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ຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ ແລະ ລະບົບການຜະລິດ
ກໍລະນີສກ
ຶ ສາເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເ ມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ອານຸສດ
ິ ແກ້ວໂພໂຊ1,2, Julien Viau2, Etienne Jobard2, Guillaume Lestrelin2,3,
Jean-Christophe Castella2,3

ບົດຄັດຫຍໍ້
ໃນຊຸ ມ ປີ ຜ ່ າ ນມາ, ຊາວກະສິ ກ ອນໃນເຂດຫ່ າ ງໄກສອກຫຼ ີ ກ ຢູ ່ ທ າງພາກເໜື ອ ຂອງລາວຖື

ເອົາການປູກເ ຂົ້າພຽງແຕ່ເພື່ອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວເ ທົ່ານັ້ນ,

ເຫຼືອຈາກການບໍລໂ
ິ ພກຈຶ່ງນຳ

ໄປແລກປ່ຽນ ຫຼື ຂາຍເປັນສິນຄ້າຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. ຊາວກະສິກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ
ຈະມີການປູກພືດສຳຮອງມາຕັ້ງແຕ່ດັ່ງເດີມ ເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ ແລະ ສາລີ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງ

ສັດນ້ອຍ. ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍຄ່ອຍໆ ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດພໍແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມ

ກິນມາຜະລິດເປັນສິນຄ້ານັບມ
 ື້ນັບຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທີ່ປູກສາລີພັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວ ວາ

ເນື່ອງຈາກເປັນກ
 ິດຈະກຳໜຶ່ງທສ
ີ່ ຳຄັນໃ
 ນການປ່ຽນແປງລະບົບກ
 ານຜະລິດ ທັງເ ປັນກ
 ານເພີ່ມລາຍຮັບ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປີ 2009-2010 ທາງທີມງານໄດ້ສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງພື້ນທພ
ີ່ ູມີສາດ ແລະ ລະບົບການ

ດຳລົງຊິວິດ ທີ່ມີຜົນຕໍກ
່ ັບການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີໃນ ເມືອງຊຽງຄໍ້, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ

ຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ອີງຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສາ

ລີໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອສ
 ົ່ງອອກສປ
ູ່ ະເທດຫວຽດນາມ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຄອບ
ຄົວໄດ້ປູກສາລີເ ປັນສ
 ິນຄ້າ, ຕາມສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ. ຄຽງຄູ່ກັບກ
 ານຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປູກສ
 າລີ ກໍ່ຍັງເ ຮັດໃຫ້ສະພາບພື້ນທີ່ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງ,
ມາປ່ຽນແທນພື້ນທ
 ີ່ການເຮັດໄຮ່ໃນເຂດຮ່ອມພູ

ແລະ

ເນື່ອງຈາກພື້ນທ
 ກ
ີ່ ານປູກສ
 າລີໄ
 ດ້ເ ຂົ້າ

ຂະຫຍາຍກວ້າງຂຶ້ນໄ
 ປຫາເຂດເທິງພ
 ູສູງນ
 ຳ

ອີກ. ການວິເຄາະທາງດ້ານເສດຖະກິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປູກສ
 າລີໄ
 ດ້ກ
 າຍ ເປັນປັດໄຈຫຼັກໃ ນ

ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊ
 າວກະສິກອນ. ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດເ ດັ່ນເ ຫຼົ່ານັ້ນ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ູກສ
 າລີກຍ
ໍ່ ັງ

ສົ່ງຜ
 ົນກ
 ະທົບຕໍສ
່ ະພາບແວດລ້ອມໃນບາງເຂດ ໂດຍສະເພາະ ຊາວກະສິກອນໃນ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ທີ່ໄດ້
ເລີ່ມສູນເ ສຍພື້ນທ
 ປ
ີ່ ່າເຫຼົ່າ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ທເີ່ ໝາະສົມ ແກ່ກ
 ານປູກສ
 າລີເຊື່ອມໂຊມໄປເທື່ອລ
 ະໜ້ອຍ

(ການສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ເກີດມີດິນເຊາະເຈື່ອນ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ.

ເຖິງແມ້ວ່າ, ຊາວກະສິກອນຮູ້ວ່າຜົນຜະລິດເ ລີ່ມຫຼຸດລົງແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈະຊອກຫາແນວທາງໃດເພື່ອ
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ປັບປຸງ, ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຮູບແບບການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ. ແຕ່ຊາວກະສິກອນພາຍໃນແຂວງ

ຊຽງຂວາງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຫັນມານຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າຊ່ວຍໃນການໄຖເພື່ອກະກຽມດິນ ແລະ ນຳ

ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງຊຽງຄໍເ້ ຊັ່ນດ
 ຽວກັນໃນໄວໆນີ້. ການ
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະ

ທົບທາງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ. ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄ
 ປຕາມການ ເພີ່ມຂື້ນຂອງ

ປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງເຄືອຄ່າຍທາງສັງຄົມຈາກພໍ່ຄ້າຄົນກາງ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍສິນ

ເຊື່ອສຳລັບກ
 ານຜະລິດກ
 ະສິກຳ ແລະ

ຄວາມບໝ
ໍ່ ັ້ນຄົງຂ
 ອງລາຄາຜົນຜ
 ະລິດໄ
 ດ້ສ
 ົ່ງຜ
 ົນເຮັດໃຫ້ເສດ

ຖະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງ. ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກການຜະລິດແບບ

ລວມໝູ່ ເພື່ອເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດກັບພໍ່ຄ້າ. ຊຶ່ງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວນັ້ນຊາວ
ກະສິກອນຈະມີການຈັດການແນວໃດກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສະພາບທາງພື້ນທີ່.

1

ສູນຄ
 ົ້ນຄວ້ານ
 ະໂຍບາຍ ກະສິກຳ ແ
 ລະ ປ່າໄ
 ມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI)

2

ແຜນງານໂຄງການ Catch-Up, NAFRI-IRD-CIFOR

3

ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າ ເ ພື່ອກ
 ານພັດທະນາ (IRD), ສູນຄ
 ົ້ນຄວ້າປ
 ່າໄ
 ມ້  ນາໆຊາດ (CIFOR)

34

January - June 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

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 commercialized 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 triggered 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 Vietnamese market. The study showed that maize was adopted by all households, independently
of their economic status. The landscapes mosaics have gradually homogenize as maize replaced upland rice shifting cultivation system at the bottom of the hill sides and then progressed 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 fallow 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 commodity 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.
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1. ພາກສະເໜີ
ການປູກສ
 າລີ ກໍ່ເປັນຂະແໜງການຜະລິດ

ກະສິກຳໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້

ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງປັນການ

ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການປູກພືດ ມີຄວາມຍືນ
ຍົງ. ນອກຈາກນີ້, ການຜະລິດສາລີຍັງມີຄວາມສຳ

