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ຊົນພ
 າຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈາກການສົ່ງອ
 ອກ. ໃນນັ້ນ, ຢາງພາລາກໍ່ໄດ້ກາຍມາເປັນພືດເສດຖະກິດຊະນິດ
ໜຶ່ງທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊົນນະ

ບົດ. ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາໄດ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ. ດັ່ງສະແດງອອກໃຫ້
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ີ ວາມຕ້ອງການສູງ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນ
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ໄ
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່ ັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນຕ
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Dynamics of rubber expansion in Lao PDR:
Policy making under uncertainty
Case studies in Sangthong district in Vientiane municipality, Nalea district in Luangnamtha
province and Thakeak district in Khammouan province
Bounthanom Bouahom1,2, Elodie Alberny2, Linkham Douangsavanh1, Jean-Christophe Castella2,3

Abstract
The government of Laos long term policy is aiming at reducing rural poverty and
stabilize shifting cultivation by creating

permanent job for local people, in order to in-

crease forest cover while avoiding negative impacts on deforestation. The government of
Laos promotes foreign investment in developing tree plantation to increase income sources
for rural households and for government as export earnings. The rubber has been seen as a
miracle crop, liable to transform the landscapes and rural livelihoods. Within a few years, the
rubber industry has become an important sector in the Lao economy thanks to high market
demand.
The research was designed to provide knowledge that is relevant to policy making
in the current context of rubber expansion in Laos, to characterize rubber-based production
systems and to understand the conditions of emergence of different types of rubber regimes
(smallholder, contract farming and concession). The study sites were selected in seven villages of three different districts namely Sangthong district, Nalae district and Thakeak district.
Our analysis of the ‘rubber boom’ started with a literature review, followed by series
of meeting with key stakeholders and surveys with local leaders and villagers based on semistructured questionnaire. The study points out important challenges related to the management of agricultural diversity and information available to the various stakeholders. Local
farmers face great uncertainty in relation with all aspects of rubber production: i.e. technical,
economical, ecological. Integrated planning of resources use is currently being developed to
address the complexity of the rubber socio-technical system. Analysis developed along this
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research showed that the information provided to the decision-makers and village communities should be improved and impact of the rubber expansion on landscapes and livelihoods
should be monitored carefully.
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1. ພາກສະເໜີ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເມື່ອບໍ່ທັນມີທາງເລືອກ
ຕົວຈິງໃນການປັບປຸງລະບົບການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ,

ການປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການ

ການຂະຫຍາຍເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ູກຢາງພາລາ ເປັນ ມອບດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມບ້ານ
ຕົວຊີ້ບອກການປ່ຽນແປງການຜະລິດກະສິກຳພື້ນ

ນ້ອຍເປັນບ້ານໃຫ່ຍ

ໄດ້ກ
 າຍເປັນບັນຫາໃຫ້ກັບ

1980 ເປັນຕົ້ນມ
 າ, ລາວເຮົາໄດ້ເປີດປ
 ະຕູສູ່ເສດ

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບເຫຼົ່ານີ້, ລັດ

ຖານໃນຮູບແບບການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງ ຊາວກ ະສິ ກ ອນຜູ້ ທີ່ ຜ ະລິ ດ ພໍ ກຸ້ ມ ຢູ່ ກຸ້ ມ ກິ ນ ນັ້ ນ ,
ບັນດາປະເທດທກ
ີ່ ຳລັງພ
 ັດທະນາ. ໃນຊຸມທ້າຍປີ ນຳໄ ປສູ່ ຄ ວາມທຸ ກ ຍ າກເ ພີ່ ມ ຂື້ ນ ອີ ກ ເພື່ອເປັນ

ຖະກິດໂ
 ລກ. ປ່ຽນແປງຈາກຮູບແບບການຜະລິດ

ຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມໃສ່ການລົງທຶ ນ ຕ່ າ ງປ ະເທດ

ພໍກຸ້ມກິນກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອ ເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດ
ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຈາກ ແບບກະເສດສຸມ ແລະ ເຮັດການຜະລິດທ
 ີ່ຫຼາກ

ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນການຫຼຸ ດຜ່ອນ ຫຼາຍ.
ຄວາມທຸ ກ ຍ າກຂອງຊາວກະສິ ກ ອນຢູ່ ເ ຂດພູ 
ດອຍ. ຈົນກະທັ້ງມາເຖິງຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານ
ໄດ້ລ
 ິເລີມ
່ ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ທີ່ກ່ຽວພັນເ ຖິງການປະຕິຮູບທີດ
່ ິນ, ລົບລ
 ້າງການ
ຖາງປາ່ ເຮັດໄຮ່ເລືອ
່ ນລອຍ ແລະ ຢຸດຕິການປກ
ູ ຝິນ
່ .

ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງໄ
 ດ້ມີນະໂຍ
ບາຍເຕົ້ າ ໂຮມບ້ າ ນນ້ ອ ຍເຂົ້ າ ເປັ ນ ບ້ າ ນໃຫ່ ຍ ສຳ
ລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ “ຢູ່ໃນເຂດຈຸດສຸມພັດ
ທະນາ” (1) ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຊາວກະສິກອນຊົນນະບົດ ໃນການເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່ າ ງ, (2) ເພື ່ ອລົ ບລ້ າ ງ
ການປູກຝິ່ນ ໂດຍການເພີ່ມເນື້ອທີ່ທຳການຜະ
ລິດກະສິກຳ ແລະ (3) ເພື່ອເປັນການຟື້ນຟູຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄ
 ມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ

ການປກ
ູ ຢາງພາລາທ່ໄ
ີ ດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຄັ້ງທຳອິດໃນຊຸມປີ 1990, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຢາງ
ພາລາໄດ້ ກ າຍເ ປັ ນ ພ ື ດ ຊ ະນິ ດ ໜຶ ່ ງ ທີ ່ ສ າມາດ
ປ່ຽນແປງທິວທັດທ
 ຳມະຊາດ ແລະ ຮູບແບບການ
ດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງຊ າວກະສິ ກ ອນໃນເຂດຊົ ນ ນະ
ບົດຊຶ່ງເ ປັນກ
 ານສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ
ເປົ້ າ ໝ າຍຂ ອງລັ ດ ຖະບານໃນການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ຢຸດຕິການຖາງປາ່ ເຮັດໄຮ່ ແລະ
ລົບລ
 ້າງການປູກຝິ່ນ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາ
ທາງດ້ານການປູກໄມ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງຝ່າຍ
ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນຳກັນ. ເພື່ອເປັນການ

ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດ
ຊາດທີ່ຖືກເຊື່ອມໂຊມ ຈາກລະບົບການຖາງປ່າ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ລັດຖະບານ
ເຮັດໄຮ່ ໂດຍການມອບທີດ
່ ິນທຳການຜະລິດ ໃຫ້ ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມສິນຄ້າອອກ ແລະ ຍັງໄ
 ດ້ ຕ ັ ້ ງ

ຊາວກະສິກອນແຕ່ລ
 ະຄອບຄົວໜ້ອຍລົງ ຊຶ່ງອາດ ເປົ້າໝາຍເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ກວມເຖິງ
ຈະຈຳເປັນສຳລັບການຈັດການລະບົບການຖາງ 70
ສ່ວນຮ້ອຍໃນຂະນະທີປ
່ ະຈຸບັນກວມພຽງ
ປ່າເ ຮັັດໄຮ່ແບບຍືນຍ
 ົງ ໃຫ້ບັບລຸຜົນໃນປີ 2020. ແຕ່ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ. ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕ
 ົ້ນມ
 າ,
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ການປູກຢາງພາລາໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງໃນ

ກັ ນ ລະຫວ່ າ ງເ ຈົ ້ າ ໜ ້ າ ທ ີ ່ ແລະ ຊຸ ມ ຊ ົ ນ ໃນຮູ ບ

ປະເທດ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຊຸມປີທີ່

ແບບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອປູກຢາງພາລາດ້ວຍ

ຜ່ານມາ ອຸດສະຫະກຳຢາງພາລາ ໄດ້ກ
 າຍເປັນ

ຫຼ າ ຍປ ະເ ພດສັ ນ ຍາຜູ ກ ພັ ນ ສ ອງສົ້ ນ ລະຫວ່ າ ງ

ຂະແໜງກ ານໜຶ່ ງ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາ

ບໍລິສັດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ, ພ້ອມດ້ວຍການ

ເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນປະເດັນ
ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຖົກຖຽງກັນທັ້ງໆທີ່ການປູກ
ຢາງພາລາໃນໄລຍະຫ ຼ ັ ງ ໆນີ ້

