ

ເຖິງວາ່ຈະມີການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີສ�າຄັນ ໃນຫຼາຍທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນ
ສັງຄົມທ່ີອາໃສການຜະລິດກະສິກ�າເພ່ືອກຸ້ມກິນເປັນຫັຼກ ເຖິງວາ່ມີການ ພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີພ້ົນເດັ່ນ 
ໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ. ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງອາໃສແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຊີ
ວະນາໆພັນກະສິກ�າ ສ�າລັບການດ�າລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງທ່ີອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ 
ພາບປະກອບໃນແຜນທ່ີ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າ ຍັງຄົງໃຊ້ຈ�ານວນພືດຫຼາຍຊະນິດ ໃນກິ
ດຈະກ�າການກະເສດເພ່ືອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການບ�ລິໂພກອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ເພ່ີມຄນຸຄ່າດ້ານໂພສະນາການ ພ້ອມທ້ັງ ເພ່ີມລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊິວະນາໆພັນກະສິກ�າ 
ແມ່ນມີຄວາມສ�າຄັນຍ່ິງ ສ�າລັບຄົນທກຸຍາກ ແລະ ມີບົດບາດສ�າຄັນ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກູຍາກ. 
ຢ່າງໄດກ�ຕາມ, ແນວໂນ້ມຂອງລະບົບການປູກແບບ ປູກພືດຊະນິດດຽວ ເພ່ືອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 
ໃນບາງເຂດ ໄດສ້ົງ່ຜົນໃຫ້ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງການປູກພືດ (ໂດຍສະເພາະພືດຢນືຕົນ້) ໄດຫຸຼ້ດລງົ ແລະ 
ເພ່ີມຜົນກະທົບດາ້ນລົບ ໃນໄລຍະຍາວ ຂອງການຜະລດິກະສກິ�າ ຕ�ລ່ະບົບນເິວດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດນິ 
ແລະ ປ່າໄມ້.

ຢາງພາລາ

ກາເຟ

ກ້ວຍ

ພືດສະໝນູໄພ
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ຄ 3 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ



ພືດ
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ຄ 4 ເຂ້ົາໄຮ່

ພາກສະເໜີ

ເຂ້ົາໄຮ່ ແມ່ນພືດຫັຼກທ່ີປູກຢູ່ໃນເຂດທາງພາກເໜອື ແລະ ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນປະເທດຫວຽດນາມ, 
ຂະນະທ່ີເນື້ອທ່ີເຂ້ົາໄຮ່ຢູ່ທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວແມ່ນປູກຂ້ອນຂ້າງໜອ້ຍ. ເຂ້ົາໄຮ່ ເປັນ
ພືດທ່ີປູກຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຄ້ອຍຊັນ ແລະ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະປູກໃນລະດຝົູນເທ່ົານັນ້. ຕາມປົກກະຕິ 
ຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍປູກເຂ້ົາໄຮ່ເພ່ືອບ�ລິໂພກກຸ້ມຕົນເອງ. ເຂ້ົາໄຮ່ແມ່ນປູກແບບແບບເລ່ືອນລອຍ 
ຫືຼ ແບບໜນູວຽນແບບດ້ັງເດີມ ແລະ ສາມາດປູກປະສົມປະສານຮ່ວມກັບພືດຫຼາຍຊະນດິເພ່ືອບ�ລິໂພກ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ.

ເຂ້ົາໄຮ່ ແມ່ນການປູກແບບເລ່ືອນລອຍ, ປົກກະຕແິລ້ວໃນຮບູແບບໜນູວຽນໂດຍເລີ່ມຈາກການຖາງ ແລະ
ຈດູ, ຢອດເມັດພັນເຂ້ົາ, ເສຍຫຍ້າ ແລະ ຂ້ັນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການເກັບກ່ຽວ (ການນ�າໃຊ້ດິນຕອນໜຶງ່ 
ປູກເຂ້ົາປີດຽວເອີ້ນວາ່ “ໄຮ່ເລົ່າ” ຫືຼ ການນ�າໃຊ້ຕອນດິນໜຶງ່ປູກເຂ້ົາສອງປີຕິດຕ�່ກັນ: ປີທ�າອິດເອີ້ນວາ່:
“ໄຮ່ເລົາ່” ແລະ ປທີີສອງ ເອີນ້ວາ່: “ໄຮ່ລກົ”), ຕາມດວ້ຍການປະເປັນປ່າເລົາ່ໄລຍະໜຶງ່ ຊ່ຶງຂ້ຶນກບັຄວາມສາມາດ 
ໃນການຟ້ືນຟູຂອງຊີວະມວນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ຍັງຂ້ຶນກັບພ້ືນທ່ີດິນທ່ີມີຢູ່ໃນເຂດນັ້
ນໆ. ຕາມທ່ີເຄີຍປະຕິບັດໃນການປູກເຂ້ົາໄຮ່ແມ່ນເລີ່ມຈາກການກະກຽມດິນຢູ່ໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ຫາ 
ເດືອນເມສາ, ການປູກລະຫວາ່ງກາງເດືອນເມສາ ຫາເດືອນພຶດສະພາ, ການເສຍຫຍ້າໄຮ່ ຢູ່ລະຫວາ່ງ 
ຊ່ວງເດອືນມຖຸິນາ ຫາ ເດອືນສງິຫາ ແລະ ການເກບັກ່ຽວແມນ່ໃນຊ່ວງເດອືນກນັຍາ ຫາ ເດອືນຕລຸາ, ໂດຍ 
ຂ້ຶນກັບໄລຍະເວລາຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແນວພັນເຂ້ົາໄຮ່. ການເສຍຫຍ້າໄຮ່ ແມ່ນເປັນໜາ້ວຽກ 
ທ່ີລ�າບາກທ່ີສຸດ ແລະ ທັງເປັນວຽກທ່ີໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍໃນການປູກເຂ້ົາໄຮ່. ປົກກະຕິແລ້ວຈະແມ່ນຜູ້ຍິງ 
ແລະ ເດັກນອ້ຍເປັນຜູ້ເສຍຫຍ້າໄຮ່ ລະຫວາ່ງ 3 ຫາ 5 ເທ່ືອ ຊ່ຶງຂ້ືນກັບໄລຍະເວລາຂອງການປະເນື້ອທ່ີ 
ເປັນປ່າເລົ່າຜ່ານມາ (Linquist et al., 2006).
 
ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011 

ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ທັງໜດົໃນ ສປປ ລາວ ມີປະມານ 210,000 ຮຕ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ຍັງມີບັນຫາດ້ານ 
ວິທີການໃນການປະເມີນເນື້ອທ່ີທ່ີແທ້ຈິງຂອງການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍ (Messerli et al., 
2009). ເນື່ອງຈາກວາ່ ເຂ້ົາໄຮ່ ແມ່ນປູກໃນລະບົບໝນູວຽນ ເຊ່ິງລວມທັງພ້ືນທ່ີປ່າເລົາ່, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ 
ທັງໜົດນີ້, ຂ້ືນກັບໄລຍະເວລາຂອງປ່າເລົ່າ, ອາດຈະສູງກວ່າ 8 ຫາ 9 ເທ່ືອ ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໜົດ 
ທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ້ (ຂ້ຶນກັບໄລຍະເວລາການປະເປັນປ່າເລົ່າ). 

ແຜນທ່ີຫັຼກສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເມືອງທ່ີມີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ສູງສຸດແມ່ນ: ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບ�່ແກ້ວ 
(5,600 ຮຕ), ເມອືງໄຊ ແຂວງອດຸມົໄຊ (4,700 ຮຕ) ແລະ ເມອືງ ນ�າ້ບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (4,600 
ຮຕ). ເຂ້ົາໄຮ່ທ່ີປຸກໜອ້ຍກວາ່ ແມ່ນຢູ່ນອກເຂດພູດອຍເຊ່ັນ: ເຂດອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ 
ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ�າ້ຂອງ ຈນົເຖິງພາກໃຕ້.

ແຜນທ່ີຫັຼກຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັດສ່ວນຂອງທ່ີດິນກະສິກ�າທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ຢູ່ຂ້ັນບ້ານ. ໃນປີ 2011 
ມີຈ�ານວນ 4,326 ບ້ານ ຫືຼ ກວມເອົາເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງຈ�ານວນບ້ານທັງໜດົ  ໃນ ສປປ ລາວ, ປູກເຂ້ົາໄຮ່. 
ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເມອືງຜາອດຸມົ, ທ່ີມຫຼີາຍບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ພ້ືນທ່ີຫຼາຍກວາ່ 75% ຂອງທ່ີດນິກະສກິ�າທັງໜດົ 
ຂອງພວກເຂົາ ປູກເຂ້ົາໄຮ່.

ມ ີ240,000 ຄວົເຮືອນ ທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ເຊ່ິງກວມເອາົ 30% ຂອງ 781,600 ຄວົເຮືອນ ທັງໜດົທ່ີປະກອບ 
ອາຊີບກະສິກ�າໃນທ່ົວປະເທດ. ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ ໂດຍມີ 25,507 
ຄວົເຮືອນ ສ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັທ່ີເປັນເຂດຕວົເມອືງໃຫຍ່ທ່ີສດຸໃນສປປ ລາວ, ມພີຽງ 767 ຄວົເຮືອນ 
ກະສິກ�າທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ - ເປັນເຂດທ່ີມີຈ�ານວນຄົວເຮືອນປູກເຂ້ົາໄຮ່ຕ�່າກ່ວາໝູ.່

ແຜນທ່ີໃນລະດັບເມືອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ສະເລ່ຍຕ�່ຄົວເຮືອນ. ຢູ່ໃນສອງເມືອງ 
ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຄົວເຮືອນ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດບ�່ໄດ້ປູກ 
ເຂ້ົາໄຮ່. ກົງກັນຂ້າມ, 7 ເມືອງມີເນື້ອທ່ີເຂ້ົາໄຮ່ສະເລ່ັຍຫຼາຍກວ່າ 1.0 ຮຕ ຕ�່ຄົວເຮືອນ, ຊ່ຶງທັງໜດົ 
ແມນ່ຢູ່ໃນພາກຕາເວນັຕກົ ສ່ຽງເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງເມອືງຜາອຸດມົ ແຂວງບ�່ແກ້ວ ທ່ີມເີນື້ອທ່ີ 
ເຂ້ົາໄຮ່ທັງໝດົກວາ້ງທ່ີສຸດ ຄື 5,600 ຮັຕ. ເມືອງທ່ີມີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ສະເລ່ຍຕ�່ຄົວເຮືອນໜອ້ຍທ່ີສຸດ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທ່ົງພຽງນັບແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລຽບສາຍແມ່ນ�້າຂອງ, ລົງໄປຮອດ 
ທາງພາກໃຕ້.

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີກໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ການທ່ີມກີານປູກເຂ້ົາໄຮ່ຫຼາຍໃນເຂດພາກເໜອື ແມ່ນເນື່ອງຈາກວາ່ ພູມສນັຖານໃນເຂດນັນ້ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມນ່ເປັນພູສງູຊັນ ແລະ ພູດອຍ ຊ່ຶງມເີຂດທ່ົງພຽງໜອ້ຍທ່ີເໜາະສມົແກກ່ານປູກເຂ້ົານາ ແລະ ມທ່ີາແຮງຕ�າ່
ສ�າລບັການພັດທະນາຊົນລະປະທານ. ກງົກນັຂ້າມ, ເນື່ອງຈາກມຂີ�້ໄດ້ປຽບທ່ີມພ້ືີນທ່ີ ຮາບພຽງຫຼາຍກວາ່ 
ເໝາະສມົສ�າລບັການປູກເຂ້ົານາທ່ີໃຊ້ນ�າ້ຝົນ ແລະ ເຂ້ົານາທ່ີໃຊ້ນ�າ້ຊົນລະປະທານ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ,້ ເຮັດໃຫ້ມສີດັສວ່ນຂອງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິກະສກິ�າ ເພ່ືອປູກເຂ້ົາໄຮ່ ຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ ໃນເຂດເຫ່ົຼານັນ້.

ຈ�ານວນເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໜອ້ຍໜຶງ່ໃນທ່ົວ ສປປ ລາວ ຈາກ 199,197 ຮຕ ໃນປີ 1999 
ເປັນ 212,009 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ ຈ�ານວນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ແມນ່ໄດ້ຫຸຼດລງົຈາກ 
260,000 ຄົວເຮືອນ ເປັນ 240,000 ຄົວເຮືອນ. 

ສະຫຸຼບແລ້ວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວດັແທກຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວກັບເຂ້ົາໄຮ່ເຫ່ົຼານີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນບັຕັງ້ແຕຄ່ວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລດັໃນຫຼາຍທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາໃນການທ່ີບ�ສ່ົງ່ເສມີການປູກ
ເຂ້ົາໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ຊ່ຶງມັນເປັນຫົວຂ�້ທ່ີລະອຽດອ່ອນໃນການສ�າພາດຄົວເຮືອນ. ໃນຊຸມປີ 1990 
ລັດຖະບານລາວໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ເລ່ີມຈດັຕັ້ງປະຕິບັດແ
ຜນງານລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍ. ການເຮັດໄຮ່ເລ່ືອນລອຍແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວາ່ເປັນ 
ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກ�າທ່ີເກົ່າແກ່ຫ້ຼາຫັຼງ ແລະ ເປັນການກີດຂວາງການພັດທະນາຂອງປະເທດ.
ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍການປູກພືດເສດຖະກິດ ເຊ່ັນ: ສາລີ, 
ຢາງພາລາ, ໝາກເດອືຍ, ກ້ວຍ ຫືຼ ມນັຕົນ້ ໃນຫຼາຍແຂວງພາກເໜອື. ການປູກ ໂດຍໃຊ້ລະບົບໝນູວຽນດນິ 
3 ຕອນ ແມນ່ໄດຖື້ກນ�າ ສະເໜເີຊ່ັນດຽວກນັ ແຕວ່າ່ລະບົບດັງ່ກາ່ວນີ້ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ຮອບວຽນປ່າເລົາ່ ສັນ້ລົງ, 
ມັນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ດິນ ເຊ່ືອມໂຊມ, ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ເກີດມີວດັສະພືດ ແລະ ສັດຕພືູດ. ໃນປະຈບັຸນ 
ຄ�າວ່າ “ການລົບລ້າງ” ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍຄ�າວ່າ “ການເຮັດໃຫ້ຄົງທ່ີ” ເພ່ືອສະທ້ອນເຖິງ 
ການປ່ຽນແປງໃນຫັຼກການ ຂອງລັດຖະບານ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ການຄ�າ້ປະກນັຄວາມໜັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງ
ອາຫານແມນ່ໜຶງ່ໃນນະໂຍບາຍທ່ີສ�າຄນັຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດເນນີສງູ, ແລະ ເນື່ອງຈາກ 
ຂາດແຄນທາງເລອືກ, ການປູກຝັງແບບໜນູວຽນ ຍັງພ�ອະນຍຸາດໃຫ້ໄດ.້ ປະຈບັຸນ ຈດຸສມຸຂອງລດັຖະບານ 
ແມ່ນແນ່ໃສ່ປັບປຸງລະບົບການປູກເຂ້ົາໄຮ່ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ແທດເໜາະກັບສະພາບແວດລ້ອມ 
ຢູ່ໃນເຂດເນນີສູງ. 
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ຄ 4 ເຂ້ົາໄຮ່



ພືດ
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ຄ 5 ເຂ້ົານາປີ

ພາກສະເໜີ

ເຂ້ົານາປີ, ຫືຼ ເອີ້ນອີກຢ່າງວາ່ ເຂ້ົານາທ່ີອາໄສນ�າ້ຝົນ, ແມ່ນປູກຕາມທ່ົງນາທ່ີມີນ�າ້ຖ້ວມຂັງ, ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດທ່ົງພຽງທ່ີລຽບຕາມແຄມແມ່ນ�້າຂອງ ແຕ່ກ�ມີຕາມຮ່ອມພູຕ່າງໆ, ພ້ືນທ່ີຫຸຼບ ແລະ 
ເຂດທ່ົງພຽງໃນເຂດເນີນສູງ. ການປູກເຂ້ົານາປິ ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເລີ່ມໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງລະດູຝົນ, 
ໂດຍມີການກຽມດິນ 2 ຄັ້ງ: ທ�າອິດແມ່ນການໄຖຮຸດ ແລະ ຕາມດ້ວຍການໄຖຄາດ ຫືຼ ໄຖດ�າ. 
ການກຽມດນິສ່ວນໃຫຍ່ ແມນ່ໃຊ້ລດົໄຖນາເດນີຕາມ (ຕອ໋ກຕອ໋ກ), ຊ່ຶງໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍແທນແຮງງານຄວາຍ 
ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດ. ເມັດພັນເຂ້ົາ ແມ່ນໄດ້ປູກເພາະໃວໃ້ນໜານກ້າ, ຫັຼງຈາກນັນ້ຕົ້ນກ້າອ່ອນ ກ�ຖືກຫົຼກອອກ 
ແລະ ຍ້າຍມາດ�າໃນທ່ົງນາ, ຢ່າງໃດກ�ດີ ການດ�າ ອາດຈະມີການຊັກຊ້າອອກໄປ ຖ້າຫາກວາ່ຝົນຕົກຊ້າ. 
ໄລຍະການເກບັກ່ຽວປົກກະຕແິມ່ນໃນລະຫວາ່ງ ເດອືນຕລຸາ ຫາ ພະຈກິ, ຂ້ຶນກບັໄລະຍະການເຕບີໂຕຂອງ 
ແນວພັນທ່ີປູກ. ທ່ົງນາໃນເຂດທ່ີມີລະບົບຊົນລະປະທານແມ່ນຍັງໄດ້ນ�າໃຊ້ນ�້າຊົນລະປະທານເສີມໃນ 
ຊ່ວງແລງ້ຂອງລະດຝົູນ. ຫັຼງຈາກເກບັກຽ່ວເຂ້ົານາປແີລວ້, ໃນລະຫວາ່ງລະດແູລງ້, ທ່ົງນາໃນເຂດທ່ີບ�ມ່ຊົີນ
ລະປະທານແມນ່ຖືກປະຖ້ີມໄວໂ້ດຍບ�່ມກີານເພາະປູກໃດໆ ແລະ ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນລຽ້ງສດັແທນ, ໃນຂະນະ 
ທ່ີທ່ົງນາທ່ີຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີຊົນລະປະທານແມ່ນຈະໃຊ້ປູກເຂ້ົາ ຫືຼ ພືດອື່ນໆ (ເຊ່ັນ ຢາສູບ).        

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011 

ເນືອ້ທ່ີປູກເຂ້ົານາປທັີງໝດົມປີະມານ 735,000 ຮຕ, ແລະ ແຜນທ່ີຫັຼກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ສດັສວ່ນ ສວ່ນໃຫຍ່
ແມ່ນປູກຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງພາກກາງ ແລະ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຈດຸ 4 ຫ່ຼຽມສີຂຽວ 
ແມ່ນບອກເຖິງເນື້ອທ່ີຂອງເຂ້ົານາປີ ຕ�ເ່ມອືງ. ເມອືງຈ�າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ,  ມເີນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ໝູ ່
ເຖິງ 26,400 ຮຕ, ກວມເອົາເກືອບ ¼ ຂອງພ້ືນທ່ີທັງໝົດຂອງເມືອງ (ເນື້ອທ່ີດິນຂອງເມືອງ ມີ 
106,500 ຮຕ). ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂ້ຶນຊ່ືເປັນແຂວງທ່ີປູກເຂ້ົາຫຼາຍທ່ີສຸດຂອງ ສປປ ລາວ, 
ລວມທັງໝດົມເີກອືບຮອດ 200,000 ຮຕ (ກວມເອາົ 27% ຂອງເນື້ອທ່ີເຂ້ົານາປີ ທັງໝດົ). ສ�າລັບບັນດາ 
ເມອືງໃນແຂວງອື່ນໆທ່ີຢູ່ອອ້ມຂ້າງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກ�ມເີນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາປທ່ີີກວາ້ງຂວາງເຊ່ັນດຽວ
ກນັ, ຍົກເວັນ້ ເມອືງປາກຊ່ອງ ໃນເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ ຂອງແຂວງຈ�າປາສກັ (ທ່ີປູກກາເຟເປັນສວ່ນໃຫຍ່) 
ແລະ ຕາມບ�ລິເວນເຂດພູສູງຢູ່ທາງພາກຕາເວນັອອກ, ໂດຍສະເພາະ ແຂວງເຊກອງ.   
 
ມີສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນຕ່າງກັນທ່ີປູກເຂ້ົານາປີ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນເມືອງຈ�າພອນ ແຂວງສະຫວນັະເຂດ ມີຫຼາຍກວາ່ 10,000 ຄົວເຮືອນ ທ່ີປູກເຂ້ົານາປີ. 
ທັງໝດົແລ້ວ ລວມມີ 569,765 ຄົວເຮືອນ ຫືຼ 70% ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນກະສິກ�າທັງໝດົທ່ົວປະ 
ເທດທ່ີປູກເຂ້ົານາປີໃນລະດຝົູນ. ສະເພາະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ລວມມີທັງໝດົ 98,635 ຄົວເຮືອນ, 
ຊ່ຶງກວມເອົາ 17% ຂອງຈ�ານວນຄົວເຮືອນທັງໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີປູກເຂ້ົານາປີໃນຊ່ວງລະດຝົູນ.
 
ໃນຂະນະທ່ີ 430 ບ້ານ ຫືຼ 5% ໃນທ່ົວປະເທດ ບ�ໄ່ດປູ້ກເຂ້ົານາເລຍີ. ບ້ານດັງ່ກ່າວ ສວ່ນຫຼາຍ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ເຂດ 
ພາກເໜອືສຸດ, ຍ້ອນຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ບ�່ມີພ້ືນທ່ີເໝາະສົມສ�າລັບ  ປູກເຂ້ົານາ, ຫືຼ ຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງຂອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເປັນເຂດຕວົເມອືງໃຫຍ່ທ່ີສດຸໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີໂດຍລວມມກີານຜະລດິກະສກິ�າໜອ້ຍ. 
ສ�າລບັບັນດາບ້ານອື່ນໆ (ກວມເອາົ 95% ຂອງປະເທດ) ຢ່າງໜອ້ຍໄດມ້ກີານປູກເຂ້ົານາປ,ີ ແລະ ປະມານ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງບັນດາບ້ານເຫ່ົຼານັນ້ ໄດໃ້ຊ້ດນິກະສກິ�າຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫຼາຍກວາ່ 50% ເຂ້ົາໃສກ່ານປູກເຂ້ົານາປ.ີ
 
ແຜນທ່ີຂ້ັນເມອືງ ສະແດງເຖິງເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�ຄ່ວົເຮືອນທ່ີປູກເຂ້ົານາປ.ີ 8 ເມອືງ ແມ່ນມຄີາ່ສະເລ່ຍສງູກວາ່ 
2.0 ຮຕ ຕ�່ຄົວເຮືອນ, ຄົວເຮືອນເຫ່ົຼານັນ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ�າ້ຂອງ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄົວເຮືອນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍຂອງປະເທດ ແມ່ນມີເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍທ່ີຂ້ອນຂ້າງ 
ຕ�່າກວາ່.  

ການອະທິບາຍຜົນຂອງຮູບແບບ

ການ ປູກເຂ້ົານາປີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໂດຍຫັຼກແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ທ່ີຕັ້ງ 
ພູມສນັຖານຂອງດນິ. ທ່ົງພຽງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງຕັງ້ຢູ່ລຽບຕາມແມນ່�າ້ຂອງ ເໝາະສມົສ�າລບັການປູກເຂ້ົານາ 
ໄດນ້ອນໃນເຂດດັງ່ກາ່ວນີ້. ກງົກນັຂ້າມ, ແຂວງພາກເໜອື ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ປົກຫຸ້ມດວ້ຍພ້ືນທ່ີຄອ້ຍຊັນສງູ 
ເຊ່ິງຂາດພ້ືນທ່ີຮາບພຽງທ່ີເໝາະສົມສ�າລັບການເຮັດນາ. ນອກຈາກນັນ້, ຊາວກະສິກອນຈ�ານວນຫຼາຍ 
ໃນເຂດທ່ົງພຽງທາງພາກ ເໜອື ກ�ນຍົິມປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນ ທ່ີໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ສູງກວາ່ເຂ້ົານາ. ໃນຈ�າພວກພືດເຫ່ົຼານັນ້ແມ່ນໝາກໂມ, ຖ່ົວຂຽວ, ໝາກເຜັດ ແລະ ຜັກປະເພດຕ່າງໆ.
 
ການຄ�້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປູກເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າ ໂດຍເພ່ີມຜົນຜະລິດເຂ້ົາ 
ໃນບັນດາເຂດທ່ົງພຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດຝົູນ, ເປັນໜຶງ່ໃນແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ 
ລາວ (ກປ 2015). ບາງແຜນງານດ້ານການພັດທະນາ ແມ່ນໄດ້ເນັນ້ໃສ່ການສະໜບັສະໜນູວະລະຂອງ 
ລັດຖະບານ ໂດຍສູມໃສ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກເຂ້ົາຢູ່ໃນເຂດທ່ົງພຽງ. ແຜນງານເຫ່ົຼານີ້ລວມມີ 
ໂຄງການກ�່ສ້າງຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ນບັຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ແລະ ການປັບປຸງແນວພັນເຂ້ົາ 
ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ�່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ�າ້ຖ້ວມ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທ່ີໄວຂ້ຶນ. 
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ຄ 5 ເຂ້ົານາປີ



ພືດ
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ຄ 6 ເຂ້ົານາແຊງ

ພາກສະເໜີ

ໃນເຂດທ່ີມລີະບົບຊົນລະປະທານ, ປົກກະຕແິມ່ນໃນເຂດທ່ົງພຽງ, ຊາວກະສກິອນ ຍັງສາມາດປູກເຂ້ົາໄດ້ 
ໃນລະດແູລ້ງ. ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ການປູກເຂ້ົານາແຊງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບົວລະບັດຫຼາຍກວາ່ເຂ້ົາ
ນາປີ, ເພາະວາ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການສະໜອງນ�າ້ຊົນລະປະທານ, ການໃສ່ຝຸ່ນ, ແລະ ການຄວບຄມຸ 
ແມງໄມ້ ແລະ ຫຍ້າ ແມ່ນຫຼາຍກວາ່ໃນລະດແູລ້ງ (Linquist et al., 2006).

ວງົຈອນການຜະລິດ  ແລະ ການຈດັການ ສ�າລັບການປູກເຂ້ົານາແຊງ ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນມີລັກສະນະ 
ຄ້າຍຄືກັນກັບການປູກເຂ້ົານາປີ, ຊ່ຶງການປູກເຂ້ົາທັງສອງລະດູແມ່ນປູກໃນທ່ົງນາທ່ີມີນ�້າຖ້ວມຂັງ. 
ຫັຼງຈາກການເກບັກຽ່ວເຂ້ົານາປ,ີ ກ�ໄ່ດມ້ກີານເອາົນ�າ້ຊົນລະປະທານເຂ້ົາທ່ົງນາ ແລະ ເລ່ີມກະກຽມພ້ືນທ່ີ. 
ການກຽມໜານກ້າ ແມ່ນເລີ່ມໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາ ແລະ ການປັກດ�າຕົ້ນກ້າອ່ອນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ. 
ການເກບັກ່ຽວເຂ້ົາແມ່ນເລີ່ມໃນເດອືນເມສາ ຫືຼ ພຶດສະພາ, ຂ້ຶນກບັປະເພດ ຫືຼ ອາຍເຸກບັກ່ຽວຂອງແນວພັນ 
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011

ມີການປູກເຂ້ົານາແຊງໜ້ອຍກວ່າເຂ້ົານາປີຫຼາຍ, ຕາມຫັຼກແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນການຂາດແຄນລະບົບ 
ຊົນລະປະທານ. ໃນປີ 2011 ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາແຊງໃນ ສປປ ລາວ ມີທັງໝົດ 52,500 ຮຕ, 
ຊ່ຶງກວມພຽງແຕ່ 7% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາທັງໝດົ. ຄືກັນກັບການປູກເຂ້ົານາປີ, ການປູກເຂ້ົານາແຊງ 
ແມ່ນສຸມໃສ່ຫຼາຍຢູ່ ເຂດລຽບແມ່ນ�າ້ຂອງ, ຊ່ຶງແມ່ນ�າ້ຂອງນີ້ເອງ ແລະ ສາຂາຍ່ອຍຂອງມັນ ທ່ີສະໜອງ
ນ�າ້ໃຫ້ແກ່ລະບົບຊົນລະປະທານ.
 
ດັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງໃນແຜນທ່ີຫັຼກ, ເຂດທ່ີມກີານປູກເຂ້ົານາແຊງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
ບັນດາເມືອງອ້ອມຂ້າງ ແຂວງວຽງຈນັ, ແລະ ບາງເຂດລຽບແມ່ນ�າ້ຂອງ. ບັນດາເມືອງທ່ີຢູ່ຕອນໃຕ້ຂອງ 
ເມອືງທ່າແຂກ, ແຂວງຄ�າມວ່ນ ກ�ເປັນເຂດທ່ີມກີານປູກເຂ້ົານາແຊງຫຼາຍ, ຊ່ຶງກ�ຄ ືເມອືງໜອງບົກ (2,000 
ຮຕ, 2,277 ຄວົເຮືອນ), ແລະ ເມອືງໄຊບູລ ີ(2,900 ຮຕ, 3,800 ຄວົເຮືອນ). ເມອືງທ່ີຢູ່ພາກໃຕສ້ດຸຂອງ 
ສປປ ລາວ ກ�ຄື ເມືອງໂຂງ ມີເນື້ອທ່ີນາແຊງ 1,700 ຮຕ, ສ່ວນ ເມືອງສາລາວນັ, ຕັ້ງຢູ່ລຽບແມ່ນ�າ້ເຊໂດນ  
ມເີນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາແຊງ 2,000 ຮຕ ແລະ ເຂດອອ້ມຕວົເມອືງອດັຕະປ,ື ລຽບແມນ່�າ້ເຊກອງ,  ກ�ມເີນື້ອທ່ີ
ປູກເຂ້ົານາແຊງທ່ີສ�າຄັນ. ເມືອງຈ�າພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນເຂດທ່ີມີເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົານາ
ປີ ແລະ ນາແຊງໃຫຍ່ທ່ີສດຸໃນປະເທດ ກ�ຄ ື4,100 ຮຕ. ເນືອ້ທ່ີເຫ່ົຼານີໃ້ນເມອືງຈ�າພອນມສີິງ່ອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກພ້ືນຖານໃນການປູກເຂ້ົານາປີ, ແລະ ລວມເຖິງ ພ້ືນທ່ີດິນທາມ ເຊຈ�າພອນ ຊ່ຶງເປັນດິນທາມ 
ທ່ີໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງເປັນແຫ່ຼງສະໜອງນ�້າຫັຼກ ໃຫ້ແກ່ລະບົບ 
ນ�າ້ຊົນລະປະທານໃນເຂດນີ້.

ທັງໝດົແລວ້, 5,534 ບ້ານ ຫືຼ 64% ຂອງບ້ານທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ  ບ�່ໄດມ້ກີານປູກເຂ້ົານາແຊງເລຍີ. 
ຈ�ານວນ 2,052 ບ້ານ ໄດ້ນ�າໃຊ້ດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາພຽງແຕ່ 10% ເທ່ົານັນ້ ເພ່ືອປູກເຂ້ົານາແຊງ. 
ບ້ານເຫ່ົຼານັ້ນ ແມ່ນຢູ່ກະແຈກກະຈາຍໃນທ່ົວປະເທດ ຍົກເວັ້ນແຂວງຊຽງຂວາງ, ທິດຕາເວັນຕົກ 
ຂອງແຂວງຫົວພັນ, ທິດຕາເວນັອອກ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຜ້ົງສາລີ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ.
 
ແຜນທ່ີນອ້ຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຂອງການປູກເຂ້ົານາແຊງ ຕ�ຄ່ວົເຮືອນຜູ້ຜະລິດ ໃນລະດແູລ້ງ 
ໃນຂ້ັນເມອືງ. ເນືອ້ທ່ີສະເລ່ຍປູກເຂ້ົານາແຊງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດແມ່ນ 0.6 ຮຕ ຕ�ຄ່ວົເຮືອນ, ແຕ່ບາງເມອືງ
ໃນທິດຕາເວນັຕົກຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແລະ ຈ�າປາສັກ ມີເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍ 
ສູງກວາ່ນັນ້. ສ່ວນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ມີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາແຊງ ສະເລ່ຍຕ�່ຄົວເຮືອນ ຕ�່າກວາ່ 
0.25 ຮຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນທ່ີນ້ອຍທ່ີຄັດຕິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທ່ີຂອງການປູກເຂ້ົານາທັງ
ໝດົ (ທັງສອງລະດ)ູ ທ່ີນ�າໃຊ້ນ�າ້ ແລະ ບ�່ນ�າໃຊ້ນ�າ້ຊົນລະປະທານ.  ຕົວຢ່າງ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາ ມີຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຮຕ ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ 
ທ່ີໄດ້ນ�າໃຊ້ນ�້າຊົນລະປະທານ, ສ່ວນໃນແຂວງຫົວພັນ ມີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາພຽງແຕ່ 13,500 ຮຕ 
ແຕ່ພັດຫຼາຍກວາ່ 80%  ໄດ້ນ�າໃຊ້ນ�າ້ຊົນລະປະທານ.

ການແປຄວາມໝາຍຂອງຮູບແບບ

ເຖິງວາ່ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລງົທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃສ່ການການພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ ນບັແຕ່ປີ 
1996, ແຕຍັ່ງມຫຼີາຍເຂດ ທ່ີບ�່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊົນລະປະທານ. ປະສດິທິພາບຂອງສະຖານຈີກັສບູນ�າ້ຕ�າ່ 
(ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ການນ�າໃຊ້ເຕກັໂນໂລຊີທ່ີເກົາ່ແກ່ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານທ່ີສງູ) ບວກກບັ ຂາດການບ�າລງຸຮັກ 
ສາລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີມຢູ່ີ, ໂດຍສະເພາະ ຄອງເໝອືງຫັຼກ ແລະ ຄອງຂ້ັນສອງ, ໄດ້ພາໃຫ້ຕົນ້ທຶນການ 
ປູກເຂ້ົາສູງຂ້ຶນ ແລະ ຕ�່ມາເຮັດໃຫ້ລະບົບຊົນລະປະທານຫຼາຍບ່ອນຖືກປະຮ້າງ ແລະ ບ�່ຖືກນ�າໃຊ້.
 
ການລົງທຶນໃສ່ການກ�່ສ້າງໃໝ ່ແລະ ການຟ້ືນຟູ ລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີເປ່ເພເສັຍຫານ ຫືຼ ຫ້ຼາສະໄໝ 
ຄວນດ�າເນນີໄປຄຽງຄູກ່ບັການຈດັການທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ການບ�າລງຸຮັກສາລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີມຢູ່ີ. 
ການ ສະໜບັສະໜນູທຶນໃຫ້ແກກ່ານຄຸມ້ຄອງບ�ລິຫານເຊ່ັນ: ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄາ່ນ�າ້ ແມນ່ນອນໃນແຜນງານ 
ຂອງລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອຮັບປະກນັການຄ�າ້ປະກນັສະບຽງອາຫານລະດບັຊາດ ແລະ ການປູກເຂ້ົາເພ່ືອ 
ເປັນສນິຄາ້ (ກປ 2015). ນອກຈາກໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່, ໃນໄລຍະໃໝນ່ີ້ ລັດຖະບານ 
ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍແບບລະບົບແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ລວມທັງການນ�າໃຊ້ 
ແຫ່ຼງນ�າ້ບາດານຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ເພ່ືອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທຶນການຜະລດິ ແລະ ເພ່ີມຜົນຜະລດິເຂ້ົາ ໃນລະດແູລງ້. 
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ຄ 6 ເຂ້ົານາແຊງ



ພືດ
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ຄ 7 ການຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາ

ພາກສະເໜີ

ເຂ້ົາແມ່ນພືດອາຫານທ່ີສ�າຄັນທ່ີສຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການປູກເຂ້ົາ ກ�ເປັນກິດຈະກ�າຫັຼກຂອງການ 
ກະສິກ�າ, ກວມເອົາປະມານ 63% ຂອງເນື້ອທ່ີການຜະລິດກະສິກ�າທັງໝດົ ໃນທ່ົວປະເທດ. ການປູກເຂ້ົາ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ແບ່ງເປັນ  3 ລະບົບນິເວດກະສິກ�າຫັຼກ ຄື ນາປີ (ເຂ້ົາທ່ົງພຽງລະດຝົູນ), ນາແຊງ 
(ເຂ້ົາທ່ົງພຽງລະດແູລ້ງ), ແລະ ໄຮ່ເນນີສງູ (ເຂ້ົາໄຮ່ເຂດເນນີສງູໃນລະດຝົູນ). ເຂ້ົານາປີ ແມ່ນປູກໃນພ້ືນທ່ີ 
ນ�າ້ຂັງຢ່າງນອ້ຍໃນ ໄລຍະໜຶງ່ຂອງລະດ ູແລະ ໃຊ້ນ�າ້ຝົນທ�າມະຊາດ. ເຂ້ົານາແຊງ ແມ່ນປູກໃນພ້ືນທ່ີນ�າ້ຂັງ 
ຢ່າງນ້ອຍໃນໄລຍະໜຶ່ງຂອງລະດູ ແລະ ໃຊ້ນ�້າຊົນລະປະທານ. ເຂ້ົາໄຮ່ ແມ່ນປູກໃນພ້ືນທ່ີບ�່ມີນ�້າຂັງ 
ໃນເຂດດິນຄ້ອຍຊັນແບບໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ອີງໃສ່ນ�າ້ຝົນ (Linquist et al., 2006).

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011

ເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະມານ 1 ລ້ານ ຮຕ. ເຂ້ົານາປີ ແມ່ນ ການປູກເຂ້ົາຫັຼກ 
ແລະ ກວມເອົາ 72% (735,000 ຮຕ) ຂອງເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາທັງໝດົ, ສ່ວນເຂ້ົານາແຊງ ແລະ ເຂ້ົາໄຮ່ 
ກວມເອົາພຽງແຕ່ 6% (52,500 ຮຕ) ແລະ 17% (210,000 ຮຕ, ໂດຍບ�່ລວມເນື້ອທ່ີປ່າເລົ່າ) ຂອງ 
ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທັງໝດົຕາມລ�າດັບ. ເຂ້ົານາປີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກໃນເຂດທ່ົງພຽງຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ້, ແຕ່ກ�ຍັງປູກໃນເຂດດິນພຽງ, ລຽບຕາມແມ່ນ�້າ, ຫືຼ ເປັນນາຂ້ັນໄດໃນພ້ືນທ່ີຄ້ອຍຊັນ 
ຂອງເຂດພູດອຍພາກເໜອື ແລະ ພາກຕະວນັອອກສດຸ ຂອງ ສປປ ລາວ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ. 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ�າປາສກັ ກວມເອົາປະມານ 30% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາປທັີງໝດົ. ການປູກ
ເຂ້ົາໄຮ່ເຂດເນນີສູງແມ່ນມີຫຼາຍກວາ່ໃນເຂດພູດອຍພາກເໜອື ແລະ ພາກຕະວນັ ອອກສຸດຂອງປະເທດ. 
ເຂ້ົານາແຊງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ປູກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ລຽບຕາມແມ່ນ�າ້ຂອງ ໃນແຂວງພາກກາງ ແລະ 
ພາກໃຕ້. ເສັນ້ສະແດງ 4 ສະແດງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່, ເຂ້ົານາປ ີແລະ ເຂ້ົານາແຊງ ທັງໝດົໃນແຕ່ລະແຂວງ.

ການອະທິບາຍການປ່ຽນແປງ 1999-2011

ໃນ ສປປ ລາວ, ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011 ເນື້ອທ່ີການຜະລິດເຂ້ົາທັງໝດົ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ່ 
200,000 ຮຕ ຈາກ 738,187 ຮຕ ເປັນ 997,500 ຮຕ - ເພ່ີມຂ້ຶນ 35%. ການປູກເຂ້ົາໃນແຕ່ລະ 
ລະບົບນເິວດກະສິກ�າ ຕ�່ກັບເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາ ທັງໝດົ, ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011, ເຫັນວາ່ 
ເຂ້ົານາປີຍັງໄດ້ສືບຕ�່ເປັນການປູກເຂ້ົາຫັຼກໆ ແລະ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີການປູກຫຼາຍທ່ີສຸດ (72% 
ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທັງໝດົ ໃນປ ີ2011), ຊ່ຶງເພ່ີມຂ້ຶນ ຈາກ 65% ໃນປ ີ1999. ສ່ວນແບ່ງຂອງ ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາ 
ນາລະດແູລ້ງໄດຫຸຼ້ດລງົໜອ້ຍໜຶງ່ ຈາກ 8% ໃນປ ີ1999 ມາເປັນ 6% ໃນປ ີ2011. ສ່ວນເຂ້ົາໄຮ່ເຂດເນນີສງູ 
ໄດ້ຫຸຼດລົງຈາກ 27% ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 22% ໃນປີ 2011. 

