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LCA  ການສາໍຫຼວດສະຖິຕກິະສກິາໍແຫ່ງຊາດລາວ (Lao Census of Agriculture)

m  ແມດັ (Metre)

MAF  ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(Ministry of Agriculture and Forestry)

masl  ສງູກວາ່ລະດບັນໍາ້ທະເລ (Metre above sea level)
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ຄໍານາໍ

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍາມໃດກ ໍຮັບຮູເ້ຖິງຄວາມສາໍຄນັທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງທ່າແຮງການພັດທະນາດາ້ນກະສກິາໍຂອງປະເທດຢູ່ສະເໝ.ີ ທັງນີ້ ກເໍນື່ອງຈາກວາ່ ຂະແໜງການກະສກິາໍ ໄດປ້ະກອບສວ່ນຢ່າງແຂງ 
ແຮງໃຫ້ແກກ່ານເຕບີໂຕຂອງຊາດ, ແລະ ເປັນເສັນ້ທາງທ່ີເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັ ໃນການນາໍພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊ່ິງເປັນຜົນງານທ່ີຢ້ັງຢນືເຖິງການຊ້ີນາໍອນັ
ສະຫຼາດສອ່ງໃສຂອງບັນດາຜູ້ນໍາໍປະເທດ.

ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1999 ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ມາ ໃນປີ 2011 ປະກອບເປັນຂີດໝາຍທ່ີສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂ້ໍມູນ ເພ່ືອການວິເຄາະ, ການສ້າງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນ 
ໃນຂະແໜງກະສິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍການໃຫ້ຂ້ໍມູນລະອຽດເລິກເຊ່ິງ ໃນບັນດາປັດໃຈການຜະລິດກະສິກໍາຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ຖືວ່າເປັນຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ທ່ີສໍາຄັນຂອງຊາດ 
ກຽ່ວກບັວຖີິຊີວດິຊົນນະບົດ ຂອງປະຊາຊົນລາວ. 

ການນາໍໃຊ້ຂ້ໍມູນລະອຽດທາງພູມິສາດ ປະກອບກັບຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ທ່ີອຸດົມສົມບູນຂອງການສໍາຫຼວດ, ການປ່ຽນແປງ ລັກສະນະການຜະລິດກະສິກໍາຂອງທ້ອງຖ່ິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ 
ໄດຖື້ກນາໍມາສະເໜໃີນລາຍລະອຽດ ເປັນຄັງ້ທໍາອິດ.

ຄວາມຮູໃ້ໝດ່ັງ່ກາ່ວ ເປັນສິງ່ຈາໍເປັນ ບ່ໍພຽງແຕ່ ສາໍລບັການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງການກາ້ວສູເ່ປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ ທ່ີໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທີ VIII ເທ່ົານັນ້, ແຕ່ມນັ 
ຍັງເປັນຫັຼກຖານອາ້ງອງີທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອວາງທິດທາງການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະ, ແລະ ຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍລວມ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນບັນດາເອກະສານສາໍຄນັຕາ່ງໆ 
ເຊ່ັນ ແຜນຍດຸທະສາດການພັດທະນາກະສກິາໍ ຮອດປ ີ2025. 

ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັຢ່າງຍ່ິງວາ່ ຖານຄວາມຮູໃ້ໝນ່ີ້ ຈະຖືກນາໍໃຊ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກບັ່ນດານກັວາງແຜນ ແລະ ຜູ້ກາໍນດົທິດທາງນະໂຍບາຍ ພາຍໃນລັດຖະບານ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງ ຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ ຂອງປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ ປ.ອ ພວງປາຣິສກັ ປຣະວງົວຽງຄາໍ

ຮອງລັດຖະມນົຕ,ີ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ້



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ

ອາລໍາພະບົດ

ດັງ່ທ່ີພວກເຮົາຮູແ້ລ້ວວາ່ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ໂດຍລວມຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊ່ິງໄດ້ກາໍນດົໄວວ້າ່ ການພັດທະນາດ້ານກະສກິາໍ ຖືເປັນບັນຫາສາໍຄນັ ແລະ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ໃຫ້ປະສບົຜົນສາໍເລດັ. ສິງ່ທ້າທາຍໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ ມນັບ່ໍພຽງແຕແ່ມນ່ການທ່ີຈະເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດກະສກິາໍເພ່ືອມາຮອງຮັບໃຫ້ແກຈ່າໍນວນປະຊາກອນ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນເທ່ົານັນ້, ແຕ່ວາ່ ການສົງ່ 
ເສມີການພັດທະນາທາງດາ້ນກະສກິາໍ ມນັຍັງຈະຕອ້ງໄດໄ້ປຊຸກຍູໃ້ຫ້ແກວ່ຽກງານການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນແງຂ່ອງການຮັກສາຄວາມສມົດນຸດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ໃນຂະນະ ດຽວກນັກຕໍອ້ງໄດປ້ະກອບສວ່ນໃຫ້ແກ່ 
ການບໍລິການດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຂອງໂລກ ອກີດວ້ຍ. ຕໍບັ່ນຫານີ້, ການເຮັດກະສກິາໍໃນຫຼາຍຮບູແບບນັນ້ ຖືວາ່ເປັນແນວທາງທ່ີສດົໃສ ໃນອະນາຄດົຂ້າງໜາ້. ກອບຄວາມຄດິດັງ່ກາ່ວນີ້ ຈະນາໍໄປສູກ່ານກະກຽມດາ້ນສະບຽງ 
ອາຫານ, ອາຫານສດັ, ສານອາຫານ, ແລະ ເຊ້ືອເພີງທໍາມະຊາດຕາ່ງໆ: ມນັຍັງ ນາໍໄປສູກ່ານເຮັດການກະສກິາໍ ໃນຮບູແບບອື່ນອກີດວ້ຍ ເຊ່ັນ: ການກະສກິາໍທ່ີຮັກສາສິງ່ແວດລອ້ມ, ການຮັກສາໜາ້ດນິ, ມກີານຈາ້ງງານ, 
ແລະ ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ, ນອກນີ້ ກຍັໍງຖືໄດວ້າ່ ການກະສກິາໍ ມບົີດບາດສາໍຄນັໃນການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດອກີດວ້ຍ.

ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ທ່ີບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆທາງດ້ານກະສິກໍາ ໄດ້ເລ່ັງໃສ່ດ້ານການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ 
ນະວດັຕະກໍາໃໝ່ໆ ເຂ້ົາມາຊ່ວຍ. ໃນນັນ້ ທາງດ້ານເມັດພືດ, ການຂະຫຍາຍພັນສັດລ້ຽງ, ການປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງດິນ, ດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ກໍຖືວາ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜາ້ຫຼາຍ. ສິ່ງເຫ່ົຼານີ້
ຖືເປັນຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃນທ່ົວໂລກ ທ່ີຮັບຮູ້ກັນດີກໍຄື ການກ້າວສູ່ຍຸກສີຂຽວ - ເຊ່ິງແນໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນທ່ົວໂລກ ໃຫ້ໄດ້ສອງເທ່ົາພາຍໃນອີກ 30 ປີ ຂ້າງໜາ້. ເມື່ອບ່ໍດົນມານີ້, ກໍເຫັນໄດ້ວາ່ 
ຫຼາຍໆການ ພັດທະນາໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ ກໄໍດນ້າໍເອາົວທີິການເຫ່ົຼານີ້ໄປນາໍໃຊ້, ຮວມເຖິງ ສປປ ລາວ ກເໍຊ່ັນດຽວກນັ. ປັດໄຈທ່ີສາໍຄນັຕົນ້ຕ ໍກແໍມ່ນ ທາງດ້ານລະບົບຂອງການກະສກິາໍ ແລະ ສະບຽງອາຫານ 
ທ່ີໄດມ້ກີານເພ່ີມຂ້ຶນໃນທ່ົວໂລກ. ການພັດທະນາໃນຮບູແບບ ການເຮັດການຄ້າແບບເສລ,ີ ການລງົທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ, ແລະ ການຂະຫຍາຍເນື້ອທ່ີຕວົເມອືງ ນັນ້ ລ້ວນແຕເ່ຮັດໃຫ້ເກດີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ
ໂຄງສ້າງຂອງການກະສິກໍາ ຮວມເຖິງຕະຫຼາດຈດັຈາໍໜາ່ຍຢ່າງໄວວາ ແລະ ບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານກະສິກໍາໃນທ່ົວໂລກ ຖືໄດ້ວາ່ເປັນການສ້າງໂອກາດໃໝ່ໆ , ຮວມທັງ 
ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ພ້ອມກນັນັນ້ ມນັກພັໍດເປັນການສາ້ງຄວາມສຽ່ງຫຼາຍດາ້ນຕໍຄ່ນົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ, ເຊ່ິງມນັຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານກາໍນດົນະໂຍບາຍໃໝ່ໆ ອອກມາພ້ອມທັງຂະບວນການ 
ຕາ່ງໆໃນການຕດັສນິບັນຫາ. 

ການເຮັດກະສິກໍາໃນອະນາຄົດ ທ່ີເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນທ່ົວໂລກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການບັນລເຸປ້ົາໝາຍຂອງແນວທາງແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2030 ນັນ້ ມັນຮຽກຮ້ອງຫຼາຍດ້ານເຊ່ັນ ຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຄວາມສາມາດ, ແຫ່ຼງທຶນ, ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີຈະມາຮອງຮັບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ນາໍດ້ວຍ. ລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ ອງົການຈດັຕັ້ງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ 
ລວ້ນແຕ່ ຈະຕ້ອງໄດມ້ທິີດທາງທ່ີຊັດເຈນ ເພ່ືອທ່ີຈະພາໃຫ້ປະສບົຜົນສາໍເລດັຕາມຄວາມຄາດຫວງັໄດ້. ເຫັນໄດ້ວາ່ ປື້ມແຜນທ່ີກະສກິາໍ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ ໄດ້ມຂ້ໍີມນູທ່ີຄບົຖ້ວນສມົບູນ ແລະ ມລັີກສະນະ 
ຄວາມຮູທ້າງດ້ານວຽກງານກະສກິາໍ ແລະ ເຕມັໄປດວ້ຍແນວຄວາມຄດິທ່ີສາ້ງສນັຕາ່ງໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊ່ືອໝັນ້ວ່າ ປ້ືມແຜນທ່ີກະສິກໍາທ່ີມີລັກສະນະສະເພາະເຫ້ັຼມນີ້ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການກໍານົດນະໂຍບາຍ 
ແລະ ເປັນບ່ອນອງີໃນການຕດັສນິບັນຫາ ພ້ອມທັງສາມາດນາໍໄປຮັບໃຊ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກງານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງໃນຂົງເຂດຂອງການພັດທະນາດາ້ນກະສກິາໍແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ ກຄໍ ື ການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງໃນທ່ົວໂລກ. 

ສຈ. ດຣ. ໂທມາສ ບຣອຍ

ຜູ້ອໍານວຍການ, ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ CDE, ມະຫາວທິະຍາໄລ ເບີນ



 



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ

ຄວາມຂອບໃຈ

ການພັດທະນາ ປ້ືຶມແຜນທ່ີ ທ່ີສມົບູນແບບສະບັບນີ້ ເກດີຂ້ຶນໄດ້ ກຍ້ໍອນມກີານສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ ຈາກອົງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ືຂອງ ປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ (Swiss Agency 
for Development and Cooperation – SDC) ໃຫ້ແກກ່ານລິເລ່ີມຂອງ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info initiative). 

ຄຽງຄູ່ກັບການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຜູ້ຂຽນປ້ືມຫົວນີ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາກັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍກ່ວາ 20 ທ່ານ ທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນມີຄຸນຄ່າ ເຂ້ົາໃນການຕີຄວາມໝາຍ 
ຮບູແບບການຜະລິດກະສກໍິາໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົົາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈງິໃຈ ຕໍກ່ບັບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫ່ົຼານັນ້ ທ່ີໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ສະຕປັິນຍາ ອັນມຄີນຸຄາ່ຂອງພວກເຂົາ ດັງ່ມລີາຍຊ່ືລຸມ່ນີ້:

- ທ່ານ ຈະລນຸ ບຸນນທິິພອນ, ຮອງຫົວໜາ້ໜວ່ຍງານເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ສນູຄົນ້ຄວາ້ປ່າໄມ,້ ສຄກປ1  

- ທ່ານ ປອ. ບຸນເນື່ອງ ດວງບຸບຜາ, ຫົວໜາ້ສນູຄົ້້ນ້ຄວາ້ພຶດຜັກ ແລະ ໄມໃ້ຫ້ໝາກ, ສຄກປ

- ທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ແກ້ວບົວລະພາ, ຫົວໜາ້ສນູຄົ້້ນ້ຄວາ້ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜອື, ສຄກປ 

- ທ່ານ ສນູທອນ ເກດພັນ, ຮອງຫົວໜາ້ສນູຄົ້້ນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ສຄກປ 

- ທ່ານ ຈນັທະສອນ ຄາໍໄຊໄຂ, ຮອງຫົວໜາ້ສນູອະນລັຸກ ແລະ ພັດທະນາດນິກະສກິາໍ, ຄພດກ2  

- ທ່ານ ປອ. ສອນວໄິລ ນາມປັນຍາ, ວຊິາການ ໂຄງການຄົນ້ຄວ້າ, ກມົລ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ້, ສນູຄົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍສາກນົ ແຫ່ງປະເທດອດົສະຕຣາລີ (ACIAR) 

- ທ່ານ ສງິຄາໍ ເນດພັນຫ້ຼາ, ຫົວໜາ້ສນູຄົ້້ນ້ຄວາ້ ສາລີ ແລະ ພຶດເສດຖະກດິ, ສຄກປ 

- ທ່ານ ປອ. ໂຈນາທານ ນວີບີ, ສນູຄົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍສາກນົ ແຫ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ (ACIAR), CIAT

- ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານ,ີ ຜູ້ອາໍນວຍການ ສະມາຄມົ ການເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ

- ທ່ານ ປອ. ສວີຽງແຂກ ພົມມະລາດ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ ບໍລິສດັພັດທະນາແນວພັນ, ສຄກປ 

- ທ່ານ ສມົມະໂນ ພູນສະຫວດັ, ຫົວໜາ້ຂະແໜງການປະມງົ, ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະປ່າໄມ້

- ທ່ານ ຄາໍພູ ຜູຍຍະວງົ, ຮອງຫົວໜາ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ສຄກປ 

- ທ່ານ ປອ. ເພັງ ເຊ້ັງຊ້ື, ຫົວໜາ້ສນູ ອະນລຸກັ ແລະ ພັດທະນາກະສກິາໍ, ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາດນິກະສກິາໍ 

- ທ່ານ ຈນັພະສກຸ ຕານທະພອນ, ຫົວໜາ້ສນູຄົນ້ຄວາ້ ນະໂຍບາຍກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສຄກປ 

- ທ່ານ ປອ. ອຊີາແບລ ວາເຢຣົີງ, ຊ່ຽວຊານທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຊີຣາດ ປະຈາໍ ສຄກປ 

- ທ່ານ ອນິປັນ ແຫວນສມົເພັດ, ຫົວໜາ້ສນູກາເຟ, ສຄກປ 

- ທ່ານ ປອ. ຄາໍຕອມ ວນັທານວຸງົ, ຮອງຫົວໜາ້ບໍລສິດັພັດທະນາແນວພັນ, ສຄກປ 

- ທ່ານ ສມົລດິ ວລິາວງົ, ຫົວໜາ້ຂະແໜງປູກຝັງ, ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງຈາໍປາສກັ 

- ທ່ານ ສມີອນ ວງົຄາໍຫ່ໍ, ຫົວໜາ້ໜວ່ຍງານເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ສນູຄົນ້ຄວາ້ປ່າໄມ,້ ສຄກປ

- ທ່ານ ສມົສະໃໝ ວງົທິລາດ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ ການຈດັສນັຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ວສິະວະກາໍຊົນລະປະທານ, ສນູຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຄກປ

- ທ່ານ ປອ. ເພັດມານແີສງ ຊ້າງໄຊສານ, ຮອງຫົວໜາ້ສນູຄົນ້ຄວາ້ເຂ້ົາ, ສຄກປ 

1  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
2  ສູນຄົ້ນຄ້ວາອະນລຸັກ ແລະ ພັດທະນາດິນກະສິກໍາ



ຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບປື້ ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ແລະ ການສໍາຫຼວດ

ປື້ ມແຜນທ່ີກະສິກໍາສະບັບນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການວເິຄາະພ້ືນທ່ີຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ 
ການກະສິກໍາ ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2011, ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ 
ໃນຊຸມປທໍີາອດິຂອງຕົນ້ທົດສະວດັ ຂອງສດັຕະວດັທີ 21. ມນັສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງດາ້ນສະຖິຕຄິວົເຮືອນ 
ຂ້ັນບ້ານ ຂອງການສາໍຫຼວດກະສກິາໍທ່ົວປະເທດ ໃນປ ີ2011 ແລະ ການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ນບັຕັງ້ແຕ່ການ
ສາໍຫຼວດກະສກິາໍຄັງ້ທໍາອດິ ໃນປ ີ1999.

ການສາໍຫຼວດສະຖິຕກິະສກິາໍຂອງ ປ ີ1999 ແລະ 2011 ເປັນຫັຼກໝາຍທ່ີສາໍຄນັ ໃນການເກບັກາໍຂ້ໍມນູສະຖິຕິ 
ທ່ີສອດຄອ່ງກນັ, ການລວບລວມ ແລະ ການວເິຄາະຕໍຖ່ານຂ້ໍມນູຂ່າວສານແຫ່ງຊາດກາໍລັງຂະຫຍາຍຕວົ 
ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ 
ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການສາໍຫຼວດທັງສອງ ໄດ້ລວບລວມເອົາຈາໍນວນ 
ຄວົເຮືອນທັງໝດົໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູພ້ືນຖານກ່ຽວກບັພົນລະເມອືງ, ພ້ອມກບັ 
ຂ້ໍມນູກດິຈະກາໍການກະສກິາໍ ຂອງແຕລ່ະຄວົເຮືອນ, ລວມທັງຈາໍນວນ ແລະ ປະເພດສດັລ້ຽງ ພ້ອມທັງ 
ປະເພດ ແລະ ເນື້ອທ່ີຂອງພືດລົມ້ລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົນ້. ນອກຈາກນັນ້, ຍັງໄດ້ເກບັກາໍຂ້ໍມນູຢ່າງລະອຽດ 
ກຽ່ວກບັກິດຈະກໍາຂອງຄົວເຮືອນ ຈາກການສຸ່ມຕົວຢ່າງ 5% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ. ໃນປີ 2011, 
ແບບສອບຖາມ ຂ້ັນບ້ານໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ລະເບີດທ່ີຍັງບ່ໍທັນແຕກ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ດິນ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ສິງ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ, ແລະ ອື່ນໆ ກຖືໍກລວມເຂ້ົາໃນປ້ືມແຜນທ່ີ ສະບັບນີ້. 
 
ໃນຂະນະທ່ີຜົນຂອງການສໍາຫຼວດເຫ່ົຼານີ້ ປະກອບເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ກ່ຽວກັບສະຖານະ 
ພາບປະຈບັຸນຂອງກະສກິາໍ, ພ້ອມທັງທ່າອ່ຽງ ແລະ ຮບູແບບຂອງການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກະສກິາໍຕາມ
ແຕລ່ະໄລຍະ, ການນາໍໃຊ້ໂດຍກງົ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍຕວົເລກສະຖິຕ ິ ທ່ີລະອຽດເຫ່ົຼານີ້ ອາດກາຍ 
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ສະນັ້ນ ການວິເຄາະຂ້ໍມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕົ້ນຕໍ 
ເພ່ືອໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດ ສາໍລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ.

ລກັສະນະຂອງການສາໍຫຼວດ, ຕາມນຍິາມ ກວມເອາົທກຸຄວົເຮືອນຂອງຊາດໜຶງ່, ສະໜອງໂອກາດທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງ 
ແກ່ການວເິຄາະທາງດາ້ນພູມສາດທ່ີມລີາຍລະອຽດສງູ ແລະ ເປັນຕວົແທນຂອງຮບູແບບການວເິຄາະພ້ືນທ່ີ 
ແລະ ແນວໂນມ້ທ່ີບ່ໍສະແດງໃນຂ້ໍມນູສະຖິຕ.ິ ເພ່ືອສາມາດນາໍໃຊ້ທ່າແຮງນີ້, ການບັນທຶກລາຍລະອຽດຂ້ໍມນູ 
ຂອງແຕລ່ະສະຖານທ່ີ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນ. ທ້າຍນີ້, ຂ້ໍມນູພູມສນັຖານດຈິຕິອລ ທ່ີໄດ້ແຍກເກບັກາໍຕາ່ງຫາກ 
ແລະ ສາໍເລັດໃນປ ີ2012 ໂດຍກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ) ຜ່ານການຮ່ວມມກືບັກມົແຜນທ່ີແຫ່ງ 
ຊາດ (ກຜທ) ໄດເ້ຊ່ືອມເຂ້ົາກບັຖານຂ້ໍມນູການສາໍຫຼວດ. 

ຕວົຊ້ີວດັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຖືກຄາໍນວນ ແລະ ແຍກປະເພດ ຈາກ ຂ້ໍມນູການສາໍຫຼວດ ສວ່ນບຸກຄນົ ແລະ 
ລະດັບຄົວເຮືອນ ຖືກບັນທຶກລົງໃນແຜນທ່ີບ້ານ. ນອກຈາກນັນ້, ຂ້ໍມູນ ປີ 2011 ໄດ້່ຖືກເຊ່ືອມໂຍງກັບ 
ຂ້ໍມູນ ປີ 1999, ເພ່ືອໃຫ້ມີການວເິຄາະຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດທັງສອງຄັ້ງ.

