ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍໍ້
ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຜຜ
້ ະລີດ
ນາໍ້ ເຜງັ້ ປ່າ

ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຜຜ
້ ະລີດນາໍ້ ເຜງັ້ ປ່າ.
1. ເປາົ້ ໝາຍ:
ເພື່ອຍົກລະດບ ການຜະລດນໍ້າເຜັ້ງ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ເຄອຂ່າຍຜລ
້ ້ຽງເຜັ້ງ,
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວຊາການ, ການຜະລດນໍ້າເຜັ້ງຄຸນນະພາບ ແລະຕດພນກບ ທ່າແຮງດ້ານຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ ກບຜ້
ປະກອບການ/ການຕະຫລາດ.

1. ພາກສະເໜີລວມ:
ຢ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ “ນໍ້າເຜັ້ງປ່າ” ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເຜັ້ງຊະນດພນ Apis Cerana, ຊື່ງເປັນນໍ້າເຜັ້ງສົດຈາກທາມະຊາດແທ້ໆ ທີື່
ໄດ້ເກບເອົາແບບປະເພນີມາຈາກປ່າໄມ້ໂດຍກົງ ແລະ ຈາກການລ້ຽງຢ່ໃນໂກນໄມ້ ຫລ ແກດໄມ້. ບນດາຝຸງເຜັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄປ
ຊອກຫາເກບນາໍ້ ຫວານ ແລະ ລະອອງເກສອນດອກໄມ້ ຢ່ຕາມປ່າໄມ້ທາມະຊາດ ຫລ ຕາມສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກອນຊີທປ
ີື່ ອດ
ສານພດ ເພາະສະນັ້ນ ນໍ້າເຜັ້ງປ່ານີັ້ ຈື່ງມີຜົນປະໂຫຍດດີຫລາຍຕໍ່ສກ
ຸ ຂະພາບ ແລະ ມີລົດຊາດຄຸນນະພາບທີື່ດີເລີດ. ສາຄນອີກອນ
ໜື່ງຄ ເຜັ້ງ ຍງຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນດອກໄມ້ ເຮດໃຫ້ໝາກມີຫລາຍຂັ້ນຕື່ມ ຕາມການສກສາເຫນວ່າໄດ້ມີຊະນດພນພດ
ຫລາຍກ່ວາ 30% ທີື່ພົວພນກບການປະສົມເກສອນຈາກເຜັ້ງໂດຍກົງ.

2. ເບອ
ັ້ ງຫລງຄວາມເປັນມາ:
ກຸ່ມຊາວບ້ານຜ້ລຽ້ ງເຜັ້ງ ເພື່ອຜະລດນໍ້າເຜັ້ງ ທີໄື່ ດ້
ຮບການສະໜບຊ່ວຍເຫລອ ຈາກ ໂຄງການຕາບີ ຢ່
ພາຍໃນ 3 ເມືອງ (ແປກ, ພກດ ແລະ ຄນ) ມີ 145
ຄອບຄົວ.
ຊື່ງໄດ້ລວມຕົວກນເປັນເຄອຂ່າຍທີມ
ື່ ີ
ຫລາຍຜ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມແລ້ວໃນທ້ອງຖນ
ື່ ,
ສາມາດ
ຜະລດນໍ້າເຜັ້ງແຕ່ລະປີ ໄດ້ປະມານ 2,500 ກໂລ
ແລ້ວຂາຍແບບສົດໆ
ໂດຍຍງບທນໄດ້ມີການ
ຮບປະກນດ້ານຄຸນນະພາບ
ຂາຍຢ່ໜ້າເຮອນໄດ້
ລາຄາ 50,000 ກີບ ຕໍ່ 1 ກໂລ. ໃນເມື່ອໄດ້ເອົາມາ
ເຮດການຕອງເອົາຕະກອນອອກ ແລະ ກັ່ນຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມຊມ
່ ຂອງນໍ້າລົງໄດ້ຮອດ 12% ແລ້ວ
ເຮດການຕດກາໝາຍ (ຍີື່ຫໍ້ການຄ້າ) ແລະ ຫຸມ
້ ຫໍ່
ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ກຈະສາມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາທີື່ສງ
ກ່ວາເກົັ່າ 3 ເທົັ່າຕົວ ຢ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຢ່
ພາຍໃນແຂວງ

ແລະ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ.

ນອກຈາກໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກນໍ້າເຜັ້ງແລ້ວ ຂີັ້
ເຜັ້ງກຍງເປັນວດຖດບທ່າແຮງໜງື່ ທີື່ຊາວກະສກອນຜ້ລ້ຽງເຜັ້ງ ກຍງໄດ້ມລ
ີ າຍຮບເພີັ້ມອີກຕື່ມ.
ຕາມການຄດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ, ຢູ່ພາຍໃນເຂດພືັ້ນທີປ
ີ່ າູ່ ໄມ້ ຈໍານວນ 3,805 ກໂລແມດມົນທົນ ຂອງ ແຂວງຂຽງຂວາງ
ຈະມີຮງເຜັ້ງປູ່າທໍາມະຊາດ ຈໍານວນ 38,050 ຮງ ແລະ ສາມາດເກບກ້ເອົານໍາໍ້ ເຜັ້ງແຕ່ລະປີໄດ້ປະມານ 114,150 ກໂລ (114

ໂຕນ) ແລະ ຂາຍໄດ້ເປັນມນຄ່າ 3.99 ຕືັ້ກີບ/USD 481,100. ແຕ່ຖ້າຫາກໃນປູ່າດັ່ງກ່າວ ມີດອກໄດ້ພຽງພໍສໍາລບເຜັ້ງແລ້ວ
ມນກໍຈະເປັນທ່າແຮງສໍາລບສາມາດຜະລດນໍໍ້າເຜັ້ງໄດ້ສງເພີັ້ມຂັ້ນອີກຫລາຍກ່ວາ
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ເທົາັ່ ຕົວຂອງການຜະລດປະຈຸບນ,

ແລະ

ຖ້າຫາກຄຸນນະພາບ ຂອງ ນໍາໍ້ ເຜັ້ງໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂັ້ນ ກໍຈະຮບປະກນລາຄາຂາຍນໍໍ້າເຜັ້ງໄດ້ສງກ່ວາລາຄາປະຈຸບນ …%.
ແຕ່ວ່າ ມນຍງມີຂອດຈໍາກດ ເພືອ
ີ່ ປະຕບດຕາມທ່າແຮງນັ້ນຢູ່, ອງຕາມຜົນສາເລດ ຂອງ ການດາເນີນກອງປະຊມ “ນາໍ້ ເຜັ້ງປ່າ
ລະດບພາກພນ” ຢທ
່ ີື່ ແຂວງຊຽງຂວາງ (21-24 ພດສະພາ, 2018), ໄດ້ສງລວມວ່າ (i) ຊາວກະສກອນຍງມີຂໍ້ຈາກດ ດ້ານ
ຄວາມຮ້ໃນການລ້ຽງເຜັ້ງ ແລະ ດ້ານຊີວະວທະຍາຂອງເຜັ້ງ, (ii) ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸມ
່ ແລະ ແມ່ຍງຍງມີຈານວນໜ້ອຍ,
(iii) ການປຸງແຕ່ງນາໍ້ ເຜັ້ງແມ່ນຍງເຮດແບບດັ້ງເດີມໂດຍຄອບຄົວຊາວກະສກອນເອງ ຈອ່ງເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ຮບຄະນນະພາບບໍ່ສງ
ແລະ ນກຈາກຈານວນການປຸງແຕ່ງໜ້ອຍໜງື່ ທີື່ເຮດໂດຍບນດາກຸມ
່ ຜະລດທີື່ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອ, (iv) ຍງຂາດການ
ກະຕຸ້ນຊກຍ້ເພື່ອປກປ້ອງຮກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຝຸງເຜັ້ງ ໂດຍປະຕບດນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນການນາໃຊ້ເຄມີໃຫ້ເດດຂາດ,
(v) ຍງບໍ່ທນໄດ້ຮບການຮບຮອງຍັ້ງຢືນມາດຕະຖານ (ດ້ານສຸຂະອານາໄມເທອ
ື່ ແລະ ເຄອ
ື່ ງໝາຍຍື່ຫ
ີ ໍ້) ເພື່ອເປັນການຮບປະກນ
ຄຸນນະພາບ, ແລະ ສຸດທ້າຍ (vi) ຍງຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີເຄອຂ່າຍນໍາໍ້ ເຜັ້ງທີີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ສ້າງກຸມ
່ ລ້ຽງເຜັ້ງປ່າ ຢູ່ ທ້ອງຖີ່ນ.

