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ຄານາ 
  

ວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເປນວາລະສານສາລັບຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ, 

ເຊ່ິງຈັດພິມອອກທກໆ 6 ເດືອນ ໂດຍຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມຊ ມີຈດປະສົງ
ເພ່ຶອເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານຜົນການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດຂອງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມຊ, ນັກ
ຄ້ົນຄວາ ແລະ ນັກພັດທະນາທັງໃນ ແລະ ນອກປະເທດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຂໍມນສະໜັບສະໜນການຄ້ົນຄວາວິ
ທະຍາສາດຂອງນັກວິຊາການ ແລະ ເພີ້ມບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດເພ່ືອເຮັດໃຫວົງການວິທະຍາສາດ
ໄດມີການພັດທະນາ ແລະ ສາມາດນາເອົາຜົນການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດມາແກໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມ ແລະ ທາ
ມະຊາດໄດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຈດປະສົງເພື່ອເປນເວທີແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວາງນັກວິຊາການດວຍກັນ 

ແລະ ນັກວຊິາການກັບຜການົດນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ. 

ເຖິງຢາງກໍຕາມ, ໃນວາລະສານສະບັບນີ້ບໍອາດປາສະຈາກຂໍບົກພອງໄດທາງດານພາສາ ແລະ ການຈັດ
ຮບແບບຕາງໆ. ດັງນັ້ນ, ພວກຂາພະເຈົ້າຫວັງຢາງຍ່ິງວາຈະໄດຮັບຄາຕານິສົງຂາວຈາກບັນດາທານຜອານທັງຫຼາຍ 
ເພ່ືອປບປງວາລະສານສະບັບຕໍໄປໃຫມີຄວາມສນບນຂ້ຶນ. 

 ທາງຄະນະບັນຄະນະບັນນາທິການໄດເປດກວາງ ແລະ ຍີນດີຮັບເອົາບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດທັງພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດຈາກອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກວິຊາການທັງຢພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ

ເທດ. ຜສົນໃຈສາມາດສົງບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດຂອງຕົນໄດທກເວລາໃນໂມງລັດຖະການ ຕະຫຼອດປ. 

ນະໂອກາດນີ,້ ຄະນະບັນນາທິການວາລະສານຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄອາຈານ, ນກັຄ້ົນຄວາ 

ແລະ ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດທ່ີໄດສົງບົດຄ້ົນຄວາມາລົງວາລະສານສະບັບນີ.້ ພເິສດຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສນຄ້ົນຄວາອາຊີທ່ີໃຫທືນສະໜັບສະໜນການຄ້ົນຄວາວິທະ 
ຍາສາດແກຄອາຈານ ແລະນກັຄ້ົນຄວາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ການຈັດພິມວາລະສານສະບັບນີ້. 
ທານສາມາດເຂົ້າເບ່ິງວາລະສານສະບັບນີ້ໄດທ່ີເວັບໄຊ: http://www.nuol.edu.la ຫືຼ 

http://www.raso.nuol.edu.la 

ສດທາຍນີ້,ພວກຂາພະເຈົ້າຫວັງຢາງຍ່ິງວາຈະໄດຮັບຄວາມມືຈາກທານໃນການປະກອບສວນສົງຜົນ 
ງານການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດຂອງຕົນເອງມາລົງໃນວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
ສະບັບຕໍໄປ. 

ທ່ີວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019 

ຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບລໍກິານວິຊາການ ມຊ 
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ຄາແນະນາສາລັບຜຂຽນ 
 

ບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດຕອງມີຄວາມຍາວບໍໃຫເກີນ 10 ໜາເຈຍ A4 (ສາລັບບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາ
ສາດທາງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ)  ແລະ 15 ໜາເຈຍ A4 (ສາລັບບົດຄົ້ນຄວາທາງສັງຄົມສາດ), ໃນນັ້ນນັບທັງ
ຕາຕະລາງ, ຮບພາບ ແລະ ເອກະສານອາງອີງ. ສາລັບຫົວໜວຍເລກຫັຼກພັນແມນໃຊເຄ່ືອງໝາຍຈດ ແລະ ເລກ
ເສດແມນໃຊເຄ່ືອງໝາຍຈາ. ບົດຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດທ່ີເປນສາລາວ ຕອງມີບົດຄັດຫຍໍເປນສາອງັກິດ, ສວນບົດ

ບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດທ່ີເປນພາສາອັງກິດ ຕອງມບີົດຄັດຫຍໍພາສາລາວ. 
ບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດທ່ີຈະສົງມາລົງໃນວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ ຕອງປະກອບມີດັງນີ:້  

1. ຊ່ືເລື່ອງ: ປະກອບມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໂດຍໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) ແລະ 

Times New Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 14 ຕົວເຂ້ັມ.  

2. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນ ພອມດວຍທ່ີຢຂອງຜຂຽນ: ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນ ພອມດວຍທ່ີຢຂອງຜຂຽນຕອງມີທັງ
ພາສາລາວ ແລະ ອັງກດິ. ໃນນັ້ນໃຫໃສອີເມລຂອງຜຂຽນຫັຼກນາພອມ. ໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) 

ແລະ Times New Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. 
3. ບົດຄັດຫຍໍ: ບົດຄັດຫຍໍຕອງມີທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) ແລະ 

Times New Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. ຄວາມຍາວບໍເກີນ 250 ຄາ ແລະ ໃຫໃສຄາ
ສັບສາຄັນ (key words) ດວຍໃນຕອນທາຍ. 

ໝາຍເຫດ: 

- ຊ່ືເລື່ອງ, ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນ ພອມດວຍທ່ີຢຂອງຜຂຽນ ແລະ ບົດຄັດຫຍໍທ່ີເປນພາສາລາວໃຫຢໜາ
ດຽວກັນ ຫືຼ ສວນດຽວກັນ.  

- ຊ່ືເລື່ອງ, ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນ ພອມດວຍທ່ີຢຂອງຜຂຽນ ແລະ ບົດຄັດຫຍໍທ່ີເປນພາສາອັງກິດໃຫຢໜາ
ດຽວກັນ ຫືຼ ສວນດຽວກັນ.  

4. ຫັຼກການ ແລະ ເຫດຜົນ, ຈດປະສົງຂອງການຄ້ົນຄວາ, ວິທີວິທະຍາໃນການຄ້ົນຄວາ, ຜົນໄດຮັບ ແລະ ວິ
ຈານ, ຂໍສະເໜີແນະ ແລະ ຄາຂອບໃຈ (ອາດມີ ຫຼື ບໍມີກໍໄດ). ສວນນີໃ້ຫໃຊ Phetsarath OT (ພາສາ
ລາວ) ແລະ Times New Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. 

5.  ເອກະສານອາງອີງ ແລະ ການອາງອີງແມນໃຫໃຊລະບົບ APA (American Psychological 

Association) ທັງໝົດ ໂດຍໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) ແລະ Times New Roman (ອັງກິດ) 

ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. 
6.  ຕາຕະລາງ, ຮບພາບ ແລະ ເສ້ັນກຼາບຟກ ໃຫໃສໄວໃນສວນເນ້ືອໃນຂອງບົດ. 

- ຊ່ືຂອງຕາຕະລາງໃຫໃສໄວດານເທິງ ໂດຍໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) ແລະ Times New 

Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. 
- ຊ່ືຂອງຮບພາບ ແລະ ເສັ້ນກຼາບຟກໃຫໃສໄວດານລມ ໂດຍໃຊ Phetsarath OT (ພາສາລາວ) ແລະ 

Times New Roman (ອັງກິດ) ຂະໜາດ 12 ຕົວທາມະດາ. 
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ຂ້ັນຕອນການສົງບົດຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດເພ່ືອລົງວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ 
 
1. ສາລັບນັກຄ້ົນຄວາ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມຊ ຜຂຽນຕອງສົງບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດສະບັບຕົ້ນ

ໃຫ RCC ຂອງ ມຊ (NUOL Research Coordinator Committees) ໃນຄະນະທີ່ຕົນສັງກັດຢເພ່ືອ
ອານ ແລະ ກວດສອບດານເນື້ອໃນ ແລະ ຮບແບບກອນ. ເມື່ອສາເລັດແລວ ຜຂຽນຕອງສົງບົດຄົ້ນຄວາວິທະ
ຍາສາດສະບັບຕົ້ນໃຫຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມຊ, ໂດຍເອກະສານຕອງປະ
ກອບມີ:  

1) ບົດຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດສະບັບຕົ້ນຕາມຄາແນະນາສາລັບຜຂຽນດານເທີງ 

2) ແຜນ CD ທ່ີບັນຈບົດຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດສະບັບຕົ້ນໃນຮບແບບ Microsoft Word 

3) ໃບຢງຍືນດານວິຊາການຈາກ RCC ຜທ່ີອານໃນຄະນະທ່ີຕົນສັງກັດຢ  

ຜຂຽນສາມາດສົງບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດຂອງຕົນໄດທກເວລາໃນໂມງລັດຖະການ ຕະຫຼອດປ. ຫັຼງ
ຈາກນັ້ນ ຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບລິໍການວິຊາການ ມຊ ຈະມີການກວດກາບົດຄວາມອີກຄັ້ງໜ່ຶງ 

ຖາມີການແກໄຂ ຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບລິໍການວິຊາການ ມຊ ຈະແຈງໃຫຜຂຽນນາໄປແກໄຂ
ອີກຄ້ັງ. 

 

2. ສາລັບນັກວິຊາການ ຫືຼ ນັກຄ້ົນຄວາທີ່ບໍໄດສັງກັດໃນ ມຊ ຜຂຽນຕອງສົງບົດຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດສະບັບ
ຕົ້ນໃຫຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມຊ, ຫັຼງຈາກນັ້ນຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ບລິໍການວິຊາການ ຈະເປນຜສົງບົດຄວາມຕ້ົນສະບັບໃຫ RCC ຂອງ ມຊ (NUOL Research 

Coordinator Committees)  ທ່ີກຽວຂອງເພື່ອອານ ແລະ ກວດສອບດານເນື້ອໃນຂອງບົດ ໂດຍທ່ີຜຂຽນ
ບໍຮວາ RCC ແມນໃຜ. ຈາກນ້ັນ RCC ຈະສົງບົດຕົ້ນສະບັບໃຫທາງຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍ
ລກິານວິຊາການ ເພ່ືອສົງຕໍໃຫກັບຜຂຽນໄດນາບົດໄປປບປງແກໄຂ ແລະ ສົງກັບໄປໃຫຫອງການຄ້ົນຄວາວິ
ທະຍາສາດ ແລະ ບລໍກິານວິຊາການອີກຄ້ັງ. 

 

ບອນສົງບດົຄວາມເພື່ອລົງພມີໃນວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ:  
ຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 
ໂທລະສັບ: 856 21 770523. Fax: 865 21 770381 

ຕໄປສະນ:ີ 7322, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
Email: vilayvong2003@gmail.com 
Website: http://www.raso.nuol.edu.la 

 
ທານສາມາດດາວໂລດວາລະສານສະບັບເຕັມໃນຮບ PDF ຈາກ: 
http://dspace.nuol.edu.la:8080/jspui/handle/123456789/1509  
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Forewords  
 
Dear Readers, 
 

The Scientific Journal of National University of Laos’ (NUOL) is a 
Multidisciplinary Scientific Journal, which is published twice a year by the Research and 
Acdemic Service Office, NUOL. The journal  is published to record disseminate the 
research findings for professors and students of NUOL in Lao PDR and forein researchers 
and development workers in order to increase the visibility of research for society and also 
aims to provide a forum of exchange of ideas between researchers and policy makers. 

 
The editors are opened and welcome both Lao and English research papers from 

university professors, students, researchers in Laos and other countries to submit the 
research papers to publish with the Scientific Journal of NUOL. The interested authors can 
submit research paper throught a year.    

 
On this occasion, we, on be half of editors of this journl would like to express our 

sincere thanks to researchers or NUOL professors for their good cooperation and great 
contributions, Lao Government and Asian Research Center for their financial support to 
the researchers, specially this journal. More details you can visit our website at: 
http://www.nuol.edu.la or http://www.raso.nuol.edu.la 

We apologize for the short-coming, inappropriateness and linguistic errors which 
may occur in this publication for further improvement.  

 
 

Vientiane, June 27, 2019 
 

Research and Academic Service Office, NUOL 
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Guidelines for Authors 
 
The research papers should generally not exceed 14 pages in A4 size (for articles in the 
natural science) and 15 pages in A4 size (for articles in the social science), including 
tables, figures and references. The comma (,) and dot (.) should be used for decimal system 
of digit. Articles in Lao should have abstract in English, and articles in English should have 
abstract in Lao version. Submitting an article to publish with Scientific Journal of NUOL 
should include with: 
 
1. Title: Consists of Lao and English using Phetsarat OT (for Lao) and Times New 

Roman (for English) with front size 14, blod. 
2. Author’s Name and Address: Initials should be used for given names, which precede 

family name. It is recommended to provide the auther’s work address and 
correspondent’s email. The name and address should be provided with using Phetsarat 
OT (for Lao) and Times New Roman (for English) with front size 12, regular.  

3. Abstract: The abstract should generally not exceed 250 words pages in A4 size. The 
abstract should be provided with using Phetsarat OT (for Lao) and Times New Roman 
(for English) with front size 12, regular. Key words should provide at the end of the 
abstract. 
 

Note: 
- Title, author’s name and address, and abstract in Lao version should be allocated in 

the same page or one section.  
- Title, author’s name and address, and abstract in English version should be 

allocated in the same page or one section.  
 

4. Background, objectives, methodology, results & discussion, recommendation and 
ackhowledgement (if necessary). These sections should be used Phetsarat OT (for Lao) 
and Times New Roman (for English) with front size 12, regular. 

5. Citation system and reference should be used APA style (American Psychological 
Association). Phetsarat OT and Times New Roman should be used for Lao and English 
with front size 12, regular. 

6. Tables, graphs, and figures should be placed as relating to the contents. The name of 
table should be placed above the table, while the name of graphs and figures should be 
placed at the bottom of graphs and figures. Phetsarat OT and Times New Roman 
should be used for Lao and English with front size 12, regular. 
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Submitting articles for publishing with Scientific Journal of NUOL 
  
1. For the NUOL professors and students. First, authors have to submit their manuscript 

to NUOL- RCC (NUOL Research Coordinator Committees) in their own faculty to edit 
and revise the content and format of the article. Second, the authors have to submit the 
revised manuscript to the Research and Academic Service Office (RASO) to re-check 
the format of the article with accompanies: 
 

1) A hard copy of manuscript based on the above guidelines for authors; 
2) A copy of CD for solf copy of manuscript in Microsoft word; 
3) Certification letter from the NUOL-RCC.   
 
Authors can submit their articles to RASO any time through a year. However, if the 

submitted manuscripts do not meet the format of NUOL Journal, RASO will notificate the 
author to revise and re-submit again. 

 
2. For authors outside of NUOL. First, authors have to submit their manuscripts to RASO, 

NUOL. Second, RASO will look for NUOL- RCC who specialize and have 
backgraound knowledge relating to the articles for revising and editing without 
nitification to the authors. Third, RASO will contact the authors if the submitted 
articles require some revises and improves and authors need to re-submit to RASO 
again.  
 

Scientific Journal of NUOL 
Owner:   Research & Academic Service Office, National University of Laos 
Objective:   Disseminate the research findings in multidisciplinary scientifics and 

provide a forum for exchange ideas between researchers and policy makers. 
Managing:  Assoc. Dr. Somchanh Bounphanmy, Vice President of NUOL. 

Dr. Sitthixay Xayavong, Acting Director General  of  RASO.  
Disigned and Layout by:  Dr. Saythong Vilayvong, Deputy Director of RASO and 

Head of Research Project Management & Journal.     
Manuscripts should be sent to: 

Research & Academic Service Office 
National University of Laos 
P.O. Box:  7322, Vientiane, Lao PDR 
Tel:   856 21 770523. Fax: 865 21 770381 
E-mail:   vilayvong2003@gmail.com   
Website: http://www.raso.nuol.edu.la 

 
The full journal in PDF can download from: 
http://dspace.nuol.edu.la:8080/jspui/handle/123456789/1509  
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ສາລະບານ 
 
ກວດສອບຫາປະລິມານຢາປາບສັດຕພືດ Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, 

Cypermethrin, Fenvalerate ທ່ີຕົກຄາງໃນຜັກບາງຊະນິດ ............................................................... 1 

ສນັຕ ິກົງມະນີ , ເກຊິນີ ພົມແກວນາ , ພິມພອນ ແກວບນທາ   

ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຝນໃນລະບົບການສ່ືສານດວຍແສງຜານອາກາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .......... 12 

ກອງມະນ ີພັນລັກ, ຄາຜຍ ສດທິສົມບັດ, ດອນແກວ ຫຼາແກນຈັນ, ພອນໄຊ ຊັບນິທິ  

ສາງອປະກອນບັນທຶກຂໍມນຂອງລະບົບເຊລແສງຕາເວັນດວຍການນາໃຊສັນຍານບໍມີສາຍ ......................... 25 

ແຫຼມທອງ ລດັດາວົງ, ພແກວ ຖາທິລາດ, ສີສະບາຍ ຈັນທະສົມບັດ,   ແລະ YOUNG JOO SONG  
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ບດົຄດັຫຍໍ 
ຜັກ 5 ຊະນິດໄດແກ ຜັກຫອມລາບ (peppermint), ຜັກກາດຂາວ (Chinese cabbage), ຜກັກະຫຼາດອກ 

(cauliflower) ແລະ ໝາກຖົວຍາວ (long bean) ໄດຖືກນາມາກວດສອບຫາການຕົກຄາງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ 

ຈາພວກ ທາດ Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Fenvalerate. 

ຕົວຢາງແມນຖືກເກັບມາກວດສອບ 2 ຄັ້ງ (March 03, 2017 an April 25, 2017) ຈາກຕະຫຼາດອິນຊີ ແລະ 

ຕະຫຼາດສົດແຫຼງໜ່ຶງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. ທາດຢາປາບສັດຕພືດເປາໝາຍ ຖືກສະກັດອອກຈາກ 

ຕົວຢາງດວຍເທັກນິກ QuEChERS ໂດຍໃຊ Acetonitrile ເປນທາດພາລະລາຍ. ຕົວຢາງສະກັດຖືກນາມາທາ 

ຄວາມສະອາດ ໂດຍໃຊ QuEChERS Dispersive SPE kits. ຕົວຢາງສະກັດທ່ີທາຄວາມສະອາດແລວຖືກນາໄປ 

ວິເຄາະດວຍເຄື່ອງ GMMSD ໃນຮບແບບ SIM mode ໂດຍໃຊ TG-5SILMS capillary column ໃນການ 

ແຍກວິເຄາະ.  ຄວາມເຂ້ັມຂນຂອງທາດຢາປາບສັດຕພືດເປາໝາຍ ຄິດໄລໄດຈາກການສອບທຽບກັບທາດມາດຕະຖານ 

ທ່ີຄວາມເຂ້ັມຂນ 10 ຫາ 500pg/µL. ຜົນການວິເຄາະພົບວາ ກວດບໍພົບການຕົກຄາງຂອງຢາປາບສັດຕພືດ ເປາໝາຍ 

ໃນຜັກຕົວຢາງຈາກຕະຫຼາດອນິຊີ. ກົງກັນຂາ, ກວດພົບທາດ Chlorpyrifos ແລະ Cypermethrin ຕົກຄາງ 

ໃນຜັກຫອມລາບ ແລະ ໝາກຖົວຍາວຈາກຕະຫຼາດສົດ. ປະລິມານ Chlorpyrifos ທ່ີຕົກຄາງໃນຜັກຫອມລາບແມນ 

0.127–0.187 mg/kg ແລະ ໃນໝາກຖົວຍາວ 0.387 mg/kg. ສາຫັຼບທາດ Cypermethrin ແມນ ພົບວາ 

ຕົກຄາງແຕໃນຫອມລາບ ທີ່ມີປະລິມານການຕກົຄາງຢ 0.468 mg/kg. ລະດັບການຕົກຄາງທີ່ຍອມມີໃຫໄດສງສດ 

(maximum residue level, MRL) ຂອງ Chlorpyrifos ແມນ 0.01 mg/kg ໃນໝາກຖົວຍາວ ແລະ 0.2 

mg/kg ໃນຜັກຫອມລາບ, ໂດຍທີ່ MRL ຂອງ Cypermethrin ໃນຜກັຫອມລາບ ແມນ 0.7 mg/kg. ເພ່ືອປະເມີນ 

ຄວາມສຽງຂອງທາດ Chlorpyrifos ແລະ Cypermethrin ຈາກໝາກຖວົຍາວ ແລະ ຜັກຫອມລາບ ຕຜໍບໍລິໂພກ, 

ຈາເປນຕອງມີການສຶກສາຫາ ຂໍມນການບໍລິໂພກ ຕະຫຼອດທັງພຶດຕະກາແລະປະລິມານຂອງທາດດັງກາວ ໃນຊວງຂະບວນ 

ການປງແຕງອາຫານ. ຜົນການສຶກສານີ ້ ແມນເປນຂໍມນສາຄັນພ້ືນຖານໃຫແກທາງລັດຖະບານ ໃນການຕດິຕາມການ 

ຕົກຄາງຂອງຢາປາບສັດຕພືດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ ້ ຊາວກະສິກອນທີ່ປກຜັກກໍຕອງເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍ 

ຂອງ ຢາປາບສັດຕພືດນາດວຍ. 

ຄາສາຄັນ: Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Fenvalerate, 

QuEChERS, GC-MSD 
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Abstract 
The residue of Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin, 

Fenvalerate in some vegetables including peppermint, Chinese cabbage, cauliflower and 
long bean was investigated. The samples were collected 2 times (March 03, 2017 an April 
25, 2017) from an Organic market and a local fresh-market, both located in Vientiane 
Capital of Laos. QuEChERS Extraction Technique was used for extracting the target 
pesticides from the vegetable samples using Acetonitrile as solvent. The obtained extract 
was subjected to cleaning up process using QuEChERS Dispersive SPE kits. The cleaned 
extracts were then transferred onto vials and analyzed with Gas Chromatograph Mass 
Selective Detector (GC-MSD) using TG-5SILMS capillary column for separation and MS 
Analysis was conducted in SIM mode with quantified and qualified ions. A mixed standard 
solution of these five pesticides with concentration range from 10 to 500 pg/µL were used 
for calibration and calculation of pesticide concentration in the sample. The results showed 
that no targeted pesticides were detected in all samples collected from the Organic market. 
In contrast, two targeted compounds, namely Chlorpyrifos and Cypermethrin were found 
in the samples of peppermint and long bean collected from a local fresh-market. The 
residue levels of Chlorpyrifos at 0.127 – 0.187 mg/kg was found in peppermint and 0.387 
mg/kg in long bean. Cypermethrin was found only in peppermint and the residue level was 
0.468 mg/kg. The maximum residue level (MRL) of Chlorpyrifos is 0.01 mg/kg in long 
bean and 0.2 mg/kg in peppermint, while the MRL of Cypermethrin in peppermint is 0.7 
mg/kg. Due to lake of such vegetable consumption data, it is now impossible to conclude 
that consumption of the vegetable with such residue level is safe for consumers. The fate of 
such pesticides in vegetable during food processing would be necessarily examined. 
However, the results of this study suggested that government of Laos should much more 
effort on monitoring the pesticide residue in vegetables to ensure food safety for customers. 
Furthermore, farmers who grow vegetables should be given awareness of hazard of 
pesticides. 

 
Keywords: Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Fenvalerate, 
QuEChERS, GC-MSD 
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Introduction 

The currently unquestionable improvements in production yield has been provided 
by the use of pesticides (Aktar, Sengupta, & Chowdhury, 2009). Pesticides are also 
frequently used on crops post-harvest to prolong storage life and improve quality (Flaim & 
Toller, 1989). Pesticides are widely applied in a variety of different ways during the 
production of agricultural products to control the growth of weeds and fungi or to prevent 
crop damaged by insects, mites. rodents and other pests in Laos (Rassapong, 2016). Since 
2010, Several pesticides have been banned both import and use in Laos (Rasaphonh, 2010). 
There is a large number of pesticides which are usually divided into different classes 
(herbicides, fungicides, insecticides, etc.). When the pesticides are improperly used, they 
may leave residues in food, which has led different governments and international agencies 
to set maximum residue limits (MRLs) for food, normally at mg/kg (Codex Alimentarius 
Conmission, 2016). 

Organophosphorus or organophosphate pesticides (OPs) which are the most widely 
used pesticides because of their biodegradability and short persistence compared to the 
organochlorine pesticides (Chen, Duan, & Guan, 2010). These pesticides are metabolized 
relatively quickly and are not persistent in the environment (Lambert et al., 2005). OPs 
protect crops from pests by inhibiting acetylcholinesterase enzyme activity in insects. The 
toxic effects of OPs are the neurological symptoms following acute poisoning as a 
consequence of the primary target (Eleršek & Filipi, 2011).  

Cypermethrin and Fenvalerate are synthetic Pyrethroid pesticide, and their 
contamination and residue levels in vegetables grown in an agricultural area of Thailand 
has been reported (Pakvilai, Prapamontol, & Thavornyutikarn, 2011).  

When pesticides are sprayed over crops or soils, they cause residues to be found in 
surface and groundwaters, fruits, vegetables and in drinking water (Yao, Jiang, Liu, & 
Cheng, 2001). Ingestion of these contaminated food is the primary route of exposure (Lu, 
Barr, Pearson, & Waller, 2008). Consumers consider pesticide residues in foods a strong 
concern and due to food safety and environmental reason, laws should be established in 
Laos to set maximum permissible levels of pesticide residues in foods. 

The objectives of this study was therefore to investigate the presence and residue of 
five pesticides (Methyl Parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin and Fenvalerate) 
in some common vegetables such as long bean, Cauliflower, Chinese Cabbage, and 
Peppermint. The chemical formulas and molecular structures of the selected pesticides are 
showed in Table 1 and Fig. 1, respectively. 

Table 1 Molecular formula, molar mass, and chemical class of the selected pesticides . 

 
 
 

Pesticides name Molecular formula Molar mass (g/mol) Classification 

Methyl parathion C8H10NO5PS 263.2 

Organophosphate Malathion C10H19O6PS2 330.358 

Chlorpyrifos C9H11Cl3NO3PS 350.59 

Cypermethrin C22H19Cl2NO3 416.3 
Pyrethroid 

Fenvalerate C25H22ClNO3 419.9 
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Materials and Methods 
Materials 

Four vegetable samples of Long bean, Cauliflower, Chinese Cabbage, and 
Peppermint were collected from 2 markets (a local fresh-market and an organic market in 
Vientiane Capital of Lao PDR). The sample collection was conducted in 2 times, one in 
March and another in April 2017. Chemicals used in this study include Acetonitrile 
(analytical grade, Fisher Scientific, UK), QuEChERS Salt mixture: 4.0 g Magnesium 
sulfate anhydrous, 1.0 g Sodium chloride, 1.0 g tri-sodium citrate di-hydrate, 0.5 g 
disodium hydrogen citrate sesquihydrate (5982-0650, Agilent Technology, USA), 
QuEChERS Dispersive Kit: 50 mg PSA 50 mg C18EC 150 mg MgSO4 (5982-5112, 2 mL 
Agilent Technology, USA). Standard solutions of Methyl parathion, Malathion, 
Chlorpyrifos, Cypermethrin and Fenvalerate, each at a concentration of 10 mg/L in 
acetonitrile was obtained from Sigma-Aldrich. 

 
Fig. 1 Molecular structure of selected pesticides 

 Extraction 
Each vegetables sample was separately homogenized with a common kitchen blender. 

Ten gram of homogenized sample was added in 50 mL polypropylene centrifuge tube. 
Next, 10 mL of acetonitrile was added and the sample was vortexed for 5 min using a 
Vortex-Genie 2 (Scientific Industries). Immediately after vortexing, pre-packaged 
QuEChERS Extract Salt mixture was added to the centrifuge tube (Perestrelo et al., 2019; 
Socas-Rodríguez, González-Sálamo, Herrera-Herrera, Hernández-Borges, & Rodríguez-
Delgado, 2017). The tube was immediately shaken for 1 min and vortexed for 5 min. The 
sample tube was then centrifuged for 5 min at 3000 rpm. The top acetonitrile layer (the 
extract) was collected and aliquots were taken for subsequent cleanup.   
 
Extract Cleanup 

For cleanup, 1.5 mL aliquot of extract was added onto a 2 mL Dispersive SPE tube. 
The tube was gently shaken for 1 min, vortexed for 3 min and then centrifuged for 5 min at 
3000 rpm (Centrifuge PLC Series, Gemmy Industrial Corp.). A 0.5 mL portion of the 
supernatant extract was removed and placed into an autosampler vial which was subjected 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  5 

 

to analysis with GC-MSD. The whole infographic process of extraction to GCMS analysis 
was shown in Fig. 2. 

 

 
Fig. 2 Infographic process of pesticide analysis used in this study. 

 

GC-MSD Analysis 
Gas Chromatograph (Agilent 6890 GC) equipped with Mass Selective Detector 

(Agilent 6890 MSD) and 7683 autoinjector was used to determined pesticides in sample 
extract. A TG-5SILMS (30 m×2.5 mm × 0.25 µm) column was installed. Helium 
(99,999%) was used as a carrier gas operated with a flow rate of 1 mL/min and constant 
pressure mode. Inlet temperature was set at 250oC, and injection volume is 2 µL in 
Splitless mode. The column oven temperature was operated in a gradient mode (start at 
70oC, hold for 1 min, increased to 230oC at a ramp rate of 20oC/min, further increased to 
300oC at a ramp rate of 7oC/min and hold for 2 min) yielding a 22 min analysis time. Data 
were acquired from 100 to 550 u operated in SIM mode with selected ions. The transfer 
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line was 250oC and electron ionization at 70 eV was used with a source temperature of 170 
oC. 

 

Table 2 Condition of SIM setting for analysis of selected pesticides 
No. Compounds Monitored Ions (m/z) Quantified Ion (m/z) 

1. Methyl Parathion 109, 263 263 

2. Malathion 158, 173 173 

3. Chlorpyrifos 197, 314 197 

4. Cypermethrin 163, 181 163 

5. Fenvalerate 125, 181, 497 125 

 
 
Calibration curve 

For making calibration of instrument, working standard solution of mixed 5 
compounds at a concentration range of 10-500 pg/µL were prepared by diluting each 
standard. These mixed standards with a series of concentrations were then analyzed with 
GC-MSD. 
 
Recovery test 

To validate our method, recovery teste was performed by spiking 1 mL of 500 pg/uL 
mixed 5 selected pesticides in a homogenized sample (long bean) and followed by all 
procedures as did with real sample. 

Result and Discussion 

Chromatographic separation and Method validation 
A typical chromatogram of mixed 5 standard pesticides is shown in Fig. 3. Under our 

analytical condition, 5 compounds were successively separated in the order of peak no. 1 to 
5 for Methyl parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin and lately Fenvalerate, 
respectively. For Cypermethrin, there are 4 peaks due to its 4 isomers which three of them 
are not well separated. For calculation, sum of these peaks was applied. Similarly, 
Fenvalerate exhibits clearly separated 2 peaks corresponding to its 2 isomers, assigned as 
Fenvalerate 1 and Fenvalerate 2. This is the optimal analytical condition could be achieved 
and used in this study. 
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Fig. 3 Total ion chromatogram of mixed 5 standard pesticides at a concentration of 250 
pg/µL. 
 

 
 

Fig. 4 Calibration curves of 5 standard pesticides. 

To evaluate how much any pesticide is present in the sample extract, a calibration 
curve for that compound should be used. The calibration curve of each compound was 
obtained by plotting their peak areas with corresponding concentration and  
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Fig. 4 illustrates the achieved calibration curves for selected pesticide standards. All 
calibration curves for 5 target compounds were linear with correlation coefficients r2 > 
0.999 over the relatively wide concentration range used (10-500 pg/uL). These linear 
regression equations were used to calculate the concentration of detected and selected 
pesticides in the sample extract. 

Under the extraction method used in this study, good recovery results were obtained. 
Fig. 5 illustrated a typical chromatogram of recovery sample spiked with mixed 5 standard 
pesticides. The results of recovery test showed that 118, 112, 88, 116, 106, 91% for Methyl 
parathion, Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin and Fenvalerate, respectively, could be 
recovered and these value are in the acceptable range of 70-120% (Hu, Wan, Zhang, Yang, 
& Cao, 2012; Liang, Bilon, & Hay, 2013).  

 
 

 
Fig. 5 A typical TIC chromatogram of recovery sample 

 
 
Residue levels pesticides in examined vegetable sample 
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Fig. 6  TIC chromatograms from analysis of sample extracts: (a) long bean and (b) 
peppermint 

 
As its origin, 5 selected pesticides were not detected in all vegetable samples 

collected from Organic market, proving that the vegetables sold in this market would be 
free of target pesticides. In contrast, 2 samples (Long bean and Peppermint) collected from 
a local fresh-market were found to contain 2 target pesticides – Chlorpyrifos and 
Cypermethrin but there is no detection of Methyl parathion, Malathion and Fenvalerate 
compounds (Fig. 6). 

 

 
Fig. 7   Calculated pesticide residue in (a) long bean and (b) peppermint samples collected 

at a local fresh-market in March and April 2017. 
 
The calculated amount of pesticide residue in long bean and peppermint are showed 

in Fig. 7. For sample collected in March, only Chlorpyrifos was found in both long bean 
and peppermint at a residue level of 0.387 and 0.127 mg/kg, respectively. The 
contamination of this insecticides has been also report in literature (Seddik, Marstani, & 
ALazzam, 2017), and indicating that this compound has been applied on the vegetable 
during cultivation or a few days after being sold in the market. However, peppermint 
sample collected in April was found to be contaminated with both Chlorpyrifos and 
Cypermethrin at residue levels of 0.188 and 0.468 mg/kg, respectively. 

As the contamination of pesticides in vegetables bought from market is unavoidable, 
safety measures could be evaluated by comparing the pesticide residue levels in the 
vegetable samples with the maximum residue level (MRL) of detected pesticides (Syed et 
al., 2014). Residue level lower than MRL indicates the vegetable would be safe for 
consumption. On another hand, vegetable with residue level greater than MRL would not 
be safe to be consumed.  All MRL values for these pesticides are provided by (Codex 
Alimentarius Conmission, 2016). The MRL of Chlorpyrifos in long bean is 0.01 mg/kg 
(equivalent to common bean) and in peppermint 0.2 mg/kg (as equivalent to general 
vegetable), while the MRL of Cypermethrin in peppermint is 0.7 mg/kg (as equivalent of 
leafy vegetable). Due to lake of exposure and consumption data, it could not yet assess 
whether the vegetables with either Chlorpyrifos or Cypermethrin are safe for consumer.    
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Conclusion 
In summary, the results of this study demonstrated that long bean, cauliflower, 

Chinese cabbage and peppermint from organic market are safe from 5 Methyl parathion, 
Malathion, Chlorpyrifos, Cypermethrin and Fenvalerate. In contrast, 2 pesticides – 
Chlorpyrifos and Cypermethrin was found in long bean and peppermint from a local fresh-
market. The results of this study suggested that government of Laos as well as concerning 
sectors should take much more effort on monitoring the pesticide residue in vegetables to 
ensure food safety for customers. Furthermore, farmers who grow vegetables should be 
given awareness of hazard of pesticides. For further research, monitoring of these 
pesticides together with other compounds would be interesting. 
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ບົດຄັດຫຍໍ 

        ໃນບົດວິໄຈນີ້ແມນໄດສຶກສາກຽວກັບສັນຍານ FSO ທ່ີມີຝນກະທົບເນື່ອງຈາກຝນ, ການສ່ືສານ FSO 

ສ່ິງທ່ີເປນບັນຫາຫັຼກໃນການສົງສັນຍານແມນເກີດຈາກຝນ ຢພາຍໃຕສະພາບອາກາດທ່ີມີຝນຕົກ, ເນື່ອງຈາກ
ຝນເປນໜ່ືງໃນບັນຫາຫັຼກທ່ີເປນຕົວເຮັດໃຫເກີດການດດກືນ ແລະ ການແຕກກະຈາຍຂອງລາແສງ, ເຮັດໃຫ
ສັນຍານປຽນແປງແບບກະທັນຫັນ. ຈດປະສົງຫັຼກຂອງການສຶກສາແມນຈະກວດສອບຫາຜົນກະທົບຂອງການ
ສົງສັນຍານ FSO ເນື່ອງຈາກຝນໂດຍການນາເອົາຂໍມນປະລິມານນາຝນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາ
ວິເຄາະຫາຄວາມສາຄັນຂອງປະລິມານນາຝນທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍລະດັບສັນຍານການສ່ືສານ FSO, ເຊ່ີງວິທີການ
ສືກສາແມນຈະໄດເຮັດການທົດລອງວິເຄາະຂໍມນດວຍການຈາລອງຜານໂປຼແກຼມ MATLAB/simulink 
ພອມທັງສະແດງໃຫເຫັນຜົນທ່ີໄດຮັບຈາກການວິໄຈ ແລະ ຜົນທ່ີໄດຮັບຈາກການທົດລອງເພ່ືອຊອກຫາ
ຫົນທາງທ່ີດີທ່ີສດໃນການຫາຜົນກະທົບທ່ີເກີດຂ້້ືນກັບການສ່ືສານ FSO, ການສືກສານີ້ແມນໄດເຈາະຈົງ
ສະເພາະຜົນກະທົບທ່ີເກີດຈາກຝນຕໍການສົງສັນຍານ FSO, ໂດຍໃຊປະລິມານນາຝນ  ໃນຊວງທ່ີມີ 
ປະລິມານນໍຝນທ່ີຕົກຫຼາຍ ແລະ ປະລິມານນາຝນທ່ີຕົກນອຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາທາການວິເຄາະ. 
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Abstract 

 This paper study on the FSO communication signals due to rain effect. The 
availability of FSO is the main concern since this technology uses free space as a 
transmission medium, the main challenge is the weather condition which directly affects 
the performance by attenuating the signal either through scattering, absorption, or 
scintillation, the objective of the study to investigate the rain effect to FSO communication 
signals by using data in Monthly and annual rainfall levels in Vientiane Capital and the 
signal effect due to rain cause by changing the wave lengths in communication signal. The 
data measured and recorded in Vientiane Capital is used in the analysis and simulation of 
the FSO communication and only the rain effect is considered in this research. The method 
of the study will be analyzed the data by using matlab/Simulink, the study is focused on 
rain effects on free space Optical communication, the results of this study to find the best 
way to find the rain effect of FSO under the weather. The objective of the study to 
investigate the rain effect to FSO communication signals by using data in in case of high 
rainfall rate and low rainfall rate in Vientiane Capital. 
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ບດົນາ 
     ໃນປດຈບັນນີ້ ການສ່ືສານໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດກາຍມາເປນສິ່ງທ່ີຈํາເປນ ແລະ ມີບົດບາດທ່ີສํາຄັນເຂ້ົາມາ

ໃນຊີວິດປະຈາວັນຂອງເຮົາຫຼາຍ, ຄນສົມບັດຂອງການສ່ືສານທ່ີດີ ແລະ ເປນທ່ີຕອງການຂອງຜໃຊງານທກຄົນຄືຈະ
ຕອງມີຄວາມວອງໄວ ແລະ ຄວາມປອດໄພສງ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫມີການສຶກສາຄ້ົນຄວາ ແລະ ພັດທະນາຮບແບບການ
ສ່ືສານເພ່ືອໃຫຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຜໃຊທ່ີເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນ. ການສຶກສາຄ້ົນຄວາວິໄຈຢາງຕໍເນື່ອງໃນ
ປດຈບັນ ເຮັດໃຫລະບົບການສ່ືສານມີຄວາມກາວໜາ ແລະ ພັດທະນາຫຼາຍຂ້ຶນທັງໃນດານຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພໃນການ ສ່ືສ ານລະຫວາງຜ ສົ ງ ແລ ະ  ຜຮັ ບ , ໂດ ຍສະເພ າະກ ານ ສ່ືສ ານດວຍແສງ (Optical 

Communication) ເປນຮບແບບການສ່ືສານທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍກັບຄວາມຕອງການດັງທ່ີກາວມາຂາງຕົ້ນນີ້
ໄດເກືອບສົມບນ ທັງປະລິມານຄວາມຈຂອງຂໍມນ (Capacity), ຄວາມໄວໃນການສື່ສານ ແລະ ຍັງມີຄນສົມບັດທ່ີ
ດີດານຄວາມປອດໄພ ເນື່ອງຈາກບໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂໍມນໄດໂດຍງາຍ. 

       ເທັກໂນໂລຢ Free Space Optics (FSO) ກໍເປນເທັກໂນໂລຢການສ່ືສານດວຍແສງທັງແບບ Fixed 

sites ແລະ Mobile platforms ໂດຍບໍໃຊສາຍໃນການເຊ່ືອມໂຍງທ່ີໄດຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ, ດວຍຄນສົມບັດ
ຂອງເທັກໂນໂລຢການສ່ືສານຮບແບບນີ້ ເຮັດໃຫປະຢດຄາໃຊຈາຍໃນການຕິດຕັ້ງອປະກອນ,ໃຊງານໄດງາຍ ແລະ 
ວອງໄວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອປະກອນ FSO ຍັງໃຊພະລັງງານໜອຍ, ມີມວນສານໜອຍລົງເມື່ອທຽບກັບອປະກອນ
ການສ່ືສານດວຍ RF ແລະ ຍັງເປນຊອງທາງໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີດີ, ມີຄວາມໜາເຊ່ືອຖືດວຍການຮັບ-
ສົງຂໍມນແບບ Line of Sight ທ່ີມີທິດທາງສງ ແລະ ເປນລາແສງທ່ີເບ່ິງບໍເຫັນ. ສວນຫຼາຍແລວແມນໄດຖືກໃຊງານ
ໃນດານການທະຫານ, ການສ່ືສານໃນອາວະກາດ ແລະ ການທົດລອງເປນຫັຼກ. ແຕເນື່ອງຈາກການໃຊງານຂອງຜໃຊ
ບໍລິການທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ ຈຶ່ງຈາເປນຕອງການ Bandwidth ທ່ີສງຂຶ້ນໃນການເຂົ້າເຖິງເຄືອ
ຂາຍ ປະກອບກັບການຂາດລະບົບການເຊ່ືອມໂຍງຂໍມນອັດຕາຄວາມໄວສງໄປຫາ Core network ເຮັດໃຫມີ
ຄວາມແອອັດຫຼາຍຂ້ຶນ ເຊ່ິງບໍພຽງແຕມີຜົນກະທົບຕໍຜໃຊບໍລິການເທົານັ້ນ, ແຕຍັງມີຜົນກະທົບຕໍຜໃຫບໍລິການນາອີກ 
ໂດຍຜໃຫບໍລິການກໍຕອງເສຍເວລາໃນການສາງເຄືອຂາຍສາຍ Fiber Optics ທ່ີມີການລົງທຶນສງເພ່ືອແຂງຂັນກັບ
ບໍລິສັດຜປະກອບການອື່ນໆ ເຊ່ິງຍັງບໍທັນຕອບສະໜອງຕໍກັບການທ່ີຈະເລັງສາງເຄືອຂາຍທ່ີຮັບຮອງ Access traffic 
ໃນເວລາອັນສ້ັນໄດ, ເທັກໂນໂລຢ Free Space Optics ເປນຫົນທາງທ່ີເປນໄປໄດ ແລະ ງາຍທ່ີສດທ່ີຈະນາມາໃຊ
ໃນການເຊ່ືອມໂຍງດັງກາວນີ້ ເຮັດໃຫໃນປດຈບັນມີຫຼາຍບໍລິສັດທ່ີຜະລິດອປະກອນຂອງລະບົບ FSO ອອກມາຂາຍ
ຢຕະຫຼາດຢາງຫຼວງຫຼາຍເປນຕົ້ນແມນ: Airfiber, Canon, fSona, Light Pointe, Terabeam. 

       ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນຄວາມສາມາດທ່ີດີເລີດຂອງລະບົບການສ່ືສານ FSO, ປະສິດທິພາບການທາງານ
ຂອງມນັກໍຍັງຖືກຈາກັດດວຍຜົນກະທົບຕາງໆ (ໄດແກ: ການດດກືນ, ການແຕກກະຈາຍ ແລະ ຄວາມປນປວນຂອງ
ອາກາດ) ທ່ີເກີດຂ້ຶນຢໃນລະຫວາງຊອງທາງການສ່ືສານ, ເນື່ອງຈາກຊອງທາງການສ່ືສານທ່ີໃຊອາກາດເປນຕົວກາງ
ນັ້ນ ມີຄນສົມບັດປຽນແປງຕະຫຼອດຕາມພ້ືນທີ່ ແລະ ເວລາ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫການສ່ືສານ FSO ຈຶ່ງຂ້ຶນກັບສະພາບ
ອາກາດ ແລະ ທ່ີຕັ້ງທາງພມສາດອັນສົງຜົນໃຫເກີດການຫຼຸດທອນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ແລະ ໄລຍະທາງໃນການ
ເຊ່ືອມໂຍງ. ສາລັບປະເທດໃນພມມິພາກທ່ີພັດທະນາແລວໄດມີການສຶກສາຄ້ົນຄວາຜົນການຫຸຼດທອນຂອງສັນຍານ
ທ່ີເກດີຈາກສະພາບອາກາດຈົນສາມາດນາມາໃຊງານໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ, ແຕສາລັບປະເທດລາວແລວຂໍມນການ
ສຶກສາຄ້ົນຄວາຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດຕໍກັບລະບົບການສ່ືສານ FSO ຍັງບໍທັນມີ.  
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ຮບທີ 1 ພາບລວມຂອງຜົນກະທົບຕາງໆທ່ີມີຕໍລະບົບ FSO 
 

ໃນບົດວິທະຍານິພົນນີ້ຈຶ່ງນາເອົາບັນຫາດັງກາວມາສຶກສາວິເຄາະເຖິງການຫຸຼດທອນຂອງສັນຍານກຽວກັບ
ຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກຝນ, ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເປນສະພາບອາກາດທີ່ເກີດຂ້ຶນເປນສວນຫຼາຍໃນປະເທດລາວແລວ, ຍັງ
ເປນຕົວເຮັດໃຫເກີດການດດກືນ ແລະ ການແຕກກະຈາຍຂອງສັນຍານໃນລະບົບ FSO ອີກດວຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີ
ຄວາມຈາເປນທ່ີຕອງທາການສຶກສາເພ່ືອເປນປະໂຫຍດໃນການອອກແບບໃຊງານ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໃຫດີຍ່ິງຂ້ຶນ
ໃນອານະຄົດ.ໂດຍບົດຄ້ົນຄວານີ້ແມນພິຈາລະນາຕົວປຽນຕາງໆໃນຊອງທາງການສ່ືສານເຊັນ: ປດໃຈການສນເສຍ
ເນື່ອງຈາກໄລຍະທາງ (Geometric path loss factor) ແລະ ປະລິມານນາຝນ (Rain rate, mm/hr), ເຊ່ິງໄດສຶກ
ສາໂດຍການໃຊໂປຣແກຣມຈາລອງ MATLAB/Simulink ທ່ີໃຊຄວາມຍາວຄ້ືນແຕກຕາງກັນ, ດວຍການປະສົມ
ສັນ ຍ ານ ແ ບບ  8-PPM (Abdulsalam G. et al., 2014; Charles C, 2014; Davide M. et al., 2010; 
Ghassemlooy Z. et al., 2013; Ghassemlooy Z. at al., 2015; Ján T. et al., 2010). 

  
ທດິສະດທີີກ່ຽວຂອງ 

ເພ່ືອທາຄວາມເຂ້ົາໃຈແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫັຼກການທາງານກຽວກັບເທັກໂນໂລຢ FSO,ໃນຫົວຂໍນີ້ຈະໄດ
ນາສະເໜີໃຫຮເຖິງຕົວກາເນີດແສງ ແລະ ຕົວກວດຈັບແສງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງອະທິບາຍເຖິງຫຼັກການທາງານ ແລະ 
ຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດທ່ີມີຕໍກັບລະບົບການສ່ືສານ FSO. 

ຕົວກາເນີດແສງຊະນດິ LASER 

          ຄ າວ າ :  LASER ແ ມ ນ ຊ່ື ຫ ຍໍ ມ າຈ າກ  Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍແສງໂດຍການກະຕນໃຫແຜລັງສີ, ເຊ່ິງເປນອປະກອນກາເນີດແສງທ່ີມີລາແສງ
ຂະໜາດນອຍ ແລະ ສາມາດລະບຄວາມຍາວຄ້ືນໄດງາຍ. ໂດຍການແຜລັງສີອາດຈະຢໃນຊວງ Infrared, Visible 

Light, Ultraviolet ແລະ X-ray ທ່ີມີຄນລັກສະນະແຕກຕາງກັນຂຶ້ນຢກັບຈດປະສົງໃນການແບບ ຕົວກວດຈັບ
ແສງຊະນດິ Photodiode 

ຕົວກວດຈັບແສງຈະເຮັດໜາທ່ີໃນການແປງປະລິມານທາງແສງໄປເປນປະລິມານທາງໄຟຟາໃນຮບແບບ
ຂອງກະແສໄຟເຊິ່ງເປນອັດຕາສວນໂດຍກົງກັບສະໜາມຂອງແສງທັນທີທ່ີກະທົບພ້ືນຜິວຂອງມັນ. ດັງນັ້ນ, ປະລິມານ
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ໄຟຟາທ່ີສາງຂ້ຶນຈາກຕົວກວດຈັບແສງຈຶ່ງເປນອັດຕາສວນກັບກາລັງຂອງແສງທັນທີທີ່ໄດຮັບ. ຕົວກວດຈັບແສງທ່ີດີ
ຄວນຈະມີປະສິດທິພາບໃນການແປງທ່ີສງ ເຊ່ິງກໍຄືມີຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງສງຕໍກັບຊວງຄວາມຍາວຄື້ນທ່ີ
ສາມາດຮັບໄດ, ລະດັບຂອງສັນຍານລົບກວນຕາ ແລະ ຕອງມີອາຍການໃຊງານດົນທ່ີສດ. ອັດຕາສວນຂອງຈານວນ
ຄເອເລັກຕຣົງ-ໂຮລທ່ີສາງຂ້ຶນດວຍຕົວກວດຈັບແສງກັບຈານວນ Photon ທ່ີກະທົບພ້ືນຜິວຂອງມັນໃນເວລາທ່ີ
ການົດ, ຈະເອີ້ນວາ: ປະສິດທິພາບ Quantum. ໃນສວນປະສິດທິພາບການນํາສົງແສງ (Optical efficiency, 

𝛈𝐨𝐩) ໝາຍເຖິງປະສິດທິພາບໃນການຮັບພະລັງງານແສງທ່ີຜານຂະບວນການຕາງໆຂອງລະບົບໄປສຕົວກວດຈັບ
ແສງ ຫືຼ ສົງພະລັງງານແສງຈາກຕົວກາເນີດແສງຜານຂະບວນການຕາງໆຂອງລະບົບອອກສພາຍນອກເຊ່ິງວາຕົວກວດ
ຈັບແສງທ່ີໄດນາມາພິຈາລະນານີ້ຈະມີຢ 2 ປະເພດຄື: Positive Intrinsic Negative photo diode (PIN 

photo-diode) ແລະ Avalanche photo-diode (APD). 
 

ຫັຼກການທາງານຂອງລະບົບການສ່ືສານ FSO 

 

ຮບທີ 2  Block diagram ຂອງການເຊ່ືອມໂຍງ FSO ໃນພາກພ້ືນດິນ 

ສາລັບ Block diagram ຂອງການເຊ່ືອມໂຍງ FSO ໃນພາກພ້ືນດິນຕາມປກກະຕິແລວ ມັນກໍຄາຍຄື
ກັບເທັກໂນໂລຢການສ່ືສານອ່ືນໆ ດັງສະແດງໃນຮບທີ 2. ເຊ່ິງສວນໃຫຍປະກອບດວຍ 3 ພາກສວນຄື: ພາກສົງ, 
ຊອງທາງການສ່ືສານຜານອາກາດ ແລະ ພາກຮັບ. 

 
ວິທີການສຶກສາ           
          ເປນການສຶກສາຄວາມຮພ້ືຶນຖານກຽວກັບການຫຸຼດທອນຂອງສັນຍານເນື່ອງຈາກຝນ ໂດຍການນํາເອົາຜົນ
ຂອງການວັດປະລິມານນາຝນທ່ີໃຊເຄ່ືອງວັດແບບ Tipping bucket 0.5 mm ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມາ
ວິເຄາະຫາຄວາມສາຄັນຂອງປະລິມານນາຝນທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍລະດັບສັນຍານການສ່ືສານ FSO, ພອມທັງສະແດງໃຫ
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ເຫັນຜົນທ່ີໄດຮັບຈາກການຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະຫຸຼບຜົນຂອງການທົດລອງເພື່ອຊອກຫາຫົນທາງທ່ີດີທ່ີສດໃນການເຮັດ
ໃຫມີຄວາມພອມໃຊງານເມ່ືອສະພາບອາກາດມີຄວາມປນປວນ. ການຄ້ົນຄວານ້ີມີຂ້ັນຕອນການດາເນີນການ ໂດຍ
ເລີ່ມຈາກສຶກສາລັກສະນະຄວາມສາພັນຂອງປະລິມານນາຝນ ແລະ ສັນຍານການຫຼຸດທອນກຽວກັບຝນໃນການ
ສ່ືສານ FSO, ເຊິ່ງເຄ່ືອງວັດນາຝນແມນຕິດຕັ້ງຢພາກວິຊາ ວິສະວະກํາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
ເພ່ືອນາເອົາປະລິມານນາຝນໃນລາຍເດືອນ ແລະ ລາຍປມາຫາຄາການຫຸຼດທອນຂອງສັນຍານ ແລະ ວິເຄາະຂໍມນໃນ
ແບບຈາລອງໂດຍໃຊໂປຣແກຣມ MATLAB/Simulink. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດທົດລອງປຽນຄາຄວາມຖ່ີຂອງ 
 

ຮບທີ 3.1 Flowchart ຂອງຂັ້ນຕອນວິທີການຄົ້ນຄວາ 

ການສ່ືສານ ແລະ ນາເອົາຂໍມນທ່ີໄດມາປຽບທຽບກັບແຕລະຄວາມຖ່ີທ່ີນາມາໃຊງານ ເພ່ືອສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດໃນການສ່ືສານເມ່ືອສະພາບອາກາດມີຄວາມປນປວນໃຫດີທ່ີສດ (Mohamed et al., 2014; Mazin Ali, 
2014; Mazin and Miami, 2013). 
  

ສາລັບການເຊື່ອມໂຍງການສື່ສານ FSO, ກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ (Receiver Signal Power)ສາມາດ
ຄານວນໄດດງັນີ້: 
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P = P
( )

10 ⁄ η η                                    

(1) 

ແລະ ອັດຕາຄວາມໄວໃນການຮັບ-ສົງຂໍມນ (Data Rate) ສາມາດຄານວນໄດຈາກ: 
 

               B = P                                                                         (2) 

ເມື່ອ 𝐏𝐭 ແມນກາລັງສົງ, 𝛉 ແມນມມຫວາຂອງລາແສງທັງໝົດ, 𝛕 ແມນຕົວປະກອບຂອງການຫຼຸດທອນທັງ
ໝົດ [dB/km], 𝐋 ແມນໄລຍະທາງໃນການເຊ່ືອມໂຍງ [km],𝐄𝐩 = 𝐡𝐜 𝛌⁄  ແມນພະລັງງານຂອງໂຟຕອນທ່ີຄວາມ
ຍາວຄ້ືນ Î» ແລະ 𝐍𝐛 ແມນຄວາມໄວຕໍແສງຂອງຕົວຮັບ [Photons/bit ຫືຼ dBm]. 

 

ສາລັບອັດຕາສວນສັນຍານຕໍສັນຍານລົບກວນ (Signal To Noise Ratio, SNR) ສາມາດສະແດງດວຍ
ສົມຜົນດັງຕໍໄປນີ້: 

SNR =                                      

(3) 

ສວນອັດຕາບິດຜິດພາດ (Bit Error Rate, BER) ຂອງການປະສົມສັນຍານແບບ OOK ແລະ PPM 

ສາມາດຄານວນໄດດັງນີ້: 

BER = erfc
√

SNR log M                                    

(4) 
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ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງຄາ Parameters ຂອງແບບຈາລອງ 

Operating parameter Value 

ຄວາມຍາວຄ້ືນແສງ λ = 1550 nm 

ກາລັງໃນການສົງອອກສງສດ P = 160 Mw 

ກາລັງໃນການສົງອອກຕາສດ P = 10 mW 

ມມຫວາຂອງລາແສງທ່ີສົງ 1 mrad 

ປະສິດທິພາບຂອງແສງໃນການສົງ η = 0.9 

ປະສິດທິພາບຂອງແສງໃນການຮັບ η = 0.9 

ເສ້ັນຜາສນກາງຂອງຮສົງແສງຢເຄ່ືອງສົງ 1 cm 

ເສ້ັນຜາສນກາງຂອງຮຮັບແສງຢເຄ່ືອງຮັບ 10 cm 

ໄລຍະທາງໃນການສົງ L = 3 km 

ອັດຕາບິດ(Bit rate) B = 1 Gbps 

ກາລັງຂອງລງັສີ Background ທ່ີຕົກກະທບົ P = 10  W 

ອນຫະພມຂອງຕົວກວດຈັບແສງ T = 300 K 

ຄວາມຕານທານ  Load ຂອງຕົວກວດຈັບ
ແສງ R = 100 Ω 

ປະລິມານນາຝນ R = 210 mm/hr 

ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງຄາ Parameters ສາລັບຕົວຮັບແສງ APD 

Parameter Value 

ປະສິດທິພາບ Quantum η = 0.7 

ອັດຕາຂະຫຍາຍກະແສ Photon ພາຍໃນ G = 10 

ຕົວປະກອບ Excess noise F = 0.7 

Bulk leakage current I = 0.5 Na 

Surface leakage current I = 5 Na 

ຄວາມໄວຕໍແສງຂອງຕົວກວດຈັບແສງ N = − 60 dBm 
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ຜົນທີໄ່ດຮບັຈາກການຄົນ້ຄວາ 
ເສ້ັນສະແດງການປຽບທຽບຄວາມຍາວຄ້ືນ 

 

ຮບທີ 4.1 ສະແດງກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ ກັບ ໄລຍະທາງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງ 
  

ຈາກເສັ້ນສະແດງໃນຮບທີ 4.1 ເຫັນວາການສົງຜານສັນຍານໃນຂະນະທ່ີຝນຕົກ (ໃນການວິເຄາະນີ້ແມນ 
210 mm/hr), ຄວາມຍາວຄ້ືນທ່ີໃຊໃນການເຊ່ືອມໂຍງການສ່ືສານ FSO ເຊັນ: 780 - 1,600 nm ຈະມີຜົນກະທົບ
ໃນລະດັບທ່ີໃກຄຽງກັນ. ດັງໃນເສ້ັນສະແດງຂາງເທິງນີ້ແມນໄດນາເອົາຄວາມຍາວຄ້ືນລະຫວາງ 850 nm ແລະ 
1,550 nm ມາພິຈາລະນາ, ຜົນທ່ີໄດໃນໄລຍະທາງທ່ີເທົາກັນລະດັບກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບຢປາຍທາງແມນມີ
ຄວາມຕາງກັນລະຫວາງ 5 - 6 dBm ແລະ ໃນກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບດຽວກັນ, ຄວາມຍາວຄ້ືນທ່ີ 850 nm 
ຈະໄດໄລຍະທາງທ່ີໄກກວາ. ແຕຈາກການວິເຄາະໃນຫຼາຍກໍລະນີເຫັນວາຄວາມຍາວຄ້ືນທ່ີ 1,550 nm ແມນໄດຮັບ
ຜົນທ່ີດີກວາຄວາມຍາວຄ້ືນອື່ນເປນຕົ້ນແມນໃນເລື່ອງຂອງຄວາມປອດໄພຕໍກັບດວງຕາຂອງຄົນເຮົາ, ມີການຫຸຼດລົງ
ຂອງສັນຍານລົບກວນຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ການແຕກກະຈາຍໃນເມກ /ໝອກ (Pär-Johan, 2008; Sherif G 
et al., 2016; Sugianto, 2006; Talib et al., 2017 ; TjondronegoroP, 2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  21 

 

ເສ້ັນສະແດງກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ 

 

ຮບທີ 4.2 ສະແດງກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ ກັບ ອັດຕາບິດໃນຂະນະຝນຕົກແຮງ (210 mm/hr) ທ່ີຄວາມ
ຍາວຄ້ືນ 1,550 nm 

     ເມ່ືອພິຈາລະນາເສ້ັນສະແດງໃນຮບທີ 4.2 ເພ່ືອຈະຮັກສາອັດຕາບິດທ່ີ 1 Gbps ໃນການສ່ືສານຈະຕອງໃຫ
ກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບສງກວາ -52 dBm, ຖາຫາກຕາກວານີ້ຈະເຮັດໃຫອັດຕາບິດໃນການສ່ືສານນັ້ນຫຸຼດລົງ 

ແລະ ເມື່ອກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບຕາກວາ -60 dBm ການເຊ່ືອມໂຍງຈະບໍສາມາດສ່ືສານກັນໄດ ເພາະວາມີ
ກາລັງທ່ີຕາກວາຄາຄວາມໄວຕໍແສງຂອງຕົວກວດຈັບແສງ (Receiver Sensitivity) ເຮັດໃຫບໍສາມາດທ່ີຈະກວດ
ຈັບເອົາສນັຍານ ແລະ Demodulate ຂໍມນໄດ. 
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ເສ້ັນສະແດງການປຽບທຽບໃນລະຫວາງຝກຕົກຄອຍ ແລະ ຝກຕົກແຮງ 

 

 

ຮບທີ 4.3 ສະແດງກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ ກັບ ໄລຍະທາງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງໃນຂະນະຝນຕົກຄອຍ (5.6 

mm/hr) ທ່ີຄວາມຍາວຄ້ືນ 1,550 nm 
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ຮບທີ 4.4 ສະແດງກາລັງຂອງສັນຍານທ່ີໄດຮັບ ກັບ ໄລຍະທາງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງໃນຂະນະຝນຕົກແຮງ (210 

mm/hr) ທ່ີຄວາມຍາວຄ້ືນ 1,550 nm 

ຈາກການສົມທຽບເສ້ັນສະແດງໃນຮບທີ 4.3 ແລະ 4.4 ເຫັນວາເມ່ືອຝນຕົກທ່ີ 5.6 mm/hr ການສ່ືສານ
ໃນອັດຕາບິດທີ່ 1 Gbps ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງໄດທ່ີໄລຍະທາງບໍເກີນ 37.5 km ແລະ ຈະບໍສາມາດສື່ສານກັນໄດເລີຍ
ທ່ີ 37.5 km. ສວນສາລັບຝນຕົກແຮງ (210 mm/hr) ການສ່ືສານທ່ີ 1 Gbps ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງໄດໃນໄລຍະ
ທາງບໍເກີນ 3.8 km ແລະ ບໍສາມາດສ່ືສານໄດທ່ີໄລຍະ 4 km. 
 
