
ຜນົໄດຮ້ບັຈາກສວນປກູໄລຍະທາໍອດິ:  

28-12-2015 ຫາ 01-05-2016 

 

ສວນທດົລອງຊນົລະປະທານນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ      

ຢູູ່ບາ້ນແອກຊາ້ງ, ເມອືງໂພນໂຮງ 

ປະສດິທິພາບຂອງການໃຫນ້ ໍາ້ແກູ່ພືດ. 

ຜນົໄດຮ້ບັສະແດງໃຫເ້ຫັນວູ່າຊາວກະສກິອນ ກ ທີູ່ ໃຫນ້ ໍາ້ພຶດແບບຊດີຝູ່ອຍ 

ແລະ ຍອດ ແມ ູ່ນຈະມກີານສນູເສຍຊນົລະປະທານພໍສມົຄວນຍອ້ນນ ໍາ້ໄຫຼ

ອອກ. ນອກຈາກນີ,້ ການປກູເຂ້ົາກໍູ່ມກີານສນູເສຍນ ໍາ້ຫຼາຍເຊັູ່ ນດຽວກນັ

ຍອ້ນນ ໍາ້ຊມຶລງົດນິ. ຊາວກະສກິອນ ຄ ທີູ່ ໃຫນ້ ໍາ້ພຶດແບບລະບບົຮອງ

ຊນົລະປະທານແມ ູ່ນບໍູ່ ໄດໃ້ຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານຫຼາຍ ເພາະບາງເທືູ່ ອລາວກໍູ່

ໃຊນ້ ໍາ້ຈາກຄອງຊນົລະປະທານນ ໍາ້ເທິງໜາ້ດນິທີູ່ ໃກຄ້ຽງ. ສະຫຼຼຸບແລວ້ 

ການຫຼຼຸດຜູ່ອນການສນູເສຍຊນົລະປະທານຈາກການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ສວນເກນີນ ັນ້ 

ຈະຫຼຼຸດຜູ່ອນຄູ່າໃຊຈ້ ູ່າຍຊນົລະປະທານ. ນ ໍາ້ທີູ່ ໃຊອ້າດຈະຫຼຼຸດລງົເຖງິ 50% 

ໃນອານາຄດົ ຖາ້ຫາກໃຫນ້ ໍາ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການຊນົລະປະທານເທົູ່ ານ ັນ້. 

 ຊາວກະສິກອນ ກ ຊາວກະສິກອນ ຂ ຊາວກະສິກອນ ຄ 

ສວນເກນີຂອງນ ໍາ້ທີູ່

ໃຊ(້ແມດັກອ້ນ ຫືຼ 

m3) 

1381 5767 6.4 

ຈາໍນວນເງນິທີູ່ ຈ ູ່າຍ

ສາໍລບັນ ໍາ້ສວນເກນີ 

(ກບີ) 

 50 ໂດລາ/ 

410,000 ກບີ 

210 ໂດລາ/ 

1,710,000 ກບີ 

0.2 ໂດລາ / 

1,900 ກບີ 

ບດົສະຫຼຼຸບຜນົຂອງການສຶກສາປີທາໍອິດ 

ການສກຶສານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໂອກາດທີູ່ ມຫຼີາຍໃນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເພືູ່ ອ

ການຊນົລະປະທານໃນລະດແູລງ້ຢູູ່ບາ້ນແອກຊາ້ງ. ລາຍຮບັທີູ່ ສາ້ງໃນຕວົ

ຈງິ ແມ ູ່ນຫຼາຍກວູ່າ 6 ລາ້ນກບີ ຕໍູ່ ສວນປກູສອງໄລູ່ໃນກລໍະນທີີູ່ ດສີຼຸດ. ຜນົ

ໄດຮ້ບັດ ັູ່ງກ ູ່າວແມ ູ່ນສາມາດປບັປຼຸງໄດຈ້າກການຄດັເລືອກຊະນດິພນັປກູທີູ່

ໃຫຜ້ນົກາໍໄລສງູສຼຸດ, ຕອ້ງການຝຼຸູ່ນໜອ້ຍ ແລະ ພອ້ມທງັມກີານປບັປຼຸງວທີິ

ກະສກິາໍ ເປັນຕ ົນ້ແມ ູ່ນການເສຍຫຍາ້. ເຊັູ່ ນດຽວກນັການຫຼຼຸດຜູ່ອນການນາໍ

ໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານໂດຍການນາໍໃຊຫ້ວົຊດີ ແລະ ຫວົຍອດ ແມ ູ່ນຈະ

ຮບັປະກນັຄູ່າໃຊຈ້ ູ່າຍຊນົລະປະທານຕ ໍູ່າ ແລະ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດສງູສຼຸດແກູ່

