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ຮູບແບບການແຜ່ຂະຫຍາຍແລະການຍອມຮັບເອົາເຕັກນິກ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ(ນິເວດກະສິກຳ)

ກໍລະນີສຶກສາ:ເມືອງແປກ,ເມືອງຄຳແລະເມືອງໜອງແຮດ,ແຂວງຊຽງຂວາງ,ສປປລາວ

ຄຳຫຼ້າ ນັນທະວົງ1,2, ອານຸສິດ ແກ້ວໂພໄຊ2,3, ຈັນໄຊ ຄຳບັນເສືອງ2,3, Etienne Jobard2,  

Guillaume Lestrelin2,4, Jean-Christophe Castella2,4

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (ນິເວດກະສິກຳ) ເປັນເຕັກນິກໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ສຳລັບຊາວກະສິ
ກອນຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການຮັບ
ເອົາເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວ
ຈິງຢູ່ພາຍໃນຈຳນວນ20ບ້ານ,3ເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ4ເຂດນິເວດ
ກະສິກຳຄື:ເຂດເມືອງແປກ,ເມືອງຄຳເຂດເໜືອ,ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດ.ໂດຍ
ຈຸດປະສົງມີ,ເພ່ືອສຶກສາເຖິງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະການຍອມຮັບເອົາເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງຂ້ໍຈຳກັດຕ່າງໆ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເຕັກນິກດ່ັງກ່າວ. ໃນນ້ັນໄດ້ເກັບກຳຂ້ໍມູນ
ທາງດ້ານພົນລະເມືອງທັງໝົດຈຳນວນ 1463 ຄົວເຮືອນ (20 ບ້ານ), ນອກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ສຳພາດຄອບ
ຄົວຕົວຢ່າງ ຈາກການຊຸ່ມເອົາແບບບັງເອີນ ແລະ ຈັດກຸ່ມສົນທະນາເພື່ອປະເມີນເບິ່ງລະດັບການຮັບ
ເອົາເຕັກນິກໃໝ່.

ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ: ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານສະພາບພູມີສາດ, ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຮັບເອົາເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງຫືຼເຕັກນິກແບບ“ບ່ໍໄຖ-ບ່ໍຄາດ”ຂອງແຕ່ລະເຂດນິເວດກະສິກຳມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.ຜົນ
ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນ
ປີ2009ຢູ່ເມືອງແປກກວມເຖິງ12%ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ,ຢູ່ເມືອງຄຳເຂດເໜືອມີ13%,ເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມ11%ແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດ16%.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການຜັນຂະຫຍາຍເຕັກນິກ
ດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງຖືກຈຳກັດ ເພາະວ່າຊາວກະສິກອນບໍ່ມີທຶນພຽງພໍສຳລັບທຳການຜະລິດ. ເນື່ອງຈາກມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້(ສິນເຊື່ອ)ຂອງທະນາຄານພ້ອມທັງອັດຕາດອກເບ້ຍສູງແລະ
ໄລຍະເວລາໃນການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ
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ປະສົບການກ່ຽວກັບເຕັກນິກລະອຽດ(ການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ,ອຸປະກອນແລະອື່ນໆ).ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄຳນຶງເຖິງບັນຫາການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກກິດຈະກຳການໄຖພື້ນທີ່ໃນໄລ
ຍະກະກຽມດິນຈ່ິງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສືບຕ່ໍກະກຽມດິນ ໃນຮູບແບບທ່ີມີການໄຖພ້ືນທ່ີຄືດ່ັງທ່ີເຄີຍຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດຜ່ານມາ.

1ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ
2ແຜນງານໂຄງການCatch-Up,NAFRI-IRD-CIFOR
3ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ(NAFRI)
4ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ(IRD),ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນາໆຊາດ(CIFOR)
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Patterns of diffusion and adoption of  
Conservation Agriculture

Case studies in Pek, Kham and Nonghet district, Xieng Khouang province, Lao PDR

Khamla Nanthavong1,2, Anousith Keophoxay2,3, Chanxay Khambanseuang2,3, Etienne Jobard2, 
Guillaume Lestrelin2,4, Jean-Christophe Castella2,4

Abstract

Conservation agriculture is a new technique in Northern Lao PDR. This study on the 
patterns of diffusion and adoption of Conservation Agriculture was conducted in twenty vil-
lages of three districts in Xieng khouang province, covering four agro-ecological zones: Pek, 
northern Kham, Kham basin and Nonghet. The main objectives of this research were to study 
the adoption of Conservation Agriculture practices and the constraints to its diffusion. The 
data were based on an exhaustive survey (1463 households), random samples, smaller sam-
ples and focus group discussions for assessment the level of adoption. 

The results of this study revealed that: the four agro-ecological zones impose various 
geographic constraints to the adoption of “no till” systems. The household survey showed 
that the diffusion of Conservation Agriculture (no tillage) has reached 12% of the house-
holds in Pek, 13% in northern Kham, 11% in Kham basin and 16% in Nonghet. However, 
the diffusion remained constrained by the important initial financial investments required for 
establishment and by the limited access to bank credit (quite high interest rate and too short 
refund period). Furthermore most villagers do not understand the details of technical aspects 
(herbicides, equipments, etc.). Adoption is therefore constrained by villagers’ relative lack of 
experience and non-perception of environmental degradation linked to tillage.