ຄັ ນ ຕໍ ່ ຂ ະແໜງອຸ ດ ສະຫະກຳ ຜະລິ ດ ອາຫານ
ສັດເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ 78% ຂອງຜົນຜະລິດສາລີ
ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ຈຳນວນ
ໜຶ່ ງ ແ ມ່ ນ ໃ ຊ້ ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ອາຫານບໍ ລິ ໂ ພກໃນ
ປັດຈຸບັນ, ເນື້ອທີ່ປູກສາລີທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກມີ
ປະມານ 140 ລ້ າ ນເ ຮັ ກ ຕາ, ສາມາດໃຫ້ ຜ ົ ນ
ຜະລິດທັງໝົດປະມານ 600 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ລະດູ
ການຜະລິດ. ເຊັນ
່ ດຽວກັບການຜະລິດສາລີໃນປະ
ເທດລາວ ກໍ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ມຄ
ີ ວາມສຳ
ຄັ ນ , ຈາກກ ານຄ ິ ດ ໄ ລ່ ລ າຍຮ ັ ບ ລວມຍອດຜະ
ລິ ດ ຕ ະພັ ນ ແ ຫ່ ງ ຊ າດລ າຍ 80% ແມ່ ນ ໄດ້ ມ າ

ຈາກຜົນຜະລິດທາງການກະສິກຳ. ແຕ່ຖ້າທຽບ
ໃສ່ເນື້ອທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການທຳການຜະລິດກະ

ໃນປີ 2009 ທີ່ຜ່ານມາທາງທີມງານໄດ້

ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ໃນການຂະ
ຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະ

ກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ.

ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາເຖິງບັນດາກົນໄກການປູກພືດຂອງ

ຊາວກະສິກອນຕໍ່ກັບລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກຳທີ່
ບໍຄ
່ ົງທ
 ີ່ ແລະ ທາງເລືອກໃນການເພີ້ມຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງການສ້າງລາຍຮັບ ຈາກຜົນຜະລິດກະ

ສິກຳ. ພ້ອມດຽວກັນນ
 ີ້, ກໄ
ໍ່ ດ້ສຶກສາເຖິງບ
 ັນດາປັດ
ໄຈ, ທ່າແຮງໃນການປຽ່ ນແປງການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ

ກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອເປັນການຫຼີກ

ລ້ຽງຈາກການທຳລາຍປ່າໄ
 ມ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ດິນບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອມໂຊມພ້ອມທັງວິເຄາະເຖິງຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ
ບັນດາເມືອງທທ
ີ່ ຸກຍ
 າກທສ
ີ່ ຸດຂອງ ສປປລາວ.

ເຂດເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກ
ຍູ້ສົ່ງເສີມ ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະ

ສິກຳແລ້ວແມ່ນຍ
 ັງຈ
 ຳກັດ ເຊິ່ງມີພ
 ຽງ 4% ຂອງ

ລິດກ
 ະສິກຳແບບຍືນຍ
 ົງ ຈາກໂຄງການນເິ ວດກະ

ປູກພ
 ືດກໍ່ມພ
ີ ຽງແຕ່ 0.3%. ໃນນັ້ນການປູກສ
 າລີ
ກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນໃນການປູກພືດ
ແລະ ອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ
ຮູບແບບການຜະລິດ ກໍຄ
່ ືການໝູນໃ
 ຊ້ເຕັກນິກ ຢູ່
ໃນແຕ່ລະເຂດຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນເຂດເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ
ຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຊິ່ງທັງ
ສອງເ ຂດນ ີ ້  ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມແ ຕກຕ ່ າ ງກ ັ ນ ທາງ
ດ້ານປັດໄຈການຜະລິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ,
ການຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເ ສີມ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຂອງ

ປູກພືດຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນ 2 ເມືອງດັ່ງ

ເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ະເທດ ແລະ ເນື້ອທ
 ີ່ທນ
ີ່ ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ

ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

ສິກຳໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການ
ກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ ແລະ ທັງເປັນ
ການປັບປຸງພ
 ື້ນທ
 ີ່ທົ່ງຄ
 ັງ ຫຼື ທົ່ງຫ
 ຍ້າທຳມະຊາດທີ່
ມີສະພາບດິນຂ
 ້ອນຂ້າງເປັນກ
 ົດ (ດິນສົ້ມ) ໃຫ້ມ
 ີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂ
 ຶ້ນ. ນອກນກ
ີ້ ໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຫັນ
ປ່ຽນຮູບແບບການເຮັດໄຮ່ແບບຖາງຈູດມານຳໃຊ້
ເຕັກນິກ ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງ (ນິ
ເວດກະສິກຳ) ແລະ ເພີ້ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ
ການປູກພ
 ືດເ ປັນສ
 ິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ປູກສາລີ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມ
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ຍືນຍງົ ສາໍ ລັບລະບົບການປກ
ູ ພດ
ື ໃນເຂດເປົາ້ ໝາຍ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ. ເນື ່ ອ ງຈາກ ເມື ອງຄຳເ ຂດລຸ ່ ມ
ແລະ ເຂດ ເມືອງໜອງແຮດ ເປັນເ ຂດທີ່ມີລັກສະ
ນະພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ດິນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນດີອັນເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການປູກພືດເຂດເນີນສູງ ທີ່ເປັນສິນ
ຄ້າຫ
 ຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ການປູກໄມ້ໃ
 ຫ້ໝ
 າກ
ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ.

2. ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງ ໃນການສຶ ກສາຄົ ້ ນຄວ້ າ ຄັ ້ ງ ນີ ້
ແມ່ນ ເ ພືອ
່ ປ
 ະເມີນຜົນກ
 ະທົບ ຈາກການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ູກສ
 າລີ ທີ່ມີຕເໍ່ ສດຖະກິດຄ
 ອບຄົວ ແລະ
ການປ່ຽນແປງລະບົບການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ເຂດ
ພາກເໜືອຂອງລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ເພື່ອສຶກ
ສາເຖິງຂ
 ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ທ່າແ
 ຮງຕ່າງໆໃນການຂະ
ຫຍາຍເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ູກສາລີຢໃ
ູ່ ນສອງເຂດດັ່ງກ່າວ.

3. ວິທີການ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ ໂດຍການ

ນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມຕົວຈິງ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ນ
 ຳ
ໃຊ້ແບບສອບຖາມ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ເພື່ອທຳ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງແຕ່ລະ
ຄອບຄົວ (ຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ແຮງ

ງານຕົ້ນຕໍ, ລະດັບການສຶກສາ, ເນື້ອທີ່ທຳການ
ຜະລິດ, ຈຳນວນສັດລ້ຽງ, ຮູບແບບການຜະລິດ

ແລະ ອື່ນໆ). ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄັດເລືອກເອົາຄອບ

ຄົວຕົວແບບມາສຳພາດ.