ສະຫຸຼບ 
          ການສຶກສາຄ້ົນຄວາໃນບົດວິທະຍານິພົນສະບັບນີ້ ເປນການສຶກສາກຽວກັບການຫຸຼດທອນຂອງສັນຍານ
ເນື່ອງຈາກຝນທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍກັບລະບົບການສ່ືສານ FSO ເຮັດໃຫເກີດການດດກືນ ແລະ ການແຕກກະຈາຍຂອງ
ລາແສງ. ເຊ່ິງຜົນຈາກການທົດລອງໄດສະແດງໃຫເຫັນການປຽບທຽບສັນຍານຕົ້ນສະບັບກັບສັນຍານທ່ີໄດຢທ່ີ
ເຄ່ືອງຮັບເມ່ືອການສ່ືສານຢພາຍໃຕສະພາບອາກາດທ່ີມີຝນຕົກ ລວມທັງສະແດງຄວາມສາພັນປະລິມານນາຝນກັບ
ໄລຍະທາງຂອງການສ່ືສານທ່ີເປນໄປໄດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສະແດງຄາອັັດຕາບິດຜິດພາດທ່ີເກີດຂ້ຶນອີກດວຍ. 
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ບດົຄດັຫຍໍ 
ເຄືອຂາຍເຊັນເຊີແບບບໍມີສາຍສາລັບອປະກອນ Zigbee ແລະ WeMOS (wifi) ໄດພັດທະນາຂ້ຶນຢ

ທ່ີ ພາກວິຊາຟຊິກສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເພ່ືອກວດສອບພະລງັ
ງານຂອງເຊລແສງຕາເວັນແບບເວລາຈງິ. ໃນເຄືອຂາຍເຊັນເຊີວັດແທກອນຫະພມ, ເຊັນເຊີເທີມິດສເຕີໄດ
ໂອດ CDS ແລະ ວົງຈອນແບງແຮງດັນໄຟຟາແບບງາຍທ່ີປະກອບມີເຄ່ືອງຕານ 5 ຕົວ ໃຊສາລັບການວັດ
ແທກອນຫະພມຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ, ແຮງດັນໄຟຟາ, ຄວາມເຂ້ັມກະແສ, ຄວາມເຂັ້ມແສງ, ກາລງັໄຟ
ຟາ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຊລ, ຕາມລາດັບ. ຈາກຂໍມນການວັດແທກສາມາດສະແດງໃຫເຫັນວາເຄືອ
ຂາຍເຊັນເຊີ Zigbee/WeMOS ໃຊງານໄດດີ ແລະ ສາມາດນາມາປະຍກໃຊກັບການວັດແທກພາລາມິເຕີ
ຂອງເຊລແສງຕາເວັນທ່ີມີຂະໜາດ 150W ໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສະແດງໃຫເຫັນວາເຄືອ
ຂາຍເຊັນເຊີທ່ີພັດທະນາຂຶ້ນສາມາດໃຊຮວມກັບເຊີບເວີ IoT ແລະ ໂທລະສັບມືຖືປະເພດຕາງໆໄດ. ຜນົການ
ວັດແທກຄາຕາງໆຕົວຈິງເຫັນວາຄາທີ່ວັດໄດຈາກລະບົບວັດແທກສັນຍານທາງໄກດວຍການປຽນໄລຍະຫາງ
ແຕ 0-130m ເຊ່ິງເປນໄລຍະຫາງລະຫວາງການສືສານຂອງ Zigbee Router ແລະ Zigbee Coodinator 
ກັບການໃຊເຄື່ອງວັດແທກມີເຕີມີຄາເປເຊັນຜິດບຽງກັນເລັກນອຍຄື: 0.75% ສາລັບແຮງດັນໄຟຟາ, 1.79% 

ກະແສໄຟຟາ, 0.003% ກາລັງໄຟຟາ, 0.67% ຄວາມເຂ້ັມແສງ, 0.54%  ອນຫະພມແຜງ ແລະ 0.34% ສາ
ລັບປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຊລ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດກວດສອບດວຍໂທລະສັບມືຖືຜານທາງລະບົບ 

Zigbee/WeMOS. ລະບົບເຄືອຂາຍເຊັນເຊີທີ່ພັດທະນາຂ້ຶນນີ້ມີເໝາະສົມກັບການໃຊງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັນ: 

ການເຮັດຟາມ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການກວດສອບການຜະລິດ, ງານວິໄຈດານວິທະຍາສາດ ແລະ 

ອື່ນໆ. 
 

ຄາສາຄັນ: ພະລັງງານໄຟຟາແສງຕາເວັນ, ແຜງໂຊລາເຊລ, ຊິກບີ, ເຊັນເຊີເນັດເວິກ, ເຄືອຂາຍອປະກອນອີ
ເລັກໂຕຣນິກ. 
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Abstract 

A low-cost and highly-efficient wireless sensor network based on Zigbee and 
WeMOS (wifi) devices has been developed at Department of Physics, Faculty of 
Natural Science, National University of Laos for real-time monitoring of solar PV 
module. In the network, low-cost sensors such as a thermistor, a CDS photodiode, and 
simple voltage dividers combined with five resistors are utilized for the detection of 
solar panel temperature, sun-light irradiation, and PV output power, respectively. The 
field-testing data show that the implemented Zigbee/WeMOS sensor network works 
very well and can be effectively applied to the real-time monitoring of solar PV module 
with a low-cost. Furthermore, it is shown that the developed sensor network can be 
combined with IoT server and individual smart-phones. The testing results show that the 
data parameters are difference between Zigbee and meter are closely matched with the 
corresponding control data such as 0.75% of voltage, 1.79% of current, 0.003% of 
power, 0.67% of light intensity, 0.54 % of panel temperature, 0.34% of conversion 
efficiency, and can be monitored by a smart-phone by way of Zigbee and WeMOS 
within a distance of 130m between router Zigbees and coordinator Zigbee. It is 
proposed and expected that the developed Zigbee/WeMOS sensor network is very much 
suitable for various applications including smart-farming, house security, manufacturing 
monitoring, science research, and so on.  

 
Keywords: photovoltaic energy, solar panel, Zigbee, sensor network, Internat of Thing.
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ພາກສະເໜ ີ

ໃນປດຈບັນການວັດແທກຂໍມນທາງວິທະຍາສາດໂດຍສະເພາະແມນປະລິມານທາງຟຊິກສາດ ເຊິ່ງມີຫຼາຍ
ວິທີການດວຍກັນ; ວິທີການທ່ີສາຄັນມີຢ 2 ວິທີຄືວິທີການວັດແທກໄດໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ວັດແທກແບບຕິດແປະ 

(invasive measurement) ແລະ ວັດແທກໂດຍທາງອອມ ຫືຼ ວັດແທກແບບບໍຕິດແປະ (non invasive 

measurement). ໃນການວັດແທກໂດຍທາງກົງແມນນາໃຊເຄ່ືອງວັດແທກໂດຍກົງ, ແຕໂດຍທາງອອມ ແມນຕອງ
ອາໄສຕົວກາງເປນຕົວນາສົງຂໍມນ. ການວັດແທກປະມານທາງຟຊິກສາດ ເມື່ອຕອງການວັດແທກຫຼາຍໆປະລິມານ
ໃນເວລາດຽວກັນ ແມນມີຄວາມຫຍງຍາກສບັສົນ ໂດຍສະເພາະແມນເວລາທ່ີຕອງການວັດປະລິມານທ່ີມີຂໍມນຕາງ
ປະເພດກັນ ເຊ່ິງເຄື່ອງວັດແທກທົວໄປບໍສາມາດວັດແທກໄດ. 

ໃນລະບົບພະລງັງານເຊລແສງຕາເວັນ (solar photovoltaic system) ທ່ີຕອງການສຶກສາ ແມນປະກອບ
ດວຍຫຼາຍປະລິມານເຊັນ: ກາລັງໄຟຟາ (power), ແຮງດນັໄຟຟາ (voltage), ຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ (current), 
ຄວາມເຂ້ັມແສງຕາເວັນ (light intensity) ແລະ ອນຫະພມຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ (panel temperature) 

ເຊ່ິງທັງໝົດປະລິມານເຫົຼານີ້ແມນຕອງວັດແທກໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນການວັດແທກປະລິມານຕາງໆເຫຼົານີ້ ສາມາດ
ວັດແທກໄດໂດຍນາໃຊເຄ່ືອງວັດຕາມແຕລະປະເພດບໍສາມາດໃຊຮວມກັນໄດໃນເວລາດຽວກັນ. (Kalogirou, 

2013). ໃນວິທີການວັດແທກອີກວິທີໜຶ່ງທ່ີສາມາດວັດແທກໄດຫຼາຍປະລິມານໃນເວລາດຽວກັນ ແມນນາໃຊໂປຣ
ແກຣມ LabVIEW DAQ ຮວມກບັເຊັນເຊີ ເຊ່ິງພວກເຮົາໄດເຮັດການຄ້ົນຄວາສາເລັດຢໃນພາກວິຊາ ຟຊິກສາດ 
ແລະ ໄດນາໃຊລະບົບແຜງເຊລແສງຕາເວັນຂະໜາດ 40W-150W, ແຕໃນການວັດແທກຂໍມນຕາງໆເຫົຼານັ້ນ 
ແມນວັດແທກຢກັບສະຖານທ່ີທາການທົດລອງໂດຍກົງ (Andreev, 2007), (ແຫຼມທອງ, 2017). ຢາງໃດກໍ
ຕາມໂປແກຣມ LabVIEW DAQ ໃນການໃຊງານຮວມແບບບໍມີສາຍ (wireless) ເຮັດໃຫພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການຕິດຕາມກວດສອບຂໍມນ, ຖາຢາກກວດສອບ ຫືຼ ເກັບກາຂໍມນຕົວຈິງຕະຫຼອດເວລາຕອງໃຊລະບົບຄຽງຄ
ກັບ Wireless network. (Ismail, 2016). 

ປະຈບັນນີ້ເຕັກໂນໂລຊີການສ່ືສານແບບບໍມີສາຍມີການພັດທະນາໄປຢາງໄວ, ມີປະສດິທິພາບສງ ແລະ 
ຄວາມໜາເຊ່ືອຖືຂຶ້ນຫຼາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍມນແບບບໍມີສາຍໃນປະຈບັນມີການໃຊງານຢາງແຜຫຼາຍ, ດງັ
ເຮົາຮຈັກ ແລະ ຄນເຄີຍໃນຊີວິດປະຈາວັນໄດແກລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທ່ີບໍມີສາຍເຊັນ: GPRS Wireless, 
Bluetoot, Micowave, WLAN, ເປນຕົ້ນ ເຊິ່ງການສ່ືສານແຕລະແບບກໍມີຄນລັກສະນະສະເພາະ ເມື່ອເຮົາ
ຕອງການເລອືກຊະນິດຂອງການສື່ສານບໍມີສາຍມາໃຊເຮົາຕອງພິຈາລະນາລັກສະນະການໃຊງານ ແລະ ອົງປະກອບ
ຕາງໆເພື່ອການໃຊງານໄດຢາງເໝາະສົມ. (Ismail, 2016), (ໂພຣ໌ວັນ, 2012). ໃນການວັດແທກປະລິມານຕາງໆ
ຂອງລະບົບພະລັງງານເຊລແສງຕາເວັນ ໂດຍຕອງການວັດແທກຢນອກສະຖານທ່ີ ເຊ່ິງຢໄກຈາກອປະກອນການທົດ
ລອງດວຍວິທີການສົງສັນຍານ (ຂໍມນການທົດລອງ) ຈາກອປະກອນການທົດລອງ ສົງໄປຫາສະຖານທ່ີຄວບຄມ 
ແລະ ບັນທຶກຂໍມນໃນຄອມພິວເຕີທີ່ມີໄລຍະຫາງແຕອປະກອນການທົດລອງປະມານ 100m ດວຍລະບົບອິນເຕີ
ເນດັທ່ີບໍມີສາຍ (wireless sensor network) ຫືຼ ລະບົບ Bluetooth ສາມາດເຮັດໄດໂດຍຜານອປະກອນ 
Zigbee WPAN (IEEE 802.15.4), (Sheikh Ferdoush, FNC-2014), (Zhou, 2007). ເຊ່ິງວິທີການນີ້ 
ແມນມີຄວາມສະດວກ ແລະ ແທດເໝາະກັບການບັນທຶກຂໍມນຢນອກສະຖານທ່ີ. ດັງນັ້ນ, ໃນໂຄງການນ້ີ ຈ່ຶງມີ
ຄວາມສົນໃຈສຶກສາ ແລະ ປະກອບສາງລະບົບອປະກອນບັນທຶກຂໍມນການທົດດລອງດວຍລະບົບອິນເຕີເນັດບໍມີ
ສາຍ ຫືຼ Bluetooth ໂດຍຜານອປະກອນ Zigbee WPAN (IEEE 802.15.4) ຫືຼ Zigbee-Arduino  ເພ່ືອໃຫ
ເປນຮບແບບ (ວົງຈອນວັດແທກ) ລະບົບຂໍມນທ່ີໃຊຕົ້ນທຶນຕາ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການວັດແທກຂໍມນຕົວ
ຈິງ. 
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ຈດປະສງົ 
ອອກແບບສາງອປະກອນວັດແທກຂໍມນແບບລະບົບເຊັນເຊີທ່ີບໍມີສາຍ (sensor wireless) ຮວມກັບ

ອປະກອນ Zigbee-Arduino ສາລັບການວັດແທກຂໍມນຕົວຈິງຂອງລະບົບພະລັງງານເຊລແສງຕາເວັນ (solar 

photovoltaic system) ເຊັນ: ກາລັງໄຟຟາ, ແຮງດັນໄຟຟາ, ກະແສໄຟຟາ, ອນຫະພມຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ 
ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແສງຕາເວັນໃນເວລາດຽວກັນ. 

ສາງເປນຕົວແບບໂດຍນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີສາລັບການວັດແທກຂໍມນຕົວຈິງໃນລະບົບພະລັງງານເຊລ
ແສງຕາເວັນເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮສາລັບນັກສຶກສາ ແລະ ນັກວິຊາການທົວໄປ. 
ສາງໃຫເປນຕົວແບບເພ່ືອນາໃຊເຂ້ົາໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ ນາໃຊໄດໃນຕົວຈິງ. 
ທິດສະດີ: 

ໂຄງປະກອບສາງ ແລະ ຫັຼກການເຮັດວຽກຂອງເຊລແສງຕາເວັນ: ເຊລແສງຕາເວັນເປນອປະກອນທາງ
ໄຟຟາທີ່ເຮັດຈາກທາດເຄ່ິງຊັກ ເຊ່ິງສາມາດປຽນແປງຈາກພະລັງງານແສງມາເປນພະລັງງານໄຟຟາ ໂດຍອາໃສປະກົດ
ການທາງໄຟຟາ ຫືຼ ປະກົດການທາງໂຟໂຕໂວນຕາອິກ (photovoltaic effect). ຂະບວນການດງັກາວ ເປນ
ຂະບວນການທ່ີເຮັດໃຫເກີດຄວາມແຕກຕາງລະດັບໄຟຟາຂ້ຶນຢລະຫວາງຮອຍຕໍຂອງທາດເຄ່ິງຊັກນາເມ່ືອໄດຮັບແສງ
ທ່ີມີພະລັງງານພຽງພໍມາກະທົບໃສໜາແຜນເຊລແລວພາໃຫເກີດການເຄື່ອນທ່ີຂອງອີເລັກຕຣອນເສລີຂ້ຶນໃນທາດ
ເຄ່ິງຊັກນາດັງກາວ. (Andreev, 2007), (Kalogirou, 2013) ເມື່ອມີການໄຫຼຂອງອີເລັກຕຣອນ ຈ່ຶງພາໃຫເກີດ
ມີກະແສໄຟຟາຂ້ຶນ, ສະແດງໃນ ຮບ 1. 
 

 
ຮບ 1 ໂຄງສາງຮອຍຕໍ p-n ຂອງທາດເຄ່ິງຊັກນາ ແລະ ການເກີດກະແສໄຟຟາ. 

 

ເຊລແສງຕາເວັນເຮັດໜາທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟາອອກມາ ເມ່ືອໄດຮັບຄວາມເຂ້ັມຂອງແສງສະຫວາງໃນຂະໜາດທ່ີ 
ເໝາະສົມຕໍກັບຊວງເຮັດວຽກຂອງເຊລແສງຕາເວັນນັ້ນ. ຄນລັກສະນະທາງໄຟຟາຂອງເຊລແສງຕາເວັນ, ໂດຍທົວໄປ
ແມນໄດສະແດງຢໃນຮບຂອງການພົວພັນລະຫວາງກະແສໄຟຟາ  I  ແລະ ແຮງດັນໄຟຟາ V  ໃນວົງຈອນ. 
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ຮບ 2 ວົງຈອນສົມບນຂອງເຊສແສງຕາເວັນເວລາເຮັດວຽກ. 

 
ຈາກວົງຈອນສົມບນໃນ ຮບ 2 ຂຽນສົມຜົນຂອງກະແສໄຟຟາທີ່ເກີດຈາກເຊລແສງຕາເວັນ: 
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      (1) 
 
ເຊ່ິງ I[A] ແມນກະແສໄຟຟາທີ່ເກີດຈາກບໍພະລັງງານແສງ (ເຊລແສງຕາເວັນ),  Iph  ກະແສໄຟຟາໂຟຕຣອນທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນໃນເຊລແສງຕາເວັນ, Is ກະແສໄຟຟາຮົວໃນພາວະອີ່ມຕົວໃນເວລາໄບແອດປນກັບໃຫໄດໂອດ, 

191.6 10 Cq    ໄຟຟາບັນຈຂອງອີເລັກຕຣອນ, 1N   ຄືຄາ Ideal Facter, 
231.386054 10 J/kBK    ຕົວ

ຄົວຄາໂບລເຊີມານ, T[K] ອນຫະພມທ່ີຮອຍຕໍ p-n ເມື່ອເຊລແສງຕາເວັນເຮັດວຽກ, V [V] ແຮງດັນໄຟຟາຢສອງ
ສ້ົນຂອງແຜງເຊລງຕາເວັນ, Rs [Ω] ຄວາມຕານເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍເຊລ ແລະ Rsh ຄວາມຕານທ່ີເກີດຈາກ
ການໂດບເພ່ືອສາງຮອຍຕໍ p-n. 
 
ໃນການປະຕິບັດ, ຄວາມຕານ Rs << ແລະ Rsh →∞, ສົມຜົນຂອງກະແສໄຟຟາຈາກແຜງເຊລແສງຕາເວັນ: 
 

exp 1ph s
B

qV
I I I

K T

  
    

        (2) 
 
ໃນເມ່ືອວົງຈອນຢໃນລັກສະນະທີ່ເປນວົງຈອນແຮງດັນເປດ (open circuit voltage, Voc) ແຮງດັນໄຟຟາມີຂະ
ໜາດສງສດ (Voc = Vmax) ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ (I=0): 
 

ln 1 ln 1ph phB
oc T

s s

I IK T
V V

I q I

   
      

        (3) 
 

ເຊ່ິງ 
B

T

K T
V

q


 ຄແືຮງດັນໄຟຟາທີ່ເກີດຈາກອນຫະພມ, ທ່ີອນຫະພມຫອງທົດລອງ (T=25℃), V T≈ 25mV 

ປະສິດທິພາບສງສດຂອງພະລັງງານໄຟຟາຈາກເຊລແສງຕາເວັນ ໄດຈາກຂະໜາດຂອງອັດຕາສວນລະຫວາງພະລັງ 

ງານທ່ີເຊລແສງຕາເວັນສາມາດຜະຫຼິດໄດ ຫືຼ ກາລັງຂາອອກຂອງວົງຈອນ (Pout) ຕໍກັບຂະໜາດຂອງພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນທ່ີແຜງເຊລແສງຕາເວັນໄດຮັບ (Pin), ຂຽນເປນສົມຜົນດັງນ້ີ: 
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out

in

P

P
        (4) 

 
ເຊ່ິງກາລັງໄຟຟາທີ່ສາມາດນາໃຊໄດຈາກວົງຈອນເຊລແສງຕາເວັນສົງອອກ: 
 

out oc scP V I FF          (5) 

 
ດງັນັ້ນ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານເຊລແສງຕາເວັນແມນ: 
 

out oc oc

in in

P V I FF

P P
 
        (6) 

 
ເມື່ອ FF ຄ ືFill Factor, FF=0.75-0.85 ແລະ Pin ຄືພະລັງງານແສງຕາເວັນທ່ີແຜງເຊລໄດຮັບ [W/m2]. 

ປະສິດທິພາບໃນການປຽນພະລັງງານພະລງັງານແສງຕາເວັນເປນພະລັງງານໄຟຟາ (conversion efficiency): 
 

maxP

A I
 


       (8) 

 
ເຊ່ິງ Pmax ຄືກາລັງສງສດທ່ີແຜງເຊລແສງຕາເວັນຜະລິດໄດ [W], A ເນື້ອທີ່ຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ [m2] 
ແລະ  I  ຄວາມເຂ້ັມແສງຕາເວັນ [W/m2]. 

ອປະກອນ Zigbee: ຊິກບີ ແມນເຄ່ືອງມືການສືສານແບບບປະເພດໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃນເຮັດວຽກຜານລະບົບເຄື່ອຍ
ຂາຍບໍມີສາຍ, ມີຂະໜາດນອຍ ແລະ ໃຊພະລັງງານໜອຍ. ເຊິ່ງປະຈບັນນິຍົມເອົາຊິກບີມາໃຊໃນລະບົບສັນຍານທ່ີບໍ
ໃຊສາຍຮວມກັບອປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ (aduino) ເນ່ືອງຈາກໃຊພະລັງງານໜອຍ ຈຶ່ງສາມາດນາໄປວາງໄວຕາມ
ຈດຕາງໆໃນບອນເຮັດວຽກໄດຢາງສະດວກ, ບໍຕອງກັງວົນເລ່ືອງພະລັງງານເພາະໃຊໄດໃນໄລຍະເວລາຍາວ ເໜາະ
ສົມສາລັບການກວດຈັບ ຫືຼ ລະບົບວັດແທກຕາງໆທ່ີຕອງຕິດຕາມຄາການປຽນແປງຂອງລະບົບໃນເວລາຕໍເນ່ືອງ. (
ໂພຣ໌ວັນ, 2012). 

ປະເພດຂອງ Zigbee ຖາແບງປະເພດຕາມຮບແບບການເຮັດວຽກ ເຮົາສາມາດແບງອອກເປນ 3 ປະເພດ
ຄ:ື ເຊັນເຊີຮັບຂໍມນ (coordinator), ເຊັນເຊີສົງຂໍມນ (router) ແລະ ເຊັນເຊີແທກຂໍມນ (end-device) ສະແດງ
ດງັ ຮບ 3 ເຊ່ິງແຕລະປະເພດມີລັກສະນະການເຮັດວຽກດັງນີ:້ 
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ຮບ 3 ລະບົບເຄືອຂາຍຊິກບີ. 

 
1) ຊິກບີຮັບຂໍມນ (coordinator) ເຮັດໜາທີ່ຮັບຂໍມນສ່ືສານເຊ່ືອມໂຍງລະຫວາງ ຊິກບີຮັບຂມໍນ ກັບຊິກບີສົງຂໍ
ມນ ແລວສົງໄປຫາເສີບເວີສ໌. ໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບແມນຕອງການົດທ່ີຕັ້ງບໍໃຫຊາກັນ. 

2) ເຊັນເຊີສົງຂໍມນ (router) ເປນອປະກອນທ່ີມີໜາທີຮ່ັບຂໍມນຈາກພາກສວນເຊັນເຊີສ໌ຕາງໆແລວສົງໄປຫາເຊັນ
ເຊີຮັບຂໍມນ (coordinator). 

3) ເຊັນເຊີແທກຂມໍນ (end-device) ຫືຼ ເຊັນເຊີໂໝດສດທາຍມີໜາທີວັ່ດແທກຂໍມນຕາງໆຕາມທ່ີຕອງການແລວ
ສົງໄປຫາເຊັນເຊີສົງຂໍມນ (router). 
 
ການທດົລອງ 

ອອກແບບ ແລະ ສາງລະບົບການວັດແທກຂໍມນໄລຍະໄກແບບບໍມີສາຍດວຍການນາເອົາເຊນເຊີຕາງໆ
ເຊ່ືອມຕໍກັບອປະກອນຊິກບີ ແລະ ແຜງວົງຈອນອາດໂນ ເພ່ືອວັດແທກຫາຄາຕາງໆເຊັນ: ອນຫະພມແຜງ (panel 

temperature), ຄວາມເຂ້ັມແສງຂອງແສງ (irradiation), ກາລັງໄຟຟາ (power), ແຮງດັນໄຟຟາ (voltage), 

ຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ (current) ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຊລ (efficiency) ດງັ ຮບ 4. ໂດຍການົດໃຫຄາ
ແຮງດັນໄຟຟາຂາເຂ້ົາລະຫວາງ 12-24V ເຊ່ິງແມນແຮງດັນໄຟຟາທີ່ອອກຈາກແຜງເຊລແສງຕາເວັນ. 

ປະກອບຊິກບີ router ຕເໍຊ່ືອມກັບເຊັນເຊີ ດງັຮບ 4 (a): router1 ໂດຍຂາ AO1 ຕໃໍສກັບເຊນເຊີອນຫະ
ພມ, ຂາ AO2 ຕໍໃສເຊັນເຊີຄວາມເຂ້ັມແສງ ແລະ router2 ໂດຍຕຂໍາ AO1 ໃສ Vdata1, ຂາ AO2 ຕໃໍສ 

Vdata2 ຂອງເຊັນເຊີກາລັງ (power sensor) ສະແດງດັງ ຮບ 4 (b). 
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ຮບ 4 ສະແດງການເຊື່ອມຕໍຊິກບີສົງຂໍມນໃສກັບເຊນເຊີ. 

 
ການຕິດຕັ້ງອປະກອນທົດລອງຕົວຈິງ ແມນໄດຕິດຕັ້ງຢໃນບໍລິເວນທ່ີບໍມີສ່ິງກີດບັງແສງແດດ ແລະ ມີ

ຄວາມສະ ດວກໃນການປຽນແປງໄລຍະຫາງຈາກບອນຕິດຕັ້ງເຄ່ືອງທົດລອງ ຫືຼ ພາກສວນສົງຂໍມນ (router) ຫາ
ພາກສວນຮັບຂໍມນ (coordinator) ໂດຍການຍາຍພາກສວນຮັບຂໍມນ ທ່ີຕິດຕັ້ງໄວໃນເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ (laptop) 
ໄປຕາມໄລຍະຫາງ ເພ່ືອວັດແທກຂໍມນ ດັງສະແດງໃນຮບ 5. 
 

 

ຮບ 5  ປະກອບວົງຈອນການທົດລອງຕົວຈິງ. 

ການທົດລອງຕົວຈິງ ແມນໃຊແຜງເຊລແສງຕາເວັນຊະນິດມະນດີຽວ (single crystalline) ຂະໜາດ 

150W, 24V, 8A. ລະບົບວັດແທກສາມາດວັດແທກໄດ: ອນຫະພມແຜງເຊລ, ແຮງດັນໄຟຟາຈາກແຜງເຊລ, 

ຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ, ກາລັງໄຟຟາ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ 

ໂດຍການບັນທຶກຂໍມນຕາງໆແມນໄດມີການປຽນແປງໄລຍະຫາງການສ່ືສານຂອງຊິກບບີ router ແລະ 

coodinator ທກໆ 10m ເຊ່ິງມໄີລຍະເລ່ີມຈາກ 0-130m ແລະ ໄລຍະເວລາການທົດລອງແມນ 10:00 ໂມງເຊົ້າ 
ຫາ 12:00 ໂມງທຽງ. ເຊ່ິງຜົນຂອງການບັນທຶກຂໍມນຂອງລະບົບແມນໄດຕັ້ງໄວໃຫບັນທຶກທກໆ 10 ວນິາທີ. 
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ຜົນການທດົລອງ 
ຜນົການທົດລອງໄດຈາກລະບົບທ່ີວັດແທກດວຍສັນຍານບໍມີສາຍ ແລະ ຂໍມນທ່ີໄດຈາກການວັດແທກ

ດວຍເຄື່ອງວັດຕາງໆ. ການປຽບທຽບລະຫວາງ 2 ລະບົບດວຍການປຽນແປງໄລຍະຫາງ ແມນໄດສະແດງ ດັງລມນີ:້ 
ຜນົການທົດລອງແມນໄດສະແດງດັງເສ້ັນສະແດງດງັ ຮບ  6-11 ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄາທີ່ວັດແທກໄດໃນແຜງເຊລ
ແສງຕາເວັນ ເຊັນ: ແຮງດັນໄຟຟາ, ຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ, ກາລັງໄຟຟາ, ອນຫະພມ, ຄວາມເຂັ້ມແສງຕາເວັນ 
ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຊລ, ຕາມລາດັບ. 

ເສ້ັນສະແດງ (ສດີາ) ສະແດງເຖິງຂະໜາດຂອງປະລິມານຕາງໆທ່ີວັດແທກໄດຈາກເຄ່ືອງວັດ (metter), ສວນ
ເສ້ັນສະແດງ (ສີແດງ) ສະແດງເຖິງປະລິມານຕາງໆທ່ີໄດຈາກລະບົບສນັຍານບໍມີສາຍ. 

 

    
ຮບ 6 ປຽບທຽບຄາແຮງດັນໄຟຟາ      ຮບ 7 ປຽບທຽບຄາຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາ

 
      ຮບ 8 ປຽບທຽບຄາກາລັງໄຟຟາ           ຮບ 9 ປຽບທຽບຄາອນຫະພມ 
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ຮບ 10 ປຽບທຽບຄາຄວາມເຂ້ັແສງຕາເວັນ  ຮບ 11 ປຽບທຽບຄາປະສິດທິພາບແຜງເຊລ 

 
ຈາກເສັ້ນສະແດງຮບ 6-11 ຂາງເທິງ ອະທິບາຍຜົນຂອງການທົດລອງຄື: ເສ້ັນສະແດງຮບ 6 ສະແດງໃຫ

ເຫັນການວັດແທກຕົວຈິງໂດຍຜານລະບົບແບບສັນຍານທາງໄກ Zigbee ໄດຂະໜາດແຮງດັນໄຟຟາສະເລຍປະມານ 

17.58V ເຊ່ິງແຮງດັນໄຟຟາສງສດຕົວຈິງຂອງແຜງເຊລແມນ 24V, ສວນແຮງດັນໄຟຟາທ່ີດວຍວັດມີເຕີໄດຄາ
ສະເລຍແຮງດັນ 17.71V. ເມ່ືອນາມາປຽບທຽບກັນເຫັນວາມີຄາຜິດບຽງກັນລະຫວາງສອງການວັດແທກແມນ
ປະມານ 0.75%. 

ເສ້ັນສະແດງຮບ 7 ສະແດງໃຫເຫັນຂະໜາດຄວາມເຂ້ັມກະແສໄຟຟາຂອງແຜງເຊລ ເຊ່ິງວັດແທກໄດຈາກ
ລະບົບວັດແທກແບບສັນຍານບໍມີສາຍເຫັນວາໄດຄາຄວາມເຂ້ັມສະເລຍ 3.99A ແລະ ວັດແທກດວຍເຄື່ອງວັດມີເຕີ
ໄດຄາສະເລຍ 3.93A. ເມື່ອປຽບທຽບກັນແລວ ເຫັນວາມີຄວາມຜດິບຽງກັນປະມານ 1.79%. 

ເສ້ັນສະແດງຮບ 8 ສະແດງຂະໜາດກາລັງຂອງແຜງເຊລ ວັດແທກໂດຍລະບົບສັນຍານແບບບໍມີສາຍ ແລະ 
ວັດແທກດວຍເຄື່ອງວັດມີເຕີ ໄດຂະໜາດກາລັງສະເລຍ 71.747W ແລະ 70.749W, ຕາມລາດັບ. ເມື່ອທຽບກັນ
ແລວມີຄວາມຜິດບຽງກັນ 0.003%. 

ເສ້ັນສະແດງຮບ 9 ສະແດງໃຫເຫັນຂະໜາດອນຫະພມແຜງເຊລ ດວຍການວັດແທກລະບົບສັນຍານບໍມີ
ສາຍ ໃນຊວງເວລາ 10:00 ເຊົ້າ ຫາ 12:00 ໂມງທຽງ ເຫັນວາອນຫະພມມີສະເລຍ 50.69ºC ແລະ ວັດແທກດວຍ
ເຄ່ືອງວັດອນຫະພມມີສະເລຍ 51.83ºC ເຊ່ິງມີຄວາມຜິດບຽງກັນ 0.54%. 

ເສ້ັນສະແດງຮບ 10 ສະແດງຂະໜາດຄວາມເຂັ້ມແສງຢແຜງເຊລ, ວັດແທກໄດຈາກລະບົບວັດແທກດວຍ
ສນັຍານບໍມີສາຍມຄີາສງສດ 1,110.3 W/m2 ແລະ ຄາຕາສດ 965.2 W/m2 ເຊິ່ງເຫັນວາໄດຄາສະເລຍ 1068.03 

W/m2, ສວນວັດແທກດວຍເຄື່ອງວັດໄດຄາສະເລຍ 1,060.08 W/m2. ເມ່ືອປຽບທຽບກັນຈະເຫັນວາມີຄວາມ
ຜດິບຽງປະມານ 0.67%. 

ເສ້ັນສະແດງ 11 ສະແດງເຖິງການທົດລອງຕົວຈິງທີ່ວັດແທກໄດບັນດາຄາຕາງໆດງັຂາງເທິງ ແລະ ຄິດໄລ
ຄາປະສດິທິພາບຂອງແຜງເຊລໃນການໃຊງານ; ເຊ່ິງຄາປະສິດທິພາບທີ່ວັດແທກໂດຍລະບົບສັນຍານແບບບໍມີສາຍ
ໄດຄາສະເລຍ 9.67% ແລະ ຄາປະສິດທິພາບທ່ີຄິດໄລດວຍການນາໃຊສົມຜົນມີຄາສະເລຍ 10% ເຊ່ິງມີຄວາມຜິດ
ບຽງກັນ 0.34%. 

 

ສະຫຸຼບ 
ຈາກການສຶກສາລະບົບວັດແທກປະລິມານຕາງໆໃນລະບົບພະລັງງານເຊລແສງຕາເວັນ ໂດຍນາໃຊ

ອປະກອນອີເລັກໂຕຣ ນິກສາງເປນເຄ່ືອຂາຍເຊັນເຊີບໍມີສາຍ ເຊິ່ງນາໃຊອປະກອນ Zigbee ຮວມກັບອປະກອນອີ
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ເລັກໂຕຣນິກ (aduino). ເຄື່ອຍຂາຍເຊັນເຊີແບບບໍມີສາຍ Zigbee/ WeMOS ທ່ີໄດຮັບການພັດທະນາຂ້ືນມາຖື
ວາສາມາດໃຊປະໂຫຍດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ສາລັບການວັດແທກຄາພາລາມິເຕີຂອງເຊລແສງຕາເວັນແບບບໍມີ
ສາຍ ແລະ ແບບເວລາຕົວຈິງ (Real-time) ຮວມກັບເຊີບເວີ IoT ແລະ ໃຊກັບໂທລະສັບມືຖືຕາງໆ. ຜນົການວັດ
ແທກຕົວຈິງສະແດງໃຫເຫັນວາບັນດາປະລິມານຕາງໆທ່ີວັດແທກໄດ ໂດຍການວັດແທກດວຍສອງວິທີການໃນ
ເວລາດຽວກັນຄື: ວັດແທກຈາກລະບົບເຊັນເຊີທີ່ໃຊ Zigbee ແລະ ວັດແທກດວຍເຄື່ອງວັດ. ບັນດາຄາຕາງໆທ່ີ
ວັດແທກໄດ ເມ່ືອປຽບທຽບກັນແລວ ແມນມີຄາຜດິບຽງກັນເລັກນອຍ ເຊັນ: ມີຄາປະມານ 0.75% ສາລັບແຮງດນັ
ໄຟຟາ, 1.79% ກະແສໄຟຟາ, 0.003% ກາລັງໄຟຟາ, 0.67% ຄວາມເຂັ້ມແສງ, 0.54% ອນຫະພມແຜງ ແລະ 

0.34% ສາລັບປະສດິທິພາບຂອງແຜງເຊລແສງຕາເວັນ, ຕາມລາດັບ ໂດຍການປຽນແປງໄລຍະຫາງລະຫວາງ
ອປະກອນ ຮັບຂໍມນ (Zigbee Coodinator) ແລະ ອປະກອນ ສົງຂໍມນ (Zigbee Router) ຄັ້ງລະ 10m ໂດຍ
ປຽນຈາກ 0-130m. ຜານການວັດແທກຕົວຈິງ ເມ່ືອສະເລຍລວມແລວເຫັນວາມີຄວາມຜິດບຽງກັນລະຫວາງ ສອງ
ວິທີການວັດແທກ ແມນບໍເກີນ 3% ເນື່ອງຈາກລະບົບເຄື່ອຂາຍເຊັນເຊີບໍມີສາຍ Zigbee/WeMOS ມີຄວາມຢດ
ຢນສງໃນການປບປຽນ ແລະ ລະບົບອດັຕະໂນມັດເຊິ່ງເຫັນວາມີຄວາມຊັດເຈນສງພໍສົມຄວນ. 

ລະບົບວັດແທກຂໍມນເຄືອຂາຍເຊັນເຊີທ່ີພັດທະນາຂ້ຶນມີຄວາມເໝາະສົມກັບການໃຊງານຫຼາຍປະເພດເຊັນ: 

ໃຊເຂ້ົາຊວຍລະບົບການເຮັດຟາມ, ການກວດສອບການຜະລິດ, ງານວິໄຈດານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ. 
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ສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂອງການສາງຕ້ົນແບບຈາລອງຈັບຄວັນຝນໃນປອງຄວັນອາຍເສຍທ່ີອອກມາ
ຈາກໂຮງງານອສະຫະກາ 

 

  ສກສະຫວັດ ພນສະຫວັດ, ວັນໄຊ ແມັກສະຣິກ, ໄຊພອນ ຮງບນຍວງ, ປນຍາ ສີມົງຄນ, ສັງຄົມ ສິງຫາລາດ 
ຄະນະວິສະວະກາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 
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ບດົຄດັຫຍໍ 

ໃນການຄ້ົນຄວານີ້ແມນສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂອງການສາງຕົ້ນແບບຈາລອງຈັບຄວັນຝນໃນປອງຄວັນ
ອາຍເສຍທ່ີອອກມາຈາກໂຮງງານອສະຫະກາ ເຊິ່ງໄດມີການອອກແບບອິເລັກໂທຣດເຂ້ົາໃນການຈັບຄວັນຝນໂດຍ
ການວາງອິເລັກໂທຣດແບບສະຫັຼບກັບເສ້ັນທອງແດງ ແລະ ການວາງອິເລັກໂທດແບບເຂັມມດ ໄດຖືກຕິດຕັ້ງໃນ
ພາກສວນເພີ່ມສະໜາມໄຟຟາ ແລະ ພາກສວນຈັບຄວັນຝນຫັຼກ ພອມນັ້ນຍັງມີການຈບັຄວັນຝນໂດຍການຊີດ
ອາຍນາເພ່ືອຈັບຝນໃນທາງອອກທໍຄວັນ. ທ່ີມີຂີ້ຝນທາງເຂ້ົາຂະ ໜາດ 0.3µm ມີປະລິມານ 240,624 ppm,     
ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 124,169 ppm, ຂະໜາດ 1.0µm ມີປະລິມານ 64,016 ppm, ຂະໜາດ 2.5µm 
ມີປະລິມານ 18,514 ppm, ຂະໜາດ 5µm ມີປະລມິານ 3,851 ppm ແລະ ຂະໜາດ10µm ມີປະລມິານ 

1,501.8 ppm.  ການສຶກສາພົບວາການວາງອິເລັກໂທດແບບສະຫຼັບກັບເສ້ັນທອງແດງເຫັນວາຂ້ີຝນຂາອອກຂະ  
ໜາດ 0.3 µm ມີປະລິມານ 219432 ppm, ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 61408 ppm, ຂະໜາດ 1.0 µm ມີ
ປະລິມານ 89,589 ppm, ຂະໜາດ 2.5µm ມີປະລິມານ 24,803 ppm, ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 102 ppm 
ແລະຂະໜາດ10µm ມີປະລິມານ 38 ppm. ສວນການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມມດພົບວາຝນຂະໜາດ 0.3 

µm ມີປະລິມານ 238,541 ppm, ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 74,702 ppm, ຂະໜາດ 1.0 µm ມີປະລິມານ 
2,098 ppm, ຂະໜາດ 2.5µm ມີປະລິມານ 580 ppm, ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 455 ppm ແລະ ຂະໜາດ
10µm ມີປະລມິານ 191 ppm ເຫັນໄດວາການຈດັວາງອິເລັກໂທຣດແບບສະຫັຼບກັບເສ້ັນທອງແດງມີຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຈັບຝນທ່ີມີຂະໜາດຕາງໆ ໄດດີກວາ. ນອກນັ້ນຍັງພົບວາຄວາມກົດດນັຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟາ 
(Electrical field stress) ຂອງສະໜາມໄຟຟາໃນອິເລັກໂທຣດທີ່ມີການຈັດວາງອອກເປນສອງແບບມີຄວາມກົດ
ດັນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟາເທົາກັນ 2kV/cm ເຊ່ິງຜນົດັງກາວແມນປດໃຈໃນການຈັບຄວັນຝນ. 
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Abstract 

This research is studying the possibility of creating a prototype model for dirt cleaner 
from Industrial factory under electrode arrangement design.  Alternating electrode discharge 
technique and electrode pins discharge technique. It was carried electrostatic method to 
designs and dust trap using plasma techniques was careering a spray of water techniques. Dust 
in was 0.3µm of which 240,624 ppm, 0.5µm of which 124,169 ppm, 1.0µm of which 64,016 

ppm, 2.5µm of which 18,514 ppm, 5µm of which 3,851 ppm and 10µm of which 1,501.8 

ppm. This study in the alternating electrode discharge technique was dust out in system 0.3 

µm of which 219,432 ppm, 0.5µm of which 61408 ppm, 1.0 µm of which 89,589 ppm, 
2.5µm of which 24,803 ppm, 5µm of which 102 ppm and 10µm of which 38 ppm. Electrode 

pins discharge technique was dust out 0.3 µm of which 238,541 ppm, 0.5µm of which 74,702 

ppm, 1.0 µm of which 2,098 ppm, 2.5µm of which 580 ppm, 5µm of which 455 ppm and 

10µm of which 191 ppm. The results are analyzed this alternating electrode discharge 
technique has a capability and efficiency of dust trap. The results are also analyzed the 
Electrical field stress 2kV/cm in the electrode, which are arranged in vertical or horizontal 
position of copper wire with needles type of electrode, which the main concept of this 
research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  38 

 

ບດົສະເໝີ 

ໃນປດຈບັນປະເທດເຮົາເປນປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດເຫັນໄດຢາງ
ຊັດເຈນໄດມີການສົງເສີມຈັດຕັ້ງນິຄົມອດສາຫະກາ ເຂດພິເສດ ຕາງໆຂ້ຶນ ເຫັນໄດວາຢແຕລະແຂວງ ແຕລະຂົງເຂດ
ຈະມີນິຄົມອດສາຫະກາເຂດພິເສດເຊັນ: ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີນິຄົມອດສາຫະກາຢເມືອງໄຊເສດຖາ, ຢແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດມີນິຄົມອດສາຫະກາເຂດພິເສດຢຫັຼກ 9 ຫາ ຫັຼກ 14 ແລະ ນິຄົມອດສາຫະກາຢແຂວງຄາມວນ 
ສວນຢແຂວງຫຼວງພະບາງເຂດນິຄົມອດສາຫະກາຢເມືອງຊຽງທອງ ແລະ ເຂດນິຄົມອດສາຫະກາຢແຂວງບໍແກວ ເຊິ່ງ
ວາເຂດນິຄົມອດສາຫະກາຕາງໆ ຈະປະກອບມີໂຮງຈັກໂຮງງານຢເປນຈານວນຫຼາຍ. ໂຮງງານດັງກາວໄດມີການເຜົາໄ
ໝ ແລະ ໄດປອຍຄວັນທ່ີເປນມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫືຼ ຄວັນພິດຈາກໂຮງງານຜະລດິ, ຈຶ່ງສົງຜົນກະທົບຕໍຊ້ັນ
ບັນຍາກາດເຮັດໃຫເກີດເປນໝອກຄວັນເປນຈານວນຫຼາຍເຮັດໃຫອາກາດເປນພິດ. ຖາຄວັນຝນລະອອງປະປນຢໃນ
ອາກາດເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫເກີດອາຍພິດເຮືອນແກວ ເປນສາຍເຫດຂອງອຫະພມຂອງໂລກຮອນຂ້ຶນ
ໃນແຕລະປ.  

ສວນໃຫຍການບາບັດອາຍພິດ ແລະ ຄວັນພິດທ່ີປອຍອອກມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານນ້ັນແມນຍັງບໍທັນມີ
ວິທີແກໄຂ ຫຼື ບາບັດໄດດີເທົາທີ່ຄວນເທ່ືອ, ຕົວຢາງຫົງສາເພົາເວີ ຂອງແຂວງໄຊຍະບລີ ກໍມີການບາບັດຄວັນ ແລະ 
ຝນລະອອງທີ່ເປນແບບເຄ່ືອງຈັບຝນແບບຕົກຕະກອນ (Electrostatic precipitator) ເຫັນວາປະສິດຖິພາບໃນ
ການຈັບຝນຍັງບໍຄອຍໄດດີປານໃດ ເພາະ ຄວັນທ່ີມີຂະໜາດນອຍກວາ 5 µm ຍັງອອກມາຢ ນອກນັ້ນເຄ່ືອງ
ດງັກາວຍັງສັງເຂົ້າມາຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ມີລາຄາແພງ, ຫຍງຢາກໃນການບາລງຮັກສາ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ
ໂຮງງານອດສະຫະກາຫຼາຍແຫງຍັງບໍມີການບາບັດຄວັນຝນທ່ີເກດີຈາກການເຜົາໄໝເທ່ືອ ດັງນັ້ນກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ຄມືເນາະນາມາດຕະຖານຄນນະພາບອາກາດ. ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລອມແຫງ
ຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນແລະສິ່ງແວດລອມ, 2010).  

ໃນການຄ້ົນຄວານີ້ແມນໄດສາງຕົ້ນແບບຈາລອງເຄື່ອງຈັບຝນຄວັນໃນໂຮງງານອສະຫະກາ ທ່ີນາໃຊເທັກນກິ
ສະໜາມໄຟຟາພຣັດສະມາ (plasma) ມາໃຊໃນຂະບວນການຈັບຄວັນຝນ ແລະ ອາຍພິດທີ່ເກີດຈາກການເຜາົໄໝ
ໃນຂອງເຊ້ືອໄຟ ໃນໂຮງງານອດສະຫະກາ.  
 
ວິທກີານຄົນ້ຄວາ 

ໃນການຄ້ົນຄວານີ້ແມນໄດສາງຕົ້ນແບບຈາລອງເຄື່ອງຈັບຝນຄວັນໃນໂຮງງານອສະຫະກາ ທ່ີນາໃຊເທັກນກິ
ສະໜາມໄຟຟາພຣັດສະມາ (plasma) ມາໃຊໃນຂະບວນການຈັບຄວັນຝນ ແລະ ອາຍພິດທີ່ເກີດຈາກການເຜາົໄໝ
ໃນຂອງເຊ້ືອໄຟ ໃນໂຮງງານອດສະຫະກາ. ຈະມີການຈັດວາງແຕລະພາກສວນເພື່ອໃຫສາມາດຈັບຄວັນຝນທ່ີມີຂະໜ
າດຕາງໆ ແລະ ມີການແບງແຕລະພາກສວນເພື່ອເພ່ີມປະສິດທິພາບຂອງການຈັບຄວັນຝນ ແລະ ອາຍພິດ,  ເຊິ່ງແຕ
ລະພາກສວນມີໝາທ່ີແຕກຕາງກັນຄື: ພາກດດຄວັນຝນເຂ້ົາໃນລະບົບ, ພາກສວນເພີ່ມສະໜາມໄຟຟາໃນຄວັນຝນ
ລະອອງ, ພາກສວນຈັບຄວັນຝນສະໜາມໄຟຟາ ແລະ ພາກສວນສີດສະເປອາຍນາເພ່ືອຈັບຄວັນຝນ. 

ຜົນທ່ີໄດຈາກການທົດລອງ ທ່ີປະກອບດວຍຄາວັດແທກປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາ, ຄວາມໄວລົມຂາເຂ້ົາ 
ກອນການບາບັດດວຍເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ປະລມິານຄວັນຝນຂາອອກແຕລະພາກສວນຂອງການບາບັດດວຍເຄື່ອງ
ທົດລອງ ຄາທ່ີໄດແມນອິງຕາມຄມືມາດຕະຖານການປອຍມນົລະພດິອອກຈາກໂຮງງານອດສະຫະກາ (ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນແລະສ່ິງແວດລອມ, 2010) ພອມນັ້ນຍັງວິເຄາະທາງດານເສດຖະສາດ. 
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ຜົນການຄົນ້ຄວາ 
ຜົນຂອງການວາງແຜນອິເລັກໂທຣດສະຫຼັບທອງແດງ 

 ໃນຜົນການທົດລອງຂອງການວາງແຜນອິເລັກໂທຣດສະຫັຼບທອງແດງແມນຈະໄດວັດແທກຂະໜາດ ແລະ 
ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາໃນຫອງທົດລອງນີ້ມີຄວາມໄວລົມຂາເຂົ້າສະເລຍ 17.94m/s ທ່ີພາຄວັນຝນພາຍໃນທ່ີມີ
ຂະໜາດ ແລະ ປະລິມານທ່ີແຕກຕາງກັນດັງຕາຕະລາງລມນີ້: 
 
ຕາຕະລາງທີ 1 ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາກອນການບາບັດຈາກເຄ່ືອງທົດລອງ 

 
ລ/ດ 

ຂະໜາດຂອງຄວັນ
ຝນ (µm) 

ອນຫະພມໃນຫອງເຜົາໄ
ໝ (oC) 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາ
ເຂ້ົາກອນບາບັດ ppm 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາ
ກອນບາບັດ mg/m3 

1 0.3 41 240,624 2,952.44 
2 0.5 41 124,169 2,539.24 
3 1.0 41 64,016 2,618 
4 2.5 41 18,514 1,893.05 
5 5 41 3,851 787.53 
6 10 41 1,501 613.91 
 

ຈາກຜົນທີ່ໄດຈາກການເກັບຂໍມນໃນຫອງເຜາົໄໝພົບວາອນຫະພມສງຂ້ືນຈະເຮັດໃຫເກີດມີຄວັນຝນສງ
ຂ້ືນ ໃນນີ້ຄາອນຫະພມສະເລຍຢທ່ີ 41oC ເຊ່ິງຄາສະເລຍຂອງຄວັນຝນຂະໜາດຕາງໆ ທີ່ບັນທຶກໄດແມນ ຝນຂະ
ໜາດ 0.3µm ມີປະລິມານ 240,624ppm ຫືຼ 2,952.44 mg/m3 ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 124,169ppm 
ຫືຼ 2,539.24 mg/m3 ຂະໜາດ 1.0µm ມີປະລິມານ 64,016 ppm ເທົາກັບ 2,618 mg/m3 ຂະໜາດ 2.5µm 
ມີປະລິມານ 18,514 ppm ຫືຼ 1,893.05 mg/m3 ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 3,851 ppm ເທົາກັບ 787.53 

mg/m3 ແລະ ຂະໜາດ10µm ມີປະລິມານ 1,501.8ppm ຫືຼ 613.91 mg/m3 
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ປະລິມານຄວັນຝນຂາອອກພາຍຫຼັງບາບັດແລວຈາກເຄື່ອງທົດລອງ 

 
ລ/ດ 

ຂະໜາດຂອງຄວັນ
ຝນ (µm) 

ອນຫະພມໃນຫອງເຜົາໄ
ໝ (oC) 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາ
ເຂ້ົາກອນບາບັດ ppm 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາ
ກອນບາບັດ mg/m3 

1 0.3 41 219,432.8 2,692.42 
2 0.5 41 61,408.6 1,255.79 
3 1.0 41 11,193.6 457.79 
4 2.5 41 776 79.35 
5 5 41 102.2 20.86 
6 10 41 38.4 15 
 

ຈາກຜົນຂອງການຈັບຝນດວຍພາກສວນເພີ່ມສະໜາມໄຟຟາຫາພາກສວນຈັບຝນຫັຼກ ແລະ ພາກສວນສີດ
ລະອອງ ນາເຮັດວຽກພອມກັນພົບວາຂະໜາດຂອງຄວັນຝນທ່ີເຂ້ົາໄປບາບັດມີປະລິມານຄວັນຝນເພ່ີມຂ້ືນຍອນວາ 
ວາລະອອງ ນາທີ່ອອກຈາກພາກສວນສີດລະອອງນາ ອອກຈາກປອງຄວັນ ເມ່ືອວັດແທກຈຶ່ງພົບວາປະລິມານຂອງ
ຄວັນຝນເພີມຂ້ືນ ດັງນີ້: ຝນຂະໜາດ 0.3 µm ມີປະລິມານ 219432 ຫືຼ 2,692.42 mg/m3 ຂະໜາດ 0.5µm ມີ
ປະລິມານ 61,408 ຫືຼ 1,255.79 mg/m3 ຂະໜາດ 1.0 µm ມີປະລິມານ 11,193 ຫືຼ 457.79 mg/m3 ຂະໜາດ 
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ປຽບທຽບປະລມິານຝນກອນບາບັດ ແລະ ປະລິມານຝນທີອ່ອກຈາກການເປດລະບບົທັງ້ໝົດ

ປະລິມານຝນກອນບາບດັ

ເປດລະບົບບາບດັຝນທ້ັງໝດົ

2.5µm ມີປະລິມານ 776 ຫືຼ 79.35 mg/m3 ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 102 ຫືຼ 20.86 mg/m3 ແລະ ຂະໜ
າດ10µm ມີປະລິມານ 38 ຫືຼ 15 mg/m3 
 

ຜົນທ່ີໄດຈາກພາກສວນເພີ່ມສະໜາມໄຟຟາຫາພາກສວນຈັບຝນຫັຼກ ແລະ ພາກສວນສີດລະອອງນາ ເມື່ອ
ເອົາມາສົມທຽບໃນເສ້ັນສະແດງກັບປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາຈະສາມາດເຫັນໄດຄວາມແຕກຕາງຂອງເສັ້ນສະແດງ
ປະລິມານຝນ ແລະ ອນຫະພມ ກອນ ແລະ ຫັຼງບາບັດຄວັນຝນ ສະແດງໃນຮບ 1 
 

 
ຮບທີ 1 ສົມທຽບປະລິມານຄວັນຝນກອນບາບັດ ແລະ ປະລິມານຄວັນຝນຫັຼງບາບັດແລວ 

 
 
ຜົນຂອງການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມມດ 

ໃນຜົນການທົດລອງຂອງການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມມດ ແມນສາມາດສະຫຸຼບໄດແຕລະຂະໜາດຂອງ
ຝນຂາອອກທ້ັງໝົດເຊ່ິງໄດສະແດງໃນຕາຕະລາງດັງລມນີ້:  
 
ຕາຕະລາງທີ 3 ການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມມດສະຫຸຼບລວມ 

 
ລ/ດ 

ຂະໜາດຄວັນຝນ 
(µm) 

ອນຫະພມໃນຫອງ
ເຜົາໄໝ (oC) 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາ
ກອນບາບັດ ppm 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາເຂ້ົາ
ກອນບາບັດ mg/m3 

1 0.3 37 238,541 2,926.88 
2 0.5 40 7,472 152.8 
3 1.0 41 2,098 85.81 
4 2.5 42 580 59.3 
5 5 45 455 93.05 
6 10 41 191 78.12 
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ການປຽບທຽບການວາງອເິລັກໂທດໃນການຈັບຄວນັຝນ

ການວາງອເິລກັໂທດແບບເຂມັມດ

ການວາງອເິລກັໂທດແບບສະຫຼບັກບັເສ້ັນທອງແດງ

ຈາກຜົນຂອງການຈັບຝນໃນການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມເຫັນວາຂະໜາດຂອງຄວັນຝນທ່ີເຂ້ົາໄປ
ບາບັດມີປະລິມານຄວັນຝນ ແລະຂະໜາດຂອງຄວັນຝນທ່ີຢລະຫວາງ 0.5 µm ຫາ 2.5 µm ຫຸຼດລົງ ຍອນການຫຼຸດ
ລົງຂອງຄວັນຂາເຂົ້າໃນລະບົບ ແຕເມ່ືອເບ່ິງໃນປະລິມານຝນທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍກວາ 2.5µm  ເຫັນວາບໍໄດຫຸຼດລົງ
ຫຼາຍປານໃດ. 
 
ຜົນການປຽບທຽບການວາງອິເລັກໂທຣດໃນການຈັບຄວັນຝນ 

ຜົນທ່ີໄດຈາກການວາງອິເລັກໂທຣດແບບສະຫັຼບກັບເສ້ັນທອງແດງເອົາມາສົມທຽບກັບການວາງອິເລັກ
ໂທຣດແບບເຂັມມດ ເພື່ອສົມທຽບວາປະສິດທິພາບໃນການຈັບຝນ ເຊິ່ງການວາງອິເລັກໂທຣດແບບສະຫັຼບກັບເສ້ັນ
ທອງແດງຝນທ່ີເຫືຼອຈາກການບາບັດມີຂະໜາດ ແລະ ປະລິມານດັງນີ້ ຝນຂະໜາດ 0.3 µm ມີປະລິມານ 
219,432, ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 61,408, ຂະໜາດ 1.0 µm ມີປະລິມານ 89,589, ຂະໜາດ 2.5µm 
ມີປະລິມານ 24,803, ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 102 ແລະ ຂະໜາດ10µm ມີປະລິມານ 38. ສວນການວາງອິ
ເລັກໂທຣດແບບ??ຂະໜາດ ແລະ ຝນຂາອອກທ່ີວັດແທກໄດແມນ ຝນຂະໜາດ 0.3 µm ມີປະລິມານ 238,541, 
ຂະໜາດ 0.5µm ມີປະລິມານ 74,702, ຂະໜາດ 1.0 µm ມີປະລິມານ 2,098, ຂະ  ໜາດ 2.5µm ມີປະລິມານ 
580, ຂະໜາດ 5µm ມີປະລິມານ 455 ແລະ ຂະໜາດ10µm ມີປະລິມານ 191 ສາມາດສົມທຽບຄາດັງກາວໃນ
ເສ້ັນສະແດງປະສິດທິພາບດງັຮບ 2 

 

ຮບທີ 2 ການປຽບທຽບການວາງອິເລັກໂທຣດໃນການຈັບຄວັນຝນ 
  
ຈາກເສັ້ນສະແດງປຽບທຽບທ່ີເຮົາໄດຄິດໄລສວນຮອຍຂອງຂອງປະລິມານຝນທ່ີຫົຼງເຫືຼອຈາກການບາບັດ 

ໄດສະແດງໃນຕາຕະລາງ 4 
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ຕາຕະລາງທີ 4 ປຽບທຽບຄາສວນຮອຍຈາກການວາງສອງອິເລັກໂທຣດ ຂອງການປອຍອາຍເສຍອອກຫັຼງຈາກ
ບາບັດ 

ຂະໜາດຂອງຝນ
(µm) 

ປະລິມານຝນກອນ
ບາບັດ (ppm) 

ປະລິມານຄວັນຝນຂາ
ເຂ້ົາກອນບາບັດ mg/m3 

ອິເລັກໂທຣດ
ສະຫັຼບທອງແດງ     
(%ຂາອອກ) 

ການວາງອິເລັກ
ໂທຣດແບບເຂັມ
ມດ (%ຂາອອກ) 

0.3 240624 2,952.44 91.19 99.13 
0.5 124169 2,539.24 49.45 60.17 
1.0 64016 2,618 17.48 32.77 
2.5 18514 1,893.05 4.19 31.32 
5 3851 787.53 2.64 11.81 
10 1501 613.91 2.53 12.72 
  
ອິເລັກໂທຣດສະໜາມໄຟຟາສະໝາສະເໝີ 

ຜົນການສຶກສາອິເລັກໂທຣດສະໜາມໄຟຟາສະໝາສະເໝີແມນອິເລັກໂທຣດທ່ີມີຄາສະໜາມໄຟຟາທກໆ
ຈດໃນຊວງລະຫວາງ ອິເລັກໂທຣດສະໝາສະເໝີເທົາກັນຕະ ຫຼອດ. ດັງນັ້ນ, ຈະເກີດຄວາມກົດດັນຂອງພາກ
ສະຫນາມໄຟຟາ??ໃນສະໜາມໄຟຟາ ເຊິ່ງຈະພາໃຫປະສິດທິພາບໃນການຈັບຝນຫຸຼດລົງ 

  
     𝐄𝒎𝒂𝒙 = 𝑬𝒂𝒗 =

𝟏𝟎

𝟓
  

      𝐄𝒎𝒂𝒙 = 𝑬𝒂𝒗 = 𝟐 𝑲𝑽/𝒄𝒎  
 

ຈາກການຊອກຫາຄວາມກົດດັນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟາໃນສະໜາມໄຟຟາພົບວາມີຄວາມກົດດັນຂອງ
ພາກສະຫນາມໄຟຟາໃນອິເລັກໂທຣດ 2KV/cm 
 
ວິເຄາະທາງດານເສດຖະສາດຂອງການສາງຕົ້ນແບບຈາລອງພຣັດສະມາ (plasma) ຈັບຄວັນຝນ 

ໃນການວິເຄາະການລົງທຶນເພ່ືອຕອງການຫາວາໂຄງການທ່ີລົງທຶນນີ້ມີຄວາມ ເໝາະສົມໃນການລົງທຶນຫືຼບໍ 
ເຮົາຈະພິຈາລະນາຈາກຜົນຕອບແທນໃນການລົງທຶນ ແລະ ຜົນການດາເນີນງານໃນການລົງທຶນຂອງໂຄງການ
ສາມາດຕອບແທນທຶນໄດພາຍໃນໄລຍະເວລາເທົາໃດ.  

ການສຶກສາຄາໃຊຈາຍທາງດານເສດຖະສາດທຽບຕົ້ນທຶນປາຍປຂອງການສາງເຄ່ືອງໃໝ ມາໃຊໃນການ
ວິເຄາະ ເຊ່ິງເປນວິທີປຽບທຽບຄາເງິນສົດທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງກນັ ໃຫມາຢໃນຮບແບບມນຄາເງິນລົງທຶນທ້ັງໝົດ 
ແລະ ຄາໃຊຈາຍດານພະລັງງານໃນການຜະລິດ ພອມນັ້ນຍັງໄດຄານຶງຄາໃຊຈາຍໃນການດາເນີນການ ແລະບາລງ
ຮັກສາໄຟພອມກັນໃນປນ້ັນໆ ສາມາດຫາໄດຈາກສົມຜົນດັງນີ້ 

 

    MOECP CCCC &
 

       
 
ເງ່ຶອນໄຂໃນການຄິດໄລ 

ໃນການຄານວນຄາໃຊຈາຍໃນຄ້ັງນີ້ລາຄາທ່ີໃຊເປນລາຄາເຄ່ືອງພາຍໃນປະເທດ ຄິດໄລການເຮັດວຽກຂອງ
ເຄ່ືອງແມນ 8 ຊົວໂມງຕໍວັນ, ເດືອນໜ່ຶງເຮັດວຽກ 20 ວັນ ເທົາກັບ 240 ວັນຕໍປ. ການຄິດໄລເງິນລົງທຶນເບ້ືອງຕົ້ນ
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ໃນການສາງເຄື່ອງ. ຄິດໄລຄາໄຟຟາເປນປະເພດ 1 ທ່ີພັກອາໃສຂອງລດັວິສະຫະກິດໄຟຟາລາວ, ເຊິ່ງໃຊກະໄຟຟາບໍ
ເກີນ 150 kWຕໍເດືອນ (ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟາລາວ, 2018).  

ຄິດໄລຄານາປະປາເປນປະເພດ1 ທ່ີພັກອາໃສຂອງລັດວິສະຫະກດິນາປະປານະຄອນຫຼວງ ເຊ່ິງການຊົມໃຊ
ນາບໍເກີນ 30m3ຕໍເດືອນ (ລັດວິສະຫະກິດນາປະປານະຄອນຫຼວງ, 2018). 

ໃນການຄິດໄລນີ້ບໍໄດຄິດໄລຄາແຮງງານ ແຕຄິດໄລຄາບາລງຮັກສາ 10 ສວນຮອຍຂອງມນຄາເຄື່ອງ  
ຄາໃຊຈາຍໃນການດາເນີນການຕາງໆ ໄດສະແດງໃນຕາຕະລາງ 5 ສວນວິທີການຄິດໄລໄດສະແດງໃນເອກະສານ
ສອນທາຍ. 
  
