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ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານ

ຄຳຫຼ້າ ນັນທະວົງ1, May Cherief1, ອານຸສິດ ແກ້ວໂພໄຊ1,2, Jean-Christophe Castella1,3

ບົດຄັດຫຍໍ້

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການຈັດການເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ເຂດນາໍ້ຄານ ແມ່ນໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ຕົວຈິງຢູ່ໃນ 3 ບ້ານ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ເງື່ອນໄຂການດຳລົງ
ຊີວິດໄດ້ແກ່:ບາ້ນຫ້ວຍເຢັນ,ບ້ານຕີນຜາເມືອງຊຽງເງິນແລະບ້ານລ້ອງແລັດເມືອງໂພນໄຊແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ. ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄຸນຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງປະຊາ
ຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເປັນການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການເກັບຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງລະ
ຫວ່າງເຂດໃກ້ຕົວເມືອງແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຊິ່ງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວ
ຈິງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນໄລຍະກາງເດືອນກັນຍາ 2008, ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງລະດູຝົນຕໍ່
ໃສ່ລະດູແລ້ງ.

ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງສອງພື້ນທີ່
ຄື:ການເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກຈະມີຫຼາຍຊະນິດກວ່າຢູ່ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງເຊ່ິງ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງດັ່ງກ່າວ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອບໍລິໂພກເປັນຕົ້ນຕໍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຢູ່ໄກຈາກຕະຫຼາດຈຳ
ໜ່າຍ,ແຕ່ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງເຂົາເຈົ້າສາມາດເກັບຄປດເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມີຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼາຍໃນເຂດພື້ນທ່ີຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ເປັນ
ຍ້ອນຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ປໍສາ, ແຂມ, ເປືອກເມືອກແລະ ອ່ືນໆ).
ສະຖານທ່ີໃນການເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງກ່ໍເຊ່ັນດຽວກັນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຈະອາໄສພື້ນທີ່ປ່າ
ໄມ້ ແລະ ປ່າເລ່ົາເປັນຕົ້ນຕໍຄະນະທີ່ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງຈຳຕ້ອງເກັບໃນພື້ນທີ່ກະສິກຳ ເພາະມີພື້ນທີ່
ປ່າໄມ້ແລະປ່າເລົ່າແກ່ໜ້ອຍ.

ເພ່ືອເປັນການຈັດການເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນາ້ໍຄານແບບຢືນຍົງ, ຄວນມີການປະສົມ
ປະສານກັນລະຫວ່າງການອະນຸລັກກັບການພັດທະນາ ໂດຍເພີ້ມການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ
ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍກັບບ້ານເຂດລຸ່ມແມ່ນາໍ້ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານກັບຕະຫຼາດ. ເຊິ່ງອາດຈະຈັດໃຫ້
ມີຄະນະກຳມະການຈັດການຮັບຜິດຊອບໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບ
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ການສຶກສາ ແລະ ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕື່ມ. ເຮັດແບບນີ້ກໍ່ເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆທ່ີຈະຕາມມາ, ຄາ້ໍປະກັນບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມຄັດແຍ້ງກັນກັບແຜນການພັດທະນາແບບຢືນ
ຍົງຂອງຂັ້ນເທິງແລະເພື່ອການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າແລະຊີວະນາໆພັນໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຄານ.

1ແຜນງານໂຄງການCatch-Up,NAFRI-IRD-CIFOR
2ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ(NAFRI)
3ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ(IRD),ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນາໆຊາດ(CIFOR)
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Management of Non Timber Forest Products (NTFPs)  
across the Nam Khan Watershed

Khamla Nanthavong1, May Cherief1, Anousith Keophoxay1,2, Jean-Christophe Castella1,3

Abstract 

This study on the use of Non Timber Forest Products (NTFPs) in the Nam Khan Wa-
tershed was conducted through household surveys and focus group discussions in three vil-
lages selected along a gradient of integration to market, and diversity of livelihood systems: 
Houayyen and Tinpha villages in Xieng Ngeun district and Longlet village in Phonxay dis-
trict, Luang Prabang province. The main objectives of this research were to assess the value 
and uses of NTFPs by local farmers and to compare NTFPs management strategies between 
accessible and remote areas.