1 Department of Agriculture and Forestry, Xieng Khouang Province, Lao PDR
2 Catch-Up Program (Comprehensive Analysis of Trajectories of Change in the Uplands), NAFRI-
IRD-CIFOR, Vientiane, Lao PDR
3 Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry Re-
search Institute (NAFRI), Vientiane, Lao PDR
4 Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France), Centre for International Forestry Re-

search (CIFOR, Indonesia)
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1.ພາກສະເໜີ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສຶກສາທັງ
ໝົດ 4 ເຂດນິເວດກະສິກຳ ພາຍໃນແຂວງຊຽງ
ຂວາງປະກອບດ້ວຍເຂດເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ
ເຂດເໜືອ, ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແລະ ເຂດເມືອງ
ໜອງແຮດ.ພ້ອມນີ້ເຂດດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນເຂດທ່ີມີ
ສະພາບພູມມີສາດ, ລັກສະນະສະເພາະດ້ານນິ
ເວດກະສິກຳ, ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່
ລະເຂດ. ເວົ້າລວມແລ້ວນິເວດກະສິກຳພາຍໃນ
ເມືອງແປກແມ່ນມີລັກສະນະເປັນເຂດທ່ົງພຽງ
ກວ້າງໃຫຍ່ມີສະພາບດິນທີ່ບໍ່ອຸດົມສົບູນປານໃດ
ເພາະວ່າດິນຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດ(ດິນສົ້ມ),ຖ້າທຽບ
ກັບເຂດອື່ນແລ້ວເຫັນວ່າ ມີເນື້ອທີ່ການປູກພືດ
ເຂດເນີນສູງສະເລ່ຍ ຕ່ໍຄົວເຮືອນໜ້ອຍຫຼາຍ (<0.3
ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ,ປີ2009).ການຜະລິດກະສິ
ກຳໃນຂົງເຂດນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການເຮັດນາປີເປັນຕົ້ນຕໍ. ສ່ວນການຜະລິດກະສິ
ກຳອັນອ່ືນໆແມ່ນຍັງມີຂ້ໍຈຳກັດ,ເພາະພ້ືນທ່ີເຂດ
ຮາບພຽງໃນເມືອງແປກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກບຸກ
ເບີກເຮັດນາເກືອບໝົດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອທີ່ນາ ກໍ່ຄືຜົນຜະລິດເຂົ້ານາກໍ່
ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງໃນປະ
ຈຸບັນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາໃນແຕ່ລະປີກ່ໍເລ່ີມລຸດລົງ
ເນື່ອງຈາກທາດອາຫານໃນດິນເລີ່ມເຊື່ອມຄຸນນະ
ພາບລົງ.ການປັບປຸງດິນທີ່ອາດເຮັດໄປໄດ້ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນການຂະຫຍາຍ
ການລ້ຽງສັດເພື່ອເພີ່ມຝຸ່ນຄອກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃສ່

ນາ, ແຕ່ການລ້ຽງສັດ ກ່ໍຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ສັດບໍ່ມີຫຍ້າ
ກິນພຽງພໍ.

ເຂດພາກເໜືອຂອງເມືອງຄຳເປັນເຂດທີ່
ມີລັກສະນະພູມມີສາດ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍພູສູງ
ຊັນຫຼາຍ,ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນ້ີຂາດແຄນພື້ນທີ່
ຮາບພຽງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດນາແລະ
ກ່ໍຍັງເປັນເຂດທ່ີຕ້ັງຢູ່ໄກຈາກຕົວເມືອງກ່ໍຄືໄກຈາກ
ຈຸດສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຂວງ.ລະ
ບົບການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດນ້ີແມ່ນຍັງອາໄສ
ການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການເຮັດໄຮ່ເຂ້ົາໝູນວຽນ (ການຖາງ ແລະ ຈູດ).
ໃນປີ2009,ເນ້ືອທ່ີປູກພືດເຂດເນີນສູງໃນຂົງເຂດ
ນີ້ສະເລ່ຍແລ້ວມີພຽງແຕ່1.3 ເຮັກຕາຕໍ່ຄອບຄົວ
ເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບແນວພັນເຂົ້າໄຮ່ທີ່ມີການປູກ
ຫຼາຍແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ມີການ
ປູກສາລີພື້ນເມືອງສະຫຼັບກັບເຂ້ົາໄຮ່.ໃນປີຕໍ່ມາ
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ປະໄວ້ໃຫ້ເປັນປ່າເລົ່າອາຍຸປະມານ
3-15 ປີ ຈິ່ງກັບມາສືບຕໍ່ ທຳການຜະລິດໃໝ່
(ຂຶ້ນກັບຄວາມໃກ້ ຫຼື ໄກຂອງພ້ືນທີ່ຫາເສັ້ນທາງ
ຫຼືບ້ານແລະຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ). ນອກຈາກນີ້, ຊັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນເປັນ
ແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນມາແຕ່ດົນນານແລະມັນ
ກໍ່ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຈ່ິງເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວຈາກ
ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອີກດ້ວຍ.

ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ເປັນເຂດທີ່ມີລັກສະ
ນະພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ດິນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນດີ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບໃຈກາງເທດສະ
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ບານຂອງເມືອງ ອັນເປັນເງ່ືອນໄຂທ່ີອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການປູກພືດເຂດເນີນສູງ ເປັນສິນຄ້າ
ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:ໄມ້ໃຫ້ໝາກ,ພືດຜັກ,
ໝາກເຜັດ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ
ເນ້ືອທ່ີປູກພືດເຂດເນີນສູງມີເຖິງ 2.5 ເຮັກຕາ/ຄົວ
ເຮືອນພາຍໃນປີ 2009. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນກ່ໍຍັງມີຈຸດອ່ອນຫຼາຍ
ດ້ານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄຸນນະພາບຂອງດິນເລີ່ມເຊື່ອມໂຊມລົງ ສາເຫດ
ມາຈາກການໄຖພື້ນທີ່ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄຖຕໍ່ເນື່ອງ
ກັນໃນທຸກໆປີ,ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໂຄງ
ສ້າງຂອງດິນຖືກທຳລາຍ ແລະ ທາດອາຫານທີ່
ມີຢູ່ໃນດິນກໍ່ຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ເຂດ
ເມືອງໜອງແຮດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ
ຂອງເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມເຖິງຈະເປັນເຂດທີ່ປົກຄຸມ
ໄປດ້ວຍພູຫີນປູນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍ ແຕ່ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ກໍ່ໄດ້ດີພໍ
ສົມຄວນ. ນອກຈາກນີ້, ກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳເຂດເນີນສູງ ຂອງປະ
ຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຍັງເປັນກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ
ທ່ີພົວພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາມາເປັນ
ເວລາດົນນານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່
ແລະການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ. ຖ້າທຽບກັບເຂດ
ອື່ນແລ້ວເຫັນວ່າເຂດ ເມືອງໜອງແຮດ ມີເນື້ອທີ່
ການປູກພືດເຂດເນີນສູງຂ້ອນຂ້າງສູງສະເລ່ຍປະ
ມານ2.7ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ.

ນັບແຕ່ປີ 2003-2009 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງ
ການນິເວດກະສິກຳ, ຮ່ວມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສາກົນ
ຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳເພື່ອການພັດທະນາ(CIRAD,
ແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ) ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງໃນການພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງເພື່ອດັດ

ປັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດຢູ່ພາຍ
ໃນ 3 ເມືອງເປ້ົາໝາຍ (ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ
ແລະ ເມືອງ ໜອງແຮດ) ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກຳ ການສ້າງສວນສາ
ທິດ, ທົດລອງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊີ້ນຳນຳພາປະ
ຊາຊົນໃນການລ້ຽງສັດ, ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ
ການນຳໃຊ້ລະບົບການປູກພືດແບບບໍ່ໄຖ.ລະບົບ
ການປູກພືດທີ່ໄດ້ທຳການທົດລອງຂອງໂຄງ
ການນິເວດກະສິກຳນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິ
ກອນມີຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບລະ
ບົບການປູກພືດໂດຍກົ ງລົ ງໃສ່ພື້ ນທີ່ທີ່ ປົກ
ຄຸມດ້ວຍເສດພືດຕ່າງໆ ຫຼື ພືດຄຸມດິນເຊິ່ງເອີ້ນ
ວ່າ: ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກລະບົບ DMC (Direct
seedling Mulch-based Cropping sys-
tems).ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMCແມ່ນລະບົບ
ການປູກພືດທ່ີມີການກຽມດິນແບບບ່ໍໄຖດິນ ແລະ
ປູກພືດໂດຍມີພືດປົກຄຸມໜ້າດິນຢູ່ຕະຫຼອດ.
ເຊິ່ງພືດທີ່ປົກຄຸມໜ້າດິນນັ້ນ,ນອກຈາກຈະເປັນ
ພືດຄຸມດິນທີ່ປູກຮ່ວມກັບພືດຫຼັກແລ້ວກໍ່ຍັງມີວັດ
ສະພືດຕ່າງໆທ່ີຕາຍແລ້ວ (ເສດພືດ, ພືດຄຸມດິນ
ຫຼື ວັດສະພືດທ່ີຕາຍແລ້ວ). ລະບົບການປູກພືດ
ແບບບໍ່ໄຖດິນໂດຍນຳໃຊ້ພືດປົກຄຸມດິນ ແລະ
ເສດວັດສະພືດຕ່າງໆ ຊ່ຶງມີຜົນດີໃນການຄວບຄຸມ
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນແລະເພີ່ມຄວາມອຸດົມ
ສົມໃຫ້ແກ່ດິນ (Montgomery 2007, Trip-
lett and Dick 2008) ນອກນ້ີກໍ່ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງ
ຮັກສາດິນ,ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມສົມດຸນທາງຊີວະວິທະຍາກໍຄືເຄມີອົງຄະ
ທາດຢູ່ໃນດິນ (Rhoton 2000, Chivenge
et al. 2007)ແລະກໍ່ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ
ຂອງດິນໄດ້ດີ(Govaertsetal.2009).ພ້ອມ
ນີ້ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ໃນຂົງເຂດສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:
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ການປູກສາລີພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍການນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC: ໝາຍເຖິງການປູກສາລີພຽງ
ຊະນິດດຽວທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບບໍ່ໄຖພື້ນທີ່ 
ພ້ອມທັງມີການຈັດການກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຕ່າງໆຈາກພືດກ່ອນການປູກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປູກ
ຮ່ວມຫຼືປູກໝູນວຽນກັບພືດຊະນິດອື່ນ.ຊື່ງການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຮູບແບບນ້ີ ກ່ໍບ່ໍແມ່ນການຜະລິດໃນ
ຄວາມໝາຍຂອງກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໃນປະຈຸບັນ
ໄດ້ເຕັມຮ້ອຍ ແຕ່ມັນເປັນການສ່ົງເສີມຂອງອົງການ
ອາຫານແລະການກະເສດFAO(Foodand
AgricultureOrganization)ປີ2007.