ຕາຕະລາງທີ 5 ຄາໃຊຈາຍໃນສວນຕາງໆ ທ່ີເກີດຂ້ືນໃນການສາງເຄື່ອງແລະຄາດາເນີນການ 
 
 

 
ຈາກຕາຕະລາງຂາງເທິງສາມາດສະແດງ ແລະ ແບງສັດສວນໃນຄາໃຊຈາຍດັງຮບທີ 3 
 
 

 

 

 

 

ຄາໃຊຈາຍຕາງໆ ມນຄາທ້ັງໝົດໃນປ(ກີບ/ປ) 
ຄາໃຊຈາຍໃນການສາງເຄ່ືອງ 21,789,000 

ຄາໃຊຈາຍພະລັງງານໄຟຟາ 32,590 

ຄາໃຊຈາຍຄານາປະປາ 57,300 

ຄາບາລງຮັກສາ 2,178,900 

ລວມຕ້ົນທຶນປາຍປ 24,057,790 
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ຮບທີ 3 ຄາໃຊຈາຍໃນສວນຕາງໆ ທ່ີເກີດຂ້ືນໃນການສາງເຄ່ືອງຈັບ ຄວັນຝນ ແລະ ຄາດາເນີນການຈັບຄວັນຝນ 
 

ຈາກຜົນທີ່ໄດຮັບຂາງເທິງເຫັນວາຄາໃຊຈາຍສວນຫຼາຍແມນການສາງເຄ່ືອງແລະຄາບາລງຮັກສາ ສວນຄາ
ໃຊຈາຍທາງພະລງັງານ ແລະ ນາປະປາລວມແມນ84,194ກີບ/ປ ເຫັນວາພະລັງງານທ່ີໃຊເຂ້ົາໃນລະບົບມີໜອຍຫຼາຍ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄາສາງເຄ່ືອງ ແລະ ຄາບາລງຮັກສາ. ດັງນັ້ນ, ຖາເຮົາເອົາໄປປຽບທຽບການການຊ້ືຂາຍອາຍພິດ
ເຮືອນແກວເຫັນວາ 1tco2 ແມນ 15.54 USD. (ຕະຫຼາດຊ້ືຂາຍອາຍພິດເຮືອນແກວ, 2018). ເຊ່ິງເຫັນວາໃນທົວ
ໂລກປອຍອາຍພິດເຮືອນແກວປະມານ 1,140,000,000ໂຕນ/ປ  (ການປອຍອາຍພິດເຮືອນແກວ, 2018)ຄິດໄລ
ເປນເງິນ 18,055,517,204.76 USD/ປ ດັງນັ້ນເມ່ືອປຽບທຽບກັບຄາໃຊຈາຍໃນການສາງຕົ້ນແບບຈາລອງຈັບ
ຄວັນຝນໃນປອງຄວັນອາຍເສຍທ່ີອອກມາຈາກໂຮງງານອສະຫະກາຈະກມທຶນພາຍໃນ 1ປ ເມ່ືອປຽບທຽບກັບການ
ຊ້ືຂາຍອາຍພິດເຮືອນແກວໃນຕະຫຼາດໂລກ, ແຕຖາປຽບທຽບໃນການໃຊຕະຫຼາດຂາຍອາຍຜິດເຮືອນແກວພາຍໃນ
ປະເທດເຮົາແລວຍັງບໍມີຂໍມນໃນການຊ້ືຂາຍເທ່ືອ. 
 
ສະຫຸຼບຜົນການສຶກສາ ແລະ ຂສໍະເໜແີນາະນາ 
ຜົນສະຫຸຼບການທດົລອງ 

ໃນການຄ້ົນຄວານີ້ແມນການສາງຕົ້ນແບບຈາລອງຈັບຄວັນຝນເພ່ືອປອງກັນຄວັນອາຍເສຍທີ່ອອກມາຈາກ
ໂຮງງານອສະຫະກາ ເຫັນໄດວາການອອກແບບ, ການວາງອິເລັກໂທຣດແບບສະຫັຼບກັບເສ້ັນທອງແດງແມນສາມາດ
ຈັບຄວັນຝນຂະໜາດ 0.3µm = 219,432 ເທົາກັບ 91.19 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 0.5µm 

= 61,408 ເທົາກັບ 49.45 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 1.0µm = 11,193 ເທົາກັບ 17.48 

ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 2.5µm = 776 ເທົາກັບ 4.19 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບ
ຄວັນຝນ, 5µm = 102 ເທົາກັບ 2.64 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 10µm = 38 ເທົາກັບ 2.53 

ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ. ສວນການວາງອິເລັກໂທຣດແບບເຂັມມດ ແມນສາມາດຈັບຄວັນຝນ
ຂະ  ໜາດ 0.3µm = 238,541 ເທົາກັບ 99.13 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 0.5µm = 7,472 

ເທົາກັບ 60.17 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 1.0µm = 2,098 ເທົາກັບ 32.77 ສວນຮອຍຂອງ
ຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 2.5µm = 580 ເທົາກັບ 31,32 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 5µm 

21,789,000

32590

57,300
2,178,900

ຄາໃຊຈາຍໃນສວນຕາງໆ ທີ່ເກດີຂືນ້ໃນການສາງເຄື່ອງຈບັ ຄວັນຝນ ແລະ ຄາດາເນີນ
ການຈບັຄວັນຝນ

ຄາໃຊຈາຍໃນການສາງເຄືອ່ງ

ຄາໃຊຈາຍພະລັງງານໄຟຟາ

ຄາໃຊຈາຍຄານາປະປາ

ຄາບາລງຮກັສາ
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= 455 ເທົາກັບ 11.81 ສວນຮອຍຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ, 10µm = 191 ເທົາກບັ 12.72 ສວນຮອຍ
ຂອງຂາອອກໃນການຂັບຄວັນຝນ. 

ຈາກຜົນການສຶກສາອິເລັກໂທຣດສະໜາມໄຟຟາສະໝາສະເໝີແມນອິເລັກໂທຣດທ່ີມີຄາສະ  ໜາມໄຟຟາ
ທກໆຈດໃນຊວງລະຫວາງແມນ 2 KV/cm ເຫັນໄດວາອິເລັກໂທຣດສະໝາສະເໝີເທົາກັນຕະຫຼອດແນວ.  
ຈາກຜົນການວິເຄາະທາງເສດຖະສາດໃນການສາງເຄ່ືອງຈາລອງແມນ ມີຄາໃຊຈາຍ 21,789,000 ກີບຕໍປ ເຊ່ິງເປນ
ຄາໃຊຈາຍເລີມຕົ້ນ, ເມື່ອປຕໍໄປຄາໃຊຈາຍນີ້ກໍບໍມີ ແລະ ຄາໃຊຈາຍໃນດານພະລັງງານທ້ັງໝົດພາຍໃນປເທົາ 
84,694 ກີບ/ປ, ສວນຄາບາລງຮັກສາພາຍໃນປແມນ 2,178,900 ກີບ/ປ.  

 
ຂສໍະເໜເີນາະນາ 

ຄວນມີການສຶກສາ ແລະ ອອກແບບທໍສົງຄວັນເພ່ືອຫຸຼດຄວາມໄວຂອງລົມຂາເຂ້ົາ ແລະ ຫຸຼດອນຫະພມຂອງ
ຄວັນຝນກອນເຂ້ົາເຄ່ືອງ. 

ຄວນມີການອອກແບບພາກສວນຕາງ ຂອງການຈັບຝນເມ່ືອໃຊເຂ້ົາກັບໂຮງງານຈິງ. 
ຄວນເອົານາທີ່ອອກຈາກພາກສວນສີດລະອອງນາທ່ີຈັບຝນໃນຂ້ັນຕອນສດທາຍໄປກວດກາຄາຕາງໆ ເພ່ືອ

ນາເອົານາໄປບາບັດ. ບໍຄວນເອົານາທີ່ອອກມາຈາກຂັ້ນຕອນນີ້ກັບມາໃຊຄືນ. 
ຄວນມີການນາເອົາຝນທ່ີຈັບໄດໄປແປຮບ ຫືຼ ນາໄປໃຊປະໂຫຍດໃນອີກຮບແບບອື່ນໆ. 
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ບົດຄັດຫຍໍ 

 ບົດຄ້ົນຄວານີ້ ໄດສຶກສາກຽວກັບອັດຕາການຕົກຂອງຝນ ແລະ ການລົດທອນຂອງສັນຍານເນື່ອງຈາກ
ຝນ ໂດຍນາໃຊຂໍມນ ໄລຍະ 1 ປ ການ ສຶກສາແມນຈະສຶກສາການລົດທອນຂອງສັນຍານເນື່ອງຈາກຝນໃນຍານ
ຄວາມຖີ່ Ka band ຊ່ຶງສັນຍານດັງກາວແມນຮັບຈາກ ດາວທຽມ ໄທຄົມ 5ກໍລະນີສຶກສາແມນພາກວິຊາ ວິສະວະ
ກາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຊຶ່ງແມນໄດນາໃຊຂໍມນຝນ ປ 2017 ທີ່ວັດໄດ ທ່ີພາກວິຊາ ວິສະວະ
ກາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄະນະວິສະວະກາສາດ ໃນບົດຄ້ົນຄວາແມນໄດສຶກສາຫາຄວາມສາ
ພັນຂອງປະລິມານນາຝນກັບການລົດທອນຂອງຝນທ່ີນະຄອນລວງວຽງຈັນ ໃນຍານຄວາມຖ່ີ  Ka Band  ໂດຍນາ
ໃຊ ແບບຈາລອງຂອງ ITU-R ເພ່ືອທານາຍຜົນກະທົບທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຍານຄວາມຖ່ີ Ka Band  ໂດຍໄດທາການ
ທົດລອງດວຍການປບມມຮັບສັນຍານດາວທຽມທ່ີມີມມເງີຍທ່ີແຕກຕາງກັນເຊັນມມເງີຍທ່ີ  55.3, 68.5 ແລະ 
75.63 ຕາມລາດັບ ຈາກຜົນການສຶກສາເຫັນໄດວາການລົດທອນຂອງສັນຍານຍານຄວາມຖ່ີ Ka Band  ຈາກ
ການປບຈານຮັບສັນຍານທ່ີມມເງີຍ 75.63 ການລົດທອນຂອງສັນຍານເຫັນວາມີຄາຕາກວາ ມມເງີຍທ່ີມີຄາ 55.3 
ແລະ 68.5 ທ່ີຄາປະລິມານນາຝນ 116 mm/hr. ຜົນການວິເຄາະເຫັນວາການລົດທອນຂອງສັນຍານດາວທຽມ
ແມນຂ້ຶນກັບມມເງີຍໃນການຮັບສັນຍານດາວທຽມ ແລະ ນາຜົນທ່ີວິເຄາະໄດມາປຽບທຽບກັບແບບຈາລອງຂອງ 
ITU-R. 
 
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການລດົທອນສັນຍານເນື່ອງຈາກຝນ, ການແພກະຈາຍສັນຍານດາວທຽມໃນຍານຄວາມຖ່ີ  

   Ku-band, ການກະຈາຍສະສົມແບບລາຍປ. 
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Abstract 

This paper describes the experiment of rainfall rate and rain attenuation. One year 
measurement of rainfall rate and rain attenuation of satellite signal on Ka Band, downlink of 
Thaicom 5 satellite at Vientiane Lao PDR. By using on year rainfall rate 2017 in Vientiane 
with measurement of rainfall rate at Department of Electronic and Telecommunication, 
Faculty of Engineering in Vientiane are investigated, the relation of rainfall rate and rain 
attenuation at Vientiane are presented. And Ka band rain attenuation is used ITU-R model to 
predict Ka band satellite communication. The effect of Ka band satellite due to rain by using 
on year measurement in Vientiane at different elevation angle such as the elevation angle at 
55.3, 68.5 and 75.63 respectively. From the result found that the Ka band rain attenuation 
base on the elevation angle, the elevation angle is 75.63 the Ka band attenuation is lower than 
elevation angle 55.3 and 68.5. The rainfall rate 116mm/hr is used, the comparison of yearly 
cumulative rainfall rate between measurement and ITU-R model are presented.  
 
Keywords: Rain attenuation, Ku-band satellite signal propagation, Yearly cumulative  

distribution function. 
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 Introduction  
The measured the rainfall rate and rain attenuation prediction model is an important 

compliment to several of previous measured from other tropical cities in Ka band satellite in 
tropical area., both in satellite and terrestrial links using higher frequency band 20 GHz has 
highlighted need for estimating the effect of hydrometeors such as: rain, clouds, fog and 
gaseous. The presences of hydrometeors in radio wave propagation. Particularly rain can 
produce major impairments to radio wave propagation and rain drop can be absorbed and 
scattered radio wave energy in signal attenuation, which can degrade the reliability and 
performance of the telecommunication links. The rain attenuation on satellite signal is 
reliability at Ka-band, especially for small aperture antenna such as Very Small Aperture 
Terminal (VSAT) and Television Receive Only (TVRO). At least one year measurement of 
rainfall rate and rain attenuation prediction model are compared. Attenuation due to rain 
depends on frequency and the rainfall intensity, or rainfall rate data is presented in units of 
mm/hr, (Boonchuk, 2003; Prayochvanich, 2001), but in practice it is measured with a tipping 
bucket rain gauge intervals of typically 0.5mm/tip and long term hourly and annual 
precipitation data at Vientiane, The rain attenuation desirable in the planning of a reliable 
communication system at any location. This will be more crucial in tropical regions.  

 
Rain attenuation 

The communication systems may experience a loss of signal due to the attenuation by 
rain on a radio link and be temporarily unavailable for use. Radar systems may experience a 
loss of signal from the target of interest or find the signal from that target to be of smaller 
amplitude than an unwanted signal at the same apparent range produced by scattering from 
rain.  

The general method to predict attenuation due to precipitation and clouds along slant 
propagation. The following procedures provides estimates of the long term statistics of the 
slant path rain attenuation at giving location for frequencies up to 55 GHz. The following 
parameters are required: point rainfall rate for the location for 0.01% of an average year R0.01, 

height above mean sea level of the earth station Sh , latitude of the earth station  , the slant 

path length sL and specific attenuation R , Recommendation ITU-R P.839-3 (2001), 

Recommendation ITU-R P.838-2 (2003), Recommendation ITU-R P.618-7 (2001). 
Recommendation ITU-R P.837-4 (2001).  

  

Slant path length sL  is given by: 

 

                                                                                                                                               (1) 

 

The specific attenuation R is a function of rainfall rate is given by: 

 

                                                                                                                                   (2) 
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(4) 

 

k and α are coefficient on frequency and polarization parameter and signal receive at 12 GHz , 
k =0.0188 , α=0.217 given by ITU-R P.618. 

For the predicted attenuation exceeded for 0.01% of an average year is: 

 

     sRLA 01.0                                                                          

(3) 

 

Estimated attenuation to be exceeded (p%) for other percentages of an average year is: 

 

 

 

This method provides an estimate of the long-term statistics of attenuation due to rain. 
When comparing measured statistics with the prediction, allowance should be given for many 
years variability in rainfall rate statistics by (Recommendation ITU-R P.618-7). 

     For the path length through rain it shows in Fig. 1 where Ls is the effective path length 
of the signal through the rain. Because the rain density is unlikely to be uniform over the 
actual path length, an effective path length must be used rather than the actual length. Fig 1 
shows the geometry of the situation. Interpolations formulas depend on the climatic zone are 
available for values of percent time of p. In addition, the rain attenuation values at low 
elevation angles are larger than those values at higher elevation angle. Because the path at low 
elevation angle is longer than at high elevation angle (Roddy, 1996). 

 
Experimental Methods 

The experiment parameters of Thaicom 3 satellite and parameters of receiving system 
at KMITL in Bangkok and Vientiane are listed in Table 1and Table 2. 

 

Table 1 Parameters of Thaicom 5 Satellite. 
 

Frequency 20 GHz 
Position 78.5  E 
EIRP 53 dBW 
Polarization Horizontal 
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Table 2 Parameters of receiving system at Vientiane. 
 

Parameter Vientiane 
Longitude 102.6  E 
Latitude 17.95  N 
Azimuth angle 235.43   
Elevation angle 55.3   
Height above mean sea level 174 m 
Rain guage type Tipping bucket 
Sample data interval 1-minute 

 

For the path length through rain is shown in Figure 1 where Ls is the effective path 
length of the signal through the rain. Because the rain density is unlikely to be uniform over 
the actual path length, an effective path length must be used rather than the actual length. 
Interpolations formulas on the climatic zone are available for values of percent time of p. 
Because of the path at low elevation angle is longer than at high elevation angle, the rain 
attenuation values are larger than those values at higher elevation angle. 

 

 
Figure 1 Path length through rain. 

 

Figure 2 illustrate the configuration of the propagation experiment system at Department of 
Electronic and Telecommunication Engineering, Vientiane. The pulse numbers or the rainfall 
amount of drop-count rain gauge were counted to data logger and record by the computer. 
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Figure 2 Path length through rain. 

 
 Results 

  The recorded data was analyzed for rainfall rate and Ka band signal attenuation.  

 
Rainfall rate in Vientiane. 

        The result of rainfall rate event from this experiment are presented in Fig. 3. From the 
figure, it can be seen that the Rainfall rate during 4.00 to 11.00 AM the highest of rain 
intensity is 70 mm/hr. 

 

 
Figure 3 Intense rainfall event. 

 
Yearly Cumulative time of rainfall rate  

        Figure 4 and Figure 5 are indicated the cumulative distribution of rainfall rate in 
Vientiane and comparison between rainfall rate in Vientiane 2017 and rainfall rate ITU-R 
Zone N and Zone P. Figure 4 indicates the percentage time of rainfall rate in Vientiane at 0.01 
is 116 mm/hr. And the comparison between rainfall rates at Vientiane is higher than ITU-R 
zone N about 21mm/hr. 
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Figure 4 Cumulative time distribution of the rainfall rate. 
 

 
 
 
 

Figure 5 Cumulative time distribution of the rain attenuation. 
 
Rain attenuation  

The comparison between ITU-Rmodel and rain attenuation prediction model are 
illustrated in Fig. 7-9 for rain attenuation, Yasakawa et al. (1985). We compare the rain 
attenuation in Vientiane to ITU-R rain attenuation in zone N and zone P. We use ITU-R to 
predicted rain attenuation at Vientiane at different elevation angle. We measure and collect 
data at Vientiane, In the ITU-R method, the rain attenuation exceeded at 0.01% of time is 
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calculated from rainfall rate data. We found that the result of signal attenuation in Vientiane, 
ITU-R zone N and ITU-R zone P are 24.18 dB, 20 dB and 29.8 dB.  

 

 
 
Figure 7  Comparison between ITU-R zone P, zone N KMITL, Vientine and Paksong rainfall  
               rate. 

 
 

Figure 8 Comparison between ITU-R  zone, zone N , KMITL  rain attenuation. 
 

From Figure 9 the rain attenuation at the elevation angle 55.3, 68.5 and 75.63 are 24.12, 
21.77 and 21.1 respectively, it is found that the path at low elevation angle is longer than at 
high elevation angle, the rain attenuation values are larger than high elevation angle. 
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Figure 9 Comparison between ITU-R  zone N and Comparison between ITU-R zone N and 
Vientiane  rain attenuation. 

 
 Conclusion 
          This paper propose the effect of rain attenuation to Ka-band satellite signal at Vientiane 
Lao PDR, and explain the result of experiment of rainfall rate in 2017 where are located on 
some tropical zone. The experiment sites are Department of Electronic and 
Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering, National University of Laos 
(NUOL), the rain gauge type of 0.5 mm/tip is used for measuring rain data. In this paper used 
the ITU-R model to predict Ka band rain attenuation by using one year rain rate data in 
Vientiane, the yearly cumulative time of rainfall rate is higher than ITU-R rain rate at zone N 
about (116mm/hr). The result of maximum rainfall rate in Vientiane about 116 mm/hr caused 
to the satellite signal attenuation about 24.17 dB this value exceed to the dynamic range of the 
satellite receiver. And we propose rain attenuation in Ka-band satellite signal at different 
elevation angle in Vientiane Lao PDR. The Ka band rain attenuation base on the elevation 
angle, the elevation angle is 75.63 the Ka band attenuation is lower than elevation angle 55.3 
and 68.5. The comparison of yearly cumulative rainfall rate between measurement and ITU-R 
model are presented. The path at low elevation angle is longer than at high elevation angle, the 
rain attenuation values are larger than those values at higher elevation angle. 
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ບດົຄດັຫຍໍ 

ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ (Students’ approaches to learning) ແມນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່
ຕອງໃຫຄວາມສາຄັນ. ມັນແມນບັນຫາໄດຖືກຍົກຂ້ຶນມາເວົ້າ ແລະ ວິພາກວິຈານກັນຢາງກວາງຂວາງ. ຈດປະສົງ
ຫັຼກໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາໃນຄ້ັງນີ້ ແມນເພ່ືອສຶກສາ ແລະ ປະເມີນ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ 
ພອມທັງສຶກສາປດໄຈແວດລອມທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ປະຊາກອນ
ໃນການສຶກສາຄ້ັງນີ້ແມນນັກສຶກສາໃນສາຂາຄວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ຊຶ່ງລວມມີ: ນກັສຶກສາຄຄະນິດສາດ, 

ນັກສຶກສາຄຟຊິກສາດ, ນັກສຶກສາຄເຄມີສາດ ແລະ ນັກສຶກສາຄຊີວະສາດ ຈາກ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລຄື: 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສະຫວັນນະເຂດ, ຈານວນທັງໝົດປະມານ 1920 ຄົນ. ຈານວນຕວົຢາງທ່ີນາມາສຶກສາແມນ 630 ຄົນ. 
ເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊໃນການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແມນ the revised two-

factors Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) ທ່ີຖືກພັດທະນາໂດຍ Biggs et al (2001). ຜົນ
ຂອງການຄ້ົນຄວາພົບວາ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ໃນສາຍຄວິທະຍາສາດທາມະຊາ ຈາກ 4 ສະ
ຖາບັນໂດຍສະເລຍແລວ ແມນຢໃນລະດັບຂອນຂາງຜິວເຜີນ. ບັນດາປດໄຈທ່ີພົບວາມີອິທິພົນຕໍກັບ ລະດັບພຶດຕິ
ກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ລວມມີ: ເພດ, ເງ່ືອນໄຂຂອງການມາຮຽນສາຍຄ, ໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ, 
ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ ແລະ ການຮຽນພາກຄາ.  
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Abstract 

Students’ approach to learning is one of the crucial issues that we cannot ignore it. It 
has been widely criticized and discussed by teachers and educators. The purpose of this 
study was to examine and evaluate students’ approaches to learning, and find out any 
external factors that potentially influence students’ approach to learning. The population 
was pre-service science teachers from 4 universities: National University of Laos, 
Souphanouvong University, Champasack University and Savannakhate University. The 
sample size was 630 students from 1920 students. The instrument used to study and 
evaluate students’ approach to learning was the revised two-factors Study Process 
Questionnaire (R-SPQ-2F) which had been developed by Biggs et at (2001). The result of 
data analysis found that the average score of students’ approach to learning indicated the 
surface level. The external factors that found to be influential on students’ approach to 
learning were sex, the reasons to study in teacher education program, responsibilities in 
school affair, school activities participation and the possession of extra course after school.  
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ຄວາມສາຄນັ ແລະ ຄວາມເປນມາຂອງບນັຫາ 
ເພ່ືອສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊາດໃນການແຂງຂັນ ແລະ ຮັບມືກັບການປຽນແປງຢາງກາວກະໂດດ

ຂອງໂລກໃນຍກໂລກາພິວັດ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຈຶ່ງແມນໜ່ຶງໃນວຽກງານບລິມະສິດຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານລາວ. ຫຼາສດ, ການແບງຕົວເລກລດັຖະກອນຂອງລັດຖະບານສາລັບປ 2018 ກໍແມນຕົວຊ້ີ
ບອກອັນໜ່ຶງ ທ່ີລັດຖະບານເຮົາໄດໃຫຄວາມສາຄັນຕໍກັບວຽກງານການສຶກສາ ກໍຄືວຽກງານການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນດ. ຈາກໂຄຕາລັດຖະກອນທົວໄປະເທດ ແລະ ທົວຂະແໜງການ ຈານວນ 3,000 ໂຄຕາ, 
ໃນນັ້ນ ໄດຖືກແບງໃຫຂະແໜງການສຶກສາ ເຖິງ 1850 ໂຄຕາ (ຂໍຕົກລົງນາຍຍົກ ສະບັບເລກທີ 81/ນຍ, 

2017). ນອກຈາກນີ້ ການຈັດສັນງົບປະມານແຫງຊາດ ໄດແບງມາທາງຂະແໜງການສຶກສາໃນອັດຕາສວນທ່ີສງ
ພໍສົມຄວນ ຖາທຽບໃສກັບຂະແໜງການອື່ນ. ເບິ່ງຕາມລາຍງານຕົວເລກຢາງເປນທາງການໃນສົກປ 2009/10 
ແມນກວມເອາົເຖິງ 14% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (Lao PDR Public Expenditure Review, 2011, 

p.41). ນັ້ນກໍເພ່ືອໃຫວຽກງານດັງກາວຮັບປະກັນໄດທັງໃນດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ. 
ໃນໄລຍະຜານມາ, ດານຄນນະພາບຂອງການສຶກສາແມນຫົວຂໍທ່ີສັງຄົມໄດໃຫຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ, ຊ່ຶງ

ແນນອນ ມັນມີຫຼາຍປດໄຈທ່ີພົວພັນ. ແຕໃນນັ້ນ ປດໄຈຕັດສິນທ່ີສດ ແມນຄນນະພາບການຮຽນການສອນ. 
ວິທະຍາສາດ ແລະ ທິດສະດີກຽວກັບການຮຽນການສອນ ໄດມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍໃນສະຕະວັດທີ 21. 

ລະດັບຄາດໝາຍທາງການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງຮບແບບຂະບວນການຮຽນການສອນຈ່ຶງຕອງມີການພັດທະນາ 
ແລະ ປບປຽນໃຫທັນ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບການແຂງຂັນໃນຍກດັງກາວ. ໃນນັ້ນ ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຮຽນຮຕະຫຼອດຊີວິດ (Life-Long Learning), ທັກສະໃນການຄິດວິຈາລະນາ (Critical Thinking), 

ການເຂ້ົາຫາຂໍມນ (Information Literacy) ແລະ ທັກສະອື່ນໆທ່ີເນັ້ນຜຮຽນເອງເປນຕົວຂັບເຄື່ອນ ກໍລວນແຕ
ແມນຕົວຊີ້ວັດທ່ີສາຄັນຂອງໝາກຜົນທາງການສຶກສາ. ຊຶ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວາ ຂະບວນການຮຽນຮໃນຫອງຮຽນ
ບໍແມນຕົວການົດຕົ້ນຕໍພຽງຕົວດຽວຕໍກັບຄນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສງ. 
ມັນຍັງເວົ້າເຖິງທັກສະ ແລະ ຂະບວນ ການຮຽນ-ການຄ້ົນຄວາ ນອກຫອງຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາ. 

ເມື່ອເວ້ົາເຖິງຕົວຊີ້ວັດຄນນະພາບການສຶກສາແລວ, ສວນໃຫຍແມນເວ້ົາເຖິງການປະເມີນກິດຈະກາການ
ຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ, ອາດຈະດວຍຂໍມນທາງຄນນະພາບ ຫືຼ 
ປະລິມານ. ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີວັດປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສານັ້ນ ຖືວາຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາ
ໃຊຢາງກວາງຂວາງໃນວົງການສຶກສາບານເຮົາ, ເປນຕົ້ນແມນການສອບເສັງ-ກວດກາ, ການນາສະເໜີຜົນງານ
ຂອງນັກສຶກສາ, ການມີສວນຮວມໃນກິດຈະກາຕາງໆ ແລະ ອື່ນໆ. ຂໍມນ ແລະ ຕົວເລກທ່ີໄດຈາກຂະບວນການ
ເຫົຼານັ້ນ ຖືກໃຊເພ່ືອຕັດສິນລະດັບການຮຽນຮຂອງນັກຮຽນ ຕາມເກນ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທ່ີການົດໄວໃນ
ຫັຼກສດ. ຂໍມນເຫົຼານີ້ຍັງຖືກນາໃຊເປນຕົວຊີ້ວັດໜ່ຶງ ຕໍກັບຄນນະພາບຂອງຂະບວນການຮຽນການສອນ ຕະຫຼອດ
ເຖິງລະບົບການສຶກສາຂອງເຮົາ. ແຕແນວໃດກໍຕາມ ເຮົາຍັງມີຄວາມຕອງການຕື່ມໃນຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມໜາ
ເຊ່ືອຖື ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຂໍມນ ແລະ ຂອງຕົວຊ້ີວັດທາງການສຶກສາ ເພ່ືອຮັບໃຊວຽກງານແຜນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍດທະສາດທາງການສຶກສາ.  

ນອກຈາກຂໍມນກຽວກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແລວ, ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ກໍ
ແມນຕົວຊີ້ວັດໜ່ຶງທ່ີສະທອນເຖິງຄນນະພາບຂອງລະບົບການສຶກສາ ດັງແຜນວາດເບື້ອງລມ. 
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ແຜນວາດທີ 1: ກອບແນວຄວາມຄິດກຽວກັບຄນນະພາບການຮຽນຮ 

ແຫຼງຂໍມນ: (Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002) 

ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ (Approaches to Learning) ໃນນີ້ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມສົນໃຈ, ລະດັບ
ຄວາມ ເລິກເຊິ່ງ/ຜິວເຜີນ ໃນການຄ້ົນຄວາຫາຂໍມນ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆທ່ີນັກສຶກສາປະຕິບັດຕໍກັບການ
ຮຽນ. Biggs (1987) ໄດອະທິບາຍກຽວກັບ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາໂດຍແບງອອກເປນສາມ
ລັກສະນະຄື: ການຮຽນແບບຜິວເຜີນ, ການຮຽນແບບເລິກເຊ່ິງ, ແລະ ການຮຽນທີ່ມີເປາໝາຍ. ແຕລະລັກສະນະ
ນັ້ນ ສາມາດຈາແນກອອກໄດສອງດານຄື: ດານແຮງຈງໃຈ ແລະ ດານແນວທາງໃນການຮຽນ, ດັງທ່ີໄດສະແດງ
ໃນຕາຕະລາງທີ 1. 

 

ຕາຕະລາງທີ 1: ການຈາແນກລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ 

ລາຍການ ການຮຽນແບບຜິວເຜີນ ການຮຽນແບບເລິກເຊ່ິງ 
ການຮຽນທ່ີມີເປາ    

ໝາຍ 

ດານແຮງຈງໃຈ ກັງວົນ ແລະ ຢານສອບຕົກ 
ໃຫຄວາມສົນໃຈບັນຫາ
ຕາງໆກຽວກັບບົດຮຽນ 

ເພ່ືອສາເລັດຕາມເປາ
ໝາຍ 

ດານແນວທາງໃນ
ການຮຽນ 

ຈາກດັຂອບເຂດຂອງການ
ຄ້ົນຄວາ, ອາໃສ ແຕການ
ເລາົບົດຮຽນ ເປນຕົ້ນຕໍ 

ຂະຫຍາຍຄວາມໝາຍ 

ແລະ ເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນ 

ປະສິດທິພາບໃນການ
ບໍລິຫານເວລາ ແລະ 

ສັບພະຍາກອນ 
 

ບົນພ້ືນຖານຄນລັກສະນະດັງກາວ, Biggs et al (2001) ໄດພັດທະນາເຄ່ືອງມືໃນການວັດປະເມີນ
ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຊ່ຶງເອີ້ນວາ The revised two-factors Study Process 

ລະດບັພດຶຕກິາການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ 

ຄນນະພາບຜົນ
ການຮຽນ 

ການຈັດສະພາບແວດ
ລອມ ການຮຽນຮ 

ຄວາມຮບັຮຂອງນກັສກຶສາຕກໍບັ
ສະພາບແວດລອມການຮຽນ 

ສະມດັທະພາບ
ຂອງຄ 

ຄວາມຮບັຮ ແລະ ປະສບົການ
ຂອງນກັສຶກສາຕກໍບັການຮຽນ 

ການຈັດການຮຽນການ
ສອນ, ການວດັປະເມນີ
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Questionnaire (R-SPQ-2F) ໂດຍມີລະດບັການວັດຢ 5 ລະດັບ ແບບ Rating Scale. ໃນນັ້ນປະກອບມີ 
10 ຄາຖາມທ່ີວັດລະດັບການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນທ່ີຜິວເຜນີ ແລະ ອີກ 10 ຄາຖາມທ່ີວັດລະດັບການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນ
ທ່ີເລິກເຊ່ິງ. ດັງນັ້ນ, ດວຍເຄື່ອງມືດັງກາວ ເຮົາສາມາດປະເມີນ ລະດບັພດຶຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ດວຍຄາ
ຕົວເລກທ່ີບອກເຖິງລະດບັຄວາມເລິກເຊ່ິງ-ຜິວເຜີນ ໃນຂະບວນການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ຊ່ຶງຂໍມນ-
ຕົວເລກດັງກາວ ຈະສາມາດຮັບໃຊເປນຂໍມນທາງປະລິມານເຂ້ົາໃນວຽກງານຕາງໆ ໂດຍສະເພາະການຄ້ົນຄວາ
ວິໄຈທາງປະລິມານ.  

ຈາກແຜນວາດທີ 1, ມັນໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ກໍສາມາດ
ເປນຕົວຊ້ີວັດອັນໜ່ຶງ ຕໍກັບຄນນະພາບການຈັດການຮຽນການສອນ. ໂດຍສະເພາະຄນນະພາບຂອງລະບົບການ
ວັດ-ປະເມິນຜົນການຮຽນຮ, ຍັງເປນທ່ີເວ້ົາກັນຢາງກວາງຂວາງໃນຫລາຍໆບົດຄ້ົນຄວາກຽວກັບຄານິຍົມຂອງ
ນັກສຶກສາ ທ່ີມີລະດບັການຄົ້ນຄວາ-ຮາຮຽນແບບຜິວເຜີນເພື່ອກະກຽມໃນການສອບເສັງ. ຕົວຢາງ, ການຄ້ົນຄວາ
ໃນກໍລະນີຂອງນັກສຶກສາສາຂາຟຊິກສາດໂດຍ Elby (1999) ພົບວາ ເພ່ືອໃຫໄດຜົນຄະແນນສອບທ່ີດີ ນັກສຶກ
ສາມັກເນັ້ນການຈົດຈາສດ ແລະ ວິທແີກບົດເລກແບບຕາຍຕົວ ໂດຍບໍໃຫຄວາມສາຄັນນາການວິເຄາະບັນຫາ. 
ເຫດຜນົຫລັກທ່ີຍົກຂ້ຶນໃນບົດຄ້ົນຄວາຂອງລາວແມນມາຈາກຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ປະສົບການທ່ີຜານມາຂອງ
ນັກສຶກສາກຽວກັບຫລັກສດການສອນ ແລະ ລັກສະນະຮບແບບຂອງການສອບເສງັທີ່ຜານມາ. ດັງນັ້ນ ຖາເຮົາ
ສາມາດປະເມີນລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຂໍມນທ່ີໄດນັ້ນ ກໍຈະເປນອີກຕົວຊ້ີວັດໜ່ຶງ ຕໍກັບຄນ
ນະພາບຂອງລະບົບການວັດປະເມີນຜນົການຮຽນຮຂອງນັກສຶກສາໃນໄລຍະຜານມາ. 

ນອກຈາກນີ້, ການປະເມີນ ແລະ ການການົດຫາປດໄຈແວດລອມຕາງທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍກັບລະດບັ
ພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ກໍແມນອົງປະກອບໜ່ຶງທ່ີສາຄັນຕໍກັບວຽກງານນະໂຍບາຍທາງການສຶກສາ, 

ການຄມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຫັຼກສດ. ປດໄຈແວດລອມແມນປດໄຈທ່ີອາດມີຜນົກະທົບໂດຍກົງ ຫືຼ ທາງອອມ ຕໍ
ກັບຄນນະພາບ ແລະ ລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊັນ: ທ່ີຢອາໄສ, ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວ, 

ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ, ກິລາ (Fox, Barr-Anderson, Newmark-Sztainer ແລະ Wall, 

2010), ພາລະໜາທີ່ຕາງໆທີ່ນັກສຶກສາແບກຮັບ (Entwistle ແລະ Tait, 1990) ແລະ ອື່ນໆ.ໃນການການົດຫາ
ບັນດາປດໄຈແວດລອມຕາງໆເຫົຼານັນ້, ການວິເຄາະຂໍມນທາງປະລິມານ ແລະ ການວັດແທກດວຍຕົວເລກ ຍັງມີ
ບົດບາດ ແລະ ຈາເປນໃນການນາໃຊເພ່ືອການ ສຶກສາ-ວິໄຈ.  

ດງັນັ້ນ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແມນບັນຫາໜ່ຶງ ທ່ີຕອງໃຫຄວາມສາຄັນ. ມັນແມນ
ບັນຫາໄດຖືກຍົກຂ້ຶນມາເວົ້າ ແລະ ວິພາກວິຈານກັນຢາງກວາງຂວາງ. ແຕເຮົາຍັງຂາດການປະເມີນທ່ີເປນຮບປະ
ທາ ແລະ ອາງອີງໄດ. ເຮາົຍັງຂາດຂໍມນທ່ີໜາເຊື່ອຖື ເພ່ືອຮັບໃຊເຂ້ົາໃນວຽກງານການ ຄ້ົນຄວາ-ວິໄຈ ທາງການ
ສຶກສາ. ຈດປະສົງຫຼັກໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາໃນຄັ້ງນີ້ ແມນເພ່ືອສຶກສາ ແລະ ປະເມີນ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ
ຂອງນັກສຶກສາ ໃນຂົງເຂດສາຂາທ່ີຕິດພັນກັບ ວິຊາຄ ແລະ ທດິສະດີການຈັດການຮຽນການສອນ, ນັ້ນກໍຄື 
ນັກສຶກສາໃນສາຍສາງຄ. 

ຈດປະສົງ 

 ປະເມີນ ລະດັບຄວາມ ເລິກເຊ່ິງ-ຜິວເຜີນ ໃນຂະບວນການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນຂອງນັກສຶກສາສາຍຄ
ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ. 
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 ສຶກສາຫາປດໄຈແວດລອມຕາງໆ ທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ 
ເຊັນ: ທ່ີຢອາໄສ, ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວ ແລະ ການເຄ່ືອໄຫວກິດຈະການອກຫັຼກສດ ເຫົຼານີ້
ເປນຕົ້ນ. 

 ສຶກສາ ຄວາມສາພນັ/ຄວາມສອດຄອງ ລະຫວາງ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ 
ລະດັບຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ. 

ນິຍາມຄາສັບ 

ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ: ລະດບັຄວາມ ເລິກເຊ່ິງ-ຜິວເຜີນ ຂອງການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນ, ຄວາມ
ສົນໃຈຕກໍັບການຮຽນ, ການຊອກຄ້ົນຂໍມນ ແລະ ຂະບວນ
ການອື່ນໆທ່ີກຽວຂອງກັບການຮຽນຮຂອງນັກສຶກສາເອງ. 

R-SPQ-2F : ເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊວັດ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຫຍໍມາ
ຈາກ The revised two-factors Study Process 
Questionnaire 

ປດໄຈແວດລອມ: ປດໄຈທ່ີອາດມີຜນົກະທົບໂດຍກົງ ຫືຼ ທາງອອມ ຕໍກັບຄນນະພາບ 
ແລະ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊັນ: ທ່ີຢອາໄສ, 
ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວ ແລະ ການເຄ່ືອໄຫວກິດຈະການອກ
ຫັຼກສດ ເຫົຼານີ້ເປນຕົ້ນ. 

ຜົນການຮຽນ: ຕົວຕັດສິນ ຫືຼ ຂໍມນທາງປະລິມານ (ໂດຍທົວໄປແມນຄະແນນ 
GPA) ທ່ີບົງບອກ ລະດບັຄວາມຮ-ຄວາມສາມາດ ຂອງນັກສຶກສາ 
ໂດຍຜານຂະບວນການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ຂະບວນການ
ສອບວັດປະເມນີ.  

ວິທກີານຄົນ້ຄວາ 
ການຄ້ົນຄວາໃນຄ້ັງນີ້ ເປນການສຶກສາ-ວິໄຈໃນແງປະລິມານ ທ່ີປະສົມປະສານການນາໃຊຮບແບບການ

ສາຫຼວດ (Survey), ການປຽບທຽບລະຫວາງກໍລະນີ (Cases Comparison) ແລະ ການຫາຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງປດໄຈ (Correlational) ໂດຍມີການກາํນົດຕົວປຽນຕົ້ນ ແລະ ຕົວປຽນຕາມດັງນີ້: 
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ຕົວປຽນຕາມ ຕົວປຽນຕົ້ນ 

ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ 

ລະດັບຜົນການຮຽນ 
ສະຖາບັນ 
ສາຂາວິຊາ 
ຊ້ັນປຮຽນ 

ເພດ 
ທ່ີພັກອາໄສ 

ເງ່ືອນໄຂທ່ີມາຮຽນຄ 

ຄວາມຄາດຫວັງການປະກອບອາຊີບ 

ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ 

ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ 

ການຮຽນພາກຄາ 
 

ປະຊາກອນແມນນັກສຶກສາຄວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ໃນຄະນະສຶກສາສາດ 4 ແຫງ ຄື: ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນ
ນະເຂດ. ຈານວນທັງໝົດຍັງເປນຕົວເລກໂດຍປະມານ. ອີງຕາມການແບງປນຕົວເລກຈາກກະຊວງໃນແຕລະປ 
ສາລັບການຮັບນັກສຶກສາສາຍສາງຄໃນແຕລະສະຖາບັນແມນປະມານ 30 ຄົນຕໍສາຂາ. ດັງນັ້ນ ຈາກ 4 ສາຂາ 
ແລະ 4 ຊ້ັນປຮຽນໃນແຕລະສະຖາບັນ ຈຶ່ງຕົກຢປະມານ 480 ຄົນ. ດງັນັ້ນ ຈາກ 4 ສະຖາບັນ ຈຶ່ງມີນັກສຶກສາ 
ສາຍສາງຄວິທະຍາສາດທາມະຊາດທັງໝົດ ປະມານ 1920 ຄົນ. 

ຖາຈະການົດຕາມ ຊ້ັນປຮຽນ ແລະ ສາຂາ ແລວ, ເຮົາສາມາດຖືວາມີຈານວນທັງໝົດ 64 ຫອງ ຈາກ 4 
ສະຖາບັນ (4 ສາຂາ x 4 ຊ້ັນປຮຽນ x 4 ສະຖາບັນ). ແຕອີງຕາມຕົວຈິງແລວ ເຮົາມີ 56 ຫອງ, ເນື່ອງຈາກວາ 
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດຍັງບໍມີສາຂາຄເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ. ນອກຈາກນີ້ ເຮົາບໍສາມາດເອົາກມ
ຕົວຢາງຈາກນັກສຶກສາປທີ 1, ເນື່ອງຈາກຊວງເວລາດັງກາວ ເປນຊວງທີ່ພວກເຂົາເພ່ິງຈະເຂ້ົາມາສາພັດກັບລະບົບ
ການຮຽນການສອນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງເປນຊວງທ່ີພວກເຂົາກາລັງປບຕົວຈາກຄວາມຊິນເຄີຍໃນ
ລະດັບມັດທະຍົມ ມາສລະບົບການສຶກສາໃນລະບົບດັງກາວ. ດັງນັ້ນ ຈານວນຫອງທັງໝົດຈາກ 4 ສະຖາບັນຈະ
ມີຈານວນທັງໝົດ 42 ຫອງ. ແຕລະຫອງ ຈະໄດຕົວຢາງຈານວນ 15 ຄົນ. ກມຕົວຢາງທັງໝົດຈຶ່ງຕົກຢ 630 
ຄົນ ຈາກທັງໝົດ 42 ຫອງ.  

ເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊໃນການເກັບຂໍມນໃນຄ້ົນຄວາຄ້ັງນີ້ ແມນ ແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບວັດລະດັບພຶດຕິກາ
ການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ.  

ແບບສອບຖາມແມນໃຊເພ່ືອເກັບກາຂໍມນກຽວກັບ ເພດ, ທ່ີພັກອາໄສ, ເຫດຜົນທ່ີມາຮຽນຄ, ຄວາມ
ຄາດຫວັງໃນການປະກອບອາຊີບ, ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ, ລະດັບ-ປະລິມານການຮວມກິດຈະການອກ
ຫັຼກສດ, ແລະ ການຮຽນພາກຄາ.  

ແບບວັດລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແມນນາໃຊ The revised two-factors Study 

Process Questionnaire (R-SPQ-2F) ທ່ີຖືກພັດທະນາໂດຍ Biggs et al (2001). ເຄ່ືອງມືດັງກາວຈະຖືກ
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ແປເປນພາສາລາວ ໂດຍແຕລະຄາຖາມອາດຖືກປບປງທາງດານບໍລບິົດ, ປະໂຫຍກ ແລະ ຄາສັບ ເພ່ືອໃຫ
ສອດຄອງກັບ ສະພາບ, ບໍລິບົດ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງການສຶກສາລາວເຮົາ. ແບບວັດດັງກາວ ຈະປະກອບດວຍ 
20 ຄํາຖາມ ໂດຍມີ 10 ຄํາຖາມ ທ່ີໃຊວັດລະດັບຄວາມເລິກເຊ່ິງຂອງຂະບວນການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນ, ແລະ ອີກ 
10 ຄํາຖາມ ທີ່ໃຊວັດລະດບັຄວາມຜິວເຜີນຂອງຂະບວນການດັງກາວ. ໃນແຕລະ ຊຸດຄํາຖາມນັ້ນ ຈະປະກອບມີ 
5 ຄํາຖາມທ່ີໃຊວັດດານແຮງຈງໃຈ ແລະ ອີກ 5 ຄํາຖາມທ່ີໃຊວັດດານແນວທາງການຮຽນ ດັງຕາຕະລາງທີ 3. 
ແຕລະຄາຖາມໃນແບບວັດດັງກາວ ໃຫຄະແນນ 5 ລະດັບ ຕາມວິທີຂອງ Likert Scale.  

ເພ່ືອປະເມີນລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຮົາສະເລຍຄະແນນຈາກ 10 ຄາຖາມທ່ີໃຊວັດ
ຄວາມເລິກເຊ່ິງຂອງລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ແລະ ສະເລຍຄະແນນຈາກ 10 ຄາຖາມທ່ີໃຊວັດລະດັບຄວາມຜິວ
ເຜີນຂອງລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ, ຊ່ຶງຄະແນນສະເລຍຈາກແຕລະຊຸດຄາຖາມນັ້ນ ຈະຢໃນລະຫວາງ 1 ຫາ 5. 
ຈາກນັ້ນ ບວກຄາສະເລຍຈາກສອງຊຸດນັ້ນເຂົ້າກັນ ຊ່ຶງມນັຈະມີຄາຢລະຫວາງ -4 ຫາ 4 ເນ່ືອງຈາກວາ ຄາ
ສະເລຍຈາກຊຸດຄາຖາມທ່ີໃຊວັດລະດັບຄວາມຜິວເຜນີນ້ັນ ຈະຖືກປຽນເປນຄາລົບ. 

ແບບວັດດັງກາວ (ທ່ີໄດຜານການແປເປນພາສາລາວ ແລະ ການປບງທາງດານບໍລິບົດຕາງໆ) ຈະຖືນາ
ໃຊກັບກມທົດລອງ ເພື່ອວິເຄາະຫາຄນນະພາບທາງດານ ຄວາມໜາເຊື່ອຖື (Reliability), ຄວາມແໝ້ັນຢํາ 
(Validity) ແລະ ອາํນາດຈາํແນກ (Discrimination). 

ຜົນຂອງການຄົນ້ຄວາ 
ຈາກຄາວັດແທກສະເລຍລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາສາຍຄວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ຈາກ

ທັງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊ່ຶງມີຄາຢ 3.34  ເຮົາເຫັນວາ ລະດັບການຄ້ົນຄວາ-ຮາຮຽນຂອງພວກເຂົາຍັງຢໃນ
ລະດັບຂອນຂາງຜິວເຜີນ. ເມ່ືອເບ່ິງຄາສະເລຍຈາກແຕລະຄາຖາມໃນແບບວັດແລວ ເຮົາໄດ 4 ຂໍທ່ີມີຄາຫຼາຍທີ່
ສດຄ້ື: 

ຂໍທີ 16: ອາຈານບໍຄວນມອບວຽກໃຫນັກຮຽນຄ້ົນຄວາໃນ ສິ່ງທີ່ຈະບໍກຽວຂອງກັບອັນທ່ີຈະອອກສອບ 
ເສັງຫຼາຍເກີນໄປ (4.52 ຄະແນນ), 

ຂໍທີ 20: ທ່ີສາຄັນຕອງມີ ບົດຄົ້ນຄວາ ໃຫນັກຮຽນ (4.45 ຄະແນນ), 
ຂໍທີ 11:  ການຈື່ສດ, ຫັຼກເກນ ແລະ ທິດສະດີຕາງໆ ແມນປດໄຈສາຄັນສາລັບການສອບເສັງ (4.36 ຄະ 

ແນນ), 
ຂໍທີ 15: ຄ້ົນຄວາບົດຮຽນ ລົງເລິກໄປຫຼາຍກໍຍ່ິງສັບສົນ ຊ່ຶງມີຫຼາຍເທື່ອທ່ີເຮັດໃຫທານຫັນມາເນັ້ນໃສ

ແຕອັນທ່ີຈະເຮັດໃຫເຮົາ ສອບຜານ ກໍພໍ (4.30 ຄະແນນ). 

ປດໄຈທ່ີພົບວາ ມີຄວາມສາພັນກັບ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແມນ: ເພດ, ເງ່ືອນໄຂ
ຂອງການມາຮຽນສາຍຄ, ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ, ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ ແລະ ການຮຽນ
ພາກຄາ.  

 

ປດໄຈຂອງຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ 

ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ກໍຖືເປນອີກປດໄຈໜ່ຶງທ່ີໜາສົນໃຈ ຕໍກັບຫຼາຍໆ
ບັນຫາທາງການສຶກສາ.ເມ່ືອເບ່ິງຕາມຄາວັດແທກສະເລຍແລວເຫັນວາ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ຂອງເພດຍິງ 
ແລະ ເພດຊາຍ ມີຄວາມແຕກຕາງກັນພໍສົມຄວນ. ລະດັບພດຶຕິກາການຮຽນຂອງເພດຍິງຈະຢໃນລະດັບຕາກວາ 
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ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງເພດຊາຍພໍສົມຄວນ ຊ່ຶງມີຄາສະເລຍເທົາ 3.08 ແລະ 3.45 ສາລັບເພດຍິງ ແລະ 
ເພດຊາຍ ຕາມລາດັບ. ເມ່ືອເບ່ິງຕາມຄາສະຖິຕິອາງອີງ 95.4t  ແລະ 05.000.0 p , ເຮົາສາມາດສະຫຸຼບ
ໄດວາ ລະດັບພຕຶິກາການຮຽນຂອງເພດຍິງຢໃນລະດັບຜິວເຜນີກວາລະບດັບພດຶຕິກາການຮຽນຂອງເພດຊາຍ. 
ເຮົາອາດສາມາດເຊ່ືອມໂຍງຄວາມແຕກຕາງນີ້ ກັບຜົນຂອງການຄ້ົນຄວາຂອງ Wehrwein, Lujan, ແລະ 
Dicarlo (2007) ຊ່ຶງສະຫຼຸບເຖິງຄວາມແຕກຕາງກຽວກັບຮບແບບໃນການຮຽນລະຫວາງເພດຍິງ ແລະ ເພດ
ຊາຍ. ໂດຍນາໃຊແບບສອບຖາມ VARK ພວກເຂົາພົບວາ ນັກສຶກສາເພດຍິງມັກຮຽນໃນແບບການສາພັດ 
ແລະການຟງເປນສວນໃຫຍ, ໃນຂະນະທ່ີນກັສຶກສາເພດຊາຍ ຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຮບແບບການຮຽນຫລາຍ
ກວາ. 

 

ປດໄຈຂອງເງ່ືອນໄຂຂອງການມາຮຽນຄ 

ເງ່ືອນໄຂໃນການມາຮຽນຄ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍກັບແຮງຈງໃຈໃນການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນຂອງນັກສຶກ
ສາ. ດັງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງບໍສາມາປະຕເິສດຂໍສົມມດຖານທ່ີວາ ປດໄຈດັງກາວຈະມີກະທົບຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ເງື່ອນໄຂຂອງການມາຮຽນຄໃນນີ້ ຖືກແບງອອກເປນສອງເງ່ືອນໄຂ ຄື: 1) ບໍໄດເລືອກ 
ແຕມາຕາມທຶນແບງປນ ແລະ 2) ເລືອກມາຮຽນຕາມເປາໝາຍທີ່ວາງໄວ.  

ອີງຕາມຄາສະຖິຕິອາງອີງ 82.7t  ແລະ 05.000.0 p , ລະດັບພຶດຕິກํາການຮຽນຂອງຜທ່ີມາ
ຮຽນຕາມທຶນແບງປນ (ບໍໄດເລືອກມາ) ຈະຢໃນລະດບັຜິວເຜນີກວາ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນສະເລຍຂອງຜທ່ີ
ເລືອກມາຮຽນຄຕາມເປາໝາຍທີ່ວາງໄວ, ຊ່ຶງມີຄາວັດແທກສະເລຍແມນ 2.96 ແລະ 3.53 ຕາມລາດັບ. ມັນຈ່ຶງ
ສາໜັບສະໜນຂໍສົມມດຖານທີ່ວາ ແຮງຈງໃຈໃນການຮຽນຄ ມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດຢງຢນໄດວາ ນັກສຶກສາທ່ີມາຮຽນຄຕາມເປາໝາຍຂອງເຂົາ 
ຈຶ່ງຈະມີແຮງຈງໃຈຫຼາຍກວາໃນການຮຽນ ຊ່ຶງເປນບັນໜ່ຶງທ່ີເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສໃນເລື່ອງນະໂຍບາຍການຮັບ
ນັກສຶກສາເຂ້ົາຮຽນ.  

 

ປດໄຈຂອງໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ 

ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃດໜ່ຶງໃນໂຮງຮຽນ ໃນການສຶກສາຄ້ັງນີ້ ລວມມີ: ຄະນະຫອງ, ຄະນະອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊນົໃດໜ່ຶງ (ຊາວໜມ, ກາມະບານ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິງ) ແລະ ອາສາສະໝັກວຽກງານໃດໜ່ຶງໃນ
ໂຮງຮຽນ. ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເຮົາໄດປຽບທຽບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງກມນັກສຶກສາທ່ີມີໜາທ່ີຮັບຜດິ 

ຊອບໃດໜ່ຶງໃນໂຮງຮຽນ ກັບກມທ່ີບໍມີໜາທີ່ໃດເລີຍ. 
ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນສະເລຍຂອງກມນັກສຶກສາທີ່ມີໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ ຈະມີຄາຕາ

ກວາພໍສົມຄວນ ໂດຍມີຄາຢ 2.51 ແລະ 3.36 ສາລັັບ ກມນັກສຶກສາທ່ີມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ກມນັກສຶກສາທົວໄປ ຕາມລາດັບ. ອີງຕາມຄາສະຖິຕິອາງອີງ 35.8t  ແລະ 05.000.0 p , ເຮົາສາມາດ
ສະຫຸຼບໄດວາ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາຜທ່ີມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເລຍຈະຢ
ໃນລະດັບຜິວເຜີນກວາ ນັກສຶກສາທົວໄປ. 

ອີງຕາມຜົນການຄ້ົນຄວາຂອງ Felder ແລະ Brent (2005) ກຽວກັບຜົນກະທົບທາງດານເວລາຕໍກັບ
ຄນນະພາບການຮຽນຮຂອງນັກສຶກສາ, ບົດສະຫລບ ຫຼື ຂໍມນທ່ີເຮົາໄດນີ້ ຈ່ຶງບໍແມນສ່ິງທີ່ເໜືອຄວາມຄາດໝາຍ
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ພໍປານໃດ. ນັກສຶກສາທ່ີໄດຮັບໜາທ່ີໃດໜຶ່ງ ເຊັນ ຄະນະຫອງ, ຄະນະອົງການຈດັຕ້ັງມະຫາຊົນ ຫືຼ ວຽກງານ
ອາສາສະໝັກອື່ນໆ ລວນແຕມີຜົນກະທົບທາງດານເວລາທີ່ໃຊໃນການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນ. ເວລາທ່ີພວກເຂົາໃຊໃນ
ການຄ້ົນຄວາຮາຮຽນ ອາດຈະໜອຍລົງ ຫືຼ ມີຂອບເຂດຈາກດັຫຼາຍກວາ ເມື່ອທຽບກບັບັນດານັກສຶກສາທ່ີບໍໄດ
ຮັບຜດິຊອບວຽກເຫົຼານັ້ນ. ແຕແນວໃດກໍຕາມ ເຮົາຍັງບໍສາມາດຕັດສິນຢາງຂາດຕົວກຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບ
ຂອງການມີໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານເຫົຼານ້ັນ. ຜົນກະທົບທາງລົບນີ້ ຍັງກຽວໂຍງເຖິງທັກສະໃນການ
ບໍລິຫານເວລາຂອງນັກສຶກສາເອງ. ການຮັບຜິດຊອບໜາທ່ີໃດໜ່ຶງໃນໂຮງຮຽນອາດຈະບໍໄດມີຜົນທາງດານເວລາ
ພໍປານໃດ ຖານັກສຶກສາມີທັກສະໃນການບໍລິຫານເວລາ.  

 

ປດໄຈຂອງລະດັບການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ 

ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດກໍເປນຕົວປຽນໜ່ຶງທ່ີມີຜົນທາງດານເວລາຂອງນັກສຶກສາ ຊ່ຶງລວມມີ 
ກິດຈະກາການຮວມທີມກິລາ ແລະ ການຮວມຄະນະສີລະປະ ເຫົຼານີ້ເປນຕົ້ນ. ເພ່ືອຕອບຄາຖາມທ່ີວາ ປະລິມານ 
ຫືຼ ລະດັບການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ ແລະ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ຈະມີຄວາມສາພັນແບບທາງບວກ ຫືຼ 
ທາງລບົ? ເຮົາໃຊຄາສະຫະສາພັນ (correlation) ວິເຄາະຄວາມຄວາມສາພັນລະຫວາສອງຕົວປຽນ: ລະດັບພຶດຕິ
ກາການຮຽນ ແລະ ລະດັບການຮວມກິດຈະການອກຫຼັກສດ. 

ຈາກຄາລະດັບຄວາມສາພນັທ່ີໄດ 03.0r  ແລະ 05.046.0 p  ເຮົາຍັງບໍສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ 
ມີຄວາມສາພັນກັນທາງບວກ ຫືຼ ທາງລົບ ລະຫວາງ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ແລະ ລະດບັການຮວມກິດຈະກາ
ນອກຫັຼກສດ. ແຕເມ່ືອເບ່ິງຄາວັດແທກສະເລຍລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມແຕກຕາງ 
ລະຫວາງ 3 ກມຄື: 

 ກມນັກສຶກສາທ່ີຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດເປນປະຈາ 

 ກມນັກສຶກສາທ່ີໄດຮວມກິດຈະກາເປນບາງໂອກາດ 

 ກມນັກສຶກສາທ່ີບໍເຄີຍໄດຮວມກິດຈະກາເລີຍ 

ເຮົາສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕາງ. ຄາວັດແທກສະເລຍລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ຂອງກມນັກສຶກສາທ່ີ
ໄດຮວມກິດຈະກາເປນບາງໂອກາດ ແມນມີຄາສະເລຍສງກວາກມອື່ນຢາງໂດດເດັນ ຊ່ຶງມີຄາເທາົກັບ 4.21, ໃນ
ຂະນະທ່ີຄາສະເລຍຂອງກມນັກສຶກສາທີ່ຮວມກິດຈະການອກຫຼັກສດເປນປະຈາ ແມນມີຄາໜອຍທ່ີສດ ຊ່ຶງເທົາ
ກັບ 2.01. ແລະສํາລັບກມນັກສຶກສາທີ່ບໍໄດຮວມກິດຈະກํາມາກອນເລີຍ ນັ້ນ ແມນມີຄາວັດແທກສະເລຍລະດັບ
ພຶດຕິກາການຮຽນແມນ 3.06. ຢາງນອຍ ເຮົາສາມາດຢງຢນຄວາມແຕກຕາງລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ລະຫວາງ
ກມນັກສຶກສາທ່ີຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດເປນປະຈາ ແລະ ກມນັກສຶກສາທ່ີໄດຮວມກິດຈະກາເປນບາງ
ໂອກາດ ໂດຍມີຄາສະຖິຕິອາງອີງ 05.278)627,2( F  ແລະ 05.000.0 p . 

ຂໍມນທ່ີເຮົາໄດນີ້ ສາມາດນາເປນຂໍສັງເກດຕື່ມ ຕໍກັບຫຼາຍໆຜົນການຄ້ົນຄວາທ່ີຜານມາ ກຽວກັບຜົນ
ກະທົບທາງບວກຂອງການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດ ໂດຍສະເພາະການຮວມກິດຈະກາກິລາ ທ່ີທາການ
ຄ້ົນຄວາໂດຍ Rees ແລະ Sabia (2010), ແລະ ການຄົ້ນຄວາຂອງ Fox, Barr-Anderson, Neumark-

Sztainer ແລະ Wall (2009). ຈະທາງກົງ ຫືຼ ທາງອອມ, ບົດສະຫລບກໍຄື ການຮວມກິດຈະກํາກລິາໃນ
ໂຮງຮຽນ ລວນແຕມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ແຕຂໍມນທ່ີເຮົາໄດໃນຄ້ັງນີ້ ມັນມີ
ທັງຜົນກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ບົດສະຫລບທ່ີເຮົາໄດ
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ໃນຄ້ັງນີ້ກໍຄື ການຮວມກິດຈະການອກຫັຼກສດເປນປະຈາ ແມນມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍກັບລະດັບພດຶຕິກາການ
ຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ແຕໃນອີກດານໜ່ຶງ ເຮົາຍັງສາມາດຕັ້ງຂໍສັງເກດໄດອີກວາ ນັກສຶກສາຜທ່ີຮວມກິດຈະກາ
ໃນລະດັບໃດໜ່ຶງ (ບາງໂອກາດ) ກໍມີລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນທີ່ເລິກເຊ່ິງກວາກມນັກສຶກສາທ່ີບໍເຄີຍໄດຮວມ
ກິດຈະເລີຍ.  

 

ປດໄຈຂອງການມີຮຽນພາກຄາ 
ການຮຽນພາກຄາ ກໍເປນອີກປດໄຈໜ່ຶງທ່ີມີຜົນກະທົບທາງດານເວລາຂອງນັກສຶກສາ. ເຮົາເຫັນໄດຢາງ

ຊັດເຈນວາ ຄາວັດແທກສະເລຍລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງກມທ່ີມີຮຽນພາກຄາ ຖືວາຢໃນລະດັບທ່ີຕາກວາ 
ກມທ່ີບໍມີຮຽນພາກຄາ ຊ່ຶງມຄີາວັດແທກສະເລຍແມນ 2.46 ແລະ 3.38 ຕາມລາດັບ. ອີງຕາມຄາສະຖິຕິອາງອີງ 

41.9t  ແລະ 05.000.0 p  ເຮົາສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ ລະດັບພຶດຕິກํາການຮຽນຂອງກມທ່ີມີຮຽນ
ພາກຄາ ແມນຕາກວາ ຂອງກມທ່ີບໍມີຮຽນພາກຄາ. 