ແຂວງທ່ີມີເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາຫຼາຍທ່ີສຸດ ທັງປີ 1999 ແລະ 2011 ແມ່ນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 
ຈ�າປາສັກ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ຕະຫຼອດທົດສະຫວດັທ່ີຜ່ານມາ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທັງໝດົເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍທ່ີສຸດ 
ແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຊ່ຶງກວມເອົາ 107,000 ຮຕ (94% ຫືຼ ເກືອບເທ່ົາຕົວ). ຮອງລົງມາ 
ແມ່ນແຂວງຄ�າມ່ວນ ແລະ ສາລະວນັ ມີເນື້ອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ 37,082 ຮຕ (83%) ແລະ 22,043 ຮຕ 
(37%) ຕາມລ�າດັບ. ແຂວງຈ�າປາສັກ ແມ່ນມີເນື້ອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນປານກາງ ປະມານ 6,887 ຮຕ (15%). 
ຢ່າງໄດກ�ຕາມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາທັງໝດົໄດ້ຫຸຼດລົງ 
7,279 ຮຕ (11%) ແລະ 1,045 ຮຕ (2%) ຕາມລະດັບ. ປະມານ 75% ຂອງ 143 ເມືອງ ໄດ້ມີເນື້ອ
ທ່ີການປູກເຂ້ົາເພ່ີມຂ້ຶນ.

ເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົານາປີ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເກືອບ 150%, ຈາກ 483,360 ຮຕ ໃນປີ 1999 
ມາເປັນ 714,353 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ດັງ່ທ່ີ ແຜນທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງຊ້າຍສດຸສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາປີ 
ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕະເວນັຕກົຂອງພາກກາງ. ເກອືບທກຸໆເມອືງ ເລີ່ມຈາກເມອືງປາກກະດງິ 
ໃນແຂວງບ�ລິຄ�າໄຊ ຈນົຮອດເມືອງຄົງເຊໂດນ ໃນແຂວງສາລະວນັ ປະກົດເຫັນມີການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເນື້ອທ່ີ
ເຂ້ົານາປີ - ທັງສອງເມືອງ ມີເນື້ອທ່ີ ປູກເຂ້ົານາປີ ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ່ 5,000 ຮຕ. ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາປີ 
ໃນເຂດອື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປ່ຽນແປງພຽງເລັກນອ້ຍເທ່ົານັນ້ ຫືຼ ບ�່ມີການປ່ຽນແປງເລີຍ.

ຕາ່ງກບັນາປ,ີ ເນື້ອທ່ີປຸກເຂ້ົານາແຊງ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກອືບຄງົທ່ີ ຫືຼ ປ່ຽນແປງເລັກນອ້ຍ ຄ ື55,630 
ຮຕ ໃນປີ 1999 ແລະ 56,769 ຮຕ ໃນປີ 2011. ດັ່ງທ່ີສະແດງໃນແຜນທ່ີຢູ່ເບ້ືອງລຸ່ມຊ້າຍສຸດ ເຫັນ
ໄດ້ວ່າມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນເກືອບທກຸພາກ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ເນື້ອທ່ີການປູກ ໄດ້ຫຸຼດລົງຫຼາຍທ່ີສຸດ. ເນື້ອທ່ີນາຊົນລະປະທານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໄດ້ຫຸຼດລົງເກືອບ 
ເຖິງ 2,000 ຮຕ ຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນ ຂອງປະຊາກອນໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຜົນຂອງການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ. 
ເນື້ອທ່ີນາຊົນລະປະທານ ເມືອງຈ�າພອນ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ີມີທ່ົງພຽງຂະໜາດໃຫຍ່ 
ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍທ່ີສຸດ.

ເຂ້ົາໄຮ່ເຂດເນນີສງູ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນເລກັນອ້ຍຈາກ 199,197 ຮຕ ໃນປ ີ1999 ເປັນ 212,009 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ດັງ່ທ່ີເ
ຫັນໄດໃ້ນແຜນທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຂວາເທິງສດຸ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ການປ່ຽນແປງແມນ່ກະຈາຍທ່ົວທກຸເມອືງ ຂອງປະເທດ. 
ທ່ີພ້ົນເດັ່ນກວ່າໝູ ່ ແມ່ນໃນບັນດາເມືອງ ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເນື້ອທ່ີເຂ້ົາໄຮ່ເຂດເນີນສູງ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົ ສອງ ຫາ ສາມຮ້ອຍ ຮຕ, ແລະ ກງົກນັຂ້າມ ເຂດຕອນເໜອືຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເນື້ອທ່ີເຂ້ົາໄຮ່ 
ພັດເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕາ. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄງົທ່ີ.



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ76 77

ຄ 7 ການຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາ



ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ78 79

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີກໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ການຂະຫຍາຍໂຕທ່ີຕ�ເ່ນື່ອງ ຂອງຂະແໜງການຜະລິດເຂ້ົາ ຂອງລາວ ຈາກປີ 1999 ເຖິງປີ 2011 ໂດຍຫັຼກ 
ແລ້ວແມ່ນຍ້ອນການນ�າໃຊ້ເຕກັໂນໂລຊີການປູກເຂ້ົາແບບໃໝ ່ລວມມ ີແນວພັນປັບປຸງ, ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ, 
ແລະ ການຈດັການແບບໃໝ.່

ການເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍທ່ີສຸດຂອງເນື້ອທ່ີປຸກເຂ້ົາທັງໝົດ, ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນທ່ີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ຄ�າມ່ວນ, ໂດຍຫັຼກແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ທ່ີແນໃສ່ການຄ�້າປະກັນສະບຽງ 
ອາຫານ, ການ ສົ່ງເສີມການປູກເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າ, ແລະ ການເພ່ີມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ. ບັນດາ 
ໂຄງການຊົນລະປະທານ ທ່ີລງົທຶນໂດຍລດັຖະບານ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູບູລມິະສດິເຫ່ົຼານັນ້ ໄດກ້�ສາ້ງຂ້ຶນ 
ໃນສອງແຂວງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົານາປີເພ່ີມຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນຊຸມປີທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ຫຼາຍກວາ່ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາແຊງ. ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາ 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍຫັຼກແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວ 
ຢ່າງໄວວາຂອງຕົວເມືອງ; ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາຫຼາຍ ບ່ອນ ໄດ້ຖືກທົດແທນໂດຍອາຄານບ້ານເຮືອນ, 
ຖະໜນົຫົນທາງ ແລະ ສະຖານທ່ີພັກຜ່ອນຕາ່ງໆ. ໃນເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີທ່ົງພຽງມຈີ�າກດັ 
ສ�າລັບການຂະຫຍາຍການປູກເຂ້ົາ ແລະ ໃນບາງເຂດທ່ົງພຽງ ກ�ມີການປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກໂມ, ຖ່ົວຂຽວ, ແລະ ຜັກປະເພດຕ່າງໆ ຊ່ຶງພືດຜັກເຫ່ົຼານັນ້ແມ່ນຕ້ອງການນ�າ້ໜອ້ຍ
ກວາ່ ແລະ ມີຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ.

ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົານາແຊງ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນພຽງເລັກນອ້ຍເທ່ົານັນ້. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຈາກຕົ້ນທຶນການປູກເຂ້ົານາແຊງ
ທ່ີສູງຂ້ຶນ (ຄ່ານ�າ້ຊົນລະປະທານແພງ, ປະສິດທິພາບຂອງສະຖານສີູບນ�າ້ຕ�່າ, ການບ�າລງຸຮັກສາລະບົບ 
ຊົນລະປະທານບ�່ມີປະສິດທິຜົນ, ອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານສູງຂ້ຶນ ອັນເນື່ອງມາຈາກການເຄື່ອນ
ຍ້າຍແຮງງານອອກຈາກເຂດຊົນນະບົດ). ນີ້ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ການປູກເຂ້ົານາປີທ່ີຫຸຼດລົງ 
ຍ້ອນລາຄາເຂ້ົາເປືອກຕົກຕ�່າ, ໂດຍສະເພາະໃນປີ 1999, ແລະ ມັນໄດ້ບ່ັນທອນຊາວກະສິກອນ ໃນການ 
ຂະຫຍາຍການປູກເຂ້ົານາແຊງຂອງເຂົາເຈົາ້. ຊົນລະປະທານຫຼາຍແຫ່ງ ບ�່ຖືກນ�າໃຊ້ ແລະ ຊາວກະສກິອນ 
ກ�ໄດ້ຫັນປ່ຽນ ຈາກການປູກເຂ້ົາ ມາປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນແທນທ່ີໃຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດສູງ
ກວາ່.

ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ ແມນ່ຄງົທ່ີ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011. ຊາວກະສກິອນ ໃນເຂດເນນີສງູ ໄດ້ສບືຕ�ປຸ່ກ
ເຂ້ົາໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍ  ເປັນກດິຈະກ�າຫັຼກ ໃນການດ�າລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. ວທີິການເຮັດໄຮ່ແບບຄງົທ່ີ 
ໂດຍຜ່ານການສົງ່ເສມີການຜະລດິແບບໝນູວຽນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສກິອນປູກເຂ້ົາໄຮ່ເປັນລະບົບ
ທ່ີຊັດເຈນຫຼາຍຂ້ຶນ ຊ່ຶງກ�ຍັງອາດຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ�່ປ່າໄມ້ໄດ້.

ເສັນ້ສະແດງ 4: ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່, ເຂ້ົານາປ ີແລະ ເຂ້ົານາແຊງ ທັງໝດົໃນປີ 2010/11 ໃນແຕ່ລະແຂວງ
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ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ78 79



ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ80 81

ຄ 8 ການພັດທະນາແນວພັນເຂ້ົາ

ພາກສະເໜີ

ໃນ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາໜຽວ ກວມເຖິງ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີການປູກເຂ້ົາທັງໝົດ. 
ການນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ (ຕົວຢ່າງ: ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງ, ຝຸ່ນເຄມີ, ແລະ ການຈັດການ) 
ຊ່ວຍເພ່ີມຜົນຜະລິດເຂ້ົາ. ໃນບັນດາເຕັກໂນໂລຊີເຫ່ົຼານັ້ນ, ການຍອມຮັບນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງ 
ຕັ້ງແຕ່ຊຸ່ມປີ 1990 ເປັນປັດໃຈໜຶງ່ທ່ີສ�າຄັນຍ່ິງ ຕ�່ກັບການເພ່ີມສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ.

ກ່ອນໄລຍະຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ປູກເຂ້ົາແນວພັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພ້ືນບ້ານເປັນຕົ້ນຕ�. 
ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງ ທ່ີໄດແ້ນະນ�າໃຫ້ຊາວກະສກິອນປູກ ສວ່ນໃຫຍ່ນ�າມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ແລະ ໄດ້ເລີ່ມປູກໃນເນື້ອທ່ີຂະໜາດນອ້ຍຕາມທ່ົງພຽງ ລຽບຕາມສາຍແມ່ນ�າ້ຂອງ ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990. 
ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນັນ້, ໂດຍມີການການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ້ເຂ້ົາສາກົນ (IRRI), ແຜນງານ 
ຄົ້ນຄວາ້ເຂ້ົາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂ້ົາໜຽວປັບປຸງຂອງລາວຈ�ານວນໜຶງ່
ທ່ີເໝາະສມົ ສະເພາະກບັເຂດທ່ົງພຽງ. ຫັຼງຈາກນັນ້, ສນູຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂ້ົາປະຈ�າຢູ່ເຂດ 
ຕ່າງໆ ກ�ສາມາດຜະລິດແນວພັນເຂ້ົາໜຽວ ປັບປຸງຂອງລາວອອກມາຕື່ມອີກໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ 
ຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ (Inthapanya et al., 2006).

ຊາວກະສກິອນລາວ ໄດຫັ້ນປ່ຽນເທ່ືອລະກາ້ວຈາກການປູກແນວພັນເຂ້ົາທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ພ້ືນບ້ານມາປູກແນວ 
ພັນເຂ້ົາປັບປຸງ ເພ່ືອເພ່ີມສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ຄຽງຄູກ່ບັການນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາໃໝ,່ ຊາວກະສກິອນ ຍັງສບືຕ�ປູ່ກ 
ແນວພັນເຂ້ົາພ້ືນບ້ານ, ສ່ວນໃຫຍ່ກ�ເພ່ືອໄວບ້�ລິໂພກເອງໃນຄອບຄົວ.

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011

ໄດມ້ກີານນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ,້ ສວ່ນຊາວກະສກິອນ 
ໃນເຂດພາກເໜອື ຍັງປູກເຂ້ົາແນວພັນເຂ້ົາໄຮ່ທ້ອງຖ່ິນເປັນຫັຼກ. ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງໃນປະຈບັຸນກວມ
ເອົາ 70-80% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາ ໃນເຂດທ່ົງພຽງ ເກືອບທກຸໆແຂວງທ່ີລຽບຕາມສາຍແມ່ນ�າ້ຂອງ. 
ກົງກັນຂ້າມ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໄຮ່ເກືອບທັງໝດົຍັງນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາທ້ອງຖ່ິນຢູ່.

ດັງ່ທ່ີແຜນທ່ີລຸມ່ສດຸເບ້ືອງຊ້າຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຊາວກະສກິອນ ຢູ່ເຂດພາກເໜອື ປູກແນວພັນເຂ້ົາງນັ 
ກວມເກອືບເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໜຽວທັງໝດົ, ສ່ວນຊາວກະສກິອນ ຢູ່ພາກອື່ນໆ ປູກແນວພັນເຂ້ົາດ� 
ແລະ ກາງ. ໂດຍສະເລ່ັຍ 87% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາ ໃນພາກໃຕ້ ແລະ 75% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໃນພາກກາງ 
ແມ່ນໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາດ� ແລະ ເຂ້ົາກາງ.

ການອະທິບາຍການປ່ຽນແປງ 1999-2011

ໂດຍທ່ົວໄປ, ເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໜຽວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໃນທ່ົວ ສປປ ລາວ ລະຫວາ່ງປີ 1999 ເຖິງ 2011 ຈາກ 
627,544 ຮຕ ເປັນ 848,079 ຮຕ. ເນື້ອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ຢູ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (106,000 
ຮຕ). ກົງກັນຂ້າມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ພັດມີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໜຽວ ຫຸຼດລົງປະມານ 6,328 ຮຕ (ຈາກ 
51,900 ຮຕ ໃນປີ 1999 ເປັນ 45,572 ຮຕ ໃນປີ 2011).

ເນື້ອທ່ີປູກແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງ ໃນທ່ົວປະເທດ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 19% ໃນປ ີ1999 ມາເປັນ ປະມານ 31% ໃນປ ີ
2011. ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ ້ການນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, 
ຂະນະທ່ີແຂວງຈ�າປາສກັ ການນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາທ້ອງຖ່ິນໄດຫຸຼ້ດລງົຫຼາຍ. ຊາວກະສກິອນໃນແຂວງພາກ
ເໜອືຍັງສບືຕ�ນ່�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາທ້ອງຖ່ິນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພ່ືອການບ�ລໂິພກພາຍໃນຄົວເຮືອນເປັນຫັຼກແທນ
ທ່ີຈະເພ່ືອການຂາຍເຂ້ົາຕະຫຼາດ. ຍົກເວັນ້ບາງເຂດທ່ົງພຽງເທ່ົານັນ້ ທ່ີເໝາະສົມແກ່ການນປູກເຂ້ົາເຊ່ັນ 
ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບ�່ແກ້ວ.

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ການນຍົິມນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງຫຼາຍຂ້ຶນໃນບັນດາເຂດທ່ົງພຽງ ໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ 
ລາວ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຍ້ອນເຂດເຫ່ົຼານີ້ມຄີວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖິງແນວພັນທ່ີອອກ ໃໝໄ່ດຫຼ້າຍກວາ່. 
ເຂດເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບບັນດາສູນຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂ້ົາ ເຊ່ັນ: ສູນ ຄົ້ນຄວາ້ນາພອກຢູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າທ່າສະໂນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າໂພນງາມ 
ຢູ່ແຂວງຈ�າປາສັກ. ການສົ່ງເສີມໂດຍພາກລັດ ແລະ ໂຄງການຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສູນຄົ້ນ 
ຄວ້າເຫ່ົຼານີ້ ໄດ້ມີບົດບາດສ�າຄັນຫຼາຍທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວ ໄດ້ນ�າໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາໃໝ່. 
ມີພຽງບາງເຂດເທ່ົານັນ້ ທ່ີເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາໜຽວໄດ້ຫຸຼດລົງ, ເຊ່ັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊ່ຶງປະເຊີນກັບ 
ການພັດທະນາເປັນຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011. 

ສະຫຸຼບແລ້ວ, ໃນທ້າຍທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ມກີານຫັນປ່ຽນຈາກການປູກແນວພັນເຂ້ົາໜຽວມາເປັນການປູກ
ແນວພັນເຂ້ົາຈາ້ວຫຼາຍຂ້ຶນຢ່າງຈະແຈງ້. ຊາວກະສິກອນກ�າລັງຫັນປ່ຽນມາປູກແນວພັນເຂ້ົາຈາ້ວຫຼາຍ
ຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ�ຄ່ວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ຈາກການເພ່ີມສງູຂ້ຶນ
ຂອງລາຄາເຂ້ົາ. ການປ່ຽນມາປູກແນວພັນເຂ້ົາຈ້າວເພ່ີມຂ້ຶນແມ່ນໄດ້ກ�ານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ 
ການພັດທະນາກະສິກ�າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2025, ຊ່ຶງລວມທ້ັງແຜນເພ່ືອເພ່ີມອັດຕາສ່ວນ 
ຜົນຜະລິດເຂ້ົາຈາ້ວໃຫ້ຮອດ 30% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ (ກປ, 2015).
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ຄ 9 ພືດລົ້ມລກຸຕົ້ນຕໍ

ພາກສະເໜີ

80% ຂອງດິນກະສິກ�າທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດລ້ົມລຸກ (1.19 
ລ້ານ ຮຕ). ສ່ວນຫຼາຍເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກເຂ້ົາ, ຊ່ຶງເປັນພືດອາຫານຫັຼກ. 
ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ກ�າລັງມີການຜະລິດກະສິກ�າທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເພ່ືອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 
ຫຼາຍຂ້ຶນໃນ ສປປ ລາວ. ຈ�ານວນຊາວກະສິກອນທ່ີປູກພືດຊະນດິອ່ືນທ່ີບ�່ແມ່ນເຂ້ົາຕາມສວນຄົວຂອງ 
ພວກເຂົາ ແລະ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ�າ້, ໂດຍສະເພາະ ລຽບຕາມແມ່ນ�າ້ຂອງ ຫືຼ ສາຂາຂອງແມ່ນ�າ້ຂອງ, 
ໄດຄ້ອ່ຍໆເພ່ີມຂ້ຶນ. ຊາວກະສກິອນຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີີຢູ່ໃນເຂດຊົນລະປະທານນ�າໃຊ້ພ້ືນທ່ີປູກເຂ້ົາຂອງພວກເຂົາ
ສວ່ນໜຶງ່ ປູກພືດຊະນດິອ່ືນໃນຊ່ວງລະດແູລ້ງແທນການປູກເຂ້ົາ. ການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນດິບ�ພ່ຽງແຕ່ 
ຊ່ວຍປັບປຸງການຄ�າ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພ່ີມຄນຸຄາ່ທາງໂພສະນາການໃນລະດບັຄວົເຮືອນເທ່ົາ
ນັນ້, ແຕ່ຍັງມີຜົນຜະລິດສ່ວນເກີນເອົາໄວຂ້າຍໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.   

