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ບົດຄັດຫຍໍ້
ວຽກງານສົ່ງເ ສີມກ
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 ະໂຍບາຍທີ່ເປັນ
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 ັ້ນ, ການສະ
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 ຸດສາຫະກຳເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຶ່ງເປັນອ
 ີກຊ
 ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕ
ກ
ໍ່ ັບການດຳລົງຊ
 ີວິດປະຈຳ
ວັນ ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນການປູກໄມ້ສ
 ັກ (Tectoma grandis), ຢາງພາລາ (Hevea brasiliensis)
, ໄມ້ວິກ (Eucalyptus camaldulensis), ໄມ້ກະຖິນນ
 າລົງ (Acacia auriculiformis), ຕົ້ນໝ
 າກ
ເຍົາ (Jatropha curcas) ແລະ ຕົ້ນປ
 າມ (Elaeis guineensis). ການສຶກສາຄັ້ງນີແ
້ ມ່ນໄ
 ດ້ດ
 ຳ
ເນີນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນມືສອງ ຢູ່ຕາມແຕ່ລ
 ະສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ແ
 ຫ່ງຊາດ (NAFRI), ລວມທັງສຶກສາຈາກຫໍສະໝຸດຕ
 ່າງ ໆພາຍໃນກົມປ
 ່າໄ
 ມ້, ຄະນະ
ປ່າໄ
 ມ້ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ ແລະ ກອງສົ່ງເ ສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄ
 ມ້ (NAFES).
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ສ
 ຶກສາຄົ້ນຄວ້ານ
 ຳເອກະສານ, ບົດລ
 າຍງານ ແລະ Website ຕ່າງໆ. ຈຸດປະສົງ
ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເ ປັນກ
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ຊຶ່ງອ
 າດສັງເ ກດໄດ້ຕາມການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ ໃນເນື້ອທ
 ີ່ 1 ເຮັກຕາ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 25 ປີ ຂອງ

ແຕ່ລ
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ໄມ້ກະຖິນນະລົງ 10,000,000 ກີບ/ປີ, ໝາກເຍົາ 8,640,000 ກີບ/ປີ ແລະ ຕົ້ນປ
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ກີບ/ປີ.
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ແຕ່ລ
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ີ ຶນຮອນທີ່ພຽງພໍ,

ພ້ອມດຽວກັນກ
 ານປູກກ
ມ
ໍ່ ີຄວາມສ່ຽງໃນບາງດ້ານ

ເນື່ອງຈາກໃຊ້ເ ວລາຍາວນານກ່ອນທີຈ
່ ະໄດ້ຮ
 ັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງຄຳນຶງເ ຖິງປ
 ັດໄຈທາງດ້ານສະ
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 ອງດິນ, ອຸນຫະພູມ, ປະລິມານນາໍຝ
້ ົນ,

ແສງແດດ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມໄວຂອງລົມ ແລະ ຄວາມເລິກຂ
 ອງດິນທີເ່ ປັນປ
 ັດໄຈຕົ້ນຕໍໃ
 ນການຈະ
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The economics of industrial trees plantations in Lao PDR:
incentives or constraints to land conversion.
Chanxay Khambanseuang1,2, Khamla Nanthavong2, Jean-Christophe Castella2,3

Abstract
The promotion of commercial crops and industrial trees is a key priority of the Lao Government for long term socioeconomic development. An important constraint for the adoption of these new crops by villagers is the lack of information about the different aspects of
their production: e.g. capital invested, labor requirements, management techniques, productivity, market outlet, contract-farming, timeframe between plantation, harvest, maturity. Key
production parameters are provided in this paper to facilitate decision making on adoption
of different commercial crops and industrial trees plantation: i.e. Teak (Tectoma grandis),
Rubber tree (Hevea brasiliensis), Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis), Northern black
wattle (Acacia auriculiformis), Jatropha (Jatropha curcas) and Oil palm (Elaeis guineensis).
This study was implemented based on documents available at the National Agriculture and
Forestry Research Institute and the Department of Forestry of the Ministry of Agriculture
and Forestry, at Faculty of Forestry of the National University of Laos and also on Internet
websites. This study was conducted from April to July 2009. Its main objective was to propose a large range of options for tree plantation that would be adapted to different natural and
human environmental found in the northern uplands of Laos.
The study shows the large range of variation in technical and economic requirements
associated with each type of tree plantation. Input costs and labor requirements are compared for each year after the plantation as well as the other parameters people usually consider before deciding to plant commercial crops and industrial trees. The average return on
investment computed for one hectare plantation over a 25 years period is as follows: Teak
6,250,000 kip/year, Rubber tree 17,290,000 kip/year, Eucalyptus 10,000,000 kip/year, Acacia sp. 10,000,000 kip/year, Jatropha 8,640,000 kip/year and Oil palm 16,005,600 kip/year.
Although commercial crops and industrial trees plantation can generate good profit for
smallholders, they are also constrained by the financial capital required at the initial stage
and delayed returned on investment. In addition tree growth is influenced by biophysical
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characteristics of the plantation location: e.g. soil depth and fertility, temperature, rainfalls,
sunshine, wind. Relevant knowledge on technical, economical and ecological conditions of
each plantation type is a key element of a policy framework supportive to smallholder plantations.
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1. ພາກສະເໜີ
ການສົ່ງເ ສີມປູກຕ
 ົ້ນໄມ້ ແມ່ນນະໂຍບາຍ