ຂໍມນດັງກາວ ຖືວາສອດຄອງກັບຜນົການທົດສອບຜົນກະທົບຂອງການມີໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃດໜ່ຶງໃນ
ໂຮງຮຽນ ຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ, ເພາະການມີຮຽນພາກຄາທີ່ເປນວິຊາເສີມນ້ັນ ຖືເປນ
ປດໄຈທ່ີມີຜົນກະທບົໂດຍກົງຕໍກັບເວລາຂອງນັກສຶກສາ.  

 

ຄວາມສອດຄອງລະຫວາງ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ແລະ ລະດັບຜົນການຮຽນ 

ການສຶກສາຄວາມສອດຄອງລະຫວາງ ລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ ນີ້ຖືເປນບັນຫາ
ຫັຼກບັນໜ່ຶງຂອງການຄ້ົນຄວາໃນຄ້ັງນ້ີ, ເພາະມັນຈະເປນການຕອບຄາຖາມທ່ີວາ: ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງ
ນັກສຶກສາ ຈະມີຄວາມສາພັນໃນທາງບວກ ກັບຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ ຫືຼ ບໍ? ໂດຍພ້ືນຖານທາງທິດສະດີ
ແລວ, ນັກສຶກສາທ່ີມີລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນທ່ີເລິກເຊ່ິງເທົາໃດ ກໍຍ່ິງຈິມີໂອກາດມີຜົນການຮຽນທີ່ດເີທົານ້ັນ. 
ດງັນັ້ນ ຂໍສົມມດຖານໃນທາງປະຕິບັດ, ສອງຕວົປຽນນີ້ ຄວນຈະມີຄວາມສາພັນກັນທາງບວກ. 

ຈາກຄາລະດັບຄວາມສາພນັທ່ີໄດ 06.0r  ແລະ 05.011.0 p  ເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດວາ ບໍມີ
ຄວາມສາພັນທາງບວກ ລະຫວາງ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ເຮົາສາມາດເວົ້າ
ໄດວາ ນັກສຶກສາທ່ີມີລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນທ່ີເລິກເຊ່ິງ ແຕມີຜົນການຮຽນທ່ີຕາກໍມີຫຼາຍ. ໃນທານອງດຽວ
ກັນ, ນັກສຶກສາຜທ່ີລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນທ່ີຜິວເຜີນ ແຕມີຜົນການຮຽນທ່ີດີ ກໍມີຫຼາຍເຊັນກັນ. ບັນຫາ
ດງັກາວຖືວາສະທອນເຖິງຄນນະພາບຂອງລະບົບການສອບວັດຂອງເຮົາໂດຍກົງ. ມັນສອດຄອງກັບຜນົການຄ້ົໜ
ຄວາຂອງ Elby (1999) ທ່ີໄດສະຫລບວາ ເພ່ືອໃຫໄດຜົນຄະແນນສອບທ່ີດີ ນັກສຶກສາມັກເນັ້ນການຈົດຈາສດ 
ແລະ ວິທີແກບົດເລກແບບຕາຍຕົວ ໂດຍບໍໃຫຄວາມສາຄັນນາການວິເຄາະບັນຫາ. ເຄ່ືອງມືທ່ີເຮົາໃຊວັດຜົນການ
ຮຽນ ໂດຍສະເພາະບົດສອບ ອາດຈະບໍສາມາດວັດລະດັບການຄ້ົນຄິດໃນຂ້ັນສງ.  

ສະຫລບ ແລະ ຂສໍະເໜແີນະ 
ຜົນການຄ້ົນຄວາພົບວາ ລະດັບພຶດຕກິາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ໃນສາຍຄວິທະຍາສາດທາມະຊາ ຈາກ 

4 ສະຖາບັນໂດຍສະເລຍແລວ ແມນຢໃນລະດັບຂອນຂາງຜິວເຜີນ. ນັກສຶກສາສວນໃຫຍໃຫຄວາມສํາຄັນແຕ
ສະເພາະຄາຖາມຄ້ົນຄວາ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີເຂົາຄິດວາ ມັນຈະອອກໃນບົດສອບເສັງເທົານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກ
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ສາຍັງເຊ່ືອວາ ການຈື່ສດ, ຫັຼກເກນ ແລະ ຂ້ັນຕອນວິທີແກແບບຕາຍຕົວ ເປນສ່ິງສາຄັນສາລັບການສອບ ແລະ 
ການຕັດສິນຄວາມສາເລັດຂອງພວກເຂົາ. ສວນບັນດາປດໄຈທ່ີອິທິພົນຕໍກັບລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງ
ນັກສຶກສາ ນີ້ ລວມມີ: ເພດ, ເງ່ືອນໄຂຂອງການມາຮຽນສາຍຄ, ໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນໂຮງຮຽນ, ການຮວມ
ກິດຈະການອກຫັຼກສດ ແລະ ການຮຽນພາກຄາ. ຈາກປດໄຈທ່ີກາວມານັ້ນ ເຮົາສະຫຸຼບໄດວາ ຄວາມຕອງການ 
ແລະ ສ່ິງກະທົບທາງດານເວລາຮຽນ ມີຜົນຕໍກັບ ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ຍົກເວ້ັນ ປດໄຈທາງ
ດານເພດ ທ່ີເຮົາຍັງຕອງສຶກສາຕື່ມ ເຖິງສາເຫດທ່ີແທຈິງຂອງມັນ.  

ບັນຫາສາຄັນອີກອັນໜ່ຶງກໍຄື ລະບົບການວັດປະເມນີຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ຖືວາຍັງບໍສະໜັບສະ
ໜນ ລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນທ່ີເລິກເຊ່ິງຂອງນັກສຶກສາ, ຊ່ຶງເຮາົເຫັນໄດຈາກການທົດສອບຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງ ລະດບັພຶດຕິກາການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ລະດັບພຶດຕິກາການຮຽນ
ຈະເລິກເຊິ່ງ ຫຼື ຜິວເຜີນ ກໍມີໂອກາຈະມີຜົນການຮຽນທ່ີດີ ຫືຼ ອອນ ເທົາກັນ. ຈາກການຄົ້ນພົບທັງໝົດນ້ັນ ເຮົາ
ຈຶ່ງສາມາດນາມາເປນຂໍສະເໜີແນະ ດັງນີ້: 

 ປບປງລະບົບ ແລະ ຄນນະພາບຂອງລະບົບການວັດປະເມນີຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ໃຫ
ຮັບປະກັນໃນການສອບວັດລະດັບຄວາມຮ ແລະ ການຄ້ົນຄິດໃນຂັ້ນສງ ຫຼາຍກວາການວັດຄວາມຮ
ຄວາມຈາແບບຕາຍໂຕ.  

 ຫຸຼດຜອນນາໜັກຂອງການສອບທາຍພາກ ໂດຍສະເພາະການສອບທ່ີອີງໃສຄາຖາມຄ້ົນຄວາຈາກຄ, 
ເພາະຈະເຮັດໃຫນັກຮຽນເອື່ອຍອີງແຕກັບຄາຖາມຄ້ົນຄວາ ອັນເປນປດໄຈທ່ີສະໜັບສະໜນຂະບວນ
ການຮຽນແບບຜິວເຜີນ 

 ເນັ້ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການວັດປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊັນ: ການນາສະເໜີງານ, 
ການຂຽນບົດລາຍງານ, ສວນຮວມຕາງໆ ເຫົຼານີ້ເປນຕົ້ນ.  

 ຫຸຼດຜອນພາລະນອກການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊັນ: ວຽກຂອງຄະນະຫອງ, ວຽກຂອງອງົການຈັດຕັງ້
ມະຫາຊນົ. ນີ້ບໍແມນການສະເໜີຫຸຼດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນໃນ
ໂຮງຮຽນ, ແຕການເຄື່ອນໄຫວຂອງນກສຶກສາຄວນມີການກະຈາຍໜາທີ່ໃຫມີສວນຮວມທກຄົນ 
ເພ່ືອຫຼີກລຽງການແບກຮັບພາລະພຽງແຕບກຄົນໃດບກຄົນດຽວເທົານັ້ນ. 

 ສົງເສີມໃຫມີການຮວມກິດຈະກາກລິາ ຫືຼ ສີລະປະ ໃຫພໍດີ ແລະ ເໝາະສົມ, ແລະ ໃຫໂອກາດມີສວນ
ຮວມທກຄົນ.  

 ນິເທດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກຽວກັບທັກສະໃນການບໍລິຫານເວລາໃຫແກນັກສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ຜ
ທ່ີມີຮຽນວິຊາເສີມພາກຄາ.  
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ບົດຄັດຫຍໍ 

 ການຄ້ົນຄວານ້ີໄດນາສະເໜີການອອກແບບ IIR digital filter ທ່ີສາມາດເຮັດການປບ (Tune) 

Frequency characteristicsຂອງວົງຈອນກອງຄວາມຖ່ີເຊັນ Cutoff frequency ຫືຼ Center frequency 
ໄດ ເຊ່ິງໂດຍປກກະຕິ IIR digital filter ບໍສາມາດ Tune ໄດ ຫາກມີຄວາມຕອງການໃນການປຽນແປງຄນ
ນະສົມບັດ (Specification) ຈํາເປນຕອງມີການຄํານວນຄືນໃໝຂອງຄາສํາປະສິດ (Coefficients) ດງັນັ້ນ 
ງານຄ້ົນຄວານີ້ຈະນາສະເໜີ Technique ແບບງາຍດາຍທ່ີສາມາດນํາມາປບໃຊໃນການອອກແບບ IIR digital 

filterໃຫສາມາດເຮັດການປບ Tuneໄດ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມຄອງຕົວ (Flexible) ໃນການໃຊງານIIR filter ໃຫ  

ເໜືອກວາແນວທາງການອອກແບບທ່ີມີຢແບບເດີມ ໂດຍໃນຂ້ັນຕອນການອອກແບບຍັງອາໃສພ້ືນຖານການ
ອອກແບບ IIR filter ດວຍການແປງ s-z Transformation ດວຍວິທີ Bilinear Transform ແນວໃດກໍ
ຕາມ ດວຍການພິຈາລະນາຄວາມສາພັນຂອງຄາCoefficientsອັນເກີດຈາກການສາງຕົ້ນແບບ H(z) ໃນແຕລະ 
Frequency characteristics ໄວກອນແລວ ຈະສາມາດໃຊຫັຼກການເຮັດ Curve Fitting ດວຍການເຮັດ 
Polynomial Approximation ເພ່ືອໃຊໃນການປບຄາ Coefficients ດັງກາວ ເຊ່ິງຈະສົງຜົນຕໍການປຽນແປງ 
Frequency characteristics ຂອງວົງຈອນກອງສັນຍານດວຍ. ໂດຍຈາກຜົນການທົດລອງຈາກ Simulation 

ພົບວາ ວິທີທີ່ນາສະເໜີສາມາດເຮັດວຽກໄດດີທ່ີວົງຈອນກອງສັນຍານ ຕາມລາດັບ (Order) ຕາ, ແຕຊວງຄວາມ
ຖ່ີໃຊງານໄດຈະແຄບລົງເລື້ອຍໆ ເມ່ືອຈານວນ Order ສງຂ້ຶນ. 
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Abstract 

In this project is studied the Adjustable Digital Design and Operation. Analog to 
Digital converter is very important part for communications and electronics systems. The most 
of signal processing filters from analog to digital at the present are processing in digital form, 
especially text, audio or image/VDO. Therefore, digital processing is the most important 
widely apply in telecommunications and electronics. Nowaday, the filter is only using for 
analog form. So in this project, had proposed the digital filter adjustable while operating 
without coefficients calculation is off-line or proposed which is called On-line Tunable Digital 
Filter. The proposed method can be applied to the IIR filter by consideration of traditional 
design coefficient equations. The characteristic of frequency will be used for tuning 
parameters of the equation by curve fitting from traditional equation to coefficient unit in 
order to adjust coefficient on-line while operating coefficient unit. By the proposed principles, 
digital filter circuit of FIR and IIR type are apply able to the traditional type without any 
change of design method. The proposed method, coefficient generator unit is able to convert 
from analog to digital form. 
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ບດົນາ 
ໃນປດຈບັນນີ້ ວົງຈອນກອງຄວາມຖີ່ແບບດີຈິຕອນກໍມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນຫຼາຍ ທ່ີໄດນາໃຊເຂ້ົາ

ຮວມກັບການສ່ືສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມັນໄດກາຍມາເປນສ່ິງທີ່ຈາເປນ ແລະ ມີບົດບາດທ່ີສາຄັນເຂົ້າມາໃນຊີວິດ
ປະຈາວັນ, ວົງຈອນຂອງສັນຍານ digital filter ໂດຍທົວໄປແລວໄດແບງອອກເປນສອງສະນິດຄື:ວົງຈອນຂອງ
ສັນຍານດີຈີຕອນສະນິດຜົນຕອບສະໜອງອິນເພົ້າຈາກັດ (Finite Impulse Response: FIR filters) ແລະ ວົງ
ຈອນຂອງສັນຍານດີຈີຕອນສະນິດຜນົຕອບສະໜອງອິນເພ້ົາບໍຈາກັດ(Infinite Impulse Response: IIR filters)

ໂດຍພ້ືນຖານແລວການອອກແບບ FIR filters ມັກໃຊວິທີການອອກແບບດວຍວິທີປອງຢຽມ (Window 

methods) ແລະ ການອອກແບບ IIR filters ມັກໃຊວິທີການອອກແບບດວຍວິທີການວາງ Poles-zeros 

placement ແປງຕົວແປ s-z ດວຍ bilinear transformation, ແຕເຖີງຢາງໃດກໍຕາມ ຜົນລັບທີ່ໄດຈາກການ
ອອກແບບຄືຄາສາປະສິດຂອງວົງຈອນຂອງສັນຍານ Filter coefficients ຊ່ຶງສອດຄອງກັບຂໍກํານົດແລະຄນ
ລັກສະນະຂອງວົງຈອນຂອງສັນຍານ ຫືຼ  ຜົນຕອບສະໜອງທາງຄວາມຖີ່ ທ່ີຕອງການອອກແບບ Filter 

characteristics/Frequency response ຈະມີຫັຼກສະນະທ່ີຕາຍຕົວຄົງທ່ີ Fixed ບໍສາມາດປບປຽນໄດ ຫາກ
ຕອງການປບປຽນຄນລັກສະນະຂອງວົງຈອນສັນຍານເຊັນ ການປບປຽນຄາຄວາມຖີ່ຕັດ Cut-off frequency

ຈາເປນຕອງເຮັດການຄານວນຫາຄາສາປະສິດຊຸດໃໝ ທ່ີສອດ ຄອງກັບຂໍການົດທ່ີປຽນແປງ ຊ່ຶງອາດຈະເຫັນໄດວາ
ໃນສ່ິງດັງກາວນີ້ເປນຂໍຈາກັດໃນການໃຊງານ ຫາກຕອງການໃຫ Digital filters ທ່ີມີຄວາມຍຶດຢນ ສາມາດປບ
ປຽນຄນລັກສະນະໃນຂະນະທ່ີກາລັງໃຊງານຢໄດ.ພາບລວມຂອງລະບົບວົງຈອນຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບດີຈິຕອນໂດຍ
ປກກະຕິແລວຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບດີຈິຕອນຊ່ຶງໂດຍພ້ືນຖານແລວບໍສາມາດປບປຽນໄດ(Tune), ຖາຢາກໄດຜົນ
ຕອບສະໜອງທາງຄວາມຖ່ີແບບໃດກໍອອກແບບໄດເປນຄາສາປະສິດນັ້ນອອກມາ. ໃນງານວິໃຈນີ້ຈຶ່ງໄດນາສະເໜີ
ແນວທາງການເຮັດໃຫ Digital Filters ໃຫສາມາດປບປຽນຄນລັກສະນະ (Frequency response) ໄດໃນຂະນະ
ທ່ີກາລັງໃຊງານຢ ໂດຍບໍຕອງເຮັດການຄານວນຫາຄາສາປະສິດໃໝ ແບບ Off-line ຫືຼ ເອີ້ນໄດວາເປນ Tunable 

digital filters ທ່ີປບປຽນຄນລັກສະນະຂອງວົງຈອນຂອງສັນຍານໄດແບບ on-line. 
ງານຄ້ົນຄວານີ້ຈະນາສະເໜີແນວທາງການເຮັດໃຫ Digital Filters ໃຫສາມາດປບປຽນຄນລັກສະນະໃນ

ປດຈບັນທ່ີກາລັງໃຊງານຢ ໂດຍບຕໍອງເຮັດການຄານວນຫາຄາສາປະສິດໃໝແບບ Off-line ຫືຼ ເອີ້ນໄດວາເປນ 
Tunable digital filters ທ່ີປບປຽນຄນລັກສະນະຂອງວົງຈອນຂອງສັນຍານໄດແບບ on-lineໂດຍຈະໄດນາສະເ
ໜີວິທີການດາເນີນການໃຊ Digital Filterສາມາດປບຈນໄດທ່ີເປນວົງຈອນຂອງສັນຍານດີຈີຕອນສະນິດຜົນຕອນ
ສະໜອງອນິເພ້ົາບໍຈາກັດ (Infinite Impulse Response: IIR filters) ດວຍວິທີການພິຈາລະນາຫາສົມຜົນຂອງ
ຄາສາປະສິດຂອງວົງຈອນກອງສັນຍານຄວາມຖ່ີຈະຖຶກນາມາສາງເປນສົມຜົນໃນສວນຂອງຕົວແປປບຄາ (Tuning 

parameters) ດວຍວິທີການ Curve fitting ຈາກສົມຜົນດັງກາວຈະຖືກນํາໄປສາງCoefficient generator unit 

ເພ່ືອໃຫຄາສາປະສິດຂອງວົງຈອນຂອງສັນຍານສາມາດປບປຽນຄາໄດແບບ on-line ໂດຍການອອກແບບຂອງວົງ
ຈອນສັນຍານດີຈີຕອນສະນິດ IIR ໃຫສາມາດສາມາດປບຈນໄດ. 

 
ທດິສະດທີີກ່ຽວຂອງ 
          ຄາວາຕົວກອງ ຫືຼ ວົງຈອນກອງ (Filters) ຫຼາຍຄ້ັງໃຊໃນການອະທິບາຍຮບແບບຂອງອປະກອນ ຫຼື ວົງ
ຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫືຼ ໃນຮບແບບຂອງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຖືກໃຊກັບກມຂອງຂໍມນທ່ີມີສັນຍານລົບ
ກວນຫຼາຍ ເພ່ືອທ່ີຈະດຶງຂໍມນຂອງກມທີ່ສົນໃຈໃນຊວງໜ່ຶງອອກມາ ອາດກາວໄດວາ: ຕົວກອງໃຊເພ່ືອປະຕບິັດໃນ
ຂະບວນການກຽວກັບຂາວສານ 3 ຢາງຄື:  
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      ການກອງ (Filtering) 

ເຊ່ິງໝາຍເຖິງການນາສະເພາະຂາວສານຂໍມນທ່ີສົນໃຈໃນຊວງເວລາ ໜ່ຶງອອກມາ ໂດຍການໃຊຂໍມນເຊ່ິງ
ຮັບໄດໃນຊວງເວລານ້ັນ. 
               ການເຮັດໃຫລຽບ (Smoothing) 
             ຕາງຈາກການກອງໂດຍທ່ີກມຂາວສານທີ່ສົນໃຈບໍຈາເປນທ່ີຈະຕອງມີຢໃນຊວງເວລາ t  ແລະ ຂໍມນທ່ີຖືກ
ວັດຫລັງຊວງເວລາ t ສາມາດຖືກໃຊເພ່ືອໃຫຂາວສານນີ້ມາໄດ ໝາຍຄວາມວາໃນກໍລະນີຂອງການເຮັດໃຫລຽບຈະ
ມີການໜວງເວລາການຄັດຜົນທ່ີໜາສົນໃຈ ແລະ ໃຊຂໍມນທ່ີໄດມາໃນຊວງເວລາ t ແລະ ໄດມາຫລງັການຊວງເວລາ
tຄວບຄກັນເຮັດໃຫຜົນທີ່ໄດມີຄວາມແມນຢາຫຼາຍກວາການກອງ. 

      ການທານາຍ (Prediction)  

            ເປນການທານາຍລວງໜາຂອງຄາປະມານນັ້ນໆ ສາມາດທານາຍເຖິງຂໍມນທ່ີສົນໃຈໃນອະນາຄົດໄດ ໂດຍ
ໃຊຂໍມນກອນຫນາ ແລະ ຂໍມນປດຈບັນ.ຕົວກອງຄວາມຖ່ີນັບເປນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ 
ບໍວາທາງດານເອເລັກໂຕຣນິກການສ່ືສານ, ການຄວບຄມ ແລະ ທາງດານເຄື່ອງມືແພດໃນທກມ້ືນີ້ຕົວກອງຄວາມຖ່ີ
ແບງອອກເປນ 2 ຮບແບບຄື: ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ analog filter ກັບຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ digital filter. 
ນອກຈາກນັ້ນແລວ ຍັງສາມາດແບງຕົວກອງຄວາມຖີ່ຕາມຄນລັກສະນະຂອງຜົນຕອບສະຫນອງຄວາມຖ່ີ 
(Frequency response) ໄດອີກຄື: ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບຜານຕາ(Low-pass filter, LPF), ຕົວກອງຄວາມຖ່ີ
ແບບຜານສງ (High-pass filter, HPF), ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບຜານແຖບ (Band-stop filter, BSF) ຫືຼ  
Notch filter ແລະ ຕົວກອງຄວາມ ຖ່ີແບບຜານທກຄວາມ ຖ່ີ  (All-pass filter) (Carson et al., 2002; 
Chivapreecha, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ຮບທີ 1 ຜົນຕອບສະຫນອງຕໍສັນຍານອິມເພ້ົາຂອງຕົວກອງແບບ FIR ແລະ ແບບ IIR 

 
ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ Digital ແບງຕາມຜົນຕອບສະຫນອງຂອງອິມເພ້ົາຂອງລະບົບໄດເປນສອງຊະນິດ 

ຄື: ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບຜົນຕອບສະຫນອງອິນເພົ້າຈາກັດ ຫຼື ຕົວກອງແບບ FIR (Finite impulse response) 

ແລະ ຕົວກອງຄວາມຖີ່ແບບຜນົຕອບສະໜອງອິນເພ້ົາບໍຈາກັດ ຫຼື ຕົວກອງແບບ IIR (Infinite impulse 

response) ໂດຍຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ FIR ນັ້ນ ຟງຊັນຖາຍໂອນ (Transfer function)ຈະມີສະເພາະຊີໂຣ 
(Zero)ບໍມີ Poleເຮັດໃຫລະບົບມີຄວາມສະຖຽນລະພາບແນນອນແລະ ມີຜົນຕອບສະໜອງທາງເຟສເປນເຊີງເສ້ັນ
(Linear phase) ແຕມີຂໍເສຍຄື: ຕອງໃຊຈານວນລາດັບ (Order) ສງຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫຕົວກອງທາງານໄດດີ, ສວນ
ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ IIR ນັ້ນ ຟງຊັນການຖາຍໂອນຈະປະກອບດວຍຊີໂຣ ແລະ ໂພຣ ເຮັດໃຫມີບັນຫາເລື່ອງ
ສະຖຽນລະພາບທີ່ບໍແນນອນ ແຕຖາມີການອອກແບບທ່ີດີ ຈະເຮັດໃຫບັນຫາດັງກາວນອຍລົງ ຫຼື ບໍເກີດຂຶ້ນເລີຍ, ຂໍ
ດີຂອງຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ IIR ເມ່ືອທຽບກັບແບບ FIR ຄື: ປະສດິທີພາບ (Performance) ເທົາກັນ ຕົວກອງ
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ຄວາມຖ່ີແບບ IIR ຈະໃຊຈານວນລາດັບນອຍກວາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫການຄານວນນອຍກວາດວຍ, ການເລືອກໃຊງານ
ລະຫວາງ FIR ແລະ IIR ສາມາດເລືອກໃຫເໝາະສົມກັບການປະຍກໃຊ. 

 
ຕວົກອງຄວາມຖີແ່ບບ IIR (IIR filters) 
           ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ IIR ເປນໜ່ຶງໃນກາປະຍກໃຊທີ່ສາຄັນຂອງລະບົບການປະມວນຜົນແບບບໍຕໍເນື່ອງ
ທາງເວລາ (Discrete-time processing) ມີຂໍດີຫຼາຍໆຂໍທ່ີເໜືອກວາຕົວກອງແບບ FIR ໂດຍສະເພາະຢາງຍ່ິງ 
ດານຜົນຕອບສະໜອງທາງແອັມພິຈດເຊັນ: ເມ່ືອມີຄວາມຕອງການໃຫແຖບປຽນ (Transition band) ຂອງຊວງ
ແຖບຄວາມຖີ່ຜານ (Pass band) ຫືຼ ແຖບຄວາມຖ່ີຢດ (Stop band) ມີຄວາມຊັນເກີນໄປ ໂດຍທີ່ຕົວກອງແບບ 
IIR ຈະໃຊຈານວນລາດັບນອຍກວາຕົວກອງແບບ FIR ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການຄານວນນອຍກວາອີກ
ດວຍ. ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ IIR ຈະມີສດຂອງສນັຍານເອົາສ໌ພດ ທ່ີເປນຟງຊັນຂອງສັນຍານອິນພດປດຈບັນ ອນິ
ພດໃນອະດີດ ແລະ ສັນຍານເອົາພດໃນອະນາຄົດເຊ່ິງສາມາດຂຽນໃຫຢໃນຮບຂອງສດເຊີງຜົນຕາງໆ (Difference 

equation) ໄດດງັນີ ້(Deng et al., 2013; Georgi et al., 2003). 
 

                                        𝑦(𝑛) − ∑ 𝑎 𝑦(𝑛 − 𝑘) = ∑ 𝑏 𝑥(𝑛 − 𝑘)                  
(1) 

 
ເມື່ອ 𝑥(𝑛) ຄືລາດັບຂອງສັນຍານອິນພດ ແລະ 𝑦(𝑛) ຄືລາດັບຂອງສັນຍານເອາົພດ N, M ຄືຈານວນ

ຕົວຢາງ (Samples) ທັງໝົດຂອງສັນຍານເອົາສ໌ພດ ແລະ ອິນພດທ່ີຮຄາ ສົມຜົນທີ (1) ສາມາດນາໄປໃຊໃນ
ການຄານວນຫາສັນຍານເອົາພດຕໍໆກັນໄປໄດ ຮບແບບຂອງການຄານວນສັນຍານເອົາພດກອນຫນາມາໃຊສາລັບຄາ
ນວນຫາສັນຍານເອົາພດຕໍໆກັນໄປໄດຈະເອີ້ນວາ: “recursive” ໂດຍທົວໄປຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ IIR ແລະ ຕົວ
ກອງແບບ recursive ມັກຈະນາໄປໃຊໃນຄວາມໝາຍດຽວກັນທັງນີ້ເພາະສົມຜົນທີ (1) ສາມາດນາໄປໃຊສາງຕົວ
ກອງຄວາມຖີ່ທັງສອງແບບໄດຄືກັນຄາວາ IIR ຈະໝາຍເຖິງຮບແບບຂອງຜົນຕອບສະຫນອງອິນເພ້ົາ (Impulse 

response)ຂອງຕົວກອງຄວາມຖ່ີໃນຂະນະທ່ີຄາວາ:recursive  ໝາຍເຖິງຕົວກອງຄວາມຖີ່ທ່ີຖືກສາງຂຶ້ນມາ
ແນວໃດ ຕົວກອງຄວາມຖ່ີແບບ FIR ກໍສາມາດສາງໃນຮບແບບ recursiveໄດ ໃນຂະນະດຽວກັນຕົວກອງຄວາມ
ຖ່ີແບບIIR ກໍສາມາດສາງຮບແບບ non- recursiveໄດຄືກັນ. 

 
ວິທກີານສຶກສາ 
Butterworth First Order 
 ໃນ 1st Orderນີ້ຈະທົດລອງກັບວົງຈອນກອງຄວາມຖ່ີ 2 ຊະນິດຄື Low-pass filterແລະ High-pass 

filterໂດຍຈະເຮັດການປບຈນຄວາມຖ່ີຕັດ (ωc)ຂອງ filter ທັງສອງ. 
 ຈາກ Transfer functionຂອງ First order low-pass filter ແລະ High-pass filter ແບບ 
Butterworth ດັງສະແດງໃນສົມຜົນທີ 2 ແລະ 3 ຕາມລາํດັບ AlexanderA P, Deng T. B. (et al., 2013).  
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 ສາງເສັ້ນສະແດງຄວາມສາພັນຂອງຄາສາປະສິດ GL, GH, a1L ແລະ a1H ກັບຄວາມຖ່ີຕັດ (ωc)ໃນຊວງ
ຄວາມຖ່ີ 0.01π ເຖິງ 0.99π. ດງັສະແດງໃນຮບທີ 2. 
 

 

 
 

ຮບທີ 2 ເສ້ັນສະແດງຄວາມສາພັນຂອງຄາສາປະສິດຂອງ Butterworth 1st order 
 
 ຈາກຮບທີ 2 ຈະເຫັນວາ ຄາສາປະສິດທັງສອງຈະມີຄວາມສາພັນກັບຄວາມຖ່ີຕັດ ເປນແບບບໍເປນເສ້ັນຊ່ື 
ດງັນັ້ນ, ຖາສາມາດຫາສົມຜົນຄວາມສາພັນນີ້ໄດ ກໍຈະສາມາດສາງວົງຈອນກອງດີຈຕີອນທ່ີສາມາດປບປຽນຄວາມຖ່ີ
ຕັດໄດທັນທີ. 
 ຈາກຄວາມສາພັນຂອງຄາສາປະສິດທັງສອງ ແລະ ຄວາມຖ່ີຕັດ ເຮົາຈະນາໃຊເຕັກນິກ Polynomials 

Curve Fitting ມາໃຊໃນການຫາສົມຜົນຄວາມສํາພັນດັງກາວ ໂດຍສົມຜົນຄວາມສํາພັນລํາດັບທີ່ 3 ຂອງສํາ
ປະສິດ GL ແລະ a1L ກັບຄວາມຖ່ີຕັດ (ωc) ດັງຮບທີ 3. 
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ຮບທີ 3 Polynomials Curve Fitting ເພ່ືອຫາສົມຜົນຄວາມສํາພັນດັງກາວ 
 

2 30.872 1.308 1.426 0.0048L c c cG       
2 3

1 1.743 2.615 2.853 0.99L c c ca                       (4) - (7) 
2 30.872 1.308 1.426 0.995H c c cG        

2 3
1 1.743 2.615 2.853 0.99H c c ca       

 

 ຈະເຫັນວາ ເຮາົສາມາດປບປຽນຄວາມຖ່ີຕັດໄດຕາມຕອງການດວຍການປບ ωc ຈາກສົມຜົນທີ (4) –(7) 
ໂດຍໂຄງສາງ block diagram ຂອງວິທີການທ່ີນາສະເໜີ ດັງສະແດງໃນຮບທີ 4 ແລະ ຮບທີ 5. 
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ຮບທີ 4 ໂຄງສາງ block diagram ຂອງ 1st order low-pass filter 
 

 
 
ຮບທີ 5 ໂຄງສາງ block diagram ຂອງ 1st order high-pass filter ແລະ block diagram ຂອງການປບຄາສາ

ປະສິດດັງສະແດງໃນຮບທີ 6 ແລະ ຮບທີ 7 
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ຮບທີ 6 block diagram ການປບຄາສາປະສິດຂອງ 1st order low-pass filter 

 
 

ຮບທີ 7 block diagram ການປບຄາສາປະສິດຂອງ 1st order high-pass filter 
 
ວົງຈອນລາດັບທີ 2 (Second order) 

ໃນ 2nd order ຈະທົດລອງກັບfilterເພ່ີມຕື່ມອີກສອງຊະນິດຄື: Band-pass filter ແລະ Band-

stopfilter ໂດຍການົດໃຫ fixed bandwidth ເທົາກັບ 0.1π rad ແລະ ປຽນຕົວປບຄາຈາກເດີມທ່ີໃຊຄວາມຖ່ີວັດ 
ωc ປຽນມາໃຊຄວາມຖ່ີກາງ ω0 ເປນຕົວປບຄາແທນ ໂດຍ Transfer Function ຂອງວົງຈອນກອງທັງ 4 ຊະນິດ
ສະແດງດັງສົມຜົນທີ 8 – 11 ຕາມລາດັບ AlexanderA P. 
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 ຈາກ Transfer Functionຈາກ Filterທັງ 4 ຊະນິດຈະພົບວາມີຕົວສາປະສິດທ່ີຕອງສາງສົມຜົນ 
Polynomial ໄດແກ GLP, a1LP, a2LP, GHP, a1HP, a2HP, a1BP,b1BS  ແລະ  a1BS ໂດຍຈະໃຊວິທີທາງ 
Polynomial Curve Fitting ເຮັດການສາງຄວາມສາພັນສາລັບ Low-pass ແລະ High-pass ຈະສາງຄວາມ
ສາພັນທຽບກັບຄວາມຖ່ີຕັດ ωc ສວນ Band-pass ແລະ Band-stop ຈະສາງຄວາມສາພັນທຽບກັບຄວາມຖ່ີກາງ 
ω0  ເຊ່ິງຈະສະແດງດັງຮບທີ 8 ແລະ ສົມຜົນທີ 12 – 20. 
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   (12) – (20) 
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ຮບທີ 8 Polynomials Curve Fitting ຂອງວົງຈອນ 2nd order filter 
 

 
ຜົນທີໄ່ດຮບັຈາກການຄົນ້ຄວາ 

ຜົນທ່ີໄດຮັບຈາກການ Simulation ຂອງວົງຈອນ Filter ທ່ີໄດນํາສະເໜີທ່ີ First order ແລະ Second 

order ໂດຍທົດລອງທ່ີຄວາມຖ່ີ 0.1π, 0.2π, 0.3π, 0.4π, 0.5π, 0.6π, 0.7π, 0.8π ແລະ 0.9π (ω) ໄດຜົນ
ດງັນີ້: First order ທົດລອງທ່ີ Low-pass ແລະ High-pass ແບບ Butterworth ໄດຜົນການທົດລອງດັງຮບທີ 
9. 
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ຮບທີ 9 ຜົນການທົດລອງຂອງວົງຈອນ 1st order 
 
 ຈາກຮບທີ 9 ເຫັນວາຜົນໄດຮັບຈາກການທົດລອງແມນດີຕາມທ່ີອອກແບບ ໂດຍໃຊ Polynomial 

Curve Fitting ສງສດທ່ີ Order 3. 

      Second order ທົດລອງ Simulate ກັບວົງຈອນກອງ 4 ຊະນດິຄື: Low-pass filter, high-pass 

filter, band-pass filter ແລະ band-stop filter ແບບ Butterworth ໄດຜົນການທົດລອງດັງຮບທີ 10(ກ)–
(ງ). 
 

 
                             

(ກ)                                                               (ຂ) 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  82 

 

 
                               (ຄ)                                                              (ງ) 

ຮບທີ 10 (ກ) – (ງ) ສະແດງຜົນການທດົລອງຂອງວົງຈອນ 2nd order filter 

 
 ໃຊງານ Polynomial Curve Fitting ສງສດທ່ີ order 4 ໄດຜົນການທົດລອງດີ ຕາມທ່ີອອກແບບ ແຕ
ຕອງໃຊ order ສງຂ້ຶນໃນການ fitting. 
 
ສະຫຸຼບ 
 ບົດຄ້ົນຄວານີ້ໄດນາສະເໜີການອອກແບບວົງຈອນກອງຄວາມຖ່ີທີ່ສາມາດປບຈນຄວາມຖ່ີຕັດ (Cut-off 

Frequency) ແລະ ຄວາມຖ່ີກາງໂດຍວິທີການທີ່ນํາສະເໜີແມນເປນວິທີການທ່ີງາຍ ມີໂຄງສາງບໍຊັບຊອນ ແລະ 
ສາມາດປະຍກໃຊໄດກັບ filter ທກຊະນິດ. ເມ່ືອ filter order ສງຂ້ຶນ ຈາເປນຕອງໃຊ Polynomial ທ່ີສງຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫວົງຈອນກອງມີຄວາມຊັບຊອນຫຼາຍຂ້ຶນ ເຮັດໃຫເປອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເວລານາໄປສາງວົງຈອນ
ຕົວຈິງ. ຈາກຜົນຂອງການທົດລອງພົບວາ ວິທີທີ່ໄດນາສະເໜີແມນສາມາດເຮັດວຽກໄດດີທ່ີວົງຈອນກອງທ່ີມີອັນ
ດັບຕາ ແຕຊວງຄວາມຖ່ີທ່ີໃຊງານໄດຈະແຄບລົງເລື້ອຍໆ ເມ່ືອອັນດບັຂອງວົງຈອນສງຂ້ຶນ. 
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ອະນກົມວິຖານຂອງພືດສະກນສ້ົມກງ (Begoniaceae) ໃນເຂດພຈອມວອຍ,  
ແຂວງບໍລິຄາໄຊ 

 

ສລິວັນ ຫຼາໜສະຫວັນ1*, ຄາຟາ ຈັນທະວົງສາ1, ວິຈິດ ລາໄຊ1, ສົມຈັນ ບນພັນມີ1 ແລະ ແກວອດອນ ສວັນນະ

ກມມານ1 
1ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 

* Corresponding author: biokklano@yahoo.com 

 
ບດົຄດັຫຍໍ 

 ການສຶກສາອະນກົມວະຖານພືດສະກນສ້ົມກງ (Begoniaceae) ຢໃນເຂດພຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລິຄํາໄຊ 
ລະຫວາງປ 2017 ຫາ ປ 2018. ພົບພືດສະກນສ້ົມກງທັງໝົດ 5 ຊະນິດຄື: Begonia acetosella Craib, B. 

handelii Irmsch., B. hemsleyana Hook.f., B. lamxayiana Souvann. ແລະ B. palmata D. Don. ໃນ
ນີ້ພົບພືດທ່ີລາຍງານການພົບໃໝ (new record) ສາລັບ ສປປ ລາວ ຈານວນ 1 ຊະນິດຄື: B. hemsleyana 

Hook.f. ການສຶກສາຄ້ັງນີ້ໄດສາງຮບວິຖານຈາແນກຊະນິດ, ພັນລະນາລັກສະນະທາງສັນຖານວິທະຍາ, ບອກເຖິງ
ການກະຈາຍພັນ, ການນາໃຊ ແລະ ຮບພາບປະກອບ. 
 

ຄາສາຄັນ: ພືດສະກນສ້ົມກງ, ອະນກົມວິຖານ, ພຈອມວອຍ, ແຂວງບໍລິຄາໄຊ. 
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Abstract 

Taxonomic study of the genus Begonia L. (Begoniaceae) in Phou Chom Voi, 

Bolikhamxai province between 2017 to 2018. Five species were found namely Begonia 

acetosella Craib, B. handelii Irmsch., B. hemsleyana Hook.f., B. lamxayiana Souvann. and B. 

palmata D. Don. One species is new record for Lao PDR such as B. hemsleyana Hook.f. A key 

to species, description, distribution, using and photographs are provided. 

 

Key word: Begonia L., Taxonomic, Phou chom voi, Bolikhamxai province. 
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ຄວາມສາຄນັຂອງບນັຫາ 

  ພຈອມວອຍເປນປາສະຫງວນຂອງແຂວງບໍລິຄາໄຊ ເຊ່ິງກວມເອົາ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊຈາພອນ ແລະ 
ເມືອງຄາເກີດ ແຂວງບໍລິຄາໄຊ, ປາໄມແຫງນີ້ເປນປາໄມທ່ີຍັງຄົງມີຄວາມອດົມສົມບນ ແລະ ມີລັກສະນະພິເສດ 
ເພາະປາແຫງນີ້ໄດຮັກສາສະພາບຫວຍນາ-ລາທານ ແລະ ສາຍນາຕາງໆ ເຂດຕອນລມ. ນອກຈາກເປນປາໄມທ່ີສະໜ
ອງແຫຼງນາທາມະຊາດແລວ ປາໄມແຫງນີ້ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມອດົມສົມບນທາງຊວີະນາໆພັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄວາມສວຍງາມອັນມະຫັດສະຈັນທາງທາມະຊາດອີກດວຍ. ດັງນັ້ນ, ການຄ້ົນຄວາທາງ
ວິທະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະການຄ້ົນຄວາຊະນິດພືດ ທີ່ພົບເຫັນໃນເຂດນີ້ ລວມທັງ ການສຶກສາການຢຮວມກັນຂອງ
ບັນດາສ່ິງທ່ີມີຊີວິດຕາງໆ ທ່ີດາລົງຊີວິດໃນສ່ິງແວດລອມອອມຕົວອັນສະເພາະ ແລະ ມີລັກສະນະພິເສດ, ການສຶກສາ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງພດື, ສັດ ແລະ ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດອື່ນໆ ແຕລະຊະນິດ ໄປພອມໆກັບການຈັດສັນ-ຄມຄອງ
, ປກປກຮັກສາປາປອງກັນ ຫືຼ ປາ  ຍອດນາແຫງນີ້ໄວ ໃນຖານະເປນແຫຼງກາເນີດນາທາມະຊາດ ຈຶ່ງກາຍເປນ
ກິດຈະກາອັນສາຄັນ, ຈາເປນ ແລະ ຈັດເປນບລົມມະສິດພິເສດ ສํາລັບການປກປກຮັກສາແຫຼງນາ, ປກປກຮັກສາປາ
ທາມະຊາດ ເຊັນດຽວກັບການປກປກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ອັນອດົມສົມບນ ແລະ ຮັງມີ ໄປພອມໆກັບການສົງເສີມ
ການນາໃຊໃຫຍາວນານຕະລອດໄປ.  

ພືດສະກນສ້ົມກງເປນພືດສະກນທ່ີໃຫຍ ທົວໂລກມີ ຈານວນ 1840 ຊະນິດ (Moonlight, 2018), ສາ
ລັບ ສປປ ລາວ ມີຈານວນ 17 ຊະນິດ (Souvannakhoummane K. L., 2018.). ປ 2008 ໄດລາຍງານພືດ
ສະກນນີ້ 12 ຊະນິດ (Hughes., 2008.), ຕໍມາໄດມີການຄ້ົນພົບຊະນິດໃໝອີກ 1 ຊະນດິຄື: Begonia viscosa 

Aver. et H.Q. Nguyen (Averyanov, 2012), ປ 2012 ໄດພົບຊະນດິໃໝເພີ່ມ 1 ຊະນິດຄື: B. 

lamxayiana Souvann. (Souvannakhoummane K. H., 2016.), ປຕໍມາໄດມີການພົບຊະໃໝ 1 ຊະນິດ ຢ
ປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກະດິງ ຄື: B. namkadingensis C.-J. Yang, Souladeth & Tagane (Yang, 2018) 

ແລະ ໃນປ 2018 ໄດພົບພດືຊະນິດ ໃໝຂອງໂລກອີກ 2 ຊະນິດ ຈາກປາສະຫງວນແຫງຊາດຫີນໜາມໜ ຂອງ
ແຂວງຄາມວນ ຄື: B. hinnamnoensis Souvann. & Lanors. ແລະ B. khammouanensis Souvann. & 

Lamxay (Souvannakhoummane K. , 2018). ພືດສະກນນີ້ມັກເກີດບໍລິເວນທ່ີມີຄວາມຊຸມ, ຕາມແຄມຫວຍ
ນາ-ລາທານຕາງໆ, ຕາມເຂດນາຕົກຕາດ, ດານຫີນ, ຜາຫີນ ແລະ ຕາມໂງນຫີນທ່ີມີຄວາມຊຸມຕາງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ
ລັກສະນະທາງຮບຮາງ ແລະ ສີສັນຂອງໃບ, ດອກ, ໝາກ ລວນແຕມີຮບຮາງ ສີສັນຫຼາກຫຼາຍແບບທ່ີສວຍງາມ ເຊ່ິງ
ຄົນນິຍົມນາມາປກ ຫືຼ ປບປງພັນມາປກເປນພືດປະດັບຕາມບານເຮືອນ, ສວນສາທາລະນະ ຫືຼ ຕາມສະຖານທ່ີທອງ
ທຽວຕາງໆ ຫືຼ ບາງປະເທດເຮັດເປນເຮືອນແກວ ປກໃຫເປນສວນ ເພ່ືອໃຫນັກທອງທຽວເຂ້ົາມາທຽວຊົມ. 
ນອກຈາກນີ້ປະຊາຊົນລາວ ຍັງໄດນາເອົາພືດບາງຊະນິດໃນສະກນນີ້ມາເປນອາຫານຕາງໆ ອີກດວຍ. 

 

ວິທກີານສຶກສາ  
 ການສຶກສາຄ້ັງນີ້ໄດແບງອອກເປນ 2 ພາກສວນຄື: ການສຶກສາໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສຶກສາໃນຫອງ
ທົດລອງ-ຫອງພິພິທະພັນພດື. 
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1. ການສຶກສາພາກສະໜາມ 
- ຍາງສາຫຼວດພືດໃນຂອບເຂດພຈອມວອຍ, ເມືອງຄາເກດີ, ແຂວງບໍລິຄາໄຊ. 
- ເກັບຕົວຢາງພດື, ພອມທັງບັນທຶກຂໍມນພາກສະໜາມ ແລະ ຖາຍຮບ. 
- ນາເອົາຕົວຢາງພດືມາສຶກສາໃນຫອງທົດລອງໃນຂ້ັນຕອນຕໍໄປ. 

 

2. ການສຶກສາໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ພິພິທະພັນພືດ 

- ຕັດແຕງຕົວຢາງພືດຕາມຫັຼກການອະນກົມວິຖານ ເພ່ືອເຮັດເປນຕົວຢາງແຫງ ແລະ ບາງຊະນິດດອງ
ໄວໃນເຫ້ົຼາ 70 % ເພ່ືອເກັບໄວໃນຫອງພິພິທະພັນພືດ, ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ.  

- ປຽບທຽບຕົວຢາງພືດທ່ີເກັບມາກັບຕົວຢາງພືດທ່ີມີຢໃນຫອງພິພິທະພນັພືດແລວ. 
- ຈາແນກພືດໃນລະດັບຕະກນ ແລະ ລະດັບຊະນິດ.    

- ຊອກຊ່ືວິທະຍາສາດຂອງພືດໂດຍໃຊຮບວິຖານໃນການຈັດຈາແນກຈາກ Flora ຕາງໆ ແລະ  ປມຄ
ມືຈາແນກພືດຕາງໆທ່ີກຽວຂອງ.  

- ສາງຮບວິຖານຈາແນກຊະນິດພືດໂດຍອີງຕາມຫັຼກການອະນກົມວິຖານທາງພືດ.  
- ນາຕົວຢາງພືດທ່ີຮວບຮວມໄດໄປຈັດແບງຫັຼກການທາງອະນກົມວິຖານ ແລະ ນາໄປເກັບຮັກສາ 

ໄວທ່ີຫອງພິພິທະພນັພືດ ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ. 

ຜົນການສຶກສາ 

ຜານການສຶກສາ ແລະ ເກັບຕົວຢາງພືດສະກນສ້ົມກງໃນເຂດພຈອມວອຍ ປາສະຫງວນແຂວງບໍລິຄາໄຊ ພົບ
ພືດສະກນສ້ົມກງທັງໝົດຈານວນ 5 ຊະນິດ. ເຊ່ິງໄດສາງຮບວິຖານ, ພັນລະນາລັກສະນະທາງສັນຖານວິທະຍາ ພອມ
ທັງບອກເຂດກະຈາຍພັນ ແລະ ການນາໃຊ ດັງລາຍລະອຽດລມນີ້: 

ຮບວິຖານຈາແນກຊະນິດ 

1. ໃບດຽວ 

    2. ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ 

        3. ເຕົ້າໄຂມີ 4 ຫອງ 

   4. ລํາເຫງ້ົາ ແລະ ລํາຕົ້ນຕ້ັງຊ່ື, ໃບອອກຕາມລํາຕົ້ນ, ຄໍເຕົ້າໄຂເຊ່ືອມຕດິກັນ................1. B. 

acetosella 

   4. ລํາເຫງ້ົາ, ໃບອອກຕາມລํາເຫງົ້າ, ຄໍເຕົ້າໄຂແຍກ ...............................................2. B. 

handelii 

        3. ເຕົ້າໄຂມີ 2 ຫອງ........................................................................................4. B. 

palmata 
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    2. ດອກແຍກເພດໃນຕົ້ນດຽວກັນ.......................................................................5. B. 

lamxayiana 

1. ໃບປະສົມ...................................................................................................3. B. 

hemsleyana 
 
 
1. Begonia acetosella Craib, Bull. Misc. Inform., Kew. 1912: 153. 1912. 
 ພືດລົ້ມລກ, ສງປະມານ 2 ມ. ລາຕົ້ນ ລາເຫງ້ົາສ້ັນ, ອວບນາ, ລາຕົ້ນຕ້ັງຊື່ແຕກແບບແບງ 2 ຫືຼ ຫຼາຍກວາ
ນັ້ນ. ໃບອອກຕາມລາຕົ້ນ, ຮບຂອບຂະໜານ, ຮບໄຂແກມຮບຫອກ ຫືຼ ຮບຂອບຂະໜານແກມຮບຫອກ, 10–15 

× 3–5 ຊມ, ໂຄນໃບຮບຫົວໃຈບຽວ, ຂອບໃບແສກ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ ຫືຼ ແຫຼມ, ຜິວໃບດານເທິງສີຂຽວເຂັ້ມ, 
ຜິວໃບດານລມສີຂຽວອອນ, ກຽງ ຫືຼ ມີຂົນ, ເສັ້ນກາງໃບແບບຝາມື, ມີ 5–7 ເສ້ັນ. ການໃບຍາວປະມານ 2,7 ຊມ
, ກຽງ ຫືຼ ມີຂົນ. ຫໃບຮບຫອກ, 1–3.5 ມມ. ຊໍດອກແບບກະຈກ; ໃບປະດບັຊໍດອກຮບໄຂແກມຮບຫອກ, 1–

1.5 ຊມ, ປາຍຮຽວແຫຼມ. 1–1.5 ຊມ. ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ. ດອກຜການດອກຍາວປະມານ 1.2 ຊມ; 
ກີບລວມມີ 4 ກີບ, ສີຂາວ ຫືຼ ສີບົວອອນ, ກຽງ, 2 ກີບນອກຮບໄຂປນແກມຮບກົມແບນ, ປະມານ 1.2 × 1 ຊມ, 
2 ກີບໃນຮບຫອກແກມຮບຂອບຂະໜານ, 13–15 × ປະມານ 7 ມມ; ເກສອນຜ ມີຈານວນຫຼາຍ, ການເກສອນ
ແຍກ, ຖົງເມັດລະອອງເກສອນຮບຂອບຂະໜານ. ດອກແມ ການດອກຍາວ 5–10 ມມ; ກີບລວມມີ 4 ກີບ, 
ສີຂາວ ຫືຼ ສີບົວອອນ, ກຽງ, 2 ກີບນອກຮບເກືອບກົມ, ປະມານ 1 × 1 ຊມ, 2 ກີບໃນຮບຂອບຂະໜານ, 
ປະມານ 10 × 7 ມມ; ເຕົ້າໄຂ ຈັບລມ, ມີ 4 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫາຼຍເມັດໄຂ, ຄໍເຕົ້າໄຂມີ 4 ອັນ, ເຊ່ືອມຕດິກັນ
ຢໂຄນ, ຍອດເກສອນແມມີ 2 ພ. (ຮບທີ 1. ກ). 
 ເຂດກະຈາຍພັນ: ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. 
 ເຂດນິເວດວິທະຍາ: ພົບຕາມປາດົງດບີຊຸມຊ່ືນ, ລະດັບຄວາມສງທຽບກັບລະດັບນາທະເລ 900–1100 ມ. 
ອອກດອກໃນເດືອນສິງຫາ ຫາ ເດືອນທັນວາ ແລະ ເປນໝາກໃນເດອືນຕລາ ຫາ ເດືອນມັງກອນ. 
 ຊ່ືທອງຖ່ິນ: ສ້ົມກງຫວຍ. 
 ການນາໃຊ: ເປນພືດປະດບັ, ຍອດອອນ ແລະ ໃບອອນ ມີລົດຊາດສ້ົມ, ນາມາປງອາຫານປະເພດຕົ້ມສ້ົມ. 
 
2. Begonia handelii Irmscher, Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 58: 24. 1921. 

 ພືດລົ້ມລກ. ລາຕົ້ນ ລາເຫງົ້າເລືອຕາມໜາດິນ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 8–19 ມມ. ໃບດຽວ, ອອກຕາມລํາເຫງ້ົາ, 
ຮບໄຂກວາງ ຫືຼ ຮບໄຂ, 8–29 × 6–18 ຊມ, ໂຄນໃບຮບຫົວໃຈບຽວ, ຂອບໃບເປນແສກແຂວ, ປາຍໃບແຫຼມ 
ຫືຼ ຮຽວແຫຼມ, ຜິວໃບດານເທິງສີຂຽວເຂ້ັມ, ຜິວໃບດານລມສີຂຽວອອນ, ກຽງ ຫືຼ ມີຂົນສີແດງ, ເສ້ັນກາງໃບແບບ
ຝາມື, ມີ 7–9 ເສ້ັນ. ການໃບຍາວ 13–38 ຊມ, ກຽງ ຫືຼ ມີຂົນ. ຫໃບຫົຼນງາຍ, ຮບສາມຫຼຽມແຄບແກມຮບໄຂ, 
ຍາວ 15–28 ມມ. ຊໍດອກລດຂະໜາດລົງ, ຊໍແບບກະຈກ, ມີ 2–4 ດອກ; ໃບປະດັບຊໍດອກຫົຼນງາຍ, ຮບໄຂ
ແກມຮບຫອກ, 8–15 × 5–9 ຊມ, ປາຍຮຽວແຫຼມ. ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ, ມີກ່ິນຫອມ, ສີຂາວ, ສີບົວ. ດອກ
ຜ ການດອກຍາວ 2–4.5 ຊມ; ກີບລວມມີ 4 ກີບ, 2 ກີບນອກຮບໄຂ, 3–5.5 × 1.8–2.7 ຊມ, ປາຍແຫຼມ ຫຼື 
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ຕັດ, 2 ກີບໃນຮບຂອບຂະໜານແຄບ ຫືຼ ຮບແຖບ, 1,8–11 × 5–24 ມມ; ເກສອນຜ ມີຈํານວນຫຼາຍ, ການ
ເກສອນຍາວ 2–4 ມມ, ແຍກກັນ, ຖົງເມັດລະອອງເກສອນຮບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 2–3 ມມ. ດອກແມ ການ
ດອກຍາວ 2–3 ມມ; ກີບລວມມີ 4 ກີບ, 2 ກີບນອກຮບຮີ, 2–3 × 1.8–2 ຊມ, ປາຍມົນ, 2 ກີບໃນຮບຂອບ
ຂະໜານແຄບ ຫຼື ຮບແຖບ, 6–15 × 2–8 ຊມ, ປາຍແຫຼມ; ເຕົ້າໄຂ ຈັບລມ, ມີ 4 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫຼາຍເມັດ
ໄຂ, ກຽງ ຫືຼ ມີຂົນ, ຄໍເຕົ້າໄຂມີ 4 ອັນ, ແຍກ, ຍາວ 5–7.2 ຊມ, ຍອດເກສອນແມມີ 2 ພ. ໝາກຫອຍລົງ, ມີ 4 
ປກ (ຮບທີ 1. ຂ). 
 ເຂດກະຈາຍພັນ: ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ 

 ເຂດນິເວດວິທະຍາ: ພົບຕາມປາດົງດີບຊຸມຊ່ືນ, ປາດົງດີບ, ລະດັບຄວາມສງທຽບກັບລະດັບນາທະເລ 
900–1200 ມ. ອອກດອກໃນເດືອນຕລາ ຫາ ເດືອນພະຈິກ ແລະ ເປນໝາກໃນເດອືນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາ. 

ຊ່ືທອງຖ່ິນ: ສ້ົມກງແດງ. 
 ການນາໃຊ: ເປນພືດປະດບັ, ຍອດອອນ ແລະ ໃບອອນ ມີລົດຊາດສ້ົມ, ນາມາປງອາຫານປະເພດຕົ້ມສ້ົມ. 
 
3. Begonia hemsleyana J. D. Hooker, Bot. Mag. 125: t. 7685. 1899. 

ພືດລົ້ມລກ, ສງ 30–70 ຊມ. ລາຕົ້ນລํາເຫງ້ົາສ້ັນ, ອວບນํ້າ, ລํາຕົ້ນສີແດງອອນ, ມີຂົນ. ໃບປະສົມແບບ
ຝາມື, ອອກຕາມລາເຫງົ້າ ແລະ ລາຕົ້ນ, ການໃບປະສົມຍາວ 8–14 ຊມ, ສີແດງອອນ, ມີຂົນຄາຍກະຈາຍທົວການ
ໃບ, ເກືອບກຽງ ຫືຼ ກຽງ, ໃບຍອຍມີ 8–10 ໃບ, ຮບຫອກປນ, 6–12 × 2–4 ຊມ, ໂຄນໃບຮບຫ່ີຼມ, ຂອບໃບ
ເປນແສກ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ ຫືຼ ຮຽວຍາວແຫຼມ, ຜິວໃບດານເທິງສີຂຽວເຂັ້ມ, ຜິວໃບດານລມສີຂຽວອອນ, ມີຂົນ
ຫຍາບແຂງ. ຫໃບຮບໄຂແກມຮບຫອກ, ຍາວ 5–21 × 4–10 ມມ. ຊໍດອກແບບກະຈະ, ມີ 1–2 ດອກ, ຊໍດອກ
ຍາວ 3–18 ຊມ, ການຊໍດອກຍາວ 4–7.5 ຊມ; ໃບປະດັບຊໍດອກຮບຫອກ, ຍາວ 1.3–1.7 ຊມ, ດານນອກ 
ແລະ ຂອບມີຂົນ, ປາຍຮຽວແຫຼມ ຫືຼ ເປນຕິ່ງແຫຼມ. ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ, ມີກ່ິນຫອມ, ສີຂາວ, ສີບົວ. ດອກຜ 
ການດອກຍາວປະມານ 8–32 ມມ; ກີບລວມມີ 4 ກີບ, ສີບົວ, 2 ກີບນອກຮບໄຂກວາງ ຫືຼ ຮບເກືອບກົມ, 1–

1.8 × 0.8–1.7 ຊມ, ມີຂົນນມ, 2 ກີບໃນຮບໄຂ, 5–16 × 4–12 ມມ; ເກສອນຜ ມີຈํານວນຫຼາຍ, ການ
ເກສອນຍາວປະມານ 5 ມມ, ຖົງເມັດລະອອງເກສອນຄາຍຄືຮບໄຂແກມຮບກົມ, ເສນັຜາສນກາງປະມານ 2 ມມ; 
ດອກແມ ກີບລວມມີ 5 ກີບ, ບໍເທົາກນັ, ກີບໃຫຍຮບໄຂ, 9–11 × 9–11 ມມ, ມີຂົນນມ, ກີບນອຍກົມ, 9–12 

× 8–11 ມມ; ເຕົ້າໄຂ ຈັບລມ, ມີ 2 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫຼາຍເມັດໄຂ, ມີຂົນ, ຄໍເຕົ້າໄຂມີ 2 ອັນ, ຍາວປະມານ 
4 ມມ, ໂຄນເຊ່ືອມຕິດກັນຢໂຄນ, ຍອດເກສອນແມມີ 2 ພ. ໝາກ ມີ 3 ປກ, ຄາຍຄືຮບໄຂປນແກມຮບກົມ ຫືຼ 
ຄາຍຄືຮບຮີ, 10–13 × 5–7 ມມ. (ຮບທີ 1. ຄ). 
 ເຂດກະຈາຍພັນ: ລາວ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ 

 ເຂດນິເວດວິທະຍາ: ພົບຕາມປາດົງດີບຊຸມຊ່ືນ, ປາດົງດີບ, ລະດັບຄວາມສງທຽບກັບລະດັບນາທະເລ 
1000–1300 ມ. ອອກດອກໃນເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາ ແລະ ເປນໝາກໃນເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນ
ມັງກອນ. 
 ຊ່ືທອງຖ່ິນ: ສ້ົມກງໃບງິ້ວ. 
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 ການນາໃຊ: ເປນພືດປະດບັ. 
 
4. Begonia lamxayiana Souvann. 

 ພືດລົ້ມລກອາຍຫຼາຍປ, ສງປະມານ 50 ຊມ. ລາຕົ້ນອວບນາ, ເກືອບຕັ້ງຊື່, ແຕກອອກເປນ 2–4 ກ່ິງງາ, 
ອອກສີແດງເຖິງສີຂຽວ, ເສ້ັນຜາສນກາງ 5–10 ມມ, ຂໍຍາວ 2–3 ມມ, ສວນຂໍຈະໃຫຍ, ມີຂົນຕອມກະຈາຍທົວ

ລາຕົ້ນ. ໃບດຽວ, ອອກແບບສະຫັຼບ, ຮບຫອກປນເຖິງຮບຮີ, ມີ 5–15 ໃບຕໍຕົ້ນ, 5–8 × 2–4 ຊມ, ໂຄນໃບບຽວ

, ຮບຕັດ ເຖິງຮບຄາຍຄືຫົວໃຈ, ຂອບໃບເປນແສກ, ປາຍໃບຮບຫົວໃຈ ເຖິງຮຽວແຫຼມຍາວ, ແຜນໃບໜາຄາງໜັງ, 
ຜິວໃບດານເທິງສີຂຽວ, ມີຂົນແຂງກະຈາຍທົວຜິວໃບ, ຜິວໃບດານລມສີຂຽວອອນ, ມີຂົນຕອມ, ເສ້ັນກາງໃບຂັ້ນ
ສອງມີ 6–7 ຄ. ການໃບສີແດງ, ມີຮອງຕາມທາງຍາວ, ຍາວ 5–10 ມມ. ຫໃບຮບໄຂ, ຮບຫອກ, ຍາວປະມານ 

10 × 2–4 ມມ, ກຽງ, ສີຂຽວ, ປາຍແຫຼມ. ຊໍດອກກະຈກ, ອອກຕາມງາມໃບ, ຕາມລํາຕົ້ນ, ຊໍແບບກະຈະ. ດອກ

ແຍກເພດໃນຕົ້ນດຽວກັນ. ດອກຜມີ 2–4 ດອກ ແລະ ດອກແມມີ 1–2 ດອກ; ໃບປະດັບໜາຄາຍໜັງ, ຂອນຂາງ
ກົມ, 2–3 × 2–2.5 ມມ, ປາຍແຫຼມ, ກຽງ; ການຊໍດອກຍາວ 0.5–1 ຊມ, ກຽງ. ດອກຜ ການດອກຍາວ 4–10 
ມມ, ສີຂາວ, ກຽງ; ກີບລວມມີ 4 ກີບ, ສີຂາວ, ຮບເກືອບກົມ, 5–8 × 5–7.5 ມມ, ໂຄນຮບຕັດ, ຂອບລຽບ, 
ປາຍມົນ, ກຽງ; ວົງເກສອນຜ ບໍສະໝາສະເໝີ, ຮບກົມ; ເກສອນຜມີ 20–30 ອັນ, ສີເຫືຼອງອອນ, ການເກສອນ
ຍາວປະມານ 1,5 ມມ, ເຊື່ອມຕິດກັນຢໂຄນ, ຖົງເມັດລະອອງເກສອນຮບຫົວໃຈປນ, ຍາວປະມານ 1.5 ມມ, 
ແຕກຕາມລວງຍາວ. ດອກແມສີຂາວ, ການດອກຍາວປະມານ 5 ມມ, ກຽງ; ກີບລວມມີ 5 ກີບ, ບໍສະໝາສະເໝີ
ກັນ, 2 ກີບນອກຮບຮີ, 3 ກີບໃນຮບຮີ, ຮບຫອກປນ, ສີຂາວ 4–8 × 3–6 ມມ, ປາຍມົນ, ໂຄນຮບຫ່ີຼມ, ຂອບ
ລຽບ, ກຽງ; ເຕ້ົາໄຂ ຈັບລມ, ມີ 3 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫຼາຍເມັດໄຂ, ເຕົ້າໄຂມີ 3 ປກ, ບໍສະໝາສະເໝີກັນ, ປກ
ສີຂຽວອອນປນສີແດງ, ຄໍເຕົ້າໄຂມີ 3 ອັນ, ສ້ັນ, ເຊ່ືອມຕິດກັນຢໂຄນ, ສີເຫືຼອງ; ຍອດເກສອນແມຮບໝາກໄຂຫັຼງ, 
ມີປມເລັກນອຍ. ໝາກມີ 3 ປກ, 10–12 × 12–15 ມມ, ກຽງ (ຮບທີ 1. ງ). 

