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ຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວແລະລະບົບການຜະລິດ

ກໍລະນີສຶກສາເມືອງຊຽງຄ້ໍແຂວງຫົວພັນແລະເມືອງຄຳ,ເມືອງໜອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ

ອານຸສິດ ແກ້ວ ໂພ ໂຊ1,2,Julien Viau2, Etienne Jobard2, Guillaume Lestrelin2,3,  

Jean-Christophe Castella2,3

 ບົດຄັດຫຍໍ້

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຊາວກະສິກອນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວຖື
ເອົາການປູກເຂົ້າພຽງແຕ່ເພື່ອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ, ເຫຼືອຈາກການບໍລິໂພກຈຶ່ງນຳ
ໄປແລກປ່ຽນ ຫຼື ຂາຍເປັນສິນຄ້າຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. ຊາວກະສິກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ
ຈະມີການປູກພືດສຳຮອງມາຕັ້ງແຕ່ດັ່ງເດີມ ເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ ແລະ ສາລີ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງ
ສັດນ້ອຍ. ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍຄ່ອຍໆ ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມ
ກິນມາຜະລິດເປັນສິນຄ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນການທີ່ປູກສາລີພັນໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ
ເນື່ອງຈາກເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງລະບົບການຜະລິດ ທັງເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປີ2009-2010ທາງທີມງານໄດ້ສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງພື້ນທີ່ພູມີສາດແລະລະບົບການ
ດຳລົງຊິວິດ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີໃນ ເມືອງຊຽງຄໍ້, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ
ຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ອີງຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສາ
ລີໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງອອກສູ່ປະເທດຫວຽດນາມ.ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຄອບ
ຄົວໄດ້ປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ,ຕາມສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ.ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບພື້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ການປູກສາລີໄດ້ເຂົ້າ
ມາປ່ຽນແທນພື້ນທີ່ການເຮັດໄຮ່ໃນເຂດຮ່ອມພູ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງຂຶ້ນໄປຫາເຂດເທິງພູສູງນຳ
ອີກ. ການວິເຄາະທາງດ້ານເສດຖະກິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປູກສາລີໄດ້ກາຍ ເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນ
ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ. ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດເດັ່ນເຫຼົ່ານັ້ນ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີກໍ່ຍັງ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນບາງເຂດ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນໃນເມືອງຊຽງຄໍ້ທີ່ໄດ້
ເລີ່ມສູນເສຍພື້ນທີ່ປ່າເຫຼົ່າຫຼືເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກສາລີເຊື່ອມໂຊມໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ
(ການສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ເກີດມີດິນເຊາະເຈື່ອນ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ.
ເຖິງແມ້ວ່າ, ຊາວກະສິກອນຮູ້ວ່າຜົນຜະລິດເລີ່ມຫຼຸດລົງແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈະຊອກຫາແນວທາງໃດເພື່ອ
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ປັບປຸງ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຮູບແບບການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ.ແຕ່ຊາວກະສິກອນພາຍໃນແຂວງ
ຊຽງຂວາງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຫັນມານຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າຊ່ວຍໃນການໄຖເພື່ອກະກຽມດິນ ແລະ ນຳ
ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງຊຽງຄໍ້ເຊັ່ນດຽວກັນໃນໄວໆນີ້. ການ
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະ
ທົບທາງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ. ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການ ເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງເຄືອຄ່າຍທາງສັງຄົມຈາກພໍ່ຄ້າຄົນກາງ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍສິນ
ເຊື່ອສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງລາຄາຜົນຜະລິດໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສດ
ຖະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງ. ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກການຜະລິດແບບ
ລວມໝູ່ ເພື່ອເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດກັບພໍ່ຄ້າ. ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວນັ້ນຊາວ
ກະສິກອນຈະມີການຈັດການແນວໃດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແລະສະພາບທາງພື້ນທີ່.

1ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ(NAFRI)
2ແຜນງານໂຄງການCatch-Up,NAFRI-IRD-CIFOR
3ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ(IRD),ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນາໆຊາດ(CIFOR)
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Impact of maize expansion on household economy and 
production systems in northern Lao PDR.

Case studies in Xiengkhor district, Huaphan province and in Kham and Nonghet district,  

Xiengkhouang province. 
 

Anousith Keophosay1, Julien Viau2, Etienne Jobard2, Guillaume Lestrelin2,3, Jean-Christophe Castella2,3

Abstract

For many years, farmers in remote upland areas of northern Laos just produced rice 
for self consumption. The production surpluses were bartered against other consumption 
goods or sold in the market to get some cash. Beside, farmers traditionally planted secondary 
crops on sloping land such as cassava or maize to feed small livestock such as pig, duck, and 
chicken. At present, upland agriculture is in transition from subsistence to intensified com-
mercialized production. The rapid expansion of hybrid maize crop illustrates this major shift, 
leading to increased farmers’ income and reduced poverty. However, current maize-based 
production systems may not be sustainable, neither ecologically nor economically.