ບູ ລິ ມ ະ ສິ ດ ໜື່ ງ ຂ ອ ງ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ
ເສດຖະກິດສັງຄົມໄລຍະຍາວຢູ່ສປປລາວ. ຊຶ່ງ

ຈຸ ດ ປະສົ ງ ແມ່ ນ ເພື່ ອ ແນໃສ່ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມທຸກ
ຍາກຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີ ກ ໂດຍ
ການສ ້ າ ງວ ຽກເ ຮັ ດ ງ ານທ ຳແບບຄ ົ ງ ທີ ່ , ຮັ ບ ປະ

ກັ ນ ໃ ຫ້ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ພາຍໃນ

ທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່
ເພື່ ອ ເ ປັ ນ ກ ານຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກ ະທົ ບ ທາງດ້ າ ນ

ລົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່
ປ່າໄ
 ມ້ນ
 ັບມ
 ື້ນັບເຊື່ອມໂຊມລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັ ດ ຖະ

ບານ ລາວຈຶ່ ງ ໄດ້ ເ ຫັ ນ ຄວາມສຳຄັ ນ ຂ ອງການ
ປູ ກ ຕົ້ ນ ໄ ມ້ ເ ພື່ ອ ທົ ດ ແ ທນບັ ນ ຫາການຕັ ດ ໄ ມ້

ທຳລາຍປ່າ ໂດຍມີນະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້

ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນປູກໄມ້ ໂດຍ

ມີ ກ ານພິ ຈ າລະນາພ າຍໃ ຕ້ ເ ງື່ ອ ນໄ ຂຕ່ າ ງຝ່າຍ
ຕ່າງໄດ້ຮ
 ັບຜົນປ
 ະໂຫຍດ ພ້ອມທັງຊ
 ຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ

ເຂົ້າມາປູກຢູ່ໃນທຸກພື້ນທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ,  ເນື່ອງ

ຈາກວ່າຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການປູກພືດເສດ

ຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ເ ປັນຂະ
ແໜງການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແລະ ກາຍເປັນປັດໄ
 ຈຫຼັກ

ໃນການພັ ດ ທະນາເ ສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ສະນັ້ ນ ,
ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໃນທ້ອງຖິ່ນຕັດສິນ

ໃຈປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫຳຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ: ໄມ້ເກດສະໜາ, ຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ,

ຕົນ
້ ໝາກເຍົາ, ຕົ້ນປາມ ແລະ ຕົ້ນຖົ່ວແ
 ຮລ້ຽງ

ຄັ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກມ
ໍ່ ີຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍ
ພື້ ນ ທ່ີ ປ ະສົ ບ ຜົ ນ ສຳເ ລັ ດ ໃນກ ານປູ ກ ຕົ້ ນ ໄ ມ້ ດັ່ ງ

ກ່ າ ວ ເຊິ່ ງ ນອກຈາກຈ ະສ້ າ ງລ າຍຮັ ບ ແ ລ້ ວ ຍັ ງ
ເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດ ພາວະໂ ລກຮ ້ ອ ນ ແລະ ເຮັ ດ
ໃຫ້ ສ ະພາບແ ວດລ້ອມມີຄວາມສົມດຸນນຳອີກ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກພືດເສດຖະກິດ
ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳຂອງຊາວກະສິກອນ
ສ່ ວ ນໃ ຫຍ່ ແ ມ່ ນ ນ ຳໃ ຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ແບບພື້ ນ ບ້ າ ນ
ແລະ ໃນບາງເຂດກໍ່ໄດ້ຮ
 ັບບົດຮຽນຈາກປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານ  (ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດຈນ
ີ ແລະ

ໃຫ້ ຊ າວກ ະສິ ກ ອນພ າຍໃນທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຫັ ນ ປ່ ຽ ນ

ໄທ). ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ

ໄຮ່ ແ ບບເລື່ ອ ນລອຍມາເປັ ນ ການປູ ກ ໄມ້ ອຸດສະ

ທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເ ທິ ງ ນັ້ ນ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງ

ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໝາກເຍົາ, ຕົນ
້ ປາມ ແລະ ພືດ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງສຳ

ຮູບແບບການຜະລິດຈາກການຈູດປ່າ, ຖາງປ່າເຮັດ

ໂລກຕໍ່ກັນພືດເ ສດຖະກິດ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ

ຫະກຳ, ເປັນຕນ
້ົ ແມ່ນ: ໄມ້ສກ
ັ , ຢາງພາລາ, ໄມ້

ການສູງຂື້ນເ ລື່ອຍໆ ເພື່ອເປັນວ
 ັດຖຸດ
 ິບເຂົ້າປ້ອນ

ເສດຖະກິດອ
 ື່ນໆ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແ
 ກ່

ເລັດຮູບຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ພືດ ແລະ ໄມ້ອຸດສ
 າ

ຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້

ເຫັ ນ ວ່ າ ການປູ ກ ຕົ້ ນ ໄມ້ ອຸ ດ ສາຫະກຳໄ ດ້ ກ າຍ
ເປັນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງທິວທັດ

ທຳມະຊາດ ແລະ ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ

ຊາວກະສິກອນເຂດຊົນນະບົດ. ມາເຖິງປ
 ັດຈຸບັນ,
ວຽກງານການປູກ ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ

ຫຼາຍ ແລະ ກໍໄ
່ ດ້ມກ
ີ ານນຳເອົາພນ
ັ ໄມ້ຫາຼ ຍຊະນິດ
ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

ຫະກຳດັ່ ງ ກ່ າ ວຈິ່ ງ ກ າຍເ ປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ
ກໍຄ
່ ືການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ການປູກພ
 ືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດ

ສາຫະກຳທີ່ ກ ຳລັ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ກັ ນ ປູ ກ ຢູ່

ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
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ຮັບຜົນດ
 ເີ ທົ່າທຄ
ີ່ ວນ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການຈັດ

ຊັ້ນຫີນແຂງ ຫຼື ຫີນດານທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຂະ

ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຍາຍຕົວຂອງຮາກ, ມີການລະບາຍນາໍ້ ແລະ

ຍັງຂ
 າດຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບກ
 ານກ່ຽວກັບກ
 ານ ອາກາດໄດ້ດີ, ເນື້ອດິນຄວນ ເປັນດິນໜຽວຫຼວມ ຫຼື
ຈັດການເຕັກນິກການປູກ, ການບົວລະບັດຮ
 ັກສາ ຫຼວມປົນຊາຍ ແລະ ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ

 າທິບ ຈັນ
ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະ (pH) ຢູ່ລະຫວ່າງ 4.5–6.5 (ດຣ ມົນທ
 ຊ ແລະ ພູມມ
 ີ ພູມ
 ະນີວ
 ົງ, 2008).
ສົມຂອງພືດແ
 ຕ່ລ
 ະຊະນິດເ ປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນ: ສະພາບ ເພັງໄ
ພື້ນທ
 ີ່, ພູມອາກາດ, ສະພາບຂອງດິນ, ປະລິມານ
ນາໍ້ຝົນ ແລະ ອື່ນໆ.
ສະພາບແ ວດລ້ ອ ມທີ່ ເ ໝາະສົ ມ ໃນການ

ໄມ້ວິກເປັນໄມ້ທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ

ໄດ້ດີໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີພູມອາກາດອົບອຸ່ນ
ແລະ ເຂດຮ້ອນ. ໂດຍຈະທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ

ປູກໄມ້ສັກ ແມ່ນຕ້ອງເປັນພື້ນ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍ ອາກາດໜາວຈັດໄດ້ດີ ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 45 ໍ
ຊັນບໃ່ໍ ຫ້ກາຍ 15%, ດິນມຄ
ີ ວາມຊມ
ຸ່ ຊນ
່ື ແລະ ມີ ແລະ ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ -5 ໍ ໄລຍະເວລາທົນຕໍ່
ການລະບາຍນາໍໄ
້ ດ້ດີ, ປະລິມານນາໍ້ຝົນສະເລ່ຍ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ 6-8 ເດືອນ, ທົນຕໍ່ນາໍ້ຖ້ວມ 2-3
ລະຫວ່າງ 1,000-2,000 ມມ/ປີ , ອຸ ນ ຫະພູ ມ ເດືອນ. ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນລະດັບຄວາມ
ລະຫ ວ່ າ ງ 25-35° C, ລະດັ ບ ຄ່ າ ຄວາມເປັ ນ

ກົດເປັນດ່າງ (pH) ຂອງດິນປະມານ 6.5-7.7
ລະດັບຄວາມສູງ ຈາກໜ້ານາໍ້ທະເລບໍ່ໃຫ້ກາຍ
700 ມ. ດິນໃນເຂດພນ
້ື ທທ
່ີ ຖ
່ີ ກ
ື ນາໍຖ
້ ວ
້ ມແລະພືນ
້
ທີຕ
່ າໍ່ທເີ່ ປັນຫ
 ີນແ
 ຮ່ ຫຼື ດິນເ ປັນກົດສ
 ູງກ
 ໍ່ບເໍ່ ໝາະ
ສົມໃນການປູກໄມ້ສ
 ັກ (ສີຈັນ ຈັນດ
 ີພິດ, 2009).
ພື ້ ນ ທີ ່ ເ ໝາະສົ ມ ຕໍ ່ ກ ານປູ ກ ຢາງພາລາ
ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນຂະໜາດທີ່ 28 ອົງສາ
ເໜືອ ແລະ ໃຕ້, ຕົ້ນຢາງພາລາແມ່ນສາມາດຈະ
ເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີຕັ້ງແຕ່ເຂດທົ່ງພຽງຈົນເຖີງເຂດ
ທີມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເຖິງ 60 ອົງສາ, ປະລິມານນາໍ້
ຝົນສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 2,000-2,500 ມມ/ປີ (ແຕ່
ວ່າປະລິມານນ້ຳຝົນບໍ່ຄວນຕ່ຳກ່ວາ 1,250 ມມ/