ຊາວກະສກິອນ. ເຖງິຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຜນົການສກຶສາປີທາໍອິດສະແດງໃຫ້

ເຫັນຄວາມສາມາດຈາໍກດັຂອງລະບບົໃນການປກູເຂ້ົາລະດແູລງ້.  ການປກູ

ເຂ້ົາແມ ູ່ນຕອ້ງການນ ໍາ້ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ເນືູ່ອງຈາກຄວາມຕອ້ງການນ ໍາ້

ຂອງພືດ ແລະ ການສນູເສຍນ ໍາ້ທີູ່ ຊມຶອອກໃນລະດແູລງ້. ສະນ ັນ້, ລະບບົ

ຊນົລະປະທານນ ໍາ້ໃຕດ້ນິອາດຈະບໍູ່ ສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ຢູ່າງພຽງພໍໄດ.້ 

ໂດຍລວມແລວ້ ການບາໍລຼຸງຮກັສາ ແມ ູ່ນຈະບໍູ່ ມຫຼີາຍໃນປີທາໍອິດແຕູ່ກ ຼຸູ່ມ

ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສູ່ໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ໃນປີຕໍູ່ ໆມາ. 

ກດິຈະກາໍໃນອະນາຄດົ 

ຍອ້ນຜນົໄດຮ້ບັໃນປີທາໍອດິແມ ູ່ນບວກ ດ ັູ່ງນ ັນ້ຈຶູ່ງມກີານຍອມຮບັ ແລະ ການ

ເຂ້ົາຮູ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນໃນການປກູພືດເສດຖະກດິໃນລະດແູລງ້ເພິູ່ ມຂືນ້. 

ຜນົກາໍໄລທີູ່ ຈະໄດຈ້າກການນາໍໃຊລ້ະບບົແມ ູ່ນສາມາດປບັປຼຸງໄດໂ້ດຍການ

ຫຼຼຸດຜູ່ອນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ເພິູ່ ມທະວຜີະລິດຕະພາບການປກູຝງັໂດຍການ

ປບັປຼຸງວທີິກະສກິາໍໃຫດ້ຂີືນ້ກວູ່າເກົູ່ າ. 

ທູ່ານສາມາດຂໍຂໍມ້ນູເພິູ່ ມຕືູ່ ມໄດທີູ້່ : 

ອງົການຄຼຸມ້ຄອງນ ໍາ້ສາກນົ 

ໂທ: +856-21 771520/771438  
ອແີມວ໌: iwmi-southeastasia@cgiar.org 

mailto:iwmi-southeastasia@cgiar.org


ໂປມສບູນ ໍາ້ 

ໄຟຟ້າເຂ້ົາ 

ລະດບັນ ໍາ້ 

ວທີິຊນົລະປະທານ 

ບໍູ່ນ ໍາ້ສາ້ງ 

ກອກປິດ-ເປີດນ ໍາ້ 

ທໍູ່ ສ ົູ່ງນ ໍາ້ 

ເລິກ 30 ແມດັ 

ພາກສະເໜີ 

ໃນປີ 2015, ທີມງານຂອງໂຄງການໄດຊູ້່ວຍສາ້ງລະບບົການຄຼຸມ້ຄອງ

ຊນົລະປະທານຊຼຸມຊນົຢູູ່ໃນບາ້ນແອກຊາ້ງ, ເມອືງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງ

ຈນັ ຂືນ້ເປັນຄ ັງ້ທາໍອິດ. ລະບບົການດາໍເນນີງານຂອງຊນົລະປະທານ 

ແມ ູ່ນຖກືຕດິຕ ັງ້ຢູູ່ໃນບາ້ນໃກກ້ບັໂຮງຮຽນ. ການດາໍເນນີງານແມ ູ່ນປະກອບ

ດວ້ຍນ ໍາ້ສາ້ງສອງບໍູ່  ທີູ່ ມຄີວາມເລິກ 30 ແມດັ ຊຶູ່ ງມນີ ໍາ້ພ ົນ້ຈາກດນິຊາຍ 

ແລະ ຫີນ, ລະບບົນີ ້ແມ ູ່ນຖກືອອກແບບເພືູ່ ອສະໜອງຊນົລະປະທານໃນ

ເນືອ້ທີູ່   30 ໄລູ່ ແຕູ່ໃນປະຈຼຸບນັແມ ູ່ນຖກືນາໍໃຊຊ້ນົລະປະທານພຽງແຕູ່ 

10 ໄລູ່. ຈຼຸດປະສງົຂອງລະບບົຊນົລະປະທານນ ໍາ້ໃຕດ້ນິນີ ້ແມ ູ່ນເພືູ່ ອເພິູ່ ມ

ທະວຜີນົຜະລິດໃນລະດແູລງ້ ໂດຍການຮບັປະກນັການເຂ້ົາເຖງິນ ໍາ້. 