ກຳລັ ງ ຈ ະໄດ້ ຮ ັ ບ

ຜົນຜະລິດ. ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີຄວາມກັງວົນ
ຕໍ່ ຜົ ນ ສ ະທ້ ອ ນຂ ອງກ ານຂະຫຍາຍຕົ ວ ການປູ ກ
ຢາງພາລາແບບບໍ່ມີການຄວບຄຸມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ
ເດືອນ
 ພຶດສະພາ 2007 ພະນະ ທ່ານ ນາຍຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ອອກດຳລັດປະກາດຢຸດການໃຫ້
ສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອເປັນການຈັດການລົງທຶນ
ດ້ານຢາງພາລາ.
ເພື່ອໃຫ້ເວລາໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ
ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງພື້ນທີ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍມ
້ ູນພ
 ື້ນຖານມີຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກການ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຂັ້ ນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ແ ມ່ ນ ຕ້ ອ ງການທີ່ ຈ ຳເປັ ນ
ສຳລັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃນຂະນະທ່ີເລື່ອງການ
ປູກຢາງພາລາ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນປະເດັນຖົກຖຽງກັນ
ໃນສັງຄົມ. ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກການຂະ
ຫຍາຍເນື້ອທ
 ີ່ປູກຢ
 າງພາລາ ຈະຕ້ອງໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງ
ເບິ່ງກ
 ັບຜ
 ົນທ
 ຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບອ
 ັນໄດ້ແກ່: ລາຍຮັບເ ຂົ້າ
ສູລ
່ ັດຖະບານໂດຍກົງ ແລະ ຜົນກຳໄລສູ່ຊຸມຊົນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິນ
່ . ການປກ
ູ ຢາງພາລາຈຳເປັນຕ້ອງ

ໄດ້ລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍນັກລົງທຶນມີຄ
 ວາມ

ປູກຢາງພາລາດ້ວຍການນຳໃຊ້ທຶນຂອງຊາວກະ
ສິກອນເອງ. ຄຽງຂ້າງບັນຫາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຈາກບ້ານ
ອື່ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍການປູກຢາງພາລາອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ຕໍ່ກັບການພັດ
ທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດພູດອຍໃນອະ
ນາຄົດ.

2. ຈຸດປະສົງ
ຈຸ ດ ປະສົ ງ ໃນການສຶ ກ ສາຄົ້ນ ຄວ້ າ ໃນຄັ້ງ ນີ້ 
ແມ່ນເພື່ ອ ເປັ ນ ການເຜີ ຍ ແຜ່ ຄ ວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານທີ່ 
ເໝາະສຳລັບຜ
ວ
ູ້ າງນະໂຍບາຍ ໃນສະພາບເງື່ອນ
ໄຂຂອງກ ານຂ ະຫຍາຍເ ນື້ ອ ທີ່ ປູ ກ ຢ າງພາລາ
ໃນສປປ ລາວໃນປະຈຸບັນ. ໂດຍການສຶກສາຄົ້ນ
ຄວ້າຈາກເອກກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກການເກັບ
ກຳຂໍມ
້ ນ
ູ , ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕັງ້ ຄຳຖາມໄດ້
ຄືດັ່ງນີ້:

• ຮູບແບບການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ໃນບັນດາ

ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບການປູກຢາງ

ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຮັບປະກັນທາງ

ພາລາ ໃນປະເທດໄທເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ປູກ

ນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ຕ່ າ ງປະເ ທດໄ ດ້ ມີ ກ ານແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ນ

ນາມເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນປູກແບບສຳ

ດ້ານທດ
ີ່ ິນ. ນັບແຕ່ໄ
 ລຍະຕົ້ນຂ
 ອງຊຸມປ
 ີ 2000,

ຂໍ ສ ຳປ ະທານທ ີ ່ ດ ິ ນ . ຜົ ນ ຂ ອ ງການຕ ົ ກ ລົ ງ ກ ັ ນ

ໃນລ ະດັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ທີ່ ເ ຮັ ດ ກ ານເ ຈລະຈາຕໍ່ ລ ອງ
24

ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດ

ປະທານ ຊຶ່ງມ
 ອ
ີ ິດທ
 ິພົນ ໃນລະດັບໃດຕໍ່ການປູກ
ຢາງພາລາທີກ
່ ຳລັງພ
 ົ້ນເ ດັ່ນໃ
 ນສປປ ລາວ?
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•

ບັນດາເຄື່ອງມືການຜະລິດຕ່າງໆໄດ້ມີ

ການຈັດສ
 ັນຄ
 ືແນວໃດ (ແຮງງານ, ດິນ, ທຶນຮອນ
ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ທີ່ມີຕໍ່ຮູບແບບການປູກ
ຢາງພາລາທີ່ເກີດຂ
 ື້ນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກການ
ຮ່ວມມື ຂອງຫຼາຍກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?

3. ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
3.1 ການທົບທວນເອກກະສານ
ກ່ອນອື່ນໝ
 ົດ ແມ່ນທ
 ົບທ
 ວນເອກກະສານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ສປປລາວ
ແລະ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ພວກເຮົົາໄດ້
ຄົ້ນພົບເອກກະສານອ້າງອີງ ກ່ຽວກັບການປູກ
ຢາງພາລາ ຢູທ
່ າງພາກເໜືອຂອງລາວ ທີ່ກ່ຽວພັນ
ເຖິ ງ ເ ສດຖະກິ ດ ຈຸ ນ ລະພາກຂອງກ ານປູ ກ ຢາງ
ພາລາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກຢາງຂອງ
ປະຊາຊົນບ
 ້ານຫາດຍາວ. ນອກຈາກນີ້, ບົດຮຽນ
ຫຼັກຂອງການປູກຢ
 າງພາລາ ທີ່ໄດ້ຈ
 າກປະເທດຢູ່
ໃນແ ຖບອາຊີ