3. ກດຈະຫາຫລກ:
•

ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດບຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ
ແລະ

ປະກອບສື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ເພື່ອແກ້ໄຂ

ຂໍໍ້ຈໍາກດ ດ້ານ ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລດຕະພນ;
•

ຂະຫຍາຍຈໍານວນຜ້ລຽ້ ງເຜັ້ງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໂດຍການ
ສ້າງໃຫ້ເປັນເຄືອຂ່າຍທີີ່ເຂມ
ັ້ ແຂງ

ທີີ່ມີຈາໍ ນວນຊາວໜຸ່ມ

ແລະ ແມ່ຍງເຂົາັ້ ຮ່ວມຫລາຍຂັ້ນ, ສ້າງຕງັ້ ກົນໄກ ໃຫ້ການ
ປຶກສາດ້ານວຊາການທີີ່ເຂມ
ັ້ ແຂງ ເພືີ່ອເຮດໃຫ້ ຜ້ຊໍານານ
ງານທີີ່ເປັນ ຊາວກະສກອນ, ພະນກງານ ແລະ ຜ້ປະກອບ ການເອກະຊົນ ໄດ້ຕດຕໍໍ່ ເຮດວຽກຮ່ວມກນ;
•

ສ້າງລະບົບການຮບປະກນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານໃນການຢັົ້ງຢືນຜະລດຕະພນ (ດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແລະ
ເຄື່ອງໝາຍຍີື່ຫໍ້ການຄ້າ);

•

ຍົກລະດບກຸມ
່ ຜະລດໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຄົມ ແລະ ສ້າງເຄອຂ່າຍສະນບສະໜນ ໂດຍແນໃສ່ລກສະນະພເສດສະເພາະຕົວ ແລະ
ການຕະຫລາດທີື່ມມ
ີ ນຄ່າສງ;

•

ສົັ່ງເສີມ ເພື່ອປົກປັກຮກສາ/ອານຸລກພັ້ນທີປ
ື່ ່າໄມ້ທາມະຊາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປກຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອເປັນການເພີັ້ມ
ຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງດອກໄມ້ໃນປ່າໄມ້. ເພີັ້ມເນືັ້ອທີີ່ການປກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ປ້ອງກນພືັ້ນທີສ
ີ່ ໍາຄນ ແລະ ແຫລ່ງທີີ່ຢູ່
ອາໃສອືີ່ນໆ ຊື່ງມນເປັນການສະແດງເຖງບນດາພດພນ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ນັ້ນໆ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມອຸດົມສົມບຸນສງ ມີດອກໄມ້ຫລາຍທີື່
ມີນໍ້າຫວານ ແລະ ເກສອນຫລາຍ ທີື່ຈາເປັນເພື່ອຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜັ້ງສາລບການຜະລດນໍ້າເຜັ້ງປ່າ.

4. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ:

•

ມີຈານວນຜ້ລ້ຽງເຜັ້ງ

ທີີ່ຮ້ຈກລ້ຽງເຜັ້ງແມ່ນາງລາຊນີ

ແລະ ສ້ັ້າງຮງເຜັ້ງຫລາຍຂັ້ນ ເພອ
ື່ ຂະຫຍາຍປະຊາກອນ
ເຜັ້ງຫລາຍຂັ້ນ, ແລະ ເປັນການເພີັ້ມຈານວນຜະລດຕະ
ພນນໍ້າເຜັ້ງໄດ້ຫລາຍຂັ້ນໃນທົັ່ວແຂວງ;
•

ມີຈານວນແມ່ຍງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົັ້າຮ່ວມໃນການລ້ຽງ
ແລະ ຜະລດນໍ້າເຜັ້ງ ທີມ
ື່ ີຄວາມສາມາດສງ ແລະ ມີ
ຄວາມຮບຜດຊອບສງ ເປັນຈານວນຫລາຍຂັ້ນ;