ລະບບົດ ັູ່ງກ ູ່າວແມ ູ່ນຖກືຄຼຸມ້ຄອງໂດຍກຼຸູ່ມຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ຊຶູ່ ງມໜີາ້ທີູ່

ຮບັຜິດຊອບໃນດາໍເນນີງານ ແລະ ບາໍລຼຸງຮກັສາລະບບົຊນົລະປະທານນີ.້  

ຈຼຸດປະສງົ 

 ນາໍສະເໜີຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກູຝງັໃນລະດແູລງ້ຄ ັງ້ທາໍອດິ 

ໂດຍນາໍໃຊລ້ະບບົຊນົລະປະທານນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ. 

 ການເພິູ່ ມທະວຜີນົການກະສິກາໍ ແລະ ການເງນິຂອງຊາວ

ກະສກິອນໃນລະດແູລງ້ທີູ່ ຈະມານີ.້ 

ຜນົໄດຮ້ບັ 

ໃນປີ 2016, ຊາວກະສກິອນ 3 ຄນົ (ກ,ຂ,ຄ) ໄດດ້າໍເນນີການປກູຝງັໃນ

ພ້ືນທີູ່  9 ໄລູ່ ໃນລະດແູລງ້ ຊູ່ວງເດອືນມງັກອນ ຫາ ຕ ົນ້ເດອືນພືດ

ສະພາ.  

ການປກູພືດຜກັ 

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຼຸູ່ມນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນພ້ືນທີູ່ ທາໍຂອງພືດຂອງຊາວ

ກະສກິອນແຕູ່ລະຄນົ ແລະ ພືດຜກັທີູ່ ພວກເຂົາຕດັສນິໃຈປກູ. 

ຊາວກະສິກອນ ກ ຊາວກະສິກອນ ຂ ຊາວກະສິກອນ ຄ 

2.3 ໄລູ່ 4.75 ໄລູ່ 1.3 ໄລູ່ 

ໝາກໂມ ເຂ້ົາ ສາລີ 

ສະຫຼດັ   ໜາກອຶ 

ຜກັຫອມປ້ອມ   ມນັດາ້ງ 

ໝາກອຶ     

ໝາກຖ ົູ່ວຍາວ     

ເຖງິວູ່າປີທາໍອດິ ໂຄງການໄດສ້ະໜບັສະໜນູຊາວກະສກິອນຈ ູ່າຍຄູ່າ

ໄຟຟ້າ. ແຕູ່ຜນົໄດຮ້ບັຂອງຊາວກະສິກອນທີູ່ ສະແດງໃບໂຄສະນານີ ້ແມ ູ່ນ

ບໍູ່ ໄດລ້ວມເອົາການຊູ່ວຍເຫືຼອດ ັູ່ງກ ູ່າວ ມນັແມ ູ່ນຜນົໄດຮ້ບັທີູ່ ແທຈ້ງິຂອງ

ຊາວກະສກິອນພາຍຫຼງັການຈ ູ່າຍຄູ່ານ ໍາ້ແລວ້.  

 ຊາວກະສິກອນ ກ ຊາວກະສິກອນ ຂ ຊາວກະສິກອນ ຄ 

ວທີິູ່ ຊນົລະປະທານ ຫວົຊດີ ແລະ ຫວົ

ຍອດ 

ນາເຂ້ົາ ຮອງນ ໍາ້ໄຫຼ 

ນ ໍາ້ທີູ່ ຖກືນາໍໃຊ ້

(ແມັດກອ້ນ ຫືຼ m3) 

2,340 7,020 128 

  ພືດ ຜນົຜະລິດ       

(ກໂິລ/ໄລູ່) 

ເຫດຜນົ 

ຜະລິດຕະ

ພາບສງູ 

ຜກັບ ົງ້, ຜກັຫອມປ້ອມ, 

ຜກັຫມົ, ຜກັສະຫຼດັ, ໝາກ

ຖ ົູ່ວຍາວ, ໝາກອຶ 

5 – 10 T/ha  

800-1600 ກໂິລ/ໄລູ່ 

ໃສູ່ປຼຸູ່ນໜ້ອຍ 

ແລະມນີ ໍາ້ພຽງພໍ 

  