This research revealed contrasted NTFPs management strategies between accessible 
areas and remote areas. More NTFPs species are collected in remote areas than in acces-
sible areas but a bigger quantity is collected in accessible areas. In the remote areas, NTFPs 
are mainly consumed because of poor market accessibility, while most NTFPs collected 
in accessible areas are sold on the market. The diversity of NTFPs species available in the 
landscape influences local household management less than the possibility to get access to 
market. As a consequence, bigger volumes of a few species are collected in accessible areas 
for income generation while limited volume of more diverse species are collected in remote 
areas for food security. 

In remote areas, NTFPs are primarily collected in forests and old fallows while people 
in accessible areas have to collect NTFPs in young fallows that are individually appropri-
ated and on agricultural land. Some commercial species (e.g. posaa, khem, peuakmeuak) are 
gradually domesticated as forest and old fallow patches get smaller, fragmented and scarce 
in the landscape.

Sustainable management about NTFPs across the Nam Khan watershed should inte-
grate conservation – development objectives at the watershed scale by increased exchanges 
between upstream and downstream villages and with the emerging markets. Sustainable NT-
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FPs management plans should be designed not only at the village level but also at higher 
administrative levels (e.g. kumban, district, province, watershed) to tackle both environmen-
tal and livelihood issues. Protection of wildlife and biodiversity requires a better access to 
formal education in remote areas and environmental awareness in accessible areas.

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

IRD-CIFOR, Vientiane, Lao PDR

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

search Institute (NAFRI), Vientiane, Lao PDR

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

search (CIFOR, Indonesia)
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1.ພາກສະເໜີ

ອີງໃສ່ທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ວາງອອກກ່ຽວກັບແຜນພັດທະ
ນາຊົນນະບົດ. ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການ
ເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທ່ືອລະກ້າວເພາະ
ປະເທດລາວເຮົາກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ
ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ສະນ້ັນເພ່ືອ
ເປັນການໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເຮົາມີຢູ່ໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ
ຮັກສາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ.

ໃນແຕ່ລະເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ອາດຈະມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານການປະກອບສ້າງຂອງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການນຳໃຊ້ ຄປດ ຂອງ
ແຕ່ລະເຂດດັ່ງຢູ່ 3 ບ້ານເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານ
ຄື: ບ້ານຫວ້ຍເຢັນ,ບ້ານຕີນຜາແລະບ້ານລ້ອງ
ແລັດເປັນບ້ານທີ່ມີສະພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ມີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະ
ຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົ່າ
ມົ້ງເຂົາເຈົ້າມີແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ອາໃສ
ທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ບາງບ້ານກໍ່ຖືກຍົກ
ຍ້າຍບ້ານ, ສະນັ້ນຈິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າກິດຈະກຳການ
ດຳລົງຊີວິດຂອງຂົງເຂດບ້ານເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີ
ອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພື້ນທີ່ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານ.

ດັ່ງນັັ ້ນ, ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງເພື່ອ
ປະເມີນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່

ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ. ຊອກຫາຂໍ້ຈຳ
ກັດແລະທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບຈາກເຄ່ືອງ
ປ່າຂອງດົງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເຂດອ່າງໂຕ່ງ
ນາໍ້ຄານເພື່ອຈະເປັນຂ້ໍມູນພື້ນຖານໃນການວາງ
ແຜນພັດທະນາຂອງຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການການ
ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸ
ລັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງແລະເໝາະສົມ,
ໂດຍແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

2.ຈຸດປະສົງ

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄ້ັງນີ້ແມ່ນໄດ້ກຳ
ນົດຈຸດປະສົງຫຼັກຢູ່2ຢ່າງຄື:

•ສຶກສາຄຸນຄ່າແລະການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

• ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການເກັບ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງລະຫວ່າງເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ ແລະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

3.ອຸປະກອນແລະວິທີການສຶກສາ

3.1.ສະຖານທີ່ສຶກສາ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄ້ັງນີ້ແມ່ນໄດ້ລົງເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ 3 ບ້ານພາຍໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້
ຄານຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ2ເຂດຕົ້ນຕໍຄື:

• ເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານເບື້ອງລຸ່ມປະກອບ
ມີ:ບ້ານຫ້ວຍເຢັນແລະບ້ານຕີນຜາ.
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•ເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານເບື້ອງເທິງມີ:ບ້ານ
ລ້ອງແລັດ(ຮູບທີ1)

ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະລົງເກັບກຳຂໍ້
ມູນຕົວຈິງຢູ່ໃນໄລຍະກາງເດືອນ 9 (ກັນຍາ) ປີ
2008,ເປັນຊ່ວງລະດູຝົນຕໍ່ໃສ່ລະດູແລ້ງ.

ຮູບທີ.1:ແຜນວາດຂອບເຂດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ

ເສັ້ນທາງ

ຫຼວງພະບາງ

ບ.ລ້ອງແລັດ
ບ້ານເຂດພູດອຍ

ບ້ານເຂດລ້ອງແມ່ນໍ້າ

ບ.ໜອງດີ

ບ.ຕີນຜາ

ບ.ຫ້ວຍເຢັນໃຫຍ່

ນໍ້າຄານ

ການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ

3.2.ແຜນການສຶກສາ

•ສຶກສາແລະທົບທວນຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ຫຼື ຂ້ໍມູນມືສອງກ່ຽວກັບ: ການປ່ຽນແປງການນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນລົງເລິກການປ່ຽນແປງ ການປູກພືດເສດ
ຖະກິດແລະຕົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກຳໃນເຂດອ່າງໂຕງ່
ນາ້ໍຄານ(ຄຳຫ້ຼານັນທະວົງ,2008)ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຂໍ້ມູນສະຖິຕິລວມຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍ
ໃນບ້ານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄັດເລືອກກຸ່ມ
ເປົ້າໝາຍໃນການສຳພາດ.

•ເລືອກເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າສຶກສາ ແລະ ລົງສຳຫຼວດສະພາບຕົວຈິງ
ຂອງບ້ານ.

• ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ຄັດເລືອກກຸ່ມ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສຳພາດ.

• ການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສຳ
ພາດແມ່ນໃຊ້ວິທີຊຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງແບບໃຊ້ເຫດ
ຜົນໂດຍອີງໃສ່ສະຖິຕິ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍ
ໃນບ້ານທີ່ມີຖານະຄອບຄົວແຕກຕ່າງກັນໂດຍ
ເລືອກເອົາ 6 ກຸ່ມ, ບ້ານລະ 2 ກຸ່ມ (ກຸ່ມລະ 5
ຄົນແຍກເປັນກຸ່ມຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊາຍ) ດັ່ງຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີ້:
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•ສຸດທ້າຍກໍ່ເປັນການສັງລວມ,ລວບລວມ
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະວິໄຈຂໍ້
ມູນ.

3.3.ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ສຳພາດຕາມແບບຟອມ ແລະ ສົນທະນາ
ເປັນກຸ່ມກຸ່ມລະ5ຄົນ,ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງ (ຊ່ືຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສະຖານ
ທີ່ເກັບ, ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເກັບ, ເວລາທີ່ໃຊ້ເກັບ,
ການນຳໃຊ້, ອັດຕາການນຳໃຊ້ ແລະ ຂາຍ) ເພ່ືອ
ປຽບທຽບເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຕ່ລະ
ກຸ່ມ, ເພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃນການເກັບເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ(ຮູບທີ2).

ຮູບທີ.2:ການສຳພາດກຸ່ມຊາວກະສິກອນ

ສຳລັບການປະເມີນຄວາມສຳຄັນຂອງແຕ່
ລະຫົວໜ່ວຍພ້ືນທ່ີໃນການເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ
ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຈະໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບການຫ້ີຼນ
ເກມ,ໂດຍແຕ່ລະຄົນຈະມີກ້ອນຫີນຜູ້ລະ20ກ້ອນ
ວາງໃສ່ລົງໄປຕາມຮູບທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ໃນສະຖານທີ
ທີ່ແຕ່ລະຄົນໄປເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ຈາກນັ້ນກໍ່
ນັບກ້ອນຫີນດ່ັງກ່າວ,ເພື່ອປະເມີນຄວາມສຳຄັນ
ຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່(ຮູບທີ3).

