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ງ 1 ສະພາບລວມຂອງສັດລ້ຽງ

ໃນ ສປປ ລາວ ການຜະລິດສດັລຽ້ງ ແມນ່ຂະແໜງການໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັຂອງເສດຖະກດິ. ຂະແໜງລຽ້ງສດັ
ລວມທັງຂະແໜງການປະມງົ ໄດກ້ວມເອາົປະມານ 16 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງ 
ສປປ ລາວ (ວວິຊ້ັນ, 2007) ແລະ ສາໍລບັບາງຄວົເຮືອນກະສກໍິາ ລ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກາຍເປັນແຫ່ຼງ
ລາຍຮັບເງນິສົດ ເຖິງ 50% ຕໍ່ປີ (ເອດີບີ, 2005). ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ 
ເປັນຜູ້ລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ  (ວວິຊ້ັນ, 2007) ແລະ ນອກຈາກນັນ້ ຍັງມີວສິາຫະກິດຈາໍນວນໜຶງ່ 
ທ່ີລ້ຽງຫມ ູແລະ ສັດປີກ ຢູ່ເຂດ ຕະຫຼາດຊານຕົວເມືອງໃຫຍ່. ຄວາມຕ້ອງການ ຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງໃນ
ພາກພ້ືນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍທົດສະຫວດັທ່ີ ຜ່ານມາ. ໃນລະຫວາ່ງປີ 1997 ແລະ 2009, 
ການບໍລິໂພກຊ້ີນໃນອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກ 18 ກິໂລກຣາມ ເປັນ 26 ກິໂລກຣາມ 
ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ. ຄາດວາ່ການບໍລິໂພກ ຈະເຕີບໂຕປະມານ 3% ຕໍ່ປີ ແລະ ຈະຮອດ 30 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຄົນໃນປີ 
2020 (ເດວກາໂດ, 2003, FAO, 2012). ໃນປີ 2009, ການບໍລິໂພກຊ້ີນຕໍ່ຫົວຄົນທັງຫມດົ ໃນ ສປປ 
ລາວ ແມນ່ເທ່ົາກບັ 21 ກໂິລກຣາມ ແລະ ຄາດຄະເນການຈະເລີນເຕບີໂຕຕໍປ່ີິ  ແມ່ນ 5.2% (FAO, 2012). 
ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ຊ້ີນໃນພາກພ້ືນໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສະພາບເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຕ່າງໆດີ
ຂ້ືນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສກິອນທ່ົວທັງອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ໍາ້ຂອງ ເພ່ີມຂ້ຶນ(ເອດບີີ, 2005). 
ປະເພດສັດລ້ຽງຕົ້ນຕໍ ເພ່ືອການຕະຫຼາດໃນ ສປປລາວ ແມ່ນງວົ, ຄວາຍ, ຫມ,ູ ແບ້ ແລະ ສັດປີກ.

ແຜນທ່ີຫັຼກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທ່ີມີສັດລ້ຽງໃນລະດັບບ້ານ. ມີພຽງແຕ່ 64 
ບ້ານ ໃນທ່ົວປະເທດທ່ີບ່ໍໄດ້ລ້ຽງສັດ ແລະ 130 ບ້ານທ່ີມີອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນລ້ຽງສັດຕໍ່າກວາ່ 25%. 
ດິນໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການປູກກາເຟ ແລະ ຍ້ອນອາກາດໜາວເຢັນຈຶງ່
ບ່ໍເຫມາະສົມສໍາລັບການສັດລ້ຽງ. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີມີສັດລ້ຽງສູງທ່ີສຸດເຖິງ 
90,700 ຄົວເຮືອນ, ຖັດມາ ແມ່ນແຂວງຈາໍປາສັກມີ 57,800 ຄົວເຮືອນ. ສ່ວນແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ອັດຕະປື 
ແລະ ເຊກອງ ມີ 21,700, 16,600 ແລະ 10,400 ຄົວເຮຶອນທ່ີມີສັດລ້ຽງຕາມລໍາດັບ. ບາງແຂວງທ່ີມີ
ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນຕໍ່າ ແລະ ມີຄົວເຮືອນ ຈາໍນວນໜອ້ຍທ່ີລ້ຽງສັດ ແຕ່ຄົວເຮືອນດັ່ງກ່າວ 
ມີ ສັດລ້ຽງຈາໍນວນຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ 90% ຂອງຄົວເຮືອນ ໃນແຂວງບ່ໍແກ້ວ, 88% ໃນ ແຂວງອັດຕະປື 
ແລະ 84% ໃນ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມກີານລ້ຽງສດັຫຼາຍກວາ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ, 
ເຊ່ິງມີພຽງແຕ່ 82% ແລະ 77% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົທ່ີລ້ຽງສັດຕາມລໍາດັບ.

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແມ່ນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີມຍີອດຈາໍນວນສດັລ້ຽງສງູສດຸ, ຮອງລງົມາແມ່ນແຂວງວຽງຈນັ 
ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ  ໄກ່ ແລະ ເປັດເປັນປະເພດສັດລ້ຽງທ່ີນຍົິມລ້ຽງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ໃນລະຫວາ່ງປີ 
1999 ແລະ 2011 ຈໍານວນສັດທັງສອງປະເພດນີ້ ເພ່ີມຂ້ຶນ 3,7% ແລະ 32,5% ຕາມລໍາດັບ. 
ຖັດມາແມ່ນ ງວົ, ເຊ່ິງມີຈາໍນວນເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ 68% ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011. ຫມ ູແລະ ຄວາຍ 
ກໍ່ເປັນສັດລ້ຽງທ່ີສໍາຄັນ; ຫມໄູດ້ຫຸຼດລົງ 5,6%, ຄວາຍໄດ້ຫຸຼດລົງ 22% ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີດ່ຽວກັນ. 
ການລ້ຽງຫມໄູດ້ພົບເຫັນໃນທກຸໆແຂວງ, ສ່ວນການລ້ຽງຄວາຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນພົບພົມເຫັນໃນຄົວເຮືອນ 
ທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຮບູພາບທີ7 ສະແດງການປ່ຽນແປງຂອງຈາໍນວນສດັລ້ຽງ 
ຈາກປີ 1999 ເຖິງ ປີ2011

ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນແຂວງທ່ີມີຈາໍນວນສັດລ້ຽງສູງສຸດ ໂດຍສະເລ່ຍ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນໃນລະດັບເມືອງ 
ມີຈາໍນວນລ້ຽງສັດ ຢູ່ໃນລະຫວາ່ງ 3.00 ຫາ 3.40 ໂຕ. ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເມືອງນອງ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີຈາໍນວນສັດລ້ຽງທ່ີຕໍ່າສຸດ ໂດຍສະເລ່ຍ ສັດລ້ຽງ ຢູ່ທ່ີລະດັບ 1.17 ຫາ 1.50 
ໂຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ.