ການອະທິບາຍຮບູແບບ ໃນປ ີ2011

ຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ຂອງພືດລ້ົມລຸກ ທ່ີມີການປູກໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2011, ໂດຍລວມ 
ແມ່ນຕົກໃນປະເພດຂອງ (ກ) ພືດປະເພດເມັດ, (ຂ) ພືດໃຫ້ສານກະຕຸ້ນ, (ຄ) ພືດກາກໃຍ, (ງ) ດອກໄມ້, 
(ຈ) ພືດອາຫານສດັ, (ສ) ຜັກກນິໃບ ແລະ ລ�າຕົນ້, (ຊ) ພືດຕະກນູຖ່ົວ, (ຍ) ພືດປະເພດນ�າ້ມນັ, (ດ) ຮາກ, 
ເຫງົາ້ ແລະ ຜັກທ່ີເປັນຫົວ, (ຕ) ເຄື່ອງເທດ, (ຖ) ພືດປະເພດໃຫ້ນ�າ້ຕານ, (ທ) ພືດຜັກທ່ີໃຫ້ໝາກ, (ນ) 
ພືດເປັນຢາ, ແລະ (ບ) ອື່ນໆ. ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ຊະນດິພືດລົ້ມລກຸທ່ີປູກ ມີຫຼາຍກວາ່ນີ້, ເນື່ອງຈາກວາ່ 
ການສ�າຫຼວດຂ�ມ້ນູກະສກິ�ານີ້ ລາຍງານສະເພາະຂ�ມ້ນູພືດທ່ີປູກໃນພ້ືນທ່ີຫຼາຍກວາ່ 100 ຕາແມດັ ເທ່ົານັນ້. 

ແຜນທ່ີສະແດງ ເນື້ອທ່ີການປູກພືດລົ້ມລກຸ ຫັຼກ (ນອກຈາກເຂ້ົາ) ທ່ີປູກຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ໃນຂອບເຂດ ທ່ົວ 
ສປປ ລາວ. ມີຫຼາຍບ້ານທ່ີປູກ ບັນດາພືດລົ້ມລກຸ  ເຊ່ັນ ພືດອາຫານສັດ, ສາລີຫວານ ແລະ ມັນຕົ້ນ 
(17%, 16%, ແລະ 11% ຂອງບ້ານທັງໝດົ ຕາມລ�າດບັ; ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 5). ພືດລ້ົມລກຸຫັຼກປະເພດອ່ືນ 
ທ່ີນຍົິມກັນປູກ ແມ່ນ ໝາກເຜັດ (7%), ໝາກເດືອຍ (6%), ກະລ�່າປີ (6%), ຫົວຫອມ (5%), ໝາກງາ 
(4.5%), ໝາກແຕງ ແລະ ໝາກອຶ (4%), ອ້ອຍ (3%), ຢາສູບ (2.5%), ຖ່ົວດິນ (2.5%), ແລະ 
ໝາກໂມ (2%) ແລະ ອື່ນໆ (13.5%). 

ເສັນ້ສະແດງ 5: ສດັສວ່ນຂອງບ້ານທ່ີປູກພືດລ້ົມລກຸຫັຼກ (ບ່ໍແມນ່ເຂ້ົາ) ໃນບ້ານ

ພືດທັນຍາຫານ

ສາລີຫວານ

ມັນຕົ້ນ

ໝາກເຜັດ

ໝາກເດືອຍ

ກະລໍາປີ

ຫົວຫອມ

ໝາກງາ

ໝາກແຕງ ແລະ ໝາກອຶ

ອ້ອຍ

ຢາສູບ

ຖ່ົວດິນ

ໝາກໂມ

ອື່ນໆ

17.013.5

16.0

11.0

7.06.0

6.0

5.0

4.5

4.0

3.0

2.5

2.5

2.0

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຊາວກະສິກອນລາວ ໃຫ້ອາຫານສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍພືດປະເພດເມັດ 
ເປັນອາຫານສດັ (ເຊ່ັນ: ສາລ)ີ ແລະ ຫຍ້າຕາມທ່ົງຫຍ້າທ�າມະຊາດ ຫືຼ ເສດເຫືຼອຈາກຜົນຜະລິດພືດ (ເຊ່ັນ: 
ເຟືອງ). ໜອ້ຍກວາ່ 1% ຂອງບ້ານ ທ່ີໃຊ້ຫຍ້າທ່ີພວກເຂົາປູກຕມທ່ົງຫຍ້າ ເປັນອາຫານສດັລຽ້ງຂອງພວກເຂົາ. 
ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກດີວ່າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຂດທ່ີມີທ່ົງຫຍ້າທ�າມະຊາດສ�າລັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່. 
ພືດອາຫານສັດ ແມ່ນໄດ້ປູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອື. ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, 
ບ�່ແກ້ວ, ແລະ ຫົວພັນ ທັງໝດົນັນ້ ເປັນແຂວງທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນການປູກສາລີຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ເຊ່ິງເປັນວັ
ດຖຸດິບຫັຼກສ�າລັບປູກເປັນອາຫານສັດ. ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈນີ ເປັນຕະຫຼາດຫັຼກ ສ�າລັບສາລີທ່ີປູກ
ໃນແຂວງເຫ່ົຼານີ້.
 
ສາລີຫວານ ເປັນພືດທ່ີປູກທັງເພ່ືອການບ�ລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເພ່ືອຂາຍ. ການປູກ 
ເພ່ືອການບ�ລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ພາກເໜືອແຕ່ຍັງພົບຢູ່ພາກຕະເວັນ
ອອກ ແລະ ພາກກາງຂອງສປປລາວ. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ການປູກສາລີຫວານໄດ້ຖືກພັດທະນາເຖິງ 
ລະດັບເປັນສິນຄ້າໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ 
ບ�ລິສັດອຸດສະຫາກ�າ-ກະສິກ�າລາວ. ບ�ລິສັດນີ້ມີໂຮງງານໃນເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຊ້
ສາລີຫວານເພ່ືອຜະລິດເປັນນ�້ານົມສາລີຫວານ, ສາລີອ່ອນ ແລະ ຜັກບັນຈກຸະປ໋ອງ ແລະ ອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.

ການປູກມັນຕົ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວເຊ່ັນກັນ. ປະມານ 10% ຂອງບ້ານທ່ີເຮັດການຜະລິດກະສິກ�າ 
(ຈ�ານວນ 939 ບ້ານ) ທ່ົວ ສປປ ລາວ ໄດ້ປູກມັນຕົ້ນເປັນພືດຫັຼກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮອງຈາກເຂ້ົາ. 
ໃນຊຸມປຜ່ີານມາ, ການຜະລດິມນັຕົນ້ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົເຖິງລະດບັເປັນສນິຄ້າ. ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃກກ້ບັໂຮງງານ 
ຜະລິດແປ້ງມນັຕົນ້ອິນໂດໄຊນາ, ເຊ່ິງຕັງ້ຢູ່ເຂດຊານເມອືງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມນັຕົນ້ ຈຶງ່ຖືກປູກ 
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ບ�ລຄິ�າໄຊ. ຜູ້ທ່ີປູກມນັຕົນ້ຍັງສົງ່ອອກຜົນ 
ຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຮູບແບບຫົວມັນດິບ ຫືຼ ມັນຝານຕາກແຫ້ງໄປສູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄື ປະເທດໄທ 
ແລະ ຫວຽດນາມ.   
 
ຈ�ານວນບ້ານ ຫຼາຍກວາ່ 500 ບ້ານ ໄດ້ປູກໝາກເຜັດໃນສວນຄົວຂອງພວກເຂົາ ເຊ່ິງເປັນພືດລົ້ມລກຸຫັຼກ 
ເພ່ືອບ�ລິໂພກ ແລະ ຂາຍ, ແຕ່ການຜະລິດເພ່ືອເປັນສິນຄ້າໄດ້ພົບເຫັນໃນຫຼາຍຊຸມຊົນໃນທ່ົວປະເທດ. 
ໝາກເຜັດສົດ ແລະ ແຫ້ງ ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ ແຕ່ກ�່ຍັງມີການຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນເຊ່ັນ
ດຽວກັນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຮູບແບບແຈວ່ (ນ�າ້ຊອສ ຫືຼ ແຈວ່ຂຸ້ນໜຽວ), ເຊ່ັນ: ແຈວ່ບອງ ຫຼວງພະບາງ, 
ແຈວ່ນ�າ້ຜັກສາລະວນັ ຫືຼ ແຈວ່ປາບ�້າຊ�າເໜອື.
 
ແຜນທ່ີ ຍັງສະແດງເຖິງເຂດທ່ີມກີານປູກໝາກເດອືຍທ່ີພ້ົນເດັນ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
(ສີສົ້ມ), ຢາສູບ ຢູ່ແຂວງບ�ລິຄ�າໄຊ ແລະ ຄ�າມ່ວນ (ສີນ�າ້ຕານ), ອ້ອຍ ຢູ່ພາກຕະເວນັຕົກສ່ຽງເໜອືຂອງ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ພາກເໜອືຂອງແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ ແລະ ພາກຕະເວນັຕົກ ຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ 
(ສີເຫືຼອງ), ຂ່າ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ (ສີແດງ), ແລະ ໃນອີກ 
ຫຼາຍໆເຂດ.

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ເກດີຮບູແບບ

ການປູກພືດລົ້ມລກຸ ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງແມ່ນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ເພ່ືອການບ�ລິໂພກພາຍ 
ໃນຄົວເຮືອນ. ຢ່າງໃດກ�ດີ, ມີພືດລົ້ມລກຸຫຼາຍຊະນດິ ທ່ີປູກໃນເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ກ່ວາ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນ
ເຊ່ັນ: ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ແລະ ສາລີຫວານ,  ແລະ “ເຂ້ົາໄກ່ນອ້ຍ” ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຕະຫຼາດສາກົນຄຽງຄູ່ກັບການຂາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກ�າ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນ. 
ການນ�າໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດຕ�່າ, ຄ່າແຮງງານຕ�່າ ແລະ ການປູກແບບອິນຊີ ເຂ້ົາໃນການປູກພືດລົ້ມລກຸ 
ໃນ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າຂອງລາວເປັນພິເສດຈາກບັນດາ 
ປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ເພ່ືອສບືຕ�ຍ່າດແຍ່ງຂ�ໄ້ດປ້ຽບຈາກຄວາມຕອ້ງການພິເສດຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄດົ,
ຕວົຊ້ີວດັທາງພູມສີາດ (GI) ຢູ່ລະຫວາ່ງການພັດທະນາ, ຕວົຢ່າງ: ສ�າລບັ “ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ” ທ່ີປູກໂດຍຊາວ 
ກະສິກອນຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. 
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ຄ 9 ພືດລົ້ມລກຸຕົ້ນຕໍ



ພືດ
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ຄ 10 ພືດລົມ້ລກຸ ຈດັເປັນກຸມ່

ພາກສະເໜີ

ໃນ ສປປ ລາວ, ປະມານ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິ�າໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃສກ່ານປູກພືດລ້ົມລກຸ. ໃນຈ�າພວກ
ພືດລ້ົມລກຸທ່ີສ�າຄນັທ່ີສດຸ (ນອກຈາກເຂ້ົາ) ແມ່ນ ພືດປະເພດເມດັທ່ີໃຫ້ທາດແປ້ງ (ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ສາລີ), 
ສາລີຫວານ, ມນັຕົນ້, ອ້ອຍ, ຖ່ົວເຫືຼອງ, ໝາກເດອືຍ, ຖ່ົວດນິ, ໝາກຖ່ົວຍາວ, ຢາສບູ, ຂ່າ, ໝາກງາ ແລະ 
ຫອມບົວລະພາ. ພືດລົ້ມລກຸເຫ່ົຼານັນ້ ແມ່ນປູກເພ່ືອເປັນສິນຄ້າ, ຢູ່ໃກ້ກັບ ຕະຫຼາດ ຫືຼ ຕິດກັບຊາຍແດນ 
(ມກີານຂົນສົງ່ເຊ່ືອມຕ�ກ່ບັຕະຫຼາດປະເທດໃກ້ຄຽງ) ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນເຂດທ່ີມ ີຄວົເຮືອນຈ�ານວນຫຼາຍ 
ປູກພືດຊະນດິດຽວກັນ. 

ການອະທິບາຍສະພາບການ/ຮບູແບບ ໃນປີ 2011 

ແຜນທ່ີຫັຼກສະແດງເຖິງສ່ວນແບ່ງຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດລົມ້ລກຸສະເພາະພືດຫັຼກຈ�ານວນໜຶງ່ຕ�ເ່ນື້ອທ່ີພືດລ້ົມ
ລກຸທັງໝດົ. ການປູກພືດຫັຼກຈ�ານວນໜຶງ່ໃນເຂດດຽວກນັຈ�ານວນຫຼາຍ, ໝາຍເຖິງເຂດກຸມ່ພືດ. ແຜນທ່ີ
ນອ້ຍທ່ີແນບແຜນທ່ີຫັຼກສະແດງລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຮບູແບບການປູກພືດແບບເປັນເຂດກຸມ່ພືດລົມ້ລກຸ.   
 
ຂ່າ ເປັນພືດພ້ືນເມອືງລາວ ທ່ີໃຊ້ເປັນສວ່ນປະສມົໃນອາຫານລາວຫຼາຍຊະນດິ ແລະ ຍັງໃຊ້ເປັນສວ່ນປະກອບ 
ໃນຜະລດິຕະພັນຢາຫຼາຍຊະນດິ. ປະມານ 91% ຂອງການປູກຂ່າ ແມນ່ປູກຢູ່ໃນເຂດ ຊາຍແດນຮ່ວມຂອງ 
ແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຊ່ິງສົງ່ຂາຍໄປຕະຫຼາດຈນີ. ບ້ານທ່ີປູກຂ່າສວ່ນໃຫຍ່ນ�າໃຊ້
ອດັຕາສວ່ນຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິ�າຂອງພວກເຂົາພຽງເລກັນອ້ຍໃນການປູກ, ທັງໆທ່ີ ການປູກຂ່າ ໃນບາງ 
ບ້ານໄດ້ກວມເອົາເນື້ອທ່ີເຖິງ  25% ຫາ ເກືອບ 47%. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ໂດຍທ່ົວໄປ, ເນື້ອທ່ີດິນກະສິກ�າ
ທັງໝດົຂອງການປູກພືດລົມ້ລກຸໃນທ່ົວປະເທດຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກຂ່າຍັງບ�່ຮອດ 1% (ບ�່ລວມເຂ້ົາ). 

ການປູກໝາກງາ (ທັງງາດ�າ ແລະ ງາຂາວ) ສ່ວນຫຼາຍໃນແຂວງພາກເໜອື, ໂດຍສະເພາະແຂວງຫຼວງ 
ພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ເນຶອ້ທ່ີການປູກໝາກງາໃນ 3 ແຂວງທ່ີກ່າວມານັນ້ກວມເຖິງ 84% 
ຂອງເນື້ອທ່ີປູກໝາກງາທັງໝດົຂອງປະເທດ. ໝາກງາ ແມ່ນປູກທັງເພ່ືອການບ�ລິໂພກພາຍໃນທ້ອງ
ຖ່ິນ ແລະ ເພ່ືອການສົ່ງອອກ, ໂດຍສະເພາະ ສປ ຈນີ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນສະກັດເອົານ�າ້ມັນໝາກງາ. ປົກກະຕິ 
ຊາວກະສກິອນລາວ ປູກໝາກງາ ແຊມ ສບັຫວາ່ງກບັພືດຊະນດິອ່ືນ ແລະ ປູກຕາມສວນຄວົ. ໂດຍທ່ົວໄປ, 
ເນື້ອທ່ີປູກໝາກງາກວມເອົາ 4% ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີໃຊ້ປູກພືດລົ້ມລກຸ (ບ�່ລວມເຂ້ົາ).  
 
ການປູກພືດປະເພດເມັດທ່ີໃຫ້ທາດແປ້ງ (ຫັຼກໆແມ່ນສາລີ) ແມ່ນມີຂ້ຶນຢູ່ໃນ 2 ເຂດການຜະລິດຫັຼກ. 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ກວມເອົາປະມານ 23% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດປະເພດເມັດທ່ີໃຫ້ທາດ
ແປ້ງ ທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ. ຖັດມາແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ບ�່ແກ້ວ, ແລະ ຫຼວງພະບາງ, 
ກວມເອົາ 61% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດປະເພດເມດັທ່ີໃຫ້ທາດແປ້ງທັງໝດົ. ບ້ານຈ�ານວນໜຶງ່ປູກພືດປະເພດ
ເມັດທ່ີໃຫ້ທາດແປ້ງໂດຍໄດ້ນ�າໃຊ້ເນື້ອ້ທ່ີດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາເຖິງ 96%, ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກໃຕ້ 
ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ. ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປ, ການປູກພືດປະເພດເມັດທ່ີໃຫ້ທາດແປ້ງໄດ້ກວມເອົາປະມານ 
40% ຂອງດິນກະສິກ�າທ່ີໃຊ້ປູກພືດລົ້ມລກຸ (ບ�່ລວມເຂ້ົາ).
 
ເນື້ອທ່ີການປູກໝາກເດືອຍທັງໝດົຫຼາຍກວາ່ 67%  ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂດອ້ອມແອ້ມແຂວງ. 
ບາງບ້ານ ໄດ້ນ�າໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວາ່ 78% ປູກໝາກເດືອຍ. ການປູກໝາກເດືອຍ 
ເກີດຂ້ຶນສະເພາະໃນຊ່ວງລະດຝົູນ, ຊ່ຶງເປັນພືດເນນີສູງທ່ີອາໃສນ�າ້ຝົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ໂດຍທ່ົວໄປ, ເນື້ອ
ທ່ີການປູກໝາກເດືອຍໄດ້ກວມເອົາດິນກະສິກ�າທ່ີໃຊ້ປູກພືດລົ້ມລກຸ ເຖິງ 15%.  (ບ�່ລວມເຂ້ົາ) 

ການປູກຖ່ົວດິນ ຂ້ອນຂ້າງກະຈາຍໄປທ່ົວ ສປປ ລາວ, ແຕ່ກ�ມີການປູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນ 2 ກຸ່ມເຂດ 
ພູມິສາດ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທ່ີປູກຖ່ົວດິນ ກວມເຖິງ 21% ແລະ ເນື້ອທ່ີຢູ່ລະຫວາ່ງ ແຂວງສາລະວນັ 
ແລະ ຈ�າປາສັກ ກວມເຖິງ 22% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຖ່ົວດິນຂອງປະເທດ.  ບັນດາບ້ານໃນ 2 ເຂດດັ່ງກ່າວນັນ້ 
ນ�າໃຊ້ດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາເຖິງ 38% ເຂ້ົາໃນການປູກຖ່ົວດິນ. ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປ, ການປູກຖ່ົວດິນ 
ໄດ້ນ�າໃຊ້ດິນກະສິກ�າປູກພືດລົ້ມລກຸ (ບ�່ລວມເຂ້ົາ) ພຽງແຕ່ 3-4%.

ການປູກຢາສູບ ຂ້ອນຂ້າງກະຈາຍໄປທ່ົວ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນດຽວກັນ, ແຕ່ວາ່ ແຂວງບ�ລິຄ�າໄຊ ແລະ ແຂວ
ງຄ�າມ່ວນເປັນກຸ່ມເຂດປູກຢາສູບທ່ີມີສ່ວນແບ່ງສູງສຸດກວມເຖິງ 28% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາສູບ. ສ່ວນໃຫຍ່
ບັນດາບ້ານໃນເຂດດັງ່ກາ່ວໄດ້ນ�າໃຊ້ດນິກະສກິ�າຂອງພວກເຂົາ ໃນອດັຕາສວ່ນທ່ີຕ�າ່ເທ່ົານັນ້, ແຕ່ກ�ຍັ່ງມບີາງ 
ບ້ານໄດ້ນ�າໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກ�າຂອງພວກເຂົາເພ່ືອປູກຢາສູບເຖິງ 51%. ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ ການປູກຢາສູບ 
ມີຂ້ຶນໃນຊ່ວງລະດແູລ້ງ ແລະ ມັກພົບເຫັນບົນຜືນນາແຫ້ງ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ການປູກຢາສູບ ໄດ້ໃຊ້ທ່ີດິນກະ
ສິກ�າຂອງພືດລົ້ມລກຸ (ບ�່ລວມເຂ້ົາ) ປະມານ 1-2%.
   
