
 

ບດົສະເໜີໂຄງການຫຍ ໍ້ 
ການສ້າງຕ ັ້ງສະມາຄມົຜ ຜ້ະລີດ 

ນ ໍ້າເຜ ັ້ງປາ່ 



ການສ້າງຕ ັ້ງສະມາຄມົຜ ຜ້ະລີດນ ໍ້າເຜ ັ້ງປາ່. 
 

1. ເປ ົ້າໝາຍ: 
ເພ ື່ອຍົກລະດ ບ ການຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງ ຢ ູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ເຄ ອຂ່າຍຜ ລ້້ຽງເຜ ັ້ງ, 

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືທາງດ້ານວ ຊາການ, ການຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງຄຸນນະພາບ ແລະຕ ດພ ນກ ບ ທ່າແຮງດ້ານຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າ ກ ບຜ ້

ປະກອບການ/ການຕະຫລາດ.  

 

1. ພາກສະເໜລີວມ: 

ຢ ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ “ນ ໍ້າເຜ ັ້ງປ່າ” ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເຜ ັ້ງຊະນ ດພ ນ Apis Cerana, ຊ ື່ງເປັນນ ໍ້າເຜ ັ້ງສົດຈາກທ າມະຊາດແທ້ໆ ທີື່
ໄດ້ເກ ບເອົາແບບປະເພນີມາຈາກປ່າໄມ້ໂດຍກງົ ແລະ ຈາກການລຽ້ງຢ ່ໃນໂກນໄມ ້ຫລ  ແກ ດໄມ້. ບ ນດາຝຸງເຜ ັ້ງດ ັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄປ
ຊອກຫາເກ ບນ ໍ້າຫວານ ແລະ ລະອອງເກສອນດອກໄມ ້ ຢ ່ຕາມປ່າໄມທ້ າມະຊາດ ຫລ  ຕາມສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກອ ນຊທີີື່ປອດ
ສານພ ດ  ເພາະສະນ ັ້ນ ນ ໍ້າເຜ ັ້ງປ່ານີັ້ ຈ ື່ງມີຜົນປະໂຫຍດດີຫລາຍຕ ໍ່ສຸກຂະພາບ ແລະ ມລີົດຊາດຄຸນນະພາບທີື່ດີເລີດ.  ສ າຄ ນອີກອ ນ
ໜ ື່ງຄ  ເຜ ັ້ງ ຍ ງຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນດອກໄມ້ ເຮ ດໃຫ້ໝາກມີຫລາຍຂ ັ້ນຕ ື່ມ ຕາມການສ ກສາເຫ ນວ່າໄດ້ມີຊະນ ດພ ນພ ດ
ຫລາຍກວ່າ 30% ທີື່ພົວພ ນກ ບການປະສົມເກສອນຈາກເຜ ັ້ງໂດຍກົງ. 

 

2. ເບ ັ້ອງຫລ ງຄວາມເປນັມາ: 
ກຸ່ມຊາວບ້ານຜ ້ລຽ້ງເຜ ັ້ງ ເພ ື່ອຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງ ທີື່ໄດ້
ຮ ບການສະໜ ບຊ່ວຍເຫລ ອ ຈາກ ໂຄງການຕາບີ ຢ  ່
ພາຍໃນ 3 ເມອືງ (ແປກ, ພ ກ ດ ແລະ ຄ ນ) ມີ 145 
ຄອບຄົວ. ຊ ື່ງໄດ້ລວມຕົວກ ນເປັນເຄ ອຂ່າຍທີື່ມີ
ຫລາຍຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມແລວ້ໃນທອ້ງຖ ື່ນ, ສາມາດ
ຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງແຕ່ລະປີ ໄດປ້ະມານ 2,500 ກ ໂລ 
ແລ້ວຂາຍແບບສົດໆ ໂດຍຍ ງບ ທ ນໄດ້ມີການ
ຮ ບປະກ ນດ້ານຄຸນນະພາບ ຂາຍຢ ່ໜ້າເຮ ອນໄດ້
ລາຄາ 50,000 ກີບ ຕ ໍ່ 1 ກ ໂລ. ໃນເມ ື່ອໄດ້ເອາົມາ
ເຮ ດການຕອງເອາົຕະກອນອອກ ແລະ ກ ັ່ນຫລຸດ 
ຜ່ອນຄວາມຊ ມ່ຂອງນ ໍ້າລົງໄດ້ຮອດ 12% ແລ້ວ 
ເຮ ດການຕ ດກາໝາຍ (ຍີື່ຫ ໍ້ການຄ້າ) ແລະ ຫຸ້ມຫ ໍ່ 
ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ກ ຈະສາມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາທີື່ສ ງ
ກ່ວາເກົັ່າ 3 ເທົັ່າຕົວ ຢ ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຢ ່
ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ນ. 
ນອກຈາກໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດຈາກນ ໍ້າເຜ ັ້ງແລ້ວ ຂີັ້
ເຜ ັ້ງກ ຍ ງເປັນວ ດຖ ດ ບທາ່ແຮງໜ ື່ງ ທີື່ຊາວກະສ ກອນຜ ້ລ້ຽງເຜ ັ້ງ ກ ຍ ງໄດ້ມລີາຍຮ ບເພີັ້ມອກີຕ ື່ມ. 