ການປູກໝູນວຽນກັນລະຫວ່າງ“ເຂົ້າໄຮ່
ແລະ ພືດອາຫານສັດ”: ລະບົບການຜະລິດແບບ
ນີ້ໝາຍເຖິງ ການປູກພືດໝູນວຽນກັນ ໃນພື້ນທີ່
ດຽວກັນລະຫວ່າງເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ພືດອາຫານສັດ,
ເຊ່ິງຫັຼງຈາກການເກັບກູ້ພືດອາຫານສັດແລ້ວກ່ໍປູກ
ເຂົ້າໄຮ່ລົງໃສ່ ໂດຍຮັກສາເສດພືດອາຫານສັດທີ່
ຕາຍແລ້ວນັ້ນໄວ້ປົກຄຸມດິນ ເພື່ອເປັນຝຸ່ນ (ເຂົ້າ
ໄຮ່+ຫຍ້າລຸຍຊີແລະອື່ນໆ).ຊຶ່ງລະບົບການປູກ

ພືດແບບບໍ່ໄຖດິນນີ້ມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ, ນອກຈາກ
ຊ່ວຍເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການສ້າງລາຍຮັບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍເພີ່ມອາຫານສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມ
ບູນຂອງດິນ ແລະ ຊີວະວິທະຍາກະສິກຳ, ຊ່ວຍ
ດູດຊັບທາດຄາບອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ
ຂອງວັດສະພືດໂດຍການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີການ
ທາງຊີວະວິທະຍາ.

ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ: ໝາຍເຖິງການ
ລິເລີ່ມ ຫຼື ການນຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງ
ທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດ ໂດຍການປັບປຸງແນວພັນ
ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງຫຍ້າໃຫ້ໄດ້ທັງດ້ານປະລິ
ມານແລະຄຸນນະພາບສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່
ສັດລ້ຽງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ເຊິ່ງຫຼັງຈາກປູກຫຍ້າລ້ຽງ
ສັດໄດ້ 3 ປີ ເຮົາກໍ່ສາມາດປູກພືດໝູນວຽນຊະ
ນິດອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໄດ້ນຳອີກ (ເຂົ້າໄຮ່,
ຖົ່ວເຫຼືອງແລະອື່ນໆ) ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
ແບບບໍ່ໄຖດິນແລະລະບົບການຈັດການເສດພືດ
ຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.
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ໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ2009-ເດືອນ
ເມສາ2010ນີ້,ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂນບາຍກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນສູນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ(NA-
FRI) ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບແຜນງານໂຄງການສຶກສາຮູບ
ແບບການປ່ຽນແປງ ຢູ່ເຂດພູດອຍ Catch-Up
Program(NAFRI-IRD-CIFOR)ທ່ີໄດ້ມີການ
ສຳຫຼວດແລະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບໃໝ່ໃນ 3 ເມືອງ
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນ:
(i)ເພື່ອປະເມີນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ
ສຶກສາເຖິງໂອກາດແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້
ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບໃໝ່ແລະ (ii)

ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະ
ໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທ່ີເໝາະສົມໃນອານາຄົດ.

2.ອຸປະກອນແລະວິທີການ

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນໃສ່
ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງທາງໂຄງການນິເວດ
ກະສິກຳ (PRONAE) ທີ່ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບ້ານອື່ນໆອ້ອມຂ້າງຈຳ
ນວນໜຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 20 ບ້ານແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ເຂດນິເວດກະສິກຳ ຄື: ເຂດເມືອງແປກ
ມີ6ບ້ານ,ເມືອງຄຳເຂດເໜືອມີ5ບ້ານ,ເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມມີ5ບ້ານແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດ
ອີກ4ບ້ານ.

ຮູບທີ1:ແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາ
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ໂດຍແມ່ນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ6ເດືອນກວ່າ
ເຊິ ່ງເລີ ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາ2009-ເດືອນເມສາ
2010ແລະໄດ້ດຳເນີນຕາມແຜນການສຶກສາຄື:

1) ທົບທວນຄືນບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ
ຂໍ້ມູນມືສອງຕ່າງໆ,

2) ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຕົວຈິງ ທັງໝົດ
ຈຳນວນ1463ຄົວເຮືອນພາຍໃນ20ບ້ານ,

3)ສຳພາດແລະຈັດກຸ່ມສົນທະນາ:ກ່ຽວ
ກັບການສ້າງແຜນທ່ີຂອງບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ, ບັນຫາການ
ຄອບຄອງດິນ,ການຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດແລະອື່ນໆ.

4) ຊຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງ ແບບບັງເອີນມາສຳ
ພາດຕາມແບບຟອມເລັ່ງລັດກ່ຽວກັບລະບົບການ
ຜະລິດກະສິກຳໃນປີ2009ຈຳນວນທັງໝົດ600
ຄົວເຮືອນໃນ20ບ້ານ(30ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ).

5) ສຳພາດຕາມແບບຟອມ ລົງເລິກຂໍ້ມູນ
ລະອຽດປີ 2009 ໂດຍການຄັດເລືອກເອົາຕົວ
ຢ່າງ, ເຊິ່ງມີທັງໝົດຈຳນວນ 180 ຄົວເຮືອນ ໃນ
18ບ້ານ(10ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ).

6) ຕີລາຄາ ແລະ ໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແລະ ຂໍ້ຕຳນິຕິຊົມຈາກ
ກອງປະຊຸມທ່ີພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງ
ຊຽງຂວາງພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກ
ງານຂົງເຂດວຽກງານກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ນາຍ
ບ້ານແຕ່ລະບ້ານແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.

3. ການຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະ
ສິກຳແບບຍືນຍົງໃນເຂດສຶກສາ

3.1ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMCເຂົ້າໃນການ
ປູກສາລີ,ການປູກພືດໝູນວຽນ(ເຂ້ົາໄຮ່ແລະ
ພືດອາຫານສັດ)

ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMC

ການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງໃນ4ເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນກໍລະນີ ເມືອງແປກ ປີ
2005,ມີຈຳນວນຊາວກະສິກອນທ່ີນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
DMC ພຽງແຕ່ 4% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ທີ່
ສຶກສາແລະເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ24%ໃນປີ2008,
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການ
ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ຄັງພາຍໃນ
ບ້ານຊອຍນາຟ້າ,ບ້ານໝີ່ແລະບ້ານພູຫຸ້ມ.ຄຽງ
ຄູ່ກັນນັ້ນ, ຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຫຸຼດລົງເຄິ່ງໜຶງໃນ
ປີ2009.ໃນເມືອງຄຳເຂດເໜືອກໍ່ມີຜູ້ນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກDMC ເພ່ີມຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນແຕ່ບ່ໍຫຼາຍຈົນມາ
ຮອດປີ 2009 ມີຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ປະມານ 13%
ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ສຶກສາໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢູ່ບ້ານສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ.
ຂະນະດຽວກັນຢູ່ເມືອງຄຳ ເຂດລຸ່ມພັດມີຈຳນວນ
ຜູ້ທີ ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຈາກ 15%
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 11% ໃນປີ 2009 ແລະ
ໃນສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງເມືອງໜອງແຮດທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນກັບເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແຕ່ເຂດ ເມືອງ
ໜອງແຮດພັດມີຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMC
ເພີ່ມຈາກ4%ໃນປີ2005ມາເປັນ16%ໃນປີ
2009.
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ຮູບທີ2:ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຍືນຍົງແຕ່ປີ2005-2009

ເມືອງແປກ ເມືອງຄໍາເຂດເໜືອ ເມືອງໜອງແຮດເມືອງຄໍເຂດລຸ່ມ

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
DMC

ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ການຜະລິດ
ກະສິກຳໃນເຂດເມືອງແປກ ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນ
ແປງຫຼາຍປານໃດ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ
(ຮູບທີ 3), ເຂດນີ້ເປັນເຂດທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍທົ່ງ
ຫຍ້າທຳມະຊາດອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ດິນຂ້ອນ
ຂ້າງມີຄວາມເປັນກົດ(ດິນສົ້ມ),ບໍ່ເໝາະສົມສຳ
ລັບການປູກພືດປານໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນການປະ
ກອບອາຊີບ ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ
ຄ້າຂາຍຍ່ອຍທົ ່ວໄປ, ການເຮັດທຸລະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍແລະເປັນພະນັກງານສັງກັດລັດຫຼາຍ
ກວ່າການປະກອບອາຊີບ, ດ້ານການກະສິກຳທີ່
ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນແມ່ນການ
ປູກເຂົ້າໄຮ່,ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ້ງເດີມຂອງ
ບ້ານນາຫອຍ,ມີເນື້ອທີ່ການປູກເພີ່ມຂຶ້ນ,ແຕ່ຖ້າ

ສະເລ່ຍເນື້ອທີ່ ການປູກຕໍ່ຄົວເຮືອນແມ່ນມີໜ້ອຍ
ຫຼາຍ. ສຳລັບບ້ານໝີ່ ແລະ ບ້ານພູຫຸ້ມມີການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMC ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການເຮັດໄຮ່ຄັງ ແລະ ການປູກພືດອາຫານ
ສັດດ້ວຍເຕັກນິກDMC,ສ່ວນພືດຄຸມດິນແມ່ນ
ມກີານປູກໜອ້ຍຫາຼຍຫຼືເກືອບວາ່ບໍມ່ເີລຍີໃນເຂດ
ບ້ານທີ່ທຳການສຶກສາໃນເມືອງແປກ.
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ຮູບທີ3:ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງແປກ

ເມືອງຄຳເຂດເໜືອ ເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນທີ່
ພູມີສາດ, ພູສູງຊັນເປັນສ່ວນຫຼາຍຈິ່ງເຮັດໃຫ້
ການຜະລິດກະສິກຳໃນຂົງເຂດນີ້ມີ ຄວາມຈຳກັດ
ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຍັງເຮັດແບບດ້ັັງເດີມຢູ່ ເຊ່ັນ: ການເຮັດໄຮ່
ເຂົ ້າໝູນວຽນ (ການຖາງ ແລະ ຈູດ) ເຫຼ ົ ່ານີ້
ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດກໍ່
ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດ ເພາະບໍ່ມີທາງລົດເຂົ້າເຖິງ
ພື ້ນທີ ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ໄກຈາກຕະຫຼາດ
ການຄາໍ້ປະກັນເຂົ້າກິນ ຍັງອາໄສການເຮັດໄຮ່
ເຂົ ້າຢູ ່(ຮູບທີ4).ຖ້າປຽບທຽບກັບເມືອງຄຳ

ເຂດລຸ່ມແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ,
ເພາະປະຊາຊົນມີການຜະລິດພືດ ເປັນສິນຄ້າ
ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ໂດຍ
ສະເພາະພື້ນທີ່ການເຮັດນາປີສາມາດ ທົດແທນ
ການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັບຂ້ໍຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນ,
ບາງບ້ານໃນ ເມືອງຄຳເຂດເໜືອກໍ່ຍັງມີທ່າອ່ຽງ
ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ:
ບ້ານສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ, ເພາະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງເສັ້ນທາງໄປຫາພື້ນທີ່ທຳການ
ຜະລິດດ້ວຍທຶນສ່ວນບຸກຄົນປະກອບຮ່ວມກັນທີ່
ເກັບນຳແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ(ຮູບທີ5).
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ຮູບທີ4:ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງຄຳ

ໃນສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງເຂດເມືອງ
ໜອງແຮດກບັເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມທ່ີມດິີນຂອ້ນຂາ້ງ
ອຸດົມສົມບູນ, ມີພື້ນທີ່ທໍາຜະລິດກະສິກຳເໝາະ
ສົມຫຼາຍກວ່າເຂດອື່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດກ່ໍສະດວກກວ່າ, ສະນ້ັນຈ່ິງເຮັດໃຫ້ເຂດ
ເມືອງໜອງແຮດ ມີການປູກພືດເປັນສິນຄ້າເພີ່ມ
ຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີ2005-2009,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການປູກສາລີພັນ. ເຊິ່ງພື້ນທີ່ການປູກສາລີສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນເຂົ້າມາປ່ຽນແທນ ພື້ນທີ່ເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ,
ປ່າເລ່ົາແລະຂະຫຍາຍໄປຍັງພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ຈຳນວນ
ໜຶ່ງ.ສ່ວນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຍືນ
ຍົງແມ່ນຍັງມີການໝູນໃຊ້ໜ້ອຍ,ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້

ເຫັນການນຳໃຊ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຢູ່ບ້ານພັກແຄະ
ໃຕ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີເນື້ອທີ່ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMC
ເພີ້ມຂຶ້ນແລະຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກວ່າບ້ານອື່ນໆໃນ
ເມືອງໜອງແຮດ(ຮູບທີ5).
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ຮູບທີ5:ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງໜອງແຮດ

3.2ວິວັດທະນາການຂອງການປູກຫຍ້າລ້ຽງ
ສັດແຕ່ປີ1999-2009

ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່
ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາເນ່ືອງຈາກພັກແລະລັດ
ຖະບານກ່ໍຄືປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາເຫັນໄດ້ຄວາມສຳ
ຄັນຂອງວຽກງານດ່ັງກ່າວ. ສະນ້ັນຈ່ິງເຮັດໃຫ້ວຽກ
ງານການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດນີ້ຄ່ອຍໆ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ,ຈາກການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ຕາມທຳມະຊາດ ໃນເມ່ືອກ່ອນຫັນມາປູກຫຍ້າເພ່ືອ
ລ້ຽງສັດຫຼາຍຂ້ຶນ.ເຊ່ິງນັບແຕ່ປີ1999-2009ໃນເຂດ
ທ່ີທຳການສຶກສາມີເປີເຊັນສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນຄົວ

ເຮືອນທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເພີ່ມຂຶ້ນ(ຮູບທີ6),ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນຊ່ວງປີ2005-2006,
ມີຈຳນວນຜູ້ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະ
ໂດດຂັ້ນແລະ ຕ້ັງແຕ່ປີ2006ເປັນຕົ້ນມາ,ຈຳ
ນວນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດກວມເປີ
ເຊັນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນເຂດພາກເໜືອຂອງເມືອງ
ຄຳໃນປີ 2007 ມີເຖິງ 31% ຂອງຈຳນວນຄົວ
ເຮືອນທ່ີສຶກສາ.ເນ່ືອງຈາກເຂົາເຈ້ົາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກໃນການປູກຝັງ ເພາະເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ, ມີ
ພູສູງຫຼາຍ ແລະ ປະມານ 80% ຂອງຈຳນວນ
ຄົວເຮືອນໃນເຂດນ້ີ ແມ່ນຢຶດຖືອາຊີບການລ້ຽງສັດ
ເປັນຕົ້ນຕໍ. ສະນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າກວມ
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ເປີເຊັນຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າເຂດອື່ນ.ໜ້ອຍກວ່າໝູ່
ແມ່ນເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ມີເປີເຊັນສະເລ່ຍຂອງຈຳ
ນວນຄົວເຮືອນທີ່ປູກຫຍ້າ(<10%)ສ່ວນໃນເຂດ
ເມືອງແປກແລະເມືອງໜອງແຮດໂດຍລວມເກືອບ
ເທົ່າປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງຄຳເຂດເໜືອ,
ເຖິງແມ່ນວ່າບ້ານແກ້ວປະຕູ ເມືອງໜອງແຮດຈະບ່ໍ
ແມ່ນບ້ານທ່ີທາງໂຄງການນິເວດກະສິກຳລົງຊຸກຍູ້

ສົ່ງເສີມດ້ານການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່
ມີຈຳນວນຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າເຖິງ 50% ຂອງຈຳນວນ
ຄົວເຮືອນທີ່ສຶກສາ, ເພາະເຂົາເຈົ້າຢຶດຖືອາຊີບ
ການລ້ຽງສັດເປັນສຳຄັນເຊ່ິງມີຈຳນວນຜູ້ລ້ຽງສັດ
ເຖິງ93%ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ສຶກສາ.ສ່ວນ
ບ້ານອື່ນໆແມ່ນມີການປູກໜ້ອຍຫຼາຍ.

ຮູບທີ6:ສັດສ່ວນສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທ່ີປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດໃນ4ເຂດສຶກສາແຕ່ປີ1999-2009

4.ສົນທະນາ

4.1ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະການຕັດ
ສິນໃຈທຳການຜະລິດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງເປັນເຕັກ
ນິກໃໝ່ອັນໜ່ຶງສຳລັບຊາວກະສິກອນ,ດ່ັງນ້ັນຄວາມ
ຮັບຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກ,ມູນ
ຄ່າການລົງທຶນ ແລະລາຍຮັບຈາກຜົນຜະລິດຈິ່ງ
ເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍໃນການຕັດສິນໃຈລົງມືທຳການ

ຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ. ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນ
ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກDMCນີ້,ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ທີ່
ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ,ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບກິດ
ຈະກຳຕົວຈິງຂອງໂຄງການ, ເຂົ້າໃຈເຕັກນິກດີ
ແລະເປັນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເຂົ້າ
ເຖິງເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ.ເນື່ອງຈາກວ່າຕົ້ນທຶນ
ເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຜະ
ລິດກະສິກຳແບບຢືນຍົງ.

ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບເຕັກນິກລະອຽດແລະກ່ໍບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້
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ກ່ຽວກັບບັນຫາການເຊ່ືອມໂຊມ ຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມເລິກເຊ່ິງເທ່ືອ, ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມ ທີ່ມີການກຽມດິນ ດ້ວຍການໄຖຕໍ່
ເນື່ອງກັນຫຼາຍປີ.ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມີແນວຄິດມັກງ່າຍ ບໍ່ມັກນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຂ້ອນ
ຂ້າງສັບສົນ ແລະ ມັກຈະຖ້າເບ່ີງຜົນການນຳໃຊ້
ຂອງເພື່ອນບ້ານຄົນອື່ນກ່ອນຢູ່ສະເໜີ.

ສຳລັບກິດຈະກຳການປູກຫຍ້າແລະທອມ
ສັດລ້ຽງກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຊັ່ນດຽວກັນເພາະຜູ້ຜະ
ລິດຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງໃນການເຮັດຮົ້ວ, ຊື້
ແກ່ນຫຍ້າ,ຢາຂ້າມວັດຊະພືດ,ປຸ໋ຍແລະອື່ນໆ.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າຊາວກະສິກອນ ໃນບາງເຂດທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດຜະລິດແກ່ນຫຍ້າໄດ້ ແຕ່ພັດຂາດ
ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍໍ້ທ້ໍ
ທ່ີຈະສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນອານາຄົດ. ນອກ
ຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນ ໃນບາງເຂດທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສົມແລະອຳນວຍໃນການປູກຫຍ້າແຕ່ເຂົາ
ເຈົ້າພັດມີຄວາມສົນໃຈໃນການປູກສາລີເພື່ອສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແທນກິດຈະກຳການ
“ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ”.

4.2ຂໍ້ຄົງຄ້າງແລະໂອກາດໃນການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ

ໂອກາດແລະຂ້ໍຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງຕ່າງໆ,ເມື່ອ
ເບີ່ງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແລ້ວເຫັນວ່າ:ການນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ໃນເມືອງຄຳເຂດເໜືອຖືກ
ຈຳກັດຍ້ອນຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສ້າງລາຍ
ຮັບທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ຈະນຳໃຊ້
ເຂົ້າໃນການຜະລິດແມ່ນມີຈຳກັດ.ຂະນະດຽວກັນ
ຢູ່ເຂດເມືອງແປກ ເປັນເຂດທີ່ມີພ້ືນທີ່ທົ່ງຫຍ້າທຳ

ມະຊາດທີ່ກວ້າງ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ແຕ່ພັດມີຂໍ້ຈຳກັດຍ້ອນການ
ແຂ່ງຂັນກັນໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ສຳປະ
ທານທີ່ດິນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນກໍ່ກວມເນື້ອທີ່
ກວ້າງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ບາງພ້ືນທ່ີເພ່ືອປູກປ່າ
ນຳອີກ.

ໂອກາດໃນການວາງແຜນພັດທະນາຊົນ
ນະບົດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ມີຫຼາຍໆ
ທິດທາງທີ່ອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນທີ່
ສຸດແມ່ນປັດໄຈ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະການສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກໃນ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ. ຊຶ່ງອົງການສົ່ງ
ເສີມກະສິກຳເປັນອົງການທ່ີມີບົດບາດສຳຄັນ
ຫຼາຍໃນການເຜີຍແຜ່, ສົ່ງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທາງ
ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ສະໜອງເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນພ້ອມທັງສົ່ງເສີມທາງເລືອກ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບບຍືນຍົງ.ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຊາວ
ກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຫຍັງ, ດັ່ງ
ນ້ັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ່ົງເສີມອາດເປັນ
ຜົນດີໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການ
ກຳນົດກົດລະບຽບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ການ
ຫ້າມນຳໃຊ້ເຄ່ືອງຈັກໄຖນາໃນເຂດພື້ນທີ່ຄ້ອຍ
ຊັນ).

ນອກຈາກນ້ີ,ປັດໄຈທ່ີປ່ຽນແປງໂສມໜ້າໃໝ່
ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ການປັບ
ປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຫົນ
ທາງ,ການພັດທະນາຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດທາງ
ດ້ານສິ່ງນຳເຂົ້າການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ



141ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

×àÖßÅàÌ ÀßÅéÀçà ãÖß ÎñàæÓò, ÅßÍèÍËê 23

ແລະ ການດັດປັບຮູບແບບ ການສະໜອງສິນ
ເຊື່ອທີ່ເປັນລະບົບເນື່ອງຈາກວ່າການສະໜອງ
ສິນເຊື່ອອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນຫຼາຍ
ໃນການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່, ຄືດັ່ງກໍລະນີຢູ່ເມືອງແປກ
ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອທີ່ມີອັດຕາດອກ
ເບ້ຍສູງຫຼາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການສົ່ງເງິນ
ກູ້ກໍ່ສັ້ນຫຼາຍ, ເປັນການສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເອົາຈິງເອົາ
ຈັງໃນກິດຈະກຳປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ.

ນອກຈາກນີ້,ກໍ່ຄວນມີສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະ
ສິກອນເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນການອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດທາງກະສິກຳ
(ເປັນການສ້າງໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ,
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ).

