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ຮູບແບບການແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ການຍອມຮັບເອົາເຕັກນິກ
ການຜະລິດ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (ນິເວດກະສິກຳ)
ກໍລະນີສຶກສາ: ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ, 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
ເອົາເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວ
ຈິງຢູ່ພາຍໃນຈຳນວນ 20 ບ້ານ, 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດນິເວດ
ກະສິກຳຄື: ເຂດເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳເຂດເໜືອ, ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງແຮດ. ໂດຍ
ຈຸດປະສົງມີ, ເພືອ
່ ສຶກສາເຖິງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຍອມຮັບເອົາເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງຂໍຈ
້ ຳກັດຕ່າງໆ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເຕັກນິກດັງ່ ກ່າວ. ໃນນັນ
້ ໄດ້ເກັບກຳຂໍມ
້ ນ
ູ
ທາງດ້ານພົນລະເມືອງທັງໝົດຈຳນວນ 1463 ຄົວເຮືອນ (20 ບ້ານ), ນອກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ສຳພາດຄອບ
ຄົວຕົວຢ່າງ ຈາກການຊຸ່ມເອົາແບບບັງເອີນ ແລະ ຈັດກຸ່ມສົນທະນາເພື່ອປະເມີນເບິ່ງລະດັບການຮັບ
ເອົາເຕັກນິກໃໝ່.
ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ: ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານສະພາບພູມີສາດ, ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຮັບເອົາເຕັກນິກ ການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງ ຫຼື ເຕັກນິກແບບ “ບໍໄ
່ ຖ-ບໍຄ
່ າດ” ຂອງແຕ່ລະເຂດນິເວດກະສິກຳມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນ
ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນ
ປີ 2009 ຢູ່ເມືອງແປກກວມເຖິງ 12% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ, ຢູ່ເມືອງຄຳເຂດເໜືອມີ 13%, ເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມ 11% ແລະ ເຂດເມືອງໜອງແຮດ 16%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜັນຂະຫຍາຍເຕັກນິກ
ດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງຖືກຈຳກັດ ເພາະວ່າຊາວກະສິກອນບໍ່ມີທຶນພຽງພໍສຳລັບທຳການຜະລິດ. ເນື່ອງຈາກມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ (ສິນເຊື່ອ) ຂອງທະນາຄານ ພ້ອມທັງອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ ແລະ
ໄລຍະເວລາໃນການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ
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ປະສົບການກ່ຽວກັບເຕັກນິກລະອຽດ (ການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄຳນຶງເຖິງບັນຫາການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກກິດຈະກຳການໄຖພື້ນທີ່ໃນໄລ

ຍະກະກຽມດິນຈິງ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ສືບຕໍກ
່ ະກຽມດິນ ໃນຮູບແບບທີມ
່ ກ
ີ ານໄຖພືນ
້ ທີຄ
່ ດ
ື ງ່ັ ທີເ່ ຄີຍຈັດຕັງ້ ປະ

ຕິບັດຜ່ານມາ.

1
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4
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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 villages 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 samples 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 households 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.
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1. ພາກສະເໜີ
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສຶກສາທັງ

ນາ, ແຕ່ການລ້ຽງສັດ ກໍຍ
່ ງັ ມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ສັດບໍ່ມີຫຍ້າ
ກິນພຽງພໍ.

ໝົດ 4 ເຂດນິເວດກະສິກຳ ພາຍໃນແຂວງຊຽງ

ເຂດພາກເໜືອຂອງ ເມືອງ ຄຳ ເປັນເຂດທີ່

ຂວາງປະກອບດ້ວຍເຂດເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ

ມີລັກສະນະພູມມີສາດ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍພູສູງ

ເຂດເໜືອ, ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງ

ຊັນຫຼາຍ, ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນີ້ຂາດແຄນພື້ນທີ່
ຮາບພຽງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດນາ ແລະ
ກໍຍ
່ ງັ ເປັນເຂດທີຕ
່ ງ້ັ ຢູໄ
່ ກຈາກຕົວເມືອງກໍຄ
່ ໄ
ື ກຈາກ
ຈຸດສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຂວງ. ລະ
ບົບການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດນີ້ແມ່ນຍັງອາໄສ

