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ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ (1966 - 2011) ຢ່າງສຸດໃຈ
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ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນພືດ ແລະ ສັດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ເຂົ້າກໍ່ແມ່ນພືດອາຫານຫຼັກຂອງຄົນລາວ, ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອະ
ນຸລັກແນວພັນເຂົ້າມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈາກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ,
ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ, ທັງເປັນການເພີ້ມການອະນຸລັກແນວພັນເຂົ້າ.
ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2011 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການ
ອະນຸລັກເຊື້ອພັນເຂົ້າ ໃນທຳມະຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວຂຶ້ນ ໂດຍສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ມະນຸດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ (RIHN)
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ມະນຸດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ
(RIHN) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຈາກ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກອງສົ່ງເສີມ ກະ
ສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ
ລະບົບຜະລິດກະສິກໍາເຂດພູດອຍ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເຂົ້າເປັນພື້ນຖານ

ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

			

ກຸມພາ 2011

- ອີຣິ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການພັດທະນາ
ແລະ ການຮ່ວມມື ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ເກັບກຳ ແລະ
ເຕົ້າໂຮມແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງ

(Caltivated Rice) ແລະ

ເຂົ້າປ່າ (Wild Rice) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຍ້ອນຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບ NAFRI ສປປ ລາວ

ໃນປີ 2003 ເພື່ອສືບຕໍ່ສຶກສາຕີລາຄາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນ
ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ

ແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງລາວ ໄດ້ 13,913 ຕົວຢ່າງ ແລະ ເຂົ້າປ່າ
6 ຊະນິດ ມີທັງເຂົ້ານາ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານ

ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ທັງສອງອົງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ

ພັນເຂົ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງລາວສືບຕໍ່
ກັນມາເກືອບສອງທົດສະວັດແລ້ວ

ຊຶ່ງສະຖາບັນ

ຄົ້ນຄວ້າ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ລາວ

ການ NAFRI ແລະ RHIN ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ

ຮ່ວມມືກັນສ້າງສະຖານທີ່

ເພື່ອອະນຸຮັກເຊື້ອພັນເຂົ້າໃນທຳ

ມະຊາດຂຶ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ປັດຈຸບັນ ສະຖານທີ່ອະນຸລັກເຂົ້າ
ປ່າໃນທຳມະຊາດ ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 1 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ຊປປ ລາວ ຮາກຖານ ສຄກປ
ຜ່ານແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ

ສົກປີ 2010 – 2011 ພ້ອມດ້ວຍຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ທີ່ມີ

ຜົນງານດີເດັ່ນ ຂອງ ໜ່ວຍ ຊປປ ລາວ ຮາກຖານ

ສຄກປ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ມີ ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ ຄະນະພັກຮາກຖານ ສະ

ຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະ
ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ເລຂາ ຊປປ ລາວ

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃນກອງປະຊຸມ ມີສະມາ
ຊິກຊາວໜຸ່ມ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ

ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 115 ສະຫາຍ ແລະ
ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງ 11 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ
ໂດຍ: ພູທອນ ສິມມະວັນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2011 ຢູ່ທີສະ

ໂມສອນໃຫຍ່, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ 1 ປີຜ່ານມາ ປະຈຳສົກປີ 2009 – 2010 ແລະ

2

ແມ່ນເພື່ອຜ່ານບົດ

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ
ສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນ 1 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ຊປປ ລາວ

ຮາກຖານ ສຄກປ. ເພື່ອເປັນການຂໍທິດຊີ້ນຳຕໍ່ກັບແຜນ ດັ່ງ

ກ່າວ ຈາກຄະນະພັກ ສະຖາບັນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານ
ຊປປ ລາວ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງເປັນການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກ ຊປປ ລາວ
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ຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ 216 ສະຫາຍ, ແບ່ງອອກເປັນ
6 ໜ່ວຍ ຊປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານ ຍັງໄດ້ມອບ

ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊົມເຊີຍ ຂອງ ຄະນະບໍລິ
ຫານງານ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິ

ວັດລາວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ
ໃນຂະບວນການປະກອບສ່ວນສ້າງຜົນງານພັດ

ທະນາ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ

1 ປີ ແລະ 5 ປີ ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງໃນນີ້ ມີສະມາຊິກຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຜົນງານ 5 ປີ ມີຈຳນວນ 195

