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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ

ອີງຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານທີ່ແນ່ໃສ່ ການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ເພີ່ມເນືອ
້ ທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ປົກຄຸມ ເພື່ອຫຼກ
ີ ເວັ້ນ ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ ຈາກ
ໍ
ການທາລາຍປາໄມ.
ປ່ ໄ ້
ຢາງພາລາ ໄດ້ກາຍເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພິເສດ ທີ່ປ່ຽນທິວທັດທໍາມະຊາດ
ແລະ ການດໍາລົງ ຊີວິດຂອງຊ່າວກະສິກອນຊົນນະບົດ.
ການພັດທະນາທາງດ້ານການປູກໄມ້ ໄດ້ພິຈາລະນາ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ຕ່າງ
ຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບ ຜນປະໂຫຍດນາກນ.
ຝາຍຕາງໄດຮບ
ຜົນປະໂຫຍດນໍາກັນ.
ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ
ຢາງພາລາ ໄດ້ກາຍ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ.
ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ສົງໃສຢູ່ບ່ອນວ່າ ຢາງພາລາຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລບໍ?
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1. ຈຸດປະສົງ
• ເພື
ເພອສກສາ
່ອສຶກສາ ລະບບພນຖານ
ລະບົບພື້ນຖານ ແລະ ການປະເມນຜນ
ການປະເມີນຜົນ
ຂອງການຢາງພາລາ
• ເພື່ອສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບ ທີ່ຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ.
• ເພື່ອສຶກສາເຖິ
ຖງງເງືງ່ອນໄຂ ຄວາມແຕກຕ່າງງຂອງແຕ່
ງ
ລະຮູບແບບການປູກຢາງພາລາ (ຜູ້ທ່ປ
ີ ູກດ້ວ
້ ຍທຶນ
ຕົນເອງ, ສັນຍາ ແລະ ການສໍາປະທານ)

2. ຂໍ້ສມ
ົ ມຸດຖານ
• ຢາງພາລາ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກ ການຂ້າມຊາຍ
ແດນ ຂອງປະເທດເພືອ
ື່ ນບານ.
້
• ຮູບແບບການປູກຢາງພາລາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍປັດໃຈ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອັນໄດ້ແກ່: ດິນ, ແຮງງານ, ທຶນ,
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຕະຫຼາດ.
• ຂະບວນການພວພນ
ຂະບວນການພັວພັນ ຂອງເຄອຄາຍພາຍໃນທອງ
ຂອງເຄື່ອຄ່າຍພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ, ຜູ້ນໍາ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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3. ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
- ທບທວນເອກກ
ທົບທວນເອກກະສານ,
ສ ນ, ບດລ
ບົດລາຍງານຕ່
ຍງ ນຕາງໆ
ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຢາງພາລາ ທັງພາຍໃນສປປລາວ.
- ປຶກສາຫາລື ກັບທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ໂດຍຈັດການເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ
ເພື່ອວິເຄາະໃນເຊີງສະຖິຕິ.
- ການຈັດການຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເພື່ອວິເຄາະ
ໂ
ໂດຍການລວບລວມຄໍ
າ
ໍ ຕອບທີຄ
່ີ ້າຍກັນ
ັ .

ການຄັດເລືອກຂອບເຂດສຶກສາ:
ສາ:
- ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການປູກຢາງ
- ເຂດທີ່ປູກຢາງມາຫຼາຍປິ
- ເຂດທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບການປູກຢາງ

ບ້ານພູວຽງ, ບ້ານຜາວີ ແລະ
ບ້ານວາດ, ເມືອງນາແລ
ບ້ານນາສາ ແລະ ບ້ານນາສາວນາງ,
ເມືອງສັງທອງ
ບ້ານນາກຸ່ມ ແລະ ບ້ານຄໍາບຸ່ນ,
ເມືອງທ່າແຂກ
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ຕາຕະລາງ 1: ສມທຽບເນອທປູ
ສົມທຽບເນື້ອທີ່ປກຢາງ
ກຢາງ

ພື້ນທີ່ສຶກສາ

ເມືອງສັງທອງ

ເນື້ອທີ່ປູກຢາງ (ເຮັກຕາ)
ປູກດ້ວຍທຶນຕົນເອງ
ສັນຍາ
90 (x1)*
58 (ສາມາດກີດ3
ເຮັກຕາ)

ເມືອງງນາແລ
ເມືອງທ່າແຂກ

ລວມ (ເຮັກຕາ)
130

187

1,327
,
((x9))

1,514
,

246

450 (x2)

1,995*

(ສາມາດກີດ7ເຮັກຕາ)

* ມີ 4 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປູກຢາງໂດຍມີສັນຍາ
* ມີ 3 ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນສໍາປະທານປູກຢາງພາລາລວມເນື້ອທີ່ປູກ 1,290 ເຮັກຕາ.