ຮູບທີ.3:ກິດຈະກຳການຫຼິ້ນເກມ

ລຳດັບ ບ້ານ ຊົນເຜົ່າ ກຸ່ມສຳພາດ

1 ບ້ານຫວ້ຍເຢັນ ຂະມຸ+ມົ້ງ ກຸ່ມຍິງຮັ່ງມີ ກຸ່ມຍິງທຸກຈົນ

2 ບ້ານຕີນຜາ ມົ້ງ ກຸ່ມຊາຍ ກຸ່ມຍິງ

3 ບ້ານລ້ອງແລັດ ຂະມຸ ກຸ່ມຊາຍ ກຸ່ມຍິງ

ຕາຕາລາງ.1.ການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍສຳພາດໃນແຕ່ລະບ້ານ
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3.4.ການວິໄຈຂໍ້ມູນ

ຫຼັງຈາກໄດ້ຂໍ້ມູນດິບຈາກພາກສະໜາມ
ແລ້ວ, ຈະດຳເນີນການສັງລວມຕີລາຄາເຖິງ
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍ້ມູນ
ໂດຍຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຂໍ້ມູນທີ່
ເປັນທິດສະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ, ເຊິ່ງໃນ
ການວິເຄາະຂ້ໍມູນທາງສະຖິຕິ ແມ່ນຈະໃຊ້ໂປຼແກຼມ
Excelເຂົ້າຊ່ວຍໃນຄຳນວນແລະແຕ້ມເສັ້ນສະ
ແດງຕ່າງໆ.

4.ຜົນໄດ້ຮັບ

4.1.ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງໃນທ້ອງຖ່ິນ

ເຂດອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ຄານ ເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນທີ່
ກວ້າງຂວາງ. ການຈັດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງ

ດົງກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍສະເພາະເຂດທີ່
ຄັດເລືອກມາທຳການສຶກສານີ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ:ຊະ
ນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ເກັບຫາໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກຈະມີຫຼາຍຊະນິດກວ່າຢູ່ເຂດໃກ້ຕົວ
ເມືອງແຕ່ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງຈະເກັບໄດ້ໃນປະ
ລິມານຫຼາຍກວ່າຍ້ອນເຂົາເຈົ້າສາມາດພົວພັນ
ແລກປ່ຽນກັບຕະຫຼາດໄດ້ງ່າຍ. ແຕ່ໃນເລື່ອງສັດ
ປ່າເກືອບບໍ່ມີໃຫ້ເຫັນໃນເຂດ ພື້ນທີ່ໃກ້ຕົວເມືອງ,
ເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງຫາຜັກຕາມທຳມະຊາດມາຂາຍ
ຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດທຸກໆວັນເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ຊີ້ນ.
ແຕ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ,ການເກັບເຄ່ືອງ
ປ່າຂອງດົງກໍ່ຄືການລ່າເນື້ອສັດປ່າ ເພື່ອເປັນອາ
ຫານ(ຮູບທີ2).

ຮູບທີ.2:ຈຳນວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຫາເກັບເພື່ອ
ຂາຍແລະນຳໃຊ້

ນໍາໃຊ້ຂາຍ

ຈໍາ
ນວ
ນເ
ຄື່ອ
ງປ
່າຂ
ອງ
ດົງ

ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ
ບ.ຫ້ວຍເຢັນ ບ.ລ້ອງແລັດ

(ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ)
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4.2. ການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໄດ້ງ່າຍເປັນເງື່ອນ
ໄຂເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຖືກຂາຍຫຼາຍຊະ
ນິດ.

ເຄື ່ອງປ່າຂອງດົງເກືອບທຸກຊະນິດໃນ
ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ ແມ່ນຖືກຂາຍຫຼາຍໃນທ້ອງຕະ
ຫຼາດຄະນະທີ່ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະ
ເກັບເພື່ອບໍລິໂພກເປັນຕົ້ນຕໍ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການ
ຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ. ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າທີ່ເປັນປະເພດ
ອາຫານເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງຈະມີ
ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງໜ້ອຍຊະນິດກວ່າ,ແຕ່ກໍ່ສາມາດ
ເກັບຂາຍເປັນສິນ ຄ້າໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໄດ້ເຊ່ັນກັນ,ເນ່ືອງຈາກຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຕະຫຼາດນ້ັນເອງ(ຮູບທີ3).