4. ປັດໄຈແລະ  ຂໍຈ
້ ຳກັດໃນການປູກສາ
ລີຂອງຊາວກະສິກອນ
4.1 ປັດໄຈຜັກດັນໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກສາລີ
ອີງຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ທີແ
່ ນໃສ່ສງ່ົ   
ເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເພືອ
່ ຢຸດຕິການຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ່  ແລະ  ຫດ
ຼຸ ພົນ
້ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ໂດຍຍາດແຍ້ງ ເອົາທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜູນຈ
 າກໂຄງການຕ່າງໆ ມາຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມ
ຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ

ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ຈາກທາງຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະ

ທາງທມ
ີ ງານໄດ້ສຶກສາ ແລະ ທົບທວນຂໍ້
ມູ ນ ມື ສ ອງຈາກບົ ດ ລາຍງານວິ ຊ າການຕ່ າ ງໆ
ຂອງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ ແລະ ສຶກສາບັນ
ດາຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ມີ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ເ ຂດພື້ ນ ທີ່ ເ ປົ້ າ ໝາຍ
ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືນຳພະນັກງານ
ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈັດກຸ່ມ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງບ້ານ, ປະ
ຫວັດຄ
 ວາມເປັນມ
 າຂອງບ້ານ ຕັ້ງແ
 ຕ່ອະດີດຈ
 ົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຮູບ
ແບບການຜະລິດກ
 ະສິກຳພາຍໃນບ້ານ.
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ສິກຳ ແລະ ປ່າໄ
 ມ້ ເມືອງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຮູບແບບ
ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບດັ່ງເດີມມາເປັນການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກອັນ
ໃໝ່ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ. ລວມເຖິງບັນດາ
ໂຄງການຕ່າງໆ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອຈາກທາງ
ທະນາຄານ ກໍ່ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວກະ

ສິກອນສົນໃຈ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກ
ສາລີເ ປັນສ
ນ
ິ ຄ້າເພືອ
່ ສ
າ
້ ງລາຍຮັບເ ຂົາ
້ ສູຄ
່ ອບຄົວ.
ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄອບ

ຄົວກໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
January - June 2011
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 ື້ຜົນຜະລິດຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງໃນ
ເຂົ້າຮ່ວມທົດລ
 ອງເຕັກນິກອ
 ັນໃໝ່ ເພື່ອເປັນກ
 ານ ແລະ ເກັບຊ
ນຳເອົາຄວາມຮູ້ອັ ນໃໝ່ ເຂົ ້ າ ມານຳໃຊ້ , ປັ ບ ປຸ ງ ຊ່ວງປີ 2009, ຊາວກະສິກອນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ
ແລະ ພັດທະນາຮູບແ
 ບບການຜະລິດຂ
 ອງຕົນໃຫ້ ນາຕອງ ສາມາດລົງທຶນຊື້ແນວພັນ ເພື່ອປ່ອຍ
ມີ ຄ ວາມຊຳນິ ຊ ຳນານ ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ຄອບຄົ ວ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານອ້ອມຂ້າງໄດ້ກູ້ຢືມ.
ຕົ ວ ແບບໃນການຜະລິ ດ . ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍ ່ ຕ າມ, ຈາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຫັນໄດ້
ອີງຕາມລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານ ວ່າຊາວກະສິກອນ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກ
ລົງທ
 ຶນຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຮູບແ
 ບບວິທີ
ພື້ນທີ່ ຊຶ່ງໃນບາງເຂດກໍ່ບໍ່ອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການ
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີ
ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ໄດ້ຫັນ
ຄວາມຕ້ອງການຜັກດັນໃຫ້ຕົນເອງ ກາຍເປັນຜູ້
ປ່ຽນເອົາໃຈໃສ່ກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດ ທົດແທນ
ຄວບຄຸ ມ ກິ ດ ຈະການດ້ ວ ຍຕົ ນ ເ ອງໃນອານາຄົ ດ
ຊຶ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍບຫ
ໍ່ ວັງເ ພີ່ງນັກລ
 ົງທຶນຕ
 ່າງຊາດ.
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈການຜະລິດ
ໃຫ້ດີ ຂຶນ
້ ເທືອ
່ ລະກ້າວ.  ປະກອບກັບໃນປີ 2003,

ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ສົນໃຈປູກສາລີ, ຂະແໜງ

ນອກຈາກແນວພັນສ
 າລີ ທີເ່ ອົາມາຈາກນັກ
ລົງທຶນຫວຽດນາມແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນຈຳນວນ
ໜຶ່ງພາຍໃນ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ຍັງໄດ້ແນວພັນສາລີ
ມາຈາກພີ່ນ້ອງ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນເພື່ອທົດລອງປູກ,
ແຕ່ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວ ເຫັນໄດ້ວ່າການປູກ
ສາລີສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດ
 ີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນໆ ພາຍໃນບ້ານມີຄວາມສົນໃຈ
ຢາກທົດລອງປູກຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ

ກອນພາຍໃນກຸ ່ ມ ບ້ າ ນນ າຕ ອງ

ເຫັນວ່າ: ນັບແ
 ຕ່ປີ 2004-2007 ຈຳນວນຕອນ

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ

ປັ ບ ປຸ ງ ເສັ ້ ນ ທາງໃ ຫ້ ດ ີ ຂ ຶ ້ ນ  ແລະ ທັ ງ ເປັ ນ ການ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫ້ ນ ັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ເຂົ ້ າ

ມາລົງທຶນ (ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ) ພ້ອມທັງ

ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຂະແໜງການປ່ ອ ຍສິ ນ ເຊື່ ອ ແ ນວພັ ນ ສາລີ ໃ ຫ້
ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິ ດສ າລີ . ສຳລັ ບຊາວກະສິ

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຕົວຢ່າງ 100 ຄອບຄົວ

ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງ

ໄຮ່ທີ່ປູກສ
 າລີເ ພີ່ມຂ
 ຶ້ນ. ເຊິ່ງປີ 2007 ມີເຖິງ 90

ຕັ້ງແຕ່ປີ 2007. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນ

ເຊັ່ນດຽວກັນນັບແຕ່ ປີ 2004-2008 ຈຳນວນ

ເມື ອ ງຊຽງຄໍ້

ໂຄງການ Oxfam Hongkong ຊຶ່ງເປັນໂຄງການ ຕອນ/100 ຄອບຄົວ ແລະ ຫຼຸດລົງເກືອບເຄິ່ງ
 ະລິດສ
 າລີກ
 ໍ່
ພັດທະນາ ໜຶ່ງທີໄ
່ ດ້ຈ
 ັດຕັ້ງປະຕິບັດວ
 ຽກງານມາ ໜຶ່ງໃນປີ 2009 (ຮູບທີ 1). ຜົນຜ
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ

ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ

ກຳການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງປູກສາລີພັນນຳບໍລິສັດ.