ເຂດກະຈາຍພັນ: ລາວ. 
 ເຂດນິເວດວິທະຍາ: ພົບຕາມປາດົງດີບ ແລະ ປາດົງດີບໃກແຄມນາ, ລະດັບຄວາມສງທຽບກັບລະດັບນາ
ທະເລ 1000–1300 ມ. ອອກດອກໃນເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ເປນໝາກໃນເດືອນສິງຫາ ຫາ 
ເດືອນຕລາ. 
 ຊ່ືທອງຖ່ິນ: ສ້ົມກງລາໄຊ. 
 ການນາໃຊ: ເປນພືດປະດບັ. 
 
5. Begonia palmata D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 223. 1825. 

 ພືດລົ້ມລກ, ສງ 20–90 ຊມ. ລາຕົ້ນ ລາເຫງ້ົາຍາວ, ເສ້ັນຜາສນກາງປະມານ 2 ຊມ, ລາຕົ້ນຕ້ັງຊື່, ມີ
ຂົນນມສີນາຕານ, ຂົນສ້ັນອອນນມ. ໃບດຽວ, ອອກຢໂຄນ ແລະ ລາຕົ້ນ, ໃບບໍເທົາກັນ, ຮບໄຂ ຫືຼ ຮບເກືອບກົມ, 
12–33 × 6–27 ຊມ, ໂຄນໃບບຽວ, ຄາຍຄືຮບຫົວໃຈ ຫືຼ ຮບຫົວໃຈ, ຂອບໃບເປນແສກແຂວ ຫຼື ແສກເລິກ, ມີ 
3–7 ແສກ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ ຫືຼ ຮຽວຍາວແຫຼມ, ຜິວໃບດານເທິງສີຂຽວເຂ້ັມ, ຜິວໃບດານລມສີຂຽວອອນ, 
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ອອນນມ ຫືຼ ຂົນສ້ັນອອນນມ, ເສັ້ນກາງໃບແບບຝາມື. ການໃບຍາວ 5–40 ມມ, ມີຂົນນມສີນ້ํາຕານ. ຫໃບຫຼົນ
ງາຍ, ຮບໄຂແຄບ, ປະມານ 2.8 × 1.8 ຊມ. ຊໍດອກແບບກະຈກ, ມີຂົນສ້ັນອອນນມ; ໃບປະດບັຊໍດອກຫົຼນງາຍ, 
ຮບໄຂ, 0.7–1.5 × 4–8 ມມ, ມີຂົນອອນນມ. ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ. ດອກຜ ການດອກຍາວ 1–2 ຊມ; 
ກີບລວມມີ 4 ກີບ, ສີຂາວ ຫືຼ ສີບົວ, 2 ກີບນອກຮບໄຂປນ ເຖິງຮບກົມ, 1–2,6 × 0.8–2.4 ຊມ, ມີຂົນສ້ັນ
ອອນນມ, 2 ກີບໃນຮບຫອກປນ ຮບໄຂປນແຄບ, 0.8–2.4 × 5–9 ມມ; ເກສອນຜ ມີຈํານວນຫຼາຍ, ການ
ເກສອນຍາວ 0.8–2.4 ມມ, ຖົງເມັດລະອອງເກສອນຄາຍຄືຮບໄຂປນ, ຍາວ 1.9–2.3 ມມ. ດອກແມ ການດອກ
ຍາວ 1–2 ມມ; ກີບລວມມີ 5 ກີບ, ບໍເທົາກັນ, ກີບໃຫຍຮບຫອກປນເຖິງຮບກົມ, 0.8–2.4 × 0.8–2.2 ຊມ, ມີ
ຂົນນມ, ກີບນອຍມີຂະໜາດ 0.8–2 × 4–9 ຊມ; ເຕົ້າໄຂ ມີ 2 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫຼາຍເມັດໄຂ, ມີຂົນນມ
ສີນາຕານ, ຄໍເຕົ້າໄຂເຊ່ືອມຕິດກັນ, ຍອດເກສອນແມມີ 2 ພ. ໝາກມີ 3 ປກ, ຄາຍຄືຮບໄຂ, ປະມານ 15 × 8 
ຊມ (ຮບທີ 1. ຈ). 
 ເຂດກະຈາຍພັນ: ລາວ, ອິນເດຍ, ບັງກະລາເດັດ, ບຖານ, ເນປານ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈນີ, ຫວຽດນາມ 

 ເຂດນິເວດວິທະຍາ: ພົບຕາມປາດົງດີບຊຸມຊ່ືນ, ປາດົງດີບໃກແຄມນາ ຫືຼ ເທິງໂງນຫີນ, ລະດັບຄວາມສງ
ທຽບກັບລະດັບນາທະເລ 1000–1300 ມ. ອອກດອກໃນເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນພະຈິກ ແລະ ເປນໝາກໃນ
ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາ. 

ຊ່ືທອງຖ່ິນ: ສ້ົມກງໃບປານ. 
 ການນາໃຊ: ເປນພືດປະດບັ. 
 

ສະຫູຼບ 

ຈາກການສຶກສາພືດສະກນສ້ົມກງຢໃນເຂດພຈອມວອຍ, ປາສະຫງວນຂອງແຂວງບໍລິຄາໄຊ, ພົບພືດທັງ 

ໝົດ 5 ຊະນິດຄື: Begonia acetosella Craib, B. handelii Irmsch., B. hemsleyana Hook.f., B. 

lamxayiana Souvann. ແລະ B. palmata D. Don. ການຈํາແນກພືດ 5 ຊະນິດ ໃນພືດສະກນສ້ົມກງໂດຍ
ອີງໃສຂໍມນທາງດານສັນຖານວິທະຍາຂອງພືດດັງກາວ ເຊັນ: ໃບດຽວ ຫື ໃບປະສົມ, ດອກແຍກເພດຕາງຕົ້ນ ຫືຼ 
ດອກແຍກເພດໃນຕົ້ນດຽວກັນ, ຈານວນຫອງໄຂ, ລາຕົ້ນເປນເຫງ້ົາ ຫືຼ ຕັງຊື່ ເປນຕົ້ນ. 

ໃນການສຶກສາຄ້ັງນີ້ໄດພົບພດືທ່ີມີການລາຍງານພືດທ່ີພົບໃໝ (new record) ສາລັບ ສປປ ລາວ ຈານວນ 
1 ຊະນິດຄື: B. hemsleyana Hook.f. 
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ຮບທ ີ1. ພືດສະກນສົ້ມກງ: Begonia acetosella, ກ. ລັກສະນະຂອງໃບ ແລະ ດອກ; B. handelii, ຂ. ລັກສະນະຂອງ 

ດອກ ແລະ ໝາກ; B. hemsleyana, ຄ. ລັກສະນະຂອງໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກ; B. palmata, ງ. ລກັສະນະຂອງໃບ, ດອກ 
ແລະ ໝາກ; B. lamxayiana, ຈ. ລກັສະນະຂອງຕົ້ນ, ໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກ. 
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ສຶກສາຕ້ົນສິບສອງລາສີ ຢແຂວງຊຽງຂວາງ  ສປປ ລາວ 
 

ນະຄອນຄາ ໄຊບົວເງິນ1, ສລິວັນ ຫຼາໜສະຫວັນ2,*, ບາແກວ ສວັນນະລາດ3  ແລະ ວິຈິດ ລາໄຊ4 
2*,4 ພາກວິຊາ ຊວີະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ;  

1,3 ຫອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫງຊາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ   
* Corresponding author: biokklano@yahoo.com 

 
ບດົຄດັຫຍໍ 

  ການສຶກສາຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຢແຂວງຊຽງຂວາງ ເລີ່ມແຕປ 2016 ເຖິງ 2019 ໂດຍທິມງານຈາກຄະ
ນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ສະພາວິທະຍາສາດແຫງຊາດ ກະຊວງວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍມີເປາ   ໝາຍສາຄັນກຽວກັບການໃຫຄາຕອບເຖິງຄວາມເປນຈິງລະຫວາງຕົ້ນ
ສິບສອງລາສີ ແລະ ຕົ້ນນາລີຜົນ ຊ່ຶງມີຄວາມຊາລືວາໄດພົບເຫັນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ
ເນັ້ນໜັກເຖິງການສຶກສາທາງອະນກົມວິຖານ (Taxonomy), ການພົບເຫັນ (Occurence), ການກະຈາຍ
ພັນ (Distribution), ລັກສະນະທາງນິເວດວິທະຍາ (Ecology). ດວຍວີທີການສຶກສາທັງໃນພາກສະໜາມ 

ໂດຍການສາພາດ ເພື່ອຄ້ົນຫາຈດພົບເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີ, ບັນທຶກລັກສະນະຂອງແຫຼງທ່ີຢອາໄສ ພອມທັງ
ການເກັບຕົວຢາງພືດ ແລະ ການສຶກສາໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ພິພິທະພັນພືດ ໂດຍການຈັດຈາແນກຊະນິດ, 
ການພັນລະນາລັກສະນະພືດ ພອມທັງການຈັດການຕົວຢາງພືດ. ຕົວຢາງຕົ້ນສິບສອງລາສີທັງໝົດ 37 ນາເບີ 
ຂອງ 26 ຕົ້ນ ທ່ີພົບເຫັນໃນ 9 ຈດສືກສາ ຂອງ 3 ເຂດ ໄດແກ ເມືອງແປກ, ເມືອງຄາ ແລະ ເມືອງໜອງ
ແຮດ ໄດຖືກຮວບຮວມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວສາລັບການສຶກສາທາງວິທະຍາສາດ. ຜົນການສຶກສາໄດສະແດງ
ໃຫເຫັນວາ ຕົ້ນສິບສອງລາສີ  ທ່ີ ມີ ຊ່ືວິທະຍາສາດວາ Turpinia pomifera (Roxb.) DC. ຕະກນ 

Staphyleaceae. ລັກສະນະຂອງໂຄງສາງປາທ່ີພົບເຫັນຕ້ົນສິບສອງລາສີມີ 3 ປະເພດໄດແກ ປາປະສົມເຂດ
ສງ (Upper Mixed Deciduous Forest), ປາເຫົຼາແກ (Old Degraded Forest) ແລະ ເຂດເປດແປນ 

(Open Area).  ບັນດາຊະນິດຕ້ົນໄມທ່ີຢຮວມກັນທ່ີໄດບັນທຶກໄວທັງໝົດມີ 37 ຊະນິດ 19 ຕະກນ. ຈາກ
ການສຶກສາຄ້ັງນີ້ ສາມາດສະຫູຼບໄດວາ "ໝາກນາລີຜົນ" ຍັງບໍທັນສາມາດພົບເຫັນໃນທາມະຊາດ ແລະ ບໍທັນ
ສາມາດສະຫູຼບໄດວາ ໝາກນາລີຜົນແມນໝາກຂອງຕົ້ນ "ສິບສອງລາສີ". ແຕກໍຢງຢນໄດວາ ໝາກສິບສອງ
ລາສີ ໄດມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍຮບຮາງ ຄາຍຄືສັດນາໆຊະນິດ. ໄພຂົມຂຕົ້ນຕໍສາລັບຕົ້ນສິບສອງລາສີແມນ
ການເກັບກແບບດັບສນ, ການທາລາຍແຫຼງທ່ີຢອາໄສ  ແລະ ຕົ້ນສິບສອງລາສມີີຄວາມອອນໄຫວຕໍການປຽນ
ແປງທາງພມິອາກາດ.  
 
ຄາສາຄັນ:  Turpinia pomifera, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຕົ້ນສິບສອງລາສີ,  Staphyleaceae 
 
 
 
 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  94 

 

Study of Sibsonglasy Tree at Xiangkhouang Province, Lao PDR 
 

Nakhonekham Xaybuoangeun1, Soulivanh Lanorsavanh2*, Bakeo Souvannalat3, and  
Vichith Lamxay4  

2*,4 Department of Biology, Faculty of Natural Science, National University of Laos. 

1,3 Cabinet of Laos Academy of Science, Ministry of Science and Technology 
2*,4 Faculty of Natural Science, National University of Laos. 

1,3Cabinet of Laos Academy of Science, Ministry of Science and Technology 

* Corresponding author: biokklano@yahoo.com 
 
Abstract 
 A special tree “Sibsonglasy” at Xiangkhouang province were studied from 2016 
to 2019 by 2 Lao’s researcher institutions. The main goal of this study is finding the 
reality of “Nareephon” and “Sibsonglasy” which were probably found at Xiangkhouang 
province. This scientific activities are taxonomical, occurrence, distribution and 
ecological studies. This field works were done at total of 17 study sites of 7 areas of 
Xiangkhouang province for surveying morphology, occurrences, habitats, ecology, 
threat, conservation status, filed data record, sample collections and localities record.  
This laboratory works are databasing, voucher herbarium preparing, data analyzing, 
classification, identification and nomenclature of “Sibsonglasy”. Twenty one individual 
trees were recorded at 9 study sites of 3 target areas as Pek district, Kham district and 
Nong Het district. At least 37 samples were collected for scientific analysis. The result 
shows that “Sibsonglasy” is Turpinia pomifera (Roxb.) DC. (Staphyleaceae). From this 
study, we can’t confirm that “Nareepone” is a fruits of Sibsonglasy tree, however, we 
have exactly confirmed that Sibsonglasy tree produces variety of fruit shapes and sizes 
that look like many kind of animal. The habitat types that Sibsonglasy species occur 
were recorded as the Upper Mixed Deciduous Forest, Old Degraded Forest and Open 
Area, Thirty seven (37) associated species of 19 families were recorded. The main 
threats of Sibsonlasy tree are over harvesting, clearing its habitats and this species is 
very sensitive to climate change.  
  
Key words:  Turpinia pomifera, Xiangkhouang province, Sibsonglasy, Staphyleaceae 
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ຄວາມສາຄນັຂອງບັນຫາ    
 ຕົ້ນ “ສບິສອງລາສີ” ແມນຊ່ືຂອງຕົ້ນໄມ ທ່ີຊາວບານໃສຊື່ໄປຕາມຮບຮາງຂອງໝາກ ທ່ີມີລັກສະນະ
ເປນຮບສັດຫຼາກຫຼາຍນາໆຊະນິດ ຈຶ່ງກາຍມາເປນການສົມທຽບກັບຄາວາ “ສິບສອງລາສີ” ຊຶ່ງໃນຕາລາ
ຄວາມເຊື່ອສັດ 12 ຊະນິດຂອງປເກີດຂອງຄົນເຮົາ. ສາລັບ  “ໝາກນາລີຜົນ” ແມນໝາກໄມ ທ່ີມີຮບຮາງ
ຄາຍຄຄົືນ ທ່ີເປນຮບແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ຊ່ຶງວາງຂາຍຕາມຕະຫຼາດທອງຖ່ິນໃນລາວ, ບາງແຫຼງຂໍມນກໍບອກ
ວາ “ໝາກນາລີຜົນ” ກໍແມນໝາກຂອງຕ້ົນສິບສອງລາສີເຊັນດຽວກັນ. ໃນດານຄວາມເຊ່ືອຂອງສວນບກຄົນ 
ຖືວາ ໝາກນາລີຜົນເປນໝາກໄມມງຄນ ສາມາດສາງປາລະມີອນັສງສົງ ແລະ ຄວາມຮັກແພງສະໜິດສະໜົມ
ຈາກຜອື່ນ ຖາໄດຄອບຄອງໝາກນີ້ໄວ ແລະ ບາງແຫຼງຂໍມນກໍບອກວາ "ໝາກນາລີຜົນ" ແມນໝາກໄມໃນ
ເທບນິຍາຍຂອງຄາພ ີແລະ ຕານານທາງສາດສະໜາ (wikipedia, 2019), 
(http://www.sacredsiam.com/thailand-amulets/nareepol-tree-fruit-women.html, 2019), 
(https://www.gotoknow.org/posts/572737, 2019).  
 ຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຢແຂວງຊຽງຂວາງໄດຮັບການສຶກສາແຕປ 2013 ເຖິງ 2019 ໂດຍທິມງານຈາກ 

2 ສະຖາບັນການຄ້ົນຄວາໃນ ສປປ ລາວ ໄດແກ ຫອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫງຊາດ, ກະຊວງວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ໂດຍມີເປາໝາຍ 

ສາຄັນກຽວກັບການໃຫຄາຕອບເຖິງຄວາມເປນຈິງລະຫວາງ “ຕົ້ນສບິສອງລາສີ” ແລະ “ຕົ້ນນາລີຜົນ” ຊຶ່ງມີ
ຄວາມຊາລວືາພົບເຫັນໃນ  ສະເພາະເຂດແຂວງຊຽງຂວາງ. ການສຶກສາທາງວິທະຍາສາດໃນຕົ້ນສິບສອງລາສີ 

ໃນຜານມາ ພົບວາ: ໝວດທາດເຄມີ ທ່ີສະກັດອອກຈາກລາຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີມີປະສິດຕິພາບໃນການຢງ
ຢງມະເລັງ ແລະ ຕານອະນມນອິດສະຫຼະໃນຫຼອດທົດລອງ (Huang, 2012). ຕາມສິດທິບັດຂອງຕາລາຢາ
ຈີນລາຍງານວາ ແຄບຊູນທ່ີເປນຜະລດິຕະພັນຈາກຕົ້ນສິບສອງລາສີໄດມີປະສິດຕິຜົນສງ ແລະ ມີຄວາມ
ສາມາດດດຊຶມໄວໃນການແກອາການເຈັບຄໍ ແລະ ທໍສຽງອັກເສບ (https://patents.google.com/ 

patent/CN1140067A/en#legalEvents, 2019). ແບກທີເລຍຊະນິດໃໝ ທ່ີອາໄສໃນຕົ້ນສິບສອງລາສີ 
ໄດແກ Aonidia (Greeniella) columnifera ໄດຮັບການບັນທຶກໄວ (E.E., 1922). ແມງໄມຊະນດິໃ
ໝ  Psylla turpiniae sp. nov. (Psyllids) ໃນອາໄສໃນຕ້ົນສິບສອງລາສີ ພົບໃນເຂດກວາງຊີ ປະເທດ
ຈີນ (Li, 1991) ແລະ ການພົບເຊ້ືອເຫັດ ຫລື ເຊ້ືອຣາຊະນິດໃໝ Asterina rogergoosii sp. nov. 

parasitic ຂອງສະກນ Asterina ທ່ີອາໄສໃນຕ້ົນສິບສອງລາສຂີອງເຂດ Guizhou ປະເທດຈີນ (Bin & 

TaiHui, 2002). ຈາກການລາຍງານນີ້ໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈລະຊີບ 

ພອມກັນນັ້ນ, ກຍັໍງຢງຢນເຖິງການຕິດເຊ້ືອ ທັງເຊ້ືອຈລະຊີບ ແລະ ທັງແມງໄມ ໃນຕ້ົນສິບສອງລາສີ. 

 ດງັນັ້ນ, ເປາໝາຍສາຄັນຂອງການສຶກສາຄ້ັງນີ້ແມນການສຶບຄ້ົນຫາຄວາມເປນຈິງກຽວກັບ “ໝາກນາ
ລຜົີນ” ແລະ ໝາກຂອງຕົ້ນ “ສິບສອງລາສີ”, ໂດຍ ເນ້ັນໜັກເຖິງການສຶກສາທາງອະນກົມວິຖານ 

(Taxonomy), ການພົບເຫັນ (Occurence), ການກະຈາຍພັນ (Distribution), ລັກສະນະທາງນິເວດວິ
ທະຍາ (Ecosystems) ພອມໆກັບຄວາມສຽງ (Threats) , ສະພາບການນາໃຊ  (Uses) ແລະ ສະພາບການ
ອະນລກັ  (Conservation status) ຂອງຕົ້ນ “ສິບສອງລາສີ” ແລະ ຕົ້ນ “ນາລີຜົນ” ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ.  
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ຮບທີ 1. ຄວາມເປນມາຕາມຄວາມເຊື່ອ
ຂອງຕ້ົນນາລີຜົນ. 1–2: ໝາກນາລີຜົນທ່ີ
ວາງຂາຍຕາມຕະລາດທອງຖ່ິນ; 2: ໝາກ
ສິບສອງລາສີ ແລະ ໝາກນາລີຜົນ; 3–4 

ໝາກນາລີຜົນທ່ີເຜີຍແຜໃນເວບໄຊ ແລະ 

5–6 ຮບແກະສະຫັຼກໝາກນາລີຜົນຕາມ
ຕານານຄວາມເຊື່ອທາງສາດສະໜາ. 
 
 
ຈດປະສົງ 

 - ເພ່ືອສືບຮ ແລະ ສາຫຼວດຄວາມ
ເປນຈິງໃນທາມະຊາດຂອງຕົ້ນສີບສອງ
ລາສີ ທ່ີພົບເຫັນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ  
 - ເພື່ອຊອກຮ ແລະ ສະໜອງຂໍ
ມນຂອງຕົ້ນສີບສອງລາສີ ດວຍການສຶກ
ສາທາງດານອະນກົມວິຖານພືດ ການພົບ
ເຫັນ, ການກະຈາຍພັນ, ແຫຼງທີ່ຢອາໄສ, 
ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ພອມໆກັບຄວາມ
ສຽງ, ສະພາບການນາໃຊ ແລະ ສະພາບການອະນລັກ. 
 - ແກໄຂບັນຫາການຊາລືຂອງສັງຄົມ ກຽວກັບຕ້ົນ “ສິບສອງລາສີ” ແລະ  “ໝາກນາລີຜົນ” 
 
ອບປະກອນ ແລະ ວທິກີານ  
 
 ອບປະກອນທ່ີຈາເປນໃນການສຶກສາໄດແກ: ອບປະກອນການເກັບຕົວຢາງພືດ, ອບປະກອນການຮັກ
ສາຕົວຢາງພືດໃນພາກສະໜາມ, ອບປະກອນການຈັດການຕົວຢາງພືດໃນພິພິທະພັນພືດ ຕາມຫັຼກການທາງ
ອະນກົມວິຖານ ແລະ ອບປະກອນສາລບັການວິເຄາະ, ການຈັດຈາແນກ, ການຈັດໝວດໝ ແລະ ການພັນລະ
ນາພືດ.  

 ການສາຫຼວດໃນພາກສະໜາມ ແລະ ການສຶກສາໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ພິພິທະພັນພືດ. ການສາຫຼວດ
ໃນພາກສະໜາມ ແມນການເກັບກາຂໍມນດວຍການສາພາດ, ວີທີການແບບມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນ
ການຊອກຄ້ົນຫາຈດພົບເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີ, ການຍາງເຂົ້າເຖິງຈດທ່ີຄາດວາຈະພົບເຫັນ, ການບັນທຶກຂໍ
ມນທາງສັນຖານຂອງພືດ, ບັນທຶກຈດພກັິດດວຍ GPS, ການົດດອນຕົວຢາງສາລັບການສຶກສາບັນດາຊະນິດ
ພືດທ່ີເກີດຮວມກັນ ເພ່ືອການວິໄຈທາງສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ລັກສະນະຂອງແຫຼງທ່ີຢອາໄສ ດວຍ
ການບັນທຶກຊະນິດໄມຍືນຕົ້ນທກຊະນິດ ທ່ີພົບເຫັນໃນດອນຕົວຢາງ, ບັນທຶກຈານວນຕົ້ນຂອງແຕລະຊະນິດ 

ແລວເກັບຕົວຢາງຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີ  ພອມກັບການເກັບຮັກສາຕົວຢາງໃນເຫ້ົຼາ 70%. ສາລັບການສຶກສາ
ໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ພິພິທະພັນພືດ ໂດຍເອົາຕົວຢາງພືດມາຈັດການ, ຈັດຈາແນກ, ວິເຄາະ, ກວດສອບ 

ແລະ ພັນລະນາລັກສະນະທາງພືດສາດ ຕາມຫຼັກການທາງອະນກົມວິຖານ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ. ການເຄື່ອນ
ໄຫວພາກສະໜາມໄດອີງຕາມລະດການອອກດອກ ແລະ ໝາກຂອງຕົ້ນສີບສອງລາສີ ໃນໄລຍະເດືອນກມພາ  
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ເຖິງ ເດືອນມິຖຸນາ ແຕປ 2013-2019. ການກວດສອບຕົວຢາງພືດ ໂດຍໃຊເອກະສານທາງພືດສາດ (Flora) 

ຂອງລາວ ແລະ ປະເທດໃກຄຽງ ພອມທັງການສຶກສາສົມທຽບຕົວຢາງພືດ ຜານທາງເວັບໄຊຂອງ ພິພິທະພັນ
ພືດປະຫວັດສາດທາມະຊາດແຫງຊາດ  ປາຣີ  ປະເທດຝຣັງ ຊ່ຶ ງເປນຮບ digital ຂອງຕົວຢາງພືດ 
(https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/item/list?full_text=Turpinia+pomifera, 2019) 
ແລະ ສົບທົບກັບຊຽວຊານທາງພືດສາດ ໃນການສົມທຽບ ຕົວຢາງແຫງຂອງພືດຊະນິດນີ້ ໃນພິພິທະພັນພືດ 
ຂອງສວນພືດສາສາດແຫງຊາດເອດິນເບີກ ປະເທດສະກອັດແລນ.  
 
ຜົນການສຶກສາ 
 ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 17 ຈດສຶກສາ ໃນ 7 ເຂດເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງໄດຮັບການສາຫຼວດ 

ເພ່ືອສືບຄົ້ນຫາການພົບເຫັນຕົ້ນໄມສີບສອງລາສີ ເຊ່ິງຕ້ົນສິບສອງລາສີທັງໝົດ 21 ຕົ້ນ ໃນ 9 ຈດການສຶກ
ສາ (ຕາຕະລາງທີ 1 ແລະ ຮບທີ 1) ຄື: ເຂດເມືອງແປກ ມີ 3 ຈດ ໄດແກ ຈດບານຕາ, ຈດບານຍອດງ່ຶມ ແລະ 
ຈດບານທາໂຈກ ພົບເຫັນຕ້ົນໄມສິບສອງລາສີຈານວນ  6 ຕົ້ນ;  ເຂດເມືອງຄາ ມີ 1 ຈດ ໄດແກ ຈດບານທາ 
ພົບເຫັນຈານວນ 9 ຕ້ົນ; ເຂດເມືອງໜອງແຮດ ມີ 5 ຈດ ໄດແກ ຈດບານຍອດກ, ບານພຫົວຊາງ,  ຕາດຄາ,  
ບານຜາບອງ ແລະ ຈດບານສັນໂດນ ພົບເຫັນ ຈํານວນ 11 ຕົ້ນ; ສາລັບການສາຫຼວດເຂດເມືອງຄນ 2 ຈດ 

ໄດແກ ຈດບານພສີ ແລະ ຈດບານນາເມືອງ, ເຂດເມືອງພກດ 1 ຈດ ໄດແກຈດດົງສດ ດົງຫົຼງ ບານນາຊາຍ
ທອງ, ເຂດເມືອງໝອກມີ 4 ຈດ ໄດແກ ຈດພສາມສມ, ຈດບານນາເກັງ ຈດບານທົງເປ ແລະ ຈດຕາດເປ 

ແລະ ເຂດເມືອງຜາໄຊ 1 ຈດ ໄດແກຈດຜາໄຊ ບານນາສຽມ ແຕບໍມີຂໍມນການພົບເຫັນ ແລະ ບໍສາມາດພົບ
ເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີໃນທາມະຊາດ. ດັງນ້ັນ, ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ສາມາດພົບເຫັນ ແລະ ໄດສຶກສາລັກສະນະ
ທາງພືດສາດຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຈານວນ 26 ຕົ້ນ ປະຈບັນຕາຍແລວ 5 ຕົ້ນ ຍັງເຫືຼອ 21 ຕົ້ນ ໃນ 9 ເຂດ
ສືກສາ ຂອງ 9 ບານ ໃນເຂດ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດເກັບ ແລະ ລວບລວມຕົວຢາງພືດ ສາລັບ
ການວິໄຈ ຈານວນ 37 ນາເບີ ແຕລະນາເບີມີ 4 ເຖິງ 6 ຊີ້ນ ທັງໝົດໄດເກັບຮັກສາໄວໃນພິພິທະພັນພືດ ພາກ
ວຊິາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ຈະໄດແຈກຢາຍໃຫພິພິ
ທະພັນພືດແຫງຊາດ ແລະ ພພິິທະພັນພືດແຫງຕາງໆ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ຕາຕະລາງທີ 1  ຂອບເຂດການພົບເຫັນກມປະຊາກອນຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີ 

 
 
 
 
 

ການພົບເຫັນ ແລະ ກມປະຊາກອນ ຕົນ້ສິບສອງລາສ ີ ລວມ 

ເຂດສຶກສາ 
ເມືອງ
ແປກ 

ເມືອງຄາ 
ເມືອງໜອງ
ແຮດ 

ເມືອງ
ຄນ 

ເມືອງພ
ກດ 

ເມືອງໝ
ອກ    

ເມືອງຜາ
ໄຊ 

7 ເຂດສາ
ຫຼວດ 

ຈານວນຈດສຶກສາ (ບານ) 3 1 5 2 1 4 1 17  ຈດສຶກສາ 
ຈານວນຕົນ້ທີພົ່ບເຫັນທງັ
ໝົດ 

6 9 11 0 0 0 0 26  ຕ້ົນ 

ຈານວນຕົນ້ທີຕ່າຍແລວ 1 0 4 0 0 0 0   5  ຕົ້ນ 
ຈານວນຕົນ້ທີຍັ່ງມີຊີວິດ 5 9 7 0 0 0 0 21   ຕົ້ນ 
ຈານວນນນາເບີຕົວຢາງ 10 13 14 0 0 0 0 37  ນາເບ ີ
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ຮບທີ 2.  ແຜນທ່ີຂອບເຂດການສຶກສາຕ້ົນສິບສອງລາສີ ຢແຂວງຊຽງຂວາງ 
 

ການສຶກສາທາງອະນກມົວິຖານພືດ 

 ອີງຕາມລັກສະນະທາງສັນຖານວິທະຍາຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຢງຢນໄດວາ ຕົ້ນສິບສອງລາສີ ມີຊ່ືວິ
ທະຍາສາດວາ Turpinia pomifera (Roxb.) DC., Prodr. II, p.3. 1825 (senso lato), Hook.f., 
Fl. Brit. Ind. I p. 698; Craib, Fl. Siam. En. I, P. 339.__Gagnepain, Supplément a la Fl. 
Gén. d’Indo-Chine T. I. Fasc. 9, p. 993. 1950.__ Li Dexhu; Cai Jie & Jun Wen, Flora of 

China, Vol. 11. p. 498-504. 2008. Basionyme:  Dalrympelea pomifera Roxb.  ຕ ະ ກ ນ 

Staphyleaceae.  ຊື່ທອງຖິ່ນ: ໝາກສິບສອງລາສີ, ໝາກຕັ້ງຕໍ (ລາວ),  ໝາກກອກຟານ (ໄທ). ຕົ້ນສິບ
ສອງລາສີເປນໄມຢນຕົ້ນ, ສງ 5–7 ມ. ລາຕົ້ນມີເສັ້ນຜານສນກາງ 20–40 ຊມ, ເປອກນອກສີເທົາແກມສີ
ຂາວ, ກຽງ, ເປອກໃນສີນາຕານ, ມີຢາງໄສສີນາຕານແກມສີແດງ, ໝອກໄມສີຂາວ, ລາຕົ້ນບໍລຽບ, ມີ
ຮອງຮອຍການເຈາະກັດຂອງແມງໄມ, ລາຕົ້ນອອນສີນາຕານ, ຮອງຕາມທາງຍາວ. ໃບປະສົມ, ມີ 3–9 ໃບ
ຍອຍ, ໃບຍອຍຈັບແບບກົງກັນຂາມ, ຮບຂອບຂະໜານ, ຮບຫອກ, ຍາວ 15–50 ຊມ, ໂຄນໃບແຫຼມ, 
ຂອບໃບເປນແສກແຂວເລ້ືອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບໜາຄາຍຄືໜັງ, ຜິວໃບດານເທງິສີຂຽວເຂ້ັມ, ຜິວໃບ
ດານລມສີຂຽວອອນ, ກຽງທັງສອງດານ. ການໃບຟອງອອກ. ຫໃບສອງອັນອອກຢສະຫວາງກາງຂອງການ
ໃນ, ຫົຼນງາຍ. ຊໍດອກແບບແຕກແໜງ, ອອກຢປາບຍອດ, ຊໍດອກຍາວປະມານ 20 ຊມ. ດອກສົມບນເພດ
, ສີຂຽວອອນ, ດອກກົມ, ຂະໜາດນອຍ, ເສ້ັນຜານສນກາງ 3–4 ມມ. ໝາກທ່ີສົມບນບໍຕິດເຊື້ອເປນໝ
າກກົມ, ກຽງ, ສີຂຽວ, ມີ 3 ຄ, ມີ 3 ຫອງ, ແຕລະຫອງມີຫຼາຍແກນ, ເນື້ອໝາກສີຂາວ, ໝາກທ່ີຕິດເຊ້ືອ
ຮບຮາງບແໍນນອນ, ມີຫຼາຍແບບ, ສີນາຕານ. ແກນມີຮບຮາງຫຼາຍຫຼຽມ, ແກນສນີາຕານອອນ. 
  ສະເພາະໃນລາວ ມີການລາຍງານວາ ມີ 2 ຊະນິດ ໄດແກ: Turpinia cochinchinensis (Lour.) 

Merr. ແລະ T. pomifera (Roxb.) DC. ທັງສອງມີຄວາມແຕກຕາງກັນຢາງຊັດເຈນ ດັງນີ້: 
 -   ໃບປະສົມ ມີ 3 ໃບຍອຍ .......................................... Turpinia cochinchinensis 

(Lour.) Merr.(*) 
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 -   ໃບປະສົມ ມີ 3–9 ໃບຍອຍ ....................................................... Turpinia pomifera 
(Roxb.) DC. 
 (*)  (http://www.biotik.org/india/species/t/turpcoch/turpcoch_en.html, 2019) 

  ຈາກການສັງເກດ ໂຄງສາງພາຍນອກຂອງໝາກບໍສົມບນ ຊ່ຶງເປນໝາກທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ໝາກ
ມີຮບຮາງຫຼາກຫຼາຍລັກສະນະ ສວນຫຼາຍມີລັກສະນະເປນຮບສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທ່ີແຕກຕາງກັນໄປ. ຈາກ
ການສັນນິຖານເບ້ືອງຕ້ົນວາອາດຈະເກີດຈາກການຕິດເຊ້ືອເຫັດ ຫລື ເຊ້ືອໂໝກ, ນອກຈາກນັ້ນມີແມງໄມ
ປກແຂງ ດວຍການສັນນິຖານຕົວໜອນໃນໝາກໄມ ແລະ ອາດມາຈາກເຊ້ືອແບັກເທີເລຍ ທ່ີກໍໃຫເກີດ
ພະຍາດໃດໜ່ຶງຈາກນັ້ນຈ່ຶງກະຕນໃຫໝາກໄມ ມີການປບຕົວ ແລະ ປຽນແປງຂະຫຍາຍຕົວຜິດປກກະຕິຕາມ
ທາມະຊາດ (ຮບທີ 3). 
 

ການກະຈາຍພນັ ແລະ ການພບົເຫັນໃນລາວ 

   ຕົ້ນສິບສອງລາສີ ກະຈາຍພັນຕັ້ງແຕອິນເດັຍ, ເນປານ ລົງມາເຖງິ ຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ຕະ
ລອດເຖິງ ມາເລເຊຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງກະຈາຍພັນໃນຕົງແກັງ: ຍັກການ ແລະ ພບາວີ (Gagnepain, 

1950) ໃນລາວ ພົບເຫັນທີ່  ເມືອງພນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພົບທ່ີ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

(Newman, 2007), ພືດສະກນ Turpinia ຂອງຕະກນ Staphylaeceae ມີປະມານ 30-40 ຊະນິດ 
ກະຈາຍພັນຕ້ັງແຕອາຊີ, ພາກກາງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕຂອງອາເມລີກາ. ໃນປະເທດຈີນພົບ 13 ຊະນິດ 
ໃນນັ້ນ 5 ຊະນິດເປນພຶດສະເພາະຖ່ິນຂອງຈີນ. ສວນຫຼາຍພົບເຫັນໃນເຂດປາແຄມທາງເຂດພາກໃຕ ແລະ 
ພາກຕາເວັນຕົກຂອງກວງຊີ ແລະ ພາກໃຕຂອງຢນານ ຄວາມສງແຕ 300-1400 (1500) ມ. (Zhengyi, 
2008). 
  ສາລັບການສຶກສາຕົ້ນສິບສອງລາສີໃນແຂວງຊຽງຂວາງພົບວາ ກະຈາຍພັນໃນເຂດເມືທອງແປກ, 
ເມືອງຄາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ຕັ້ງແຕ N 19° 29'  ເຖິງ N 19° 36' ແລະ E 103° 24' ເຖິງ E 103° 57' 

ໃນລະດັບຄວາມສງທຽບກັບລະດັບນາທະເລ 900 ເຖິງ 1,350 ມ. ສາລັບ Turpinia cochinchinensis 

ລາຍງານພົບເຫັນເຂດຍອດນາຫິນບນ, ເມືອງຄນຄາ, ແຂວງຄາມວນ  
(http://www.biotik.org/india/species/t/turpcoch/turpcoch_en.html, 2019). 
 
ການນາໃຊແບບພືນ້ບານ 

   ອີງຕາມຂໍມນການສາພາດ ແລະ ການສືບຄ້ົນພມປນຍາທອງຖ່ິນ ເປນຕົ້ນຊົນເຜົາມ້ົງ ພົບວາ ປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົາໄດນາໃຊຕົ້ນສິບສອງລາສີມາຕັ້ງແຕດົນນານ ຜານຫຼາຍເຊັນຄົນມາແລວ ໂດຍສະເພາະໄດນາ
ໃຊປນປວບາດແຜ, ປາກເປນກາງ, ແກທອງແຫງ, ທອງສຽບ, ປວຕັບອັກເສບ, ໄຂຮອນ, ໄອ, ປອດອັກເສບ
, ມະເຮັງກະເພາະລາໄສ ແລະ ປວຕມຕາງໆ.   
 
ສະພາບທາງລະບບົນິເວດ ແລະ ລກັສະນະຂອງແຫງຼທີ່ຢອາໄສ 

   ການສຶກສາສະພາບຂອງແຫຼງທ່ີຢອາໄສ ດວຍວີທີການສາງດອນຕົວຢາງ ລັກສະນະເປນວົງກົມ ໃນ
ລັດສະໝີ 0.1 ຮຕ, ການການົດດອນແບບສມ ໂດຍການຈັດບໍລິມະສິດຕາມລັກສະນະຂອງໂຄງສາງປະເພດ
ປາ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມພືດທ່ີເກີດຮວມກັນກັບຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຈານວນ 9 ດອນ ແລວຂ້ຶນບັນຊີຕ້ົນ
ໄມທກຊະນິດທ່ີພົບເຫັນ ທ່ີຢຮວມກັນກັບຕົ້ນສິບສອງລາສີ ເພື່ອສັງເກດ ແລະ  ວິເຄາະລັກສະນະທາງໂຄງສາງ
ຂອງປາ ແລະ ລກັສະນະຂອງສັງຄົມພດືທ່ີຢຮວມກັນໃນຈດທ່ີພົບເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີ ຈານວນ 21 ຈດ (21 

ຕົ້ນ) ທ່ີໄດບັນທຶກໄວ ພົບວາ: ລັກສະນະຂອງໂຄງສາງຂອງປາມີ 3 ລັກສະນະໄດແກ ປາປະສົມເຂດສງ 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  100 

 

(Upper mixed deciduous forest), ປາເຫຼົາແກ (Old Degraded forest) ແລະ ເຂດເປດແປນ (ເຂດ
ຮົ້ວສວນສວນຕົວ) (Open area).  ບັນດາຊະນິດຕ້ົນໄມທ່ີຢຮວມກັນທີ່ໄດບັນທຶກໄວທັງໝົດ ຈານວນ 127 

ຂໍມນບັນທຶກ ລວມມີ 37 ຊະນິດ ຂອງ 19 ຕະກນ, ໃນນັ້ນ, ຊະນິດທ່ີມີຄວາມໜາແໜນສງແມນ ສ້ົມຝາດ 

Bischofia javanica Blume (Euphorbiaceae) ທ່ີມີຄວາມໜາແໜນ 1.44; ຮອງລົງມາແມນບົງມ່ີ 

Litsea glutinosa (Lour.) C.Rob. (Lauraceae); ຕອງຫຊາງ Macaranga denticulata (Blume) 

Müll.Arg. (Euphorbiaceae); ຕອງເລງ Mallotus barbatus Müll. Arg. (Euphorbiaceae); ກໍໜ
າມ Castanopsis spp. (Fagaceae); ເດື່ອປອງ Ficus hispida L.f. (Moraceae); ສີໄຄຕົ້ນ  Litsea 

cubeba (Lour.) Pers. (Meliaceae) ແລະ ຕົ້ນແດງນາ Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 

(Sapindaceae) ແລະ ຕະກນທ່ີໜາແໜນກວາໝແມນຕະກນໝາກຍົມ (Euphorbiaceae) ທ່ີມີຄວາມໜ
າແໜນເຖິງ 5.0; ຮອງລົງມາແມນຕະກນບົງ (Lauraceae); ຕະກນຖົວ (Fabaceae); ຕະກນໝາກກໍ 

(Fagaceae); ຕະກນກະເດົາ Meliaceae; ຕະກນໝາກລາໄຍ (Sapindaceae); ຕະກນໝາກກອກຟານ 

Burseraceae); ຕະກນໝາກໄຮ (Moraceae); ຕະກນແຄລາວ (Bignoniaceae) ແລະ ຕະກນໝາກມວງ 

(Anacardiaceae). 
 
ໄພຂົມຂຂອງຕົນ້ສບິສອງລາສີ 

   ຈາກການສາຫຼວດ ທິມງານພົບເຫັນຫຼາຍຢາງ ທ່ີເປນໄພຂົມຂຕໍຕົ້ນສິບສອງລາສີ ເປນຕົ້ນ ການ
ເກັບກແບບດັບສນ ເຊັນການລອກເປອກ, ການຕັດຕົ້ນ, ການເຈາະແກນໄມ ໂດຍສະເພາະແລວ ມີ 1 ຕົ້ນ 

ໃນຈດບານທາໂຈກ ເມືອງແປກ ໄດຕາຍໄປ ຍອນການລັກລອບລອກເອົາເປອກ ແລະ ເຈາະເອົາແກນໄມ 

ເພ່ືອ ຈດປະສົງການນນາໃຊທາງການຢາພ້ືນເມືອງ. ການທາໂດຍສະເພາະໃນຈດບານທາ (ຖາຊາງ) ເມືອງ
ແປກ ມີພຽງແຕຕົ້ນດຽວ ໃນແຄມຫວຍ ບໍລິເວນໄຮຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕົ້ນສິບສອງລາສີມຄີວາມອອນໄຫວ
ຕໍການປຽນແປງທາງພມິອາກາດ ໂດຍສະເພາະໄພໜາວ ທ່ີເກີດຫິມະ ແລະ ນາກາມໃນປ 2015 ພົບວາ ກ່ິງ
ງາຂອງຕົ້ນສິບສອງລາສີຕາຍຫຼາຍຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຈດບານຍອດກ ເຂດເມືອງໜອງແຮດ ປະຈບັນກ່ິງງາ
ໃໝກາລັງເກີດຈາກກົກຂອງຕໍໄມດັງກາວ. 
 
ສະຫູຼບຜົນ 

  ການສຶກສາໄດພົບເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີຢແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ ຊ່ືວິທະຍາສາດວາ (Turpinia 

pomifera (Roxb.) DC. ຕະກນ Staphyleaceae.ຈາກການສຶກສາຄ້ັງນີ້ ສາມາດສະຫູຼບລວມໄດວາ: (1) 
ທິມງານຍັງບໍສາມາດພົບເຫັນ ແລະ ສະຫູຼບໄດວາ "ໝາກນາລີຜົນ" ແມນໝາກໄມຂອງ "ຕົ້ນສິບສອງລາສີ" 
ເພາະບໍພົບເຫັນໝາກໄມໃດໆ ໃນຕ້ົນສິບສອງລາສີ ມີລັກສະນະຮບຮາງຂອງໝາກນາລີຜົນ (2) ຜົນການສຶກ
ສາຢງຢນວາ ຕ້ົນສິບສອງລາສີ ທ່ີມີໝາກມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍຮບຮາງຄາຍຄືສັດຊະນິດຕາງໆ ອາດມີ
ສາຍເຫດມາຈາກການຕິດເຊ້ືອ ຊ່ຶງອາດມາຈາກເຊື້ອຣາ, ເຊ້ືອຈລະຊີບ ຫືຼ ແມງໄມ ຫລື ການຢຮວມກັນຂອງ
ພວກມັນ (3) ຈາກການສຶກສາຄ້ັງນີ້ ສາມາດພົບເຫັນຕົ້ນສິບສອງລາສີ 21 ຕົ້ນ ໃນ 9 ເຂດສຶກສາ ຂອງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕຍັງມີການລາຍງານຈາກຊາວບານ ວາພົບເຫັນໃນຫຼາຍສະຖານທ່ີ ແຕບໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງ
ໄດ ເພາະເສ້ັນທາງຫຍງຍາກ ແລະ ໃຊເວລານານໃນການເດີນທາງ ດວຍການຍາງ. (4) ຕົ້ນສິບສອງລາສີເປນ
ພັນໄມທ່ີຫາຍາກ ມີກມປະຊາກອນໜອຍ ກະແຈກກະຈາຍ ຊຶ່ງອາດມີຜົນໃນການປະສົມລະອອງ ທ່ີສະແດງ
ໃຫເຫັນຄວາມອອນແອທາງດານກາມະພັນ ບວກກັບການເກັບກແບບດັບສນ ແລະ ຄວາມອອນໄຫວຂອງ
ຕົ້ນສິບສອງລາສີຕໍການປຽນແປງພມມິອາກາດ  ອາດເປນສາຍເຫດໃຫ ຕົ້ນສິບສອງລາສີມີແນວໂນມຈະສນ
ພັນໄດ. 
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ຄາຂອບໃຈ 

  ກອນອື່ນໝົດທິມງານຄ້ົນຄວາຕົ້ນສິບສອງລາສີ ທ່ີແຂວງຊຽງຂວາງໃນຄ້ັງນີ້, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈຢາງສງ ມາຍັງຄະນະນາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບລວມຂອງໂຄງການສຶກສາຕົ້ນສິບສອງລາສີ ໃນລະດັບກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ີໄດອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫທືນສະໜັບສະໜນຈາກກອງທຶນ
ຄົ້ນຄວາ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ສົກປ (2012-2013), ຂໍຂອບໃຈຢາງສງໃນການປະກອບສວນຂອງ
ພະນັກງານປະຈາສະພາວິທະຍາສາດແຫງຊາດ, ຄະນະນາຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ, ຕະຫລອດເຖິງ ຄະນະນາ ພະນັກງານຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງ ແຕລະເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທອງຖ່ິນ ທ່ີໄດໃຫການປະກອບສວນໃນກິດຈະກາຄັ້ງນີ້. 
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      ຮບທີ 3. ການສົມທຽບຕ້ົນສິບສອງລາສີ 2 ຊະນິດ ທ່ີພົບເຫັນໃນລາວ: 1–8 Turpinia 

cochinchinensis. 1: ລາຕົນ້; 2–3–4 ໃບ; 5: ຊໍດອກ; 6: ດອກ; 7–8 ໝາກ; 9–16 Turpinia 

pomifera. 9: ໃບ; 10: ປາຍຍອດ; 11: ລາຕົ້ນ; 12: ກົກໃບທີ່ມີຫໃບ; 13: ຊໍໝາກ; 14: ດອກ; 15: 

ເປອກນອກ ແລະ ເປອກໃນ; 16: ໝາກ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮບທີ 4.  ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮບຣາງໝາກສິບສອງລາສີລາຍແຫຼງທ່ີຢອາໄສ ເພື່ອການປກພືດທັນຍາຫານ 
ແລະ ປກພືດເສດຖະກິດ  
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ຮບທີ 5.  ໄພຂົມຂຂອງຕົ້ນສິສອງລາສີ: 1: ກ່ິງງານອຍຕາຍໄປຍອນນາກາມ. 2: ຕົນ້ໃຫຍຕາຍຍອນການ
ເກັບກ. 3: ຕົ້ນໃຫຍຖືກຕັດ ກ່ິງງານອຍກາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ 4: ຕົ້ນຕາຍຍອນໄພໜາວ 
 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  104 

 

ເຝາລະວັງຄນນະພາບນາເປອນຊຸມຊົນເຂດຮອງແຊງ ແລະ ຫວຍໝາກຮຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ 

 

ວັນແສງ ຈນລະມະນ ີ1, ສັນຕ ິກົງມະນີ 2 , ພິມພອນ ແກວບນທາ 1, ແສງສະຫວັນ ຄັນທະວົງ 1 
1 ພາກວິຊາເຄມີສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ຕ ປນ 7322, ສປປ ລາວ                              

ອີເມລ: v.chounlamany@nuol.edu.la 
2 ສນດີເລີດດານສິ່ງແວດລອມ, ຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ

ແຫງຊາດ, ຕ ປນ 7322, ສປປ ລາວ, ອີເມລ: S.kongmany@nuol.edu.la 

ບດົຄດັຫຍໍ 

ນາແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ີສາຄັນຂອງທກຄົນໃນແຕລະປະເທດໃນໂລກ. ໃນເຂດຊຸມຊົນ 

ທ່ີມີການນາໃຊນາຫຼາຍ, ເກືອບວາ 70-80% ຂອງນາທີ່ໃຊ ກາຍເປນນາເປອນ ແລະສວນຫຼາຍແມນຖືກປອຍ
ລົງຕາມຮອງລະບາຍນາຊຸມຊົນ ໃຫໄຫຼລົງສແຫງຼນາທາມະຊາດ ໂດຍບໍມີການບາບັດ. ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ມີຄນົອາໃສຢປະມານລານຄົນ  ທ່ີມີການນາໃຊນາ ແລະ ລະບົບໂຮງງານບາບັດນາເປອນຍັງບໍເຫັນມີ. ນາ
ເປອນສວນຫຼາຍແມນຖືກປອຍລົງສເຂດຊຸມນາ ແລວສດທາຍກໍໄຫຼລົງສແມນາຂອງ. ໂດຍຄານຶ່ງເຖິງບັນຫາ
ທາງສ່ິງແວດລອມ ທ່ີອາດເປນສາເຫດເຮັດໃຫເກີດການ ປຽນແປງຄນນະພາບນາຂອງ, ການເຝາລະວັງຄນ
ນະພາບນາເປອນຊຸມຊົນ ກອນທ່ີຈະໄຫຼລົງສນາຂອງ ຈິ່ງມີຄວາມຈາ ເປນຢາງຍ່ິງ ເພ່ືອຮອງຮັບແຜນພັດທະນາ
ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນການສຶກສານີ້, ໄດມີການຕິດຕາມຄນນະ ພາບນາເປອນຊຸມຊົນ ແຕເຂດ
ຮອງແຊງ ຫາ ຫວຍໝາກຮຽວ ກອນໄຫຼລົງສນາຂອງທັງໃນຊວງລະດແລງ ແລະ ລະດຝນ ໃຫເປນການສຶກ
ສາຕົວແບບ ໂດຍໄດຄນນະພາບນາທາງດານກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມ ີ ຕາມມາດຕະຖານຄນນະພາບ ນາຂອງ 

ສປປ ລາວ ທ່ີກາໜົດໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ (ກຊສ). ຈາກຜົນການສຶກ
ສາ ພົບວາ ຄນນະພາບນາເປອນໃນເຂດສຶກສາແມນມີການປຽນແປງຕາມລະດການ. ແຕໂດຍລວມແລວ ຄນ
ນະພາບນາເປອນໃນຮອງລະບາຍນາເປອນຊຸມຊົນນີ້ ແມນຢໃນເກນມາດຕະຖານ ທ່ີ ກຊສ ການົດ, ຍົກເວ້ັນ 

ຄາ COD ຂອງນາເປອນທກຈດ ມີຄາສງກວາມາດຕະຖານ, ໂດຍສງທ່ີສດແມນໃນເດືອນ 7 ແລະ 10 

ສະເພາະຈດນາຫວຍໝາກຮຽວ (~160 mg/L). ເຖິງວາ ນາເປອນຊຸມຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມ
ສະພາບປດຈບັນ ຍັງບໍເປນບັນຫາພໍເທົາໃດ, ແຕການຕິດຕາມຄນນະພາບນາ ເປອນຄວນຈະຕອງໄດສືບຕ ໍ

ເພ່ືອຊວຍໃນການປະເມີນການປຽນແປງຄນນະພາບນາເປອນໃນໄລຍະຍາວ ອັນເນື່ອງການເພີ່ມຂ້ຶນຢາງ
ໄວວາຂອງປະຊາກອນ ຕາມດວຍກິດຈະກາການນາໃຊນາທີ່ເພີ່ມຂ້ຶນ ທ່ີເປນເງົາຕາມຕົວ. 

 
ຄາສາຄັນ: ຄນນະພາບນາເປອນຊຸມຊົນ, ຮອງແຊງ, ຫວຍໝາກຮຽວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
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Abstract 

Water is a natural resource for all people of all nations in the world. In the 
domestic area, 70-80% of water used is converted into wastewater which is either 
treated and discharged or directly discharged into the natural water sources through 
main domestic wastewater drainage system. In Vientiane Capital City of Lao PDR, 
there is around one million people using water and domestic wastewater treatment plant 
is currently not available. Most of wastewater is drained out to available wetland and 
finally reaching to Mekong river through domestic wastewater drainage channels. For 
the sake of environmental concern to the issue of the possible cause in change of the 
water quality of Mekong river, surveillance of the domestic wastewater quality before it 
is discharged into Mekong river is very crucial in accordance with the green and 
sustainable development plan. In this study, the domestic wastewater quality of 
Hongxeng through Huay-Mark-Hiew during rainy and dry seasons before reaching 
Mekong river was initially studied as a model one by monitoring both physical and 
chemical properties of the wastewater according to the National Standard of Water 
Quality of Lao PDR issued by Ministry of Natural Resources and Environment 
(MONRE). The results showed that the wastewater quality was somehow fluctuated 
between rainy and dry season. However, the wastewater quality in these drainage 
channels were mostly under limit of standard values. Even though the current situation 
of domestic wastewater in Vientiane is not serious, monitoring the wastewater quality 
should be continued for long term evaluation of change in domestic wastewater quality 
due to the rapid growth of population and water usage activities. 

 
Keywords: Domestic Wastewater Quality, Hongxeng, Huay-Mark-Hiew, Vientiane 
Capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  106 

 

ພາກສະເໜ ີ(Introduction) 

ນາເປນແຫຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຢຢາງຈາກັດ ແຕເປນພື້ນຖານສາຄັນຕໍການດາລົງຊີວິດຂອງມະນດ 

ແລະ ນາຈະເປນແຫຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີທົດແທນໄດ ຖາຫາກມາການຄມຄອງທີ່ດ ີ (Schneider, Rickert, 

& Spieker, 1973). ການຄມຄອງນາທ່ີສະຫຼາດ ອາດຖືວາເປນເງ່ືອນໄຂທາອິດ ສາລັບການພັດທະນາແບບ
ຍືຍຍົງ, ເພາະຖາມີການຄມຄອງນາທ່ີດ ີນາກໍຈະມີບົດບາດຊວຍໃນການເຮັດໃຫສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະສິ່ງ
ແວດລອມດີຂ້ຶນ ພາຍໃຕການປະເຊີນໜ ້າກັບການປຽນແປງທີ່ວອງໄວ ແລະ ຄາດການໄດຍາກ (Troesken, 

2006). ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນຫານາເປອນ ຖືວາເປນບັນຫາໜ່ຶງທ່ີລດັຖະບານເຮົາໄດໃຫຄວາມສາຄັນ ແລະ 

ເອາົໃຈໃສໃຫມີການຄມຄອງຢາງເປນລະບົບເທ່ືອລະກາວ ເພື່ອເຮັດໃຫການພັດທະນາປະເທດ ໄປຄຽງຄກັບ
ການຮັກສາສະພາບແວດລອມ ສາງໃຫເປນເມືອງທີ່ສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຢນຍົງ (Tookey, 1997). 

ໃນເຂດຕົວເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງທາງເສດຖະກິດ-ການຄາ ແລະ ມີຜຄົນອາໃສຢເປນ
ຈານວນຫຼວງ ຫຼາຍ, ການນາໃຊນາເຂ້ົາໃນກິດຈະກາຕາງໆ ກໍນັບມ້ືນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ນາເປອນຈາກແຫຼງຕາງໆ 

ສວນຫຼາຍແມນຖືກປອຍລົງໃສຮອງນາເປດ (open drains) ແລວໄຫຼລົງສເຂດຊຸມນາທາມະຊາດ (natural 

wetland) ທັງໃນ ແລະ ຮອບຕົວເມືອງ (JICA, 2011). ບັນດາຮອງຮອງຮັບນາເປອນ ທ່ີສາຄັນ ໃນເຂດຕົວ
ເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັນີ້ ປະກອບດວຍ ຮອງຈັນ, ຮອງແກ, ຮອງແຊງ, ຮອງໄກແກວ, ຮອງປາສັກ, ແລະ 

ຮອງນາອື່ນໆ. ໃນນ້ີ ຮອງແຊງ ແມນຮອງລະບາຍນາເປອນທ່ີໃຫຍ ທ່ີຮອງຮັບນາເປ້ຶອນຈາກເມືອງສີໂຄດຕະ
ບອງ ແລະ ບາງສວນຈາກເມືອງຈັນທະບລີ ໂດຍຜານຮອງປາສັກ ແລວປອຍລົງສບຶງທາດຫຼວງ (Phonvisai, 

Coowanitwong, Shapkota, Pradhan, & Hossain, 2006). ນາເປອນຈາກບຶງທາດຫຼວງ ຈະໄຫຼລົງ
ປອງໃສນາຫວຍໝາກຮຽວ ກອນລົງສແມນາຂອງ (Mark, Lacoursiere, Vought, Amena, & Babel, 
2010). 

ເພ່ືອຫລີກລຽງບັນຫາໃນການທາລາຍຊັບພະຍາກອນນາໃນອະນາຄົດ, ບັນຫາຄນນະພາບນາ ຈິ່ງໄດ
ຖືກນາສະ ເໜີຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມສະມາ ຊິກສະພາແຫງຊາດ ເພ່ືອໃຫມີມາດຕະການຮັບມືກັບການປອຍນາ
ເປອນລົງສແຫຼງນາທາມະຊາດ (Laotiantimes, 2017). ໃນປ 2017, ກົດໝາຍ ກຽວກັບນາ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນນາ ທ່ີເນັ້ນໃສການປກປກຮັກສານາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນາກໍໄດຖືກຮັບຮອງ 

(Phetsamone Phommuny, 2017). ສະນັ້ນ ການປະເມີນຄນນະພາບນາເປອນ, ການຕິດຕາມກວດກາ 

ແລະ ກວດສອບຄນນະພາບນາເປອນ ຈິ່ງມີຄວາມຈາເປນ ເພື່ອການົດຂົງ ເຂດທີ່ມີບັນຫາການເກີດມົນລະພິດ 

ທ່ີອາດກາວໄປສການບາບັດ (Ejeian et al., 2018). ການບາບັດນາເປອນກອນປອຍລົງສແຫຼງນາທາມະ
ຊາດ ຈະຊວຍຮັບປະກັນບໍໃຫມີຜນົກະທົບຕໍຄນນນະພາບຂອງແຫຼງນໍ້າທາມະຊາດ, ລະບົບນິແວດຂອງແຫຼງ
ນາ ແລະ ການນາໃຊນາໃນຮບແບບຕາງໆ ທ່ີບໍແມນເພ່ືອບໍລິໂພກ (non-portable water) ເຊນັ: ເປນນາ
ໃຊໃນທາງອດສາຫະກາ, ນາຊົນລະປະທານ (irrigation water) ສາຫຼັບວຽກງານດານກະສິກາ (Scholz & 

Scholz, 2016) ແລະ ອ່ືນໆ ກໍຖືວາເປນການນາໃຊນາທີ່ດີຢາງນຶ່ງ. 
ດວຍເຫດຜົນທ່ີກາວມາຂາເທິງນັ້ນ, ຈິ່ງມີການສຶກສາຄົ້ນຄວານີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈປະສົງເພ່ືອສຶກສາ ແລະ 

ກວດສອບຄນນະພາບນາເປອນຮອງແຊງ ແລະ ນາຫວຍໝາກຮຽວ ໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ເພື່ອເຫັນເຖິງ
ຄນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ-ເຄມີຂອງນາເປອນທັງສອງ ໃນແຕລະຊວງເວລາ ທ່ີອາດເກີດການປຽນແປງ 
(Renuka, Sood, Prasanna, & Ahluwalia, 2014), ແລວປຽບທຽບກັບຄາມາດຕະຖານທ່ີການົດໂດຍ 

ກຊສ. ຂໍມນຄນນະພາບນາເປອນທ່ີໄດ ຈະເປນປະໂຫຍດໃຫກັບທາງພາກສວນທ່ີກຽວຂອງຂອງລັດຖະບານ
ໃນແຜນກການຈັດການແລະຄມຄອງນາເປອນຊຸມຊົນດັງກາວ ທັງໃນປດຈບັນ ກໍຄືໃນອະນາຄົດ. 
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ວິທກີານສຶກສາ (Research Methodology) 

ເຂດສຶກສາ ແລະ ການເກັບຕົວຢາງນາເປອນ 

ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ ້ ໄດການົດ 6 ຈດເກັບຕົວຢາງນາເປອນ ຕາມບໍລິເວນເຂດຂອງຮອງແຊງ ແລະ 

ຫວຍໝາກຮຽວ (ຮບ 1).  ການເກັບຕົວຢາງນາ ຈະໃຊວິທີແບບຈວງ (Grab sampling) ຊຶ່ງເປນວິທີທ່ີງາຍ 

ແລະ ບໍໃຊອປະກອນທ່ີແພງ (William, 1963) ໂດຍເກັບໃສຂວດພລາສຕິດທ່ີສະອາດ (ໃຊກະຕກນາດື່ມທ່ີ
ໃຊແລວ) ແລະ ຮັກສາໃນຖັງນາ ກອນທີ່ອນຫະພມ ~ 4oC ກອນນາສົງໄປວະເຄາະທ່ີຫອງທົດລອງ. ໄລຍະ
ການເກັບຕົວຢາງນາ ແມນເດືອນລະຄ້ັງ ໂດຍແບງເປນ 2 ຊວງ ຄ ືຊວງໄລຍະທ ີ1 (ເລ່ີມທ່ີເດືອນ 7 ຫາ 12, 

2017) ແລະ ຊວງໄລຍະທ ີ2 (ເລ່ີມທ່ີເດືອນ 1 ຫາ 6, 2018) ລວມໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫລ ື1 ປ. 

 

 
ຮບ 1:  ແຜນທ່ີເຂດເກັບຕົວຢາງ ປະກອບດວຍ 6 ຈດເກັບຕົວຢາງ: 1. ເຂດ ບ. ດອນແດງ, 2. ເຂດ ບ. 

ສະຫວາງ, 3. ເຂດ ບ. ຮອງໄກແກວ, 4. ເຂດ ບ. ຫົວຂົວ, 5. ເຂດ ບ. ນາໄຫ, 6. ເຂດ ນາຫວຍໝາກຮຽວ. 