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ການມອບດິນ
ມອບປ່າແລະການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນ,ຈະເປັນ
ການຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດ
ນ້ອຍມີສິດຖືຄອງທີ່ດິນ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍໃນຂະ
ນະທີ່ພື້ນທີ່ເໝາະສົມທຳການຜະລິດກະສິກຳກຳ
ລັງຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສຳປະທານ.

5.ສະຫຼຸບ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານສະພາບພູມມີ
ສາດຂອງທັງສ່ີເຂດນິເວດ ກະສິກຳມີຜົນເຮັດໃຫ້
ການນຳໃຊ້ເຕັກນີກການຜະລິດກະສິກຳຮູບແບບ
“ບໍ່ໄຖ-ບໍ່ຄາດ” ມີຄວາມຈຳກັດ. ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນອັດຕາຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະ
ລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (ນິເວດກະສິກຳ) ສະເລ່ຍ

ເປັນເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ທີ່ທຳການ
ສຶກສາໃນແຕ່ລະເຂດຄື:ເມືອງແປກ12%,ເມືອງ
ຄຳເຂດເໜືອ 13%, ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ 11%
ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ 16% ຂອງຈຳນວນຄົວ
ເຮືອນທີ່ສຶກສາ.ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
ດັ່ງກ່າວໃນເມືອງແປກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ບ້ານໝີ່
ແລະ ບ້ານພູຫຸ້ມເມືອງຄຳເຂດເໜືອແມ່ນບ້ານ
ສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ. ສ່ວນເມືອງ
ໜອງແຮດແມ່ນບ້ານພັກແຄະໃຕ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຈະມີເງື ່ອນໄຂສະດວກ
ແລະ ຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດເຊັ່ນ
ດຽວກັນເປັນຕ້ົນວ່າຊາວກະສິກອນຂາດປະສົບ
ການທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ,ມີຄວາມຈຳ
ກັດໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ (ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນ
ການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ), ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາດ
ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ.ໃນບາງເຂດເຊັ່ນ:ເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດຊາວກະສິ
ກອນນິຍົມກັນປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການ
ນຳໃຊ້ລະບົບການຜະລິດແບບຍືນຍົງປານໃດ.

ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນ
ຍົງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງ ໃນການຜະລິດ
ກະສິກຳ, ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍປະຢັດເວ
ລາ ແລະ ແຮງງານແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບປຸງດິນ
ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງ
ດິນແລະສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດ
ລ້ອມນຳອີກ. ສະນ້ັນ, ທາງເລືອກທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້
ໃນການຂະຫຍາຍ ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ ເຮົາຄວນມີການຝຶກອົບຮົມ
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ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ
ກອນ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ຈາກນັກວິ
ຊາການ, ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ເມືອງກໍ່ຄືອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນ
ການຊີ້ນຳນຳພາປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫາ
ງ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ສະດວກເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທີ່
ເຮັດດ້ວຍມືຕ່າງໆ, ເຄື່ອງຢອດເມັດພັນ, ເຄື່ອງ
ສີດພົ່ນແລະອື່ນໆ.ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມ
ຄອງອຸປະກອນ ແລະ ສິນເຊື່ອທີ່ສະມາຊິກສາ
ມາດຢືມໄດ້ເພື່ອເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ
ກອນ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນມີວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວ
ກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ ຂອງການປູກ
ສາລີພັນໃນບາງເຂດທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່
ຍືນຍົງໃນລະບົບການປູກພືດໂດຍສະເພາະຄວນ
ຫຼີກລ້ຽງການໄຖພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນເພາະ
ຈະພາໃຫ້ເກີດການເຊາະລ້າງ ແລະ ດິນເຊື່ອມ
ຄຸນນະພາບຢ່າງໄວວາ.

ພ້ອມກັນນ້ີ, ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດກ່ໍມີຂ້ໍຈຳ
ກດັເຊັນ່ດຽວກນັເພາະຊາວກະສກິອນບໍມ່ທີນຶພຽງ
ພໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະນ້ັນຄວນຊອກຫາ
ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ກູ້ຢືມໃນອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຕຳ່ແລະໄລຍະເວລາຂອງການກູ້ຢືມຍາວ
ນານ, ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງສັດແຕ່ລະຊະນິດ.
ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍລະບົບການລ້ຽງສັດ (ໂດຍ
ການໃກ້ຊິດແທດຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ເມືອງ,ສູນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງເຕັກນິກຕ່າງໆ
ບົນພື້ນຖານການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພະແນກກະສິ
ກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງ),ສະໜັບສະໝູນໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນເລ່ີມຈາກການຜະລິດເປັນກຸ່ມເພື່ອປະ
ຢັດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງ
ມີການຈັດການແລະປ້ອງກັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ
ຢ່າງລະອຽດ.

ຄຳຂອບໃຈ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ມາຍງັໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຄົນ້ຄວາ້ທາງ
ດ້ານນິເວດວິທະຍາທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບັນດາປະ
ເທດຕ່າງໆ(PAMPA)ຂອງອົງການເພື່ອການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດຝຣັ່ງ (AFD), ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດຝຣ່ັງແລະເອີຣົບ(MAEE)ແລະ
ກອງທຶນເພື່ອສ່ິງແວດລ້ອມໂລກປະເທດຝຣັ່ງ
(FFEM) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ
ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້. ອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍ່ຂໍສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈແລະຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ
ມາຍັງພະແນກກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທັງ
ສາມເມືອງ, ຕະຫຼອດຮອດອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໃນແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ຈົນ
ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ.
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