ສະຫາຍ, ຊົມເຊີຍຜົນງານ 5 ປີ ມີ 46 ສະຫາຍ
ຮາກຖານ ສຄກປ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຫັນໄດ້ເຖິງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດ
ປະສົງຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ກໍ່ຄື ວຽກ

ງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກ
ຜົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ - ລັດ ວາງອອກ. ສະ

ຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ມີສະມາຊິກ

ແລະ ຍ້ອງຍໍຜົນງານ 1 ປີ ມີ 210 ສະຫາຍ, ຊົມເຊີຍຜົນ

ງານ 1 ປີ ມີ 35 ສະຫາຍ. ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງ ກອງປະຊຸມ
ທ່ານ ສີສະຫວ່າງ ວົງຫາຈັກ ຄະນະພັກຮາກຖານ ສະຖາບັນ

ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໂອວາດ
ແລະ ທິດຊີ້ນຳ ຕໍ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 2 ສາມັກຄີ, 3 ດີ, 4 ພັດທະນາ
ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ເລ

ຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ,

ທ່ານ ດຣ. ເພັດ ພົມພິພັກ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ
ຮສ.ດຣ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ເລຂາ ຊປປ ລາວ

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ນີ້ ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ຂອງ ກະຊວງ ກະສິ
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 244 ສະ
ຫາຍ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກ ຊປປ ລາວ
ແຮກສ່ຽວອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຊັ່ນ: ຊປປ ລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ ສາທາລະ
ໂດຍ: ພູທອນ ສິມມະວັນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນະສຸກ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຊປປ ລາວ ຂອງ

ແຂວງແຮກສ່ຽວ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ
ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2011 ຢູ່ທີສະໂມສອນໃຫຍ່,

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 2 ສາມັກຄີ, 3 ດີ, 4

ພັດທະນາ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະ

ຈຳ ສົກປີ 2005 – 2010 ຂຶ້ນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ

ພ້ອມດ້ວຍເລຂາ ຊປປ ລາວ ຈາກ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງ
ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຜ່ານບົດສະ

ຫຼຸບ 2 ສາມັກຄີ, 3 ດີ, 4 ພັດທະນາ ແລະ ແຜນການຮອດປີ

2015 ຂອງ ຊປປ ລາວ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

			

ກຸມພາ 2011

ເທດດ້ວຍທຶນຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມ 12 ຄົນ ແລະ ທຶນທາງ

ດ້ານວິຊາການ 92 ຄົນ, ສາມາດສ້າງຄັງລວມທັງໝົດໄດ້
75,812,000 ກີບ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ

ຍັງໄດ້

ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໃບຍ້ອງ
ຍໍ ຈາກ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍ

ຊາວໜຸ່ມ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆອອ້ມຂ້າງ
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ມີຜົນງານດິີເດັ່ນ ໃນການ

ປະກອບສ່ວນສ້າງຜົນງານພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້. ໃນນີ້ໄດ້ແບ່ງປະເພດໃບຍ້ອງຍໍ ອອກເປັນ 2

ປະເພດ ຄື: ປະເພດຍ້ອງຍໍໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ແລະ ປະ

ເພດຍ້ອງຍໍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຄື: ປະເພດຍ້ອງຍໍໜ່ວຍ
ພ້ອມທັງຕີລາຄາ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນໃນ
ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປ ລາວ ກປ

ປະກອບເປັນຄະນະ ມີ 9 ສະຫາຍ ແລະ ຍັງ ເຫຼືອ 8 ສະຫາຍ,
1 ສະຫາຍ ຍົກຍ້າຍໄປ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ມີໜ່ວຍ ຊປປ ລາວ

12 ໜ່ວຍ ແລະ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍຮາກຖານ
ຈຳນວນ 3 ໜ່ວຍ ຮາກຖານ ຄື: ຊປປ ລາວ ຮາກຖານ
ສຄກປ, ຊປປ ລາວ ຮາກຖານ ກອງສົ່ງເສີມ ກປ ແລະ ຊປປ

ລາວ ຮາກຖານ ກົມປູກຝັງ, ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ
730 ຄົນ ເປັນຍິງ 271 ຄົນ (ກວມ 37,1%),ໃນນັ້ນ ມີ

ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ທີ່ເປັນລັດຖະກອນ 676 ຄົນ ແລະ

ເປັນນັກຮຽນ 54 ຄົນ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນລັດຖະກອນ ກວມ
65% ຂອງພະນັກງານທັງໜົດທົ່ວ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ 1,039 ຄົນ ແລະ ເປັນສະມາຊິກພັກ 78 ສະຫາຍ, ສາ