ຮບູພາບທີ7: ສະແດງການປ່ຽນແປງຂອງຈາໍນວນສດັລຽ້ງຈາກປີ 1999 ເຖິງ ປີ2011
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ງ 2 ປະເພດຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ

ສວ່ນໃຫຍ່ ຄວົເຮືອນກະສກິາໍໃນ ສປປ ລາວ ຈະໃຊ້ສດັລຽ້ງຂອງພວກເຂົາເປັນການສະສມົເງນິ ແລະ ບ່ໍພຽງ
ແຕ່ໃຊ້ບໍລິໂພກ ຫືຼ ຂາຍ ເທ່ົານັນ້ ແຕ່ຍັງໃຊ້ສໍາລັບພິທີກໍາຕ່າງໆອີກດ້ວຍ (ມິນລ້າ ແລະ ພູຕະຄນູ, 2008, 
ວວິຊ້ັນ, 2007). ປະມານ 75% ຂອງສດັໃຫຍ່ ເຊ່ັນງວົ ແລະ ຄວາຍ, ແມນ່ຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກພາຍໃນ
ທ້ອງຖ່ິນ, ສວ່ນທ່ີເຫລອື 25% ແມນ່ສົງ່ອອກໄປໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄຽງຄູກ່ບັບັນດາປັດໃຈອ່ືນໆ ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດຕດິຕໍໃ່ນຫຼາຍບ້ານໄດມ້ຜົີນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍກ່ບັການລຽ້ງສດັ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນງວົ ແລະ ຄວາຍ. ພະຍາດທ່ີພົບເຫັນຫຼາຍທ່ີສຸດໃນງວົ ແລະ ຄວາຍແມ່ນ ພະຍາດປາກເປື່ ອລົງເລັບ 
(FMD) ແລະ ພະຍາດເຕົາ້ໂຮມເລອືດ (HS). ສ່ວນພະຍາດທ່ີພົບເຫັນຫຼາຍທ່ີສດຸໃນຫມ ູແມນ່ໄຂ້ຫວດັຫມ ູ
ແລະ ໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ (ເປັນທ່ີຮູ້ທ່ົວໄປແມ່ນພະຍາດຫສູີຟ້າ). ສໍາລັບພະຍາດທ່ີພົບຫຼາຍທ່ິສຸດໃນ
ບັນດາສັດປີກແມ່ນ ພະຍາດໂກເລຣາສັດປີກ, ນວີກັດເຊິນ ແລະ ໄຂ້ຫວດັສັດປີກ.

ອີງຕາມການສາໍຫຼວດກະສກິາໍຂອງປ ີ2010/11, ເກອືບ 90% ຂອງຄວົເຮືອນມສີດັລ້ຽງລະຫວາ່ງ 1 ຫາ 8 
ຊະນິດ. ແຜນທ່ີຫັຼກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນຊະນິດສັດລ້ຽງທ່ີຢູ່ລະດັບບ້ານ. 74% ຂອງບ້ານມີ
ສດັລຽ້ງ 4 ຫາ 6 ຊະນດິ, ປະມານ 20% ຂອງບ້ານມ ີ7 ຫາ 8 ຊະນດິ ແລະ 4% ຂອງບ້ານທັງຫມດົໃນ ສປປ 
ລາວ ມີສັດລ້ຽງໜອ້ຍກ່ວາ 3 ຊະນດິ. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມີຈາໍນວນຄົວເຮືອນລ້ຽງສັດຫຼາຍທ່ີສຸດ, 
ໃນຂະນະທ່ີ ແຂວງເຊກອງ ມຄີວົເຮືອນທ່ີລຽ້ງສດັໜອ້ຍກວ່າ ແຕອັ່ດຕາສວ່ນຄວົເຮືອນທ່ີລຽ້ງສດັ ມເີຖິງ 84% 
ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໃນຂະນະທ່ີແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນລ້ຽງສັດມີພຽງ 
82% ເທ່ົານັນ້.

ອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 
2011 ຈາກ 36 ຫາ 56% ສໍາລັບງວົ, 48 ຫາ 60 ສ່ວນຮ້ອຍສໍາລັບຄວາຍ ແລະ 8 ຫາ 18% ສໍາລັບຫມ.ູ 
ຕາມການສະແດງໃນແຜນທ່ີ, ຄວົເຮືອນມກັຈະສກັຢາປ້ອງກນັພະຍາດໃຫ້ສດັໃຫຍ່ຫຼາຍກວາ່ສດັປີກ ແລະ 
ຫມ.ູ ອດັຕາການສກັຢາປ້ອງກນັພະຍາດໃຫ້ຄວາຍ ແມນ່ເທ່ົາກບັ 56%, 60%  ສາໍລບັງວົ, 18% ສາໍລບັຫມ ູ
ແລະ 10% ສໍາລັບສັດປີກ. ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 79% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ງວົ, ໃນຂະນະທ່ີແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພຽງແຕ່ 18%. ອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້
ຄວາຍທ່ີຕໍ່າທ່ີສຸດແມ່ນຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີພຽງແຕ່ 18%  ຂອງຄວາຍທັງຫມດົທ່ີໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນແຂວງຈາໍປາສັກ.
 
ໃນພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ມີພຽງແຕ່ 38% ຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ງວົ 
ທຽບໃສ່ 63% ແລະ 62% ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຕາມລໍາດບັ. ມແີນວໂນມ້ດຽວກນັທ່ີພົບເຫັນ ສາໍລບັ
ການສກັຢາປ້ອງກນັພະຍາດໃຫ້ແກຄ່ວາຍ 75% ຂອງຄວົເຮືອກະສກິາໍຢູ່ພາກໃຕ ້ແຕພ່າກເໜອືມພີຽງແຕ່ 
44% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນພາກຕ່າງໆ ບ່ໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ 
ລະວາ່ງຫມ ູແລະ ສັດປີກ, ຈາກ 18 ສ່ວນຮ້ອຍ ເປັນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ 
ພະຍາດໃຫ້ຫມ ູ ແລະ ຈາກ 2 ສວ່ນຮ້ອຍ ເປັນ 8 ສວ່ນຮ້ອຍ ຂອງຄວົເຮືອນໄດສ້ກັຢາປ້ອງກນັໃຫ້ສດັ
ປີກ. ໃນປີຊຸ່ມ 1999 ແລະ ປີ 2011 ອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ຫມູ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຫຼາຍ. 
ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ເປັນ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເພ່ີມຂ້ືນຈາກ 
2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເປັນ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຕາມລໍາດັບ. 

ໃນແຜນທ່ີລະດບັແຂວງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສວ່ນແບ່ງຂອງບັນດາຄວົເຮືອນທ່ີພົບກບັອປຸະສກັໃນການ
ຮບຢາປ້ອງກນັພະຍາດສດັລ້ຽງໃນຂ້ັນເມອືງ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເມອືງທ່ີເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຍາກ ຈະມອີດັຕາສ່ວນສງູ, 
ເຊ່ັນເມອືງຍອດອູ ໃນເຂດພາກເໜອືສດຸ ຫືຼ  ເມອືງ ກະລຶມໃນພາກຕາເວນັອອກຂອງ ແຂວງເຊກອງ. ໃນ 25 
ເມອືງ, ຫຼາຍກ່ວາ 50 % ຂອງຄວົເຮືອນໄດ້ປະເຊີນກບັອຸປະສກັໃນການຮັບຢາປ້ອງກນັພະຍາດໃຫ້ສດັລ້ຽງ.

ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວາ່ ການເກີດພະຍາດນັນ້ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ເກີດຈາກການປົກຫູ້ມຂອງການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນພະຍາດທ່ີບ່ໍທ່ົວເຖິງເທ່ົານັນ້ ແຕ່ ບາງທີ ຫືຼ ອາດຈະສໍາຄັນທ່ີສຸດ ຄືເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຂ້ໍຫຍູ້ງຍາກໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈງິໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານຊິວະພາບ ກໍເປັນໄດ້ (ພີ. ວນິເຊ້ີ, 
2013, ການສື່ສານສວ່ນຕວົ). ແນວຄວາມຄດິຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພດາ້ນຊີວະພາບ ແມນ່ຫມາຍ 
ເຖິງການປະຕບັິດດາ້ນສຂຸະອະນາໄມທັງຫມດົ ທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງຕໍກ່ານຕດິເຊ້ືອ
ພະຍາດທ່ີເກີດຂ້ືນພາຍໃນ ຫືຼ ຖືກນາໍເຂ້ົາໄປໃນຄອກສັດ ຫືຼ ໃນປະເທດ; ລວມທັງພາກປະຕິບັດໃນການ
ຄວບຄມຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາຫານະນາໍເຊ້ືອພະຍາດເຂ້ົາສູ່ຄອກສັດ (ລາຊ້ັນ, 2008). ການມີແນວ 
ພັນສັດພ້ືນເມືອງຈໍານວນຫລາຍ ທ່ີລ້ຽງຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ຫືຼ ລະດັບບ້ານອາດຖືເປັນສິ່ງໄດ້ປຽບ 
ຍ້ອນວາ່ແນວພັນເຫ່ົຼານັນ້ ມັກຈະປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ກັບບັນດາພະຍາດ 
ບາງຊະນດິໄດ້ດີ, ເຖິງແມ່ນວາ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດຕໍ່າ ກໍຕາມ. ຊາວກະສິກອນຍັງສາມາດຜະລິດ 
ແນວພັນສັດລ້ຽງພ້ືນເມືອງດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ມີທັກສະພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທ່ີ ນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນ
ບັນດາກິດຈະກໍາເຫ່ົຼນັນ້ໄດ້ໂດຍກົງນາໍອີກ.



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ142 143

ງ 2 ປະເພດຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ



ສັດລ້ຽງ

144 145

ງ 3 ຄວາຍ

ຄວາຍນໍາ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະສາຍພັນຄວາຍຕມົ ກາຍເປັນສນັຍາລັກສດັລຽ້ງໜຶງ່ຂອງອາຊີຕາເວນັອອກ 
ສຽງໄຕ.້ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ຖືກເອີ້ນວາ່ເປັນລດົໄຖນາຂອງຕາເວນັອອກ ແລະ ກໍໄ່ດມ້ບົີດບາດທ່ີສາໍຄນັໃນການ 
ພັດທະນາກະສິກໍາຂອງພາກພ້ືນ. ປະມານ 4,000 ປີ ທ່ີຜ່ານມາ ຄວາຍນໍາ້ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ເປັນປະຈາໍໃນ 
ສປປ ລາວ ເພ່ືອໄຖດນິ ແລະ ຟາດເຂ້ົາ ໃນການຜະລິດເຂ້ົາ, ເປັນທັງ ຊ້ີນ ແລະ ສ່ວນໜອ້ຍໜຶງ່ເປັນນໍາ້ນມົ 
ດັ່ງນັນ້ຈຶງ່ກາຍເປັນສ່ວນປະກອບໜຶງ່ທ່ີສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບ ການດໍາລົງຊີວດິ ແລະ ອາຫານ ໃນຊົນນະບົດ.

ໃນອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ປະຊາກອນຄວາຍຕົມ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຫຼາຍກວາ່ 5% ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 
2011. ການຫຸຼດລງົນີ້ ສວນທາງກບັ ການລຽ້ງຄວາຍທ່ີເພ່ີມຂ້ືນເຖິງ 17% ໃນທ່ົວໂລກຂອງໄລຍະດຽວກນັ, 
ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີສໍາຄັນຂອງປະຊາກອນຄວາຍນໍ້າທ່ົວທັງພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ 
ໃຕ້. ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະຊາກອນຄວາຍໄດ້ຫຸຼດລົງປະມານ 22% ຫືຼ 217,700 ໂຕ ຂອງຈາໍນວນທັງຫມດົ 
772,900 ໂຕ ໃນໄລຍະເວລາດຽວທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ເກືອບໜຶງ່ໃນສາມຂອງການຫຸຼດລົງທັງຫມດົ 
ທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງໃນແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ຫຸຼດລົງລວມກັນ 29%) 
ເຊ່ິງເປັນ 2 ແຂວງທ່ີມີຄວາຍຫຼາຍທ່ີສຸດ. ການຫຸຼດລົງຫຼາຍທ່ີສຸດແມ່ນຢູ່ໃນບັນກາແຂວງພາກເໜືອ 
ເຊ່ັນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ຫຸຼດລົງ 60%, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫຸຼດລົງ 49% ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫຸຼດລົງ 
55% .

ແຜນທ່ີຫັຼກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລ້ຽງຄວາຍຫຼາຍທ່ີສຸດແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (19% 
ຂອງ ຈາໍນວນທັງຫມດົຂອງປະເທດ), ແຂວງຈາໍປາສັກ (13%), ແຂວງວຽງຈນັ (8%), ແຂວງຄໍາມ່ວນ 
(8%) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (7%). ສ່ວນອີກ 13% ແມ່ນລວມ ຢູ່ທ່ີ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເຊກອງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜ້ົງສາລີ, ບ່ໍແກ້ວ, ແລະ ອຸດົມໄຊ. ຕົວເລກທ່ີແຍກລະອຽດຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະຈາຍ ທ່ີບ່ໍເທ່ົາທຽມ ຂອງການລຽ້ງຄວາຍ ເຊ່ິງ ກໍສ່ອດຄອ່ງກບັບັນດາເຂດພ້ືນທ່ີ 
ນເິວດກະສິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສ່ວນໃຫຍ່ ຄົວເຮືອນ ໃນບັນດາບ້ານທ່ີຕັ້ງຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງຂອງພາກ 
ໃຕ້ຍັງລ້ຽງຄວາຍໄວ ້ ໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍໂຕໃວ ້ ເພ່ືອໃຊ້ໄຖນາ. ຄົວເຮືອນທ່ີຍັງລ້ຽງຄວາຍ ມີອັດຕາສ່ວນສູງ 
ໃນພາກຕາເວນັອອກຂອງ ແຂວງວຽງຈນັ, ຫົວພັນ ແລະ ຜ້ົງສາລີ. ໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ເຊ່ິງຢູ່ທາງ
ພາກຕາເວນັອອກຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ ແມ່ນເກືອບບ່ໍມີຄວາຍເລີຍ ດ້ວຍເຫດຜົນເນື້ອທ່ີເກືອບທັງຫມດົ 
ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃສ່ການຜະລິດກາເຟ ແລະ ບັນດາພືດເສດຖະກິດອື່ນໆ.

ຕວົເລກຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່, ເມື່ອທຽບກບັປະເທດເພ່ືອນບ້ານໃກຄ້ຽງ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງຄວາຍ 
ຕໍ່ກັບບັນດາກິດຈະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຸຼດລົງ. ແນວໂນ້ມນີ້  ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໃວ 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທ່ີ ເຂ້ົາເຖິງໄດສ້ະດວກ ຫັນເປັນທັນສະໄຫມ ແລະ ໃຊ້ກນົຈກັກະສກິາໍ ເຂ້ົາໃນການຜະລດິ
ເຂ້ົາ. ໃນຂົງເຂດດັງ່ກ່າວ, ປະຊາກອນຂອງຄວາຍໄດຫຸຼ້ດລົງ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານຂອງຄວາຍ
ໜອ້ຍລົງ ແລະ ອີກເຫດຜົນໜຶງ່ ກໍຍ້່ອນຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກດິທ່ີຕໍາ່ກວາ່ການລຽ້ງງວົ, ຫມ ູແລະ 
ສັດປີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາຍຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນອ້ຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. ນອກເໜອືຈາກຄວາມສາໍຄນັຂອງແຮງງານລາກແກ່, ຄວາຍຍັງເປັນແຫ່ຼງ 
ທາດໂປຼຕີນທ່ີເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນກະສິກອນນາໍອີກ ໃນຮູບແບບຂອງຊ້ີນ 
ແລະ ນໍ້ານົມ. ສຸດທ້າຍ, ຄວາຍ ເປັນສ່ວນປະກອບໜຶງ່ຂອງຊັບສິນຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຖືກຖືວ່າເປັນ
ສະມາຊິກໜຶງ່ຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນນາໍອີກ.
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ໃນ ສປປ ລາວ, ມີງວົຢູ່ 1.58 ລ້ານໂຕ ເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກສາຍພັນງວົເຫືຼອງອາຊີ (Bos 
indicus). ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ມີ ງວົຫຼາຍກວ່າ 98% ຂອງຈໍານວນງວົທັງຫມົດ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວການຜະລິດງວົໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະສົມປະສານກັບລະບົບການຜະລິດພືດຕ່າ
ງໆໃນລະດັບຄົວເຮືອນ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້, ຊາວກະສິ ກອນໃນ ສປປ ລາວ ຈື່ງຖືກຈັດເປັນປະເພດ 
“ຜູ້ຮັກສາງວົ” ແທນທ່ີຈະເປັນ “ຜູ້ຜະລິດງວົ”. ການຂາດຄຸນຄ່າໂພຊະນາການຂອງອາຫານສັດ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະຍະລະດແູລ້ງ, ຂີດຈາໍກັດດ້ານຄວາມຮູ້ໃນດ້ານການຈດັການຄຸ້ມຄອງງວົ ແລະ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ເລື້ອຍໆ (ເຊ່ັນ: ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແລະ ປາກເປື່ ອຍລົງເລັບ) ໄດ້
ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການຜະລິດງວົໃນປະເທດ.

ສປປ ລາວ ມທັີງຫມດົເກອືບຮອດ 782,000 ຄວົເຮືອນກະສກໍິາ ໃນນັນ້ ມ ີ38% ໄດ້ລຽ້ງງວົ, ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງຄົວເຮືອນທ່ີລ້ຽງງວົ ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກພາກພ້ືນທ່ີໜຶ່ງ ຫາພ້ືນທ່ີໜຶ່ງ; ໃນພາກເໜືອ 27% 
ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົລ້ຽງງວົ, ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, 50% ແລະ 32 
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນທ່ີລ້ຽງງວົ ຕາມລໍາດັບ.

 ແຜນທ່ີຫັຼກໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນອດັຕາສວ່ນຮ້ອຍຂອງຄວົເຮືອນທ່ີລຽ້ງງວົຢູ່ໃນລະດບັບ້ານ. ສາມາດສງັເກດ
ເຫັນໄດວ້າ່ຄວົເຮືອນສວ່ນຫຼາຍໃນຂົງເຂດບໍລເິວນ ແຂວງຊຽງຂວງ ແລະ ບໍລິເວນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ມກີານລຽ້ງງວົ. ຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົສຽ່ງເໜອື ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງສປປລາວ, ອດັຕາການລຽ້ງງວົໃນຄວົເຮືອນ
ແມ່ນຕໍ່າກວາ່ຫຼາຍ. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີງວົຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ມີ 62,000 ຄົວເຮືອນທ່ີລ້ຽງງວົ; 
ຕາມດ້ວຍແຂວງວຽງຈນັ ໂດຍມີ 28,700 ຄົວເຮືອນ. ໃນແຂວງ ຜ້ົງສາລີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ເຊກອງ ແລະ 
ອັດຕະປື, ມີໜອ້ຍກວາ່ 5,000 ຄົວເຮືອນທ່ີລ້ຽງງວົ
 

ແຜນທ່ີປຽບທຽບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2011, ແລະ ປະຊາກອນງວົ
ໃນລາວມີການເພ່ີມຂ້ືນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນທຸກໆແຂວງ ຍົກເວັ້ນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ. ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມມີ 107,300 ໂຕ ແລະ 
82,400 ໂຕ ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງວາ່ແຂວງອັດຕະປືຈະມີງວົຈາໍນວນໜອ້ຍກໍຕາມ, ແຕ່ອັດຕາການເພ່ີມຂ້ືນ 
ແມ່ນເທ່ົາກັບ 233%, ຖືໄດ້ວາ່ເປັນການເພ່ີມຂ້ືນສູງສຸດໃນປະເທດ.

ການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຕໍ່າ ຂອງຈາໍນວນງວົ ທ່ີແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນຕິດພັນ
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງການປູກຢາງພາລາ ແລະ ການປູກກ້ວຍ ໃນສອງແຂວງ. ການຈດັ
ສັນຄືນທ່ີດິນສໍາລັບການປູກພືດໃນແຂວງເຫ່ົຼານັນ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີທ່ົງຫຍ້າສໍາລັບການລ້ຽງສັດຫຸຼດລົງ 
ແລະ ບີບບັງຄບັໃຫ້ຊາວກະສກິອນ ຈາໍນວນຫຼາຍ ຕອ້ງຂາຍງວົອອກ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງ
ງວົໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ລວມທັງການມີອາຫານສັດຢ່າງ
ພຽງພໍ ແລະ ມທ່ົີງຫຍ້າທ່ີກວ້າງໃຫຍ່, ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວຊິາການຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການບໍລິໂພກຊ້ີນຂອງປະເທດເພ່ືອນບ້ານໄກ້ຄຽງທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ (ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ). 
ຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາຫານສັດ, 
ການວິນິດໄສພະຍາດ ແລະ ການເຝ້ົາລະວັງ, ພ້ອມທັງການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດລ້ວນແຕ່ມີຜົນຕໍ່ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງປະຊາກອນງວົ.
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ການຜະລິດຫມແູມ່ນໜຶງ່ໃນກິດຈະກໍາທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງຊາວກະສິກອນລາວໃນເຂດຊົນນະບົດ. ມັນໄດ້ 
ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະບຽງອາຫານ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນທ່ີໃຊ້ປັດໃຈນາໍເຂ້ົາຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າໃນລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາແບບດັ້ງເດີມ.