ໝາກຖ່ົວຍາວ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ປູກ ຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ປູກໝາກຖ່ົວຍາວທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ. ຕາມປົກກະຕິຊາວກະສິກອນໄດ້ນ�າໃຊ້ດິນກະສິກ�າຂອງບ້ານ 
ພຽງບາງສ່ວນເຂ້ົາໃນການປູກ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ເນື້ອທ່ີດິນກະສິກ�າຂອງພືດລົ້ມລກຸ (ບ�່ລວມເຂ້ົາ) ຕ�່າກວາ່ 
1% ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກໝາກຖ່ົວຍາວ.

ແຂວງສາລະວນັ, ເຊກອງ, ຈ�າປາສກັ, ແລະ ອດັຕະປ ືລວມກນັ ກວມເອາົ 41% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຫອມບົວລະພາ 
ທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ. ຫອມບົວລະພາ ເປັນພືດທ່ີນຍົິມໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສວ່ນປະກອບສ�າຄນັ 
ຂອງອາຫານລາວຫຼາຍເຍ່ືອງ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ການປູກຫອມບົວລະພາໄດ້ນ�າໃຊ້ດນິກະສກິ�າຂອງພືດລ້ົມລກຸ 
(ບ�່ລວມເຂ້ົາ)  ຕ�່າກວາ່ 0.1%. 

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບແບບ

ການປູກພືດລ້ົມລກຸ ເພ່ືອຈດຸປະສົງທາງການຄ້າ (ຫືຼ ເອ້ີນວາ່ ພືດເສດຖະກິດ) ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ມີການເພ່ີມຂ້ຶນໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ອັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນທ່ີກ�າລັງເກີດຂ້ຶນໃນ 
ປະເທດໃນປະຈບັຸນ, ໂດຍທ່ີການກະສກິ�າກ�າລງັກາຍມາເປັນການຜະລດິເພ່ືອການຄ້າຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ຊາວ 
ກະສິກອນປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນເນື້ອທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ທ່ີກ�າລັງເປີດກວາ້ງ. ສັດສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າ ທ່ີເນັນ້ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ 
ແທນການຜະລິດ ເພ່ືອຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກປະມານ 6% ໃນປີ 1999 ມາເປັນເກືອບ 
33% ໃນປີ 2011 (ເບ່ິງ B6).

ການເຕົ້າໂຮມການຜະລິດເພ່ືອເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ພືດລົ້ມລຸກໃນບາງເຂດ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວພັນ 
ກັບການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ, ການເຂ້ົາເຖິງເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ. ພືດລົ້ມລກຸຫຼາຍຊະນດິ 
ໄດ້ປູກຢ່າງໜາແໜນ້ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີດັ່ງທ່ີກ່າວ ໃນປີ 2011. ສັດສ່ວນສູງສຸດຂອງຄົວເຮືອນກະສິກ�າທ່ີເນັນ້
ການປູກພືດເປັນສນິຄ້າອາໃສໃນບັນດາແຂວງຕ�ໄ່ປນີ້ ຄ:ື ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ(50%), ຫຼວງພະບາງ (45%), 
ຫຼວງນ�າ້ທາ (40%), ຈ�າປາສັກ (40%), ແລະ ອຸດົມໄຊ (30%). 
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ຄ 10 ພືດລົ້ມລກຸ ຈດັເປັນກຸ່ມ



ພືດ
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ຄ 11 ສາລີ

ພາກສະເໜີ

ສາລີ (Zea mays) ແມນ່ພືດທັນຍາຫານປະຈາໍປີ ຈາກ ອາເມຣິກາກາງ ທ່ີໄດ້ມກີານເພາະປູກຫຼາຍພັນປີ 
ໃນປະຫວດັສາດຂອງມວນມະນດຸ ແລະ ສາລີຖືກນາໍໃຊ້ເປັນອາຫານຄົນ, ອາຫານສັດ, ແລະ ວດັຖຸດິບ 
ໃນການຜະລິດນໍາ້ມັນພືດ.
 
ໃນຫຼາຍໆປີ ເມື່ອບ່ໍດົນມານີ້, ການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າເພ່ືອການຕະຫຼາດແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ. ສາລີ 
ເປັນພືດບູລມິະສດິຂອງປະເທດ ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການສງູ ທັງຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສາກນົ. ການປູກສາລີ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປູກເພ່ືອຂາຍເປັນພືດອາຫານສັດ, ແລະ ປູກເພ່ືອສົ່ງອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ້ືຢູ່ຫວຽດນາມ, ໄທ 
ແລະ ສປ ຈນີ. ເນື້ອທ່ີການປູກສາລີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ໃນ
ປະຈບັຸນມັນໄດ້ຖືກຈດັລຽງເປັນພືດອັນດັບທີສອງຮອງຈາກເຂ້ົາ ອີງຕາມເນື້ອທ່ີການຜະລິດ.  
 

ສະພາບການປູກສາລີ ໃນປີ 2011

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສາລີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ປູກຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີເຂດນອກຊົນລະປະທານໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. 
ເນື້ອທ່ີສາລີທັງໝົດ, 93 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ປູກຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນ 
ໄດ້ປູກຢູ່ໃນຊ່ວງລະດແູລ້ງ. ເນື້ອທ່ີປູກສາລີມີເຖິງ 101,630 ຮຕ. ໃນນັນ້ເກືອບເຄິ່ງໜຶງ່ (48,509 ຮຕ) 
ໄດ້ປູກຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂດຍສະເພາະ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ປາກລາຍ ລວມມີ 18,680 ຮຕ ແລະ 
20,420 ຮຕ ຕາມລໍາດັບ. ເຂດຂອງການປູກສາລີດັ່ງກ່າວ ມີລະບົບການຂົນສົ່ງທ່ີດີ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາ
ເຖິງຕະຫຼາດປະເທດໄທໄດ້ສະດວກ.  

ກຸູ່ມການປູກສາລີອື່ນໆ ແມ່ນຢູ່ເຂດລະຫວາ່ງ ເມືອງໂພນສະຫວນັ (ເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ) ແລະ 
ເມືອງ ຊໍາເໜອື (ເທດສະບານແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ຢູ່ໃນ 3 ຕົວເມືອງທາງພາກເໜອືຂອງແຂວງຫົວພັນ. 
ເຂດພ້ືນທ່ີດັງ່ກ່າວ ມຄີວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖິງ ສສ ຫວຽດນາມ, ຊ່ຶງເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາຕະຫຼາດບຫັຼກ 
ຂອງ ສາລີທ່ີປູກ ໃນ ສປປ ລາວ.  ໂດຍລວມ ມີປະມານ 22,000 ຮຕ ທ່ີໄດ້ປູກຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ.
  
ດັ່ງທ່ີແຜນທ່ີໄດ້ສະແດງ, ກຸ່ມພ້ືນທ່ີການປູກສາລີອັນດັບທີສາມ ແມ່ນຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ 
ອີກຈາໍນວນນອ້ຍໜຶງ່ ຢູ່ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ. ມີປະມານ 22,000 ຮຕ ທ່ີໄດ້ປູກໃນສອງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໃນນັນ້ມີ 
5,000 ຮຕ ແມ່ນໄດ້ປູກຊ່ວງລະດແູລ້ງ ຊ່ຶງກວມເອົາ 75 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີການປູກສາລີ ໃນ ສ ປປ 
ລາວ.
 
ລວມທັງໝດົ ມີ 2,977 ບ້ານ ທ່ີປູກສາລີ ໃນ ສ ປ ລາວ.  ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນດາບ້ານຢູ່ທາງພາກເໜອື 
ຂອງປະເທດ. ໃນຂະນະທ່ີ 81 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນບ້ານເຫ່ົຼານັນ້ ໄດ້ນາໍໃຊ້ພ້ືນທ່ີດິນກະສິກໍາຂອງ 
ພວກເຂົາຕໍ່າກວາ່ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການປູກສາລີ, ດັ່ງທ່ີໄດ້ສະເໜຂ້ີາງເທິງ ກ່ຽວກັບສາມກຸ່ມພ້ືນທ່ີ 
ການປູກສາລີ, ໃນນັນ້ ມີຫຼາຍໆບ້ານໄດ້ນາໍໃຊ້ພ້ືນທ່ີກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ 
ເພ່ືອປູກສາລີ (ເບ່ິງ ຄ10).

ມີຫຼາຍກວາ່ 80,000 ຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ທ່ີປູກສາລີ ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 101,630 ຮຕ, ໂດຍສະເລ່ຍ 
ທ່ົວປະເທດປະມານ 1.3 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ປູກສາລີ. ດັ່ງທ່ີສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີນອ້ຍ, ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີການ
ປູກສາລີຕໍ່ຄົວເຮືອນຢູ່ກຸ່ມພ້ືນທ່ີທ່ີມີເງືອ່ນໄຂແມ່ນສູງກວາ່ເຂດການຜະລິດອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ. ມີພຽງ 
ໜຶງ່ເມອືງ ທ່ີມເີນື້ອທ່ີປູກສາລສີະເລ່ຍຕໍຄ່ວົເຮືອນຫຼາຍກວາ່ 5 ຮຕ ແລະ  ສງູສດຸເຖິງ 15.8 ຮຕ ຕໍຄ່ວົເຮືອນ, 
ເມອືງດັງ່ກາ່ວແມນ່ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ມນັອາດເປັນໄປໄດເ້ພາະວາ່ຄນົຢູ່ໃນເຂດຕວົ
ເມືອງໄດ້ຫັນໄປປູກສາລີຢູ່ເຂດອື່ນໆ ຂອງປະເທດ.  
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການຜະລິດສາລີ ລະຫວາ່ງ 1999 ແລະ 2011

ສະພາບການປູກສາລີ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ໂດຍສະເພາະພ້ືນທ່ີການປູກໃນລະດູຝົນ.  
ເນື້ອທ່ີປູກສາລທັີງໝດົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈບັຸນ ມທ່ີາອຽ່ງເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ່ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ປີ 
1999 ແມ່ນມີພຽງ 78,850 ຮຕ.

ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເນື້ອທ່ີການປູກສາລີຫຸຼດລົງຈາກ 27,740 ຮຕ ໃນປີ 1999 ເຫືຼອພຽງແຕ່ 2,040 
ຮຕ ໃນປີ 2011 ໝາຍຄວາມວາ່ ເນື້ອທ່ີຫຸຼດລົງເຖິງ 93 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການປູກສາລີໄດ້ຫຸຼດລົງເຊ່ັນດຽວກັນ 
ຢູ່ພາກກາງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ, ພາກຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ທິດຕາເວນັອອກ 
ຂອງແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ ແລະ ເກອືບທັງໝດົໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການປູກສາລີ 
ແມ່ນມີຢ່າງຈາໍກັດໃນເຂດຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຕາເວນັອອກສຽງເໜອືຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ທາງເໜອືຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພາກກາງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.      

ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ

ສາລໄີດກ້າຍມາເປັນພຶດເສດຖະກດິຫັຼກ ຢູ່ພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຫຼາຍປຜ່ີານທ່ີມານີ້.້ ປັດໃຈ 
ຫັຼກທ່ີເຮັດໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີປູກສາລແີມນ່ເກດີຈາກຄວາມຕອ້ງການສງູຈາກບັນດາປະເທດເພ່ືອນ
ບ້ານໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈນີ, ທີມກີານຂະຫຍາຍ ຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ຢ່າງວອ່ງໄວ ແລະ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເປັນສອງເທ່ົາເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກຊ້ີນສູງຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງມນັຈາໍຕອ້ງເພ່ີມການລຽ້ງສດັ ດັງ່ນັນ້ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕອ້ງການພືດອາຫານສດັໃນຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍ
ເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນ (Newby, 2016). ເຫັນໄດ້ວາ່ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງລາຄາສົ່ງຜົນຕໍ່ຊາວ 
ກະສກິອນທ່ີອາໃສຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງສາມປະເທດເຫ່ົຼານັນ້ ໄດຂ້ະຫຍາຍພ້ືນທ່ີການປູກສາລຢ່ີາງ
ວອ່ງໄວ ແລະ ກວາ້ງຂວາງໃນ ສປປ ລາວ.
 
ສິ່ງທ່ີເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນສໍາຄັນ ທ່ີສະໜບັສະໜນູໃຫ້ມີການຫຍາຍຕົວຂອງການປູກສາລີ ໃນ ສປປ ລາວ
ແມນ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໄທໂດຍສະເພາະແມນ່ການຍົກເວັນ້ພາສ ີພາຍໃຕຍ້ດຸທະສາດການຮ່ວມມື
ເສດຖະກິດແມ່ນໍ້າອິຣະວະດີ-ແມ່ນນໍ້າເຈົ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ.  ຍຸດທະສາດນີ້ ສ້າງຂ້ຶນປີ 2003 
ໄດອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ ່ການສົງ່ອອກສາລີຈາກລາວໄປປະເທດໄທ. ອີກໜຶງ່ປັດໃຈເພ່ີມເຕມີແມ່ນ 
ການສະໜອງທຶນເພ່ືອຊ້ືແນວພັນ ແລະ ຝຸ່ນ (ປັດໃຈການຜະລດິຫັຼກຂອງການປູກສາລີ) ໃຫ້ຊາວກະສກິອນ
ຜູ້ທ່ີປູກ ໂດຍນກັລງົທຶນໄທ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ນກັລງົທຶນຈນີ ຢູ່ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ນກັລງົທຶນຫວຽດນາມ 
ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ. ປັດໃຈສຸດທ້າຍ ແມ່ນ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຫັຼງການເກັບກ່ຽວ (ໂຮງອົບແຫ້ງ) 
ຢູ່ທ່ົວແຂວງອຸດົມໄຊ ກາຍເປັນປັດໃຈສະໜບັສະໜນູໜຶງ່ໃຫ້ແກ່ການປູກສາລີ.  
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ຄ 11 ສາລີ



ພືດ
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ຄ 12 ໝາກເດືອຍ

ພາກສະເໜ ີ 

ໝາກເດືອຍ (Coix lacryma-jobi L.) ຖືກຈັດເຂ້ົາຢູ່ໃນຕະກຸນຂອງສາລີ “Maydae” 
ຈໍາພວກສາຍພັນຫຍ້າ,  ແລະ ເອີ້ ນກັນໂດຍທ່ົວໄປວ່າ  ໝາກເດືອຍ ຫືຼ  ແກ່ນ croix 
(Chaisiricharoenkul et al., 2011). ໝາກເດືອຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປູກຢູ່ອາຊີຕາເວນັອອກ 
ແລະ ຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ລວມມີ ຍີປຸ່ນ, ສປ ຈນີ, ຟີລີບປີນ, ມຽນມາ, ລາວ ແລະ ໄທ (Burnette, 
2012). ໝາກເດືອຍເປັນພຶດປະເພດເມັດມີອົງປະກອບສານອາຫານປະເພດໄຂມັນ ແລະ ໂປຼຣຕີນ 
ຫຼາຍກວາ່ເຂ້ົາສາລີ ແລະ ເຂ້ົາ, ແລະ ຍັງຖືກໃຊ້ເປັນຢາພ້ືນເມືອງ ຢູ່ ສປ ຈນີ ແລະ ປະເພດອາຫານ ແລະ 
ເຄືອງດື່ມເພ່ືອສຸຂະພາບ.      

ໃນ ສປປ ລາວ, ໝາກເດືອຍ ເປັນພຶດພັນພ້ືນເມືອງຊະນິດໜຶ່ງ, ປູກໂດຍກຸ່ມຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ, 
ໂດຍສະເພາະ  ຂະມຸ ແລະ ມົ້ງ ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນອາຫານສັດ. ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ທ່ີຂາດເ ຂ້ົາກິນ,  ໝາກເດືອຍ ໄ ດ້ກາຍເປັນພຶດທົດແທນທາດແປ້ງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຜະລິດລາວ. 
ຕາມປົກກະຕແິລວ້, ປະຊາຊົນປູກໝາກເດອືຍຢູ່ໄຮ່ ຮ່ວມກບັເຂ້ົາໄຮ່, ໝາກງາ ແລະ ປະເພດພືດໄຮ່ອ່ືນໆ 
ນອກຈາກເຂດພູດອຍແລ້ວ ໝາກເດືອຍ ຍັງໄດ້ປູກຢູ່ເຂດທ່ົົງພຽງເລາະລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ. 
ໝາກເດືອຍ ແມ່ນປູກເພ່ືອເປັນການລ້ຽງຊີບ ແລະ ທັງເປັນພືດເສດຖະກິດ, ເມື່ອທຽບກັບມັນຕົ້ນ (ຄ13) 
ຫືຼ ສາລີ (ຄ11), ໝາກເດືອຍ ບ່ໍແມ່ນພືດທ່ີນຍົິມສູງສໍາລັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.    
 
ການຜະລິດໝາກເດືອຍ ປີ 2011 

ໃນປີ 2011 ມີເນື້ອທ່ີ ຜະລິດໝາກເດືອຍທັງໝດົ 37,812 ເຮັກຕາ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ 
ທາງພາກຕາເວນັຕົກຂອງແຂວງ ວຽງຈນັ (14,884 ຮຕ), ໄຊຍະບູລີ (12,799 ຮຕ), ພາກຕາເວນັຕົ
ກສຽງໃຕ້ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ (7,303 ຮຕ), ພາກຕາເວນັຕົກສຽງໃຕ້ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ (1,590 
ຮຕ), ແລະ  ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງບໍແກ້ວ (1,084 ຮຕ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 7,423 ບ້ານ (86 ສ່ວນຮ້ອຍ) 
ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ບ່ໍໄດ້ປູກໝາກເດືອຍ, ໃນຂະນະທ່ີ 1,220 ບ້ານ (ຫືຼ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ) 
ປູກໝາກເດືອຍໃນເນື້ອທ່ີນອ້ຍ.  ນອກນັນ້ຍັງມີບ້ານຈາໍນວນໜຶງ່ນາໍໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາ 30 ຫາ 78 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາເພ່ືອການປູກພືດ.   

ໝາກເດອືຍ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ແມນ່ພືດລະດຝົູນ, ແລະ ເມອືງທ່ີມີເີນື້ອທ່ີກວາ້ງທ່ີສດຸແມນ່ ເມອືງຊະນາຄາມ 
ແຂວງວຽງຈັນ ລວມມີ 10,310 ຮຕ. ໃນລະດູຝົນ. ເນື້ອທ່ີໝາກເດືອຍກວມເອົາ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທັງໝດົ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ, 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ  ແລະ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງຂ້ໍມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບເນື້ອທ່ີ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ 
ຂອງໝາກເດືອຍໃນລະດຝົູນ, ລະດແູລ້ງ ແລະ ທັງສອງລະດ ູໃນປີ 2010/11 ຕ່ໍແຂວງ  

ແຜນທ່ີນ້ອຍດ້ານຂ້າງສະແດງເນື້ອທ່ີປູກໝາກເດືອຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນໃນລະດັບເມືອງ. ສະເລ່ຍເນື້ອ 
ທ່ີຕໍ່ຄົວເຮືອນຜູ້ປູກໝາກເດືອຍແມ່ນ 6 ຮຕ ຢູ່ເມືອງທລຸະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ. ຢູ່ບັນດາເມືອງອ່ືນໆ 
ສະເລ່ຍສູງສຸດ ແມ່ນ 2 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນປູກໝາກເດືອຍ. ລວມທັງໝົດ ມີ 38,964 ຄົວເຮືອນ 
ທ່ີຜະລິດໝາກເດືອຍ, ໃນນັນ້ ຫຼາຍກວາ່ 1/3 ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (14,045 ຄົວເຮືອນ), ປະມານ 1/4 
ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ (10,063 ຄົວເຮືອນ) ແລະ ອີກ 1/4 ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ (9,909 ຄົວເຮືອນ). 

ໂອກາດ ແລະ ຂ້ໍຈາໍກັດ ສໍາລັບການຜະລິດ ໝາກເດືອຍ 

ໝາກເດອືຍ ແມ່ນພືດທ່ີມຄີວາມສາມາດປັບຕວົເຂ້ົາກບັສະພາບດນິທ່ີມຄີວາມອດຸມົສມົບູນຕໍາ່ໃນບາງບ່ອນ
ຍັງພົບເຫັນມີການໃຊ້ມູນສັດປັບປຸງຜົນຜະລິດ. ນອກຈາກນັນ້ ການຜະລິດໝາກເດືອຍ ຕ້ອງການແຮງ
ງານຕໍ່າໂດຍສະເພາະຖ້າປຽບທຽບກັບການຜະລິດເຂ້ົາ, ໄດ້ມີການເສຍຫຍ້າ ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ຫືຼ 2 ຄັ້ງ
ຫັຼງການປູກ. ຜົນຜະລິດໝາກເດອືຍຕໍ ່1 ຮຕ ແມນ່ ສງູກວາ່ ຜົນຜະລດິເຂ້ົາ 57 ສວ່ນຮ້ອຍ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ຕັ້ງແຕ່ການປູກເຖີງການເກັບກູ້ແມ່ນສັ້ນກວາ່ (Rouw et al., 2002).