ຜະລິດຕະ

ພາບຕ ໍູ່າ 

ສາລີ ແລະ ມນັດາ້ງ 1 – 4 T/ha   

160-640 ກໂິລ/ໄລູ່ 

ປກູບໍູ່ຖີູ່ 

ໝາກໂມ 4.4 T/ha      

700 ກໂິລ/ໄລູ່ 

ມຫີຍາ້ຫຼາຍ

ໂພດ 

ເຂ້ົາ 1 T/ha       

160 ກໂິລ/ໄລູ່ 

ບໍູ່ ມນີ ໍາ້ພຽງພໍ 

ຄູ່າໃຊຈ້ ູ່າຍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັກະສກິາໍ 

ກາໍໄລຂອງຊາວກະສກິອນໃນທາ້ຍລະດແູລງ້ ສາມາດຄາໍນວນໄດຈ້າກລາຍ

ຮບັທີູ່ ໄດຈ້າກການຂາຍລບົໃຫຄູ້່າຊນົລະປະທານ (ຕວົຢູ່າງຄູ່າໂປ້ມນ ໍາ້) ແລະ

ຄູ່າກະສກິາໍ. 

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຼຸູ່ມນີ ້ສະແດງຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງຄູ່າໃຊຈ້ ູ່າຍ, ລາຍຮບັ

ຈາກການປກູຝງັ, ແລະ ຜນົກາໍໄລທີູ່ ຊາວກະສກິອນໄດຮ້ບັ. ເຖງິວູ່າຄູ່າ

ຊນົລະປະທານຈະໄດຮ້ບັການຊູ່ວຍເຫືຼອຈາກໂຄງການແຕູ່ລະດປູກູຝງັທາໍອດິ

ກໍູ່ຕາມ ແຕູ່ຈະໄດລ້ວມເອົາເຂ້ົາໃນການຄດິໄລເພືູ່ ອຊອກຫາຜນົກາໍໄລ.  

  ຊາວກະສິກອນ ກ ຊາວກະສິກອນ ຂ ຊາວກະສິກອນ ຄ 

ຄູ່າຊນົລະປະທານ 900,000 ກບີ 2,580,000 ກບີ 42,000 ກບີ 

ຄູ່າກະສກິາໍ 700,000 ກບີ 730,000 ກບີ 540,000 ກບີ 

ລາຍຮບັ 8,500,000 ກບີ 1,400,000 ກບີ 1,560,000 ກບີ 

ກາໍໄລ 6,900,000 ກບີ -1,910,000ກບີ 978,000 ກບີ 

ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ 

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຼຸູ່ມນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນ

ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ຕໍູ່  ຊາວ

ກະສກິອນ ຕະຫຼອດໄລຍະການປກູຝງັ 

ແລະ ຄູ່ານ ໍາ້ທີູ່ ໄດໂ້ປ້ມຂືນ້ມາໃຊ.້ ຊາວ

ກະສກິອນ ຂ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຫຼາຍກູ່ວາ 7000 

ແມດັກອ້ນ ເພືູ່ ອປກູເຂ້ົາ. ຊາວກະສກິອນ ກ 

ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໜອ້ຍກວູ່າ 2340 ແມດັກອ້ນ.  

ຊາວກະສກິອນ ຄ ແມ ູ່ນໃຊນ້ ໍາ້ໜອ້ຍຫຼາຍ 

ເພາະລາວນາໍໃຊຮ້ອງນ ໍາ້ໄຫຼຊນົລະປະທານ

ເທິງໜາ້ດນິ.   

ຜະລິດຕະພນັຂອງພືດ 

ຜະລິດຕະພນັຂອງພືດແມ ູ່ນອີງຕາມນ ໍາ້ໜກັທີູ່ ໄດເ້ກບັກູ ້(ຄດິເປັນກໂິລ) ຕໍູ່

ພ້ືນທີູ່ ປກູ. ຜນົໄດຮ້ບັແມ ູ່ນຖກືຈດັເປັນສອງລະດບັ ລາຍລະອຽດແມ ູ່ນຈດັ

ຕາມພືດຜກັດ ັູ່ງລຼຸູ່ມນີ:້ 

 ຜະລິດຕະພນັສງູ: ຜນົຜະລິດພືດຜກັໄດສ້ງູກວູ່າ ຫືຼ ທຽບເທົູ່ າກບັ

ຜນົຜະລິດສະເລູ່ຍຂອງແຂວງວຽງຈນັ. 

 ຜະລິດຕະພນັຕ ໍູ່າ: ຜນົຜະລິດຂອງພືດຜກັຕ ໍູ່າກວູ່າຜນົຜະລິດພືດ

ຜກັສະເລູ່ຍຂອງແຂວງວຽງຈນັ. 

ສະແດງຜນົໄດຮ້ບັຕູ່າງໆຂອງຜ ົນົຜະລິດພືດຜກັມຄີດື ັູ່ງຕາຕາລາງລຼຸູ່ມນີ:້ 