ມາດຂະຫຍາຍສະມາຊິກໃໝ່ໄດ້ 94 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຍິງ 39 ຄົນ,
ເອົາສະມາຊິກກະສຽນອອກ 23 ຄົນ, ຍິງ 09 ຄົນ ແລະ ສົ່ງພະ
ນັກງານສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ
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ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະ

ຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຈາກ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ມີ 10 ໜ່ວຍ ແລະ

ຊົມເຊີຍ 1 ໜ່ວຍ, ປະເພດຍ້ອງຍໍ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ
5 ປີ ມີ 12 ໜ່ວຍ, ລວມ 314 ຄົນ, ຍິງ 105 ຄົນ ແລະ

ໃບຊົມເຊີຍ ມີ 12 ໜ່ວຍ, ລວມ 195 ຄົນ, ຍິງ 72 ຄົນ,
ພິເສດ ໃນບັ້ນສະຫຼຸບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 2 ສາມັກຄີ, 3 ດີ ແລະ 4

ພັດທະນານີ້ ບັນດາໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ກົມ, ກອງ, ສະ

ຖາບັນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຍັງໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ:
ໃບຍ້ອງຍໍຈາກ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ມີ 3 ໜ່ວຍຮາກຖານ ແລະ 14 ໜ່ວຍ, ໃບຍ້ອງຍໍຈາກ ກະ
ຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ 3 ໜ່ວຍຮາກຖານ ແລະ 15

ໜ່ວຍ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳ
ພາ ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ໃຫ້

ຄຳໂອວາດ ແລະ ທິດຊີ້ນຳ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຂອງ
ກະຊວງ ກະສິກຳ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປະທານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຮ້ອງເພງ “ບຸນຄຸນພັກປະຊາຊົນປະ
ຕິວັດລາວ” ຮ່ວມກັນ ເພື່ອປິດກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຄວາມເບີກ
ບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ.
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ÀŠà× ÅàÓàÈÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆêæÈ‹ ÎßÓàÌ 12 äÉÌÉ¡ÖßÈï,

ການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ

ÐîŠÌÆê×ßÑàÍË¯ÅßÀèÈÄàÀØÜÇâÆêÖê æÈ‹ 200 ÖéÈ ãÖß

ÔàÅßÚîÌæÑÁòàãÓÃæÓ‹ÅèÈÉïÑìÈæÈ‹ 200 ÖéÈ, åÌÖßÈïÐíÌ

Ë¯ÏŠàÌÓà ÐîŠÌÈ¨ÃÀŠà×ÅŠ×ÌåØÇñæÈòãÍŠÃÀèÌåÆ‹ ÑàÇåÌÂÜÍ
ໂດຍ: ຄອນປານີ ດຸນຜາດີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

Âí×.

ÀàÌÌáåÆ‹ÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß Æê×ßÑàÍÁÜÃÀîŠÓ åÌÆñ×Ã

ÖßÈïÐíÌË¯ÏŠàÌÓà âÆ¯ÃâÎèÌÎêËáÜéÈ ÁÜÃÀàÌËíÈÖÜÃåÆ‹,
ÏíÌæÈ‹ÝèÍãÓŠÌâÎèÌÙ‹àÑçåÄÑçÅíÓÂ×Ì ãÖß âØèÌæÈ‹Â×àÓ
ãÉÀÉŠàÃÖßØ×ŠàÃÀàÌåÆòÐîŠÌâÂÓê ãÖß ÐîŠÌÜéÌÆê âØèÌæÈ‹

Á§Èê ãÖß Á§âÅÇÁÜÃÀàÌÌáåÆ‹ÐîŠÌâÂÓê, ÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß
ÐîŠÌÆê×ßÑàÍ Ë¯ÀßËíÍÉ¡ÈéÌ ãÖß É¡ÅîÁßÑàÍÁÜÃÂíÌâÝíà.
Ìá

ÀàÌÏßÖéÈÐîŠÌÁÜÃÀîŠÓÈ¨ÃÀŠà× ãÓŠÌæÈ‹ÝèÍÂáãÌß

ãÖß ÅßÙèÍÅßÙïÌØí×âÆºÜÄîÖéÌÆêÂîÌÌßÑàÍ (ÏÈ

1, 2, 3, 6 ãÖß7) ÄàÀÀíÓÑèÈËßÌàË¯ÈéÌ ãØŠÃÖàÈÆß

ÜàÌàÄèÀæË âÑ²ÜÌáÓàÁßØÇàÇÉ¡, ÌÜÀÌ´Ì ÂßÌßÌèÀ
×éÆàÀàÌ ÄàÀ ÅßÊàÍèÌ Â¿ÌÂ×‹à ÀßÅéÀá ãÖß ÎŠàæÓ‹