ການຈັດການປູກຢາງໃນຂັ້ນບ້ານ
ບ້ານທີ່ເຮັດໄຮ່

ເມືອງນາແລ

ບ້ານທີ່ເຮັດນາ

ເມືອງສັງທອງ
ເມືອງທ່າແຂກ
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ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາໃນເຂດສຶກສາ
ເມືອງທ່າແຂກ

ເມືອງງນາແລ
ເມືອງສັງທອງ

ອິດທິພົນຈາກ
ການປູກຢາງ

China

-ເຄື່ອຄ່າຍທາງພີນ
່ ້ອງ
- ການຄ້າ

ການຮວມມ
ການຮ່
ວມມື
ໃນຂັນ
້ ເທິງ

ມາຈາກປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ ໂດຍການພົວພັນ
ໃນຫຼາຍລະດັບ

Vietnam
Th il d
Thailand
ການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ
ຜູ້ທປ
ີ່ ກ
ູ ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ
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2.2. ການຕັດສິນໃຈປູກຢາງພາລາ
ພາຍໃນເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ
1
ເຫັນຄອບຄົວທີ່
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ຕ້ອງການຢາກ
ທົດລອງປກ
ທດລອງປູ
ກ

ສະມາຊິ
ຊກພາຍໃນ
ຄອບຄົວຜັກດັນ

ການສົ່ງເສີມຈາກ
ນັກລົງທຶນ

ການຕັດສິນໃຈ

ພີ່ນ້ອງເປັນ
ຜູ້ຜັກດັນ

ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
ຫາຍແຫ່
ຫຼ
າຍແຫງງ

ຕາມຄອບຄົວ
ອື່ນທີ່ປູກ

42%
13%
33%
(

11%
)

2005
2000-2005

47%
31%
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2.3. ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປູກຢາງ

• ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາງພາລາ
ຢ່ຫາງໃກຈາກ ແລະ ຍາກໃນ
• ຢູ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
• ການສື່ສານໃນທ້ອງຖິ່ນ
• ຂາດທຶນຮອນ
• ເລືອກທີ່ຈະປູກພືດ ຫຼື ໄມ້
ຊະນິດອື່ນແທນ
• ບໍແ
ໍ່ ນໃຈໃນການດໍ
່ໃ ໃ
ໍ ເນີນ
າ
ີ ງານ
ຂອງຢາງ (ກໍາລັງພິຈາລະນາ)
• ເລືອກທີ່ຈະລ້ຽງສັດ

ລະຫວ່າງ

ຜູ້ທີ່ປູກຢາງພາລາ

• ເພື
ເພອປບປຸ
່ອປັບປງຊີ
ງຊວດການເປນຢູ
ວິດການເປັນຢ່ໃຫດ
ຫ້ດີ
ຂື້ນ (ປ່່ຽນຮູບແບບການຜະຫຼິດ)
• ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ຫວັງວ່າ ຢາງພາລາ ຈະສາມາດ
ແທນໃຫ້ປ່າໄມ້ໄດ້
• ປູກໄວ້ເປັນມູນໃຫ້ລູກ
່
• ເປັນການສຽງເບິ
ງິ່ ໃນອານາຄົ
ໃ
ດ

2 ຮູບແບບ

ໃຜເປັນຜູ້ປູກຢາງດ້ວຍທຶນຕົນເອງ
ເອງ?
?
1. ຜູ້ທີ່ປູກໂດຍການນໍາໃຊ້ທຶນຈາກພີ່ນ້ອງ

•
•

ໂດຍສັນຍາ
ປາກເປົ່າ!