In 2009 and 2010, we studied the changes in landscapes and livelihood systems trig-
gered by maize expansion in Xiengkhor district in Huaphan province and Kham and Nonghet 
districts in Xiengkhouang province. Since 2005, maize had spread in these districts pushed 
by government policies and investment in infrastructures and pulled by the growing Viet-
namese market. The study showed that maize was adopted by all households, independently 
of their economic status. The landscapes mosaics have gradually homogenize as maize re-
placed upland rice shifting cultivation system at the bottom of the hill sides and then pro-
gressed upwards towards the hill tops. 

Economic analyzes showed that the rapid expansion of agricultural land devoted to 
maize was the main source of income increase. In Xiengkhor district, the absence of fal-
low or fertilization in permanent maize cropping system gradually leads to land degradation 
(fertility loss and soil erosion) and to yield decline. Farmers are conscious of this downward 
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trend but did not find any alternative so far, as the  cropping system is still profitable. In the 
two districts of Xieng Khouang province, the rapid mechanization of land preparation and 
use of herbicide prefigure the changes that may happen in Xiengkhor district in the coming 
years.

Maize spread had a tremendous impact on the local communities, widening farmer’s 
differentiation and changing social networks in favor of powerful middlemen and traders. 
The widespread use of credit for consumption or production and the high variations in com-
modity prices have changed their economic environment. Farmers adapted their collective 
rules and negotiated trade arrangements with new stakeholders. New local institutions are 
emerging. How local farmers cope with these changes will determine to a large extent the 
future of their livelihood systems.

1 Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry Re-

search Institute (NAFRI), Vientiane, Lao PDR

2 Catch-Up Program (Comprehensive Analysis of Trajectories of Change in the Uplands), NAFRI-

IRD-CIFOR, Vientiane, Lao PDR

3 Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France), Center for International Forestry Re-

search (CIFOR, Indonesia)
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1.ພາກສະເໜີ

ການປູກສາລີ ກ່ໍເປັນຂະແໜງການຜະລິດ
ກະສິກຳໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງປັນການ
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການປູກພືດມີຄວາມຍືນ
ຍົງ.ນອກຈາກນ້ີ,ການຜະລິດສາລີຍັງມີຄວາມສຳ
ຄັນຕໍ ່ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ຜະລິດອາຫານ
ສັດເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ78%ຂອງຜົນຜະລິດສາລີ
ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ຈຳນວນ
ໜຶ່ງ ແມ່ນໃຊ້ ເພື່ອເປັນອາຫານບໍລິໂພກໃນ
ປັດຈຸບັນ, ເນື້ອທີ່ປູກສາລີທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກມີ
ປະມານ140ລ້ານເຮັກຕາ,ສາມາດໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດທັງໝົດປະມານ 600 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ລະດູ
ການຜະລິດ. ເຊ່ັນດຽວກັບການຜະລິດສາລີໃນປະ
ເທດລາວກໍ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳ
ຄັນ, ຈາກການຄິດໄລ່ລາຍຮັບລວມຍອດຜະ
ລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດລາຍ80%ແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກຜົນຜະລິດທາງການກະສິກຳ. ແຕ່ຖ້າທຽບ
ໃສ່ເນື້ອທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການທຳການຜະລິດກະ
ສິກຳແລ້ວແມ່ນຍັງຈຳກັດ ເຊິ່ງມີພຽງ 4% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ປະເທດແລະ ເນື້ອທີ່ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ປູກພືດກໍ່ມີພຽງແຕ່ 0.3%. ໃນນ້ັນການປູກສາລີ
ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນໃນການປູກພືດ
ແລະ ອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ
ຮູບແບບການຜະລິດ ກໍ່ຄືການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ ຢູ່
ໃນແຕ່ລະເຂດຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນເຂດເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ
ຄຳ,ເມືອງໜອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ.ເຊິ່ງທັງ
ສອງເຂດນີ ້ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ດ້ານປັດໄຈການຜະລິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ,
ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແລະການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຂອງ
ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປີ 2009 ທີ່ຜ່ານມາທາງທີມງານໄດ້
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ໃນການຂະ
ຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະ
ກິດແລະສັງຄົມຢູ່ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ.
ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາເຖິງບັນດາກົນໄກການປູກພືດຂອງ
ຊາວກະສິກອນຕໍ່ກັບລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກຳທ່ີ
ບໍ່ຄົງທີ່ແລະທາງເລືອກໃນການເພີ້ມຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງການສ້າງລາຍຮັບ ຈາກຜົນຜະລິດກະ
ສິກຳ.ພ້ອມດຽວກັນນີ້,ກໍ່ໄດ້ສຶກສາເຖິງບັນດາປັດ
ໄຈ, ທ່າແຮງໃນການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
ກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອເປັນການຫຼີກ
ລ້ຽງຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ແລະປົກປັກຮັກສາ
ດິນບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອມໂຊມພ້ອມທັງວິເຄາະເຖິງຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ
ບັນດາເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງສປປລາວ.

ເຂດເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກ
ຍູ້ສົ່ງເສີມ ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະ
ລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງຈາກໂຄງການນິເວດກະ
ສິກຳໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການ
ປູກພືດຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນ2 ເມືອງດັ່ງ
ກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ ແລະ ທັງເປັນ
ການປັບປຸງພື້ນທີ່ທົ່ງຄັງຫຼືທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດທີ່
ມີສະພາບດິນຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດ (ດິນສົ້ມ) ໃຫ້ມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ. ນອກນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຫັນ
ປ່ຽນຮູບແບບການເຮັດໄຮ່ແບບຖາງຈູດມານຳໃຊ້
ເຕັກນິກ ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງ (ນິ
ເວດກະສິກຳ) ແລະ ເພີ້ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ
ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປູກສາລີ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມ
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ຍືນຍົງສໍາລັບລະບົບການປູກພືດໃນເຂດເປ້ົາໝາຍ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.ເນື່ອງຈາກເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ
ແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດເປັນເຂດທີ່ມີລັກສະ
ນະພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ,ດິນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນດີອັນເປັນເງື່ອນໄຂທ່ີອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການປູກພືດເຂດເນີນສູງທີ່ເປັນສິນ
ຄ້າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ແລະພືດຜັກອື່ນໆ.

2.ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້
ແມນ່ເພືອ່ປະເມນີຜນົກະທບົຈາກການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ
ການປ່ຽນແປງລະບົບການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ເຂດ
ພາກເໜືອຂອງລາວ.ພ້ອມດຽວກັນນີ້,ເພື່ອສຶກ
ສາເຖິງຂໍ້ຄົງຄ້າງແລະທ່າແຮງຕ່າງໆໃນການຂະ
ຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຢູ່ໃນສອງເຂດດັ່ງກ່າວ.

3.ວິທີການ

ທາງທີມງານໄດ້ສຶກສາ ແລະ ທົບທວນຂໍ້
ມູນມືສອງຈາກບົດລາຍງານວິຊາການຕ່າງໆ
ຂອງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ ແລະ ສຶກສາບັນ
ດາຂໍ້ມູນທີ່ມີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ
ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືນຳພະນັກງານ
ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈັດກຸ່ມ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງບ້ານ, ປະ
ຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ ຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຮູບ
ແບບການຜະລິດກະສິກຳພາຍໃນບ້ານ.

ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ ໂດຍການ
ນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມຕົວຈິງ,ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ນຳ
ໃຊ້ແບບສອບຖາມໃນລະດັບຄົວເຮືອນເພື່ອທຳ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງແຕ່ລະ
ຄອບຄົວ (ຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ແຮງ
ງານຕົ້ນຕໍ, ລະດັບການສຶກສາ, ເນື້ອທີ່ທຳການ
ຜະລິດ,ຈຳນວນສັດລ້ຽງ,ຮູບແບບການຜະລິດ
ແລະອື່ນໆ).ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄັດເລືອກເອົາຄອບ
ຄົວຕົວແບບມາສຳພາດ.

4.ປັດໄຈແລະຂ້ໍຈຳກັດໃນການປູກສາ
ລີຂອງຊາວກະສິກອນ

4.1ປັດໄຈຜັກດັນໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກສາລີ

ອີງຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານທ່ີແນໃສ່ສ່ົງ
ເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເພ່ືອຢຸດຕິການຖາງ
ປາ່ເຮດັໄຮ່ແລະຫຼດຸພົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ
ໂດຍຍາດແຍ້ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຕ່າງໆມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ຊາວກະສິກອນພ້ອມທັງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ຈາກທາງຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຮູບແບບ
ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບດັ່ງເດີມມາເປັນການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກອັນ
ໃໝ່ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ.ລວມເຖິງບັນດາ
ໂຄງການຕ່າງໆ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອຈາກທາງ
ທະນາຄານ ກໍ່ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວກະ
ສິກອນສົນໃຈ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກ
ສາລີເປນັສິນຄ້າເພືອ່ສາ້ງລາຍຮບັເຂົາ້ສູ່ຄອບຄວົ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄອບ
ຄົວກໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
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ເຂົ້າຮ່ວມທົດລອງເຕັກນິກອັນໃໝ່ ເພື່ອເປັນການ
ນຳເອົາຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ເຂົ້າມານຳໃຊ້, ປັບປຸງ
ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບການຜະລິດຂອງຕົນໃຫ້
ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວ
ຕົວແບບໃນການຜະລິດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ່ຕາມ,
ອີງຕາມລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານ
ພື້ນທີ່ຊຶ່ງໃນບາງເຂດກໍ່ບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການ
ປູກພືດເປັນສິນຄ້າແຕ່ຊາວກະສິກອນກໍ່ໄດ້ຫັນ
ປ່ຽນເອົາໃຈໃສ່ກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດ ທົດແທນ
ຊຶ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈການຜະລິດ
ໃຫ້ດີຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ.ປະກອບກັບໃນປີ2003,
ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ
ປັບປຸງເສັ ້ນທາງໃຫ້ດີຂຶ ້ນແລະທັງເປັນການ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ ້າ
ມາລົງທຶນ (ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ) ພ້ອມທັງ
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນຫຼາຍຂະແໜງການເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຂະແໜງການປ່ອຍສິນເຊື່ອແນວພັນສາລີໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ສົນໃຈປູກສາລີ, ຂະແໜງ
ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດສາລີ. ສຳລັບຊາວກະສິ
ກອນພາຍໃນກຸ ່ມບ້ານນາຕອງ ເມືອງຊຽງຄໍ້
ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງ
ໂຄງການOxfamHongkongຊຶ່ງເປັນໂຄງການ
ພັດທະນາ ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2007. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກຳການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງປູກສາລີພັນນຳບໍລິສັດ.
ພາຍຫັຼງສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທົດລອງ
ນຳບໍລິສັດແລ້ວ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້
ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງແນວຄວາມຄິດໃນການລິເລີ່ມ
ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ອຍ
ແນວພັນສາລີ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານອື່ນ ໄດ້ກູ້ຢືມ