ໂດຍສ ະເ ພາະປະເ ທດອິ ນ ໂ ດ

ເນເຊຍ, ໄທ ແລະ ອິນເ ດຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ແ
 ລ້ວຊາວ
ກະສິກອ
 ນຈະປູກ ໂດຍການໃຊ້ທຶນຂ
 ອງຕົນເອງ.
ໃນ ສປປລາວ ປະຈຸບ
 ັນນ
 ີ້ ກໍ່ມຫ
ີ ຼາຍຮູບແ
 ບບການ
ປູກຢ
 າງພາລາທໄ
ີ່ ດ້ສ
 ຶກສາຜ່ານມາ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນທີ່ປູກດ້ວຍທຶນຕົນເ ອງ
ແລະ ຜູ້ທີ່ປູກຕາມສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນ. ໃນ
ສະພາບດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄ
 ດ້ຈ
 າກຜົນການສຶກສາ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຕົ ວ ຈິ ງ ຢູ່ ທ າງພ າກເ ໜື ອ ຂ ອງລ າວຢູ່
ແຂວງຫຼວງນາໍ້ທາ ຊຶ່ງເ ປັນແ
 ຂວງທມ
ີ່ ີບົດຮຽນການ
ປູກຢາງພາລາມາເປັນເວລາດົນນານ. 
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3.2 ການສຳພາດ  
ການນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມໄດ້ກະກຽມສໍາ

ລັບທົດສອບ ແລະ ຕອບຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຂອງ

ການສຶກສາຄົ້ນຄ
 ວ້າ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເປັນ
ຕົ ວ ຊີ້ ບ ອກຈ າກກ ານທົ ບ ທ ວນເ ອກກ ະສານ

ຕ່າງໆ. ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຫ
 ຼັກ ແມ່ນເພື່ອເກັບກ
 ຳຂມ
ໍ້ ູນ

ຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນລະບົບ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ
ປຶກສາໂອ້ລົມກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ. ການສຳ

ພາດແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.
ກຸ່ມທ່ໜ
ີ ່ງຶ ແມ່ນພາກສ່ວນທ່ເີ ຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງ

ການພັດທະນາທີສ
່ າກົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຊຶ່ງໄ
 ດ້

ແກ່ບ
 ັນດ
 າໂຄງການທກ
ີ່ ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄ
 ອງທີ່

ດິນ, ການສົ່ງເ ສີມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ. ກຸ່ມທ
 ີ່ສອງ
ແມ່ນພາກລັດໄດ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນໃນ
ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ເຮັັດວຽກຢູພ
່ ະແນກ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແ
 ຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ

ແລະ ປ່າໄມ້ເ ມືອງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນແ
 ຂວງ, ອົງການຄຸ້ມຄ
 ອງທດ
ີ່ ິນແຂວງ.

3.3 ການຄັດເລືອກຂອບເຂດພື້ນທີ່ສຶກສາ
ບົ ນ ພ້ືນ ຖານກ ານທົບ ທ ວນເ ອກກ ະສານ

ແລະ ຈາກການປຶກສາໂອ້ລົມ ກັບພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທທ
່ີ ບ
ົ ທວນເອກກະສານ ແລະ

ສຳພາດເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສະພາບການຈັດ

ການ. ຜົນລັບທ
 ັງໝ
 ົດຂອງແຕ່ລ
 ະພື້ນທ
 ີ່ຄັດເ ລືອກ

ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບໃນແຕ່ລະເຂດ,

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ການກະຈາຍພື້ນທີ່ສຶກສາ ແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຄ
 ັດເລືອກເອົາເຂດ

ສຶກສາທາງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້
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ຂອງລ າວພາຍໃ ນເ ຈັ ດ ບ້ າ ນຂອງສ າມເ ມື ອ ງ

ເທດຈີນ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ.

(ເມືອງສັງທ
 ອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງນາ ຊຶ່ ງ ອິ ດ ທິ ພົ ນ ໃນແຕ່ ລ ະປະເທດມີ ຮູ ບ ແບບການ

ແລ ແຂວງຫຼວງນາໍ້ທາ ແລະ ເມືອງທ່າແ
 ຂກແຂວງ ປ່ ຽ ນແປງສະເພາະທີ່ ປ ະກົ ດ ອອກໃນອຸ ດ ສະຫະ
ຄຳມ່ວນ).
ກຳຢາງພາລາໃນລາວ. ການພົວພັນຮ່ວມມືຊຶ່ງ

3.4 ຄວາມຫາຼ ກຫາຼ ຍລະດັບ ໃນການສຳຫວ
ຼ ດ
ພື້ນທີ່
ການເກັບກ
 ຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນໄ
 ດ້ເ ກັບໃ
 ນສາມ

ກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນຫຼາຍລະດັບ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກສາຍພົວພັນທາງການທູດ
ຂອງລັ ດ ຖະບານໃ ນຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ທາງດ້ າ ນການ
ຄ້າຂາຍຊາຍແດນ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອັນໄດ້ແກ່:  

ລະດັບຄື: ລະດັບຄົ ວ ເ ຮື ອນ, ບ້ າ ນ ແ ລະ ເມືອງ.