ຮູບທີ3:ຈຳນວນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຂາຍໂດຍອີງຕາມການນຳໃຊ້

(ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ)

ບ.ລ້ອງແລັດ

(ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ)
ບ.ຫ້ວຍເຢັນ

ຈໍາ
ນວ
ນເ
ຄື່ອ
ງປ່
າຂ
ອງ
ດົງ

ບ່ໍແມ່ນອາຫານ

ອາຫານ

4.3.ລະດູການໃດທີ່ສຳຄັນໃນການເກັບຫາ
ເຄື່ຶອງປ່າຂອງດົງ

ປະຊາຊົນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງເກັບເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງໃນລະດູຝົນໄດ້ຫຼາຍຊະນິດກວ່າລະດູ
ແລ້ງ, ແຕ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະຫາ
ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນລະດູແລ້ງໄດ້ຫຼາຍຊະ
ນິດກວ່າລະດູຝົນ.ທັງສອງເຂດເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງ
ດົງໃນຈຳນວນຊະນິດເທົ່າກັນໃນລະດູຝົນ, ແຕ່
ໃນລະດູແລ້ງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະເກັບໄດ້

ຫຼາຍກວ່າເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ ເນື່ອງຈາກກິດຈະກຳ
ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກແມ່ນຖືກຈຳກັດແລະ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ກໍ່
ມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍກວ່າເຂດ
ໃກ້ຕົວເມືອງ(ຮູບທີ4).
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ຮູບທີ4.ລະດູການໃນການຫາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

4.4.ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເພດຍິງແລະ
ຊາຍໃນການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

•ແມ່ຍິງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນການ
ຫາເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງເພ່ືອການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວ
ແລະໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ.

•ແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງຈຳ
ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທາງອອກເພື່ອການຢູ່ລອດໃນ
ການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ເກັບຟືນໄປຂາຍແລະ
ອື່ນໆ(ຮູບທີ5).

ຈໍາ
ນວ
ນເ
ຄື່ອ
ງປ່
າ

(ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ)

ບ.ຫ້ວຍເຢັນ

(ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ)

ບ.ຕີນຜາ

ລະດູແລ້ງ

ອາຫານ

•ຜູ້ຊາຍຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫຼາຍຊະນິດ
ກວ່າແມ່ຍິງເພາະເຂົາເຈົ້າສາມາດອອກໄປຫາຢູ່
ໄກຈາກບ້ານແລະໃນປ່າຕຶບໜາໄດ້.

•ຮູບແບບການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງລະ
ຫວ່າງເຜ່ົາມ້ົງແລະເຜ່ົາຂະມຸແມ່ນບ່ໍມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງໃນດ້ານຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ແລະ
ການເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງເພ່ືອເປັນອາຫານແມ່ນ
ມີຫຼາຍຊະນິດກວ່າການເກັບ ເພ່ືອນຳໃຊ້ອ່ືນໆໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໜໍ່ໄມ້ແລະຜັກກູດ(ຮູບທີ6,7).
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ຮູບທີ.7:ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານເພດໃນການເກັບຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
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ຮູບທີ6:ລາຍຮັບຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ການຫາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຢູ່ບ້ານຕີນຜາ(ເຜົ່າມົ້ງ)
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4.5. ສະຖານທີທີ່ສຳຄັນໃນການຫາເກັບ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ເປັນອາຫານ: ການຫາອາຫານທ່ີເປັນເຄ່ືອງ
ປ່າຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພູດອຍແມ່ນ
ອາໄສປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າເລ່ົາແກ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຄະ
ນະທີ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນາໍ້ຈຳຕ້ອງໄດ້ຫາ
ຈາກພື້ນທີ່ກະສິກຳ.

