
ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ110 111

ຄ 18 ພືດຢນືຕົ້ນ ຕົ້ນຕໍ

ພາກສະເໜີ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ເຖິງວາ່ ທ່ີດິນກະສິກໍາເກືອບທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ ຈະເນັນ້ໃສ່ການປູກພືດລ້ົມລກຸ, 
ແຕ່ກຍັໍງເຫັນມກີານເພ່ີມຂ້ຶນ ຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົນ້ໄດຢ່້າງຈະແຈງ້. ພືດຢນືຕົນ້ (ຫືຼ ພືດຖາວອນ) ແມນ່ 
ພືດທ່ີມີການຜະລິດໃນຮອບວຽນຫຼາຍກວາ່ໜຶງ່ປີ ເຊ່ັນ: ໝາກໄມ້ ແລະ ໝາກຖ່ົວ, ກ້ວຍ, ກາເຟ, ຊາ, 
ໝາກແໜງ່ ແລະ ຢາງພາລາທໍາມະຊາດ. ເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະມານ 151,000 
ຮຕ, ກວມເອົາ 10% ຂອງດິນກະສິກໍາທັງໝດົ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື້ອທ່ີປູກພືດຢນືຕົ້ນ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກ
ວາ່ສອງເທ່ົາໃນຊ່ວງ ທົດສະວດັ 1999 ຫາ 2011. 

ການເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີສໍາຄັນ ຂອງເນື້ອທ່ີປູກພືດຢືນຕົ້ນ ໄດ້ປະກົດໃຫ້ເຫັນ ໃນທກຸພາກຂອງ ສປປ ລາວ, 
ແຕ່ວາ່ ເດັ່ນທ່ີສຸດ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜອື. ອັນນີ້ ເປັນຜົນຂອງບັນດາແຜນງານທ່ີພາກລັດ 
ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນຸ ເຊ່ິງຖືວາ່ ການສົ່ງເສີມການປູກພືດຢນືຕົ້ນເປັນ
ທາງເລືອກ ແທນການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍໄດ້. ໂດຍທ່ົວໄປ ຊາວກະສິກອນ ມັກປູກໝາກນດັ ແລະ 
ພືດອື່ນໆ ສັບຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຫືຼ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫາກໍາ ໃນຊ່ວງປີເລີ່ມຕົ້ນ ໂດຍມີຈດຸປະສົງຫັຼກ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວດິ ໃນໄລຍະທ່ີລໍຖ້າຜົນເກັບກ່ຽວຈາກຕົ້ນໄມ້ເຫ່ົຼານັນ້. ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1999, 
ການປູກພືດຢນືຕົ້ນ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນພຽງເລັກນອ້ຍຢູ່ພາກໃຕ້. ທ່ີເປັນໜາ້ສັງເກດ ຄົວເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່ມີ
ແນວໂນມ້ປູກພືດຢນືຕົນ້ທ່ີຕະຫຼາດມຄີວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວາ່ຄວົເຮືອນຂະໜາດນອ້ຍ. ຊາວກະສກິອນ 
ທ່ີຄອບຄອງດນິຜືນນອ້ຍ ແລະ ມຂ້ໍີຈາໍກດັທາງດ້ານການເງນິມແີນວໂນມ້ປູກພືດທ່ີຈາໍເປັນ ຕໍກ່ານບໍລໂິພກ 
ພາຍໃນຄົວເຮືອນຫຼາຍກວາ່ ການລົງທຶນໃສ່ການປູກພືດຢນືຕົ້ນ.

ການອະທິບາຍຮບູແບບ ໃນປ ີ2011

ການສາໍຫຼວດກະສກິາໍ ປ ີ2010/11 ລະບຸວາ່ ພືດຢນືຕົນ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມຫຼີາຍກວາ່ 80 ຊະນດິທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, 
ຊ່ຶງນອນຢູ່ໃນປະເພດຂອງ (ກ) ພືດໃຫ້ນໍາ້ ແລະ ສານກະຕຸ້ນ, (ຂ) ພືດກາກໃຍ, (ຄ) ດອກໄມ້,  (ງ) 
ພືດອາຫານສັດ, (ຈ) ໝາກໄມ້, (ສ) ສະໝນຸໄພ, (ຊ) ພືດອຸດສາຫະກໍາ, (ຍ) ພືດຕະກູນຖ່ົວ, (ດ) 
ພືດໃຫ້ນໍາ້ມັນ, (ຕ) ເຄື່ອງເທດ, (ຖ) ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປາມ, ແລະ (ທ) ພືດຢນືຕົ້ນອື່ນໆ. ເປັນທ່ີສັງເກດວາ່ 
ຊະນດິພືດຢນືຕົ້ນ ທ່ີປູກຢູ່ ສປປ ລາວ ອາດຈະມີຫຼາຍກວາ່ ທ່ີການສໍາຫຼວດໄດ້ລາຍງານ.   

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເນື້ອທ່ີພືດຢນືຕົ້ນຫັຼກ ທ່ີປູກໃນຂ້ັນບ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈາໍນວນ 7,821 ບ້ານ 
ຫືຼ 90% ຂອງບ້ານທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ປູກພືດຢນືຕົ້ນ. ພືດທ່ີບ້ານຕ່າງໆ ນຍົິມປູກພືດຢນືຕົ້ນຫັຼກ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ ໝາກມວ່ງ, ຢາງພາລາ ແລະ ກວ້ຍ ຊ່ຶງກວມເອາົ 26%, 21%, ແລະ 17% ຂອງບ້ານທັງໝດົ 
ທ່ີປູກພືດດັງ່ກາ່ວ ຕາມລາໍດບັ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 6). ພືດຢນືຕົນ້ຊະນດິອື່ນໆ ທ່ີປູກ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ລວມມີ 
ໝາກພ້າວ (7%), ກາເຟ (5%), ໝາກຂາມ (2.6%), ໝາກນັດ (2.5%), ໝາກແໜງ່ (2%), 
ໝາກໝັນ້ (1.9%), ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກກ້ຽງທ່ົວໄປ (1.8%), ໝາກມີ້ (1.7%), ຊາ (1.4%), 
ໝາກເຍົາ (1.3%) ແລະ ອື່ນໆ (10.6%). ດັ່ງທ່ີເຫັນເລື້ອຍໆ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ເນັນ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ແທນທ່ີການປູກແບບຜືນໃຫຍ່, ເຊ່ິງ 
ອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການສະແດງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນແຜນທ່ີດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.

ເກືອບ ¼ ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ ໄດ້ປູກໝາກມ່ວງເປັນພືດຢືນຕົ້ນຫັຼກ, ແຕ່ຍັງໜ້ອຍກວ່າ 
ໃນເຂດທ່ີມີການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ. ເນື້ອທ່ີການຜະລິດໝາກມ່ວງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 4,000 ຮຕ 
ໃນປີ 2011.
 

ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ການປູກຢາງພາລາໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປ ີ2011 
ມ ີ49,000 ຄວົເຮືອນໄດ້ປູກຢາງພາລາ ແລະ ເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາ ມ ີ66,500 ຮຕ. ການປູກຢາງພາລາ 
ໄດ້ແຜ່ຫຼາຍ ຢູ່ພາກຕະເວນັຕົກສ່ຽງເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກ້ວ, 
ອຸດົມໄຊ, ແລະ ຜ້ົງສາລີ, ແລະ ຍັງປູກ ຢູ່ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນ ແຂວງວຽງຈນັ, ບໍລິຄໍາໄຊ, 
ແລະ ຄໍາມ່ວນ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນບັນດາແຂວງທາງພາກ ຕະເວັນຕົກສ່ຽງເໜອື, ແລະ 
ບາງແຂວງໃນພາກກາງ, ຢາງພາລາ ໄດ້ກາຍມາເປັນພືດຢນືຕົນ້ ຫັຼກ ຂອງຫຼາຍໆບ້ານ. ເປັນທ່ີສງັເກດວາ່ 
ມກີານປູກຢາງພາລາຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນດຽວກນັ ແຕວ່າ່ ມນັເປັນການປູກ 
ໂດຍບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ໃນຮູບແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ດັ່ງນັນ້ ຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ລວມເປັນຂ້ໍມູນ.

ກ້ວຍ ເປັນພືດຢືນຕົ້ນພ້ືນເມືອງທ່ີປູກໃນທ່ົວປະເທດເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເພ່ືອຂາຍ. 
ເນື້ອທ່ີການປູກກ້ວຍທັງໝດົ ມີ 9,500 ຮຕ ໃນປີ 2011 ແລະ ມີ 70,000 ຄົວເຮືອນ ທ່ີປູກກ້ວຍ. 
ການປູກກ້ວຍໄດ້ມີຂ້ຶນໃນທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ມີຫຼາຍໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ກ້ວຍສົດ, ກ້ວຍຈນື ແລະ ກ້ວຍປີ້ ງ ເປັນທ່ີນຍົິມ ແລະ ບໍລິໂພກຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນັນ້, 
ປະລມິານກວ້ຍຈາໍນວນຫຼາຍຖືກສົງ່ອອກໄປປະເທດເພ່ືອນບ້ານ, ໂດຍສະເພາະ ຈນີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ຕົນ້ພ້າວ ແມ່ນປູກມາແຕ່ດນົນານ ໃນ ສປປ ລາວ ທັງເພ່ືອການບໍລໂິພກພາຍໃນຄວົເຮືອນ ແລະ ເພ່ືອຂາຍ, 
ມັນເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກທ່ີຢູ່ກັບຄົນເຮົາມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ. ໝາກພ້າວແມ່ນພືດຢນືຕົ້ນຫັຼກທ່ີປູກໃນ 540 
ບ້ານ, ສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ ແລະ ເປັນພ້ືນທ່ີຕໍ່າ 
ແລະ ມີອາກາດອົບອຸ່ນ. 
 
ກາເຟ ແມ່ນປູກຢູ່ຫຼາຍກວາ່ 400 ບ້ານ ໃນເນື້ອທ່ີການປູກທັງໝດົປະມານ 46,000 ຮຕ, ໃນນັນ້ 99% 
ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້, ແລະ ຕາມເຂດພູພຽງບໍລະເວນ. ເກືອບ 95% ຂອງການປູກກາເຟທັງໝດົຢູ່ ສປປ 
ລາວ ເປັນການປູກເພ່ືອຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດສາກນົ, ໃນຂະນະທ່ີ ມພີຽງແຕສ່ດັສວ່ນນອ້ຍ (5%) ເທ່ົານັນ້ ທ່ີປູກ 
ເພ່ືອການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ. ກາເຟເປັນ 1 ໃນ 5 ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກ ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ຂອງ ສປປ 
ລາວ, ເຊ່ິງຈດັຢູ່ໃນອັນດນັ 3 ຂອງການປູກກາເຟ ໃນກຸມ່ປະເທດອາຊຽນ, ເປັນຮອງພຽງແຕ ່ຫວຽດນາມ 
ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ແຕ່ ຍັງຖືວາ່ປູກ ຕໍ່າກວາ່ 1% ຂອງການປູກກາເຟ ໃນທ່ົວໂລກ.
    