ຕາມການຄ ດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ, ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດພືັ້ນທີີ່ປູ່າໄມ ້ ຈໍານວນ 3,805 ກ ໂລແມ ດມົນທນົ ຂອງ ແຂວງຂຽງຂວາງ 

ຈະມີຮ ງເຜ ັ້ງປູ່າທາໍມະຊາດ ຈໍານວນ 38,050 ຮ ງ ແລະ ສາມາດເກ ບກ ້ເອົານໍໍ້າເຜ ັ້ງແຕ່ລະປີໄດ້ປະມານ 114,150 ກ  ໂລ (114 



ໂຕນ) ແລະ ຂາຍໄດ້ເປັນມ ນຄ່າ 3.99 ຕືັ້ກີບ/USD 481,100. ແຕ່ຖ້າຫາກໃນປູ່າດ ັ່ງກ່າວ ມີດອກໄດ້ພຽງພໍສໍາລ ບເຜ ັ້ງແລວ້ 

ມ ນກໍຈະເປັນທາ່ແຮງສໍາລ ບສາມາດຜະລ ດນໍໍ້າເຜ ັ້ງໄດ້ສ ງເພີັ້ມຂ ັ້ນອີກຫລາຍກວ່າ 5 ເທົັ່າຕົວຂອງການຜະລ ດປະຈຸບ ນ, ແລະ 

ຖ້າຫາກຄຸນນະພາບ ຂອງ ນໍໍ້າເຜ ັ້ງໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂ ັ້ນ ກໍຈະຮ ບປະກ ນລາຄາຂາຍນໍໍ້າເຜ ັ້ງໄດ້ສ ງກ່ວາລາຄາປະຈຸບ ນ …%.  

ແຕ່ວ່າ ມ ນຍ ງມີຂອດຈໍາກ ດ ເພືີ່ອປະຕ ບ ດຕາມທ່າແຮງນ ັ້ນຢ ູ່, ອ ງຕາມຜົນສ າເລ ດ ຂອງ ການດ າເນີນກອງປະຊ ມ “ນ ໍ້າເຜ ັ້ງປາ່

ລະດ ບພາກພນ” ຢ ທ່ີື່ ແຂວງຊຽງຂວາງ (21-24 ພ ດສະພາ, 2018), ໄດ້ສ ງລວມວ່າ (i) ຊາວກະສ ກອນຍ ງມຂີ ໍ້ຈ າກ ດ ດ້ານ

ຄວາມຮ ້ໃນການລຽ້ງເຜ ັ້ງ ແລະ ດ້ານຊີວະວ ທະຍາຂອງເຜ ັ້ງ, (ii) ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸມ່ ແລະ ແມ່ຍ ງຍ ງມີຈ ານວນໜ້ອຍ, 

(iii) ການປຸງແຕ່ງນ ໍ້າເຜ ັ້ງແມ່ນຍ ງເຮ ດແບບດ ັ້ງເດີມໂດຍຄອບຄວົຊາວກະສ ກອນເອງ ຈອງ່ເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ຮ ບຄະນນະພາບບ ໍ່ສ ງ 

ແລະ ນ ກຈາກຈ ານວນການປງຸແຕ່ງໜ້ອຍໜ ື່ງທີື່ເຮ ດໂດຍບ ນດາກຸມ່ຜະລ ດທີື່ໂຄງການໄດໃ້ຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອ, (iv) ຍ ງຂາດການ

ກະຕຸ້ນຊ ກຍ ້ເພ ື່ອປ ກປ້ອງຮ ກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກຝຸ່ງເຜ ັ້ງ ໂດຍປະຕ ບ ດນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ເຄມີໃຫ້ເດ ດຂາດ, 

(v) ຍ  ງບ ໍ່ທ ນໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງຍ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານ (ດ້ານສຸຂະອານາໄມເທ ື່ອ ແລະ ເຄ ື່ອງໝາຍຍື່ຫີ ໍ້) ເພ ື່ອເປັນການຮ ບປະກ ນ

ຄຸນນະພາບ, ແລະ ສຸດທ້າຍ (vi) ຍ ງຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີເຄ ອຂ່າຍນໍໍ້າເຜ ັ້ງທີີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ສ້າງກຸມ່ລຽ້ງເຜ ັ້ງປາ່ ຢ ູ່ ທ້ອງຖ ີ່ນ.      