ວິທກີານວິເຄາະ (Analytical procedures) 

ຕົວຢາງນາທ່ີເກັບຈາກແຕລະຈດຈາກຮອງນາເປອນທ່ີສຶກສານ້ັນ ຖືກນາມາວິເຄາະຄນນະພາບ ຕາມ
ຄນລັກສະ ນະທາງກາຍະພາບ-ເຄມີ (physico-chemical characteristics) ເຊັນ: ອນຫະພມ, pH, EC, 
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TDS, TSS, ຄວາມຂນ, DO, COD, NO3-N, PO4-P ແລະ ໂລຫະໜັກບາງທາດ (Fe, Cr, Pb, Mn, 

Zn, Cu ແລະ Cd). ການວິເຄາະຄນນະພາບນາຕາມຕົວວັດແທກຕາງໆນັ້ນ ແມນນາໃຊວິທີການວິເຄາະນາ
ມາດຕະຖານ (APHA/AWWA/WEF, 2012). ອນຫະພມ, pH, EC, TDS, DO ແລະ ຄວາມຂນ 

ແມນໃຊວິທີວິເຄາະກັບທ່ີ (in-situ analysis) ເວລາເກັບຕົວຢາງນາ ໂດຍໃຊເຄື່ອງວັດແທກແບບພົບພາ 

(portable meters). ການວິເຄາະໂລຫະໜັກ, ເຊັນ: Fe, Cr, Pb, Mn, Zn, Cu ແລະ Cd, ແມນໃຊເຄ່ືອງ 

AAS ລນ 240 AA FS, Agilent, USA). ທກສອບທຽບມາດຕະຖານຂອງການວິເຄາະໂລຫະໜັກນັ້ນ 

ແມນໃຊທາດລະລາຍໂລຫະໜັກມາດຕະຖານ (Fisher, UK). ຍົກເວັ້ນສາລບັຫາຄາ TSS, ນາຕົວຢາງກອນ
ທ່ີຈະຖືກນາໄປວິເຄາະ ຈະຖືກຕອງດວຍເຈຍຕອງທ່ີມີຂະໜາດຮ 0.45 µm. ການວິເຄາະຂໍມນແມນາໃຊໂປ
ແກຣມ Microsoft Excel 2016 package ເພ່ືອຄິດໄລຄາທາງສະຖິຕິ ແລະ ສາງເສັ້ນສະແດງຜົນການ
ວິເຄາະ. 

ຜົນການວິເຄາະ ແລະ ຄາອະທບິາຍ (Results and Discussion) 

ອນຫະພມ ແລະ DO 

 
ຮບ 2 : ລັກສະນະຂອງອນຫະພມ ແລະ ປະລິມານ DO ຂອງນາເປອນໃນຮອງແຊງ (ຈດ 1-5) ແລະ ນາ
ຫວຍໝາກຮຽວ (ຈດທີ 6) ໃນຊວງ ເດອືນ 7-12, 2017 ແລະ ເດືອນ 1-6, 2018. ຈດທີ 1. ເຂດ ບ. ດອນ
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ແດງ, ຈດທີ 2. ເຂດ ບ. ສະຫວາງ, ຈດທີ 3. ເຂດ ບ. ຮອງໄກແກວ, ຈດທີ 4. ເຂດ ບ. ຫົວຂົວ, ຈດທີ 5. 

ເຂດ ບ. ນາໄຫ, ຈດທີ 6. ເຂດ ນາຫວຍໝາກຮຽວ. 
 

ອນຫະພມຂອງນາເປນໜ່ຶງໃນຕົວວັດແທກຄນນະພາບນາ ແລະ ນາແຕລະແຫງອາດມີອນຫະພມບໍ
ເທົາກັນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລອມທ່ີບໍຄືກັນ. ຈາກຜົນການສຶກສານີ້ (ຮບ 2) ພົບວາ ອນຫະພມຂອງນາ
ເປອນທັງ 6 ຈດ ໃນ ສອງຮອງນັ້ນ ແມນປະມານ 19-32 oC. ອນຫະພມຂອງນາຈະຄອຍໆ ເພີ່ມຂ້ຶນ ຈາກ
ເດອືນ ມັງກອນ ໄປຈນົເຖິງເດືອນ 05 (May) ເນື່ອງຈາກຊວງນີ້ອາກາດຈະ ຄອຍໆຮອນຂ້ຶນ. ເຖິງວາ ໃນ
ມາດຕະຖານຄນນະພາບສ່ິງແວດລອມນາແຫງຊາດ ຈະບໍໄດການົດ ກຽວຄາອນຫະພມຂອງນາ ເນື່ອງ ຈາກ
ເປນສ່ິງ ທ່ີຄວບຄມບໍໄດ, ແຕອນຫະພມຂອງນາ ກໍມີຜົນຕໍຄນນະພາບນາ ເຊັນກັນ ໂດຍສະເພາະ ການ
ລະລາຍຂອງອອກຊີ ເຈນ (DO) ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດວາ ຄາ DO ຂອງນາຈະຫຸຼດລົງ ເມື່ອອນຫະພມ ຂອງນາເພ່ີມ
ຂຶ້ນ (Akan, Abdulrahman, Dimari, & Ogugbuaja, 2008). ຄາ DO ຂອງນາເປອນ  ຮອງແຊງໃນ
ຈດທີ ຈດທີ 1 ເຖິງ ຈດທີ 4 ຈະຂອນຂາງຕາກວາມາດຕະຖານ (2 mg/L). ສາລັບ ໃນຈດທີ ຈດທີ 5 ແລະ 

ຈດທີ 6, ຄາ DO ຈະສງຂ້ຶນຢລະຫວາງ 2-6 mg/L. 
 
pH, EC ແລະ TDS 

ລັກສະນະຂອງຄາ pH, EC ແລະ TDS ຂອງນາເປອນທັງ 6 ຈດ ທ່ີນາມາວິເຄາະ ຖືກສະແດງໄວໃນ 

ຮບ 3. ຕະຫຼອດທັງ 12 ເດືອນ, ຄາ pH ຂອງນາເປອນຂອງຮອງແຊງ ແລະ ຫວຍນາໝາກຮຽວ ໂດຍສະເລຍ 

ຢລະຫວາງ 6.5-8 ເຊ່ິງກໍຖືວາ ຍັງຢໃນເກນມາດຕະຖານ (ກົມມົນລະພິດ, 2017). ຄາ pH ຂອງນາມີ
ບົດບາດສາຄັນຕໍພວກແບັກທີເຣຍ (Bacteria) ທ່ີເຮັດໜາທີ່ຍອຍສະ ຫຼາຍພວກທາດອົງຄະທາດ ເຊິ່ງມີ
ປະມານ 70% ໃນນາເປອນຊຸມຊົນ (Odjadjare & Okoh, 2010). ຄາ pH ອາດຍັງມຜົີນຕໍ ປະລິມານ
ຂອງທາດອົງຄະທາດ ແລະ ທາດອະນງົຄະທາດ ທ່ີລະລາຍໃນນາ. ໃນຊວງເດືອນ ມີນາ ຫາ ເມສາ, ຄາ TDS 

ມີຄວາມເຂ້ັມຂນຂອນຂາງສງ ໂດຍສະເພາະໃນເດືອນ ມີນາ (~ 1200 mg/L) ອາດເນື່ອງຈາກປະລິມານນາ
ມີໜອຍ, ແລະເລີ່ມຫຸຼດລົງເຖິງເດືອນ ກັນຍາ ເນື່ອງຈາກຊວງນີ ້ເປນຊວງຝນ ແລະ ມີປະລິມານນາ ໃນຮອງມີ
ຫຼາຍ ພາໃຫເກີດການເຈືອຈາງ. ຄາ TDS ນີ ້ ມີສວນພົວພັນໂດຍກົງຕໍກັບຄາຄວາມສາມາດຊັກນາໄຟຟາ 

(EC) ຂອງນາ (Ali, Mo, & Kim, 2012). ເມື່ອທຽບກັບຄາມາດຕະຖານ EC ຂອງນາ ທ່ີ ກຊສ ການົດ 

ເຫັນວາ ຄາ EC ຂອງນາເປອນຂອງທັງສອງຮອງນີ ້ກໍຍັງຢໃນເກນມາດຕະຖານ. 
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ຮບ 3: ລັກສະນະຄາຄວາມເປນອາຊິດ-ເບສ (pH), EC ແລະ TDS ຂອງນາເປອນໃນຮອງແຊງ (ຈດ 1-5) 

ແລະ ນາຫວຍໝາກຮຽວ (ຈດທີ 6) ໃນຊວງ ເດືອນ 7-12, 2017 ແລະ ເດືອນ 1-6, 2018. ຈດທີ 1. ເຂດ 

ບ. ດອນແດງ, ຈດທີ 2. ເຂດ ບ. ສະຫວາງ, ຈດທີ 3. ເຂດ ບ. ຮອງໄກແກວ, ຈດທີ 4. ເຂດ ບ. ຫົວຂົວ, ຈດ
ທີ 5. ເຂດ ບ. ນາໄຫ, ຈດທີ 6. ເຂດ ນາຫວຍໝາກຮຽວ. 
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TSS, ຄວາມຂນ ແລະ COD 

 
ຮບ 4: ລັກສະນະຄາປະລິມານທາດແຂງແຂວນລອຍທັງໝົດ (TSS), ຄວາມຂນ (turbidity) ແລະ ຄາ 
COD  ຂອງນາເປອນໃນຮອງແຊງ (ຈດ 1-5) ແລະ ນາຫວຍໝາກຮຽວ (ຈດທີ 6) ໃນຊວງ ເດືອນ 7-12 

(2017) ແລະ ເດືອນ 1-6 (2018). ຈດທີ 1. ເຂດ ບ. ດອນແດງ, ຈດທີ 2. ເຂດ ບ. ສະຫວາງ, ຈດທີ 3. 

ເຂດ ບ. ຮອງໄກແກວ, ຈດທີ 4. ເຂດ ບ. ຫົວຂົວ, ຈດທີ 5. ເຂດ ບ. ນາໄຫ, ຈດທີ 6. ເຂດ ນາຫວຍໝາກ
ຮຽວ. 
 

ລັກສະນະຂອງຄາ TSS, ຄວາມຂນ ແລະ COD ຂອງນາເປອນທ່ີສຶກສາ ສະແດງໃນ ຮບ 4. 

ປະລິມານທາດແຂງ ແຂວນລອຍທັງໝົດໃນນາ (TSS) ເປນຕົວວັດແທກທ່ີສາຄັນທ່ີບົງບອກລັກສະນະຂອງ
ນາ. ຈາກຜົນການສຶກສາພົບວາ ຄາ TSS ຂອງນາເປອນສວນໃຫຍແມນ ຢໃນເກນມາດຕະ ຖານ (< 60 

mg/L), ແຕມີພຽງນາເປອນ 2 ຈດ (ຈດທີ 1 ແລະ ຈດທີ 6) ທ່ີມີຄາ TSS ສງ ~ 170 mg/L ໃນເດືອນ 

ມີນາ ແລະ ~150 mg/L ໃນເດືອນ 6 ຕາມລາດັບ. ຄາ TSS ສງໃນຊວງ ເດອືນ 6 ນີ ້ອາດມີສາເຫດມາຈາກ
ການເຊາະລາງໜາດິນ ຂອງນາຝນທີໄຫຼລົງໄປ ໂຮມໃນຮອງນາ. TSS ໃນນາ ບໍພຽງ ແຕເປນພາຫະແຜ
ກະຈາຍເຊື້ອພະຍາດ, ຄາ TSS ທ່ີສງຫຼາຍ ກໍຍັງເປນການສະກັດກ້ັນການແຜຜານຂອງແສງເຂ້ົາເຖິງພືດນາທ່ີຢ
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ພື້ນນາ ເຊິ່ງມີຜນົຕໍການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ (Rono A K, 2017). ປະລິມານ TSS ສງ ມີສວນພົວພັນ
ໂດຍກົງຕໍຄາຄວາມຂນຂອງນາ (Turbidity) ເຊິ່ງຄາ TSS ຫັຼງຝນຕົກ ມັກຈະສງກວາ ກອນຝນຕົກ (Hui, 

Daphne, Utomo, Zhi, & Kenneth, 2011). ແຕແນວໃດກໍຕາມ, ຄາ TSS ກອໍາດຈະປຽນແປງໄດໂດຍ
ບຂ້ຶໍນກັບຄວາມຂນ (ABB, 2016). ຄາ COD ຂອງນາເປອນທກຈດ ມີຄາສງກວາມາດຕະຖານທີ່ ກຊສ 

ການົດ, ໂດຍສງທີ່ສດແມນໃນເດອືນ ກໍລະກົດ ແລະ ຕລາ ສະເພາະຈດນາຫວຍໝາກຮຽວ (~160 mg/L). 

ຄາ COD ທ່ີສງນີ້ ກໍສອດຄອງກັບປະລິມານການລະລາຍຂອງອອກຊີເຈນ (DO) ຕາ, 

ທາດອາຫານພືດ (NO3-N ແລະ PO4-P) 

 
ຮບ  5: ລັກສະນະຄາ NO3-N ແລະ PO4-P  ຂອງນາເປອນໃນຮອງແຊງ (ຈດ 1-5) ແລະ ນາຫວຍໝາກ
ຮຽວ (ຈດທີ 6) ໃນຊວງ ເດືອນ 7-12 (2017) ແລະ ເດືອນ 1-6 (2018). ຈດທີ 1. ເຂດ ບ. ດອນແດງ, ຈດ
ທີ 2. ເຂດ ບ. ສະຫວາງ, ຈດທີ 3. ເຂດ ບ. ຮອງໄກແກວ, ຈດທີ 4. ເຂດ ບ. ຫົວຂົວ, ຈດທີ 5. ເຂດ ບ. ນາ
ໄຫ, ຈດທີ 6. ເຂດ ນາຫວຍໝາກຮຽວ. 
 

NO3-N ແລະ PO4-P ຈັດຢໃນກມທາດອາຫານພືດ (Reef, Feller, & Lovelock, 2010). ທ່ີ
ມາຂອງທາດອາຫານພືດໃນຮອງນາເປອນ ແມນມີ 2 ແຫງຼ ຄື ຈາກການຍອຍສະຫຼາຍວັດຖຸອົງຄະທາດທ່ີມີ N 

ແລະ P ທ່ີຢໃນນາ ເປອນນັ້ນ ແລະ ຈາກການພາໂດຍນາຝນທ່ີໄຫຼເສາະຜານເຂດດິນປກຝງ (ເຂດດິນນາ-ດນິ
ສວນ) ທ່ີມີການໃສປຍຫຼາຍ ເຊັນ ເຂດທີ່ຢໃກຮອງນາ (Reef et al., 2010). ລກັສະນະຄວາມເຂ້ັມຂນຂອງ 

NO3-N ແລະ PO4-P ໃນນາເປອນສອງແຫຼງໃນ 6 ຈດທ່ີສຶກສາ ສະແດງໄວດັງ ຮບ  5. 
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ໃນຊວງເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ພຶດສະພາ, ຈະເຫັນວາ ຄາ NO3-N ໃນຮອງນາເປອນ ຈະຕາ ເຊິ່ງຢໃນ
ເກນມາດຕະ ຖານ. ຫັຼງຈາກເຂ້ົາເດືອນ ມີຖຸນາ ຊວງລະດຝນ, ພົບວາ ຄາ NO3-N ເພ່ີມຂ້ຶນສງຫຼາຍ (50-60 

mg/L) ເຊ່ິງເກີນລະດັບມາດຕະຖານ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ NO3-N ໃນນາ ເປອນນີ້ ອາດມາຈາກ ການໄຫຼ
ເສາະພາມາຂອງນາຝນ. ໃນກໍລະນີຂອງ PO4-P, ໃນຊວງຫົກ ເດອືນທາອິດ, ຄາຄວາມເຂ້ັມຂນ PO4-P ໃນ
ນາເປອນ ຈະສງ ເຖິງລະດັບ 8 mg/L ເຊ່ິງເກີນລະດັບມາດຕະຖານການົດ (2 mg/L) ແລະ ສາເຫດຄາດວາ 

ອາດເກີດມາ ຈາກການລະບາຍນາທີ່ມີ PO4-P ລົງສຮອງນາ. ເມື່ອເຂ້ົາສລະດຝນ, ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂນ 

PO4-P ເລີ່ມຫຸຼດລົງ ເຊ່ິງອາດເກີດຈາກການເຈືອຈາງ ແລະຖືກພືດນາໃຊເປນອາຫານໃນອດັຕາທ່ີສງກວາ 
NO3-N. 
 
ສະຫຸຼບ (Conclusion) 

ຈາກຜົນການການສຶກສາ ພໍສະຫຸຼບໄດວາ ຄນນະພາບນາເປອນຮອງແຊງ ແລະ ນາຫວຍໝາກຮຽວ
ນັ້ນ ສວນຫຼາຍ ແມນຍັງຢໃນເກນມາດຕະຖານ, ຍົກເວ້ັນ ຄາ DO ທ່ີຕາ ແລະ ຄາ COD ທ່ີສງ. ການປຽນ
ແປງຄນນະພາບຂອງນາເປອນຮອງແຊງ ແລະ ນາຫວຍໝາກຮຽວ ຈະມີລັກສະນະປຽນແປງໄປຕາມຊວງ
ລະດ. ເຖິງວາ ນາເປອນຊຸມຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມສະພາບປດຈບັນ ຍັງບໍເປນບັນຫາພໍເທົາໃດ, 

ແຕການຕດິຕາມຄນນະພາບນາເປອນຄວນຈະຕອງໄດສືບຕໍ ເພ່ືອຊວຍໃນການປະເມີນການປຽນແປງຄນ
ນະພາບນາເປອນໃນໄລຍະຍາວ ອັນເນື່ອງການເພີ່ມຂ້ຶນຢາງໄວວາຂອງປະຊາກອນ ຕາມດວຍກິດຈະກາການ
ນາໃຊນາທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ ທ່ີເປນເງົາຕາມຕົວ. 
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ການປຽບທຽບໄພຂົມຂຕໍເຂດແຫຼງນາ-ນາເທນີ2, ແມນສວນໜຶ່ງ ຂອງຈດປະສົງການຄ້ົນຄວາ ຄື: 
ເພ່ືອປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການອະນຮັກ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີຜານມາ ລະຫວາງປ 2005 
ຫາ 2011 ເຖີງ 2017. ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການມີສວນຮວມ, ການບັງຄັບ
ໃຊກົດໝາຍຂອງລັດ ໃນການຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາແຫຼງນາ-ນາເທນີ2, ຟນຟ, ປກປກຮັກສາປາໄມ 
ແລະ ການກະຈາຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຊີວະນາໆພັນ, ຄນຄາຂອງການອະນຮັກ, ຈາກັດຜົນກະທົບອັນ
ບດໍຕີາງໆ ທ່ີເກີດຂື້ນໃນເຂດແຫຼງນາເທີນ2. ໂດຍອີງໃສການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອບແຜນຄມຄອງດາເນີນງານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ SEMFOP II. ຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີຖອດຖອນໄດ ໃນໄລຍະທ່ີຜານມາ, 
ໄດຮັບຮໄພຂົມຂທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ, ພ້ືນທ່ີ ແລະ ເຂດທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SEMFOP II 
ປະກອບມີ: ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທນີ2, ໄດຖືກຮັບຮອງຕາມ (ດາລັດນາຍົກລລັດຖະມົນຕີເກທີ:471/ນຍ, 

2010)ແລະ (ດາລັດເລກທີ:139/ນຍ, 2000). ເຂດອອມຮອບ ແມນຢນອກເຂດປາສະຫງວນແຫງຊາດ 
ແຕຕິດຈອດກັບປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທນີ, ຈ່ຶງຖືວາເປນເຂດທ່ີມີຜົນກະທົບທາງລບົຕໍຊີວະນາໆ 
ພັນຂອງເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2. ເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊໃນການຄ້ົນຄວາປະກອບມີ: ການນາໃຊວິທີເກັບກາຂໍມນຈາກ
ເອກກະສານ ແລະ ແຫຼງຄວາມຮຕາງໆ ກຽວກັບວຽກງານ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນປາໄມ ພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ການຈັດກອງປະຊຸມປກສາຫາລືກມເປາໝາຍ, ສັງເກດພຶດຕິກາ ແລະ ການມີສວນ
ຮວມໃນການແກໄຂບັນຫາ. ສັງລວມບັນຫາ, ເຫດການໃນການຈັດຕັ້ງບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ, ລະ ບຽບການ
ຕາງໆ ທາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ການສາພາດ ແລະ ແບບສອບຖາມກຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານອະນຮັກຊີວະນາໆພັນ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກາໃນການອະນຮັກປາສະຫງວນແຫງຊາດ. ຜົນ
ການຄ້ົນຄວາພົບວາ: ການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມືກັບຫຼາຍພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ທ່ີພົວພັນກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງລດັຍັງບໍມີປະສິດທິພາບດີເທ່ືອ. ຂາດການການົດ ແລະ ການສາງຄວາມສາມາດໃຫພະນກັງານຜ
ມີສວນຮວມໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທາມຊາດ. ການອະນຮັກ ແລະ ປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ທາ
ມະຊາດ ໃນເຂດແຫຼງນາເທີນ 2, ຍັງບໍທັນໄດຖືກຈັດເຂ້ົາໃນວຽກງານບລິມາສິດ ໃນການສາງແຜນດາເນີນ
ງານຂອງພາກສວນຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງ. ເຄ່ືອງມືຮັບໃຊທັນສະໄໝ ເຊັນ: ຈັກຕັດໄມ, ປນ, ສາຍລວດແຮວ 
ທ່ີມີວາງຂາຍໃນທອງຕະຫຼາດແລະ ຊອກຫາຊ້ືໄດຕາມຮານຄາທົວໄປ. 
ຄາສັບສາຄັນ: ການເຄ່ືອນທ່ີ, ໄພຂົມຂ. 
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ABSTRACT 
     Comparison of threat to ward Nam Theun 2 watershed management, is part of 
the research objective: To evaluate the implementation of past con- servation and 
development activities between 2005 and 2011 to 2017. To  assess the effectiveness of 
the implementation, participation, state law enfor- cement in the management and 
protection of Nam Theun2 watershed mana- gement, rehabilitation, forest protection 
and diversification of biodiversity, va- lues of conservation, limiting the negative 
impacts that occur in the Nam Theun 2 watershed management. Based on the 
implementation social envi- ronment management framework and operation plan II 
(SEMFOP II). Achie- vement and lessons learned over the past, recognizes the threat of 
direct and indirect, the areas and areas that implement SEMFOP II include: Nam Theun 
2 watershed management, approved by Decree No. 471/PM (11/2010) and Decree No. 
193/PM (12/2000). The surrounding area is outside the Na- tional Protection Areas 
(NPA), but adjacent to the Nakai-Nam Theun NPA, it is considered to have a negative 
impact on the biodiversity of the Nam Theun 2 watershed management. Research tools 
include: Using information gathered from documents and knowledge watershed 
management on National and International, forest resource management activities. The 
meeting dis- cussed target groups, observe behavior and participation in ploblem 
solving. Compile the problem, event in the enforcement of the law, domestic and 
international regulation. Interview and questionnaire on the implementation of 
biodiversity conservation activities, attitude and behaveiors in preserving the  NPA. 
Researcher found that: Coordination and co-operation with many relevant stakeholders 
related to state agencies have not been cuccessful. Lack of intification and capacity 
building for staff involved in allocating natural resources. The conservation and protect 
resources natural in the NT2 has not been included in the priority in planning the 
operation of the varions parties involved. Use modern tools such as: (e.g chainsaw), 
weapons (e.g wire snares), and sawmill are allowed to sell in open shops, an operate.  
 
Keywords: Motion, Threat 
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ພາກສະເໜ ີ

ການສຶກສາ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແບບມີສວນຮວມໃນເຂດປາສະຫງວນແຫງຊາດ
ນາກາຍ-ນາເທີນ/ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທນີ2, ສະແດງໃຫເຫັນວາ: ວິທີການປະຕິບັດ ຍດທະສາດ ການອະນຮັກ
ແບບມີສວນຮວມເປນຮບແບບ, ຮບຮາງຂອງສາຍພົວພັນ ລະຫວາງ ອານາດການປກ ຄອງພາກລັດ ແລະ 
ຊຸມຊົນ. ການມີສວນຮວມຂອງ “ປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນ” ໃນການອະນຮັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຊີວະ
ນາໆ ພັນ ບໍໄດເຮັດໃຫມັນເປນຂ້ັນຕອນທ່ີລຽບງາຍ ແລະ ບໍມີເຫດ ຜົນ. ການພົວພັນອານາດການປກຄອງ
ພາກລັດ ລະຫວາງ ຜມີສວນກຽວຂອງຕາງໆ ເຂົ້າມາແຊກແຊງຂະບວນການ, ເຮັດໃຫການຄມຄອງ ແລະ 
ປກປກຮັກສາປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ/ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທນີ2, ເກີດມີບັນຫາທ່ີຊັບຊອນ 
ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ.   

ປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທນີ/ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2 ມີຄວາມສາຄັນ ໃນລະດບັ 
ຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເປນເຂດຮັບນາຂອງໂຄງການອະເນກປະສງົເຂື່ອນໄຟຟານາເທີນ2; ມີ 2 ເຂດ
ເຊ່ືອມຕໍ ທ່ີມີແຫຼງທ່ີຢອາໄສຂອງບັນດາສັດປາ ແລະ ພັນພືດຕາງໆ ຫຼາຍຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະຢາງຍ່ິງຄວາມ
ຕອງການຂອງຊຸມຊົນທ່ີອາໄສຢໃນ ແລະ ອອມຮອບພື້ນທ່ີຄມຄອງ   (ICEM, 2003). ສະເພາະຢໃນ 
ສປປ.ລາວ, ລະບົບການຄມຄອງປາສະຫງວນແຫງຊາດ ແມນຈັດຢໃນປະ ເພດທ່ີ IV. ລັດຖະບານໄດວາງ
ນະໂຍບາຍຕວໍຽກງານການຄມຄອງປາສະຫງວນແຫງຊາດແບບມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ, ປະຊາຊົນເປນ
ເຈົ້າໃນການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາ ກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງໃນປາສະຫງວນ (ກະຊວງກະສິກາ
ແລະປາໄມ, 2005) ໄພຂົມຂຕົ້ນຕໍ, ຄວາມສຽງ ແລະ ສ່ິງທາທາຍຕໍປາສະຫງວນໃນ ສປປ.ລາວ ຄື: ການລາ
ສດັ ແລະ (ICEM, 2003). ຄາຂາຍສັດປາຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ຂໍຂັດແຍງລະຫວາງຄົນ ແລະ ສັດປາ, ການເຊ່ືອມ
ໂຊມຂອງປາໄມເນ່ືອງຈາກການຖາງປາເຮັດໄຮນອກເຂດການົດ, ການລັກລອບຂດຄົ້ນໄມ, ເກັບກເຄ່ືອງປາ
ຂອງດົງ ແລະ ການລາສັດປາ, ເຮັດໃຫສນເສຍລະບົບນິເວດປາໄມຢາງຕໍເນື່ອງ (MAF & TEA, 2004). 

ຜນົກະທົບຈາກມະນດໃນເຂດປາສະຫງວນແຫງຊາດ ໄດເປນສ່ິງທາທາຍທ່ີສາຄັນຂອງລັດຖະບານ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ ແລະ ພັດ ທະນາ ທ່ີເປນແຮງຜັກດັນຈາກ
ຄວາມທກຍາກ ມັກຈະເພີ່ງພາພ້ືນທ່ີປາສະຫງວນ ເປນຫັຼກໃນການ ທາມາຫາກິນຂອງພວກເຂົາ, ຈະ
ກາຍເປນບັນຫາທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບຊັບຊອນຂື້ນຈາກການນາໃຊແບບດັ້ງເດີມ (ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ) ຂອງ
ຊຸມຊົນໃນທອງຖິ່ນສາລັບຮນຄົນ ( Polet. G, 2003).  
   
ວທິກີານຄົນ້ຄວາ 

ການວິໄຈຄັ້ງນີ້ ເປນການວິໄຈທາງຄນນະພາບ (Qualitative research) ໂດຍໃຊການສຶກສາແບບ
ພະຫບົດ (multi case study) ຄື: ຜໃຫຂໍມນຫັຼກ (Key in formants): ຜວິໄຈໃຊການເລືອກຕົວຢາງ
ແບບເຈາະຈົງ (Pur- posive sampling), ພາກລດັມີ 7 ທານ ແລະ ປະຊາກອນໃນເຂດນາວາງ ແລະ ເຂດ
ເຕີງ ມີຈານວນລວມທັງໝົດ 288 ຄອບຄົວ ທ່ີອາໃສຢໃນເຂດປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ. 

ເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາ: ເປນແບບສາພາດ, ແບບບໍມີໂຄງສາງທ່ີໄດການົດປະ ເດັນຄາ
ຖາມໄວກວາງໆ ຕາມວັດຖຸປະສົງ ຄື: ສຶກສາເອກກະສານ ແລະ ວຽກງານວິໄຈທ່ີກຽວຂອງ ຕາມຈດປະສົງ. 
ສາງເຄ່ືອງມືຕາມກອບຄວາມຄິດ ແລະ ຈດປະສົງການວິໄຈ. 
 
ວິທີການທີ່ໃຊໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາ 

ວິເຄາະເອກກະສານ (Documentry analysis) ທ່ີກຽວຂອງຕາມຈດປະສົງ ຂອງການວິໄຈທັງ
ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການສົນທະ ນາກມເປນການເກັບຂໍມນເພ່ືອສຶກສາແນວຄິດ, 
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ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຮສຶກ, ຂໍຄວາມຈິງຂອງບັນຫາ ແລະ ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫມີຜົນກະທົບ. ໃຊບັນທຶກສຽງ
ດວຍເທບ ແລະ ການບັນທຶກ. 
 
ການວິເຄາະຂໍມນ 

ການວິເຄາະເນ້ືອຫາ (Content analysis). ການວິເຄາະໂດຍຈາແນກຊະນິດຂອງຂໍມນ 
(Typological analysis) ຄື: ແບບໃຊທິດສະດີໃນການຈາແນກຂໍມນເປນຊະ ນິດຕາງໆ ໃນເຫດການອັນ
ໜ່ຶງ ແຍກເປນການກະທາ, ກິດຈະກາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາຄັນ, ການມີສວນຮວມ ແລະ ສະພາບສັງຄົມ
, ແລະ ແບບບໍໃຊແນວທິດສະດີ ໃຊການວິເຄາະໂດຍການປຽບທຽບຂໍມນ ໂດຍນາເຫດການຕາງໆ, ຫຼາຍໆ 
ເຫດການທ່ີໄດມາຈາແນກຊະນິດຂໍມນແລວ ມາປຽບທຽບກັນ ຈະນາໄປສການສາງຂໍສະຫຸຼບ ຫືຼ ສາງທິດສະ
ດີໄດ. 
 
ຜົນການຄົນ້ຄວາ 
 

ຜົນການປຽບທຽບໄພຂົມຂຕແໍຫງຼນາເທີນ ພົບວາ: ການປຽນແປງຜບໍລິຫານງານໃນໄລຍະຊວງປ
ຂອງແຕລະທານ, ມີແນວໂນມຕຜົໍນກະທົບຂອງເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2 ເພ້ີມຂື້ນສງ ຫືຼ ຫຼຸດນອຍລົງຕາມລາ
ດັບນ້ັນ ແມນຂ້ືນກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພົວພັນປະສານງານ, ການປະ ສານຮວມມື, 
ການມີສວນຮວມ ຂອງແຕລະຊວງໄລຍະປການປຽນແປງຜບໍລິຫານ ອົງການຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາ
ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ 2 (ອຄປ.ທ2) ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນທ່ີມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນເປນຕ້ົນ. 
 ການປຽບທຽບບັນຫາຕາງໆ ທ່ີເປນໄພຂົມຂຕວໍຽກງານຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາປາສະ ຫງວນ
ແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ/ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2, ທ່ີເປນບັນຫາໜາເປນຫວງ ແລະ ຄວນທ່ີຈະໄດຮັບການ
ແກໄຂໂດຍດວນ ດງັຮບສະແດງ (1) ແລະ (2) ລມນີ.້ 
 

 
ຮບທີ 1: ເສ້ັນສະແດງເຖີງການເພ້ີມຂ້ືນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງຂອງໄພຂົມຂແຕປ 2006 ຫາ 2017. 
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ຮບທີ 2: ເສ້ັນສະແດງເຖີງການເພ້ີມຂ້ືນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງຂອງໄພຂົມຂແຕປ 2006 ຫາ 2017. 

 
ເສ້ັນສະແດງຮບທີ 1: ສັງເກດເຫັນໄດວາ ໄລຍະຊວງເວລາທີ່ມີການປຽນແປງຈາກຜບໍລິຫານ 

ອຄປ.ທ2 ທານທີ (1) ແຕປ 2006 ຫາ 2009 ມາເປນຜບໍລິຫານທານທີ (2) ໃນປ 2009 ຫາ 2011, 
ເມື່ອປຽບທຽບໄພຂົມຂ ຈານວນແຄມ ແລະ ແຮວ ທ່ີຖືກເກັບກ, ແຄມທ່ີຖືກທາລາຍແມນມີຄວາມແຕກ
ໂຕນກັນຫຼາຍ, ເຫັນວາຈານວນແຮວ ປ 2006 ຫາ 2008 ເກັບກໄດ 3,420 ດາງ ແລະ ປ 2008 ຫາ 
2009 ເກັບກໄດ 2,656 ດາງ, ຄິດເປນເປເຊັນຫຸຼດລ່ືນກັນປະມານ 15.91% ແລະ ຫຼາຍທີ່ສດແມນ 
6,162 ດາງ, ໃນປ 2010 ຫາ 2011 ໄລຍະຂອງຜບໍລິຫານທານທີ (2), ຍອນຄວາມເອົາໃຈໃສໃນການ
ກວດກາລາຕາເວນ ທ່ີສະແດງ ໃຫເຫັນການເລ້ີມຕົ້ນຂອງໄພຂົມຂຕເໍຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2 ທ່ີກາລັງແຜ
ຂະຫຍາຍເປນວົງກວາງອອກໄປເລື້ອຍໆ. ຈາກການປຽນແປງຜບໍລິຫານທານທີ (2) ມາເປນທານທີ (3) ໃນ
ປ 2011 ຫາ 2014, ສັງເກດເຫັນວາ ໃນຊວງນີ້ການເກັບກແຮວສງສດໄດ 13,777 ດາງ. ໃນປ 2012 
ຫາ 2013 ແລະ ໃນປ 2013 ຫາ 2014 ມີ ຈານວນລດລົງເຖີງ 9,894 ດາງ, ຍອນໃນຊວງນ້ີມີການ
ກວດກາລາຕາເວນບໍເປນປກກະຕິ, ປໜຶ່ງມີການລາຕາເວນພຽງ 1 ຫາ 2 ຄ້ັງຕໍປ ສາຍເຫດຍອນການຕອບ
ສະໜອງງົບປະມານຊັກຊາ, ພະນັກງານບໍໄດຮັບເງີນເດືອນ 3 ຫາ 6 ເດືອນ, ແລະ ໃນປ 2014 ຫາ 2015 
ໄດມີການປຽນ ແປງຜບໍລິຫານທານທີ (3), ໂດຍນາເອົາຜບໍລິຫານທານທີ (2) ກັບຄືນມາບໍລິຫານ ອຄປ.ທ
2 ເຖີງປະຈບັນນີ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາລາຕາເວນ ສາມາດເກັບກແຮວໄດ 15,474 
ດາງ, ໃນປ 2015 ຫາ 2016, ຖາປຽບທຽບໃສຜບໍລິຫານທານທີ (3) ແລວເຫັນວາ: ຈານວນແຮວເພີ້ມ
ຂ້ືນປະມານ 10.97% ແລະ ມີຈານວນແຮວຫຼຸດລົງໃນປ 2016 ຫາ 2017 ມີຈານວນ 6,105 ດາງ, 
ສາຍເຫດແມນຍອນຄວາມເອົາໃຈໃສຕິດຕາມກວດກາລາຕາເວນແບບກວດລາງໃຫຍເປນວົງກວາງ, ໃນຈດ
ທ່ີຫໍຼແຫຼມ ໂດຍມີສວນຮວມຂອງຫຼາຍພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ  ເຫັນໄດໄພຂົມຂອັນໃຫຍຫຼວງຈາກຜ
ລັກລອບທ່ີມີຢໃນເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2. ສະເພາະແຄມ ສັງເກດເຫັນວາ: ແຄມຂອງຜກລອບຂດຄ້ົນໄມ 
ແລະ ລາສັດປາ ແລະ ສັດນາ ແມນມີຈານວນເພີ້ມຂ້ືນຫຼາຍ ເມ່ືອມາປຽບທຽບເລີ້ມແຕ ປ 2006 ຫາ 2017 
ເຫັນວາ: ໃນປ 2010 ຫາ 2011 ໄດມີການທາລາຍແຄມຜລັກລອບຈານວນ 360 ແຄມ ແລະ ໃນປ 
2015 ຫາ 2016 ໄດທາລາຍ 347 ແຄມ, ຫຸຼດລົງປະມານ 3.61% ແລະ ຫຼາຍທ່ີສດແມນປ 2009 ຫາ 
2010 ໄດທາລາຍ 412 ແຄມ. 
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ເສ້ັນສະແດງຮບທ່ີ 2: ພົບວາ ການຫາປາ ແລະ ລາສັດປາດວຍອາວດປນທ່ີຜດິກົດໝາຍຍັງປະກົດມີ
ສງຕາມລາດັບ ຂອງແຕລະສະໃໝ ທ່ີມີການປຽນແປງຜບໍລິຫານ ອຄປ.ທ2 ໃນແຕລະໄລ ຍະຊວງຂອງປ, 
ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນວາ: ການລັກລອບຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດອາງນາເທີນ 2 ເລີ້ມຕົ້ນໃນປ 2009 ຫາ 
2010 ໃນຊວງໄລຍະຜບໍລິຫານທານທີ (2), ເມ່ືອປຽບທຽບໄພຂົມຂ ໃນການເກັບກມອງແລວ ເຫັນວາ : 
ໃນປ 2013 ຫາ 2014 ມີຈານວນມອງທ່ີຍຶດໄດ 57 ດາງ, ໃນຊວງເວລາທ່ີກາລັງມີການປຽນແປງຜ
ບໍລິຫານ ອຄປ.ທ2 ຜທີ (3) ກັບມາເປນທານຜບໍລິຫານທານທີ (2) ແລະ ໃນປ 2015 ຫາ 2016 ໄດຍຶດ
ມອງປາຫາຈານວນ 91 ດາງ, ຄິດສະເລັຍເປນເປ ເຊັນເພີ້ມຂ້ືນປະມານ 17.58% ແລະ ຫຼາຍທ່ີສດໃນປ 
2010 ຫາ 2011 ມີຈານວນ 422 ດາງ, ໃນຊວງການບໍລິຫານງານທານທີ(2), ຍອນການກວດກາລາຕາ
ເວນໃຫຍແບບກວດລາງ ແລະ ມີນອຍທ່ີສດໃນປ 2012 ຫາ 2013 ມີຈານວນ 43 ດາງ, ສາຍເຫດຍອນ
ມີການກວດລາຕາເວນບໍເປນປກກະຕິ, ປໜ່ຶງມີພຽງ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງເທົານັ້ນ ດັງໄດສະເໜີຂາງເທີງນັ້ນ. ການ
ລາສັດປາດວຍປນ ແມນໄດເລີ້ມຕົ້ນໃນປ 2006 ຫາ 2008, ສະເລັຍການລາສັດດວຍປນ ແມນເພ້ີມສງ
ຂື້ນໃນປ 2008 ຫາ 2009 ໄດຍິນສຽງປນລາສັດປາຈານວນ 68 ນັດ, ໃນຊວງການບໍລິຫານ ອຄປ.ທ2 
ທານທີ(1) ແລະ ໄດຍິນສຽງປນລາສັດປາຈານວນ 63 ນດັ ໃນປ 2015 ຫາ 2016 ຜບໍລິຫານງານທານ
ປະຈບັນ, ສະເລັຍເປນເປເຊັນແລວ ຫຸຼດລົງປະມານ 7.35% ແລະ ໄດຍິນຫຼາຍທີສດແມນໃນປ 2009 ຫາ 
2010 ຈານວນ 76 ນດັ, ແລະ ບໍໄດຍິນສຽງປນແຕກເລີຍໃນປ 2012 ຫາ 2014 ເປນຊວງຜບໍລິຫານ 
ອຄປ.ທ2 ທານທີ(3) ຍອນຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສໃນການກວດກາລາດຕາເວນບໍເປນປກກະຕິ ແລະ ການ
ຕອບສະໜອງງົບປະມານໃນໄລຍະນີ້ກໍຊັກຊາ ບໍທັນກັບແຜນງານທ່ີຈະຕອງໄດລົງມືປະຕິບັດ. ຈາກການປະ
ເມີນຜົນໄພຂ້ົມຂທ່ີມີຕໍເຂດແຫຼງນາ-ນາເທນີ2 ທ່ີຜານມາສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ: ການປຽນແປງຜບໍລິຫານ 
ອຄປ.ທ2 ໃນແຕລະຊວງໄລຍະຂອງການບໍລິ ຫານງານເຮັດໃຫການປະສານງານ ແລະ ການມີສວນຮວມ,
ໃນການຮວມມືຈາກຂະແໜງການຕາງໆ ແຕກຕາງກັນ ສະແດງໃຫເຫັນວາ: ການກວດກາລາດຕາເວັນຈາກ 
ປ 2006 ຫາ 2008 ມີແນວໂນມການພົບເຫັນແຮວລາສັດປາ ເພີ້ມສງຂ້ືນ ແລະ ຄອຍຫຸຼດລົງໃນປ 2009 
ຫາ 2010 ຈາກນັ້ນຈະມີແນວໂນມພົບເຫັນແຮວສງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຂ້ືນສງສດ ໃນປ 2015 ຫາ 2016 
ແລະ ຫຸຼດຕາລົງໃນ ປ 2016 ຫາ 2017 ຍອນມີການກວດກາຢາງເຂັ້ມງວດຕໍເນື່ອງ ແລະ ມີການຮວມມື
ຈາກຫຼາຍຂະແໜງການເຂົ້າຮວມ ນັບທັງການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ. ການເພີ້ມຂ້ືນ ຫືຼ ຫຸຼດລງົຂອງຈາ
ນວນສຽງປນ, ມອງຫາປາ ແລະ ເບັດຈັບເຕົານັ້ນ, ສັງເກດໄດຈາກຄວາມເອົໃຈໃສຂອງຜບໍລິຫານໃນແຕລະ
ຊວງ, ເຫັນໄດວາ: ການປຽນແປງຜບໍລິຫານງານໃນໄລຍະຊວງຂອງປແຕລະທານ, ມີແນວໂນມຂອງການ
ເພ້ີມຂ້ືນສງ ແລະ ຫຸຼດນອຍລົງຕາມລາດັບ, ທັງນີ້ແມນຂ້ືນກັບການພົວພັນປະສານງານການປະສານຮວມມື 
ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງແຕລະໄລຍະຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນເປນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ ຖາບໍມີການກວດກາລາດຕາເວັນຢາງເຂ້ັມຂນຕໍເນອືງ ແລະ ການປະສານຮວມ
ມືກັນຢາງແໜນແກນ ສະເພາະຕາມແນວຊາຍແດນລາວ-ວຽດ ນາມ ໄພຂົມຂນີ້ ຍັງຈະຄົງສືບຕໍເພີ້ມຂ້ືນໄປ
ເລື້ອຍໆ. 
 
ຂໍສະເໜແີນະຈາກການຄົນ້ຄວາ 

ອຄປ.ທ2 ແລະ ເມືອງຕອງນາໃຊຍດທະສາດການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍຢາງເຂັມງວດ ໃນການຄມ
ຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາປາສະຫງວນແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ/ເຂດແຫຼງນາ-ນາເທີນ2, ສະເພາະ : 1) 
ປະຕິບັດການກວດກາລາດຕາເວນທາງເທົ້າຍາງຢາງເຂ້ັມງວດໃນ 2 ເຂດຄມຄອງພິເສດ (ເຂດນາວາງ ແລະ 
ເຂດເຕີງ). 2) ປະຕິບັດການກວດກາລາດຕາເວນທາງເທ້ົາຍາງໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີເປນບລມິາສິດທ່ີສາຄັນຂອງ
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ແຫຼງນາ. 3) ປະຕິບັດການກວດກາລາດຕາເວນແບບເຄ່ືອນທ່ີ ຜານທາງອາງເກັບນາ ແລະ ເສັ້ນທາງ. 4) ສາງ
ເຄືອຄາຍຜໃຫຂໍມນ. 5) ການົດຈດກວດກາທາງບົກ ແລະ ທາງນາເພ້ີມຕື່ມ. 
 
ຫີຼກເວ້ັນການອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖີງປາສະຫງວນແຫງຊາດທີ່ບໍຈາເປນ. 

ນາໃຊຂໍມນຈາກ “ການສາຫຼວດ” ປະຕບິັດການທົບທວນປະຈາປກຽວກັບໄພຂົມຂສດັປາ ແລະ 
ກິດຈະກາການຂດຄ້ົນໄມທ່ີຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການຄ້ົນຄວາວິໄຈຂອງອົງການທ່ີກຽວຂອງ. 
ນາໃຊເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະກອບເຂ້ົາໃນວຽກງານກວດກາາດຕາເວນ ນາໃຊເຄ່ືອງນາທາງ GPS 

ເພ່ືອການົດທ່ີຕັ້ງ ແລະ ເສັ້ນທາງເຄ່ືອນໄຫວ, ນາໃຊໂປຼແກມ MIST ໃນການບັນທຶກເກັບກາຂໍມນລະອຽດ 
ແລະ ບັນຈລົງໃນຖານຂໍມນ. 

ສາງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີກຽວຂອງ ແລະ ຮວມມືກັບບັນດາປະເທດໃກ
ຄຽງ, ທ່ີມີບັນຫາທ່ີກຽວຂອງກັບປາສະຫງວນແຫງຊາດ ແລະ ຮວມມືໃນການສາງແຜນການຮວມກນັ, ໃນ
ການກວດກາລາດຕາເວນຕາມແນວຊາຍແດນຮວມກນັ. 
 
ຂໍສະເໜີແນະສາລັບຜທ່ີຈະເຮັດການຄ້ົນຄວາໃນຄ້ັງຕໍໄປ 

ຄວນຄົ້ນຄວາກຽວກັບ: ນະໂຍບາຍການອະນຮັກຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແບບມີສວນຮວມ ນາເທີນ
2 ໃນເຂດປາສະຫງວນນາກາຍ-ນາເທີນ. ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄາມວນ. 
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ການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ຫົວຂໍ: ການປກປອງພມປນຍາທອງຖ່ິນທ່ີປງແຕງເປນຜະລິດຕະພັນຈາກ
ເຂ້ົາ, ສຶກສາກໍລະນີ ເສ້ັນເຝ ຢ ແຂວງ  ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ຢ ແຂວງ ຄາມວນ ມີຈດປະສົງສຶກສາ
ນິຕິກາ ທ່ີກຽວຂອງກັບການປກປອງເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ຄາມວນ; ສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ທ່ີ
ຈະເອົາເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານເຂ້ົາໃນຮບແບບຂອງ ແຫງຼກາເນດີຕາມກົດໝາຍວາດວຍຊັບສິນທາງ
ປນຍາ; ສຶກສາພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຊັບສິນທາງປນຍາ, ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແລະ 
ສາທາລະນະສກ ລວມເຖິງປະຊາຊົນ ມີສວນຮວມໃນການປກປອງເສ້ັນເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ. 
ການສຶກສານີ້ ແມນການສາຫຼວດ ທ່ີມີການເກັບຂໍມນທາງຄນນະພາບ ໂດຍການສາພາດພະນັກງານ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ຢ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງ ໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ. ການວິເຄາະຂໍມນ 
ແມນນາໃຊ ວິທີການສັງລວມເປນໝວດຄາເຫັນ. ຜນົການສຶກສາພົບວາ ມີຫຼາຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການກຽວກັບການປກປອງໂພສະນາການ ເຊັນ ກົດໝາຍວາດວຍອາຫານ ທ່ີການົດມາດຕະຖານຄວາມປອດ
ໄພອາຫານ. ກົດໝາຍວາດວຍວາດວຍການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ, ສງົເສີມສຂະພາບ ທ່ີການົດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງບກຄົນ, ນິຕິບກ ຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງ ທ່ີໄດສະໜອງອາຫານແກສັງຄົມ. ກົດໝາຍວາດວຍ
ການປກປອງຜບໍລິໂພກ ການົດກຽວກັບການປກປອງຜຊົມໃຊ ຊຶ່ງແມນການນາໃຊມາດຕະການ ເພ່ືອຮັກສາ
ຊີວິດ, ສຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜຊົມໃຊ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 

ການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງບກຄົນ ກຽວກັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ 

ແລະ ສຂານາໄມ. ຫອງວາການປກຄອງເມອືງ, ຫອງການອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ, ຫອງການ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງການສາທາລະນະສກ ເມືອງ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການປກປອງ
ການຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສ້ັນເຝ ເຊນັ ການຂຶ້ນທະບຽນ, ຄມຄອງລາຄາ, ປກປອງຜຊົມໃຊ, ວຽກ
ງານກວດກາການຄາ ແລະ ການແນະນາໃຫປະຊາ ຊົນຕິດເຄື່ອງໝາຍການຄາ ທ່ີບົງບອກເຖິງຊ່ືຜຜະລດິ, ວັນ
ເດອືນປຜະລິດ, ວິທີການເກັບຮັກສາ ຫຼື ວັນໝົດອາຍ ລວມເຖິງຕິດຕາມການຜະລິດ ເພື່ອໃຫຖືກກັບ ລັກສະ
ຂະສຂະອະນາໄມ ຫຼື ເງື່ອນໄຂມາດ ຕະຖານຂອງອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້າໜົມປານ, ເສັ້ນເຝບານ ຊຽງຫວາງ
ທາ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ ແລະ ເສັ້ນເຝ ບານ ນານ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ບໍສາມາດນາ
ເຂ້ົາມາປກປອງຕາມຮບແບບຂອງແຫຼງກາເນີດໄດ ເພາະວາ ຂາດປດໄຈທາງດານວັດຖດິຸບ ແຕສິນຄາດັງກາວ 
ກໍສາມາດນາເຂ້ົາມາປກປອງດວຍເຄື່ອງໝາຍການຄາ ເພື່ອໃຫຜຊົມໃຊສາມາດຈາແນກໄດລະຫວາງສິນຄາທີ່
ຜະລິດຢສອງບານດັງກາວ ກັບສິນຄາທີ່ຜະລິດຢບອນອື່ນໆ.  

ຄາສາຄັນ: ການປກປອງ, ພມປນຍາທອງຖິ່ນ, ເຝຊຽງຂວາງ ແລະ122 ເຂົ້າໜົມປານ. 
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Abstract 

 
To conduct a research on the title: Protection of Local Wisdom Produced from 

the Rice, Study on Pho in Xiengkhouang Province and Khaonom Parn in Khammouan 
Province, which has the objective to study the relevance regulations on protection of 
Pho and Khaonomparn; to study the possibility to turn the Pho and Khaonomparn into 
protection under the geography identification as provided in the law on intellectual 
property, to study the role of intellectual property section, industry and commerce 
section and public health section including local people in terms of protection their 
wisdom such as Phor and Khaonomparn. This research is qualitative method, which 
collects data by in-depth interview with local authorities’ employee and local people at 
Peak District in the Xiengkhouang Province and Nongbok district in the Khammouan 
Province. Data was analyzed by grouping of comments. The result of the study found 
that there are many laws and regulations in regarding to protect the nutrition such as law 
on food which provides on the food safety, law on hygiene, disease prevention and 
health promotion which states on the liability of individual, legal entities or organization 
whose supplies the food to the society, law on protection of consumer that provide on 
protection of life, health, property, rights and benefits of the consumer and penal code 
that provide on criminal liability of individual who violate the food safety and hygiene.  
District’s cabinet, industrial and commerce office, science and technology office and 
public health office play important roles in terms of production of Pho and 
Khaonomparn such as registration, price management, protection of consumer, 
commercial inspection and advice to the local people in regarding to use the trademark 
which provides the name of producer, date of production, keeping instruction and 
expiration date, including inspection to conform with the hygiene method or condition 
and standard of food and drug. Khaonomparn and Pho cannot protect under the 
provision of geography identity as provided in the law on intellectual property because 
lack of source of material, however, these productions can protect under the provision 
of trademark as provided in the law on intellectual property in order to make sure that 
the consumer can clarify between the goods product from two villages and other 
sources. From the results of the study, this is proposed that relevance office of district 
should enforce the law on unfair competition as strictly in order to avoid the unfair 
competition of Pho product, relevance organization should find the method especially 
budget to help the Pho and Khaonomparn producers in terms of trademark producing, 
public health should strictly inspect producers to follow the quantity and quality 
standards and Pho and Khaonomparn producers should acknowledge the important of 
their wisdom protection by using trademark to their production.  
 
Keywords: Protection, Local Wisdom, Pho Xiengkhouang and Khaonomparn. 



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  124 

 

ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມສາຄນັຂອງບນັຫາ 
 ພມປນຍາທອງຖ່ິນ ໝາຍເຖິງ ທກສິ່ງທກຢາງ ທ່ີຄົນທອງຖິ່ນໄດຄິດຄ້ົນຂ້ຶນມາເອງ ແລະ ໄດນາໃຊ 

ໃນການແກໄຂບັນຫາ, ການດາລົງຊີວິດ ແລະ ການຜະລິດເປນສີນຄາ ຊ່ຶງໂດຍຄວາມໝາຍແລວ ພມປນຍາ
ທອງຖິ່ນໃດ ກໍແມນຄົນທອງຖ່ິນນັ້ນເປນຜຄິດຄົ້ນ, ລວມເຖິງແມນມີຈດພເິສດສະເພາະຂອງທອງຖ່ິນນັ້ນໆ 

ໝາຍຄວາມວາ ຄົນທອງຖ່ິນນັ້ນໆເທົານັ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດຮຈັກຂ້ັນຕອນ ແລະ ກາມະວິທີໃນການປງແຕງຢາງ, 

ເກັບຮັກສາ, ບໍລິໂພກ ຢາງເລກິເຊ່ິງ ທ່ີສາຄັນພມປນຍາເຫົຼານັ້ນໄດນາໃຊເຂ້ົາໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຄົນ
ທອງຖິ່ນນັ້ນຕັ້ງ ແຕອະດດີ ຈົນຮອດປດຈບັນ.  

 ພມປນຍາທອງຖ່ິນທົວໄປ ລວມມີ: 

 1). ຄະຕ,ິ ຄວາມເຊື່ອ, ຫັຼກປະຕິບັດ (ໝດ, ໝມໍ, ນັກຜະຫຍາ, ການຄະລາ ຫືຼ ຫາມກະທາ ຫືຼ ປະພຶດ 

ອັນໃດໜ່ຶງ ໃນສ່ິງທ່ີອາດຈະນາຊ່ຶງຄວາມອັບປະມົງຄນແກຊີວິດ, ຊັບສິນ);  

 2). ປະເພນ,ີ ພິທີກາ (ໝພອນ, ໝຈາ, ໝຕາແຍ, ໝເຂ້ົາກາ-ອອກກາ, ສິລະປະດົນຕີພ້ືນເມືອງ ເຊັນ 

ປ, ແຄນ, ຊໍ, ຊິ່ງ ເປນຕ້ົນ);  

 3). ການດາລົງຊີວິດ, ໂພສະນາການ ພ້ືນເມືອງ (ການບໍໃຫຕັດຜົມ, ສະຜົມ ໃນວັນທ່ີບໍເປນມງຄົນ, 

ການບໍໃຫເຮັດວຽກໃນວັນສິນ 8 ຄາ ໍ  ່ ຫືຼ ສິນດັບ ຫືຼ ສິນເພັງ, ການປງແຕງອາຫານພ້ືນເມືອງ, ການຮັກສາ
ອາຫານ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ບໍໃຫບດ ເນາົໄວ),  

 4). ການຮັກສາສຂະພາບແບບພ້ືນເມືອງ (ໝຢາຮາກໄມ, ໝມົນ, ໝນວດ);  

 5). ວິທະຍາສາດແບບພ້ືນເມືອງ (ນັກປະດິດຜະລິດຕະພັນ, ຜຊານານດານການຕາແຜນແພ, ການ
ຍອມສີທາມະຊາດ, ການຈັກສານ, ການ ເຮັດເຮືອນ); 

 6). ການບໍລິຫານ ຈດັການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນານາພັນ ເຊັນ ການຮຊະນິດຕົ້ນໄມ, ການຮ
ຊະນດິ ສັດປາການຮພມີປະເທດ (Biodiversity.forest.go.th, 2017). 

 ເນື່ອງຈາກວາ ພມປນຍາທອງຖ່ິນ ມີຫຼາຍສາຂາ ແລະ ແຕລະສາຂາ ກໍມີປະເພດຍອຍລົງໄປ ຊຶ່ງເປນ
ການ ຍາກທ່ີຈະສຶກສາໄດຢາງລະອຽດໃນເວລາອັນສ້ັນ. ດວຍເຫດນັ້ນ, ການສຶກສານີ້ ຈຶ່ງເນັ້ນໃສການຊອກ
ໃຫເຫັນວິທີການ ຫືຼ ມາດຕະການໃນການປກປອງພມປນຍາທອງຖິ່ນທ່ີເປນຜະລິດຕະພັນຈາກເຂົ້າ ຊຶ່ງເລືອກ
ເອາົແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມນການເຮັດເສ້ັນເຝ (ເຝຊຽງຂວາງ) ທ່ີເປນຜະລິດຕະພັນຈາກເຂ້ົາ ຊ່ຶງ
ມີເອກະລັກສະເພາະ ເພາະວາໂດຍປກກະຕິແລວ ຖາເສັ້ນເຝຈາກແຫຼງອື່ນ ໃນເວລາຈະນາມາບໍລໂິພກຕອງໄດ
ຕົ້ມໃນເວລາອັນເໝາະສົມ ແຕສາລັບເສັ້ນເຝຊຽງຂວາງນັ້ໜ ບຈໍາເປນຕອງຕົ້ມຄືກັບເສ້ັນເຝຈາກແຫຼງອື່ນໆ 

ພຽງແຕເທນາຮອນລົງໃສ ກໍສາມາດນາມາບໍລິໂພກໄດ. ຄາວາ ວິທີການປກປອງພມປນຍາທອງຖ່ິນ ໃນການ
ສຶກສານີ້ ແມນຊອກໃຫເຫັນ ບົດບາດຂອງນຕິິກາ,  ບົດບາດຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງທ່ີກຽວຂອງ ໃນການປກ
ປອງເສັ້ນເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປານ ຄາມວນ. ສວນຄາວາ ມາດຕະການ ໝາຍເຖິງ ໃນກໍລະນີມີການ
ລອກຮຽນແບບ ແລວສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກສອງໂພສະນາການນັ້ນ ຈະມີມາດຕະການລົງໂທດຕໍຜ
ລະເມີດແນວໃດ ລວມເຖິງວາ ມີນິຕິກາໃດແດທ່ີການົດການລົງໂທດເອົາໄວ ແລະ ການົດໄວໃນລະດັບໃດ, 

ຖາຍັງບໍມີວິທີການ ຫືຼ ມາດຕະການຜານມາການປກປອງດາເນີນໄປດວຍວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຄື
ແນວໃດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະດັບໃດ. 

 ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ເຂ້ົາໜົມປານ ຢແຂວງ ຄາມວນ ກໍແມນອີກຜະລິດຕະພັນໜ່ຶງ ທ່ີມີສະເພາະຢ
ແຂວງ ຄາມວນ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານກໍຖືກບັນຈເປນສວນໜ່ຶງຂອງຄາຂວັນການທອງທຽວແຂວງຄາມວນ 

“ຄາມວນດິນແດນທາມະຊາດ ປະຫວັດສາດວິລະຊົນ ຕົ້ນກາເນີດລາຜະຫຍາມະຫາໄຊ ກິນຊຸບໜໄມ ແກງໄກ
ໃສສານ ນະມັດສະການພະທາດສີໂຄດຕະບອງ ເປນເຈ້ົາຂອງເຂ້ົາໜົມປານ ປະສານປວງປະຊາ ເລັງພັດທະນາ 
ຊວຍປະຊາໃຫມີສກ”. ເຂ້ົາໜົມປານ ໂດຍທົວໄປແລວ ຈະບໍບດ, ບໍມີກິນອັບ ຫືຼ ເໝັນ ແລະ ສາມາດເກັບ
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ຮັກສາໄວດົນ ຊຶ່ງນັ້ນເປນເອກະລັກສະເພາະຕົວທ່ີຕອງມີຜຮ ຫືຼ ມີຄວາມຊຽວຊານ ຊານານງານ ຈຶ່ງສາມາດ
ເຮັດໄດ. 

 ຜະລິດຕະພັນຈາກເຂ້ົາ ທັງເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ແມນພມປນຍາທອງຖ່ິນ ທ່ີເປນໂພສະ
ນາການພ້ືນເມືອງ ຊຶ່ງມີຄວາມສາຄັນໃນການສຶກສາເປນຢາງຍ່ິງ ເພາະວາກາມະວິທີໃນການຖະໜອມ, ການ
ປງແຕງ ຕອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ. ໂພສະນາການພ້ືນເມືອງ ທັງສອງຢາງນີ ້ ຍັງບໍ
ທັນໄດຮັບການປກປອງຢາງລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນຈາກນິຕິກາໃດໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ເທົາທີ່ສາມາດຊອກຄ້ົນ
ໄດ ຊຶ່ງທັງສອງຜະລດິຕະພັນເຫັນວາມີຄວາມສຽງຕໍຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼ ເອກະລັກສະເພາະຂອງແຂວງ ໝາຍ
ຄວາມວາ ຫາກເຝຊຽງຂວາງ ຫືຼ ເຂົ້າໜົມປານ ມີຜລອກຮຽນແບບ ການຜະລິິດແລວເອົາໄປຈາໜາຍໃນ
ສະຖານທ່ີອ່ືນ ຊຶ່ງອາດ ມີຄນນະພາບ ຫືຼ ປະລິມານ ລວມເຖິງຣົດຊາດທີ່ດອຍກວາຕົ້ນສະບັບ ກໍອາດສາງ
ຄວາມເສື່ອມເສຍ ຫືຼ ຍ່ິງໄປກວານ້ັນ ກໍເປນການທາລາຍອາຊີບ ທ່ີມີມາແຕດົນນານຂອງຊາວຊຽງຂວາງ ແລະ 

ຊາວຄາມວນ ກໍເປນໄດ.  