ແຜນທ່ີຍັງໄດ້ບອກເຖິງສະຖານທ່ີການປູກໝາກແໜງ່, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ທາງເຂດ
ພາກເໜອືຂອງພູພຽງບໍລະເວນ, ມີການປູກຊາ ທ່ີແຂວງຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ເຂດຕະເວນັຕົກຂອງ
ເມອືງໄຊຍະບູລີ, ປູກໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ໝາກກ້ຽງສົມ້ແດງ ແລະ ໝາກກຽ້ງທ່ົວໄປ ຢູ່ເຂດເມອືງວງັວຽງ, 
ປູກໝາກມ່ວງຫິນມະພານຢູ່ພາກຕະເວນັຕົກສ່ຽງເໜອືຂອງປາກເຊ ແລະ ປູກໝາກຂາມຢູ່ພາກໃຕ້
ຂອງແຂວງໄຊະຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື, ນອກນັນ້ ພືດຢນືຕົ້ນຊະນດິອື່ນໆ ບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ປູກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບແບບ

ສປປ ລາວ ຢູ່ທ່າມກາງໄລຍະການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄລຍະການປ່ຽນແປງທາງພາກ
ກະສິກໍາທ່ີສໍາຄັນໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ. ການປູກພືດຢນືຕົ້ນເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ ແລະ ກາເຟ ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອ
ເປັນແຫ່ຼງອາຫານແຕ່ເພ່ືອເປັນປັດໃຈການຜະລິດໃຫ້ແກອ່ດຸສະຫາກໍາ. ດັງ່ນັນ້, ຊາວກະສກິອນທ່ີປູກພືດຢນືຕົນ້ 
ຈຶງ່ຂ້ຶນຢູ່ກບັລາຄາ ຕະຫຼາດໂລກຫຼາຍຂ້ຶນ. ດາ້ນໜຶງ່ມນັເປັນທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ມລີາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ຫຸຼດຜ່
ອນຄວາມທກຸຍາກເວລາຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການແຕອີ່ກດາ້ນໜຶງ່ມນັກໍມ່ຄີວາມສຽ່ງສງູເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ
ຂາດທຶນເມື່ອລາຄາຕະຫຼາດຕກົຕ່ໍາ. ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ກອໍາດຈະເກດີຂ້ຶນໄດ້ເຊ່ັນດຽວກນັ.

ຈາໍນວນໂຮງງານແປຮູບ ໝາກໄມ້ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລາວ ສາມາດ 
ສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໄດ້. ບັນດາໂຮງງານເຫ່ົຼານີ້ 
ສ້າງໃຫ້ເກີດການຜະລິດພາຍໃນ ຈຶງ່ເປັນການຫຸຼດຜ່ອນການນາໍເຂ້ົາ. ນອກຈາກນັນ້, ໂຮງງານເຫ່ົຼານີ້ ຍັງ 
ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນກາ
ນເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກນອກປະເທດ. 

ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼາຍຂ້ຶນ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທ່ີມາຈາກ 
ພືດຢືນຕົ້ນ, ຕົວຢ່າງ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຢ້ັງຢືນ (ເຊ່ັນ: ອິນຊີ, ສະພາບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, 
ການຄາ້ທ່ີເປັນທໍາ) ຫືຼ ການຜະລດິທ່ີເປັນເອກະລກັທາງພູມສນັຖານ (GI). ຕັງ້ແຕ່ປ ີ2009, ບາງຜະລດິ 
ຕະພັນກາເຟຂອງເຂດພູພຽງບໍລະເວນໄດ້ຮັບການຢ້ັງຍືນ ດ້ານການຄ້າທ່ີເປັນທໍາ ແລະ ອິນຊີ, ແລະ 
ພາກ ສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັຕອ່ງໂສກ້ານປູກກາເຟ ໄດເ້ຮັດວຽກຮ່ວມກນັ ເພ່ືອຊ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນ
ຜະລດິຕະພັນທໍາອດິ ທ່ີມເີອກະລກັທາງພູມສນັຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຊາວກະສກິອນທ່ີປູກ 
ຊາ ຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນໜຶງ່ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ກໍໄ່ດມ້ກີານ ຮັບຮອງໃຫ້ເປັນການປູກ ແບບອນິຊີ.     

ໝາກມ່ວງ

ຢາງພາລາ

ກ້ວຍ

ໝາກພ້າວ

ກາເຟ

ໝາກຂາມ

ໝາກນດັ

ໝາກແໜງ່

ໝາກໝັນ້

ໝາກມີ້

ຊາ

ໝາກເຍົາ

ອື່ນໆ

26.0

10.6

21.0

17.0

7.0

5.0

2.6

2.5

2.0

1.9

1.7

1.4

1.3

ເສັນ້ສະແດງ 6: ສດັສວ່ນຂອງບ້ານທ່ີປູກພືດຢນືຕົນ້ຫັຼກ ໃນບ້ານ
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ຄ 18 ພືດຢນືຕົ້ນ ຕົ້ນຕໍ



ພືດ
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ຄ 19 ພືດຢນືຕົ້ນ ຈດັເປັນກຸ່ມ

ພາກສະເໜີ

ພືດຢນືຕົ້ນຫຼາຍຊະນດິ ທ່ີປູກໃນໃນເນື້ອທ່ີ 151,000 ຮຕ ຢູ່ຕາມເຂດຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ເທ່ົາກັບ 
10% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທັງໝດົ. ພືດຢນືຕົ້ນບາງປະເພດຖືກປູກເປັນກຸ່ມເຂດ ເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, 
ໝາກແໜງ່, ຊາ, ໝາກຈອງ, ໝາກຄາຍ, ໝາກມ່ວງຫິນມະພານ ແລະ ກາເຟ. ພືດເຫ່ົຼານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນພືດສິນຄ້າເພ່ືອຕອບສະໜອງທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການອະທິບາຍຮູບແບບ ໃນປີ 2011

ແຜນທ່ີຫັຼກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ວນແບ່ງຂອງເນື້ອທ່ີພືດຢນືຕົ້ນບາງຊະນດິ ທຽບກັບເນື້ອທ່ີພືດຢນືຕົ້ນ
ທັງໝດົ, ໄດ້ບ່ົງບອກເຖິງລະດັບການປູກພືດທ່ີໂຮມໃນສະເພາະເຂດ ສູງຫຼາຍ. ເຂດທ່ີຕິດກັບປະເທດຈນີ 
ແລະ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ເປັນເຂດສະເພາະທ່ີມອີດັຕາສ່ວນການປູກພືດຢນືຕົນ້ ສງູ. ແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງ
ເຖິງລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບພ້ືນທ່ີ ຂອງບັນດາເຂດພືດຢນືຕົ້ນ.

ຕວົຢ່າງ, ຢາງພາລາ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກການລງົທຶນຂອງບໍລສິດັຕາ່ງປະເທດ,
ຄນົທ້ອງຖ່ິນທ່ີມຖີານະເສດຖະກດິດ ີແລະ ຊາວກະສກິອນລາຍບຸກຄນົ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ
ການປູກຢາງພາລາ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011, ຊ່ືງໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ 
ເນື້ອທ່ີທັງໝົດໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ ພຽງແຕ່ 200-300 ຮຕ ມາເປັນ 66,500 ຮຕ ໃນທ່ົວປະເທດ. 
ແຜນທ່ີເທິງສຸດ ກ້ໍາຂວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 68% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາທ່ົວປະເທດ ໂຮມຢູ່ເຂດ
ພາກເໜອື ແລະ ພາກຕະເວນັຕົກສ່ຽງເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. 
ເຂດທ່ີສອງ ແມນ່ ເຂດລະຫວາ່ງແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ຄໍາມວ່ນ ແຕ່ວາ່ເຂດດັງ່ກາ່ວ ໄດກ້ວມພຽງແຕ ່12% 
ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາເທ່ົານັນ້. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຢາງພາລາ ກວມເອາົເກອືບເຖິງ 44% ຂອງດນິກະສກໍິາ 
ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດຢນືຕົ້ນທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ.

ມປີະມານ 8% ຂອງບ້ານທ່ີເຮັດການຜະລດິກະສກີາໍ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດປູ້ກໝາກແໜງ່. ຢູ່ໃນສອງພ້ືນທ່ີຫັຼກ 
ທ່ີມີການປູກໝາກແໜງ່ ແມ່ນ: ຢູ່ພາກຕະເວນັຕົກ ແຂວງຜ້ົງສາລີ ຕິດກັບ ຊາຍແດນຈນີ ກວມເຖິງ 
58% ແລະ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ກວມເຖິງ 22% ຂອງເນື້ອທ່ີໝາກແໜງ່ທັງໝດົ ໃນທ່ົວປະເທດ. 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເນື້ອທ່ີໝາກແໜງ່ ມີເຖິງ 4% ຂອງດິນກະສິກໍາ ທ່ີໃຊ້ໃນການປູກພືດຢນືຕົ້ນທັງໝດົ 
ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂະແໜງຊາຂອງລາວ ຂ້ອນຂ້າງ ມີການພັດທະນາຊ້າ ແຕ່ກໍມີທ່າແຮງທ່ີດີ. ຊາ ທ່ີປູກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສວ່ນຫຼາຍໄດສ້ົງ່ອອກໄປປະເທດຈນີ ເນື່ອງຈາກ ໃບຊາລາວ ມມີນູຄ່າສງູ ໃນຕະຫຼາດຈນີ. ຊາລາວບາງສວ່ນ 
ຖືກປຸງແຕ່ງ ເປັນຊາປູເອີ໋ , ເຊ່ິງເປັນຜະລິດຕະພັນພິເສດ ທ່ີຜະລິດຢູ່ແຂວງຢຸ່ນໜານ ປະເທດຈີນ 
ທ່ີມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປປ ລາວ. ຫຼາຍກວາ່ 80% ຂອງເນຶອ້ທ່ີປູກຊາທັງໝດົ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ເນື້ອທ່ີປູກຊາ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ພຽງແຂວງດຽວກວມເຖິງ 62%, 
ຂະນະທ່ີ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ກວມເອົາ 19% ຂອງ ເນື້ອທ່ີປູກຊາທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຫຼາຍກວາ່ 25,000 ຄວົເຮືອນກະສກໍິາ ໄດປູ້ກກາເຟໃນເນື້ອທ່ີປະມານ 46,000 ຮຕ, ເນື້ອທ່ີກາເຟທັງໝດົ
ຂອງປະເທດ ຫຼາຍກວາ່ 80% ສວ່ນໃຫຍ່ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ. ເກອືບ 95% ຂອງກາເຟທິ່ີປູກໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດສາກົນ ສັດສ່ວນນອ້ຍທ່ີເຫືຼອນັນ້ ຖືກນາໍໃຊ້ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນທ້ອງ
ຖ່ິນ. ໂດຍລວມແລວ້, 30% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍ ທ່ີນາໍໃຊເຂ້ົາໃນການປູກພືດຢນືຕົນ້ເປັນເນື້ອທ່ີກາເຟ.

ແຂວງຈາໍປາສັກ ແລະ ສາລະວນັ ໄດ້ປູກໝາກມ່ວງຫິນມະພານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເນື້ອທ່ີຂອງ 2 ແຂວງ 
ລວມກັນ ໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງຫິນມະພານທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ອດັຕາສວ່ນດນິກະສກໍິາຂອງບ້ານຕາ່ງໆ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກໝາກມ່ວງຫິນມະພານແມ່ນຕໍາ່ຫຼາຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຕໍາ່ກວາ່ 1% ຂອງດນິກະສກໍິາທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ ທ່ີໃຊ້ປູກພືດຢນືຕົນ້ ເປັນເນື້ອທ່ີປູກ
ໝາກມ່ວງຫິນມະພານ.