ຜົນຜ
 ະລິດເ ພີ່ມຂ
 ຶ້ນຢ
 ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ແລະ

ສູງ

ກວ່າໝູ່ແມ່ນໃ
 ນປີ 2008 ມີເຖິງປະມານ 700

ໂຕນ/100 ຄອບຄົວ, ແຕ່ມາໃນປີ 2009 ພັດຫດ
ຸຼ ລົງ

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທົດລອງ ເຫຼືອພຽງປະມານ 520 ໂຕນ/100 ຄອບຄົວ.
ນຳບໍລິສັດແລ້ວ ກໍເ່ ຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ ໃນຊ່ວງປີ 2007-2008 ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນ
ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງແນວຄວາມຄິດໃນການລິເລີ່ມ ຕອນໄຮ່ຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຜົນຜະລິດຜັດເພີ່ມຂຶ້ນ
ດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປ່ອຍ ເນື່ ອ ງຈາກປະຊາຊົ ນ ມີ ຄ ວາມສົ ນ ໃຈຂະຫຍາຍ
ແນວພັນສາລີ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານອື່ນ ໄດ້ກູ້ຢືມ ເນື້ອທ
 ກ
ີ່ ານປູກຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ.
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ຈໍານວນໄຮ່ (ຕອນ)

ຜົນຜະລິດລວມ (ໂຕນ)

ຮູບທີ 1: ວິວັດທະນາການປູກສ
 າລີ ( ຈາກການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ100 ຄອບຄົວ)

ຈຳນວນໄຮ່ສາລີ ທີມ
່ ີການທຳການຜະລິດໃ
 ນແຕ່ລະປີ (ຕອນ)
ອັດຕາການເພີ່ມຂ
 ຶ້ນ

ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງ
ແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍ່ມີທ່າແຮງ ທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສ ົມ ໃ ນກ ານຂ ະຫຍາຍເ ນື ້ ອ ທ ີ ່ ປ ູ ກ ສາລີ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ສະພາບພູມອ
ີ າກາດ ແລະ
ດິນ, ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຕົວເມືອງ ກໍ່ຄືສູນກາງເສດຖະກິດຂອງ ແຂວງ
ລວມທັງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກໂຄງການ.
ນອກຈາກນີ້,

ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນ

ການຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ຂົ່ ນ ສົ່ ງ ເພາະມີເສັ້ນທາງສະ
ດວກ ແລະ ໃກ້ກັບຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ. ພ້ອມກັນ
ນີ້ລາຍຮັບຕ່າງໆຈາກການປູກສາລີສາມາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະ
ກ້າວເປັນຕົ້ນວ່າ: ສາມາດປຸກສ້າງເຮືອນໃໝ່, ຊື້
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວ, ສົ່ງເສີມລູກຫຼານ
ໃຫ້ໄ
 ດ້ຮ
 ັບການສຶກສາສູງ ແລະ ມີ ຄ ວາມສ າມາດ
ໃນກ ານຊ ື ້ ອ ຸ ປ ະກອນຮ ັ ບ ໃ ຊ້ ຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນນຳ
ອີກ. ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້
ກັບະຊາຊົນຫັນມາປູກສາລີເປັນສິນຄ້ານັບມື້ນັບ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
40

ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ກໍເ່ ປັນເ ຂດເປົ້າໝາຍຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
ຂອງໂຄງການນິເວດກະສິກຳ (PRONAE) ທີ່
ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 20032009. ຈຸດປະສົງຂອງທາງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຫຼື ລະບົບ
DMC (Direct seedling Mulch-based
Cropping systems) ເຊິ່ງເປັນລະບົບການປູກ
ພືດທີ່ມກ
ີ ານກຽມດິນແບບບໍໄ
່ ຖພື້ນທ
 ີ່ ແລະ ການ
ປູກພ
 ືດປ
 ົກຄ
 ຸມໜ້າດິນເຊິ່ງພືດທີປ
່ ູກນັ້ນນອກຈາກ
ຈະເ ປັ ນ ພື ດ ຄຸ ມ ດິ ນ ທີ່ ປູ ກ ຮ່ ວ ມກັ ບ ພື ດ ຫຼັ ກ ແລ້ ວ
ກໍຍ
່ ັງມ
 ເີ ສດເຫຼືອຈ
 າກພືດ ຫຼື ວັດສະພືດທີ່ຕາຍ
ແລ້ວ. ດັ່ງໃນກໍລະນີການສຶ ກ ສາການປູ ກ ສາລີ
ໃນເຂດເມື ອ ງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດທີ່ທາງ
ໂຄງການໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ຈັກໝູນ
ໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຜະລິດເພາະ
ເຕັກນິກການປູກພືດແບບບໍ່ໄຖດິນ ໂດຍນຳໃຊ້
ພືດ ແລະ ເສດພືດປົກຄຸມດິນນີ້ມຜ
ີ ົນດ
 ີໃນການ
ຄວບຄຸມກ
 ານເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເພີ່ມ
ຄວາມອດ
ຸ ມ
ົ ສົມໃຫ້ແກ່ດນ
ິ ໂດຍນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ
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ແລະ ອຸປະກອນທນ
ີ່ ຳໃຊ້ສະດວກຕ່າງໆ ນອກ

ຈາກນີ້ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດຂອງຊາວ

ກະສິ ກ ອ ນໃນແ ຕ່ ລ ະບ້ າ ນກໍ່ ມີ ຄ ວາມແຕກຕ່ າ ງ

ກັນເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ່ງເດີ (ການ

ຖາງ ແລະ ຈູດ), ການໄຖພື້ນທີ່, ການນຳໃຊ້ລະ

ບົບ DMC ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບປະສົມ
ປະສານກັນແລ້ວແຕ່ເງື່ອນສະດວກຂອງໃຜລາວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສະເໜີທາງເລືອກໃນການ
ນຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ຕ່ າ ງໆໃຫ້ ແ ກ່ ຊ າວກະສິ ກ ອນສ າ
ມາດປຽບທຽບກັນດັ່ງໃ
 ນຕາຕາລາງລຸ່ມນ
 ີ້:

ຕາຕະລາງທີ 1: ການຄິດໄ
 ລ່ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພື່ອປ
 ຽບທຽບກັບກ
 ານນຳໃຊ້ເຕັກນ
 ິກ DMC
ເນື້ອໃ
ນ
ຜົນຜ
 ະລິດ
(ໂຕນ/ເຮັກຕາ)
ເວລາໃນການເຮັດ
ວຽກ (ມື້/ເ ຮັກຕາ)
ລາຄາ (1,000 ກີບ/
ເຮັກຕາ)

