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ສະພາບລວມຂອງເມືອງ
 ເມືອງສ າພັນ ຕັັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຜົັ້ງສາລີ ຫ່າງຈາກ
ເທດສະບານແຂວງ ປະມານ 197 Km (ທາງປາກປອກ), 
 ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຜົັ້ງສາລີ, ບ ນໃຕ້, ເມືອງຂວາ, ເມືອງໃໝ່ 
ແລະ ເມືອງແຢ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ,
ເມືອງສໍາພັນປະກອບມີຫຼາຍເຜົົ່າຊົນ ທີີ່ມີອາຊີບ, ການເຊືີ່ອຖື, ຮີດຄອງປະເພນີທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊີີ່ງມີ 6 ເຜົົ່າຄື: ເຜົົ່າລາວລ ່ມ 6.40%, ເຜົົ່າກືມມ  31.4%, ເຜົົ່າອາ
ຄາ 44.32%, ເຜົົ່າມົັ້ງ 11.39%, ພູນ້ອຍ 4.98% ແລະ ເຜົົ່າສີລາ 1.48%.
ເມືອງສໍາພັນປະກອບມີ 64 ບ້ານ, ມີ 10 ກ ່ມບ້ານພັດທະນາ, ມີ 3,948 ຄົວ
ເຮືອນ, ມີ 5,013 ຄອບຄົວ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 24,328 ຄົນ, ຍິງ 12,064
ຄົນ,
ເມືອງສໍາພັນ ມີເນືັ້ອທີີ່ 260,445 ເຮັກຕາ, ໃນນີັ້ມີເນືັ້ອທີີ່ປ່າໄມ້ 137,027
ຮຕ= 53.4 % (ເນືັ້ອທີີ່ປ່າປົກຫ ້ມ), ເນືັ້ອ ທີີ່ ດິນ ກະ ສີ ກໍາ ມີ 104,955 ຮຕ ກວມ 
ເອົາ 41,6% .



ສະພາບການສົົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງຢູ່ເມືອງສໍາພັນ
 ໃນຊຸມປີ 2001 ຄືນຫຼັງ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໄສເກັບກູ້ແຕ່ໝາກແໜ່ງ
ປ່າໃນແຕ່ລະປີ ເຊິີ່ງມີ 2 ຊະນິດ ຄື ໝາກແໜ່ງແດງ ແລະ ໝາກແໜ່ງຂຽວ.
 ປີ 2002 ທາງໂຄງການ ລາວ-ອາເມລິກາ ແລະ ໂຄງການອີຢູ ກ ໍ່ໄດ້ ສະໜັບ-ສະ
ໜູນທຶນຮອນສໍາລັບການສົ ົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງພັນກວາງຕ ່ງ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກປະຊາຊົນ .
 ປີ 2011-12 ລາຄາໝາກແໜ່ງເລີີ່ມດີຂຶັ້ນ ປະຊາຊົນຈຶີ່ງເລີີ່ມຫັນມາສົນໃຈ ກັບ
ຄືນບົວລະບັດຮັກສາສວນໝາກແໜ່ງ .
 ປີ 2013 ທົົ່ວເມືອງມີລາຍຮັບປະມານ 6 ຕືັ້ກວ່າກີບ ໃນລາຄາໝາກແໜ່ງ
ສະເລ່ຍ 250,000 ກີບ/ກິໂລແຫ້ງ.
 ປີ 2014 ມີລາຍຮັບປະມານ 13 ຕືັ້ ກວ່າກີບ(ໃນລາຄາສະເລ່ຍ 450,000
ກີບ/ກິໂລແຫ້ງ), 
 ປີ 2015, ມີຜົນຜະລິດປະມານ 38 ໂຕນແຫ້ງ, ມີລາຍຮັບປະມານ 12 ຕືັ້ ກວ່າ
ກີບ(ໃນລາຄາສະເລ່ຍ 320,000 ກີບ/ກິໂລແຫ້ງ).



ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຜົັ້ນເດັົ່ນໃນການປູກໝາກແໜ່ງ
ເມືອງສໍາພັນມີຫຼາຍບ້ານທີີ່ປູກໝາກແໜ່ງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ-ສະໜູນ
ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ທຶນຮອນຂອງປະຊາຊົນເອງ ໃນນີັ້ບ້ານທີີ່ຜົັ້ນ
ເດັົ່ນແມ່ນ: ບ້ານມົກພະ ເຊີີ່ງເລີີ່ມປູກໝາກແໜ່ງມາແຕ່ປີ 2004 ດ້ວຍທຶນ
ປະຊາຊົນເອງ. ເລີີ່ມເກັບກູ້ຜົນຜະລິດມາແຕ່ປີ 2010 ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນຜົັ້ນເດັົ່ນ, 
ຮອດປີ 2013 ມີລາຍຮັບປະມານເຂົັ້າບ້ານ ປະມານ 300 ກວ່າລ້ານ, ປີ 
2014 ມີລາຍຮັບປະມານ 1,5 ຕືັ້ ກວ່າກີບ ແລະ ປີ 2015, ມີລາຍຮັບ
ປະມານ 1,3 ຕືັ້ກວ່າກີບ, ມີບ້ານລາວປານ2 ກ ່ມມູຈີີ່ກາງ: ປີ 2014 ມີລາຍ
ຮັບປະມານ 1.6 ຕືັ້ກວ່າ, ປີ 2015 1.2 ຕືັ້ກວ່າກີບ.
 ນອກຈາກນີັ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີີ່ມີລາຍຮັບຜົັ້ນເດັົ່ນຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດ
ໝາແແໜ່ງ ໃນນີັ້ເດັົ່ນ ກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ທ ເພັງ ໄຊຍະສ ກ ປະຊາຊົນບ້ານ ມົກ
ພະ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດໝາກແໜ່ງ ແຕ່ 100-150 ລ້ານ/ປີ
(ໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ປີ 2013-15), ທ ແອ ບ້ານມົກພະ ມີລາຍຮັບ 100-
180 ລ້ານ(ໃນໄລຍະປີ 2014-15), ທ ຄໍາພາ ບ້ານ ລາວປານ2 ມີລາຍຮັບ
ແຕ່ 50-100 ລ້ານ ໃນໄລຍະ 3 ປີ 2013-15 ແລະ ຄອບຄົວອືີ່ນໆ .



ດ້ານບັນຫາ ແລະ ອ ປະສັກໃນການປູກໝາກແໜ່ງ
ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ດີ ການສົົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງ ພວກເຮົາກ ໍ່ຍັງປະເສີນກັບບັນຫາຫຼາຍ
ຢ່າງ ທັງເປັນປັດໃຈພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ເຊິີ່ງເປັນອ ປະສັກ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ຕ ໍ່
ການປູກໝາກແໜ່ງ ດັົ່ງນີັ້ :
 ການປູກໝາກແໜ່ງແມ່ນປູກໃສ່ພືັ້ນທີີ່ປ່າຫ່ວງຫ້າມ (ໃນ 3 ປະເພດປ່າ) .
 ທາງເມືອງ ຍັງບ ໍ່ທັນມີວິຊາການສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການປູກໝາກແ
ໜ່ງ, ນອກຈາກນີັ້ ທາງພວກເຮົາກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ສຶກສາ, ວິໄຈລະອຽດກ່ຽວກັບນິເວດ
ວິທະຍາຂອງໝາກແໜ່ງ ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບທ້ອງຖິີ່ນແນວໃດ .
 ການປູກໝາກແໜ່ງຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນປູກຕາມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕົວ
ຈິງຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
 ໝາກແໜ່ງ ເປັນພືດອາຍ ສັັ້ນ, ບວກໃສ່ກັບ ເປັນພືດທີີ່ຂ້ອນຂ້າງເລືອກພືັ້ນທີີ່ປູກ 
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີີ່, ສ້າງລາຍຮັບອັນໝັັ້ນຄົງຂອງ
ປະຊາຊົນ. 
 ດ້ານການຕະຫຼາດ: ຜົນຜະລິດໝາກແໜ່ງແມ່ນສົົ່ງອອກຈີນໂດຍກົງ(ຕະຫຼາດ
ຜູກຂາດ), ມີຕະຫຼາດ ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງບ ໍ່ຮູ້ການຕະຫຼາດ .



ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້-ທິດທາງການສົົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງໃນຕ ໍ່ຫນ້າ
 ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົົ່ວເມືອງ ສືບຕ ໍ່ປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີີ່ຕາມເງືີ່ອນໄຂ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະໃນຂອບເຂດ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ.
 ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ວິໄຈລະບົບນິເວດຂອງໝາກແໜ່ງ, ມີຄວາມເໝາະສົມແນວໃດ, 
ລວມທັງສຶກສາແນວພັນໝາກແໜ່ງກວາງຕ ່ງຊະນິດໃດແທ້ ທີ ີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ.
 ຕ້ອງສ້າງວິຊາການສະເພາະດ້ານ ນັບແຕ່ວິຊາການຂັັ້ນເມືອງ ລົງເຖີງຂັັ້ນບ້ານ .
 ຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ງ, ປັບປ ງສວນໝາກແໜ່ງເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງນໍາເອົາເຕັກນິກເຂົັ້າ
ຊ່ວຍ ວ່າຕ້ອງຕັດແຕ່ງ, ບົວລະບັດຮັກສາແນວໃດ .
 ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງກ ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ , 
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນການປັບປ ງຄ ນນະພາບຜົນຜະລິດໝາກແໜ່ງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ, 
ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແປຮູບໝາກແໜ່ງໃນລະດັບ ເພີີ່ມສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມ.
 ຕ້ອງມີຖານຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດໝາກແໜ່ງ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານລາຄາ, ສ້າງ
ຕົວແທນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົັ້າຫາຕະຫຼາດໂດຍກົວ ໂດຍທີີ່ຕັດວົງຈອນພ ໍ່ຄ້າຍ່ອຍຫຼື 
ພ ໍ່ຄ້າຄົນກາງອອກ.



ຂ ໍ້ສະເໜີເພືີ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
1. ພວກເຮົາມີວິທີການແນວໃດ? ເພືີ່ອປັບປ ງເຕັກນິກດ້ານການປູກໝາກແໜ່ງ .
2. ພວກເຮົາຄວນສ້າງວິຊາການສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບການປູກໝາກແໜ່ງແນວໃດ, 
ຄວນເອົາບົດຮຽນ, ເອກະສານອ້າງອິງ ຈາກບ່ອນໃດມາເປັນບົດຮຽນ, ເປັນບ່ອນອິງ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນເຮົາ .
3. ພວກເຮົາຈະມີການປັບປ ງຄ ນນະພາບຜົນຜະລິດໝາກແໜ່ງແນວໃດ, ມີວິທີການ
ໃດເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດແປຮູບຜົນຜະລິດໝາກແໜ່ງໃນລະດັບໃດໜືີ່ງ ເພືີ່ອ
ສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມ ຈົນກ້າວໄປສູ່ ການສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນສະເພາະທີີ່ສາມາດນໍາ
ອອກສູ່ຕະຫຼາດໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດ ອາຊີ ຫຼື ເອີັ້ນວ່າສ້າງເປັນ
ສິນຄ້າ Otop ສູ່ຕະຫຼາດ AEC ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຫຼື ມີໂອກາດຫຼາຍ-ໜ້ອຍ
ພຽງໃດ .
4. ການປູກໝາກແໜ່ງໃນ 3 ປະເພດປ່າ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນແນວໃດ, ມີ
ວິທີການໃດທີີ່ເຮົາຄວນປັບປ ງ ຖ້າປູກໃນພືັ້ນທີີ່ດັົ່ງກ່າວ .
5. ສະເໜີໂຄງການ TABI ສືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສູ່ບັດດາ
ເມືອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເມືອງສໍາພັນ .



ການສົົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງ









ຂ ຂອບໃຈ