ການຄ້ າ ຂາຍ ແບບມີ ສ າຍພົ ວ ພັ ນ ທາງພີ ່ ນ ້ ອ ງ,

ຢາງພາລາ (ຜູ້ປູກ ແລະ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ປູກຢາງພາລາ),

ຮູບແບບ ທີ່ເກີດມາຈາກສາຍພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ມີບາງ

ແລະ ຮັ່ງມີ) ແລະ ອາຍຸຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ.

ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີທ່າອ່ຽງທີຈ
່ ະສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້

ການຊຸ່ ມ ຄັ ດ ເ ລື ອ ກຄົ ວ ເ ຮື ອ ນທີ່ ຈ ະສ ຳພາດບົ ນ ການຄ້າຂາຍແບບພື້ນເມືອງ ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມ
ພື້ນຖານສາມຕົວແປຫຼັກອ
 ັນໄ
 ດ້ແ
 ກ່:
ການປູກ ແຕກຕ່າງຂອງສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາກຫຼາຍ

ຖານະຄວາມຮັ່ັງມີ (ຄອບຄົວທ
 ຸກຍ
 າກ, ປານກາງ ດ້ານກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍສອດຄ່ອງກັນ. ໃນສະພາບການ
ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ເກັບຂ
 ໍ້ມູນທ
 າງດ້ານສະຖິຕິ,

ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ

ຊີວິດກ
 ານເປັນຢ
 ູ່, ລະບົບກ
 ານຜະລິດ ທີ່ລວມທັງ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ
ຢາງພາລາ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງກ ານໃ ຫ້ ຄ ຳໝັ້ ນ ສັ ນ ຍາແ ຕ່ ລ ະພ າກສ່ ວ ນທີ່

ທັດສະນີຍ
 ະພາບ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ນຂ
 ື້ນ ກ່ຽວຂ້ອງທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ (1) ບັນລຸການຕົກລົງທີ່
ກັບຮູບແ
 ບບຂອງຜທ
ູ້ ໃ
ີ່ ຫ້ຂມ
ໍ້ ູນ (ຜູປ
້ ູກຢາງ) ຜູທ
້ ີ່ໄປ ກວມລ ວມກ່ ຽ ວກັ ບ ເ ສັ້ ນ ທາງຢ າງພາລາທີ່ ພ ວກ
ຮັບຈ້າງເຮັດວຽກຢູສ
່ ວນສຳປະທານ.

4. ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນຮ
 ັບຜິດ
 ຊອບ, (2) ເປັນການສ້າງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຈະບໍ່

ລ່ວງລາໍ້ເກີນຂອບເຂດຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບທີ່
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນຕົວຈິງ, (3) ມີ

ຄວາມດຸ່ນດຽງທາງຜົນກຳໄລ ຈາກການລົງທຶນ

4.1 ອິດທິພົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຊາຍແດນ ມີຜົນ
ຕໍ່ການປ່ຽນແປງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຢາງ
ພາລາ ໃນ ສປປ ລາວ
ການຂະຫຍາຍອຸ ດ ສະຫະກຳຢາງພາລາ
ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສາມເຂດ
ໃຫຍ່.ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະເຂດນັ້ນມີຊາຍແດນຕິດຈອດ

ແລະ ຄວາມສ່ຽງລະຫວ່າງກຸ່ມ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆ.

4.2 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮູບແບບການປູກ
ຢາງພາລາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ການຈັດການດ້ານສະຖາບັນ ມີຫຼາຍຮູບ

ກັນກັບປະເທດ ເພື່ອນບ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປະ ແບບສຳລັບການປູກຢາງພາລາ ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນ
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ວ່ າ : “ຮູ ບ ແ ບບການປູ ກ ຢາງພາລາ” ອັ ນ ໄດ້
ແກ່: ປູກດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ, ປູກຕ
 າມສັນຍາ
ແລະ ປູກແບບການສຳປະທານທີ່ໄດ້ກຳເນີດຂື້ນ
ໃນຊຸ ມ ປີ ທີ່ ຜ່ າ ນມ າອັ ນ ເປັ ນ ຜົ ນ ຈາກການເຈລະ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜົນການຕົກລົງຂັ້ນ

ສຸດທ້າຍ ແມ່ນຂື້ນກັບ (1) ລະດັບຂອງສັນຍາທີ່

ຕົກລົງກ
 ັນ(ໃນຂັ້ນລ
 ັດ ຖະບານແມ່ນ
 ສັນຍາສຳລັບ
ການສຳປະທານໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ,

ໃນຂັ້ນ

ຈາຕໍ່ ລ ອງລະຫວ່ າ ງພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນ

ທ້ອງຖີ່ນແມ່ນສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນໃນຮູບແບບ

ສອງລັ ດ ຖະບານຫວຽດນາມສຳປະທານຢູ່ ເ ຂດ

ເຄືອຄ່າຍທາງສັງຄົມທີ່ໄດ້ຖືກລະດົມມາເພື່ອສະ

ທຸ ລ ະກິ ດ ສຳລັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ເ ຮັ ດ ສັ ນ ຍາກັ ນ ໃນ

ການສຶ ກ ສາໃນຄັ້ ງ ນີ້ ແ ມ່ ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຊີ້ບອກທີ່ສຳ

ຫຼາຍລະດັບເປັນຕົ້ນແມ່ນ: (1) ສັນຍາລະຫວ່າງ

2+3 ແລະ ຂື້ນກັບຂະບວນການເຈລະຈາ, (2)

ພາກໃຕ້ຂອງລາວ), (2) ການອະນຸຍາດດຳເນີນ

ໜັບສະໜຸນການຕໍ່ລອງເຈລະຈາກັນ. ຜົນຈາກ

ແຕ່ລະລະດັບ ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກການ

ຄັນໃນການສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍໃນອານາຄົດ.

ຂັ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ,

4.3 ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຢາງພາລາ ກໍ່ມີລັກສະ
ນະຄ້າຍຄືກບ
ັ ສິງ່ ທ້າທາຍທົວ
່ ໄ
 ປ ຂອງກະສິກຳ
ຊຶ່ງເນື້ອໃນແຕ່ລະສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ມີການຕໍ່ລອງ
ແບບຍືນຍົງ

ນາຍບ້ າ ນ, ຕະຫຼ ອ ດໄປເຖິ ງ ຊາວກະສິ ກ ອນ),
ເຈລະຈາທີ່ເປັນຜົນບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ (3) ການ

ສະໜັ ບ ສະໜຸ ນ ທາງດ້ າ ນການເງິ ນ ຈາກພີ່ ນ້ ອ ງ

ໂດຍການໃ ຫ້ ສິ ນ ເຊື່ ອ ແ ກ່ ຜູ້ ທີ່ ປູ ກ ຢາງພາລາ
ດ້ ວ ຍທຶ ນ ຕົ ນ ເອງທີ່ ເ ປັ ນ ຂ ະບ ວນການພົ້ ນ ເ ດັ່ ນ

ໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນການ
ຂາດເຂີນທຶນຮອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອີງໃສ່

ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາພັດທະ
ນາອຸດສະຫະກຳຢາງພາລາໃນລາວ (ຮູບທີ 1).

ການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າດັງ່ ກ່າວນີ້ ໄດ້ສະແດງ

ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ປູກຢາງພາລາ ໃນ
ສປປລາວ ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ບອກ ພື້ນຖານໃນການ
ປ່ຽນແປງລະບົບກະສິກຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຮູ ບ ແບບການພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ທີ່ ດ ຳເ ນີ ນ ຢູ່ 
ໃນປະຈຸບັນ. ຊຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຢາງພາລາ
ເປັນອີກໜຶ່ງ ໃນການປ່ຽນຮູບແບບກະສິກຳທີ່ສາ
ມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຂະບວນການທາງສັງ
ຄົມໃ
 ນທາງກວ້າງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເປັນການ

ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ປະເພດຂອງການພົ ວ ພັ ນ ຈັ ດ ການທີ່  ສະໜອງວິ ທ ີ ກ ານແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາລ ະຫວ່ າ ງຂະ
ທາງບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ດຳເນີນກບ
ັ ຊາວກະສິກອນນັນ
້ , ບໍໄ
່ ດ້ມີ

ແໜງການທີ່ບ່ໄ
ໍ ດ້ເຈາະຈົງພຽງແຕ່ຢາງພາລາພຽງ

ອິດທິພົນຈາກຮູບແບບການປູກຢາງຈາກປະເທດ

ຢ່າງ ດຽວອັນໄ
 ດ້ແກ່: ການສຳປະທານ, ກຸ່ມຊາວ

ທີ່ມາຂອງບໍລິສັດໃ
 ດໜຶ່ງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ປະເທດ