ໜອງແຮດ. ພ້ອມນີ້ເຂດດັ່ງກ່າວກໍ່ເປັນເຂດທ່ີມີ
ສະພາບພູມມີສາດ, ລັກສະນະສະເພາະດ້ານນິ
ເວດກະສິກຳ, ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່
ລະເຂດ. ເວົ້າລວມແລ້ວນິເວດກະສິກຳພາຍໃນ
ເມື ອ ງແປກແມ່ ນ ມີ ລັ ກ ສະນະເປັ ນ ເຂດທົ່ ງ ພຽງ
ກວ້າງໃຫຍ່ມີສະພາບດິນ ທີ່ບໍ່ອຸດົມສົບູນປານໃດ
ເພາະວ່າດິນຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດ (ດິນສົ້ມ), ຖ້າທຽບ
ກັບເຂດອື່ນແລ້ວເຫັນວ່າ ມີເນື້ອທີ່ການປູກພືດ
ເຂດເນີນສູງສະເລ່ຍ ຕໍຄ
່ ວ
ົ ເຮືອນໜ້ອຍຫຼາຍ (<0.3
ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ, ປີ 2009 ). ການຜະລິດກະສິ
ກຳໃນຂົງເຂດນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການເຮັດນາປີເປັນຕົ້ນຕໍ. ສ່ວນການຜະລິດກະສິ
ກຳອັນອືນ
່ ໆ ແມ່ນຍັງມີຂຈ
້ໍ ຳກັດ, ເພາະພືນ
້ ທີເ່ ຂດ
ຮາບພຽງໃນເມືອງແປກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກບຸກ
ເບີກເຮັດນາເກືອບໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອທີ່ນາ ກໍ່ຄືຜົນຜະລິດເຂົ້ານາກໍ່
ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງໃນປະ
ຈຸບັນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາໃນແຕ່ລະປີກໍ່ເລີ່ມລຸດລົງ
ເນື່ອງຈາກທາດອາຫານໃນດິນເລີ່ມເຊື່ອມຄຸນນະ
ພາບລົງ. ການປັບປຸງດິນທີ່ອາດເຮັດໄປໄດ້ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນການຂະຫຍາຍ
ການລ້ຽງສັດ ເພື່ອເພີ່ມຝຸ່ນຄອກ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃສ່
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ການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການເຮັດໄຮ່ເຂົາ້ ໝູນວຽນ (ການຖາງ ແລະ ຈູດ).
ໃນປີ 2009, ເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ ພືດເຂດເນີນສູງໃນຂົງເຂດ
ນີ້ສະເລ່ຍແລ້ວມີພຽງແຕ່ 1.3 ເຮັກຕາຕໍ່ຄອບຄົວ
ເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບແນວພັນເຂົ້າໄຮ່ທີ່ມີການປູກ
ຫຼາຍແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ມີການ
ປູກສາລີພື້ນເມືອງ ສະຫຼັບກັບເຂົ້າໄຮ່. ໃນປີຕໍ່ມາ
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ປະໄວ້ ໃຫ້ເປັນປ່າເລົ່າອາຍຸປະມານ
3-15 ປີ ຈິ່ງກັບມາສືບຕໍ່ ທຳການຜະລິດໃໝ່
(ຂຶ້ນກັບຄວາມໃກ້ ຫຼື ໄກຂອງພື້ນທີ່ຫາເສັ້ນທາງ
ຫຼື ບ້ານ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ). ນອກຈາກນີ້, ຊັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນເປັນ
ແຫຼ່ງສະໜອງອາຫານ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ມັນ
ກໍ່ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຈ່ິງເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົ ນ ສາມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ເຂົ້ າ ຄອບຄົ ວ ຈາກ
ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງອີກດ້ວຍ.

ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ເປັນເຂດທີ່ມີລັກສະ
ນະພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ດິນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນດີ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບໃຈກາງເທດສະ
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ບານຂອງເມືອງ ອັນເປັນເງືອ
່ ນໄຂທີອ
່ ຳນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການປູກພືດເຂດເນີນສູງ ເປັນສິນຄ້າ
ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຜັກ,
ໝາກເຜັດ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ
ເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ ພືດເຂດເນີນສູງມີເຖິງ 2.5 ເຮັກຕາ/ຄົວ

ເຮືອນພາຍໃນປີ 2009. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີຕ່າງໆເຫຼ່າົ ນັ້ນກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນຫຼາຍ

ດ້ານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຄຸນນະພາບຂອງດິນເລີ່ມເຊື່ອມໂຊມລົງ ສາເຫດ

ມາຈາກການໄຖພື້ນທີ່ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄຖຕໍ່ເນື່ອງ
ກັນໃນທຸກໆປີ, ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໂຄງ

ສ້າງຂອງດິນຖືກທຳລາຍ ແລະ ທາດອາຫານທີ່

ມີຢູ່ໃນດິນກໍ່ຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ເຂດ
ເມືອງໜອງແຮດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ

ຂອງເມືອງ ຄຳເຂດລຸ່ມ ເຖິງຈະເປັນເຂດທີ່ປົກຄຸມ
ໄປດ້ວຍພູຫີນປູນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍ ແຕ່ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ກໍ່ໄດ້ດີພໍ
ສົມຄວນ. ນອກຈາກນີ້, ກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດ
ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳເຂດເນີນສູງ ຂອງປະ
ຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຍັງເປັນກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ
ທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບການດຳລົງຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ມາເປັນ
ເວລາດົນນານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່
ແລະ ການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ. ຖ້າທຽບກັບເຂດ
ອື່ນແລ້ວເຫັນວ່າເຂດ ເມືອງໜອງແຮດ ມີເນື້ອທີ່
ການປູກພືດເຂດເນີນສູງຂ້ອນຂ້າງສູງສະເລ່ຍປະ
ມານ 2.7 ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ.

ນັບແຕ່ປີ 2003-2009 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງ
ການນິເວດກະສິກຳ, ຮ່ວມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະ
ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສາກົນ
ຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ເພື່ອການພັດທະນາ (CIRAD,
ແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ) ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ
ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງເພື່ອດັດ
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ປັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດຢູ່ພາຍ
ໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ
ແລະ ເມືອງ ໜອງແຮດ) ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກຳ ການສ້າງສວນສາ
ທິດ, ທົດລອງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊີ້ນຳນຳພາປະ
ຊາຊົນໃນການລ້ຽງສັດ, ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ
ການນຳໃຊ້ລະບົບການປູກພືດແບບບໍ່ໄຖ. ລະບົບ
ການປູ ກ ພື ດ ທີ່ ໄ ດ້ ທ ຳການທົ ດ ລອງຂອງໂຄງ
ການນິເວດກະສິກຳນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິ
ກອນມີຄວາມຮູ້   ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະ
ບົ ບ ກ າ ນ ປູ ກ ພື ດ ໂ ດ ຍ ກົ ງ ລົ ງ ໃ ສ່ ພື້ ນ ທີ່ ທີ່ ປົ ກ
ຄຸມດ້ວຍເສດພືດຕ່າງໆ ຫຼື ພືດຄຸມດິນເຊິ່ງເອີ້ນ
ວ່າ: ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກລະບົບ DMC (Direct
seedling Mulch-based Cropping systems). ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ແມ່ນລະບົບ
ການປູກພືດທີມ
່ ກ
ີ ານກຽມດິນແບບບໍໄ
່ ຖດິນ ແລະ
ປູ ກ ພື ດ ໂດຍມີ ພື ດ ປົ ກ ຄຸ ມ ໜ້ າ ດິ ນ ຢູ່ ຕ ະຫຼ ອ ດ.
ເຊິ່ງພືດທີ່ປົກຄຸມໜ້າດິນນັ້ນ, ນອກຈາກຈະເປັນ
ພືດຄຸມດິນທີ່ປູກຮ່ວມກັບພືດຫຼັກແລ້ວກໍ່ຍັງມີວັດ
ສະພືດຕ່າງໆທີຕ
່ າຍແລ້ວ (ເສດພືດ, ພືດຄຸມດິນ