ຜົນການຄົນ້ຄວາ້ດັງ່ກາ່ວ ໄດຖື້ກລວບລວມເຂ້ົາໃນ ປື້ມແຜນທ່ີເຫ້ັຼມນີ້ຢ່າງຄບົຖ້ວນສມົບູນ, ປະກອບດວ້ຍຊຸດ 
ຕາຕະລາງສງັລວມທ່ີໄດສ້າ້ງຂ້ຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນການສາໍຫຼວດກະສກິາໍຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2010/11 
(ACO, 2012) ແລະ ໃນເວບັໄຊທ໌ www.decide.la, ໄປຄຽງຄູກ່ບັກບັການວເິຄາະເພ່ີມເຕມີໃນບັນດາ 
ຫົວຂ້ໍສະເພາະທ່ີຖືກຈດັພິມໃນ ການສາໍຫຼວດກະສກິາໍລາວ ປີ 2010/11 - ການວເິຄາະບັນດາຫົວຂ້ໍເລືອກເຟ້ັນ 
(FAO, 2014).

ບັນດາຂ້ໍຈາໍກດັຂອງການວເິຄາະທາງພູມສາດ ແລະ ການນາໍສະເໜຂ້ໍີມນູສະຖິຕຂິອງການສາໍຫຼວດທ່ີຈາໍເປັນ
ຕອ້ງໄດຍົ້ກຂ້ຶນມາພິຈາລະນາໃນຂະນະຕຄີວາມໝາຍແຜນທ່ີຕາ່ງໆໃນປ້ືມແຜນທ່ີສະບັບນີ້ ມດີັງ່ຕໍໄ່ປນີ້:

1. ການສໍາຫຼວດໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຈາກລະດັບຄົວເຮືອນເທ່ົານັນ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ການຜະລິດກະສິກໍາ 
ຈາກບໍລິສັດ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຖືກບັນຈເຸຂ້ົາ ແລະ ຖືກສະແດງໃນແຜນທ່ີ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ 
ເມື່ອຕຄີວາມໝາຍ ພືດຕາ່ງໆ ທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ ບໍລິສດັໄດປູ້ກໃນພ້ືນທ່ີກວາ້ງ (ເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, ແລະອ່ືນໆ).

2. ການຜະລດິພືດ ທ່ີຖືກບັນທຶກລງົໃນແຜນທ່ີຂ້ັນບ້ານ ເປັນການສມົມດຸຖານວາ່ ຜູ້ທ່ີອາໃສຢູ່ໃນບ້ານນັນ້ 
ຖືສດິຄອບຄອງ ແລະ ປູກໃນດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ສວ່ນຫຼາຍຈະເປັນກລໍະນໃີນລັກສະນະນີ້, ແຕກ່ໍມ່ບີາງ 
ກລໍະນທ່ີີປະຊາຊົນເຂດຕວົເມອືງມາປູກພືດຢູ່ດນິຂອງຊາວບ້ານ.

3. ຂ້ໍມນູທາງພູມສາດ ກຽ່ວກບັທ່ີຕັງ້ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໄດຖື້ກບັນທຶກໄວທ່ີ້ສນູກາງປົກຄອງຂອງບ້ານ ເປັນອກີ
ຈດຸໜຶງ່ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ.່ ການຂາດຄວາມຊັດເຈນດາ້ນເຂດແດນທ່ີເປັນທາງການ ໃນຫຼາຍໆເຂດຊົນນະບົດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ, “ຮບູບ້ານຫຼາຍຫ່ຼຽມ” ທ່ີຖືກໝາຍໃນບ້ານຕາ່ງໆ ເປັນພຽງແຕ່ການສະແດງໃຫ້ເຫັນດາ້ນ 
ພູມສນັຖານຂອງຂ້ໍມນູການສາໍຫຼວດ. ຂອບເຂດບ້ານເຫ່ົຼານີ້, ຫືຼ “ຮບູບ້ານຫຼາຍຫ່ຼຽມ” ນີ້, ຖືກສ້າງຂ້ຶນ 
ເພ່ືອເປັນການຈາໍລອງເທ່ົານັນ້, ແລະ ບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຂອບເຂດການປົກຄອງຢ່າງແທ້ຈງິແຕຢ່່າງໃດ.

ໃນປ້ືມແຜນທ່ີ ໄດຖື້ກຈດັແບ່ງອອກເປັນ ສີ່ ພາກຫົວຂ້ໍ: ພາກຫົວຂ້ໍກຽ່ວກບັ ຄວາມເປັນມາ ແລະ ບໍລິບົດ 
ຂອງ ປ້ືມແຜນທ່ີ ເປັນການສະເໜຂ້ໍີມນູທ່ີໄດ້ຈາກການສາໍຫຼວດ ໂດຍລວມ: ເລ່ີມຈາກພາກແນະນາໍທ່ົວໄປ 
ກຽ່ວກບັທ່ີຕັງ້ພູມສນັຖານ ຕາມດວ້ຍບົດສະເໜກີຽ່ວກບັບັນດາກດິຈະກາໍ ດາ້ນກະສກິາໍ, ແລະ ພາກຫົວຂ້ໍຫັຼກ 
ກຽ່ວກບັການປູກພືດ. ຮບູແບບການຜະລິດໄດຖື້ກສະເໜເີປັນ ການປູກພືດລ້ົມລກຸ ແລະ ການປູກພືດຢນືຕົນ້. 
ພາກສດຸທ້າຍ ໄດນ້າໍສະເໜ ີເຖິງຜົນໄດຮັ້ບຂອງການວເິຄາະດາ້ນພູມສນັຖານ   

ປະເພດແຜນທ່ີ

ມ ີ4 ປະເພດແຜນທ່ີ ທ່ີໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ໃນ ປ້ືມແຜນທ່ີ Atlas ສະບັບນີ້:

1. ແຜນທ່ີ ຂ້ັນບ້ານ - ການສາໍຫຼວດກະສກິາໍ ປ ີ2010/11 ໄດ້ເກບັກາໍເອາົບັນດາສນູກາງການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ແຕບ່ໍ່ໄດລ້ວມເອາົຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງບ້ານຢ່າງຊັດເຈນ ເພາະວາ່ ສວ່ນຫຼາຍ ຍັງຈະຕອ້ງໄດ້ 
ສບືຕໍກ່າໍນດົໃນໄລຍະຕໍໄ່ປ. ໃນຂະນະທ່ີຂາດຂອບເຂດຊາຍແດນທ່ີສມົບູນ, ຂອບເຂດຕ່າງໆຂອງບ້ານໄດ້ຖືກ
ສາ້ງຂ້ຶນ ໂດຍນາໍໃຊ້ປັດໄຈຂອງໄລະຍະທາງ ລະຫວາ່ງ ຈດຸສນູກາງການປົກຄອງບ້ານ. ຮບູບ້ານຫຼາຍຫ່ຼຽມ 
ສະແດງຄາ້ຍຄກືບັຂອບເຂດບ້ານ ທ່ີອງີຕາມຖານຂ້ໍມນູ GIS. ມນັອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານເຂ້ົາໃຈຜິດໃນເວລາ 
ທ່ີເບ່ິງແຜນທ່ີໃນຂ້ັນບ້ານ. ຂ້ໍມນູສາໍຫຼວດກະສກິາໍຢູ່ໃນຂ້ັນບ້ານ ແມ່ນເຊ່ືອມຕໍກ່ບັ ຖານຂ້ໍມນູ GIS ແລະ ແຜນທ່ີ
ສາໍຫຼວດຂອງຕວົແປຕາ່ງໆທ່ີໄດຖື້ກສາ້ງຂ້ຶນ ໃນຂ້ັນບ້ານ. ສາໍລັບແຜນທ່ີຂ້ັນບ້ານ, ໄດ້ສະແດງພຽງແຕຕ່ວົ 
ເລກທຽບຖານເທ່ົນັນ້.

2. ແຜນທ່ີ ຂ້ັນແຂວງ - ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງ ແມ່ນໄດ້ນາໍໃຊ້ແຜນທ່ີ ຈາກກມົແຜນທ່ີແຫ່ງຊາດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີສ້າງໃນປີ 2009. ການຄໍານວນຂ້ໍມູນການສໍາຫຼວດກະສິກໍາໃນຂ້ັນແຂວງ 
ໄດຖື້ກເຊ່ືອມໂຍງກບັຂອບເຂດຊາຍແດນ ຂ້ັນແຂວງ. ຜ່ານແຜນທ່ີ ຂ້ັນແຂວງດັງ່ກາ່ວນີ້ ການສມົທຽບຂ້ໍມນູ 
ລະຫວາ່ງແຂວງຈຶງ່ເປັນໄປໄດ.້ ນອກຈາກນີ້, ຮບູວງົມນົ ແລະ ຮບູສີ່ຫ່ຼຽມ ທ່ີມຂີະໜາດແຕກຕາ່ງກນັ ເຊ່ິງ 
ຂ້ຶນກບັຕວົເລກດດັຖານຂອງຕວົແປທ່ີເປັນຕວົແທນໃຫ້ ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນຄວົເຮືອນ, ເນື້ອທ່ີເປັນເຮັກຕາ, ຫືຼ 
ຈາໍນວນສດັລຽ້ງ. ສາໍລັບສ ີທ່ີນາໍໃຊ້ໃນຕາຕະລາງ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອກີມຕິໜິຶງ່ ທ່ີເປັນໂຕເລກດດັຖານ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ສອງສີທ່ີແບ່ງຮູບວົງກົມເປັນສອງຊີກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝດົ 
(ສເີຫືຼອງ) ແລະ ຈາໍນວນຄວົເຮືອນກະສກິາໍ (ສແີດງ). ໃນແຜນທ່ີການປູກພືດລົມ້ລກຸ, ເຄິງ່ວງົມນົທັງສອງຊີກ 
ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປູກພືດໃນລະດແູລ້ງ ແລະ ລະດຝົູນ.

3. ແຜນທ່ີ 6 ຫ່ຼຽມ ສມົທຽບຂ້ໍມນູ ປ ີ1999 – 2011 - ແຜນທ່ີ 6 ຫ່ຼຽມ ໄດຖື້ກໃຊ້ ເພ່ືອສມົທຽບຂ້ໍ
ມນູການສາໍຫຼວດກະສກິາໍ ໃນປ ີ1999 ແລະ 2011. ໃນປ ີ1999 ມ ີທັງໝດົ11,126 ບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ, ຂະນະທ່ີໃນ ປີ 2011 ມພີຽງແຕ່ 8,643 ບ້ານ ເທ່ົານັນ້. ຍ້ອນແນວນັນ້ ການປ່ຽນແປງຈາໍນວນບ້ານ 
(ບ້ານຖືກຍົກຍ້າຍ, ຖືກລວມເຂ້ັາກນັ ຫືຼ ຖືກແຍກອອກ) ແລະ ປ່ຽນຕວົເລກລະຫັດບ້ານ ຈຶງ່ເກດີມຂ້ຶີນ. 
ການປ່ຽນແປງນີ້ ໄດຖື້ກແກໄ້ຂໂດຍການໃຊ້ “ວທີິເລຂາຄະນດິ” ຫືຼ “geometric” ຈຶງ່ນາໍໄປສູກ່ານໃຊ້ 
ຮບູຫຼາຍຫ່ຼຽມ ທ່ີຄກືນັ. ຂ້ໍມນູບ້ານໃນຮບູ 6 ຫ່ຼຽມ ໄດຖື້ກແຍກອອກ ແລະ ສມົທຽບກນັ ຫັຼງຈາກນັນ້. 

4. ແຜນທ່ີ 6 ຫ່ຼຽມ - ແຜນທ່ີ 6 ຫ່ຼຽມ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອເປັນຕົວແທນໃຫ້ໂຕເລກເດັດຖານ 
ທ່ີມຂີະໜາດຕາ່ງກນັ ເຊ່ັນ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງລະເບີດທ່ີຍັງບ່ໍແຕກ ຫືຼ ເຂດທ່ີມທ່ີາແຮງດາ້ນກະສກິາໍ 
ໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຂ້ຶນ. ອີກຮູບແບບໜຶງ່ຂອງແຜນທ່ີ 6 ຫ່ຼຽມ ທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອສະແດງ 
ເຖິງການເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລງົ ເປັນໂຕເລກເດດັຖານ ເຊ່ັນ ຕວົຢ່າງ ກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ ເນື້ອທ່ີການ 
ປູກມນັຕົນ້ໃນລະວາ່ງປີ 1999 ແລະ 2011.
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ສະພາບລວມ

ການກະສກິາໍ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

ກະສກິ�ຳຖືວຳ່ມບົີດບຳດຕົນ້ຕ� ອນັເປັນພ້ືນຖຳນຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຂອງ ສປປ ລຳວ, 
ໂດຍສະເພຳະ ເພ່ືອເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຍ້ອນແນວນັນ້ ມັນຈຶງ່ກົງກັບເປ້ົຳໝຳຍ 
ຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຈ�ຳນວນໜຶ່ງທ່ີນຳໆຊຳດໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພຳບກັນ. ເປ້ົຳໝຳຍ 
ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ຖືເປັນເຂັມທິດ ແລະ ຈດຸສມົທຽບສ�ຳລບັກຳນພັດທະນຳທ່ົວທັງຊີກໂລກໃຕ.້ 
ສປປ ລຳວ ກ�ຄກືບັຫຼຳຍປະເທດ ເຊ່ິງໄດຕ້ັງ້ເປ້ົຳໝຳຍຂອງຕນົເອງຂ້ຶນຈ�ຳນວນໜຶງ່  ເພ່ືອໃຫ້ບັນລເຸປ້ົຳໝຳຍ 
ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ແລະ ໃນອະນຳຄດົຫັຼງຈຳກນັນ້. ໃນບັນດຳເປ້ົຳໝຳຍເຫົຼຳນັນ້ ມີ
ຈ�ຳນວນໜຶງ່ທ່ີກ່ຽວພັນກບັກຳນກະສກິ�ຳ ເຊ່ັນ ເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງທີ 1 - ປຳສະຈຳກ 
ຄວຳມທກຸຍຳກ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 2 ບ�່ມີຄວຳມອຶດຫິວ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 3 ກຳນມີສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມ 
ເປັນຢູ່ເຢັນທ່ີດີ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 5 ຄວຳມສະເໝີພຳບທຳງດ້ຳນບົດບຳດຍິງຊຳຍ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 10 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມບ�່ເທ່ົຳທຽມກັນ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 12 ກຳນມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ�່ກຳນບ�ລິໂພກ ແລະ 
ກຳນຜະລດິ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 13 ມຳດຕະກຳນຮັບມຕື�ກ່ບັສະພຳບອຳກຳດ ແລະ ເປ້ົຳໝຳຍທີ 15 ຊິວດິບົນຜືນດນິ. 
ຄວຳມເຂ້ົຳໃຈສະພຳບເງືອ່ນໄຂປະຈບັຸນຂອງກຳນກຳນກະເສດ ແລະ ທ່ຳອຽ່ງຫັຼກ ແມ່ນມຄີວຳມຈ�ຳເປັນເພ່ືອ 
ໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຮັດໜ້ຳທ່ີຕັດສິນບັນຫຳ, ອົງກອນເພ່ືອກຳນພັດທະນຳ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ຕຳມຊົນນະບົດເພ່ືອ
ສຳມຳດຕດັສນິບັນຫຳໄດຢ່້ຳງມປີະສດິທິພຳບ, ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມເປັນຈງິ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຕຸຳມເປ້ົຳໝຳຍທ່ີ
ຕັງ້ໃວ ້ໃນ ສປປ ລຳວ. ເພ່ືອບັນລບັຸນດຳເປ້ົຳໝຳຍຕຳ່ງໆນີ້ໄດ ້ປ້ືມແຜນທ່ີສະບັບນີ້ ໄດພ້ະຍຳຍຳມປະກອບ
ສວ່ນເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີ, ບ�ພ່ຽງແຕໃ່ນລະດບັຊຳດ, ແຕຍັ່ງເຮັດໃຫ້ຂ�້ໍມນູເຫ່ົຼຳນີ້ ຖືກນ�ຳໃຊ້ໃນລະດບັທ້ອງຖ່ິນ, 
ສຳ້ງເງືອ່ນໄຂໃຫ້ແກກ່ຳນຕດັສນິໃຈ ທ່ີເນັນ້ເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳຢ່ຳງມ ີປະສດິທິພຳບໃນຈດຸທ່ີມຄີວຳມ
ຈ�ຳເປັນຫຼຳຍກວ່ຳ.

ກຳນວເິຄຳະຂອງກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ສອງຄັງ້ທ່ີຜ່ຳນມຳ ໃນປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັ
ນເຖິງກຳນປ່ຽນແປງທ່ີສ�ຳຄນັໃນຂະແໜງກະສກິ�ຳໃນໄລຍະເວລຳ 12 ປ.ີ ເຖິງແມ່ນວຳ່ໂຕເລກຂອງຄວົເຮືອນ
ກະສກິ�ຳຈະເພ່ີມຂ້້ຶນ 17%, ແຕ່ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີບ�ໄ່ດເ້ຮັດກະສກິ�ຳ ກ�ເຫັນວຳ່ສງູຫຼຳຍ (85%), 
ເຊ່ິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ກຳນຫຸຼດລົງຂອງກຳນກະສິກ�ຳໃນພຳກເສດຖະກິດໂດຍລວມ.
 
ນີ້ກ�ຍ້ອນເກດີຈຳກຂະບວນກຳນຫັນເປັນອດຸສຳຫະກ�ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳເປັນຕວົເມອືງພຳຍໃນ ແລະ 
ເຂດອ້ອມແອ້ມບັນດຳຕົວເມືອງໃຫຍ່, ບ່ອນທ່ີຫຼຳຍຄົວເຮືອນໄດ້ປ່ຽນສະພຳບຈຳກຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳ 
ມຳເປັນຄວົເຮືອນທ່ີເນັນ້ກຳນຄ້ຳຂຳຍ ນອກພຳກກະສກິ�ຳ, ເຮັດໃຫ້ສວ່ນແບ່ງກດິຈະກ�ຳກະສກິ�ຳໃນເສດຖະ
ກດິຄວົເຮືອນໂດຍລວມຫຸຼດລງົຢ່ຳງຕ�ເ່ນື່ອງ. ຢ່ຳງໄດກ້�ຕຳມ ເກອືບເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຄວົເຮືອນຢູ່ເຂດທ່ີຖືກຈດັ
ເປັນເຂດຕວົເມອືງ ກ�ຍັງມສີວ່ນຮ່ວມໃນກດິຈະກ�ຳກະສກິ�ຳຢູ່.

ການຜະລດິ ແລະ ການສົງ່ອອກສນິຄາ້ກະສກິາໍ

ເຖິງແມ່ນວຳ່ເນື້ອທ່ີກະສກິ�ຳຂອງ ສປປ ລຳວ ຈະເພ່ີມຂ້ຶນ 53% ໃນລະຫວຳ່ງປີ 1999 ແລະ ປີ 2011, 
ຄື ຈຳກ 976,000 ຮຕ ເປັນ 1,49 ລ້ຳນ ຮຕ, ປະເທດຍັງມີອັດຕຳສ່ວນຂອງກະສິກ�ຳທ່ີຕ�່ຳຢູ່ເມື່ອ 
ທຽບໃສ່ກັບບັນດຳປະເທດເພ່ືອນບ້ຳນ, ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນຍ້ອນລັກສະນະພູມິປະເທດຂອງເນື້ອທ່ີດິນ, 
ຄວຳມໜຳແໜນ້ດຳ້ນປະຊຳກອນຕ�ຳ່, ຍັງມລີະເບີດທ່ີຍັງບ�ແ່ຕກ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ປ່ຳໄມຢ່້ຳງແຜ່ຫຼຳຍເພ່ືອ 
ຊອກຫຳອຳຫຳນ ໂດຍຜູ້ທ່ີອຳໃສ ໃນຫຼຳຍໆເຂດຊົນນະບົດ.

ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເນືອ້ທ່ີດນິກະສກິ�ຳ ແລະ ຜົນພວງຂອງກຳນເຂ້ົຳເຖິງດນິປູກຝັງ, ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ກຳນຄອບ
ຄອງດນິຕ�ຄ່ວົເຮືອນກະສກິ�ຳໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຈຳກ 1.6 ຮຕ ໃນປ ີ1999 ເປັນ 2.4 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ເຖິງຢ່ຳງໃດ 
ກ�ຕຳມ, ມພີຽງ 1% ຂອງຈ�ຳນວນຄວົເຮືອນ ບ�ມ່ທ່ີີດນິທ�ຳກນິ, ແຕ່ຈຳກກຳນສມົທຽບຕວົເລກລະຫວຳ່ງກຳນ 
ສ�ຳຫຼວດສອງຄັ້ງພົບວຳ່ຈ�ຳນວນດັ່ງກ່ຳວໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 3 ເທ່ົຳຕົວ. ໃນບັນດຳຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳທ່ີມີດິນທ�ຳ
ກນິ, ໄດສ້ະແດງເຖິງ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທ່ີສ�ຳຄນັໃນກຳນຖືຄອງເນື້ອທ່ີດນິທ່ົວທັງສງັຄມົລຳວ. ໃນຂະນະທ່ີ 
ຄົວເຮືອນສ່ວນຫຼຳຍ (65%) ຖືຄອງທ່ີດິນລະຫວຳ່ງ 0.5 ແລະ 3 ຮຕ, ຄວຳມບ�່ສົມດນຸ ສ່ວນຫຼຳຍ 
ແມນ່ພົບເຫັນ ໜຶງ່ສ່ວນສີ່ ໃນກຸມ່ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ທ່ີຖືສດິຄອບຄອງທ່ີດນິກະສກິ�ຳ ຫຼຳຍກວ່ຳ 3 ຮຕ, 
ລວມເຂ້ົຳກນັກວມເຖິງ 60% ຂອງດນິປູກຝັງໃນທ່ົວປະເທດ.