 ດວຍເຫດຜົນ ທ່ີກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນໄດວາ ການປກປອງພມປນຍາທອງຖ່ິນ ທ່ີເປນໂພສະ
ນາການ ແລະ ປງແຕງເປນຜະລິດຕະພັນຈາກເຂົ້າ ເຊັນເຝຊຽງຂວາງ ຫືຼ ເຂ້ົາໜົມປານ ແມນມີຄວາມຈາເປນ 

ໂດຍສະເພາະແມນມາດຕະການທາງດານກົດໝາຍ ເພາະວາຫາກມີກົດໝາຍ ຫືຼ ນິຕິກາປກປອງ ໃນຮບແບບ
ທ່ີແນນອນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນກັບລຂິະສິດ ຫືຼ ແຫງຼກາເນີດຕາມກົດໝາຍວາດວຍຊັບສິນທາງປນຍາ ກໍຈະຊວຍ
ສືບສານອາຊີບຜຊຽວຊານດານການປງແຕງ ແລະ ຖະໜອມອາຫານພື້ນບານທັງສອງປະເພດ ນີ້ໃຫມີ ຄວາມ
ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ຖາຈະປຽບທຽບລະຫວາງ ຂັບພວນ ຫືຼ ລາມະຫາໄຊ ໃສກັບອາຫານພ້ືນເມືອງ ທັງສອງ 

ປະເພດນີ້ແລວ ເຫັນວາ ມີຄວາມແຕກຕາງກັນ ເພາະວາຂັບພວນ ຫືຼ ລາມະຫາໄຊ ໄດຮັບການປກປອງຈາກ 2 

ກົດໝາຍ ອັນໄດແກ ກົດໝາຍວາດວຍມໍຣະດົກແຫງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທາທ່ີບໍ
ເປນວັດຖຸ (ສະພາແຫງຊາດ, 2013) ແລະ ກົດໝາຍ ວາດວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ  (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝ
າຍວາດວຍຊັບສິນທາງປນຍາ, 2011) ແລະ ຂັບພວນ ຫືຼ ລາມະຫາໄຊ ກໍຕົກເປນລິຂະສິດຂອງຜແຕງ ຫາກ
ມີການລະເມີດ ກໍສາມາດແກໄຂ ຫືຼ ຮອງຟອງຜລະເມີດໄດ ຕາມບົດບັນຍັດຂອງທັງສອງ ກົດໝາຍໄດ. ໃນ
ຂະນະດຽວກນັ, ເຂ້ົາໄກນອຍ ກໍສາມາດຈົດແຫຼງກາເນີດໄດຕາມກົດໝາຍ ວາດວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ 

ເພາະວາການປກເຂ້ົາໄກນອຍ ແມນມີຖິ່ນສະເພາະ ຊຶ່ງນອກຈາກພ້ືນທ່ີສະເພາະນັ້ນແລວ ກໍບໍສາມາດປກເຂ້ົາ
ພັນດັງກາວ ໃຫມີຄນນະພາບດີເທົາກັບແຫຼງສະເພາະນັ້ນໄດ.  

 ໃນຂະນະທ່ີເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ກໍຖືກຈັດເຂ້ົາຢໃນມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານ
ວັດທະນະທາ ທ່ີບໍເປນວັດຖ ຸ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍ ມໍຣະດົກແຫງຊາດ ແຕມາດຕະການຕາງໆ ໃນການປກ
ປອງອາຫານ ຫືຼ ໂພສະນາການພ້ືນເມືອງທັງ ສອງປະເພດນ້ີ ກົດໝາຍບໍໄດການົດເອົາໄວແຕປະການໃດ. ໃນ
ສະພາບປດຈບັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມນິຍົມໃນການບໍລິໂພກ ລວນ
ແລວແຕເປນສ່ິງທາທາຍຕໍການປກປອງຜ ຫືຼ ກມຄົນ ຫືຼ ໝບານ ທ່ີປະກອບອາຊີບ ຜະລິດເສັ້ນເຝຊຽງຂວາງ 

ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ໝາຍຄວາມວາ ຫາກມີຂໍຂັດແຍງກຽວກັບການບໍລິໂພກໂພສະນາການ ທັງສອງປະເພດນີ້
ເກີດຂຶ້ນ ຈະນາໃຊຂໍການົດຂອງກົດໝາຍໃດໃນການແກໄຂ ຫືຼ ເວ້ົາອີກຢາງໜ່ຶງວາ ຈະປກປອງຜຜະລິດ 
ແລະ ຜບໍລິໂພກແນວໃດ ເພ່ືອສົງເສີມໃຫໂພສະນາການທັງສອງປະເພດນີ້ ມີຄວາມຍືນຍົງ ເປນທ່ີນິຍົມ ຫືຼ 
ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຂອງຕະຫຼາດສືບຕໍໄປ. ດວຍເຫດນັ້ນ, ການສຶກສານີ້ ຈຶ່ງແນໃສຊອກຊອງທາງໃນການປກ
ປອງພມປນຍາທອງຖ່ິນທ່ີກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ ເພື່ອເປນຊອງທາງໜ່ຶງໃນການຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງ
ພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເພາະວາໃນໄລຍະຜານມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ ຕາງ
ກໍໄດເອົາໃຈໃສໃນການປກປອງພມປນຍາທອງຖ່ິນ ເພ່ືອສາງເງື່ອນໄຂໃຫປະຊາຊົນໃຊພມປນຍາທອງຖ່ິນ
ດງັກາວປງແຕງ, ຜະລິດ ຫືຼ ຫມຫໍ ເປນສິນຄາປອນຕະຫຼາດ, ແນໃສສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫປະຊາຊົນ
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ບັນດາເຜົາ ເພ່ືອເຮັດໃຫປະຊາຊົນລາວຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທກຍາກ, ມີອາຊີບໝ້ັນຄົງ ແລະ ປະກອບ 

ສວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫມີທວງທາຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆ. 
 
ຈດປະສົງຂອງການຄົນ້ຄວາ 

 - ສຶກສານິຕິກາ ທ່ີກຽວຂອງກັບການປກປອງໂພສະນາການພ້ືນເມືອງ ກໍລະນີເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາ
ໜົມປານ ຄາມວນ; 

 - ສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ທ່ີຈະເອົາເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປານເຂ້ົາໃນຮບແບບຂອງ ແຫງຼ
ກາເນີດ ຫືຼ ເຄ່ືອງໝາຍການຄາ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍຊັບສິນທາງປນຍາ; 

 - ສຶກສາພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຊັບສິນທາງປນຍາ, ອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແລະ 

ສາທາລະນະສກ ລວມເຖິງປະຊາຊົນ ມີສວນຮວມໃນການປກປອງເສ້ັນເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ. 

ວທິກີານສກຶສາ 
ການສຶກສາຄ້ັງນີ້ ໄດນາໃຊການຄ້ົນຄວາແບບສາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ທ່ີມີການເກັບກາຂໍມນທາງ

ດານຄນນະພາບ. ຂໍມນຂ້ັນປະຖົມມະພມ ໄດມາຈາກການສາພາດກັບລັດຖະກອນຂອງພະແນກການທ່ີ
ກຽວຂອງ ເປນຕ້ົນແມນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ, ພະ
ແນກສາທາລະນະສກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຄາມວນ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດສາພາດປະຊາຊົນ 

ທ່ີຜະລິດເສ້ັນເຝ ຢບານ ນານ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ປະຊາຊົນ ບານ ຊຽງຫວາງ ເມືອງ  ໜອງ
ບົກ ແຂວງ ຄາມວນ. ການສັງເກດແບບມີສວນຮວມ ໄດດາເນີນໃນສອງບານຂອງສອງແຂວງ ທ່ີເປນພ້ືນທ່ີ
ການສຶກສາຕາມທ່ີໄດກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ. ເຄື່ອງມືທ່ີໃຊເຂ້ົາໃນການຄ້ົນຄວາຄັ້ງນ້ີ ຄະນະຄ້ົນຄວາໄດໃຊຄາ
ຖາມສາພາດທ່ີມີໂຄງສາງ ເພ່ືອສາພາດພະນັກງານຂອແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຊຶ່ງສາງຂຶ້ນຕາມຈດປະສົງຂອງການ
ສຶກສາ ແລະ ການສັງເກດການຕົວຈິງ. ການວິເຄາະຂໍມນ ທ່ີໄດຈາກການສາພາດດວຍຄາຖາມທ່ີມີໂຄງສາງ, 

ເຄ່ິງໂຄງສາງ ແລະ ການສາພາດທ່ີບໍເປນທາງການ ນາມາວິເຄາະດວຍການນາໃຊວິທີການສັງລວມເປນໝວດ
ຄາເຫັນທ່ີໄດຈາກການສາພາດ ໝາຍຄວາມວາ ຈັດລຽງໝວດຄາເຫັນທີ່ຄືກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນເຂ້ົາດວຍກັນ 

ແລວນາໄປປຽບທຽບ ກັບບັນດາເອກະສານ ທ່ີໄດທົບທວນໄລແລວ. ສວນຜົນທ່ີໄດຈາກການສັງເກດການ
ຕົວຈິງ ແມນຈນາມາປຽບທຽບໃສກັບຄາໃຫສາພາດ ແລະ ວິເຄາະ ໃສກັບນິຕິກາທ່ີກຽວຂອງທ່ີໄດທົບທວນ
ໄວແລວໃນເບ້ືອງຕົ້ນ ເພ່ືອຊອກໃຫເຫັນມາດຕະການທ່ີຈະນາມາປກປອງ ເຝຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ 

ເພ່ືອຫາຜົນຂອງການສຶກສາ, ວິເຄາະຜົນຂອງການສຶກສາໃຫຖືກຕອງ ກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ກາວ ໄປສ
ການອອກຄາແນະນາ ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາຢາງມີປະສິດທິພາບ. 

ຜົນການສຶກສາ 

ຈາກການສຶກສາບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽວຂອງຂອງ ສປປ ລາວ ພົບວາ ມີຫຼາຍ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບການປກປອງໂພສະນາການ ເຊນັ ລັດຖະທາມະນນແຫງ ສປປ ລາວ 

ສະບັບປບປງ ປ 2015 ການົດວາລັດ ສົງເສີມການອະນລັກວັດທະນະທາ ທ່ີເປນເອກະລັກ ແລະ ເປນມນເຊ້ືອ
ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນເຜົາ, ສົງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທາ, ຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາ
ມໍຣະດົກທາງດານວັດທະນະທາ. ກົດໝາຍວາດວຍອາຫານ ທ່ີການົດ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພອາຫານ 
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(ສະພາແຫງຊາດ, ລດັຖະທາມະນນແຫງ ສປປ ລາວ, 2015) ອາຫານທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພນັ້ນ ຕອງ
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກ ການການຜະລິດທ່ີດີ, ສຂານາໄມທ່ີດີ, ການວິເຄາະຄວາມສຽງ ແລະ ການຄວບຄມຈດ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ຫັຼກການອື່ນທ່ີກຽວຂອງ ຢາງຖືກຕອງ (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝາຍວາດວຍອາຫານ, 

2013). ກົດໝາຍວາດວຍວາດວຍການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ, ສົງເສີມສຂະພາບ ທ່ີການົດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງ ທ່ີໄດ ສະໜອງ ອາຫານແກສັງຄົມ, ຜະລິດ, ປງແຕງ, 
ບໍລິການ, ເກັບຮັກສາ, ຈາໜາຍສົງອອກ, ນາເຂົ້າ, ຫືຼ ບໍລິ ຈາກອາຫານທ່ີບໍໄດມາດຕະຖານ, ເສ່ືອມຄນ
ນະພາບ, ບໍປອດໄພ ຊຶ່ງບໍເປນອັນຕະລາຍຮາຍແຮງ ຕສໍຂະພາບຂອງຜບໍລິໂພກ ກໍຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ 

ກາວເຕືອນ (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝາຍວາດວຍການອະນາໄມ ກັນພະຍາດ ແລະ ສົງເສີມສຂະພາບ, 

2011). ໃນກໍລະນີທີ່ ການສະໜອງອາຫານແກສັງຄົມ ທ່ີບໍໄດມາດຕະຖານ, ເສ່ືອມຄນນະພາບ  ແລະ ບໍມີ
ຄວາມປອດໄພ,  ມີສານເຈືອປນ, ສານປນເປອນ ຫືຼ ໝົດອາຍການບໍລິໂພກ ຈະຖືກປບໃໝ ຕາມທ່ີໄດການົດ
ໄວໃນລະບຽບການສະເພາະ.  

 ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີກົດໝາຍວາດວຍມາດຕະຖານ ການົດໂດຍ ພາບລວມວາ ມາດຕະຖານ ແມນ
ການການົດ ຄນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລດິຕະພັນ, ສິນຄາ ແລະ ບັນຫາອື່ນທ່ີກຽວຂອງກັບມາດຕະຖານ 

ເພ່ືອຕີລາຄາ, ຈດັ ແບງປະເພດ ແລະ ຈດັລະດັບຄນນະພາບຂອງສິ່ງທ່ີກາວມານ້ັນ (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝາຍ
ວາດວຍມາດຕະຖານ, 2014). ກົດໝາຍວາດວຍການປກປອງຜບໍລິໂພກ ການົດກຽວກັບການປກປອງຜ
ຊົມໃຊ ຊຶ່ງແມນການນາໃຊມາດຕະການ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດ, ສຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທາຂອງຜຊົມໃຊ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການນາໃຊສນິຄາ ແລະ ການບໍລິການ ເປນຕ້ົນ 

ອາຫານ ລວມທັງ ການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ທ່ີເກີດຂ້ຶນລະຫວາງຜຊົມໃຊ ແລະ ຜສະໜອງຕາມທ່ີໄດການົດໄວ
ໃນລະບຽບ ກົດໝາຍ (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝາຍວາດວຍການປກປອງຜບໍລິໂພກ, 2010). ປະມວນກົດ
ໝາຍອາຍາ ການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງບກຄົນ ກຽວກັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພ
ຂອງອາຫານ ແລະ ສຂານາໄມ ຊຶ່ງມີບົດບັນຍັດວາ ບກຄົນໃດຫາກລະເມີດ ກຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ
ອາຫານ... ຊຶ່ງສາງຄວາມເສຍຫາຍຕໍສຂະພາບຂອງບກຄົນອ່ືນ ຈະຖືກລົງ ໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ສາມເດືອນ 

ຫາ ໜ່ຶງປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 10,000,000 ກີບ. ໃນກລໍະນີການກະທາຜິດ ຫາກພາໃຫມີຄົນ
ບາດເຈັບສາຫັດ, ເສຍອົງຄະ ຫືຼ ພິການ ຈະຖືກລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປ ແລະ 

ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 20,000,000 ກີບ. ໃນກໍລະນ ີ ການກະທາຜິດ ຫາກພາໃຫມີຄົນເສຍຊີວິດ ຈະຖືກ
ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ ສອງປ ຫາ ຫາປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 35,000,000 ກີບ. ໃນກໍລະນີ
ການກະທາຜິດ ຫາກພາໃຫມີຄົນເສຍຊີວິດ ແຕສອງຄົນຂ້ຶນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ ຫາປ 

ຫາ ສິບປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 50,000,000 ກີບ. ດວຍເຫດນັ້ນ, ຈຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນວາ ຜຜະລິດ
ສນິຄາ ຕົວຢາງວາ ເຝ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ຕອງຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຫາກການຜະລດິດງັກາວ ມີການ
ລະເມີດ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສາງຄວາມເສຍຫາຍແກສຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຜບໍລິໂພກ 
(ສະພາແຫງຊາດ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, 2017). ແຕເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຫາກຜເສຍຫາຍ ຫືຼ ໄດຮັບ
ບາດເຈັບທາງດານສຂະພາບນັ້ນ ເກີດຈາກການບໍລິໂພກສິນຄາປອມ, ຄວາມຮັບຜດິຊອບທາງອາຍາ ກໍຈະ
ເກີດຂຶ້ນກັບຜຜະລິດ ແລະ ປອມສິນຄານັ້ນ ຊຶ່ງມີບົດບັນຍັດຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ການົດວາ ບກຄົນ
ໃດ ຫາກຜະລິດ, ຂາຍສິນຄາປອມ ຫືຼ ຮຽນແບບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງ
ປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບເໍກີນ 10,000,000 ກີບ. ໃນກໍລະນີການຜະລິດ ຫືຼ ປອມແປງສິນຄານັ້ນ ຫາກມີ
ການກະທາຜິດເປນອາຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປນກມ ຫືຼ ກໍຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ
ສະລະພາບ ແຕ ໜຶ່ງປ ຫາ ສາມປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບເໍກີນ 50,000,000 ກີບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບກຄົນໃດ 

ຫາກຜະລິດ ຫືຼ ຂາຍອາຫານ, ສະບຽງອາຫານ ປອມ ຫືຼ ຮຽນແບບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ ຫົກ
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ເດອືນ ຫາ ສາມປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 10,000,000 ກີບ. ໃນກໍລະນີທ່ີການກະທາຜິດເປນອາຈິນ, ມີ
ການຈັດຕັ້ງເປນກມ, ເຮັດໃຫມີການເສຍອົງຄະ, ພິການ ຫືຼ ເສຍຊວີິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ 

ສາມປ ຫາ ແປດປ ແລະ ຈະຖືກປບໃໝ ບໍເກີນ 50,000,000 ກີບ ທ່ີສາຄັນການກະກຽມ ໃຫແກການກະທາ
ຜດິ, ຄວາມພະຍາຍາມ ກໍການກະທາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ. 

 ຈາກການສົນທະນາແບບເປນກມ ແລະ ສາພາດເຈາະເລິກກັບຜໃຫຂໍມນຈາກຫອງວາການປກຄອງ
ເມືອງ, ຫອງ ການອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ, ຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງການ
ສາທາລະນະສກ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ ໃຫຮວາ ຫອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມີບົດບາດສາຄັນ
ໃນການປກປອງ ພມປນຍາທອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະແມນການຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສັ້ນເຝ ຢ ບານ 
ຊຽງຫວາງທາ ຊ່ຶງຫອງການອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ເນັ້ນວາຫອງການຕົນເອງ ມີບົດບາດໃນການຂ້ຶນ
ທະບຽນ, ຄມຄອງລາຄາ, ປກປອງຜຊົມໃຊ, ວຽກງານກວດກາການຄາ ແລະ ວຽກງານສົງເສີມການຜະລິດ
ເປນສິນຄາ. ສວນ ຜໃຫຂໍມນຈາກຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ ໃຫທັດສະນະວາ ຜານ
ມາຫອງການຕນົເອງ ໄດລົງໄປເກັບກາຂໍມນກຽວກັບການຜະລິດເສ້ັນເຝ ແລະເຂົ້າໜົມປານຂອງປະຊາຊົນ
ບານ ຊຽງຫວາງທາ ເພ່ືອຊອກຊອງທາງໃນການຫັນເປນສິນຄາທີ່ມີກາໝາຍ ເປນຕ້ົນແມນ ການແນະນາໃຫ
ປະຊາ ຊົນຕິດເຄື່ອງໝາຍການຄາ ທີ່ບົງບອກເຖິງຊ່ືຜຜະລິດ, ວັນເດືອນປຜະລດິ, ວິທີການເກັບຮັກສາ ຫືຼ 
ວັນໝົດອາຍ ແຕກໍຍັງມີບັນຫາຫຼາຍດານ. ຜໃຫຂໍມນຈາກຫອງການສາທາລະນະສກ ເວົ້າວາ ຫອງການຕນົ
ເອງໄດລົງໄປຕິດຕາມກວດກາການຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສ້ັນເຝ ຢບານ ຊຽງຫວາງ ຫຼາຍຄ້ັງ ໂດຍ
ສະເພາະແມນການຕິດຕາມກວດກາເບ່ິງກາມະວິທີຂອງການຜະລິດ ເພື່ອໃຫທກຂັ້ນຕອນຖືກຕອງຕາມ ລັກ
ສະຂະສຂະອະນາໄມ ຫືຼ ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງອາຫານ ແລະ ຢາ ເນື່ອງຈາກວາສິນຄາທັງສອງ ແມນ
ສນິຄາທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງແຂວງ ໂດຍສະເພາະເຂ້ົາໜົມປານ ແມນເປນ
ທ່ີຮຈັກໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ຈ່ຶງໄດຕິດຕາມຢາງໃກຊິດ ແລະ ເອົາໃຈໃສເປນພິເສດ. 

 ຈາກການສົນທະນາແບບເປນກມ ແລະ ສາພາດເຈາະເລິກກັບຜໃຫຈາກຫອງວາການປກຄອງເມືອງ
, ຫອງການອດສາຫະກํາ ແລະ ການຄາ, ຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງການ
ສາທາລະນະສກ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃຫທັດສະນະວາ ບັນດາຫອງການກຽວຂອງມີພາລະບົດ 
ບາດສາຄັນໃນການຊຸກຍ ການຜະລິດເປນສິນຄາຢພາຍໃນເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມນຫອງການອດສາຫະ ກາ 
ແລະ ການຄາເມອືງ ໄດລງົສົມທົບກັບປະຊາຊົນກມການຜະລິດພາຍໃນບານຕາງໆ ເພ່ືອຊອກຫາສິນຄາທີ່
ເປນທາແຮງຂອງເມືອງ ຊຶ່ງປດຈບັນທວົເມືອງແປກ ມີສິນຄາເປນທາແຮງຢ 10 ປະເພດ ໃນນັ້ນລວມມີການ
ຜະລິດເສ້ັນເຝຂອງປະຊາຊົນ ບານ ນານ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວາຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເມືອງ ເປນຫອງການທ່ີຫກໍໄດຮັບການສາງຕັ້ງຂ້ຶນໃໝ ຈຶ່ງບໍທັນມີບົດບາດເທົາທ່ີຄວນ ຕໍ
ກັບການຜະລິດເສ້ັນເຝຂອງປະຊາຊົນບານດັງກາວ. ພອມດຽວກນັນ້ັນ, ຫອງການ ສາທາລະນະສກເມືອງ ໃຫ
ທັດສະນະວາ ຫອງການສາທາສກເມືອງ ມີບົດບາດໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຄນນະພາບຂອງສິນຄາ ຕາມ
ມາດຕະຖານອາຫານ ແລະ ຢາ ໂດຍສະເພາະຂອດຂອງການຜະລິດ ເພ່ືອໃຫ ສິນຄາຖືກຕອງກັບມາດຕະຖານ
ການຜະລິດ, ບໍເປນອັນຕະລາຍຕໍຜບໍລິໂພກ ແລະ ຮັກສາໄດສະພາບແວດລອມອອມຂາງອີກດວຍ. 

 ຜຜະລິດເຂົ້າໜົມປານ ທີ່ເປນເພດຍິງ ຢ ບານ ຊຽງຫວາງທາ ເມືອງ ໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ ໃຫ
ທັດສະນະວາ ການເຮັດເຂ້ົາໜົມປານ ມີມາແຕເວລາໃດນ້ັນ ບໍສາມາດຮໄດ ແຕຜກຽວແມນເປນຮນຄົນທີ
ສາມ ຊ່ຶງເມ່ືອກອນພໍeເຖົ້າ ແມeເຖ້ົາ ທ່ີຍົກຍາຍມາແຕ ກວາງບິງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດພາລກ ຊ່ຶງເປນພໍຂອງ
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ຜກຽວເຮັດຮັບໃຊເທດສະການປໃໝຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຂະຫຍາຍມາຈົນເຖິງການເຮັດເພື່ອຂາຍ. ການ
ເຮັດເຂ້ົາໜົມປານ ມີຂ້ັນຫຼາຍຕອນ ແລະ ແຕລະຂ້ັນຕອນ ມີຫຍງຍາກ ແລະ ງາຍດາຍ ປະປນກັນໄປ, ແຕກາ
ມະວິທີໃນການຜະລິດ ຍັງຄົງຮັກສາເປນຄວາມລັບຂອງແຕລະຜຜະລດິ ຊ່ຶງບໍສາມາດ ເປດເຜີຍໄດ ເພາະເປນ
ພມປນຍາ ທີ່ພໍແມຖາຍທອດໃຫ ໝາຍຄວາມວາ ໃນແຕລະຂ້ັນຕອນ ແມນມີແຕ ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວເທົາ
ນັ້ນຮໄດ ຫືຼ ນາໃຊແຮງງານຄົນພາຍໃນຄອບຄົວເປນຕ້ົນຕໍ, ສວນແຮງງານຈາກບອນອື່ນ ແມນນາໃຊ
ສະເພາະຂ້ັນຕອນຂອງການຫໍເຂ້ົາໜົມເທົານັ້ນ. ຜໃຫຂໍມນທ່ີເປນຍິງອີກທານໜ່ຶງ ໃຫທັດສະນະວາ ຜກຽວມີ
ອາຊີບເສີມຈາກການເຮັດນາ ຢສອງຢາງ ຄືການເຮັດສວນປານ ແລະ ການໄປຫໍເຂ້ົາໜົມປານ ຊ່ຶງສວນປານ
ຂອງຜກຽວ ແມນເກັບເດືອນລະຄັ້ງ ພາຍຫຼັງເກັບແລວ ຈະນາມາຕາກແຫງ ເພື່ອສົງຂາຍໃຫກມຜະລິດເຂ້ົາໜົ
ມປານ. ສວນການໄປຫໍເຂ້ົາໜົມປານ ແມນໄປທກຄືນ. ຜຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ທ່ີໃຫຂໍມນທັງໝົດ ກາວວາ 
ໃນເງ່ືອນໄຂເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ການຫມຫໍ ຫືຼ ເຄ່ືອງໝາຍທີ່ບົງ ບອກເຖິງແຫຼງຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ມີ
ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນ ເພາະວາຜບໍລິໂພກ ຕອງການສິນຄາ ທ່ີມີທັງປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບດີ. 
ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫຼາຍຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງນັບທັງຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ຕາງກໍມາຊຸກຍໃຫມີ
ການພັດທະນາຮບແບບຂອງການຫມຫໍ ແລະ ເພ່ີມປະລິມານ ການຜະລດິ ເພື່ອສົງອອກທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດຕື່ມອີກ. ດວຍເຫດນັ້ນ, ທາງສະມາຄົມຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານຂອງ ບານ ຊຽງຫວາງທາ ກໍຈະຮວມ
ຕົວກັນ ເພ່ືອຫາຊອງທາງໃນການເຮັດໃຫຜະລດິຕະພັນຂອງຕົນເອງ ກາຍເປນທ່ີເຊື່ອ ຖືໄດຂອງຜບໍລິໂພກ 
ເພ່ືອຮັກສາເອກະລັກໄວໃຫດນົເທົາທີ່ຈະເປນໄປໄດ. ເນື່ອງຈາກວາ ໃນປດຈບັນການຫມຫໍ ແມນມີ
ລັກສະນະງາຍດາຍ ໝາຍຄວາມວາ ພຽງແຕມັດໃສຖົງ ແລວ ກໍເອົາໄປຈາໜາຍໂລດ ຊ່ຶງບໍສາງມນຄາເພ່ີມ
ໃຫແກຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ບໍເປນທ່ີດຶງດດໃຈຂອງລກຄາ ົເທົາທີ່ຄວນ ຫືຼ ຮາຍແຮງໄປກວານັ້ນ ຫາກມີຜຄິດ
ຢາກປອມແປງ ຫືຼ ຮຽນແບບ ຫືຼ ແອບອາງ ກໍສາມາດ ເຮັດໄດງາຍ ເພາະບໍສ່ິງໃດທ່ີຢງຢນເຖິງແຫຼງການ
ຜະລິດ ຫືຼ ຊ່ື ແລະ ທ່ີຢຂອງຜຜະລິດອກີດວຍ. 

 ຜໃຫຂໍມນກຽວກັບການຜະລິດເສ້ັນເຝຢບານ ຊຽງຫວາງທາ ເມືອງ ໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ ໃຫ
ທັດສະນະວາ ການຜະລິດເສັ້ນເຝຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນບານດງັກາວ ແມນມີເອກະລັກສະເພາະເພາະວາເສ້ັນ
ໜຽວ, ນມ, ບໍຂາດ ແລະ ບໍມີສີອາຫານ ຫຼື ສານກັນບດ. ທກຂ້ັນຕອນຂອງການຜະລິດ ຍັງເກັບເປນຄວາມ
ລບັສະເພາະຂອງແຕລະຄົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຣົດຊາດ ຫືຼ ຄນນະພາບຂອງເສັ້ນເຝແຕກຕາງກັນ ອອກໄປຂອງແຕລະ
ຜຜະລິດ. ແຕການຫມຫໍ ຍັງບໍທັນມີ ໝາຍຄວາມວາ ພາຍຫັຼງຜະລດິເປນເສ້ັນແລວ ກໍນາມາຕາກແຫງ ແລວ
ກໍນາໃສເປາ ຫືຼ ຖົງຢາງ ແລະ ຈາໜາຍເອງ ຫືຼ ແມຄາຄົນກາງມາຊ້ືກັບເຮືອນ, ທ່ີສາຄັນລກຄາ ກໍແມນຜເຄີຍ
ບໍລິໂພກເທົານັ້ນ ແລະ ຫາກມີຜຢາກປອມແປງ ຫືຼ ຮຽນແບບ ກໍສາມາດທາໄດງາຍ ເພາະບໍມີສ່ິງໃດຢງຢນ
ເຖິງແຫຼງການຜະລິດ. 

 ຜໃຫຂໍມນຈາກກມຜະລິດເສ້ັນເຝ ບານ ນານ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເວ້ົາວາ ການຜະລິດ
ເສ້ັນເຝຂອງພວກເຂົາ ມີເອກະລກັສະເພາະຕົວ ຊຶ່ງຮຽນແບບໄດຍາກໃນການຜະລິດ ຫືຼ ຣົດຊາດ ຊຶ່ງຈາກຈດ
ນີ້ເອງ ຈ່ຶງເຮັດໃຫການຜະລິດມີມາແຕດນົນານ ແລະ ນັບວັນມີທວງທາເພີ່ມຂ້ຶນ. ແຕເຖິງແນວໃດ ກໍຕາມ ຜ
ໃຫຂໍມນທ່ີເປນຄົນສງໄວ ໃຫທັດສະນະວາ ເສ້ັນເຝຂອງພວກຕົນ ບໍຈາເປນຕອງຫມຫໍ ຫືຼ ມີເຄື່ອງໝາຍ
ໃດໆ ເພາະວາເຮັດຕາມການສັງຈອງຂອງຮານຂາຍເຝ ຫືຼ ຮານອາຫານ ຫືຼ ຕະຫຼາດ ໝາຍຄວາມວາ ຜະລດິ
ໄດເທົາໃດກໍຂາຍໝົດ. ສວນຜໃຫຂໍມນທ່ີເປນຍິງໄວໜມ ໃຫທັດສະນະວາ ຈະສືບຕໍການຜະລິດເສັ້ນເຝ ໃຫ
ຍາວນານເທົາທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະປບປງຂອດຂອງການ ຜະລິດ ໂດຍໃຊເຄື່ອງຈັກ
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, ຖືບັນຫາສຂະອະນາໄມ ເປນຕົນ້ຕໍ ແລະ ມີການຫມຫໍ ເພ່ືອໃຫສິນຄາເປນທ່ີຮ ຈັກຂອງຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດອອກໄປໃຫກວາງກວາເດີມ. 

 ຈາກການສຶກສາບັນດາເອກະສານທ່ີກຽວກັບແຫຼງກາເນີດ ແລະ ເຄ່ືອງໝາຍການຄາ ແລະ ການສາ
ພາດຕົວຈິງກັບຜຜະລິດ ສາມາດເວົ້າໄດວາເຂ້ົາໜົມປານ, ເສ້ັນເຝບານ ຊຽງຫວາງທາ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ 
ຄາມວນ ແລະ ເສ້ັນເຝ ບານ ນານ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ບໍສາມາດນາເຂົ້າມາປກປອງຕາມຮບແບບ
ຂອງແຫຼງກາເນີດໄດ ເພາະວາ ການທ່ີສິນຄາໃດໜຶ່ງຈະສາມາດຈົດເປນແຫຼງກາເນີດໄດນັ້ນ ຕອງມີສອງປດ
ໄຈ ຄື: ປດໄຈວັດຖຸດິບ ຊ່ຶງຕອງມີໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງເທົານັ້ນ ແລະ ປດໄຈຄົນ ຊ່ຶງຕອງມີກາມະວິທີການຜະລິດ
ທ່ີຜອ່ືນບໍສາມາດຮຽນແບບໄດ ຫືຼ ເອີ້ນວາ ພມປນຍາບກຄົນ ຫືຼ ພມປນຍາຄອບຄົວ (Know House). 
ຈາກປດໄຈທ່ີກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ ສິນຄາທງັສາມຢາງນັ້ນ ຍັງຂາດປດໄຈທາງດານວັດຖຸດິບ ເພາະວາການ
ຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສັ້ນເຝຂອງປະຊາຊົນ ບານ ຊຽງຫວາງ ໄດນາໃຊແຫຼງວັດຖຸດິບທ່ີຫາໄດຕາມ
ທອງຕະຫຼາດທົວໄປ ເຊັນ ການຜະລິດເຂ້ົາ ໜົມປານ ແມນນາໃຊເຂ້ົາໜຽວ, ໃບຕອງກວຍ, ໝາກຖົວເຫືຼອງ
,ນํ້າອອຍ ຫືຼ ນํ້າຕານ ທ່ີມີຂາຍທົວໄປ ຫຼື ເວ້ົາອີກຢາງໜ່ຶງວາ ວັດຖຸດິບ ບໍມີສະເພາະໃນເມືອງໜອງບົກເທົາ
ນັ້ນ. ເຖິງວາໃບປານ ທ່ີເປນສວນປະສົມອັນສາຄັນຂອງການເຮັດເຂ້ົາໜົມປານ ຈະຖືກປກຂ້ຶນຢບານ ຊຽງ
ຫວາງທາ ລວມເຖິງກາມະວິທີການຜະລິດທ່ີສືບທອດກັນມາຂອງຄົນພາຍໃນຂອບຄົວກໍຕາມ ແຕໃບປານ ກໍ
ບແໍມນສວນປະສົມພຽງໜ່ຶງດຽວຂອງການເຮ້ັເຂ້ົາໜົມ. ສວນເສ້ັນເຝຂອງປະຊາຊົນ ບານ ນານ ເມືອງ ແປກ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກໍມລັີກສະນະເຊັນດຽວກັນກັບການຜະລດິເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສ້ັນເຝຂອງປະຊາຊົນ ບານ 
ຊຽງຫວາງ ເພາະວາຜຜະລິດ ໄດນາ ໃຊເຂົ້າຈາກ ແຫຼງຂາຍທົວໄປ ໝາຍຄວາມວາ ເຂ້ົາຈາກໃສກໍຕາມ ກໍ
ສາມາດນາມາຜະລິດເສັ້ນເຝໄດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກາມະວິທີ ຫຼື ສດການຜະລິດ ຍັງຖືກກະຈາຍອອກຈາກ
ບານ ນານ ມາສ ບານ ນາອ ຫືຼ ບາງບານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກດວຍ. 

 ເຖິງແມນວາເສ້ັນເຝ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ຈະບໍສາມາດປກປອງໃນຮບແບບຂອງແຫຼງກາເນີດ ແຕ
ສນິຄາດັງກາວ ກໍສາມາດນາເຂ້ົາມາປກປອງດວຍເຄື່ອງໝາຍການຄາ ເພື່ອໃຫຜຊົມໃຊສາມາດຈາແນກໄດ
ລະຫວາງສິນຄານີ້ກັບສິນຄາອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປກປອງຜະລດິຕະພັນເສັ້ນເຝ ແລະ ເຂົ້າໜົມປານ 
ໃນພ້ືນທ່ີການສກຶສາໃນຮບແບບເຄ່ືອງໝາຍການຄາ ແມນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເງ່ືອນໄຂ ທ່ີສິນຄາ ແລະ ບໍລິຫານມີແຜຫຼາຍຕາມທອງຕະຫຼາດ ແລະ ການແຂງຂັນທາງທລະກິດ ທ່ີນັບມ້ື
ນັບເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ເຊັນວາ ເຝຊຽງຂວາງ ຫືຼ ເຝບານ ນານ ແຕຜະລິດ ແລະ ຂາຍ ທົວໄປຕາມທອງ
ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕຜບໍລິໂພກສວນຫຼາຍ ຍັງເຂ້ົາໃນວາ ເຝນັ້ນຜະລິດ ແລະ ນາມາຈາກຊຽງ
ຂວາງ ເພື່ອປອນຕະຫຼາດໃນວຽງຈັນ ເຫົຼານີ້ເປນຕົ້ນ. 

ສະຫຸຼບ 

ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາ ສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ ມີຫຼາຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບການ
ປກປອງໂພສະນາການ ເຊັນ ລັດຖະທາມະນນແຫງ ສປປ ລາວ ສະບັບປບປງ ປ 2015 ,ກົດໝາຍວາດວຍ
ອາຫານ, ກົດໝາຍວາດວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກົດໝາຍວາດວຍການປກປອງຜບໍລິໂພກ ການົດກຽວກັບ
ການປກປອງຜຊົມໃຊ ຊຶ່ງແມນການນາໃຊມາດຕະການ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດ, ສຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສດິ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜຊົມໃຊ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການນາໃຊສນິຄາ ແລະ ການບໍລິການ 

ເປນຕ້ົນ ອາຫານ ລວມທັງ ການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ທ່ີເກີດຂ້ຶນລະຫວາງຜຊົມໃຊ ແລະ ຜສະໜອງຕາມທ່ີໄດ
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ການົດໄວໃນລະບຽບ ກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ,ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ກໍການົດກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບທາງອາຍາຂອງບກຄົນ ກຽວກັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສ ຂານາໄມ . 

ບັນດາຫອງການທີ່ກຽວຂອງຂອງເມືອງ ເຊັນ ຫອງວາການປກຄອງເມືອງ, ຫອງການອດສາຫະ ກາ 
ແລະ ການຄາຫອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງການສາທາລະນະສກ ເມືອງໜອງບົກ 
ແຂວງ ຄາມວນ ແລະ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການປກປອງ ພມປນຍາທອງຖ່ິນ 
ໂດຍສະເພາະແມນການຜະລິດເຂ້ົາໜົມປານ ແລະ ເສ້ັນເຝ ຢ ບານ ຊຽງຫວາງທາ ແລະ ບານ ນານ ເປນຕ້ົນ
ວາ ບົດບາດໃນການຂ້ຶນທະບຽນ, ຄມຄອງລາຄາ, ປກປອງຜຊົມໃຊ, ວຽກງານກວດກາການຄາ ແລະ ວຽກ
ງານສົງເສີມການຜະລິດເປນສິນຄາ, ການຫັນເປນສິນຄາທີ່ມີກາໝາຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍການຄາ ທ່ີບົງບອກເຖິງ
ຊື່ຜຜະລິດ, ວັນເດືອນປຜະລດິ, ວິທີການເກັບຮັກສາ ຫືຼ ວັນໝົດອາຍ ແຕກໍຍັງມີບັນຫາຫຼາຍດານ ລວມເຖິງ
ການຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງກາມະວິທີຂອງການຜະລິດ ເພື່ອໃຫທກຂັ້ນຕອນຖືກຕອງຕາມ ລັກສະຂະສຂະ
ອະນາໄມ ຫືຼ ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງອາຫານ ແລະ ຢາ. 

 ເຂ້ົາໜົມປານ, ເສັ້ນເຝບານ ຊຽງຫວາງທາ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ ຄາມວນ ແລະ ເສັ້ນເຝ ບານ ນາ
ນ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ບໍສາມາດນາເຂ້ົາມາປກປອງຕາມຮບແບບຂອງແຫຼງກາເນີດໄດ ເພາະວາ 
ຂາດປດໄຈທາງດານວັດຖຸດິບ ເຖິງແມນວາເສ້ັນເຝ ແລະ ເຂົ້າໜົມປານ ຈະບໍສາມາດປກປອງໃນຮບແບບ
ຂອງແຫຼງກາເນີດ ແຕສນິຄາດັງກາວ ກໍສາມາດນາເຂ້ົາມາປກປອງດວຍເຄື່ອງໝາຍການຄາ ເພ່ືອໃຫຜຊົມໃຊ
ສາມາດຈາແນກໄດລະຫວາງສິນຄານີ້ກັບສິນຄາອື່ນໆ.  

ຂໍສະເໜ ີ

ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາ ຈ່ຶງສະເໜີວາ: ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງຂ້ັນເມືອງ ຄວນມີການບັງຄັບໃຊກົດ
ໝາຍວາດວຍການແຂງຂັນທີ່ບໍເປນທາຢາງເຂ້ັມງວດ ເພ່ືອປກປອງການແຂງຂັນທາງທລະກິດທ່ີບໍເປນທາ 
ໃນການຜະລິດເສັ້ນເຝ;ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຄວນຊອກຊອງທາງ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນການຊວຍຜ
ຜະລິດເສ້ັນເຝ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ໃນການຜະລິດເຄື່ອງໝາຍການຄາ; ພາກສວນສາທາລະນະສກ ຄວນລົງ
ຊຸກຍຜຜະລິດເສັ້ນເຝ ແລະເຂ້ົາໜົມປານ ເພ່ືອໃຫເຂົາເຈົ້າດາເນີນການຜະລິດຮັບປະກັນດານປະລິມານ ແລະ 
ຄນນະພາບກວາເດີມ;  ຜຜະລິດເສັ້້ນເຝ ແລະ ເຂ້ົາໜົມປານ ຄວນເຫັນຄວາມສາຄັນໃນການປກປອງພມ
ປນຍາຂອງຕົນ ໂດຍການຕິດເຄື່ອງໝາຍການຄາໃສຜະລດິຕະພັນຂອງຕນົ. 
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ບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງຂອງຂະແໜງການ
ກວດກາລັດ  

 
ແສງທະວີ ອິນທະວົງ, ອາໄພ ສລິຍະແສງ ແລະ ສີພາ ຈັນທະວົງ 

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລດັຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 
Email: chantavongsy@yahoo.com 

 
ບດົຄດັຫຍໍ 

ການຄ້ົນຄວາຫົວຂໍບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຂອງ
ຂະແໜງ ການກວດກາລັດ ມີຈດປະສົງທົບທວນນິຕິກາ ທ່ີເປນບອນອີງໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍ
ລາດບັງຫຼວງ; ຊອກຮ ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ 
ຊອກຮວິທີການ ແກໄຂ ບັນຫາຂອງ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ. ການສຶກສານີ້ນາໃຊວິທີ
ການສຶກສາແບບຄນນະພາບ ຊ່ຶງໄດ ສາພາດກັບ ຜເຮັດວຽກງານ ຕົວຈິງຢກົມສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍ
ລາດບັງຫຼວງ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ພະແນກ ກວດກາ ລັດ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ 
ໂດຍມີຜໃຫຂໍມນຫັຼກ ຈານວນ 11 ທານ. ຂໍມນຈາກການສາພາດ ແມນ ວິເຄາະດວຍການຈັດໝວດໝຄາ
ເຫັນ. 

ຜົນການສຶກສາພົບວານິຕິກາທ່ີເປນບອນອີງ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງ
ມີຫຼາຍສະບັບໄດແກ: ກົດໝາຍວາດວຍການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວາດວຍການກວດກາລັດ, 
ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວາດວຍການແກໄຂຄາຮອງທກ, ກົດ
ໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຊຶ່ງບັນດາກົດໝາຍເຫລົານີ້ຕາງກໍໄດການົດບັນດາພຶດຕິກາທ່ີເປນ
ການສໍລາດບັງຫຼວງມາດຕະການລົງໂທດຕໍຜມີພຶດຕິກາສໍລາດບັງຫຼວງ, ອົງການທ່ີຮັບຜິດຊອບດາເນີນຄະດີຕໍ
ຜມີພຶດຕກິາສລໍາດບັງຫຼວງ, ການແຈງຄວາມ ຫືຼ ສະເໜີຕໍອົງການຈັດຕັ້ງລັດທ່ີກຽວຂອງ. 

ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງເຖິງວາມີກົດໝາຍ, ລະບຽບການແລະອົງການຮັບຜິດ 
ຊອບແລວກໍຕາມແຕໃນທາງປະຕິບັດຍັງພົບບັນຫາແລະອປະສັກບໍໜອຍເຊັນ: ຈານວນພົນ, ລະດັບວິຊາສະ
ເພາະຂອງພະນັກງານສືບສວນ-ສອບສວນຢພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງ, ບົດຮຽນແລະປະສົບການໃນ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ງົບປະມານ, ພາຫະນະທ່ີຮັບໃຊ, ອປະການທ່ີຮັບໃຊ, ການເອົາຄາໃຫການຂອງຜ
ຖຶກຫາຍັງໃຊເວລາຍາວນານ, ຜຖຶກຫາຍັງປດບັງຂໍມນຂອງການກະທາຜິດ. ສິ່ງທາທາຍຂອງບັນຫາໃນການ
ສບືສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງປະກອບດວຍຫຼາຍຢາງເຊັນ: ຜຖຶກຫາແລະອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຜຖຶກຫາ
ສັງກັດຢຍັງບໍທັນໃຫການຮວມມືຫືຼປດບັງຂໍມນໃນເວລາດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດີສໍລາດບັງ
ຫຼວງກຽວພັນໂດຍກົງກັບຜທ່ີມີຖານະຕາແໜງ, ກຽວພັນໂດຍກົງກັບຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ.  
 
ຄາສາຄັນ: ບັນຫາ, ສິ່ງທາທາຍ, ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ  
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Abstract  

The research on the topic Problems and Challenges of Corruption Investigations 
Case in the State Inspection Sections has the objective to review the regulations on 
corruption investigation case; to find out issues of challenges of the corruption 
investigation case and to find out the medtod to solve the issues on corruption 
investigation case. This research is applied qualitative method which interviews with 
the officers who are working on the real case at the department of corruption 
investigation under the state inspection authority, Vientiane and Bolikhamxay 
provincial state inspection divisions, there are 11 key informants. Data was analyzed by 
grouping of comments.    

The result of the study found that, there are many regulations for basis of 
corruption investigation case namely law on anti-corruption, law on state inspection, 
criminal code, criminal procedure law, law on petition solution, law on state 
government officer, those laws content on corruption behaviors, punishment measures 
against corruption behaviors, responsibility for criminal procedure, inform or proposal 
to relevance organization in the case of corruption.  

Even though the corruption investigation case has many laws, regulations and 
responsibility organization but there are some issues and obstacles in the real situation 
such as lack of responsible person, educational level of investigation officer at the 
provincial inspection divisions, lesson and skill of corruption investigation case, budget, 
vehicles, equiptment, testimonying take a long time and accused person hides the data 
and information. There are many challenges of the corruption investigation case namely 
accused and his/her organization does not cooperate with the corruption investigation 
team or hiding the data and information, corruption case directly relevance with the 
high position person and also relevance with many organizations.  
 
Keywords: the problem, investigation, corruption case. 
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ເຫດຜົນແລະຄວາມສາຄນັຂອງບນັຫາ 
ກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາການົດກຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບ

ສວນ ເຈົ້າໜາທີ່ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງວາ ອົງການດັງກາວມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ດາເນີນການສືບສວນ-ສອບ
ສວນ ກຽວກັບພຶດຕິກາທີ່ເປນການສໍລາດບັງຫຼວງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ (ສະພາແຫງຊາດ, 2012) ຫືຼ ເວ້ົາໄດວາອົງການ ສືບສວນ-ສອບ
ສວນ ຂອງເຈົ້າໜາທ່ີຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນພະນັກງານນາພາ, 

ພະນັກງານຄມຄອງ, ພະນັກ ງານວິຊາການ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາຫລວດ 
ລວມທັງນາຍບານ ແລະ ຜໄດຮັບ ມອບສິດ, ໜາທີ່ໃດໜ່ຶງຈາກທາງການ ທ່ີໄດສວຍໃຊຖານະຕາແໜງ, ສິດ
ອານາດ, ໜາທີ່ຂອງຕົນເພ່ືອຍັກຍອກ, ສໍໂກງ, ຮັບສິນບົນ, ສວຍໃຊຊັບຂອງລັດ ຫລື ລວມໝ, ໃຊອານາດ
ເກີນຂອບເຂດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຽດໃຫຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຍາດພ່ີນອງ, ໝຄ, ພັກພວກ ຊຶ່ງກໍຄວາມເສຍ
ຫາຍ ໃຫແກຜົນປະໂຫຽດຂອງລັດ, ລວມໝ ຫລື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ (ສະພາແຫງ
ຊາດ, ກົດໝາຍວາດວຍອາຍາ, 2005) ຊຶ່ງພຶດຕິກํາທ່ີເປນການ ສໍລາດບັງຫຼວງ ໄດແກການຍັກຍອກຊັບ
ຂອງລັດ ຫືຼ ລວມໝ; ການສໍໂກງຊັບຂອງລັດ ຫືຼ ລວມໝ; ການໃຫສິນບົນ; ການຮັບສິນບົນ; ການສວຍໃຊ
ຖານະຕາແໜງ, ສດິອານາດ, ໜາທີ່ ເພ່ືອເອົາຊັບຂອງລັດ, ລວມໝ ຫືຼ ບກຄົນ; ການສວຍໃຊຊັບຂອງລັດ ຫືຼ 
ລວມໝ; ການໃຊຖານະຕາແໜງ, ສິດອານາດ, ໜາທີ່ ເກີນຂອບເຂດ ເພື່ອເອົາຊັບຂອງລັດ, ລວມໝ ຫືຼ 
ບກຄົນ; ການລັກໂລບ, ປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກກໍສາງ, ອອກແບບ, ຄິດໄລ ແລະ ອື່ນໆ; ການໂກງ
ການປະມນ ຫືຼ ການສາປະທານ; ການປອມແປງເອກະສານ ຫືຼ ການນາໃຊເອກະສານປອມ; ການເປດເຜີຍ
ຄວາມລັບ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວແລະ ການກົດໜວງ, ຖວງດຶງເອກະສານ (ສະພາແຫງຊາດ, ກົດໝ
າຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ, 2012). 
 ເຖິງວາກົດໝາຍວາດວຍການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຈະການົດວາບັນດາສາເຫດທ່ີພາໃຫເປດ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ເຊັນ ມີຄາຮອງຟອງ ຫຼື ການແຈງຄວາມ ຂອງບກຄົນ ຫືຼ 
ການຈັດຕັ້ງ ກຽວກັບພຶດຕິກາ ທ່ີເປນການສໍລາດບັງຫຼວງ; ມີການເຂົ້າມອບຕົວຂອງຜກະທາຜິດ; ກວດກາ 
ພົບເຫັນຂໍມນ, ຫັຼກຖານໜັກແໜນ ທ່ີບົງບອກວາເປນການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ມີມນຄາເສັຍຫາຍ ເກີນ
ກວາ 5,000,000 ກີບ; ມີອົງປະກອບຂອງການ ກະທํາຜິດທາງອາຍາຢາງຄົບຖວນຕາມທ່ີໄດກํານົດໄວໃນ 
ກົດໝາຍອາຍາ. ພອມທັງການົດຂັ້ນຕອນໃນການຂ້ັນຕອນ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ເຊັນອອກຄາສັງເປດ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ; ດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ; ປະກອບສານວນຄະດີສົງໃຫອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ສັງຟອງຂຶ້ນສານ.  ແຕໃນທາງປະຕິບັດການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງຍັງມີ
ຫຼາຍຂ້ັນຕອນ, ໃຊທັງເວລາ, ງົບປະມານ ແລະ ບກຄະລາກອນຈານວນບໍໜອຍ ເພາະວາຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ
ສວນຫຼາຍຕິດພັນໂດຍກົງກັບຜມີຕາແໜງທາງບໍລິຫານໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ຫືຼ ມີການກະທາແບບ
ເປນກມເປນກອນ, ມີການປກປດການກະທາຜິດ ຫືຼ ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານ ທ່ີກຽວຂອງ ໄວລະອຽດ ແລະ 
ແນບນຽມ ເພື່ອບໍໃຫມີການກວດພົບຂອງຂະແໜງການກຽວຂອງ ຫືຼ ຮາຍແຮງໄປກວານ້ັນບາງບອນ ກໍບໍ
ຍອມໃຫມີການເປດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫືຼ ເວລາທ່ີເປດການສືບສວນ-ສອບສວນໄດແລວ ບກຄົນທ່ີ
ກຽວຂອງ ກໍບໍໃຫຄວາມຮວມມືເທົາທ່ີຄວນ ລວມເຖິງ ການອາງຖານະຕາແໜງຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອຂົມຂ
ພະນັກງານສືບສວນ-ສອບສວນຂອງກົມ ທ່ີມີພາລະບົດ ບາດໜອຍກວາຜຕອງສົງໄສ (ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ, 2012). 

ທັງໝົດຂອງສະພາບບັນຫາທ່ີກາວມາຂາງເທິງນັ້ນໄດກາຍ ເປນບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍບໍໜອຍ
ຂອງ ຂະແໜງກວດກາລັດຕໍການສບືສວນ-ສອບສວນບໍໜອຍ ແຕກໍຍັງບໍທັນມີການສຶກສາໃດທ່ີຊ້ີໃຫ ເຫັນ
ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫເກີດບັນຫາ ແລະ ທິດທາງແກໄຂຂອງການ
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ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ສໍລາດບັງຫຼວງຂອງຂະແໜງການກວດກາລັດ ຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ (ກົມ
ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ, 2016) ແລະ ບົດສະຫຸຼບດັງກາວ ກໍທ່ີຊ້ີໃຫເຫັນພຽງແຕວາ ການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ ຍັງມີບັນຫາ ແລະ ອປະສັກ ຫຼາຍຢາງ ແຕຍັງບໍທັນຊອກໃຫວາການສືບສວນ-ສອບ
ສວນຄະດີ ມີບັນຫາ ແລະ ອປະສັກຫຍັງ ແລະ ເກີດມາຈາກ ສາເຫດ ອັນໃດ ລວມເຖິງຈະແກໄຂແນວໃດ, 
ການດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຢຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ພົບ ບັນຫາ ແລະ ອປະສັກ ຄືກັນ ແລະ 
ແຕກຕາງກັນແນວໃດ, ຂະແໜງການກວດກາລັດຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ພົບບັນ ຫາ ແລະ ອປະສັກຄື
ແນວໃດແດ ທັງໝົດນັ້ນຍັງກາຍເປນຊອງວາງທາງດານ ທິດສະດີ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ແລະ ກາຍເປນ
ເງ່ືອນໄຂອັນຈາເປນສາລັບການສຶກສານີ້.ເພາະວາໃນປ 2015 ຢແຂວງວຽງຈັນ ພະແນກກວດກາລັດ ໄດລົງ
ກວດກາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສວນກຽວຂອງໃນການແກໄຂປະກົດການຫຍໍທໍຕາງໆ ທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ 
ໂດຍສະເພາະເຈ້ົາໜາທີ່ກຽວຂອງສາມາດກວດເຫັນແລະໄດຕັດສິນຕໍຜກະທາຜິດຈານວນ 57 ຄົນໃນຂໍຫາຊ້ື-

ຂາຍຊັບຂອງ ລັດ ຜິດ ກົດຫມາຍຢເມືອງໂພນໂຮງແລະການຊ້ື-ຂາຍດິນທ່ີບໍຖືກຕອງຢເມືອງຫີນເຫີບແລະ
ເກັບກເງິນຄືນໄດແລວເກືອບ 700 ລານກີບໃນຈານວນມນຄາການຊ້ືຂາຍດິນ 1,733 ລານກວາກີບຊຶ່ງໃນ
ນັ້ນພົວພັນກັບການຊ້ື-ຂາຍດິນ ຢເມືອງຫີນເຫີບ (ດິນບໍຖືກຕອງ) ຈານວນ 5,228.9 ເຮັກຕາຊ່ຶງມີເງິນທ່ີໄດ
ຈາກການຊ້ືຂາຍດັງກາວ 1,733 ລານກວາກີບກັບ 55,000 ໂດລາ; ໃນນີ້ເຈ້ົາໜາທ່ີເກັບກຄືນໄດແລວ 689 

ລານກີບກັບ 2,500 ໂດລາຍັງເກັບກບໍທັນໄດ 1.044 ລານກວາກີບກັບ 33,000 ໂດລາ. ຄະນະກວດກາ
ສະເພາະລົດນາເຂົ້າບໍຖືກຕອງ ແລະ ລົດປາຍສີຟາ ທ່ີບໍທັນໄດເສຍພາສີຊຶ່ງໄດລົງກວດ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງຫີນ
ເຫີບພົບລົດໃຫຍ 17 ຄັນທ່ີນາເຂ້ົາບໍຖືກຕອງໃນນີ້ໃສປາຍສີຟາ 3 ຄັນໃນຈານວນ 17 ຄັນທ່ີບໍຖືກຕອງຢ
ຂົງເຂດ ປ.ກ.ສ 15 ຄັນ, ພົບລົດຈັກ 18 ຄັນ, ປະຊາຊົນຄອບຄອງ 3 ຄັນ, ສວນທ່ີເຫືຼອແມນພະນັກງານ. ຢ
ເມືອງເຟອງພົບ 10 ຄັນ, ໃນນີ້ຢປກສເມືອງ 6 ຄັນພົບລົດຈັກ 52 ຄັນເປນພະນັກງານລັດ 80%, ຢເມືອງໝ່ືນ
ພົບລົດໃຫຍ 7 ຄັນໃນນີ້ຢປກສ 4 ຄັນພົບລົດຈັກ 117 ຄັນເປນພະນັກ ງານລັດ 50% ແລະເມືອງຊະນະຄາມ
ພົບລົດໃຫຍ 20 ຄັນ ໃນນ້ີຢປກສ 18 ຄັນ, ລົດຈັກ 657 ຄັນເປນ ພະນັກງານຄອບຄອງ 20%, ສວນທ່ີເຫືຼອ
ແມນຢນາປະຊາຊົນ (ຂາວສານປະເທດລາວ, ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2015). 
 ຈາກຄວາມເປນມາຂອງບັນຫາຄືຂາງເທິງນ້ັນ, ການສຶກສານີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປນຫຼາຍ
ໃນ ເງື່ອນໄຂ ທ່ີພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດສມທກເຮ່ືອແຮງ ແລະ ກາລັງວັງຊາໃນການຕານ ແລະ ສະກັດກ້ັນ
ການສໍລາດບັງຫຼວງ, ການຊອກໃຫເຫັນບັນດາສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍທີ່ເກີດຈາກການ
ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ກໍແມນໜ່ຶງໃນການເປດໃຫເຫັນບັນຫາຕາມແນວທາງສາມເປດ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທິດທາງແກໄຂບັນຫາອັນ ມີວິທະຍາສາດ ແມນຄວາມຈາເປນພາວະວິໄສ ເພາະວາ
ບັນຫາຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດຊອກໃຫເຫັນ ຢາງມີວິທະຍາສາດຄະດີກໍສາມາດດາເນີນການ
ສືບສວນ-ສອບສວນໄດ ແລະ ກໍຈະເຮັດໃຫອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງສາມາດ
ເກັບກາຂໍມນ, ຫຼັກຖານ ເພື່ອປະກອບສານວນຄະດີສົງໃຫໄອຍະການ ເພື່ອສັງຟອງຂ້ຶນສານ ແລະ ນາເອົາຜ
ກະທາຜິດມາລົງໂທດ ລວມທັງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ, ບກຄົນ ໄດຮັບການຟນຟ ກໍຄື
ກາຈັດບັນດາພຶດຕິກາທີ່ເປນການສໍລາດບັງຫຼວງໃຫນັບມ້ືຫຸຼດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ ສປປ ລາວ ເປນປະເທດທ່ີມີ
ດັດສະນີການສໍລາດບັງຫຼວງໃນເວທີສາກົນຫຼຸດລົງ. ໃນທາງກງົກັນຂາມ ຫາກບັນຫາບໍໄດຮັບການຊອກ ໃຫ
ເຫັນຢາງລະອຽດ ແລະ ຖ່ີຖວນ ກໍຄືມີວິທະຍາສາດແລວການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງ 
ກໍຈະສືບຕໍມີບັນຫາຕໍໄປ ແລະ ເຮັດໃຫການດາເນີນຄະດີໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕໍກັບຜ
ສລໍາດ ບັງຫຼວງ ກໍອາດຈະພົບບັນຫາ ແລະ ອປະສັກຕໄໍປ. 
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ຈດປະສົງຂອງການຄົນ້ຄວາ 
- ທົບທວນນຕິິກາ ທ່ີເປນບອນອງີໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ; 
- ຊອກຮບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທາທາຍໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຢຂະແໜງການ

ກວດກາ ລັດ; 
- ຊອກຮວິທີການແກໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທາທາຍ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ 

ຢຂະແໜງ ການກວດກາ ລັດ. 
 

ວທິກີານສກຶສາ  

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດນາໃຊການຄ້ົນຄວາແບບສາຫຼວດໂດຍນາໃຊວິທີການເກັບຂໍມນພາກສະໜາມ
ດານຄນນະ    ພາບ. ການສຶກສາທາງດານເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກຽວຂອງກັບການ
ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ສໍລາດ ບັງຫຼວງ, ສາພາດເຈາະເລິກ ແລະ ສົນທະນາແບບເປນກມກັບຜເຮັດໜາທີ່
ຕົວຈິງຢກົມສືບສວນ-ສອບສວນການ ສໍລາດບັງຫຼວງ, ພະແນກກວດກາລັດແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລິຄາໄຊ.

ການສຶກສາເນ້ັນໃສສຶກສານິຕິກາທີ່ກຽວຂອງກັບການ ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ໃນຂ້ັນຕອນ
ຂອງການອອກຄາສັງ, ດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການສັງຟອງຂ້ຶນສານ ລວມເຖິງການຊອກໃຫ
ເຫັນບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍ ທ່ີອົງການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຫືຼ ພະແນກ ກວດກາລັດຂັ້ນແຂວງ ທ່ີ
ກາລັງປະເຊີນຢ ແລະ ຊອກຮວິທີການແກໄຂບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍຂອງ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍ
ລາດບັງຫຼວງ. ຜໃຫຂໍມນຫັຼກ ແມນຜທ່ີປະສົບການ ໃນວຽກງານ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດ
ບັງຫຼວງຕົວຈິງ ຫືຼຜທ່ີໄດເຮັດວຽກກຽວ ຂອງໂດຍກົງທັງຂ້ັນສນກາງແລະທອງຖ່ິນ . ການຄັດເລືອກ
ປະຊາກອນແມນທາງຕ້ົນສັງກັດຂອງຜທີ່ໃຫຂໍມນເປນຄົນຄັດເລືອກມາໃຫໝາຍຄວາມວາທິມງານບໍໄດມີ   
ສວນໃນການຄັດເລືອກຜໃຫຂໍມນແຕປະການໃດ. ການວິເຄາະຂໍມນ ນํາໃຊວິທີການສັງລວມ ເປນໝວດ 
ຄາເຫັນຕໍຄາຖາມທີ່ໄດຈາກການ ສາພາດຜໃຫຂໍມນຊ່ຶງປະກອບດວຍທັງເພດຍິງແລະຊາຍ. 
 

ຜົນການສຶກສາ 

ນິຕິກາທ່ີເປນບອນອີງ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງມີຫຼາຍສະບັບໄດແກ: 
ກົດໝາຍວາດວຍການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວາດວຍການກວດກາລັດ, ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດ
ໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວາດວຍການແກໄຂຄາຮອງທກ, ກົດໝາຍວາດວຍ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຊ່ຶງບັນດາກົດໝາຍເຫລົານີ້ຕາງກໍໄດການົດບັນດາພຶດຕິກາທ່ີເປນການສໍລາດບັງ
ຫຼວງມາດຕະການລົງໂທດຕໍຜມີພຶດຕິກາສໍລາດບັງຫຼວງ, ອົງ ການທ່ີຮັບຜິດຊອບດາເນີນຄະດີຕໍຜມີພຶດຕິກາ
ສລໍາດບັງຫຼວງ, ການແຈງຄວາມ ຫືຼ ສະເໜີຕໍອົງການຈັດຕັ້ງລັດທ່ີກຽວຂອງ. 

 ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສລໍາດບັງຫຼວງປະກອບດວຍຂັ້ນຕອນຄື: ຂ້ັນຕອນການອອກຄາສັງ
ເປດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຂ້ັນຕອນດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນແລະ ຂ້ັນຕອນສະຫຸຼບຫືຼຂັ້ນຕອນສ້ີ
ນສດການສືບສວນ-ສອບສວນ.ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງເຖິງວາມີກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການແລະອົງການຮັບຜິດ ຊອບແລວກໍຕາມແຕໃນທາງປະຕິບັດຍັງພົບບັນຫາແລະອປະສັກບໍໜອຍເຊັນ: ຈາ
ນວນພົນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານສືບສວນ-ສອບສວນຢພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງ, 
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ບົດຮຽນແລະປະສົບການໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ງົບປະມານ, ພາຫະນະທ່ີຮັບໃຊ, ອປະການທ່ີຮັບໃຊ, 
ການເອົາຄາໃຫການຂອງຜຖຶກຫາຍັງໃຊເວລາຍາວນານຜຖຶກຫາຍັງປດບັງຂໍມນຂອງການກະທາຜດິ. ຈານວນ
ພົນຂອງອົງການ ກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມນຂະແໜງ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຍັງມີຈານວນ
ໜອຍຫາກປຽບ ທຽບໃສກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງໜາທ່ີວຽກງານຕົວຈິງ ເພາະວາຈານວນພົນໃນ
ຂະແໜງດັງກາວ ໂດຍສະເລຍປະມານ 4-5 ຄົນ ຊຶ່ງຫາກປຽບທຽບໃສກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນອ່ືນ 
ເຊັນ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນເຈົ້າໜາທ່ີຕາຫຼວດ, ເຈົ້າໜາທ່ີທະຫານ... ຍັງເຫັນວາ ມີຈານວນທີ່ແຕກ 
ຕາງກັນຫຼາຍ. ນອກຈາກນ້ັນ ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານ ໃນຂະແໜງຕານການ ສໍລາດບັງຫຼວງຂອງ
ພະແນກ ກວດກາ ລັດຂ້ັນແຂວງ ກໍຍັງກາຍເປນຈດທ່ີໜາເປນຫວງ ຊຶ່ງຜໃຫຂໍມນທັງສອງແຂວງໃນພື້ນທ່ີ
ການສຶກສາເຫັນວາ ການຊັບຊອນ ແລະ ບັນຈພະນັກງານໃສຂະແໜງການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຍັງບໍທັນ
ໄດຄານຶງ ເຖິງສາຂາ ວິຊາສະເພາະທ່ີກຽວຂອງແຕປະການໃດ ໝາຍຄວາມວາ ພະນັກງານສວນຫຼາຍ ຍັງບໍຈົບ
ສາຂາການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫືຼ ນຕິິສາດ ແຕປະການໃດ. 

ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ບັນຫາຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຍັງເກີດຈາກການ
ຂາດບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ເພາະຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຍັງແຕກຕາງຈາກຄະດີກະທາຜິດທາງອາຍາທົວໄປ 
ຫືຼ ເວ້້ົາອີກຢາງໜຶ່ງວາ ຄວາມຖ່ີຂອງການເກີດມີລັກສະນະຫາງກວາການກະທາຜິດທາງອາຍາອ່ືນ ແລະ ການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນໄລຍະຜານມາ ກໍດາເນີນການໂດຍຄະນະກາມະການສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ຫືຼ ຂັ້ນ
ສນກາງຫຼາຍກວາ ທ່ີຈະປອຍ ໃຫພະແນກກວດກາລັດດາເນີນການເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາດານ
ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອປະກອນຮັບໃຊ ກໍຍັງບໍທັນຕອບສະໜອງໄດກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ
ຂອງໜາທ່ີວຽກງານຕົວຈິງເທົາທີ່ຄວນ.   

  ສິ່ງທາທາຍບັນຫາໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງປະກອບດວຍຫຼາຍຢາງເຊັນ: ຜ
ຖຶກຫາແລະອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີຜຖຶກຫາສັງກັດຢຍັງບໍທັນໃຫການຮວມມືຫືຼປດບັງຂໍມນໃນເວລາດາເນີນການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງກຽວພັນໂດຍກົງກັບຜທ່ີມີຖານະຕາແໜງ, ກຽວພັນໂດຍກົງກັບ
ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ. ໃນຂະນະທ່ີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຕານການສໍ
ລາດບັງຫຼວງຢຂ້ັນແຂວງຍັງບໍທັນຄົບຖວນແລະເຂັ້ມແຂງເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຕົວ
ຈິງ. 
 ເພື່ອແກໄຂບັນຫາທີ່ ເກີດຈາກການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ, ຜໃຫຂໍມນໃຫ
ທັດສະນະວາ ການນາທກຂ້ັນຕອງໃຫຄວາມສາຄັນຕໍກັບການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາລັດຢາງ
ເຕັມສວນ ໝາຍຄວາມວາ ການກວດກາລັດ ຕອງດາເນີນໄປຢາງປະຈາ ແລະ ຕໍເນື່ອງ ໃນແຕລະປ ເພ່ືອ
ຈາກັດບັນດາພຶດຕິກາການສໍລາດບັງຫຼວງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂົງເຂດຂອງຕົນເອງຄມຄອງ 
ແລະ ເປນການເຕືອນສະຕິໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີແນວຄິດ ແລະ ການກະທາອັນບໍລິສດ, ໂປງໃສ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງກວດກາລັດຕອງຫັນລົງສຮາກຖານເພ່ືອຊອກຮແລະເກັບກາຂໍ ້ມນນາປະຊາຊົນກຽວ
ກັບພຶດຕິກາທ່ີເປນການສໍລາດບັງຫຼວງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນນີ້ການ ຫັນລົງສຮາກຖານບໍພຽງແຕ
ເປນການຫັນລົງຕິດແທດກັບປະຊາຊົນເທົານ້ັນ ແຕເປນການລົງ ເພ່ືອຮັບຟງຫາງສຽງຂອງ ປະຊາຊົນ ກຽວ
ກັບພຶດຕິກາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນການປະພຶດປະຕິບັດຕົນ ເພາະປະຊາຊົນເປນແວນແຍງ ທ່ີ
ສະທອນໃຫເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ກໍ
ຈະໄດຂໍມນທ່ີສາມາດນາມາຊັງຊາກັບການເຄ່ືອນໄຫວຕົວຈິງຂອງພະນັກງານໄດ.  
 ເພ່ືອຮັບມືກັບການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຄວນມີການຝກອົບຮົມວຽກງານການ
ສບືສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງໃຫແກພະນັກງານຂອງຂະແໜງການກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງຢາງເປນ
ປະຈາແລະຕໍເນື່ອງ ເພ່ືອເພີ່ມທັກສະໃນວຽກງານໃຫສງຂຶ້ນເລື້ອຍ ແລະ ກໍເປນການເພ່ີມຄວາມຊານິຊານານ 
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ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼາຍຂ້ຶນ. ມອບສິດແລະອານາດໃຫພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງດາເນີນ
ການສືບສວນສອບສວນ ວຽກງານການສໍລາດບັງຫຼວງເປນອິດສະລະຄືກັນກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ
ອື່ນ ຊ່ຶງຜໃຫຂໍມນໃຫທັດສະນະວາ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງ ທ່ີກະທາຜິດໂດຍ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂ້ັນເມືອງ ຫືຼ ຂ້ັນບານ ຄວນມອບສິດ ແລະ ອານາດ ໃຫອົງການສືບສວນ-ສອບ
ສວນ ຫຼື ພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງດາເນີນການ ທັງນີ້ກໍເພ່ືອເປນການ ແບງຂ້ັນຄມຄອງ, ແບງສິດ, 
ອານາດ ໃຫແກພະແນກກວດກາລັດ ນອກຈາກນ້ັນ ຫາກມອບສິດການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫພະແນກ
ກວດກາລັດ ກໍຈະເຮັດໃຫອານາດຂອງພະແນກກວດກາລັດສງຂຶ້ນໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກໍອາດຈະ
ເຮັດໃຫພາກສວນກຽວຂອງໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫຄວາມຮວມມືກັບພະແນກໃນວຽກງານກວດກາ
ລັດ ກໍຄືການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຕອງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດໜາທ່ີໃຫແກອົງການ
ສບືສວນ-ສອບສວນການສໍລາດບັງຫຼວງ ດວຍການສະໜອງຂໍມນ, ຫັຼກຖານ ທ່ີກຽວຂອງກັບການກະທາຜິດ 
ເພື່ອຮັບປະ ກັນການລົງໂທດ ໃສຜກະທາຜິດ ແລະ ເປນການສະກັດກັ້ນການກະທາຜິດອື່ນ.ອົງການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຕອງເປດການສືບສວນ-ສອບສວນຕໍທກພຶດຕິກາທ່ີເປນການ
ສໍລາດບັງຫຼວງເຊັນ ການລັກຂາຍດິນລັດ, ການໃຫເຊົາແລະສາປະທານທ່ີດິນໂດຍບໍຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ 
ໂດຍບໍມີການຍົກເວ້ັນ ຫືຼ ຊັກຊາ ເພາະຈະເຮັດໃຫເກີດຫາງສຽງຈົມວາ ຂອງປະຊາຊົນຕໍຂະບວນການຍຕິທາ
ທາງອາຍາ ລວມເຖິງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕໍຜົນສັກສິດຂອງກົດໝາຍ. ຊັບສິນທ່ີຖຶກຢດ ຊຶ່ງກຽວຂອງກັບການສໍ
ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ລໍຖາຄາຕັດສິນຂອງສານ ບໍຄວນມອບໃຫອົງການແລະບກຄົນນາໃຊ ເພາະຈະເຮັດໃຫມີ
ການປຽນສະພາບ ແລະ ເກີດການວິພາກວິຈານຂອງປະຊາຊົນ ຕໍການນາໃຊຊັບສິນດັງກາວ. ຄວນສະໜອງ
ງົບປະມານອປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືໃຫແກພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜວຽກງານ
ຕານການສລໍາດບັງຫຼວງ, ສະໜອງບກຄະລາກອນສະເພາະດານໃຫແກພະແນກກວດກາລດັຂ້ັນແຂວງ, ບັນຈ
ວຽກງານຕານການສລໍາດບັງຫຼວງເຂ້ົາໃນຫລັກສດວິຊາຊີບ. 

 

ສະຫຸຼບ 

ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາ ສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ ນິຕິກາທ່ີເປນບອນອີງ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ
ຄະດີການສໍລາດບັງຫຼວງມີຫຼາຍສະບັບໄດແກ: ກົດໝາຍວາດວຍການຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວາ
ດວຍການກວດກາລັດ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວາ
ດວຍການແກໄຂຄາຮອງທກ, ກົດໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຊ່ຶງບັນດາກົດໝາຍເຫລົານີ້ຕາງກໍ
ໄດການົດບັນດາພຶດຕິກາທ່ີເປນການສໍລາດບັງຫຼວງມາດຕະການລົງໂທດຕໍຜມີພຶດຕິກາສໍລາດບັງຫຼວງ, 
ອົງການທ່ີຮັບຜິດຊອບດາເນີນຄະດີຕໍຜມີພຶດຕິກາສໍລາດບັງຫຼວງ, ການແຈງຄວາມ ຫືຼ ສະເໜີຕໍອົງການຈັດ
ຕັ້ງລັດທ່ີກຽວຂອງ. 

          ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ປະກອບດວຍຂັ້ນຕອນຄື: ຂ້ັນຕອນການອອກຄາສັງ
ເປດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຂ້ັນຕອນດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຂ້ັນຕອນສະຫຼຸບ ຫືຼ ຂັ້ນ
ຕອນສ້ີນສດການສືບສວນ-ສອບສວນ. ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ເຖິງວາມີກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການ ແລະ ອົງການຮັບຜິດ ຊອບແລວກໍຕາມ ແຕໃນທາງປະຕິບັດ ຍັງພົບບັນຫາ ແລະ ອປະສັກບໍໜ
ອຍ ເຊັນ: ຈານວນພົນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ຢພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນ
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ແຂວງ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ງົບປະມານ, ພາຫະນະທີ່ຮັບໃຊ, ອປະການ
ທ່ີຮັບໃຊການເອົາຄາໃຫການຂອງຜຖຶກຫາ ຍັງໃຊເວລາຍາວນານ, ຜຖຶກຫາຍັງປດບັງຂໍມນຂອງການກະທາ
ຜິດ.  

ສາເຫດຂອງບັນຫາໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ປະກອບດວຍຫຼາຍສາເຫດ
ເຊັນ: ຜຖຶກຫາແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຜຖຶກຫາສັງກັດຢຍັງບໍທັນໃຫການຮວມມື ຫືຼ ປດບັງຂໍມນໃນເວລາດາ
ເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງກຽວພັນໂດຍກົງກັບຜທ່ີມີຖານະຕາແໜງ, ກຽວພັນໂດຍ
ກົງກັບຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ. ໃນຂະນະທ່ີ ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຕານ
ການສໍລາດບັງຫຼວງຢຂັ້ນແຂວງຍັງບໍທັນຄົບຖວນ ແລະ ເຂ້ັມແຂງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ    ຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຕົວຈິງ.  
 ຜນົການສຶກສາຂາງເທິງ ຖືກຕອງ ແລະ ສອດຄອງກັບຜົນການສຶກສາຂອງນັກຄົ້ນຄວາຫຼາຍທານທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນປະເດັນທ່ີວາການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດສໍລາດບັງຫຼວງ ມີ
ບັນຫາ ເພາະວາຜ ຖືກຫາ ແມນຜມີບົດບາດ ແລະ ໜາທ່ີສງທາງການເມືອງທັງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ. 
ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ການສຶກສາ ຍັງຊີ້ໃຫເຫັນວາ ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຍັງຕອງ
ອາໄສການຮວມມືຈາກຫຼາຍພາກສວນ. ແຕເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການສຶກສານີ້ຍັງຖືກຈາກັດ ໂດຍພ້ືນທ່ີການ
ສກຶສາ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍມນ ແລະ ການຕອບສະໜອງ ຂໍມນ ແຕເຖິງແນວໃດກໍຕາມການສຶກສານີ້ ກໍຍັງຊ້ີໃຫ
ເຫັນບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງບັນຫາຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ໂດຍສະເພາະແມນ
ພາລະບົດບາດຂອງກົມສືບສວນ-ສອບສວນການສໍລາດບັງຫຼວງ ໃນສັງກັດການຈັດຕ້ັງຂອງອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ ແລະ ພະແນກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງ ທ່ີລວນແຕສອງແສງ ໃຫເຫັນບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທາທາຍ ທ່ີຈະ
ຕອງໄດຮັບການແກໄຂຕາມຄວາມເປນຈິງ ແລະ ເໝາະສມົ. 
 
ຂໍສະເໜີ 
 ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຈາກການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ຈ່ຶງສະເໜີວາຄວນ
ມອບສິດ ແລະ ໜາທ່ີ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງທ່ີເກີດຂ້ຶນຢຂ້ັນເມືອງ ໃຫພະແນກ
ກວດກາລັດຂັ້ນແຂວງ ຄືກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນອ່ືນໆ; ຄວນມີການຝກອົບຮົມວຽກງານການ
ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍລາດບັງຫຼວງ ໃຫແກພະນັກງານຂອງຂະແໜງການກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງຢາງ
ເປນປະຈາ ແລະ ຕໍເນື່ອງ;ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຕອງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ ແລະ 
ໃຫການຮວມມືແກອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ການສລໍາດບັງຫຼວງ ດວຍການສະໜອງຂໍມນ, ຫັຼກຖານ ທ່ີ
ກຽວຂອງກັບການກະທາຜິດ;ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຄວນສະເໜີເປດການ
ສືບສວນ-ສອບສວນຕໍທກພຶດຕິກາທ່ີເປນການສໍລາດບັງຫຼວງ;ຊັບສິນທ່ີຖຶກຢດ ຊຶ່ງກຽວຂອງກັບການສໍລາດ
ບັງຫຼວງ ແລະ ລໍຖາຄາຕັດສິນຂອງສານ ບໍຄວນມອບໃຫອົງການ ແລະ ບກຄົນນາໃຊ;ຄວນສະໜອງ
ງົບປະມານອປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືໃຫແກພະແນກກວດກາລດັຂ້ັນແຂວງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜວຽກງານ
ຕານການສລໍາດບັງຫຼວງ, ຄວນສະໜອງບກຄະລາກອນສະເພາະດານໃຫແກພະແນກກວດກາລັດຂ້ັນແຂວງ,  
ຄວນບັນຈວຽກງານຕານການສລໍາດບັງຫຼວງ ເຂ້ົາໃນຫັຼກສດການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມປາຍຂຶ້ນໄປ. 
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ຕອງການເຄ່ືອງປາຂອງດົງເຂົ້າໃນການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ຕອບສະໜອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງຈາກປາທາມະຊາດໃນຊວງເວລາຫຼັງຈາກມີການສາປະທານທ່ີດິນ. ຈາກການ
ສຶກສາຂໍມນກຽວກັບ ບົດບາດຂອງເຄື່ອງປາຂອງດົງຕກໍັບການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະກອນ ແລະ 
ຫລັງການສາປະທານທ່ີດິນຂອງບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ, ເມືອງພີນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຫັນ
ໄດວາມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍເປນອັນດັບຕ້ົນໆຂອງແຫຼງລາຍຮັບທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປນແຫຼງອາຫານຕະຫຼອດປ
ຕາມລະດການຂອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງແຕລະຊະນິດອີກດວຍ. ປະຊາຊົນທັງສອງບານແມນໄດມີການນາໃຊ
ເຄ່ືອງປາຂອງດົງທັງໝົດ 47 ຊະນິດ ໂດຍສະເພາະແມນໝາກແໜງ, ໜໄມ, ຂ້ີຊີ, ສານ ແລະ ຫວາຍ ສະເລຍ
ແລວປະຊາຊົນພາຍໃນ ບານພະລອງ ແລະ ບານ ຫວຍຊາຍ ສາມາດສາງລາຍຮັບຈາກ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ 
ກວມເຖິງ 96-97 ເປເຊັນ ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຕໍຄອບຄົວຕໍປ. ຫັຼງຈາກມີການສํາປະທານທ່ີດິນໃຫແກ
ບໍລິສັດ ເພື່ອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ເຫັນໄດວາລາຍຮັບສະເລຍຕໍຄອບຄົວຕໍປ ຂອງປະຊາຊົນໄດຫຸຼດລົງ
ເປນຈານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະບານຫວຍຊາຍຫຸຼດລົງ ເຖິງ 42.44 ເປເຊັນ ແລະ ບານພະລອງ ຫຼຸດລົງ 4 
ເປເຊັນ. ນອກຈາກສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວແລວ ປະຊາຊົນຍັງໄດນາໃຊ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ ຫຼາຍຊະນິດ
ເຂ້ົາໃນການປງແຕງອາຫານໃນແຕລະມ້ື ຖາຫາກຄິດໄລມນຄາທາງດານເສດຖະກິດ ແມນມີເຖິງ 
7,470,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ ແຕຫັຼງຈາກມີການສາປະທານທີ່ດິນຂອງບານໃຫແກບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພ່ືອ
ປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ເຫັນໄດວາປະລິມານການເກັບກ ແລະ ຄາຂາຍ ເຄື່ອງປາຂອງດົງກໍຫຸຼດລົງເປນ
ຈານວນຫຼາຍ, ເຊ່ິງເຫັນໄດຈາກມນຄາທາງເສດຖະກິດຂອງເຄື່ອງປາຂອງດົງ ແມນຫຸຼດລົງຈາກເມື່ອກອນເຖິງ 
40.45 ເປເຊັນ (ຈາກ 7,470,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ ມາເປນ 4,448,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ). 
 

ຄາສັບສາຄັນ: ເຄື່ອງປາຂອງດົງ, ບົດບາດເຄ່ືອງປາຂອງດົງ, ການດາລງົຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ການສາປະທານ
ທ່ີດິນກອນ ແລະ ຫັຼງ 
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Abstract 

This study the role of NTFPs in local people livelihood before and after the land 
concessions at HouyXay and Phalong village, Phin district, Savannaket province. The 
main objectives of this study were to investigates:1) Role of NTFPs in the local 
people’s livelihood during before and after the land concession. 2) Changes in 
livelihood status of the local people after the land concession. And 3) The demand for 
NTFP’s products among rural communities within the study sites after the land 
concession. Our results showed that NTFP’s products were the main source of income 
and food for the villagers in HouyXay and Phalong villages both before and after the 
land concession. We found that 47 NTFP’s species have been uses for food and sources 
of income such as Rhapis cochinchinensis, Shorea dammar, Amomum, Bamboo, and 
Calamus viminalis, which we can conclude that NTFP’s product provides an average of 
96 – 97 % of the income per household per year. Nonetheless, after the land concession 
started (rubber and eucalyptus plantations) the total income per household as well as the 
average income from NTFP’s products decreased by 42.44% for HouyXay village and 
4% for Phalong village. On the other hand, before the land concession NTFP’s products 
have been uses as food for daily meals in both HouyXay and Phalong villages and can 
be calculated as a economic value for 7,470,500 LAK per household per year. However, 
after the land concession this economic value of NTFP’s products that uses as food for 
each household decreased by 40.45% per household per year (from 7,470,500 
LAK/household/year to 4,448,500 LAK/household/year) 
 
Keywords: NTFPs, role of NTFPs, livelihood status, land concession. 
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ພາກສະເໜ ີ

ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ແມນຊັບພະຍາກອນປາໄມທ່ີສາຄັນຫຼາຍຕໍກັບການດາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນ
ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ບໍວາຈະເປນພ້ືນທີ່ເຂດໜາວ ຫືຼ ເຂດຮອນ; ເຄື່ອງປາຂອງດົງ ເປນແຫຼງລາຍຮັບ ແລະ 
ແຫຼງອາຫານທີ່ສາຄັນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີການດາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບທາມະຊາດເປນຕ້ົນຕໍ. ນອກຈາກນັ້ນ, 

ປະຊາຊົນຍັງນາໃຊເຂ້ົາໃນການປນປວພະຍາດ, ເຄ່ືອງນງຮົມ ແລະ ສ່ິງຈາເປນອ່ືນໆໃນຊີວິດປຈາວັນ 

(Center for International Forestry Research, 2008). ຄ່ືອງປາຂອງດົງ ໄດກາຍເປນສ່ິງທ່ີໄດຮັບ
ຄວາມສົນໃຈຢາງກວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດທົວໂລກ ເນ່ືອງຈາກມັນ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງ 
ການຂອງຊຸມຊົນ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ ລວມໄປເຖິງການ
ຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ຍັງສາມາດເປນ ໜວຍທລະກິດຂະໜາດ
ນອຍເຖິງຂະໜາດໃຫຍ ທ່ີສາມາດຊວຍໃຫປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທາ (FAO, 1995). 

ສປປ ລາວ ແມນປະເທດໜ່ຶງທ່ີປະຊາຊົນມີການດາລົງຊີວິດ ທ່ີອີງໃສຊັບພະຍາກອນປາໄມເນື່ອງ
ຈາກອດັຕາຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຕາ ແຕອັດຕາການປກຄມຂອງປາໄມຍັງຢໃນລະດັບສງ 

(Foppes & Ketphanh, 2004). ພືດ ແລະ ສັດ ທ່ີມີການນາໃຊໃນລາວ ຫຼາຍກວາ 500 ຊະນດິພັນ ແມນ
ໄດມີການບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຢາງເປນທາງການ ແຕເຖິງແນວໃດກຕໍາມພືດ ແລະ ສັດ ຈານວນຫຼາຍ
ຊະນດິທ່ີມີການນາໃຊຢພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມນຍັງບໍທັນໄດຮັບການຈດັຈາແນກ ທາງດານອານກົມວິຖານ
ຢາງເປນທາງການ. ຈາກຜົນ ຂອງການສາຫຼວດໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດປະຊາຊົນໄດມີການຈາແນກພືດຫຼາຍ
ກວາ 757 ຊະນດິ ແລະ ສັດຫຼາຍກວາ 150 ຊະນດິທ່ີມີການນາໃຊໃນປະຈບັນ, ທັງຜົນຜະລດິຂອງພືດ ແລະ 
ສດັແມນມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍຕໍກັບປະຊາຊົນລາວ ບໍວາຈະເປນທາງດານຮີດຄອງປະເພນີ, ສັງຄົມ ແລະ ທາງ
ດານເສດຖະກິດ. ແຕໃນນີ້ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ ທ່ີສາຄັນທ່ີສດທ່ີປະຊາຊົນນາໃຊ ແມນຈາພວກພືດເປນຢາ, 
ການປງແຕງອາຫານ, ເສັ້ນໄຍເຊັນ: ປໍ ຊະນິດຕາງໆ, ຢາງນາມັນຂອງຕົ້ນໄມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີດອກເຜ້ີງ 
ແລະ ບັນດາຊະນິດພັນພືດທີ່ສາມາດນາມາປງແຕງເປນນາຫອມ (FAO, 2002). 

ສປປ ລາວ ໄດມີການອອກດາລັດວາດວຍການເອາົທ່ີດິນ ຂອງລັດໃຫເຊົາ ຫືຼ ສາປະທານ ໃນວັນທິ່ີ 
25 ເດອືນມີນາ ປ 2009 (ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 2009). ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ໃນຫຼາຍໆແຂວງທົວ
ປະເທດກໍໄດມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການໃຫເຊາົ ຫືຼ ສາປະທານທ່ີດິນໃນການພັດທະນາ. ອີງຕາມ
ບົດລາຍງານຜົນໄດຮັບຂອງການເກັບກາຂໍມນກຽວກັບການເຊົາ ແລະ ສາປະທານທີ່ດິນລັດໃນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ຂອງອົງການ ຄມຄອງທີ່ດິນແຫງຊາດ ໃນປ 2010, ເຫັນໄດວາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ແມນມີການອະນມັດໃຫເຊາົ ແລະ ສາປະທານທ່ີດິນຢໃນຂອບເຂດແຂວງ ເລີ່ມແຕປ 1999 ເປນຕ້ົນມາ, 
ແຕເລ່ີມມີການອະນມັດໃຫເຊາົ ແລະ ສາປະທານທ່ີດິນ ຢໃນຂອບເຂດຂອງແຂວງ ຫຼາຍຂ້ືນ ແມນຊວງປ 
2006. ເຖິງປ 2010 ເນື່ອທ່ີດິນ ຂອງລັດທັງໝົດພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດມີການອະນມັດໃຫແກ
ນັກລົງທນຶເພ່ືອເຊົາ ແລະ ສາປະທານໄປເຖິງ 273,619 ເຮັກຕາ ຫືຼ ກວມເອົາ 13 ເປເຊັນ ຂອງເນື້ອທ່ີຂອບ
ເຂດຂອງແຂວງທັງໝົດ. ໃນຈານວນເນື້ອທ່ີທ່ີໄດຮັບການອະນມັດໃຫເຊາົ ແລະ ສາປະທານໄປທັງໝົດ 
ແມນກວມຢສອງຂະແໜງການຄື: ບໍແຮ ແລະ ກະສິກາ, ເຊິ່ງວາຂະແໜງການບໍແຮກວມ 45.77 ເປເຊັນ 
ແລະ ຂະແໜງກະສິກາກວມ 53.74 ເປເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ທ່ີໄດຮັບການອະນມັດທັງໝົດ. ຈາກບົດລາຍງານ
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ດງັກາວຍັງຊີ້ໃຫເຫັນວາການອະນມັດທ່ີດນິລັດໃຫແກນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດເພື່ອເຊົາ 
ແລະ ສາປະທານທ່ີດນິ ແມນບໍໄດສາງວຽກເຮັດ-ງານທາ ແລະ ໂອກາດ ການຈາງແຮງງານ ໃຫແກຊຸມຊົນ
ເທົາທ່ີຄວນ. ເນື່ອງຈາກວາ, ນັກລົງທນຶສວນໃຫຍຫັນມາໃຊສານເຄມີ ໃນການກາຈັດວັດສະພືດຫຼາຍກວາ
ການຈາງແຮງງານຂອງປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ, ແລະຍ່ິງກວານັ້ນ ບາງບໍລິສັດແມນນາແຮງງານມາແຕຕາງປະເທດ. 
ນອກຈາກນີ້, ບົດລາຍງານຍັງໄດມີການປຽບທຽບມນຄາທ່ີໄດຮັບຂອງການສາປະທານທ່ີດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນປາໄມ ທ່ີສນເສຍໄປນ້ັນເຫັນວາບໍສົມດນກັນ, ໂດຍສະເລຍ ອດັຕາຄາເຊົາ ຫືຼ ສາປະທານທ່ີ
ດິນເພື່ອການປກໄມອດສາຫະກາມີພຽງແຕ 6 ໂດລາ/ເຮັກຕາ/ປ ເທາົນັ້ນ ແຕວາການສາປະທານທ່ີດິນເກືອບ
ທັງໝົດ ແມນເປນການຫັນເອົາປາໄມທາມະຊາດ ມາເປນການປກໄມອດສະຫະກາ. 

ຈາກການສົມທຽບໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການຄມຄອງທ່ີດິນແຫງຊາດ ສະແດງໃຫເຫັນວາການ
ອະນມັດສາປະທານທ່ີດິນເກືອບທັງໝົດພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄືໃນຂົງເຂດທົວປະເທດ ແມນ
ເປນການປຽນແປງປາໄມທາມະຊາດທ່ີເປນແຫຼງທາມະຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ໄປເປນພ້ືນທ່ີກະສິກາ-ອດ
ສະຫະກາອື່ນໆ ເຊ່ິງໄດກາຍເປນສາເຫດເຮັດໃຫປະຊາຊົນຂາດແຫຼງທາມາຫາກິນ ໂດຍສະເພາະແມນ ເຂດ
ເກັບກເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ເພ່ືອເປນອາຫານ ແລະ ຂາຍເພື່ອສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ. 
ທ່ີຜານມາໃນ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍໆອົງການ ແລະ ນັກຄ້ົນຄວາ ທ່ີໄດມີການສຶກສາເຖິງການປຽນແປງຂອງ
ຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນຫັຼງຈາກການສາປະທານທ່ີດິນ ແຕກໍຍັງບໍມີກໍລະນີສຶກສາໃດທ່ີສະເພາະເຈາະ
ຈົງເຖິງບົດບາດຂອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງຕໍກັບການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະກອນ ແລະ ຫັຼງການເຊົາ 
ຫືຼ ສາປະທານທ່ີດນິ. ດັງນັ້ນ, ການສຶກສາກຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງເຄື່ອງປາຂອງດົງຕໍກັບ
ຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນໃນຊວງ ກອນ ແລະ ຫັຼງ ການສາປະທານທີ່ດິນ ແມນມີຄວາມສາຄັນທ່ີຈະ
ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສາປະທານທ່ີດິນຕໍກັບການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບພະ 
ຍາກອນປາໄມ ໂດຍສະເພາະແມນເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ເຊ່ິງໄດສຶກສາເຖິງບົດບາດເຄ່ືອງປາຂອງດົງຕໍກັບການ
ດາລງົຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນໃນຊວງເວລາກອນ ແລະ ຫຼັງຈາກມີການເຊົາ ຫືຼ ສາປະທານທ່ີດນິ, 
ສຶກສາການປຽນແປງຂອງການດາລງົຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫັຼງຈາກມີການໃຫເຊາົ ຫືຼ ສາປະທານທ່ີດນິ ແລະ 
ສຶກສາຄວາມຕອງການເຄື່ອງປາຂອງດງົເຂົ້າໃນການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຕອບສະໜອງເຄື່ອງປາຂອງດົງ ຈາກປາທາມະຊາດໃນຊວງເວລາຫັຼງຈາກມີການສາປະທານ
ທ່ີດິນ.  
 
ວທິກີານສກຶສາ 
 

ການສາພາດ: ແມນໄດແບງອອກເປຍ 3 ກມຄື: ອານາດການປກຄອງຂອງບານ, ສາພາດເປນກມ 
ຊາຍ-ຍິງ ແລະ ສາພາດລະດັບຄົວເຮືອນ. 

ສາພາດອານາດການປກຄອງບານ: ແມນກຽວກັບຂໍມນຕາງໆຂອງບານເຊັນ: ປະຫວັດຄວາມເປນ
ມາຂອງບານ, ຂໍມນທາງດານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສະພາບລວມຂອງການນາໃຊ-ການຄມຄອງເຄື່ອງປາຂອງ
ດົງພາຍໃນບານ, ສະພາບລວມຂອງຊີວິດການ ເປນຢຂອງປະຊາຊົນກອນ ແລະ ຫັຼງມີການອະນມັດໃຫເຊົາ 
ຫືຼ ສາປະທານທ່ີດນິພາຍໃນບານ.  

ສາພາດຄົວເຮືອນ: ແມນສາພາດກຽວກັບຂໍມນເຄ່ືອງປາຂອງດົງເຊນັ: ປະລິມານການນາໃຊໃນແຕ
ລະວັນໃນການນາມາເພ່ືອປງແຕງອາຫານ, ຄາຂາຍ, ປວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ການສາພາດຍັງ
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ໄດກວມໄປເຖິງຂໍມນກຽວກັບລະດການເກັັບກ, ວິທີການເກັບກ, ວິທີການນາໃຊ, ລາຍຮັບພາຍໃນຄອບຄົວ, 

ແນວຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນຕໍກັບການສາປະທານທ່ີດນິ. ການສາພາດຄົວເຮືອນແມນສາພາດຈານວນ 30 
ເປເຊັນ ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດພາຍໃນບານ. ເຊິ່ງບານຫວຍຊາຍມີຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ 121 ຄອບຄົວ 
ໃນ 30 ເປເຊັນຂອງຈານວນຄອບຄົວ ແມນ 38 ຄອບຄົວ ແລະ ບານພະລອງ ມີຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ
ແມນ 373 ຄອບຄົວ ໃນ 30 ເປເຊັນ ແມນ 112 ຄອບຄົວ. ໃນຈານວນທງັໝົດຂອງສອງບານທ່ີທາການ
ຄົ້ນຄວາວິໄຈໃນຄ້ັງນີ້ລວມທັງໝົດ ແມນ 150 ຄອບຄົວ. ໃນນັ້ນ, ໃນການເລືອກຕົວຢາງໃນການສາພາດ 
ແມນໄດໃຊວິທີແບບລະບົບການຊຸມຕົວຢາງ ເຊິ່ງໄດເອົາຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບານ
ຫານໃຫຈານວນທ່ີໄດຄິດໄລ 30 ເປເຊັນ 
 
ການສາຫຼວດເຄື່ອງປາຂອງດົງໃນປາທາມະຊາດຂອງບານ:  

ການລົງສາຫຼວດ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ໃນປາທາມະຊາດຂອງບານ ແມນອີງໃສພ້ືນທີ່ການເກັບກທ່ີໄດ
ຈາກການແຕມ ແຜນວາດຂອງປະຊາຊົນ. ດອນສາຫຼວດມີຂະໜາດ 50 x 50 ແມັດ ຈານວນ 3 ດອນ ໃນ
ແຕລະເຂດການເກັບກ. ແຕລະດອນແມນສາຫຼວດ 100 ເປເຊັນ ຂອງຊະນດິພັເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ທ່ີພົບເຫັນ
ພາຍໃນດອນ, ສາລັບຕົ້ນໄມໃຫຍ ແມນເກັບກາສະເພາະຕົ້ນທີ່ມີໜາຕາງ > 10 ຊມ ຂື້ນໄປ. 
 
ການວິເຄາະຂໍມນ 

ວິທີການວິເຄາະຂໍມນ ແມນອີງໃສວິທີການວິເຄາະຈາກ Peters (1996).  

ການຄິດໄລຄວາມຕອງການການນາໃຊເຄ່ືອງປາຂອງດົງແຕລະຊະນິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ 1 ປ 
D = (Q x S) x H 
D = ຄວາມຕອງການ ການນາໃຊ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ ແຕລະຊະນິດ 

Q = ປະລິມານການນາໃຊໂດຍສະເລຍຕໍຄອບຄົວໃນ 1 ປ ຫືຼ ຕລໍະດການເກັບກ 

S = ຈານວນມ້ືທ່ີນາໃຊ ຫືຼ ເກັບກໃນ 1 ປ ຫືຼ ຕລໍະດການເກັບກ 

H = ຈານວນຄອບຄົວທ່ີນາໃຊ ຫືຼ ເກັບກ 
 
ການຄິດໄລຜົນຜະລິດ ຫືຼ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕອບສະໜອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງຈາກປາທາມະຊາດ 

ການວິເຄາະຜົນຜະລິດແບບອີງໃສອາຍ (Age classes) ແລະ ຄວາມໜາແໜນຂອງເຄື່ອງປາຂອງ
ດົງ ແຕລະຊະນິດແມນຈະໄດນາໃຊເຂ້ົາໃນການຄິດໄລ ເຊ່ິງສາມາດສະແດງວິທີການຄິດໄລດັງລມນີ້: 
 
1). ຄິດໄລຜົນຜະລິດຂອງແຕລະຊະນິດພັນໃນ 1 ເຂດການເກັບກ 

X =D1 + D2 + D3 + …… + Dn 

D1 = ຜົນຜະລິດຕາມຂ້ັນອາຍທ່ີ 1 

D2 = ຜົນຜະລິດຕາມຂ້ັນອາຍທ່ີ 2 

D3 = ຜົນຜະລິດຕາມຂ້ັນອາຍທ່ີ 3 

Dn = ຜົນຜະລິດຕາມຂ້ັນອາຍທ່ີ n 

2) ຄິດໄລຜົນຜະລິດທັງໝົດເຂດການເກັບກຂອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງ 

S = X1 + X2 + X3 + …… + Xn 

X1 = ຜົນຜະລິດຂອງ 1 ຊະນິດພັນ ຈາກເຂດເກັບກທ່ີ 1 

X2 = ຜົນຜະລິດຂອງ 1 ຊະນິດພັນ ຈາກເຂດເກັບກທ່ີ 2 

X3 = ຜົນຜະລິດຂອງ 1 ຊະນິດພັນ ຈາກເຂດເກັບກທ່ີ 3 
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Xn = ຜົນຜະລິດຂອງ 1 ຊະນິດພັນ ຈາກເຂດເກັບກທີ່ n 

ຜົນໄດຮບັການສຶກສາ 
 

ຜນົກະທົບຂອງການສາປະທານທ່ີດິນຕໍກັບການດາລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນ 

ປະຊາຊົນພາຍໃນ ບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ ແມນໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການສາປະທານ
ທ່ີດິນເປນຈານວນຫຼາຍ. ສາລັບບານຫວຍຊາຍ ແມນໄດສາເລດັການມອບດິນ-ມອບປາ ແຕວາພ້ືນທ່ີທ່ີຖືກ
ອະນມັດໃຫແກບໍລິສັດເອກະຊົນສາປະທານເພ່ືອນາໃຊສາລັບປກຢາງພາລາ ແມນກວມເອົາເນື້ອທ່ີທ່ີໄດ
ອະນມັດໃຫແກປະຊາຊົນ ເພ່ືອເປນພ້ືນທ່ີສາລັບຂະຫຍາຍເປນດິນກະສິກາ ແລະ ປາຊົມໃຊຂອງບານ. 
ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທ່ີໆຖືກສາປະທານ ແມນຍັງກວມໄປເຖິງເຂດພື້ນທ່ີເກັບກເຄື່ອງປາຂອງດົງ ແລະ ເຮັດໄຮ
ໝນ ວຽນຂອງປະຊາຊົນ. ດວຍສາເຫດນັ້ນ, ກໍໄດສົງຜົນກະທົບ ຕໍກັບປະຊາຊົນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມນຄອບຄົວທ່ີບໍມີເນື້ອທ່ີນາ ຫືຼມີເນື້ອທີ່ນາບໍພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກບັນດາຄອບຄົວດັງກາວ ແມນອາໃສການ
ສາງລາຍຮັບຈາກການເກັບກເຄື່ອງປາຂອງດົງເພື່ອຂາຍ ແລະ ຊ້ືເຂົ້າກິນໃນແຕລະປ, ແຕຫັຼງຈາກມີການສາ
ປະທານທ່ີດິນ ແລະ ບກເບີກເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ກໍສົງຜົນກະທົບຕໍກັບຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການການຕອບສະ ໜອງເຄື່ອງປາຂອງດົງຈາກປາທາມະຊາດ ແມນຫຸຼດລົງເປນຈານວນຫຼາຍ.  ນອກຈາກນ້ີ, 

ການສນເສຍພ້ືນທ່ີເຮັດໄຮໝນວຽນລວມຂອງບານ ແມນໄດສົງຜົນກະທົບຕໍການຄາປະກັນສະບຽງອາຫານ
ໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຊາ ຊົນ ເນື່ອງຈາກຈານວນຄອບຄົວທີ່ມີເຂ້ົາບໍກມກິນ ແມນອາໃສເຮັດໄຮໝນວຽນ
ຕາມພ້ືນທ່ີໆບານການົດໄວໃຫ. ໃນປະຈບັນ, ໄດມີຫຼາຍຄອບຄົວບກລກປາປອງກັນ ແລະ ປາສະຫງວນຂອງ
ບານ ເພ່ືອຂະຫຍາຍເປນພ້ືນທ່ີທາການຜະລິດ, ເນ່ືອງຈາກດິນແຮກະສິກາສວນຫຼາຍ ແມນມີລັກສະນະເສ່ືອມ
ໂຊມ ແລະ ບໍເໝາະສົມສາລັບການປກເຂ້ົາ ຫືຼພືດກະສິກາ ແລະ ບາງພ້ືນທ່ີກໍຍັງເປນປາເລາົອອນ (ອາຍ 3-5 
ປ) ທ່ີບໍເໝາະສົມສາລັບເຮັດໄຮປກເຂ້ົາ. 

ຈາກການສາພາດອານາດການປກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ 
ເຫັນວາການຈາງງານຂອງບໍລິສັດທ່ີສາປະທານປກຢາງພາລາ ແມນມີລັກສະນະຄາຍຄືກັນທັງສອງບານ. ໃນ
ຊວງໄລຍະ 3 ປທາອິດ ແມນປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທາ, ບໍລິສັດແມນເລ່ີມຈາງປະຊາຊົນເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ 
ໃນສວນຢາງພາລາໃນຊວງບກເບີກ ໃນປ 2009, ເຊິ່ງມີໜາວຽກຫຼາຍໆຢາງເຊັນ: ກາເບຍ, ປກ, ອານາໄມ 
ແລະ ເຝາສວນປກ. ໃນໄລຍະສອງປທາອິດ ບໍລິສັດໄດຈາງແຮງງານປະຊາຊົນພາຍໃນບານ ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ
ຢສວນປກກວມເຖິງ 90 ເປເຊັນ ຂອງແຮງງານທັງໝົດ ດວຍຄາແຮງງານມ້ືລະ 20,000-25,000 ກີບ/ມ້ື 
ຫືຼ 600,000 - 750,000 ກບີ/ເດືອນ, ແຕການຈາງງານຂອງບໍລິສັດແມນບໍມີຄວາມແນນອນ ແລະ ມີພຽງ
ແຕປະມານ 10 ຄົນຕໍບານ ໄດເຮັດວຽກເປນພະນັກງງານໃຫແກບໍລິສັດ ແລະ ໄດຮັບເງິນເດືອນປກກະຕິ. ຕໍ
ມາປທ່ີ 3 ຂອງການປກຢາງພາລາ ທາງບໍລິສັດ ແມນໄດຫຸຼດອັດຕາການຈາງງານຂອງປະຊາຊົນລົງ ເປນຈາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບາງຄ້ັງບໍລິສັດກໍນາແຮງງານພາຍນອກເຂ້ົາມາ ເຮັດວຽກໃນສວນປກ ເນື່ອງຈາກຄາ
ແຮງງານຕາກວາ. ຫຼັງຈາກຢາງພາລາເລີ່ມມີອາຍໄດ 4 ປ ຂ້ືນໄປ ທາງບໍລິສັດແມນບໍໄດຈາງແຮງງານຂອງ
ປະຊາຊົນພາຍໃນບານ ເພ່ືອເຂ້ົາມາເຮັດວຽກອານາໄມສວນປກອີກ, ເຫືຼອແຕຈານວນ 2-3 ຄົນທ່ີເຮັດ ໜາທ່ີ
ເຝາສວນ ແລະ ມີຄາແຮງງານ 600,000 ກີບ/ເດືອນ (ແຕເຂົາເຈົ້າກໍບໍໄດຮັບເງິນແຮງງານເປນປກກະຕິ).  



ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ສະບັບທີ 15, 2019  148 

 

ຫັຼງຈາກທ່ີບໍລິສັດ ຫຸຼດອັດຕາການຈາງງານຂອງປະຊາຊົນໃນການອານາໄມສວນປກລົງ ໃນປທ່ີ 4 ທາງ
ບໍລິສັດໄດນາໃຊສານເຄມີ ເພ່ືອກາຈັດຫຍາເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດສົງຜົນກະທົບຕໍກັບນາຂອງ
ປະຊາຊົນທ່ີຢອອມຂາງສວນປກ. ເມື່ອກອນປະຊາຊົນເຄີຍເຂ້ົາໄປເກັບເຄື່ອງປາຂອງດົງເຊັນ: ສານ, ຫວາຍ 
ແລະ ເຫັດ ຢພາຍໃນສວນປກ ເພ່ືອນາມາປງແຕງອາຫານ, ແຕພາຍຫຼັງມີການສີດຢາຂາຫຍາຢພາຍໃນສວນ
ປກ ປະຊາຊົນກໍບໍສາມາດນາເອາົເຄ່ືອງປາຂອງດົງຈາພວກດັງກາວມາປງແຕງອາຫານໄດອີກ. ນີ້ກໍສະແດງໃຫ
ເຫັນວານອກຈາກການສາປະທານທ່ີດິນເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ມີຜົນກະທົບຕໍກັບການດາລົງຊວິີດ
ຂອງປະຊາຊົນແລວມັນຍັງສົງຜົນກະທົບຕໍກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມອີກດວຍ. 
 

ການນາໃຊເຄ່ືອງປາຂອງດົງໃນໄລຍະກອນ ແລະ ຫັຼງ ການສາປະທານທ່ີດິນ 

ການນາໃຊເຄ່ືອງປາຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ ບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ ໃນຊວງ
ໄລຍະກອນ ແລະ ຫຼັງການສາປະທານທ່ີດິນ ແມນບໍມີລະບຽບການຄມຄອງ ຫືຼ ການຫວງຫາມໃດໆ; 

ປະຊາຊົນມີສິດເກັບກເຄື່ອງປາຂອງດົງທກຊະນິດທ່ີເກີດຂ້ືນພາຍໃນຂອບເຂດປາໄມຂອງບານ ເພື່ອມາບໍລິ 
ໂພກ ຫືຼ ຂາຍເປນສິນຄາ. ໃນໄລຍະກອນປ 2008 ຫືຼ ກອນມີການອະນຍາດໃຫບໍລິສັດເຂ້ົາມາສາປະທານທ່ີ
ດິນ ປະຊາຊົນທັງສອງບານ ແມນມີລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຈາກການຂາຍເຄື່ອງປາຂອງດົງ ໂດຍສະເພາະແມນໝາກແ
ໜງ, ເຫັດກະຈະ, ໜໄຜ ແລະ ດອກແຂມ. ເຊິ່ງແຕລະປເຄ່ືອງປາຂອງດົງເຫຼົານີ້ສາມາດສາງລາຍຮັບຫຼາຍລານ
ກີບໃຫແກປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວທ່ີບໍມີເນື້ອທ່ີນາ ແລະ ມີເນື້ອທ່ີທາການຜະລິດທ່ີບໍພຽງພໍ ເຊິ່ງບໍມີ
ຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດານການຄາປະກັນສະບຽງອາານ. ນອກຈາກສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວແລວ ປະຊາຊົນ
ຍັງໄດນາໃຊເຄື່ອງປາຂອງດົງ ຫຼາຍຊະນິດໃນການປງແຕງອາຫານ ເຊິ່ງມີຈານວນທງັໝົດ 47 ຊະນິດພັນ. 
ແຕຫັຼງຈາກມີການສາປະທານທ່ີດິນຂອງບານໃຫແກບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພ່ືອປກຢາງ ພາລາ ແລະ ໄມວິກ ກໍ
ເຮັດໃຫເຄ່ືອງປາຂອງດົງເຫົຼານີ້ຫຸຼດລົງ ແລະ ປະຈບັນແມນມີພຽງດອກແຂມເທົານັ້ນ ທີ່ປະຊາຊົນຍັງສາມາດ
ເກັບໄດພຽງເລັກນອຍໃນແຕລະປ ເນື່ອງຈາກວາພື້ນທ່ີປາໄມທ່ີຖືກອະນມັດ ໃຫບໍລິສັດເອກະຊົນສາປະທານ 
ເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ແມນກວມເອາົພ້ືນທ່ີທາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມນເຂດ
ເກັບກເຄ່ືອງປາຂອງດົງ. ເຂດພ້ືນທ່ີດັງກາວເມື່ອກອນ ແມນເປນເຂດເກັບກໝາກແໜງ, ໜໄຜ, ແຂມ, ເຫັດ
ກະຈະ ແລະ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງຊະນິດອື່ນໆ. ສາລັບໝາກ ແໜງ ແລະ ເຫັດກະຈະແມນຫຸຼດລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ
ຈົນປະຈບັນເກືອບຈະບໍສາມາດຊອກເຫັນໄດໃນປາທາມະຊາດ ເພາະວາໄມກະຈະ ແມນໄດຖືກຂດຄ້ົນໄປ
ເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍໃນພ້ືນທີ່ທ່ີມີການສາປະທານ. 

ທັງສອງໄລຍະກອນ ແລະ ຫັຼງການສາປະທານທ່ີດິນ, ບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ ບໍມີ
ລະບຽບການຄມຄອງ ຫືຼ ການຫວງຫາມການນາໃຊ ຫືຼ ເກັບກເຄ່ືອງປາຂອງດົງຊະນດິໃດ. ປະຊາຊົນມີສິດ
ໃນການເກັບກ, ນາໃຊ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງທກຊະນິດທີ່ເກີດຂ້ືນພາຍໃນຂອບເຂດປາໄມຂອງບານ ເພ່ືອມາ
ບໍລິໂພກ ຫຼື ຂາຍເປນສິນຄາ. ໃນໄລຍະກອນປ 2008 (ກອນການສາປະທານທ່ີດິນ) ປະຊາຊົນທັງສອງບານ
ມີລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຈາກການຂາຍ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ໂດຍສະເພາະແມນ ໝາກແໜງ, ເຫັດກະຈະ, ໜໄຜ, ດອກ
ແຂມ ແລະ ຂີ້ຊີ. ແຕລະປເຄ່ືອງປາຂອງດົງເຫຼົານີ້ ສາມາດສາງລາຍຮັບຫຼາຍລານກີບໃຫແກປະຊາຊົນ ໂດຍ
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ສະເພາະຄອບຄົວ ທີ່ບໍມີເນື້ອທ່ີທາການຜະລິດພຽງພໍ ແລະ ບໍມີຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດານການຄາປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ.  

ນອກຈາກສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວແລວ ປະຊາຊົນຍັງໄດນາໃຊ ເຄື່ອງປາຂອງດົງຫຼາຍຊະນດິ
ເຂ້ົາໃນການປງແຕງອາຫານໃນແຕລະມ້ື ເຊິ່ງຖາຫາກຄິດໄລມນຄາທາງດານເສດຖະກິດ ແມນມີເຖິງ 
7,470,500 ກີບຕໍຄອບ ຄົວຕໍປ. ແຕຫັຼງຈາກມີການສํາປະທານທ່ີດິນຂອງບານໃຫແກບໍລິສັດເອກະຊົນ 
ເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ເຫັນໄດວາປະລິມານການເກັບກ ແລະ ຄາຂາຍເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ກໍຫຸຼດລົງ
ເປນຈານວນ ຫຼາຍ, ເຊ່ິງເຫັນໄດຈາກມນຄາທາງເສດຖະກິດຂອງເຄື່ອງປາຂອງດົງ ແມນຫຸຼດລົງຈາກເມ່ືອ
ກອນເຖິງ 40.45 ເປເຊັນ (ຈາກ 7,470,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ ມາເປນ 4,448,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍ
ປ). 
 

ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະກອນ ແລະ ຫັຼງ ການສາປະທານທິ່ີດິນ 

ໃນໄລຍະກອນການສາປະທານທ່ີດນິ ຫືຼ ກອນປ 2008, ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບານ
ພະລອງ ແລະ ບານຫວຍຊາຍ ແມນມາຈາກການຂາຍເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ເປນຕົ້ນຕໍໂດຍສະເພາະ ແມນໝາກ 

ແໜງ, ໜໄມ, ຂ້ີຊີ, ສານ ແລະ ຫວາຍ. ໂດຍສະເລຍແລວປະຊາຊົນພາຍໃນ ບານພະລອງ ແລະ ບານຫວຍ
ຊາຍ ສາມາດສາງລາຍຮັບຈາກເຄື່ອງປາຂອງດົງກວມເຖິງ 96-97ເປເຊັນ ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຕໍຄອບຄົວຕໍ
ປ.  

ນອກຈາກນີ້, ປະຊາຊົນຍັງສາມາດສາງລາຍຮັບສວນໜຶ່ງຈາກການຂາຍສັດລຽງ ແລະ ພືດກະສິກາ. 
ຫັຼງຈາກມີການສາປະທານທ່ີດິນໃຫແກບໍລິສັດ ເພື່ອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ເຫັນໄດວາລາຍຮັບສະເລຍຕໍ
ຄອບຄົວຕໍປ ຂອງປະຊາຊົນໄດຫຸຼດລົງເປນຈານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະບານຫວຍຊາຍຫຸຼດລົງເຖິງ 42.44 
ເປເຊັນ ແລະ ບານພະລອງຫຸຼດລງົ 4 ເປເຊັນ.  ໃນໄລຍະ 2-3 ປທํາອິດຂອງການສํາປະທານທ່ີດິນ ປະຊາຊົນ
ທັງສອງບານແມນສາມາດສາງລາຍຮັບຈາກການຮັບຈາງຢສວນປກ. ແຕຫັຼງຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດຢດຕິການ
ຈາງງານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນາເອາົແຮງງານຈານວນໜ່ຶງມາຈາກປະເທດວຽດນາມ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງ, ຫັຼງ
ຈາກມີການບກເບີກພື້້ນທ່ີເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ແມນສົງຜົນໃຫປາໄມທ່ີເປນເຂດການເກັບກ
ເຄ່ືອງປາຂອງດົງຂອງປະຊາຊົນຖືກທາລາຍ. ສາລັບປາໄມ ແລະ ປາຊົມໃຊທ່ີຍັງເຫຼືອຈາກການສາປະທານ
ຂອງບານຫວຍຊາຍແມນບໍສາມາດຕອບສະໜອງ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງໄດພຽງພໍກັບຄວາມຕອງການຂອງ
ປະຊາຊົນໃນປະຈບັນ, ດວຍເຫດນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫລາຍຮັບສະເລຍຕໍຄອບຄົວບານຫວຍຊາຍຈື່ງຫຸຼດລົງຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ ໃນຊວງໄລຍະຫັຼງຈາກການສາປະທານທ່ີດນິ.  

ໂດຍສະເລຍແລວ ລາຍຮັບຕໍຄອບຄົວຕໍປ ຂອງປະຊາຊົນບານພະລອງ ແມນຫຸຼດລົງບໍຫຼາຍຖາສົມ
ທຽບໃສລາຍຮັບສະເລຍຕໍຄອບຄົວຕໍປ ໃນໄລຍະກອນການສາປະທານທ່ີດິນ. ເນື່ອງຈາກບານພະລອງ ມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບປາສະຫງວນພຊາງແຮ ແລະ ປາຂອງບານສວນຫຼາຍແມນຍັງມີຄວາມອດົມສົມບນ ຈື່ງເຮັດ
ໃຫປະຊາຊົນຍັງສາມາດສາງລາຍຮັບບາງສວນຈາກການຂາຍເຄື່ອງປາຂອງດົງ. ນອກນ້ີບານພະລອງຍັງມີ
ເນື້ອທີ່ສາລັບການລຽງສັດ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້້ນທ່ີນາເພ່ີມ. ສະນ້ັນ, ຫຼາຍຄອບຄົວພາຍໃນບານພະລອງ ແມນ
ສາມາດຂາຍເຂ້ົາ ແລະ ສັດໃນແຕລະປ ເພ່ືອສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວ. 
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ຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕອບສະໜອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງ 

ໃນໄລຍະກອນການສາປະທານທ່ີດນິ ໃນຂອບເຂດບານພະລອງ ແລະ ບານຫວຍຊາຍ, ໂດຍສະເລຍ
ແລວ ພ້້ືນທ່ີ 1 ເຮັກຕາ ແມນສາມາດເກັບໝາກແໜງໄດປະມານ 300-350 ກິໂລ ຫືຼ 60-70 ກິໂລ ແຫງ. 
ແຕປະຈບັນ ໝາກແໜງແມນຫຸຼດລົງເປນຈານວນຫຼາຍ ເມ່ືອທຽບໃສໄລຍະກອນການສາປະທານທ່ີດິນ, 

ເນື່ອງຈາກການບກເບີກສວນປກຢາງພາລາ ແລະ ສວນປກໄມວິກ ແມນໄດທາລາຍພື້ນທ່ີກະຈາຍພັນ ຂອງ
ໝາກແໜງໄປເກືອບທັງໝົດ. ຈາກການລົງສາຫຼວດຕົວຈິງໃນປາທາມະຊາດຂອງບານ ແມນພົບເຫັນໝາກແ
ໜງເກີດແບບກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມີພຽງຈານວນໜອຍເທົານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກຜົນຜະລິດຂອງໝາກແໜງມີ
ບໍພຽງພສໍາລັບຂາຍເປນສິນຄາ ຈື່ງເຮັດໃຫປະຊາຊົນຂາດແຫຼງລາຍຮັບທ່ີສາຄັນໄປ. ນອກຈາກນີ້, ເຄ່ືອງປາ
ຂອງດົງຊະນິດທ່ີຍັງສາມາດພົບເຫັນໄດງາຍ ແລະ ໃຫຜນົຜະລິດຫຼາຍແຕລະປມີ ໜໄຜ, ໜໄລ, ຂາປາ-
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ຂາໂຄມ, ໜເລົາ, ສານ ແລະ ຫວາຍ ເຊິ່ງວາບັນດາເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ເຫົຼານີ້ແມນຊະນິດຕົ້ນຕໍທ່ີປະຊາຊົນນາ
ໃຊໃນການປງແຕງອາຫານ ແລະ ຂາຍເພ່ືອສາງລາຍຮັບ, ແຕຖາຫາກສົມທຽບກັບຄວາມຕອງການຂອງ
ຕະຫຼາດເຊັນ: ໜໄຜ, ສານ ແລະ ຫວາຍ ເຫັນວາຍັງມີປະລິມານທ່ີບໍພຽງພໍ.  
 

ສະຫຸຼບ ແລະ ສົນທະນາ 
ເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ແມນມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍຕໍກັບປະຊາຊົນໃນບານຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ 

ເນື່ອງຈາກເຫັນໄດວາເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ແມນສາມາດເປນລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນເປນອັນ
ດັບຕົ້ນໆຂອງແຫຼງລາຍຮັບທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປນແຫຼງອາຫານຕະຫຼອດປອີກດວຍ. ປະຊາຊົນທັງສອງບານ
ເກັບເຄື່ອງປາຂອງດົງມາປງແຕງອາຫານຕະຫຼອດປຕາມລະດການຂອງເຄ່ືອງປາຂອງດົງແຕລະຊະນິດ.  

ປະຊາຊົນທັງສອງບານ ຫວຍຊາຍ ແລະ ບານພະລອງ ແມນໄດມີການນາໃຊເຄ່ືອງປາຂອງດົງທັງ  

ໝົດ 47 ຊະນິດ ເຊ່ິງວາປະຊາຊົນທັງສອງບານໄດນາໃຊທັງກອນ ແລະ ຫຼັງການສາປະທານທ່ີດິນ ໃນ
ການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນ ແລະ ເປນລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມນໝາກແໜງ, ໜໄມ, ຂີ້ຊີ, 

ສານ ແລະ ຫວາຍ ສະເລຍແລວປະຊາຊົນພາຍໃນ ບານພະລອງ ແລະ ບານ ຫວຍຊາຍ ສາມາດສາງລາຍຮັບ
ຈາກເຄ່ືອງປາຂອງດົງກວມເຖິງ 96-97 ເປເຊັນ ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຕໍຄອບຄົວຕໍປ. 

ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາສາມາດສະຫຸຼບໄດວາ ການສາປະທານທ່ີດິນເພື່ອການປກໄມ ແມນມີຜົນ
ກະທົບຕໍກັບ ເສດຖະກິດສງັຄົມຂອງປະຊາຊົນໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ
ຊວງໄລຍະ 3 ປທາອິດຂອງການຂະຫຍາຍສວນປກ ແມນສາມາດສາງລາຍຮັບໃຫແກປະຊາຊົນຈານວນໜ່ຶງ 
ໂດຍສະເພາະການຮັບຈາງແຮງງານໃນການກາເບຍ, ປກ ແລະ ອານາໄມສວນປກ ເຊ່ິງສະເລຍແລວປະຊາຊົນ

ສາມາດສາງລາຍຮັບປະມານ 20,000 – 25,000 ກີບຕໍມ້ື. ແຕລາຍຮັບນີ້ແມນບໍຄົງທ່ີ ເນ່ືອງຈາກຄວາມ

ຕອງການແຮງງານຂອງບໍລິສດັແມນມີການປຽນແປງໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນທ່ີສດກໍມີປະຊາຊົນພຽງແຕ 2-3 
ແຮງງານ (ບໍເຖິງ 1 ເປເຊັນ ຂອງປະຊາກອນພາຍໃນບານ) ທ່ີໄດຮັບເຂ້ົາເປນພະນກັງງານເຝາສວນຫັຼງຈາກ
ສວນປກມີອາຍ 4 ປຂື້ນໄປ. ຄອບຄົວທີ່ບໍໄດຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ແມນມີຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ
ພື້ນທ່ີທ່ີປະຊາຊົນເຄີຍເກັບກເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ແລະ ຊອກຢຫາກິນແມນບໍພຽງພໍ.  

ນອກຈາກນີ້, ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ແມນເຫັນໄດວາຫຼັງຈາກມີການສາປະທານທ່ີ
ດິນໃຫແກບໍລິສັດ ເພື່ອປກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວິກ ເຫັນໄດວາລາຍຮັບສະເລຍຕໍຄອບຄົວຕໍປ ຂອງປະຊາຊົນ
ໄດຫຸຼດລົງເປນຈານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະບານຫວຍຊາຍຫຸຼດລງົ ເຖິງ 42.44 ເປເຊັນ ແລະ ບານພະລອງ 

ຫຸຼດລົງ 4 ເປເຊັນ (ເນື່ອງຈາກບານພະລອງ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປາສະຫງວນພຊາງແຫ ສະນັ້ນປະຊາຊົນພາຍ 

ໃນບານພະລອງ ຈື່ງຍັງສາມາດເຂົ້າໄປເກັບກເຄ່ືອງປາຂອງດົງໃນພ້ືນທ່ີເຂດກັນຊົນ ຂອງປາສະຫງວນໄດ). 
ນອກຈາກສາງລາຍຮັບໃຫແກຄອບຄົວແລວ ປະຊາຊົນຍັງໄດນາໃຊເຄ່ືອງປາຂອງດົງຫຼາຍຊະນິດເຂ້ົາໃນການ
ປງແຕງອາຫານໃນແຕລະມື້ ຖາຫາກຄິດໄລມນຄາທາງດານເສດຖະກິດ ແມນມີເຖິງ 7,470,500 ກີບຕໍ
ຄອບຄົວຕໍປ ແຕຫັຼງຈາກມີການສາປະທານທ່ີດິນຂອງບານໃຫແກບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພ່ືອປກຢາງພາລາ ແລະ 
ໄມວິກ ເຫັນໄດວາປະລິມານການເກັບກ ແລະ ຄາຂາຍ ເຄ່ືອງປາຂອງດົງກໍຫຸຼດລົງເປນຈານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຫັນ
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ໄດຈາກມນຄາທາງເສດຖະກິດຂອງເຄື່ອງປາຂອງດົງ ແມນຫຸຼດລົງຈາກເມ່ືອກອນເຖິງ 40.45 ເປເຊັນ (ຈາກ 
7,470,500ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ ມາເປນ 4,448,500 ກີບຕໍຄອບຄົວຕໍປ) ເນື້ອທີ່ປາໄມຖືກທາລາຍ. 
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