ການ

ການຖາງ+ຈູດ+ ການຖາງ+

ຖາງ+ຈູດ

ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ

ຈູດ+ໄຖ

5.3

5

4.7

360

90

0

ການໄຖ

ການໄຖ+ ໃຊ້ ນຳໃຊ້ລະບົບ
ຢາຂ້າຫ
 ຍ້າ

DMC

5

4.5

6

125

77

98

42

495

1717

1069

549

220

15,020

32,420

35,380

41,180

67,480

67,420

27.5

20.2

19.3

15.6

8.3

9.2

ຜົນຕ
 ອບແທນຂອງ
ແຮງງານ
(ກີບ/ເຮັກຕາ/ມື້)
ອັດຕາສ່ວນໃນເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ 
ເມືອງໜອງແຮດ 

4.2 ກິດຈະກຳການຜະລິດ
ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນກຸ່ມບ
 ້ານນາຕອງ

ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖ
 ືເອົາການເຮັດນາ
ເປັນກດ
ິ ຈະກຳຫກ
ັຼ ພາຍໃນຄອບຄົວ ເພືອ
່ ເປັນການ

ຄາໍ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ກິດຈະກຳການເຮັດນາ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າ
ທີ່ຄວນຖ້າສົມທຽບກັບພື້ນທີ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງບ່ອນ
ອື່ນເພາະເນື້ອທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການເຮັດນາ
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ຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ບໍພ
່ ຽງພໍຕ
 ໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງ
ນັ ້ ນ , ຈິ ່ ງ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ້ຊ າວກະສິ ກ ອນຈຳນວນຫ ຼ າ ຍ
ເລືອກທີ່ຈະໄປເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ ແລະ ຫັນມາປູກພືດ
ເປັນສ
 ິນຄ
 ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນສ
 າລີ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ມີການລິເລີ່ມທົດລອງປູກຖົ່ວເຫຼືອງ
ກ່ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງມີການພັດທະນາປູກສາລີ
ພັນຕາມມາເພື່ອສ
 ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສຄ
ູ່ ອບຄົວ.
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ເພືອ
່ ຊ້ແ
ີ ຈງເຖິງເງືອ
່ ນໄຂສງ່ິ ອຳນວຍຄວາມ

ສະດວກ ແລະ ຂໍ ້ ຫ ຍຸ ້ ງຍາກຕ ່ າ ງໆຈາກການ
ສຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານປູ ກ ສາລີ ຂ ອງຊາວ

ກະສິກອນ ເຊິງ່ ໄດ້ຊມ
ຸ່ ເອົາຕວ
ົ ຢ່າງຈຳນວນ 100

ໝູ່ແມ່ນການເ ສຍຫ ຍ້ າ ເ ຊິ່ ງ ການປູ ກ ສ າລີ ຕ້ ອ ງ
ການວັນງານປະມານ 55 ມື້/ເຮັກຕາ ແລະ ເຂົ້າ
ໄຮ່ປະມານ 51 ມື້/ເຮັກຕາ.ສຳລັບກ
 ິດຈະກຳທີ່

ໃຊ້ຈຳນວນວັນງານໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກ
ຄອບຄົວໃນເມືອງຊຽງຄມ
ໍ້ າສຳພາດ ແລະ ເຫັນ ເຊິ່ງທັງສອງກິດຈະກຳຕ້ອງການວັນງານປະມານ
ໄດ້ ວ່ າ ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ກິ ດ ຈະກຳກ ານປູ ກ ສ າລີ ກໍ່ ຍັ ງ 17 ມື້/ເຮັກຕາ. ສ່ວນກິດຈະກຳອື່ນຂ
 ອງການປູກ
ມີການປູກເ ຂົ້າໄຮ່. ຖ້າສ
 ົມທຽບກັນແ
 ລ້ວທັງສ
 ອງ
ກິ ດ ຈະກຳແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ໃນແຕ່

ລະຂັ້ນຕ
 ອນການຜະລິດ. ການປູກສາລີຈ
 ະໃຊ້ຈຳ

ນວນວັນງານຫຼາຍກວ່າການປູກເ ຂົ້າໄຮ່ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນກິດຈະກຳການຖາງ, ການກຽມດິນ,

ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການເກັບກ
 ່ຽວ, ຍົກເ ວັ້ນ

ແຕ່ການປູກແ
 ມ່ນຈຳນວນວັນງານເທົ່າໆກັນ (ຮູບ

ເຂົ້າແມ່ນຕ້ອງການຈຳນວນວັນງານເກືອບເທົ່າໆ
ກັນ, ຄປ
ື ະມານ 20 ມື້/ເຮັກຕາ (ການຖາງ, ການ
ກຽມດິນ ແລະ ການເກັບກ
 ່ຽວ), ສຳລັບສ
 າລີ, ກິດ
ຈະກຳການຖາງ ແລະ ການກຽມດິນກໍຕ
່ ້ອງການ
ຈຳນວນວນ
ັ ງານເກືອບເທົາ່ ກນ
ັ ປະມານ 30 ມື/້ ເຮັກ
ຕາແຕ່ ສ ຳລັ ບ ກ ານເ ກັ ບ ກ່ ຽ ວໄດ້ ໃ ຊ້ ວັ ນ ງ ານສູ ງ

ື ທ
ູ່ ີ່ປະມານ 37 ມື/້ເຮັກຕາ.
ທີ 2). ກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ຈຳນວນວັນງານສູງກວ່າ ກວ່າຄຢ

ຈໍານວນວັນງານ (ມື້/ເຮັກຕາ)

ຮູບທີ 2: ການປຽບທຽບວັນງ ານ ລະຫວ່າງການປູກສ
 າລີ ແລະ ເ ຂົ້າໄຮ່ (ມື້/ເຮັກຕາ)

ການຖາງ

ການກຽມດິນ
ສາລີ

ການປູກ

ການເສຍຫຍ້າ

ການເກັບກ
 ່ຽວ

ເຂົ້າໄຮ່

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຮູບແບບການ ນາຕອງຍັ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມ ເຕັ ກ ນິ ກ
ປູກສາລີພັນກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການປູກສາລີພື້ນເມືອງ ຈາກທາງໂ ຄງການໃ ດໆ. ການເ ຮັ ດ ນ າກໍ ່ ເ ຊັ ່ ນ

ເນື່ອງຈາກວ່າ: ຊາວກະສິກອນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ດຽວກັນຊາວກະສິກອນຍັງນຳໃຊ້ຮູບແບບການ
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ແລກປ່ຽນແຮງງານກັນ. ສຳລັບການປູກເຂົ້າໄຮ່

ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ກ ານຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ການນຳໃຊ້