 

3. ກ ດຈະຫ າຫລ ກ: 

• ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດ ບຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ 

ແລະ ປະກອບສ ື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ

ຂໍໍ້ຈໍາກ ດ ດ້ານ ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລ ດຕະພ ນ; 

• ຂະຫຍາຍຈໍານວນຜ ້ລຽ້ງເຜ ັ້ງ ຢ ູ່ພາຍໃນແຂວງ ໂດຍການ 

ສ້າງໃຫ້ເປັນເຄືອຂ່າຍທີີ່ເຂ ັ້ມແຂງ ທີີ່ມີຈໍານວນຊາວໜ ຸ່ມ 

ແລະ ແມ່ຍ ງເຂົັ້າຮ່ວມຫລາຍຂ ັ້ນ, ສ້າງຕ ັ້ງກົນໄກ ໃຫ້ການ 

ປຶກສາດ້ານວ ຊາການທີີ່ເຂ ັ້ມແຂງ ເພືີ່ອເຮ ດໃຫ ້ ຜ ້ຊໍານານ 

ງານທີີ່ເປັນ ຊາວກະສ ກອນ, ພະນ ກງານ ແລະ ຜ ້ປະກອບ ການເອກະຊົນ ໄດ້ຕ ດຕໍໍ່ ເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນ; 

• ສ້າງລະບົບການຮ ບປະກ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃນການຢັົ້ງຢືນຜະລ ດຕະພ ນ (ດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແລະ 

ເຄ ື່ອງໝາຍຍີື່ຫ ໍ້ການຄ້າ); 
• ຍົກລະດ ບກຸມ່ຜະລ ດໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຄົມ ແລະ ສ້າງເຄ ອຂ່າຍສະນ ບສະໜ ນ ໂດຍແນໃສ່ລ ກສະນະພ ເສດສະເພາະຕົວ ແລະ 

ການຕະຫລາດທີື່ມມີ ນຄ່າສ ງ; 
• ສົັ່ງເສີມ ເພ ື່ອປ ົກປັກຮ ກສາ/ອານຸລ ກພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມທ້ າມະຊາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປ ກຕົັ້ນໄມ້ໃຫໝ້າກ ເພ ື່ອເປັນການເພ ີັ້ມ

ຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງດອກໄມໃ້ນປ່າໄມ.້ ເພີັ້ມເນືັ້ອທີີ່ການປ ກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ປອ້ງກ ນພືັ້ນທີີ່ສໍາຄ ນ ແລະ ແຫລງ່ທີີ່ຢ ູ່ 

ອາໃສອືີ່ນໆ ຊ ື່ງມ ນເປັນການສະແດງເຖ ງບ ນດາພ ດພ ນ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ນ ັ້ນໆ ໄດ້ມຄີວາມອຸດົມສົມບຸນສ ງ ມີດອກໄມ້ຫລາຍທີື່

ມີນ ໍ້າຫວານ ແລະ ເກສອນຫລາຍ ທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜ ັ້ງສ າລ ບການຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງປ່າ.  

 

4. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ ບ: 



• ມີຈ ານວນຜ ້ລ້ຽງເຜ ັ້ງ ທີີ່ຮ ້ຈ ກລ້ຽງເຜ ັ້ງແມ່ນາງລາຊ ນີ 
ແລະ ສ້ັ້າງຮ ງເຜ ັ້ງຫລາຍຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍປະຊາກອນ
ເຜ ັ້ງຫລາຍຂ ັ້ນ, ແລະ ເປັນການເພ ີັ້ມຈ ານວນຜະລ ດຕະ
ພ ນນ ໍ້າເຜ ັ້ງໄດ້ຫລາຍຂ ັ້ນໃນທົັ່ວແຂວງ; 

• ມີຈ ານວນແມ່ຍ ງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົັ້າຮ່ວມໃນການລຽ້ງ 
ແລະ ຜະລ ດນ ໍ້າເຜ ັ້ງ ທີື່ມີຄວາມສາມາດສ ງ ແລະ ມີ
ຄວາມຮ ບຜ ດຊອບສ ງ ເປັນຈ ານວນຫລາຍຂ ັ້ນ; 