ຫຼື ວັດສະພືດທີ່ຕາຍແລ້ວ). ລະບົບການປູກພືດ

ແບບບໍ່ໄຖດິນໂດຍນຳໃຊ້ພືດປົກຄຸມດິນ ແລະ
ເສດວັດສະພືດຕ່າງໆ ຊຶງ່ ມີຜນ
ົ ດີໃນການຄວບຄຸມ

ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມ
ສົມໃຫ້ແກ່ດິນ (Montgomery 2007, Trip-

lett and Dick 2008) ນອກນີ້ກໍ່ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງ

ຮັກສາດິນ,ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມສົ ມ ດຸ ນ ທາງຊີ ວ ະວິ ທ ະຍາກໍ ຄື ເ ຄມີ ອົ ງ ຄະ
ທາດຢູ່ໃນດິນ (Rhoton 2000, Chivenge

et al. 2007) ແລະ ກໍ່ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ

ຂອງດິນໄດ້ດີ (Govaerts et al. 2009). ພ້ອມ
ນີ້ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ໃນຂົງເຂດສຶກສາ

ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:
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ການປູກສາລີພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍການນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC: ໝາຍເຖິງການປູກສາລີພຽງ
ຊະນິ ດ ດຽວທີ່ ນ ຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ແບບບໍ່ ໄ ຖພື້ ນ ທີ່
ພ້ ອ ມທັ ງ ມີ ກ ານຈັ ດ ການກ່ ຽ ວກັ ບ ສິ່ ງ ເສດເຫຼື ອ
ຕ່າງໆຈາກພືດກ່ອນການປູກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປູກ
ຮ່ວມ ຫຼື ປູກໝູນວຽນກັບພືດຊະນິດອື່ນ. ຊື່ງການ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຮູບແບບນີ້ ກໍບ
່ ແ
່ໍ ມ່ນການຜະລິດໃນ
ຄວາມໝາຍຂອງກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໃນປະຈຸບນ
ັ
ໄດ້ເຕັມຮ້ອຍ ແຕ່ມນ
ັ ເປັນການສົງ່ ເສີມຂອງອົງການ
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO (Food and
Agriculture Organization) ປີ 2007.
ການປູກໝູນວຽນກັນລະຫວ່າງ “ເຂົ້າໄຮ່
ແລະ ພືດອາຫານສັດ”: ລະບົບການຜະລິດແບບ
ນີ້ໝາຍເຖິງ ການປູກພືດໝູນວຽນກັນ ໃນພື້ນທີ່
ດຽວກັນລະຫວ່າງເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ພືດອາຫານສັດ,  
ເຊິ່ງຫຼັງຈາກການເກັບກູ້ພືດອາຫານສັດແລ້ວກໍ່ປູກ
ເຂົ້າໄຮ່ລົງໃສ່ ໂດຍຮັກສາເສດພືດອາຫານສັດທີ່
ຕາຍແລ້ວນັ້ນໄວ້ປົກຄຸມດິນ ເພື່ອເປັນຝຸ່ນ (ເຂົ້າ

ໄຮ່+ຫຍ້າລຸຍຊີ ແລະ ອື່ນໆ). ຊຶ່ງລະບົບການປູກ

132

ພືດແບບບໍ່ໄຖດິນນີ້ມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ, ນອກຈາກ
ຊ່ ວ ຍເພີ່ ມ ຊ່ ອ ງທາງໃນການສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍເພີ່ມອາຫານສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ສດ
ັ ລ້ຽງ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມອຸດມ
ົ ສົມ

ບູນຂອງດິນ ແລະ ຊີວະວິທະຍາກະສິກຳ, ຊ່ວຍ
ດູດຊັບທາດຄາບອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ

ຂອງວັດສະພືດ ໂດຍການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີການ
ທາງຊີວະວິທະຍາ.
ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ:

ໝາຍເຖິງການ

ລິເລີ່ມ ຫຼື ການນຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງ
ທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດ ໂດຍການປັບປຸງແນວພັນ
ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງຫຍ້າໃຫ້ໄດ້ທັງດ້ານປະລິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່
ສັດລ້ຽງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ເຊິ່ງຫຼັງຈາກປູກຫຍ້າລ້ຽງ
ສັດໄດ້ 3 ປີ ເຮົາກໍ່ສາມາດປູກພືດໝູນວຽນຊະ
ນິດອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໄດ້ນຳອີກ (ເຂົ້າໄຮ່,
ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ) ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ
ແບບບໍ່ໄຖດິນ ແລະ ລະບົບການຈັດການເສດພືດ
ຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.
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ໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ2009-ເດືອນ
ເມສາ2010ນີ້,ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂນບາຍກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນສູນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ(NAFRI) ໄດ້ຮວ
່ ມມື ກັບແຜນງານໂຄງການສຶກສາຮູບ
ແບບການປ່ຽນແປງ ຢູ່ເຂດພູດອຍ Catch-Up
Program(NAFRI-IRD-CIFOR)ທີໄ
່ ດ້ມກ
ີ ານ
ສຳຫຼວດແລະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງການນຳໃຊ້ເ ຕັ ກ
ນິ ກການຜະລິດກະສິ ກ ຳແບບໃໝ່ ໃ ນ 3 ເມືອງ
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນ:
(i)ເພື່ອປະເມີນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ
ສຶກສາເຖິງໂອກາດແລະຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້
ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບໃໝ່ແລະ (ii)

ເພື່ ອ ເປັ ນ ການນຳສະເໜີ ຜົ ນ ຂອງການຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະ
ໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທີເ່ ໝາະສົມໃນອານາຄົດ.