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໝາກເດືອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາຈາກ ສປ ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ  ແລະ 
ປະເທດໄທ (Burnette, 2012). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຕ້ອງການໝາກເດືອຍ ພັດທະນາຢ່າງຊ້າໆ 
ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການສາລີ (ຄ11), ມັນຕົ້ນ (ຄ13) ແລະ ພືດເສດຖະກິດອື່ນໆ. ການຜັນປ່ຽນ 
ເລື້ອຍໆຂອງຕະຫຼາດໝາກເດືອຍສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍປອດໄຟຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນລາວ.ນອກຈາກ 
ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫລາດ, ການຜັນຜວນກາ້ນລາຄາໃນຕະຫຼາດ ແລະ ຂ້ໍຈາໍກດັດາ້ນຕະຫຼາດ ເປັນອຸປະສກັ 
ທ່ີສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນັນ້, ໝາກເດືອຍ ບ່ໍໄດ້ເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາພືດ
ບໍລິມະສິດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ດັ່ງນັນ້, ການຜະລິດໝາກເດືອຍ 
ຈຶງ່ບ່ໍມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ຍັງຄົງຖືກຈາໍກັດຢູ່ບາງຂົງເຂດ.

ຕາຕະລາງ 2: ເນື້ອທ່ີ ແລະ ອັດຕາສວ່ນຂອງໝາກເດອືຍໃນລະດຝົູນ, ລະດແູລ້ງ ແລະທັງສອງລະດ ູໃນປີ 2010/11 ຕໍແ່ຂວງ
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0.0

0.0

2.0

0.0

37,777.8

100.0

100.0

99.6

99.0

99.7

99.9

100.0

100.0

85.7

99.9

0.0

99.4

99.0

66.7

66.7

98.5

55.6

99.9

0.0

0.0

0.0

15.1

3.0

7.0

0.0

0.7

0.3

7.5

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.3

0.0

0.0

0.4

1.0

0.3

0.1

0.0

0.0

14.3

0.1

100.0

0.6

1.0

33.3

33.3

1.5

44.4

0.1

113.9

3.1

1.3

1,590.4

1,084.0

7,303.5

25.5

12,798.9

2.1

14,884.3

0.6

1.7

0.5

0.1

0.0

2.0

0.0

37,812.1

0.3

0.0

0.0

4.2

2.9

19.3

0.1

33.8

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

ແຂວງ

ເນືອ້ທ່ີໝາກເດອືຍ
ທັງໝດົ (ຮຕ) 
2010 ລະດຝົູນ

ເນືອ້ທ່ີໝາກເດອືຍ
ທັງໝດົ (ຮຕ) 
2011 ລະດແູລ້ງ

ອດັຕາສວ່ນ 
ໝາກເດອືຍ 2010 
ລະດຝົູນ

ອດັຕາສວ່ນ 
ໝາກເດອືຍ 2011 
ລະດແູລ້ງ

ເນືອ້ທ່ີໝາກເດອືຍ
ທັງໝດົ (ຮຕ) 
2010/11 ສອງລະດູ

ອດັຕາສວ່ນ 
ໝາກເດອືຍ 2010/11 
ທັງສອງລະດູ
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ພາກສະເໜີ

ແປ້ງມັນຕົ້ນ (Manihot esculenta) ເປັນຜະລິດຕະພັນໜຶງ່ທ່ີມີການຄ້າຂາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ທ່ີສຸດໃນໂລກ ແລະ ມັນມີຫຼາຍໆບົດບາດທ່ີສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນວດັຖຸດິບໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ 
ທັງສອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ບ່ໍແມ່ນອາຫານ. ແປ້ງມັນຕົ້ນ ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນຫຼາຍໆຜະລິດຕະ
ພັນ ລວມມ ີເຈັຍ້, ຢາ, ແຜ່ນແພ, ຢາງຊີວະພາບ ແລະ ອາຫານສດັ. ນອກຈາກຄນຸປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງແປ້ງ 
ມນັຕົນ້ແລວ້, ແຜ່ນມນັຕົນ້ຝານທ່ີຖືກຕາກແຫ້ງແລວ້ ແມນ່ຖຶກນາໍໃຊ້ເປັນວດັຖຸດບິອາຫານສດັ ແລະ ເປັນ 
ວດັຖຸດບິໃນການຜະລດິເຫ້ົຼາເອທານອນ (ethanol). ແປ້ງມນັຕົນ້ ແມນ່ໄດມ້າຈາກຫົວມນັຕົນ້ ທ່ີປູກໂດຍ 
ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ທ້າຍສຸດ, ມັນຕົ້ນ ຍັງແມ່ນ ພຶດອາຫານ 
ທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັຫຼາຍຊຸມຊົນຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ດວ້ຍຄນຸສມົບັດທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງ 
ມັນຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການມັນຕົ້ນຢູ່ໃນອານາຄົດມີແນວໂນມ້ສູງຂ້ຶນ.        
 
ໃນຫຼາຍປີເມື່ອບ່ໍດົນມານີ້, ມັນຕົ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ເປັນພືດເສກຖະກິດໃນລາວໂດຍພ່ໍຄ້າທ່ີມາຈາກ 
ບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ໃນປະຈບັຸນ, ມນັຕົນ້ ແມ່ນພືດຫົວ ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ  ແລະ ຖືກຈດັຢູ່ໃນອັນດບັທີ 
3 ຮອງຈາກ ເຂ້ົາ ແລະ ສາລີ ອີງຕາມເນື້ອທ່ີການຜະລິດທັງໝດົທ່ົວປະເທດ (FAO, 2014). 
 
ການຜະລິດມັນຕົ້ນ ໃນປີ 2011 

ມີເນື້ອທ່ີມັນຕົ້ນທັງໝດົ 18,950 ຮຕ, ປູກເພ່ືອເສດຖະກິດ ແລະ ພືດອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ. ມີທັງໝດົ 
3,196 ບ້ານ ທ່ີໄດ້ປູກມັນຕົ້ນ ກວມເອົາ 37 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. ທ່ົວປະເທດ, 
ບ້ານທ່ີປູກມັນຕົ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງປູກພຽງແຕ່ຈາໍນວນນອ້ຍ ໃນພ້ືນທ່ີດິນກະສິກໍາທັງໝດົຂອງພວກເຂົາ. 
ແຕ່ກໍ່ເຫັນວາ່, ມີ 2,814 ບ້ານ ຫືຼ 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ແມ່ນປູກມັນຕົ້ນຕໍ່າກວາ່ 10 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັນ້ ຍັງມີ 382 ບ້ານ (ຈາໍນວນ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງບ້ານປູກມັນຕົ້ນທັງໝດົ) ທ່ີໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ສໍາລັບສ່ວນຫຼາຍເພ່ືອການປູກມັນຕົ້ນ 
ບັນດາບ້ານເຫ່ົຼານັນ້ແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວນັອອກ ລຽບຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມ.     

ມນັຕົນ້ ແມ່ນປູກທັງລະດຝົູນນ ແລະ ລະດແູລ້ງ. ເນື້ອທ່ີມນັຕົນ້ປູກໃນລະດຝົູນກວມເອາົ 73 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ ໃນລະດແູລ້ງ ແມ່ນພຽງແຕ່ 27 ສ່ວນຮ້ອຍ. ບັນດາເມືອງທ່ີປູກມັນຕົ້ນໃນລະດແູລ້ງ ແມ່ນຕັ້ງ 
ຢູ່ລຽບແຄມແມນ່ໍາ້ຂອງລະຫວາ່ງ ວຽງຈນັ ແລະ ບໍລິຄາໍໄຊ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແມນ່ໜຶງ່ຂອງທັງໝດົ 
17 ແຂວງ ທ່ີມີພ້ືນທ່ີການຜະລິດມັນຕົ້ນໃນລະດູແລ້ງກວ້າງກວ່າເນື້ອທ່ີການຜະລິດໃນລະດູຝົນ 
ຕາມລໍາດັບມີຄື 1,949 ຮຕ ແລະ 1,895 ຮຕ.

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເນື້ອທ່ີປູກມັນຕົ້ນທັງໝົດ 3,844 ຮຕ ທ່ີປູກດ້ອຍຄົວເຮືອນພຽງແຕ່ 
896 ຄົວເຮືອນ (ສະເລ່ຍຂອງເນື້ອທີຜະລິດມັນຕົ້ນຕໍ່ຄົວເຮືອນແມ່ນ 4.2 ຮຕ) ຍ້ອນແນວນັ້ນ 
ຈຶງ່ມຈີາໍນວນຄວົເຮືອນ ປູກມນັຕົນ້ໜອ້ຍຫຼາຍ ຖ້າທຽບກບັບັນດາແຂວງອ່ືນໆ. ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 
ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ ມີພຽງ 232 ຮຕ ທ່ີປູກໂດຍ 1,760 ຄົວເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ຄ່າສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີຜະລິດຕໍ່ຄົວເ
ຮືອນ ຢູ່ພຽງ 0.1 ຮຕ. ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ມີເນື້ອທ່ີປູກມັນຕົ້ນ 4,377 ຮຕ ກວມເອົາ 23 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ 
ເນື້ອທ່ີປູກມັນຕົ້ນທ່ົວປະ ເທດ ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ແມ່ນ 0.84 ຮຕ.   

ຕາມການສັງເກດ, ມັນຕົ້ນ ກໍ່ຄືກັບພືດອື່ນໆ ເຊ່ັນ ຖ່ົວດິນ ຫືຼ ອ້ອຍ (ແຜນທ່ີ ຄ14 ແລະ ແຜນທ່ີ ຄ16), 
ສະເລ່ຍ ເນື້ອທ່ີການຜະລິດຕໍ່ຄົວເຮືອນຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ແມ່ນຕໍ່າກວາ່ ແຂວງອື່ນໆ. ແຂວງຜ້ົງສາລີ 
ມີເນື້ອທ່ີປູກມັນຕົ້ນທັງໝົດ 700 ຮຕ, ແຕ່ວ່າຈໍານວນຄົວເຮືອນຜູ້ປູກມັນຕົ້ນທັງລະດູຝົນ ແລະ 
ລະດແູລ້ງມີເຖິງ 5,339 ຄົວເຮືອນ ຖືວາ່ ສູງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາແຂວງອື່ນໆ.
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການຜະລິດມັນຕົ້ນ ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011 

ເນື້ອທ່ີການປູກມນັຕົນ້ທັງໝດົໄດຫຸຼ້ດລງົ ຈາກ 24,800 ຮຕ ມາເປັນ 18,950 ຮຕ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 
2011. ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນແຂວງທ່ີປະເຊີນກັບເນື້ອທ່ີມັນຕົ້ນຫຸຼດລົງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ ເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ 
ໄດຖື້ກຫັນໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກສາລ ີ(ເບ່ິງ ຄ11). ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການສາລ ີຈາໍນວນຫຼາຍ 
ຈາກຕະຫຼາດ ສສ ຫວຽດນາມ. ພ່ໍຄ້າຊາວຫວຽດນາມ ສະໜອງ ສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 
ເພ່ືອຊ້ືແນວພັນສາລີ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດອື່ນໆ ແລະ ຫັກຕົ້ນທຶນສິນເຊ່ືອ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເກັບຊ້ື
ຜົນຜະລິດສາລີຈາກຊາວກະສິກອນ. ດັ່ງນັນ້, ຈຶງ່ເປັນສິງທ່ີບ່ໍໜາ້ແປກໃຈ ເນື້ອທ່ີການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ ໄດ້ຫຸຼດລົງເຖິງ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 11,120 ຮຕ ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 1,120 ຮຕ ໃນປີ 2011. 
ແນວໂນມ້ການຫຸຼດລົງ ໄດ້ພົບເຊ່ັນດ່ຽວກັນ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຊກອງ, ແຕ່ບ່ໍຮ້າຍແຮງຄືດັ່ງ 
ແຂວງຫົວພັນ. ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພ້ືນທ່ີມັນຕົ້ນໄດ້ຫຸຼດລົງຈາກ 6,230 ຮຕ ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 
1,800 ຮຕ ໃນປີ 2011. ໃນໄລຍະດຽວກັນ, ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທ່ີມັນຕົ້ນ ໄດ້ຖືກປະເຮ້ືອ 
ຢູ່ໃນແຂວງເຊກອງ. ນອກນັນ້, ເນື້ອທ່ີປູກມນັຕົນ້ຢູ່ເຂດອື່ນໆ ກຖືໍກທົດແທນດວ້ຍການຜະລິດກາເຟ (ເບ່ິງ 
ຄ21). 

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຢູ່ບັນດາແຂວງອ່ືນໆ ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດສູງ ເນື້ອທ່ີການປູກມັນຕົ້ນ 
ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊ່ິງລວມມີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ສາລະວັນ. ຢູ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເນື້ອທ່ີການປູກມັນຕົ້ນ ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 50 ຮຕ ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 3,844 ຮຕ 
ໃນປີ 2011; ຈາກ 1,840 ຮຕ ມາເປັນ 4,380 ຮຕ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຈາກ 460 ຮຕ ມາເປັນ 
2,470 ຮຕ ຢູ່ ສາລະວນັ ໃນຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນ. 

 ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ 

ມນັຕົນ້ທ່ີປູກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ບໍລຄິາໍໄຊ ແມນ່ສວ່ນໃຫຍ່ຂາຍໃຫ້ໂຮງງານແປ້ງ
ມນັຕົນ້ ລາວ-ອນີໂດໄຊນາ ທ່ີຕັງ້ຢູ່ເຂດຊານເມອືງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສາໍລບັແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນສົງ່ 
ອອກແຜ່ນມນັຕົນ້ຝານແຫ້ງໄປປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ປັດໃຈທ່ີຍູໜ້ນູໃຫ້ເກດີມຄີວາມຕອ້ງ
ການຂອງຕະຫຼາດມນັຕົນ້ຈາກ ສປປ ລາວ ແມນ່ກຽ່ວພັນເຖິງ: ລາຄາສງູ ໂດຍການສະເໜຈີາກຕະຫຼາດຈນີ, 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນແຫ້ງພາຍໃນປະເທດ 
ຕອ້ງການແຜ່ນມນັຕົນ້ຝານແຫ້ງ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລດິອາຫານສດັ. ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສດັ 
ທ່ີໃຫຍ່ກວາ່ໝູໃ່ນປະເທດແມ່ນ ບໍລິສັດ CP ລາວ, ສາຂາຂອງ CP ແຫ່ງປະເທດໄທ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ຜະລິດ 
ອາຫານສັດທ່ີໃຫຍ່ທີສຸດໃນອາຊີ. ບໍລິສັດ CP ໄດ້ສໍາປະທານເອົາ ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດທ່າງອ່ນ 
ໃນປີ 2009. ໂຮງງານຕ້ອງການມັນຕົ້ນແຫ້ງຫຼາຍກວາ່ 4,000 ໂຕນ ຕໍ່ປີ ເພ່ືອດໍາເນນີການຜະລິດໃຫ້ 
ໄດເ້ຕມັຕາມຄວາມສາມາດ ຫືຼ ກາໍລັງການຜະລດິ, ແຕ່ເຫັນວາ່ ໂຮງງານ ໄດ້ປະເຊີນກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ 
ການສະໜອງມັນຕົ້ນແຫ້ງຢ່າງພຽງພໍ ຕາມຄວາມຕ້ອງໃນປີ 2011. 

ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງຕະຫຼາດມນັຕົນ້ໃນຫຼາຍທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ ໄດສ້າ້ງຄວາມວຕິກົ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວດິຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ ຢູ່ລາວ ແລະ ຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ ໃນອາຊີອາຄະເນ. 
ໜຶງ່ໃນບັນດາປັດໃຈຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນຜົນກະທົບ ຕໍກ່ບັຕອ່ງໂສກ້ານປູກມນັຕົນ້ ແມນ່ການດາໍເນນີນະໂຍບາຍ 
ປົກປ້ອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປົກປ້ອງຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ 
ຂອງພວກເຂົາ ເຊ່ັນ: ການສະໜບັສະໜນູດ້ານລາຄາ ຢູ່ພາຍໃນຈນີ ແລະ ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ 
ແລະ ກັກກັນພືດ ໂດຍລັດຖະບານໄທ. ສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ ເຮັດໃຫ້ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນມັນ
ຕົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫົວມັນຕົ້ນຫຸຼດລົງເຊັນດຽວກັນ. ບັນຫາສຸດທ້າຍ ຄື ຊາວກະສິກອນຢູ່ລາວໄດ້
ເເບກຫາບລາຄາຜົນຜະລິດຢູ່ສວນຕໍ່າຍ້ອນວາ່ຄ່າຂົນສົ່ງສູງ. 
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ຄ 13 ມັນຕົ້ນ



ພືດ
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ຄ 14 ໝາກຖ່ົວດິນ

ພາກສະເໜີ

ໝາກຖ່ົວດິນ (Arachis hypogaea L.) ເປັນທ່ີຮູ້ກັນຄື ຖ່ົວດິນ ເປັນພືດຈາໍພວກປະເພດຖ່ົວ ແລະ 
ຖືກຈດັຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັນກັບ Papilionaceae. ຖ່ົວດິນ ຖືກນຍົີມປູກ ໃນເຂດອາກາດຮ້ອນ ແລະ 
ເຂດເຄິງ່ຮ້ອນ ເພ່່ືອການບໍລໂິພກ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການປູກເປັນສນິຄາ້. ຜົນຜະລິດຖ່ົວດນິທ່ົວໂລກ 
ໃນປີ 2011 ມີເຖິງ 35.9 ລ້ານໂຕນ, ໃນຈາໍນວນດັ່ງກ່າວ ການປູກຢູ່ ສປ ຈນີ  ກວມເອົາ 45 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ ອິນເດຍ ກວມເອົາ 16 ສ່ວນຮ້ອຍ. 

ຖ່ົວດິນ ຖືກໃຊ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ ໃນຮູບແບບຂອງອາຫານຫັຼກ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ແປຮູບ 
ເປັນນໍາ້ມນັພືດ. ການປູກຖ່ົວດນິ ຂ້ອນຂ້າງຍັງຢູ່ໃນລະດບັຂະໜາດນອ້ຍ ສວ່ນຫຼາຍແມ່ນເພ່ືອບໍລິໂພກພາ
ຍໃນຄວົເຮືອນ ແລະ ຂາຍພາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ. ຊາວກະສກິອນສວ່ຍຫຼາຍໃຊ້ແນວພັນຖ່ົວດນິພ້ືນບ້ານ 
ທ່ີໃຫ້ຜົນຜະລດິ ຂ້ອນຂ້າງຕໍາ່ ຖ້າທຽບໃສ່ແນວພັນປັບປຸງໃໝ.່ ຖ່ົວດນິ ມຂີາຍທ່ົວໄປໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ 
ທ່ົວປະເທດ, ສ່ວນຫຼາຍໃນປະລິມານໜອ້ຍ ແລະ ຂາຍເປັນເມັດຖ່ົວດິນສົດ, ຖ່ົວດິນບົດ, ຖ່ົວດິນແຫ້ງ 
ແລະ ຖ່ົວດິນແກະເມັດ ໂດຍບ່ໍມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແຕ່ຢ່າງໃດ. ຖ່ົວດິນທ່ີປູກເພ່ືອສົ່ງອອກ 
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົ່ງໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດ ຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.  

ສະພາບການປູກໝາກຖ່ົວດິນ ໃນປີ 2011

ມ ີ1,708 ບ້ານ ທ່ີປູກຖ່ົວດນິໃນ ສປປ ລາວ (20 ສວ່ນຮ້ອຍ ຂອງບ້ານເຮັດການຜະລດິກະສກິາໍ ທັງໝດົ),
ແລະ ມີຫຼາຍກວາ່ 30,000 ຄົວເຮືອນ ທ່ີປູກຖ່ົວດິນ. ພຽງແຕ່ 238 ບ້ານ (3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ
ກະສກິາໍຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອປູກຖ່ົວດນິຫຼາຍກວາ່ 50 ສວ່ນຮ້ອຍ, ໃນຂະນະທ່ີ 461 ບ້ານ (5 ສວ່ນຮ້ອຍ) 
ນາໍໃຊ້ 10 ຫາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາເພ່ືອປູກຖ່ົວດິນ. ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວດິນທັງໝດົ 
ມີ 8,300 ຮຕ, ໃນນັນ້ຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ ແມ່ນປູກຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້, ແຂວງສາລາວນັ, ເຊກອງ, 
ຈາໍປາສກັ ແລະ ອດັຕະປຶ. ຢູ່ພາກເໜອື, ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວດນິມ ີ2,552 ຮຕ ແລະ ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ 
ແມ່ນມີນອ້ຍ (ພຽງ 984 ຮຕ). 