ãØŠÃÆàÈ ãÖß ÀíÓÑèÈËßÌàË¯ÈéÌ æÈ‹ÓàÉéÈÉàÓÂ×àÓ
ສາທິດການປະຕິບັດຕົວຈິງວິທີເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ

ÂìÍÙ‹àåÌÀàÌÏßÖéÈ,

åØ‹ÂáãÌßÌáãÀŠÆà×ÀßÅéÀÜÌ

ãÖß ÉéÈÉàÓÏíÌÁÜÃÀàÌÆíÓåÆ‹ÐîŠÌÔŠàÃÉ¡âÌ²ÜÃ, âÆ¨ÌÈÞ×

âÑ²ÜÉÜÍÅßÙÜÃÉ¡ãÌ×ËàÃÌßäÇÍàÇÁÜÃÑèÀ

ÀèÌ ËàÃØ‹ÜÃÀàÌÀßÅéÀá ãÖß ÎŠàæÓ‹ âÓìÜÃÎàÀÆèÌ Àç

ÖéÈÀßÅéÀáÜéÌÆê äÈÇÀàÌÌáåÆ‹âÅÈâÛìÜÀßÅéÀá ãÖß ×èÈ

ÆîÀÇï‹åØ‹ÏßÖéÈÛàÇÀ×ŠàâÀ³à âÑ²ÜåÆòâÜÃ ãÖß ÄáÙŠàÇåØò

ÐîŠÌÆê×ßÑàÍ âÑ²ÜåÆ‹åÌÂÜÍÂí×. ÄîÈÎßÅíÃâÑ²ÜÛ‡îÈÏŠÜÌ

åÌÖßÈïãÖ‹Ã Îê 2011 Ì¸, ÀîŠÓÇèÃæÈ‹âÝèÈÀàÌËíÈÖÜÃ

ãÖß ÖèÈ åÌÀàÌÆîÀÇï‹ ãÖß Å³ÃâÅêÓåØ‹Æà×ÀßÅéÀÜÌÏß

æÈ‹âÜíàåÄåÅŠÖíÃÉéÈÉàÓÀîŠÓÈ¨ÃÀŠà×âÎèÌÎßÄá

ÊîÈéÍË¯ÓêåÌãÉŠÖßË‹ÜÃÊªÌâÁ¿àåÌÀàÌÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß

ãÀŠÆà×ÀßÅéÀÜÌ ÏïòÜìñÌƒËêñÓêÂ×àÓÉòÜÃÀàÌ.

ÀàÌÌáâÁ¿à ãÖß Û‡îÈÏŠÜÌÀàÌÌáåÆ‹ÐîŠÌâÂÓê ËèÃâÎèÌÀàÌ
Ûî‡ÈÏŠÜÌÉ¿ÌËëÌÀàÌÏßÖéÈ ÁÜÃÆà×ÀßÅéÀÜÌ.

ÀîŠÓÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß Æê×ßÑàÍ Í‹àÌÎàÀÆèÌ

æÉ‹ âÓìÜÃÎàÀÆèÌ ãÁ×ÃÍçÖéÂáæÆ, ãÓŠÌÌëñÃåÌäÂÃÀàÌ

Ñ‹ÜÓËèÃ

ÜèÈÉàÐîŠÌÜéÌÆêâÑ²ÜÀáÌíÈÜèÈÉàÐîŠÌË¯âÚàßÅíÓÉ¡âÁ¿àÌà

âÑ²ÜãÌßÌáÅßÓßÆéÀ ãÖß ÏòïÆíÓåÆ‹. ÄàÀÀàÌÖíÃÉéÈÉàÓ
ãÖß ÅèÃâÀÈãÎÃËíÈÖÜÃ ÁÜÃÂßÌßÌèÀ×éÆàÀàÌ Â´Ã

×èÌËê 27 /1/ 2011 Ë¯ÏŠàÌÓà âØèÌ×Šà âÁ¿àÄßâÖêÌâÉêÍäÉ

ÝŠ×ÓÓì Öà× - æË ÑàÇåÉ‹ÀÜÍÁÜÃäÂÃÀàÌ ACMECS.