•

ຜະລດຕະພນນໍ້າເຜັ້ງປ່າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮບການ
ຈົດທະບຽນ, ມີເຄື່ອງໝາຍຍີື່ຫໍ້ການຄ້າ, ແລະ ໄດ້ຮບ
ການຢ້ງຢືນຄຸນນະພາບ

ເປັນຜະລດຕະພນທີື່ດີ

ໄດ້

ມາດຕະຖານ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງຜບ
້ ລໂພກ;
•

ຜະລດຕະພນນໍ້າເຜັ້ງປ່າທີື່ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາທີສ
ື່ ງກ່ວາ ແລະ ມີມນຄ່າເພີັ້ມ ຊງື່ ເປັນການສະໜອງຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີກາໄລສງໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ບນດາຜ້ຜະລດ, ມີເຄອຂ່າຍ ແລະ ເຮດໃຫ້ບນດາຜ້ບລໂພກ
ກໄດ້ມີສຸກຂະພາບທີື່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ;

•

ບນດາກຸ່ມຜ້ລຽ້ ງເຜັ້ງ ໄດ້ຖກພດທະນາຍົກລະດບໃຫ້ກາຍເປັນ "ເຄືອຂ່າຍນໍ້າເຜັ້ງປ່າ" ຂັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ສງຄົມມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນສງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການພົວພນກບຕະຫລາດຊ່ອງຫວ່າງ ຢູ່ ທ້ອງຖື່ນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ;

•

ມີຈານວນຜ້ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄອຂ່າຍຢູ່ບອ
່ ນອືີ່ນເພີັ້ມຂັ້ນ ເຊັ່ນ: ພາກລດ, ໂຄງການ, ສະມາຄົມ, ຜປ
້ ະກອບການ ເອກະຊົນ
ຕ່າງໆ;

•

ບນດາເຄື່ອງມ ແລະ ຂມ
ໍ້ ນ-ຂ່າວສານ ໄດ້ຖກຜະລດອອກມາ ແລະ ໄດ້ເຮດການເຜີຍແຜ່ອອກໄປໃຫ້ ຜຜ
້ ະລດ, ຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ ແລະ ຜ້ບລ
ໍ ໂພກ ໃຫ້ມີຄວາມພາກພມໃຈ ແລະ ໄວ້ເນອ
ັ້ ເຊື່ອໃຈຕໍ່ກບຜະລດຕະພນນໍ້າເຜັ້ງປ່າ, ຂີັ້ເຜັ້ງ ແລະ ຝຸ່ນ
ເກສອນຈາກເຜັ້ງ.

•

ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການອານຸລກປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮບໄຊຊະນະມີອດ
ຸ ົມສົມບຸນຫລາຍຂັ້ນ,
ເປັນແຫລ່ງທີື່ຢຢ່ອາໃສຂອງ
ເຜັ້ງທາມະຊາດ, ມີການປກພດຫລາຍຂັ້ນ ແລະ ໂດຍການ ປະສົມເກສອນດອກໄມ້ຈາກຝຸງເຜັ້ງໃນພນ
ັ້ ທີື່ດັ່ງກ່າວ ກຈະເຮດ
ໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ພດມີໝາກຜົນຫລາຍຂັ້ນ ຊື່ງເປັນການສບຕໍ່ຂະຫຍາຍພນ ເພີັ້ມຄວາມອຸດົມສົມບຸນທີື່ຄວາມຫລາກຫລາຍ
ທີື່ເປັນການບົັ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫນວ່າ ຈະມີດອກໄມ້ທມ
ີື່ ີນໍ້າຫວານ ແລະ ລະອອງເກສອນ ໃຫ້ແກ່ເຜັ້ງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ.

ໝາຍເຫດ: ສາມາດສະໜອງລາຍລະອຽດເພີັ້ມເຕີມໃຫ້ໄດ້ອີກ ຖ້າຫາກ ການຈດຕັ້ງ/ຜ້ປະກອບການ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຈະສາມາດຂຽນເປັນບົດ
ສະເໜີໂຄງການຕື່ມໃຫ້ອີກ ເພື່ອມີການພຈາລະນາຮ່ວມມກນໃນຕໍ່ໄປ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ).