ປີ), ແສງແດດສະເລ່ຍທີ່ເໝາະສົມ 1,800-2,800
ຊົວ
່ ໂມງ/ປີ ແລະ ຄວາມໄວຂອງລົມບໍເ່ ກີນ 1 ແມັດ/

ວິນາທີ. ດິນທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບປູກຢາງພາລາ
ຄວນມີຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນບໍ່ກ່ວາ 1 ມ, ບໍ່ມີ
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ສູງຈາກລະດັບໜ້ານາໍ້ທະເລ 0-600 ມ ແລະ ໃນ

ເຂດທີມ
່ ປ
ີ ະລິມານນາໍຝ
້ ນ
ົ 200-1,200 ມມ. ແຕ່ຖາ້
ປູກເພື່ອການຄ້າ ຄວນປູກໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີປະລິມານ

ນາໍ້ຝົນສະເລ່ຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 400 ມມ. ໄມ້ວິກເປັນ

ໄມ້ທີ່ປັບຕົວໄດ້ດີໃນດິນທຸກປະເພດ ທັງດິນໜຽວ,
ດິນຊາຍ, ດິນຕົມປົນຊາຍ, ດິນຫີນປູນ, ແລະ

ດິນເຄັມ. ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ໃນດິນທີ່
ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ (pH) ປະມານ 6.5

-7.5 (ປະລັດຍ
 າລັດລ
 ຳມະວົງ, 1994).

ກະຖິນນະລົງສາມາດປັບຕົວ ແລະ ປູກໃສ່

ພື້ນທີ່ດິນໄດ້ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ດິນຕົມປົນຊາຍ,
ດິ ນ ໜຽວ, ດິ ນ ທີ ່ ມ ີ ຄ ວາມອຸ ດ ົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ແລະ

ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ (pH) ຂອງດິນ

ປະມານ 3.0-9.0 (ແຕ່ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄືດິນ
ທີ່ມີສະພາບເປັນກົດໜ້ອຍ), ມັກບ່ອນທີ່ຮັບແດດ
ໄດ້ດີ ແລະ ປະລິມານນາໍ້ຝົນສະເລ່ຍປະມານ

1,500–2,000 ມມ ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດປັບຕົວ
ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແ
 ລະ ພື້ນທີ່ນາໍ້ຖ້ວມໄດ້ດ
 ີ.
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ຜູທ
້ ຈ
່ີ ະປູກໝາກເຍົາ ຢ່າຫຼງົ ຊືແ
້ ນວພັນທີມ
່ ີ
ລາຄາແພງ, ການທີຈ
່ ະໄດ້ຜນ
ົ ຜະລິດຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ
ນັ້ນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ ອ ມເຊັ ່ ນ : ແສງແດດ, ຄາບອນໄດອ໋ ອ ກໄຊ,
ນາໍ້, ດິນ, ປຸຍ, ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງຂອງດິນ
(pH), ອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ຈຸລິນຊີໃນດິນ. ດັ່ງນັ້ນ,
ແນວພັນໝາກເຍົາດັ່ງເດີມ ຊຶ່ງເປັນແນວພັນທີ່
ໜ້າຈະມີຄວາມທົນທານ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້
ດີຖ້າມີການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາດີເລີ່ມຕັ້ງ
ແຕ່ໄລຍະການປູກ ຈົນເຖິງໄລຍະໃຫ້ຜົນຜະລິດ.
ການປູກຄວນປູກ ໃນຊ່ວງລະດູທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກເຍົາ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້
ໄວຄື: ຊ່ວງເດືອນເມສາຫາ ເດືອນພືດສະພາ ເຊິ່ງ
ເປັນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນ ຫຼື ໄລຍະທີ່ດິນມີຄວາມ
ຊຸມຊື່ນ. ພື້ນທີ່ປູກຄວນເລືອກພື້ນທີ່ເປັນດອນ, ທີ່
ບໍ່ເຄີຍຖືກນາໍ້ຖ້ວມ, ຢູ່ກາງແຈ້ງແສງແດດຕ້ອງດີ
ເຊັນ
່ : ພືນ
້ ທີຫ
່ ວ່າງເປົາ່ , ແຄມຮົວ
້ , ຫົວໄຮ່ປາຍນາ
ແລະ ສວນຕ່າງໆ. ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ
(pH) ທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 5.8-6.3
(ອາພິຊາດ ສີສະອາດ, 2006).

ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເໝາະສົມໃນການ
ປູກຕົ້ນປາມ ຄວນປູກໃສ່ພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດ
ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 5 ຊົ່ວໂມງ, ມີຝົນຕົກສະໝໍ່າສະ
ເໝີໃນຊ່ວງລະດູຝົນສະເລ່ຍປະມານ 150 ມມ/
ເດືອນ ຫຼື 1,800 ມມ/ປີ. ມີຊ່ວງໄລຍະແຫ້ງ
ແລ້ງສັ້ນບໍ່ເກີນ 2-3 ເດືອນ/ປີ ແລະ ອຸນຫະພູມ
 າ ລັດລ
ຳ
ສະເລ່ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 25-30°C (ປະລັດຍ
ມະວົງ, 1994).
ນອກຈາກນີ້, ປັດໄ
 ຈທສ
ີ່ ຳຄັນ ແລະ ຂາດ
ບໍໄ
່ ດ້ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳ ການປູກພືດເສດ
ຖະກິດ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳກໍ່ແມ່ນ
ການໄລ່ລ
 ຽງເສດຖະກິດ ເພື່ອຄ
 ຳນວນເຖິງປະສິດ
ທິພາບຂອງການຜະລິດເຊັ່ນວ່າ: ມູນຄ່າການລົງ
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ທຶນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ຜົນໄ
 ດ້ຮ
 ັບຈາກ

ການດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ອາດ

ເປັນປ
 ັດໄ
 ຈຕົ້ນຕໍທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນ
ໃຈຂອງຊາວກະສິ ກ ອນທີ່ ຈ ະລົ ງ ມື ທ ຳກ ານຜ ະ

ລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ຈິ່ງແນໃສ່
ເພື່ອລວບລວມເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ
ຕ່າງໆ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການ

ປູກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອເ ປັນຂ
 ໍ້ມູນ ອ້າງອີງໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຜ
 ູ້ທີ່

ສົນໃ
 ຈທີ່ຕ້ອງການປູກພ
 ືດເ ສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນ

ໄມ້ອຸດສາຫະກຳເປັນສ
 ິນຄ້າ.

2. ຈຸດປະສົງ
•

ເພື່ອເປັນການສະເໜີທາງເລືອກ ໃຫ້ແກ່

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການປູກພືດເສດຖະກິດ
ແລະ ຕົ້ນໄ
 ມ້ອຸດສາຫະກຳບາງປະເພດ ເພື່ອສ້າງ

ລາຍຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

•

ເພື່ອເ ປັນກ
 ານລວບລວມຂໍມ
້ ູນກ
 ານປູກ

ພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອ
 ຸດສາຫະກຳບາງ
ປະເ ພດທີ່ ສ ຳຄັນ ໄ ວ້ ໃ ນຖ ານຂໍ້ມູ ນ ດຽວເ ພື່ ອສ ະ

ດວກໃນການຄົ້ນຫ
 າຂມ
ໍ້ ູນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຂ
ມ
ໍ້ ູນ
ທ່ີ ສ າມາດສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ທີ່ ຕ້ ອ ງການສຶ ກ ສາ
ຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ຕ້ອງການປູກ.

3. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ
ການດຳເນີນງ ານ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງ
ນີ້ໄດ້ຮ
 ວບຮວມເອົາບັນດາເອກະສານ ແລະ ບົດ
ລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກພືດເສດ
55
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ຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອ
 ຸດສາຫະກຳ ທັງເ ປັນພ
 າສາ

ໄລຍະການດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. ອີງໃສ່

ລວມບັນດາຂມ
ໍ້ ູນທ
 າງດ້ານສະຖິຕິ ເພື່ອນ
 ຳມາໄລ່

ຊະນິດແລ້ວໄດ້ຄິດໄລ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາແຕ່ປີ

ລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ. ຕີລາຄາ ແລະ ສັງ
ລຽງເສດຖະກິດ.

ຄັດເລືອກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້

ອຸດສາຫະກຳຈຳນວນ 6 ຊະນິດ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນ

ຊະນິດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດໄ
 ດ້ດ
 ີ ແລະ ມີຄວາມນິຍົມ
ກັ ນ ປ ູ ກ ຫ ຼ າ ຍໃ ນປ ັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ເ ພື ່ ອ ທ ຳກ ານສ ຶ ກ ສາ
ແລະ ລົງເ ລິກລ
 ະອຽດເຊັ່ນ: ໄມ້ສັກ (Tectoma
grandis), ຢາງພາລາ (Hevea brasiliensis),

ໄມ້ວິກ (Eucalyptus camaldulensis), ໄມ້ກະ

ຖິນນ
 າລົງ (Acacia auriculiformis), ຕົ້ນໝາກ

ເຍົາ (Jatropha curcas) ແລະ ຕົ້ນປາມ

(Elaeis guineensis). ເຊິ່ງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເກັບ

ກຳຂມ
ໍ້ ູນຕ
 ົວຈິງຢບ
ູ່ ັນດາຫ້ອງການ, ຊອກຄົ້ນຕາມ
Website ຕ່າງໆ, ຫໍສະໝຸດພ
 າຍໃນກົມປ
 ່າໄ
 ມ້,

ຄະນະປ່າໄ
 ມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ, ສະ
ຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄ
 ມ້ແ
 ຫ່ງຊ
 າດ

(NAFRI), ແລະ ກອງສົ່ງເ ສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ (NAFES).

ຄວາມເໝາະສົມຂອງພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະ
ທີ 1 ຫາ ປີທ
 ີ 25 ປີ ໃນເນື້ອທ
 ີ່ 1 ເຮັກຕາ.

4. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄ່ າ ໃ ຊ້ ຈ່ າ ຍ ໃ ນກ ານລົ ງ ທຶ ນ ການປູ ກ ພື ດ

ເສດຖະກິດ-ຕົ້ນໄ
 ມ້ອ
 ຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜົນຕ
 ອບ
ແທນການລົ ງ ທຶ ນ ໃນກ ານປູ ກ ພື ດ ເສດຖະກິ ດ
ແລະ ຕົ້ນໄ
 ມ້ອ
 ຸດສາຫະກຳ   ໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ປີ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີພໍ

ສົມຄວນດັ່ງ ຕົວຢ່າງ ກໍລະນີຢາງພາລາ ສາມາດ

ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ຫຼື ປາດເອົານາໍ້ຢາງໄດ້ເມື່ອອາ
ຍຸຂອງຕົ້ນຢາງໄດ້ 7 ປີຂຶ້ນໄປ, ໝາກເຍົາສາມາດ
ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ ຫຼັງຈາກການປູກໄດ້ 2 ປີ

ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕົ້ນປາມຈະສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ

ເມື່ອມີອາຍຸໄດ້ 7 ປີຂຶ້ນໄປ, ສຳລັບໄມ້ສັກ, ໄມ້ວິກ

ແລະ ໄມ້ກະຖິນນະລົງ ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເມື່ອ
ພວກມັນມີອາຍຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ຂຶ້ນໄປແຕ່ຖ້າ

ຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດດີແທ້ແມ່ນເກັບກູ້ໃນຊ່ວງ
ອາຍຸຂອງໄມ້ໄດ້ປະມານ 25 ປີ (ດັ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ສະ

ການເກັບກ
 ຳ ແລະ ລວບລວມຂໍມ
້ ູນກ່ຽວ

ແດງໃນຕາຕາລາງທີ 1).

ກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການປູກພືດເສດຖະກິດ

ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອ
 ຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເ ລີ່ມຕັ້ງ
ແຕ່ ຂໍ້ ມູ ນ ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ປ ະຫວັ ດ ຄ ວາມເ ປັ ນ
ມາ, ເຕັກນິກການປ ູ ກ, ຄຸ ນ ປະໂ ຫຍດ ແ ລະ

ການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ

ຈົນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກພືດແຕ່ລະຊະນິດທີ່
ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ. ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ໄດ້ໄລ່ລຽງ
ເສດຖະກິດກ່ຽວກັບມູນຄ່າການລົງທຶນ, ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຜົນຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຕະຫຼອດ

56

January - June 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

ຕາຕະລາງ 1. ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຈາກການປູກພືດເສດຖະກິດ /ໄມ້
ອຸດສະຫະກຳ
ລ/ດ

ຊະນິດໄມ້

ມູນຄ່າການລົງທຶນ

ລາຍຮັບສະເລ່ຍ

ຈຳນວນແຮງງານ ລາຍຮັບສະເລ່ຍ/ແຮງ

(ກີບ/ຮຕ/ປີ)

(ກີບ/ຮຕ/ປີ)

ທີ່ໃຊ້/ຮ
 ຕ/ປີ

ງານ/ຮຕ/ປີ

777,700

6,250,000

13

489,811.91

1

ໄມ້ສັກ

2

ຢາງພາລາ

5,749,200

17,290,000

132

131,223.44

3

ໄມ້ວິກ

1,551,200

10,000,000

24

413,223.14

4

ກະຖິນນະລົງ

1,335,600

10,000,000

20

490,196.08

5

ຕົ້ນໝາກເຍົາ

1,966,800

8,640,000

26

337,500.00

6

ຕົ້ນປາມ

2,265,480

16,005,600

29

559,636.36

ສຳລັບການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະກິດຈະ

ແຕ່ປີທີ 1 ຫາ ປີທີ 25 ໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ. ເມື່ອເຮົາ

ກຳຂອງການປູກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້

ມາສະເລ່ຍຕໍ່ປີແລ້ວ ເຫັນວ່າແຕ່ລະຊະນິດສາ

ແຕ່ປ
 ີທີ 1 ເຖິງ ປີທ
 ີ 25 ນີ້ເຫັນວ
 ່າມີຄວາມແຕກ

ຄ່າການລົງທຶນ. ມູນຄ່າການລົງທຶນຕໍ່ປີຕໍ່າກວ່າໝູ່

ອຸດສາຫະກຳແຕ່ລ
 ະຊະນິດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ

ມາດສ້າງລາຍຮັບ ໄດ້ດີສົມຄວນຖ້າທຽບກັບມູນ

ຕ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມູນຄ່າການລົງທຶນ ເຂົ້າ

ແມ່ນການປູກໄມ້ສັກ

ໃນການບຸກເບີກພື້ນທີ່, ການກຽມດິນ, ຄ່າສີ່ງ

ຂອງນຳເຂົ້າ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນ

ຮັບໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ຄ່າໃ
 ຊ້ຈ່າຍທຈ
ີ່ ຳເປັນ
ອື່ນໆ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຜະລິດດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມດຽວກັນ ໄລຍະເວລາທີ່ສາມາດເກັບກູ້ຜົນ
ຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຂອງແຕ່ລະຊະນິດ

ພືດ ແລະ ໄມ້ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ເວລາຍາວ
ນານກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດແຕ່ຖ້າສະເລ່ຍ

ຕໍ່ປີແລ້ວຍັງຖືໄດ້ວ
 ່າປະສິດທິພາບ ຂອງການຜະ
ລິດຍ
 ັງໄ
 ດ້ຮ
 ັບຜົນດ
 ີພສ
ໍ ົມຄວນ.

ຈາກການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ ໃນການປູກ

ພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳກ່ຽວ

ກັບມູນຄ່າການລົ ງ ທຶ ນ ແລະ ລາຍຮັ ບເລີ ້ ມ ຕັ ້ ງ
ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

(777,700

ກີບ/ຮຕ/ປີ)

ແລະ ສຳລັບການປູກໄມ້ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມູນ
ຄ່ າ ການລົ ງ ທຶ ນ ສູ ງ ກວ່ າ ໝູ ່ ແມ່ ນ ຢາງພາລາ
(5,749,200 ກີບ/ຮຕ/ປີ) ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກ
ຢາງພາລາຈະໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງ

ກໍ່ຕາມແຕ່ເມື່ອມາ

ເບີ່ງຜົນຕອບແທນແລ້ວກໍ່ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນຕອບ
ແທນສູ ງ ສົ ມ ສ່ ວ ນຄື ສ າມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ເຖິ ງ
17,290,000 ກີບ/ຮຕ/ປີ. ອັນທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່ ແມ່ນການ
ປູ ກ ຕົ້ນ ປາມເພາະສາມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ໄດ້ ເ ຖິ ງ
ປະມານ 8 ເທື່ອຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນ. ສຳ
ລັບໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນະລົງ ແລະ ໝາກເຍົາມີ
ມູນຄ່າການລົງທຶນຕໍ່າປະມານ 2,000,000 ກີບ/
ຮຕ/ປີ ແຕ່ກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 8-10
ລ້ານກີບ/ຮຕ/ປີ (ຮູບທີ 1).
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ຮູບທ
 ີ 1. ສົມທຽບຕົນ
້ ທຶນ-ລາຍຮັບສະເລ່ຍຈາກການປູກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ໄມ້ອດ
ຸ ສະຫະກຳ

(ລ້ານກີບ/ຮຕ/ປີ)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
ໄມ້ສັກ

ຢາງພາລາ

ໄມ້ວິກ

ໄມ້ກະຖິນນະລົງ ຕົ້ນໝາກເຍົາ

ມູນຄ່າການລົງທຶນ

ການປູກຢາງພາລາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລາຍ

ຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ປີສູງກວ່າໝູ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ເມື່ອພິຈາລະ
ນາສະເລ່ຍເບິ່ງລາຍຮັບຕໍ່ແຮງງານ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າ

ໃນສວນຢາງແລ້ວ ພັດມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າໝູ່ຄືເທົ່າ
ກັບ 131,223.44 ກີບ/ແຮງງານ/ປີ ເພາະວ່າການ
ປູກຢາງພາລາ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງການແຮງງານ

ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ສຳລັບຕົ້ນປາມ ແມ່ນມີລາຍຮັບ

ຕົ້ນປາມ

ລາຍຮັບສະເລ່ຍ/ຕຮ/ປີ

ຕໍ່ແຮງງານ ສູງກວ່າໝູ່ຄືເທົ່າກັບ 559,636.36

ກີບ/ແຮງງານ/ປີ. ສຳລັບການປູກໄມ້ສັກ ແລະ
ໄມ້ກະຖິນ
່ ນະລົງ ແມ່ນມີລາຍຮັບຕໍແ
່ ຮງງານເກືອບ

ເທົາ່ ກັນ (ປະມານ 4,900,000 ກີບ/ແຮງງານ/ປີ).
ສ່ວນໄມ້ວິກ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍ 413,223.14

ກີບ/ແຮງງານ/ປີ ແລະ ໝາກເຍົາ 337,500.00
ກີບ/ແຮງງານ/ປີ ຕາມລຳດັບ (ຮູບທີ 2)

ຮູບທີ 2. ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ ຄິດໄລ່/ແຮງງານ/ປີ
6

(ແສນກີບ/ຮຕ/ປີ)

5
4
3
2
1

ຢາງພາລາ

58

ຕົນ
້ ໝາກເຍົາ

ໄມ້ວກ
ິ

ໄມ້ສກ
ັ

ໄມ້ກະຖິນນະລົງ

ຕົນ
້ ປາມ
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5. ສະຫຼຸບ
ຜ່ານການສຶກຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບທາງເລືອກ
ໃນການປູກພືດເສດຖະກິ ດ ແ ລະ ຕົ ້ ນ ໄ ມ້ ອ ຸ ດ
ສາຫະກຳ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຫັນວ່າ: ການລົງທຶນໃນ
ການປູກພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະ
ກຳດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນ
ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜ
ຜ
ູ້ ະລິດ ເພື່ອພ
 ັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ ໃ ນທ້ ອ ງຖິ່ ນ ກໍ່ ຄື ເ ສດຖະກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງຊາດ. ພ້ອມກັນນີ້, ຊະນິດພືດ ແລະ ໄມ້