ÀîŠÓÈ¨ÃÀŠà× Å‹àÃÉ´ÃÁëòÌåÌÀàÃÎê 2010 ÑàÇÛèÃ ÅßØàÇ

Åî×èÌ ÑèÌÌîÖàÈ ÌàÇÍ‹àÌÍòàÌÈ¨ÃÀŠà× æÈ‹ÀèÍÓàãÉŠÐëÀ
ÜíÍÝíÓÀàÌÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß Æê×ßÑàÍ ÔïŠÍ‹àÌÅê×éæÖ

âÓìÜÃÍëÃÀàÌ ãÁ×ÃÙÜÃÂàÇ ÎßâËÈæË åÌÀàÃâÈìÜÌ
âÓÅà Îê 2010 Ë¯ÏŠàÌÓà. ÅßØàÇ æÈ‹âÉ¿àäÝÓÆà×Àß

ÅéÀÜÌÑàÇåÌÍ‹àÌÁÜÃÉíÌ ãÖß Í‹àÌÜ‹ÜÓÁ‹àÃ âÑìñÜâÏêÇ

ãÏŠÍíÈÝÞÌË¯æÈ‹ÝÞÌÓà Ñ‹ÜÓÀèÍÅßâÙêãÌ×Â×àÓÂéÈåÌ
ÀàÌÅ‹àÃÀîŠÓÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆêåÆ‹âÜÃÑàÇåÌÍ‹àÌ ãÌåÅŠÏèÌ

ÁßØÇàÇÍíÈÝÞÌË¯æÈòÝÞÌÓà åØ‹âÁ¿àâÊêÃÆà×ÀßÅéÀÜÌåÌ
ÁÜÍâÁÈË¯ÉíÌÝèÍÏéÈÆÜÍåÌÎßÄîÍèÌ ÀîŠÓÈ¨ÃÀŠà× ÓêÅßÓà

ÆéÀËèÃÚíÈ 6 ÂíÌ, ÝŠ×ÓËëÌÀèÌÅ‹àÃäÝÃÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆê
ÁßÙàÈÌ‹ÜÇÁëòÌ äÈÇÜàåÅãÛŠÃ×èÈÊîÈéÍË¯Óê ãÖß Åà

ÓàÈØàæÈòÑàÇåÌË‹ÜÃÊªÌÁÜÃÉíÌ, æÖÇßÏŠàÌÓà ÀîŠÓÈ¨Ã

ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ສັງເກດນາທົດລອງຝຸ່ນອິນຊີຂອງກຸ່ມ
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ÁÞ×ÃàÓÅßÚœÅßâÚີດີ ãÖß âØèÌæÈ‹Â×àÓãÉÀÉŠàÃ Öß

ÈéÍË¯ÅàÓàÈÎßÅíÓÐîŠÌÜéÌÆêæÈ‹âÊêÃ 10 äÉÌ ãÖß ÄßÅìÍ

ÀàÌÄàÀÀíÓÑèÈËßÌà ÇèÃæÈ‹åØ‹Á§ãÌßÌáÛàÇÔŠàÃãÀŠÅß

ÉßÛàÈ ËèÃÌ¸ ãÌåÅŠÆîÀÇï‹ ãÖß Å³ÃâÅêÓåØ‹Æà×ÀßÅéÀÜÌ

ÑàÍÅïÃ ãÖß ÜèÈÉàÀàÌÌáåÆ‹ÐîŠÌÆê×ßÑàÍÎßÅíÓÐîŠÌÜéÌ

ãÖß âÑ²ÜÛî‡ÈÏŠÜÌÀàÌÌáâÁ¿àÄàÀÉŠàÃÎßâËÈ. ÜêÃÉàÓ

Âí× ãÖß ÄáÙŠàÇåØ‹Æà×ÀßÅéÀÜÌÏï‹Ë¯ÅíÌåÄ.