ໝາກຄາຍ ແລະ ໝາກຈອງ ແມນ່ປູກຫຼາຍ ຢູ່ພ້ືນທ່ີອາກາດເຢັນທາງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ເປັນເຂດປູກໝາກຈອງທ່ີສໍາຄັນຂອງປະເທດ ກວມເອົາ 66% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກໝາກຈອງ 
ທັງໝດົ. ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ນາໍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນນອ້ຍ (ໜອ້ຍກວາ່ 5%) ຂອງດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ 
ເພ່ືອປູກໝາກຈອງ. ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍໄດ້ປູກໝາກຄາຍຫຼາຍເຊ່ັນກັນ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ 
ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ຫົວພັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ເນື້ອທ່ີປູກ ໝາກຄາຍ ແລະ ໝາກຈອງ ລວມກັນ ບ່ໍເຖິງ 
1% ຂອງດິນກະສິກໍາທັງໝດົ ທ່ີໃຊ້ປູກພືດຢນືຕົ້ນ .

ການອະທິບາຍສາຍເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບແບບ

ການເຕົາ້ໂຮມ ການປູກຕົນ້ໄມຢ້ນືຕົນ້ບາງຊະນດິ ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ ໃນບາງເຂດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມກັຈະ
ເກີດໃນເຂດທ່ີໃກ້ກັບຕະຫຼາດ, ມີສະພາບດິນ ແລະ ອາກາດເໝາະສົມ, ແລະ ຊຸມຊົນກະສິກໍາມີປະສົບ 
ການຫຼາຍໃນການປູກພືດດັງ່ກ່າວ, ເຊ່ັນ: ກາເຟ ໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນ. ດັງ່ນັນ້, ພືດຢນືຕົນ້ຫຼາຍຊະນດິ 
ຖືກປູກໃນພ້ືນທ່ີຊາຍແດນທ່ີຕິດກັບປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ພີ້ືນທ່ີທ່ີມີການປູກພືດຢນືຕົ້ນເປັນກຸ່ມເຂດ ເຊ່ັນ 
ໃນບັນດາ ແຂວງພາກເໜອື, ອາດຈະເກີດຈາກຜົນຂອງໄລຍະປ່າເລົ່າ ທ່ີສັ້ນລົງ ແລະ ມີລະບົບການປູກ 
ພືດຫຼາຍຊະນດິ ເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນເຂດເຫ່ົຼານັນ້.  

ການສົງ່ເສມີການປູກພືດຢນືຕົນ້ຂອງລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ອອກສູສ່າກນົນັນ້ 
ໄດເ້ນັນ້ໃສ່ພ້ືນທ່ີ ທ່ີມທ່ີາແຮງ ແລະ ຂ້ໍໄດ້ປຽບດ້ານການແຂ່ງຂັນ ສງູ ເຊ່ັນໃນແງຄ່ວາມເໝາະສມົດາ້ນນເິວດ-
ກະສິກໍາ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການປູກ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ໄດ້ມີການ
ແນະນາໍໃຫ້ພັດທະນາມາດຕະຖານການຜະລດິ ແລະ ການປຸງແຕງ່ ເພ່ືອໃຫ້ໄດຕ້າມເງືອ່ນໄຂ ທ່ີການຢ້ັງຍືນ
ເຄື່ອງໝາຍກະສິກໍາທ່ີດີ (GAP), ກະສິກໍາອິນຊີ (OA), ແລະ ຕົວຊ້ີວດັທາງພູມິສາດ (GI) ວາງອອກ 
ອາດຈະບ່ໍພຽງແຕ່ ປັບປຸງສຸຂະອານະໄມທ່ົວໄປ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເທ່ົານັນ້ 
ແຕ່ຍັງ ເພ່ີມລາຄາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລາວ ເຂ້ົາເຖິງບັນດາຕະຫຼາດພິເສດໄດ້.
 
ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງຕະຫຼາດ ສໍາລັບພືດຢນືຕົ້ນຫຼາຍຊະນດິອາດຈະກະທົບໃສ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນອາຫານ ໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ໄດ້ນາໍໃຊ້ເນື້ອທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ 
ຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອປູກພືດຢນືຕົນ້ ໃຫ້ເປັນສນິຄ້າ ແລະ ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່ໄດ້ເພ່ິງພາອາໃສພືດເຫ່ົຼານັນ້ໃນຕະຫຼາດ
ໂລກເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງເຂົາເຈົາ້. 
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ຄ 19 ພືດຢນືຕົ້ນ ຈດັເປັນກຸ່ມ



ພືດ
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ຄ 20 ຢາງພາລາ

ພາກສະເໜີ

ຢາງພາລາ (Havea brasiliensis)  ໄດ້ຖືກນາໍເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ເປັນເທ່ືອທໍາອດິ ໃນປີ 1930 ໂດຍ 
ການປູກຢູ່ສວນທົດລອງໃກ້ກບັເມອືງປາກເຊ ພາຍໃຕ້ໂຄງການອະນານຄິມົຂອງຝຣ່ັງ. ນບັຈາກນັນ້ 60 ປີ 
ຕໍມ່າ ກໍຄ່ໃືນປ ີ1990, ບໍລສິດັພັດທະນາເຂດພູດອຍ ໄດ້ເລີ່ມປູກຢາງພາລາຢູ່ເມອືງທ່າແຂກ ແລະ ໃນປ ີ1992 
ໄດຂ້ະຫຍາຍໄປສູເ່ມອືງຫີນບູນ. ລະຫວາ່ງປີ 1994 ແລະ 1996, ຊົນເຜ່ົາມົງ້ ບ້ານຫາດຢາວ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ 
ໄດ້ປູກຢາງພາລາຫຼາຍກວາ່ 342 ຮຕ ໃນຮບູແບບການປູກຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະ ໄດ້ເລີ່ມ ຂີດຢາງ ໃນປີ 
2002 (Manivong et al., 2003). ການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ພາກເໜອືຂອງລາວ ສວ່ນໃຫຍ່ເກດີຈາກ 
ອດິທິພົນຂອງນກັລົງທຶນ ສປ ຈນີ ແລະ ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ແມ່ນຈາກ ນກັລົງທຶນຫວຽດນາມ 
ແລະ ໄທ. ນບັແຕ່ ຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ, ເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາໃນ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ 
ຈາກການປູກສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນ, ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກລັດຖະບານລາວ. 
ການປູກຢາງພາລາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ ແລະ ເກນີຄວາມສາມາດຄວບຄມຸໄດເ້ຮັດໃຫ້
ເນື້ອທ່ີ ທ່ີປູກໂດຍຜູ້ຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍພຽງຢ່າງດຽວ ເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ 66,358 ຮຕ ໂດຍບ່ໍໄດ ້ລວ
ມເນື້ອທ່ີຢາງພາລາທ່ີຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງການສາໍປະທານເນື້ອທ່ີດນິ.
  
ການປູກຢາງພາລາໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມຢູ່ີ 3 ຮບູແບບ ໃນນັນ້ ມກີານປູກໂດຍ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ, 
ການປູກແບບມສີນັຍາຜູກພັນ, ແລະ ການສໍາປະທານຂະໜາດໃຫຍ່. ຮບູແບບສດຸທ້າຍ ເປັນຮບູແບບທ່ີໂດດເດັນ່ 
ແລະ ກວມເຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາທ່ົວປະເທດ. 30% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາທັງໝດົ 
ແມນ່ປູກໂດຍຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 20% ແມ່ນພາຍໃຕຮ້ບູແບບມສີນັຍາຜູກພັນ (NAFRI, 
2011). 

ການອະທິບາຍຮບູແບບການປູກຢາງພາລາ ໃນປີ 2011

ແຜນທ່ີຫັຼກ ສະແດງເຖິງຮບູແບບຂອງການປູກຢາງພາລາໃນລະດບັຄວົເຮືອນ, 26% ຂອງບ້ານ ທັງໝດົໃນ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດປູ້ກຢາງພາລາ ໃນເນືອ້ທ່ີສະເລ່ັຍ 30 ຮຕ ຕໍບ້່ານທ່ີປູກ. ມ ີ4% ຂອງບ້ານເຫ່ົຼານີ ້ທ່ີນາໍໃຊ້ເນືອ້
ດນິກະສກິາໍຂອງພວກເຂົາ ປູກຢາງພາລາ ເຖິງ 40% (ຂະໜາດສະເລຍ່ 115 ຮຕ). ແຜນທ່ີຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ, 
ໃນຫຼາຍເຂດຂອງແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜ້ົງສາລີ, ແລະ ບ່ໍແກ້ວ, ຢາງພາລາທ່ີປູກໂດຍສ່ວນບຸກຄົນ 
ກວມສວ່ນແບ່ງ ສວ່ນໃຫຍ່ ຂອງທ່ີດນິກະສກິາໍ ຂອງບ້ານເຫ່ົຼານັນ້. 

ທ່ົວປະເທດ ມ ີ49,000 ຄວົເຮືອນ ທ່ີປູກຢາງພາລາ ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົປະມານ 66,500 ຮຕ, ຊ່ຶງ 60% 
ຂອງເນື້ອທ່ີການປູກແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ 3 ແຂວງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ້. ຫຼາຍກວາ່ 65% ຂອງຄວົເຮືອນທັງໝດົ 
ໃນ 3 ແຂວງນັນ້ ແມນ່ມສີວ່ນຮ່ວມໃນການປູກຢາງພາລາ. ນອກນັນ້ ຍັງມເີນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາອ່ືນໆທ່ີສາໍຄນັ 
ຢູ່ເຂດບໍລິເວນອາ່ງນໍາ້ງືມ່ ແລະ ພາກຕະເວນັອອກສຽ່ງໃຕ ້ຂອງແຂວງວຽງຈນັ ເລາະລຽບຕາມແຄມແມນ່ໍາ້ຂອງ 
ລງົໄປເຖິງແຂວງຄາໍມວ່ນ. 

ດັງ່ທ່ີເຫັນໄດ້ໃນແຜນທ່ີຂ້ັນເມອືງ, ເກອືບທກຸໆເມອືງຢ່າງໜອ້ຍແມນ່ມຄີວົເຮືອນຈາໍນວນໜຶງ່ທ່ີໄດປູ້ກຢາງ
ພາລາ. ເກອືບທັງໝດົຂອງຄວົເຮືອນເຫ່ົຼານັນ້ປູກຢາງພາລາໃນເນື້ອທ່ີໜອ້ຍກວາ່ 2.5 ຮຕ ໂດຍສະເລຍ່. 
ໃນຈາໍນວນ 23 ເມອືງ, ເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕໍຄ່ວົເຮືອນທ່ີປູກຢາງພາລາແມ່ນ 2.5 ຫາ 25 ຮຕ. ເນື້ອທ່ີຢາງພາລາ
ສະເລຍ່ສງູສດຸ ພົບເຫັນຢູ່ເມອືງຈນັທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມປີະມານ 64.1 ຮຕ ຕໍຄ່ວົເຮືອນ.

ຕາຕະລາງ 5: ເນື້ອທ່ີປູກທັງໝດົ, ອັດຕາສວ່ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາ ໃນປີ 1999 ແລະ 2011
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ການປ່ຽນແປງຮບູແບບການປູກຢາງພາລາ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011

ເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາ ມກີານເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011, ຈາກ 412 ຮຕ ມາເປັນ 
66,358 ຮຕ. ເນື້ອທ່ີປູກຢາງພາລາທັງໝດົ ໃນຂ້ັນແຂວງ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອທ່ີ ລະຫວາ່ງປີ 
1999 ແລະ 2011, ແມ່ນສະແດງ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 5. 

ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ

ຢາງພາລາ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶງ່ຂອງບັນດາພືດຢນືຕົ້ນທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໄວວາ 
ຕະຫຼອດທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈບັຸນ ແມ່ນມບົີດບາດສາໍຄນັຕໍເ່ສດຖະກດິຂອງລາວ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ, 
ການປູກຢາງພາລາ ໃນເບ້ືອງຕົນ້, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ, ແລະ ອົງປະກອບການຈດັຕັງ້ 
ແມນ່ຍັງບ່ໍສາມາດຮັບປະກນັໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນລະດບັຊາດ ຢ່າງມປີະສດິທິພາບ ໄດ້ເທ່ືອ. 
ການບຸກລກຸເຂດພ້ືນທ່ີປ່າທໍາມະຊາດ ເພ່ືອປູກຢາງພາລາ ຍັງພົບເຫັນຢູ່ຢ່າງເນື່ອຶງນດິລຽນຕດິ (NAFRI, 
2011). ເຖິງວາ່ ຢາງພາລາມທ່ີາແຮງດາ້ນເສດຖະກດິ ສາໍລບັຄວົເຮືອນເຂດທ້ອງຖ່ິນ ກຕໍາມ, ແຕ່ ຍັງເຫັນວາ່ 
ການສກຶສາ ຜົນກະທົບດາ້ນກບັສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຍັງເປັນສິງ່ສໍາຄນັທ່ີຕອ້ງໄດ້ເອາົໃຈໃສ່. 

ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາຂອງຢາງພາລາ ແມ່ນຕດິພັນກບັການເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງແໜນ້ແຟ້ນກບັນະໂຍບາຍ
ລະດບັຊາດ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ພ້ອມທັງຄວາມສນົໃຈຂອງນກັລງົທຶນ, ທ່ີສະໜອງຕອບກບັຄວາມຕ້ອງການ
ສງູຂອງຕະຫຼາດທ່ີຂັບເຄື່ອນໂດຍອດຸສາຫະກາໍຢາງຕນີລດົໃນໂລກ, ພິເສດ ໃນປະເທດຈນີ. ບັນດານະໂຍບາຍ
ການສົງ່ເສມີຢາງພາລາ ໃນປະເທດຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ທ່ີສະໜບັສະໜນູບໍລິສດັໄປລົງທຶນປູກຢາງພາລາ
ຢູ່ຕາ່ງປະເທດ, ສມົທົບກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວໃນການສະໜບັສະໜນູການປູກໄມ,້ ໄດສ້າ້ງຫຼາຍ 
ເງືອ່ນໄຂອນັເອື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກກ່ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງຢາງພາລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ. 
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ພາກສະເໜ ີ

ກາເຟ (genus: Coffea) ໄດ້ຖືກນາໍເຂ້ົາມາລາວຄັງ້ທໍາອດິ ໂດຍພວກລ່າອານານຄິມົຝຣ່ັງ ໃນ ປ ີ1915 
ໂດຍປະມານ ແລະ ກາເຟ ໄດປູ້ກຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລເິວນ ເປັນສວ່ນໃຫຍ່, ຊ່ຶງດນິ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍ
ແຮ່ທາດ, ບ່ໍພຽງແຕ່ເໝາະສົມກັບກາເຟເທ່ົານັ້ນແຕ່ຍັງເໝາະສົມກັບພືດຫຼາຍໆຊະນິດເຊ່ັນກັນ 
(Cooper, 2014). ໃນປະຈບັຸນ ການເຟຖືກຈັດເປັນພືດສົ່ງອອກອັນດັບທ່ີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ປະລິມານການສົ່ງອອກກາເຟ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 14,000 ໂຕນ ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 23,656 ໂຕນ ໃນປີ 
2004. ປະມານ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນຜະລິດກາເຟທັງໝດົ ແມ່ນເພ່ືອການສົ່ງອອກ, ຊ່ຶງ ສປປ ລາວ 
ປະກອບສ່ວນໃນການປູກຕໍ່າກວາ່ 0.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຕະຫຼາດກາເຟທ່ົວໂລກ. 

ພູພຽງບໍລເິວນ ມເີນື້ອທ່ີທັງໝດົປະມານ 500 ກໂິລຕາແມດັ ກວມເອາົເນື້ອທ່ີຂອງ 4 ແຂວງ. ພູພຽງບໍລິເວນ
ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ ສາຍພູຫຼວງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ແລະ ມີລະດັບຄວາມສູງເໜອືໜາ້ນໍ້າທະເລສະເລ່ຍ 
ຕັ້ງແຕ່ 1,000 ເຖິງ 1,300 ແມັດ (ສູງກວາ່ພ້ືນທ່ີອື່ນໆອ້ອມຂ້າງປະມານ 500 ແມັດ). Köppen 
ໄດ້ຈດັເຂດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນເຂດພູມອາກາດ “Cwa” ໝາຍຄວາມວາ່ເປັນເຂດພູມອາກາດ ມໍລະສຸມ 
ເຄິ່ງຮ້ອນ ປຽກຊຸ່ມ. ກົງກັນຂ້າມ ກັບເກືອບທກຸໆເຂດຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີຖືກຈດັໃນເຂດພູມອາກາດ 
“Am” ແລະ “Aw”, ເປັນເຂດອາກາດມລໍະສມຸ ຮ້ອນ ແລະ ເຂດອາກາດມລໍະສມຸ ຮ້ອນ ຊຸ່ມ ຕາມລໍາດບັ. 
   
ກາເຟທ່ີປູກຫັຼກໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມ ີ3 ຊະນດິ ຄ ືໂຣບັດສຕາ, ອາຣາບິກາ, ແລະ ໄລເບີຣິກາ. ຍ້ອນມບັີນຫາ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃບຂ້ີໝຽ້ງ ແລະ ລາຄາ ໄລເບີຣກິາ ທ່ີຕກົຕໍາ່, ໂຣບັດສຕາ ຈຶງ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ນຍົິມຈາກຊາວກະສກິອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂຣບັດສຕາ ມຄີວາມທົນທານຕໍກ່ບັພະຍາດຕາ່ງໆ ແລະ ຕອ້ງການ 
ການດແູລຮັກສາ ທ່ີໜອ້ຍກວ່າກາເຟຊະນດິອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ອາຣາບິກາ ກາຕມິ ໍສາຍພັນປັບປຸງໃໝ ່
ທ່ີມີລໍາຕົ້ນເຕ້ັ້ຍ ຄ່ອຍໆ ຖືກນໍາເຂ້ົາມາ, ກໍາລັງແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ ເກືອບທຸກໆພ້ືນທ່ີປູກກາເຟ. 
ອາຣາບິກາ ກາຕິມໍ ມີຂ້ໍໄດ້ປຽບຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊ່ັນລໍາຕົ້ນເຕັ້ຍ, ສະດວກໃນການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ, 
ຄວາມໜາແໜນ້ຕົ້ນຕໍ່ຫົວໜວ່ຍພ້ືນທ່ີ ສູງ (2,500 ຕົ້ນ), ໄລຍະເວລາການເກັບກ່ຽວ ສັ້ນ (4 ປີ), 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ສູງ ແລະ ລາຄາດີ (ລາຄາສອງເທ່ົາຂອງ ໂຣບັດສຕາ ).

 

ສະພາບການປູກກາເຟ ໃນປີ 2011

ໃນປີ 2010 ເນື້ອທ່ີການປູກກາເຟທັງໝດົໃນ ສປປ ລາວ ມ ີ45,847 ຮຕ, ໃນນັນ້ 99 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນໄດ້
ປູກຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ສະເພາະແຕ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ພູພຽງບໍລິເວນ 
ໄດ້ກວມເຖິງ 58 ສ່ວນຮ້ອຍ (26,421 ຮຕ) ຂອງເນື້ອທ່ີການປູກກາເຟທັງໝດົ ແລະ ມີເຖິງ 11,000 
ຄົວເຮືອນທ່ີປູກກາເຟ. ທ່ົວປະເທດ ມີຈາໍນວນ 25,220 ຄົວເຮືອນ ປູກກາເຟ, ໃນນັນ້ 96 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ດໍາລົງຊິດ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາເມືອງທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງເມືອງ ປາກຊ່ອງ ມີພ້ືນທ່ີການປູກ 
ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊ່ັນ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວນັ ມີເນື້ອທ່ີປູກກາເຟ 9,136 ຮຕ. ແຂວງ ເຊກອງ 
ມີ ສອງເຂດຂອງການປູກກາເຟ ທ່ີໂດດເດັ່ນ ຄື: ເມືອງທ່າແຕງ (4,708 ຮຕ) ຊ່ຶງມີຊາຍແດນຕິດກັບ 
ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາໍປາສັກ ແລະ ເມືອງດັກຈງຶ ຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ ທາງຕາເວນັອອກ 
(790 ຮຕ).

ແຜນທ່ີຫັຼກ ສະແດງສ່ວນແບ່ງການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນກະສິກໍາເພ່ືອປູກກາເຟ. ລວມມີ 37 ບ້ານໃນເຂດພູພຽງ
ບໍລິເວນໃຊ້ດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ຫຼາຍກວາ່ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພ່ືອປູກກາເຟ. ມີ 103 ບ້ານໃນເຂດນີ້ 
ໃຊ້ດິນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ຫຼາຍກວາ່ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພ່ືອປູກກາເຟ. ສິ່ງນັນ້ ເນັນ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ກາເຟ 
ເປັນພືດທ່ີສາໍຄນັ ໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ. ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜອື ມເີນື້ອທ່ີພຽງແຕ ່497 ຮຕ ຫືຼ 1 ສວ່ນຮ້ອຍ 
ຂອງເນື້ອທ່ີກາເຟທັງໝດົ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຢູ່ເຂດນີ້, ການປູກປະສມົປະສານ ແລະ ປູກຢູ່ກອ້ງຮ່ົມຕົນ້ໄມ້ 
ເປັນວທີິການປູກ ໂດຍທ່ົວໄປ. ມພີຽງແຕ ່ເມອືງຄນູ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ີມເີນື້ອທ່ີກາເຟ ກວາ້ງກວາ່ 30 ຮຕ. 

ແຜນທ່ີນ້ອຍ ສະແດງ ເນື້ອທ່ີການປູກກາເຟສະເລ່ຍ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ມີ 4 ເມືອງ 
ທ່ີມີເນື້ອທ່ີປູກກາເຟ ສະເລ່ຍ ລະຫວາ່ງ 2.0 ຮຕ ແລະ 10.5 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ເມືອງທ່ີໂດດເດັ່ນ ແມ່ນ 
ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (4.0 ຮຕ/ຄົວເຮືອນ), ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (2.4 
ຮຕ/ຄົວເຮືອນ) ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ສະເລ່ຍ ເນື້ອທ່ີປູກກະເຟ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ສູງ ເຊ່ັນກັນແມ່ນ ເມືອງ 
ຈນັທະບູລີ (10.5 ຮຕ/ຄົວເຮືອນ) ແລະ ໄຊເສດຖາ (70.5 ຮຕ/ຄົວເຮືອນ).    
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກກາເຟ ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 

ເນື້ອທ່ີການປູກກາເຟ ຍັງຄົງບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ຈາກ 46,226 ຮຕ ໃນປີ 1999 ເປັນ 45,847 
ຮຕ ໃນປີ 2011. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງເຫັນວາ່ ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ບາງເຂດເທ່ົານັນ້. ຢູ່ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງ 
ຈໍາປາສັກ ເນື້ອທ່ີກາເຟຫຸຼດລົງ 4,000 ຮຕ, ໃນເວລາດຽວກັນ ພ້ືນທ່ີກາເຟຢູ່ 3 ແຂວງອ້ອມຂ້າງ 
ພັດເພ່ີມຂ້ຶນ. ທັງ ສອງແຂວງ ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ມີເນື້ອທ່ີການປູກກາເຟ ເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ 1,500 
ຮຕ ໂດຍທຽບໃສ່ພ້ືນທ່ີໃນປີ 1999. ແຂວງອັດຕະປຶ ເນື້ອທ່ີກາເຟ ມີພຽງ 89 ຮຕ ແລະ ໃນປີ 1999, 
ແຕ່ ເນື້ອທ່ີໄດ້ຂະຫຍາຍເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ່ 600 ຮຕ. 