ເປັນສິນຄ້າ: ຜະລິດຕະພັນທີ່ປະຊາຊົນ
ເຂດພູດອຍນໍາມາຂາຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຈາກ
ປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າເລົ່າ, ແຕ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຫຼົ່າ
ນັ້ນຢູ່ເຂດບ້ານລຸ່ມແມ່ນາໍ້, ພັດມີການປູກຝັງຢ່າງ
ແຜ່ຫຼາຍເປັນຕ້ົນແມ່ນ(ປໍສາ,ແຂມແລະອ່ືນໆ).

ຜະລິດຕະພັນເອົາມານຳໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນອາຫານ: ຍຸດທະສາດການເກັບເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງຂອງແຕ່ບ້ານແມ່ນບ່ໍມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ:ເພື່ອການປຸກສ້້າງ,
ເປັນຢາແລະ ເຮັດເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ, ເຖິງວ່າ
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າເລົ່າແກ່ໃນເຂດບ້ານລ້ອງ
ແມ່ນາໍ້ຈະມີໜ້ອຍກໍ່ຕາມ.

5.ຄວາມຊິນເຄີຍໃນການຫາຟືນ

ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຄືບ້ານລ້ອງ
ແລັດການຫາຟືນແມ່ນຫາຈາກປ່າ ແລະ ປ່າເລົ່າ
ແກ່ເປັນຕົ້ນຕໍ.

ແຕ່ຢູ່ເຂດລະຫວ່າງກາງ ຄື: ບ້ານຕີນຜາ
ການເຂົ້າປ່າເພື່ອຫາຟືນແມ່ນຈຳກັດ,ແຕ່ຟືນສາ
ມາດຫາໄດ້ຈາກປ່າເລົ່າ ແລະ ຈາກການຈູດໄຮ່

ເປັນປະລິມານຫຼາຍ.ໃນພ້ືນທ່ີເຂດໃກ້ຕົວເມືອງຟືນ
ທ່ີໄດ້ຈາກການຈູດໄຮ່ບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
ດັ່ງນັ້ນ, ປະຊາຊົນຈິ່ງຕ້ອງອາໄສຟືນຈາກປ່າ ຫຼື
ໄປຫາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຈາກບ້ານ(ຮູບທີ8).

6.ສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນການເກັບເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

ການສ້າງລາຍຮັບຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ຂອງບ້ານເຂດພູດອຍແມ່ນຂຶ້ນກັບປ່າໄມ້ ແລະ
ປ່າເລ່ົາເປັນສ່ວນໃຫຍ່.ແຕ່ເນ່ືອງຈາກບ້ານເຂດລຸ່ມ
ແມ່ນາໍ້ມີປ່າໄມ້ປົກຄຸມໜ້ອຍສະນັ້ນປະຊາຊົນ
ຈິ່ງອາໄສພື້ນທີ່ກະສິກຳໃນການເກັບເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງແລະບາງຊະນິດກໍ່ນຳມາປູກໄວ້ຢູ່ບ້ານ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອເປັນອາຫານ(ຮູບທີ8).
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ຮູບທີ.8:ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຫົວໜ່ວຍພື້ນທີ່ໃນການເກັບຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ສະຖານທີ່
ປ່າ ໄຮ່ ສວ