ການປູກຖ່ົວດິນ ແມ່ນຍັງຄົງເຫັນໃນບາງເມືອງເຊ່ັນ: ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ບາຈຽງ ຈະເລີນສຸກ, ຕັ້ງຢູ່ທາງ 
ເຂດເໜອືຂອງພູພຽງບໍລິເວນ ລະຫວາ່ງ ປາກເຊ ແລະ ເທດສະບານແຂວງສາລະວນັ. (ເມືອງເລົ່າງາມ 
ມີເນື້ອທ່ີ 2,190 ຮຕ ແລະ ເມືອງ ບາຈຽງ ຈະເລີນສຸກ ມີເນື້ອທ່ີ 1,510 ຮຕ) ກວມເອົາເກືອບເຄິ່ງໜຶງ່ 
ຂອງ ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວດິນທັງໝດົໃນປີ 2011. 

ກຸ່ມທ່ີມີເງືອ່ນໄຂການປູກຖ່ົວດິນ ແມ່ນກຸ່ມພ້ືນທ່ີຕອນໃຕ້ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ີຕິດກັບຊາຍແດນໄທ. 
ຢູ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຮຕ ລວມມີ 3 ເມືອງ (ບ່ໍແຕນ, ແກ່ນທ້າວ ແລະ ປາກລາຍ), 
ເກືອບທັງໝົດແມ່ນປູກຢູ່ໃນລະດູຝົນ (ເບ່ິງ ຄ10). ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍປູກຖ່ົົວດິນເຊ່ັນກັນ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງພູກູດ ໄປທາງຕາເວນັຕົກຂອງເທດສະບານເມືອງໂພນສະຫວນັ ຊ່ຶງມີຫຼາຍບ້ານທ່ີ
ນາໍໃຊ້ດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ປູກຖ່ົວດິນ. 

ແຜນທ່ີນອ້ຍ ສະແດງການສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີການປູກໝາກຖ່ົວດິນຕໍ່ຄົວເຮືອນ ໃນຂ້ັນເມືອງ. ຢູ່ຕອນໃຕ້ຂອງ 
ແຂວງສາລະວັນ, ທາງເໜືອຂອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ສະເລ່ຍ 
ເນື້ອທ່ີຕໍຄ່ວົເຮືອນ ແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ  0.50 ແລະ 0.89 ຮຕ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ການປູກໝາກຖ່ົວດນິຢູ່ແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ ກວມເອົາ ພຽງແຕ່ 1-2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຖ່ົວດິນ ທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວາ່ມີເຖິງ 
15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ທ່ີປູກໝາກຖ່ົວດິນ (ເບ່ິງ ຄ13, ຄ16 ແລະ ຄ17). 
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກຖ່ົວດິນ ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 

ເນື້ອທ່ີຂອງການປູກຖ່ົວດິນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃນລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 ແມ່ນຫຸຼດລົງ 
ຫຼາຍກວາ່ 7,600 ຮຕ (92 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຈາກເມື່ອກ່ອນ 15,973 ຮຕ ເປັນ 8,300 ຮຕ. ເນື້ອທ່ີຂອງການ 
ປູກຖ່ົວດນິ ໄດຫຸຼ້ດລົງ ທັັງສອງລະດ ູຈາກ 10,542 ຮຕ ເປັນ 6,942 ຮຕ ໃນລະດຝົູນ ແລະ ຈາກ 5,433 
ຮຕ ເປັນ 4,075 ຮຕ ໃນລະດແູລ້ງ. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ພົບກັບການຫຸຼດລົງຂອງ 
ພ້ືນທ່ີການປູກຖ່ົວດິນ 5,837 ຮຕ ແລະ 2,969 ຮຕ ຕາມລໍາດັບ.

ແຜນທ່ີຫັຼກສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່, ເຂດຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງ 
ໄຊຍະບູລ,ີ ພ້ືນທ່ີການປູກຖ່ົວດນິໄດ້ຫຸຼດລງົຢ່າງຈະແຈງ້. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ທາງເໜອືຂອງພູພຽງບໍລເິວນ 
ເນື້ອທ່ີການປູກພັດເພ່ີມຂ້ຶນ. ນອກນັນ້, ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວດນິເພ່ີມຂ້ຶນ ຈາກ 
100 ຮຕ ໃນປີ 1999 ເປັນ ຫຼາຍກວາ່ 300 ຮຕ ໃນປີ 2011 ເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປູກຢູ່ໃນລະດແູລ້ງ. 
ຢູ່ພ້ືນທ່ີອື່ນໆໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ແມ່ນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ.  

ນອກຈາກການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວດິນຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011, 
ໂດຍທ່ົວໄປ, ຈາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີປູກ ໃນລະດຝົູນ ເພ່ີມຂ້ຶນລຽນຕດິ. ໃນປີ 1999 ມຊີາວກະສກິອນຈາໍນວນ 
23,981 ຄວົເຮືອນ ປູກຖ່ົວດນິ ແລະ ປ ີ2011 ໄດເ້ພ່ີມເປັນ 24,084 ຄວົເຮືອນ. ໃນລະດແູລ້ງ, ຈາໍນວນຄວົ 
ເຮືອນຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກຖ່ົວດິນ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຈາກ 10,233 ຄົວເຮືອນ ເປັນ 5,963 ຄົວເຮືອນ. 
 

ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ

ມີຫຼາຍປັດໃຈທ່ີສົ່ງຜົນໃຫ້ການຫຸຼດລົງຂອງພ້ືນທ່ີການປູກຖ່ົວດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 
ແລະ ປີ 2011. ປັດໃຈໜຶງ່ຄື, ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຍຶດເອົາການປູກຖ່ົວດິນ 
ເພ່ືອສົ່ງເສີມເອົາເປັນທາງເລືອກໜຶງ່ ເຂ້ົາໃນການລົບລ້າງການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍ
ບ່ອນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີປູກຖ່ົວດິນກວ້າງອອກ ແຕ່ຂາດການສຶກສາຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈຶ່ງຄິດວ່າ ຖ່ົວດິນບ່ໍແມ່ນທາງເລືອກ
ທ່ີດີທ່ີສຸດ ສໍາລັບການສ້າງລາຍຮັບ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຊອກຫາພືດອ່ືນໆ ທ່ີເໝາະສົມກັບຕະຫຼາດ ແລະ 
ມີມູນຄ່າສູງຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ແທນການປູກຖ່ົວດິນ.       

ປັດໃຈທີສອງ ຄືມີຖ່ົວດິນຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນາໍເຂ້ົາສູ່ຕະຫຼາດຂອງລາວທ່ີມີລາຄາ
ຕໍ່າກ່ວາ ແລະ ທັງສະໜອງໄດ້ຕາມປະລິມານທ່ີຕ້ອງການ. ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ປະສົບການຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ໄດ້ມີບົດບາດໃຫ້ຫຼາຍໆເຂດມີການຂະຫຍາຍ ແລະ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປູກຖ່ົວດິນ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຢູ່ເຂດລະຫວາ່ງ ປາກເຊ ແລະ ເທດສະບານ 
ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນເຂດທ່ີມີມູນເຊ້ືອໃນການປູກຖ່ົວດິນ ເປັນເວລາຍາວນານ, ມີເງື່ອນໄຂ 
ທ່ີເໝາະສົມດ້ານຖະໜົນຫົນທາງ, ຄຸນນະພາບດິນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດສະດວກ, 
ສະພາບເງືອ່ນໄຂການຜະລິດດີກວາ່ ບັນດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ແຂວງພາກກາງ. 



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ98 99

ຄ 14 ໝາກຖ່ົວດິນ



ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ100 101

ຄ 15 ຖ່ົວເຫືຼອງ

ພາກສະເໜີ

ຖ່ົວເຫືຼອງ (Glycine max L.) ເປັນພືດຕະກຸນຖ່ົວຊະນດິໜຶງ່ຂອງ ອາຊີ, ຖືກປູກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເພ່ືອ 
ການບໍລໂິພກໂດຍກງົສາໍລບັຄນົ ແຕ ່ມນັກໍຍັ່ງສາມາດປູກ ແລະ ເຮັດເປັນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ. ເມດັຖ່ົວເຫືຼອງ 
ປະກອບດ້ວຍ ໂປຼຕນີສງູ ທ່ີຈາໍເປັນ ສາໍລບັຄນົ ແລະ ສດັ ແລະ ສິງ່ເສດເຫືຼອ ຈາກການຜະລດິນໍາ້ມນັຖ່ົວເຫືຼອງ 
ຫືຼ ທ່ີເອ້ີນກນັວາ່ ກາກ ຫືຼ ຂ້ີຖ່ົວເຫືຼອງ ຍັງປະກອບມ ີໂປຼຕນີ ທ່ີໃຫ້ພະລງັງານສງູ ແລະ ມ ີທາດກດົອາມໂີນ. 
ຖ່ົວເຫືຼອງ ຖືກປູກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຢູ່ ຈນີ ມາແລ້ວຫຼາຍກວາ່ 5,000 ປີ. ປະຈບັຸນ, ຖ່ົວເຫືຼອງ ຖືກປູກໃນ 
ພ້ືນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ແບບການປູກພືດຊະນດິດຽວ ທ່ີໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດນາໍເຂ້ົາ ແລະ ການນາໍໃຊ້ກນົຈກັ 
ສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນອາເມລິກາເໜອື ແລະ ໃຕ້. 

ບາງປະເທດໃນອາຊີ ໄດ້ມມີນູເຊ້ືອການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ມາເປັນເວລາຍາວນານແລ້ວ ແຕ ່ການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ 
ໃນລາວໄດ້ເກດີຂ້ຶນ ເມື່ອບ່ໍດນົມານີ້. ການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ ສາໍລັບຊາວຊົນນະບົດ, 
ຜູ້ທ່ີຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນລະບົບການປູກແບບດັ້ງເດີມ ເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການໃນຄົວເຮືອນໄປສູ່ການປູກຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງຂອງຕະຫຼາດ. 

ສະພາບການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ໃນປີ 2011

ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ  1,906 ຮຕ ກວມເອົາ 516 ບ້ານ ທ່ົວປະເທດ. ເກືອບທັງໝດົ 
ຂອງຈາໍນວນບ້ານດັງ່ກ່າວ ນາໍໃຊ້ດນິກະສກໍິາຂອງພວກເຂົາເພ່ືອປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ພຽງໜອ້ຍດຽວ, ພຽງແຕ່ 
30 ບ້ານເທ່ົານັນ້ທ່ີໃຊ້ດນິຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າ 10 ສວ່ນຮ້ອຍ, ແລະ ສດັສວ່ນສງູສດຸ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊ້ທ່ີດນິ
ກະສິກໍາຂອງບ້ານເພ່ືອປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ແມ່ນ 46.2 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຈຶງ່ຖືວາ່, ຖ່ົວເຫືຼອງ ຍັງຄົງເປັນພືດລົ້ມລກຸ 
ທ່ີຂ້ອນຂ້າງ ບ່ໍໄດ້ຮັບການພັດນາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ມກີານປູກຖ່ົວເຫືຼອງໃນລະດຝົູນປະມານ 1,500 ຮຕ ຖ່ົວເຫືຼອງ ໃນພ້ືນທ່ີຮາບພຽງ ແລະ ປະມານ 450 ຮຕ 
ໃນລະດແູລ້ງ ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີຊົນລະປະທານ, ໂດຍສະເພາະ ຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ສາຍຕ່າງໆ. ພ້ືນທ່ີປູກຖ່ົວເຫືຼອງ 
ມລີກັສະນະກະແຈກກະຈາຍ, ເຖິງວາ່ ບ້ານທ່ີປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ທາງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ 
ແຕກ່ໍ ່ມບີາງບ້ານເທ່ົານັນ້ ທ່ີໃຊ້ພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍຂອງພວກເຂົາ ຫຼາຍກວາ່ 10 ສວ່ນຮ້ອຍ ເພ່ືອປູກຖ່ົວເຫືຼອງ 
ແລະ ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ເຂດເໜອືສຸດ ຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ, ເຂດຕອນກາງຂອງແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ ຊຽງເງນິ ຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ ຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຢູ່ເຂດລະຫວາ່ງ ປາກເຊ ແລະ 
ເທດສະບານແຂວງ ສາລະວນັ.
 
ຮູບເຄິ່ງວງົມົນໃນແຜນທ່ີສະແດງເນື້ອທ່ີປູກຖ່ົວເຫືຼອງທັງໝດົ ແລະຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີປູກ ໃນຂ້ັນເມືອງ, 
ສໍາລັບ ສີຟ້າ ສະແດງ ຂະໜາດຂອງເນື້ອທ່ີການປູກໃນລະດຝົູນ ແລະ ສີສົ້ມ ແມ່ນເນື້ອທ່ີໃນລະດແູລ້ງ. 
ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີເມືອງແບ່ງ ແລະ ເມືອງຮຸນ ເຂດລຽບຕາມແຄມນໍາ້ແບ່ງ ປູກຖ່ົວເຫືຼອງທັງໝດົ 210 
ຮຕ ໃນລະດຝົູນ ແລະ 160 ຮຕ ໃນລະດແູລ້ງ. ເມືອງແບ່ງ ມີ 493 ຄົວເຮືອນ ປູກຖ່ົວເຫືຼອງໃນລະດແູລ້ງ 
(ໂດຍສະເລຍ່ 0.42 ຮຕ ຕໍຄ່ວົເຮືອນ), ສາໍລັບ ເມອືງ ຮນຸ ມ ີ582 ຄວົເຮືອນ ໄດປູ້ກຖ່ົວເຫືຼອງ ໃນລະດແູລງ້ 
(ສະເລຍ່ 0.27 ຮຕ ຕໍຄ່ວົເຮືອນ). ໃນລະດຝົູນ, ມພີຽງ 40 ຮຕ ແລະ 60 ຮຕ ທ່ີໄດ້ປູກ ຢູ່ເມອືງ ແບ່ງ ແລະ 
ເມືອງ ຮຸນ ຕາມລໍາດັບ. 

ຈາໍນວນຜູ້ປູກຖ່ົວເຫືຼອງທັງໝດົ, ມີ 6,856 ຄົວເຮືອນ ຊ່ຶງ ຕໍ່າກວາ່ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນຄົວເຮືອນ 
ກະສິກໍາທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ. ມີພຽງແຕ່ 9 ເມືອງ ທ່ີມີເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ 
ຫຼາຍກວາ່ 0.5 ຮຕ, ແຕ່ ສະເລ່ຍໃສ່ ເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ ແມ່ນພຽງແຕ່ 0.3 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

8.2

1,691.2

9.2

166.0

192.3

974.7

3,662.7

59.1

342.3

67.3

13.8

0.0

9.1

331.5

9.0

728.0

24.7

8,289.0

2.8

148.6

21.0

468.8

35.5

417.6

190.8

4.3

49.7

2.9

0.9

0.0

0.9

122.3

0.0

439.8

0.0

1,906.0

-5.4

-1,542.6

11.8

302.8

-156.8

-557.1

-3,471.9

-54.8

-292.6

-64.4

-12.9

0.0

-8.2

-209.2

-9.0

-288.2

-24.7

-6,383.0

ແຂວງ
ເນື້ອທ່ີຖ່ົວເຫືຼອງ   
(ຮຕ) 1999

ເນື້ອທ່ີຖ່ົວເຫືຼອງ 
(ຮຕ) 2011

ການປ່ຽນແປງ
1999 ຫາ 2011

ຕາຕະລາງ 3: ເນຶອ້ທ່ີທັງໝດົ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງການປູກຖ່່ົວເຫືຼອງ ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ 2011
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ລະຫວາ່ງ 1999 ແລະ 2011

ພ້ືນທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງໄດຫຸຼ້ດລງົໃນທ່ົວປະເທດ ລະຫວາ່ງ ປ ີ1999 ແລະ ປ ີ2011, ເຂດທ່ີມເີນື້ອທ່ີຫຸຼດລົງ 
ຢ່າງຈະແຈງ້ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜອືຂອງລາວ. ເນື້ອທ່ີ ໄດ້ຫຸຼດລົງ 77 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຮອບ 10 ປີ 
ຄ ືຈາກ 8,289 ຮຕ ໃນປີ 1999 ເຫືຼອພຽງ 1,906 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ໃນປ ີ1999, ແຂວງຫົວພັນ ມເີນື້ອການ
ປູກຖ່ົວເຫືຼອງຫຼາຍສຸດຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາບ້ານຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜອືລຽບຕາມ
ຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ (ເມອືງແອດ ແລະ ຊຽງຄໍ)້. ຈນົເຖິງ ປ ີ2011 ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ໄດຫຸຼ້ດລົງ 
3,472 ຮຕ ນອກນັນ້ ຍັງມີຫຼາຍໆເຂດ ໃນແຂວງຫົວພັນ ຢຸດຕິການປູກ.ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນ 
ເນື້ອທ່ີການປູກ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ທັງໝດົ 1,543 ຮຕ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ. ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີການປູກ 
ແມນ່ເກດີຂ້ຶນຢູ່ທ່ົວປະເທດ ຍົກເວັນ້ ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍາ້ທາ. ເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງຢູ່ເມອືງແບ່ງ 
ແລະ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ເກືອບສາມເທ່ົາ, ຈາກ 166 ຮຕ ເປັນ 469 ຮຕ. ຕາຕະລາງ 
3 ສະແດງຂ້ໍມູນລະອຽດ ຂອງເນື້ອທ່ີການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ 
2011 ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ.  

ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອ້ທ່ີການປູກໃນລະດຝົູນແມ່ນຫຸຼດຫຼາຍ (ໂຕເລກທຽບຖານ ແລະ ເດັດຖານ) ກວາ່ 
ເນື້ອທ່ີການປູກໃນລະດູແລ້ງ. ເນື້ອທ່ີການປູກໃນລະດູຝົນ ໄດ້ຫຸຼດລົງຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຮຕ ແລະ 
ໃນລະດແູລ້ງ ໄດ້ຫຸຼດລົງຫຼາຍກວາ່ 200 ຮຕ. ເຂດທ່ີມີການຫຸຼດລົງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພູດອຍ 
ທາງພາກເໜອື ລຽບຕາມຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈນີ.

ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ

ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານັນ້. ເພ່ືອສຸມໃສ່ລົບລ້າງການ 
ປູກຝ່ິນ ແລະ ຫັນການເຮັດໄຮ່ເລ່ືອນລອຍ ເປັນການເຮັດໄຮ່ ແບບຄົງທ່ີ ຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ 
ລາວ, ຖ່ົວເຫືຼອງກາຍ ເປັນໜຶງ່ ໃນບັນດາພືດເສດຖະກດິໄດຮັ້ບການສົງ່ເສມີເປັນພືດທາງເລອືກທ່ີສາມາດ
ເພ່ີມ ແລະ ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. 