2.ອຸປະກອນແລະວິທີການ
ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນໃສ່
ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງທາງໂຄງການນິເວດ
ກະສິກຳ (PRONAE) ທີ່ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບ້ານອື່ນໆອ້ອມຂ້າງຈຳ
ນວນໜຶ ່ ງ ລວມທັ ງ ໝົ ດ ມີ  20 ບ້ າ ນແບ່ ງ ອອກ
ເປັນ 4 ເຂດນິເວດກະສິກຳ ຄື: ເຂດເມືອງແປກ
ມີ6ບ້ານ,ເມືອງຄຳເຂດເໜືອມີ5ບ້ານ,ເມືອງ
ຄຳເຂດລຸ່ມມີ5ບ້ານແລະເຂດເມືອງໜອງແຮດ
ອີກ4ບ້ານ.

ຮູບທີ1:ແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາ
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ໂດຍແມ່ນໃຊ້ເວລາ ທັງໝົດ 6 ເດືອນກວ່າ
ເຊິ ່ ງ ເລີ ່ ມ ແຕ່ ເ ດື ອ ນຕຸ ລ າ 2009 - ເດື ອ ນເມສາ
2010 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຕາມແຜນການສຶກສາຄື:

3. ການຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະ
ສິກຳແບບຍືນຍົງໃນເຂດສຶກສາ

1) ທົບທວນຄືນບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ
ຂໍ້ມູນມືສອງຕ່າງໆ,
2) ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຕົວຈິງ ທັງໝົດ
ຈຳນວນ 1463 ຄົວເຮືອນພາຍໃນ 20 ບ້ານ,
3) ສຳພາດ ແລະ ຈັດກຸ່ມສົນທະນາ: ກ່ຽວ
ກັບການສ້າງແຜນທີ່ຂອງບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ,

ບັນຫາການ

ຄອບຄອງດິນ, ການຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.
4) ຊຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງ ແບບບັງເອີນມາສຳ
ພາດຕາມແບບຟອມເລັ່ງລັດ ກ່ຽວກັບລະບົບການ
ຜະລິດກະສິກຳ ໃນປີ 2009 ຈຳນວນທັງໝົດ 600
ຄົວເຮືອນ ໃນ 20 ບ້ານ (30 ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ).
5) ສຳພາດຕາມແບບຟອມ ລົງເລິກຂໍ້ມູນ
ລະອຽດ ປີ 2009 ໂດຍການຄັດເລືອກເອົາຕົວ
ຢ່າງ, ເຊິ່ງມີທັງໝົດຈຳນວນ 180 ຄົວເຮືອນ ໃນ
18 ບ້ານ (10 ຄົວເຮືອນ/ບ້ານ).
6) ຕີລາຄາ ແລະ ໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ   ຂໍ້ຕຳນິຕິຊົມຈາກ
ກອງປະຊຸມທີພ
່ ະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງພະນັກ
ງານຂົງເຂດວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ນາຍ
ບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.
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3.1 ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ເຂົ້າໃນການ
ປູກສາລີ, ການປູກພືດໝູນວຽນ (ເຂົາ້ ໄຮ່ ແລະ
ພືດອາຫານສັດ)
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ  DMC
ການໝູນໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບຍືນຍົງໃນ 4 ເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນກໍລະນີ ເມືອງແປກ ປີ
2005, ມີຈຳນວນຊາວກະສິກອນ ທີນ
່ ຳໃຊ້ເຕັກນິກ
DMC ພຽງແຕ່ 4% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ທີ່
ສຶກສາ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 24% ໃນປີ 2008,
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການ
ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ຄັງພາຍໃນ
ບ້ານຊອຍນາຟ້າ, ບ້ານໝີ່ ແລະ ບ້ານພູຫຸ້ມ. ຄຽງ
ຄູ່ກັນນັ້ນ, ຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶງໃນ
ປີ 2009. ໃນເມືອງຄຳເຂດເໜືອ ກໍ່ມີຜູ້ນຳໃຊ້ເຕັກ
ນິກ DMC ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເຊັນ
່ ດຽວກັນແຕ່ບຫ
່ໍ າຼ ຍຈົນມາ
ຮອດປີ 2009 ມີຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ປະມານ 13%
ຂອງຈຳນວນຄົ ວ ເຮື ອ ນທີ່ ສຶ ກ ສາໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢູ່ບ້ານສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ.
ຂະນະດຽວກັນຢູ່ເມືອງຄຳ ເຂດລຸ່ມພັດມີຈຳນວນ
ຜູ ້ ທ ີ ່ ນ ຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ດັ ່ ງ ກ່ າ ວຫຼ ຸ ດ ລົ ງ ຈາກ 15%
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 11% ໃນປີ 2009 ແລະ
ໃນສະພາບເງື່ ອ ນໄຂຂອງເມື ອ ງໜອງແຮດທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນກັບເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມແຕ່ເຂດ ເມືອງ
ໜອງແຮດ ພັດມີຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC
ເພີ່ມຈາກ 4% ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 16% ໃນປີ
2009.
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ຮູບທີ 2: ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຍືນຍົງ  ແຕ່ປີ 2005-2009

ເມືອງແປກ

ເມືອງຄໍາເຂດເໜືອ

ເມືອງຄໍເຂດລຸ່ມ

ເມືອງໜອງແຮດ

ເນື້ ອ ທີ່ ກ ານຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳທີ່ ນ ຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ

ສະເລ່ຍເນື້ອທີ່ ການປູກຕໍ່ຄົວເຮືອນແມ່ນມີໜ້ອຍ

DMC

ຫຼາຍ. ສຳລັບບ້ານໝີ່ ແລະ ບ້ານພູຫຸ້ມມີການ
ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ

ກະສິກຳໃນເຂດເມືອງແປກ ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນ
ແປງຫຼາຍປານໃດ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ
(ຮູບທີ 3), ເຂດນີ້ເປັນເຂດທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍທົ່ງ
ຫຍ້າທຳມະຊາດອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ດິນຂ້ອນ

ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການເຮັດໄຮ່ຄັງ ແລະ ການປູກພືດອາຫານ
ສັດດ້ວຍເຕັກນິກ DMC, ສ່ວນພືດຄຸມດິນແມ່ນ
ມີການປູກໜ້ອຍຫຼາຍ ຫຼື ເກືອບ ວ່າບໍມ
່ ເີ ລີຍໃນເຂດ
ບ້ານທີ່ທຳການສຶກສາໃນເມືອງແປກ.

ຂ້າງມີຄວາມເປັນກົດ (ດິນສົ້ມ), ບໍ່ເໝາະສົມສຳ
ລັບການປູກພືດປານໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນການປະ
ກອບອາຊີບ ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ
ຄ້ າ ຂາຍຍ່ ອ ຍທົ ່ ວ ໄປ, ການເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນພະນັກງານສັງກັດລັດຫຼາຍ
ກວ່າການປະກອບອາຊີບ, ດ້ານການກະສິກຳທີ່
ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນແມ່ນການ
ປູກເຂົ້າໄຮ່, ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ້ງເດີມຂອງ
ບ້ານນາຫອຍ,  ມີເນື້ອທີ່ການປູກເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ຖ້າ
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ຮູບທີ 3: ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງແປກ

ເມືອງຄຳເຂດເໜືອ ເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນທີ່ ເຂດລຸ່ມແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ,

ພູມີສາດ, ພູສູງ ຊັ ນເປັ ນສ່ ວນຫຼ າ ຍຈິ ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ເພາະປະຊາຊົນມີການຜະລິດພືດ ເປັນສິນຄ້າ

ການຜະລິດກະສິກຳໃນຂົງເຂດນີ້ມີ ຄວາມຈຳກັດ
ແລະ

ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນຍັງເຮັດແບບດັງ້ັ ເດີມຢູ່ ເຊັນ
່ : ການເຮັດໄຮ່

ເຂົ ້ າ ໝູ ນ ວຽນ (ການຖາງ ແລະ ຈູ ດ ) ເຫຼ ົ ່ າ ນີ້

ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດກໍ່

ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ໂດຍ

ສະເພາະພື້ນທີ່ການເຮັດນາປີສາມາດ ທົດແທນ

ການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານັ້ນ,
ບາງບ້ານໃນ ເມືອງຄຳເຂດເໜືອກໍ່ຍັງມີທ່າອ່ຽງ

ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ:
ບ້ານສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ, ເພາະ

ການຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດ ເພາະບໍ່ມີທາງລົດເຂົ້າເຖິງ

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງເສັ້ນທາງ ໄປຫາພື້ນທີ່ທຳການ

ການຄາໍ້ປະກັນເຂົ້າກິນ ຍັງອາໄສການເຮັດໄຮ່

ເກັບນຳແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ (ຮູບທີ 5).

ພື ້ ນ ທີ ່ ທ ຳການຜະລິ ດ ແລະ ໄກຈາກຕະຫຼ າ ດ ຜະລິດດ້ວຍທຶນສ່ວນບຸກຄົນປະກອບຮ່ວມກັນທີ່

ເຂົ ້ າ ຢູ ່ (ຮູ ບ ທີ 4). ຖ້ າ ປຽບທຽບກັ ບ ເມື ອ ງຄຳ
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ຮູບທີ 4: ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງຄຳ

ໃນສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຂອງເຂດເມືອງ
ໜອງແຮດກັບເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ທີ່ມດ
ີ ິນຂ້ອນຂ້າງ
ອຸດົມສົມບູນ, ມີພື້ນທີ່ທໍາຜະລິດກະສິກຳເໝາະ
ສົມຫຼາຍກວ່າເຂດອື່ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດກໍສ
່ ະດວກກວ່າ, ສະນັນ
້ ຈິງ່ ເຮັດໃຫ້ເຂດ

ເຫັນການນຳໃຊ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຢູ່ບ້ານພັກແຄະ
ໃຕ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີເນື້ອທີ່ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC
ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກວ່າບ້ານອື່ນໆ ໃນ
ເມືອງໜອງແຮດ (ຮູບທີ 5).

ເມືອງໜອງແຮດ ມີການປູກພືດເປັນສິນຄ້າເພີ່ມ
ຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີ 2005-2009, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການປູກສາລີພັນ. ເຊິ່ງພື້ນທີ່ການປູກສາລີສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນເຂົ້າມາປ່ຽນແທນ ພື້ນທີ່ເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ,
ປ່າເລົາ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຍັງພືນ
້ ທີປ
່ າ່ ໄມ້ຈຳນວນ
ໜຶ່ງ. ສ່ວນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຍືນ
ຍົງແມ່ນຍັງມີການໝູນໃຊ້ໜ້ອຍ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້
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ຮູບທີ 5: ສົມທຽບຮູບແບບການຜະລິດໃນເຂດເມືອງໜອງແຮດ

3.2 ວິວັດທະນາການ ຂອງການປູກຫຍ້າລ້ຽງ
ສັດແຕ່ປີ 1999-2009

ເຮືອນທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເພີ່ມຂຶ້ນ (ຮູບທີ 6), ສະ

ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່

ໂດດຂັ້ນ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈຳ

ຫາກໍໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເນືອ
່ ງຈາກພັກ ແລະ ລັດ
ຖະບານກໍຄ
່ ປ
ື ະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳ

ຄັນຂອງວຽກງານດັງ່ ກ່າວ. ສະນັນ
້ ຈິງ່ ເຮັດໃຫ້ວຽກ

ງານການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດນີ້ຄ່ອຍໆ ໄດ້ຮັບການ

ປັບປຸງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ຈາກການລ້ຽງແບບປ່ອຍ
ຕາມທຳມະຊາດ ໃນເມືອ
່ ກ່ອນຫັນມາປູກຫຍ້າເພືອ
່

ລ້ຽງສັດຫຼາຍຂຶນ
້ . ເຊິງ່ ນັບແຕ່ປີ 1999-2009 ໃນເຂດ

ທີທ
່ ຳການສຶກສາມີເປີເຊັນສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນຄົວ
138

ແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນຊ່ວງປີ 2005 -2006,

ມີຈຳນວນຜູ້ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະ
ນວນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງ ສັດກວມເປີ

ເຊັ ນ ສູ ງ ກວ່ າ ໝູ່ ແ ມ່ ນ ເຂດພາກເໜື ອ ຂອງເມື ອ ງ
ຄຳໃນປີ 2007 ມີເຖິງ 31% ຂອງຈຳນວນຄົວ

ເຮືອນທີສ
່ ກ
ຶ ສາ. ເນືອ
່ ງຈາກເຂົາເຈົາ້ ພົບຄວາມຫຍຸງ້

ຍາກໃນການປູກຝັງ ເພາະເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນ, ມີ

ພູສູງຫຼາຍ ແລະ ປະມານ 80% ຂອງຈຳນວນ

ຄົວເຮືອນໃນເຂດນີ້ ແມ່ນຢຶດຖືອາຊີບການລ້ຽງສັດ

ເປັນຕົ້ນຕໍ. ສະນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າກວມ
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ເປີເຊັນຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າເຂດອື່ນ. ໜ້ອຍກວ່າໝູ່
ແມ່ນເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ ມີເປີເຊັນສະເລ່ຍຂອງຈຳ
ນວນຄົວເຮືອນທີ່ປູກຫຍ້າ (<10%)  ສ່ວນໃນເຂດ
ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດໂດຍລວມເກືອບ
ເທົ່ າ ປະມານເຄິ່ ງ ໜຶ່ ງ ຂອງເມື ອ ງຄຳເຂດເໜື ອ ,
ເຖິງແມ່ນວ່າບ້ານແກ້ວປະຕູ ເມືອງໜອງແຮດຈະບໍ່

ສົ່ງເສີມດ້ານການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່

ມີຈຳນວນຜູ້ທີ່ປູກຫຍ້າເຖິງ 50% ຂອງຈຳນວນ
ຄົວເຮືອນທີ່ສຶກສາ, ເພາະເຂົາເຈົ້າຢຶດຖືອາຊີບ
ການລ້ຽງສັດເປັນສຳຄັນເຊິ່ງມີຈຳນວນຜູ້ລ້ຽງສັດ

ເຖິງ 93% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ສຶກສາ. ສ່ວນ
ບ້ານອື່ນໆແມ່ນມີການປູກໜ້ອຍຫຼາຍ.

ແມ່ນບ້ານທີ່ທາງໂຄງການນິເວດກະສິກຳລົງຊຸກຍູ້ 
ຮູບທີ 6: ສັດສ່ວນສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີປ
່ ກ
ູ ຫຍ້າລ້ຽງສັດໃນ 4 ເຂດສຶກສາແຕ່ປີ 1999-2009
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4. ສົນທະນາ
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ຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ. ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນ

ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ນີ້, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ທີ່
ໄດ້ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບກິດ

4.1 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕັດ ຈະກຳຕົວຈິງຂອງໂຄງການ, ເຂົ້າໃຈເຕັກນິກດີ
ສິນໃຈທຳການຜະລິດ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເຂົ້າ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ເປັນເຕັກ

ນິກໃໝ່ອນ
ັ ໜຶງ່ ສຳລັບຊາວກະສິກອນ, ດັງ່ ນັນ
້ ຄວາມ

ຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກ, ມູນ

ຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກຜົນຜະລິດຈິ່ງ

ເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ໃນການຕັດສິນໃຈລົງມືທຳການ
ÓèÃÀÜÌ - ÓéÊîÌà 2011

ເຖິງເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ. ເນື່ອງຈາກວ່າຕົ້ນທຶນ
ເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການຜະ
ລິດກະສິກຳແບບຢືນຍົງ.

ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ

ກ່ຽວກັບເຕັກນິກລະອຽດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້
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ກ່ຽວກັບບັນຫາການເຊືອ
່ ມໂຊມ ຂອງສະພາບແວດ

ມະຊາດທີ່ກວ້າງ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການນຳ

ຄຳເຂດລຸ່ມ ທີ່ມີການກຽມດິນ ດ້ວຍການໄຖຕໍ່

ແຂ່ງຂັນກັນໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ສຳປະ

ລ້ອມເລິກເຊິງ່ ເທືອ
່ , ເຊິງ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເມືອງ

ເນື່ອງກັນຫຼາຍປີ. ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມີແນວຄິດມັກງ່າຍ ບໍ່ມັກນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຂ້ອນ

ຂ້າງສັບສົນ ແລະ ມັກຈະຖ້າເບີ່ງຜົນການນຳໃຊ້

ຂອງເພື່ອນບ້ານຄົນອື່ນກ່ອນຢູ່ສະເໜີ.

ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ແຕ່ພັດມີຂໍ້ຈຳກັດຍ້ອນການ

ທານທີ່ ດິ ນ ຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ເອກະຊົ ນ ກໍ່ ກ ວມເນື້ ອ ທີ່
ກວ້າງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ບາງພືນ
້ ທີເ່ ພືອ
່ ປູກປ່າ
ນຳອີກ.

ໂອກາດໃນການວາງແຜນພັ ດ ທະນາຊົ ນ

ສຳລັບກິດຈະກຳ ການປູກຫຍ້າ ແລະ ທອມ

ນະບົດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳ

ລິດຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງໃນການເຮັດຮົ້ວ, ຊື້

ທິດທາງທີ່ອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນທີ່

ສັດລ້ຽງກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຊັ່ນດຽວກັນເພາະຜູ້ຜະ

ແກ່ນຫຍ້າ, ຢາຂ້າມວັດຊະພືດ, ປຸ໋ຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຕ່ກົງກັນຂ້າຊາວກະສິກອນ ໃນບາງເຂດທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດຜະລິດແກ່ນຫຍ້າໄດ້ ແຕ່ພັດຂາດ

ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍໍ້ທ້ໍ
ທີຈ
່ ະສືບຕໍຂ
່ ະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນອານາຄົດ. ນອກ

ຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນ ໃນບາງເຂດທີ່ມີຄວາມ

ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ມີຫຼາຍໆ

ສຸດແມ່ນປັດໄຈ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ແລະ ການສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກໃນ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ. ຊຶ່ງອົງການສົ່ງ

ເສີ ມ ກະສິ ກ ຳເປັ ນ ອົ ງ ການທີ່ ມີ ບົ ດ ບາດສຳຄັ ນ
ຫຼາຍໃນການເຜີຍແຜ່, ສົ່ງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທາງ

ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ການ

ເໝາະສົມ ແລະ ອຳນວຍໃນການປູກຫຍ້າແຕ່ເຂົາ

ສະໜອງເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງ

ລາຍຮັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ອບຄົ ວ ແທນກິ ດ ຈະກຳການ

ການຜະລິດກະສິກຳແບບບຍືນຍົງ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:

ເຈົ້າພັດມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການປູກສາລີເພື່ອສ້າງ
“ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ”.

4.2 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ໂອກາດໃນການຜະລິດ
ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
ໂອກາດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ເຕັກ

ນິກການຜະລິດກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງຕ່າງໆ, ເມື່ອ

ເບີ່ງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລ້ວເຫັນວ່າ: ການນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ DMC ໃນເມືອງຄຳເຂດເໜືອຖືກ
ຈຳກັດຍ້ອນຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສ້າງລາຍ

ຖິ່ນພ້ອມທັງສົ່ງເສີມທາງເລືອກ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ
ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຊາວ

ກະສິກອນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຫຍັງ, ດັ່ງ
ນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມອາດເປັນ
ຜົ ນ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃນການ
ກຳນົດກົດລະບຽບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ການ
ຫ້ າ ມນຳໃຊ້ ເ ຄື່ ອ ງຈັ ກ ໄຖນາໃນເຂດພື້ ນ ທີ່ ຄ້ ອ ຍ
ຊັນ).
ນອກຈາກນີ,້ ປັດໄຈທີປ
່ ຽ່ ນແປງໂສມໜ້າໃໝ່

ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ການປັບ
ຮັບທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຫົນ
ເຂົ້າໃນການຜະລິດແມ່ນມີຈຳກັດ. ຂະນະດຽວກັນ ທາງ, ການພັດທະນາຊ່ອງທາງ ການຕະຫຼາດທາງ
ຢູ່ເຂດເມືອງແປກ ເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນທີ່ທົ່ງຫຍ້າທຳ ດ້ານສິ່ງນຳເຂົ້າການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
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ແລະ ການດັດປັບຮູບແບບ ການສະໜອງສິນ

ເປັນເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ

ສິນເຊື່ອອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນຫຼາຍ

ຄຳເຂດເໜືອ 13%, ເມືອງຄຳເຂດລຸ່ມ 11%

ເຊື່ ອ ທີ່ ເ ປັ ນ ລະບົ ບ ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ການສະໜອງ
ໃນການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່, ຄືດັ່ງກໍລະນີຢູ່ເມືອງແປກ

ທີ່ທຳການ

ສຶກສາໃນແຕ່ລະເຂດຄື: ເມືອງແປກ 12%, ເມືອງ

ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ 16% ຂອງຈຳນວນຄົວ

ຊຶ່ ງ ເປັ ນ ເຂດທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ສິ ນ ເຊື່ ອ ທີ່ ມີ ອັ ດ ຕາດອກ

ເຮືອນທີ່ສຶກສາ. ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ

ກູ້ກໍ່ສັ້ນຫຼາຍ, ເປັນການສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່

ແລະ ບ້ານພູຫຸ້ມເມືອງຄຳເຂດເໜືອແມ່ນບ້ານ

ເບ້ຍສູງຫຼາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການສົ່ງເງິນ
ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເອົາຈິງເອົາ

ຈັງໃນກິດຈະກຳປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ.

ດັ່ງກ່າວໃນເມືອງແປກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ບ້ານໝີ່
ສວນມອນ ແລະ ບ້ານໜອງໂອນ. ສ່ວນເມືອງ

ໜອງແຮດແມ່ນບ້ານພັກແຄະໃຕ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າ

ການຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ

ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຄວນມີສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະ

ສິກອນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່

ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນການອຳນວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ຜົ ນ ຜະລິ ດ ທາງກະສິ ກ ຳ
(ເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃນ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ,

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ).