ແລະ ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງໃນ
ຊ່ວງປີ 2009, ຊາວກະສິກອນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ
ນາຕອງ ສາມາດລົງທຶນຊື້ແນວພັນ ເພື່ອປ່ອຍ
ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານອ້ອມຂ້າງໄດ້ກູ້ຢືມ.
ຈາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຫັນໄດ້
ວ່າຊາວກະສິກອນ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກ
ລົງທຶນຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຮູບແບບວິທີ
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີ
ຄວາມຕ້ອງການຜັກດັນໃຫ້ຕົນເອງ ກາຍເປັນຜູ້
ຄວບຄຸມກິດຈະການດ້ວຍຕົນເອງໃນອານາຄົດ
ໂດຍບໍ່ຫວັງເພີ່ງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ.

ນອກຈາກແນວພັນສາລີທີ່ເອົາມາຈາກນັກ
ລົງທຶນຫວຽດນາມແລ້ວ,ຊາວກະສິກອນຈຳນວນ
ໜຶ່ງພາຍໃນ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ຍັງໄດ້ແນວພັນສາລີ
ມາຈາກພີ່ນ້ອງ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນເພື່ອທົດລອງປູກ,
ແຕ່ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວ ເຫັນໄດ້ວ່າການປູກ
ສາລີສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນໆ ພາຍໃນບ້ານມີຄວາມສົນໃຈ
ຢາກທົດລອງປູກຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຕົວຢ່າງ 100 ຄອບຄົວ
ເຫັນວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2004-2007 ຈຳນວນຕອນ
ໄຮ່ທີ່ປູກສາລີເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຊິ່ງປີ 2007 ມີເຖິງ 90
ຕອນ/100 ຄອບຄົວ ແລະ ຫຼຸດລົງເກືອບເຄິ່ງ
ໜຶ່ງໃນປີ 2009 (ຮູບທີ 1). ຜົນຜະລິດສາລີກໍ່
ເຊັ່ນດຽວກັນນັບແຕ່ ປີ 2004-2008 ຈຳນວນ
ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ສູງ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນໃນປີ 2008 ມີເຖິງປະມານ 700
ໂຕນ/100ຄອບຄົວ,ແຕ່ມາໃນປີ2009ພັດຫຸຼດລົງ
ເຫຼືອພຽງປະມານ 520 ໂຕນ/100 ຄອບຄົວ.
ໃນຊ່ວງປີ 2007-2008 ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນ
ຕອນໄຮ່ຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຜົນຜະລິດຜັດເພີ່ມຂຶ້ນ
ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ການປູກຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ຮູບທີ1:ວິວັດທະນາການປູກສາລີ(ຈາກການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ100ຄອບຄົວ)

ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ກໍ່ເປັນເຂດເປົ້າໝາຍຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
ຂອງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ (PRONAE) ທີ່
ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003-
2009. ຈຸດປະສົງຂອງທາງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຫຼື ລະບົບ
DMC (Direct seedling Mulch-based
Cropping systems) ເຊິ່ງເປັນລະບົບການປູກ
ພືດທີ່ມີການກຽມດິນແບບບໍ່ໄຖພື້ນທີ່ ແລະ ການ
ປູກພືດປົກຄຸມໜ້າດິນເຊິ່ງພືດທີ່ປູກນັ້ນນອກຈາກ
ຈະເປັນພືດຄຸມດິນທີ່ປູກຮ່ວມກັບພືດຫຼັກແລ້ວ
ກໍ່ຍັງມີເສດເຫຼືອຈາກພືດ ຫຼື ວັດສະພືດທີ່ຕາຍ
ແລ້ວ. ດັ່ງໃນກໍລະນີການສຶກສາການປູກສາລີ
ໃນເຂດເມືອງຄຳແລະເມືອງໜອງແຮດທີ່ທາງ
ໂຄງການໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ຈັກໝູນ
ໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຜະລິດເພາະ
ເຕັກນິກການປູກພືດແບບບໍ່ໄຖດິນ ໂດຍນຳໃຊ້
ພືດ ແລະ ເສດພືດປົກຄຸມດິນນີ້ມີຜົນດີໃນການ
ຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເພີ່ມ
ຄວາມອດຸມົສມົໃຫ້ແກດ່ນິໂດຍນຳໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້

ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງ
ແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍ່ມີທ່າແຮງ ທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສົມໃນການຂະຫຍາຍເນື ້ອທີ ່ ປູກສາລີ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ສະພາບພູມີອາກາດ ແລະ
ດິນ, ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຕົວເມືອງ ກໍ່ຄືສູນກາງເສດຖະກິດຂອງ ແຂວງ
ລວມທັງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກໂຄງການ.
ນອກຈາກນີ້, ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນ
ການຄົມມະນາຄົມຂົ່ນສົ່ງເພາະມີເສັ້ນທາງສະ
ດວກ ແລະ ໃກ້ກັບຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ. ພ້ອມກັນ
ນີ້ລາຍຮັບຕ່າງໆຈາກການປູກສາລີສາມາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະ
ກ້າວເປັນຕົ້ນວ່າ: ສາມາດປຸກສ້າງເຮືອນໃໝ່, ຊື້
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວ, ສົ່ງເສີມລູກຫຼານ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງແລະມີຄວາມສາມາດ
ໃນການຊື ້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນນຳ
ອີກ. ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້
ກັບະຊາຊົນຫັນມາປູກສາລີເປັນສິນຄ້ານັບມື້ນັບ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຈຳນວນໄຮ່ສາລີທີ່ມີການທຳການຜະລິດໃນແຕ່ລະປີ(ຕອນ)
ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນ

ຈໍາ
ນວ
ນໄ
ຮ່
(ຕ
ອນ
)

ຜົນ
ຜະ
ລິດ
ລວ
ມ
(ໂ
ຕນ
)
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ແລະ ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ສະດວກຕ່າງໆ ນອກ
ຈາກນ້ີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດຂອງຊາວ
ກະສິກອນໃນແຕ່ລະບ້ານກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ່ງເດີ (ການ
ຖາງ ແລະ ຈູດ), ການໄຖພື້ນທີ່, ການນຳໃຊ້ລະ

ຕາຕະລາງທີ1:ການຄິດໄລ່ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເພື່ອປຽບທຽບກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMC

ບົບDMCແລະການນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບປະສົມ
ປະສານກັນແລ້ວແຕ່ເງື່ອນສະດວກຂອງໃຜລາວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສະເໜີທາງເລືອກໃນການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນສາ
ມາດປຽບທຽບກັນດັ່ງໃນຕາຕາລາງລຸ່ມນີ້:

ເນື້ອໃນ
ການ

ຖາງ+ຈູດ
ການຖາງ+ຈູດ+
ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ

ການຖາງ+
ຈູດ+ໄຖ

ການໄຖ
ການໄຖ+ໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າ

ນຳໃຊ້ລະບົບ
DMC

ຜົນຜະລິດ
(ໂຕນ/ເຮັກຕາ)

5.3 5 4.7 5 4.5 6

ເວລາໃນການເຮັດ
ວຽກ(ມື້/ເຮັກຕາ)

360 90 125 77 98 42

ລາຄາ(1,000ກີບ/
ເຮັກຕາ)

0 495 1717 1069 549 220

ຜົນຕອບແທນຂອງ
ແຮງງານ
(ກີບ/ເຮັກຕາ/ມື້)

15,020 32,420 35,380 41,180 67,480 67,420

ອັດຕາສ່ວນໃນເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມແລະ
ເມືອງໜອງແຮດ

27.5 20.2 19.3 15.6 8.3 9.2

4.2ກິດຈະກຳການຜະລິດ

ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນກຸ່ມບ້ານນາຕອງ
ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືເອົາການເຮັດນາ
ເປັນກິດຈະກຳຫັຼກພາຍໃນຄອບຄົວເພ່ືອເປັນການ
ຄາໍ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ກິດຈະກຳການເຮັດນາ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າ
ທີ່ຄວນຖ້າສົມທຽບກັບພື້ນທ່ີໃນເຂດທົ່ງພຽງບ່ອນ
ອື່ນເພາະເນ້ືອທີ່ທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການເຮັດນາ

ຍັງມີຈຳກັດແລະບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງ
ນັ ້ນ, ຈິ ່ງເຮັດໃຫ້້ຊາວກະສິກອນຈຳນວນຫຼາຍ
ເລືອກທີ່ຈະໄປເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ ແລະຫັນມາປູກພືດ
ເປັນສິນຄ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນສາລີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ມີການລິເລີ່ມທົດລອງປູກຖົ່ວເຫຼືອງ
ກ່ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງມີການພັດທະນາປູກສາລີ
ພັນຕາມມາເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.
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ເພ່ືອຊ້ີແຈງເຖິງເງ່ືອນໄຂສ່ິງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຈາກການ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປູກສາລີຂອງຊາວ
ກະສິກອນ ເຊ່ິງໄດ້ຊຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງຈຳນວນ 100
ຄອບຄົວໃນເມືອງຊຽງຄໍ້ມາສຳພາດ ແລະ ເຫັນ
ໄດ້ວ່າຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກຳການປູກສາລີກໍ່ຍັງ
ມີການປູກເຂົ້າໄຮ່. ຖ້າສົມທຽບກັນແລ້ວທັງສອງ
ກິດຈະກຳແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່
ລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ການປູກສາລີຈະໃຊ້ຈຳ
ນວນວັນງານຫຼາຍກວ່າການປູກເຂົ້າໄຮ່ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນກິດຈະກຳການຖາງ, ການກຽມດິນ,
ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ, ຍົກເວັ້ນ
ແຕ່ການປູກແມ່ນຈຳນວນວັນງານເທົ່າໆກັນ (ຮູບ
ທີ 2). ກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ຈຳນວນວັນງານສູງກວ່າ