ກະສິກອນ, ການສົ່ງເສີມກະສິກຳແບບຍືນຍົງ

ໄທເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ປູກດ້ວຍທຶນຂອງຕົນ

ແລະ ລະບົບກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ, ການ

ເອງ, ປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມເປັນຕົວແທນ

ຕິດຕາມກ່ຽວກັບກົນໄກ ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ໃຫ້ແກ່ການສຳປະທານ). ທຸກໆບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ

ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງສຳປະທານທີ່ດິນເທົ່ານັ້ນ

ຜົນສຸດທ້າຍ ແມ່ນບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານ

ຊຶ່ງເປັນອີກຫົນທາງໜຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນການລົງທຶນ

ນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະມີອິດທິພົນ ຕໍ່ອຸດສະຫະກຳ
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ຢາງພາລາ ບໍຈ
່ ຳເປັນຕ
 ້ອງກ່ຽວພັນກ
 ັບຢ
 າງພາລາ

ພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ພ
 ົວພັນເ ຖິງກ
 ົນໄກ ໂດຍທົ່ວໄປ
ທາງດ້ານລະບຽບການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ
ແລະ ຮູບແ
 ບບຂອງການພັດທະນາ.

5. ສະຫຼຸບ

ຄ່າຍທາງສັງຄົມ ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ

ໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາຕໍ່ກັນ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນ
ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ການປູກຢາງພາລາລະ

ຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ບໍລິສັດປູກຢາງພາລາ. ດັ່ງໃນກໍລະນີການ
ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ເມືອງສັງທອງທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າອຳ

ນາດການປົກຄອງບ້ານ ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ປະເທດ ໄທ, ຈີນ

ກັ ບ ທາງບໍ ລິ ສັ ດ ລົ ງ ທຶ ນ ປູ ກ ໄດ້ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ຄື ດັ່ ງ

ພັດທະນາປູກຢາງພາລາ ມາຈາກລະດັບຊາດ

ຊາວກະສິ ກ ອນ ໂດຍບໍ ່ ຄ ິ ດ ໄລ່ ມ ູ ນ ຄ່ າ . ນອກ

ການປັບຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຢາງພາລາບົນ

ໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຈ ຳກັດ ຊຶ່ງຂື້ນກັບພາລະໜ້າ

ແລະ ຫວຽດນາມ) ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນການ

ທີ່ ທ າງບໍ ລິ ສັ ດ ໄດ້ ສ ະໜອງເບ້ ຍ ຢາງພາລາໃຫ້

ເນື່ອງຈາກທຸກໆປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນ

ຈາກນີ້, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການປູກຢາງພາລາ

ພື້ນຖານການພົວພັນຊາຍແດນ ຈາກສາຍພີ່ນ້ອງ

ທີ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ຢູ່ເມືອງທ່າ

ໄດ້ເປັນຕົວແບບ ໃນການປູກຢາງພາລາກັບຜູ້ປູກ

ກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ

ເລັດໃນການປູກຢາງພາລາ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ

ງົບປະມານ ໃນການລົງເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຊາວກະ

ແລ້ວ, ປັດໄຈສຳຄັນໃນການປູກຢາງພາລາ ແມ່ນ
ມາຈາກສາຍພົວພັນທາງພີ່ນ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ລັດຖະບານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນນະໂຍບາຍຢຸດຕິການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຢຸດຕິການປູກຝິ່ນ ທີ່ພົວພັນ

ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງແຂວງ.

ຫຼື

ການຄ້າຜ່ານແດນປະເທດເພື່ອນບ້ານແມ່ນ

ແຂກເມືອງເອກຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຕ່ຊາວ

ຢາງພາລາໃໝ່ ເນື່ອງຈາກເຂົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳ

ຂ່າວສານໃດໆກ່ຽວກັບຢາງພາລາ ເນືອ
່ ງຈາກຂາດ

ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງໃຫ້ຜົນຜະລິດ. ເວົ້າລວມ

ສິກອນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການປູກຢາງພາລາ

ເຖິງນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ໃນປະຈຸບນ
ັ ນີ,້ ເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ ຢາງພາລາໄດ້ຂະ
ຫຍາຍໄປໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງ ສ ປປ ລາວ ປາດ
ສະຈາກການພິຈາລະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິ

ກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເງື່ອນ

ອີງຕາມບູລິມະສິດຫຼັກ ຂອງແຂວງແມ່ນບໍລິສັດ
ໄຟຟ້ານາໍ້ເທີນ II ແລະ ການສຳປະທານປູກຢາງ
ພາລາໃນເນື ້ ອ ທີ ່ ກ ວ້ າ ງ. ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍ ່ ຕ າມ,
ໄດ ້ມີຫຼາຍບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ
ສຳປະທານປູກຢາງພາລາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ
ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນປູກຢາງ ໃນຮູບແບບສັນ
ຍາທຳການຜະລິດ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເມືອງ
ນາແລ ແຂວງ ຫຼວງນາໍ້ທາ  ຊ່ຶງເປັນເມືອງທີ່ທຸກ

ໄຂການປູກຢາງພາລາທີ່ແນ່ນອນ. ຊຶ່ງບາງຄົນ

ຍາກ, ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າ

ໄດ້ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.