ການລຽ້ງຫມໃູນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມສີາມລະບົບຕົນ້ຕຄໍ:ື ການລຽ້ງແບບປ່ອຍ, ການລ້ຽງແບບເຄິງ່ປ່ອຍເຄິງ່ຂັງ 
ແລະ ການລຽ້ງແບບຂັງຕະຫຼອດປີ. ພາຍໃຕ້ລະບົບທ່ີລ້ຽງປ່ອຍແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ຫມຊູອກຫາອາຫານແບບ
ອິດສະຫຼະຕະຫຼອດປີ, ໄດ້ຮັບອາຫານເພ່ີມ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຊາວກະສິກອນບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໄຮ່ນາ.ໂດຍທ່ົວໄປ 
ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ນຍົິມການລຽ້ງແບບປ່ອຍ. ການລຽ້ງແບບເຄິງ່ປ່ອຍເຄິງ່ຂັງແມນ່ໃຊ້ສາໍລັບ
ການຜະລດິຫມນູອ້ຍ ແລະ ການຂນຸຫມໃູຫ້ຕຸຍ້. ຫມທ່ີູອອກຫາກນິໂດຍອິິດສະລະໄດ ້ຫັຼງສາໍເລັດການເກບັກຽ່
ວຜົນລະປູກເທ່ົານັນ້, ໃນເວລາດຽວກນັນັນ້ ຫມຈູະໄດ້ຮັບອາຫານເພ້ີມຈາກເຈົາ້ຂອງ. ວທີິປະຕບັິດດັງ່ກາ່ວນີ້ 
ແມ່ນນຍົິມກັນໃນເກືອບທກຸຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຊຸມຊົນຂອງຊົນເຜ່ົາມອນ- ຂະແມ ແລະ ມົ້ງ-
ມຽນ. ລະບົບການລ້ຽງແບບຂັງຕະຫຼອດປີ ແມ່ນນຍົິມປະຕິບັດໃນຂົງເຂດທ່ີມີພົນລະເມືອງໜາແໜນ້, 
ໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ. ພາຍໃຕ້ລະບົບນີ້, ຫມໄູດ້ຖືກລ້ຽງຢູ່ໃນຄອກ 
ເພ່ືອຂາຍເຂ້ົາຕະຫຼາດ.
 
ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມຫີມທັູງຫມດົ 976,566 ໂຕ ເຊ່ິງ 306,600 ຄວົເຮືອນເປັນຈົາ້ຂອງ. ປະມານ 39% 
ຂອງຄົວເຮືອນ ມີຫມຢູ່າງນອ້ຍ ໜຶງ່ໂຕ. 60% ຂອງຄົວເຮືອນ ມີຫມ ູ1 ຫືຼ 2 ໂຕ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັນ້ 
ມີພຽງ 5% ເທ່ົານັນ້ ທ່ີມີຫມ ູ10 ໂຕ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ ແລະ ໂດຍສະເລັ່ຍ ຄົວເຮືອນໜຶງ່ລ້ຽງຫມ ູຫມ ູ3.2 
ໂຕ. ດັງ່ແຜນແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ບ້ານທ່ີມສ່ີວນແບ່ງຄວົເຮືອນລ້ຽງຫມສູງູສດຸ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເນນີສງູ; 
ປະມານ 61% ຂອງຄົວເຮືອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຖ່ິນຖານໃນເຂດເນີນສູງ, ແລະມີພຽງ 28% 
ຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດທ່ົງພຽງ ທ່ີການລ້ຽງຫມ.ູ

ໂດຍລວມແລ້ວລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 2011, ຈາໍນວນຫມໄູດ້ຫຸຼດລົງ 5.6%. ບັນດາແຂວງໃນ 
ພາກຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈະຫຸຼດລົງຫຼາຍຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ແຂວງຈາໍປາສັກ (ຫຸຼດລົງ 53%), 
ແຂວງ ຫົວພັນ (ຫຸຼດລົງ 23%) ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (ຫຸຼດລົງ 27%) ໄດ້ປະສົບກັບການຫຸຼດລົງ
ຂອງປະຊາກອນຫມຢູ່າງໜກັໜວ່ງ. ຂະນະທ່ີ ປະຊາກອນຫມ ູໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນພາກຕາເວນັຕົກສຽງເໜອື; 
ເຊ່ັນ: ແຂວງຜ້ົງສາລີ ປະຊາກອນຫມໄູດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 36%.
 
ການຫຸຼດລົງຂອງປະຊາກອນຫມ ູ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂ້ືນຢູ່ບັນດາເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ບ່ອນທ່ີຂາດ 
ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການຈດັການດ້ານອາຫານ ກາຍເປັນຕົ້ນເຫດການຕາຍຂອງຫມ ູ
ສູງ. ການເກີດໃຫມຂ່ອງຄອກຫມຂູະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດເປັນອີກປັດໄຈໜຶງ່ທ່ີສົ່ງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງຫມູຂະໜາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ບ່ໍສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້. ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງ 
ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ກິດຈະກໍານອກພາກກະເສດກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງຫມຫຸຼູດລົງ, 
ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງຈາໍປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.  
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ການຜະລິດໄກ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຫຼາຍປະເທດທ່ີກໍາ
ລັງພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ສະໜອງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທ່ີທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ. 
ຄນົລາວສ່ວນຫຼາຍບໍລໂິພກຊ້ີນ 30 ຫາ 40 ກາຼມ ຕໍມ່ື້, ເຊ່ິງໃນລະຫວາ່ງ 8.2 ຫາ 9.7 ກາຼມປະກອບມຊ້ີີນສດັປກີ. 
ການຜະລິດໄກ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຢູ່ 3 ປະເພດໃຫຍ່່ຄື: ການຜະລິດແບບປ່ອຍຢູ່ສວນຫັຼງບ້ານ 
ດ້ທ່ີມີຈາໍນວນສັດປີກ ໜອ້ຍກວາ່ 50 ໂຕ (ພົບເລື້ອຍໃນ ສປປ ລາວ), ການຜະລິດແບບເຄິ່ງທັນສະໄຫມ 
ທ່ີມີຈາໍນວນສັກປີ ບ່ໍເກີນ 1,000 ໂຕ ແລະ ການຜະລິດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີມີຈາໍນວນສັດປີກ ຫຼາຍກວາ່ 
1,000 ໂຕຂ້ຶນໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກການຜະລິດໄກ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ຕອບສະໜອງໄດ້ແຕ່ສ່ວນ 
ໜຶງ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ, ຈຶງ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງນາໍເຂ້ົາໄກ່ຈາກປະເທດ
ເພ່ືອນບ້ານ.
  
63 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ລ້ຽງໄກ່ໄດ້ທັງຫມດົ 9.3 ລ້ານໂຕ ແລະ ໃນນັນ້ 93% ແມ່ນສາຍພັນ
ທ້ອງຖ່ິນ. ແຜນທ່ີຫັຼກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄົວເຮືອນທ່ີລ້ຽງໄກ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ພາກເໜອືຂອງ ສປປ 
ລາວ, ສ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ຖືວ່າ ເປັນສູນກາງລ້ຽງໄກ່ແບບທລຸະກິດ ແລະ ສອງສ່ວນສາມ 
ຂອງໄກທ່ີ່ລຽ້ງເປັນສນິຄ້າ ໃນ ສປປ ລາວ ຖືກລຽ້ງໃນສະຖານທ່ີແຫ່ງນີ້. ດັງ່ທ່ີ ແຜນທ່ີຫັຼກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, 
ມີພຽງແຕ່ 222 ບ້ານ ທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກ ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງບໍລະເວນ, ບ່ໍໄດ້ລ້ຽງໄກ່.

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມ ີ57,700 ຄວົເຮືອນທ່ີລ້ຽງໄກ,່ ຕາມດວ້ຍ ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ
ລວມມທັີງຫມດົ 45,400 ແລະ 41,200 ຄວົເຮືອນ ຕາມລາໍດບັ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ ມພີຽງ 58% ຂອງຄວົ
ເຮືອນລ້ຽງໄກ່ ໃນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ໃນຂະນະທ່ີ ແຂວງຈາໍປາສັກ ມີ 68% ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ 
ມີ 83%. ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ມີ 7,400 ແລະ 13,100 ຄົວເຮືອນລ້ຽງໄກ່, ກວມເອົາ 
74% ແລະ 77% ຂອງຈາໍນວນຄົວເຮືອນທັງຫມດົ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີ 23,600 
ຄົວເຮືອນລ້ຽງໄກ່ ຫືຼ 90% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ, ເປັນແຂວງທ່ີມີສ່ວນແບ່ງຂອງຄົວເຮືອນລ້ຽງໄກ່ 
ສູງທ່ີສຸດ. 
 
ລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011, ປະຊາກອນໄກ່ທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 3.7% ຫືຼ ປະມານ 1 ລ້ານ ໂຕ. 
ການເພ່ີມຂ້ືນ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນທ່ົວປະເທດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ຈໍານວນໄກ່ທ່ີເປັນສິນຄ້າ ມີີການຂະຫຍາຍຕົວເພ່ີມຂ້ຶນ 
124% ຫືຼ 6.9% ຕໍ່ປີ; ເກືອບ 84% ຂອງໄກ່ທ່ີເປັນສິນຄ້າ ຖືກລ້ຽງຢູ່ພາກກາງຂອງ ສປປ 
ລາວ, ເກືອບຮອດ 470,000 ໂຕ ໄກ່ຊ້ີນ ແລະ ໄກ່ໄຂ່ (ຫືຼ ປະມານ 72% ຂອງສາຍພັນທັງຫມດົ) 

ສ່ວນຫຼາຍ ຖືກລ້ຽງຢູ່ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການລ້ຽງໄກ່ແບບທລຸະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພ່ີມຂ້ຶນ 
ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຊ້ີນ ແລະ ໄຂ່ໄກ່ ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ໃນອີດດ້ານໜຶງ່ປະຊາກອນໄກ່ 
ໃນແຂວງຈາໍປາສັກ ໄດ້ຫຸຼດລົງ 207,100 ໂຕ ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011, ກວມເອົາ 62% ຂອງ 
ການຫຸຼດລົງທັງຫມດົຂອງທ່ົວປະເທດ. ຖັດມາ ແມ່ນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີ 94,600 ໂຕ ໃນປີ 2011 
ເມື່ອທຽບກັບປີ 1999 ໄດ້ຫຸຼດລົງ 28% ຂອງການຫຸຼດລົງທັງຫມດົ. ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫຸຼດລົງ 6.6% ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ ຫຸຼດລົງ 3.5%, ລວມທັງສອງແຂວງ ກວມເອົາ 10% ຂອງການຫລດຸລົງທັງຫມດົ.
 
ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການລ້ຽງໄກ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເນື່ອງຈາກ ການບໍລິໂພກຊ້ີນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບຊາດ, 
ລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັສາກນົ. ການເພ້ີມຂ້ຶນ ຍັງໄດກ້ຽ່ວພັນເຖິງ ການໄດຮັ້ບຄວາມຮູ້ດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ທ່ີດຂ້ຶີນກຽ່ວກບັການລຽ້ງໄກແ່ບບອຸດສາຫະກາໍ. ລັດຖະບານໄດມ້ບົີດບາດອັນສາໍຄນັ 
ຍ່ິງຕໍ່ກັບການເພ່ີມຂ້ືນຂອງການລ້ຽງໄກ່ ໂດຍການນໍາເອົາແຜນການພັດທະນາສັດລ້ຽງແບບກ້າວໜາ້ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດສັດ (GoL, 2006, FAO, 2007).
 
ບັນດາພະຍາດ ເຊ່ັນ ໄຂ້ຫວດັສດັປກີ, ອະຫິວາ ແລະ  ລວີຄາດສເຊິນ ເປັນອປຸະສກັໜຶງ່ທ່ີສໍາຄນັຕໍກ່ບັການ
ພັດທະນາ ອດຸສະຫະກາໍລຽ້ງໄກ.່ ຄວາມຮູທ່ີ້ຈາໍກດັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັການດແູລສຂຸະພາບສດັ, ໂພຊະນາການ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ເພ້ີມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງອຸດສະຫະກໍາສັດປີກ.
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ໃນສອງທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, ການຜະລິດເປັດໃນອາຊີ ໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂ້ຶນ ເຊ່ິງກວມເອົາ 
87% ຂອງປະຊາກອນເປັດໃນໂລກ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດ 
ມີສັດປີກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຊະນິດ. ເປັດ ແມ່ນປະເພດສັດປີກທ່ີມີຄວານິຍົມລ້ຽງເປັນອັນດັບສອງ 
ໃນປະເທດ ແລະ ເປັດສອງຊະນິດ ທ່ີລ້ຽງໃນປະເທດແມ່ນເປັດກາບ (Muscovy -Cairina 
moschata) ແລະ ເປັດເທບ (Anas platyrhyncos). ໃນ ສປປ ລາວ, ມີສາມລະບົບກາ
ນຜະລິດສັດປີກຕົ້ນຕໍຄື: ການຜະລິດສັດປີກ ແບບພ້ືນເມືອງ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ປ່ອຍຢູ່ສວນຫັຼງບ້ານ 
ກວມເອົາປະມານ 84% ຂອງຊະນິດສັດປີກຂອງປະເທດ; ແບບເຄິ່ງເລັ່ງລັດ, ຂະໜາດນ້ອຍ ເຖິງ 
ຂະໜາດກາງ, ເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດສັດປີກ ເພ່ືອການຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ; ແລະລະບົບ 
ການຜະລິດສັດປີກແບບເລັ່ງລັດ, ຂະໜາດໃຫຍ່, ປະສົມປະສານ ແບບອຸດສາຫະກໍາ (Burgos et 
al, 2008). ລະບົບການລ້ຽງເປັດ ແບບພ້ືນເມອືງ  ແມ່ນນຍົິມກນັຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນສປປລາວ, ສວ່ນໃຫຍ່ 
ສໍາລັບການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີ 212,700 ຄົວເຮືອນ ລ້ຽງເປັດທັງຫມົດ 1,788,000 ໂຕ, ກວມເອົາ 27% 
ຂອງຄວົເຮືອກະສກິາໍທັງຫມດົ. ແຜນທ່ີຫັຼກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອດັຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີລຽ້ງເປັດໃນ
ລະດບັບ້ານ. ຈດຸທ່ີມກີານລຽ້ງເປັດຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ຢູ່ທ່ີແຂວງວຽງຈນັ (261,200 ໂຕ), ຈາໍປາສກັ (217,000 
ໂຕ), ໄຊຍະບູລີ (204,000 ໂຕ) ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ (184,000 ໂຕ). ການລ້ຽງເປັກ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມນ່ຢູ່ໃນເຂດດນິຕໍາ່ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດ ທ່ົງພຽງໂພນສະຫວນັ. ແຜນທ່ີຫັຼກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການລຽ້ງ 
ເປັດເປັນທ່ີນຍົິມກັນໂດຍທ່ົວໄປ ແລະ ມັກຈະກະຈກຸຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດເທດ ສະບານຂອງບັນດາແຂວງ.

ລະຫວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011, ປະຊາກອນເປັດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 32.5% ຫືຼ 318,300 
ໂຕ. ເມື່ອສັງເກດກໍ່ພົບວາ່ ເກືອບທັງຫມດົແຂວງ ມີການເພ່ີມຂ້ືນມີ ນອກຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 
ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ການເພ່ີມຂ້ຶນ 35 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງການລຽ້ງເປັດ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ຖືວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີຫຼາຍທ່ີສຸດ ໃນປະເທດ. ຕາມມາດ້ວຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີການເພ່ີມຂ້ຶນ 24% ແລະ 18% ຕາມ ລໍາດັບ. ກົງກັນຂ້າມກັບ ແຂວງຜ້ົງສາລີ, 
ຫຼວງນ້ໍາທາ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ ືມກີານເພ່ີມຂ້ືນ ທ່ິໜອ້ຍກວາ່ 5% ໃນລະຫວາ່ງປີ 1999
ແລະ ປີ 2011.

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສັດປີກອື່ນໆ, ການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການບໍລິການທາງ 
ດາ້ນສຂຸະພາບສດັ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ສດັລຽ້ງໄດກ້ດີກັນ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກາໍການ
ລຽ້ງເປັດໃນ ສປປ ລາວ. ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2004 ແລະ 2008 ໄດ້ມກີານລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວດັສດັ
ປກີ 13 ເທ່ືອ ເຮັດໃຫ້ສດັປກີຈາໍນວນ 156,000 ໂຕ ຕາຍໃນທ່ົວປະເທດ. 8 ໃນ 13 ຄັງ້ ຂອງການລະບາດ 
ໄດເ້ກດີຂ້ືນໃນລະວາ່ງ ເດອືນກມຸພາ ແລະ ເດອືນມນີາ ປ ີ2007, ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ແລະ ຢູ່ບັນດາຟາມລ້ຽງແບບການຄ້າ, ສ້າງຜົນເສຍຫາຍເຖິງ 1 ໃນ 5 ຂອງ ຈໍານວນເປັດໄຂ່ 
ຂອງປະເທດ. ແຜນທ່ີໃນລະດບັແຂວງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງຈາໍນວນເປັດ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
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ການປະມງົໃນປະເທດລາວແມ່ນອງີໃສ່ ລະບົບນເິວດຂອງນໍາ້ ປະກອບດ້ວຍບັນດາ ແມ່ນໍາ້, ແອ່ງນໍາ້, ອ່າງ
ເກັບນໍ້າເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ຝາຍນໍ້າລ້ົນ, ດິນທາມທໍາມະຊາດ ແລະ 
ເຂດນໍາ້ຖ້ວມ ແລະ ເຂດທ່ົງນາ. ໃນປີ 2006 ກມົລ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ ໄດ້ລາຍງານວາ່ ພ້ືນທ່ີທັງຫມດົ
ຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ທ່ີໃຊ້ສໍາລັບການປະມົງມີ ປະມານ 1.2 ລ້ານເຮັກຕາ. ປະຊາຊົນລາວ, 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ສວ່ນຫຼາຍ ໄດເ້ພ່ິງພາອາໃສ ຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ເຊ່ັນ: ປາ ແລະ ສດັນໍາ້ອື່ນໆ 
ທ່ີເປັນແຫ່ຼງສໍາຄັນ ຂອງທາດໂປຼຕີນ ຈາກສັດ. ໃນປີ 2010, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໄດລ້າຍງານວາ່ ປາ, ກບົ, ເຕົາ່, ຫອຍ ແລະ ສດັນໍາ້ ອື່ນໆ ຫຼາຍກວາ່ 50 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງແຫ່ຼງທາດໂປຼຕນີ 
ຈາກສັດ ທ່ີປະຊາຊົນບໍລິໂພກ, ຈຶງ່ ຖືສໍາຄັນຍ່ິງ ຕໍ່ກັບຄວາມຫມັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງປະເທດ.
 
ມຫຼີາຍກວາ່ 92 ຄວົເຮືອນ ທ່ີຫາປາຢູ່ໃນບັນດາແມນ່ໍາ້, ແມນ່ໍາ້ຂອງ ແລະ ທັງ 14 ສາຂາຂອງມນັທ່ີເປັນແຫ່ຼງ
ຫາປາຫັຼກຂອງປະເທດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມີ 39.7% ຂອງຄົວເຮືອນຫາປາຢູ່ໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ ແລະ ບຶງ
ຕາ່ງໆ, 36.6% ໃນທ່ົງນາ ແລະ 28.7% ໃນໜອງ. 14% ຂອງຄວົເຮືອນ ຫາປາ ຢູ່ໃນຄອງເຫມອືງຊົນລະປະທານ 
ແລະ 9.8% ໃນໜອງນໍາ້ຕ່າງໆ ຂອງບ້ານ.

ໃນປະເທດລາວ,  ມີ 526,300 ຄົວເຮືອນ ຫືຼ ປະມານ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດ 
ມສີວ່ນຮ່ວມ ໃນການຫາປາ. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກວມເອົາ 15.2% (74,800 ຄວົເຮືອນ). ຕາມດ້ວຍ 
ແຂວງຈາໍປາສກັ ມ ີ9.4%. ສ່ວນ ແຂວງວຽງຈນັ, ແຂວງຄາໍມ່ວນ, ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ມີປະມານ 7 ແລະ 8%. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ບ່ໍແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ກວມເອົາ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຍ້ອນປະຊາກອນຂອງແຂວງເຊກອງ ມີຈໍານວນໜ້ອຍ ຈຶ່ງກວມເອົາແຕ່ 
2.7% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ ທ່ີຫາປາທ່ົວປະເທດ. ເຖິງຈະກວມເອົາປະມານ 8% ຂອງຄົວເຮືອນ 
ທ່ີຫາປາທັງຫມດົ ຂອງປະເທດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຄົວເຮືອນທ່ີຫາປາ ຫຼາຍທ່ີສຸດ (ກວມເອົາ 82%), 
ຕາມດ້ວຍ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຜ້ົງສາລີ ຢູ່ທ່ີ 79%.

 ແຜນທ່ີໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ແມ່ນໍາ້ ເປັນລະບົບນເິວດ ຫັຼກ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ສາໍລັບການຫາປາໃນທ່ົວປະເທດ; 
ມ ີ92 %ຂອງຄວົເຮືອນ ຫາປາ ຢູ່ໃນບັນດາແມ່ນໍາ້ຕ່າງໆ. ໃນຂະນະດຽວກນັ 40% ຫາປາ ຢູ່ໃນອາ່ງເກບັນໍາ້ 
ຫືຼ ບຶງ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ຍ້ອນ ນາເຂ້ົາໃນປະເທດມີຈາໍນວນຫຼາຍ, 
ມັນບ່ໍແປກເລີຍ ທ່ີ ຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ (37%) ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດ ຫາປາໃນນາເຂ້ົາ. 
ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ການຫາປາໃນນາເຂ້ົາ, ການຫາປາໃນເຂດ ໜອງນໍາ້ ແມນ່ຖືກປະຕບັິດຢູ່ໃນທກຸໆແຂວງ, 
ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງລາວ. ໂດຍສະເລ່ຍ 29% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ ໄດ້ຈບັປາ 
ຢູ່ໜອງນໍາ້.

ໃນແຜນທ່ີລະດັບແຂວງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຫາປາເປັນລາຍໄດ້ຫັຼກໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນກະສິກໍາ 
ມີບາງຈໍານວນເທ່ົານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ສ່ວນຫຼາຍການຫາປາ ແມ່ນເພ່ືອການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນ, 
ບ່ໍແມນ່ເພ່ືອຂາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ ມບີາງເມອືງ ລະຫວາ່ງ 5 ຫາ 16.7% ຂອງຄວົເຮືອນທັງຫມດົອາໃສ 
ການຫາປາເປັນການລ້ຽງຊີບເຂົາເຈົ້າ. ເມືອງເຫ່ົຼານີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ (ອ້ອມຮອບອ່າງນໍ້າງືມ່), 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (ເຂດນໍາ້ເທີນຫີນບູນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ອ້ອມຮອບນໍາ້ເທີນ 2), ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ແຂວງຈາໍປາສັກ (ລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເຂດ 4,000 ດອນ).
 