ກະສິ ກ ຳແບບຍື ນ ຍົ ງ ຈະມີ ເ ງື ່ ອ ນໄຂສະດວກ
ແລະ ຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດເຊັ່ນ
ດຽວກັ ນ ເປັ ນ ຕົ້ ນ ວ່ າ ຊາວກະສິ ກ ອນຂາດປະສົ ບ
ການທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ, ມີຄວາມຈຳ
ກັດໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ (ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນ
ການກູ້ຢືມກໍ່ສັ້ນ), ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາດ

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການມອບດິນ

ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ. ໃນບາງເຂດ ເຊັ່ນ: ເມືອງ

ການຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດ

ກອນນິຍົມກັນປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ,

ມອບປ່າ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນ, ຈະເປັນ

ຄຳເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເມືອງໜອງແຮດຊາວກະສິ

ນ້ອຍມີສິດຖືຄອງທີ່ດິນ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍໃນຂະ

ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການ

ນະທີ່ພື້ນທີ່ເໝາະສົມທຳການຜະລິດກະສິກຳກຳ
ລັງຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສຳປະທານ.

5. ສະຫຼຸບ

ນຳໃຊ້ລະບົບການຜະລິດແບບຍືນຍົງປານໃດ.
ເຕັ ກ ນິ ກ ການຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳແບບຍື ນ
ຍົງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງ ໃນການຜະລິດ
ກະສິ ກ ຳ, ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ ວ ຍປະຢັ ດ ເວ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານສະພາບພູມມີ

ລາ ແລະ ແຮງງານແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບປຸງດິນ

ກະສິກຳມີຜົນເຮັດໃຫ້

ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງ

“ບໍ່ໄຖ-ບໍ່ຄາດ” ມີຄວາມຈຳກັດ. ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ໃນອັດຕາຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະ

ລ້ອມນຳອີກ. ສະນັນ
້ , ທາງເລືອກທີອ
່ າດເປັນໄປໄດ້

ສາດຂອງທັງສີເ່ ຂດນິເວດ

ການນຳໃຊ້ເຕັກນີກການ ຜະລິດກະສິກຳຮູບແບບ

ລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (ນິເວດກະສິກຳ) ສະເລ່ຍ
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ດິນ ແລະ ສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດ
ໃນການຂະຫຍາຍ ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ

ແບບຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ ເຮົາຄວນມີການຝຶກອົບຮົມ
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ກ່ ຽ ວກັ ບ ການນຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ນິ ກ ໃຫ້ ແ ກ່ ຊ າວກະສິ 
ກອນ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ຈາກນັກວິ
ຊາການ, ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ເມືອງກໍ່ຄືອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນ
ການຊີ້ນຳນຳພາປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫາ
ງ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ສະດວກເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທີ່
ເຮັດດ້ວຍມືຕ່າງໆ, ເຄື່ອງຢອດເມັດພັນ, ເຄື່ອງ
ສີດພົ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມ
ຄອງອຸປະກອນ ແລະ ສິນເຊື່ອທີ່ສະມາຊິກສາ
ມາດຢືມໄດ້ເພື່ອເປັນສິ່ງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ
ກອນ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນມີວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວ
ກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ ຂອງການປູກ
ສາລີພັນໃນບາງເຂດ ທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່
ຍືນຍົງໃນລະບົບການປູກພືດ ໂດຍສະເພາະຄວນ
ຫຼີກລ້ຽງການໄຖພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນເຂດຄ້ອຍຊັນເພາະ
ຈະພາໃຫ້ເກີດການເຊາະລ້າງ ແລະ ດິນເຊື່ອມ

ຄຸນນະພາບຢ່າງໄວວາ.

ຄຳຂອບໃຈ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງ ຄວາມຂອບໃຈ

ມາຍັງ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຄົນ
້ ຄວ້າທາງ

ດ້ານນິເວດວິທະຍາ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບັນດາປະ
ເທດຕ່າງໆ (PAMPA) ຂອງອົງການເພື່ອການ

ພັດທະນາຂອງປະເທດຝຣັ່ງ (AFD), ກະຊວງ

ການຕ່າງປະເທດຝຣັງ່ ແລະ ເອີຣບ
ົ (MAEE) ແລະ

ກອງທຶ ນ ເພື່ ອ ສ່ິ ງ ແວດລ້ ອ ມໂລກປະເທດຝຣັ່ ງ
(FFEM) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້. ອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍ່ຂໍສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ

ມາຍັງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທັງ

ສາມເມືອງ, ຕະຫຼອດຮອດອຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານໃນແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ໃຫ້

ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ພ້ອມກັນນີ,້ ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດກໍມ
່ ຂ
ີ ຈ
້ໍ ຳ

ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ຈົນ

ກັດເຊັນ
່ ດຽວກັນເພາະຊາວກະສິກອນ ບໍມ
່ ທ
ີ ນ
ຶ ພຽງ

ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ແຫຼ່ ງ ທຶ ນ ໃຫ້ ຊ າວກະສິ ກ ອນໄດ້ ກູ້ ຢື ມ ໃນອັ ດ ຕາ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ພໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະນັ້ນຄວນຊອກຫາ  
ດອກເບ້ຍຕຳ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການກູຢ
້ ມ
ື ຍາວ

ນານ, ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງສັດແຕ່ລະຊະນິດ.
ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍລະບົບການລ້ຽງສັດ (ໂດຍ
ການໃກ້ຊິດແທດຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ

ແລະ

ປ່າໄມ້ເມືອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງເຕັກນິກຕ່າງໆ
ບົນພື້ນຖານການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພະແນກກະສິ

ກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ແຂວງ), ສະໜັບສະໝູນໃຫ້ຊາວ

ກະສິກອນເລີ່ມຈາກການຜະລິດເປັນກຸ່ມເພື່ອປະ

ຢັດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງ
ມີການຈັດການ ແລະ ປ້ອງກັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ
ຢ່າງລະອຽດ.
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