ÄßæÈ‹âÎêÈÐìÀÜíÍÝíÓÀàÌÏßÖéÈÐîŠÌÜéÌÆê ãÖß Æê×ßÑàÍ

Ø×ŠàÃÀàÌåÅŠÐîŠÌâÂÓê ãÖß ÐîŠÌÜéÌÆê. ÌÜÀÌ´Ì ÌèÀ×éÆà

É¡ÏßÖéÈÝèÍåÆ‹åÌÀîŠÓ ãÖß ÄáÙŠàÇåÌÖàÂàË¯ÊìÀÀ×ŠàË‹ÜÃ

ÓßÆéÀÑàÇåÌÀîŠÓ äÈÇÅßâÑàß ãÓŠÌÅïÈÐîŠÌÜéÌÆêÂîÌÌß

Öà×æÈ‹ÌáåÆ‹ÐîŠÌÜéÌÆêÂîÌÌßÑàÍÅïÃË¯ÏßÖéÈÔïŠÖà×âÜÃ

ÆêË¯âÚàßÅíÓ âÑ²ÜåØ‹æÈ‹ÐîŠÌÜéÌÆêÂîÌÌßÑàÍÅïÃåÆ‹åÌÂÜÍ

ãÏÌÁÜÃäÂÃÀàÌÈ¨ÃÀŠà× åÌÆ‹×ÃâÈìÜÌ 4 - 5/2011 Ìêò

ÎêÌ¸

ÅßØàÇ Åî×èÌ ÇèÃÖàÇÃàÌåØ‹Ýï‹×Šà: åÌÖßÈïãÖ‹Ã

âØèÌ×Šà

Æà×ÀßÅéÀÜÌÓêÂ×àÓÅíÌåÄÛàÇÀ×ŠàâÀ³à

ãÖß ÓêÀàÌÅ¨ÃÄÜÃÐîŠÌÅïÃÀñ×àâÀ³à, ÎßÄîÍèÌåÌÀîŠÓÓê×èÈÊî

åØ‹ãÀŠÆà×ÀßÅéÀÜÌÜêÀ åÌãÁ×ÃÍçÖéÂáæÆ äÈÇÜàåÅ

×éÆàÀàÌÈòàÌÈéÌÎßÄáÍ‹àÌ ÄàÀÎßâËÈæË âÎèÌÏï‹ÊŠàÇ
ËÜÈÂ×àÓÝï‹ ãÖß ÎßÅíÍÀàÌåØ‹.

ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ ປະສົມໃນສວນຢາງພາລາ
ລິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງໝູ ໂດຍສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ຢ່າງຍາວນານ.

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນຢາງພາລາມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ

ຂຶ້ນ ແລະ ອີກດ້ານນຶ່ງແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນຫວ່າງແຖວຢາງ

ພາລາໃຫ້ ເ ກີ ດ ປະໂຫຍດສູ ງ ສຸ ດ ໂດຍການປູ ກ ຖົ່ ວ ສະໄຕໂລ

ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດ, ພ້ອມດຽວກັນເພື່ອເປັນບ່ອນສາທິດ
ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ.
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຂັນຄຳ ອວ້ນອຸດົມ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສວນຢາງພາລາ ແມ່ນກິດຈະ

ກໍານຶ່ງ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ທີ່

ໄດ້ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນພື້ນທີ່ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ໃນ
ປີ 2008, ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ຊອກຫາສ່ອງທາງ ໃນການພັດ ທະ
ນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ຄ່ອງຕົວໃນການຜະລິດກະສິກໍາ

ໃຫ້ເກີດຄວາມ

ແບບປະສົມປະສານ

ລະ

ຫວ່າງການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ເພື່ອ
ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່
ເລື້ອຍໆ.

ຂອງຊາວກະສິກອນ

ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ ສັບຫວ່າງສວນຢາງພາລາເພື່ອ

ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງໝູ

ເປັນທາງເລືອກນຶ່ງໃນການ

ປະສົມປະສານລະຫວ່າງການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ມີລັກ

ສະນະກົມກຽວ. ພ້ອມດຽວກັນ, ມັນຍັງເປັນການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່
ສວນຢາງພາລາ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍົກຜະ
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ວິທີການ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ບ້ານແວນ ແລະ ບ້ານພູວຽງ

ມີຄອບຄົວເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ຄອບຄົວ. ໃນນັ້ນ, ບ້ານແວນ

ມີ 6 ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານພູວຽງ ມີ 5 ຄອບຄົວ, ມີເນີື້ອທີ່ປູກທັງ
ໝົດ 2 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ 1 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ປູກ1 ໄລ່ (1,600
ຕາແມັດ ຫຼື 40 x 40 ແມັດ).
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ຮູບແບບການທົດລອງປູກຖົ່ວສະໄຕໂລສັບຫວ່າງຢາງ
ພາລາ ໃນທາງປະຕິບັດ
1 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 2 ດອນ; 1 ດອນ (T1) ປູກຖົ່ວ

ສະໄຕໂລໃສ່ ແລະ 1 ດອນ (T0) ບໍ່ໄດ້ປູກຫຍັງໃສ່ ແຕ່ມີການ
ບົວລະບັດຮັກສາເປັນປົກະຕິ.