ຂອງຊາວກະສິກອນ ບ້ານນາເດື່ອຍັງມີຈຳນວນ

ເຕັກນິກຈ
 າກທາງໂຄງການນເິ ວດກະສິກຳ, ຊາວ

ການຜະລິດໃ
 ຫ້ກ
 ັບຄອບຄົວອື່ນພ
 າຍໃນບ້ານ ຫຼື

ເມືອງໜອງແຮດ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງສິນ

ຄ່າແຮງງານພຽງແຕ່ 20,000-30,000 ກີບ/ມື້ ຫຼື

ກຳ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ  ເພື່ອເປັນຕົ້ນ

ໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກ, ເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງໄປຮັບຈ້າງທຳ

ກະສິ ກ ອນພາຍໃ ນ ເ ມື ອ ງຄຳເ ຂດລ ຸ ່ ມ ແ ລະ

ບ້ານອື່ນໆໃນກຸ່ມບ້ານນາຕອງ ໂດຍສະເລ່ຍໄດ້

ເຊື່ ອ ໄ ລຍະສັ້ ນ ຈາກທ ະນາຄານ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ກະສິ

ບາງຄງ້ັ ກໍເ່ ອົາເປັນເ ຂົາ້ ໄດ້ປະມານ 5-6 ກິໂລ/ມື້

ທຶນສຳລັບການປູກພືດ ແລະ ການລ້ຽງສັດພ້ອມ

ຈາກຈ ຳນວນສ ະມາຊິ ກ ໃ ນຄ ອບຄົ ວ ມີ ຫຼ າ ຍແຕ່

ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄ
 ມ້ເ ມືອງ ກໍໄ
່ ດ້ມ
 ີການປະ

ເທົ່ານັ້ນແຕ່ເ ຂົາເຈົ້າ ກໍຈ
່ ຳເປັນຕ
 ້ອງເຮັດ ເນື່ອງ

ດຽວກັນນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກໍ່ຄືຫ້ອງ

ເນື້ອທ
 ທ
ີ່ ຳການຜະລິດຈ
 ຳກັດ ແລະ ບໍມ
່ ີນາ.

ກອບສ່ ວ ນຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ຊ າວກະສິ ກ ອນຈັ ດ ຕັ້ ງ ເ ປັ ນ

4.3 ບັນຫາ ແລະ ຂໍຈ
້ ຳກັດຂອງຊາວກະສິກອນ

ພືດເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນການ

ໃນກຸ່ມບ້ານນາຕອງ ການສ້າງເສັ້ນທາງ

ແມ່ນຖືເອົາການຕົກລົງເຫັນດີກັນຂອງປະຊາຊົນ

ໝົດບ
 ້ານກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ສະເລ່ຍແລ້ວ ງົບປະມານສຳລັບການສ້າງທາງ

10.5 ລ້ານກີບ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນກູຢ
້ ືມສ
 ິນ
ເຊື່ອກຳນົດເວລາ 3 ປີ. ຖ້າເ ສັ້ນທາງຫາກເປເພໃນ
ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າມາບ້ານຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຄືນໃຫ້ໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ດັ່ງກໍລະນີຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາເດື່ອ ທີ່
ພົບບ
 ັນຫ
 າຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນການສົ່ງເ ງິນສ
 ິນເ ຊື່ອ

ຄືນ. ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ຄືນໄ
 ດ້ພຽງ
ແຕ່ 2.7 ລ້ານກີບ ທັງໆທຍ
ີ່ ັງເ ປັນໜ
 ີ້ສູງເ ຖິງ 23 ລ້ານ
ກີບ. ໃນຕົ້ນປີ 2009, ໄດ້ມີນັກລົງທືນຄົນໃໝ່ທີ່
ເຂົ້າມາເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານເພື່ອຕ້ອງການເຂົ້າມາລົບລ້າງໜີ້ ຊ່ວຍປະ
ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ວ່າຕ້ອງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ ບໍ ລິ ສັ ດ ຕົ ນ ເອງແຕ່ ພ ຽງຜູ້ ດ ຽວເຂົ້ າ ມາຊຸ ກ ຍູ້
ສົ່ງເສີມການປູກສາລີພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ອຳນາດ
ການປົກຄອງບ້ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈຕົກລົງ
ເທື່ອເພາະຍັງກັງວົນ ແລະ ຢ້ານເກີດມີໜີ້ເພີ່ມ
ຈາກນັກລ
 ົງທ
 ຶນຄົນໃ
 ໝ່.
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ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເຊັ່ນ: ກຸມລ້ຽງສັດ ແລະ ກຸມປູກ

ຜະລິດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ

ເປັ ນ ກ ານຊ່ ວ ຍໃ ຫ້ ກຸ່ ມ ພາຍໃນບ້ າ ນມີ ທຶ ນ ຮອນ
ໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ທຳການ

ຜະລິດ ແ
 ລະ ຫັນຈ
 າກການປກ
ູ ພ
 ດ
ື ແ
 ບບດງັ່ ເ ດີມມ
 າ
ເປັນກ
 ານຜະລິດເປັນສ
 ີນຄ
 ້າ ໃຫ້ໄດ້ເທື່ອລ
 ະກ້າວ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍຍ
່ ັງມ
 ີຂໍ້ຈຳກັດຫ
 ຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ

ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂື້ນຈາກການກູ້ຢືມເງິນ
ຈາກທະນາຄານ ແລະ ໄລຍະການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ.

ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ຊາວກະສິ ກ ອນຫຼ າ ຍຄອບຄົ ວ ໃນ
ເຂດເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດໄດ້
ປະເຊີ ນ ກັ ບ ບັ ນ ຫາຄ ວາມຫ ຍຸ້ ງ ຍາກພາຍຫຼັ ງ ທີ່

ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ເພາະເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສົ່ງເງິນໃຫ້ຄົບຕາມກຳນົດດັ່ງ
ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃ ດກໍ່ ຕ າມການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກນ
 ິເວດກະສິກຳ ຂອງຊາວກະ

ສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ
ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກ
ລະອຽດຍ້ອນຄວາມຮບ
ັ ຮູ້ ກ່ຽວກັບການເຊືອ
່ ມໂຊມ

ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໃນ
43
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ບາງພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ກໍ່ຍັງອຸດົມສົມບູນຢູ່ຈຶ່ງ

ເຫັ ນ ດີ ເ ອກະພ າບຂ ອງປ ະຊາຊົ ນ ແມ່ ນ ເປັ ນ ສິ່ ງ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ບໍ່ ເ ຫັ ນ ຄວາມສຳຄັ ນ ໃນການ

ສຳຄັນ. ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງ

ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜ ະລິ ດ ກ ະສິ ກ ຳແ ບບຍື ນ ຍົ ງ

ສຳລັບບ້ານຊຽງແດນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຕົກລົງ

ຫຼາຍປານໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມ

ເຫັ ນ ດີ ກັ ນ ແ ລ້ ວ ອຳນາດກ ານປົ ກ ຄອງບ້ າ ນຈະ

ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ

ເປັນຜູ້ແບ່ງສ່ວນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ກັບຊາວ

ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສືບຕໍໄ
່ ຖພນ
້ື ທຢ
່ີ າ່ ງຕເ່ໍ ນືອ
່ ງ

ບ້ າ ນແ ຕ່ ລ ະຄົ ວ ເ ຮື ອ ນໃ ນໄ ລຍະເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ .

ໃນແຕ່ລະປີ.

ການສ້ າ ງເ ສັ້ ນ ທາງໄ ປຫ າພື້ ນ ທີ່ ທ ຳກ ານຜະລິ ດ

ພາຍຫຼັ ງ ທີ່ ທ າງໂ ຄງການນິ ເ ວດກະສິ ກ ຳ
ສິ້ນສຸດລົງ, ຊາວກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈຳ
ນວນຫຼາຍ ໄດ້ຫັນກັບມ
 ານຳໃຊ້ຮູບແບບການຜະ
ລິດດ
 ັ່ງເ ດີມ (ຖາງ ແລະ ຈູດພື້ນທີ່) ລວມເຖິງກ
 ານ
ໄຖດິນເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງ
ຂື້ນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາຕໍ່
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ເຊິ່ງກິດຈະກຳການໄຖດິນ

ເປັ ນ ກ ານລ ົ ງ ທຶ ນ

ເ ພື ່ ອ ຈ ະໃ ຫ້ ໄ ດ້ ຮ ັ ບ ຜ ົ ນ ປ ະ

ໂຫຍດ ຈາກຜົ ນ ຜ ະລິ ດ ທີ່ ຫຼ າ ຍກວ່ າ ມູ ນ ຄ່ າ ການ
ລົງທຶນ. ແຕ່ໃ
 ນບາງກຸ່ມບ
 ້ານການສ້າງເສັ້ນທາງກໍ່
ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນເນື່ອງຈາກປະ
ຊາຊົນບ
 າງຈຳນວນພາຍໃນບ້ານ ບໍມ
່ ີຄວາມເຫັນ
ດີນ
 ຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍ, ຊຶ່ງພາໃຫ້ເ ກີດຄ
 ວາມຂັດແ
 ຍ່ງກັນ.

ຈະທຳລາຍໂຄງສ້າງຂອງດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທາດ

ກ່ຽວກັບລາຄາສາລີ ຜູ້ຜະລິດກໍ່ຄືປະຊາ

ອາຫານຢູ່ໃນດິນຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ

ຊົນໝົດທຸກຄົນ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ເພາະ

ຊາວກ ະສິ ກ ອນບ າງຄ ອບຄົ ວ ຍັ ງ ໄ ຖພື້ ນ ທີ່ ຄ້ ອ ຍ

ລາຄາຜົນຜະລິດຂອງສາລີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຊັນ ອັນເ ປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ

ເຊັ່ນ: 400, 800, 1000 ແລະ 1200 ກີບ/ກິໂ
 ລ,

ແລະ ດິນເຊື່ອມຄຸນນະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ປະຊາຊົນມີຄວາມຄາດຫວັງຢາກຂາຍຜົນຜະລິດ

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດລົງຊາວກະສິກອນບໍ່ມີ

ໃນລາຄາທສ
ີ່ ູງ, ແຕ່ຖ
 ້າຫ
 າກລາຄາຕົກຕໍ່າລົງເຖິງ

ຕົ້ນທຶນພຽງພໍທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ (ຊື້

400 ກີບ/ກໂ
ິ ລ ມັນກໍເ່ ຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມ
 ີຄວາມ

ຢາຂ້າຫ
 ຍ້າ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງນ
 ຳເຂົ້າຕ່າງໆ).

ຫຍໍ ້ ທ ໍ ້ ໃ ນກ ານທ ຳກ ານຜ ະລິ ດ .

5. ສົນທະນາ

ເຖິ ງ ຢ ່ າ ງໃ ດ

ກໍ່ຕາມ, ຖ້າທຽບການປູກສາລີກັບການລ້ຽງສັດ
ແລ້ ວ ປະຊາຊົ ນ ສ່ ວ ນໃ ຫຍ່ ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມສົ ນ ໃຈ
ໃນການປູກສາລີຫຼາຍກວ່າຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງ

5.1 ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ
ກິດຈະກຳການເ ຮັດທາງໄປໄຮ່ສາລີ ຂອງ
ແຕ່ກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງ
ຈາກການຕດ
ັ ສິນໃຈຂອງນາຍບ້ານ ບວກກບ
ັ ຄວາມ
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ປະຕິບດ
ັ ບັນດາສອງກດ
ິ ຈະກຳດງ່ັ ກ່າວ. ກໍເ່ ຮັດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນບໍ່ສາມາດປ່ອຍປະການເຮັດໄຮ່
ເຂົາ້ ທີເ່ ຂົາເຈົາ້ ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ເພາະການເຮັດໄຮ່
ເຂົ້າມັນເປັນກ
 ານຄາໍ້ປະກັນເ ຂົ້າກິນໃນຄອບຄົວ.
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5.2 ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ປະຊາຊົນຈ
 ັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຕ້ອງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເ ງື່ ອ ນໄ ຂໃ ນການປ່ ຽ ນແ ປງລະບົ ບ ກ ານ
ຜະລິດກະສິກຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ມູນ
ຄ່າການລົງທຶນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກນິກ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈ
 ິ່ງເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍໃນການຕັດ
ສິນໃຈລົງມືທຳການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ.
ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າການປູກສ
 າລີ ຈະສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິ ດໄດ້ ດ ີ ກໍ ່ ຕາມ, ແຕ່ ມ ັ ນ
ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ຈຸ ດ ອ່ ອ ນຕໍ່ ສ ະພາບແ ວດລ້ ອ ມເ ຊັ່ ນ ດ ຽວ
ກັນ. ເນື້ອທີ່ການປູກສາລີພັນຢູ່ ເມືອງຄຳເຂດ

ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ຊ
 າວກະສິກອນໄດ້ກ
ຢ
ູ້ ືມ ຫຼື
ສະເໜີໃຫ້ທາງທະນາຄານປ່ອຍເງິນກູ້ໃນອັດຕາ
ດອກເບັ້ຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແກ່ຍາວໄລຍະ
ເວລາໃນການສົ່ງເງິນຄືນ, ຖ້າເປັນສິນເຊື່ອສຳ
ລັບກ
 ານລ້ຽງສັດໃ
 ຫຍ່ ຄວນຢໃ
ູ່ ນລະຫວ່າງ (3-5
ປີ) ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຄອບຄົວ ທີ່ບໍ່ມີເນື້ອທີ່ທຳ

ການຜະລິດພຽງພໍ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ
ການຈັດຕ
 ັ້ງກັນເ ປັນກ
 ຸ່ມລ້ຽງສັດ.