ນ

ສວ
ນໄມ

້ສັກ

ການ
ກະສ

ິກໍາຄ
ົງທີ່ີ

ປ່າເ
ລົ່າ
1-3
ປີ

ປ່າເ
ລົ່າ
4-9
ປີ

ຫ້ວຍເຢັນ

ລ້ອງແລັດ

ຕີນຜາ

ເປ
ີເຊ
ັນ
%

7.ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກ
ໜຶ່ງໃນການຄາໍ້ຊູຍູ້ໜູນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະ
ຊາຊົນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວເພາະວ່າປະຊາຊົນ
ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໄສເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ
ເປັນຕົ້ນຕໍ. ໃນນ້ັນອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ໃນການຈັດການນຳໃຊ້ຂອງແຕ່ລະເຂດໂດຍ
ສະເພາະໃນສອງພື້ນທີ່ລະຫວ່າງເຂດໃກ້ຕົວ
ເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຂອງເຂດອ່າງ
ໂຕ່ງນາໍ້ຄານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ
ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາ, ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະ
ເງື່ອນໄງການດຳລົງຊີວິດ. ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
ໂດຍສະເພາະແລ້ວຄວາມສະດວກທາງດ້ານ
ການຕະຫຼາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງດ້ານພື້ນທີ່,
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນວ່າ: ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຈາກ
ຕົວເມືອງເທົ່າໃດຊີວະນາໆພັນກ່ໍຄ່ອຍໆມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ພ້ອມນ້ີການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນ
ເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈະມີຫຼາຍຊະນິດກວ່າຢູ່
ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງເຊິ່ງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງດັ່ງກ່າວ
ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອບໍລິໂພກເປັນຕົ້ນຕໍເພາະເຂົາເຈົ້າຢູ່
ໄກຈາກຕະຫຼາດ, ແຕ່ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດເກັບເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍ
ກວ່າເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ
ມີຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼາຍໃນເຂດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າແຕ່ເປັນຍ້ອນຄວາມສະດວກທາງດ້ານການ
ຕະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ປໍສາ,
ແຂມ, ເປືອກເມືອກ ແລະ ອື່ນໆ) ສະຖານທີ່ໃນ
ການຫາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ກ່ໍເຊັ່ນດຽວກັນໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະອາໄສພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ແລະ
ປ່າເລົ່າເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ພື້ນທີ່ໃນເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ
ຈຳຕ້ອງຫາໃນພື້ນທີ່ກະສິກຳເພາະມີພື້ນທີ່ປ່າໄມ້
ແລະ ປ່າເລົ່າແກ່ໜ້ອຍ, ບາງຊະນິດເຂົາຈຳຕ້ອງ
ໄດ້ປູກເອົາ.
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8.ຂໍ້ສະເໜີແນະສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ

ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຄວນຈະເພີ້ມ
ການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບ້ານເຂດພູດອຍ
ກັບບ້ານເຂດລຸ່ມແມ່ນາໍ້ແລະລະຫວ່າງບ້ານກັບ
ຕະຫຼາດຕື່ມ.ເຊິ່ງການເພີ້ມການພົວພັນແລກປ່ຽນ
ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນາ້ໍຄານແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ປະສານງານເຊິ່ງກັນແລະກັນເຊັ່ນ:

•ປ່ຽນຈາກເຂດບ້ານປັດຈຸບັນໃຫ້ເປັນສູນ
ກາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ(ອາດເປັນໄປໄດ້
ຖ້າມີການສ້າງເປັນກຸ່ມບ້ານໃໝ່)

•ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກຳມະການຈັດການເຂດ
ອ່າງໂຕ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາກ່ຽວກັບສີ່ງແວດ
ລ້ອມແລະເພ່ືອຄາ້ໍປະກັນບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມຄັດແຍ້ງ
ກັນກັບແຜນການພັດທະນາແບບຢືນຍົງຂອງຂັ້ນ
ເທິງ.

ການເຮັດແບບນີ້ກໍ່ເພື່ອການຈັດການແບບ
ຢືນຍົງກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ, ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆ
ພັນ, ເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາແລະໃຫ້ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕື່ມອີກ.
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ຕາຕາລາງຊ້ອນທ້າຍ1:ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນອາຫານ

ລ/ດ ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ ການອອກສຽງ ຊື່ພາສາອັງກິດ
ບ້ານທີ່ເກັບ

ຫວ້ຍເຢັນ ຕີນຜາ ລ້ອງແລັດ

1 ຜັກກູດໄຮ່ Phak kout hai Edible fern X X X

2 ປາ Pa Fish X X

3 ປູ Pou Crab X X X

4 ຮອກ Hok Squirrel  X

5 ຂຽດ Khiat Green frog  X 

6 ຈີ່ນາຍ Chi nay Field cricket X 

7 ບອນ Bone  X X

8 ຜັກຮະ Phak ha Balsam apple  X

9 ຜັກຮາດຮືນ Phak hat hun X X 

10 ຜັກຄາວທອງ Phak khao thong Chinese lizard tail  X

11 ຜັກດີດ Phak dit  X

12 ຜັກຫວານ Phak van Melientha X X X

13 ຜັກໄຮ່ Phak hai Balsam apple X 

14 ຜັກແຂ້ວເລື່ອຍ Phak khew luay  X 

15 ຜັກເນົ່າ Phak nao X X 

16 ຜັກແຫວ່ນ Phak ven X 
17 ຜັກນາໍ້ Phak nam Water cress X 
18 ຜັກນອກ Phak nok Asiatic pennywort X 