ຮູບທີ2:ການປຽບທຽບວັນງານລະຫວ່າງການປູກສາລີແລະເຂົ້າໄຮ່(ມື້/ເຮັກຕາ)

ໝູ່ແມ່ນການເສຍຫຍ້າເຊິ່ງການປູກສາລີຕ້ອງ
ການວັນງານປະມານ55ມື້/ເຮັກຕາແລະເຂົ້າ
ໄຮ່ປະມານ 51 ມື້/ເຮັກຕາ.ສຳລັບກິດຈະກຳທີ່
ໃຊ້ຈຳນວນວັນງານໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກ
ເຊິ່ງທັງສອງກິດຈະກຳຕ້ອງການວັນງານປະມານ
17 ມື້/ເຮັກຕາ. ສ່ວນກິດຈະກຳອື່ນຂອງການປູກ
ເຂົ້າແມ່ນຕ້ອງການຈຳນວນວັນງານເກືອບເທົ່າໆ
ກັນ,ຄືປະມານ20ມື້/ເຮັກຕາ(ການຖາງ,ການ
ກຽມດິນແລະການເກັບກ່ຽວ),ສຳລັບສາລີ,ກິດ
ຈະກຳການຖາງ ແລະ ການກຽມດິນກໍ່ຕ້ອງການ
ຈຳນວນວັນງານເກືອບເທ່ົາກັນປະມານ30ມ້ື/ເຮັກ
ຕາແຕ່ສຳລັບການເກັບກ່ຽວໄດ້ໃຊ້ວັນງານສູງ
ກວ່າຄືຢູ່ທີ່ປະມານ37ມື້/ເຮັກຕາ.

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຮູບແບບການ
ປູກສາລີພັນກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການປູກສາລີພື້ນເມືອງ
ເນື່ອງຈາກວ່າ: ຊາວກະສິກອນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ

ນາຕອງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ
ຈາກທາງໂຄງການໃດໆ. ການເຮັດນາກໍ່ເຊັ ່ນ
ດຽວກັນຊາວກະສິກອນຍັງນຳໃຊ້ຮູບແບບການ

ການຖາງ ການກຽມດິນ ການປູກ ການເສຍຫຍ້າ

ຈໍາ
ນວ
ນວ
ັນງ
ານ
(ມ
ື້/ເຮ
ັກຕ
າ)

ການເກັບກ່ຽວ

ເຂົ້າໄຮ່ສາລີ
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ແລກປ່ຽນແຮງງານກັນ. ສຳລັບການປູກເຂົ້າໄຮ່
ຂອງຊາວກະສິກອນ ບ້ານນາເດື່ອຍັງມີຈຳນວນ
ໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກ, ເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງໄປຮັບຈ້າງທຳ
ການຜະລິດໃຫ້ກັບຄອບຄົວອື່ນພາຍໃນບ້ານ ຫຼື
ບ້ານອື່ນໆໃນກຸ່ມບ້ານນາຕອງ ໂດຍສະເລ່ຍໄດ້
ຄ່າແຮງງານພຽງແຕ່ 20,000-30,000 ກີບ/ມ້ື ຫືຼ
ບາງຄ້ັງກ່ໍເອົາເປັນເຂ້ົາໄດ້ປະມານ 5-6 ກິໂລ/ມ້ື
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ເນື່ອງ
ຈາກຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີຫຼາຍແຕ່
ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຈຳກັດແລະບໍ່ມີນາ.

4.3ບັນຫາແລະຂ້ໍຈຳກັດຂອງຊາວກະສິກອນ

ໃນກຸ່ມບ້ານນາຕອງ ການສ້າງເສັ້ນທາງ
ແມ່ນຖືເອົາການຕົກລົງເຫັນດີກັນຂອງປະຊາຊົນ
ໝົດບ້ານກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ສະເລ່ຍແລ້ວ ງົບປະມານສຳລັບການສ້າງທາງ
10.5 ລ້ານກີບ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນກູ້ຢືມສິນ
ເຊື່ອກຳນົດເວລາ3ປີ.ຖ້າເສັ້ນທາງຫາກເປເພໃນ
ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນັກລົງທຶນທີ່ເຂ້ົາມາບ້ານຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຄືນໃຫ້ໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ,ດັ່ງກໍລະນີຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາເດື່ອທີ່
ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການສົ່ງເງິນສິນເຊື່ອ
ຄືນ. ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ພຽງ
ແຕ່2.7ລ້ານກີບທັງໆທີ່ຍັງເປັນໜີ້ສູງເຖິງ23ລ້ານ
ກີບ. ໃນຕົ້ນປີ 2009, ໄດ້ມີນັກລົງທືນຄົນໃໝ່ທີ່
ເຂົ້າມາເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານເພື່ອຕ້ອງການເຂົ້າມາລົບລ້າງໜີ້ ຊ່ວຍປະ
ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ວ່າຕ້ອງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ບໍລິສັດຕົນເອງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເຂົ້າມາຊຸກຍູ້
ສົ່ງເສີມການປູກສາລີພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ອຳນາດ
ການປົກຄອງບ້ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈຕົກລົງ
ເທື່ອເພາະຍັງກັງວົນ ແລະ ຢ້ານເກີດມີໜີ້ເພີ່ມ
ຈາກນັກລົງທຶນຄົນໃໝ່.

ຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້
ເຕັກນິກຈາກທາງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ, ຊາວ
ກະສິກອນພາຍໃນ ເມືອງຄຳເຂດລຸ ່ມ ແລະ
ເມືອງໜອງແຮດ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງສິນ
ເຊື່ອໄລຍະສັ້ນຈາກທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິ
ກຳແລະທະນາຄານນະໂຍບາຍ  ເພື່ອເປັນຕົ້ນ
ທຶນສຳລັບການປູກພືດ ແລະ ການລ້ຽງສັດພ້ອມ
ດຽວກັນນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກໍ່ຄືຫ້ອງ
ການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງກໍ່ໄດ້ມີການປະ
ກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຈັດຕ້ັງເປັນ
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເຊັ່ນ: ກຸມລ້ຽງສັດ ແລະ ກຸມປູກ
ພືດເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນການ
ຜະລິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.ນອກຈາກນີ້,ຍັງ
ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມພາຍໃນບ້ານມີທຶນຮອນ
ໃນການພັດທະນາເສ້ັນທາງເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ທຳການ
ຜະລດິແລະຫນັຈາກການປກູພດືແບບດັງ່ເດມີມາ
ເປັນການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂື້ນຈາກການກູ້ຢືມເງິນ
ຈາກທະນາຄານແລະໄລຍະການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ.
ໃນປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄອບຄົວໃນ
ເຂດເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແລະ ເມືອງໜອງແຮດໄດ້
ປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍຫຼັງທີ່
ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ເພາະເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສົ່ງເງິນໃຫ້ຄົບຕາມກຳນົດດັ່ງ
ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະນຳໃຊ້ເຕັກນິກນິເວດກະສິກຳຂອງຊາວກະ
ສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຂ້ໍຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ
ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າຍັງບ່ໍທັນເຂົ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກ
ລະອຽດຍ້ອນຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມໂຊມ
ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໃນ
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ບາງພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ກໍ່ຍັງອຸດົມສົມບູນຢູ່ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
ຫຼາຍປານໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມ
ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສືບຕ່ໍໄຖພ້ືນທ່ີຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ
ໃນແຕ່ລະປີ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທາງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ
ສິ້ນສຸດລົງ, ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈຳ
ນວນຫຼາຍ ໄດ້ຫັນກັບມານຳໃຊ້ຮູບແບບການຜະ
ລິດດັ່ງເດີມ(ຖາງແລະຈູດພື້ນທີ່)ລວມເຖິງການ
ໄຖດິນເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງ
ຂື້ນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາຕໍ່
ກັບສະພາບແວດລ້ອມເຊິ່ງກິດຈະກຳການໄຖດິນ
ຈະທຳລາຍໂຄງສ້າງຂອງດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາດ
ອາຫານຢູ່ໃນດິນຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ
ຊາວກະສິກອນບາງຄອບຄົວຍັງໄຖພື້ນທີ່ຄ້ອຍ
ຊັນອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ
ແລະດິນເຊື່ອມຄຸນນະພາບ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດລົງຊາວກະສິກອນບໍ່ມີ
ຕົ້ນທຶນພຽງພໍທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ (ຊື້
ຢາຂ້າຫຍ້າ,ອຸປະກອນແລະສິ່ງນຳເຂົ້າຕ່າງໆ).

5.ສົນທະນາ

5.1ເມືອງຊຽງຄໍ້ແຂວງຫົວພັນ

ກິດຈະກຳການເຮັດທາງໄປໄຮ່ສາລີ ຂອງ
ແຕ່ກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງ
ຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງນາຍບ້ານບວກກັບຄວາມ

ເຫັນດີເອກະພາບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນສິ່ງ
ສຳຄັນ.ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງ
ສຳລັບບ້ານຊຽງແດນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຕົກລົງ
ເຫັນດີກັນແລ້ວອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈະ
ເປັນຜູ້ແບ່ງສ່ວນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ກັບຊາວ
ບ້ານແຕ່ລະຄົວເຮືອນໃນໄລຍະເທົ່າທຽມກັນ.
ການສ້າງເສັ້ນທາງໄປຫາພ້ືນທ່ີທຳການຜະລິດ
ເປັນການລົງທຶນ ເພື ່ອຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດຈາກຜົນຜະລິດທີ່ຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າການ
ລົງທຶນ. ແຕ່ໃນບາງກຸ່ມບ້ານການສ້າງເສັ້ນທາງກໍ່
ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນເນື່ອງຈາກປະ
ຊາຊົນບາງຈຳນວນພາຍໃນບ້ານ ບໍ່ມີຄວາມເຫັນ
ດີນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍ,ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ.