6. ສະຫຼຸບ

ລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງແຮດ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງໄວວາ

ເພາະວ່າຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍ

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ເຂົ້ າ ໃ ຈກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານເ ຊື່ ອ ມ ໂ ຊມຂ ອງ
ສະພາບແ ວດລ ້ ອ ມໄ ດ້ ດ ີ ເ ທື ່ ອ , ສະແ ດງວ ່ າ ໃ ນ
ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມມີການກຽມດິນດ້ວ ຍກ ານໄ ຖ

ການປູກສາລີ ຖືໄດ້ວ່າເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ
ທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ ແລະ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດ
ກະສິ ກ ຳແ ບບດັ່ ງ ເ ດີ ມ ມາເ ປັ ນ ກ ານຜະລິ ດ ກະສິ

ແບບຕໍ່ເນື່ອງກັນຫຼາຍປີເພື່ອເພີ່ມເນື້ອທີ່ການປູກ ກຳເປັນສ
 ິນຄ
 ້າເທື່ອລ
 ະກ້າວ. ເຫັນໄດ້ວ່າຊາວກະ
ແລະ ຜົນຜະລິດ, ບາງຄອບຄົວກໍ່ມີການໄຖພື້ນ ສິ ກ ອນຈຳນວນຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍກໍ່ ມີ ຄ ວາມກ ະຕື ລື 
ທີ່ ທີ່ ເ ປັ ນ ເ ຂດຄ້ ອ ຍຊັ ນ ອັ ນ ເ ປັ ນ ສາເ ຫດເຮັ ດ ໃ ຫ້ 
ທາດອາຫານໃນດິ ນຖື ກເ ຊາະລ ້ າ ງ, ສະມັ ດ ຕະ
ພາບຂ ອງດ ິ ນ ເ ຊື ່ ອ ມໂ ຊມລ ົ ງ ແ ລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່
ມີຄວາມຍືນຍ
 ົງ ໃນລະບົບກ
 ານປູກພ
 ືດ. ສະນັ້ນ
ທາງເລືອກທອ
ີ່ າດເປັນໄ
 ປໄດ້ ໃນການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ການປູກສາລີໃນຕໍ່ໜ້າເຮົາຄວນມີການຝຶກ
ອົບຮົ ມກ່ຽວກັບການນ ຳໃ ຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ການຜະລິ ດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, ຫຼີກລ້ຽງ
ການໄຖພື້ນທີ່ເຂດຄ້ອຍຊັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ
ຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍການລົງໃກ້ສິດຕິດແທດຈາກນັກວິຊາການ,
ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກໍ່ຄື
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ລົ ້ ນ ແລະ ໃ ຫ້ ຄ ວາມສ ົ ນ ໃ ຈໃ ນກ ານປ ູ ກ ສ າລີ .
ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຈະເ ຮັ ດແນວໃດໃຫ້ຊາວກະ
ສິກອນສາມາດຜະລິດໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນໃ
 ຫ້ມ
 ີ
ຄວາມຍືນຍົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ແມ່ນມີລາຍຮັບດີເຮັດໃຫ້ຊາວ
ກະສິ ກ ອນມ ີ ຄ ວາມສ ົ ນ ໃ ຈ ແ ລະ ເອົ າ ໃຈໃສ່
ເພີ່ ມ ຜົ ນ ຜ ະລິ ດ ໃ ຫ້ ໄ ດ້ ຫຼ າ ຍເ ທົ່ າ ທີ່ ຈ ະເ ຮັ ດ ໄ ດ້ 
ໃນແຕ່ ລ ະປ ີ . ຈາກກ ານສ ຶ ກ ສາຄ ົ ້ ນ ຄ ້ ວ າຢູ ່ ທ ັ ງ

ສອງເຂດ (ແຂວງຫົ ວ ພັ ນ ແ ລະ ແຂວງຊ ຽງ

ຂວາງ), ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ
 ່າ: ການປູກສ
 າລີພ
 ັນ

ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບດີ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢ
ທ
ູ່ ດ
ີ່ ີຂຶ້ນ, ເຫັນໄດ້ຈາກຊາວກະສິກອນ
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ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວມີວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາ

PRONAE. 2003. Diagnostic agro-so-

ຫະນະຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວຫຼາຍຂື້ນ, ສາມາດສົ່ງ cio-économique de la zone d’intervention du
ລູກຫຼານໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ, ສາມາດປຸກ projet : Districts de Pek, Kham et Nonghet.
ເຮືອນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ຄຽງ CIRAD and NAFRI, Vientiane.
ຄູ່ ກັ ບ ການປ່ ຽ ນແ ປງທີ່ ດີ ເ ຫຼົ່ າ ນັ້ ນ ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ບ າງຈຸ ດ
ອ່ອນທີຕ
່ າມມາເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນ: ເນື້ອທ
 ປ
ີ່ ່າເລົ່າຫ
 ຼຸດ
ລົງ, ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍຖືກຖາງຊະຊາຍ
ເພື່ອທຳການຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ຂອງທີດ
່ ນ
ິ ເຊືອ
່ ມໂຊມລງົ . ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
່ໍ າມ,
ຫຼັງຈາກທີ່ມີຫຼາຍໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມພາຍໃນທ້ອງຖ ີ ່ ນ , ກໍ ່ ເ ຫັ ນ ໄດ້ ວ ່ າ ຊາວກະສິ
ກອນມີຄວາມຕື່ນຕ
 ົວ, ຊາບຊືມຮູບແບບໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສົມຂອງບັນດາໂຄງການກໍຄ
່ ືຈາກ ທາງຫ້ອງ
ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍ
 ົງດ້ານການຜະລິດ ກະສິກຳ.

ເອກະສານອ້າງອີງ
ຄຳແກ້ວ ປັນຍາສິຣິ. 2004. ເຕັກນິກນິ
ເວດກະສິກຳເສັນ
້ ທາງ ກ້າວໄປສູກ
່ ານເຮັດກະສິກຳ
ແບບໝັ້ນຄົງຍືນນານ.

ບົດລາຍງານ

NAFRI,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, 8-10. ໂຄງ
ການນິເວດກະສິກຳ (PRONAE). 2008. ການ
ທົດສອບສາທິດ ຂອງການສ້າງສວນສາທິດກ່ຽວກັ
ບການປູກພືດຕ່າງໆ, ບົດລາຍງານ,36-39.
ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ. 2005. ການຫັນ
ປ່ຽນລະບົບການຜະລິດສູກ
່ ານຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ.
ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້າກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, 65.
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ຮູບທີ 3: ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ຂອງຊາວກະສິກອນ

ຮູບທີ 4: ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກຳການປູກສາລີຂອງຊາວກະສິກອນ
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