ເຂດທ່ີມີການປ່ຽນແປງນອ້ຍທ່ີສຸດ ແມ່ນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ພາກເໜອືຂອງ
ແຂວງຫົວພັນ ເມືອງແອດ ແລະ ເມືອງຊຽງຄໍ້, ບາງພ້ືນທ່ີໄດ້ຢຸດເຊົາການປູກກາເຟ. ໃນປີ 1999, ແຂວງ 
ຫົວພັນ ຍັງຄົງມີເນື້ອ້ທ່ີກາເຟ ຫຼາຍກວາ່ 400 ຮຕ ແລະ ຫາຍໄປເກືອບໝດົໃນປີ 2011. ແນວໂນມ້ຂອງ
ນະຄອນຫຼວງເປັນໄປອີກແບບໜຶງ່ ຈາກເນື້ອທ່ີບ່ໍພໍເທ່ົາໃດເຮັກຕາ ໃນປ ີ1999 ໄດ້ຂະຫຍາຍເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ
ກວາ່ 230 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ອກີ 11 ແຂວງທ່ີເຫືຼອ, ພ້ືນທ່ີປູກກາເຟບ່ໍໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ, ແຕວ່າ່ ຢູ່ຫຼາຍໆ 
ເຂດເລີ່ມມີໜໍແ່ໜງການປູກກາເຟຂ້ຶນໃໝ.່

ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ 

ການປ່ຽນແປງອາກາດຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດທ່ີ ຕໍາ່ ມຜົີນກະທົບຕໍຂ່ະແໜງ 
ກາເເຟລາວ. ປະສົບການ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທ່ີເຢັນລົງໃນຮອບ 4 ປີຂອງປະເທດ ແລະ 
ໝອກລົງ, ຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປີ 2000, ຫັຼງຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2004 ແລະ ຕໍ່ມາ ໃນປີ 2008 
(UN-Habitat, 2004). ກາເຟສາມາດທົນທານຕໍອ່ນຸຫະພູມທ່ີເຢັນໄດ,້ ແຕ່ບ່ໍທົນຕໍໝ່ອກ ດວ້ຍເຫດນັນ້ 
ຜູ້ປູກກາເຟຢູ່ລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໝອກໃນຊ່ວງປີທ່ີໄດ້ກ່າວມາ. ເວລາໃດທ່ີມີໝອກຕົກ ມັນສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ກາເຟ. ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ, ກາເຟຈາໍນວນ ພັນກວາ່ ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນ
ເສຍຫາຍຈາກໝອກທ່ີຕົກໜກັ. 

ຈາກປີ 2009 ເຖິງ ປ ີ2011, ລາຄາກາເຟເພ່ີມຂ້ຶນຊ່ຶງເກດີຈາກຜົນເກບັກຽ່ວຢູ່ອາເມລກິາໃຕຕ້ກົຕໍາ່ ແລະ 
ດ້ວຍເຫດດັ່ງກ່າວ ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການຜະລິດກາເຟ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
(Cooper, 2014). ດາວເຮືອງ, ສີນກຸ, ກາເຟພູພຽງ ແລະ ມູນນທິິ ໃຈ ເປັນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ລາຍໃຫຍ່ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການສ້າງສະມາຄົມກາເຟລາວ, ຄະນະກໍາມະການກາເຟແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງກອນ 
ຜູ້ຜະລິດກາເຟ ພູພຽງບໍລິເວນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປູກກາເຟຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການ
ກາເຟລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜອງຂ້ໍມູນການຕະຫຼາດ, ໄດ້ຮັບການເຝີກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ໄດເ້ຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນ ເຮັດໃຫ້ມຫຼີາຍໆສິງ່ທ່ີປະກອບສ່ວນດ້ານບວກ ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການຜະລດິກາເຟລາວ. 
ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂ້ືນ ໃນການບໍລິການ ແລະ ຈດັການລະບົບ 
ການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດ້ດກີວາ່ເກົາ່. ຄວາມສນົໃຈຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ຢປຸ່ີນ ຕໍກ່ບັກາເຟປອດ 
ສານຜິດເປັນອີກປັດໃຈໜຶງ່ທ່ີຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍການປູກກາເຟ ໃນ ສປປ ລາວ.  
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ພາກສະເໜີ

ກວ້ຍ (genus: Musa) ແມ່ນພືດລົມ້ລກຸດັງ້ເດມີທ່ີປູກກນັໂດຍທ່ົວໄປໃນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍ
ໃນຄວົເຮືອນລວມທັງຂາຍ. ກ້ວຍແນວພັນພ້ືນເມອືງຫຼາຍຊະນດິ ທ່ີນຍົິມປູກ ມຄີ:ື ກ້ວຍນໍາ້ວາ້, ກວ້ຍງາ້ວ, 
ກ້ວຍຫອມ, ກ້ວຍທະນ,ີ ກ້ວຍນກົ, ກ້ວຍໄຂ່, ກ້ວຍເລັບມືນາງ, ກ້ວຍມຸສີ, ກ້ວຍທິບ, ກ້ວຍທິບຈານ, 
ກ້ວຍເຄນ, ກ້ວຍເຈຍ, ກ້ວຍສົມປຽງ, ກ້ວຍແຄງ. ເມື່ອບ່ໍດົນມານີ້, ແນວພັນປັບປຸງ ຄື “ກ້ວຍຄາເວນດິສ” 
ໄດຖື້ກນາໍເຂ້ົາມາປູກ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ທາງພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອສົງ່ອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈນີເປັນ
ຫັຼກ. ການປູກກວ້ຍເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ ແມນ່ໄດມ້ກີານແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ ໃນຊ່ວງຫຼາຍປທ່ີີຜ່ານມາ, ແຕ່ 
ຂ້ໍມນູທ່ີນາໍສະເໜນີີ້ ໄດ້ກວມລວມເອົາພຽງແຕ່ການປູກໃນລະດບັຄວົເຮືອນ, ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ກວມລວມເຖິງ
ສວນກ້ວຍທ່ີປູກເປັນສິນຄ້າເຫ່ົຼານັນ້.

ຮບູແບບການປູກກ້ວຍ ໃນປ ີ2011

ໃນ ສປປ ລາວ, ມເີກອືບຮອດ 70,000 ຄວົເຮືອນ ໃນ 61% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທ່ີເຮັດກະສກໍິາດາ້ນການປູກ
ກວ້ຍໃນເນື້ອທ່ີ 9,500 ຮຕ ຢູ່ທ່ົວປະເທດ. ໃນນັນ້ ແຂວງສາລາວນັ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ກວມເອາົເກອືບ
ເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີປູກກວ້ຍທັງໝດົ. ດັງ່ແຜນທ່ີຫັຼກສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ເນື້ອທ່ີເຫ່ົຼານີ້ ຕົນ້ຕແໍມນ່ຢູ່ທ່ີເມອືງເລ່ົາ
ງາມ (1,420 ຮຕ) ແລະ ໃນເຂດພູດອຍທາງພາກຕາເວນັອອກຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີຢູ່ໃກກ້ບັ ສສ ຫວຽດນາມ 
ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີ 1,370 ຮຕ, ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລາວນັ ມີ 240 ຮຕ.
ມ ີ37 ບ້ານ ທ່ີປູກກວ້ຍ ຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິຂອງພວກເຂົາ ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນ ຕັງ້ຢູ່ບັນດາເມອືງ
ເຫ່ົຼານີ້.

ແຜນທ່ີຂ້ັນເມືອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍການປູກກ້ວຍໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ເນື້ອທ່ີປູກກ້ວຍ
ເກອືບທັງໝດົຂອງ 143 ເມອືງ ມຄ່ີາສະເລ່ຍຕໍາ່ກວາ່ 0.5 ຮຕ ຕໍຄ່ວົເຮືອນຜູ້ປູກກວ້ຍ, ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ການປູກກ້ວຍ ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນປູກໃນ ເນື້ອທ່ີຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍ. 
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ການປ່ຽນແປງຮບູແບບການປູກກ້ວຍ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011

ການປູກກວ້ຍທ່ົວປະເທດ ທ່ີຫຸຼດລງົເຖິງ 300%.  ແມນ່ໄດເ້ກດີຂ້ຶນ ໃນລະຫວາ່ງ ປ ີ 1999 ແລະ 2011  
ຈາກ 28,800 ຮຕ ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 9,500 ຮຕ ໃນປີ 2011, ຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີປູກກ້ວຍ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົເຊ່ັນດຽວກນັ ຈາກ 130,000 ຄວົເຮືອນ ໃນປ ີ1999 ມາເປັນ 70,000 ຄວົເຮືອ ໃນປ ີ2011. 
ເຊ່ັນດຽວກນັກບັເນື້ອທ່ີປູກກວ້ຍ, ເກອືບທກຸແຂວງ ທ່ີປະສບົກບັການຫຸຼດລງົຂອງຈາໍນວນຄວົເຮືອນປູກກວ້ຍ. 
ກງົກນັຂ້າມ, ມ ີ3 ແຂວງ ຄ ືແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ສາລາວນັ, ທ່ີເນື້ອທ່ີປູກກ້ວຍໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນ. 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ມເີນື້ອທ່ີປູກກ້ວຍຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ເລາະລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ແລະ 
ໄດສ້ະໜອງກວ້ຍໃຫ້ແກຕ່ະຫຼາດຫວຽດນາມ. ແຂວງສາລະວນັ ມປີະຫວດັສາດການປູກກວ້ຍມາດນົນານ 
ໄດສ້ະໜອງກວ້ຍໃຫ້ແກຕ່ະຫຼາດພາຍໃນ ລວມທ້ັງຕະຫຼາດຫວຽດນາມ ແລະ ຕະຫຼາດໄທ. ຕາຕະລາງ 6 
ສະແດງຂ້ໍມນູລະອຽດກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີປູກກ້ວຍ.

ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ

ການປູກກວ້ຍທ່ີຫຸຼດລງົຫຼາຍ ຢູ່ທ່ົວປະເທດ ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມານັນ້ ໂດຍຫັຼກແມນ່ ຍ້ອນການຫັນປ່ຽນໄປ
ປູກພືດເສດຖະກດິຊະນດິອື່ນ ເຊ່ັນ: ສາລ ີ(ເບ່ິງ ຄ11), ໝາກເດອືຍ (ເບ່ິງ ຄ12), ມນັຕົນ້ (ເບ່ິງ ຄ13) ແລະ 
ຢາງພາລາ (ເບ່ິງ ຄ20). ກງົກນັຂ້າມກບັການຫຸຼດລງົຂອງເນື້ອທ່ີປູກກວ້ຍ ແລະ ຈາໍນວນຄວົເຮືອນທັງໝດົ 
ທ່ີປູກກວ້ຍ ໃນໄລຍະ 10 ປ ີ ທ່ີຜ່ານມາ, ການປູກກວ້ຍເປັນສນິຄາ້ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ເກດີມກີານຫ່ັຼງໄຫຼເຂ້ົາມາລງົທຶນ ຈາກ ສປ ຈນີ. ຄາ່ເຊ່ົາດນິລາຄາຖືກ, 
ດິນອຸດົມສົມບູນ, ລວມທັງ ສະພາບອາກາດທ່ີເໝາະສົມຕະຫຼອດທັງປີ ຊ່ຶງປາດສະຈາກລະດູໜາວ 
ທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປູກ ຄືຢູ່ໃນ ສປ ຈີນ ທ່ີເປັນປັດໃຈຫັຼກ ໃນການດຶງດດູນັກລົງທຶນຈີນເຫ່ົຼານັ້ນ. 
ແນວພັນກ້ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ທ່ີໃຊ້ປູກສໍາລັບການຄ້າ ແມ່ນ “ກ້ວຍຄາເວນດິສ”, ຊ່ຶງເປັນແນວພັນກ້ວຍ 
ຊ້ັນນໍາຂອງໂລກ. ເຖິງວ່າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທລຸະກິດການປູກກ້ວຍເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ພາກເໜືອ 
ໄດຊ່້ວຍເພ່ີມລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງການຈາ້ງແຮງງານ ສໍາລບັຊາວກະສກິອນ ຈາໍນວນໜຶງ່, ແຕ່ຍັງມຄີວາມກງັວນົ 
ກຽ່ວກບັສຂຸະພາບຂອງຄນົງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ສວນກວ້ຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັສະພາບແວດລ້ອມ ທ່ີເກດີຈາກ 
ການເລັງ່ລດັປູກກວ້ຍເປັນສນິຄາ້ ໂດຍນາໍໃຊ້ສານເຄມຢ່ີາງແຜ່ຫຼາຍ.

ຕາຕະລາງ 6: ເນື້ອທ່ີປູກທັງໝດົ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອທ່ີປູກກວ້ຍ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

1,799.5

85.2

277.0

679.6

1,764.6

6,288.3

1,879.7

1,647.5

617.5

1,600.1

3,073.8

760.4

1,422.8

1,388.4

199.9

4,784.6

511.5

28,780.2

354.2

173.1

38.6

239.6

89.6

715.0

180.3

262.5

274.2

959.2

579.9

518.6

2,156.4

2,156.3

197.2

491.6

93.6

9,480.0

-1,445.3

88.0

-238.4

-440.1

-1,674.9

-5,573.3

-1,699.4

-1,385.0

-343.2

-640.8

-2,493.8

-241.8

733.6

767.9

-2.8

-4,293.0

-417.8

-19,300.2

ແຂວງ ເນື້ອທ່ີກ້ວຍທັງໝດົ 
1999 (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີກ້ວຍທັງໝດົ
2011 (ຮຕ)

ການປ່ຽນແປງ (ຮຕ)
1999 ເຖິງ 2011
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ພາກສະເໜ ີ

ໝາກແໜ່ງ (Amomum spp.) ເປັນພືດຢືນຕົ້ນຊະນິດໜຶ່ງ ຂອງຕະກູນ Zingiberaceae 
ຊ່ຶງເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີຄື ຂີງ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໝາກແໜ່ງເກີດໃນທໍາມະຊາດທ່ີລະດັບຄວາມສູງ 
ສະເລຍ່ຈາກໜາ້ນໍາ້ທະເລ 700 - 1,200 ແມດັ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ ເຂດປ່າໄມ ້ທ່ີມຄີວາມຊຸ່ມສງູລຽບຕາມ 
ແຄມຫ້ວຍຮ່ອງທ່ີມີນໍາ້ໄຫຼຜ່ານຕະຫຼອດ ແລະ ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີທ່ີມີຮ່ົມເງາົ. ໝາກແໜງ່ ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ເຂດປ່າ 
ໄມຟ້ື້ນຟູຫຼາຍກວາ່ 50 ປີກອ່ນໂດຍສະພາະໃນເຂດພາກເໜອືຂອງລາວ, ແລະ ຍ້ອນການເກບັກູຈ້າກປ່າ ຈຶງ່
ຖືເປັນປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດງົຊະນດິໜຶງ່. ແຕເ່ມື່ ຶອຶບ່ໍດນົມານີ້, ຊາວກະສກິອນລາວຢູ່ ບາງເຂດໄດເ້ລ້ີມຕົນ້
ປູກໝາກແໜງ່ ໃນລະບົບການປູກ ພືດດ່ຽວເພ່ືອເປັນສິນຄ້າ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໝາກແໜງ່ຫຼາຍຊະນດິ, 
ແຕ່ວາ່ ມີພຽງ 2 ຊະນດິ ເທ່ົານັນ້ ທ່ີມີຄນຸຄ່າສໍາ ລັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ຄື: ໝາກແໜງ່ ປາກຊ່ອງ ແລະ 
ໝາກແໜງ່ ກວາງຕຸ້ງ. 
 
ການປູກໝາກແໜງ່ ເລີ່ມເປັນທ່ີນຍົິມກນັ ລະຫວາ່ງ ປ ີ1975 ແລະ ປ ີ1980 ຢູ່ ເມອືງບາຈຽງຈະເລນີສກຸ 
ແລະ ເມອືງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ແລະ ເມອືງເລົາ່ງາມ ແຂວງສາລະວນັ. ໝາກແໜງ່ປະກອບມນີໍາ້ມນັ 
ຫອມລະເຫີຍ, ກາລະບູນ, ອາເຊທັດ, ໄລໂມນນີ ແລະ ສານແອດສເຕີ ຕ່າງໆ. ສານເຫ່ົຼານັນ້ ຖືກໃຊ້ເປັນ 
ສ່ວນປະກອບຂອງຢາຈໍານວນໜຶງ່ ແລະ ໃນບາງປະເທດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປຸງສໍາລັບປະເພດອາຫານ
ຈາໍພວກຊ້ີນສັດ, ປຸງແຕ່ງ ກິ່ນກາເຟ ຢູ່ຕາເວນັອອກກາງ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບເຂ້ົາໝມົ ຢູ່ ຢູໂຣບ 
ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສ່ວນຫຼາຍ ການສົ່ງອອກໝາກແໜງ່ ເປັນລັກສະນະຮູບແບບວັດຖຸດິບ 
ຫືຼ ເຄີ່ງວດັຖຸດິບໄປປະເທດຈນີ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ, ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫີຼ ເພ່ືອນາໍ 
ໄປປະສົມເປັນຢາພ້ືນເມືອງ. ອີງຕາມຂ້ໍມູນຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ປະມານ 200 ເຖິງ 
250 ໂຕນ ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກລາວໃນປີ 1999, ແຕ່ ບ່ໍສາມາດບັນທຶກຕົວເລກສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງລະອຽດ 
ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນທ່ີກ່າວມານີ້ເອງ ຕວົເລກສົງ່ອອກທ່ີແທ້ຈງິ ອາດຈະສງູກວ່າ ຕວົເລກດັງ່ກາ່ວກໍເ່ປັນໄດ.້ 
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ໂດຍລວມ, ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີໝາກແໜງ່ ທັງໝດົ 6,427 ຮຕ, ໃນນັນ້ 1,497 ຮຕ ຢູ່ ເມືອງ ທ່າແຕງ 
ເຂດຕະເວນັຕົກຂອງ ແຂວງເຊກອງ. ການປູກ ໄດ້ມີຢູ່ສອງເຂດຫັຼກຄື: ເຂດຕາເວນັອອກສຽງເໜອື ແລະ 
ເຂດຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ຂອງ ເມອືງປາກເຊ (ອອ້ມແອມ້ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ) ກວມເອາົເກອືບເຄິງ່ໜຶງ່ 
ຂອງ ພ້ືນທ່ີການປູກໝາກແໜງ່ທັງໝດົ ແລະ ອກີເຂດໜຶງ່ ຢູ່ເໜອືສດຸ ຂອງ ສປປ ລາວ ລຽບຕາມຊາຍແດນ 
ສປ ຈນີ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົຂອງ ແຂວງຜ້ົງສາລ ີແລະ ພາກເໜອືຂອງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ 
ຫຼວງນໍາ້ທາ. ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກຂອງ ເມອືງປາກເຊ ລວມມ ີ19 ບ້ານ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊ້ທ່ີດນິກະສກິາໍຂອງພວກ 
ເຂົາ ຫຼາຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ (ສູງສູດ ເຖິງ 47 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຂ້ົາໃນການປູກໝາກແໜງ່, ແລະ 
ຢູ່ພາກເໜອື ມ ີ29 ບ້ານ ດັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາເບ້ືອງຕົນ້. ນອກຈາກສອງເຂດທ່ີກາ່ວມານີ້ຍັງມພ້ືີນທ່ີປູກໝາກ
ແໜງ່ອີກຈາໍນວນໜຶງ່ຢູ່ພາກອື່ນໆຂອງປະເທດ. 

ປະມານ 2/3 ຂອງຈາໍນວນ 13,252 ຄົວເຮືອນໄດ້ປູກໝາກແໜງ່ ຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງປະເທດດັ່ງທ່ີ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຜນທ່ີນອ້ຍ. ສະເລ່ຍແລ້ວຄົວເຮືອນໜຶງ່ມີໝາກແໜງ່ 0.1-0.5  ຮຕ ເມື່ອທຽບກັບ 
ພາກໃຕ້ແລ້ວຄົວເຮືອນໜຶງ່ມີໝາກແໜງ່ 1.0-2.0 ເຮັກຕາ ໂດຍສະເລັ່ຍ.
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກໝາກແໜງ່ ລະຫວາ່ງ ປ ີ1999 ແລະ ປີ 2011

ພ້ືນທ່ີການປູກໝາກແໜງ່ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຈາກ 8,813 ຮຕ ໃນປີ 1999 ມາເປັນ 6,427 ຮຕ ໃນປີ 2011. 
ໃນນັ້ນ, ການປູກໝາກແໜງ່ຢູ່ພາກເໜອືຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍເປັນພ້ືນທ່ີປູກໃໝ,່ ສ່ວນຢູ່ເຂດພູພຽງ 
ບໍລະເວນເປັນໝາກແໜ່ງທ່ີປູກກ່ອນປີ 1999. ພ້ືນທ່ີການປູກໝາກແໜ່ງຂອງພາກໃຕ້ໄດ້ຫຸຼດລົງ
ຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ງ, ຈາກ 8,000 ຮຕ ໃນປີ 1999 ລົງເປັນ ຕໍ່າກວາ່ 4,000 ຮຕ ໃນປີ 2011. ເຖິງວາ່ 
ພ້ືນທ່ີໝາກແໜງ່ ຢູ່ພາກເໜອືຂອງລາວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ແຕ່ ຍັງບ່ໍເທ່ົາກັບການຫຸຼດລົງຂອງພ້ືນທ່ີຢູ່ພາກ 
ໃຕ້. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການປູກໝາກແໜງ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈຶງ່ປະສົບກັບການຫຸຼດລົງທັງໝດົ 27 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນທ້າຍທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ. 

ເຫດຜົນການປ່ຽນແປງ 

ການປູກໝາກແໜງ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍເປັນການປູກແບບປະສົມປະສານກັບປ່າໄມ້. ຄວາມຕ້ອງ 
ການໝາກແໜງ່ຂອງຕະຫຼາດ ມສີງູ ແລະ ຜູ້ເກບັຊ້ືຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ຄູຄ່າ້ໃນບັນດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ໄດຈ້າ່ຍໃຫ້ 
ຊາວກະສກິອນດ້ວຍລາຄາທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ. ຍ້ອນມກີານສົງ່ເສມີການປູກພືດເສດຖະກດິຢ່າງແຂງແຮງ 
ເຊ່ັນ ຢາງພາລາ (ເບ່ິງ ຄ20) ແລະ ກາເຟ  (ເບ່ິງ ຄ21) ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີການປູກໝາກແໜງ່ ໄດ້ຫຸຼດລົງ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 ປີຄືນຫັຼງ. 