• ຜະລ ດຕະພ ນນ ໍ້າເຜ ັ້ງປ່າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮ ບການ

ຈົດທະບຽນ, ມີເຄ ື່ອງໝາຍຍີື່ຫ ໍ້ການຄ້າ, ແລະ ໄດ້ຮ ບ
ການຢ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ເປັນຜະລ ດຕະພ ນທີື່ດີ ໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງຜ ບ້ ລ ໂພກ; 

• ຜະລ ດຕະພ ນນ ໍ້າເຜ ັ້ງປ່າທີື່ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາທີື່ສ ງກ່ວາ ແລະ ມີມ ນຄາ່ເພີັ້ມ ຊ ື່ງເປັນການສະໜອງຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີກ າໄລສ ງໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ບ ນດາຜ ້ຜະລ ດ, ມີເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ເຮ ດໃຫບ້ ນດາຜ ້ບ ລ ໂພກ
ກ ໄດ້ມີສຸກຂະພາບທີື່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ; 

• ບ ນດາກຸ່ມຜ ້ລຽ້ງເຜ ັ້ງ ໄດ້ຖ ກພ ດທະນາຍົກລະດ ບໃຫ້ກາຍເປັນ "ເຄືອຂ່າຍນ ໍ້າເຜ ັ້ງປາ່" ຂ ັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ສ ງຄມົມີຄວາມ

ເຊ ື່ອໝ ັ້ນສ ງ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການພົວພ ນກ ບຕະຫລາດຊອ່ງຫວາ່ງ ຢ ູ່ ທອ້ງຖ ື່ນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ; 

• ມີຈ ານວນຜ ້ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຢ ູ່ບອ່ນອືີ່ນເພີັ້ມຂ ັ້ນ ເຊ ັ່ນ: ພາກລ ດ, ໂຄງການ, ສະມາຄມົ, ຜ ປ້ະກອບການ ເອກະຊົນ 
ຕ່າງໆ; 

• ບ ນດາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ-ຂາ່ວສານ ໄດ້ຖ ກຜະລ ດອອກມາ ແລະ ໄດ້ເຮ ດການເຜີຍແຜ່ອອກໄປໃຫ້ ຜ ຜ້ະລ ດ, ຂະແໜງການ 

ເອກະຊົນ ແລະ ຜ ້ບລໍ ໂພກ ໃຫມ້ີຄວາມພາກພ ມໃຈ ແລະ ໄວ້ເນ ັ້ອເຊ ື່ອໃຈຕ ໍ່ກ ບຜະລ ດຕະພ ນນ ໍ້າເຜ ັ້ງປາ່, ຂີັ້ເຜ ັ້ງ ແລະ ຝຸ່ນ

ເກສອນຈາກເຜ ັ້ງ. 
• ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການອານຸລ ກປາ່ໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮ ບໄຊຊະນະມີອດົຸມສົມບຸນຫລາຍຂ ັ້ນ, ເປັນແຫລ່ງທີື່ຢຢ ່ອາໃສຂອງ

ເຜ ັ້ງທ າມະຊາດ, ມກີານປ ກພ ດຫລາຍຂ ັ້ນ ແລະ ໂດຍການ ປະສົມເກສອນດອກໄມ້ຈາກຝງຸເຜ ັ້ງໃນພ ັ້ນທີື່ດ ັ່ງກາ່ວ ກ ຈະເຮ ດ
ໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ພ ດມີໝາກຜົນຫລາຍຂ ັ້ນ ຊ ື່ງເປັນການສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍພ ນ ເພີັ້ມຄວາມອຸດົມສົມບນຸທີື່ຄວາມຫລາກຫລາຍ
ທີື່ເປັນການບົັ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນວ່າ ຈະມດີອກໄມທ້ີື່ມີນ ໍ້າຫວານ ແລະ ລະອອງເກສອນ ໃຫ້ແກ່ເຜ ັ້ງໄດ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ຍາວນານ. 

 

 
ໝາຍເຫດ: ສາມາດສະໜອງລາຍລະອຽດເພີັ້ມເຕີມໃຫ້ໄດ້ອີກ ຖ້າຫາກ ການຈ ດຕ ັ້ງ/ຜ ້ປະກອບການ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຈະສາມາດຂຽນເປັນບົດ

ສະເໜີໂຄງການຕ ື່ມໃຫ້ອີກ ເພ ື່ອມີການພ ຈາລະນາຮ່ວມມ ກ ນໃນຕ ໍ່ໄປ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ). 