19 ຜັກກູດຫ້ວຍ Phak kout huay Edible fern  X 

20 ເຄື່ອສະຄາມ Khua sa khan Currant pepper X 

21 ເຫັດ Het Mushrooms X X X

22 ໂຕຕູ້ນ To toun Mole  X 

23 ຣາມາລໍາບອດ(ຂະມຸ)
Ra ma lam bot 

(Khamu)
 X
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ຕາຕາລາງຊ້ອນທ້າຍ2:ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນສິນຄ້າ

24 ໝາກປີປ່າ Mak pi pah Wild banana flower X X X

25 ໝາກຄໍ້ Mak kho Taraw palm X X 

26 ໝາກຕາວ Mak tao Sugar palm fruits  X X

27 ໜູ Nou Rat  X 

28 ໜໍ່ໄມ້ບົງ No mai bong X X X

29 ໜໍ່ໄມ້ຫົກ No mai hok
Tama bamboo 

shoot
X X X

30 ໜໍ່ໄມ້ເຮ່ຍ No mai hia
Slender bamboo 

shoot 
 X

31 ໜໍ່ໄມ້ລັນ No mai lan  X
32 ໜໍ່ໄລ່ No lai X 
33 ນົກ Nok Birds  X X

ລວມ 18 19 17

1 ປໍສາ Po sa Paper mulberry X X X

2 ຈັນໃດ Chan dai Dragon’s blood  X

3 ເປືອກເມືອກ Puak muak  X X

4 ແຂມ Khem Broom grass X X X

5 ເຫັດແດງ Het deang Red mushroom  X

6 ໂຕແມ໋ To meh Bamboo grubs  X X

7 ເອື້ອງ Euang  X X

8 ໝາກແໜ່ງ Mak neang Cardamom  X

9 ໃບຕອງປ່າ Bay tong pah Wild banana leaf X X X

ລວມ 3 6 9

ໝາຍເຫດ: ຊະນິດທີ່ຂາຍ



125ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

ຕາຕາລາງຊ້ອນທ້າຍ. 3: ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານເຊິ່ງນຳໃຊ້ (ສຳລັບການປຸກສ້າງ,
ເປັນຢາແລະແປຮູບເປັນອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ)

1 ກົກກົ້ວດີ(ມົ້ງ) Khok koua di (Mongh)  X 

2 ກົກໄມ້ເຕັນ Khok Mai ten  X

3 ຫຍ້າຄາ Nya kha Imperata cylindrica X X X

4 ໄມ້ກໍ່ນາໍ້ Mai ko nam  X

5 ໄມ້ຊອດ Mai sot  X X

6 ໄມ້ຈາໍປາ Mai cham pa  X 

7 ໄມ້ຊາງ Mai sang  X 

8 ໄມ້ເປືອຍ Mai puay  X

9 ກົກຮາກດຽວ Khok hak diaw  X 

10 ກົກດອກໄມ້ແດງ Khok dok mai deang  X 

11 ກົກຢ່ຽວໜາ Khok nyiaw ma  X 

12 ຈເມິກໍາອ່ຽນ(ຂະມຸ)
Chameu kam uian 

(Khamu)
 X

13 ຕຸດຢາລົບ(ຂະມຸ) Tout ya lop (Khamu)  X

14 ຕຸດເກັຣງ(ຂະມຸ) Tout kreng (Khamu)  X

15 ເຄືອກ້ານ Khua khan  X 

16 ເຄື່ອຫວານ Khua van  X 

17 ເຄື່ອແຂງ Khua kheang  X 

18 ເຄືອໄລ Khua lai  X 

19 ໝາກບາບົວ Mak ba boua  X 

20 ເຄືອຫວາຍ Khua way Rattan X X X

ລວມ 2 15 9