ການຫຸຼດລົງຂອງເນືອ້ທ່ີການປູກຢູ່ພາກໃຕ ້ມສີາເຫດມາຈາກລາຄາໝາກແໜງ່ປາກຊ່ອງຕກົຕໍາ່ຍ້ອນແນວພັນ
ທ່ີໃຊ້ປູກພ້ອມທັງແນວພັນໝາກແໜ່ງປ່າ. ລາຄາຄ່າຂົນສົ່ງຈາກຈໍາປາສັກ ຫາ ສປ ຈີນ ຊ່ຶງເປັນ
ຕະຫຼາດຫັຼກຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປູກໝາກແໜ່ງຢູ່ພາກໃຕ້ບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. 
ປັດໃຈຂັບເຄື່ອນທ່ີສໍາຄັນ ອັນໜຶ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີການປູກໝາກແໜ່ງຢູ່ພາກເໜືອເພ່ີມຂ້ຶນແມ່ນ 
ການເກີດຂ້ຶນຂອງ ຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາ ຊົນນະບົດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ. 
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ຄ 24 ຊາ     

ພາກສະເໜ ີ

ຊາ (Camellia sinensis) ເປັນເຄື່ອງດື່ມປະເພດໜຶ່ງ ທ່ີມີກິ່ນຫອມ ນິຍົມກັນໃນທ່ົວໂລກ. 
ຊາ ທ່ີອາຍຸເກົ່າແກ່ທ່ີສຸດເຖິງ 3,200 ປີ ແລະ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບທ່ີແຄວ້ນ ເຟັງກິງ ຂອງ ແຂວງຢູນານ 
ພາກຕາເວນັຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ປະເທດ ຈນີ ເປັນ ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ສປປ ລາວ (Heiss and 
Heiss, 2007). ການປູກ ຊາ ໃນລາວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂ້ຶນເປັນສອງໄລຍະ ແລະ ໃນສອງເຂດ. ໄລຍະທີໜຶງ່, 
ການປູກຊາ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ເມື່ອປະມານ 600 ກວາ່ປີທ່ີຜ່ານມາ ແລະ 
ການຕິດຕໍ່ພົວພັນການຄ້າ ຊາ ລະຫວາ່ງ ລາວ ແລະ ຈນີ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວຕ້ັ້ງແຕ່ສັດຕະວດັທີ 7 ຄືນຫັຼງ. 
ໄລຍະທີສອງ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ ລັດຖະບານ ລ່າອານານຄິົມຝຣັ່ງເສດ ໄດ້ນາໍເອົາ ຊາ ເຂ້ົາມາລາວໃນ 
ປີ 1920 ຈາກພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ມາສູ່ດິນແດນພູເຂົາໄຟເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ແຂວງຈາໍປາສັັກ 
ເຂດທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ . 

ຕົ້ນຊາ ຖືກຈດັເປັນ 3 ກຸ່ມຫັຼກ ຄື: ຊາປ່າທໍາມະຊາດ, ຊາປ່າປູກ (ເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ ຄື 
ຊາບູຮານ) ແລະ ຊາປູກ ເປັນສນິຄ້າ. ຊາປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ຊາປ່າປູກ ເປັນທ່ີນຍົິມກນັຫຼາຍຢູ່ທາງພາກ
ເໜອື, ໂດຍສະເພາະແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ໃນຂະນະທ່ີການປູກຊາ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ໂດຍທ່ົວໄປ ພົບເຫັນຢູ່ບັນດາ
ແຂວງພາກໃຕ້. 

ເຖິງຈະມີປະຫວດັການປູກຊາທ່ີຍາວນານ, ຂະແໜງການ ຊາ ຍັງຄົງບ່ໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທ່ົາທ່ີຄວນ
ເມື່ອທຽບກບັພືດທ່ີມທ່ີາແຮງອື່ນໆ. ຍ້ອນການປູກຊາເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາກດິຈະກາໍຫັຼກຂອງພາກກະສກິາໍ
ສໍາລັບຫຼາຍໆຊົນເຜ່ົາ ແລະ ໂດຍສະເພາະເພດຍິງເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ແລະ ຊຸມຊົນເຂດພູດອຍ, ຊາ 
ຈຶງ່ເປັນທ່າແຮງອນັສາໍຄນັ ປະກອບເຂ້ົາໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນຊົນນະບົດ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜົນຜະລິດຊາທ່ີປູກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສົ່ງອອກໄປຈນີ ເປັນຫັຼກ ຍ້ອນວາ່ໃບຊາຖືກ 
ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງໃນຕະຫຼາດຈນີ. 

ສະພາບການປູກຊາ ໃນປີ 2011 

ໂດຍລວມການປູກຊາໃນ ສປປ ລາວ ມີຢູ່ 2,497 ຮຕ, ປະມານ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ເຂດພາກເໜອື. 
ແຜນທ່ີຫັຼກ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພ້ືນທ່ີປູກຊາຕົນ້ຕຂໍອງລາວ ແມນ່ຢູ່ ແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ໄຊຍະບູລ ີ(ເມອືງ 
ໄຊສະຖານ) ແລະ ແຂວງອດຸມົໄຊ (ເມອືງ ແບ່ງ ແລະ ເມອືງປາກແບ່ງ). ໃນແຕລ່ະແຂວງເຫ່ົຼານີ້ ໃນໜຶງ່ເມອືງ 
ມີເນື້ອທ່ີປູກຊາ ຫຼາຍກວາ່ 100 ຮຕ. ເມືອງ ຜ້ົງສາລີ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ມີເຖິງ 2,100 ຄົວເຮືອນ ປູກຊາ 
ໃນເນື້ອທ່ີ ລວມທັງໝດົເຖິງ 1,228 ຮຕ. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກໍມີເນື້ອທ່ີປູກຊາ ເຊ່ັນກັນ ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ອອ້ມຂ້າງເທດສະບານເມອືງ ໂພນສະຫວນັ. ເພດຍິງ ຊົນເຜ່ົາຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຂະມ,ຸ ລາວໄຕ, ໄປຣ, ອາຂ່າ, 
ມົ້ງ, ໄຕລື້ ແລະ ຫ້ໍ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເກັບກ່ຽວໃບຊາດ້ວຍມື. 

ປະມານ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທ່ີກະສິກໍາທັງໝດົຂອງແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກຊາ.  
ຫຼາຍກວາ່ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຫຼາຍກ່ວາ ເຖິງ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາ ຂອງຈາໍນວນ 21 
ບ້ານ ໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກຊາ. ມຈີາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີປູກຊາ ທັງໝດົມ ີ6,205 ຄວົເຮືອນ ໃນ ສປປ 
ລາວ, ໃນນັນ້ 74 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ, 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 

ດັງ່ທ່ີສະແດງໃນແຜນທ່ີນອ້ຍ, ໃນ 46 ເມອືງ ການປູກຊາ ຍັງເປັນການປູກຂະໜາດນອ້ຍ ສະເລ່ັຍ ຕໍ່າ່ກວາ່ 
1 ຮຕ. ມີ 3 ເມືອງ ທ່ີມີເນື້ອທ່ີການປູກຊາ ສະເລ່ຍຫຼາຍກວາ່ 1 ຮຕ ແລະ ສູງສຸດ 4 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ໄດ້ແກ່ 
ເມືອງຫລາ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ, ເມືອງ ງອຍ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ.  
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ການປ່ຽນແປງສະພາບການປູກຊາ ໃນລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 

ໃນປ ີ1999, ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພ້ືນທ່ີການປູກຊາ (1,339 ເຮັກຕາ) ແມນ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ,້ ໃນຂະນະ
ທ່ີພາກເໜອືກວມເອົາສ່ວນທ່ີເຫືຼອ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເນື້ອທ່ີການປູກຊາ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ຍັງຄົງສຶບຕໍ່ຫຸຼດລົງ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ. ຫຼາຍໆຄວົເຮືອນຊາວກະສກິອນ ຢູ່ເຂດດງັກາ່ວ ໄດ້ຢຸດເຊົາການປູກຊາ 
ຫັນໄປປູກພືດຊະນດິອືື່ນ ທ່ີໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງກວາ່. ຜົນທ່ີຕາມມາຄື ຫຼາຍກວາ່ 
96 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ຢຸດເຊົາການປູກຊາ  ຫືຼ ປະມານ 1,025 ຮຕ ຖືກປະປ່ອຍໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການບົວລະ
ບັດຮັກສາ. 

ເຖິງແມນ່ວາ່ ການປູກຊາຢູ່ແຂວງ ຈາໍປາສກັ ຈະຫຸຼດລງົ, ແຕເ່ນື້ອທ່ີການປູກຊາທັງໝດົ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນເກອືບ 
2 ເທ່ົາ. ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກແຕ່ກ່ອນເຖິງ 11 ເທ້່ົາ ຄື ຈາກ 174 ຮຕ ໃນປີ 1999 ຂ້ຶນເປັນ 
1,928 ຮຕ ໃນປີ 2011. ເຊ່ັນດຽວກັນ ການປູກຊາ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 150 
ຮຕ ແລະ 120 ຮຕ ຕາມລໍາດັບ ໃນຊ່ວງລະຍະເວລາດຽວກັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເນື້ອທ່ີຊາ 
ຫຼາຍກວາ່ 4,000 ຄົວເຮືອນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມປູກຊາ ເພ່ີມເຕີມ (ຈາກ 2,041 ຄົວເຮືອນ ໃນປີ 1999 ເປັນ 
6,205 ໃນປີ 2011). ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄົວເຮືອນທ່ີປູກຊາທ່ີຫຼາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນແຂວງຜ້ົງສາລີ, ໃນທາງ
ກັບກັນການຫຸຼດລົງຫຼາຍທ່ີສຸດເກີດຂ້ຶນຢູ່ແຂວງຈາໍປາສັກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນ. 
 

ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ. 

ການປູກຊາຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 ຍ້ອນມີ
ຫຼາຍໆເຫດຜົນ. ເຫດຜົນທໍາອິດ ຍ້ອນລາຄາກາເຟມີການປັບຕົວດີຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນເຂດ
ພາກໃຕທ່ີ້ເຄຍີປູກຊາ ຫັນໄປສນົໃຈການປູກກາເຟ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັງ່ກາ່ວ ສວນຊາຫຼາຍບ່ອນບ່ໍໄດຖື້ກເກບັ
ກ່ຽວ ຫືຼ ບ່ໍມີການບົວລະບັດຮັກສາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ນອກນັນ້ ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຂາດແຄນແຮງ
ງານ ເນື່ອງຈາກແຮງງານໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕວົເມອືງ ແລະ ໄປປະເທດເພ່ືອນບ້ານ (ໂດຍສະເພາະ
ປະເທດໄທ), ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ຂະແໜງການກະສິກກໍາຂອງລາວ. 
ເຖິງວາ່ ຈະມຄີວາມຕ້ອງການ ຊາລາວ ທ່ີສງູ ຈາກ ສປ ຈນີ ກຕໍາມ ລາຄາຊາ ຢູ່ພາກໃຕ້ ບ່ໍສາມາດປຽບທຽບ
ກັບລາຄາຊາຂອງພາກເໜືອລາວໄດ້. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນຍ້ອນຕົົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງທ່ີສູງ ແລະ 
ຜູ້ເກັບຊ້ືຊາຈາກ ຈນີ ເລືອກທ່ີຈະຊ້ືຊາຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງລາວ. 