ໄດ້ເຂົ້າມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ

ກັບລະດັບ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ແລະ ເຄືອ

ສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ບ້ານຫາດຍາວ.

ກໍ່ ປູ ກ ຕາມເພື່ ອ ນບ້ າ ນທີ່ ສ າມາດກີ ດ ນາໍ້ ຢ າງ

ເຖິງຂໍ້ມູນຢາງພາລາໄດ້ ເນື່ອງຈາກທາງບໍລິສັດ

ການຈັດການປູກຢາງພາລາ ໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຂື້ນ

ປູກຢາງພາລາ ໂດຍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການທັດສະນະ
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1: ການກຳເນີດການປູກຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກປະເທດໄທ (ກໍລະນີສຶກສາຂອງທ້າວຊຽງ)

ບ້ານນາສາ ເມືອງສັງທອງ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ສະດວກໃນການຂ້າມໄປມາຫາສູ່ ແລະ ແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນກັ ນກັ ບປະຊາຊົ ນຝັ ່ ງ ໄທ. ຊຶ ່ ງ ປະຊາຊົນບ້ານນາສາສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນຕົ້ນຢາງ

ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຢູປ
່ ະເທດໄທ ໃນຂະນະທີໄ
່ ປຢາມພີນ
່ ອ
້ ງ. ໃນປີ 1997, ຕາມຄຳແນະນຳຈາກ

ພີ່ນ້ອງຢູ່ຝັ່ງ ໄທ. ທ້າວ ຊຽງ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຜັກດັນໃຫ້ຄອບຄົວລິ່ເລີ່ມປູກຢາງພາລາ ໂດຍ

ການພິຈາລະນາວ່າ ຢາງພາລາເປັນພືດຊະນິດໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປເຮັດວຽກ
ນຳພີ່ນ້ອງຢູ່ສວນຢາງພາລາຢູ່ຝັ່ງໄທເປັນເວລາສາມປີ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນພື້ນຖານການປູກ
ຢາງພາລາ ແລະ ລວມໄປເຖິງລະບົບການຈັດການຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກັບຄືນບ້ານ

ແລະ ເລີ່ມປູກຢາງພາລາດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ທຶນຂອງຕົນເອງ.   ທ້າວ ຊຽງ ໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອ
ທີ່ການປູກຢາງພາລາອອກໃນປີ 2000 ແລະ 2005. ເມື່ອຕົ້ນຢາງໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ຕຽມ

ຈະໃຫ້ນາໍ້ຢາງ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງຊວນເຊື່ອ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານອ້ອມຂ້າງສົນໃຈລິ

ເລີ່ມປູກຢາງພາລາ ໂດຍການໃຊ້ທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງບ້ານໄດ້ມີການຈັດ
ຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ປູກຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ດ້ານເຕັກນິກຢ່າງເຂັ້ມແຂງຈາກທ້າວ

ຊຽງ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງພາຍໃນ

ກຸ່ມ. ນອກຈາກນັ້ນຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກປື້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກກະ

ສານຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທ.

2: ການປູກຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກປະເທດໄທ

ສຳລັບບໍລິສັດປູກຢາງພາລາຂອງໄທ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລືອກພື້ນທີ່ລົງທຶນປູກຢາງພາລາ ທີ່ຕັ້ງ

ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນໄທລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນຢາງພາລາຢູ່ປະເທດ
ໄທ. ຊຶ່ງຕາມການຄາດຄະເນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຂອງຈຳນວນແຮງງານລາວ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່

ສວນຢາງພາລາປະເທດໄທ ມີປະມານ 50,000 ກວ່າຄົນ. ຊຶ່ງເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ
ກອນລາວໃນການປັບຕົວ ແລະ ຮຽນຮູເ້ ຕັກນິກວິທກ
ີ ານປູກຢາງພາລາດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົາ້ ເອງ.
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ຮູບທີ 1: ອິດທິພົນການປູກຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ປະເທດຈີນ

- ສາຍພົວພັນທາງພີ່ນ້ອງ
- ການຄ້າຊາຍແດນ

ປະເທດຫວຽດນາມ
ການຮ່ວມມືກບ
ັ ສາກົນ
ປະເທດໄທ
ການຮ່ວມມືທເ່ີ ຂັມ
້ ແຂງລະຫວ່າງ
ຜູປ
້ ກ
ູ ຢາງດ້ວຍທຶນຕົນເອງ

ຮູບທີ 2: ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງນາແລ
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