ເຖິງແມ່ນວຳ່ ກຳນສ�ຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຳ່ ກຳນຜະລິດກະສິກ�ຳສ່ວນຫຼຳຍ ມີລັກສະນະຜະລິດ 
ເພ່ືອບ�ລິໂພກເອງ ແທນທ່ີຈະຜະລິດ ເພ່ືອຈດຸປະສົງທຳງດ້ຳນກຳນຄ້ຳ, ຕົວເລກຄົວເຮືອນທ່ີຜະລິດສົ່ງ 
ໃຫ້ຕະຫຼຳດ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນ ຈຳກ 1998/99. ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ປີ 2011 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຳ່ 33% 
ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລຳວ ແມນ່ຜະລດິໃຫ້ຕະຫຼຳດເປັນຫັຼກ, ທຽບໃສ່ ປີ 1998/99 
ມພີຽງແຕ ່ 6% ເທ່ົຳນັນ້. ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ຢູ່ເຂດໃຕຂ້ອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຢູ່ພູພຽງບ�ລະເວນ 
ເຂດຕຳເວັນອອກຂອງແຂວງຈ�ຳປຳສັກ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນກະສິກ�ຳເພ່ືອສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼຳດ. ພືດຫັຼກທ່ີປູກຄື 
ສຳລ ີ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ກຳເຟ ໃນເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ. ກຳນຫັນກະສິກ�ຳ ເປັນທັນສະໄໝ 
ແລະ (ບຳງສ່ວນ) ທ່ີເກີດຈຳກກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງສະມັດຕະພຳບກຳນຜະລິດພຳໃຫ້ຂະແໜງກະສິກ�ຳ 
ຫັນໄປສູ່ກຳນຜະລິດເປັນສິນຄ້ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ ລະຫວຳ່ງກຳນສ�ຳຫຼວດທັງ 2 ຄັ້ງ. ຊຳວກະສິກອນ 
ເຮັດກຳນກະເສດແບບທັນສະໄໝຫຼຳຍຂ້ຶນ ເມື່ອປຽບທຽບກບັ ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳກ່ອນໜຳ້ນັນ້. ຈ�ຳນວນ 
ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳໃຊ້ຝຸ່ນເພ່ີມຂ້ຶນ ຈຳກ 29% ເປັນ 42% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳທັງໝດົ ທັງໆທ່ີຍັງມຄີວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງລະຫວຳ່ງພຳກຢູ່. ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳໄດລ້ຳຍງຳນເຖິງກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນນ�ຳໃຊ້ຢຳປຳບສດັ
ຕພືູດເຊ່ັນກນັ, ແຕ່ມພີຽງ 11% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ໄດນ້�ຳໃຊ້ສຳນເຄມດີງັກຳ່ວ ໃນປີ 1999, 18% 
ໄດເ້ລ່ີມນ�ຳໃຊ້ຢຳປຳບສດັຕພືູດ ໃນປ ີ2011.

ເຂ້ົຳລຳວ ເປັນເຂ້ົຳທ່ີມລີຳຄຳແພງ ເມື່ອທຽບໃສກ່ບັຄນຸນະພຳບ ແລະ ລຳຄຳ ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ, ຈຶງ່ເປັນຜົນ 
ເຮັດໃຫ້ຄວຳມກະຕລືລືົນ້ໃນຜະລດິເຂ້ົຳເພ່ືອສົງ່ອອກມໜີອ້ຍ - ໂດຍບ�ໄ່ດຄ້�ຳນງຶເຖິງກຳນຫ້ຳມກຳນສົງ່ອອກ 
ເຂ້ົຳທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນໄລຍະດຽວກນັນັນ້.

ກຳນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳອື່ນໄດ້ມີກຳນຂະຫຍຳຍຕົວໃນຫຼຳຍປີຜ່ຳນມຳ, ເຊ່ິງກວມເອົຳ 10% 
ຂອງມູນຄ່ຳ ກຳນສົ່ງອອກທັງໝດົຂອງປະເທດ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1998/99 ກຳເຟໄດ້ກຳຍເປັນຜະລິດຕະພັນ

ສົ່ງອອກທ່ີສ�ຳຄັນ ຂອງ ສປປ ລຳວ, ສຳລີ ກ�ເຊ່ັນດຽວກັບພືດຊະນິດອື່ນໆ ເປັນອີກແຫ່ຼງຜະລິດຕະພັນ
ກະສກິ�ຳສົງ່ອອກໜຶງ່ ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ຳນມຳ. ກຳນຂະຫຍຳຍຕວົຂອງກຳນສົງ່ອອກສຳລີ - ໂດຍສະເພຳະ 
ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫົວພັນ ແມນ່ຖືກຂັບເຄື່ອນ ໂດຍກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວຳມຕອ້ງກຳນອຳຫຳນສດັ 
ຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ ໄທ, ຫວຽດນຳມ ແລະ ຈນີ.

ການມເີຂ້ົາຢ່າງພໍພຽງ ແລະ ການຄ້ໍາປະກນັສະບຽງອາຫານ.

ກຳນມ ີແລະ ກຳນຮັກສຳ ກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ສ�ຳລບັພົນລະເມອືງຂອງຊຳດ ແມນ່ບູລມິະສດິ 
ສງູສດຸຂອງລັດຖະບຳນ ແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ເປັນສວ່ນໜຶ່ງ່ຂອງຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງດຳ້ນກະສກິ�ຳ ແລະ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊ່ຶງໄດ້ລະບຸໃວໃ້ນຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນງຳນທີ 2 ຂອງແຜນພັດທະນຳເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງ
ຊຳດຄັງ້ທີ 8 (NSEDP) 2016-2020, ພ້ອມທັງໃນເປ້ົຳໝຳຍທີ 2 ຂອງເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ 
(SDG 2) ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢຸດຕຄິວຳມອດຶຫິວ, ສ�ຳເລັດກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ແລະ ປັບປຸງດ້ຳນ 
ໂພຊະນຳກຳນ ພ້ອມທັງ ສົງ່ເສມີກະສກິ�ຳແບບຍືນຍົງ. ໜຶງ່ໃນບັນດຳຕວົຊ້ີວດັແຫ່ງຊຳດ ເພ່ືອວດັແທກ
ຄວຳມຄບືໜຳ້ຕ�ກ່ບັເປ້ົຳໝຳຍນີ້ ຄ ື ຍົກສງູລະບົບກຳນຜະລິດ ແລະ ເພ່ີມທະວຜີະລິດຕະພຳບກະສກິ�ຳ. 
ກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ແມ່ນບ�່ພຽງແຕຂ້ຶ່ນກບັ ກຳນມອີຳຫຳນເທ່ົຳນັນ້ ແຕຍັ່ງຕອ້ງສຳມຳດເຂ້ົຳ 
ເຖິງສະບຽງອຳຫຳນທ່ີເໝຳະສມົ, ກຳນນ�ຳໃຊ້ອຳຫຳນທ່ີມຢູ່ີ ແລະ ຄວຳມໝັນ້ຄງົຂອງກຳນສະໜອງສະບຽງ 
ອຳຫຳນ. ຜົນຂອງກຳນສ�ຳຫຼວດໃນປີ 2011 ໄດ້ສະໜອງຂ�້ມູນບຳງຢ່ຳງ ກ່ຽວກັບບັນຫຳດັ່ງກ່ຳວນີ້ - 
ໂດຍສະເພຳະກຳນສ�ຳຫຼວດຄັງ້ທີໜຶງ່. ເນື້ອທ່ີກຳນຜະລິດພືດກະສກິ�ຳຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳລຳວ ແລະ 
ຈ�ຳນວນສດັລ້ຽງຂອງພວກເຂົຳ ເປັນຕວົຊ້ີບອກທ່ີດສີ�ຳລບັກຳນມອີຳຫຳນໂດຍລວມ.

ຜົນສ�ຳເລດັອນັສ�ຳຄນັໃນຂະແໜງກຳນກະສກິ�ຳຂອງລຳວໃນຊຸມປ ີລະຫວຳ່ງກຳນສ�ຳຫຼວດທັງສອງຄັງ້ແມນ່ 
ມີກຳນປ່ຽນແປງຈຳກປະເທດທ່ີຂຳດດນຸດ້ຳນກຳນຜະລິດເຂ້ົຳມຳເປັນປະເທດທ່ີມີເຂ້ົຳແຮໄວ້ໂດຍລວມ, 
ບັນລຄຸວຳມຕ້ອງກຳນເຂ້ົຳຂອງປະເທດ ແລະ ທັງອະນຍຸຳດໃຫ້ເພ່ີມກຳນສົ່ງອອກເຂ້ົຳ. ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີ 
ສ�ຳຄນັໃນເນື້ອທ່ີກຳນຜະລິດເຂ້ົຳໄຮ່ ແລະ ເຂ້ົຳນຳແມ່ນຈະຖືກນ�ຳສະເໜ ີ ແລະ ສົນທະນຳໃນບົດ C7 
ແລະ ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທ່ີ I ແລະ II. ອີງໃສ່ກຳນສ�ຳຫຼວດສະຖິຕິສ�ຳລັບເຂ້ົຳ, ບວກກັບຂ�້ມູນເຊ່ັນ 
ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍຕຳມສະຖິຕິຂອງແຂວງ, ປະຊຳກອນທັງໝົດຕຳມກຳນສ�ຳຫຼວດສະຖິຕິຄົວເຮືອນ, 
ກຳນບ�ລິໂພກເຂ້ົຳຕ�ວ່ນັ ຕ�ຫົ່ວຄນົ ເພ່ືອສະໜອງຕອບຕ�ຄ່ວຳມຕອ້ງກຳນແຄລ�ຣີໃນລະດບັຕ�ຳ່, ກຳນຜະລດິ 
ເຂ້ົຳໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຄວຳມດຸ່ນດ່ຽງກຳນບ�ລິໂພກເຂ້ົຳໃນຂ້ັນບ້ຳນໄດ້ຖືກນ�ຳເຂ້ົຳໃນກຳນຄ�ຳນວນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ ສະແດງໃນແຜນທ່ີ III, ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງເຂດທ່ີຂຳດເຂ້ົຳກິນ ແລະ ເຂດທ່ີມີເຂ້ົຳແຮໄວ້: 
ເຂດທ່ົງພຽງພຳກໃຕ້ ສວ່ນຫຼຳຍ ເປັນເຂດທ່ີມກີຳນຜະລິດເຂ້ົຳ ເຫືຼອກນິ ຂອງປະເທດ, ສ່ວນພ້ືນທ່ີຂຳດເຂ້ົຳກນິ 
ໂດຍທ�ຳມະຊຳດ ເປັນເຂດຕົວເມືອງ ບ່ອນທ່ີຊຳວບ້ຳນສ່ວນຫຼຳຍ ບ�່ປູກເຂ້ົຳ ຫືຼ ປູກເຂ້ົຳໜອ້ຍຫຼຳຍ ເຊ່ັນ 
ຕົວຢ່ຳງຢູ່ພູພຽງບ�ລະເວນ, ເຊ່ິງມີເງື່ອນໄຂ ພູມິອຳກຳດທ່ີເໝຳະສົມສ�ຳລັບກຳນຜະລິດພືດທ່ີມີມູນ 
ຄ່ຳສູງ ແລະ ເພຳະສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຂດທ່ີມີກຳນປູກເຂ້ົຳໜອ້ຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ ເຂດເນີນສູງຂອງປະເທດ 
ຜະລິດເຂ້ົຳເຫືຼອ ກິນພຽງນອ້ຍດຽວ ຫືຼ ບ�່ມີເລີຍ. 

ແຜນທ່ີ IV ສະແດງສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນທັງໝດົ ຕ�ບ້່ຳນທ່ີຜະລດິເຂ້ົຳພຽງພ� ສ�ຳລບັຄວຳມຕອ້ງກຳນ 
ບ�ລໂິພກພຳຍໃນ. ໃນຂະນະທ່ີ ໂດຍລວມ ໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງກຳນມເີຂ້ົຳຢ່ຳງພຽງພ�, ແຕ່ແຜນທ່ີສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່ຳ ທັງໆທ່ີໃນເຂດທ່ີມີເຂ້ົຳເຫືຼອກິນ ຍັງມີຄົວເຮືອນຈ�ຳນວນຫຼຳຍ (ຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳ ແລະ 
ນອກພຳກກະສິກ�ຳ) ຍັງຂຳດເຂ້ົຳກິນ. ທ�ຳມະດຳແລ້ວ, ກຳນມີເຂ້ົຳກິນໃນທ້ອງຖ່ິນຢ່ຳງພຽງພ� ບ�່ໄດ້ 
ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຈະມີກຳນຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນ ສ�ຳລັບທກຸໆຄົວເຮືອນຢູ່ໃນສະຖຳນທ່ີແຫ່ງນັ້ນ, 
ໃນຫຼຳຍບ້ຳນທ່ົວເຂດເນນີສູງຂອງລຳວ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຜະລິດເຂ້ົຳພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ 
ຂອງຄົວເຮືອນເທ່ົຳນັນ້. ແຕ່ກຳນມີເຂ້ົຳກິນຢ່ຳງພຽງພ�ໃນຂ້ັນບ້ຳນຍັງບ�່ສຳມຳດ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຫຼຳຍ 
ຄວົເຮືອນໃນເຂດນັນ້ໆໄດເ້ທ່ືອ ແລະ ຄວຳມຕອ້ງກຳນ ແຄລ�ຣີ ຂ້ັນຕ�ຳ່ສດຸ ຍັງຕອ້ງໄດຫ້ຳຈຳກອຳຫຳນອ່ືນໆ 
ມຳເສມີເຊ່ັນ ອຳຫຳນປະເພດກນິຫົວ, ຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີຜະລດິໃນສວນຄວົ ຫືຼ ເກບັຈຳກປ່ຳ. ຄວຳມຈງິແລວ້ 
ຄົວເຮືອນທກຸຍຳກ ມັກຈະຂຳດທຶນຮອນເພ່ືອທ່ີຈະຊ້ືເຂ້ົຳຈຳກບ້ຳນໃກ້ຄຽງໄດ້, ຄົວເຮືອນໃນເຂດດັ່ງກ່ຳວ 
ໂດຍລວມ ຂຳດເຂ້ົຳກິນ ມີກຳນຜະລິດກະສິກ�ຳທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍ ແລະ ເພ່ິງພຳອຳໃສຜະລິດ ຕະພັນຈຳກປ່ຳ 
ເພ່ືອຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນຂອງຄົວເຮືອນ. 

ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ທ່າແຮງໃນການກະເສດຂອງຄວົເຮືອນ

ກຳນເຊ່ືອມໂຍງຢ່ຳງໃກ້ຊິດກັບກຳນຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນ ຄືຄວຳມມັ່ງຄັ້ງ ແລະ ຄວຳມທກຸຍຳກ 
ຂອງຄວົເຮືອນ. ກຳນລບຶລຳ້ງຄວຳມທກຸຍຳກໃນທກຸຮບູແບບ ໃນທກຸຫົນແຫ່ງ ຖືເປັນເປ້ົຳໝຳຍອນັດບັໜຶງ່ 
ຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ໃນວຳລະກຳນພັດທະນຳຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ ແລະ ເປັນບູລິມຳສິດ 
ທ່ີລະບຸໃວໃ້ນແຜນພັດທະນຳເສດທະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ ຂອງ ສປປ ລຳວ.

ນບັຕັ້ງແຕ່ກຳນປະຕິບັດກຳນປະຕິຮູບດ້ຳນເສດຖະກິດໃນກຳງຊຸມປີ 80, ສປປ ລຳວ ໄດ້ມີຄວຳມຄືບໜຳ້ 
ທ່ີສ�ຳຄັນໃນກຳນຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມທຸກຍຳກ, ອັດຕຳສ່ວນຂອງຜູ້ທຸກຍຳກໄດ້ຫຸຼດລົງຈຳກ 39% 
ຂອງປະຊຳກອນໃນກຳງຊຸມປີ 1990 ມຳເປັນ 27.6% ໃນປີ 2010.

ປະມຳນເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຜູ້ທກຸຍຳກໃນປະເທດ ດ�ຳລົງຊີວດິຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ຂ້ຶນກບັກະສກິ�ຳ ແລະ ຊັບພະ
ຍຳກອນທ�ຳມະຊຳດເພ່ືອຄວຳມຢູ່ລອດ (ປຽບທຽບແຜນທ່ີ V). ພ້ືນທ່ີເຫ່ົຼຳນີ້ມກັຈະຖືກຕດັຂຳດຈຳກເຄອື 
ຂ່ຳຍເສັນ້ທຳງໃນລະດຝົູນ, ແລະ ມຄີວຳມອອ່ນໄຫວຕ�ກ່ບັໄພພິບັດທ�ຳມະຊຳດ, ດັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນແຜນທ່ີ 
A4 ແລະ B9. ປົກກະຕິແລ້ວ, ຄົນທຸກຍຳກທ່ີສຸດຂອງກຸ່ມຄົນທຸກຍຳກເປັນຄົນຊົນເຜ່ົຳ ແລະ 
ບ�່ສຳມຳດເຂ້ົຳເຖິງ ຫືຼ ເຂ້ົຳເຖິງກຳນບ�ລິກຳນຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ທຳງດ້ຳນກຳນເງນິຢ່ຳງຈ�ຳກັດ.

ເຂ້ົຳ ເປັນພືດຕົ້ນຕ�ສ�ຳລັບຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົວເຮືອນທຸກຍຳກ. 
ດັງ່ທ່ີໄດ້ສນົທະນຳໃນບົດ B6, ສ່ວນຫຼຳຍຄວົເຮືອນໃນປະເທດ, ຜະລດິເຂ້ົຳ ເປັນຕົນ້ຕ�ເພ່ືອຕອບສະໜອງ 
ຄວຳມຕ້ອງກຳນດ້ຳນສະບຽງອຳຫຳນຂອງຄົວເຮືອນ, ແລະ ຜະລິດພືດສິນຄ້ຳເປັນສ�ຳຮອງ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄ�ຳຖຳມຄື ທ່ຳແຮງສ�ຳລັບຊຳວກະສິກອນເຫ່ົຼຳນັ້ນໃນກຳນເພ່ີມລຳຍຮັບເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດກຳນເປັນຢູ່ 
ຖືເປັນອັນສ�ຳຄັນ.
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ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນປູກພືດທ່ີບ�ແ່ມນ່ເຂ້ົຳໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນເປັນຍດຸທະສຳດຂອງຄວົເຮືອນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວຳມສ່ຽງຂອງກຳນສູນເສຍ ທ່ີເກີດຈຳກສັດຕພືູດ ແລະ ຕົວຢ່ຳງເຊ່ັນ ກຳນເໜງັຕີງຂອງລຳຄຳຂອງ 
ພືດບຳງຊະນດິ ແລະ ມັກຈະເປັນທຳງອອກຂອງຄວຳມທກຸຍຳກ ໂດຍຜ່ຳນກຳນມີລຳຍຮັບສູງຈຳກກຳນ
ຂຳຍພືດທ່ີມລີຳຄຳສງູ. ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງດຳ້ນກະສກິ�ຳເປັນພ້ືນຖຳນຕ�ຄ່ວຳມຍືນຍົງຂອງລະບົບກະສກິ�ຳ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕ�່ກັບກຳນປ່ຽນແປງທ່ີກ່ຳວມຳ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງອື່ນໆ  ລວມທັງ 
ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນສະພຳບອຳກຳດໂລກ.

ກຳນສ�ຳຫຼວດກຳນກະສິກ�ຳທັງສອງຄັ້ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກຳນປ່ຽນແປງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຮູບແບບກຳນ
ຜະລິດກະສິກ�ຳຂອງຄົວເຮືອນຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ປີ. ໃນຂະນະທ່ີມີກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນປູກພືດລົ້ມລກຸ
ໂດຍຊຳວກະສກິອນ, ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຂອງພືດຢນືຕົນ້ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່ຳງຊັດເຈນ (ປຽບທຽບແຜນທ່ີ VI ແລະ 
VII). ຄວຳມແຕກຕຳ່ງລະດບັພຳກ ສຳມຳດເຫັນໄດ້ຈຳກແນວໂນມ້ນີ້: ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຂອງພືດລ້ົມລກຸໄດ້
ເພ່ີມຂ້ືນໃນຫຼຳຍໆບ້ຳນໃນເຂດພຳກເໜອື ແລະ ພຳກກຳງ ຂອງ ສປປ ລຳວ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລະດບັຄວຳມທກຸຍຳກ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົຫຼຳຍໃນຕົນ້ທົດສະວດັຂອງສະຕະວດັທີ 21. ຢ່ຳງໃດກ�ຕ່ຳມ ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍດ່ງັກຳ່ວໄດຫຸຼ້ດລງົ, 

ກຳນຫຸຼດລົງຂອງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນປູກພືດຢນືຕົນ້ ສຳມຳດສງັເກດໄດໃ້ນທ່ົວປະເທດ, ຍົກເວັນ້ ເຂດ
ທ່ີມຄີວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຕ�ຳ່ຢູ່ແລວ້ໃນປ ີ1999, ເຊ່ັນ ໃນແຂວງຫຼວງນ�ຳ້ທຳ ແລະ ພູພຽງບ�ລະເວນ.

ໂດຍລວມແລວ້, ສວ່ນແບ່ງທ່ີດນິກະສກິ�ຳໃນກຳນປູກພືດຢນືຕົນ້ ໄດຫຸຼ້ດລງົ ປ່ອຍທຳງໃຫ້ແກກ່ຳນຂະຫຍຳຍ 
ຕົວຢ່ຳງກວ້ຳງຂວຳງຂອງກຳນປູກພືດລ້ົມລຸກ. ຕ�່ແນວໂນ້ມນີ້ສຳມຳດສັງເກດໄດ້ຢູ່ທ່ີແຂວງຫຼວງນ�້ຳທຳ 
(ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນຢຳງພຳລຳ), ເຊ່ັນດຽວກບັເຂດພຳກເໜອື ແລະ ເຂດທຳງພຳກຕຳເວນັອອກຂອງແຂວງ 
ບ�ແ່ກ້ວ (ຢຳງພຳລຳ) ແລະ ແຂວງຜ້ົງສຳລ ີ(ຢຳງພຳລຳ, ຊຳ,  ແລະ ໝຳກແໜງ່) ຕຳມລ�ຳດບັ, ບຳງສ່ວນ 
ຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ວຽງຈນັ (ຢຳງພຳລຳ), ເຊ່ັນດຽວກບັໃນເຂດພຽງບ�ລະເວນ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້ 
(ກຳເຟ), ເຊ່ິງຖືວຳ່ ສວ່ນແບ່ງຂອງທ່ີດນິປູກພືດຢນືຕົນ້ ຕ�ກ່ບັເນື້ອທ່ີກະສກິ�ຳທັງໝດົ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່ຳງໄວວຳ. 

ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ຮບູແບບການຜະລດິ

ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລຳຍລະອຽດກ່ຽວກບັກຳນນ�ຳໃຊ້ທ່ີດນິຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ 
ເພ່ືອກຳນຜະລດິກະສກິ�ຳ ໂດຍອີງໃສ່ໂຕເລກເນຶອ້ທ່ີຂອງພືດແຕ່ລະຊະນດິ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຄວຳມສ�ຳຄນັ 
ຂອງກຳນລຽ້ງສດັໂດຍອີງຕຳມຈ�ຳນວນສດັ ຕ�ຄ່ວົເຮືອນ. ເພ່ືອໃຫ້ໄດຄ້ວຳມສ�ຳຄນັທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິຂອງ 
ພືດ ແລະ ສດັລ້ຽງຫຼຳຍໆຊະນດິໃນຂົງເຂດຕຳ່ງໆຂອງປະເທດ, ຂ�້ມນູພ້ືນຖຳນ ແລະ ຈ�ຳນວນສດັລຽ້ງ 
ຕອ້ງໄດຖື້ກປ່ຽນເປັນມນູຄ່ຳທຳງດຳ້ນກຳນຄຳ້. ກຳນນ�ຳໃຊ້ສະຖິຕກິຳນສ�ຳຫຼວດເນື້ອທ່ີ, ຈ�ຳນວນສດັລ້ຽງ 
ແລະ ລະດັບກຳນຜະລິດສິນຄ້ຳຂອງຄົວເຮືອນ, ບວກກັບລະດັບສະຖິຕິຂອງແຂວງໃນດ້ຳນຜົນຜະລິດ 
ສະເລ່ຍ ແລະ ລຳຄຳຕົນ້ທຳງ, ມນູຄ່ຳກຳນຜະລດິຂອງພືດ ແລະ ສດັລຽ້ງ ແລະ ທິດທຳງກຳນຄຳ້ທ່ົວໄປ 
ໄດຖື້ກນ�ຳມຳໄລລ່ຽງໃນຂ້ັນບ້ຳນ. ຜົນໄດຮັ້ບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດຂະຫຍຳຍກຳນຜະລດິຂອງຄວົເຮືອນ 
ໂດຍລວມ ລະຫວຳ່ງ ກຳນລຽ້ງສດັ ແລະ ກຳນປູກພືດ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ລະດບັກຳນຄຳ້ຂຳຍໃນພຳກຕຳ່ງໆ 
ຂອງປະເທດ (ແຜນທ່ີ VIII). ໃນຂະນະທ່ີ ມບ້ີຳນຈ�ຳນວນຫຼຳຍ ເຮັດກຳນຜະລິດກະສກິ�ຳແບບກຸມ້ຕນົເອງ, 
ແຕຍັ່ງມພ້ືີນທ່ີ ທ່ີເຮັດກຳນຜະລດິກະສກິ�ຳເປັນສນິຄ້ຳ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເພ່ິງພຳອຳໃສກຳນລຽ້ງສດັ ດວ້ຍ 
ລະບົບກຳນຜະລິດແບບຄວົເຮືອນຢູ່.

ໃນຫຼຳຍບ້ຳນຢູ່ພຳກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລຳວ, ໂດຍສະເພຳະ ພຳກຕຳເວນັອອກຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ແຂວງສຳລະວນັ, ເຊ່ິງເປັນແຂວງ ທ່ີຍັງມຄີວຳມທກຸຍຳກສງູ ແລະ ມຄີວມຄບືໜຳ້ໜອ້ຍໃນກຳນປັບ
ປຸງຊີວດິກຳນເປັນຢູ່ໃນຊຸມປີທ່ີຜ່ຳນມຳ. ເຂ້ົຳ ແມນ່ພືດລົມ້ລກຸທ່ີນຍົິມປູກທ່ົວ ສປປ ລຳວ ໃນປ ີ 1999. 
ຢ່ຳງໃດກ�່ຕຳມໃນຫຼຳຍໆບ້ຳນຂອງເຂດທ່ົງພຽງພຳກເໜອື ມີກຳນປ່ຽນແປງຈຳກກຳນປູກເຂ້ົຳ ມຳເປັນ 
ປູກພືດຢນືຕົນ້ຊະນດິອ່ືນໆແທນ ທ່ີສຳມຳດສງັເກດໄດ ້ລະຫວຳ່ງ ປີ 1999 ແລະ 2011, ໂດຍສະເພຳະ 
ແມ່ນໃນເຂດໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ລວມທັງ ບຳງເຂດທຳງພຳກເໜືອ, ເຊ່ັນກຳນປູກພືດລົ້ມລຸກ 
ທ່ີບ�່ແມ່ນເຂ້ົຳເປັນຜືນໃຫຍ່ໃນປີ 2011, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມຳຈຳກກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນປູກສຳລີ ແລະ 
ໝຳກເດອືຍ. ໃນທຳງກງົກນັຂ້ຳມ, ສ່ວນຫຼຳຍໃນທ່ົວທຳງພຳກໃຕ້ຂອງລຳວ (ຍົກເວັນ້ ພູພຽງບ�ລະເວນ, 
ບ່ອນທ່ີເຂ້ົຳ ບ�ໄ່ດເ້ປັນພືດຕົນ້ຕ�), ເຂ້ົຳໄດກ້ຳຍເປັນພືດຫັຼກ ທັງໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີປູກພືດຍຳວນຳນ.
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ກ 1 ທັດສະນະທ່ົວໄປຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພາບຖ່າຍດາວທຽມໃສສ່ທໍີາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອອ້ມຂ້າງ. 
ພາບເອົາມາຈາກ Google Earth 5.0-historical imagery ໃນທ້າຍລະດຝົູນຂອງປີ 2010, 
ທ່ີໄດ້ມາຈາກການປັບປູງຕາມໜາ້ພຽງພ້ືນທ່ີ, ຕໍ່ພາບ ແລະ ປັບສີ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ Land

-sat-7. ຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດການປົກຫຸ້ມທ່ີດິນໂດຍພ້ືນຖານ, ຂອບເຂດແຂວງ ແລະ ເມືອງ, 
ພ້ອມທັງ ແຫ່ຼງນໍາ້.

ສປປ ລາວ ມຄີນຸລກັຊະນະທາງຊີວະກາຍະພາບທ່ີແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ- ເຂດທ່ົງພຽງລຽບຕາມສາຍ 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອື ແລະ ຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມທາງພາກຕາເວນັອອກ. 
ປະເທດອດຸມົໄປດວ້ຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ແຮ່ທາດ, ນໍາ້ ແລະ ປ່າໄມ.້ ພາບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ ການປົກຫູ້ມປ່າໄມໃ້ນປະເທດລາວສງູກ່ວາປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະດຝົູນ, 
ປະເທດມສີຂີຽວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອດຸມົສມົບູນໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກເໜອື ແລະ ຕາມສາຍ 
ພູຫຼວງເຂດຊາຍແດນກັບຫວຽດນາມ. ສີຂຽວທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຕກຕ່າງກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດ, ບ່ອນທ່ີມີສີຂຽວເຂ້ັມເທ່ົາໃດ ຄວາມໜາແໜ້ນຍ່ິງສູງຂ້ືນເທ່ົານັ້ນ. 
ສີຂຽວປ່ຽນເປັນສີນໍ້າໝາກກ້ຽງ ໝາຍເຖີງ ດິນກະສິກໍາ, ເຂດຊົນລະປະທານ,ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 
ເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. 

ເຖີງວາ່ ດິນກະສິກໍາ ຈະກວມເອົາ ພຽງແຕ່ 7.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຕາມ, 
ແຮງງານທ່ີເຮັດການກະສິກໍາພັດກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 75 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານທັງໝດົຂອງປະເທດ 
ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕຂອງພະລິດຕະພັນພາຍໃນ ເຖີງ 26 ສ່ວນຮ້ອຍ (FAO, 
2012). ຫຼາຍກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງດີນກະສິກໍາ (ລວມທັງ  ພືດຢີນຕົ້ນ, ພືດປະຈໍາປີ ແລະ 
ພ້ືນທ່ີທ່ົງຫຍ້າຖາວອນ) ຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກເຂ້ົາ, ຂະນະທ່ີພືດເສດຖະກິດອື່ນໆ ທ່ີສໍາຄັນເຊ່ັນ 
ສາລີ, ກາເຟ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ ດັ່ງຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ວກິ, ໄມ້ກະຖີນ ແລະ 
ໄມ້ເກດສະໜາ. 

ຄົວເຮືອນທ່ີຢູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ກວມເອົາ 31 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດກະສິກໍາ ໄດ້ເພ້ີມຂ້ືນ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເກືອບຮອດເຄິ່ງໜຶງ່ ຂອງຄົວເຮືອນໃນຕົວເມືອງ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດກະສິກໍາ, ແລະ ຍັງ
ມີສ່ວນກ່ຽວພົວພັນກັບຂະແໜງກະສິກໍາ. 

ສີຟ້າອ່ອນຢູ່ເທິງແຜນທ່ີ ແມ່ນແມ່ນໍ້າ, ບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ສປປ ລາວ 
ຕັງ້ແຕ່ດກຶດາໍບັນເປັນຕົນ້ມາ ມກີານຕັງ້ສນູກາງທ່ີຢູ່ອາໃສໄກ້ກບັສາຍນໍາ້, ຄດືັງ່ທ່ີເຫັນ ທ່ີຕັງ້ຂອງຕວົເມອືງ 
ໃຫຍ່ ແລະ ສູນກາງເສດຖະກິດໃນປະຈບັຸນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ປາກເຊ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 
ຫຼວງພະບາງ) ລ້ວນແຕ່ຕັງ້ຢູ່ເລາະລຽບຕາມລາໍແມ່ນໍາ້ຂອງ. ແມນ່້ໍາສະໜບັສະໜນູດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ການດໍາລົງຊີວດິໃນທ່ົວຂົງເຂດລ້ອງນໍາ້, ເຮັດໜາ້ທ່ີເຊ່ືອມຕໍ່ປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນ ແມ່ນ້ໍາຂອງທັງໝດົ. 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າ ເຊ່ືອມຕໍ່ ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງໃນພາກພ້ືນ 
ຜ່ານຂົວ ແລະ ເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົທາງນໍາ້; ເປັນແຫ່ຼງຜະລິດພະລງັງານ ແລະ ສາ້ງລາຍຮັບໂດຍຜ່ານ 
ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ແລະ ການປະມົງ ເປັນແຫ່ຼງໂປຼຕີນທ່ີໝັນ້ຄົງ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມໝັນ້ 
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ການເຊ່ືອມໂຍງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ພ້ອມກັບແຮງດືງ ຈາກການເຕີບໂຕ 
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຈນີ ທ່ີມຄີວາມຕ້ອງການສງູດ້ານຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດ. 
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ກ 1 ທັດສະນະທ່ົວໄປຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ



ພາກສະເໜີ

30 31

ກ 2 ການຜ່ອນຄາຍ, ພູມອາກາດ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຄົມມະນາຄົມ  

ສປປ ລາວ ຕັງ້ຢູ່ອາຊີຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ,້ ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນດຈູນີ, ຢູ່ເສັນ້ຂະໜານທີ 14 - 23° ເໜອື 
ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 100 - 108° ຕາເວນັອອກ. ພ້ືນທ່ີ ຖືກແບ່ງເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ ຄື: ເຂດເນນີສູງ, 
ເຂດທ່ົງພຽງ ແລະ ເຂດພູພຽງ. ເຂດເນນີສູງ ຫືຼ ເຂດພູພຽງ ກວມປະມານ 75% ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ົວປະເທດ. 
ຈດຸສູງທ່ີສຸດ ຄື ພູເບ້ັຍ ຢູ່ທ່ີລະດັບ 2,820 ແມັດ ເໜອືໜາ້ນໍາ້ທະເລປານກາງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ 
ແລະ ຈດຸຕໍ່າສຸດ ຄື 70 ແມັດ ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາຂອງ ຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ກໍາປູເຈຍ.

ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດພູສູງ. ສາຍພູຫຼວງ ໄດ້ເນັ່ງຍາວເລາະລຽບຕາມພາກຕາເວັນ 
ຕກົສຽ່ງເໜອື ລງົໄປຫາພາກຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕຂ້ອງປະເທດ, ສວ່ນໃຫຍ່ຕາມເຂດຊາຍແດນກບັຫວຽດນາມ. 
ເຂດພູພຽງ ໂດຍລວມໄດພົ້ບເຫັນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຄາໍມ່ວນ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ບັນດາເຂດທ່ົງພຽງ 
ກວມເອາົປະມານ 25% ຂອງເນື້ອທ່ີຂອງປະເທດ ແລະ ເລີ້ມຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເລາະລຽບຕາມ 
ແຄມແມ່ນ້ໍາຂອງຈນົເຖິງເຂດໃຕ້ຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ. 

ພູມອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ ເຄີ່ງເຂດຮ້ອນ ເຖິງ ເຂດຮ້ອນ. ອີງຕາມລະບົບການຈດັ 
ປະເພດພູມອາກາດ ຂອງ Köppen, ສປປ ລາວ ຖືກຈດັ ໃນປະເພດ Am (ອາກາດ ມລໍະສມຸເຂດຮ້ອນ), 
Aw (ອາກາດ ມໍລະສຸມເຂດຮ້ອນຊູ່ມ), ແລະ Cwa (ອາກາດ ເຂດຮ້ອນຊູ່ມ ທ່ີຖືກອິດທິພົນຈາກອາກາດ
ມໍລະສູມເຂດເຄີ່ງຮ້ອນ). ພູມອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກກໍານດົເປັນສອງລະ ດ ູຄື: ລະດແູລ້ງ ແລະ 
ລະດຝົູນ. ລະດແູລ້ງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ເດືອນພະຈກິ ຈນົເຖິງ ເດືອນເມສາ, ໃນຂະນະທ່ີ ລະດຝົູນ ເລີ້ມຈາກ 
ເດອືນພຶດສະພາ ຫາ ເດອືນຕລຸາ. ທັງຫ້າເສັນ້ສະແດງພູມອາກາດໃນແຜນທ່ີ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຝົນຕກົ ແລະ 
ອນຸຫະພູນ ສະເລັຍ່ຂອງແຕລ່ະເດອືນທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນບັນດາເຂດຕາ່ງໆທ່ົວປະເທດ. ບັນດາເສັນ້ສະແດງນັນ້ 
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານນໍາ້ຝົນ ທ່ີເພ້ີມຂ້ືນໃນລະດຝົູນ ແລະ ຕົກໜກັໃນເຂດອ້ອມແອ້ມປາກເຊ ແລະ 
ຜ້ົງສາລ ີແບບໃດ. ໃນຂະນະທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ ສປປ ລາວ ມອຸີນຫະພູມທ່ີອຸນ່ຕະຫຼອດປ,ີ ບາງເຂດຂອງຜ້ົງສາລີ 
ແລະ ຊໍາເໜອື ມອີນຸຫະພູມເຢັນກວ່າຫຼາຍໃນລະດແູລງ້ ທຽບໃສພ່າກຕາ່ງໆທ່ົວປະເທດ ຍ້ອນພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວ 
ຕັ້ງຢູ່ເຂດສູງກ່ວາ.

ແຜນທ່ີ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງ. 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ດັ່ງນັ້ນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕ້ອງໄດ້
ອີງໃສການຄົມມະຂົນສົ່ງທາງບົກ. ໃນສີບປີຜ່ານມານີ້ , ມີການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຄົມມະຂົນສົ່ງ 
ພາໃຫ້ຈາໍນວນຍານພາຫະນະໃນທ່ົວປະເທດ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນເງາົຕາມຕວົ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຍັງມີພາຫະນະໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຍ້ອນບໍລິມາດກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດ ມກີານ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບຕໍ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃນທົດສະວັດທ່ີ 
ຜ່ານມາກໍ່ຕາມ, ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍແຫ່ງ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີບ່ໍດີ. ການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າ 
ເປັນອີກເສັ້ນທາງໜຶງ່ທ່ີສໍາຄັນ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ພ້ອມກັບ ແມ່ນ້ໍາອູ 
ເປັນເສັນ້ທາງທໍາມະຊາດ ທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັການຂົນສົງ່ ດວ້ຍເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່. ທ້າຍສດຸ, ມສີະໜາມບິນ 
10 ແຫ່ງ ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນັ້ນ ສະໜາມບິນສາມແຫ່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນ 
ລະຫວາ່ງປະເທດ ເຊ່ັນ ສະໜາມບິນວຽງຈນັ, ສະໜາມບິນຫລວງພະບາງ ແລະ ສະໜາມບິນປາກເຊ.



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ30 31

ກ 2 ການຜ່ອນຄາຍ, ພູມອາກາດ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຄົມມະນາຄົມ 



ພາກສະເໜີ

32 33

ກ 3 ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, 
ເຊ່ີງມີເນື້ອທ່ີ 236,800 ກມ2, ມີຊາຍແດນທາງທິດເໜືອ ຕິດກັບຈີນ, ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ 
ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ ຕດິກບັກາໍປູເຈຍ, ທິດຕາເວນັຕກົ ຕດິກບັໄທ ແລະ ທິດຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື ຕດິກບັ 
ມຽນມາ. 

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງຂອງ ສປປລາວໃນປີ 2011, ລວມທັງຂອບເຂດແຂວງ 
ແລະ ຂອບເຂດເມອືງ, ສນູກາງຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ເຂດນໍ້າ້, ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຖະໜນົ 
ຫັຼກ. ລະຫັດເມອືງໃນແຜນທ່ີ ທ່ີໄດສ້ະແດງໄວທ້າງຂ້າງລຸມ່ ເບ້ືອງຊ້າຍ ພ້ອມກບັຊ່ືຂອງແຕລ່ະເມອືງ. ສປປ 
ລາວ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 16 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ແຂວງຖືກແບ່ງອອກ ເປັນເມືອງ, 
ເຊ່ີງລວມທັງໝດົມີ 143 ເມືອງ, ເປັນການແບ່ງຂ້ັນການປົກຄອງນລະດັບທ່ີສອງ. ເຂດການປົກຄອງ 
ຕໍ່າສຸດ ແມ່ນບ້ານ, ລວມທັງໝດົ ມີ 8,643 ບ້ານ.

ຈາໍນວນເມອືງ ແລະ ບ້ານ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ ນບັຕັງ້ແຕ່ການສາ້ງຕັງ້ ສປປ ລາວ. ການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ້ 
ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການຂັບເຄື່ອນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍປັບປຸງ 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ໃຫ້ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັມປີະສດິທິຜົນລວມທັງການພັດທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາທ່ີມລັີກຊະນະຍດຸທະສາດ ແລະ ມຈີດຸສມູໃນການການນາໍໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນທ່ີມ ີຢ່າງຈາໍກດັ. 
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ປີ 2005 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ທັງໝດົ ມີ 133 ເມືອງ ແລະ 
ຫຼາຍກວາ່ 11,000 ບ້ານ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2011, ຈາໍນວນເມືອງ
ທັງໝດົໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນມາເປັນ 143 ເມອືງ, ຂະນະທ່ີຈາໍນວນບ້ານໄດຫຸຼ້ດລງົເປັນ 8,643 ບ້ານ ສາຍເຫດຈາກ 
ການລວມບ້ານ ແລະ ຍົກຍ້າຍບ້ານ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ີເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງແຂວງວຽງຈັນ 
ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ືນໃນປີ 1989. ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ີືນໃນປີ 1994 ໂດຍໄດ້ໂຮມເອົາບາງ
ເຂດຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກຍຸບໃນປີ 
2006 ແລະ ຫຼາຍເມືອງ ຖືກໂອນໃຫ້ຂ້ືນກັບແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໃນປີ 2013, ແຂວງ 
ໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂ້ຶນໃໝອ່ີກຄັ້ງ.

ແຂວງທ່ີມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊ່ຶງມີເນື້ອທ່ີກວ້າງເຖິງ 21,775 
ກິໂລຕາແມັດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມີປະຊາກອນຫຼາຍເປັນອັນດັບທີສອງ (820,940 ຄົນ) ແລະ ມີ
ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພົນລະເມືອງສູງທ່ີສຸດ ຄື 180 ຄົນ ຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ. ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງ 
ທ່ີມີປະຊາກອນໜອ້ຍທ່ີສຸດ, ມີພຽງແຕ່ 113,048 ຄົນ ແລະ ມີຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພົນລະເມືອງ ພຽງ 
11 ຄົນ ຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ນບັຕັງ້ແຕ່ສະຕະວດັທີ 16. ເຂດພ້ືນທ່ີນະຄອນຫຼວງ
ເປັນທ່ີຕັງ້ຫ້ອງການບໍລຫິານຂອງລດັຖະບານ, ບັນດາສາໍນກັງານສະຖານທດູ ແລະ ສາໍນກັງານຂອງທລຸະກດິ
ທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍແຫ່ງ. ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງສູງ, ພົນລະເມືອງຂອງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈນັໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ອັດຕາການເພ້ີມຂ້ືນຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 
ຢູ່ທ່ີ 3.1% ຕໍ່ປີ ລະຫວາ່ງ ປີ 1985 ແລະ ປີ 2005 (JICA, 2011).

ຂອບເຂດຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ບ່ໍໄດ້ສອດຄ່ອງກັບລັກຊະນະພູມສັນຖານທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ແມ່ນ້ໍາ, 
ຫ້ວຍນໍາ້, ສນັພູ, ຮ່ອມພູ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງນີ້ ເນື່ອງຈາກ ຂະບວນການກາໍນດົຂອບເຂດຊາຍແດນ ໄດອ້ງີຕາມ
ຫັຼກປະຫວດັຂອງການພົວພັນດາ້ນການປົກຄອງ ກບັ ຫັຼກການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕກົລົງຮ່ວມກນັ 
ລະຫວາ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ແບ່ງຕາມລັກຊະນະທາງພູມສາດ. 
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ກ 4 ການເຂ້ົາເຖິງໝູບ້່ານ

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖີງໃນລະດັບບ້ານ ຄຽງຄູ່ກັບ ຂອບເຂດແຂວງ, ຂອບເຂດເມືອງ 
ແລະ ເທດສະບານແຂວງ. ລະອຽດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຂດທ່ີມີການເຂ້ົາເຖີງໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຄື ເຂດທ່ົງພຽງ 
ລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນ ຕດິກບັປະເທດໄທ. ເຖິງວາ່ ຫຼາຍກວ່າ 65 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ 
ຈະມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖີງໄດຕ້ະຫຼອດປ ີກໍຕ່າມ, ແຕຍັ່ງມຫຼີາຍບ້ານ ທ່ີມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖີງ ພຽງແຕລ່ະດແູລງ້ 
ແລະ ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້ ບາງບ້ານກໍ່ບ່ໍມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖີງໄດ້ຕະຫຼອດທັງປີເລີຍ.

ສແີດງ ບ່ົງບອກເຖີງເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກກ່ວາມໝູ ່ເຊ່ີງ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ ລຽບຕາມຊາຍແດນ 
ພາກຕາເວນັອອກ, ໃກກ້ບັບັນດາສາຍພູ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພູດອຍຂອງແຂວງຜ້ົງສາລ.ີ ເຂດເຫ່ົຼານີ້ 
ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາວັນຕົກ ແລະ ພາກຕາວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ພາກຕາວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 
ຂອງແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ເຂດພາກໃຕ້ ຂອງແຂວງອດຸມົໄຊ, ເຂດພູດອຍ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາກຕາເວນັ 
ຕົກສ່ຽງເໜອື ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ເຂດຕາເວັນອອກ 
ຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ, ເຂດຕາເວນັອອກສຽ່ງເໜອື ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ເຂດຕາ່ງໆຂອງແຂວງສາລະວນັ 
ທ່ີມເີສັນ້ຊາຍແດນກບັ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ ການເຂ້ົາເຖີງຍັງມຂ້ໍີຫບູ້ງຍາກ 
ເຊ່ັນກັນ. ລັກຊະນະທາງພູມສາດ ຂອງສະຖານເຫ່ົຼານີ້ ມີຂີດຈໍາກັດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ 
ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທ່ີໝັ້ນຄົງ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ທ່ີຈະຕ້ອງກ່າວເຖິງເຂດທ່ີການເຂ້ົາເຖິງ 
ມຂ້ໍີຫຍູງ້ຍາກ ຍ້ອນເຂດດັງ່ກ່າວ ເປັນເຂດພ້ືນທ່ີອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ/ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຈຶງ່ຖືກຄວບຄມຸຢ່າງເຂ້ັມງວດ. ສີສົ້ມ ສະແດງເຖິງພ້ືນທ່ີ ທ່ີສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ພຽງແຕ່ໃນລະດແູລ້ງ ເທ່ົານັນ້. ບ້ານທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ບາງລະດກູານ ແມ່ນພົບເຫັນໂດຍ 
ທ່ົວໄປໃນພາກເໜອື ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມສາຍພູຫຼວງ. ເຂດເຫ່ົຼານີ້ 
ເປັນເຂດຈດຸສຸມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພ່ືອການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ. ສີເຫືຼອງ ເປັນເຂດ
ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ສ່ວນໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວນັຕົກຂອງປະເທດ, ຕາມເສັ້ນທາງຫລວງ 
ແລະລຽບຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ. ເສັ້ນທາງເຊ່ືອມຕໍ່ໃນເຂດນີ້ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ 
ການຄາ້ກບັປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ຜ່ານການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກດິ ລະຫວາ່ງ ພາກຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ 
ແລະ ພາກເໜອື-ໃຕ້.

ພ້ືນທ່ີຫຼາຍກວ່າ 75% ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນພ້ືນທ່ີພູດອຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ 
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ພ້ອມກບັຫ້ວຍນອ້ຍຫຼາຍສາຍ. ພ້ືນທ່ີ 90% ຂອງປະເທດ ຕັງ້ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ແລະ ປະມານ 25% ຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ ໄດ້ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. (FAO, 2016) 
ອີງໃສ່ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ລະບົບສາຍນ້ໍາລໍາເຊ 
ທ່ີໜາແໜນ້ໃນປະເທດ ກາຍເປັນອປຸະສກັທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັການພັດທະນາ ເຄອືຂ່າຍເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ 
ຂົນສົ່ງ. ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນ ທ່ີຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສອກຫີຼກຂອງຫຼາຍໆເຂດ 
ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວນົ ທ່ີສໍາຄັນ ໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກວາ່ ມັນເປັນອຸປະສັກ ເພ່ືອປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລົງທຶນໃສ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເຫ່ົຼານີ້. ຍ້ອນເຫດ ຜົນດັ່ງກ່າວ, 
ເຂດເຫ່ົຼານີ້ ຈຶງ່ຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກຈດັເຂ້ົາເປັນບູລມິະສດິທ່ີສໍາຄນັເພ່ືອການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງລັດຖະບານ 
ເທ່ືອ.
 
ເນື່ອງຈາກເກີດໄພທໍາມະຊາດຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຊ່ັນໄພນ້ໍາຖ້ວມ, ດີນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ລົມພະຍູ, ການບໍາລງຸ 
ຮັກສາເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕະຫຼອດປີ. ເຖີງວ່າຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ 
ດັ່ງກ່າວກໍ່ຕາມ, ງບົປະມານການສ້ອມແປງ ຍັງມີຈໍາກັດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ 
ກໍ່ຈາໍກັດເຊ່ັນກັນ. ດັ່ງນັນ້, ໃນໄລຍະເກີດໄພທໍາມະຊາດ, ເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍຖືກຕັດຂາດ, ສ້າງຄວາມທ້າ 
ທາຍໃນການເຂ້ົາໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ. 

ມນັເປັນສິງ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸທ່ີຕ້ອງໄດເ້ນັນ້ວາ່ ແຜນທ່ີນີສ້ະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງລະດບັການເຂ້ົາເຖິງເສັນ້
ທາງ, ແຕ່ບ່ໍສາມາດສະແດງເຖີງປະເດນັອ່ືນໆ. ຍົກຕວົຢ່າງ, ຜູ້ທ່ີດາໍລົງຊີວດິຢູ່ຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ 
ບາງສາຂາຂອງມນັ, ອາດຈະໃຊ້ທາງນໍາ້ ເປັນວທີິການຄມົມະນາຄມົຂົນສົງ່ໄດ ້ແລະ ເຂດຊາຍແດນອາດສາ
ມາດເຊ່ືອມຕໍກ່ບັຕະຫຼາດຂອງບັນດາປະເທດໄກຄ້ຽງ ໃນຂະນະທ່ີ ຂ້ອນຂ້າງຖືກຕດັຂາດຈາກການບໍລິການ 
ຕ່າງໆຂອງຕາໜາ່ງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ. 
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ກ 5 ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ

ຕະຫຼາດ ແມ່ນ ສະຖານທ່ີ ທ່ີຜົນຜະລິດ ຖືກນໍາເຂ້ົາມາສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. 
ຢູ່ປະເທດກາໍລງັພັດທະນາ ຕະຫຼາດສາ້ງໂອກາດໃຫ້ການສາ້ງລາຍຮັບ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການລບົ
ລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ. ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສົມ ເປັນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນຍ່ິງ ສໍາລັບ 
ຊາວກະສກິອນ ເພາະວາ່ ຕະຫຼາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງບັນດາປັດໃຈນາໍເຂ້ົາ ແລະ ການບໍລິ 
ການ ທາງກດ້ານກະສິກໍາ ພ້ອມທັງ ລໍາລຽງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ເຖິງຜູ້ຊ້ືທ່ີມີອໍານາດຊ້ື.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ ໃນແງຂ່ອງເວລາທ່ີໃຊ້ໃນການເດີນທາງ. ແຖບສີ 
ທ່ີປ່ຽນຈາກສີຂຽວ ຫາ ສີແດງ ນັ້ນເປັນການຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາຂອງຫານເດີນທາງຈາກ 
ສະຖານທ່ີໃດໜຶງ່ ໄປຫາຕະຫຼາດທ່ີຢູ່ໃກ້ທ່ີສຸດ. ເຂດພ້ືນທ່ີສີຂຽວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ 
ໄດ້ໄວ ແລະ ງາ່ຍດາຍ, ຂະນະທ່ີພ້ືນທ່ີສີແດງ ຄື ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງ 10 ຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດທ່ີ
ຢູ່ໃກທ່ີ້ສດຸ. ສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງຕະຫຼາດ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ ຄ:ື ຕະຫຼາດຖາວອນ (ສເີຫືຼອງ) 
ແລະ ຕະຫຼາດຊ່ົວຄາວ (ສີຟ້າ).

ສ່ວນໃຫ່ຍ ທ່ີຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດ ຈະຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ເທດສະບານເມືອງ, ເຂດທ່ີໃກ້ກັບເສັ້ນ 
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຫລັກ, ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດທ່ົງຮາບ 
ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຕະຫຼາດ ມີຄວາມໜາແໜນ້ສູງສຸດ ແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງຈາໍກດັ ເປັນພ້ືນທ່ີສແີດງໃນແຜນທ່ີ, ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ 
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. 

ປະມານ 150 ຫາ 200 ບ້ານ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ, ເຊ່ີງເປັນເຂດພ້ືນທ່ີ 
ທ່ີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍ ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາແບບກູ້ມຕົນເອງ ແລະ ຂາຍຜົນຜະລິດເຂ້ົາຕະຫຼາດ 
ພຽງບາງຄັ້ງຄາວ ເມຶ່ອໃດຜົນຜະລິດຫາກເກີນຄວາມຕ້ອງການເທ່ົານັນ້.
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ແຜນທ່ີນີ້ຊ້ີີໃຫ້ເຫັນ ພ້ືນທ່ີຫັຼກສາມປະເພດທ່ີພົບໃນ ສປປ ລາວ ເຊ່ີງ ໂດຍພ້ືນຖານໄດ້ອີງຕາມຄວາມ 
ຄ້ອຍຊັນຂອງດິນກະສິກໍາ. ພ້ືນທ່ີສີຂຽວ ໝາຍເຖິງເຂດທ່ົງພຽງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເລາະລຽບຕາມແຄມ
ແມ່ນໍ້າຂອງ. ພ້ືນທ່ີສີນໍ້າຕານ ເປັນເຂດເນີນສູງ, ສ່ວນໃຫຍ່ກວມເອົາເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາ 
ເວນັອອກຂອງປະເທດ. ພ້ືນທ່ີສີເຫືຼອງ ເປັນເຂດພູພຽງ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວາ່ງ ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງ. 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາທ່ີປ່ິນອ້ອມ ສາມປະເພດເຂດພ້ືນທ່ີດິນ ຄື: 
ເຂດທ່ົງພຽງ, ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເຂດພູພຽງ. ເຂດທ່ົງພຽງ ເປັນເຂດປູກຝັງທ່ີອາໃສນໍາ້ຝົນ ແລະ/ຫືຼ 
ນໍາ້ຊົນລະປະທານເລາະລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ, ເຊ່ີງສ່ວນໃຫຍ່ ມີການປູກພືດ 
ເພ່ືອການຄ້າເປັນຫັຼກ. ພືດທ່ີປູກທ່ົວໄປບົນພ້ືນທ່ີດິນປະເພດນີ້ ແມ່ນ ເຂ້ົາ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, 
ຖ່ົວເຫືຼອງ ແລະ ໝາກກ້ວຍ. ເຂດເນີນສູງ ເປັນເຂດທ່ີມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ທາງພາກເໜອື 
ແລະ ພາກຕາເວນັອອກ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບອາຊີບດ້ວຍການປູກເຂ້ົາໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍ, 
ແບບປະສົມປະສານກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືວາ່ 
ວິທີການເຮັດໄຮ່ແບບດັ້ງເດີມ ເປັນການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 
ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶງ່ມີນະໂຍບາຍຈາໍນວນໜຶງ່ ເພຶ່ືອລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ໂດຍສົ່ງເສີມການ
ເຮັດໄຮ່ແບບຄົງທ່ີແທນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເນື້ອທ່ີໄຮ່ເລ່ືອນລອຍລົງ. ຢາງພາລາໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ 
ເປັນທາງເລືອກ ແທນການເຮັດໄຮ່ເລ່ຶອນລອຍ ແລະ ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ຜົນຮັບ 
ຍັງເປັນທ່ີຖົກຖຽງກັນຢູ່. ເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດທ່ີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ສໍາລັບການ 
ຜະລິດສາລີ, ໝາກແໜງ່, ກາເຟ ແລະ ຊາ. 

ຍດຸທະສາດການພັດທະນາກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຮອດ 2025 ແລະ ວໃິສທັດ ຮອດ 2030 ໄດເ້ລງັໃສ່ສົງ່ເສມີ 
ການຜະລດິເປັນສນີຄ້າ ແລະ ເພ້ີມການສົງ່ອອກຜະລິດຕະພັນກະສກິາໍ. ການຜະລິດເຂ້ົາເພ່ືອການສົງ່ອອກ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນພິເສດຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊ່ັນ ຄໍາມ່ວນ, 
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ການສົ່ງເສີມປູກກາເຟ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ 
ຢູ່ແຂວງຈາໍປາສັກ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສ່ ເຊ່ັນກັນ. ບໍລິມາດຂອງການຜະລິດຊາ 
ກໍ່ເພ້ີມຂ້ືນຢ່າງຊັດເຈນ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ບັນດາເຂດພູພຽງ ຂອງຊຽງຂວາງ. 
ທ້າຍສຸດ, ບໍລິມາດສາລີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີໄດ້ຜະລິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກຈາກ ບ່ໍແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ໄປຍັງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ໄດກ້າຍເປັນໜຶງ່ໃນຜົນສາໍເລັດຫັຼກຂອງນະໂຍບາຍ
ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ.

ສິງ່ສາໍຄນັ ທ່ີຄວນຄາໍນງຶເຖີງ ຄ ືຂ້ໍຈາໍກດັໃນການຈດັແບ່ງປະເພດໜາ້ດນິ ແມນ່ອີງໃສພ່ຽງແຕຂ້ໍ່ມນູພ້ືນທ່ີ, 
ເພາະວາ່ການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ບູລິມະສິດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນແຕ່ລະພ້ືນທ່ີຂອງປະເທດ.
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ພາບລວມດ້ານກະສິກໍາ



ພາບລວມດ້ານກະສິກໍາ

42 43

ຂ 1 ທ່ີດິນກະສິກໍາ

ດນິກະສກິາໍ ໝາຍເຖີງ ດນິສ່ວນໜຶງ່ຂອງດນິທັງໝດົທ່ົວປະເທດ ທ່ີເປັນດນິເໝາະແກ່ການປູກຝັງ, ຖືກນາໍ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດປະຈາໍປ,ີ ປູກພືດຢນືຕົນ້ ຫືຼ ທ່ົງຫຍ້າລຽ້ງສດັຖາວອນ. ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 
2011 ສປປ ລາວ ມີດິນກະສິກໍາທັງໝດົ ເພ້ີມຂ້ືນ 53 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຈາກ 976,000 ຮຕ ເປັນ 1.49 ລ້ານ 
ຮຕ. ອັດຕາສ່ວນຂອງດິນກະສິກໍາ ເພ້ີມຂ້ືນຈາກ 4.4 ຫາ 7.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງດິນທັງໝດົທ່ົວປະເທດ.

ເຖິງວາ່ຈະມີການເພ່ີມຂ້ຶນ, ສປປ ລາວ ຍັງມີເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍ ຕ່ໍ່າກວາ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊ່ັນ ປະເທດ 
ກໍາປູເຈຍ 31.5% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝດົຂອງປະເທດເປັນດິນສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ, ປະເທດໄທ 
38.7%, ປະເທດມຽນມາ 19% ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ 33.1% (FAO, 2014). ອັດຕາສ່ວນທ່ີຕໍ່ານີ້ 
ເກດີຍ້ອນມພູິຜາຫຼາຍ, ຄວາມໜາແໜນ້ປະຊາກອນຕໍາ່, ແລະ ຂາດທຶນຮອນໃຊ້ໃນການຫັນປ່ຽນເປັນດນິ
ກະສກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍລດັຖະບານກຽ່ວກບັການຮັກສາປ່າໄມ.້ ນອກນັນ້ ລາວຍັງຂາດພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, 
ພ້ອມທັງ ຍັງມີບາງຂ້ໍຈໍາກັດຂະຫຍາຍກະສິກໍາໄປຍັງບາງເຂດ. ການປະກົດມີລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ 
(UXOs) ທ່ີຖືກຖ້ີມໃສ່ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊ່ວງຊຸມປີ 
1970 ຍັງເປັນປັດໃຈກົດໜ່ວງໃນຫຼາຍໆເຂດ. ລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆແຂວງ 
ທ່ົວປະເທດ ແລະ ພ້ືນທ່ີຖືກກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປູກຝັງ ແລະ 
ການພັດທະນາ. ການຄໍານວນເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາ ອາດຈະປະເມີນເນື້ອທ່ີໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ຕໍ່າເກີນໄປ ຍ້ອນ 
ເນື້ອທ່ີປະເຮ້ືອຫຼາຍແຫ່ງ ຖືກຈດັເປັນເນື້ອທ່ີດນິປ່າໄມ ້ໃນການສາໍຫຼວດດາ້ນການກະສກິາໍປ ີ2011, ທັງໆທ່ີ 
ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີໄຮ່ ແລະ ໃຊ້ໃນການປູກພືດຕ່າງໆຢູ່ ລວມທັງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງປ່າ 
ຂອງດົງ. 

ແຜນທ່ີຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພ້ືນທ່ີທັງໝົດທ່ີມີທ່າແຮງ, ເໝາະສົມ ແຕ່ພັດບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອການ 
ຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ສົມທຽບກັບເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທ່ີມີຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາວ່າ "ພ້ືນທ່ີທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການກະສິກໍາ" ໝາຍເຖິງ ດິນທ່ີເໝາະສົມກັບການປູກຝັງ ແຕ່ບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອປູກຝັງເທ່ືອ. 
ເຂດເຫ່ົຼານີ້ ລວມທັງດິນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ, ປ່າໄມ້ໄຜ່ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ ທ່ີບ່ໍໄດ້ 
ນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກຝັງ. ແຜນທ່ີນອ້ຍ (ເພ່ີມເຕີມ) ລະດັບແຂວງ, ເນັນ້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນລະຫວາ່ງ 
ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ແລະ ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີມີທ່າແຮງດ້ານກະສິກໍາ.

ພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີດິນທ່ີມີທ່າແຮງ ເພ່ືອການກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ພ້ືນທ່ີ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ກວມເອົາ 25% ແລະ 34% ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມີ 
ທ່າແຮງດ້ານການກະສິກໍາທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາສ່ວນທ່ີສູງ ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມີທ່າແຮງສໍາລັບການ
ກະສກິາໍທັງໝດົ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກບັຂອດຈາໍກດັການເຂ້ົາເຖິງເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ
ຂົນສົງ່, ຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ. ແຂວງຊຽງຂວາງ ມເີນື້ອທ່ີດນິ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນຖືກບຸກເບີກ 
ແຕ່ມີທ່າແຮງດ້ານການກະສິກໍາ ລວມທັງໝດົມີ 172,000 ເຮັກຕາ. ນີ້ບ່ໍແມ່ນເລື່ອງແປກ ຍ້ອນວ່າ  
ລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກຈໍານວນມະຫາສານ, ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງແຂວງ. ບັນດາ 
ແຂວງອ່ືນໆ ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ (ເຊ່ັນ: ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງຄາໍມວ່ນ 
ແລະ ແຂວງເຊກອງ) ຍັງມເີນື້ອທ່ີດນິຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີມທ່ີາແຮງການກະສກິາໍ (171,000, 158,000 ແລະ 
60,000 ຮຕ), ນັນ້ບ່ົງບອກເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວາ່ງລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ພ້ືນທ່ີດນິທ່ີມທ່ີາແຮງດາ້ນ 
ການກະສິກໍາແຕ່ບ່ໍຖືກນາໍໃຊ້. 