ຫຼາຍໆໂຄງການ ສະໜບັສະໜນຸຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍທ່ີລິເລ່ີມ ໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກນົຕ່າງໆ, ລວມທັງ ບັນດາໂຄງການລບຶລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການດາໍລົງຊີວດິແບບຍືນຍົງ 
ມັກຖືເອົາ ຊາ ເປັນພືດ ທ່ີແທດເໝາະສໍາລັບກູ່ມເປ້້ົາໝາຍຜູ້ທກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ.  

ຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການ ຊາ ສງູ ລວມທັງການຂາດແຄນດນິ ສາໍລບັການປູກຊາຢູ່ ຈນີ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຊາ 
ເພ້ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜອື ທ່ີ ບໍລິສັດຈນີໄດ້ຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີປູກຊາ
ຂອງພວກເຂົາ, ເຊ່ັນດ່ຽວກັບ ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບການປຶກສາ ດ້ານເຕັກນກິແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ 
ແລະ ຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ. ການຂະຫຍາຍໂອກາດຂອງຕະຫຼາດຊາໃນເຂດດັ່ງກ່າວ 
ໄດປ້ະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ເຊ່ິງໄດ້ສົງ່ຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ຄວົເຮືອນ 
ທ່ີປູກຊາ. 
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ຄ 25 ໝາກມ່ວງ

ພາກສະເໜີ

ໝາກມ່ວງ (Mangifera indica) ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ທ່ີປູກກັນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນ
ຄົວເຮືອນ ແລະ ເພ່ືອຂາຍເຊ່ັນດຽວກັນ. ມີແນວພັນໝາກມ່ວງພ້ືນເມືອງຫຼາຍຊະນິດທ່ີປູກຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກມ່ວງປ່າ, ກະສໍ, ກະເສນ, ມ່ວງນາງ, ມ່ວງແກ້ວ, ອ໋ອກລ່ອງ, ງາຊ້າງ, 
ມ່ວງໄຂ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊາວກະສິກອນທ່ີປູກໝາກມ່ວງ ກໍ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈທ່ີຈະປູກແນວພັນໃໝ,່ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແນວພັນທ່ີເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເຊ່ັນ: ຂຽວສະເຫວີຍ, ນໍ້າດອກໄມ້, 
ນາງແຊມ, ຟາລານ, ໂຊໂກ້ອານນັ, ມະຫາແຊັງ, ນາງຄັນວນັ, ທອງດໍາ, ສາລາຍາ, ໂຊຂຸນທິບ, ນເໍລດ. 
ໝາກມ່ວງ ແມ່ນກິນໄດ້ທັງຕອນຍັງດິບ ແລະ ສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຮູບແບບການປູກໝາກມ່ວງ ໃນປີ 2011

ມເີນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງທັງໝດົ  3,955 ຮຕ ຊ່ຶງມ ີ184,800 ຄວົເຮືອນທ່ີປູກຢູ່ທ່ົວ ສປປ ລາວ. ການປູກ
ໝາກມວ່ງພາຍໃນບ້ານສວ່ນຫຼາຍໄດນ້າໍໃຊ້ດນິກະສກິາໍຂອງພວກເຂົາພຽງແຕສ່ວ່ນໜອ້ຍເທ່ົານັນ້. ຕາມ
ປົກກະຕິຈະມີຕົ້ນໝາກມ່ວງ ບ່ໍເທ່ົາໃດຕົ້ນ ຕໍ່ບ້ານ. ຢ່າງໃດກໍດີ ມີພຽງແຕ່ 27% ຂອງບ້ານທ່ີເຮັດກະສິກໍາ
ທັງໝດົ ທ່ີບ່ໍໄດ້ປູກໝາກມວ່ງເລຍີ.   ຢູ່ເມອືງພູຄນູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມ ີ438 ຄວົເຮືອນ ປູກໝາກມ່ວງ 
ໃນເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 500 ຮຕ. ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ມີ 2 ເມືອງ ທ່ີຢູ່ທາງເໜອື ຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ 
ຄື: ເມືອງແອັດ ແລະ ເມືອງຄໍ້, ມີເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງທັງໝດົ 400 ຮຕ ແລະ 266 ຮຕ ທ່ີມີ 1,976 
ແລະ 1,988 ຄົວເຮືອນຕາມລໍາດັບ ທ່ີປູກໝາກມ່ວງ.

ແຜນທ່ີຂ້ັນເມືອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ໝາກມ່ວງແມ່ນປູກໃນທກຸໆເມືອງ ແຕ່ວາ່ ຄົວເຮືອນ ໃນຫຼາຍເມືອງ 
ໂດຍສະເລ່ຍ ປູກໝາກມ່ວງໃນເນື້ອທ່ີ ພຽງບ່ໍເທ່ົາໃດຕາແມັດ. ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ  ແລະ 
ໃຕ້ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ, ຢູ່ທາງທິດຕະເວັນຕົກຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແລະ ແຂວງຜ້ົງສາລີ, 
ເນື້ອທ່ີສະເລຍ່ຕໍຄ່ວົເຮືອນ ຖືວາ່ຕໍາ່ຫຼາຍ. ເນື້ອທ່ີສະເລຍ່ສງູສດຸ ຕໍຄ່ວົເຮືອນ ທ່ີໄດພົ້ບເຫັນໃນບັນດາຕວົເມອື
ງທ່ີກາ່ວຂ້າງເທິງນັນ້ ແມນ່ ເມອືງພູຄນູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມອືງຈນັທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.

ຕາຕະລາງ 7: ເນື້ອທ່ີປູກທັງໝດົ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອທ່ີປູກໝາກມວ່ງ ລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 
2011

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

1,083.8

54.4

72.3

200.7

865.8

2,167.3

1,545.4

842.2

265.9

215.5

277.2

481.0

435.5

189.5

28.7

442.0

33.3

9,200.5

209.2

54.0

42.3

148.5

34.6

856.9

817.6

363.8

135.2

293.0

118.2

195.8
 

298.6

120.0

19.6

205.0

42.5

3,954.8

-874.6

-0.5

-30.1

-52.3

-831.2

-1,310.4

-727.8

-478.4

-130.7

77.6

-159.0

-285.1

-136.8

-69.5

-9.1

-237.0

9.2

-5,245.8

ແຂວງ
ເນືອ້ທ່ີໝາກມ່ວງທັງໝດົ 
1999 (ຮຕ)

ເນືອ້ທ່ີໝາກມວ່ງທັງໝດົ 
2011 (ຮຕ)

ການປ່ຽນແປງ (ຮຕ)
1999 ເຖິງ 2011
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ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການປູກໝາກມ່ວງ ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011

ໃນລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ 2011 ເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ຈາກ 9,200 ຮຕ 
ໃນປ ີ1999 ມາເປັນ 3,955 ຮຕ ໃນປີ 2011 ແລະ ເຫັນໄດ້ໃນເກອືບ ທກຸແຂວງ, ຊ່ຶງຊັດເຈນກ່ວາໝູ ່ແມນ່ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ - ຈາກບ່ໍພໍເທ່ົາໃດເຮັກຕາ ຈນົເຖິງ 1,300 ຮຕ. ກງົກນັຂ້າມ, ມພີຽງ 2 ແຂວງເທ່ົານັນ້ 
(ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ອັດຕະປື) ທ່ີມີເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງເພ່ີມຂ້ຶນເລັກນອ້ຍ. ເນື້ອທ່ີການປູກໝາກມ່ວງ 
ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ ບ່ໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໃນເຂດເມືອງຫຼວງພະບາງ, ຫ້ວຍຊາຍ (ເມືອງຫຼວງຂອງ 
ແຂວງບ່ໍແກ້ວ), ທາງພາກໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແລະ 
ເຂດພາກຕະເວນັຕົກ ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທັງໝດົ ໄດ້ສູນເສຍເນື້ອທ່ີການປູກໝາກມ່ວງໄປຫຼາ
ຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ຕາຕະລາງ 7 ສະແດງຂ້ໍມູນລະອຽດກ່ຽວກັບເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງ ໃນປີ 1999 ແລະ 
2011 ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.

ເມື່ອສມົທຽບກບັເນື້ອທ່ີການປູກ, ຈາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີປູກໝາກມ່ວງ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຫຸຼດລົງຫຼາຍ. ໃນປ ີ1999, 
ມ ີ191,000 ຄວົເຮືອນທ່ີປູກໝາກມ່ວງ, ສວ່ນ ໃນປີ 2011, ມ ີ185,000 ຄວົເຮືອນ ຍັງສບືຕໍປູ່ກໝາກມ່ວງ 
ແຕ່ໄດ້ ຫຸຼດລົງພຽງ 3-4% ເທ່ົານັນ້. 

ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີການປູກໝາກມ່ວງທ່ົວປະເທດ ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາຫັຼກໆແມ່ນຍ້ອນຜົນ 
ຂອງການນໍາເຂ້ົາໝາກມ່ວງຈາກປະເທດໄທທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ ໝາກມ່ວງພາຍໃນ 
ມກີານແຂ່ງຂັນທ່ີສງູຂ້ຶນ. ພະຍາດອນັເທຣກໂນສ (ການຕດິເຊ້ືອລາ) ເປັນພະຍາດ ຄກຸຄາມຕົນ້ໝາກມວ່ງ 
ທ່ີພົບເຫັນເລ້ືອຍໆ, ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນອີກສາເຫດໜຶງ່ 
ທ່ີເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງໄດ້ຫຸຼດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຸຼດລົງຂອງເນື້ອທ່ີປູກໝາກມ່ວງ 
ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ບ່ໍແກ້ວ ແມ່ນຍ້ອນສະພາບອາກາດທ່ີໜາວເຢັນ ໃນບາງປທ່ີີຜ່ານມາ 
ເຊ່ິງມນັໄດທໍ້າລາຍເນື້ອທ່ີປູກໝາກມວ່ງຈາໍນວນໜຶງ່, ເນື່ອງຈາກວາ່ ຕົນ້ໝາກມວ່ງ ມກັອາກາດເຂດຮ້ອນ 
ປາສະຈາກນໍາ້ໜອກກ້າມ ແລະ ອາກາດອຸ່ນຂ້ອນຂ້າງຮ້ອນ.   

ການທ່ີບ່ໍໄດກ້າໍນດົມາດຕະຖານຂອງເເນວພັນໝາກມ່ວງພ້ືນເມອືງທ່ີນາໍໃຊ້ ແລະ ການປູກແບບຊິວະພາບ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ເຮັດໃຫ້ມຫຼີາກຫຼາຍຜະລຕິະພັນ. ກງົກນັຂ້າມ, ມນັເຮັດໃຫ້ສະມດັຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ຕກົຕ່ໍາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການລະບາດຂອງສດັຕພືູດ ຂາດປະສດິທິພາບ. ການຂາດການປູກໝາກມ່ວງ
ນອກລະດູ ລວມທັງ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຈັດການຫັຼງການເກັບກ່ຽວຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເຮັດໃຫ້ຊາວ 
ກະສິກອນລາວທ່ີປູກໝາກມ່ວງມີຂ້ໍເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນເມື່ອປຽບທຽບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, 
ໂດຍສະເພາະກັບປະເທດໄທ.  
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