8,640,000 ກີບ/ຮຕ/ປີ ແລະ ປູກຕົ້ນປ
 າມລົງທຶນ
2,265,480 ກີບ/ຮຕ/ປີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
16,005,600 ກີບ/ຮຕ/ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ການຜະລິດໃ ນເບື້ອງຕົ້ນ ມັນກ
 ໍ່ຮຽກຮ້ອງເຖິງທຶນ

ຮອນ, ໃນການປູກໄ
 ມ້ບາງຊະນິດ ກໍໃ
່ ຊ້ໄລຍະເວ
ລາຍາວນານກອ
່ ນທີຈ
ີ່ ະໄດ້ຮ
ບ
ັ ຜ
ນ
ົ ຜະລິດ. ສະນັນ
້ ,

ມັນຈງ່ ິ ຂນ
້ ຶ ກບ
ັ ຄວາມສນ
ົ ໃຈ ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂທີອ
່ ຳນວຍ

ຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນແຕ່ລະທ້ອງ

ຖິ່ນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈປູກພ
 ືດເ ສດຖະກິດ ແລະ ຕົ້ນ
ໄມ້ອຸດສາຫະກຳແຕ່ລ
 ະຊະນິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ທີ່ຄັດເລືອກທຳການສຶກສາກໍ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມ
ນິ ຍົ ມ ປູ ກ ຫຼ າ ຍໃ ນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ທັ ງ ເ ປັ ນ ຊ ະນິ ດ ທີ່ ມີ 

ສີຈັນ ຈັນດີພິດ, 2009  ບົດຮຽນການປູກໄມ້

ຄວາມເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະ

ສັກ, ສູນຄົນ
້ ຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ,

ພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ເຕັກນິກ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກກະສິກຳ

ການປູກກໍບ
່ ຫ
ໍ່ ຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫ
 ຼາຍ. ເມື່ອສ
 ັງລ
 ວມ

ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ.

ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍປູກຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເພື່ ອ ໄລ່ ລ ຽງເ ສດຖະກິ ດ ທາງດ້ າ ນຕົ້ ນ ທຶ ນ ແລະ
ລາຍຮັບຕ່າງໆ ຊ່ວງໄລຍະແຕ່ປ
 ີທີ 1 ຫາ ປີທ
 ີ25
ໃນເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ ກໍເ່ ຫັນວ
 ່າໄດ້ຮ
 ັບຜົນຜ
 ະລິດ
ດີ ແລະ ມີລາຍຮັບຫຼາຍທົບຂ
 ອງມູນຄ
 ່າກ
 ານລົງ
ທື ນ ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ໄ ມ້ ສັ ກ ມີ ມູ ນ ຄ່ າ ກ ານລົ ງ ທຶ ນ
777,700 ກີບ/ຮຕ/ປີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້
ເຖິງ 6, 250, 000 ກີບ/ຮຕ/ປີ, ຢາງພາລາລົງທຶນ
5,749,200ກີບ/ຮຕ/ປີ ລາຍຮັບ 17,290,000
ກີບ/ຮຕ/ປີ, ໄມ້ວິກລົງທຶນ 1,551,200 ກີບກີບ/
ຮຕ/ປີ ລາຍຮັບ 10,000,000 ກີບ/ຮຕ/ປີ, ໄມ້
ກະຖິນນະລົງລົງທຶນ 1,335,600 ກີບ/ຮຕ/ປີລາຍ

ສີມອນ ວົງຄຳຮໍ່, 2006. ສະພາບການ
ປູກຢາງພາລາໃນ ສປປ ລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ
ຊາດ.
ສີທາ ສຸກສະດີ, 2006. ການລົງທຶນຂອງ
ບໍລິສັດໂອຈິ ລາວ ປູກໄມ້ຈຳກັດ.
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, 2005. ຄູ່ມື ເຕັກນິກ
ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ.
ສະຖາບັນວິໄຈພືດໄຮ່, 2005. Economic of

ຮັບ10,000,000 ກີບ/ຮຕ/ປີ, ປູກຕົ້ນໝ
 າກເຍົາ

Jatropha Cultivation, ກົມວິຊາການ ເສດຖະກິດ

ລົງທຶນ 1,966,800 ກີບ/ຮຕ/ປີ ສ້າງລາຍຮັບ

(http//www.jatrophaworld.org/15.html).
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ພູມະນີວົງ, 2008. ຄູ່ມືປູກຢາງພາລາສຳລັບຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ,

http://www.rspg.thaigov.net/plants_
data/plantdat/mimosoid/aauric_2.htm

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິ

ທະຍາສາດ ເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງ
ຊາດ, (ສະບັບທີ:1).

http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_
economic/01krathinnarong.htm
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