ກງົກນັຂ້າມ, ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ຈາໍປາສກັ, ທ່ີດນິກະສກິາໍ 
ມຢ່ີາງໜອ້ຍສອງເທ່ົາຂອງທ່ີດນິມທ່ີາແຮງກະສກິາໍທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນສນີຄາ້. 
ທ່າອ່ຽງໄປທາງຜະລດິເປັນສນີຄາ້ໃນຂົງເຂດເຫ່ົຼານີ້ອາດຍ້ອນການປະສມົປະສານກນັຢ່າງລົງຕວົ ລະຫວາ່ງ 
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານພູມສາດ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ການຈດັຕັ້ງ. ເກືອບໝດົທກຸແຂວງທ່ີໄດ້ກ່າວ 
ມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ມີພ້ືນທ່ີກວ້າງຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງໃກ້ກັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ, ເຄືອຄ່າຍເສັ້ນ 
ທາງຄົມມະນາຄົມທ່ີດີ, ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກມີຈາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງມີລະບົບການພັດທະນາຕ
ະຫຼາດ; ລັກສະນະເຫ່ົຼານີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບກິດຈະກໍາການຜະລິດ 
ກະສິກໍາເປັນສີນຄ້າ. 
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ຂ 2 ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານ  

ລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈາໍເປັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນໍາ້ຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່
ການພັດທະນາກະສກິາໍ ພ້ອມທັງເພ່ືອໃຫ້ຂະແໜງການອື່ນໆ ໄດນ້າໍໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ. ຊົນລະກະເສດ 
ແມ່ນເຮັດໜ້າທ່ີສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ສປປ ລາວ ມີແຫ່ຼງສະໜອງນໍ້າຈືດຫຼາຍກວ່າ 
ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນພາກພ້ືນ. ໃນປີ 2012, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີປະລິນມານນໍ້າຈືດສະເລ່ຍ 
53.78 ພັນແມັດກ້ອນຕໍ່ຫົວຄົນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນແມ່ນມີພຽງແຕ່ 5-33 
ພັນແມັດກ້ອນ ຕໍ່ຫົວຄົນ. ອັດຕາສ່ວນການນາໍໃຊ້ນໍາ້ຈດື ກໍຍັງເປັນປະເທດ ທ່ີໃຊ້ໜອ້ຍທ່ີສຸດໃນພາກພ້ືນ, 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ.

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງທຶນສາທາລະນະທ່ີສໍາຄັນ ໃນລະຫວາ່ງກາງຂອງຊຸມປີ 1990 ເພ່ືອ
ສະໜບັສະໜນູການຕດິຕັງ້ຈກັສບູນໍາ້ຊົນລະປະທານຈາໍນວນ 8,000 ໜວ່ຍ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງ 
ແລະ ແມນ່ໍາ້ສາຂາຕາ່ງໆ ໃນເຂດທ່ົງພຽງຂອງແຂວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄາໍມ່ວນ. ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີຊົນລະປະທານໃນທ່ົວປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 0.17 ລາ້ນ ຮຕ ໃນປ ີ1995 ເປັນ 0.41 ລາ້ນ 
ຮຕ ໃນປ ີ2011 (Pavelic et al., 2016). ໃນການສາໍຫຼວດສະຖິຕກິະສກິາໍລາວ ສກົປີ 2010/11, ໄດ້
ມກີານສອບຖາມຊາວກະສກິອນກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານເຂ້ົາໃນການປູກພືດ ທັງໃນລະດຝົູນ 
2010 ແລະ ລະດແູລ້ງ 2010/11 ແລະ ຄໍາຕອບທ່ີໄດ້ມາ ຖືກນາໍໃຊ້ ເພ່ືອປະເມີນອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາ 
ບ້ານທ່ີນາໍໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຊົນລະປະທານ.

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສວ່ນ ເນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍ ທ່ີໄດຮັ້ບນໍາ້ຊົນລະປະທານໃນຂ້ັນບ້ານ.ປະມານ
38% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຍັງບ່ໍມເີນຶື້ອທ່ີດນິຮັບນໍາ້ຊົນລະປະທານ, ຂະນະທ່ີມຈີາໍນວນບ້ານຫຼາຍກວາ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ທ່ີມເີນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍລະຫວາ່ງ 1 ແລະ 40% ໄດ້ນາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານ. ເນື້ອທ່ີຮັບນໍາ້ຊົນລະປະ
ທານສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜອື ແລະ ພາກກາງ ຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ບ້ານຕາ່ງໆພາຍໃນ 
ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້
ມີສິ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານແລ້ວ. ດັ່ງທ່ີໄດ້ສະແດງໃນແຜນວາດເຄິ່ງວງົມົນ, 78% 
ຂອງບ້ານທັງໝດົ (344 ບ້ານ ຈາກທັງໝດົ 438 ບ້ານ) ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມີການນາໍໃຊ້ລະບົບ 
ຊົນລະປະທານແລ້ວ. ກງົກນັຂ້າມ, ມພີຽງ 17% ຂອງຈາໍນວນ ບ້ານທັງໝດົ ໃນແຂວງອດັຕະປ ືທ່ີມລີະບົບ 
ຊົນລະປະທານ, 21% ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 27% ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.

ການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼາກຫຼາຍນັບແຕ່ຝາຍນໍ້າລົ້ນຖາວອນຈົນເຖິງ 
ອ່າງເກັບນໍາ້, ສະຖານຈີກັສູບນໍາ້, ຈກັສູບນໍາ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ປະຕນູໍາ້ ແລະ ຄກູັນນໍາ້, ຝາຍປະຖົມປະຖານ 
ແລະ ຝາຍກວາຍຫີນ. 29% ຂອງລະບົບຊົນລະປະທານ ໃນທ່ົວປະເທດ ແມ່ນຍັງນາໍໃຊ້ຝາຍປະຖົມປະຖານ. 
ຝາຍນໍາ້ລ້ົນຖາວອນ ແມ່ນກວມເອາົ 16% ຂອງສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານທັງໝດົ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ຂະນະທ່ີ ສະຖານຈີກັສບູນໍາ້ ແມ່ນໄດຮັ້ບຄວາມນຍົິມໂດຍສະເພາະໃນເຂດທາງພາກຕາເວນັຕົກ
ຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຊ່ຶງກວມເອົາປະມານ 8% ຂອງການນາໍໃຊ້ 
ລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝດົ. ສວ່ນຝາຍກວາຍຫີນ ກວມເອົາ 7%, ປະຕນູໍາ້ ແລະ ອາ່ງເກບັນໍາ້ກວມເອົາ 
3% ແລະ 4% ຕາມລໍາດັບ.

ບ່ໍແມ່ນລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບການນໍາໃຊ້ງານທ່ີດີ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເປັນຫຍັງບັນດາບ້ານຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບກບັບັນຫາດ້ານຊົນລະປະທານ. 
ບັນຫາຫັຼກດາ້ນຊົນລະປະທານ ທ່ີຊາວກະສກິອນພົບພ້ໍ ບ່ໍພຽງແຕ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັການຂາດແຄນສິງ່ອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກດາ້ນຊົນລະປະທານເທ່ົານັນ້ ແຕ່ຍັງກ່ຽວພັນກບັຄ່ານາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານ ທ່ີສງູ ແລະ ຄ່າໃຊ້ 
ຈາ່ຍສາໍລັບການບໍາລງຸຮັກສາລະບົບຊົນລະປະທານນາໍອກີ. ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ທ່ີມີ 
ອັດຕາສວ່ນສງູ (80-95%) ຂອງບ້ານທ່ີປະສບົກບັບັນຫາກ່ຽວກບັການຊົນລະປະທານໃນຫຼາຍໆເມອືງ.

ເຖິງວາ່ ຈະເປັນປະເທດທ່ີມຊັີບພະຍາກອນນໍາ້ຈດື ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝົນຫຼາຍກຕໍາມ, ແຕ່ລະບົບຊົນລະປະທານ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງມີຂີດຈາໍກັດ ແລະ, ໃນບາງເຂດ, ປະສິດທະພາບກໍ່ຍັງຕໍ່າ.
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ຂ 3 ການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍ ແລະ ໝນູວຽນ

ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ໝາຍເຖິງ ການເຮັດການກະເສດ ທ່ີມັກເອີ້ນກັນວາ່ “ເລື່ອນລອຍ” ຫືຼ “ກະສິກໍາ 
ແບບ ຖາງ ແລະ ຈດູ”. ມນັແມນ່ວທີິການປູກພືດແບບໜຶງ່ ທ່ີຊາວກະສກິອນໄດ ້ຖາກຖາງພ້ືນທ່ີຕອນໜຶງ່ 
ໂດຍການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພູ່ມໄມ້ກ່ອນຈະຈດູ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພ້ືນທ່ີຫັຼງຈາກເກັບກູ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ 
ຈະບ່ໍຖືກນາໍໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານພໍສົມຄວນເພ່ືອໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟູ. ເມື່ອພ້ືນທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ຟ້ືນຟູແລ້ວ, ພ້ືນທ່ີດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືກຖາງແລ້ວນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປູກພືດອີກ, ແຕ່ກໍ່ບ່ໍສະເໝີໄປ. ເຖິງວ່າ 
ໄດ້ມີການປະຕິບັດກັນມາໄດ້ຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວກໍຕາມ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 
ຍັງໄດ້ມກີານຖົກຖຽງກນັ ກ່ຽວກບັຄວາມຍືນຍົງຂອງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍນີ້ຢູ່. ລດັຖະບານເຫັນວາ່ 
ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແມ່ນການຜະລດິແບບປະຖົມປະຖານ ທ່ີໃຫ້ການຕອບແທນ ແລະ ຜົນຜະລິດຕໍາ່, 
ການນໍາໃຊ້ພ້ືນທ່ີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດບ່ໍມີປະສິດຕິພາບ, ແລະ ເປັນການທໍາລາຍປ່າໄມ້. 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ປີ 1989, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ເລັງໃສ່ຫຸຼດ
ຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດການຜະລິດຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານທ່ີຢູ່ເຂດພູ
ດອຍ ໂດຍການຈັດສັນທ່ີດິນປ່າໄມ້. ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ໂຄງການຈັດສັນທ່ີດີນ ແລະ ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ 
ໄດ້ກາຍເປັນກົນໄກໜຶງ່ທ່ີໜັນ້ຄົງ ເພ່ືອຈະກ້າວໄປເຖິງການລຶບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ (Fujita 
and Phanvilay, 2008). ໃນອີກດ້ານໜຶງ່, ລັດຖະບານ ໄດ້ສົ່ງເສີມເຮັດການຜະລິດແບບໝນູວຽນ 
ໃນພ້ືນທ່ີ 3 ຕອນທ່ີໄດຈ້ດັສນັໃຫ້ ທ່ີມຮີອບວຽນການນາໍໃຊ້ພ້ືນທ່ີທ່ີສັນ້. ການເຮັດໄຮ່ແບບໝນູວຽນໄດ້ຖືກ
ຮັບຮູ້່ໃຫ້ເປັນຮູບແບບການຜະລິດທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ.

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາບ້ານທ່ີໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດແບບເລື່ອນລອຍ, ແບບໝູນວຽນ ຫືຼ 
ທັງສອງຮບູແບບ. ເຄືອ່ງໝາຍຈໍາ້ເມດັໃນແຜນທ່ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການເຮັດໄຮ່ເລືອ່ນລອຍ ແລະ ໄຮ່ໝນູວຽນ
ແມ່ນຍັງຄົງປະຕິບັດຢູ່ທ່ົວທກຸພາກຂອງປະເທດເຂດທ່ີຍັງມີການປະຕິບັດຫຼາຍແມ່ນບັນດາບ້ານເຂດພູ 
ດອຍຢູ່ແຂວງພາກເໜອືຂອງລາວ ແລະ ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີພູລຽບຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມ. ທ່ີຕັງ້ພູມສນັຖານ 
ແລະ ການຕິດຕາມຂອງບັນດາອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກໍາ 
ມີການປັບປ່ຽນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ.

ຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງປະເທດ, ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີມຈີາໍນວນຫຼາຍບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ. ແຂວງ ດັງ່ກ່າວ 
ແມນ່ແຂວງຫ່າງໄກສອກຫີຼກກວາ່ໝູຂ່ອງປະເທດທ່ີບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງ. ອງີຕາມແຜນທ່ີມພີຽງແຕ່ 34 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົທ່ີມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼອດປີ, ເປັນທ່ີສັງເກດໄດ້ວາ່ ການມີ ເສັ້ນ 
ທາງເຂ້ົາເຖິງບ້ານມີຄວາມສໍາພັນ ກັບການເຮັດໄຮ່ເລື່ອຍລອຍ, ເຂດທ່ີບ່ໍມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງ ຈະມີອັດຕາ 
ສວ່ນບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍສງູ. ຢູ່ເຂດພາກໃຕ,້ ແຂວງເຊກອງ ກໍເ່ຊ່ັນດຽວກນັ ມອີດັຕາສວ່ນບ້ານທ່ີມີ
ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼອດປີ ຕໍ່າ ແລະ ກໍມີຫຼາຍບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ. ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍກໍຍັງ 
ຄງົປະຕບັິດຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົສຽງເໜອືຂອງແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສຽງ 
ເໜອືຂອງແຂວງຫົວພັນ. ຊາວກະສິກອນຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ 
ຄໍາມ່ວນ ແມ່ນນຍົິມການເຮັດໄຮ່ແບບໜນູວຽນ ຫຼາຍກວາ່ ແບບເລື່ອນລອຍ, ການເຮັດໄຮ່ໃນຮູບແບບນີ້ 
ອາດກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມບ່ໍສົມດນູ ຂອງສັດສ່ວນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຫັຼກ ທ່ີອາໃສ່ຢູ່ບັນດາແຂວງເຫ່ົຼານັນ້. 
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ຂ 4 ຈາໍນວນປະຊາກອນທ່ີເຮັດກະສິກໍາ

ກະສິກໍາ ເປັນກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ມັນກວມເອົາ ປະມານ 75% 
ຂອງແຮງງານທັງໝດົ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຖິງ 25,5% ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (FAO, 
2010). ປະຊາກອນທ່ີເຮັດກະສິກໍາເພດຍິງກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງກິດຈະກໍາການຜະລິດກະສິ
ກໍາທັງໝດົ.

ຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ເປັນຄວົເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລດິ ໃນ 200 ຕາແມດັ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ນັນ້ ບ່ໍວາ່ໃນລະດຝົູນ 
ຫືຼ ລະດແູລ້ງ. ຄົວເຮືອນກະສິກໍາມີຂະໜາດສະເລ່ຍ 5.7 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວາ່ງເພດໃນລະດັບຊາດ 
(ຈາໍນວນຜູ້ຊາຍ ຕໍ່ ແມ່ຍິງ 100 ຄົນ) ແມ່ນ 101.1. ສ່ວນໃຫຍ່ ຄົວເຮືອນ (65%) ມີທ່ີດິນ ລະຫວາ່ງ 0.5 
ແລະ 2.99 ຮຕ. ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນເກືອບເຖິງ 27% ມີທ່ີດິນ 3 ຮຕ ແລະ ສູງກວາ່ ແລະ ກວມເອົາ 
58% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທ່ົວປະເທດ. ຄົວເຮືອນກະສິກໍາທ່ີມີທ່ີດິນຫຼາຍມັກຈະມີຂະໜາດຂອງຄົວ 
ເຮືອນທ່ີໃຫຍ່.

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍໃນລະດບັບ້ານ. ສຂີຽວ ຍ່ິງເຂ້ັມຂ້ຶນເທ່ົາໃດ, 
ນັນ້ ໝາຍເຖີງອັດຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍໃນໝູບ້່ານຍ່ິງສງູຂ້ຶນເທ່ົານັນ້. ຢູ່ພາກເໜອື, ພາກຕາເວນັ 
ອອກສຽ່ງເໜອື ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ,້ ພິເສດ ມອັີດຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີເປັນຄວົເຮືອນ 
ກະສິກໍາສງູ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ ແລະ ເປັນທ່ີຄາດຫວງັໃວ,້ ໃນເຂດຊານເມອືງຈາໍນວນຄວົເຮຶອນມທ່ີາ 
ອ່ຽງຢຶດອາຊີບນອກພາກກະສິກໍາຫຼາຍຂ້ຶນ. ຫຼາຍກວ່າ 34% (2,956 ບ້ານ) ຂອງບ້ານທັງໝົດ 
ທ່ີມີອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ເກີນ 99%, ໃນຂະນະທ່ີ 67.7% ຂອງບ້ານທັງໝດົ (5,851 ບ້ານ) 
ມີສ່ວນແບ່ງຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ເກີນ 90%. ຕົວເລກສະຖິຕິ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາກ
ກະສິກໍາໃນປະເທດ.

ແຜນທ່ີນອ້ຍ (ເພ້ີມເຕີ້ມ) ລະດັບແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ລະຫວາ່ງ 90% ແລະ 96% ຂອງຄົວເຮືອນ 
ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ. ປະມານ 80 ຫາ 
90% ຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເປັນເຂດທ່ີມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນ
ຕົວເມືອງສູງສຸດ ຂອງປະເທດ, ມີພຽງແຕ່ 32% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝດົ ຍັງຖືວາ່ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. 
ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນ ກະສິກໍາໃນແຂວງອື່ນໆມີປະມານ 55% ຫາ 80%. 

ລວມມີ 79% (108,600 ຄົວເຮືອນ) ຂອງຄົວເຮືອນມັງໝດົໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (137,300 
ຄວົເຮືອນ) ເປັນຄວົເຮືອນກະສກິາໍ, ຊ່ຶງຖືວາ່ ແຂວງສະຫລນັນະເຂດມຈີາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລິດ 
ກະສິກໍາຕົວຈງິ ສູງສຸດ. ກົງກັນຂ້າມ, ແຂວງເຊກອງ ມີພຽງແຕ່ 12,900 ຄົວເຮືອນເທ່ົານັນ້ທ່ີເຮັດການ 
ຜະລິດກະສິກໍາ. ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີ 28,100 ຄົນ (96%) ຂອງຈາໍນວນທັງໝດົ 29,200 ຄົວເຮືອນ, 
ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ, ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະສິກໍາສູງທ່ີສຸດຂອງປະເທດ. 

ໃນທກຸໆບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜອ້ຍປະກົດມີໜຶງ່ຄົວເຮືອນກະສິກໍາ, ຍົກເວັນ້ ສີ່ສິບບ້ານເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີບ່ໍມີຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. ບ້ານເຫ່ົຼານີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ລວມທັງໃນເຂດອ້ອມແອ້ມໜອງ ແລະ 
ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ບ່ອນທີຄົວເຮືອນ ເພ່ີງພາການປະມົງ ຫລື ລ້ຽງສັດນໍາ້ ເພ່ືອການດໍາລົງຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ຕາຕະລາງ 1:  ຈ�ານວນຄວົເຮືອນທັງໝດົ, ຈ�ານວນຄວົເຮືອນກະສກິ�າທັງໝດົ ແລະ ສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນ ກະສກິ�າ ຕ�ກ່ບັຄວົເຮືອນ ທັງໝດົ ປ ີ1999 ແລະ 2011

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

97,000

25,600

21,400

35,800

20,800

62,000

38,500

52,300

30,900

50,200

29,600

52,400

111,800

45,400

10,500

89,400

16,400

790,000

132,000

29,200

29,200

48,300

28,500

72,800

45,700

68,300

40,300

80,800

43,300

65,000

137,300

55,300

15,000

105,700

22,700

1,019,400

48,600

24,400

19,800

33,400

18,800

55,700

36,900

49,400

28,100

43,700

26,500

43,600

95,400

41,300

9,700

70,200

14,800

660,300

42,800

28,100

26,200

44,600

24,800

59,200

42,200

63,000

36,200

62,400

35,000

51,100

108,600

50,000

12,900

75,400

19,100

781,600

50.1

95.3

92.5

93.3

90.4

89.8

95.8

94.5

90.9

87.1

89.5

83.2

85.3

91.0

92.4

78.5

90.2

83.6

32.4

96.2

89.7

92.3

87.0

81.3

92.3

92.2

89.8

77.2

80.8

78.6

79.1

90.4

86.0

71.3

84.1

76.7

ແຂວງ ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ  
1999

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ 
2011

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 1999

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 2011

ສ່ວນແບ່ງຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 1999

ສ່ວນແບ່ງຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 2011
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ຂ 5 ພ້ີືນທ່ີດີນກະສິກໍາ ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ ທ່ີບ່ໍທັນແຕກ

ຕໍ່ຫົວຄົນ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີຖືກຖ້ີມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ. ເຖິງວ່າ ທັງ 17 ແຂວງ 
ຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກກໍ່ຕາມ, ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ຄື 
ເຂດທ່ີຕັງ້ຢູ່ຕາມສາຍພູຫຼວງ ໃກກ້ບັຊາຍແດນຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະສງົຄາມອິນດຈູນີຄັງ້ທີສອງ (1964-
1973), ລະເບີດຫຼາຍກວາ່ 2 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖືກຖ້ີມລົງໃສ່ລາວ. ການຖ້ີມລະເບີດໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງ
ສົງຄາມລັບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນລາວເພ່ືອສະໜບັສະໜນູລັດຖະບານຣາດຊະອານາຈັກລາວ 
ຕໍ່ຕ້ານກັບປະເທດລາວ, ແລະ ເພ່ືອສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ກັບ "ເສັ້ນທາງໂຮ້ຈມິິນ". ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືກຖ້ີມລະ
ເບີດໃສ່ຢ່າງໜາແໜນ້ທ່ີສຸດ ຍ້ອນຢູ່ໄກ້ກັບ"ເສັ້ນທາງໂຮ້ຈມິິນ", ເຊ່ິງເປັນເສັ້ນທາງລໍາລຽງຂອງກອງທັບ 
ຫວຽດນາມເພ່ືອສະໜບັສະໜນູກອງກໍາລັງທະຫານຄອມມູນດິທ່ີລກຸຮ້ືຂ້ຶນໃນຫວຽດນາມໃຕ້.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາ (ເປັນ ຮຕ) ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ 
ຢູ່ໃນບ້ານ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ. ການໂຈມຕຖ້ີີມລະເບີດດັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ຮັດຫຼາຍບ້ານຖືກທໍາລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄນົເສຍຊີວດິໃນປາງສງົຄາມ. ນອກຈາກນັນ້, ຄາດວາ່ ລະເບີດບອມຍີ ຈາໍນວນ 270 
ລາ້ນລກູ ໄດຖື້ກຖ້ີມລງົ, ໃນນັນ້ 30% ບ່ໍເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງຄງົບ່ໍແຕກນະສະຖານທ່ີແຫ່ງນັນ້. ນບັແຕນ່ັນ້ມາ, 
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກເຫ່ົຼານັ້ນ ໄດ້ເຂ່ັນຂ້າ, ສ້າງບາດແຜ ແລະ ສ້າງຄວາມພິການໃຫ້ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 
50,000 ຄົນ ນບັຕັ້ງແຕ່ປີ 1964 ຫາ ປີ 2008. ປະຈບັຸນ, ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການບາດເຈບັ ແລະ ເຂ່ັນຂ້າປະຊາຊົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັນ້ ເປັນການກົດໜວ່ງການພັດທະນາເສດ 
ຖະກດິ - ສງັຄມົ ແລະ ການຄ້ໍາປະກນັດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດທ່ີຖືກກະທົບ (UXO-NRA, 2014).

ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ທັງໃນຈາໍນວນເດດັຖານ 
ແລະ ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝດົ. ລວມມີເນື້ອທ່ີດີນກະສິກໍາ 53,900 ຮຕ 
(ປະມານ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີກະສິກໍາທັງໝດົຂອງແຂວງ) ຍັງມີລະເບີດບ່ໍທັນແຕກຝັງຢູ່. ພ້ືນທ່ີດີນກະສິ
ກາໍທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຕວົຈງີ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ ຕໍຈ່າກແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ລວມມີ 27,000 ຮຕ ແລະ 24,100 ຮຕ, ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ພ້ືນທ່ີຈະນອ້ຍກວາ່ກໍ່ຕາມ, ດິນກະ
ສິກໍາທ່ີຖືກຜົນກະທົບໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ລວມກັນຫຼາຍກວາ່ 
25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນທັງໝດົ.

ອີງຕາມແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ (UXO Lao, 2013), ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມສາໍພັນກນັລະຫວາ່ງ ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ຄວາມທກຸຍາກ. ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຈາໍກດັການ 
ຜະລິດກະສິກໍາພ້ອມທັງທກຸປະເພດແຜນງານພັດທະນາ, ຈາກການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໄປເຖິງ 
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ປະຈບັູນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູ 
ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ, ກາໍລັງພະຍາຍາມທໍາລາຍລະເບີດບ່ໍທັນແຕກເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ເຂດທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກມີອະນາຄົດອັນສົດໃສກ່ວາ. 
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ຂ 6 ສັດສ່ວນຂອງຕະຫຼາດ ຕໍ່ກັບການເຮັດກະສິກໍາເພ່ືອກຸ້ມກິນ

ປະມານ 259,000 ຄວົເຮືອນກະສກິາໍ (33% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ) ຜະລດິເພ່ືອ 
ສະໜອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ເມື່ອທຽບໃສ່ ສກົປ ີ1998/99  ມພີຽງແຕ່ 6% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍທັງໝດົ 
ເທ່ົານັນ້ (ACO, 2012). ເຂ້ົາ ເປັນພືດທ່ີປູກເປັນຫັຼກ ກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີການຜະລິດກະສິກໍາ 
ທັງໝດົ. ພືດສໍາຄັນອື່ນໆ ແມ່ນ ສາລີ, ກາເຟ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ ແລະ ພືດໄມ້ຢນືຕົ້ນອຸດສາຫະກໍາ 
(ເຊ່ັນ ຢາງພາລາ, ຕົ້ນວກິ ແລະ ຕົ້ນກະຖິນ).

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອດັຕາສ່ວນຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ທ່ີຜະລິດເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດ ແລະ ເພ່ືອ 
ກຸ້ມກິນໃນຂ້ັນບ້ານ. ຢູ່ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ພາກຕາເວນັອອກຂອງ 
ແຂວງຈາໍປາສັກ ມີການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດຢ່າງແຂງແຮງ. ຕາມທ່ີສະແດງໃນແຜນທ່ີ 
ເພ່ີມເຕມີ ຢູ່ທາງລຸມ່ເບ້ືອງຊ້າຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ີເປັນແຂວງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງ 
ຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝດົເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດ. ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສາລີ 
ແມ່ນພືດທ່ີພ້ົນເດັ່ນອນັດັບໜຶງ່ ຮອງລງົມາແມ່ນ ຝ້າຍ, ຖ່ົວດິນ, ໝາກເດືອຍ ແລະ ຖ່ົວດໍາ. ຢູ່ເຂດພູພຽງ 
ບໍລະເວນ ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ສມຸໃສ່ການປູກກາເຟ ແລະ ຮອງລົງມາກໍແ່ມ່ນ ໝາກແໜງ່. ໃນເຂດສາໍຄນັອື່ນໆທ່ີ
ຜະລິດກະສກິາໍເພ່ືອການຄາ້ແມນ່ພົບເຫັນຢູ່ທາງໃຕຂ້ອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາກຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ ແລະ ໃຈກາງຂອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໃນທັງ 3 ແຂວງນີ້ ຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ 
ແມ່ນຜະລິດເພ່ືອຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ດັ່ງທ່ີ ຮູບວງົກົມພາບໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີຈາໍນວນ 
ຄົວເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ສູງທ່ີສຸດ, ຊ່ຶງ ຫຼາຍກວ່າ 75% ແມ່ນຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ. 
ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ,ື ຫຼາຍກວາ່ 85% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ແມນ່ຜະລດິເພ່ືອກຸມ້ກນິ, ເຮັດໃຫ້ແຂວງອດັຕະປື 
ເປັນແຂວງທ່ີຜະລິດກະສິກໍາ ເພ່ືອການຕະຫຼາດ ໜອ້ຍທ່ີສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ສ່ວນແຂວງຄໍາມ່ວນ 
ແມ່ນມີຫຼາຍກວາ່ 80% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ. ເສັ້ນສະແດງ 1 ໃຫ້ລາຍລະອຽດ 
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ໃນປີ 1999 ແລະ 2011 ໃນແຕ່ລະແຂວງ.

ເຖິງວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວກະສິກໍາລາວ ຍັງແມ່ນຜູ້ຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ, ແຕ່ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ການ 
ສໍາຫຼວດໃນປີ 1998/99 ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງມີການຫັນປ່ຽນດ້ານກະສິກໍາທ່ີສໍາຄັນ, ຈາກການ 
ຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອກຸ້ມກິນມາເປັນການຜະລິດເພ່ືອການຄ້າເພ່ີມຂ້ຶນເລື້ອຍໆ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ອັດຕາສວ່ນຂອງການຜະລິດກະສກິ�າເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ໃນປີ 1999 ແລະ 2011 ໃນແຕ່ລະແຂວງ.
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ຂ 7 ຄ່າແຮງງານແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຫົວໜາ້ຄອບຄົວ

ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກບ້ານການເຮືອນເປັນເວລາຫຼາຍຊ່ົວໂມງ, ແມ່ຍິງຍັງປະກອບສ່ວນໃນຫຼາຍໆ 
ກດິຈະກໍາຂອງວຽກງານກະສກໍິາເພ່ືອຄ້ໍາປະກນັໃຫ້ຄອບຄວົມສີະບຽງອາຫານ ແລະ ມລີາຍຮັບ. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ປະກອບສວ່ນຫັຼກໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, ເນື່ອງຈາກຂາດຂ້ໍມນູທາງດ້ານ ສະຖິຕແິຍກເພດ 
ເຮັດໃຫ້ການປະກອບສວ່ນຂອງເຂົາເຈົາ້ ສວ່ນຫຼາຍບ່ໍປະກດົເຫັນ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ຈຶງ່ຖືກປະເມນີທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຕ່ໍາເກນີຈງິ. ຄວາມສະເໝພີາບທາງດ້ານຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບູລມິະສດິໜຶງ່ຂອງລດັຖະບານ ສປປ 
ລາວ, ທ່ີສົງ່ເສມີຄວາມເທ່ົາທຽມກນັລະຫວາ່ງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນທ່ົວທກຸຂະແໜງການ. ມນັເປັນວດັຖຸປະ
ສງົຫັຼກຂອງການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຕາຖານຊີວດິຂອງປະຊາຊົນ 
(ADB ແລະ the World Bank, 2012). 

ໃນພາກການກະເສດ ຄວາມກັງວນົກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນໄດ້ບັນຈເຸຂ້ົາໃນຫຼາຍແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການສະເພາະທ່ີມມີາດຕະຖານຈາໍນວນໜຶງ່. ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພັ້ດທະນານະໂຍບາຍໜຶງ່ 
ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງເພດຍິງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊ່ຶງອີງໃສ່ 6 ເປ້ົາໝາຍ. ໃນນັນ້ ສອງ 
ເປ້ົາໝາຍຫັຼກແມນ່ການເຊ່ື່ອມສານ ການວເິຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂ້ໍມນູແຍກເພດ, ຂາ່ວສານ, ແລະ 
ສະຖິຕິ ເຂ້ົາໃນວງົຈອນການວາງແຜນຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເພ່ີມຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງເພດຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການຄວບຄມຸຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາ້.

ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ໃນປີ 2010/11, ບັນດານາຍບ້ານທ່ີຖືກສອບຖາມເພ່ືອປຽບທຽບຄ່າແຮງງານ 
ຂອງເພດຍິງ ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ ຕໍ່ກັບນວຽກງານກະສິກໍາ. ມີ 29 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນ 
ບ້ານທັງໝດົ ທ່ີນາຍບ້ານບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ບັນດາຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວໄດ້, ໃນຂະນະທ່ີ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໄດ້ລາຍງານວາ່ ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄືກັນ, ມີ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ລາຍງານວາ່ 
ເພດຍິງ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ສູງກວາ່ ເພດຊາຍ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ 
ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວາ່ເພດຊາຍໄດ້ຮັບຄ່າແແຮງງານສູງກວາ່ເພດຍິງ. 

ໃນຂ້ັນແຂວງ ແຜນວາດສະແດງການປຽບທຽບອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາບ້ານທ່ີເພດຊາຍມີຄ່າແຮງງານ 
ສະເລຍ່ ສງູກວາ່ເພດຍິງ, ແລະ ໃນທາງກບັກນັ. ຍົກຕວົຢ່າງທ່ີແຂວງ ບ່ໍແກວ້, ຄາ່ແຮງງານຂອງເພດຊາຍ 
ແມນ່ສງູກວາ່ ຄາ່ແຮງງານຂອງເພດຍິງ ໃນ 2.5 ສວ່ນຮ້ອບ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ. ໃນແຂວງດຽວກນັນີ້, 
ຄາ່ແຮງງານເພດຍິງ ສງູກວາ່ ຄາ່ແຮງງານເພດຊາຍ ໃນ 2.1 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ. ແຂວງ 
ອຸດມົໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມແີນວໂນມ້ຄາ້ຍຄກືນັກບັແຂວງບ່ໍແກ້ວ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ເຂດພາກກກາງ 
ຂອງປະເທດ, ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງ ສູງກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນບັນດາ 
ແຂວງພາກໃຕ້ ບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈງ້ຂອງທັງສອງຮູບແບບ.

ໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງໃນພາກກະສິກໍາ ສູງກວາ່ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍໃນ 
ປະມານ 6.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ມີແນວໂນມ້ຄ້າຍຄືກັນ ຄ່າແຮງງານໃນພາກກະສິກໍາຂອງເພດຍິງສູງກວາ່ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ ໃນ 
4.4 ແລະ 3.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ.

ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ໃນ 3.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໃນແຂວງ ອດຸມົໄຊ ຄ່າແຮງງານໃນພາກ 
ກະເສດຂອງເພດຊາຍສງູກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງ, ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມລີກັສະນະ 
ຄ້າຍຄືກັນ ມີອັດສັດສ່ວນ 2.5 ແລະ 2.3 ສ່ວນຮ້ອບ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ.

ແຜນທ່ີເບ້ືອງຊ້າຍມ ືດ້ານລຸມ່ ສະແດງສດັສ່ວນ ຫົວໜາ້ຄວົເຮືອນທ່ີເປັນເພດຍິງ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 
92 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາທັງໝດົ ແມ່ນເພດຊາຍເປັນຫົວໜາ້ໃນຂະນະທ່ີມີພຽງແຕ່ 8 ສ່ວນ
ຮ້ອຍແມນ່ເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄວົເຮືອນ. ໃນບັນດາແຂວງພາກກາງ ມ ີ55 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນຫົວໜາ້ 
ຄົວເຮືອນທັງໝດົເປັນເພດຍິງ, ໃນຂະນະທ່ີບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜອື ມີສ່ວນແບ່ງ 25 
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 19 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາສ່ວນ ເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄົວເຮືອນໃນແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ຖືວາ່ສງູສດຸ ມເີຖິງ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຄາໍມ່ວນ ມ ີ14 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ ມີ 
12 ສວ່ນຮ້ອຍ. ນອກນັນ້ແລ້ວ ແຜນທ່ີຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ບັນດາແຂວງພາກກາງມີແນວໂນມ້ເພດຍິງ 
ມີຄ່າແຮງງານສູງກວາ່ ເພດຊາຍ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດທ່ີ ຄ່າແຮງງານດ້ານການ 
ກະເສດຂອງເພດຍິງມີແນວໂນມ້ສູງກ່ວາຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍໃນພາກກາງຂອງສປປ ລາວ ແລະ
ສູງກວາ່ພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ້. ມັນອາດຈະເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ບັນ 
ດາແຂວງເຫ່ົຼານັ້ນ ຊ່ຶງເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ. ເມື່ອເບ່ິງຕາມແນວໂນ້ມທ່ີກ່າວ ມານັ້ນ, 
ມັນຈາໍເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບ 29 ສ່ວນຮ້ອບຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຕອບຄໍາຖາມ 
ຂອງການສໍາຫຼວດ, ແລະ 67 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ລາຍງານໃຫ້ຮູວ້າ່ ອັດຕາຄາ່ແຮງງານ 
ລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເທ່ົາກັນ.

ຕາມຮີດຄອງປະເພນ,ີ ຜົວ ແມ່ນຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງອາດເປັນເຫດຜົນ 
ໜຶງ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ຈາໍນວນເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວມີອັດຕາສ່ວນທ່ີຕໍ່າ. ແມ່ຍິງທ່ີເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວ
ເກືອບທັງໝດົຢູ່ໃນຖານະເປັນແມ່ໝາ້ຍ, ໃນຂະນະທ່ີ ບາງຈາໍນວນ ໃນຖານະເປັນແມ່ຮ້າງ ແລະ/ຫືຼ ຜົວ
ໄດຍ້້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່ ຫືຼ ໃນຕາ່ງປະເທດ ຈຶງ່ສົງ່ຜົນຕໍໂ່ຄງສາ້ງຂອງຄວົເຮືອນ. ການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍອອກຂອງປະຊາກອນ ອາດກາຍເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ 
ທ່ີເປັນເພດຍິງ ນັນ້ສງູ ຊ່ຶງໄດພົ້ບເຫັນ ໃນພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີປະຊາກອນຈາໍນວນຫຼາຍມກັເຄື່ອນ 
ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ.
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ຂ 8 ແຫ່ຼງລາຍຮັບຈາກການເຮັດກະສິກໍາ 

ປະຊາກອນຂອງລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຫຼາຍກດິຈະກໍາການທໍາມາ 
ຫາກິນ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ. ການດໍາລົງຊີວດິຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ້ອາໃສ ລະບົບການກະເສດແບບ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນດາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຈາກປ່າໄມ ້ເປັນຫັຼກ. ບັນດາປັດໃຈພາຍນອກ ແລະ ປັດໃຈພາຍ 
ໃນທ່ີມີອິດຕິພົນຕໍ່ປະເພດກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊີວດິ ໄດ້ແກ່: ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ, ທ່ີຕັ້ງພູມສັນຖານ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖີງຕະຫຼາດ, ຄວາມຮູ້, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລວມທັງບັນດາປັດໄຈອື່ນໆ.

ແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ໃນລະດັບບ້ານ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຫັຼກ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພຶດ, ສັດລ້ຽງ 
ແລະ ປາ. ແຜນທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກພືດ ແມ່ນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງພາກກະສິກໍາ 
ກວມເອົາ 54 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຶ. ເຖິງວາ່ 
49 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນຄົວເຮືອນກະສິກໍາທັງໝດົທ່ີເກັບໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ ຈາກປ່າ, ແລະ 
55 ສ່ວນຮ້ອບທ່ີເກັບເຫັດຕ່າງໆ, ແຕ່ມີພຽງ 614 ບ້ານທ່ີອາໃສເຄື່ອງປ່າຂອງດົງສໍາລັບລາຍຮັບ 
ຄົວເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາຜູ້ເກັບຊ້ືໃນຂ້ັນບ້ານຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ໃຫ້ພ່ໍຄ້າ. ກິດຈະກໍາການລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພ່ືອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ; 
ມີພຽງແຕ່ 4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ ທ່ີມີແຫ່ຼງລາຍຮັບກະສິກໍາຕົ້ນຕໍ 
ມາຈາກການລ້ຽງສັດ. ງວົ, ຄວາຍ, ໝ ູ ແລະ ສັດປີກ ເປັນປະເພດສັດຕົ້ນຕໍ ທ່ີຊາວກະສິກອນລ້ຽງ. 
ການປະມົງກໍເຊ່ັນດຽວກັນເປັນກິດຈະກໍາທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທ່ີເຮັດການກະເສດພາຍໃນປະເທດ. 
ມນັເປັນກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮັບຕົນ້ຕ ໍຂອງ 68,200 ຄວົເຮືອນ ເຖິງວາ່ຈະພົບເຫັນໜອ້ຍກວ່າການປະມງົ, 
ການລຽ້ງປາ ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງຫຼາຍພັນຄວົເຮືອນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ໃນແຜນທ່ີສະບັບນີ້, 
ການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງປາໄດ້ເອົາລວມເຂ້ົາກັນ ແລະ ໄດ້ສະເໜເີປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກທາງດ້ານການ
ກະເສດຂອງ 33 ບ້ານ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.

ການປູກພືດ ເປັນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຫັຼກ ຂອງບັນດາບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ້ 
ເຊ່ັນ ແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ໃນແຜນທ່ີນ້ອຍ, ຄົວເຮືອນໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 
ມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 75 ສ່ວຍຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບທັງໜດົຈາກການປູກພືດ. ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ 
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປ,ື ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມນ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍໆກດິຈະກໍາ 
ທ່ີບ່ໍແມ່ນຈາກ ການເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ປູກພືດ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ບັນດາບ້ານ ທ່ີມລີາຍຮັບຫັຼກຈາກການເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ສວ່ນໃຫຍ່ ຕັງ້ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີພູເຂົາ ຢູ່ພາກກາງ 
ແລະ ພາກເໜອືຂອງປະເທດ, ແລະ ຢູ່ທາງທິດຕາເວນັອອກຂອງແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທາງພາກຕາເວນັ 
ອອກສຽງໃຕຂ້ອງແຂວງຈາໍປາສກັ. ແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ 
ຫັຼກທາງດາ້ນກະສກິາໍ ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຢູ່ເມອືງ ຂວາ ເຂດຕອນໃຕຂ້ອງແຂວງຜ້ົງສາລ ີແລະ ຢູ່ເມອືງໂພນທອງ 
ພາກເໜອືຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເມອືງ ບໍລຄິນັ ຢູ່ທາງພາກຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ມກີດິຈະກໍາ 
ໃນການສ້າງລາຍຮັບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ. 

ສະຫຸຼບລວມ, ການປູກພືດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນ 88 ເມືອງ, ໃນຂະນະທ່ີ 
52 ເມືອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດມີແຫ່ຼງລາຍຮັບອື່ນທ່ີບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຊວງ່ໄລຍະ 
ຂອງການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ. ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນສອງເມືອງຂອງບັນດາເມືອງທັງ
ໝດົ. ເປັນທ່ີໜາ້ສງັເກດ, ໃນເມອືງໜຶງ່ຂອງແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ (ເມອືງ ບໍລິຄນັ) ຈາໍນວນຄວົເຮືືອນສ່ວນຫຼາຍ 
ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວາ່ ພວກເຂົາບ່ໍມພີຽງແຕ່ແຫ່ຼງລາຍຮັບດຽວ ແຕ່ມຫຼີາຍໆແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ. 

ດັງ່ທ່ີໄດສ້ະເໜຂ້ີາງເທິງນັນ້, ມຫຼີາຍປັດໃຈທ່ີມອິີດຕພົິນຕໍແ່ຫ່ຼງລາຍຮັບມາຈາກກະສກິາໍ. ໂດຍສະເພາະການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດໃນພາກພ້ືນ, ຈາກການຄາ້ຊາຍແດນແບບດັງ້ເດມີກບັບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ
ໄປສູ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນການຜະລິກສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານລາວ, ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຂັບ 
ເຄື່ອນຫັຼກໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການຜະລີດກະສິກໍາເພ່ືອຕະຫຼາດ. ນອກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕະຫຼາດໃນພາກພ້ືນ, ການພັດທະນາເສດຖະກດິຢູ່ບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ສົງ່ຜົນກະທົບຕໍຊີ່ວດິການເປັນ 
ຢູ່ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບການກະເສດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນກະທົບໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ 
ເປັນວງົກວາ້ງ ໄປສູກ່ານຕະຫຼາດກະສກິາໍຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລດິກຸມ້ຕນົເອງ ໄປສູກ່ານຜະລດິເປັນສນິຄ້າ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜອືຂອງລາວ (ເບ່ິງ ຂ6).
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ຂ 9 ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ: ນໍາ້ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດິນເຊາະເຈື່ອນ

ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນອາກາດເຂດຮ້ອນ ແລະ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ ລະດຝົູນ ແລະ ລະດແູລ້ງ. ລະດຝົູນ 
ເລີ້ມຈາກເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕລຸາ. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸເຂດຮ້ອນເລື້ອຍໆ 
ທ່ີພັດມາຈາກທະເລຈນີໃຕ້ ແລະ ພະຍຸໄຊໂກລນ. ໄພນໍາ້ຖ້ວມ ມັກເກີດຂ້ືນຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ 
ສາຂາຂອງມັນ, ແຕ່ມີລັກຊະນະຜິດແປກຈາກເມື່ອກ່ອນ ແລະ ມີໄລຍະແກ່ຍາວຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍມື້ຈນົເຖິງໜຶງ່ 
ອາທິດ. ຝົນຕົກໜກັເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດດີນເຊາະເຈື່ອນ ເຊ່ີງເກີດຂ້ືນເລື້ອຍໆຢູ່ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເກີດ
ພ້ອມກັບໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມສາຂາແມ່ນນໍ້າຂອງ. ໂດຍສະເລ່ຍ, ທກຸໆຫ້າປີໃດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮ້າຍແຮງ 
ເກດີຂ້ຶນໜຶງ່ຄັງ້ ສ່ວນໄພແຫ້ງແລງ້ຮ້າຍແຮງ ເກດີຂ້ຶນໃນທກຸໆສອງປ.ີ ຢ່າງໃດກຕໍາມ ໃນປຜ່ີານທ່ີມາໝໍ່ໆ ນີ້, 
ການເກີດໄພນໍາ້ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ.
 
ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດໄພພິບັດທໍາມະຊາດທ່ີເກີດຂ້ືນໃນລະດັບບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ເກີດຂ້ຶນທ່ົວປະເທດ ແຕ່ວາ່ ການເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນຢູ່ພາກຕາເວນັຕົກຂອງ 
ແຂວງຈາໍປາສັກ, ແຂວງສາລະວນັ, ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແລະ ໃນພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື 
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຄວາມຖ່ີຂອງການເກີດໄພນໍາ້ຖວມ້ມີ
ລກັຊະນະຕ່ໍາກວ່າການເກດີໄພແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ໄພນໍາ້ຖ້ວມໂດຍທ່ົວໄປເກດີຂ້ຶນໃນເຂດເລາະລຽບຕາມແຄມ
ແມ່ນ້ໍາຂອງ, ຕາມສາຂາໃຫຍ່ຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງທ່ົວປະເທດ. ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື, ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍາ້ຖ້ວມ ມັກເກີດຂ້ືນຕິດຕໍ່ກັນ.

ນອກຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍາ້ຖ້ວມແລ້ວ, ຍັງມດີນິເຊາະເຈື່ອນ ທ່ີເກດີໃນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອື 
ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ບາງບ້ານປະສບົທັງສາມໄພ ຄ ືນໍາ້ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດນິເຊາະເຈື່ອນ 
-ສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພູດອຍ ທາງພາກຕາເວນັອອກຂອງແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ໄພພິບັດທັງ
ສາມທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂ້ັນບ້ານ ຍັງພົບເຫັນໃນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນ 
ເຂດພາກເໜອືຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຂດພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄພທໍາມະຊາດ 
ໜອ້ຍກວາ່ເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດ.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບໄພພິບັດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011 ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍ 
ຂອງປະເພດໄພພິບັດຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຂ້ຶນ. ໄພທໍາມະຊາດ ມຜົີນກະທົບຢ່າງໜກັໜວ່ງຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ບ່ອນທ່ີຍັງຢຶດຖືການຜະລິດກະສກິາໍແບບກຸມ້ກນີເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່.

ເຂ້ົານານໍາ້ຝົນແມ່ນ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ວາ່ ມີພຽງແຕ່ 6% 
ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາມຊົີນລະປະທານຮອງຮັບ. ເພາະສະນັນ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຈຶງ່ມຜົີນກະທົບຫຼາຍຕໍຜົ່ນຜະລິດ 
ເຂ້ົານາປີຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ. ອີງຕາມ Schiller et al. (2006), ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ
 ໄພນໍາ້ຖ້ວມມກັ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ການຜະລດິເຂ້ົາ. ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຕາມທ່ີແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ, 
ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພ້ືນທ່ີຂະໜາດກ້ວາງກວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມ, ຍ້ອນວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມ ເກີດຂ້ືນເປັນ 
ສະເພາະເຂດ. ໄພແຫ້ງແລ້ງ ດັ່ງທ່ີຮູ້ຈັກກັນເກີດຂ້ືນສອງຄັ້ງ ຄື: ຕົ້ນລະດຝົູນ ແລະ ທ້າຍລະດຝົູນ. 
ໃນໄລຍະທ້າຍລະດູຝົນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງສາມາດສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນລະປູກໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ. 
ນ້ໍາຖ້ວມແບບສຖ່ັຸງ ມກັເກດີຂ້ຶນເລື້ອຍໆ ໃນເຂດທ່ີຄວາມປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍໃນລະດບັຮນຸແຮງ 
ແລະ/ຫືຼ ໄດ້ມີການບຸກເບີກໜາ້ດິນຢ່າງໜກັໜວ່ງ, ເຊ່ັນໃນບັນດາພ້ືນທ່ີສູງເຂດພູດອຍ.

ຜົນກະທົບຂອງໄພທໍາມະຊາດ ມລີກັຊະນະຫຼາກຫຼາຍຕໍກ່ບັ ສປປ ລາວ. ຄວາມອອ່ນໃຫວຕໍກ່ບັ ໄພພິບັດ 
ທໍາມະຊາດ ເກີດຈາກອິດທິພົນຂອງປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງ, ການກຽມພ້ອມທາງດ້ານ 
ການຈດັຕັ້ງ, ລະບົບເຕືອນໄພຂ້ັນຕົ້ນ, ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໄພທໍາມະຊາດກະທົບໃສ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກເຮັດໃຫ້ເກດີຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍທ່ີສດຸໂດຍສະເພາະດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ເຫດການນີ້
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບກໍລະນີໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສາມປະເພດໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນເຂດທ່ີທກຸຍາກທ່ີສຸດຂອງປະເທດ. ປະຈບັຸນ 
ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຂາດຄວາມແມ້ນຢໍາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕດັສນິໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງ. ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູ ຄວນໄດ້ຮັບການປົບປຸງໃນອະນາຄດົ 
ເພ່ືອສ້າງຍຸດທະສາດທ່ີດີກວາ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. 
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ຂ 10 ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາ

ເຖິງວາ່ອດັຕາດອກເບ້ັຍສາໍລບັການກູຢ້ມືເງນິນອກລະບົບສງູເຖິງ 20% ຕໍປີ່, ແຕ່ອດັຕາດອກເບ້ັຍສນິເຊ່ືອ
ສໍາລັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເພ່ືອການຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນຍັງຈໍາກັດຢູ່ທ່ີປະມານ 13% ຕໍ່ປີ ໃນ 
ສປປ ລາວ. ຢ່າງໄດກໍຕາມ, ແຫ່ຼງການສະໜອງສິນເຊ່ືອໃຫ້ຊາວກະສິກອນແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ, 
ເຊ່ິງລວມມີ ທະນາຄານຂອງລັດ, ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານທລຸະກິິດ ທ່ີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, 
ສະຖາບັນການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ. ໃນດ້ານການອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ 
ຕະຫຼາດກະສກິາໍ, ຊາວກະສກິອນມກີານຈາໍໜາ່ຍຜົນຜະລດິຂອງເຂົາເຈົາ້ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊ່ັນ: 
ການຂາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ, ການຊ້ື-ຂາຍໂດຍຜ່ານຮູບແບບສັນຍາ, ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ຂາຍໂດຍຜ່ານພ່ໍຄ້າຄົນກາງ ຫືຼ ນາຍໜາ້ ທ່ີຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນ ຫືຼ ບ້ານໃກ້ຄຽງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, 51% ຂອງບ້ານທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ ໄດ້ມກີານເຂ້ົາເຖິງລະບົບສນິເຊ່ືອ ໃນຮບູແບບຕ່າງໆ 
ດັງ່ທ່ີເຫັນໃນແຜນທ່ີຫັຼກ. ການເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອຂອງບ້ານ ແມນ່ກະແຈກກະຈາຍ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, 
ໂດຍບ້ານທ່ີມກີານເຂ້້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອຫຼາຍ ແມນ່ໃນແຂວງພາກເໜອື ກຄໍ ືແຂວງອດຸມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ໃນແຂວງພາກໃຕ້ ກໍຄື ແຂວງຈາໍປາສັກ. ບັນດາບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ 
ເຂດທ່ີມກີານຄມົມະນາຄມົຂົນສົງ່ທ່ີດ.ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຖືໄດວ້າ່ເປັນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີມກີານເຂ້ົາເຖິງສນິ 
ເຊ່ືອຫຼາຍທ່ີສດຸ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊ່ິງມປີະມານ 81% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. 
ນອກຈາກນີ້,້ 60% ຂອງບ້ານ ໃນແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ໄຊຍະບູລ ີກໄໍດມ້ກີານເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. ກງົກນັຂ້າມ, 
ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ, ເປັນແຂວງທ່ີມີບ້ານເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອໜອ້ຍທ່ີສຸດ ເຊ່ິງມີພຽງແຕ່ 
28% ແລະ 27% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົຕາມລໍາດັບ. ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຖືໄດ້ວາ່ເປັນແຫ່ຼງທຶນ 
ສນິເຊ່ືອຫັຼກ, ຊ່ຶງກອງທຶນດັງ່ກາ່ວໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ສວ່ນຫຼາຍ ໂດຍບັນດາບ້ານໃນແຕລ່ະແຂວງ, ໂດຍສະເພາະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບ່ໍແກ້ວ, ຫົວພັນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. ທະນາຄານຂອງລັດ 
ກໍ່ເປັນແຫ່ຼງທຶນສິນເຊ່ືອຫັຼກອີກແຫ່ຼງໜຶງ່ ຊ່ຶງຕາມການລາຍງານສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບັນດາບ້ານຂອງເກືອບ 
ທກຸແຂວງ. ການເງນິຈລຸະພາກ ກໍເ່ປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ຂອງການເຂ້້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ ໂດຍສະເພາະ 
ບ້ານຢູ່ໃນ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື.

ອີງຕາມແຜນທ່ີລຸ່ມຊ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ້ານທ່ີມີຊາວກະສິກອນດໍາເນີນການ ຊ້ື-ຂາຍຜະລິດ 
ຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຍັັງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຂາຍຜົນຜະລິດຜ່ານຊ່ອງທາງໃດຢູ່ຂ້ັນແຂວງ. 
ປະມານ 88% ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີຊາວກະສິກອນໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງ 
ຈາກຜົນຜະລິດທັງໝດົ ແລະ ທ່ີເຫືຼອ 12% ຂອງບ້ານ ແມນ່ຜະລດິສະເພາະ ເພ່ືອບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ 
ຫືຼ ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເອົາສິນຄ້າຊະນດິອ່ືນ. ດັ່ງທ່ີເຫັນໄດ້ໃນເສັ້ນສະແດງຢູ່ຂ້ັນແຂວງ, ການຂາຍໃຫ້ 
ພ່ໍຄ້າຈາກໝູ່ບ້ານອື່ ນເປັນທາງເລືອກການຕະຫຼາດຫັຼກ, ຮອງລົງມາແມ່ນການຂາຍໃຫ້ພ່ໍຄ້າ 
ພາຍໃນໝູ່ບ້ານດຽວກັນ. ການຂາຍຜ່ານການຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ, ການຂາຍໃຫ້ຜູ້ແປຮູບ 
ໂດຍກງົ, ແລະ ການຂາຍຢຸ່ຕະຫຼາດພາຍໃນບ້ານແມນ່ປະກດົມນີອ້ຍກວາ່ໃນຂ້ັນປະເທດ, ແຕວ່າ່ການຜະລິດ 
ແບບມີສັນຍາຜູກພັນແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍໃນເຂດພາກເໜອື, ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງຫົວພັນ, ທ່ີມີຫຼາຍ 
ກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງບ້ານທັງໝດົພາຍໃນແຂວງມີການຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ.

ເຖິງວາ່ ປະມານ 50% ຂອງບ້ານທັງໝດົ ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ມກີານເຂ້ົາເຖິງລະບົບສນິເຊ່ືອ, ແຕ່ກບ່ໍໍໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ທກຸໆຄນົພາຍໃນຂ້ັນບ້ານ ໄດມ້ກີານເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. ການສາໍຫຼວດ ຂອງອງົການ GIZ ກຽ່ວກບັ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສະຖາບັນການເງນິຈລຸະພາກທ່ີເປັນເຄິ່ງທາງການ ແລະ ເປັນທາງການ ໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ສໍາລັບຜູ້ທກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານການ 
ເງນິແມນ່ມໜີອ້ຍຫຼາຍ. ນິີ້ເປັນສິງ່ທ້າທາຍໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງວາ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດມ້ກີານ
ປັບປຸງໃນວຽກງານນີ້ຫຼາຍຂ້ຶນກໍຕ່າມ. ການນາໍໃຊ້ຫຼາຍໆຮບູແບບໃນການຈາໍໜາ່ຍຜົນຜະລດິ ກະສກິາໍເຊ່ັນ 
ການຜະລິດກະສິກໍາແບບມີສັນຍາ ຫືຼ ການຂາຍໂດຍກົງໃຫ້ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງສໍາເລັດຮູບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງລະດັບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ. ການເກີດມີການຜະລິດກະສິກໍາແບບມີສັນຍາດັ່ງທ່ີໄດ້
ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຂດພາກເໜືອໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, 
ໄຊຍະບູລ,ີ ອດຸມົໄຊ ແລະ ບ່ໍແກ້ວ, ໂດຍຫັຼກແມ່ນຍ້ອນຜົນຂອງການຕດິຕໍພົ່ວພັນການຄ້າ ລະຫວາ່ງແຂວງ 
ເຫ່ົຼານີ້ ກບັ ປະເທດເພ່ືອນບ້ານທ່ີຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການສງູ ໄດແ້ກປ່ະເທດ ຈນີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ການເຊ່ືອມຈອດກບັເສັນ້ທາງ ແມ່ນປັດໄຈທ່ີສາໍຄນັ ຕໍກ່ບັ ການເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານການ 
ຕະຫຼາດ. ເສັນ້ທາງ ແມນ່ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຂົນສົງ່ ແລະ ສົງ່ເສມີໃຫ້ ການຄາ້ຂາຍມຄີວາມ 
ສະດວກສະບາຍ ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການເຊ່ືອມຈອດກັບຕະຫຼາດ ແລະ ເພ່ີມຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງຄວົເຮືອນ ໃນການເພ່ີມມນູຄາ່ຂອງທ່ີດນິ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ ເຊ່ິງເປັນສິງ່ສາໍຄນັ ສາໍລບັໃຊ້ມດັຈາໍ 
ເພ່ືອຂໍສິນເຊ່ືອ.
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ຂ 10 ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
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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

80.1

79.1

20.9

9.7

10.2
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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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ຄ 2  ເນື້ອທ່ີ ແລະ ຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີປູກພືດລົ້ມລກຸ ແລະ ພືດຢນືຕົ້ນ



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

ໝາກແໜງ່

ໝາກມ່ວງ

ໝາກນດັ

ໝາກກ້ຽງນອ້ຍ, ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ 
ແລະ ໝາກນາວ

ໄມ້ໃຫ້ໝາກປະເພດຢນືຕົ້ນອື່ນໆ

ຊາ

ພືດຢນືຕົ້ນອື່ນໆ

ສາລີ ແລະ ພືດທັນຍາຫານອື່ນໆ

ໝາກເດືອຍ

ສາລີຫວານ

ມັນຕົ້ນ

ໝາກງາ

ຖ່ົວດິນ

ອ້ອຍ

ຢາສູບ

ໝາກເຜັດ

ພືດຜັກຊະນດິໃຫ້ໝາກ

ພືດຜັກຊະນດິໃຫ້ຫົວອື່ນໆ

ພືດຕະກຸນຖ່ົວອື່ນໆ

ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຜັກ ແລະ ອື່ນໆ
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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.
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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

0 ເຮັກຕາ

50,000 ເຮັກຕາ

100,000 ເຮັກຕາ

150,000 ເຮັກຕາ

200,000 ເຮັກຕາ

ໄຮ່ ນາປີ ນາແຊງ

ຫຼວງ
ນໍາ້

ທາ

ຫຼວງ
ພະ

ບາ
ງ

ຫົວພັ
ນ

ໃຊຍ
ະບ

ລູີ

ສະ
ຫວນັ

ນະ
ເຂດ

ສະ
ລາ

ວນັ
ເຊກ

ອງ

ຈາໍ
ປາ

ສກັ
ອດັ

ຕະ
ປື

ນະ
ຄອ

ນຫຼ
ວງ

ວຽ
ງຈ

ນັ
ວຽ

ງຈ
ນັ

ບໍລ
ຄິາໍ

ໃຊ
ຄາໍ

ມວ່
ນ

ຊຽ
ງຂ

ວາ
ງ

ອດຸ
ມົໃຊ ບ່ໍແ

ກວ້
ຜ້ົງສ

າລ
ີ



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).



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ80 81

ຄ 8 ການພັດທະນາແນວພັນເຂ້ົາ



ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ82 83

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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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 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 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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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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ຄ 12 ໝາກເດືອຍ



ພືດ
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ຄ 13 ມັນຕົ້ນ

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.



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ92 93

ຄ 13 ມັນຕົ້ນ
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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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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. 
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ຄ 14 ໝາກຖ່ົວດິນ



ພືດ
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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



ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ100 101

ຄ 15 ຖ່ົວເຫືຼອງ



ພືດ

ປື້ມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ສປປ ລາວ102 PB

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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ຄ 16 ອ້ອຍ

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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ພືດ
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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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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

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

360.5

7.9

29.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.2

0.1

2.0

2.2

0.3

2.5

0.1

7.0

0.0

412.1

1,333.8

10,817.3

17,893.3

10,598.9

7,738.4

3,115.8

61.8

3,191.8

141.4

4,665.7

3,108.5

2,418.5

761.4

85.2

71.7

347.3

7.0

66,357.8

973.2

10,809.4

17,864.1

10,598.9

7,738.4

3,115.8

61.7

3,191.8

141.2

4,665.7

3,106.5

2,416.3

761.1

82.7

71.6

340.3

7.0

65,945.8

87.5

1.9

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.5

0.0

0.6

0.0

1.7

0.0

100.0

0.3

18.0

30.5

16.7

12.0

4.6

0.1

6.3

0.2

4.3

2.4

2.2

1.1

0.4

0.1

0.4

0.3

100.0

ແຂວງ

ເນື້ອທ່ີຢາງ
ພາລາທັງໝດົ (ຮຕ) 
1999

1999
%

ເນື້ອທ່ີຢາງພາລາ
ທັງໝດົ (ຮຕ) 
2011

2011
%

ການປ່ຽນແປງ 
1999 ເຖິງ 2011 
(ຮຕ)
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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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ພືດ
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ຄ 21 ກາເຟ 

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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ຄ 23 ໝາກແໜງ່ 

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.້ 

ສະພາບການປູກໝາກແໜງ່ ໃນປີ 2011

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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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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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.
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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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ງ 6 ໄກ່
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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ພູມິທັດດ້ານກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທ່ີສໍາຄັນ. ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີໜ່ຶງຂອງສັດຕະວັດທີ 21, ສ່ວນແບ່ງຂອງການ 
ປະກອບສ່ວນຂອງກະສິກໍາ ຕ່ໍກັບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫຸຼດລົງ, ໃນຂະນະທ່ີ ປະຊາກອນຊາວກະສິກອນ ພັດເຕີບໂຕຂ້ຶນ, ຄົວເຮືອນນຳໃຊ້ເນ້ືອທ່ີ 
ດິນເພ່ືອຫານກະເສດ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງເດ່ັນຊັດ ແລະ ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ ໄດ້ກາຍເປັນການຜະລິດ ເພ່ືອການຄ້າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂ້ຶນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່າອ່ຽງເຫ່ົຼານ້ີ ຍັງບ່ໍເປັນເອກະພາບທ່ົວປະເທດ, ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳ ພ້ອມທັງພົນລະວັດຂອງມັນຍັງມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງພາກຕ່າງໆ.

ປ້ືມແຜນທ່ີກະສິກໍາ ເຫ້ັຼມທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫ້ັຼມນ້ີ ໄດ້ໃຊ້ຖານຂ້ໍມູນສະຖິຕິທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງການສໍາຫຼວດກະສິກໍາໃນປີ 1999 ແລະ 
ປີ 2011, ແລະ ນຳສະເໜີ ບັນດາແຜນທ່ີມີລາຍລະອຽດສູງ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການຜະລິດຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ລາວທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ພ້ອມທັງຊ້ີໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທ່ີເກີດຂ້ຶນຕະຫຼອດຊ່ວງທົດສະວັດທໍາອິດຂອງສັດຕະວັດນ້ີ. 

ຄວາມເລິກໃນລາຍລະອຽດໃໜ່ຂອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພົນລະວັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີໃນປ້ືມແຜນທ່ີສະບັບນ້ີ ຄາດວ່າຈະສະໜັບສະໜູນ 
ການວິເຄາະ, ການວາງແຜນ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ ຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ໃນວົງກ້ວາງ.

ປ້ືມແຜນທ່ີກະສິກໍາເຫ້ັຼມນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສປປ ລາວ ແລະ ສູນເພ່ືອການພັດທະນາ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ໂດຍແນວຄິດລິເລ່ີມຂອງ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ. ແນວຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວນ້ີ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກ ອົງການເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC),  ແລະ ມີຈຸດປະສົງສ່ົງເສີມ 
ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງຂ້ໍມູນ ເພ່ືອ ເສີມຂະຫຍາຍການວິເຄາະ ແລະ ການວາງແຜນ ພັດທະນາ.
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