ວິທີການປູກຖົ່ວສ
 ະໄຕໂລ ສັບຫວ່າງຢາງພາລາ
ຂຸດໜານປູກຕາມຫວ່າງແຖວຢາງພາລາ ໂດຍໃຫ້ຫ່າງ

ຈາກແຖວຢາງ 1.5 ແມັດ (ສະແດງວ່າ: ຖ້າໄລຍະຫ່າງ
ແຖວຢາງ 8 ແມັດ ຈະມີພື້ນທີ່ປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ 5 ແມັດ)
ໄລຍະຫ່າງຂອງໜານປູກ 1 ແມັດ, ຂຸດດິນເລິກປະມານ 10
ຊັງຕີແມັດ,

ຫວ່ານແກ່ນຖົ່ວສະໄຕໂລໃສ່ຕາມໜານປູກທີ່

ໄດ້ກະກຽມໄວ້ແລ້ວ ໂດຍຫວ່ານໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ (ຕາມ

ປົກກະຕິ ອັດຕາການປູກ 8 ກິໂລກຼາມ/ເຮັກຕາ). 1 ແຖວປູກ
ຢາງ ຈະປູກຖົ່ວໄດ້ 6 ໜານ/ຮ່ອງ.

ຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວສະໄຕໂລ
ຖົ່ວສະໄຕໂລ,

ເມື່ອນ
 ໍາມ
 າປູກສ
 ັບຫວ່າງໃນສວນຢາງ

ພາລາ ມັນສ
 າມາດໃຫ້ຜົນຜ
 ະລິດໃບສົດ ໄດ້ເຖິງ 9 ຫາ 10
ໂຕນ/ເຮັກຕາ.

ຜົນປ
 ະໂຫຍດຕໍ່ກ
 ານລ້ຽງສັດ
ຖົ່ວສະໄຕໂລ ສາມາດເກັບກ
 ່ຽວຜົນຜ
 ະລິດໃ
 ບສົດໄດ້

ພາຍຫຼັງປ
 ູກໄ
 ດ້ 3 ເດືອນ. ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາເ ອົາໃບຖົ່ວ

ສະໄຕໂລສົດ ເປັນອ
 າຫານໝູ, ໄກ່ ແລະ ແບ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ການນໍາໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລສົດ ປະສົມກັບອາຫານພື້ນບ້ານ ມັນ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໝູໃຫຍ່ໄວ ແລະ ມີນໍ້າໜັກເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດ
ຂາຍໄດ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ໂດຍປົກກະຕິ, ຊາວກະສິກອນບົວລະບັດຮັກສາສວນ

ຢາງ (ຖາງຫຍ້າ) 3 ຄັ້ງ/ປີ ຈະສິ້ນເປືອງແຮງງານ 30 ແຮງ

ງານ/ເຮັກຕາ/ຄັ້ງ ຄິດເປັນເງິນ 600,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ເຮັກຕາ.
ສະນັ້ນ, ໃນ 1 ປີ ຈະສິ້ນເປື້ອງແຮງງານ 90 ແຮງງງານ ຄິດ

ເປັນເງິນ 1,800,000 ກີບ/ປີ/ເຮັກຕາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການ

ປູກຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສວນຢາງພາລາ

ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ

ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບົວ
ລະບັດຮັກສາສວນຢາງໄດ້ເຖິງ 3 ປີ ຄິດເປັນເງິນ ເທົ່າກັບ
5,400,000 ກີບ.

ສະຫຼຸບ
ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ ສັບຫວ່າງສວນຢາງພາລາ ໄດ້ມີ

ຜົນເຮັດໃຫ້ຕນ
ົ້ ຢາງພາລາ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວ່າສວນ
ຢາງພາລາທີ່ບໍ່ໄດ້ປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ;

ທາງດ້ານໜ້າຕ້າງຫຼາຍ

ກວ່າ 23% ແລະ ທາງດ້ານລວງສູງ ສູງກວ່າ 25% ຂອງ

ການຂະຫຍາຍຕົວທັງໝົດ ທັງນີ້ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖົ່ວສະໄຕ

ໂລ ເປັນພືດຕະກຸນຖົ່ວທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ

ດິນ ແລະ ຄຸມວັດສະພືດ (ຫຍ້າ), ໃນຂະນະດຽວກັນການປູກ
ຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສວນຢາງພາລາ
ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ

ແລະ

ຍັງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ

ມັນສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ

ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຊື້ອາຫານມາລ້ຽງໝູ.

ສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ໄດ້ເປັນສິ່ງຈູງໃຈຊາວກະສິກອນ

ໝູ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃ
 ຊ້ໃບຖົ່ວສະໄຕໂລສົດເປັນອາຫານ ໂດຍ
ການປະສົມກ
 ັບອ
 າຫານພື້ນບ້ານ (ຮໍາ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ).
ປົກກະຕິ, ຊາວບ້ານລ້ຽງໝູ ຈະໃຊ້ເວລາການລ້ຽງນຶ່ງປີ ຈຶ່ງສາ
ມາດຂາຍອອກໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງລ້ຽງໝູ ດ້ວຍ

ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ເຫັນ

ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະນໍາເອົາຮູບແບບ
ດັ່ງກ່າວ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ມີ

ບາງຄອບຄົວມີແນວຄວາມຄິດໃນການຫັນອາຊີບມາປູກຖົ່ວ

ສະໄຕໂລເພື່ອລ້ຽງໝູ ຫຼື ສັດອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ຈາກ 2 ບ້ານ (11 ຄອບຄົວ)
ເປັນ 5 ບ້ານ(18 ຄອບຄົວ).

			

ກຸມພາ 2011

ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງ ປູກຖົ່ວສະໄຕໂລ ໃນ

ສວນຢາງພາລາ. ສະນັ້ນ, ຈະໄດ້ມີການສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກ

ດັ່ງກ່າວຕື່ມອືກ ທັງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນອະນາຄົດ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ, ມັນເປັນຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ

ການລ້ຽງໄກ່ເຫຼືອງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລເປັນອາຫານເສີມ
•

ເສີມຖົ່ວສະໄຕໂລ 10% ກັບອາຫານທ້ອງຖິ່ນ.

•

ອາຍຸໄກ່ 45 ມື້, ມີນໍ້າໜັກ ສະເລ່ຍ 460 ກຼາມ/ໂຕ.

•

ສັກປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ.

ຜົນໄດ້ຮັບ
•

ລ້ຽງໄກ່ພຽງແຕ່ 4 ເດືອນ, ມີນໍ້າໜັກສະເລ່ຍ 2.2

ກິໂລຕໍ່ໂຕ ຂອງຄອບຄົວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
ແລະ ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ມີນໍ້າໜັກ
ພຽງແຕ່ 1.3 ກິໂລຕໍ່ໂຕ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຂັນຄຳ ອ້ວນອຸດົມ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

•

ການລ້ຽງໄກ່ຂອງຊາວກະສິກອນ

ແລະ ເກີດພະຍາດລະບາດ. ການທົດລອງນຳເອົາແນວພັນ
ໄກ່ເຫຼືອງມາລ້ຽງ ດ້ວຍການໃຫ້ອາຫານເສີມ ແມ່ນກິດຈະກຳ
ນຶ່ງ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ ເພື່ອຍົກລະດັບຜະລິດຕະພາບການລ້ຽງໄກ່ ຂອງຊາວ
ກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອສຶກສາການລ້ຽງໄກ່ຫຼືອງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອາຫານ

ເສີມ ຄື ຖົ່ວສະໄຕໂລ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.
ວິທີການ
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•

ຈຳນວນໄກ່ທັງໝົດ 36 ໂຕ/ຄອບຄົວ, ມີທັງໝົດ

•

ຂະໜາດຄອກ 2.5 x 3 ແມັດ, ຍົກພື້ນສູງ 50 ຊັງ

•

ຮູບແບບການລ້ຽງແບບຂັງ (ໃນວົງຮົ້ວ 15x15 ມ).

10 ຄອບຄົວ
ຕີແມັດ.

ວ່າ ໄກ່ໃຫຍ່ໄວ, ສ້າງລາຍຮັບເສີມໄດ້ດີ ແລະ

ຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນໍາ

ແມ່ນລ້ຽງຕາມທໍາມະຊາດ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ແນວພັນ ພືນ
້ ເມືອງ

ແລະ ບໍ່ມີການຈັດການທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງໄກ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ຜ່ານການລ້ຽງໄກ່ເຫຼືອງ ເສີມຖົ່ວສະໄຕໄລ ເຫັນ

ອີກ.
•

ຊາວກະສິກອນພາຍໃນບ້ານ ມີຄວາມມັກໃນການ

ລ້ຽງ ແລະ ສົ່ງແທນທຶນຄືນ ເພື່ອຂະຫຍາຍອອກສູ່
ຄອບຄົວອື່ນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 20 ຄອບຄົວ.