ການເໜງັຕງີດາ້ນລາຄາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ, ແລະ ຂ້ໍ 
ຈາໍກດັ ດ້ານຄວາມຮູ້ໃນການປູກຖ່ົວເຫືຼອງ ຂອງຊາວກະສກິອນ ເປັນປັດໃຈເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີການປູກ ຫຸຼດລງົ.
ຕະຫຼາດທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຖ່ົວເຫືຼອງສູງຄື ປະເທດໄທ ຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 2000, ແຕ່ມີຫຼາຍສິ່ງກີດຂວາງ 
ທ່ີກະທົບຕໍຖ່ົ່ວເຫືຼອງຂອງລາວ. ຂະໜາດການປູກໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນລະດບັນອ້ຍຫຼາຍ ບ່ໍສາມາດເປັນຄູ່
ຄາ້ໄດ້, ຄາ່ຂົນສົງ່ ສງູຫຼາຍ ແລະ ຜະລດິຕະພາບ ຕໍຫົ່ວໜວ່ຍພ້ືນທ່ີ ກຕໍໍາ່ ຍ້ອນການນາໍໃຊ້ແນວພັນພ້ືນເມອືງ 
ແລະ ບ່ໍສາມາດຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດໄດ.້ ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຊາວກະສກິອນ
ລາວບ່ໍສາມາດແຂ່ງຂັນກບັການປູກຖ່ົງເຫືຼອງ ແບບອຸສາຫະກາໍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງປະເທດບຣາຊີນ ແລະ 
ອາເມລິກາໄດ້. 
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ພາກສະເໜີ

ອ້ອຍ ແມ່ນຊ່ືທ່ົວໄປຂອງບັນດາພືດຊະນດິ Saccharum ແລະ ຢູ່ໃນຕະກູນຂອງ Gramineae or 
Poaceae. ພືດສາຍພັນ Saccharum  ມ ີ5 ຊະນດິສາໍຄນັ ລວມມ ີofficinarum, S. sinense, 
S. barberi, S. robustum and S. spontaneum. ຊະນດິທີ 1 ເຖິງ 3 ແມ່ນຊະນດິທ່ີນາໍໃຊ້ 
ສາໍລັບການເພາະປູກ ແລະ ຊະນດິທີ 4 ແລະ 5 ແມ່ນຊະນດິປ່າ. ອ້ອຍ ເປັນພືດທ້ອງຖ່ິນຂອງອນິເດຍ ແລະ 
ມນັເປັນພືດເຂດຮ້ອນ ທ່ີຕອ້ງການອາກາດຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການປູກອ້ອຍ ກສໍາມາດປູກໄດ້ດເີຊ່ັນກນັ 
ຢູ່ສະພາບອາກາດໄກ້ຄຽງອາກາດຮ້ອນທ່ີມີອຸນຫະພູມຢູ່ລະຫວາ່ງ 20 ຫາ 35° ອົງສາເຊ. ອ້ອຍ ແມ່ນ
ພືດເສດຖະກິດໜຶງ່ຂ້ອນຂ້າງໃໝທ່ີ່ຖືກນາໍເຂ້ົາມາລາວຈາກບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ທ່ີຫວງັຊອກຫາ 
ແຫ່ຼງສະໜອງວດັຖຸດບິໃຫ້ແກບັ່ນດາໂຮງງານຜະລດິນໍາ້ຕານທ່ີກາໍລງັເຕບີໂຕຂອງພວກເຂົາ. ໃນປະຈບັຸນ, 
ແຂວງສະຫວນັນາເຂດ ມີ ອຸດສາຫະກໍາອ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທ່ີສໍາຄັນ ໃນ 
ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີການປູກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນາໍໃຊ້ກົນຈກັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີທ່ີທັນສະໃໝ (IUCN 
and NERI, 2011).

ສະພາບການປູກອ້ອຍ ໃນປີ 2011 

ການປູກອ້ອຍ ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີຮາບພຽງ ແລະ  ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີເນນີສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ທັງສອງລະດ,ູ 
ລະດຝົູນ ແລະ ລະດແູລ້ງ. ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍທັງໝດົ ມ ີ6,449 ຮຕ ໃນນັນ້ 3,155 ຮຕ ແມນ່ປູກໃນລະດຝົູນ 
ແລະ 3,294 ຮຕ ແມ່ນປູກຢູ່ໃນລະດແູລ້ງ. ໃນຈາໍນວນ  1,877 ບ້ານ ທ່ີປູກອ້ອຍ ມີພຽງແຕ່ 108 ບ້ານ
ທ່ີໃຊ້ທ່ີດີນກະສິກໍາເພ່ືອປູກອ້ອຍ ຫຼາຍກວາ່ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 14 ບ້ານ ໃຊ້ພ້ືນທ່ີຫຼາຍກວາ່ 50 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍທັງໝດົຂອງພວກເຂົາ. ມສີອງເຂດທ່ີມເີງືອ່ນໄຂເໝາະສມົໃນການປູກອອ້ຍ:
ເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນກັບ ສປ ຈີນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ລຽບຕາມຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ. 

ການປູກອ້ອຍ ໃນພ້ືນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາມີເຖິງ 1,350 ຮຕ ໂດຍ 1,705 
ຄົວເຮືອນ. ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຖິງວ່າຈະນ້ອຍ ແຕ່ກໍຖືເປັນເຂດປູກອ້ອຍ 
ທ່ີສໍາຄັນແຫ່ງໜຶງ່ ມີ 562 ຄົວເຮືອນ ປູກອ້ອຍ 260 ຮຕໃນລະດຝົູນ. ນອກນັນ້,  ຢູ່ເມືອງບຸນເໜອື 
ແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີຈໍານວນ 1,403 ຄົວເຮືອນ ປູກອ້ອຍ 1,150 ຮຕ ໃນລະດູແລ້ງ, ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມນ່ໍາ້ (ເຊ່ັນ ນໍາ້ບຸນ, ນໍາ້ນ ູຫືຼ ນໍາ້ຫ້ວຍ) ເຂດທ່ີມນີໍາ້ພຽງພໍ. ເມອືງຍອດອູ, ເມອືງເໜອືສດຸ 
ຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີ 740 ຄົວເຮືອນ ປູກອ້ອຍ 410 ຮຕ ໃນລະດຝົູນ.

ກຸມ່ທ່ີມກີານປູກອ້ອຍຫຼາຍອນັດບັທີສອງ ແມນ່ຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື ຂອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ຊ່ຶງເປັນເຂດທ່ີປູກອອ້ຍ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດແູລ້ງ. ມ ີ260 ຄວົເຮືອນ ໃນເມອືງໄຊບູລີ ປູກອ້ອຍໃນເນື້ອທ່ີ 
1,440 ຮຕ ແລະ 13 ຄວົເຮືອນ ໃນເມອືງໄກສອນ ພົມວຫິານ ປູກອອ້ຍ 280 ຮຕ. ນອກຈາກລະດແູລງ້ແລວ້, 
ໃນລະດຝົູນ ກມໍ ີ59 ຄວົເຮືອນ ໃນເມອືງ ໄຊບູລີ ປູກອ້ອຍ 160 ຮຕ  ແລະ 56 ຄວົເຮືອນ ໃນເມອືງອຸທມຸພອນ 
ປູກອ້ອຍທັງໝດົ 210 ຮຕ. 

ແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນພ້ືນທ່ີປູກອ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ທາງພາກຕາເວນັຕກົສຽ່ງເໜອື ຂອງແຂວງ
ສະຫວນັນະເຂດ. ຢູ່ເມືອງໄກສອນ ພົມວຫິານ, ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີປູກຕໍ່ຄົວເຮືອນ ແມ່ນ 18.6 ຮຕ, ແລະ ຢູ່ 
4 ເມອືງໄກ້ຄຽງ ທາງພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືມເີນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍສະເລ່ຍຕໍຄ່ວົເຮືອນ ແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ 1 
ຫາ 6 ຮຕ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫຼວງນໍາ້ທາ ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນ
ແມ່ນຕໍ່າກວາ່ 1 ຮຕ.  
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກອອ້ຍ ລະຫວາ່ງ 1999 ແລະ 2011 

ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011 ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍ ໄດ້ຫຸຼດລົງພຽງເລັກນອ້ຍ ແຕ່ກໍ່ເຫັນວາ່ມີການປ່ຽນແປງ 
ພຽງຊ່ົວຄາວໃນບາງໄລຍະ.
   
ການປ່ຽນແປງພຽງຊ່ົວຄາວສ່ວນຫຼາຍ ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງການປູກໃນແຕ່ລະດູ. ໃນປີ 
1999, ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍ ໃນລະດຝົູນ ມີ 6,057 ຮຕ ທຽບກັບເນື້ອທ່ີໃນລະດແູລ້ງ ມີພຽງ 977 ຮຕ, 
ໃນຂະນະທ່ີເນື້ອທີປູກອ້ອຍໃນປີ 2011 ທັງສອງລະດ ູ ແມ່ນເກືອບເທ່ົາໆກັນ (3,155 ຮຕ ໃນລະດຝົູນ 
ແລະ 3,294 ຮຕ ໃນລະດູແລ້ງ). ຍ່ິງໄປກ່ວານັ້ນ, ການປູກອ້ອຍແບບກະແຈກກະຈາຍ ໄດ້ຫຸຼດລົງ 
ໃນລະຫວາ່ງປີ 1999 ຫາ 2011 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເນື້ອທ່ີການປູກໄດ້ຫຸຼດ
ລົງເລັກນອ້ຍ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຈາໍປາສັກ. ໃນທາງກັບກັນ, ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, 
ຜ້ົງສາລີ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນ. ຈາໍນວນຄວົເຮືອນຜູ້ປູກອ້ອຍທ່ົວປະເທດ ແມນ່ເພ່ີມຂ້ຶນເຖີງ 
7,438 ຄົວເຮືອນ (ຈາກ 5,715 ເປັນ 13,153 ຄົວເຮືອນ) ໃນລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011, 
ເຂດທ່ີມີເນື້ອທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງລາວ.  
 

ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ 

ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011 ແມ່ນເກີດຈາກ
ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການມັນຕົ້ນທ່ີສູງຂ້ຶນ ຢູ່ຕະຫຼາດ ສປ ຈີນ, ຍູ້ໃຫ້ລາຄາສູງຂ້ຶນ. ເນື້ອທ່ີປູກອ້ອຍ 
ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນເປັນພ້ືນທ່່ີປູກມັນຕົ້ນ ຫືຼ ສາລີ (ເບ່ິງ ຄ11 ແລະ ຄ13), ສ່ວນໜຶ່ງ 
ກໍ່ຍ້ອນວາ່ ມັນຕົ້ນ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍ ບໍລິສັດຜະລິດແປ້ງມັນ ອີນໂດໄຊນາ ທ່ີຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກງືມ່ 
ເຂດຊານເມອືງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ການຫຸຼດລງົຂອງການປູກອອ້ຍຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ ກໍຄ່າ້ຍຄກືນັ 
ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີປູກກາເຟ (ເບ່ິງ ຄ21), ພືດຜັກຕ່າງໆ ແລະ ພືດອື່ນໆ.  
  
ໃນປ ີ2008, ໂຮງງານນໍາ້ຕານ ໄດຖື້ກສາ້ງຕັງ້ຂ້ຶນ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນາເຂດ ໂດຍບໍລິສດັນໍາ້ຕານ ມດິລາວ. 
ບໍລິສັດ ໄດ້ໃຊ້ຮູບແບບການລົງທຶນ 2+3, ຊ່ຶງເປັນຮູບແບບ ສັນຍາການຜະລິດ ທ່ີຊາວກະສິກອນ 
ເປັນຜູ້ສະໜອງດິນ ແລະ ແຮງງານ (ປະກອບສ່ວນ 2 ຢ່າງ ໃນ 2+3) ແລະ ບໍລິສັດເປັນ ຜູ້ສະໜອງ 
ປັດໃຈການຜະລິດ, ແນະນາໍເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ (ປະກອບສ່ວນ 3 ຢ່າງ ໃນ 
2+3), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອ້ອຍໄດ້ກາຍເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບໃໝ ່ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ (IUCN 
and NERI, 2011). 

ຮູບແບບສັນຍາທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ໄດ້ຖືກຈດັຕັ້ງປະຕິບັດເຊ່ັນດຽວກັນ ຢູ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ໂດຍ
ໂຮງງານນໍາ້ຕານ ສປ ຈນີ (ໂດຍບໍລິສັດນໍາ້ຕານ YingMao ເປັນເຈົາ້ຂອງ). ໂຮງງານໄດ້ສະໜອງດ້ານ
ການເງນິ ແລະ ເຕັກນກິ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງສິງ. 
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງສິງ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກອ້ອຍ ແລະ ພາຍໃນປີ 2008, ເມືອງສິງ 
ສາມາດສົ່ງອອກອ້ອຍ 70,550 ໂຕນ ໄປຈນີ ເປັນມູນຄ່າທັງໝດົ 1.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼ ປະມານ 
8.7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝດົຂອງເມືອງ (Leebouapao and Voladeth, 
2011). ການເລືອກເອົາ ພ້ືນທ່ີດັ່ງກ່າວເພ່ືອປູກອ້ອຍ ກໍ່ຍ້ອນວາ່ ຢາກຫັນພ້ືນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງການເ
ຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍໃນເມື່ອກ່ອນ ທ່ີຖືກປະເຮ້ືອ ໃຫ້ເປັນດິນກະສິກໍາຢ່າງຖາວອນ.  
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ພາກສະເໜ ີ

ສາລີຫວານ (Zea mays convar. Saccharata var. rugosa), ຫືຼ ເອ້ີນວາ່ ສາລີນໍາ້ຕານ, ເປັນ
ສາຍພັນໜຶງ່ຂອງສາລີທ່ີມີນໍາ້ຕານສູງ. ສາລີຫວານ ຖືກໃຊ້ເພ່ືອສາມຈດຸປະສົງຫັຼກຄື: ເພ່ືອເປັນອາຫານ
ໃຫ້ຄນົບໍລໂິພກ, ເປັນອາຫານສດັ ແລະ ເປັນຜະລດິຕະພັນອດຸສະຫະກາໍ (Kaiser and Ernst, 2010). 
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຊະນດິສາລີຫວານຂ້ຶນຢູ່ກັບສີຂອງເມັດສາລີ, ຈາກສີເຫືຼອງ ໄປເຖິງ ສີຂາວ ແລະ 
ສປີະສມົ. ສາລຫີວານ ມສີອງຊະນດິ, ຊະນດິຫວານປົກກະຕ ິແລະ ຊະນດິຫວານພິເສດ, ທັງສອງຊະນດິນີ້ 
ຖືກຈດັເປັນພືດທ່ີມີມູນຄ່າສູງ. ສາລີຫວານ ຍັງສາມາດຈາໍແນກໂດຍສີ, ທ່ີປະກົດຂ້ຶນເປັນສີເຫືຼອງ, ສີຂາວ 
ແລະ ປະສມົສທັີງສອງ. ສາລຫີວານ ເປັນທ່ີນຍົິມໃນຕະຫຼາດພືດຜັກສດົ ທ່ີຖືກເກບັກ່ຽວເມື່ອສາລຍັີງອ່ອນ 
(ຕອນເປັນນໍ້ານົມ) ແລະ ບໍລິໂພກເປັນຝັກສົດແທນການບໍລິໂພກເປັນຝັກແກ່. ສາລີຫວານສາມາດ 
ຂາຍແບບ ສາລີສົດ, ສາລີກະປ໋ອງ ແລະ ສາລີແຊ່ແຂງ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ສາລ ີຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸມ່ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ກຸມ່ທີໜຶງ່ແມນ່ ສາລ ີສາໍລບັການບໍລໂິພກ 
ຂອງຄົນລວມມີ ສາລີຫວານ ແລະ ສາລີໜຽວ (ແນວພັນພ້ືນບ້ານ) ແລະ ກຸ່ມທີສອງ ແມ່ນ ສາລີແຂງ ຫືຼ 
ສາລີອາຫານສັດຊ່ຶງໃຊ້ເປັນອາຫານໃຫ້ສັດປີກ, ໝ ູແລະ ງວົ (ເບ່ິງ ຄ11).   
 
ສະພາບການປູກສາລີ ປີ 2011

ໃນປີ 2011, ເນື້ອທ່ີການປູກສາລີຫວານໃນ ສປປ ລາວ ມີທັງໝດົ 29,648 ຮຕ ໃນນັນ້ມີ 29,648 
ຮຕ ທ່ີປູກໃນລະດຝົູນ. 62 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ປູກສາລີຫວານ, 
ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ ແມ່ນຢູ່ເຂດພູດອຍ. ໃນຈາໍນວນທັງໝດົ, 44 ບ້ານ ໄດ້ປູກສາລີຫວານ ຫຼາຍກວາ່ 50 
ສວ່ນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍຂອງບ້ານ. ບາງເມອືງຂອງແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ 
ໄດມ້ເີນື້ອທ່ີການປູກສາລຫີວານ ທ່ີກວາ້ງໃຫຍ່ (8,070 ຮຕ, 6,482 ຮຕ ແລະ 4,209 ຮຕ ຕາມລໍາດບັ), 
ສາມແຂວງດັ່ງກ່າວກວມເອົາ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທ່ີປູກສາລີຫວານທັງໝົດ. ຕາຕະລາງ 4 
ໄດ້ອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເນື້ອທ່ີການປູກສາລີຫວານ ຂອງທກຸໆແຂວງ.      

ລວມມີ 108,105 ຄົວເຮືອນ ທ່ີປູກສາລີຫວານ ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 33,100 ຮຕ. ສະເລ່ຍ ແມ່ນ 0.3 ຮຕ 
ສາລີຫວານ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ, ດັ່ງທ່ີ ແຜນທ່ີນອ້ຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຈະແຈງ້ຂອງເນື້ອ
ການປູກສາລີຫວານ ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີ 12,693 ຄົວເຮືອນ ປູກສາລີຫວານ 
ຊ່ຶງເປັນແຂວງ ທ່ີມີອັດຕາສ່ວນສູງສຸດ ຂອງຄົວເຮືອນປູກສາລີຫວານຂອງປະເທດ (12 ສ່ວນຮ້ອຍ). 
ແຕ່ ເນື້ອທ່ີສາລີຫວານ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ຂ້ອນຂ້າງ ຕໍ່າ ແລະ ທັງໝດົມີພຽງແຕ່ 2,281 ຮຕ ເທ່ົານັນ້ 
ເພາະວາ່ ສະເລ່ຍເນື້ອທ່ີປູກສາລີຫວານ ຕໍ່ຄົວເຮືອພຽງແຕ່ 0.2 ຮຕ (ທຽບກັບ ຄ13, ຄ14 ແລະ ຄ16). 
ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ ີມ ີ6,588 ຄວົເຮືອນ ທ່ີປູກສາລຫີວານ ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 6,482 
ຮຕ ສະເລ່ຍແລ້ວ 1 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລິ ເປັນເມືອງ ທ່ີມີເນື້ອທ່ີປູກສາລີ
ຫວານ ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນທ່ີກວາ້ງທ່ີສຸດ ຄື 3.2 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. 

ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຂ້ໍຈາໍກັດ ສໍາລັບການປູກສາລີຫວານ 

ການສກຶສາທ່ີຜ່ານມາໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ບາງເຂດຮາບພຽງທ່ີມລີະບົບຊົນລະປະທານ ໄດຫັ້ນປ່ຽນຈາກການ
ເຮັດນາຊົນລະປະທານ ມາເປັນການປູກສາລຫີວານ ແທນ. ການປູກສາລຫີວານ ໂດຍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານ
ໄດໃ້ຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກດິແກຊ່າວກະສກິອນດກີວາ່ ແລະ ໃຊ້ນໍາ້ ໜອ້ຍກວາ່ ເມື່ອທຽບກບັການ
ເຮັດນາປີທ່ີໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ (Sourideth et al., 2011). ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ 
ໃນການປູກສາລີຫວານ ກຂ້ໍອນຂ້າງຕໍາ່ກວາ່ ການປູກເຂ້ົາ. ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຊາວກະສກິອນໃນຫຼາຍໆພ້ືນທ່ີເຊ່ັນ 
ບ້ານເກີນ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ບ້ານກົກເດື່ອ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຢຸດເຊົາການເຮັດນາແຊງ 
ຫັນມາປູກສາລີຫວານແທນ (Sourideth et al., 2011).

ການປູກສາລີຫວານ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັຄອບຄວົທ່ີຂາດເຂີນແຮງງານ, ແຕ່ ບ່ໍເປັນທາງເລອືກທ່ີເໝາະສມົ 
ສໍາລັບຄົວເຮືອນທ່ີຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ. ອືກຢ່າງໜຶ່ງ, ການປູກສາລີຫວານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຝຸ່ນ
ຫຼາຍກວ່າການປູກເຂ້ົາ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດິນເຊ່ືອມລົງ. ການປູກສາລີຫວານ 
ໄດບັ້ນລເຸຖິງລະດບັເປັນສນິຄ້າ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາບ້ານ ທ່ີໃກ້ກບັ 
ບໍລິສັດອຸດສະຫະກໍາກະສິກໍາລາວຢູ່ເມືອງທລຸາຄົມ ແຂວງວຽງຈນັ ໃກ້ກັບໂຮງງານຜະລິດນໍາ້ນມົສາລີ, 
ສາລີຫວານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະປ໋ອງສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.  

ຕາຕະລາງ 4: ເນື້ອທ່ີທັງໝດົ ແລະ ອດັຕາສວ່ນ ສາລີຫວານໃນລະດຝົູນ, ລະດແູລ້ງ ແລະ ທັງສອງລະດ ູໃນປີ 2010/11 
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