ໂດຍຈະແບ່ງ່ ຜົນຜະຫຼິດຄົນລະເຄິງ
ພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັກດັນ ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ
ທຶນຮອນຈໍານວນໜຶ່ງ

2. ຜູ້ທີ່ປູກດ້ວຍການນໍາໃ້ຊ້ທຶນຕົນເອງ
•
•
•
•
•

ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ປູກໂດຍການນໍ
ໂ
ໍ ໃຊຄວາມຮູ
າ
ໃ ້
້ ືນ
ພ
້ ຖານຂອງຕົນ
ົ ເອງ
ບາງກໍລະນີ ທີ່ມີເບ້ຍຢາງ ໂດຍຈໍາເປັນ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທັງພາກລັດ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ
ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນຢາງມາກ່ອນ
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ໃຜເປັນຜູ້ທີ່ມີສັນຍາປູກຢາງ
ຢາງ?
?
ອງຕາມເງອນໃຂຂອງສນຍາ
ອີ
ງຕາມເງື່ອນໃຂຂອງສັນຍາ ໃນແຕລະເຂດ
ໃນແຕ່ລະເຂດ ທແຕກຕາງກນ,
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,
ແຕ່ປັດໃຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕັດສິນໃຈປູກຢາງອີງຕາມ:
•
•
•
•

ປັດໃຈທາງດ້ານທຶນຮອນ
ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ ຈາກທາງຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການຕ່າງປະເທດ
ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການຈັດການປກຢາງ
ບແນໃຈກຽວກບການຈດການປູ
ກຢາງ (ຕອງການທດລອງ).
(ຕ້ອງການທົດລອງ).
ນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂດຍການສະໜອງ
ທຶນຮອນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໝັ້ນໃຈເຖິງຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຫຼັງຈາກປູກຢາງພາລາໄດ້ມີຫຍັງປ່່ຽນແປງ?
* ຕອງໄດປບຕວ
ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ (ຕນແຕເຊາ
(ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ສາລບຜູ
ສໍາລັບຜ້ທີ່ສ
ສາມາດກດຢາງ)
າມາດກີດຢາງ)
* ເຮັດວຽກໜັກ
* ມີຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ເຮັດ
* ແຮງງານໃນຄອບຄົວຈໍາກັດ
* ບໍ່ມີເວລາ ທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ນອກຈາກເຮັດ
ການຜະຫຼິດ
* ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ (ເນື້ອທີ່ເຮັດການຜະຫຼິດ ຫຼຸດ
ລົງ)
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ເຖິງແມ້ວ່າ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຈະມີຜົນດີ ແນວໃດກໍ່ຕາມ
ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບສູ່ຈໍານວນສັດລ້ຽງ ຂອງຊາວກະສິກອນ.
ການລ້ຽງສັດເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງທີ່
ສໍາຄັນ, ເປັນບ່ອນ ທ້ອນຊັບ ແລະ
50% ຂອງລາຍຮັບຊາວກະສິິກອນ
ຊົນນະບົດມາຈາກສັດລ້ຽງ

ກະທົບ

- ບໍ່ມຄ
ີ ັງລ້ຽງສັດ
- ບໍ່ມີທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມສາມາດລ້ອມຮົ້ວ
- ທາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ອອກກົດ
ລະບຽບຕໍ່ສັດລ້ຽງ

ສິ່ງທີ່ຄວນຄໍານຶງ
• ທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງຢາງພາລາ ໃນລະດັບຊາດ
• ເພືອ
່ ໃຫ້ແນ່່ໃຈວ່່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈະ
ບໍ່ປະຕິບັດເກີນເນື້ອໃນສັນຍາທີ່ໄດ້ລະບຸ ໃນການສໍາປະທານ
ແລະ ສັນຍາຮ່ວມມືຕ່າງໆ. ຈະຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປົກປັກຮັກ
ສາດິນແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຄົງຢູ່.
• ຄວາມດຸຸ່ນດ່ຽງລາຄາ ແລະ ຜົນກໍາໄລຂອງຢາງພາລາ. ເພື່ອ
ຫຼີກລ່ຽ່ ງຄວາມສຽງ
້ ໃນການດໍ
ໃ
າເນີນງານຂອງກຸ່ມພາກ ສ່ວ
່ ນທີ່
ຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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ສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກຢາງພາລາ ກໍ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໆໄປ ໃນຮູບ
ແບບການພັດທະນາ ກະສິກໍາ ແບບຍືນຍົງ
ກໍາລັງແຮງງານ
ລາຄາ

ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ການສໍາປະທານ

ແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຢາງພາລາ ເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ຊີ້ບອກ ເຖິງການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຮູບແບບການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ.
ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຢາງພາລາ ເປັນຈຸດລິເລີ່ມທີ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນ
ຂະບວນການທາງສັງຄົມ ແລະ ການປ່່ຽນຮູບແບບການຜະຫຼິດໃນ
ສປປລາວ.

ຂໍຂອບໃຈ!
ອບໃຈ!
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