ລະຫວ່າງ ປີ 1999 ແລະ ປີ2011, ຈໍານວນຄົວເຮືອນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັບປາໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 
61,600 ຄົວເຮືອນ ຫຶືຼ 13.3%. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເໜອື ເຊ່ັນ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ວຽງຈນັ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຢູ່ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ 
ແລະ ປາກເຊ, ບ່ອນທ່ີ ມີການຈບັປາ ເກີນຄວາມຈາໍເປັນ, ມົນລະພິດ ທ່ີເພ່ີມຂ້ືນ ແລະ ສະພາບອາກາດ 
ທ່ີປ່ຽນແປງ ມີສ່ວນສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ຈາໍນວນຄອບຄົວຊາວປະມົງຫຸຼດລົງ.
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ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ກາໍນດົ ການລຽ້ງສດັນໍາ້ ເປັນ “ການລຽ້ງສດັນໍາ້, ລວມທັງປາ, 
ຫອຍ, ກຸ້ງ ແລະ ພືດໃນນໍາ້”. ການລ້ຽງສັດນ້ໍາ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ໂດຍສະເພາະ
ກດິຈະກໍາຂະໜາດນອ້ຍ. ປະມານ 68,200 ຄວົເຮືອນ, ຫືຼ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນທັງຫມດົ, ໄດ້ມກີານ
ລຽ້ງສດັນໍາ້ແບບໃດແບບໜຶງ່. ການລຽ້ງສດັນ້ໍາ ກວມເອາົປະມານ 60-70 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງການຜະລດິປາ 
ປະຈາໍປີຂອງປະເທດ ແລະ ການຜະລິດປາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນໜອງ, ທ່ົງນາ, ຫືຼ ການໃຊ້ຖັງ ແລະ ກະຊັງ. 
ປາທ່ີມີຊ່ືສຽງທ່ີສຸດໃນປະເທດລາວ ເປັນ ປາປາກຈນີ, ປາປາກຫົວໃຫຍ່, ປາກິນຫຍ້າ, ປາປາກອິນເດຍ, 
ປາປາກທ່ົວໄປ, ປາດກຸອາຟຣິກາ, ປາຄໍ່ ແລະ ປາຕະພຽນເງນິ (DLF, 2005).
 
ຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລ້ຽງສັດນໍາ້ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 55,000 ຄົວເຮືອນ ໃນປີ 1999 
ມາເປັນ 62,500 ຄົວເຮືອນ ໃນປີ 2011. ຄົວເຮືອນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນກະສິກໍາສັດນໍາ້ຢູ່ພາກກາງຂອງ ສປປ 
ລາວ ມີອັດຕາສ່ວນສູງກວມເອົາ 45% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ, ຕາມດ້ວຍ 42% ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ 
ພາກໃຕ້ ມີພຽງແຕ່ 13%. ໂດຍສະເລ່ຍແຕ່ລະຄົວເຮືອນນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ 0.22 ເຮັກຕາ ສໍາລັບກິດຈະກໍາກະ
ລຽ້ງສດັນໍາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້. ຄວົເຮືອນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຊ້ພ້ືນທ່ີ ຫຼາຍກວາ່ 
ພາກເໜອື.

 ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຕໍກ່ບັການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງພົນລະເມອືງ, ການປ່ຽນແປງໃນລະບົບນເິວດຂອງນໍາ້, 
ການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ມນົລະພິດທາງນໍາ້, ຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ໄດພັ້ດທະນາ ຫຼາຍຮບູແບບການລຽ້ງສດັນໍາ້ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວຖີິຊີວດິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພ່ືອມີລາຍຮັບ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຫຼາຍກວາ່ 90% ຂອງຄົວ 
ເຮືອນທັງຫມດົໄດ້ມີການລ້ຽງສັດນໍາ້ໃນໜອງເພ່ືອຜະລິດປາ, ໃນຂະນະທ່ີ 14% ຂອງຄົວເຮືຶອນລ້ຽງປາ 
ແລະ ຈບັປາໃນນາເຂ້ົາ. 

ແຜນທ່ີຫັຼກ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ມສີວ່ນຮ່ວມໃນການລຽ້ງສດັນໍາ້ສງູສດຸໃນລະດບັບ້ານ.
ໃນສອງແຂວງເນີ້, ໜຶງ່ໃນສີ່ ແລະ ໜຶງ່ໃນຫ້າ ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລ້ຽງສັດນໍາ້, 
ສ່ວນຫຼາຍ ໃຊ້ໃນນາເຂ້ົາເປັນບ່ອນນຜະລິດປາ. ພັນປາ ທ່ີຖືກລ້ຽງຫຼາຍທ່ີສຸດໃນນາເຂ້ົາ ຄື ປາໄນ 
(Cyprinus carpio), Carassius auratus, ແລະ ປານິນ (Oreochromis). 
ການລ້ຽງປາໃນກະຊັງ ກວມເອົາ ພຽງແຕ່ ໜຶງ່ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ ທ່ີລ້ຽສັດນໍາ້ ແລະ 
ສວ່ນໃຫຍ່ ຢູ່ໃກກ້ບັ ອ່າງເກບັນໍາ້ຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ໃນອ່າງເກບັນໍາ້ຊົນລະປະທານ. 
ມີພຽງແຕ່ 4% ທ່ີລ້ຽງປາ ໃນຖັງ, ເຊ່ິງ ສ່ວນຫຼາຍ ພົບທ່ີແຂວງຈາໍປາສັກ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.
 

ທ່ົວປະເທດ ມີທັງຫມດົ 11,400 ຄົວເຮືອນ ທ່ີລ້ຽງສັດນໍາ້, ໃນນັນ້ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກວມເອົາ 
ຈາໍນວນຄວົເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າຫມູ.່ ຕາມດວ້ຍ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ເຊ່ິງມ ີ10,000 ແລະ 6,500 
ຄົວເຮືອນ ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງວາ່ ສ່ວນຫຼາຍ ການຜະລິດ ເພ່ືອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ແຕ່ ໃນ 9 
ຕົວເມືອງ ຢູ່ໃນແຂວງຈາໍປາສັກ, ແຂວງອັດຕະປື, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ການລ້ຽງສັດນໍາ້ 
ຖືເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ຢ່າງໜອ້ຍ 10% ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມດົ.

ການລຽ້ງສດັນໍາ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ ້ປ່ຽນແປງ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງຊ້າໆ; ໃນລະຫວາ່ງ ປ ີ1999 
ແລະ ປ ີ2011, ຫຼາຍແຂວງ ໄດ້ລາຍງານວາ່ ເນື້ອທ່ີ ການລ້ຽງ ແລະ ລະດບັ ການຜະລດິ ສດັນໍາ້ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງຜ້ົງສາລີ. 
ເພ່ືອຮັກສາ ລະດບັການຜະລິດເຫ່ົຼານີ້, ລດັຖະບານຕ້ອງໄດລ້ງົທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຂ້ົາໃສກ່ານຄວບຄມຸສະ
ພາບແວດລອ້ມການລຽ້ງສດັນໍາ້ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.
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