ກ່ຽວກັບລາຄາສາລີ ຜູ້ຜະລິດກໍ່ຄືປະຊາ
ຊົນໝົດທຸກຄົນ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ເພາະ
ລາຄາຜົນຜະລິດຂອງສາລີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
ເຊັ່ນ:400,800,1000ແລະ1200ກີບ/ກິໂລ,
ປະຊາຊົນມີຄວາມຄາດຫວັງຢາກຂາຍຜົນຜະລິດ
ໃນລາຄາທີ່ສູງ, ແຕ່ຖ້າຫາກລາຄາຕົກຕໍ່າລົງເຖິງ
400 ກີບ/ກິໂລ ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມ
ຫຍໍ ້ທໍ ້ໃນການທຳການຜະລິດ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ຖ້າທຽບການປູກສາລີກັບການລ້ຽງສັດ
ແລ້ວປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈ
ໃນການປູກສາລີຫຼາຍກວ່າຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາສອງກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວ. ກ່ໍເຮັດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນບໍ່ສາມາດປ່ອຍປະການເຮັດໄຮ່
ເຂ້ົາທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຄີຍເຮັດຜ່ານມາເພາະການເຮັດໄຮ່
ເຂົ້າມັນເປັນການຄາໍ້ປະກັນເຂົ້າກິນໃນຄອບຄົວ.
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5.2ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແລະເມືອງໜອງແຮດ
ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເງື່ອນໄຂໃນການປ່ຽນແປງລະບົບການ
ຜະລິດກະສິກຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ມູນ
ຄ່າການລົງທຶນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກນິກ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈິ່ງເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍໃນການຕັດ
ສິນໃຈລົງມືທຳການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກສາລີ ຈະສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ດີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມັນ
ກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນດຽວ
ກັນ. ເນື້ອທີ່ການປູກສາລີພັນຢູ່ ເມືອງຄຳເຂດ
ລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງແຮດມີການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງໄວວາ ເພາະວ່າຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍ
ຍັງບໍ່ທັນເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງ
ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີເທື່ອ, ສະແດງວ່າໃນ
ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມມີການກຽມດິນດ້ວຍການໄຖ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງກັນຫຼາຍປີເພື່ອເພີ່ມເນື້ອທີ່ການປູກ
ແລະ ຜົນຜະລິດ, ບາງຄອບຄົວກໍ່ມີການໄຖພື້ນ
ທີ່ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້
ທາດອາຫານໃນດິນຖືກເຊາະລ້າງ, ສະມັດຕະ
ພາບຂອງດິນເຊື ່ອມໂຊມລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່
ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນລະບົບການປູກພືດ. ສະນັ້ນ
ທາງເລືອກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ການປູກສາລີໃນຕໍ່ໜ້າເຮົາຄວນມີການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, ຫຼີກລ້ຽງ
ການໄຖພື້ນທີ່ເຂດຄ້ອຍຊັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ
ຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍການລົງໃກ້ສິດຕິດແທດຈາກນັກວິຊາການ,
ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກໍ່ຄື

ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຕ້ອງ
ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ກູ້ຢືມ ຫຼື
ສະເໜີໃຫ້ທາງທະນາຄານປ່ອຍເງິນກູ້ໃນອັດຕາ
ດອກເບັ້ຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແກ່ຍາວໄລຍະ
ເວລາໃນການສົ່ງເງິນຄືນ, ຖ້າເປັນສິນເຊື່ອສຳ
ລັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຄວນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ (3-5
ປີ) ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຄອບຄົວ ທີ່ບໍ່ມີເນື້ອທີ່ທຳ
ການຜະລິດພຽງພໍ,ເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ
ການຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມລ້ຽງສັດ.

6.ສະຫຼຸບ

ການປູກສາລີ ຖືໄດ້ວ່າເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ
ທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດແລະເພື່ອການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບດັ່ງເດີມມາເປັນການຜະລິດກະສິ
ກຳເປັນສິນຄ້າເທື່ອລະກ້າວ. ເຫັນໄດ້ວ່າຊາວກະ
ສິກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍ່ມີ ຄວາມກະຕືລື 
ລົ ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການປູກສາລີ.
ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊາວກະ
ສິກອນສາມາດຜະລິດໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ແມ່ນມີລາຍຮັບດີເຮັດໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່
ເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້
ໃນແຕ່ລະປີ. ຈາກການສຶກສາຄົ ້ນຄ້ວາຢູ ່ທັງ
ສອງເຂດ (ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ),ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:ການປູກສາລີພັນ
ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບດີ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ເຫັນໄດ້ຈາກຊາວກະສິກອນ
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ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວມີວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາ
ຫະນະຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ, ສາມາດສົ່ງ
ລູກຫຼານໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ, ສາມາດປຸກ
ເຮືອນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ຄຽງ
ຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຍັງມີບາງຈຸດ
ອ່ອນທີ່ຕາມມາເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເນື້ອທີ່ປ່າເລົ່າຫຼຸດ
ລົງ, ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍຖືກຖາງຊະຊາຍ
ເພື່ອທຳການຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ຂອງທ່ີດິນເຊ່ືອມໂຊມລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,
ຫຼັງຈາກທີ່ມີຫຼາຍໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ, ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າຊາວກະສິ
ກອນມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ຊາບຊືມຮູບແບບໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສົມຂອງບັນດາໂຄງການກໍ່ຄືຈາກທາງຫ້ອງ
ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ.
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